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)تاريخ دريافت - ٩٨/٣/١٦ :تاريخ پذيرش(٩٨/١١/١٤ :

ﻻزمه توسعه همه جانبه ،حضور زنان و نقش آفريني در عرصههاي مختلف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و

فرهنگي است .پژوهش حاضر با هدف تحليل تجارب زيسته زنان از موانع و چالشهاي پيشروي نقش آفريني در
سياستگذاري عمومي در كشور نگارش يافته است .روش تحقيق حاضر ،كيفي -پديدارشناختي بود و بدين منظور

با  ٣٣زن شاغل در مناصب مختلف شهر قم با روش نمونهگيري هدفمند مصاحبههاي عميق و نيمه ساختاريافتهاي
انجام گرفت .تحليل دادهها به  ٤٤مفهوم اوليه و  ١٢مضمون محوري منجر شد .مضامين اصلي »كليشههاي جنسيتي«،

»قرائت مردانگي از زنان«» ،چالشهاي حقوقي/مدني«» ،مشاغل با برد محدود«» ،ذائقه مردان«» ،خشونت نمادين«،

»چالشهاي حين و پسا منصبي«» ،نحوه مشاركت«» ،ناكارآمدي مضاعف سياسي«» ،تله فقر نهادي«» ،مختصات

روانشناختي« و »فقر نظري و تجربي« بودند كه در نهايت ميتوان اين مضامين را در سه محور كﻼن متن)ساختاري(،
فرا متن)رفتاري( و زير متن)فردي( نسبت داد.

واژگان كليدي :زنان ،نقش آفريني ،سياستگذاري عمومي ،مشاركت.
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ﻣﻘدﻣﻪ
زنان به عنوان پيكره اصلي هر اجتماعي در طول تاريخ ايفاگر نقشهاي متعدد خانوادگي،
اجتماعي ،مذهبي ،اقتصادي و فرهنگي بودهاند اما در عرصه سياسي و سياستگذاريها نقش
چنداني بر عهده نداشتهاند .در واقع زنان در عرصه مشاغل خدماتي)نظير معلمي و پرستاري( در
پهنه هرم و مشاغل و مناصب سياسي و سياستگذاريها در راس قاعده قرار دارند .از سوي ديگر،
با دگرديسي جوامع و باز تعريف نقشها در دوران مدرنيته موضوعات جديتر تساوي مرد و
زن ،عدالت جنسيتي ،زنان و توسعه ،زنان و مديريت و  ...در محافل و كنوانسيونهاي محلي و
بينالمللي به طور جديتري نضج گرفته و نقشهاي سياسي و خاصه سياستگذاريهاي عمومي
پررنگتر شدهاند .سياستگذاري عمومي ٢ناظر بر مجموع فعاليتهاي حكومتها خواه به شكل
مستقيم يا به وسيله عاملين و ذينفعان مختلف است كه زندگي شهروندان را تحت تأثير قرار
ميدهند) (Fischer, 2019يا فرايند جهتدار اتخاذ زنجيرهاي از تصميمات براي اقدام يا عدم
اقدام از سوي حاكميت است)بهلولي .(١٣٩٧ ،طي چند دهه گذشته جامعه زنان تحوﻻتي را از
سر گذرانده است .با افزايش آگاهي و گسترش آموزش عالي ،آنان توانمنديهاي خود را ارتقا
دادهاند و ديگر نميتوان زنان را در حاشيه مناسبات سياسي  -اجتماعي نگه داشت
)رضوي الهاشم .(١٣٨٧ ،از ديگر سو ،در اسناد بين المللي بر نقش زنان در توسعه جوامع تأكيد
شده است .در سند اهداف توسعه هزاره و اخيرا در اهداف توسعه پايدار )بند) ((١٦بر شكوفايي
و حكمراني خوب و نهادهاي كارآمد و در دستور كار  ٣٢٠٣٠جهت تحقق توسعه پايدار بر
تقويت نمايندگي ،قابليتها و مشاركت زنان در فرايندهاي تصميمگيري تأكيد شده
است) .(Dugarova, 2019زنان ميتوانند در تصميمات و سياستگذاريهاي مهم از طريق كنش
جمعي و مشاركت در جنبشهاي اجتماعي و انجمنهاي مدني به طرق مختلف پارلماني اثرگذار
باشند) .(Domingo, 2015مشاركت زنان در فرايندهاي سياستگذاري عمومي همچنين براي ايجاد
جوامع قدرتمند و شكل دادن به سياستگذاريها كه منعكس كننده بهتر نيازهاي
خانوادهها و اجتماعات آنها باشد ،ضروري است) .(Jones,2005زنان در عرصه
سياستگذاريهاي عمومي نسبت به مردان بيشتر تمايل دارند موضوعاتي مانند
آموزش ،بهداشت ،مراقبت از كودك ،مرخصي والدين ،دسترسي به اشتغال و
حقوق بازنشستگي را كه در تقويت سرمايه انساني و بهبود سطح زندگي مهم است ،در اولويت
قرار دهند) .(Mitra & Etal, 2015; women UN, 2018شواهد نشان ميدهند كشورهايي كه
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مشاركت و رهبري فعال زنان در سياست و جامعه مدني دارند ،فراگيرتر ،پاسخگوتر ،مساوي
طلب و دموكراتيكتر هستند) .(Tamaru & Reilly, 2018; UNDP, 2016; OECD, 2014بنابر
تحقيقات وقتي حداقل يك چهارم اعضاي پارلمان زن باشند ،قوانيني كه قائل به تبعيض عليه
زنان هستند ،مانند مواردي كه زنان را از داشتن سرپرست خانوار محدود ميكند ،احتماﻻً لغو
ميشوند) .(Hallward-Driemeier & Etal, 2013همچنين تحليل تحقيقات در  ٣٩كشور نشان
داد حضور باﻻتر زنان در قوه مقننه به ادراك مثبت تر از مشروعيت دولت در بين زنان و مردان
مرتبط است) .(Schwindt-Bayer & Mishler, 2005هنگامي كه زنان در حكمراني شركت
ميكنند ،فرصتي فراهم ميشود تا نيازهاي خاص زنان را لحاظ نمايند چرا كه ديدگاههاي مردان
نسبت به زنان نيازهاي آنان را به خوبي منعكس نميكند؛ لذا حضور زنان در
سياستگذاريها عﻼوه بر افزايش كيفيت حكمراني باعث ميشود سطح فساد نيز كاهش
يابد) .(Stevens, 2016; UNDP, 2007در كشورمان اگرچه بنابر آموزههاي ديني و قانوني بر
نقش مهم زنان در جامعه اسﻼمي تأكيد شده است اما هنوز زنان در موقعيتهاي مهم و تصميم
ساز در حاشيه يا در رده هاي بسيار پايين قرار دارند .براي نمونه حضور زنان در مجلس
شوراي اسﻼمي در سه دوره اخير يعني هشتم ،نهم و دهم به ترتيب  ٩ ،٨و  ١٧نفر بوده است
)تابناك .(١٣٩٥ ،اگرچه نسبت به ادوار گذشته رشد مشاهده ميشود اما در كل كمتر از  ٥درصد
بوده است .در حالي كه در برخي كشورها براي نمونه سوئد) ،(٠/٤٧فنﻼند)،(٠/٤٢
دانمارك) (٠/٣٧و حتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته نظير كارستاريكا) (٠/٣٩و رواندا)(٠/٤٩
درصد اعضاي پارلمانهاي تصميمساز را زنان تشكيل ميدهند) (WEDO, 2008يا در سطح
وزارتخانههاي مختلف زنان فاقد وزير هستند .همچنين در حوزههاي حقوقي -قضايي ،اجتماعي
و فرهنگي نيز به ندرت ميتوان زنان را در مناصب تصميمساز و مهم مشاهده كرد .براي شناخت
دﻻيل و علل حضور ناچيز زنان در عرصه سياستگذاري عمومي ضرورت مطالعه از ديدگاه خود
زنان اهميت بسيار باﻻيي دارد .زيرا ميتواند به شناسايي و تحليل عميقتر و واقع بينانهتر موضوع
منجر شود .از سوي ديگر ،مطالعات اين حوزه عمدتاً معطوف به تحقيقات كمي بوده و هنوز
پژوهشهايي جامع و عميقي كه موضوع را از نگاه تجارب زنان مطالعه كرده باشد يك خﻼء
پژوهشي بشمار ميرود .شيوه تحقيق پديدارشناسي ميتواند اين تجارب را كه از آن به عنوان
تجارب زيسته ياد ميشود به شيوهاي منسجم و علمي در اختيار ما قرار دهد .با عنايت به مطالب
ذكر شده ،هدف اصلي پژوهش حاضر تحليل تجارب زيسته زنان از موانع و چالشهاي نقش
آفريني در سياستگذاريهاي عمومي است .همچنين سوال پژوهش اينگونه مطرح ميشود :دﻻيل
و موانع نقش آفريني زنان در عرصه سياستگذاري عمومي كدامند؟
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پيشينﻪ ﻣوضوع
بابايي ) (١٣٩٧در پژوهشي نتيجه گرفته كه در ايران به عنوان يك جامعه مذهبي و سنتي كه
همواره با مقاومتهايي در برابر عناصر دنياي مدرن مواجه بوده است؛ تأثير باورها و كليشهها
عليه زنان بسيار زياد و موانع اجتماعي و فرهنگي بيش از عوامل فردي و سازماني بر جلوگيري
از ارتقاء و پيشرفت زنان تأثيرگذارند .رفعت جاه ) (١٣٩٧بيان كرده است كه مقوله شغل در ايران
هنوز در ذهن جامعه ايراني به شغل زنانه و شغل مردانه تقسيم ميشود .با اين وجود روند كلي
نشان ميدهد كليشههاي جنسيتي در ايران در حال كمرنگتر شدن است .محمدي ) (١٣٩٦در
خصوص عوامل فرهنگي مؤثر در توسعه ايران نشان داد اكثريت ايرانيها معتقدند نهايتاً جاي زن
در خانه است و بر اين باورند كه مديريت امور را نميتوان به دست زنها سپرد و چون احساساتي
هستند ،روي قضاوتشان نميتوان حساب كرد چنين پيش فرضهاي سنتي و بسيار عقب مانده،
بستري بس دشوار براي زنان حتي در زندگي روزمره و عادي ايجاد ميكند چه رسد به اينكه
بتوانند در عرصههاي مديريتي و سياستگذاريها ايفاي نقش جدي داشته باشند .فيضي و معتضد
كيواني) (١٣٩٥در پژوهشي در مقايسه وضعيت زنان در امورات سياسي ايران و عربستان نتيجه
گرفتند مجموعهاي از عوامل مانند تقدم و تأخر ورود به مدرنيته ،تفاوت مباني متدولوژي مذهبي
و نوع قرائت از دين باعث شده است كه جايگاه سياسي  -اجتماعي زنان در ايران نسبت به
عربستان بهتر باشد .صداقت و زاهد ) (١٣٩٤نتيجه گرفتند نظامهاي آموزشي و تربيتي ايران به
شيوههاي متفاوت نابرابريهاي جنسيتي را باز توليد ميكنند .لذا ،طبيعي است با وجود چنين
سيستم آموزشي تربيت زنان مدير ،با جسارت و خﻼق امري دور از ذهن باشد .صابر )(١٣٩٤
در پژوهشي نتيجه گرفت در بستري كه به دﻻيل مختلف ،روابط اجتماعي دوستانه با همكاران
و دوستان غيرخويشاوند و غير همجنس مورد تقبيح قرار ميگيرد و اين موجب تضعيف امكان
دستيابي زنان به بسياري از موقعيتها و فرصتها در عرصه مديريت ميگردد .كلي ) (٢٠١٩در
پژوهشي به بررسي موانع مشاركت زنان در نيجريه پرداخته است و نتيجه گرفت فقدان حمايت
مؤثر حكومت از زنان ،سطح پايين تحصيﻼت ،نگرشهاي جنسيتي ،سيستم اداري فساد آميز و
خشونت عليه زنان به خصوص زمان كاندياتوري به عنوان مهمترين عوامل بازدارنده مشاركت
زنان در امورات مختلف هستند .الكاني ) (٢٠١٩در پژوهشي نتيجه گرفت مانع غير قابل نفوذي
كه از ارتقاي زنان جلوگيري به عمل مي آورد سقف شيشهاي است دراثر وجود اين مانع ،زنان
از صعود به سطوح باﻻي مديريت منع ميشوند .سقف شيشهاي ممكن است در هر سطحي از
هرم سازماني عمل كند و مانع حضور زنان در ردههاي مديريت عملياتي ،مياني و يا عالي شود.
سازمان بينالمللي كار ) (٢٠١٩در پژوهشي نشان داد برخي قوانين منشأ تبعيض قانوني دارند و
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اين امر ،خودبخود جايگاه زنان را در جامعه و بويژه در عرصه رشد و ترقي و ايفاي نقش به
عنوان يك مدير و يك رهبر كسب و كار ضعيف كرده است .چوما ) (٢٠١٩در پژوهشي نتيجه
گرفت زنان به دﻻيل زيادي كه عمدتاً ريشه در سنتهاي مذهبي و اجتماعي دارد ،از سطوح
مديريتي باز ميمانند و همچنان در دورههاي اخير ،مقاومتهاي مردانه در برابر رشد زنان در
سطوح مديريتي بسيار جدي است .مككينسي ) (٢٠١٨نتيجه گرفت هنوز محيطهاي كاري بويژه
در كشورهاي درحال توسعه مملو از تبعيض نسبت به زنان است و به طور گسترده از حضور
زنان در رسيدن به سطوح باﻻي قدرت و اثرگذاري در سازمانها به انواع مختلف جلوگيري و
مقاومت ميشود .آبركومبيا ) (٢٠١٨در پژوهشي تحت عنوان باورهاي نادرست ذهني و
كليشههاي سنتي در حيطه مديريت سياسي زنان نشان داد ،در عين پيشرفت نسبي تكنولوژيك
هنوز فرهنگ سنتي و كليشههاي سنتي مربوط به آن بر ساختار ذهني جامعه حكمراني ميكند كه
يكي از مهمترين مؤلفههاي آن نگرش سنتي نسبت به زن و نقش آن در اجتماع و عرصه عمومي
است .ساندور ) (٢٠١٧در پژوهشي نتيجه گرفت مهمترين موانع پيش روي زنان در ابتداي راه
موانع دروني از جمله ترس از شكست ،كمبود جسارت ،كمبود حمايت ،حمايت معنوي و نبود
الگوي مناسب هستند .ﻻئورا و سانچز ) (٢٠١٧در پژوهشي در جوامع در حال توسعه كره جنوبي،
اندونزي ،فيليپين و تايوان نتيجه گرفتند زنان شاغل به طور همزمان مجموعهاي از انتظارات
مختلف را شكل ميدهند و هويتهاي شغلي زنان اغلب تحتالشعاع نقشهاي خانوادگي آنها
است در نتيجه ،تضاد ميان نقش خانوادگي و شغلي پديدار ميشود و اين تضادها براي زناني كه
در سطوح ارشد مديريتي هستند يا صاحب يك كسب و كار هستند به مراتب تشديد ميگردد.
كساسا ) (٢٠١٥نيز نتيجه گرفته است كه ايده مشاركت برابر زنان در تصميمگيريها و سياستها
صرف تقاضاي عدالت يا دموكراسي ساده نيست؛ بلكه شرط ﻻزم براي لحاظ كردن منافع زنان
در امورات مختلف است.

چارچوب ﻣفهوﻣي
در چارچوب نظريات جامعهشناختي ،زنان به طور سنتي در مشاغل كم درآمد و يكنواخت
تجمع يافتهاند .بسياري از اين شغلها به شدت جنسيتي هستند يعني عموماً كار زنانه تلقي
ميشوند .تفكيك جنسيتي مشاغل به اين واقعيت اشاره دارد كه مردان و زنان در انواع مختلف
شغلها كه مبتني بر برداشتهاي رايج درباره شغلهاي برازنده مردان و زنان است تجمع
يافتهاند)گيدنز .(١٣٨٩ ،بر اين اساس ميتوان گفت باور به تفكيك شغلي به ايجاد مناصب شغلي
پايين و با اهميت كمتر براي زنان و مشاغل سياستگذاري و تصميمساز براي مردان امري طبيعي
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است .نظريه منابع ،امكانات مالي و توانمنديهاي زنان را نقطع مهم در مشاركت سياسي ميداند.
اين نظريه تأكيد ميكند از آنجا كه بين زنان و مردان در دستيابي به منابع تفاوتهاي فاحشي
وجود دارد آنان از صف رقابت با همتايان مرد خود ناتوان ميمانند)نيكوكار و همكاران.(١٣٩٢ ،
نظريه بسيج نيز ميافزايد نقش احزاب در مشاركت سياسي بسيار مهم است و مشاركت را به
عنوان تجلي ساختار سياسي ميداند نه حاصل ساختار فردي؛ لذا ميزان و كيفيت مشاركت زنان
به ساختار سياسي بستگي دارد)چابكي .(١٣٨١،ديدگاه ساختي نيز تأكيد ميكند زنان در بزرگسالي
موانع ساختي را در تمايل خود به فعاليت سياسي تجربه ميكنند .تفاوتهاي جنسي در امور
سياسي در دوره كودكي بروز نميكند ،بلكه تفاوت وقتي ظاهر ميشود كه تحول بنيادي در نقش
خانوادگي زنان شكل گيرد .ديدگاه كاركردي نيز زنان را به امور خانوادگي محدود دانسته و بر
اين باور است كه واگذاري نقش اقتصادي و سياسي به زنان سبب تخريب كاركردهاي كنوني
جامعه ميشود .به زعم پارسنز ،زنان در خانواده نقش عاطفي ايفا ميكنند و از آنجا كه آزادي زنان
از خانواده به آشفتگي جامعه منجر ميشود ،موضوع شغل آنها كاركردي ندارند)رضوي الهاشم،
 .(١٣٨٧نظريهپردازان فمينيستي نيز معتقد هستند چون زنان يك گروه همگن هستند داراي
تجربيات منحصر به فردي هستند كه متفاوت از نگاه مردان است لذا زنان نيازمند حضور واقعي
در پارلمانها براي تأثيرگذاري بر سياستگذاري در پيشبرد اهداف خود هستند .همچنين به باور
اين رويكرد عﻼيق زنان نيز با مردان متفاوت است و اين نيازمند نگاه ويژه به زنان با حضور مؤثر
در سياستگذاريهاي مهم است) .(Ilesanmi,2018نظريه پردازان فمينيست تأكيد ميكنند ايفاي
نقش زنان و گماردن مناصب حساس بدانها باعث افزايش درگيري و تماس زنان در
سياستگذاريها خواهد شد و حضور برابر نمايندگيها در پارلمان به دموكراتيكتر شدن
حكمراني و پويايي در سطوح ملي و بين المللي ميشود و اين امر مي تواند نتايج مطلوبتري
در عرصه سياسي به همراه داشته باشد) .(Campbell & Wolbrecht, 2006زنان در عرصههايي
كه حضور داشتهاند ،بخوبي از عهدة وظايف محوله برآمدهاند و لذا دليلي وجود ندارد كه مانع
از حضور زنان در عرصههاي مختلف اجتماع شد و آنان را به دﻻيل واهي از حضور در
مديريتهاي كﻼن و حوزه سياستگذاري محروم ساخت).(Ahmad & etal, 2019

روششناسي
روش پژوهش حاضر ،پديدارشناختي از نوع توصيفي است .پديدارشناختي روشي است كه
ميكوشد به جهان ذهني افراد ورود و تجارب آنان را تصوير بكشاند) .(Qutoshi, 2018وقتي
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مسئله تحقيق مستلزم فهم عميقي از تجارب زيسته ٤گروهي از افراد است؛ آنگاه بكار بردن
روش پديدارشناختي بسيار راه گشاست)كراسول .(٢٠١٣ ،روشهاي متفاوتي جهت طراحي و
اجراي تحقيق پديدارشناختي ارايه شده است .يكي از اين روشها روش كوﻻيزي ٥است .وي
هفت گام زير را به محققان توصيه ميكند -١ :خوانش تمام توصيفها به منظور درك كلي آن؛
 -٢استخراج نكات كليدي؛  -٣طبقه بندي معاني مهم؛  -٤سازمانيدهي معاني در قالب خوشهها؛
 -٥توصيف مفصل از پديده؛  -٦توصيف كامل از پديده با عبارت زيباشناختي و  -٧اعتباريابي
نهايي يافتهها )محمدپور .(٢٨٠-٢٨١ :١٣٩٢ ،اين مراحل در تحليل و طبقه بندي يافتهها مطمح
نظر بودند .ابتدا تمام متون مصاحبهها جهت دريافت دركي كلي خوانده شدند و نكات مهم و
كليدي استخراج شدند و سپس نكات مهم طبقه بندي شدند .در گام بعدي مضامين اصلي شكل
گرفتند و در گام پنجم مضامين شگل گرفته مورد وارسي نهايي قرار گرفتند و در گام هفتم به
وسيله اساتيد و صاحب نظران اعتبار آن لحاظ شد .مشاركت كنندگان در پژوهش حاضر كه با
روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند شامل  ٣٣زن ساكن شهر قم در سال  ١٣٩٨بودند كه با
ابزار مصاحبههاي عميق و نيمه ساختاريافته به شرح و ديدگاههاي خود راجع موانع و چالشهاي
نقش آفريني در سياستگذاري عمومي پرداختند .حجم نمونه نيز مطابق چارچوب نمونهگيري
كيفي )قاعده اشباع نظري( بود و محقق تا جايي كه اطمينان حاصل نمود كه مصاحبههاي ديگر
چيز جديدي به مفاهيم نميافزايند ادامه داد .براي اعتبار يافتهها نيز در درجه نخست محقق با
رفت و برگشتهاي متعدد و با وسواس متنها و يادداشت را بازبيني نموده ،مضامين اصلي و
مفاهيم مجدداً تطبيق داده شدند و همچنين نتايج در اختيار برخي از اساتيد و پژوهشگران مجرب
كيفي )اساتيد مرد شامل  ٤نفر دو نفر رئيس و معاون دانشگاه ،يك نفر معاونت سياسي و يك
نفر استاد جامعهشناس( داده شد تا ضمن مطالعه دقيق به نقد آنها نيز بپردازند .عﻼوه بر اين
اقدامات ،از برخي مشاركتكنندگان كه مايل بودند خواسته شد در مورد نتايج احصاء شده ،نظر
داده و به بيان ديدگاههاي خود در مورد آنها بپردازنند .از منظر بيرونيها )اساتيد زن شامل  ٣نفر
يك استاد مطالعات زنان ،يك زن معاون يك اداره و يك نفر مدير مدرسه( نيز تمامي يافتهها و
نحوه استخراج در اختيار آنان قرار گرفت تا به وارسي ،نقد و بيان نظرات خود بپردازنند .اين
مرحله به تعديل برخي طبقات و بار معنايي آنان منجر شد .شيوه اجراي مصاحبهها نيز اين گونه
بود كه ابتدا با رجوع به برخي ادارات مهم شهرستان آمار و اطﻼعاتي از زنان داراي مناصب
سياسي در سطوح خرد)مديران مدارس( مياني )شوراي شهر و ادارات( و كﻼنتر )معاونتها و
4 - Lived Experience
5 -Colaizzi
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مديران ارشد دستگاههاي سياسي و اداري و قضايي( در حوزههاي مختلف كسب شد)مطابق
جدول (١و آنگاه با هماهنگيهاي پيشين با مشاركت شونده و جلب نظر ايشان جهت مصاحبه
مبادرت شد .در ابتدا براي هر مشاركت شونده هدف اصلي تحقيق شرح و ضمن جلب رضايت
وي براي ضبط مصاحبهها اقدام ميشد ٦.سواﻻت كلي در مورد وضعيت شغلي پرسيده ميشد به
تدريج محقق با درك ديدگاههاي مشاركت كنندگان ،سواﻻت جزييتر و مرتبطتر با موضوع
اصلي پرسيده ميشد و به خصوص تجارب شغلي آنان از محيط كاري را جويا ميشد .به طور
كلي ،سعي بر اين بود فضاي مصاحبه به خاطر همساني جنسي)مصاحبه شونده و مصاحبه كننده
زن( صميمانه باشد .زمان مصاحبه بسته به شرح ديدگاهها و زمان مصاحبه شونده به طور تقريبي
 ٥٠دقيقه بود .بعد از هر مصاحبه ،تمامي نكات و ياداشت ها پياده سازي و تحليل ميشدند.
كدبندي در سه سطح انجام شد؛ در سطح اول تمامي جمﻼت ،عبارت و حتي كلمات مرتبط
شناسايي شدند كه در نهايت  ٧٨مفهوم اوليه حاصل شد در سطح دوم تمامي مفاهيم از نظر بار
معنايي و همساني ،تقليل و تعديل شدند كه  ٤٤مفهوم كه انتزاعيتر بودند باقي ماندند .در سطح
سوم مفاهيم در  ١٢مضمون طبقهبندي شدند )مطابق جدول.(٢
جدول  - ١برخي از مشخصات مشاركت كنندگان در پژوهش
نام)مستعار(

سن

شغل

سنوات /سطح تحصيﻼت

م .ك)(١

٣٩

مدير مدرسه

 /١٧ارشد

م .ك)(٢

٤١

معاون يك اداره

 /٢٠ليسانس

م .ك)(٣

٢٩

دبير

 /٨دانشجوي ارشد

م .ك)(٤

٤٤

معاونت اداره كل

 /٢٢ليسانس

م .ك)(٥

٤٣

مدير مدرسه

 /٢٠ارشد

م .ك)(٦

٣٧

كارمند اداري

 /١٨ليسانس

م .ك)(٧

٣٧

كارمنداداري

 /١٧ليسانس

م .ك)(٨

٤٠

كارمنداداري

 /٢١ارشد

م .ك)(٩

٤٨

پست مديريت

 /٢٣دكتري

م .ك)(١٠

٤٤

كارشناس حقوقي /اداري

 /٢١ارشد

م .ك)(١١

٤٥

كارمند اداري

 /٢٧كارداني

م .ك)(١٢

٣٠

دبير

 /١٢ارشد

م .ك)(٣١

٣٣

مدرس دانشگاه

 /٨دكتري

م .ك)(٤١

٤٠

معاونت يك اداره

 /٢١ليسانس

 - ٦قابل ذكر ا ست به دﻻيل گوناگون معموﻻ م صاحبه كنندگان و به طور خاص زنان داراي منا صب سيا سي و اداري مايل به
ضبط مصاحبههاي خود نيستند؛ لذا هر جا اين ميل ديده نشد و يا به طور شفاف بر عدم ضبط متن مصاحبهها از سوي مصاحبه
كننده تاكيد ميشد اين كار در چارچوب اخﻼق تحقيق انجام نميشد.
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م .ك)(١٥

٤١

معاونت يك اداره

 /١٩دانشجوي دكتري

م .ك)(١٦

٣٦

كارمند دادگستري

 /١٠ليسانس

م .ك)(١٧

٣٦

وكيل

 /١٣ليسانس

م .ك)(١٨

٣٥

دبير

 /١٢كارداني

م .ك)(١٩

٤٤

مدرس دانشگاه

 /١٨دكتري

م .ك)(٢٠

٣٩

وكيل

 /١٧ارشد

م .ك)(٢١

٣٦

كارمند دانشگاه

 /٧ارشد

م .ك)(٢٢

٣٣

كارمند اداره كل

 /٧ليسانس

م .ك)(٢٣

٣٢

مدرس دانشگاه

 /٨دكتري

م .ك)(٢٤

٣١

كارمند اداره كل

 /١١ليسانس

م .ك)(٢٥

٤٧

وكيل

 /١٤ارشد

م .ك)(٢٦

٤٢

وكيل

 /١٦ليسانس

م .ك)(٢٦

٤١

بازارياب

 /٢٢ليسانس

م .ك)(٢٨

٣٨

كارآفرين

 /١١دكتري

م .ك)(٢٩

٤٧

مدرس دانشگاه

 /١٥دكتري

م .ك)(٣٠

٣٣

كارآفرين

 /٨دانشجوي ارشد

م .ك)(٣١

٣٥

كارمند اداري

 /٩ليسانس

م .ك)(٣٢

٤١

مربي ورزشي

 /٢٢دكتري

م .ك)(٣٣

٤٨

كارمند اداره كل

 /٢٨ليسانس

٢٨٩

جدول  - ٢مراحل كدبندي جمﻼت ،مفاهيم و كدبندي محوري حاصل از استخراج مصاحبهها
جمله/عبارت

مفاهيم

زن ماهيتش جوري هست نسبت به مرداها انعطاف داره خشك نيست

انعطاف پذيري زنان

مردا و كﻼ جامعه زنها رو ضعيف و كم قوت تصور ميكنن

ناتوان انگاري

)ما زنا( به لحاظ ساختار ژنيتيكي شكننده هستيم)قلب(
زود احساساتي ميشم

احساساتي بودن

بيشتر مردم فكر ميكنن زن جوري هست در صحنهها كم مياره و تسليم ميشه

پيكار زنانه

به عنوان يك مدير هميشه به جاي نگاه به مديريت خوب و كارام

سركوب منش

بيشتر تعريف از نظم و انضباط خونه و خانواده ميدن ازم

مديرانه

فقط نگاه ويژه به مادر بودن و جايگاش دارن يا بهتر بگم زن رو فقط

منحصر فردي حس

مادر مهربون و خوب ميبينند همين...

مادرانه

مردا هميشه سعي مي كنن خيلي از چيزاي زنان رو كم كنن مثﻼ بگن
تو فقط توي ي چيز خوبي همين بقيه معمولي هستي

كدبندي محوري

تقليل گرايي

كليشههاي جنسيتي
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خيلي وقتا توي محيط كار مردا ميگن شما زنان
فقط توي احساسات خوبيد نه عقﻼنيت
به نظر مردا زن جوري هست همش حاشيه درست ميكنه همين باعث
ميشه نذارن ما مديرهاي ارشد و مافوقي بشيم
مرداها غالبا دوس دارن زن فقط بگه چشم تابع همه جوره باشي
براشون ديگه چه انتظاري هست زن بشه وزير بعد ازش فرمانبري كنن

تك بعدي
حاشيه ساز

قرائت مردانگي
از زنان

تابع پذيري

تجربه من ميگه ما توي حقوق زنا هميشه مشكل داريم و حل
نمي كنيم چرا جوري وانمود مي كنند زنا مي تونن همه جا برن ولي

ضعف قوانين

در عمل حمايتي نميشه ضعف اصلي در همه استخدام ها داريم

استخدامي

جامعه ما امادگي اين نداره يك زن رو مدير ارشد ببينه انگار نميشه و
زشته فقط در نقش مادر معمولي ميبينن

عرف گزيني

ما بايد در قانون اساسي بياريم حتما  ٢٠درصد زنا مجلس باشن و
يا بر اساس قانون بايد چند وزير زن توي كابينه باشن،

فقدان حمايت

معلومه پس حمايت قانوني نداريم

رسمي

حقوقي

اينكه مدام بگي زنا حق دارن و ...نميشه گلستان دولت ها در عمل
نيستند اﻻن ما يك نفر وزير زن نداريم قحطي زن مستحق نيست فقط
در عمل دولت قوي نيس

چالشهاي مدني/

قرائت در عمل

اگر مطالعات تاريخي و ادبياتي داشته باشي شاعران ،حكما و فيلسوفان
و ..از زن به خوبي ياد كردن و مقام رئوف و مهرباني هزار صفت ديگه
گفتن ولي هرچي نگاه ميكني در مورد مديريت و اشتغال زنان فراتر از

فرهنگ ديرينه و

مردان هيچي نيست كﻼ از مدح زنانگي گفتند و در مورد صفات شغلي

مصاديق آن

و حقوقي زن خبري نيست
جامعه جوري ذهنيت كرده فقط زنا شغلي در حد نوني
دربيارن همين حد جوري فكر ميكنن نميشه شغلهاي

مشاغل معيشتي

تاثيرگذاري در جامعه داشته باشن

مشاغل با برد محدود

اصوﻻ ديد مردها جامعه و كﻼ سياسيون اينه زنها بهترين كس واسه
معلميين با دخترا سروكار دارن خيلي هم خوب شايد خيلي شنيده

مشاغل هم جنسي

باشي همه جا ميگن بهترين شغل براي زن معلمي هست.
واسه همسرم زن مورد عﻼقه اينه همش خونه باشي،
جوري كه دوس داره بپوشي ،و هرجا خواست همراهيش بكني و
خﻼصه طبق ميلش رفتار بكني

زن ايده آل

ذائقه مردانه
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زن دسترس پذير

من ي بار فرصتي فراهم شد ي منصب سياسي باﻻ در
استان كشور بم بدن ولي ب مقاومت شوهرم و حتي نزديكام روبرو
شدم استنباطم اين بود شوهرم دوس نداشت من قدرت سياسيم باﻻتره

فرو شغلي

از او بره و ي بهانه ديگه مي آورد
مردان دوس دارن زن عﻼوه بر شغل كاريش و حتي قبل اون
توي خونه همه كارهاي خونه از نان گرفتن تا هزار كار ديگه
فقط با خانم باشه

خدمتكار خانگي

من شوهرم خيلي حساسه با مرداي زيادي رابطه اجتماعي داشته باشم
اﻻن بنابر شغلم بد نيستم ولي اون ميگه واسه ارتقا حق ندارم چون
باعث ميشه خيلي مشكﻼت پيش بياد ديگران جوري نگاه كنن خﻼصه

ظن باطل

سو ظن ديگه كه من با اين قضيه موافق نيستم
بيشتر اوقات برنامههاي رسانهها جوري هستند كه به جاي اونكه زن
رو تشويق كنند سركوب ميكنن جوري ديگه بگم همين ببين به جاي
اينكه مثﻼ توانمنديهاي زنان در اداره سياسي و مديريتي بگن ،سعي

گزينشگري

ميكنند اينها رو پنهان كنن و مردها رو قهرمان سياست نشون بدن
ي بار برنامه اي بود اتفاقا زني كه مهمان برنامه بود شغل باﻻيي در
كشور داشت مجري به جاي اينكه بگه چطور شد مديري در رده باﻻي
كشور شدي ...سعي مي كرد همش از كارهاش توي خونه بپرسه خب

حواشي پردازي

همسرت ازت راضيه دست پختت چطوره بچه هات چكاره شدند و ...

خشونت نمادين

همين ديگه
برنامه هاي رسانه اي عليه زنان صورت پنهاني دارن به زن القا ميكنه
خودت در مديريت باﻻ نبين مال تو نيست
رسانهها كﻼ ديدي سياسي و اجتماعي به مديريت زنان ندارن بيشتر
زنان رو قهرمان فرهنگي و اون هم توي سينما فقط ميدونن و در
عرصه سياسي و مقام عالي رتبه ميلي نيست نشون بدن
به خاطر حساسيت پستي كه قبﻼ داشتم بعضي موقع ها حاﻻتي كه
ميشه گفت ترس و تهديد بود واسه خونوادم احساس ميشد.
افراد فاميل يا دوستان زن خيلي انتظار دارن
كارهاشون ي جوري حل بشه شخصي.

القاي كم خود بيني
سوپراستار هنري و
سينمايي
تهديد و ارعاب
فشار انتظارات

چالشهاي حين و
پسا منصبي
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جامعه واسه جلب راي زنان حداكثر تﻼش ميكنه كه همه به خصوص

مشاركت

زنان در انتخابات شركت كنن و در همين سطح ديگه

سطحي

تقريبا ميشه گفت حرف زنان شنيده ميشه فقط در پاي صندوقهاي
راي نه شنوه حرف مردم ...منظورم بايد مردها گاهي اوقات بشن
شنونده و زنان سياسي بشن گوينده و حرفاشون بشنون)حرفاي زنان(
خود مردان سياست ميگن مردها هم توي سياست اون اثر ندارن شما
نمايندگان رو ببينيد چه تاثيري دارن چه برسه به زنا
توي سياست زنان كﻼ جايگاهي ندارن توي اجتماع كم رنگ هستند
توي فرهنگ حاشيه جمع اثر زنان بي رنگه
عالم سياست همش ﻻبيگري هست وقتي زناني منصبدار نيستند
بشن ﻻبي زنا نميشه انتظار عجيب داشت
اﻻن حوزه مالي در همه چيز اثرگذار و حرف اولي هس زني بخواد
جايي برسه بايد داشته باشه و خرج كنه

مشاركت مخاطب

نحوه مشاركت

محور
اثر مردان
اثر زنان
فقدان ﻻبيگري

ناكارآمدي مضاعف
سياسي

فقر اقتصادي

من ي بار واسه مجلس و دوبار واسه شوراي شهر كانديد شدم از اينكه
زنا شور و شوق براي من نداشتند متاسف بودم چرا كه من از جامعه
زنان انتظار داشتم دفاع كنند و من بتونم نماينده بشم اين فقري جمعي

فقر اجتماعي

حوزه زنا و اجتماع زنها هست كه حتي از خودمون دفاع نمي كنيم
اونوقت انتظار پيشرفت داريم
تله فقر نهادي

جامعه ما تحمل و ديگري باوري رو آموزش نداده ما باور نداريم
جنس زن بودن ميتونه فخر و مباهات داشته باشه حتي
به عنوان رئيس جمهور ...به نظرم اين نوع نگاه سمي

فقر فرهنگي

هست كه اجازه نميده زنا خود شكوفا بشن
ما زنا خود ي مشكل نهادي داريم باور به داشتههاي خود نداريم ولي
به نداريهاي خود باور داريم فقري دوگانه هست ي اعتماد به نفس
رواني نداريم من دوبار نمايندگي ثبت نام كردم آخرش همين نوع فقر

فقر زنانه

اجازه نداد تا آخر مبارزه بمونم
به عنوان ي استاد دانشگاه سالها درس خوندم و تدريس مي كنم و
تجارب پستي هم دارم ي چيز تجربه كردم عالم سياست
گاهي بايد دروغ شفاف زد ي جايي راست رو تغيير داد ي جايي هم
بايد دروغ نگفت ولي راست هم نگفت ...خب زنها از نظر رواني نمي
تونند اينجور باشن

مصلحت سياسي

مختصات روان
شناختي
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به طور كل زنها نسبت به مردها از درون و ظاهري يكسان تر
برخوردار هستند ميتونم بگم زنها صداقت بيشتر دارن چيزي كه توي

شخصيت صديق

سياست زياد كاربرد نداره
طب زن جوري هس بيشتر دوس داره توي امور ظريف و هنري باشن
بي دليل نيست بهترين بازيگران كشور اﻻن زن هستن ميتونم بگم توي

خلق و خوي زنانگي

امور هنري و فرهنگي ميل زنها واسه پيشرفت بيشتر هس
زن مثل مرد نيست ي توان محدود داره ازش نبايد انتظاره
بره توان جسماني و قدرت فيزيكي مثل مردها داشته باشه

توانش سياسي

سياست توان زيادي ميخواد
به عنوان استاد ،معتقدم ما متون و موادي در مورد زنان و توسعه جامعه
داخل كشورمان تئوريزه نكرديم سند مختص زنان نداريم
مطالعات تجربي كه نشون بدن زنان بد مدير هستند
يا پيشينه خوب ندارن نداريم

فقر نظريهپردازي
فقر تجربي

به نظرم زنان ميتوانند نسبت به مردا در توسعه ،بهره وري بيشتر داشته
باشن توي بخش سﻼمت ،آموزش ،حتي قضاوت و سياست زنا از مردا

بهرهوري زنان

فقر نظري و تجربي

ميتونند دلسوزانه كار كنند و از ضرر و آسيبهاي بي رويه كم كنن

يافتﻪﻫا
كليشﻪﻫاي جنسيتي
اگرچه در گذشته مجموعه نگاههاي جنسيتي به زنان در جوامع مختلف وجود داشته است
اما بر حسب باورها ،عقايد و كﻼ فرهنگ تصورات كليشهاي نسبت به زنان در ابعاد مختلف
وجود دارد .كليشههاي جنسيتي ناظر بر مجموعه باورها و اعتقادات مردان نسبت به زنان با
موضع منفي و پستي است .در اظهارات متعددي مصاحبه شوندگان به ابعاد مختلف كليشههاي
جنسيتي اشاره داشتند .روايات زير مؤيد آن هستند» :مردها زنان رو موجوداني ضعيف تصور
ميكنند كه حتي توان مراقبت از خودش نداره چه برسه سياستگذار كﻼن بشن)بعد
ناتوانانگاري()م.ك .(١١ .تقريبا زن رو فقط در مقام يك مادر دلسوز به تصوير ميكشن جوري
كه توي زمينههاي ديگه همپاي مردان نيست و نميتونه يك مدير قدرتمندباشه)بعد سركوب منش
مديرانه و بعد منحصر بودن حس مادرانه()م.ك ،(٢٥ .جامعه طوري به زن نگاه ميكنه عموماً در
ميدان عملي و صحنه كم مياره و رو به ضعف ميره)بعد پيكار زنانه()م.ك (١٢.و واسه
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سياستگذاري در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي بيشتر اوقات خشكي نياز هست ي جوري كه
نرم و تابع پذير نباشي ،به كسي انعطاف ندي و  ...خب توي سياست ،مردها كمي خشك تر
هستند همين باعث شده زنان توي امور سياسي و سياستگذاري كم بيارن و نتونن ي مقام و
منصب باﻻيي داشته باشن)بعد انعطافپذيري()م.ك( ٢٩ .
قرائت ﻣردانگي از زنان
قرائت مردان از زنان گفتماني است كه بيشتر حول صفات منفي و كم ارزش زنان استوار
است .اين مضمون متشكل از »تقليلگرايي«» ،تك بعدي بودن«» ،حاشيهساز« و »تابعپذيري« زنان
است .مصاحبه شوندگان به اشكال مختلف بر اين ديدگاه اشاره نمودند .براي نمونه» :من با اينكه
توي دوره پست مديريتم چندبار مدير نمونه شهرستان و حتي استان شدم و مي تونم بگم رابطه
اجتماعي خوبي با زيردستان و همكارانم داشتم و خيلي چيزهاي ديگه ...ولي همسرم و حتي
نزديكاي ديگرم سعي مي كنند همه چيز رو به وظايف خانگي تقليل بدن يعني اينا)صفات
مديريتيم( را ناديده بگيرن و بگن تو در نقش خانه داري خيلي منظم و خوبي)بعد تقليلگرايي(.
)م.ك .(٤١ .از نظر مردها زنها موجوداتي هستند اهل حاشيه و حاشيهساز ،خب همين نگاه
باعث ميشه باور به مديريت زنان تحت شعاع قرار بگيره انگار مردها حاشيه ندارن)بعد
حاشيهساز() .م.ك .(١.طب مردها جوري هست كه دوس دارن زن فقط زير نظر اون باشه و كﻼ
مثل يك موجود فاقد اختيار همه چيز رو بگي چشم .ي وقتي شرايطي پيش اومد معاون ي اداره
خوب بشم؛ ولي به خاطر اينكه شوهرم قبول نكرد مجبور شدم ازش بگذرم در واقع شوهرم
گفت هرچي من ميگم تمام ...حرفي نابجا بود)بعد تابعپذيري()م.ك.«(٣١.
چاﻟﺶﻫاي ﻣدني -حﻘوقي
مضمون چالشهاي مدني -حقوقي ناظر بر موانع قانوني و عرفي گذشته و تا حال در جامعه
است كه به اشكال مختلف آشكار و پنهان مانع جدي حضور زنان در عرصههاي سياستگذاري
كﻼن كشور شدهاند .به استناد روايات مصاحبه شوندگان اين مقوله بسيار جدي و ساختاري است
به طوري كه ريشه و رد اين ساختار را ميتوان در سوابق تاريخي نيز رصد نمود .برخي از اين
دﻻلتها عبارتنداز» :اينكه توي جامعه در صورت ،زنا رو تحسين انگيز بدوني ولي در عمل
اينگونه نباشه فقط در حد نماد ،مديريت زنا رو تقليل دادي)بعد قرائت در عمل()م.ك.(٢٢.
ادبيات و اشعار فﻼسفه و شاعران پر از مدح زنا هست ولي شما پيدا نمي كني جمله و يا بيتي
كه زن را برتر از مرد در عرصه تصميم گيري نشون بده)بعد فرهنگ ديرينه()م.ك .(٢٩.شما در
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مقام عمل در قوانين مدني و حقوقي كشور پيدا نمي كني كه گفته باشه توي سياست و تصميمات
مهم كشور زنان با ي عدد /رقم حضور داشته باشن .توي استخدام ها و  ...همين شكله چون
سهمي مشخص براي زنا تعيين نشده يا مثﻼ اگر ما داشتيم توي قانون از كابينه دولتها الزما بايد
چند نفر زن باشن آيا شريط متفاوت نبود؟)بعد ضعف قوانين استخدامي()م.ك.«(١٠.
ﻣشاغل با برد ﻣحدود
مراد از اين مضمون استدﻻلها و دﻻلتهاي مفهومي مصاحبه شوندگان در ذيل مانع تراشي
براي تصاحب مناصب سياسي فراتر از شغلهاي معمولي است .در مايه اين مضمون دو مقوله
خرد »مشاغل معيشتي« و »مشاغل هم جنسي« قرار دارند .هر دوي اين مؤلفهها بر اين امر تأكيد
دارند كه زنان اگرچه قابليتهايي در حوزه كار دارند اما مشاغلي كه به كسب درآمد اقتصادي)نان(
آنان منجر شود و يا مشاغلي كه با ارباب و رجوع از جنس خود زنان)براي مثال معلمي( سروكار
داشته باشند كفايت ميكند .بسياري از مصاحبه شوندگان در روايات خود بر همين نكات تأكيد
داشتند براي نمونه» :من يادم هس رتبه كنكور عالي آوردم اون موقع والدينم مي گفتند دخترم،
شما دبيري بزن و رشته حقوق و وكيل براي تو خوب نيستند نوني در بياري براي خودت
كافيه)بعد معيشتي()م.ك .(١٥.يا مشاركت كننده ديگري اظهار داشت :آزمون استخدامي شركت
كردم هم دبيري قبول شدم قبلش هم دفتر وكالت ،ولي شوهرم اصرار داشت دبيري رو برو با
دخترا سروكار داري و مشكلي پيش روت نيست)بعد مشاغل هم جنسي()م.ك.«(١٨.
ذائﻘﻪ ﻣردانﻪ
مضمون ذائقه مردان ناظر بر ابعاد زن ايدهآل ،زن دسترس پذير ،فرو شغلي ،خدمتكار خانگي
و ظن باطل است كه ميتوان وجه مشترك آنها را نوعي ديد منفي و محدود به توانمنديهاي
زنان دانست .در روايات متعددي اين دست نگرشها از سوي مشاركت كنندگان مورد تأكيد
بودند .مشاركت كنندهاي معتقد بود :مهم وجه كاري و شغلي من نيست اينكه سريع برسم خونه
و كارهاي خونه و او]شوهرم[ رو در اولويت مطلق بذارم مهمه ،ي جوري چشم و تابع نوازيهاي
پيوسته از او داشته باشم و طبق ميلش باشم)بعد زن ايدهآل()م.ك .(٢٩.مشاركت كننده ديگري
اظهار كرد» :شوهرم واقعا حس بدبيني داره خيلي وقتا مي پرسه از اداره چه خبر كي اومد كي
رفت چي شد كي چي گفت و هزار پرس و جوي محاكمهآميز ديگه در واقع اون نگاه خوب به
محيط كاري نداره)بعد ﻇﻦ بﺎﻃﻞ()م.ك .(٢٤.يا مشاركت كننده ديگري از نوعي احساس حسادت
مرد خود در ارتقاي كاريش چنين گفت :فرصتي پيش اومد من بشم معاون ي اداره كل ،ولي
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شوهرم مخالف .دليلش اين بود دوس نداشت من پست باﻻتري از او داشته باشم)بعد فرو
شغلي()م.ك.«(٢٣.
خشونت نمادين
پير بورديو خشونت نمادين رو رفتاري ميداند كه از طريق نظامهاي آموزشي به مدد رسانهها
انجام مي شوند .خشونت نمادين ناظر بر چهار بعد گزينشگري ،حواشيپردازي ،القاي كم خود
بيني و سوپراستار هنري -سينمايي است كه در وجه تشابه مفهومي ،نوعي طرد زنان استنباط
ميشود .در همين راستا اظهارات زير قابل تأملاند :كﻼ برنامههاي رسانهها به سمتي هست بيشتر
حاشيه نشون ميده تا متن زنان)بعد حﺎشيه سﺎزي()م.ك ،(٢٦.اگر دقت كنيد در چند سال اخير
من خودم شخصا نديدم يك خانم رده باﻻيي توي برنامه ملي بياد اگر هم آمدند يا بازيگران
معروف سينما بودند يا در حوزه هاي سطح فرهنگي و ورزشي با درجه چندمي)بعد
سوپراستﺎر()م.ك.(١٨.
چاﻟﺶﻫاي حين و پسا ﻣنصبي
اين مقوله بر مشكﻼت و چالشهايي نظير ترس و تهديد تا احساس ترس دﻻلت دارد .در
برخي مصاحبه ها مشاركت كنندگان معتقد بودند در حوزه كﻼن زنها با چنين مشكﻼتي مواجهه
ميشوند .مشاركت كنندهاي به ظرافت معتقد بود ببينيد زن و مرد بودن دو چهره دارن اونا بر
زنها مسلط هستند كافيه بخوان شما رو تهديد كنن شما ممكنه به خاطر مسائلي علني نكني
)...بعد ترس و ارعﺎب( .از ديگر مولفههاي اين مضمون فشار انتظارات است كه بر نوعي
انتظارات نامعقول از سوي ارباب و رجوع اشاره دارد .اظهار زير به خوبي همين نظر را تقويت
ميكند :تجربه خودم ميگم وقتي پستي داشتم خيلي از خانمها انتظارات ناجور و نشدني داشتند
چه آشنا ،رفيق يا شهروند ...خب يك زن با اين همه فشار و انتظار نامعقول چكار كنه؟ )...بعد
فشﺎر انتظﺎرات()م.ك.(٢.
نحوه ﻣشاركت
دو مؤلفه اصلي مضمون حاضر مشاركت سطحي و مشاركت مخاطب محور بودند .در روايات
زيادي اكثريت مصاحبه كنندگان معتقد بودند در شعار بر حضور حداكثري زنان و در مقام عمل
شاهد حضور حداقلي در تصميمگيريها را درك كردهاند .در نزد مصاحبه كنندگان مشاركت به
سطح مشاركت نمايشي فرو كاسته و در عمل در تصميمات مهم سهمي ندارند و جاي گوينده
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و مخاطب يكسان بوده است .به عبارتي مردان ،مخاطب زنان بشن و اين يعني قدرت زنان.
روايت ذيل بر همين نكته شاره دارد :تقريبا ميشه گفت حرف زنان شنيده ميشه فقط در پاي
صندوقهاي راي  ....منظورم بايد مردها گاهي اوقات بشن شنونده و زنان سياسي بشن گوينده
و حرفاشون مردا بشنون)حرفاي زنان()م.ك.(١٦.
ناكارآﻣدي ﻣضاعف سياسي
مضمون فوق بر اين دﻻلت ميكند كه سياست فراز و فرود داره و در اين عرصه مردها بهتر
از زنها عمل ميكنند .به عبارتي ديگر سياست مستلزم برخي عناصر است حتي گاهي اوقات
ممكن است از عهده مردان بر نيايد چه برسد به زنها .برخي از استدﻻﻻت زير نمايان مضمون
فوق هستند براي نمونه مشاركت كنندهاي معتقد بود» :يكي از مؤلفههاي مهم ورود به عالم
سياستگذاري داشتم ﻻبي گري هست ﻻبيگري چيز پيچيده و داراي بده بستان هس ،زناها توي
اين خوب نميتونند يارگيري كنند و اين به نظرم مانع جدي در جلوي زنها هستش)بعد ﻻبي
گري()م.ك .(١٩.يا مشاركت كننده ديگري اظهار كرد :برخي مردها خودشون ميگن ما توي
سياست بيشتر اوقات بازنده هستيم چه برسد به زنها ...توي سياست بايد بتوني اثر بگذاري اگر
اثر نگذاري روت اثر مي گذارند)بعد اثر زنان()م.ك.«(٣٣.
تلﻪ فﻘر نهادي
مضمون تله فقر نهادي متشكل از چهار نوع فقر اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و فقر زنانه و
مرتبط به هم است .اين مضمون بيانگر اين است كه زنان در سيكلي قرار دارند كه نسبت به
مردان بيشتر در اين ساختار قرار دارند .از اينرو ،در عالم سياستگذاري فرد بايد حداقل اين
فقرها را هر يك از عناصر فوق داشته باشد .جامعه به خاطر روحيه مردساﻻري ديرينه امكان
استقﻼل به زنان در هر يك از عناصر فوق را نداده يا ﻻاقل نسبت به مردان بسيار پايين تر هستند.
بنابراين ميتوان از دﻻيل حضور كم رنگ در عرصه سياستگذاري را به اين نوع ساختار فقر گونه
نسبت داد .در اظهارات مشاركت كنندگان زير ميتوان اين ادعاها را استنباط كرد» :مشاركت
كنندهاي به طور آشكار اظهار داشت ببينيد جامعه ما همه قبول داريم مردساﻻري بوده و هست
يعني كه مرد در كانون همه چيز هست و با اون چيزهاي ديگه تعريف ميشوند خب ،در چنين
شرايطي امكان رشد مستقل زن واسه اقتصادي و سياسي نميتواند جدا از مردساﻻري رشد
بكنه)بعد فقر اقتصﺎدي()م.ك .(٢٥.مشاركت كننده ديگري به طور ضمني اشاره داشت :روحيه
فرهنگي در جامعه مردساﻻري هست در چنين روحيه اي ،زن حاكم جايگاهي نداره)م.ك.(٣٠.
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به طور كل اظهارات فراواني از اين دست در روايات مشاركت كنندگان به انحاو مختلف بيان
شدند«.
ﻣختصات روان شناختي
يكي ديگر از يافته هاي مهم پژوهش حاضر مضمون مختصات روانشناختي بود كه خود
حاصل مولفههاي مصلحت سياسي ،شخصيت صديق ،خلق و خوي زنانگي و توانش سياسي
است .به طور كل ،اين مضمون حاكي از برخي احواﻻت دروني و شخصيتي زن است كه در
برخي اوقات در عرصه سياسي و قدرت كاربرد ندارد يا با آن هماهنگ نيست .در اظهارات زير
مشاركت كنندگان به ابعاد مختلف آن به طور مستقيم و ضمني اشاره داشتند براي مثال :به عنوان
استاد دانشگاه و داشتن برخي پستها ،تجربم اين ميگه؛ توي سياستهاي كﻼن گاهي بايد راست
نگفت -گاهي هم دروغ نگفت و كﻼ بعضي وقتا هم بايد سكوت كرد)بعد ﻣصلﺤﺖ
سيﺎسي()م.ك .(١٩.شخصا نظرم اين هست زن نسبت به مرد از دروني برخوردار هست كه بيشتر
راست گو و صداقت دارد .اين خصلت در امور سياستگذاري خيلي با سياست هماهنگ
نيست)بعد شخصيﺖ صديق()م.ك .(١٦.يا مشاركت كننده ديگري علت موفقيت زنا در امور
هنري و سينمايي را طبع ظريف و پرداختن به جزئيات با قدرت بيشتر نسبت به مردا دانست و
از طرفي علت حضور كم زنها در امور سياسي را نيز همين روحيه ظريف هنري دانست)بعد
خلق و خوي زنﺎنگي()م.ك.(٩.
فﻘر ﻣطاﻟعات نظري و عملي
يافته قابل تأمل ديگر كه در روايات متعددي از مشاركتكنندگان استنباط گرديد مضمون »فقر
مطالعات نظري و تجربي« بود .اين مضمون حول سه مؤلفه فقر نظريهپردازي ،فقر تجربي و
بهرهوري زنان است .اين مضمون به اين نكته اشاره دارد كه در ايران جدا از ديدگاههاي
فمينيستها ،مطالعات مربوط به نظريهپردازي راجع زنان انسجام وجود ندارد و پراكنده هست و
از طرفي داده هاي تجربي نيز كه ناتواني ،ضعف ،آسيب پذيري و ...زنان را نسبت به مردان نشان
دهند وجود ندارد .به طور خﻼصه ،مضمون فقر مطالعات به ماهيت فلسفي و جامعهشناختي زنان
مربوط است كه در برخي مشاركت كنندگان ابراز شد براي نمونه» :من در حوزه دانشگاه فعاليت
دارم پژوهشهايي كه ثابت كنند زنان مديران ارشد بد هستند يا از مردان بدتر هستند وجود ندارد
اصﻼ به اين موضوع نپرداختيم)بعد فقر تجربي()م.ك .(٣١.به نظرم قبل از هر چيز بايد در مورد
زنان نظريهپردازي كنيم .ما يك الگوي فوقالعاده به نام حضرت زينب داريم كه بعد از ماجراي
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كربﻼ به روشنگري و رسوايي يزد پرداخت و خيلي موارد ديگر .ولي هنوز در كشور مطالعات
نظري يكدست مختص زنان نداريم و در سايه مردساﻻري ،مطالعات پست مانده)بعد فقر
نظريهپردازي()م.ك .(٢٠ .يا مشاركت كننده ديگري معتقد بود من ميگم زن مدير ارشد در برخي
زمينه هاي سياستگذاري در حوزه سﻼمت بهتر هستند .وزير بايد زن باشه چون معتقدم وزير زن
به تمام ابعاد سﻼمت حساس هستند هم براي كل جامعه هم براي جامعه زنان ...در كل كيفيت
زنان از مردان بهتر هست)بعد بهرهوري()م.ك .«(١٠.در ادامه تمام يافتهها در سه محور كﻼن
فرامتن)رفتاري( ،متن)ساختاري( و زيرمتن)فردي( در قالب مدل ) (١نشان داده شدهاند .محور
متن)ساختاري( به زمينهها و علل و شرايط كﻼن اشاره دارد براي مثال قوانين حقوقي و قانوني
راجع زنان -فرامتن)رفتاري( به نوعي از رفتارها و نگرشهاي مردان نسبت به زنان و توانايي
آنها اشاره دارد و منظور از زير متن)فردي( بيانگر نگرش و رفتارهاي خود زنان نسبت به خود
است.
فرامتن)رفتاري(
كليشههاي جنسيتي

قرائت مردانگي از زنان

مشاغل با برد محدود
متن)ساختاري(

چالشهاي حقوقي/مدني

تله فقر نهادي
نحوه مشاركت
ناكارآمدي مضاعف

خشونت نمادين
فقر مطالعات نظري و تجربي
زير متن)فردي(

ذائقه مردان

مختصات روانشناختي

مدل - ١مدل ابعاد و مؤلفههاي موانع شركت در سياستگذاري عمومي از منظر زنان.
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بحﺚ
هدف اصلي پژوهش حاضر پرداختن به تجارب زيسته زنان از موانع و چالشهاي نقش
آفريني در سياستگذاريهاي عمومي كشور بود .تحليل يافتههاي كيفي با روش پديدارشناختي به
شناسايي  ١٢مضمون محوري منجر شد كه در ادامه به بررسي و تحليل آنها پرداخته شده است.
يكي از يافتههاي اصلي پژوهش حاضر كليشههاي جنسيتي بود .اين يافته با نتايج برخي پژوهشها
مانند رفعت جاه)(١٣٩٧؛ بابايي)(١٣٩٧؛ كلي) (٢٠١٩و آبركومبيا) (٢٠١٨همسو است .در تحليل
آن ميتوان گفت كليشههاي جنسيتي عمدتاً ريشه در عقايد و باورهاي هر جامعه دارند .در جامعه
مردساﻻر اين كليشهها بيشتر وجود دارند و بيشتر در تحليل تواناييهاي زنان عمل ميكنند.
اگرچه كليشهها نسبت به گذشته تعديل يافتهاند؛ اما اين ساختار فكري در آينده همچنان ادامه
خواهد داشت و يكي از دﻻيل ساختاري مهم عدم ارتقاي زنان در مراتب منصبي كشور محسوب
ميشوند .مضمون اصلي ديگر ،قرائت مردانگي از زنان بود .اين يافته با نتايج ضمني تحقيقاتي
مانند محمدي ) (١٣٩٦كه نتيجه گرفت ايرانيها معتقدند نهايتاً جاي زن در خانه است و بر اين
باورند كه مديريت امور را نميتوان به دست زنها سپرد همسو است .در واقع محدود كردن
زنان به خانه تقليلگرايي و محدود كردن تواناييهاي زنان است .جامعه ايران عموماً مرد ساﻻر
است و از اين جهت ،نقشهاي زنان به وسيله مردان تعريف ميشوند و يكي از مؤلفههاي اصلي
مردساﻻري ،در دست داشتن ضمام امور توسط مردان است .به طور خﻼصه ميتوان گفت مردان
در جامعه مردساﻻري ايران نقش زنان را تعريف مينمايند و زني كه تابع مردن و وابسته باشد
به زن ايدهال نزديكتر ميشود .يافته اساسي ديگر چالشهاي مدني -حقوقي بود .اين يافته با
نتايج پژوهشهايي مانند صداقت و زاهد) (١٣٩٤و سازمان بينالمللي كار) (٢٠١٩تا حدي سازگار
است .در تحليل آن ميتوان به نبود قوانين مدني مشخصي در مورد آن اشاره كرد .هنوز براي
زنان از جهت حقوقي بسياري از مشكﻼت و چالشها وجود دارند .در هنجارهاي اداري و
حقوقي ميزان سهم زنان دقيقاً مشخص نيست .بنابر آرا نظريهپردازان فمينيست ميتوان گفت
زنان در عرصههايي كه حضور داشتهاند ،بخوبي از عهدة وظايف محوله برآمده اند و لذا دليلي
وجود ندارد كه به اشكال قانوني و غير قانوني مانع از حضور زنان در عرصه هاي مختلف اجتماع
شد )ناجيراد .(٤٧:١٣٨٢،از ديگر يافتههاي پژوهش حاضر مضمون ذائقه مردانه بود .اين يافته
تا حد زيادي با پژوهش هايي مانند محمدي) (١٣٩٦و ﻻئورا و سانچز) (٢٠١٧سازگار است.
نظريه پردازان كاركردي معتقد بودند زنان نقش خانگي خانه بر عهده دارند و واگذاري نقش
هاي بيرون موجب اختﻼل نظام خانواده مي شود)رضوي الهاشم .(١٣٨٧ ،وانگهي در اين رويكرد
مردان نقش مسلط دارند به همين خاطر است كه منش مرد ساﻻري در بيرون خانه و درون خانه
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به تسلط مردان بر زنان منجر شده است .يافته ديگر خشونت نمادين بود .اين يافته با پژوهش
كلي) (٢٠١٩همخوان است .در تحليل آن بايد گفت رسانهها تصويري از زن نشان ميدهند كه
مبهم است؛ از طرفي زنان را قهرمان برخي امورات و در برخي امورات ديگر فاقد اثرگذاري
هستند .در واقع رسانه ها به نوعي درصدد اين هستند ناخواسته يا خواسته زنان را عمدتاً مادراني
قهرمان نشان دهند كه سكان دار امور خانه و خانداري هستند .نظريه كاركردي نيز زنان را به
امور خانوادگي محدود دانسته و بر اين باور است كه واگذاري نقش اقتصادي و سياسي به زنان
سبب تخريب كاركردهاي كنوني جامعه مي شود.
تله فقر نهادي ،يافته ديگر بود .اين يافته با نتايج ضمني پژوهش هايي مانند الكاني) (٢٠١٩و
كاسا) (٢٠١همسوست .در تحليل آن بايد گفت به طور سنتي هميشه زنان نسبت به مردان در
ابعاد اقتصادي و مادي پايينتر بودهاند .زيرا در جوامع اي با روحيه مرد ساﻻري هنجارهاي
اقتصادي نيز توسط مردان شكل ميدهند .هميشه از زنان تصور شاغلي بدون مزد بوده است.
نظريه منابع نيز ،امكانات مالي و توانمندي هاي زنان را نقطع مهم در مشاركت سياسي دانسته و
دستيابي به منابع مالي را باعث ناتواني زنان و عدم رقابت با مردان در امورات سياسي
ميداند)چابكي .(١٣٨١ ،يافته مهم ديگر مضمون مختصات روانشناختي بود .نتايج برخي
تحقيقات مانند ساندرو) (٢٠١٧سازگار است .در اين باره بايد گفت عقيده برخي بر اين است
كه سياست و مديريت مستلزم توانش سياسي باﻻ و قدرت جسماني و رواني زياد است .اما زنان
به ماهيت خود در اين صفتها نسبت به مردان كمتر برخوردار هستند .ولي نظريه پردازان
فمينيستي خﻼف آن را متصور هستند .آنان معتقد هستند زنان در عرصههايي كه حضور داشتهاند،
بخوبي از عهدة وظايف محوله برآمده اند و لذا دليلي وجود ندارد كه مانع از حضور زنان در
عرصههاي مختلف اجتماع شد و آنان را به دﻻيل واهي از حضور در مديريتهاي كﻼن و حوزه
سياستگذاري محروم ساخت .نحوه مشاركت يافته ديگر بود .در اين باره بايد اذعان كرد مردان
همواره از زنان انتظار مشاركت داشتهاند تا مشاركت كننده فعال .در واقع ساختار مشاركت سياسي
يك مانع جدي است كه اجازه جابهجايي جنسيتي يا تعديل آن را نميدهد .نظريه بسيج نيز تأكيد
ميكند نقش احزاب در مشاركت سياسي بسيار مهم است و مشاركت را به عنوان تجلي ساختار
سياسي ميداند نه حاصل ساختار فردي؛ لذا ميزان و كيفيت مشاركت زنان به ساختار سياسي
بستگي دارد)چابكي .(١٣٨١ ،در مجموع نتايج پژوهش حاضر نشان داد زنان در عرصه
سياستگذاري با موانع و چالشهاي متعددي روبه رو هستند كه ميتوان به طور خﻼصه با استناد
به مضامين اصلي آنها را در سه محور كﻼن متن)موانع ساختاري نظير چالشهاي مدني /حقوقي،
خشونت نمادين ،نحوه مشاركت ،فقر نظري و عملي و تله فقر نهادي( ،زير متن :فردي
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)مختصات روانشناختي و ذائقه مردانه( و محور فرا متن :رفتاري)كليشههاي جنسيتي ،مشاغل با
برد محدود و قرائت مردانگي از زنان( متصور شد.

توصيﻪﻫاي سياستي
 در راستاي انجام پژوهشهاي آتي ،پژوهش حاضر بنابر ماهيت كيفي خود بامحدوديتهايي روبهرو بود از جمله عدم امكان مطالعه با موارد و نمونه گستردهتر كه اين امر با
روش كمي ميسرتر است .لذا پيشنهاد ميشود محققان آينده بر اساس نتايج كيفي حاضر ،مطالعات
تكميلي با روش كمي انجام دهند.
 يافتهها بيانگر آن بودند كه عملكرد رسانهها از ديدگاه زنان به نوعي كم اهميت جلوه دادنتوانايي سياسي زنان است لذا بر اين اساس بايد اين ديدگاه در راستاي برجستهسازي مقام و
توانايي زنان در عرصههاي مديريتي از جمله دعوت از زنان داراي پستهاي مديريتي كﻼن و
ارائه نقش آنان در مديريت كﻼن كشور تغيير پيدا كند.
 كتب درسي از جمله راهكارهاي عملي زدودن كليشههاي جنسيتي عليه زنان است .بنابراينبايد در ارائه توانايي سياسي زنان و مردان در اداره كشور و نقش مهم زنان در تمام عرصههاي
جامعه پر رنگ نشان داده شود.
 بر اساس روايات متعددي از مصاحبه شوندگان ،براي اهميت توانايي زنان ،رئيس جمهوربايد در تركيب كابينه خود از زن وزير استفاده كند .بنابراين ميتوان در راستاي حمايت از حقوق
زنان ،حضور زن وزير در كابينه را الزامي كرد.
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