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A B S T R A C T  

Despite efforts to increase women's participation in social and sometimes political spheres in various societies, 

including Iran  ، women still play a small role in Iran's political power pyramid and women's political participation at the 

elite level have key obstacles..Therefore, this research intended to provide policy solutions tries to explore and study the 

most important obstacles to women's access to political-executive positions in the IR with a descriptive-analytical method 

and using the technique of referring to theoretical sources and qualitative interviews with political elites and relevant 

experts. The findings showed that obstacles to women's access to political-executive positions are patriarchal perceptions 

by shaping the political area  and decreased women's political self-confidence and experience.  

Keywords: Policy Making, Women, Political Positions, Barriers, Islamic Republic of Iran. 

https://doi.org/10.22059/jppolicy.2023.91408
https://doi.org/10.22059/jppolicy.2023.91408
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_89546.html?lang=en#aff2
mailto:H.s.vaezi@ase.ui.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

138 

ری عمومی فصلنامه   سیاستگذا

 137  -  146   صفحات.    1401 زمستان     ،  4  شماره ،   8   دوره

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 
        Https://doi.org/10.22059/jppolicy.2023.91408 
 

 

 

 

 ی در جمهوری اسالمی ایراناسیزنان به مناصب س یابیموانع دستبررسی 

 2یاشرف نظر یعل ،*1یواعظالسادات  یهد
 
 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو -1
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یاسیعلوم سدانشیار  -2
 

 

 H.s.vaezi@ase.ui.ac.irرایانامۀ نویسنده مسئول: * 

 

 1401 خرداد 10تاریخ دریافت: 
 1401 آذر 8تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 برداشته شده، ولی هنوز شاهد هاییدر ایران گام از جمله مختلف جوامعزنان در عرصة سیاسی در  مشارکت هر چند در راستای افزایش

 با مصاحبه کیفی و منابع نظری به مراجعه از استفاده با تحلیلی-در هرم قدرت نظام سیاسی هستیم. لذا این پژوهش توصیفی زنان سهم ناچیز
 به مناصب زنان ترین موانع دستیابیه کشف و بررسی کلیدینمونة هدفمند از مقامات سیاسی اجرایی و نخبگان علمی آگاه به مسئله، ب

 ریکه تعاب استاز آن  یپژوهش حاک پردازد. نتایجدر ج.ا.ا به قصد ارائة راهکارهای سیاستی برای کاهش و رفع این موانع می سیاسی
. اندبوده سیاسی زنان به مناصب یابیموانع دست ،زنان یینفس اجراتبع کاستن تجربه و اعتمادبهو به یاسیس ستمیبه س یدهبا شکلنه مردساالرا
 برای مواجهه با این مسئله پیشنهاد شده است. استگذارانهیس ییراهکارهادر پایان 

  .ی پژوهشمقاله   

 .سیاستگذاری، زنان، مناصب سیاسی، موانع، جمهوری اسالمی ایران :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 لی،ک محوری از قبیل حکومت، دولت و قدرت ذکر کرد. در تعبیرتوان حول مفاهیم تعاریف مختلف از سیاست را می

در  هاکشاکش و همه آوردوجود می به را سیاست ثقل و مرکز هسته است که قدرت سیاست تعیین و اجرای عنصر مهمترین
حوزه  ههموارقدرت،  و انتقال و حفظ هنر کسب سیاست به معنای گرچه . (Alem, 2011: 32)است مربوط به آن سیاسی زندگی

برای  ی،محدودیت در مشارکت سیاسی بویژه در سطح عالی دستیابی به مناصب سیاس بوده، ولی نخبگانِ قدرت محدود نفوذ
ز جمله در است. هرچند در راستای افزایش مشارکت سیاسی زنان در جوامع مختلف ابوده بیشتر بسیار مردان به نسبت زنان

در  زنان مؤثر رغم نقشاست. به ناچیز ایران ی ج.ا.قدرت سیستم سیاس در هرم زنان سهم هنوزهایی برداشته شده اما ایران گام
از تحقق  های گوناگون؛ پسمدرنیسم پهلوی به جنسیت مؤنث در عرصهتبع رفع نگاه ابزاری شبهسیاسی پهلوی و به نظام اسقاط

در قدرت  نیحاشیه رانده شد. حضور ناچیز زنان ایراپیروزی، تمهیدات اساسی جهت مالحظۀ حقوق سیاسی اجتماعی زنان به 
 تواندمی که یابدیم ویژه اهمیت نظر اقتصادی؛ از این فرهنگی و اجتماعی، وجوه دهندۀشکل و کنندهتعیین رأس عنوان به سیاسی

 شود. سازی،رویه و و قانونگذاری انواع سیاستگذاری و در مدیریت کالن در از جامعه نیمی حقوق و موجب عدم لحاظ منافع
های خارجی باره غالب پژوهشاین مسئله موانع دستیابی زنان به قدرت و مناصب عالی سیاسی، نیازمند بررسی است. در اینبنابر

انتخاباتی و  ربا رفتا های تجربی در رابطهو بررسی معادلۀ قدرت در زنان سوژه بودن مرتبط؛ به مسائل کلی از قبیل تبیین
موانع مشارکت  های داخلی به طور کلی به موضوعاتی از قبیلاند و پژوهشو موارد مرتبط پرداخته در احزاب نانز هایفعالیت
باال، به  به ینپای از نگاهی ها غالبا بامدیریت سازمانی و مجلس پرداخته اند. این پژوهش هایپست و حضور زنان در سیاسی

از  هی بومی ونگا با که است حاضر این پژوهش نوآوری رتبط، برآمده اند. ولیاز مسائل م ایپاره بررسی طور اجمالی درصدد
عوامل  ر کنار نقشدعرصه سیاستگذاری و تقنین،  در باال از اعمال قدرت عوامل مهم نقش مسئله )با توجه به پایین به به باال

 به زنان بیدستیا موانع تریناست که مهمدهی به این پرسش پاسخ راهکارهای کاربردی، درصدد کالن( به قصد ارائه فرهنگی

وم قرن مناصب سیاسی در هرم قدرت ج.ا.ا )از زمان بازگشت کشور به شرایط عادی پس از جنگ تحمیلی تا کنون )دهۀ س
طوح عالی قدرت، سیکم( چیست؟ با این هدف که با نمایاندن تاثیر این موانع استراتژیک در بازماندن زنان از حضور در وبیست

رهایی جهت و راهکا متذکر گردد سیاسی و قانونگذاران و نخبگان و سیاستگذاران مسئولین به وضعیت را تغییر این رورتض
با نگاهی بومی  زنان نخبۀ سیاسی در عرصه مدیریت کالن اجتماعی سیاسی ارائه نماید. در این راستا ابتدا رفع موانع حضور

د و سپس جهت استخراج برخی موانع احتمالی، مباحث نظری مرتبط بررسی ش متناسب با شرایط زمان و مکان مسئلۀ پژوهش
ارهایی به قصد اطمینان از صحت موانع استخراج شده و کشف هر مانع دیگری که مغفول مانده باشد و جهت یافتن راهک

های توصیه ت موانع وکاربردی و بومی، مصاحبه کیفی از نمونه هدفمند از متخصصان آگاه از مسئلۀ صورت گرفت و در نهای
 سیاستی ارائه گردید.

 پیشینه پژوهش

خارجی پایه و مختلفی  هایسیاسی؛ پژوهش و مشارکت در جامعه و قدرت و سیاست زنان کلی نقش اندک در مورد مسئلۀ 
 دیالکتیک ( ،Friedan, 1963زنانه ) و راز ( ، رمزBeauvoir, 1949) های جنس دومعنوان نمونه کتاب نگاشته شده است به

 در زنان بودنسوژه  و تبیین شناسایی جهت اولیه و کالسیک در هایی( و دیگر آثار مرتبط، تالشFirestone, 1970جنسیت )

 و سیاست ( و زنانPitanoris, 1987و برابری جنسی ) میالدی، آثاری از قبیل سیاست 19۸0 دهه از بودند. همچنین معادلۀ قدرت،
فشار و  هایدر احزاب و گروه و فعالیت زنان انتخاباتی رفتار با رابطه در هایی تجربی( به پژوهشLovenduski, 1986اروپایی )

 هایزنان ایرانی، برخی پژوهش سیاسی مشارکت به طور کلی در مورد مسئله  پرداختند.شدن بشانس توفیق زنان در انتخا

 دوره پهلوی در های سیاسیمقام در زنان تطبیقی وضعیت بررسی ( به1394انجام شده است از جمله؛ هجرانی شهدی ) داخلی

و دغدغۀ  است ایاثر بررسی مقایسه ثقل آن مرکز در این دو دوره تاریخی پرداخته، لذا توجه به تفاوت جامعه ج.ا با و دوره دوم
 در مجالس ایران و دیدگاه قانونگذاری ثیرتا ( به بررسی مسئله13۸۸نژاد بهرام )موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی را ندارد. 

( در پژوهشی 13۸1اصل )پرداخته است. محمدی  انقالب اسالمی بر مشارکت سیاسی زنان از و بعد پهلوی مشروطه، هایدوره
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ه از جمل شکاف جنسیتی داشتندر منفعل نگه 1357قانونگذاری از   بر عرصه حاکم نیروهای جامع و دقیق با نگاهی بدیع، نقش
 رسمی آموزشی کتب های جنسی در محتوایتبعیض جلوه دادن حاکم و فرآیند طبیعی1با نگرش مردساالر سازی جنسیتیایزوله

 حاکم و تبعیض جنسیتی شکاف در ایران؛ شناسی جنسیتاین دانشمند جامعه هایپژوهش و تاثیر آن را طرح نموده است. طبق

 شکاف جلوه دادن طبیعی نقش قوای سیاسی و قانونگذار در علت به دو جنس متفاوتپذیری جامعه روند متأثر از بر جامعه

 شده است.  و سیاست جامعه امورات در جنس هر دو برابر از حضور جنسی، مانع

 مرحله اول پژوهش: مباحث نظری

سئله مکه مرتبط با  شناسی سیاسیشناسی و جامعهمختلف جامعه هاینظریه تلفیقی؛ رویکرد در مرحلۀ اول پژوهش با 
زمان و  پژوهش بودند به قصد یافتن موانع حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی از منظر توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی

ی شد. نظریات مکان حاضر و با توجه به پیشینه حضور زنان ایرانی در عرصۀ قدرت اجتماعی سیاسی گردآوری، مطالعه و بررس
 جامعه در انو نقش زن تعریف جایگاه ای چگونگیمسئلۀ ریشه به پژوهش در نگاهی کالن، مربوط و آراء مرتبط با مسئلۀ این

 شوند.بندی گردید که در ادامه تشریح میدر سه دسته تقسیم که باشندمی و سیاست

 حفظ الگوی سنتی رادیکال تقسیم کار جنسی الف( گروه نظرات خواهان
 محیط خصوصی در نقش پررنگ با زنان تعریف شدۀ جایگاه حفظ خواهان نهایی تعبیرکه در  ذکر شده نظریاتی دسته در این 
                        خورد:باشند. این آراء در برخی از این دو دسته به چشم میمی و قدرت و سیاست جامعه در رنگکم نقش تبعو به

 اجتماعی ضرورت عنوان به را جنسی که تقسیم کار جنسی هاینهادی کارکردی تفاوت تبیین پردازاناول: برخی از نظریه -

نابرابری  ترگسترده الگوهای با است ممکن مردان و زنان جداگانۀ زندگی هایعرصه که دارند دیگر؛ آگاهی پذیرند )برخیمی
نه از ادیان و های مردساالرادوم: برداشت-(. Karbasi Zade, 2005: 9باشند( ) داشته ارتباط گری جنسیستم حتی جنسی و

. تاریخ بشریت، تجاربی از تبعیض اندهانحصار نقش زنان به محیط خصوصی بود ها؛ که عموماً تعابیر رادیکال خواهانِآیین
و بعضا  (Rahdar Zade, 2019)مسیحیت، یهود  از اعم مختلف و ادیان هاهای مردساالرانۀ غالب از آییندر برداشت جنسیتی را

های مردساالرانه از اسالم در فرهنگ برداشت تعابیر و ای از اینپاره به فراخور مسئلۀ پژوهش؛ اینجا به ه است.شاهد بود اسالم از
شود. در این رابطه با توجه به نگاهی بومی به مباحث نظری مرتبط و با توجه به پیشینه تاریخی اشاره می اسالمی معاصر ایرانی

دین و فرهنگ که  از رانهمردساال هایهای برداشتاسی الزم به ذکر است که شاخصحضور زنان ایرانی در عرصه اجتماعی سی
 به نقش اناث دانستن منحصر-در مسئله بازداشتن زنان ایرانی از دستیابی به قدرت اجتماعی سیاسی نقش دارند عبارت اند از: 

در  و طفیلی اناث حداقلی حضور عتقاد بها-و فرزندپروری و  و سپس اطاعت از شوهر و فرزندآوری والد از و اطاعت خانه
و بروز مشکالتی از  در جامعه اناث حضور بین مستقیم باور به ارتباطی-و به طور کلی قدرت و  جامعه و اقتصاد و سیاست

 ومرج.هرج اخالقی و فساد و افزایش و جامعه قبیل بر هم خوردن نظم خانواده

 فمنیستی نظریات ب( گروه
بندی شده است: مختلف تقسیم زوایاى از فمینیستی هاىهم نظریه و هم مکتب بوده است. جنبش هم جنبش، فمینیسم؛ 

ترین مباحث مرتبط با مسئلۀ این ها(. در اینجا صرفا به کلیدیانواع دیدگاه تاریخی( و انواع )بر اساس مقاطع مبناى امواج )بر
تقسیم شده است.  موج سه به فمینیستى شناسان، جنبشنگاه جامعه امواج: از-شود.می انواع فمنیسم اشاره و امواج پژوهش، در

ندارد و چون در مورد رخداد موج چهارم تا کنون  وجود قاطعی نظر هاو افول هریک از موج زمان دقیق ظهور خصوص البته در
 1۸00موج اول: از حدود شناسی نبود، از ذکر موج چهار اجتناب شد(. نظر وسیعی در مطالعات جامعهمیالدی( اتفاق 2022)

 موج، تمرکز بر این ویژگى تریناعطا شد؛ ادامه داشت. مهم حق راى زنان به در آمریکا که 1920 تا حدود و میالدی آغاز شد

ترین مطالبات در موج اول، از جنس حقوقی از قبیل حق مهم(. Rampton, 2014)بود  برابر سیاسى و مدنى به حقوق دستیابى
 دوم: از موج (.Bayat &et al, 2002: 427-428بودند )های اجتماعی سیاسی، تحصیل و برابری در کار و حضور در فعالیت

                                                           
1 - Patriarchal 
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          طرح با وی .ادامه داشت 90تا حدود اواخر دهۀ و دوم آغاز شدجنس  کتاب بووار بارهبرى دو میالدی به 1960حدود 
 محدودیت که نیست، طبیعت این که کرد تأکید (Beauvoir, 1949: 126)-شودمی زن بلکه آید؛نمی دنیا به زن هیچکس-شعار
 نیز زنان که بوده کهنی قوانین و هاسنّت ها،داوریپیش از ایمجموعه ۀزایید ها،نقش این بلکه شده موجب را زنان هاینقش

 در مرد و زن کامل برابری ایده طرح دوم باموج  های(. فمنیستMichel, 2003: 116بوده اند ) سهیم آن پیدایش در بیشوکم
مطلق،  برابری شعار بر طرح عالوه و شدند اجتماعی و فردی زندگی زوایای تمامی در اساسی انقالب ها خواهانحوزه تمامی

 مؤنث جنس زینتی، موجودی و همسر مادر، عنوان به تعریف زنان با فرهنگ، که نمودند عنوان و تاکید کردند مطلق آزادی بر
 لیبرالفمنیستی ) تفکر مکاتب ترینگسترده از مورد این موج دو (. درTohidi, 2002: 166دهد )قرار می تاریخی محدودیت در را

 سیاسی از جمله دستاوردهای و اقتصادی هایقدرت ( و کسبMoshir Zade, 2003: 238گذاشتند ) ظهور عرصه به ( پاو رادیکال
 مثبت تبعیض و تبعیض ضد قوانین و گنجانده آمریکا برخی ایاالت اساسیقانون  در حقوق برابر بود و اصالحیه اروپا زنان مهم
            یافت افزایش دولتی و مدیریتی مشاغل عالی در زنان نسبت و شد اجرا و آموزشی تصویب و کاری هایحوزه در
(128: 2003Michel, ). به  1مردساالری فرهنگیح تقب با سوم موج هایفمنیست آغاز شده است. 19۸0حدود  سوم: از موج
مختلف  هاىدانش در که دانندمی آن به نگرش نحوه جهان و تفسیر در را فرهنگ این بر زنان، کانون وارد هاىستم ریشۀ نوانع

شود. از  زنانه ارائه تفسیرى جهان از و نگریسته جهان به زنان نگاه با باید فرهنگ مردساالری، این از رهایى یافته است. برای بروز
 شناسىمعرفت الهیات، اخالق، از تفسیرى زنانه به معطوف که-فمینیستی  رویکردى با و خاص مطالعاتى هاىهحوز بایستى رو، این

 بر غلبه راه تاثیر پذیرفته،2نظریۀ ساختارگرایی به اینکه موج سوم از کرد. با توجه پژوهش آن در و ایجاد -سیاسى است فلسفه و

های (. فمنیستBagheri, 2003: 43کند )می مردساالرانه معرفی اجتماعی همۀ ساختارهای شکنیمردساالری را شالوده فرهنگ
 اجتماعی، و زیستی نظر از زنانه هویت در شدند تأکید دارد، معتقد هاانسان اصل بر که پست مدرنی افکار از متأثّر این دوره

    لذا ایشان، دهد.می افزایش را زنان مسئولیت حس و دهندگیشپرور ظرفیّت مادری نقش و وجود دارد مثبتی هایقابلّیت
          اجتماعی هستند  و خانگی وظایف مرد در و زن برابر نقش خواهان حال، عین در و نکرده انکار را خانواده کلیت

(Eshaghi, 2006: 20و ) قومّیت، نژاد، فرهنگ، تجربه، همچون عناصری به توجه بر اساس مسائل فمنیسم شدن بومی جهت در 

 (. Beasley, 2006: 123اند )طبقه و مواردی از این قبیل، گام برداشته

 ج( نظریات دیگر مرتبط با مسئلة پژوهش

قرار  مورد توجه را زمان و دانش، دارایی از قبیل مشارکت سیاسی نیاز برایمورد  امکانات اهمیت نظریه منابع: این نظریه: 1
 سیاسی رای رقابتب برابر از شرایط زنان دارد، وجود هاییتتفاو منابع به نظر دسترسی از و مردان زنان بین آنجا که از .دهدمی

 کالسیک لعام سه به نظر دسترسی از بسیاری از جوامعدر  از طرفی زنان .(Lovenduski & Norris, 1996: 15) مانندمحروم می
 Mir Aliاند )بهره ماندهبهره و یا کمسرمایه و کار( به دالیلی از قبیل قوانین ناعادالنۀ ارث و دیگر موارد بی تولید )زمین و

&Shahbazi, 2014.) یابی به مناصب یاز برای دستمادی مورد نمحدودیت منابع مادی و غیر  با زنان در وضعیت معاصر ایران نیز
 الرثا سهم وضعیت مانند حقوقی اجتماعی سیاسی )و سیستم ساختارهای پذیری وهستند چرا که روند جامعه سیاسی مواجه

ساسی و دیگر در قانون ا-رجل سیاسی-انگیزو برخی قوانین سیستم سیاسی مانند ذکر کلمۀ مناقشه بر مونث برای افراد نصف
 تابند.بر نمی حضور زنان در قدرت را و امکانات برابر برای هافرصت ستند کهبه نحوی ه موارد(

 شکست سلسله مراتب عالی سطوح به دستیابی در هااقلیت و زنان سازد که: این نظریه روشن می3ایسقف شیشه نظریه :2

(. عوامل Mirghafouri, 2006: 103آورند )می چنگ به را بندرت آن اما شوند،می عالی نزدیک هایپست که بهبه نحوی خورندمی
 خانوادگی )مشخصات و-توان تحت عناوین فردیهای عالی را میای و مانع دستیابی زنان به پستآورندۀ سقف شیشهپدید

سازمانی(( و  جو-ارتباطی موانع -زنان بودن اقلیت های خانوادگی( و سازمانی )درمسئولیت -فردی هایخواست و مهارت
( و سیاسی قانونی ذکر کرد که از Damghanian &Nowruzzadeh Sani, 2011باورها( ) -هاارزش-هنجارها نگی )شاملفره

                                                           
1 - Patriarchy 
2 - Structuralism 
3 - Glass Ceiling Theory 
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ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 137  -  146   صفحات  .   1401   زمستان    ،  4  شماره ،  8    دوره

جنسی علیه  هایاین رابطه کلیشهسازد از جمله موانع فرهنگی در ترین آنها مانع فرهنگی است که دیگر موانع را متاثر میمهم
 .زنان هستند

که  یاما در صورت شود،یم سیاسی که هر چند وجود منابع باعث تسهیل مشارکت سازدروشن میاین نظریه  :زشیانگ یهنظر: 3
متفاوت است و ممکن  زشی. عوامل انگورزندیکار مبادرت نم نیمشارکت برخوردار نباشند به ا یالزم برا زهیاز انگاشخاص 

 هایزهیاز انگ متنوعی طیف به نظران. صاحبردیگ بر را در یو نگرش یارزش هایزهیگتا ان یماد هایزهیاست دامنۀ آن از انگ
 ای یمل ،ی)مدن فهیاحساس وظ ،یاحساس اثربخش است،یموارد آن عبارتند از: عالقه به س نتریمهم که انداشاره کرده یماد ریغ
نکته اشاره دارد که عالوه بر  نیبه ا زشیانگ هینظر پس .( :Abdollah, 2009) افراد یاسیس هایو ارزش یاسی(، اعتماد سینید

مناصب  لذا با توجه به این نکته که دستیابی بهتوجه داشت.  زیبر مشارکت نه زیانگ میمستق ریبر تاث دیبا ،منابع میمستق ریتاث
 نکهیعالوه بر ازنان در وضعیت زمان و مکان حاضر؛ الزم به ذکر است که:  باشدی میاسیمشارکت سترین سطح ی؛ عالیاسیس

روند  یلبه دل نهمچنی اند،بازماندهی اسیبه مناصب س یابیاز دست یاسیمشارکت و رقابت س از منابعِ برخورداریکم لیبه دل
به  ۀاز جمله عالق- یاسیمشارکت و رقابت س هایزهیاز انگ دیگر دالیل، و زآمیضیتبع یاسیس یرپذیو جامعه یرپذیجامعه

 یشانا یاسیجلب اعتماد س ،یاسینسبت به حضور در قدرت س فهیاحساس وظ ،یاسیقدرت س رد یاحساس اثربخش است،یس
راستای دستیابی به مناصب، کمتر مشارکت  در لذا اندکمتر برخوردار شده -ی خوداسیمشارکت س تیبه نظام و  اعتقاد به اهم

 اند. سیاسی کرده و از منبع و انگیزش کمتری جهت موفقیت در رقابت سیاسی برخوردار بوده
ترین نگرش و نظریات فوق، کلیدی دسته سه با رویکرد بومی متناسب با عناصر زمان و مکان مربوط به مسئله پژوهش به

ها و تفاسیر برداشت-1ه شد: ی اجرایی در ج.ا.ا تا مرحله اول پژوهش، چنین تشخیص دادسیاس به مناصب موانع دستیابی زنان
نظام سیاسی. -3مدرن(. در فرهنگ معاصر )ایرانی اسالمی شبه مردساالرانه نگرش-2مردساالرانه از دین )از منابع و احکام دینی(. 

پذیری و سی و عناصر مردساالرانه در فرهنگ؛ نه تنها جامعهساالرانه از دین با توجه به نظام سیاها و تفاسیر مردبرداشت
با دهد. های نظام سیاسی را به ضرر زنان شکل میها و رویهپذیری سیاسی را متاثر ساخته بلکه قوانین و سیاستگذاریجامعه

 ،یاسیس ید را در نهادهاآثار خوی اسیگفتمان اسالم س یهنجار هاینشانهحاضر،  از زمان تشکیل نظام سیاسی نکهیتوجه به ا
ساختار قدرت در  یاستگذاریبر س ینید یکالن هنجارها رتاثی شاهد و کندیمنعکس م گرانیرفتار باز یقدرت و الگو ساختار

 قدرت و مناصب از زنان سهم تبعو به اجتماعی و کارکرد که نوع نقش و تقنین یراستا حوزۀ سیاستگذار . در اینمیهست رانیا

سیاسی: این عامل  اجرایی مشاغل در ناکافی زنان تجربه-4دین شد.  از مردساالرانه برداشتی از کند، متاثرمی تعیین سیاسی را
و عناصر مردساالرانه  های مردساالرانه از دینبرداشت کهنحو که در حالی کند، بدینمی ایفا متغیرها در بین دیگر خاصی نقش

های مردساالرانۀ نظام سیاسی متاثر از آن، باعث تجربه ناکافی زنان در مشاغل سیاسی در فرهنگ و قوانین و سیاستگذاری
 تاثیر متغیر وابسته بر مستقیم نیز و به طور مستقل ناکافی زنان در مشاغل اجرایی سیاسی خود اند، همین متغیرِ تجربهشده

و  و در قوانین در فرهنگ و دین از مردساالرانه هایبرداشت علت دهد: بهمی رخ شکل بدین عبارت بهتر دوریگذارد، به می
زمینۀ پیش اخذ آن سیاسی )که قدرت میانی سطح در اجرایی مناصب سیاسی به از دستیابی های نظام سیاسی؛ زنانسیاستگذاری

 در و وقتی شوندمی شود( بازداشتهمی محسوب آینده در سیاسی قدرت سطوح عالی در مناصب به برای دستیابی الزم ایتجربه

ها بررسی شد به وضوح به ها و مصاحبههای غالب در رسانهعالی، سخنان و پاسخ مناصب به زنان دستیابی موانع بررسی مقام
 نگهبان و دیگر موارد( ازجمله عللهای انتخاباتی )سخنگوی شورای کننده و یا موثر در نظارتنصب خورد که مقاماتچشم می

ذکر  اجرایی-سیاسی و تخصص تجربه با زنان وجود عدم را زنان به مناصب عالی سیاسی انتصاب و یا عدم دستیابی عدم اصلی
در  عالی مناصب اخذ برای ایزمینه تا شود باز میانی مناصب به زنان دستیابی راه که باید انگاشته شده مغفول نکته کنند. اینمی

 تعابیر علت به زدۀ پیدا و پنهانهای و رویه و قوانین جنسیتسیاستگذاری مسیر از طریق ابتدایی پلکان که شود. مادامی آینده

تجربه در آن حوزه با پلکان عالی را صرفا فقدان زنان به نرسیدن عامل نباید ،حذف گردیده از دین و در فرهنگ مردساالرانه
 زنان رغم رشدلذا امروزه به .شود( دانست قلمداد زنان عزم و پتانسیل فقدان از ناشی تجربه، عدم که نحوی اجرایی )به-سیاسی

 با تقابل که )در اسالمی سیاسی نظام در جامعه و اقتصاد و سیاست و وجود ترفعال و مشارکت اشتغال و تحصیالت از نظر
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 ریانی رد جمهوری اسالمی ااس یب س زانن هب مناص  یاب یموانع دست ربرسی 

کار یالسادات واعظ  یهد                       و هم

دستیابی  داشته؛ مصون شدنتجاری را از کاالی جوامع( زنانگی و زنانپهلوی و رایج در برخی دیگر از  مدرنیستی شبه هایرویه
 اجرایی با موانع جدی مواجه است.-زنان به مناصب عالی سیاسی

 ساختارمندمرحله دوم پژوهش: مصاحبه کیفی نیمه

ظری مربوطه در از مباحث ندر ج.ا.ا در مرحلۀ دوم پژوهش )پس از یافتن برخی از موانع دستیابی زنان به قدرت سیاسی 
شده و اطالع از هر عامل موثری که احتماال مغفول مانده باشد و مرحله اول پژوهش( به منظور اطمینان از نقش چهار مانع یافته

اطالع از راهکارهایی کاربردی و بومی در جهت رفع و یا کاهش موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی اجرایی ج.ا.ا، اقدام به 
علمی  و درگیران با مسئله پژوهش شد و در این راستا از سه دسته متنوع )نخبگان 1یمه ساختاریافته از مطلعینن مصاحبه کیفی

حوزه وزارت کشور و سوابق اجرایی  دانشگاهی آگاه در رابطه با مسئله پژوهش، مقامات سیاسی اجرایی از جمله با سابقه
عنوان دو گروه از افراد درگیر با مسئله پژوهش( مصاحبۀ حضوری مختلف در جمهوری اسالمی و برخی مقامات شهرداری به 

گیری هدفمند گیری: از شیوه نمونههای حاصل از آن با روش کدگذاری دستی تحلیل گردید. روش نمونهصورت گرفت و داده
شونده، ر پانزدهم مصاحبهقرار گرفت و تا نف نظرمد  اشباع در حد نمونه حجم: نمونه حجم شد. برآورد )غیر احتمالی( استفاده

های مصاحبه: با توجه به این کیفی بودن روش این پژوهش و همچنین با توجه به داده تحلیل حاصل شد. روش 2اشباع نظری
ها به سواالت مصاحبه بندیو جمع سازیپیاده از ، بعد3کیفی تحقیق در هاداده تحلیل و من در مورد تجزیهتوصیه مارشال و راس

 مرتبط و با روش کد گذاری دستی پرداخته شد. اعتبار و پایایی نظری ها از زاویه مباحثآن تحلیل به پاسخ داده شد وپژوهش 

شد.  تحقیق و پایایی اعتبار بردن باال برای مختلف هایروش از استفاده به زیادی توجه تحقیق اطالعات: در این ابزار گردآوری
( Marshall &Rossman, 1998: 196-199های قابلیت اعتبار پژوهش کیفی )ا در مورد راهو گوب نظر لینکلن اساسبر  ازجمله

 مسئله مورد مداقه بررسی بومی قرار گرفتند و دقیق بررسی مورد مرتبط مختلف دقت شد و نظریات تحقیق نظری چارچوب در

و  متعدد )کتب منابع از طریق اطالعات آوریجمع بر روش اطالعات، عالوه ابزار گردآوری اعتبار و پایایی برای قرار گرفت؛ لذا
 در شد. اعتبار )روایی( مصاحبه: با توجه به اینکه اعتبار نیز استفاده کیفی روش مصاحبه آماری( از هایو برخی داده مقاالت

و  بسنجد را مطالعه است روش قادر روش یک که صحت و میزانی است و به دانش و واقعیت موضوع بر دو ناظر مصاحبه کیفی
                شوددهد، اطالق می انعکاس را آن به مربوط هایمتغیر یا مطالعه مورد توانسته پدیده محقق مشاهده که میزانی به
(Kvale, 1996: 238) اقداماتی از  موثق باشد؛ به این منظور نتایح تا گرفت قرار توجهمورد  تحقیق مراحل از کدام هر اعتبار برای

به منظور کشف تعاملی گرفتن از منابع متعدد در مرحله مبانی نظری و رعایت نکات مربوط به انجام صحیح مصاحبۀ هرهقبیل ب
 است که آن دهی( منوط برشآخر )گزار مرحله اعتبار شونده صورت گرفت و به این نکته توجه شد کهدنیای معانی مصاحبه

 منتقدان به بازرسی جهت را شده ضبط هایمصاحبه و هامجموعه یادداشت توانمیباشد لذا  مطالعه هاییافته از معتبری برآورد

 سوال پنج شامل مصاحبه (. سواالتMarshall &Rossman, 1998: 199کنند ) تحلیل و آنرا تجزیه دیگران لزوم صورت داد و در

 مختصر و دو سوال تشریحی بودند.  جواب با

 های پژوهشیافته

ندانستند  -خیلی کم -یک از مقوالت عمدۀ دین، فرهنگ، نظام سیاسی و تجربه کاری را تاثیر هیچ گویانپاسخ یک ازهیچ 
موانع دستیابی زنان به  عنوان به چهار عامل ذکر این و صحت امر اهمیت ها را تائید نمودند و مخالفت نداشتند. اینو نقش آن

دانسته  -زیاد-و  -خیلی زیاد-دهندگان تاثیر عامل کمبود تجربه را و سوم پاسخرساند. کمتر از دمناصب سیاسی در ج.ا.ا را می
                                                           

هایی ها پژوهشگر کیفی باید به سراغ مطلعین برود. مطلعین، افرادی هستند که در زمینۀ موضوع مورد مطالعه و یا جنبهگیری هدفمند، به منظور گردآوری دادهدر نمونه - 1
 (.Neuman, 2010: 373)دهند از آن دارای اطالعات بوده و راجع به موضوع مورد مطالعه به پژوهشگر آگاهی می

2 - Theoretical Saturation  

 .(Blaikie, 2011: 53) ارائه نگردد ییباشد و نکات نو یدهندگان تکرارکه نظرات پاسخ ابدییادامه م ییها تا جاتعداد مصاحبه یعنیحد اشباع؛ 
آوری شده. این کار فرایندی های جمعوم یا معنی انبوهی از دادهریزی و بیان مفهها در تحقیق کیفی عبارت است از: فرایند تدوین، تنظیم، شالوده تجزیه و تحلیل داده - 3

های تحقیق تجزیه و تحلیل داده. گیردنمیانجام  و چندان روشن خطیصورت مستقیم یا به روشگیر، مبتکرانه و فریبنده است. کار مزبور به  درهم و برهم، مبهم، وقت
 (.Marshall &Rossman, 1998: 155) یک موضوعکیفی تالشی است در راه ابراز نظر کلی در مورد 
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دهندگان تاثیر عامل فرهنگ دانسته بودند. بیش از دو سوم پاسخ -کم-دهندگان تاثیر این عامل را بودند و حدود یک سوم پاسخ
دهندگان ندانسته بودند. حدود دو سوم پاسخ -کم -دانسته بودند و هیچ یک نقش این عامل را حتی-زیاد-و  -خیلی زیاد-را 

دانسته بودند و کمتر از یک سوم پاسخ دهندگان تاثیر این  -زیاد -و -خیلی زیاد-های مردساالرانه از دین راتاثیر عامل برداشت
نسته بودند و کمتر دا-زیاد-و  -زیادخیلی-دهندگان تاثیر عامل نظام سیاسی را دانسته بودند. حدود دو سوم پاسخ -کم-عامل را

طور  به تواندر مورد سوال پنجم؛ الزم به ذکر است که می دانسته بودند. -کم-دهندگان  تاثیر این عامل رااز یک سوم پاسخ
 زنان تجربگیبی را علت که کرد: دیدگاهی ذکر دو نگاه سیاسی در ج.ا.ا  را در عالی مناصب به زنان دستیابی چرایی عدم ساده

کاری عامل عدم تجربه بر داند )تاکیدمی کاری الزمزمینه از جمله استعداد و اکتسابات و صرفا کمبود تجربهپیش هایحوزه در
 مقابل که در نقطه دیدگاهی است فرهنگی( و دوم -وجود موانع سیاسی  نقش انگاشتن نادیده زنان در حوزه سیاسی اجرایی و

 در سوال شدمی پرسیده عامل تجربه کاری ناکافی زنان نقش از میزان بر سوالی که عالوه راستا لذا در همین .دارد قرار دیدگاه این

 زده نبودهها، شتابپرسش در ابتدای شوندگانپاسخ مصاحبه که شوداطمینان  تا شد مطرح شکل دیگر همین پرسش به دیگر نیز

مطلق )بیش از دو سوم و برابر  خیر. اکثریت یا هست راستا اند، در یکسکه یک رویدو  گویی که های مرتبط پرسش پاسخ به و
 موافقت گزارۀ فوق درصد( با 6داشتند و کمتر ازیک سوم )برابر با  کمو خیلی کم موافقت گزاره این با گویانپاسخ درصد( 93با 

 تجربه و تخصص عدم صرفا را سیاسی از مناصب زنان ماندنباز علت که نگاهی داشتند. در نتیجه (-خیلی زیاد-زیاد )نه حتی

یک  میزان تاثیر هر .باشدواقعیت می از غافل است، دور مسئله این در دخیل و سیاسی فرهنگی و موانع عوامل نقش از و داندمی
ها به ترتیب بدین شرح شد: نقش عناصر از موانع چهارگانه بر عدم دستیابی زنان به مناصب سیاسی اجرایی مطابق با مصاحبه

نظام سیاسی، نقش کمبود تجربه کاری زنان در مشاغل نقش های مردساالرانه از دین و رانه در فرهنگ، نقش برداشتمردساال
و مباحث نظری مرتبط  مطالعات مناصب سیاسی، از خالل به زنان دستیابی موانع ترینکلیدی سیاسی اجرایی. گرچه برای کشف

 مطرح سوال مشخصی کلیدی در صورت وجود، موانع دیگر نقش قلم نیفتادنبابت از  ولی برای اطمینان کشف گردید مانع چهار

ها به این سؤال در زمره مقوالت عمدۀ؛ دین، فرهنگ، نظام سیاسی، تجربه کاری )چهار مانع یافته شده( بودند پاسخگردیده بود. 
یافت شد که در شکل تحلیلی نهایی  در دو مصاحبه -باوری( زنانبه نفس )خودنقش کاهش اعتماد -و صرفا یک مقوله جدید 

بومی و  موانع با رویکرد این و رفع کاهش برای راهکار ارائۀ قصد بهپژوهش نقش این عامل در جای مناسب در نظر گرفته شد. 
معاصر سوال دیگری پرسیده شده بود که در قسمت بعدی، راهکارهای کلیدی برای رفع و یا کاهش  و مکان زمان به با توجه

 گردد.ع دستیابی زنان به مناصب سیاسی ج.ا.ا ارائه میموان
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کار یالسادات واعظ  یهد                       و هم

 های سیاستیتوصیه

ران و نمادین از رأس هرم قدرت سیاسی مبنی بر؛ انتصاب حداقل یک عضو زن در شورای نگهبان و مجمع گام پیش-
تشخیص مصلحت نظام و توصیه به پذیرش کاندیداتوری زنان فقیه واجد شرایط در انتخابات مجلس خبرگان و 

 جمهوری. ریاست
بندی و جنس )مانند تجربه برخی کشورها در مورد سهمیهبندی جنسیتی به نفع زنان تا زمان تحقق مشارکت برابر دسهمیه-

درصد  های سیاسیمقننه به نفع زنان به منظور ملحوظ داشتن حق زنان در حین تقنین( از جمله: احزاب و تشکل مناصب قوه
ورای مشخصی )حداقل یک سوم( از عضویت فعال را به صورت حمایتی، به زنان اختصاص دهند. مجلس )البته با تایید ش

های مجلس را به صورت حمایتی در اختصاص زنان نگهبان( با اصالح  قانون انتخابات قوه مقننه، درصد مشخصی از کرسی
های بندی جنسیتی جهت جذب بیشتر زنان در سازمانها )البته با تایید قوه مقننه( با تنظیم لوایح جدید، سهمیهقرار دهد. دولت

نمایند از رکورد ند و موظف شوند که حداقل تعداد زنانی که برای عضویت در کابینه معرفی میدولتی را در دستور کار قرار ده
های بندی جنسیتی حمایتی جهت جذب بیشتر زنان در سازمانسهمیه قضائیه های قبلی در ج.ا.ا کمتر نباشد. قوهقبلی در دولت

 تابعه را در دستور کار قرار دهد.
های علمیه سطح عالی جهت پذیرش زنان های عالی قضایی و نظامی و انتظامی و حتی حوزهتغییر قوانین جذب دانشکده-

 در سطوح عالی تحصیل و کار.
 اعتماد و جلب زن و مرد و افزایش عرصۀ حضور عنوان به سیاست و قدرت عرصۀ سازی در جهت نمایاندنفرهنگ -

مردساالرانه طی  هایباور تصحیح و کاهش و مبارزه با سیاسی: هایفعالیت در عرصه زنان بویژه باوریخود عمومی به زنان و
-صرفا عرصۀ خصوصی ها نهعرصه در تمامی تاثیرگذار عضوی عنوان به و آموزش )به عنوان نمونه: باور زنان پذیریجامعه فرآیند

 مردان بیشتر مشارکت -ایشان نفسبه اعتماد  حس افزایش برای ترپایین در سنین دختران به کوچک حتی هایمسئولیت واگذاری

 و ...( زنان با

  بازنگری در تفاسیر مردساالرانه از فقه و در قوانین به منظور گسترش حضور زنان در قدرت سیاسی. -

گرایی به منظور و توجه به تخصص بودن قانون منع چند شغله دقیق ساالری از جمله اجرایاصل شایسته اعمال واقعی -
 افراد از جمله زنان. کلیۀ مناسب برای هایفرصت ایجاد
زمینه و امکاناتی برای حضور زنان در پیش عنوان به اقتصادی-های قدرت اجتماعیدر دیگر عرصه زنان حضور تقویت-

نهاد و هیأت رئیسه اتاق اصناف و هیأت مدیره های مردمعرصۀ قدرت سیاسی به عنوان مثال؛ حضور بیشتر زنان در راس سازمان
 گ.سازمان بورس و صنایع بزر

سیاسی اپوزیسیون ضد نظام دور کرده و مطالبات کلیدی در  هایموج سواری قربانگاه از را زن و حقوق زن مسئلۀ باید -
گیری، باب حقوق زنان از جمله نقش مهم و مؤثر حضور زنان در مناصب عالی سیاسی جهت کاهش و جلوگیری از تصمیم

 های مردساالرانه پیگیری گردد.یهتقنین، سیاستگذاری و رو
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