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Investigating the obstacles and limitations of women's activity in the management at the 

macro-level of the country is one of the most important components in increasing women's 

participation in decision-making and policy-making. The main question is "What factors and 

characteristics cause the current exclusion of women in policy making?" In response to this 

question, several researches investigated the current situation of women's presence in 

government institutions and the three powers, especially the cabinet (council of ministers) 

and the Islamic Parliament). But the generality of these studies have not been able to reveal 

the impact of political trends with regard to the political structure of the country and the 

complexity of its political and cultural aspects due to focusing too much on identifying the 

obstacles of "the moment of women's entry" into major political positions. The present study 

examines the causes and factors affecting the limitations of women's activism after entering 

and assuming the political management of macro levels, in two political spectrums, reformist 

and fundamentalist. To clarify the matter, this study used the views and opinions of women 

who had direct experience of being in political management positions, including Cabinet (the 

council of ministers) and Islamic Parliament of Iran. The factors and limitations of political-

managerial activism were identified and explained by adopting the semi-structured interview 

method and qualitative data analysis through thematic analysis. 

The limitations and obstacles of political management, according to the direct experience 

of political elite women, include a wide range of structural, cultural, political, social, and 

religious limitations, which refer to Intra-sex, extra-sex, and trans-sex restrictions. As 

explained in this article, these limitations are: Multiplicity of roles, women's social passivity, 

not welcoming women's capabilities, lack of education or professional political experience, 

lack of holistic attitude, psychological weaknesses, formal appointment of women, weakness 

in culturalization in the family, lack of access to support networks, glass ceiling, high cost of 

paying to women's issues, the masculinity of the power structure, limited communication 

with other male colleagues, the influence of ideological and combative dimensions, the 

connection of women's issues with religion, security and data information, intra-gender 

conflicts, lack of staffing and finally political factional competitions. 

The different reception of women in two political spectrums is one of the most important 

points of difference among the participants in identifying the limitations and facing the 

obstacles of political activism during tenure. Fundamentalist participants believe that 

generally the limitations and obstacles to women's political management are an intra-gender 

issue, and women are fully responsible for it. There is no need to condemn the society or 

political-cultural structures, what is important is the lack of necessary will, the lack of 

professional training in politics, the inability to manage the conflict of roles and a set of 

psychological-functional characteristics in women. Therefore, women themselves should be 

able to overcome these obstacles and limitations that are sometimes self-imposed limitations. 

While, according to the reformist participants, identifying the limitations and obstacles of 

women's activism remains incomplete without emphasizing the role of the cultural and social 

structures of the society and the hidden patriarchy in it. From this point of view, extra-sex 
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factors and male structures play a stronger role in creating restrictions on women's political 

management compared to intra-sex issues. As seen, these factors include a wide range of 

issues, such as masculinity as the basis of valuations, lack of an informal power network, 

glass ceiling, refusal to accept positions, severe withholding of information and imbalance in 

women's issues. 

According to the results of the qualitative analysis extracted from the semi-structured 

interview data of 6 women politicians at the macro levels of political management, despite 

the difference in political attitudes, it is possible to find commonalities between women 

politicians on both sides of reformism and fundamentalism. The most important thing in 

common, from the point of view of the participants of the two political spectrums, is the 

small number of women in the major positions of political management, who seem to have 

mostly a symbolic presence. It often happens that the main stream of politics is interested in 

these women with the aim of their theatrical or instrumental presence. At this level of 

political management, the minimal presence of women can be a tool for political spectrums 

to advance political goals. Also, the symbolic presence of women at macro levels may end 

up in a way that ultimately prevents the realization of women's requests and demands. 

Perhaps it is a form of removing the responsibility from men of the political spectrum so that 

they don't spend time and money to respond to women's demands, and consider these 

demands mainly as demands within the women's group or gender demands specific to 

women, and not as demands arising from the society that They need planning, decision-

making and policy making. In such a situation, the lack of familiarity of female managers 

with the obstacles and limitations in macro-political management reduces the possibility of 

conscious action and independent action from the political values of the two ruling factions. 

Therefore, intensifying the political differences of women, the political elite spends time and 

energy on political goals, which will not bring useful results for correct identification, 

reforming the relevant affairs, follow-up and resolution of women's issues. 
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   ها: واژهکلید

اصالحاصول و  تحلگرا    ل یطلب، 

ه  ، ی فیک و  مجلس    ئت یزنان، 

 . یاسیس تیریدولت، مد

  ی هاتیموانع و محدود  یبررس  ،یگذاراستیو س  یریگم یمشارکت زنان در تصم  شیها در افزامؤلفه  نیتراز مهم   یکی
 ت یموجب وضع  ییهایژگیاست که چه عوامل و و  نیا  یسطوح کالن کشور است. پرسش اصل  تیریها در مدحضور آن

پرسش،    نی. در پاسخ به اشودیکالن کشور م  یهایریگم یو تصم  یگذاراستیعدم اقبال به حضور زنان در س  یکنون
بررس  یمتعدد  یهاپژوهش دستگاه موجود حضو  تیوضع  یبه  در  زنان  قوا  یحکومت  یهار  به سه   یو    ئت یه  ژهیو گانه 

اپرداخته   یاسالم  یدولت و مجلس شورا اما عموم  ورود   ةموانع لحظ   ییبر شناسا  ازحدش ی مطالعات با تمرکز ب  نیاند، 
ابعاد    یدگیچی ر و پشوک  یاسیرا با توجه به ساختار س  یاسیس  یروندها  ریاند تأثکالن، نتوانسته   یاسی سزنان به مناصب  

زنان پس    ی کنشگر  یهات یعلل و عوامل مؤثر در محدود یآن آشکار سازند. پژوهش حاضر به بررس  ی و فرهنگ  یاسیس
و تصد ورود  براپردازدیگرا ماصول  و طلب  اصالح   یاسی س  فیسطوح کالن، در دو ط  یاسیس  تیریمد  یاز    ضاح یا  ی. 
دولت و   ئتیاز جمله ه  یاسیس  تیریکالن مد  یهاضور در پست ح  میمستق  ةکه تجرب  یو نظرات بانوان  دگاهیمطلب، از د
  ق یها از طرداده   یفیک  لیو تحل  افتهیساختارمهین  ةاند، استفاده شد. با اتخاذ روش مصاحب داشته   یاسالم  یمجلس شورا

 شدند. نییو تب ییشناسا یتیریمد-یاسیس یکنشگر  یهاتیو محدود عوامل ک،یتمات لیتحل
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 مقدمه .1

 شیافععزا و  هادانشععگاه  ةتوسععع  یهااستیس  یاجرا  دنبال  به  و  یاسالم  انقالب  یروزیپ  از  پس  دهه  دو
 بععا  .افتی  شیافزا  زن  یلاع  آموزش   نالیحصالتفارغ  و  انیدانشجو  تعداد  ،یدانشگاه  آموزش   التیتسه
 ادامععه  شععتریب  سععرعت  بععا  زیعع ن  بعد  یهادهه  در  دانشگاه  در  دختران  و  زنان  حضور  رشدروبه  روند  نکهیا
 همچنععان  آن  یاقتصععاد  یایعع مزا  از  برخععورداری  و  یاقتصاد  مشارکت  اشتغال،  از  هاآن  سهم  اما  افت،ی
 در  رقععم  نیعع ا  ، امععابود  درصد  30  بانقال  از  شیپ  یهاسال  در  یعال  آموزش   در  زنان  سهم  .ماند  نییپا

 درصععد 50 از 1386 تععا 1379 یهاسال یط کهطوریبه ؛داشت یصعود روند انقالب  از  بعد  یهاسال
 باالتر یلیتحص مقاطع در(. Pazargadi, 2012: 50; Pazargadi, 2014: 109) دیرس درصد 59 به
 تععا 2001 هایسال یط ونسکو،ی رآما اساس رب. شتدا شیافزا همچنان لیتحصبهشاغل  زنان  رشد  زین

 و  درصععد  77  ترتیببععه  رانیا  و  جهان  در  باالتر  و  یکارشناس  مقاطع  در  دانشجو  زنان  تعداد  رشد  2011
 کسععب رغمیعلعع  ،دوران نیعع ا در(. Mortaz Hejri, & Jalili, 2016: 1) شععد محاسبه درصد 147
 از  شیپعع   کععه  کشععور  زنععان  اشععتغال  سهم.  ندام  یاقب  نییپا  زنان  اشتغال  زانیم  ،یلیتحص  یهاتیموفق
 کمترین به آن از پس دهه سه بود،  رتبه  نیباالتر  قایآفر  شمال  و  انهیخاورم  یکشورها  انیم  در  انقالب

 افتادنععد  شیپعع   رانیعع ا  از  مصر  و  هیسور  ه،یترک  تونس،  ت،یکو  مراکش،  مانند  ییکشورها  و  دیرس  زانیم
(Alaedini & Razavi, 2004: 133.) 

 تفععاوت  دهععدیم  نشان  رانیااز نمایندگی صندوق جمعیت سازمان ملل در    یرسم  یرهاآما  نیآخر
 در  یاقتصاد  مشارکت  زانیم  .دارد  وجود  رانیا  در  زنان  و  مردان  یاقتصاد  مشارکت  زانیم  نیب  یفاحش
 وجععود بععا(. UNFPA, 2018: 24) اسععت درصععد 8/16 زنععان در و درصد 3/65 مردان در کشور کل

 میععزان  درواقععع.  اسععت  انععدک  بسیار  ایران  کار  بازار  در  آنان  مشارکت  نزامی  زنان،  توجهقابل  یتوانمند
 توسعة سطح که سوم جهان کشورهای از بسیاری با مقایسه در  حتی  کار  بازار  در  ایرانی  زنان  مشارکت
 مثععال  بععرای  اسععت؛  کمتر  است،  ایران  از  ترپایین  حتی  یا  یکسان  وبیشکم  هاآن  اجتماعی  و  اقتصادی

 بععوده،  درصععد  18  رانیعع ا  کععار  بععازار  در  زنععان  مشععارکت  زانیم  ،کار  المللیبین  مانساز  گزارش   طابقم
 در  درصععد،  36  بععنگالدش   در  درصععد،  34  هیعع ترک  در  درصععد،  29  کستانیتاج  در  زانیم  نیا  کهیدرحال

 یمالز در درصد، پنجاه تیکو در درصد، 45 نیبحر در درصد، 44 ترکمنستان  در  درصد،  43  ارمنستان
 اسععت  درصععد  22  یسعععود  عربسععتان  و  افغانستان  و  پاکستان  در  و  درصد  63  انقستقزا  در  د،درص  51
(Worldbank, 2020.) سععه یطعع  رانیعع ا در دور از انتظار نیست که زنان اشتغال نییپا نرخ لحاظ با 

 اریبس  ،یخصوص  و  یدولت  بخش  هردو  در  ،یتیریمد  هایپست  در  زنان  نرخ  درصد  انقالب،  از  پس  دهه
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 و مجلععس نععدگانینما کععل از درصد 6/12 حدود 1375 سال در مشخصاً و 1370 ةده  در.  دباش  نییپا
 کععل از دولععت یععیاجرا بخععش در 1376 سال در .(Shaditalab, 2008) بودند زنان از یدولت رانیمد
 نیبععاالتر  درصععد  40  بععا  پععرورش   و  آموزش   وزارت.  بودند  زن  درصد  7/34  و  مرد  درصد  3/65  رانیمد
 تیعع فعال بععه زن رانیمععد درصد 5/12 با بهداشت وزارت آن از پس و است داشته  را  زن  انریمد  زانیم
 مجلععس در نفر 9 از زین مجلس ندهینما زنان تعداد .(Alaedini & Razavi, 2004:148) پردازندیم

 5  درصععد،  3  ترتیببععه)  افععتی  شیافععزا  ششم  مجلس  در  نفر  14  و  پنجم  مجلس  در  نفر  14  به  چهارم
 .(درصد  3/4 و درصد
 6/5) گععذاریقانون ةعرصعع  در زنان حضور ةنیزم در یشمس  هشتاد  ةده  در  رانیا  یآمارها  ةسیمقا
 زنان کل به رتبهعالی رانیمد و( درصد 2) کشور  یدولت  یهادستگاه  تیریمد  ةعرص  در  حضور  ،(درصد
 نشععان  سععنگاپور  و  تیعع کو  ،یمالز  ه،یسور  مصر،  بنگالدش،  یکشورها  یآمارها  با(  درصد  9/4)  شاغل
 نیعع ا زنععان از ت،یریمععد و وزارت معاونععت  وزارت،  ،یگععذارقانون  سطوح  ةهم  در  یرانیا  اننوبا  دهدیم

 (.Khalili, 2007: 170) هستند ترعقب کشورها
 تیوضععع  هشععتاد،  و  هفتاد  شصت،  یهادهه  یط  تیریمد  عرصة  در  زنان  اندک  مشارکت  رغمیعل
 حضععور  تیوضععع  ،یشمس  چهاردهم  نرق  یانیپا  سال  رچها  در.  کرد  دایپ  بهبود  یاندک  نود  دهة  در  زنان
 ششم برنامة قانون 101 بند افزودن با. کرد دایپ شیافزا  ینسب  صورتبه  یانیم  یهارده  در  زن  رانیمد
 زنععان تیریمد یدرصد 30  سهم  صیتخص  در  دولت  سیرئ  ابالغیة  زین  و  یتیجنس  عدالت  یاجرا  برای
 شععودیم  گفتععه.  شععد  تردوارکنندهیام  قبل  دهة  چهار  نسبت  به  زنان  حضور  آمار  ها،سازمان  و  ادارات  در
 1396  سععال  در  درصد  7/12  از  و  داشته  یدوبرابر  باًیتقر  رشد  سال،  سه  یط  زن  رانیمد  یتصد  زانیم
 در زنععان سععهم رشععد بهبععود نیعع ا امععا ،(IRNA, 2020) است دهیرس 1399 سال در درصد 6/22 به
 گذشععته یهادهععه همچون نالک سطوح در زنان تیریمد سهم و ستین  کالن  سطوح  شامل  تیریمد
 .است درصد 6 ریز و کم اریبس
. اسععت  گذاشععته  سععر  پشععت  را  توسعععه  برنامععة  شش  از  شیب  که  است  توسعهدرحال  یکشور  رانیا

 ،داریپا توسعة زین و یانسان  توسعة  در  مهم  یهاشاخص  از  یکی  ،(1996)  ملل  سازمان  اعالمیة  براساس 
 یتیجنس عدالت زانیم و زنان تیریمد مسئلة آن، لیذ که است یتینسج  توسعة  شاخص  به  توجه  لزوم
 کععه  1یتیجنسعع   یتوانمنععد  یریگاندازه.  شودیم  یریگاندازه  یاسیس  مشارکت  و  یریگمیتصم  قدرت  در
. 1: شععودیم یابیارز شاخص سه از استفاده  با  دهد،یم  ارائه  را  یانسان  توسعة  در  یتیجنس  عدالت  زانیم

___________________________________________________________ 
1. Gender Empowerment Measure (GEM) 
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 یریگمیتصععم یهععاتیموقع در زنععان درصععد. 2 ؛یملعع  پارلمان در زنان به شدههداد یهایکرس  نسبت
 شامل  که  درآمد  از  زنان  سهم.  3  است؛  یفن  و  یاحرفه  ،یتیریمد  ،یادار  یهاشغل  شامل  که  یاقتصاد
 نیترمهم(. Charmes & Wieringa, 2003: 419-435) است مردان برابر در زنان یاکتساب درآمد
 یاعضععا عنوانبععه زنععان مشععارکت زانیعع م کععرد، اسععتفاده آن زا پژوهش نیا در شودیم  که  یشاخص
 تیریمععد و کشععور کععالن یهاپست رو،شیپ پژوهش نظر از. است دولت هیئت  یاعضا  زین  و  پارلمان

 کععالن یهایزیربرنامععه کععه اسععت یسععازمیتصم  و  یگذاراستیس  تیاهم  دلیلبه  زنان  یبرا  یاسیس
 کععه کنععدیم مطععرح  را  خواست  ای  پرسش  نیا  و  زندیم  رقم  را  ورکش  در  یاجتماع  و  یاقتصاد  ،یاسیس
 لیتشععک  را  جامعععه  هععر  تیعع جمع  از  یمعع ین(  یواقععع   صععورتبه  چه  و  یعرف  صورتبه  چه)  که  زنان  چرا
 .نداهشد نهاده کنار  یسازمیتصم  و  یریگمیتصم ساختار از  ،دهندیم

 براسععاس   زنععان  یسعع ایس  تیریدمعع   در  رانیعع ا  رتبة  المجالس،نیب  اتحادیة  2019  سال  آمار  براساس 
 بععا  کععه  اسععت  179  جهععان  کشععور  193  نیبعع   از  زنععان،  بععه  پارلمان  یهایکرس  تعداد  صیتخص  زانیم

 کععه  است  یحال  در  نیا  .دارد  فاصله  کشور  چهارده  دهندیم  نشان  را  صفر  رقم  که  جدول  ته  یکشورها
 ،144  هیسععور  ،140  یلزمععا:  ددارنعع   رانیا  از  یباالتر  رتبة  منطقه  مسلمان  و  هیهمسا  یکشورها  یتمام
 (.IPU, 2019) 76 افغانستان  و 71 ترکمنستان ،67 عراق صد، پاکستان ،119 هیترک  ،123 جانیآذربا
 وجععود بععا ازدهم،یعع  و  دهععم  مجععالس  یعنی  ران،یا  در  یاسالم  یشورا  مجلس  ریاخ  انتخابات  دو  در

 ورحضعع   نععرخ  انهمچنعع   انقععالب،  وقععو   از  پععس  زنععان  بععه  افتهیاختصاص  یهایکرس  زانیم  نیشتریب
 پارلمععان،  یکرسعع   289  مجمععو   از  1394  سال  در  مجلس  انتخابات  در.  است  درصد  6  ریز  و  یرقمتک
 یکرسعع  290  مجمععو   از  1398  سال  در  مجلس  انتخابات  در  و  زنان  به(  درصد  8/5  معادل)  یکرس  17

 ریسععا در کععه اسععت حالی در نیا. افتی  اختصاص  زنان  به(  درصد  5/5  معادل)  یکرس  شانزده  پارلمان،
 کععالن  یهایریگمیتصععم  عرصععه  و  یاسعع یس  تیریمععد  در  زنععان  تیوضع  ی،اسیس  یانتصاب  یهاپست
 از دهععه چهععار گذشععت  بععا.  ستین  پارلمان  در  زنان  به  یافتهتخصیص  یهایصندل  نرخ  از  بهتر  یکشور
. اسععت صععفر تقریبععاً( پارلمان از  ریغ  به)  کشور  یاسیس  تیریمد  در  زنان  سهم  یاسالم  انقالب  یروزیپ

 عنوانبععه  نگهبان  یشورا  مجلس  د،ید  خود  به  را  زن  عضو  کی  فقط  تأسیس  خیتار  از  انخبرگ  مجلس
 عضو چیه تاکنون نظام مصلحت صیتشخ  مجمع  زین  و  یاسالم  یشورا  مجلس  مصوبات  بر  ناظر  نهاد
 هسعع  حداکثر ای دو 1376 سال از و  شد  ریوز  زن  کی  فقط  دولت،  هیئت  و  هیمجر  ۀقو  در.  نداهنداشت  زن
 معاونععت  و  سععتیزطیمح  سععازمان  زنععان،  سععازمان(  معاونت)  استیر  یهاسمت  با  لتود  هیئت  در  زن
 حضور  زنان  معاونت،  یهاپست  از  کی  چیه  در  هیقضائ  ۀقو  در.  داشتند  حضور  یجمهور  استیر  یحقوق
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 لمسععتق یقاضعع  نه و ییقضا مشاوران و اریداد هایسمت  در  تنها  هییقضا  ۀقو  در  زنان  تیفعال  و  ندارند
 .است

 یایعع زوا  و  هععایژگیو  یبررسعع   و  مسئله  حیصح  ییشناسا  ،دارد  تیاهم  یعلم  یهاپژوهش  در  آنچه
 و هاتیمحععدود ییشناسععا در مطالعععه  تیعع اهم  کععه  یموارد  از  یکی.  است  بحث  مورد  موضو   مختلف
 تععأثیر  آشکارسععازی  ،کندمی  دوچندان  کالن  تیریمد  حوزۀ  در  ژهیوبه  را  زن  رانیمد  تعداد  حضور  موانع
. اسععت  آن  یفرهنگعع   و  یاسعع یس  ابعععاد  یدگیعع چیپ  و  کشور  یاسیس  ساختار  به  توجه  با  یاسیس  یهاروند
 هععایمحععدودیت  و  موانععع  گیریشکل  به  یعوامل  و  علل  چه  که  است  نیا  حاضر  پژوهش  یاصل  سؤال

 زمینععه  ایععن  در.  شودمی  منجر  سیاسی  مدیریت  کالن  سطوح  به  تصدی  و  ورود  از  پس  زنان  کنشگری
 شععکا  لحععاظ بععا اسععت   چگونه گرااصول  و  طلباصالح  سیاسی  طیف  ود  در  زن  نمدیرا  هایدیدگاه
 در  آنععان  سععهم  نیععز  و  اشععتغال  نرخ  بودنپایین  و  زنان  تحصیلی  و  علمی  هایتوانمندی  میان  پدیدآمده
 بععا سیاسععی کالن مدیریت به ورود از پس زنان که موانعی و عوامل شناسایی لزوم رتبه،عالی  مدیریت

 رفععتبرون هایراه به  آن،  دربارۀ  آگاهی  با  توانمی  که  چرا  شود؛می  احساس   شازپیبیش  اند،مواجه  آن
 .یافت  دست هامحدودیت و موانع از

 پژوهش  پیشینۀ. 2

 از  و  دارد  توجه  دانش  دیتول  ندیفرا  در  زنان  اندازچشم  و  تجارب  به  که  است  ینظر  پژوهش  نیا  کردیرو
 عنوانبه  1ییگراموضع  نظریة  در  این رویکرد،ة نظری  ینیشپ  .است  زنان  حوزۀ  مباحث  یاصل  یمحورها
 و  یعلمعع   قععاتیتحق  کععه  اسععت  یتفکر  بر  یمبتن  نمود یافت و  نگرزنانه  یشناسروش   جریان  نیترمهم
 بععر  غلبععه  یبععرا  تععالش   ،کععردیرو  نو   نیا  از  هد .  دهدیم  قرار  مدنظر  را  زنان  موضع  از  هینظر  دیتول
 بععر دیعع تأک بععا مخصوصاً محقق، یمندتیموقع به نعااذ و ینساان تنو  شینما پژوهش،  در  ییگراجزم
 تواندیم زنان نگرش  چگونه که دارد مطلب نیا دادننشان در یسع ییگراموضع نظریة. است  تیجنس
 .دهد نشان را جهان و گرانید خود، با هاآن ارتباط نحوۀ

 بنابراین  و  ابدییم  تیقعمو  یاجتماع  لحاظ  به  دانش  که  است  نیا  ییگراموضع  نظریة  تمرکز  نقطة
 نیمععع   را  رامونشععانیپ  درمورد  افراد  نگرش   نحوۀ  که  ها استآن  یاجتماع  یمندتیموقع  از  افراد  تجربة
 بععا  متفععاوت  دانش،  دیتول  در  یاهیحاش  یهاگروه  عنوانبه  زنان  نگرش   که  شودیم  انیب  نیچن.  کندیم

 معرفععت و دانععش از یزیمتمععا   واان  دیتول  به  قادر  را  هاآن  ،برتر  تیموقع  که  است  یمسلط  گروه  دانش

___________________________________________________________ 
1. Standpoint Theory 
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 را آن 1نگیهارد ساندرا که روآن از ییگراموضع نظریة(. Mirkhoshkhou, 2016: 44-65) کندیم
 تنععو  ترتیببععدین و رسععاند یاریعع  متفاوت منظر از  دانش  گسترش   و  خلق  در  تواندیم  کند،یم  مطرح
 ،نععگیهارد  نظععر  از.  کنععد  مطععرح  را  دیعع جد  یکردیور  عنوانبه  یاجتماع  علوم  در  تینیع  دربارۀ  دگاهید

 جععادیا.  1:  کنععد  دنبععال  را  هد   نیچند  تواندیم  زنان  یهاارزش   و  تجارب  بر  یمبتن  هایشناسیروش 
. 2 شود؛یم استخراج زنان  تجربة  از  آنچه  توسط  یاجتماع  یهاپژوهش  در  دیجد  یتجرب  و  ینظر  منابع
 میترسعع   بععه  توانععدیم  زنععان  مسععائل  بععه  دادنتیعع مها  بععا  کععه  یاجتماع  علوم  یبرا  دیجد  اهدا   طرح

 یمنععدتیموقع  بععر  تمرکععز  بععا  پععژوهش  سوژۀ  یبرا  دیجد  تیهو.  3  نجامد؛یب  زنان  یبرا  ییهاپژوهش
 (.Harding, 1987: 6-10) پژوهشگر
 یمعرفعع  حاضععر  پععژوهش  در  یشناسعع روش   ینظععر  چارچوب  عنوانبه  ییگراموضع  نظریة  رونیا  از
 یاسعع یس  تیریمععد  سوابق  یدارا  رانیمد  تیذهن  و  هاارزش   تجارب،  از  تفادهسا  با  قیطر  نیبد.  شودیم

 مواجععه  آن  بععا  گریتصععدی  زمان  در  زنان  که  شودمی  پرداخته  یموانع  و  هامحدودیت  مطالعة  به  کالن
 دانععش  یمرزهععا  زنععان،  یتیریمععد-یاسعع یس  یکنشععگر  متعععدد  ابعاد  و  هاپیچیدگی  ییشناسا.  شوندمی

 هععایآموزه  و  تجارب  از  استفاده  با  زنان  یبرا  ازین  مورد  یآگاه  و  معرفت  و  دکنمی  گسترده  را  یاجتماع
 .شودمی فراهم زن محققان وسیلهبه زنان

 کالن یاسیس تیریمد در زنان  حضور  با  یکینزد  نسبت  که  شده در ایرانانجام  یهاپژوهش  عمدۀ
 یابیعع ارز  بععه  رنععاظ  هععاهشژوپ  نیا.  شودیم  پیگیری  زنان  یاسیس  مشارکت  با  مرتبط  مطالعات  در  دارد
 مجلععس  و  مقننععه  ۀقععو  ویژهبععه  گانهسععه  یقوا  و  یحکومت  یهادستگاه  در  زنان  حضور  موجود  تیوضع
 بععر  یاسعع یس  یرونععدها  تععأثیر  و  کشععور  یاسیس  ساختار  به  توجه  بدون  عمدتاً  که  است  یاسالم  یشورا
 یازارسعع آشک و لائمسعع   قیعع دق  یبررسعع   از  و  نععداهپرداخت  معععدود  عوامل  یبرخ  یمعرف  به  زنان  تیریمد
 یحکععومت  ینهادهععا  و  دولععت  هیئععت  جملععه  از  یاسعع یس  کالن  سطوح  در  زنان  حضور  موانع  یدگیچیپ

 بععا  صععرفاً  اند،را مطالعه کرده  زنان  تیریمد  یاسیس  وجه  که  هاپژوهش  از  یمعدود.  اندنظر کردهصر 
 امععل،وع  ییشناسععا  ،زنان  یورزاستیس  ۀحوز  در  اندکی  و  زیناچ  اطالعات  مشارکت،  نرخ  یآمار  یبررس
 یساختار  موانع  یکل  یبررس  به  مقاالت  یبرخ  در  اگرچه.  دهندیم  ارائه  موانع  و  هاتیمحدود  ها،یژگیو

 مجلععس در زنان حضور بر هاپژوهش نیا عموم  ،ه شدهپرداخت  یفرد-یتیشخص  و  یاجتماع-یاقتصاد
 در  پارلمان  زنان  ترکشام  زانیم  درخصوص  یقیتطب  ةمطالع  ینوع  صرفاً  و  تمرکز دارد  یاسالم  یشورا

 ةگانعع ازدهی مجالس در  ندهینما  زنان  حضور  نرخ  ةسیمقا  به  حالت  نیبهتر  در  ای  است  مختلف  یکشورها
 موانععع و هاتیمحععدود درخصععوص هاپرسععش از یاریبسعع  رو،نیعع ا از. پععردازدیم یاسععالم یجمهععور

___________________________________________________________ 
1. Sandra Harding 
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 در  یاسعع یس  یکنشگر  و  یرگذااستیس  ،یریگمیتصم  ندیفرا  در  عمدتاً  که  رانیا  در  زنان  یورزاستیس
 در  یانععدک  اطالعععات  موجععود  یهاپژوهش.  است  مانده  پاسخ  بدون  ابد،ی  ظهوری  و  بروز  کالن  سطوح

 نععه  و  انداسععتیس  کععالن  سطوح  در  زنان  حضور  و  ورود  موانع  بر  متمرکز  شتریب  و  دهند  ارائة  نهیزم  نیا
 تععا  تولیدشععده  ارثعع آ  بر  یوررم  .شوندیم  مواجه  آن  با  افراد  یگریتصد  نیح  که  یموانع  و  هاتیمحدود

 بععا مععرتبط یهععاپژوهش. دهدیم ارائه شدهمطرح موضوعات و مباحث  از  یروشن  اندازچشم  زمان،  نیا
 .کرد یبنددسته گروه سه در توانمی را یحکومت یهادستگاه در زنان  حضور

 رد زن نععدگانینما حضععور شیافععزا لععزوم بععر تأکید ضمن که است ییهاپژوهش  شامل  اول  گروه
 موانععع و تأثیرگععذار عوامععل ،یآمععار و یکم هایروش  از  استفاده  با  ،یاسالم  یشورا  مجلس  و  شوراها

 چنععد یمحتععوا لیعع تحل روش  از اسععتفاده با انیآباد و یریسف مثال برای کنند؛می یبررس  را  یروشیپ
 از شیپعع  دورۀ  در  زنععان  یاسعع یس  تیریمععد  بععه  هاروزنامه  حاکم  نگرش   موضو   به  کشور،  داخل  یةنشر
 هاروزنامه یبرخ داد نشان هاآن یهاداده. پرداختند آن از پس و 1376 سال در  اصالحات  لتود  شرو 
 دوره  نیعع ا  در  را  زنععان  یاسعع یس  تیریمد  به  توجه  و  نگرش   رییتغ  نیشتریب  اطالعات  و  یهمشهر  مانند
 .(Safiri & Abadian, 2006) شد مشاهده هانیک و  رسالت  یهاروزنامه در رشد نیکمتر و اندداشته

بععا اسععتفاده از روش   ،زنععان  یاسیس  مشارکت  شناسیجامعه  کتاب  در  یپناه  نیمحمدحسهمچنین  
 ماننععد هاییشععاخص .پرداخععت  رانیعع ا  در  زنان  یاسیس  مشارکت  تیوضع  لیتحل  و  یبررس  بهپیمایش،  
 ،یاسعع یس مسئوالن با تماس  ،یاسیس مباحث در شرکت است،یس به عالقه انتخابات، در  شرکت  دفعات
 و  انتخابععات  یبععرا  نامزدشععدن  ،یاسعع یس  یهاسععازمان  در  تیعضععو  تظاهرات،  و  ییمایهپار  در  شرکت
 شرح به زنان یاسیس مشارکت بر مؤثر عوامل عالوه بر این،. شد گرفته  درنظر  یمنف  یاسیس  مشارکت
 یاسعع یس  تیعع فعال  یچگونگ  زنان،  دردسترس   منابع  ان،یپاسخگو  یاسیس  فرهنگ:  شد  لیتحل  ریز  موارد
 مشععارکت  ةتجرب  ،یمدن  یهاسازمان  در  تیعضو  ،یجمع  یهارسانه  از  استفاده  زانیم  مرجع،  یهاهگرو
 .(Panahi, 2007)  فعاالن یاسیس تیفعال لیدال  زین و بودنیمذهب زانیم  ،یاسیس یاثربخش  ،یاسیس

 عوامععل یبررسعع  زنععان؛ یاسعع یس مشععارکت محدودمانععدن عوامععل» مطالعععة در یمعععال و یقاسععم
 از  ینظرسععنج  قیطر  از  زنان«  دگاهید  از  یاسالم  یشورا  مجلس  در  زن  نگاندینما  ادعدت  محدودماندن

 مشارکت  محدودکنندۀ  عامل  نیترمهم  کردند  انیب  کشور  اول  طراز  یهادانشگاه  دختر  یدانشجو  300
 و  یفرهنگعع   عوامععل  ،یاسععالم  یشععورا  مجلععس  در  زن  نععدگانینما  تعداد  محدودماندن  و  زنان  یاسیس

 مردمحوربععودن ج،یعع را عععر  و فرهنععگ نظیععر یلیدال  که رواین از.  است  زنان  یریپذجامعه  یچگونگ
 مشععارکت  بععه  نداشععتنلیتما  زنععان،  یانفعال  شیگرا  سبب  آن  داشتنتیاولو  و  خانواده  به  توجه  جامعه،
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 گععرید از زن یداهایعع کاند بععه زنان ندادنرأی و سو، کی  از  یندگینما  یبرا  داشدنیکاند  جمله  از  فعال
 .(Ghasemi & Maali, 2015) است شده سو
 بععه اتکععا بععا و شععد یبررسعع  زیعع ن نخبگان سطح در  زنان  یاسیس  مشارکت  موضو   گر،ید  یسو  از 
 تمععامی  در  زنععان  سیاسععی  مشععارکت  میععزان  کععه  شععد  داده  نشان  کشور  آماری  مراکز  آماری  هایداده

 را باسعع من مشععارکت و انععدک مشععارکت ،حضور عدم از یفیط و ستین کسانی  یتیریمد  یهاشاخص
 در، آزاد زمردبخش و شناس حق راستا، همین در .(AliHoseini & Nazari, 2016: 7) یردگمیدربر
 شیمایپ قیطر  از  احزاب«  قانون  بیتصو  از  پس  کشور  ریفراگ  احزاب  در  زنان  مشارکت  موانع  یبررس»
 مشارکت  عانمو  نیترمهم  یبررس  به  زنان  احزاب  و  طلباصالح  گرا،اصول  احزاب  از  پرسشنامه  روش   و

 موانععع و پدرسععاالرانه فرهنععگ وجععود ماننععد یفرهنگعع  موانععع  عامععل  دو  مطابق نتایج،.  ندپرداخت  زنان
 نیترمهم  کار،  یروین  نشیگز  ۀنحو  و  یاسیس  یساختارها  در  ضیتبع  وجود  جمله  از  یاسیس  یررسمیغ

 (.Haghshenas & Zomorrod Bakhshazad, 2020) است احزاب در زنان مشارکت موانع
 شععامل یتیریمععد کععالن سععطوح در زنععان یاسعع یس  مشععارکت  بععا  مععرتبط  قععاتیتحق  از  دوم  ةستد

 از یترموسععع تفصععیلبه یفعع یک  و  یکم  یبیترک  یهاروش   از  استفاده  با  که  است  یلیتحل  یهاپژوهش
 انیعع ب  ضععمن  هععاپژوهش  نیا.  پردازدیم  یتیحاکم  یهادستگاه  در  زنان  حضور  یهاتیمحدود  و  موانع

 موانععع  و  هاتیمحععدود  ،یاسالم  یشورا  مجلس  در  زنان  شتریب  حضور  از  یناش  یردکارک  یهاضرورت
 شععماردبرمی  را  یاسیس  کالن  سطوح  در  زنان  حضور  افزایش  راه  سر  بر  یاجتماع  و  یفرهنگ  ،یساختار

 یینهععادگرا»  ةمقالعع   در  پععوریقل  و  الهاشععمیرضو.  دهععدیم  ارائه  آن  از  رفتبرون  یبرا  هاییپیشنهاد  و
 زنععان  حضععور  یآمار  تیوضع  یبررس  ضمن  زنان«،  یندگینما  مطلوب  یمرانکح  یالگو  ةائار  ،یهنجار
 بععا  دریافتنععد کععه  پارلمععان  در  زنععان  مطلوب  یحکمران  ةارائ  برای  ،یاسالم  یشورا  مجلس  ۀدور  ده  در
 & Razavi Alehashem) ابععدیمی بهبععود زنععان یاثربخشعع  یفعع یک سععطح ،یتوانمنععد شیافععزا

Gholipour, 2016.) 
 یاسالم یشورا مجلس در زنان  حضور  استیس  یفرهنگ  لی»تحل  مطالعة  در  یمقصود  و  رپویحاج

 یشععورا مجلععس در زنان حضور مؤثر عوامل یبررس به مصاحبه  و  شیمایپ  روش   دو  قیطر  از  ران«،یا
 بععه حععزب، وعض و مجلس ۀندینمازنان و مردان    اب  مصاحبه  ضمن  ،پژوهش  نیا  در.  ندپرداخت  یاسالم
 از  مثال  یبرا  کردند؛  اشاره  مجلس  در  زنان  حضور  مؤثر  عوامل  ییشناسا  در  زنان  و  مردان  یهاتیاولو
 از و نععدردا قععرار تیعع اولو در  یفرهنگ  یهانگرش   و  سنت  خانه،  یهاتیمسئول  مانند  یعوامل  ،زنان  نظر
 جععزو زنععان یعالقگعع یب و نفساعتمادبععه نداشععتن سععنت، دهنععدگان،یرأ نکردنتیعع حما مردان،  نظر
 (.Hajipour Sarduie & Maghsoudi, 2016)  است  پارلمان  در زنان  ورضح  مؤثر  ملواع  نیترمهم
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 یهایریگمیتصععم  ةعرصعع   در  زن  یاسعع یس  نخبگان  مشارکت  موانع»  ةمقال  در  همکاران  و  یدریح
 مجلس، ۀندینما 20 اب مصاحبه انجام ضمن مجلس« ۀندینما زنان:  یمورد  ةمطالع  ؛یتیریمد  و  یاسیس

 ارائععه  یتیریمععد  کالن  سطوح  در  زنان  حضور  یهاتیمحدود  و  انعوم  شناخت  هاردرب  یترقیدق  یبررس
 کععالن، یهایریگمیتصععم در زنععان مشارکت یدیکل  مانع  نیترعمده  مقاله،  گانسندینو  نظر  از.  کردند

 مععانع  عنوانبععه  زنان  یهایتوانمند  باورنداشتن  اند از:عبارت  گرید  عوامل  نیترمهم.  است  یمردساالر
 زنععان  نداشععتنیخودباور  ،یسععاختار  مععانع  عنوانبععه  مععردان  توسط  جامعه  در  قدرت  رصانحا  ،یفرهنگ
 ینهادها تیتقو  ن،یقوان  رییتغ  موضو   موانع،  رفع  و  راهکار  ةارائ  منظوربه.  یروان  و  یفرد  مانع  عنوانبه
 (.Haydari et al., 2019) شدند مطرح راتییتغ نیا ،تیریمد و رییتغ اراده لزوم زین و یمدن

 یهاتیمحععدود  ییشناسععا  جملععه  از  یاسععالم  یشععورا  مجلس  عضو  زنان  یاثرگذار  موانع  یرسبر
 تععوانیم  که  ستا  هاپژوهش  از  دسته  نیا  در  مطرح  مهم  موضوعات  از  یفرهنگ  و  یاجتماع  ،یتیریمد
 در  زنانععه  یابیعع تیهو  نقععش  یبررس»  در.  کرد  ییشناسا  را  یاثرگذار  شیافزا  در  مهم  هایمؤلفه  یبرخ

 یابیعع باز  ۀدربععار  مسععائل  یبرخعع   انیب  ضمن  «یاسالم  یشورا  پنجم  مجلس  در  زن  ندگانیمان  عملکرد
 آنجا  از.  شد  پرداخته  یاسالم  یشورا  مجلس  پنجم  ۀدور  در  پارلمان  زنان  عملکرد  تأثیر  به  زنانه،  تیهو
 اظلحعع   به  خود،  از  بعد  هایدوره  زین  و  قبل  یهادوره  با  سهیمقا  در  دوره  نیا  زن  ندگانینما  عملکرد  که
 اشععاره  پرثمععر  حضور  نیا  لیدال   یبرخ  یبررس  به  بود،  آمیزموفقیت  زنان  حوزه  در  نیقوان  بیتصو  تعدد
 و  التیتحصعع   پععنجم،  مجلععس  زن  نععدگانینما  تعععداد  شیافععزا  مانند  یعوامل  شد  گفته  مثال  یبرا  ؛شد

 رییعع تغ  و  وقععت  مجلس  و  دولت  ییهمسو  ن،یشیپ  یهادوره  در  زن  ندگانینما  به  نسبت  باالتر  تخصص
 در پارلمععان زنععان پررنگ حضور موارد جمله از زنان  حقوق  احقاق  در  جامعه  یاجتماع-یفرهنگ  یاضف
 ,Haghani Sarmi, Zargarinezad & Forosezh) بععود یاسععالم یشععورا مجلععس پععنجم ۀدور

2020: 103). 
 و  شیپعع   یملعع   یشورا  مجالس  در  زنان  حضور  نرخ  یقیتطب  یبررس  شامل  هاپژوهش  از  سوم  ةدست
 نیا با است، یاسالم یجمهور ةگانازدهی مجالس در زنان حضور نرخ یقیتطب یرسرب  ای  بقالان  از  پس
 مععرتبط مقاالت از. ورزند تأکید آن شیافزا لزوم بر زنان، حضور نرخ کند روند از انتقاد ضمن  که  هد 
 انقععالب  زا  بعععد  و  قبل  تحوالت:  مقننه  قوه  در  زن  حضور  یقیتطب  مطالعه»  ةمقال  توانیم  سوم  گروه  با
 یاسعع یس »مشارکت و( Masudnia, Nazari, & Mohammadifar, 2014: 574) ران«یا یمالاس
 حضور زانیم یبررس به که برد نام را «یاسالم یجمهور با یپهلو ۀدور ةسیمقا معاصر؛ رانیا در زنان
 یزرویعع پ  از  بعععد  و  قبععل  ،یاسععالم  یشععورا  مجلععس  زین  و  سنا  و  یمل  یشورا  مجالس  در  ندهینما  زنان
-یاسعع یس تجععارب کسععب و یعلمعع  یهاشرفتیپ رغمبه که گرفتند جهینت و پرداختند  یالمسا  انقالب
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 وجععود فاصععله کشععور یتیریمععد ساختار در  هاآن  یهایتوانمند  از  مناسب  یمندبهره  تا  هنوز  یاجتماع
 ییایعع جغراف یهععایژگیو ةمطالع ضمن زین هاپژوهش یبرخ .(Zahed & Mardani, 2012: 7. )دارد
 کیعع تفک  به  زنان  حضور  زانیم  یقیتطب  یبررس  به  یاسالم  یشورا  مجلس  انتخابات  در  انزن  یندگیانم

 دانععش  زیرمجموعععة  عنوانبععه  انتخابععات  یایعع جغراف  بععه  توجه  با  هاپژوهش  نیا  در.  پرداختند  هااستان
 ةسععابق  ،یانتخععاب  ۀحععوز  وسعععت  و  تیعع جمع  بودن،یشهرستان  ای  مرکز  مانند  یعوامل  ،یاسیس  یایجغراف
 البتععه.  است  تأثیرگذار  زن  ندگانینما  ییایجغراف  یپراکندگ  در  ها،حوزه  بودنیچندعضو  زین  و  یندگینما
 را ینععدگینما یبععرا زنععان شععانس کععه است یاسیس عامل نیا شد گفته  ،ییایجغراف  عامل  هر  از  شیب

 کشور  یمعمو  یاسیس  شیگرا  به  خود  انتساب  با  داوطلب،  شاخص  زنان  که  معنا  بدان.  دهدیم  شیافزا
 یشععتریب شععانس شععود،یم  داده  نشان  هیمجر  ۀقو  در  یاسیس  یهاجناح  از  یکی  دنیرسقدرتبه  در  که
 ,Pishgahifard & Kiyani, 2015: 53; Azdanpanah) کننععدیم دایعع پ مجلععس بععه ورود یبرا

Gholami, Fereidounian, & Jafari, 2017: 291). 
 شیافععزا بععر و است یتیریمد یهاصهرع به زنان دورو بر تمرکز  نیشتریب  ن،یشیپ  یهاپژوهش  در

 ورود  بععا  کععه  اسععت  شده  تصور  نیچن  درواقع.  است  شده  دیتأک  آن  موانع  ییشناسا  و  زنان  حضور  زانیم
 شدهتمام را  خود  رسالت  و  رسدیم  اتمام  به  پژوهشگران  کار  ،یتیریمد  یهاعرصه  به  زنان  شتریب  هرچه
 همچنان زنان یورزاستیس و عمل  نحوۀ  و  اتمختص  ها،یگژیو  یبررس  یجا  رونیا  از  .کنندیم  فرض
 یاسیس تیریمد یهاتیمحدود و هافرصت امکانات، موانع،  ییشناسا  با  حاضر  پژوهش  در.  است  یخال
 کععالن  سععطوح  در  زنععان  ورزیسیاسععت  و  یتیریمععد  یهععایژگیو  از  یاندازچشم  بتوان  ران،یا  در  زنان
 منععدانعالقه و یآت  رانیمد  یبرا  یراه  چراغ  تا  شودمی  ئهراا  یگذاراستیس  و  یریگمیتصم  در  ازجمله
 .باشد رانیا در یاسیس یکنشگر به

 روش پژوهش . 4

 ی ر یگنمونه روش. 1-4
 کععالن  سطوح  در  ییاجرا  کار  ةسابق  با  استیس  ۀحوز  سرآمدان  از  هدفمند  و  ینشیگز  صورتبه  هانمونه
. شععدند انتخععاب لععتدو ئععتیه در تیعضععو و یاسععالم یشععورا مجلععس جملععه از رانیعع ا اسععتیس

 ینععدگینما  ةسععابق  دوره  کیعع   از  شیبعع   و  شععدند  گععزینش  ادوار  ندگانینما  از  مجلس  کنندگانمشارکت
 ۀدور بععه محععدود  شععانیاسیس  مشععارکت  و  تیفعال  که  شد  دعوت  یبانوان  از  افراد  انتخاب  در.  اندداشته
 و یسعع ایس یاهعع حجنا شععاخص افععراد ایعع  احععزاب یمرکععز هیئععت یاعضععا از بلکععه نیست،  یندگینما

 در  تیعضععو  ةسععابق  یدارا  بععانوان  انیعع م  از.  هستند  زنان  ۀحوز  انیمجر  و  نظرانصاحب  از  حالدرعین



 

 

 

 

 

 
 رخوشخویآمنه م دهیس/...یورزاست یس یها تیو محدود موانع یفیک  لیتحل     

 

 

 

675 

 مطالعه قیتحق نیا در شدند مصاحبه رش یپذ به حاضر که هاآن  شمارند،انگشت  اریبس  که  دولت  هیئت
 قععدرت  از  تنرفگهفاصععل  ابعع   و  رسععانده  اتمععام  بععه  را  خود  یتیریمد  ۀدور  افراد  نیا  که  بود  مدنظر.  ندشد
بععرای . باشععند داشععته را آن بر حاکم  یندهایفرا  و  یتیریمد  ۀدور  ینیبازب  امکان  و  الزم  فرصت  ،یرسم

 زنان و ندهینما  زنان  گروه  دو  به  کالن  سطوح  یاسیس  یکنشگر  ةسابق  یدارا  بانوان  ابتدا  افراد،  انتخاب
 جنععاح دو از یمسععاو طورهبعع  هدشععونهمصاحب افععراد بعععد، ةمرحلعع  در و شدند میتقس دولت هیئت  عضو
 .شدند انتخاب یطلباصالح و ییگرااصول  یاسیس

 نمونه یهای ژگیو.  4-2

 شععش ابعع  یحضععور ةمصععاحب  یاجععرا  با  زنان  یاسیس  کنشگر  موانع  و  هاتیمحدود  استخراج  و  بررسی
 چهار و  دولت  هیئت  نیشیپ  یاعضا  از  هاشوندهمصاحبه  از  تن  دو.  گرفت  صورت  یاسیس  کنشگر  یبانو
 مینعع  و طلباصععالح طیععف از هععای از آنمین که ندهست یاسالم یشورا مجلس ادوار  ندگانینما  زا  تن
 هععاآن  عمععوم  کععه  اسععت  سععال  60  شععوندگانمصاحبه  یسن  نیانگیم.  شدند  انتخاب  گرااصول  از  گرید
 سععطح. کردنععد تجربععه  خععود  یزنععدگ  1350-1340  ةدهعع   در  را  کشععور  کععالن  ۀحععوز  در  یاستمداریس

 مععدرک یدارا زین یتصد زمان در هیبق  تن،  دو  از  ریغ  به  که  است  یدکتر  هاوندهشمصاحبه  تالیتحص
 تن 2 استثنایبه ،اندتهران  متولد  و(  فرزند  6/2  نیانگیم)  فرزند  یدارا  ،متأهل  بانوان  نیا.  بودند  یدکتر
 هاهحبمصععا.  نداهشععد  تهران  وارد  یسالگ  20  لیاوا  یعنی  ییدانشجو  نیسن  از  اما  اندشهرستان  متولد  که
 داناتاس  اتاق  ای  کار  دفتر  در  و  ساعت  دو  تا  5/1  نیب  ،1398  وریشهر  تا  1398  بهشتیارد  یزمان  ۀباز  در

 .شد اجرا کنندگانمشارکت تیفعال محل دانشگاه

 هاداده  لیو تحل هیروش تجز. 4-3

 دهاستفا  اب.  گرفت  تصور  میمفاه  و  هامقوله  استخراج  سپس  و  متن  یسازادهیپ  مصاحبه،  یاجرا  از  پس
 هامقولععه  م،یمفععاه  هععاداده  کیعع تمات  لیعع تحل  روش   کارگیریبه  و  افتهساختارینیمه  و  قیعم  ةمصاحب  از

 شععد یسععع نخسععت ةمرحلعع   در.  صورت گرفت  روابط  یآشکارساز  و  روندها  ییشناسا  و  استخراج شدند
 یاجاسععتخر  میمفععاه  از  هرکععدام  بععر  و  شود  یسازمفهوم  ذکرشده  یهاکنش  و  دادهایرو  ها،دهیا  ع،یوقا
 دتوانعع یم  کععه  یمتعدد  میمفاه  ،یبعد  مراحل  در.  ردیگ  انجام  باشد،  آن  یازامابه  انگرینما  که  یگذارنام
 یهامقوله و میمفاه از استفاده. شد برجسته رد،یبگ یجا تریکل ةمقول  کی  ای  تریانتزاع  مفهوم  کی  در

 تیریمععد  ۀدور  نیح  در  زنان  یزوراستیس  یهاتیمحدود  و  عوامل  شناخت  و  یابیدست  به  ،یاستخراج
 و  گرااصععول  جنععاح  دو  یاسعع یس  یهععاارزش   بععا  مرتبط  یهایژگیو  براساس   که  دیانجام  یگریتصد  و



 

 

 

 

 

 
 1401، 4 ۀبیست، شمار ۀزن در توسعه و سیاست، دور

 

 

676 

 از  فععارغ  زیعع ن  ییشناسععا  مععورد  یهاتیمحععدود  و  موانععع  یبرخ  البته.  اندمتفاوت  گریکدی  اب  طلباصالح
 .است یاسیس گروه دو هر از همگان تأیید مورد  ،یاسیس  یهایژگیو

 پژوهش یهاافتهی. 5

 عوامل  از  یامجموعه  کنندگان،مشارکت  نگاه  از  زنان  یاسیس  تیریمد  موانع  و  هامحدودیت  یبررس  در
 یشععناختروان-یفرد  ،یفرهنگ  ،یاجتماع  ابعاد  به  ناظر  که  شد  استخراج  یتیجنسبرون  و  یتیجنسدرون
 تیریمععد  موانععع  و  هاتیمحععدود  هبعع   کنندگانمشارکت  نگاه  نو   نکهیا  رغمعلی.  است  یساختار  زین  و
 یارزش  یهاتیاولو  و  ینیبجهان  بود،  مختلف  جناح  دو  یاسیس  یهادگاهید  از  متأثر  کمتر  زنان،  یاسیس
 را  موانع  و  هاتیمحدود  ۀدربار  دگاهید  زیتما  از  یفیظر  یهاتفاوت  تیدرنها  ،یاسیس  جناح  دو  از  کیهر
 تیریمععد  راه  سععر  بععر  هاتیمحععدود  و  عموان  نیشتریب  گراولاص  کنندگانمشارکت  ،یطورکلبه.  زد  رقم
 عمععدتاً  طلباصععالح  کنندگانمشععارکت  امععا  دانسععتند،یم  یشناختروان-یدرون  عوامل  را  زنان  یاسیس

 .بودند یرونیب  یفرهنگ-یساختار یهاتیمحدود و موانع متوجه

 گرا اصول  کنندگان مشارکت  نظر در هامحدودیت  و  موانع. 1-5

 مختلف  هاینقش  ان یم یهماهنگ  و رشیپذ در یمندتوان اشتن. ند1-1-5

 و اسععت هععانقش تعععدد زنععان یبرا تیمحدود نیتربزرگ گرا،اصول کنندگانمشارکت  از  یکی  نظر  در
 یالزامعع   زن  ریمععد  کیعع   یسو  از  مختلف  یهانقش  انیم  یهماهنگ  جادیا  مهارت  ای  یتوانمند  رونیازا

 دهیرسعع   یاجتمععاع  و  یخععانگ  یهاشنق  انیم  یاهنگمه  به  یتیریمد  یتصد  از  شیپ  دیبا  او  البته  .است
 زمععان  تا  شود  گذاشته  سرپوش   زن  ریمد  یهانقش  تضاد  بر  ستین  قرار  زیرا  باشد؛  مسلط  آن  به  و  باشد
 تضععاد  نکععهیا  ایعع   شوند  بارز  یاسیس  تیریمد  مشغلة  خطرناک  بزنگاه  در  و  شوند  حمل  یاسیس  تیریمد
 مراحععل  همان  در  دیبا  کنشگر  و  فعال  زن  نیبنابرا  ؛کند  رفشا  جادیا  برهه  نیا  در  و  بماند  نهفته  هانقش
 را هععانقش متضععاد یهاهیعع زاو  یزیعع ت  و  باشععد  دهیرس  هانقش  انیم  توازن  به  ،یاسیس  تیریمد  از  شیپ

 .باشد گرفته
 تیعع درنها  و  شععودیم  زنان  در  ترس   ای  یتنبل  موجب  متعدد  یهانقش  قبول  و  یهماهنگ  ادنگرفتنی
 ،رانیا  یاجتماع  فرهنگ  در  که  آنجا  از.  کنند  یخانگ  یاهنقش  یفایا  به  محدود  را  خود  شودیم  موجب
 خععودش، بتوانععد دیعع با زن سععت،ا اصععل زنععان یبععرا خصوصععاً و دارد قرار تیمحور در خانواده  و  خانه
 جععادیا مهععارت بععه و کند هماهنگ خانواده و خانه  مدار  با  را  اش یاجتماع  تیفعال  و  شغلش  لش،یتحص
 بد:ای تسد مختلف  یهانقش توازن



 

 

 

 

 

 
 رخوشخویآمنه م دهیس/...یورزاست یس یها تیو محدود موانع یفیک  لیتحل     

 

 

 

677 

 مشععترک  یزندگ  وارد  که  یفرداروز  کنه،ینم  کمک  مادرش   به  که  یدخترخانم  بگم  خوامیم  »من
 همسععر، بععا  کردنیزنععدگ  چععون  بچرخونععه؛  رو  شیزنععدگ  بتونععه  باشععه  داشععته  تععوان  ی بایععدلیخ  بشه،
 ه،وربخعع   اتععاقش  ببععرن  وغذاشعع   س خسععته  یوقت  بکشن،  رو  نازت  که  ستین  مادر  و  پدر  با  کردنیزندگ
 یهععاتیفعال باشه، داشته بچه اگر بعدم. بده انجام رو کارها شه بلند خودش  دیبا اونجا! کنن  رتشساپو
 اصععالً خععب باشععه، داشععته  هم  یاجتماع  و  یاسیس  تیفعال  بخواد  باشه،  داشته  رونیب  یاقتصاد  و  یکار
 ان،یب  بخوان  ما  یهانمدخترخا  اگر  نیبنابرا  ؛داره  خودشو  یهایسخت  ر،یمس  نیا  یط  نیبنابرا!  تونهینم
 .«بذارن هیما خودشون از دیبا بدن؛ بها دیبا بدن؛ نهیهز دیاب

 و  کردننععهیهز  بععا  چندگانععه  یهععانقش  رفتنیپذ  یتوانمند  ای  یریادگی  کننده،مشارکت  نیا  نظر  از
 ابعع  مجرد دختر  تفاوت.  نکنند  رشد  یبعدتک  که  رندیبگ  ادی  دیبا  دختران.  شودیم  جادیا  خود  از  بهادادن
 نیعع ا از هععا اسععت.آن انیعع م یهمععاهنگ  مهارت  یریادگی  و  هانقش  تعدد  در  یاجتماع  فعال  غلشا  مادر
 مردانععه ایعع  یرونعع یب یامر و است زن عهدۀبر کامالً یتیریمد  مناصب  یتصد  در  تیمحدود  رفع  ،منظر
 بععه  لیتما  نداشتن  و  زنان  یانفعال  شیگرا  لیدال از    ،طور که قاسمی و معالی متذکر شدندهمان.  ستین

 عععر  و فرهنععگ ی،اسیس مناصب یگریتصد ای یندگینما  یبرا  داشدنیکاند  لهجم  از  فعال  رکتمشا
 ,Ghasemi & Maali) اسععت آن داشععتنتیاولو و خععانواده بععه توجععه جامعععه، مردمحوربودن ج،یرا

2015). 

  ۀ عرص  در  زنان   یتوانمند  ۀمشاهد   از  نشدن استقبال   و  زنان   یاجتماع  انفعال.  2-1-5

 ی عموم

 و یخععانگ متعععدد یهانقش رش یپذ یبرا توانمندنبودن و ادنگرفتنی زین و یسست ،یتنبل دوشیم  گفته
 کععه شععودیم زنععان تیکل یبرا ییسو اثرات  موجب  بلکه  دارد،  یمنف  اثر  زن  خود  یبرا  فقطنه  یعموم
 بععه ار،اسععتمدیس مردان همسران چنانچه. است  زنان  یهایتوانمند  به  مردان  باورنداشتن  آن  نیترمهم
 نخبگععان  زیععرا  گذارند؛یم  یجا  بر  یدوچندان  یمنف  اثرات  دهند،  تن  یخانگ  قشن  دوشرطیقیب  رش یپذ
 را  یاسعع یس  و  یاجتمععاع  عرصععة  در  فعال  زنان  ریسا  خود،  دارخانه  همسران  ریتصو  از  متأثر  مرد  یاسیس
 یاهعع یهمکار و روابط در یادیز  یهابازتاب  ینگرش  نیچن  و  رندیگیم  فرض  مهارت  و  یتوانمند  فاقد
 و  یعمععوم  عرصة  در  زنان  یتوانمند  به  مردان  نگرش   نو   گفت  شودیم.  کندیم  جادیا  جنس  دو  انیم
 از  یکعع ی.  اسععت  همسرانشععان  یاجتمععاع  تیعع موفق  و  یتوانمنععد  سععطح  از  متععأثر  یاانععدازه  تا  است،یس

 :دیگویم گرااصول  کنندگانمشارکت
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 هاخانم  نیا  که  نکردیم  یزندگ  ییاهخانم  با  بودن،  ما  همکار  که  یونیآقا  از  یلیخ  مجلس،  ی»تو
 تععا دو گرفتم، شوهر خونة رو همه دکترا تا سانسیل پلم،ید االن  من.  بود  ترنییپا  آقا  اون  از  سطحشون

 ره؛یعع گینم  هععم  رو  پلمشیعع د  شععه،یم  داربچه  یوقت  همسرشون  ما  همکاران  از  یبعض.  داشتم  هم  بچه
 مشترکش  یزندگ  از  سال  تسیب  یط  رو  صصشتخفوق  ای  رادکت  آقا  شمیم  متوجه.  مونهیم  خونه  یتو

 دور  شععدنخودساخته  اون  از  یفرهنگعع   ابعععاد  و  یتیشخص  لحاظ  از  نیا.  است  پلمهید  هنوز  خانم  گرفته،
 نیا. داره وجود آقا و خانم نیا نیب  کردار،  در  چه  و  رفتار  در  چه  ،یریچشمگ  و  فاحش  اختال   هی.  شده
 صععاحب  خععودش   آقععا.  بععاال   دنیکشیم  رو  خودشون  دیبا  هک  خودمه  نجنساهم  و  هاخانم  به  من  انتقاد
 و خونععه نیهمعع  دور فقععط خععانم نیعع ا ، ...و یخععارج یسفرها مسلط، زبان دو  به  تخصص،فوق  دکترا،
 دآیمعع   یوقتعع   آقععا  نیا!  گهید  بوده  منفعل  یول  کرده،  یبد  کار  خانم  اون  بگم  نکهیا  نه!  دهیچرخ  هابچه

 .«نهیبیم  یجوراون هم رو من مجلس،

 دارنععد،  یاجتمععاع  و  یعمععوم  یهععامهارت  فاقععد  همسران  که  یمردان  شودیم  یتلق  نیچن  نیرااببن
 نگرش  و ندکنیم یابیارزمنفی  همسرانشان با سهیمقا  در  را  اجتما   در  فعال  زنان  ریسا  ،یذهن  لحاظبه
. دهنععدیم میتعمعع   تععربزرگ  یاجتمععاع  روابععط  درون  بععه  را  مردانععه  شتنیخو  به  نسبت  زنان  بودننییپا

 درجععازدن مقابل  در  و  یعموم  عرصة  در  شوهر  پلةپله  رشد  مرد،  نخبگان  از  یاریبس  نمیا  در  قتیدرحق
 مععرد تیعع ذهن که آوردیم وجودبه یمراتبسلسله تضاد ینوع یخانگ یهانقش  به  او  محدودشدن  ای  زن

 بععه  را  آن  و  شودیم   اجتما  وارد  تیذهن  همان  با  تیدرنها  و  شودیم  تیترب  مراتبسلسله  نیا  براساس 
 .دهدیم  میتعم همکار زنان ریسا

 اختالف  دی تشد و  یاسیس رقابت . 3-1-5

 یاسعع یس  رقابععت  آشععکار  سطح.  کرد  یبندمیتقس  آشکار  و  پنهان  سطح  دو  در  توانیم  را  یاسیس  رقابت
 نععدیفرا  در  آن  تجسععم  و  شععودیم  انیعع ب  یحکومت  نیقوان  توسط  که  است  یمقررات  و  هاچارچوب  شامل
 کی  ینامزدها  یروزیپ  درنهایت  و  یرأ  یهاصندوق  یپا  مردم  حضور  ،غاتیتبل  ،یسینونام  از  اتخابانت

 ،دید  توانیم  روستا  و  شهر  یشوراها  و  مجلس  یندگینما  ،یجمهور  استیر  انتخابات  در  یاسیس  جناح
 اسععت،  نشععده  یااشععاره  آن  بععه  واضععح  طوربه  جا  هیچ  در  که  است  یامور  ةهم  شامل  پنهان  سطح  اما
 ةجعع ینت  یحد  تا  و  یرقابت  یهاکیتاکت  اتخاذ  و  ردیگیم  صورت  یعاد  مردم  دید  از  دور  ،ستین  توبکم

 ینفوذهععا  انوا   یریکارگبه  و  بیرق  امکانات  و  مواضع  از  قیدق  اطال   کسب  .دارد  یبستگ  بدان  رقابت
 :Khajesarvei, 2006) دهنععدیم شععکل را رقابععت از سععطح نیا یادار و یمال ،یاطالعات ،یاسیس

104). 
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 متفععاوت  انتخابات  رینظ  یاسیس  آشکار  یهارقابت  اقسام  با  که  است  ییهاترقاب  پنهان  هایتابرق
 بععا  یاسعع یس  مختلععف  یهععاجناح  نیبعع   زین  و  هاجناح  درون  در  تواندیم  پنهان  یاسیس  یهارقابت  .است
 یهععاترقاب. شععود  دنبععال...  و  یاسعع یس  ژیپرسععت  تیتقو  نفوذ،  شیافزا  ،یانتصاب  یهاسمت  کسب  هد 
 ایعع   «زنانععه  رقابععت»  ،یتیجنسعع   بععار  افععزودن  بععا  توانععدیم  زن  یاسیس  خبگانن  انیم  در  یاسیس  انپنه
 کععه  دهععدیم  حیتوضعع   مجلس  ندگانینما  از  گرااصول  ۀشوندمصاحبه  کی.  شود  یتلق  «زنانه  حسادت»

 .شد زنان  یآوریرا عدم و آرا شدنسرشکن موجب  مجلس،درون انتخابات در زنان رقابت چگونه
 بععه  ایععن.  بشععم  رئیسههیئت  وارد  مجلس[  درون]  انتخابات  در  مگرفت  تصمیم  مجلس  یوت  یه بار»
. هستم  منم  گفت[  نماینده  خانم]  اون  هستم،  منم  گفت[  نماینده  خانم]  این  دیدم  بعد.  رسید  بقیه  گوش 
 بعععداً  کنیععد،  حععل  رو  خودتععون  اختال   اول  کنه؛نمی  فرقی  که  من  برای  گفت[  جلسه  ریاست]  ...آقای
 بشععه،  سرشکن  رأی  کردممی  بینیپیش  چون  نهایتاً!  کن  حکومت  و  بینداز  تفرقه!  دیدین    تمفگ.  بیاین
 رأی  هععم  رئیسععههیئت  انتخاب  داوطلب  نمایندۀ  زنان  از  کدومهیچ  البته  و  دادم  انصرا   کاندیداتوری  از

 .«نیاوردن
 ةنخبعع   زنععان  نکععردن  تیعع حما  یاصل  لیدل  ،شوندهمصاحبه  نیا  نظر  در.  ستین  ماجرا  ةهم  نیا  البته

 بلکععه  زنانععه،  حسادت  فقطنه  شود،یم  دهید  مجلس  یهابزنگاه  در  خاص  طوربه  که  گریکدی  از  یاسیس
 از  نفععر  کی  به  نتوانند  زنان  شودیم  سبب  که  است  یحزب-یالتیتشک  آموزش   و  یاسیس  ةتجرب  نداشتن

 را خود خواهدیم یفرد ره یتیوضع  چنین  در.  شوند  متحد  او  محور  حول  و  کنند  اعتماد  خودشان  انیم
 یکنشععگر نیبنععابرا ؛شععودیم یگععرید دنیرسعع شهرتبه ایعع  انتخععاب مانع  نتوانست،  اگر  و  کند  مطرح
 »منفععرد  در  را  یاسعع یس  یبععاز  درس   نیتععرمهم  و  نیاولعع   کععه  اسععت  یاسعع یس  یریادگی  ینوع  یاحرفه
 ای(  باشد  حزب  عضو  فرد  اگر)  حزب  یمرکز  یاعضا  جمله  از  اعضا  ریسا  با  شدنهماهنگ  نکردن،عمل
 طععرق  از  تواننععدیم  پارلمععان  زنععان  شععودمی  گفتععه.  داندیم  «یاسیس  جناح  ای  ستیل  انبزرگ  از  اطاعت
 یهاهیعع اتحاد  و  هععااجالس   ،یدوست  یهاگروه  در  شرکت  ندگان،ینما  مشارکت  جلب  با  جمله  از  مختلف

 بععه  تسلط  ،یریپذتیلمسئو  و  یجمع  منافع  کسب  ق،یسال  و  منافع  در  اجما   به  یابیدست  المجالس،نیب
 کننععد کمک یحکمران مطلوب یالگو تحقق به ،یباالدست اسناد بر مؤثر یآگاه و یداخل  یهاهنامنییآ
(Razavi Alehashem & Gholipour, 2016: 537). 

 از شیپعع  فععرد و اسععت یاسعع یس اتیح تداوم اصل یاسیس جناح  یا  حزب  در  یبقا  نکهیا  به  توجه  با
 ۀبععاز  نیبنععابرا  ؛بععود  خواهد  یاسیس  هم  تیریمد  اتمام  از  پس  بوده،  یسایس  ،حزب  در  یاسیس  تیریمد

 همچنععان  کععه  سععتا  یاسعع یس  حزب  فعال  عضو  یبرا  مدتکوتاه  آزمون  کی  ،یاسیس  تیریمد  یمقطع
 بععه تعلععق از ت،یجنسعع  بععه  تعلععق  البتععه.  کنععد  ثابت  یاسیس  انیجر  ای  حزب  به  را  خود  تعلق  و  یوامدار
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 و  تصورات  د،یعقا  کرد  تصور  وانتیم.  است  ترقیعم  یاسیس  یهاجناح  و  احزاب  در  یاسیس  یهاارزش 
 جداشععدنی انسععان از گاهچیه تیجنس اما ،ابدی رییتغ  ای  کند  دایپ  تحول  یاسیس  کنشگران  یهاتیارجح
 دارد وجععود زنععان یاسعع یس تیریمععد بر که ییهاتیمحدود گرا،اصول  کنندگانمشارکت  نظر  از.  ستین

 انفعععال ،مختلععف یهانقش انیم یهماهنگ و رش یپذ در زنان یناتوان. :اندحوزه  چهار  شامل  درمجمو 
 یتوانمنععد مشععاهدۀ  از  انیعع آقا  نکردناستقبال  ،یخانگ  یهانقش  به  انآن  محدودشدن  و  زنان  یاجتماع
 .مردان و زنان یبرا استیس در شهرت جاذبة و  یاسیس یهارقابت ،یعموم عرصة در زنان

 طلب اصالح  کنندگان مشارکت  رنظ از هات یمحدود و  موانع. 2-5

 بععر  تمرکععز  بععا  طلباصععالح  کنندگانمشععارکت  در  زنان  یاسیس  تیریمد  موانع  و  هاتیمحدود  یرسبر
 یسععاختارها نقععش بععر عمومععاً آنععان و شععودمی یبنددسته مردان و زنان  یتیشخص-یرفتار  زاتیتما

 و  یتیجنسبرون  املوع  نقش  ،ظرمن  این  از.  دارند  تأکید  یمردساالر  مدار  بر  جامعه  یاجتماع  و  یفرهنگ
 یتیجنسعع درون مسائل  از  شیب  زنان  یاسیس  تیریمد  راه  سر  بر  تیمحدود  جادیا  در  مردانه  یاختارهاس

 .است

 ها گذاری ارزش یتیجنس   یری سوگ. 1-2-5

 یمبنععا  که  است  نیا  مردساالر  جامعة  یژگیو  نیترمهم  طلب،اصالح  کنندگانمشارکت  از  یکی  نظر  در
 مععرد  مثععل»  چععون  ییهععامثال)  فرهنععگ  در  چععه  ،(یاساسعع   قععانون)  اسععتیس  در  چععه  ها،یگذارارزش 

 یبععرا.  هسععتند  مععردان(  یمذهب  مفسران  و  انیمتول  عموم)  نید  در  چه  ،(کردن«ی»مردانگ  کارکردن«،
 سععت،ین  یاراد  ای  دلبخواهی  یامر  واکنش.  هستند  واکنش  به  مجبور  زنان  ،یگذارارزش   نیا  با  مواجهه
 تحمععل  کردن،عمل  یواکنش  نتیجة.  کنندیم  عمل  یواکنش  ناخواسته،  ای  یرارادیغ  صورتبه  زنان  بلکه
 یفععایا در اشععتباه و قصععور ،یکوتاه نو  هر یعنی ست؛ا هانقش  فاکردنیا  خوب  خیلی  یبرا  ادیز  فشار
 در و موفععق یاجتمععاع یهانقش در اگر زن چون شود؛ینم تحمل  جامعه  یسو  از  نخست  هانقش  نیا

 مععرد  از  یبرداشععت  نیچنعع   کهیدرحال  ؛رودیم  لسؤا  زیر  او  تیموفق  کل  ،باشد  فقمونا  یخانگ  یهانقش
 .ستین یخصوص یزندگ در تیموفق به وابسته او تیموفق و شودینم موفق

 اگععر  هااون  از  هرکدوم  چون  ؛کنن  فایا  یخوببه  رو  هااون  دیبا  ،دارن  یمتعدد  یهانقش  که  ی»زنان
 ییحرفععا  نیا  .  ...رهیم  سؤال  ریز  زنان  یهایتوانمند  و  رهذایم  ریثتأ  جامعه  ذهن  بر  نشه،  فایا  یخوببه
 صبح  اول  از  نیبنابرا  م؛یکردیم  عمل  بهش  خودمون  دیبا  هرکس  از  شتریب  و  قبالً  م،یزنیم  ما  دائم  که
 یلعع یخ  دختععر  دیبا  باشم؛  خوب  یلیخ  همسر  هی  دیبا  باشم؛  خوب  یلیخ  مادر  هی  دیبا  من  شمیم  بلند  که
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 هععم اون امععور بععه و بععزنم سععر هععم اون به بود،  زنده  مپدر  اگه.  کنم  یدگیرس  مادرم  به  و  باشم  یخوب
 هسععتم مععن .ستشدهاثبات زش یچ همه اون کنه؛ اثبات رو  یزیچ  ستین  قرار  من  برادر  کنم؛  یدگیرس
 یوقتعع  نکععهیا مثععل بشععه؛ فععایا  یخوببععه  دیعع با  هم  هانقش  یباق.  ببرم  شیپ  رو  یرییتغ  هی  خوامیم  که

 باشععم؛ یخععوب یلعع یخ ریمععد باشم؛ یخوب یلیخ استاد شم؛با یخوب یلیخ  یدانشجو  دیبا  ستمه  دانشجو
 .« ...و باشم  یخوب یلیخ کنشگر
 هجمععه  مععورد  بعداً  تا  باشند  موفق  عرصه  هردو  در  دیبا  که  هستند  فشار  متحمل  جهت  نیا  از  زنان
 آن  از  سععابقاً  کععه  شععوند  ظععاهر  ییهانقش  در  بخواهند  یوقت  زنان  قرارگرفتن  هجمه  مورد.  رندینگ  قرار
 هععاهجوم نیعع ا آمععادۀ را خود دیبا یاسیس کنشگر زنان و است  یانکارناشدن  و  یهیبد  یامر  ود،ب  مردان
 مشععارکت یدیعع کل مععانع نیترعمده که است یپژوهش جینتاآن دسته از   ۀکنندتأیید  موضو   نیا.  کنند
 بععه  باورنداشععتن  عنععوانبععا    گععرید  مععوارد  از  و  داندمی  یمردساالر  را  کالن  یهایریگمیتصم  در  زنان

 مععانع عنوانبععه مردان توسط جامعه در قدرت انحصار زین و یفرهنگ مانع عنوانبه زنان  یهایتوانمند
 .(Haydari et al., 2019: 63) بردمی نام  یساختار

 قدرت  یررسمیغ ۀشبک از نبودن برخوردار. 2-2-5

 گرفتننیزبابععه و فرد یاسیس یزواان و طرد موجب که یاسیس تیریمد ۀحوز در  هاتیمحدود  گرید  از
 شععامل یررسمیغ یهاشبکه نیا. است  قدرت  یررسمیغ  یهاشبکه  از  زنان  برخوردارنبودن  ،شودیم  او

 فقععدان  در. »اسععت  اسععتیس  در حوزۀ  قدرتمند  مردان  با  یسبب  و  ینسب  یوابستگ  و  یخانوادگ  ارتباطات
 و مععدتتاهکو حضععورت ایعع  یشععوینم تععهگرف  یبععاز  به  اصالً  ای  ،یخانوادگ  ارتباطات  یررسمیغ  ةشبک
 یکنشععگر  در  توانععدیم  انععدازه  چه  تا  قدرت  یررسمیغ  یهاشبکه  با  ارتباط  نکهیا.«  بود  خواهد  یمقطع
 آنچععه  .پرداخععت  آن  بععه  مشععخص  طوربععه  تععوانینم  که  است  یموضوع  ،باشد  مؤثر  مداراستیس  زنان
 از و  اننععددیم  نظرصععاحب  و  وانمنععدت  اسععتیس  ةعرصعع   در  را  خود  زنان  از  یبرخ  که  است  نیا  میدانیم

 کننععد؛یم  یتلق  قدرت  یررسمیغ  شبکة  فقدان  در  را  آن  یاصل  علت  و  اندیناراض  خود  شدنکنارگذاشته
 و  یخلقعع   ،یرفتععار  یهععایژگیو  دیشععا  و  نباشععد  ماجرا  همة  مؤلفه  نیا  بر  دیتأک  است  ممکن  کهیدرحال
 .باشدمؤثر  نهیزم نیا در فرد  یاسیس

 .شععودیم  مشاهده  هم  یحزب  پشتوانة  با  یفرد  در  یحت  که  است  ییتنها  احساس   ،عامل  نیا  نتیجة
 یوسععتگیپ و عملکرد بر یمبتن و  کیارگان  نه  است،  یکیمکان  ارتباط  هم  حزب  درون  در»  شودمی  گفته
 ارتبععاط  توانععدیم  هععم  زن  یاسیس  یکنشگر  از  یخانوادگ  تیحما  نبود  اب  ییتنها  احساس   نیا.  «یجمع
 بنععابراین  ؛کنععدینم  تیکفا  آن  رفع  یبرا  هم  یاجتماع  و  یعلم  سرمایة  صر   کهیطوربه  د؛باش  داشته
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 و  طععرد  علععل  از  یکعع ی  کععه  دارد  وجود  یمفروض  نیچن  طلب،اصالح  کنندگانمشارکت  از  یبرخ  نظر  در
 برخورد در که یکس یبرا  منظر  نیا  از.  است  قدرت  یررسمیغ  هایشبکه  نبود  ،ایدوره  یاسیس  یانزوا
 شکل انقالب از بعد که قدرت دیجد طبقة با ارتباط ندارد، یتبع نقش صرفاً  نظام  یاسیس  یهاانیجر  با

 .شودیم  یتلق  یضرور و الزم  یاسیس تیموفق کسب یبرا ،است گرفته

 ی اشهی ش سقف. 3-2-5

 ریمسعع   در  کععه  زنععان  موانععع  و  هاتیمحععدود  حیتوضعع   یبععرا  اسععت  نینماد  یاصطالح  یاشهیش  سقف
 کععه یافععراد توسععط صععرفاً و اندینامرئ  که  ییهاتیمحدود  شوند؛می  واجهم  آن  با  یشغل  یهاشرفتیپ

 -یاسعع یس  یگریتصععد  آخرماقبععل  ةمرحل  در  فقط  زنان.  است  رؤیتقابل  دارند  را  آن  با  مواجهه  ةتجرب
 کععه  شععوندیم  مواجهه  یمتعدد  مشکالت  با  مختلف  مراحل  در  بلکه  شوند،ینم  روروبه  مانع  با  یرتیمد
 برخععورد  یاشععهیش  سععقف  بععا  کهدرحالی  زنان  شودیم  تهگف.  کنندیم  برخورد  آن  با  جنسیتشان  دلیلبه
 یبرقپلععه  یریکارگبععه  بععا  یتیریمععد  یهععاتیموقع  به  حرکت  در  دارد  یشتریب  احتمال  مردان  کنند،یم
 دتریجد مطالعات .(Williams, 1992: 254) جلو بزنند خود همکار زنان از وبگیرند  شتاب یاشهیش
 هععاچالش  با  ،نداهشد  یاشهیش  سقف  شکستن  به  موفق  یشغل  یاارتق  ةنیزم  در  که  یزنان  ددهیم  شانن
 عوامععل. شععودیم ادیعع  ی«اشععهیش »صععخرۀ عنوان با آن از که اندمواجه یرهبر نقش در یمشکالت  و

 ،یرهبععر  در  زنععان  یهععایژگیو  ماننععد  علععل  از  یفیط  تواندیم  یاشهیش  صخرۀ  کنندۀتقویت  و  مسبب
 نبععود سععازمان، ةمردانعع  یهاشععبکه بععه  ورود  یبععرا  زنان  اشتنندلیتما  مردان،  یگروهوندر  یرفدارط

 ,Zarghamifard & Behboudi) باشععد لیعع قب نیعع ا از یمععوارد و زنععان یبععرا یتیحما یهاشبکه

2014): 
 نیهمعع   ست،همه  از  ترمهم  و  دهیم  قرار  تأثیر  تحت  رو  زنان  یاسیس  تیریمد  که  یمسائل  از  یکی»
 از و میکرد ش هتجرب یخوببه ما رانیا در. کننیم اشاره بهش هم ایدن همة که  هست  یاشهیش  قفس
 رو  هاخانم  که  نهیا  ش هعمد.  شنیم  زنان  حضور  مانع  دیگه  بعد  به  یحد  هی  از.  میکرد  شلمس  کینزد
 قععرار پوشش ریز رو یشتریب زمینة رن،یم باال  کالن یهاتیریمد  در  زنان  اگه  نکهیا  و  ننیبیم  بیرق
 .« ...و شنیم متوقع هم گهید یهاخانم بدن، ور فرصت نیا یخانم به راگ  کننیم احساس  و دنیم

 وجععود زنععان، یاسعع یس تیریمععد راه سر  بر  مانع  نیترمهم  طلب،اصالح  ۀکنندمشارکت  نیا  نظر  در
 یگعع فرهن-یتارساخ  موانع  و  ینهاد-یساختار  موانع  انیم  مرز  که  میدانیم  البته.  است  یاشهیش  سقف
 یقیدق مرز توانینم ی«اشهیش سقف» با مواجهه در ژهیوبه ؛است قیردقیغ و فیظر اریبس  زنان  ۀحوز
 و  نیقععوان  لحاظبععه  اسععت  ممکععن.  داد  نشععان  یفرهنگ  یساختار  موانع  و  ینهاد  یساختار  موانع  انیم
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 هادهععان  آن  یکععردعمل  ۀحععوز  از  کععه  یذهنعع   ریتفاسعع   اما  باشد،  نداشته  وجود  مانع  ینهاد  یسازوکارها
 تصععور زنععان از یاریبسعع  اول، ةوهلعع  در.  کنععدیم  بععدل  مععانع  به  را  ینهاد  یکارهاسازو  عمالً  شود،یم
 گرداند،یم  فرد  نفع  به  را  سازوکارها  عمالً  پشتکار  و  تالش   بودن،موفق  کردن،عمل  درست  که  کنندمی
 مروربه نتوانستن و شدنن ییچرا هب پاسخ در فرد که است یتیموقع نیچن  در  تازه.  شودینم  طورنیا  اما
 یسععازوکارها  بععا  مواجهه  از  یدیجد  درک  به  تجربه،  اثر  در  و  بردیم  یپ  پنهان  یسازوکارها  کشف  هب

 یافععراد.  کنععدیم  افتیدر  را  یجمع  تأیید  و  یهمراه  آن،  یگذاراشتراکبه  با  تیدرنها  و  رسدیم  پنهان
 یآشکارسععاز  در  یکم  اریبس  قدرت  ،ندراد  را  نهانپ  یسازوکارها  نیا  با  مواجهه  میمستق  ةتجرب  خود  که
 عمععل  یپنهععان  صععورتبه  سععازوکارها  چععون  اما  ،شوندیم  شک  دچار  افراد  خود  یگاه  یحت  و  دارند  آن
 افععراد  تجععارب  ذکععر  و  آن  انیعع ب  بععا  تنهععا  و  اسععت  دشععوار  آن  به  استناد  و  یآشکارساز  امکان  کنند،یم
 .شودیم انیعر  یمخف  سازوکارهای نیا  ،یگروه صورتبه

 مت س رشیپذ از زنان  امتناع. 4-2-5

 یهاپسععت  در  سمت  رش یپذ  از  زنان  امتنا   گر،ید  مهم  مورد  ،زنان  هایمحدودیت  و  موانع  از  بحث  در
 کععه دارد وجود یتیریمد یهاسمت رش یپذ از زنان امتنا   یبرا  یمتعدد  لیدال .  است  یاسیس  تیریمد
 زا یناشعع  اسععت ممکععن یگریتصععد اب مواجهه  ترس .  خیزدبرمی  یدرون  هراس   ینوع  از  آن  نیترمهم

 شععکل بععه را تیمسععئول یفععایا کهیطوربه باشد؛ کار و  تیمسئول  قبال  در  زنان  زیاد  بسیار  متعهدبودن
 ،یدرونعع  تععرس  نیعع ا ریشععة گفععت شععودیم نیبنععابرا ؛دانندیم هانهیزم  همة  در  تیوضع  بهبود  و  اقدام

 جامعععه  اتانتظار  ای  خود  انتظارات  شدننبرآورده  از  ترس   و  است  خود  یبرا  تیمسئول  فیتعر  یگستردگ
 .باشند موفق دیبا قطعاً باشند که جا هر زنان  کنندیم تصور که

 از  مععردان  فیتعععار  بععا  ادیز  احتمال  به  دارند  خود  نزد  آن  یگستردگ  و  تیمسئول  از  زنان  که  یفیتعر
 تععرس  و دهععدیم جلععوه دوچندان را آن ینیسنگ کهیطوربه است؛ متفاوت تیمسئول یمرزها  و  حدود
 بععا تیمسععئول یمرزهععا کععه باشععد آموخته تجربهبه فرد نکهیا  مگر  کند؛یم  ترقیمع  را  سمت  رفتنیپذ

 در یتیریمععد عمععل ایعع  کنش که دارد یمشخص حدود و شودینم گسترده یشخص  و  یذهن  مفروضات
 :شودیم فیتعر آن محدودۀ
 ریمععد  یبرا  دادم،یم  لیتحو  دولت  شدنعوض  با  ور  یانیم  تیریمد  یهاپست  از  یکی  که  ی»زمان

 از ینفععر چنععد نیوآقععا. بععذارن خودشععون یاسیس فیط از رو بانوان از یکی کردم هیتوص  خودم  از  بعد
 از  تا  سه  ،یشیهما  در  یروز  هی.  نداشتم  خبر  من  البته  دادن؛  شنهادیپ  پست  ناو  یتصد  یبرا  رو  بانوان
 جداجععدا مععا از  هرکععدوم  بععه  گفععتن  ن  یدخنعع یم  چرا  دمیپرس.  دنیخندیم  تا  هرسه  دن؛ید  منو  هاخانم
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 گفععتم. میبععر]...[  خانم یجا میترسیم ما میگفت ما. میکن قبول ور سمت ناو شما یجا دادن  شنهادیپ
 میگفتعع  ما کردن، فیتعر شما از اونجا همه  قدرنیا  د،یکرد  کار  خوب  شما  قدرنیا  گفتن  د  یترسیم  چرا
 تععا  هععم  یهرچعع   و  شععنیم  سهیمقا  که  بود  بابت  نیا  زا  ترسشون  .یفالن  خانم  یجا  میبر  میترسیم  ما

 .«بره نیب از و رهیبگ قرار ریتأث  تحت ممکنه داشتن، االن

 فععرد کععه اسععت تیمسئول یمرزها یگستردگ  از  ترس   ینوع  ،فیضع  بازخورد  داشتن  از  زنان  ترس 
 یسععوا  ،جامعععه  که  است  یتوقع  زنان  جانبةهمه  تیموفق  اساساً  نکهیا  ضمن  کند؛یم  فیتعر  خود  یبرا

 باشععد، نععاموفق یاسعع یس تیریمععد در کععه  یزنعع .  دارد  انتظار  زنان  از  یساختار  ای  یزمان  یهاتیمحدود
 مععثالً  است؛  داشته  وجود  که  ییهاتیمحدود  و  موانع  نه  ،شودیم  منسوب  او  تیجنس  به  شیهاشکست

 طیشععرا  د،بععو  فیضععع  داقتصا  بود،  دهیچیپ  کشور  طیشرا  خودش   زمان  در  کند  اشاره  تواندیم  مرد  ریمد
 نیچنعع .  باشععند  موفق  درهرصورت  رودیم  انتظار  ریمد  زنان  از  اما  بود،  برقرار  العادهفوق  طیشرا  ای  جنگ
 آیععد؛برمی  زنععان  یتوانمنععد  در  شععک  و  امتنععا   د،یعع ترد  آبشععخور  از  جامعه  بینانةغیرواقع  توقع  و  انتظار
 موفععق دیعع با حتمععاً او که  شودیم  گرفته  فرض  شود،یم  داده  یتیریمد  پست  یزن  به  که  یزمان  نیبنابرا
 متوسععط ایعع  یمعمععول ریمععد دینبا  زن  کی  درواقع  ست؛ین  رفتهیپذ  نشدنموفق  یبرا  یلیدل  چیه  و  باشد
 .باشد خوب ریمد دیبا قطعاً  و حتماً بلکه باشد،

 ی دستگاهنیب  اطالعات  دیشد حبس. 5-2-5

 مسععائل  به  یدگیرس  که  یوانعم  و  هاتیمحدود  از  یکی  طلبان،اصالح  از  یگرید  ۀکنندمشارکت  نظر  در
 یسععو از یگذاراسععتیس ازین مورد یهاداده درخصوص یاطالعات  دیشد  حبس  کندیم  دهیچیپ  را  نزنا

 ریسععا  و  امداد  کمیتة  ،یستیبهز  شامل  که  زنان  ۀحوز  یمتول  یهادستگاه  »در.  است  یدولت  یهادستگاه
 زین  کالن  رانیگمیتصم  و  گذارانستایس  یبرا  یحت  یاطالعات  یهاداده  و  آمار  است،  یتیحما  ینهادها
 زنععان مسائل عمق زانیم از شودینم یحت شفا ، اطالعات و آمار نبود در «.است مواجه  تیمحدود  با

 بععه  مربععوط  اطالعععات  نیهمچنعع .  کرد  جلب  آن  به  را  یعموم  مطالبة  آن،  کردنیارسانه  با  ای  بود  آگاه
 یریپذبیآسعع   نقععاط  جععزو  یاسیس  نخبگان  از  یاریبس  ذهن  رد  که  دارد  یکیدئولوژیا  ابعاد  زنان  مسائل
 دگاهیعع د  در  سععهیمقا  نیعع ا.  بزنععد  بیآسعع   جامعععه  بععه  هععاآن  بععا  توانععدیم  دشععمن  که  شودیم  محسوب
 ؛دارد  یادیعع ز  طرفععداران  و  اسععت  پررنععگ  تیعع روا  نیعع ا  هنععوز.  داشت  وجود  فانون  امثال  یضداستعمار

 ،(نضععدز)  یفرهنگعع   ،یاطالعععات/یتیامن  ،یکیولوژدئیعع ا  ،یمععذهب/ینید  یهایدگیچیپ  وجود  با  نیبنابرا
 یهایدگیعع چیپ  زنان  ۀحوز  در  یاسیس  تیریمد  ،(یکدیگر  به  زنان  اعتماد  عدم)  یتیجنسدرون  اختالفات

 .دارد یادیز  یستمیس
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 مقابل  در  دیشد  ت یحساس  جادیا  زنان؛  مسائل  به  توجه  در  توازن   نبود.  6-2-5

 شمردن  اهمیت کم 

 موارد  یاریبس  در  کهوریطبه  ؛است  برخوردار  یخاص  تیحساس  از  زنان  ۀحوز  موضوعات  و  مسائل  طرح
 هععاحلراه  یاجععرا  در  تععأخیر  و  هایگذاراسععتیس  انداختنقیتعوبه  و  مشکالت  گذاشتنمسکوت  موجب

 ریسععا  یسععو  از  و  دولععت  هیئت  درون  در  یحت  زنان  با  مرتبط  یهاطرح  و  مسائل  به  نگاه  نو .  شودیم
. اسععت  یبععدگمان  و  دیعع ترد  بععا  همععراه  عمععدتاً  و  یکارمحافظععه  اط،یعع احت  از  یازهیعع آم  زیعع ن  مرد  یاعضا

 یریعع گی»پ مععرد، همکاران از یاریبس نظر در که  کندیم  انیب  دولت  هیئت  یاعضا  از  یاکنندهمصاحبه
 کععل  یبععرا  نهیهز  جادیا  و  یمنف  یبازخوردها  به  تواندیم  زنان  مطالبات  با  مرتبط  یهاطرح  از  یاریبس

 ایعع  مصععوبات عمومععاً ،دولععت ئععتهی یاعضععا یاسیس  یهالیتحل  در  «.دنجامیب  لتدو  هیئت  مجموعة
 و انجامععدیم یتیجنسعع  و  یاسعع یس  آشکار  یهامخالفت  از  یموج  به  زنان  حوزۀ  در  یشنهادیپ  یهاطرح
 ریپذبیآسعع  نقععاط کععه شععودیم آن یحام ینهادها  و  بیرق  یاسیس  جناح  یسو  از  فشار  دیتشد  موجب

 در مععرد همکععاران یکلعع  گاهدید یتیوضع نیچن در. کندیم جادیا دولت عةمجمو به حمله یبرا  یادیز
 زنان،  حوزۀ  یشنهادیپ  یهاطرح  با  خودشان  یشخص  موافقت  و  یهمراه  صورت  در  یحت  ،دولت  هیئت
 یست:ن مثبت تیدرنها

 االن  کععه  نگاه  نیا  با  ،دولت  هیئت  به  دیرسیم  یحت  ای  میآوردیم  زنان  بحث  در  ما  یموضوع  »هر
 نیعع ا  بععا  قععاًیدق  اومععد،  حهیال   دوتای  کی  مثالً  ؛شد  گرفته  جلوش   ...و  شهیم  جادیا  نهیهز  ست،ین  وقتش
 در  کععه  یایریگیرأ  یتو  ذاشتیم  ریتأث  نیهم!«  شنیم  حساس   مراجع!  نه: »شد  زده  رآبشیز  جمله
 هععم هاونیسعع یکم  یتععو  هسععتن؛  آقععا  کععه  هععم  دولععت  یاعضععا  اتفاقبهبیقر.  کردنیم  دولت  صحن
 ریعع وز  نامعاونعع   نکععهیا  مگععر  م،یبععود  مخععان  نفععر  دو  یکعع ی  فقط  ما  که  دولت  یهاونیسیمک.  طورنیهم
. مععدناویم  وزرا  از  ینععدگینما  بععه  ای  بودند  ریوز  معاون  کم  یلیخ  هاخانم  از  هم  موقعاون  که  اومدنیم
. بشععه خععوادیم یچ که میبود  ووال هول  یتو  ش ههم  ما  د،یرسیم  که  هم  یینها  مرحلة  به  نگاه  نیهم
 زنععان  مسععائل  بععه  کععه  هسععت  هم  یفرهنگ  نگاه  هی  گهید  طر   از.  شدیم  دینبا  نچهوا  شدیم  مآخرش
 کععه هسععت هععم هنععوز هجوبععودنش و زنععان مسععائل بععودنجوک و طنععز بحععث ایعع  دنینمعع   تیاولو
 جایهمععه در مسععائل نیا البته. شدینم گرفته یجد یلیخ شدیم ارائه که یینظرها  و  هایریگمیتصم
 مطععرح  یشتریب  یلیخ  غلظت  با  و  شهیم  ختهیآم  هگید  مسائل  یسرکی  با  ما  کشور  تو  اما  ،هست  ایدن
 .«شهیم
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 پرداخععت بععه نداشععتنلیتما ای هاآن فشار افتنیشدت تصور و یاسیس مخالفان فشار  مانند  یعوامل
 یتعمععد انداختنقیتعوبه ،دولت هیئت توسط خودخواسته  یهاتیمحدود  جادیا  به  نهیزم  نیا  در  نهیهز
 یمنتهعع  دولت هیئت یعلن صحن در زنان مسائل به طمربو حیلوا رد  ای  هاونیسیکم  در  هاطرح  یسبرر
 لحاظبععه کععه یاسعع یس مجامع  و  هادستگاه  در  زنان  حضور  به  مردان  یمنف  نگاه  ،نیا  بر  عالوه.  دوشیم
 و اسععت یفرهنگعع   یهععاوارهعادت  تععداوم  از  یازهیعع آم  دانستند،یم  خود  آن  از  را  هاآن  یخیتار  و  یسنت
 :شودیم شاهدهم زین  دولت هیئت  همکاران در  چنانهم

 از  خععارج  دوتامونیکی  م؛ینبود  دولتئتیه  جلسة  یتو  اهخانم  ما  از  کدومچیه  ادمهی  یاجلسه  هی»
 میبععود راحت چقدر گفتن یشوخ هب  ونیآقا  م،یبرگشت  یوقت.  بود  کشور  از  خارج  هم  یکی  م،یبود  استان
 یتععو  حضععورمون!  دیشعع با  راحععت  شععما  مینباشعع   بععاری یععه  ماه  میحاضر  ما  میگفت!  دینبود  هاخانم  شما

 و الفاظ انیب یتو نداشتن ما یجلو رو یراحت اون م؛یبود یلیتحم هی  و  بود  ینیسنگ  بار  انگار  جمعشون
 .« ...و  هافهیلط

 زنععان،  مسععائل  و  هادغدغععه  نکععردنیتلق  یجععد  زنععان،  مسائل  کردنیتلق  ارزش کم  ای  هجوبودن 
 و مععراوادت که زن همکاران حضور از فشار س احسا جلسات، و  هاجمع  در  بانوان  حضور  با  ننبودراحت
 همکععاران و اعضا تیمیصم افتادنقیتعوبه آن ةعارض  نیترمهم  و  کندیم  لیتحم  را  یخاص  یرفتارها
 بععانوان  حضور  گفت  توانیم  بسا  چه.  کندیم  تیتقو  را  زنان  حضور  بودنیلیتحم  درمجمو   است،  مرد
 یاصل انیجر بر فر  که شودیم یتلق اضطرار ای اراجب ینوع مجلس، یهاونیسیکم ای تدول  ئتیه  در
 ایعع   مردان  بر  یاسیس  فشار  جادیا  موجب  مرد،  یاسیس  نخبگان  از  یاریبس  نظر  از  و  است  یمداراستیس
 .دش خواهد مجموعه یبرا نهیهز جادیا

 گان کنندارکت مش  یاسی س فیط  هردو نظر از موانع و  هات یمحدود. 3-5

 از کنندگانمشارکت که دارد وجود زنان یاسیس تیریمد راه سر بر هاتیمحدود و موانع از گرید  یبرخ
 در تیریمععد کععالن سععاختار  بودنمردانععه  جمله  از  ،دارند  اذعان  آن  به  زانیم  کی  به  باًیتقر  جناح  هردو
 مععثالً اسععت؛ ولععتد و  مجلس  حوزۀ  در  زنان  تیریمد  یبرا  یساختار  یهاتیمحدود  بر  ناظر  که  رانیا

 سععخت  را  مردان  با  هاآن  تعامل  زین  و  زنان  مانور  قدرت  مجلس،  و  دولت  هیئت  در  زنان  تعداد  بودنکم
 اسععت،  شده  هیتوص  اسالم  در  که  مردان  و  زنان  ارتباط  حدود  تیرعا  نیهمچن  .دهدیم  قرار  تأثیر  تحت
 بععا  تواندیم  تیریمد  کالن  اختارس  بودننهمردا  بنابراین  کند؛یم  کم  را  آسان  مراودۀ  و  یدسترس  امکان
 بععا  زنععان  تعامععل  نععو   بودنسععخت  و  موضوعات  در  زنان  مانور  قدرت  محدودشدن  و  زنان  یکم  تیاقل

 یژگعع یو بععر کععه دارد  وجععود  هععم  یگععرید  یسععاختار  یهاتیمحععدود  امععا  ،دهععد  نشان  را  خود  مردان
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 یهاتیمحععدود نیا. کندیم دوچندان را آن وزنة و شودیم لیتحم تیریمد کالن ساختار  بودنمردانه
 .شود اضافه یتیجنس یهاتیمحدود هب تواندیم اما ،ستین  یتیسجن  یساختار

 دولت  هیئت  و مجلس در یاسی س  عمل و  اقدام تفاوت. 1-3-5

 حععوزه  دو  نیا  در  اقدام  نو   مقایسة  دارد،  وجود  مجلس  و  دولت  هیئت  در  که  یساختار  یهاتیمحدود
 حععوزۀ  دولععت،  هیئععت  در.  کنععدیم  متفععاوت  را  هععاآن  از  کیعع هر  در  یگععذاراثر  یهععاتیظرف  که  است
 بععا مرتبط مباحث به ورود است ممکن و است شده یمرزبند و مشخص  کامالً  اراتیاخت  و  هاتیمسئول
 توانععدیم  ریمد  فرد  ست؛ین  نیچن  مجلس  در  اما  ،شود  یتلق  یتیریمد  دخالت  ینوع  هاوزارتخانه  در  زنان
 شععامل  دولععت  در  زنان  وزۀح  در  کار  تیمحدود  نیهمچن  .کند  سؤال  و  اظهارنظر  ورود،  مسائل  همة  در

 کععار  امکععان  زیعع ن  و  محععدود  بودجععة  ،(ایوزارتخانععه  نیقوان  مشخص  ساختار)  یزنیرا  امکان  تیمحدود
 شععتریب  زنان  حوزۀ  در  کار  تیمحدود  مجلس،  در  اما  ،است  محدود  صورتبه  هادستگاه  ریسا  با  مشترک
 کمیسععیونی همان به دمحدو  را  فرد  یاثرگذار  امکان  که  است  نویسیکم  در  تیعضو  تیمحدود  شامل
 در  بخواهععد  یفععرد  اگععر  امععا  ،اسععت  آزاد  دادنیرأ  و  اظهارنظر  البته.  است  عضو  آن  در  فرد  که  کندیم

 ،مجلععس  یسععاختار  محدودیت  گرید.  است  خود  ونیسیکم  به  محدود  دهد،  نشان  عمل  ابتکار  یاحوزه
 بععر  یمتکعع   تیریدمعع   ای  ندارد  یحزب  پشتوانة  که  یکس  یبرا  که  است  یتخصص  و  یاطالعات  تیمحدود
 یحزبعع   پشععتوانة  بععدون  زن  کیعع   یبععرا  بساچه  و  است  محدودکننده  یحت  و  محسوس   کامالً  ،دارد  فرد

 بودجععة ها،برنامه ح،یلوا بیتصو ای طرح ارائة یبرا مجلس  در  یعمل  اقدام  نو   هر  زیرا  است؛  دوچندان
 و  مسععتقل  صععورتبه  فععرد  خععود  توسععط  یاطالعات  کسب  و  العهمط  به  نوطم  نهادها  بر  نظارت  و  دولت
 .ندارد امکان کم وقت با عمالً هم آن که است منفرد

 اثرگععذار  کععالن  حععوزۀ  در  بخواهد  ندهینما  کهیدرصورت  مجلس،  در  فرد  بر  یمتک  تیریمد  نیبنابرا
 مقابععل، در اگرچععه .شععودیم مشکل دچار خاص، موضوعات ییگشاگره ای معضل حل حوزۀ نه و  باشد
 نقععش  ماننععد  یگرید  یسازوکارها  قیطر  از  دولت  در  فردمحورانه  تیریمد  که  است  متصور  امکان  نیا

 .رود شیپ یااندازه تا انهیفردگرا اقتدار با ای سازمان  کارشناسان

 ماهر  یاسی س یروین ت ی ترب و کادرسازی نبود. 2-3-5

 تجارب  نشدنمنتقل  و  نکردنیکادرساز  توانیم  یتیجنس  لحاظبه  زنان  یاسیس  تیریمد  موانع  گرید  از
 در فقطنه یاصل مشکل البته که برد نام را زن یاسیس رانیمد  تیترب  یبرا  نکردنتالش   و  زن  رانیمد
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 اول دهععة رانیمععد  از  یچرخشعع   اسععتفادۀ  زین  مدعا  نیا  شاهد.  است  استیس  مردان  در  یحت  بلکه  زنان،
 .است  انقالب چهارم دهة در انقالب

 و  بپردازنععد  کادرسععازی  یا  مدیران  بیتتر  به  که  واقعی  کارکردهای  با  واقعی  زاباح  نبود»  نیهمچن
 عمععل ائععتال  شععبیه بیشععتر و اسععت انتخابععات زمععان به محدود  هم  احزاب  کارکرد  خود  اساساً  اینکه
. اسععت  یآتعع   یهاسععال  یبععرا  کارآمععد  یاسعع یس  رانیمد  تیترب  در  سازمسئله  عوامل  گرید  از  «کنندمی
 یانیعع م  یهاتیریمععد  تجربععة  و  یلکانپ  رشد  یبرا  الزم  فرصت  را کهچ  ؛است  تربنامناس  انزن  تیوضع
 خععود  کنند،یم  تیحما  گریکدی  از  مردان  که  آنجا  از  اما  ،شود  باز  آنان  کالن  تیریمد  یبرا  راه  تا  ندارند
 وارد  متفععاوت،  تجععارب  کسب  از  پس  و  دهندیم  قرار  مختلف  سطوح  یهاتیریمد  تجربة  معرض  در  را
 .شوندیم نکال تیریدم

. اسععت هععم هیشععب بععاًیتقر جوانان و زنان بر شدهاعمال یهاتیحدودم بغرنج  تیوضع  ترتیببدین 
 کننععدیم چرخش مختلف مناصب  در  دائم  که  میدار  را  انقالب  دوم  و  اول  دهة  رانیمد  از  نیشیپ  ینسل
 کععالن  تیریمععد  یاهپست  در  جوانان  حضور  به  یراض  اکنون  بودند،  جوان  کار  آغاز  در  خود  نکهیا  با  و
. ندارنععد  خععود  از  پععس  دورۀ  یبععرا  رانیمععد  تیعع ترب  ای  یکادرساز  یبرا  یشتال  نیکمتر  یحت  و  ستندین

 مععدیریت  بععه  توانستند  زنانی  چکانی،قطره  بسیار».  است  طورنیهم  هم  زنان  تیریمد  به  اعتمادنداشتن
 فاقد  جنسیتی،  و  تاریساخ  موانع  از  بسیاری  وجود  دلیلبه  که  برسند  مجلس  و  مجریه  در  سیاسی  کالن
 «.هستند  مدتطوالنی رگذاریاث برای الزم  قدرت

 ی تیریمد کالن  یهاپست  در  زنان  یصور انتصاب. 3-3-5

 یتیریمععد  یهاپسععت  از  یبرخعع   در  زنان  یصور  انتصاب  ،یاسیس  تیریمد  موانع  در  مهم  موارد  گرید  از
 ختهیآم یگرید اهدا  با تواندیم خانهوزارت ای هاسازمان یتصد در ژهیوبه هاانتصاب  از  نو   نیا.  است
 کععهچنان.  است  جامعه  در  زنان  مهم  یتقاضاها  ریسا  گذاشتنمسکوت  هاآن  نیترمهم  از  یکی  که  دباش
 اسععتیر  ایعع   وزارت  مقععام  در  زنععان  یناگهععان  و  بععارهکی  »انتصععاب:  گویدمی  کنندگانمشارکت  از  یکی

 یرکردکععا  لحاظبععه  ند،اهنداشت  را  هاآن  یانیم  یهاتیریمد  در  یاندوزتجربه  فرصت  اصالً  که  یسازمان
 تیمسععئول وزارتخانععه ایعع  سععازمان معاونان عمالً شودیم سبب یناکاف تجربة زیرا  ؛است  اشتباه  یاقدام
 اسععت«؛  یشعع ینما  و  یصععور  زن  ریعع وز  حضععور  صععورتنیدرا  که  باشند  داشته  را  آن  گرداندن  یاتیعمل
 در  هتجربعع   ریمسعع   بععازکردن  کععالن،  یهاتیریمععد  در  نزنععا  یدسععازتوانمن  یبععرا  کار  نیبهتر  نیبنابرا
 حععل و مسععائل بععا رشععدنیدرگ زین و تجربه و  آموزش   فرصت  تا  ها استوزارتخانه  یانیم  یهاتیریمد
 تیریمععد در  زنععان  انتخاب  که  است  یانیم  تیریمد  تجربة  داشتن  درصورت  فقط.  باشند  داشته  را  هاآن
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 بساچه و ستین مردان از یاریبس از کمتر زنان یوانمندت اساساً .است یرظاهریغ و  یواقع  یامر  کالن
 همععراه  آمععوزش   از  یبرخوردار  زین  و  یتیریمد  تجربة  با  یتوانمند  نیا  که  یمادام  اما  ،هست  هم  شتریب

 مطالبععات، ریسععا داشععتننگه معععوق و زنععان بععه کم ازیامت دادن هد  با آن  بودنیصور  شائبة  نباشد،
 .است  قدرتمند  همچنان

 بحث . 6

تععوان گرا میکنندگان اصععولر مشععارکتکععه مشععاهده شععد، دهای پععژوهش، چناناسععاس یافتععهبر
 رش یزنععان در پععذ یعععدم توانمنععد را در سععه حععوزه نععام بععرد:  زنععان  یاسیس  تیریمد  هایمحدودیت

 .پنهععان  یهععاو رقابت  ی،خععانگ  هاینقشو محدودماندن به    هاآن  یانفعال اجتماع  ،مختلف  هاینقش
 و زنععان  در  و  اسععت  یتیجنسعع نیب  یاحععوزه  یآخععر  و  جنسیتیبرون  یومد  ،جنسیتیدرون  نخست  مورد
 یبععرا  کععه  ییهاتیمحععدود  شععتریب  کنندگان این طیف سیاسی،از نظر مشارکت.  است  مشترک  مردان
 زنععان  چععرا  کععه  پرسععش  نیا  به  پاسخ  در.  زدیخیبرم  آنان  یناتوان  و  زنان  خود  درون  از  دارد  وجود  زنان

 کامععل یهمراهعع  و تیعع حما از که هاهکنندمشارکت از یکی پاسخ ،شدند توانمند کمتر ای  نشدند  توانمند
 یکععاف  او  نظععر  از.  شد  مطرح  هیبق  از  ترحیصر  بوده،  برخوردار  خود  یزندگ  و  رشد  مراحل  همة  در  همسر
 چنانچه.  کند  جلب  خود  به  را  او  جانبةهمه  تیحما  بتواند  و  کند  جادیا  شوهر  در  را  الزم  اعتماد  زن  است
 است  مرتبط  هاآن  نداشتنیتوانمند  به  کنند،  فراهم  را  ودخ  (شوهران)  مردان  تیحما  اندنتوانسته  یزنان
 یتیجنسعع  ییجوبهانععه چیهعع  و گععرددیبرم شاناراده و زنان خود به هاتیمحدود همة تیدرنها چون  و
 و  بکشند  باال   را  خود  تا  کنند  خود  یحام  را  مردانشان  که  بخواهند  و  بتوانند  دیبا  زنان  ست،ین  ریپذهیتوج
 زن  یدرونعع   منععابع  نیتععرمهم  خواستن«  و  »اراده  منظر  نیا  از.  شوند  یعموم  صةعر  در  مردان  طرازهم
 کند:کننده اشاره میکه این مشارکتچنان. است  کالن یاسیس تیریمد مناصب به دنیرس یبرا

 موانععع از یکعع ی. هشعع ب مععانع تونستیم خواست،یم شونیا اگر. بود من یحام  صددرصد  »همسرم
 مععن  همسععر.  یهفرزندآور  ،یاجتماع-یاسیس  یهاتیفعال  چه  و  اشتغال  ،یاقتصاد  تیفعال  در  چه  هاخانم
 از شععونیا امععا. کععنم یداربچععه و نموبمعع   نهوخ  بشم  مجبور  من  که  بخواد  سوم  ةبچ  من  از  تونستیم

 زمععانهم .سععانسیلوقف و سانسیل بعد گرفتم، پلمید. داد لیتحص ۀاجاز مشترک یزندگ  یابتدا  همون
 همسععر اگععر. شدم استخدام و کار مشغول مدناودر گل و آب از هابچه یوقت اما  داشتم،  هم  بچه  تا  دو

 «.شهینم حاصل یتیموفق نکنه، ساپورت  یول بده اجازه یحت ای نکنه،  یهمراه و نده اجازه
 یبنععدجمع  را  زنان  تیریمد  عددمت  موانع  میبخواه  اگر  گرااصول  کنندگانمشارکت  دگاهید  براساس 

 :کرد یبندمیتقس  یساختار  و یشناختروان ،یعمل گروه سه در را موانع نیا شودیم م،یکن
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 زنان.  است  یتیجنسدرون  اختالفات  و  یصور  عملکرد  ،یاسیس  یتجربگیب  شامل  یعمل  موانع -
 رتقععد در بقععا ایعع  باالآمععدن یبرا قدرت، یاصل انیجر از  دورماندن  و  بودنهیدرحاش  لیدلبه
 یاصععل گرداننععدگان  توسععط  بععودنیابزار  و  یتبععع   ن،ینماد  نقش  به  نکهیا  جز  ندارند  یاچاره
 آموزنععدینم ای  را  یاسیس  یگریباز  یواقع  و  یاصل  یهامهارت  جهیدرنت  بمانند؛  محدود  قدرت

 .رندیگینم قرار آموختنش معرض در ای

 نداشععتن فتن،گسععخن نععدهپراک ،ییگععومبهم شععامل یشععناختروان یهاضعععف ایعع  موانععع -
 ماحصععل مععوارد نیعع ا از یبرخعع . است ینیع مسائل نشدنمطرح  و  یشعارزدگ  نفس،اعتمادبه
 همععة  یبععرا  حععلراه  ارائة  در  مضاعف  فشار  و  مشکالت  یانباشتگ  زنان،  مسائل  تکثر  و  تعدد
 .شودیم مسائل یانضمام و ینیع طرح یبرا یمانع خود که است مسائل

 زن، رانیدمعع  به اعتمادکردن یبرا هاخانواده در یسازنگفره در عفض  شامل  یساختار  موانع -
 است زنان در ماهر یروین تیترب  نبود  زین  و  زنان  یبرا  یانتخابات  یآرا  کسب  در  نبودنموفق
 و  نفععوذ  شیافععزا  و  زنععان  قععدرت  حفعع   در  یداریپا  و  اصرار  با  فقط  ساختارها  رییتغ  امکان  و

 .دیآیم فراهم استیس در هاآن  قدرت

 بععر موانععع  و  هاتیمحععدود  عمومععاً  گرا،اصععول  کنندگانمشععارکت  نظر  از  گفت  توانیم  یلطورکبه
 در  هکچنان.  است  زنان  برعهدۀ  کامالً  آن  تیمسئول  و  است  یتیجنسدرون  یامر  زنان،  یاسیس  تیریمد

 جزو  نانز  یعالقگیب  و  نفساعتمادبه  نداشتن  جمله  از  چنینیاین  موارد  ،شد  تأکید  زین  یگرید  پژوهش
 . (Hajipour Sarduie & Maghsoudi, 2016)  ستا  پارلمان  در زنان  حضور  مؤثر  عوامل  نیترهمم
 مجزا طوربه  و  شوندیم  جدا  گریکدی  از  موانع  و  تیمحدود  گروه  دو  گرا،اصول  کنندگانمشارکت  نظر  از
 در زنععان یتوانمنععد عععدم شععامل زنععان، یاسعع یس  تیریمد  یهاتیمحدود.  شودیم  پرداخته  کیهر  به
 درنهایععت و یخععانگ یهععانقش بععه محدودمانععدن و هاآن  یاجتماع  انفعال  مختلف،  یهانقش  رش یپذ

 گععروه سععه  در  زین  زنان  یاسیس  تیریمد  موانع.  است  زنان  میان  در  اختال   دیتشد  و  پنهان  یهارقابت
 عععدم شععامل شععناختیروان موانععع. شععودیم خالصععه یعملکععرد و یسععاختار ،شععناختیروان موانععع
 موانععع.  اسععت  ملمععوس   مسععائل  نکععردنمطرح  ی وشعععارزدگ  ،ییگوپراکنده  ،ییگومبهم  ،نفساعتمادبه
. اسععت  زنان  یتیجنسدرون  اختالفات  وجود  و  کردنعمل  یصور  ،یاسیس  یتجربگیب  شامل  یعملکرد
 دادنرأی یبرا هاخانواده  یسازفرهنگ  ضعف  زنان،  در  ماهر  یروین  تیترب  عدم  شامل  یساختار  موانع
 و اسععت یتیجنسعع درون زنععان یاسیس تیریدم موانع و هاتیمحدود  تیکل  منظر،  نیا  از.  ستا  زنان  به
 موانععع از رفتبرون  حلراه.  ندارند  تیمحدود  و  موانع  دیتول  ای  جادیا  در  یچندان  نقش  مردان  وجههیچبه
 .است شانیهایتوانمند و گریکدی به اعتمادشان زنان، خود درون زین
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 موانععع  و  هاتیدمحععدو  ییشناسععا  طلب،اصععالح  کنندگانمشععارکت  نظععر  از  که  ستا  حالی  در  نیا
 در پنهععان یمردسععاالر و جامعععه یاجتماع و یفرهنگ یساختارها نقش بر تأکید بدون زنان  یکنشگر
 بععر  تیمحدود  جادیا  در  مردانه  یساختارها  و  یتیجنسبرون  عوامل  نقش  منظر،  نیا  از.  ماندیم  ابتر  آن
 عوامععل نیعع ا ،شععد  هدهمشا  هکچنان.  است  یتیجنسدرون  مسائل  از  شیب  زنان  یاسیس  تیریمد  راه  سر
 یررسمیغ ةشبک از نبودنبرخوردار ،هاگذاریارزش  یمبنا بودنمردانه جمله از مسائل از یمتعدد  فیط

 مسائل طرح در توازن عدم و  اطالعات  دیشد  حبس  ها،سمت  رش یپذ  از  امتنا   ،یاشهیش  سقف  قدرت،
 .برد نام را زنان
 یکنشععگر موانع با مواجهه و هاتیمحدود ییساشنا در کنندگانمشارکت  افتراق  نقاط  نیترمهم  از
 نظععر  از.  اسععت  یاسعع یس  فیعع ط  دو  در  بععانوان  متفععاوت  افععتیدر  نععو   ،یگریتصععد  زمععان  در  یاسیس

 یتیجنسدرون یامر زنان، یاسیس تیریمد بر موانع  و  هاتیمحدود  عموماً  گرا،اصول  کنندگانمشارکت
-یاسعع یس  یساختارها  ای  جامعه  کردنمحکوم  هب  یازین.  است  زنان  برعهدۀ  کامالً  آن  تیمسئول  و  است
 تیریمد  در  یناتوان  است،یس  یاحرفه  آموزش   عدم  الزم،  ۀاراد  نبود  از  است  مهم  آنچه  .ستین  یفرهنگ
 ودخ نابراینب ؛دارد تیحکا زنان در یعملکرد-یشناختروان یهایژگیو  از  یامجموعه  و  هانقش  تضاد
 .کنند غلبه خودخواسته بعضاً یهاتیمحدود و موانع نیا بر بتوانند دیبا زنان

 سععطوح اسععتمداریس زنان  از  تن  شش  ساختاریافتةنیمه  ةمصاحب  یهاداده  از  مستخرج  یفیک  لیتحل
 زیعع ن  یمشععترک  نقععاط  توانمی  یاسیس  یهانگرش   زیتما  وجود  با  دهدیم  نشان  یاسیس  تیریمد  کالن
 نظععر  از  اشععتراک  ةنقط  ترینمهم.  افتی  ییگرااصول  و  یطلباصالح  یسو  دو  در  ستمدارایس  زنان  انیم

 ایعع   گسععترده  حضور  فقدان  در  که  است  دهیبرگز  بانوان  اندک  شمار  ،یاسیس  فیط  دو  کنندگانمشارکت
 کععه  افتدیم  اتفاق  اریبس.  دارند  کیسمبل  ای  نینماد  یحضور  ،یتیریمد  کالن  سطوح  در  زنان  رشدبه  رو
 سععطح نیا  در.  باشد  انآن  یابزار  ای  یشینما  رحضو  هد   با  بانوان،  نیا  به  استیس  یاصل  انیجر  لیتما
 یهاهععد   شععبردیپ  یبععرا  یاسعع یس  یهععافیط  ابزار  تواندیم  زنان  یحداقل  حضور  ،یاسیس  تیریمد  از
 کععه شععود خععتم یراهعع  بععه اسععت ممکن کالن، سطوح در زنان نینماد حضور نیهمچن. باشد  یاسیس
 مععردان  از  تیمسععئول  رفععع  ینععوع  ابسعع چه.  شععود  زنععان  مطالبععات  و  هادرخواست  تحقق  مانع  تیهادرن
 هاخواسععته نیا و نگذارند زنان مطالبات به دادنپاسخ یبرا یانهیهز و وقت تا باشد یاسیس  یهافیط
 یلبععاتمطا نه  و  بدانند  زنان  مختص  یتیجنس  مطالبات  ای  زنان  یگروهدرون  ای  یصنف  مطالبات  عمدتاً  را
 چنععین  در.  داشت  یگذاراستیس  و  یریگمیتصم  ،یزیربرنامه  آن  یبراید  با  که  جامعه  بطن  از  استهبرخ
 امکععان کالن، مناصب یگریتصد یروشیپ یهاتیمحدود و موانع اب زن رانیمد  ناآشنایی  ،یطیشرا
 دیشععدت آنکععه جععهینت. کنععدیم کععم را حععاکم جنععاح دو یاسعع یس یهععاارزش  از فععارغ و  آگاهانه  کنش
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 حاصععل کععه کندیم یاسیس اهدا  مصرو  را  یانرژ  و  وقت  ،یاسیس  ةنخب  زنان  یاسیس  های اختال
 .داشت نخواهد دنبال به هاآن یریگیپ و حل امور، اصالح زنان، مسائل  حیصح ییشناسا یبرا  یچندان

 شنهادها یو پ یریگجهینت. 7

 فیعع ط  ی،اسیس  ةنخب  زنان  میمستق  ةربتج  به  توجه  با  یاسیس  تیریمد  موانع  و  هاتیمحدود  یبندجمع
 نععاظر  کععه  شودیم  شامل  را  یمذهب  ،یاجتماع  ،یاسیس  ،یفرهنگ  ،یساختار  یهاتیمحدود  از  یمتعدد
 حاضععر  ةمقالعع   در  هکعع چنان.  اسععت  یتیناجنسعع یب  زیعع ن  و  یتیجنسبرون  ،یتیجنسدرون  یهاتیمحدود  به
 از  نشععدناستقبال  زنان،  یجتماعا  انفعال  ها،نقش  تعدد:  از  اندعبارت  هاتیمحدود  نیا  ،شد  داده  حیتوض

 یهاضعععف  نگرانععه،کل  نگععرش   نبععود  ،یاحرفععه  یاسعع یس  ةتجربعع   ایعع   آمععوزش   فقدان  زنان،  یتوانمند
 یهاشبکه  به  دسترسی  نداشتن  ها،خانواده  یسازفرهنگ  در  ضعف  زنان،  یصور  انتصاب  ،شناختیروان
 ارتبععاط قععدرت، سععاختار بودنانععهمرد زنان، مسائل به پرداختن  بودنبرنهیهز  ،یاشهیش  سقف  ،یتیحما

 یتیامن ن،ید و مذهب با زنان مسائل وندیپ ،یمبارزات و یکیدئولوژیا ابعاد تأثیر مرد،  نهمکارا  با  محدود
 یجنععاح  یهععارقابت  سععرانجام  و  یکادرسععاز  نبععود  ،یتیجنسعع درون  اخععتال   ها،داده  شدنیاطالعات  و
 .یاسیس

 تیریمععد  ةعرصعع   در  زنععان  مشععارکت  ،یاسععالم  بانقععال  یروزیپ  از  دهه  چهار  به  بیقر  گذشت  با
 در  زنان  حضور  یامنطقه  یارهایمع  یحت  و  یجهان  یارهایمع  از  کمتر  اریبس  متعدد  دالیل  به  بنا  یاسیس

 نیحعع  در زنععان کععه یمععوانع و هاتیمحععدود ییشناسا رو،نیا  از.  است  یتیریمد-یاسیس  کالن  سطوح
 مسائل  در  زنان  ۀحوز  مندانعالقه  و  پژوهشگران  اند،واجهم  آن  با  یاسیس  کالن  یهاپست  یگریتصد
 و شععتریب یتوانمنععد زیعع ن و رفععتبرون یهاراه ها،یکاست مشکالت، ییشناسا  در  را  یاسیس  و  یتیریمد
 یاجععرا  و  مطالعععه  شععوندگان،مصاحبه  یتیمععوقع  ایعع   یشععغل  تیوضع  لیدلبه.  رساندیم  یاری  زنان  بهتر
 بععه  آسععان  و  راحععت  یدسترسعع   نداشععتن:  اسععت  اجععهمو  ییهاتیمحععدود  بععا  دسععت  نیعع ا  از  یقاتیتحق

 مصاحبه به لیتما عدم ،ادیز  یهاتیمشغول  ای  یاسیس  ینخبگ  خاص  تیوضع  لیدلبه  شوندگانمصاحبه
 ایعع   یشخصعع   نظععرات  بععا  اسععت  ممکن  که  پژوهش  جینتا  یاجتماع  ای  یاسیس  عواقب  دلیلبه  آزمون  ای

 یدسترسعع   دلیلبععه  پععژوهش  ندیفرا  دنشیطوالن  ،باشد  متعارض  شوندگانمصاحبه  یاسیس  یهاارزش 
 توسط  نخبگان  به  یدسترس  کنترل  ای  بانیدروازه  ،شوندگانمصاحبه  ادیز  تیمشغول  و  توق  نداشتن  کم،
 .مصاحبه در مهارت لیدلبه ییپاسخگو عدم ای رفتنطفره و انیاطراف
 یسععو از و اسععت دودحم اریبس کشور یاسیس کالن  تیریمد  در  فعال  زنان  تعداد  نکهیا  به  توجه  با
 شععودیم شععنهادیپ نععد،اهترف از دنیععا زیعع ن یتعععداد و اندشده اجهمو  سن  کهولت  با  هاآن  از  یبرخ  گر،ید
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 در فعععال زنان عام و  خاص  یهایژگیو  و  تجارب  ،نظرات  بتواند  تا  شود  انجام  یریفراگ  و  جامع  ةمطالع
 یکردهععایرو  راهگشععای  دتوانعع یم  شپژوه  نیا  یعمل  جینتا.  کند  یبررس  مطالعه و  را  یاسیس  تیریمد
 .باشد زنان به یاسیس  کالن  یهاتیمسئول و اراتیاخت ضیتفو ۀدربار  یاسیس نخبگان  و جامعه یآت

 سپاسگزاری

و در قالععب طععرح  این پژوهش با حمایععت مععالی صععندوق حمایععت از پژوهشععگران و فنععاوران کشععور
نهععاد علمععی سپاسععگزاری ت ایععن دو  پسادکتری دانشگاه تهران به ثمر نشست. از همکاری و مساعد
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