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  چكيده
پرداختن شمار زيادي از شهروندان به امور سياسـي اسـت؛     فرصت» توانمندشدن سياسي«

سـازي   در سـطح تصـميم  » مشـاركت سياسـي  «هاي آن، افزايش  ترين شاخص يكي از مهم
توانمندشدن زنان «ي حاضر با هدف پاسخ به اين پرسش كلي نگاشته شده كه مقالهاست. 

ي آمـاري  جامعهگيرد.  اي شكل مي ، چيست و با چه متغيرهاي زمينه»ي سياستدر عرصه
شناسي، مبتني بـر   دهند و روشي سياست تشكيل مياين پژوهش را زنان نخبه در عرصه

يافتـه در   سـاخت يفي و تكنيك مصاحبه نيمهمحتواي كمي و كگيري از تكنيك تحليل بهره
شـده و   ي استخراجها دادهساماندهي  هاست؛ در راستاي ها و متون مصاحبه آوري داده جمع

اسـتفاده شـده    ياهاي كيفي مكـس كيـو.دي.   افزار تحليل داده ارايه الگوي نهايي نيز از نرم
مشـاركت و  «داراي دو بعد اصلي  توانمندشدن سياسيهاي پژوهش،  است. بر اساس يافته

ي سياسي در مسير توانمندشـدن،  زنان نخبه است و» نخبگي سياسي«و » كنشگري سياسي
محـيط  از چهار محيط فردي، خانوادگي، سياسي و اجتماعي متأثر هستند كه از اين ميـان،  

محـيط   هايشان دارد. پس از ايـن، خانوادگي بيشترين اثرگذاري را بر اين زنان و توانمندي
گيـري و ميـزان توانمندشـدن ايـن زنـان       هاي تشويقي اين حوزه، بر شكل سياسي و زمينه
عبـارت معنـايي را    522و  2و1ي  ي درجـه  مقوله 18پژوهشگر در مجموع اثرگذار است. 

  شناسايي نموده و آن را در ترسيم مدل نظري مبتني بر ميدان به كار برده است.
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  .كننده، نخبه، زنان ، مشاركت، عوامل تعيينتوانمندشدن سياسي :ها كليدواژه
  

  . مقدمه و طرح مسئله1
به معناي فرصت پرداختن شمار زيادي از شهروندان به امـور   توانمندشدن سياسيي  پديده«

ي تالقي ساختار فرهنگي  عنوان نقطه همچنين به و )1241: 1383(آبرامسون، » سياسي است
ي توانمندشدن سياسـي، در نگـاهي كلـي عبـارت از      شود. انديشه و سياسي جامعه تلقي مي

هاي مختلف سياسي و تأثيرگذاري در تعيين سرنوشت  هاي مردم در فعاليت توده رشدنيدرگ
هاي ثبات و پايـداري نظـام سياسـي تحقـق      خود است و تنها از اين رهگذر است كه زمينه

كت در انتخاب، عضويت (مانند شر تودهند در دو سطح اتو توانمندشدن سياسي مي«يابد.  مي
ي مجريـه  (حضور در مجلس، قوه نخبگانهاي اجتماعي) و  ها و تجربه در احزاب و انجمن

در شرح روابط بـين ايـن دو   . )217: 1386(كاظمي پور، » و داشتن مناصب عالي) معنا يابد
  متغير، بايد افزود كه

ن، افـراد ضـمن   موجب آ توانمندشدن سياسي فرآيندي مستمر براي يادگيري است و به
آشنايي با نظام سياسي از طريق كسب اطالعات و تجربيات ساير افراد توانمند در ايـن  

(قـوام،   .خواهنـد بـرد  پـي هـاي خـويش در جامعـه     زمينه، به وظايف حقوقي و نقـش 
1371:  22 .(  

در سـطح   مشـاركت سياسـي  هاي توانمندي سياسي، افزايش  ترين شاخص يكي از مهم
  ؛سازي است تصميم

منظـور سـهيم شـدن در يـك اقـدام       به معناي به كار گرفتن منابع شخصي به مشاركت
شـود و در نهايـت    سازي مردم شروع ميجمعي، با نگاهي كاربردي است و از حساس

هاي توسعه از طريق درگير  گويي به برنامه ها براي پاسخ به افزايش پذيرش و توانايي آن
محسـني و  ( ابـد ي هـا خاتمـه مـي    شـيابي برنامـه  گيري، اجرا و ارز كردن آنان با تصميم

  ؛)12: 1382جاروالهي، 

هـاي سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي و      ي عامالن در زمينـه  ، با شركت فعاالنهمشاركت
عنصر اساسي در مشاركت اجتماعي و سياسي، «طوركلي تمامي ابعاد حيات مرتبط است.  به

بخشي امور در شـكل   ي انسجام آگاهانهكه برخي آن را تقبل  طوري آگاهي و انگيزه است، به
» داننـد  قصد بهبود و توانمندشدن زندگي اجتماعي مـي  همياري و همكاري از روي انگيزه به
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ي انـواع   مشاركت فرآيندي است كـه دربرگيرنـده  «. به بيان ديگر، )521: 1370(ساروخاني، 
و تأثيرگذارند  منظور دخالت در تعيين سرنوشت خود و جامعه هاي فردي و گروهي به كنش

  .)66: 1375(محسني تبريزي،  »ي امور عمومي است گيري درباره بر تصميم
هـاي سـنجيده    ي سه عنصر سهيم شدن در قدرت، كوشش مفهوم مشاركت، دربردارنده

هاي اجتماعي براي در دست گرفتن سرنوشت و بهبود شـرايط زنـدگي و نيـز ايجـاد      گروه
هـاي   ت و مفهوم مشاركت سياسـي، انـواع كـنش   هاي فرودست اس هايي براي گروه فرصت

منظور دخالـت در تعيـين سرنوشـت خـود و جامعـه و تـأثير نهـادن بـر          فردي و جمعي به
مشاركت سياسي فقط حضور «گيرد؛ گيري درباره امور عمومي را دربرمي فرآيندهاي تصميم

» اسـت جويانـه  سياسي صرف به هر شكلي نيست و منظور از آن، همانا فعاليـت مشـاركت  
ي عمومي دادن، نامزدشدن و نمايندگي در عرصهو رفتارهايي چون رأي) 137: 1380(پاول، 

شود كه هدفشان پشـتيباني از   گيرد. مشاركت سياسي به اعمال و اقداماتي گفته مي را دربرمي
هاسـت. مشـاركت    گيرنده و طرح تقاضاهايي از اين دستگاه هاي تصميم حكومت و دستگاه
شود كـه توسـط اقشـار     آميزي اطالق مي هاي موفقيت ها و فعاليت كوشش سياسي اغلب به

شود كه البته هدفشان تأثيرگذاري بر اعمال حكومت و يا انتخاب  مختلف اجتماعي انجام مي
منظـور   هـا بـه   ها و جنبش يافته افراد، گروه رهبران سياسي است و همچنين به تالش سازمان

دهنـده در شـرايط اجتمـاعي سياسـي مشـخص،       ظـم افزايش كنترل بر منابع و مؤسسـات ن 
   .دارد		اشاره

اي شـكل   اينكه مشاركت و توانمندشدن سياسي تحت كدامين شرايط و متغيرهاي زمينه
كنـد، دو پرسـش اصـلي مقالـه حاضـر اسـت و        گيرد و اين مكانيسم چگونه عمـل مـي   مي

مي و همچنـين بـر   ي مـدلي مفهـو  پژوهشگر سعي دارد تا از منظر تئوريك و در قالب ارايه
ي ادوار مجلـس شـوراي اسـالمي، بـه     شده با زنان نمايندههاي انجام اساس تحليل مصاحبه

  ها پاسخ دهد. آن
 

  . ضرورت مشاركت سياسي زنان2
» طور خاص است طور عام و توسعه سياسي به ، يكي از ابعاد توسعه بهتوانمندشدن سياسي«

هاي ضـروري رسـيدن بـه توسـعه و پيشـرفت در       شرط ازجمله پيش و )338: 1383(سن، 
كنند تا مدلي براي توانمندشـدن   كشورها نيز هست. در اين راستا كشورها همواره تالش مي

ي امور ها، واسپاري و مشاركت در اداره سياسي زنان، افزايش مشاركت و حضور سياسي آن
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ي، در اجالس پنجاه و هشتم كميسيون مقام ميالد 2014سياسي ارايه دهند. اخيراً و در سال 
كشور برگـزار شـد، مـدلي بـراي      42زن نهاد زنان سازمان ملل متحد كه با حضور اعضاي 

ارايـه شـد كـه بـر اسـاس آن       جايگاه زنـان در سياسـت  توانمندشدن سياسي زنان با عنوان 
از  بنــدي ميــزان مشــاركت زنــان و مــردان در پارلمــان و اختصــاص تعــداد معينــي ســهميه
عنوان يك اقدام حمايتي جهت تضـمين مشـاركت زنـان در     هاي پارلمان به زنان، به صندلي

شده كه تحقق برابري جنسيتي، در   ي اين نشست تصريح شده است؛ در بيانيه پارلمان ترسيم 
توانمندشدن سياسي زنان نهفته و مستلزم آن است كه تمام موانع فردي و ساختاري موجود 

كارگيري مدل مذكور بتواننـد بـه    براي زنان برداشته شود تا آنجا كه زنان با بهدر اين زمينه، 
  ي توانمندشدن سياسي نايل آيند. هايي در عرصه پيشرفت

هـاي سياسـي    مروري بر تاريخ ايران، حكايت از آن دارد كه زنان ايراني با فراز و نشيب
ي به نهضت تنباكو در سـال  ي سياس اند: نخستين حضور زنان در عرصه بسياري مواجه بوده

هاي زنـان در انقـالب مشـروطه در     رغم تالش و مجاهدت گردد ولي به شمسي برمي 1270
گيري مجلـس شـوراي ملـي، زنـان از حـق مشـاركت سياسـي و حـق          و شكل 1285سال 

كردن محروم ماندند؛ اما همچنان با استقبال از رويدادهايي كه منـافع   شدن و انتخاب انتخاب
كرد به مشاركت و فعاليت خود ادامـه دادنـد و در منـاطق مختلفـي چـون       مين ميملي را تأ

ها، همدوش مردان به مبارزه  آذربايجان، گيالن، قزوين، اصفهان، تهران و...، با تشكيل انجمن
پهلوي، مشاركت سياسي زنان شاهد موجي از   پرداختند. با آغاز حكومت با استبداد قاجاريه 

ويژه زنان در  د؛ واقعه كشف حجاب رضاخان و قيام خونين مردم بهتحول و تجددگرايي بو
ي كثيري از مردم و زنـداني شـدن بسـياري از     كه به كشته و مجروح شدن عده 1314سال 

  زنان مسلمان منجر شد، از بارزترين اين موارد است.
بـا  مشاركت در امور سياسي براي بسياري از زنان جهان از اوايل قرن بيستم مـيالدي و  

و بـه   1343تأخيري صدساله نسبت به مردان، آغاز شد و در ايران، براي اولين بار در سـال  
دنبال برنامه اصالحات انقالب سفيد، با تصويب قانون شركت بانوان در انتخابات، حق رأي 

 1350و دو زن در سـال   1343به زنان تفويض شد. از اين سال به بعد شـش زن در سـال   
، تنها يك زن 1354ي مجالس شوراي ملي حضور داشتند؛ همچنين تا سال  عنوان نماينده به
و پرورش منصوب شـد و سـه     عنوان وزير در پيش از انقالب، به سمت وزارت آموزش به

هاي مختلف مشغول به فعاليت شدند. ايـن پيشـينه نشـان     معاون وزير زن نيز در وزارتخانه
سياسي توانمند نشده بودند. امـا بـا پيـروزي     ي دهد كه تا آن زمان، زنان هنوز در عرصه مي
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ي مشـاركت سياسـي زنـان شـكل گرفـت و       انقالب اسالمي، تحوالت بسـياري در حـوزه  
ي تكليفي ديني براي زنان قلمداد  منزله عنوان يك حق بنيادين، بلكه به تنها به مشاركت زنان نه

رداري از حـق رأي، در  شد كه بر طبق آن زنان توانستند عالوه بر مشـاركت اوليـه و برخـو   
هـاي   ي مقننه و مجريه نيز حضور يابند. در دهـه  ساير سطوح مشاركت مانند حضور در قوه

هـاي زنـان در    كرده و مدير در سطوح سياسي كشـور، توانـايي   اخير با افزايش زنان تحصيل
  افزايش و توسعه يافته است.  هاويژه توانايي سياسي آن ي ابعاد به همه

داوم مشـاركت سياسـي زنـان و ارتقـاي ميـزان، آن نيازمنـد بازشناسـي        بر اين اساس ت
ديگر مسيري كه ميبايست بـا   بيان متغيرهاي متعددي است كه بر اين فرآيند اثرگذار است؛ به

ها رسـيد، نيازمنـد    توانمندشدن سياسي زنان طي شود تا به ارتقاي سطح مشاركت آن  هدف
سـازي در جهـت    شناسايي و تأكيد بيشتر و زمينهبازشناسي مفهومي و نظري است تا امكان 

گـردد؛ بنـابراين ترسـيم     تقويت متغيرهاي اثرگذار بر ميزان مشاركت سياسـي زنـان فـراهم    
مكانيسم و روابط ميان متغيرها، از توانمندشدن سياسي تا مشاركت سياسي زنان كـه هـدف   

زم به ذكر است مروري تواند بسيار مؤثر و ضروري باشد. ال اصلي در مقاله حاضر است مي
ي امور سياسي كشور از بـدو انقـالب    بر آمار حضور و مشاركت زنان نخبه در فرآيند اداره

ي  كرسـي، از دوره  78ي زن بـا برخـورداري از    نماينده 50دهد كه  اسالمي تاكنون نشان مي
ر طـو  ي اول مجلـس، بـه   اند؛ در سه دوره اول تا نهم مجلس شوراي اسالمي مشاركت داشته

اند ولي در ادوار چهارم الـي   شده درصد نمايندگان مجلس از ميان زنان انتخاب 5/1ميانگين 
درصد رسيده است لكن اين  5/4ششم، تعداد نمايندگان زن سير صعودي يافته و به حدود 

يافتـه اسـت. حضـور زنـان در صـدر        درصد كـاهش  5/2ميزان در ادوار هفتم الي نهم، به 
شـود: تنهـا وزيـر زن جمهـوري      ب نيز تنها به يك وزير محدود ميهاي پس از انقال دولت

ي نمايندگي مجلـس را نيـز دارا بـود، در سـمت وزارت بهداشـت،      اسالمي ايران كه سابقه
عنـوان رياسـت    درمان و آموزش پزشكي دولت دهم فعاليت داشت. تاكنون پنج زن نيـز بـه  

ت جمهـوري ارتقـا يافـت، از دولـت     مركز امور زنان و خانواده كه بعدها به معاونت رياسـ 
آوري دولت نهم، دو  عنوان معاون علمي و فن اند و يك زن به هشتم تا يازدهم اشتغال داشته

هاي  زيست در دولت زن طي چند دوره، معاونت رياست جمهوري و رياست سازمان محيط
ي عنـوان معاونـت حقـوقي رياسـت جمهـور      هفتم، هشتم و نهم و يازدهم و دو زن نيز بـه 

  اند. شده منصوب
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  . مروري بر ادبيات توانمندشدن سياسي3
به  Powerي التين  ي واژه و از ريشه Empowermentاصطالح توانمندشدن در زبان انگليسي، 

دادن، فرآيند كسب و توسعه قـدرت و  دادن، اقتداربخشي، مقتدرسازي، توانايي معني قدرت
ـ  mentي  با اضافه كردن واژهتوانايي آمده است؛ در دستور زبان انگليسي،  بـه   emه انتهـا و  ب

شود كه معنايي متفاوت از ريشه دارد و در واقع باعث  ي لغوي، اسمي ساخته مي آغاز ريشه
در ايفـاي   (Subject) فاعـل توانـا  كردن نقـش   كردن معنا و مفهوم و باز كردن و نهادينه دروني
شود و اشاره به پويايي و ناايستايي  مي در طول زمان (Object)ي كنشگرايانه با موضوع  رابطه

رو هستيم كه معنايي كامالً جديـد و   اي روبه معني مورد استفاده از واژه دارد؛ بنابراين با واژه
ي خود يعني قدرت و توانايي است، بلكه  ي ريشه تنها دربردارنده متفاوت از ريشه دارد و نه

ي توانـايي هـم هسـت و ايـن نيـرو را       حال رساناي نقش فاعل يا فـاعالن دارنـده   در عين 
شـده در ارتبـاط كنشـگرايانه بـا      صورت قدرتي خام براي برتري و غلبه، به شكلي نهادينه به

ــا موضــوعات اجتمــاعي پيرامــون خــود اعمــال مــي   ي انگليســي  كنــد. واژه يكــديگر و ب
Empowerment    بخشـيدن و  در فرهنگ لغت آكسفورد، قدرتمندشـدن، مجـوزدادن، قـدرت

بـا   گـرو شدن و دادن اختيار يا قدرت به كسي براي انجام دادن چيزي معنا شده است؛ توانا
هاي لغت، اين واژه را شـامل تفـويض قـدرت     اشاره به معاني رايج توانمندشدن در فرهنگ

داند. البته توانمندشـدن، صـرفاً    بخشي نيز ميدادن و قدرتقانوني، تفويض اختيار، مأموريت
آمدن قدرت نيز هست و استفاده از ايـن معنـا فقـط بـراي     دستبلكه به دادن قدرت نيست

ي توانمندشدن، در زبان ي لغوي توانمندي با قدرت است. واژهي ريشهكردن رابطهمشخص
توانا، به معناي نيرومند، قـوي، توانـايي،     يفارسي و در فرهنگ لغت معين برگرفته از ريشه

داشـتن آمـده اسـت    داشـتن و توانـايي  ، تـوانش، قـدرت  نيرومندي، اقتدار، قدرت، توانستن
ي دهخدا، توانمندشدن را توانستن و قابل شدن بر انجـام  نامه و لغت )1159(فرهنگ معين: 

اجتماعي نيز توانمندشـدن  المعارف علوم . دايره)1073نامه دهخدا:  (لغتكار معنا كرده است 
يثيت، توانـا و كـارا سـاختن يـك عضـو      حي ساختن، اعادهرا تحت عنوان نوتواني، نوتوان

ديده از يك مجموعه و باز پس دادن اعتبار اجتماعي يك فرد از لطمه به شخصيت او  آسيب
ها، انتخـاب،   توان گفت: هرچند گزينه در مجموع مي .)677: 1375(ساروخاني، آورده است 

اسـت كـه از    كنترل و قدرت در معناي التين توانمندشدن به معناي دادن قدرت به گروهي
جايي قدرت دارد و ايـن معنـا در معـادل فارسـي آن      قدرت محروم هستند و اشاره به جابه
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هـاي   اي از واژگان كليدي و داراي وجوه مشـترك، در زبـان   شده است، اما مجموعه حذف 
  كار رفته است. التين و فارسي وجود دارد كه در معناي توانمندشدن به

، الزم اسـت ابعـاد   توانمندشـدن گرفتـه شـده بـراي    پس از روشن شدن معاني به كـار  
توانمندشدن را نيـز مـورد واكـاوي قـرار دهـيم؛ نويسـندگان ابعـاد توانمندشـدن را داراي         

  اند كه به صورت مجزا در قاب زير آمده است: هايي عنوان نموده ويژگي

 

  هاي توانمندشدن از منظر نويسندگان مختلف ابعاد و ويژگي .1قاب شماره 

  ها و ابعاد توانمندشدن شاخص نويسندگان

 توانمندشدن قانوني، توانمندشدن سياسي، توانمندشدن اقتصادي، توانمندشدن اجتماعي.  )1996سيدا (

گيري، خودمختاري جسماني، خودمختاري  خودمختاري در دانش، خودمختاري در تصميم )1995ججيبهوي (
  اتكا به نفس.احساسي، خودمختاري اقتصادي و اجتماعي و 

 )2000كيشور (

هاي مدرن، قرار داشتن در موقعيت كار در طول  خودمختاري مالي، مشاركت در بخش
ها، ايجاد امكان توانمندشدن از سوي ساختار  گيري ها و تصميم عمر، سهيم بودن در نقش

و  خانواده، برابري در ازدواج، (نبود) كاستن ارزش زنان، رهايي زنان، مزيت در زناشويي
 ازدواج سنتي.

شولر و هاشمي 
)1997( 

گيري در خانوار،  جايي و مشهود بودن، امنيت اقتصادي، منزلت و قدرت تصميم قدرت جابه
  هاي غير خانوادگي. توانايي براي تعامل مؤثر در فضاهاي عمومي، مشاركت در گروه

استروم كوئيست 
 شناختي، اقتصادي، سياسي. شناختي، روان )1993(

  )1999(سن 
ومير، نرخ مواليد، دسترسي به تسهيالت اوليه مانند  نبود نابرابري جنسيتي در نرخ مرگ
اي و تحصيالت عالي، اشتغال، مالكيت دارايي، كار  مدرسه، دسترسي به آموزش حرفه

 گيري. خانوار و تصميم

  )2002(منبع: مطالعات تجربي بيان شده توسط مالهاترا و همكاران، 

، فرآيند برابري و تواناسازي زنان داراي پنج مرحله است: خـدمات رفـاه   النگهاز منظر 
(Welfare)  دسترسي به منـابع ،(Access) سـازي، مشـاركت    ، آگـاه(Participation)  و

شـده   زمـان تشـكيل   ي هم و فرآيند توانمندشدن زنان نيز از سه مؤلفه (Control)كنترل 
  . )57: 2003(ليچ،  .و نتايج شرط، عمل يا عامليت است: منابع يا پيش

شرط، به دو قسمت منـابع   كند كه پيش بيان مي النگهي  ي نظريه ) در ادامه2000( كيشور
ي توانمندشدن نيز خصوصيات محيط يا شرايط  تقسيم است؛ زمينه و زمينه توانمندشدن قابل

رابـر آن  كنـد يـا مـانعي در ب    اجتماعي و فرهنگي است كه توانمندشدن زنان را تسـهيل مـي  
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 مـايوكس )، 2002( مالهـاترا شود، مانند سطح پايين سواد زنـان. بنـا بـه گفتـه      محسوب مي
اي مـؤثر بـر توانمندشـدن سياسـي آنـان       )، شناسايي عوامـل زمينـه  2006( آلندورا)، 2000(

ترين موضوعاتي است كه پژوهشگران توسعه براي بهبود  كننده)، از مهم (بازدارنده يا تسهيل
كنند. توانمندشدن زنان استراتژي و راهبردي بلندمدت  ها تأكيد مي شرايط زندگي زنان، بر آن
شـود و بـر    و تحليل علل انقيادشان بسيج مي نان براي تجزيه هاي ز است كه طي آن توانايي

گيرد كه به لغـو   آور صورت مي اي از اقدامات رضايت ها و مجموعه حل اساس آن، تنظيم راه
هـا و يـا لغـو اشـكال      تقسيم جنسي كار، تحمل مسئوليت كارخـانگي و نگهـداري از بچـه   

ين و تأسـيس برابـري سياسـي، آزادي    شود و در مقابل به تـأم  شده تبعيض منجر مي نهادينه
خشـونت وارده از سـوي مـردان و كنتـرل زنـان بـر        هيـ علانتخاب بر بارداري و اقـداماتي  

دهـد كـه درمـان و فضـاي      ي توانمندشدن به زنان اجازه مـي  پروسه«پردازد.  شان مي زندگي
 »ا كنندصورت انتقادي و جمعي بن شان را از نو به مخصوص خودشان را پيدا كنند و زندگي

ي تمركـز   در مباحث مربوط بـه توانمندشـدن، عمـده    مالهاترابه باور  .)7، 1990، مالينكس(
ي بين قدرت انتخاب و توانايي كنترل منابع قدرت بخش باشد.  بايست معطوف به رابطه مي

پردازد  ي توانمندشدن زنان مي نيز به تشريح ابعاد فردي و جمعي قدرت در پروسه واالباتلي
ي توانمندشدن زنان يـك امـر ضـروري     ي قدرت در پروسهقد است كه بررسي مقولهو معت

شده است. او معتقـد اسـت قـدرت در فرآينـد       است كه هميشه از مباحث عميق پس رانده
ايـن   قدرت از درون يا قـدرت درونـي:   - 1شود:  توانمندشدن زنان در اشكال زير ظاهر مي
نفس اشاره دارد كه البتـه در   ام روحي و اعتمادبهنوع از قدرت به احساس توانايي و استحك

افراد به يك درجه نيست اما منبع و منشأ دروني براي غلبه بر انقياد دروني است. با داشـتن  
ي مشكالتش از درونش نيسـت بلكـه بـه قسـمتي،     يابد كه علت همه اين قدرت فرد درمي

دن، كشف زماني است كه ي ساختارهاي خارج از خودش محدودشده و توانمندشوسيله به
قـدرت بـا هـم     - 2اي مستقل داشته باشد؛  تواند تجربه فرد احساس كند مقصر نيست و مي

توان به آن رسيد؛ ايـن قـدرت، بـه     آوردن چيزي كه تنها با ديگران مي دست قدرت به بودن:
معني با هم بودن براي تسهيم يك درك مشترك و يك هدف مشترك اسـت و اسـتحكام و   

ي آن دهنـده تر و متفاوت از افراد انجـام  شود، ماهيتي بزرگ از عمل جمعي ناشي  قدرتي كه
دارد. اين قدرت در مورد حمايت، همبستگي و همكاري است و هم به كساني كـه قـدرت   

قدرت  - 3كند؛  ندارند (مثل عوام) و هم به كساني كه قدرت دارند (مثل نخبگان) كمك مي
شود، در بطن اين نوع قـدرت   هاي زنان بالفعل مي ه تواناييزماني ك براي انجام دادن كارها:
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شود كه افراد از طريق قدرت دروني و قدرت باهم  قرار دارند؛ اين قدرت وقتي شناسايي مي
  بودن با حقوق و منافع خود آشنا شوند.

نوعي مراحل توانمندشدن زنان را بـا   بندي تئوريك اما الزم، به كردن اين تقسيمكاربردي
نفس از درون تا حركت بـه بيـرون و قـرار     و اعتمادبه (power within)قدرتي دروني كسب 

كند و درنهايـت حركـت    بيان مي (power with) ي جمعي با ديگرانگرفتن در گروه و تجربه
نظـران بـر    دهد. صـاحب  نشان مي (power to) آنان را براي ساختن و تأثير گذاشتن بر محيط

ي  ريك، براي توانمندشـدن زنـان، تعـاريف گونـاگوني از مقولـه     بندي تئو اساس اين تقسيم
اند كه در اين تعاريف، ديـالكتيكي بـودن    قدرت، در سه سطح خرد، ميانه و كالن ارايه داده

  اند: شده بندي  فرآيند توانمندشدن زنان نمايان است كه اين تعاريف، در قاب زير طبقه

  ي آن در پژوهشات داخلي و خارجيها مفهوم توانمندشدن و شاخص .2  قاب شماره

 قدرت براي انجام دادن كارها (سنتز) تز) قدرت باهم بودن (آنتي پرورش قدرت دروني (تز)

): افزايش 1991كلر و مندو (
نفس، تأكيد بر حق مستقل  اتكابه

خود در انتخاب، كنترل منابع، از 
 شان. ميان برداشتن وابستگي

نيازها و ): خودآگاهي از 1382رحمتي (
هاي دروني، برخورداري از توانايي الزم  خواسته

هاي خود، دستيابي  براي عملي ساختن خواسته
ها و كنترل بر زندگي، رشد  بيشتر به سرچشمه

 نفس. حس استقالل و اعتمادبه

): خوداتكايي و 1993باتلي واال (
نفس فردي براي مقاومت  اعتمادبه

جمعي، اعتراض و بسيج در جهت به 
 كشيدن روابط قدرت. چالش

): غلبه بر شرم 1376فرخي (
مورد خود، نمايش  بي
نفس و اطمينان خاطر  اعتمادبه

كردار و گفتارشان، توانايي ارزيابي 
صحيح و شناخت واقعي 

خويشتن، توانايي آگاهي از 
هاي  استعدادها و محدوديت

دروني خويش، برخورداري از 
ها،  قدرت رويارويي با دشواري

از توانايي و قابليت  برخورداري
 هاي خويش. نيل به هدف

هاي  ): حضور زنان در عرصه1391دهقانيان (
گيري، تصميم سازي، ارتقاء سطح  تصميم

مشاركت و همكاري در سطوح كالن مديريت 
و تفويض اختيار به ايشان جهت حضور فعال 

گيري و تصميم سازي و  هاي تصميم در عرصه
 دستيابي به جايگاه مديريتي.

تابي، يزدخواستي، فرخي راستايي ك
): توانايي جمعي و همبستگي 1382(

 براي انجام برخي از كارها.

): توانمندشدن را به 2001اگبومه (
معناي دستيابي بيشتر زنان به منابع 

دانند  و كنترل بر زندگي خود مي
كه موجب حس استقالل و 

ها  گرمي بيشتري در آن پشت
شود. اين فرآيند موجب  مي

گردد و  نفس زنان مي زايش عزتاف
به اين معنا كه موجب بهبود 

شود كه زنان از  تصويري مي
 بينند. خودشان مي

كلروان بي. وو: توانمندشدن زنان را فرآيندي 
وسيله آن زنان براي  كنند كه به تعريف مي

شوند  ساماندهي و همكاري خودشان توانمند مي
نفس خود و يكديگر را افزايش  و اعتمادبه

دهند و از حقوق خود براي انتخاب مستقل  مي
و كنترل بر منابع كه منجر به از بين رفتن جايگاه 

 كنند. گردد دفاع مي فرودستي ايشان مي

): توانمندشدن يك زن 1389پتشلي (
به اين مفهوم است كه او براي انجام 

برخي كارها توانايي جمعي پيدا كي كند 
و  و اين امر به رفع تبعيض ميان زنان

شود و يا در مقابله با  مردان منجر مي
تبعيض هالي جنسيتي در جامعه مؤثر 

 گردد. مي

): توانايي زنان براي 1387جعفري (): 2002مالهاترا و سيدني رومن استولر و بواندر (): فراهم آوردن و 1380آبوت (
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اي  گونه كنترل، منابع و ابزار الزم به
مشاهده بوده و  ها قابل كه براي آن

در جهت مصالح خويش 
 كنند.  استفاده

نفس، آگاهي از حقوق خود  افزايش اعتمادبه
 .براي انتخاب مستقل و كنترل بر منابع

هايي را كه  تغيير ساختارها و ايدئولوژي
داشته  ها را در موقعيت فرودستي نگه آن

است، دستيابي بيشتر به موانع و كنترل 
بر زندگي، ايجاد استقالل و 

ها، ارتقاي  بيشتر در آن نفس اعتمادبه
خودباوري، خود ارزشمندي و 

 خوداتكايي.

  هاي نظري) (منبع: يافته

صورت پيوستاري از چندين  ، توانمندشدن زنان را بهزنان و توانمندشدندر كتاب  كارل
كنند، تعريف كرده است؛ اين  طور متقابل و با ارتباط دروني تقويت مي جزء كه يكديگر را به

  اند از:  اجزاء عبارت
از وضعيت زنان، چگونگي تبعـيض، حقـوق و    (Awareness Building)ايجاد آگاهي  - 1

جمعـي  ايجـاد آگـاهي    - 2اي به سمت برابري جنسـيتي؛   عنوان پله ها به هاي آن فرصت
(Collective Awareness) بودن در يك گروه را سبب  كه حسي از هويت گروهي و فعال

وانـايي  ويـژه ت  ، بـه (Capacity Building)هاي توسعه  ايجاد توانايي و مهارت - 3؛ شود مي
ها و تعامل با مردم و نهادها در دنياي  گيري، مديريت، اجراي فعاليت ريزي، تصميم طرح

گيري در خانه، اجتماع و جامعه؛  تر و قدرت تصميم مشاركت، كنترل وسيع - 4اطراف؛ 
تر بين مردان و زنان. او در آخر توانمندشدن زنان  تالش براي پرورش برابري وسيع - 5

و ايجـاد توانـايي منجـر بـه مشـاركت بيشـتر، منجـر بـه قـدرت           ي آگـاهي  را پروسه
  . )24: 1995(كارل،  كنترل بيشتر و منجر به تغيير است.گيري و  تصميم

طبق اين تعريف، كسب توانمندي درونـي در بـاب درك مسـائلي مثـل عـدم تبعـيض،       
ختن ي عامل سـا  واسطه ها براي زنان در جهت رسيدن به برابري جنسي، به حقوق و فرصت

گيرد؛ عامل ساختن و ايجاد كردن نقطه ارتباطي بين تحول دروني زنان بـه سـمت    شكل مي
تـرين جـزء ايـن     برقراري عوامل با دنياي بيرون و كسب زمينه برابري است و برابري نهايي

خود تشـكيل نشـده، برابـري هـم      كه نابرابري موجود خودبه پيوستار فرض شده و ازآنجايي
هـد گرفـت بلكـه نيـاز بـه عمـل سـاختن دارد. در ايـن تعريـف،          خود شـكل نخوا  خودبه

توانمندشدن زنان تقريبا با مشاركت سياسي يكسان فرض شده و به دست آوردن كنتـرل و  
گيري، همان توانمندشدن دانسته شده و بيشتر بعد حضور زنـان   مشاركت در فرآيند تصميم

توجه به ركن آخـر ايـن پيوسـتار     دهد. با ي اجتماعي و سياسي را مدنظر قرار ميدر عرصه
طـور   ي توانمندشدن زنان، بـه يعني برابري بين زن و مرد، بايد خاطرنشان كرد كه در پروسه
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ها اشاره كرد. با  ي آنها و به دست آوردن آگاهانه ي برابري فرصتتوان به مقوله تر مي دقيق
ي عمـل يعنـي   ي، به مرحلهعنايت به اين نكته كه در فرآيند توانمندشدن بعد از كسب برابر

  استفاده مناسب از اين برابري توسط عامالن كه همان زنان هستند، خواهيم رسيد.
  

  . مفهوم مشاركت سياسي4
  پيشتر گفته شد: 

شدن در يك اقدام جمعـي  منظور سهيم كارگرفتن منابع شخصي بهمشاركت به معناي به
با افزايش پـذيرش و توانـايي   شود و درنهايت  سازي مردم شروع مياست و از حساس

گيـري،   هاي توسعه از طريق درگير كردن آنان با تصميم گويي به برنامه ها براي پاسخ آن
   .)12: 1382محسني و جاروالهي، ( .ابدي ها خاتمه مي اجرا و ارزشيابي برنامه

هـاي سياسـي، اقتصـادي و     ي عامالن در زمينهتوان مشاركت را شركت فعاالنه همچنين مي
طوركلي تمامي ابعاد حيات دانسـت، چراكـه در لغـت، بـه معنـاي همكـاري،        رهنگي و بهف

داشتن است و اين بدان مفهوم است كه حضور يك فرد در اجتماعي داشتن و حضورشركت
عنــوان  توانــد بــه شــده، مــي اي تشــكيل  گيــري دربــاره مســئله كــه بــراي بحــث و تصــميم

مشاركت اجتماعي و سياسي، آگاهي و انگيـزه  داشتن تلقي شود. عنصر اساسي در  مشاركت
بخشـي امـور در شـكل هميـاري و      ي انسـجام كه برخي آن را تقبل آگاهانـه  طوري است؛ به

سـاروخاني،  ( دانستقصد بهبود و توانمندشدن زندگي اجتماعي  همكاري از روي انگيزه به
هـاي   انواع كنشي فرآيندي است كه دربرگيرنده مشاركت«در تعريفي ديگر،  .)521: 1370

منظور دخالت در تعيـين سرنوشـت خـود و جامعـه و تأثيرگذارنـد بـر        فردي و گروهي به
مشـاركت  مفهـوم   .)66: 1375(محسـني تبريـزي،    »گيري درباره امور عمومي است تصميم
منظور دخالت در تعيين سرنوشـت   هاي فردي و جمعي به ي انواع كنش، دربرگيرندهسياسي

مشاركت «گيري درباره امور عمومي است؛  نهادن بر فرآيندهاي تصميم خود و جامعه و تأثير
ايـن مشـاركت همانـا    سياسي، فقط حضور سياسي صرف به هر شكلي نيست و منظـور از  

دادن، نامزدشدن و و رفتارهايي چون رأي )137: 1380(پاول، » جويانه است فعاليتي مشاركت
بـه اعمـال و اقـداماتي     مشاركت سياسـي . گيرد ي عمومي را دربرمينمايندگي را در عرصه

گيرنـده و طـرح    هـاي تصـميم   ها پشتيباني از حكومت و دسـتگاه  شود كه هدف آن گفته مي
آميزي اطـالق   هاي موفقيت ها و فعاليت هاست و اغلب به كوشش تقاضاهايي از اين دستگاه

يرگـذاري بـر   شود كه البته هـدف آن تأث  شود كه توسط اقشار مختلف اجتماعي انجام مي مي
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ي يافتـه  اعمال حكومت و يا انتخاب رهبران سياسي است. مشاركت سياسي، تالش سازمان
دهنده در شـرايط   منظور افزايش كنترل بر منابع و مؤسسات نظم ها به ها و جنبش افراد، گروه

  اجتماعي سياسي مشخص است.
و به شرح زيـر   در دو سطح توده و نخبگان نسرين مصفا، به بيان مشاركت سياسي زنان

  گيرد:  مورد بررسي مي
داراي صور مقابـل اسـت: الـف) شـركت در انتخابـات و      مشاركت در سطح توده،  - 1

هـا و احـزاب سياسـي دولتـي و      هـا، انجمـن   استفاده از حق رأي، ب) شركت در گروه
هاي اجتماعي مانند جنـگ، خـدمات انسـان دوسـتانه،      غيردولتي، ج) شركت در تجربه

ترين ويژگـي   مهم مشاركت در سطح نخبگان: - 2زيست و بهداشت؛  طهاي محي جنبش
اين سطح از مشاركت، حضور در وضعيت اخذ تصميم بـراي جامعـه اسـت و مـوارد     

ي گـذاري، ب) حضـور در قـوه   گيرد: الف) حضور در مجالس قانون مقابل را در برمي
 رييس بخش).معاون وزير، مديركل و  مجريه و چهار سطح خدمات ملي اداري (وزير،

  . )66- 67: 1375(مصفا، 

دانـد  مشاركت در سطح نخبگان و برگزيدگان را يكي از انواع مشاركت سياسي مـي  ملكي
ي زناني با تحصيالت عالي، آگاه، متخصص و باعالقه و تعهـد  اين سطح معموالً در حيطه«كه 

وزارت و معاونـت  اجتماعي مانند نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و زنان شاغل در سطوح 
در خاتمه اين مبحـث،   .)102: 1384(ملكي، » شود رياست جمهوري و مديران ارشد ديده مي

هاي مشاركت و مشاركت سياسي را به شرح جدول زير به تفكيك بيـان  ها و شاخصويژگي
  خواهيم كرد:

  ياسيسهاي مشاركت و مشاركت  ها و شاخص ويژگي .1جدول شماره 
  سياسي مشاركت  مشاركت

با استفاده از  سهيم شدن در يك اقدام جمعي - 
 ؛منابع شخصي

گيري، اجرا و  درگيرشدن در تصميم - 
  ها؛ برنامه  ارزشيابي

  ؛گيري بحث و تصميمحضور براي  - 
  هاي فردي و گروهي؛ نوعي از كنش - 

  دخالت در تعيين سرنوشت خود و جامعه؛ - 
  .گيري درباره امور عمومي دخالت در تصميم - 

 ساز؛ هاي تصميم اني از حكومت و دستگاهپشتيب - 
  ها؛ طرح تقاضاهايي از اين دستگاه - 

  تأثير گذاري بر اعمال حكومت يا انتخاب رهبران سياسي؛ - 
  ها. مان يافته افراد، گروه ها و جنبشنوعي از تالشهاي ساز - 

  هاي نظري) (منبع: يافته
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  مشاركت سياسي زنان. مروري بر ادبيات پژوهشي پيرامون توانمندشدن و 5
مطالعات فراواني پيرامون مفهوم توانمندشدن و مشاركت سياسي زنان صورت گرفته است؛ 

  توان در سه دسته كلي مورد بررسي قرار داد: هاي داخلي را مي پژوهش
 بـر آن  ميزان مشاركت سياسي زنـان و عوامـل مـؤثر    در دسته اول سعي شده تا - 1

  اند از: ها عبارت بررسي گردد كه اهم آن
طور مستقل به  ): به1381، محمدحسين پناهي (شناسي مشاركت سياسي زنان جامعه 1.1

موضوع مشاركت سياسي زنان پرداخت و هـدف آن، بررسـي عوامـل مـؤثر بـر مشـاركت       
نفري، متشكل از زنان شـهر تهـران    706آماري   با نمونه 1381سياسي زنان تهراني در سال 

ژوهش حاكي از آن است كه مشاركت سياسـي زنـان تهرانـي در    هاي اين پ بوده است. يافته
ي ايـن عوامـل،    گذارد كه ازجملـه  سطح پاييني قرار دارد و عوامل گوناگوني بر آن تأثير مي

هاي جمعي، اثربخشـي سياسـي، ميـزان     هاي مرجع، استفاده از رسانه منزلت اجتماعي، گروه
هـاي   رهاي مستقل پژوهش، ميـان مؤلفـه  عنوان يكي از متغي منابع و فرهنگ سياسي است. به

نظام سياسي، نگرش زنان نسبت به نخبگـان سياسـي و نگـرش زنـان      نگرش زنان نسبت به
نسبت به توانايي سياسي زنان و فرهنگ سياسي آنان رابطه معناداري وجود دارد و گـرايش  

ج سياسي دوستان و والدين تأثير كمي بـر مشـاركت سياسـي زنـان داشـته اسـت امـا نتـاي        
كند، بلكه  آمده از اين پژوهش، تأثير نگرش سياسي بر مشاركت سياسي را تأييد نمي دست به

دانـد   تفاوت و يا مردد مـي يكي از موضوعات مطرح در جامعه ايران را وجود خيل افراد بي
دهند و يا داراي گرايش سياسي خاصي نيستند و  نفي و مثبت خود را بروز نميكه نگرش م

  بسيار پاييني دارند. يا آگاهي سياسي
): نشـان  1381( يقاسـم ، متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي مؤثر بـر مشـاركت سياسـي    2.1

و در كـل،    ي آماري، داراي مشاركت سياسي بودهدرصد زنان جامعه 3/14دهد كه فقط  مي
ترين علل ضعف مشـاركت   سطح مشاركت سياسي زنان ضعيف است. در اين پژوهش مهم

تماد در روابط اجتماعي، كمبود امنيت اجتماعي و اخالقي، پايين بودن سياسي زنان، عدم اع
سطح اميد به آينده، كافي نبودن اعتماد به مسئوالن، كمبود اعتماد دروني و دوري از برخورد 

  داري شمرده شده است. با نامحرم و ازدواج و خانه
را  سياسـي زنـان  نقش عوامـل روانشناسـي در مشـاركت    ) 1381البنين چابكي ( ام 3.1

ي بـا مـردان از    كنـد: زنـان در مقايسـه    هـايش بيـان مـي    مطالعه قرار داده و در بخش يافته
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علل، كم عالقگـي    مندي كمتري نسبت به سياست برخوردارند؛ همچنين در بررسي عالقه
 شخصـيتي  - روانـي   داند كه عواملزنان نسبت به سياست را به عوامل متعددي مرتبط مي

مشاركت سياسي تمامي افراد اعـم از زن و مـرد، از جملـه آن مـوارد اسـت؛       تأثيرگذار بر
نوبه خود، معلول عوامل ديگري كه  فرهنگي، عامل ديگري است كه به –عوامل ساختاري 

  باشد. همانا فرهنگ پذيري سياسي است، مي
 شـناختي  بررسـي جامعـه  اي به  ) نيز در مطالعه1391فاطمه گالبي و فتانه حاجيلو ( .4.1

ها بـر   اند و متغيرهايي كه تأثير آن پرداخته برخي عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت سياسي زنان
از خاستگاه اجتماعي و اقتصـادي    مشاركت سياسي زنان مورد سنجش قرارگرفته را عبارت

هـاي   ها، فعاليت والدين و دوستان فرد در انجمن خانواده، عضويت و فعاليت فرد در انجمن
انـد.   فرد به مشاركت، تمايل والدين و دوستان فرد به مشاركت، عنوان كـرده  مختلف، تمايل

هـا   دهد كه از بين اين متغيرها، متغير فعاليـت فـرد در انجمـن    آمده نشان مي  دست  نتايج به
بيشترين تأثير و تمايل والدين فرد به مشاركت، كمترين تأثير را بر مشاركت سياسـي داشـته   

راه افزايش مشاركت زنان، توانمندشـدن سياسـي زنـان اسـت. از     ترين  است؛ همچنين مهم
ي توانمندشدن سياسي، آموزش و اشتغال زنان است؛ در اين راستا بحث كننده عوامل تسريع

كنندگان خـدمات   عنوان دريافت گردد. بدين معني كه زنان را نبايد به عامليت زنان مطرح مي
ويـژه در   اصـلي در فرآينـد تغييـر، بـه     بـازيگر  عنـوان  در نظر گرفت بلكه خود زنان بايد بـه 

شـان در   هاي مهم زندگي و كنترل بر منابع و تصميمات مهم و تأثيرگذار بر زنـدگي  انتخاب
نفس،  تواند سبب رضايت از زندگي، عزت وجود توانمندي زنان مي نظر گرفته شوند. با اين 

اي از  دي، مجموعـه مشاركت در زندگي اجتمـاعي و سياسـي گـردد. بـه منظـور جمـع بنـ       
هاي   هاي پژوهش متغيرهايي كه بر ميزان مشاركت سياسي زنان اثرگذار است و حاصل يافته

  اند: ترسيم شده 1ي  اين دسته هستند، در دياگرام شماره
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  متغيرهاي اجتماعي

  

  

  سطح فرهنگ سياسي

  
  

  روانشناختي -فرهنگي متغيرهاي 

  

  

  متغيرهاي مؤثر بر مشاركت سياسي .1دياگرام شماره 
  
، مسـئله اصـلي   موانع ارتقاي مشـاركت زنـان  هاي داخلي،  ي دوم پژوهش در دسته .2

  است كه به برخي اشاره خواهيم كرد:
، صـمد راد انـور   هاي ارتقاي مشاركت زنان در ابعـاد سياسـي و اقتصـادي    مكانيسم 1.2

رغـم   كرده به دهد كه اكثر زنان تحصيل اين پژوهش نشان ميهاي  ): او در بخش يافته1383(
گرايش به اشتغال و مشاركت اقتصادي به دليل آگاهي از نقص قـوانين، تمايـل كمتـري بـه     
مشاركت سياسي دارند؛ بنابراين تالش براي اصالح قوانين حـاكم بـر شـئون زنـان جامعـه      

  شرط اساسي براي ارتقاي مشاركت آنان است. پيش
كاركردهــاي )، در پژوهشــي بــه بررســي 1393فــرد و همكــاران (ا پيشــگاهيزهــر 2.2

آمـده   دسـت  اند كه نتايج به پرداخته ي مشاركت سياسي زنانتوانمندشدن جنسيتي در توسعه
خـواه   هـاي سياسـي تماميـت    دهد: ضعف ساختارهاي زيربنايي، حاكميت نظام آن نشان مي

ظام مردساالر و همچنين نگرش منفـي  ي نآموزشي ضعيف و سلطه - ساختارهاي فرهنگي 

 منزلت اجتماعي ـ
 هاي مرجع گروه ـ
 سطح اعتماد به نهادها ـ

 اخالقيو  سطح امنيت اجتماعي ـ

 هاي جمعي استفاده از رسانه ـ
 نگرش به نظام سياسي ـ
 نگرش به نخبگان سياسي ـ
 سياسي دانش و تجهيزات ـ
 هنجارمند بودن مشاركت سياسي ـ
 ها نگرش به توانمندي ـ

 شخصيتي ـعوامل رواني  ـ
 فرهنگي ـعوامل ساختاري  ـ

سياسي مشاركت  
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تـرين عوامـل مشـاركت سياسـي انـدك زنـان در        زنان به ماهيت مسـائل سياسـي، از مهـم   
تـرين   هاي سياسي، فرهنگي و آموزشي نيـز از مهـم   كشورهاي مورد مطالعه است؛ شاخص

ي سياسـي ايـن كشـورها هسـتند     ساختارهايي هستند كه مانع كاركرد مؤثر زنان در توسـعه 
ه ساختارهاي سياسي كشورهاي منطقه، ساختاري مردساالر دارند و دولت و سياسـت  چراك

آورد و همچنين ساختارهاي  اي مردساالر است كه حضور پررنگ زنان را تاب نمي نيز پديده
هـاي سياسـي مـوانعي ايجـاد      ي خود، در برابر حضور زنان در عرصـه اندازه آموزشي نيز به

سـاختارهاي فرهنگـي يكـي از سـاختارهاي مـؤثر در       كنند. آنچه مشخص اسـت آنكـه   مي
هـا   و رسوم، سنت  اي از دين، آداب دهي به كاركردهاي جوامع هستند و طيف گسترده شكل

بـودن مشـاركت زنـان،    رنـگ  گيرند. يكي ديگر از عوامل كـم  و هنجارهاي جامعه را دربرمي
يت زنان در امور سياسـي  ها و آداب مردساالرانه است كه زمينه را براي حضور و فعال سنت

كند؛ همچنين بر اساس باورهاي ديني و مذهبي، فعاليت زنان در خارج از حريم  نامساعد مي
هـاي   دهند. عامل مهم ديگري كه مانع از مشاركت زنـان در عرصـه   خانواده را اولويت نمي

 ها بـه ماهيـت سياسـت و    شود، خود زنان و نگرش آن ي سياسي ميويژه عرصه جامعه و به
توان به بدبيني نسبت  دارند و مي مسائل سياسي است؛ زنان رفتارهاي سياسي خاص خود را

دانند و توانـايي حضـور در    اي مردانه مي به سياست اشاره كرد چراكه زنان سياست را حرفه
كاري و گـرايش و پايبنـدي    كنند البته محافظه هاي سياسي را از آن خود احساس نمي عرصه

ا هم نبايد ازنظر دور داشت و زنان با توجه به ماهيـت جسـمي و روحـي    ها ر زنان به سنت
كننـد.   هاي پراضطراب و خشن دوري مـي  ها و محيط خود، معموال از درگيرشدن با موضوع

هاي توانمندشدن در ايران، نبود منابع علمي كـافي و مناسـب و نيـز     مانع مهم اجراي برنامه
هاي كلي نظـام اداري   منظور تحقق سياست هاست؛ به هاعتماد در اجراي اين برنام الگوي قابل

هـا در   ي توانمندشدن در بعد فردي و بـا رويكـرد ارتقـاي توانـايي    لزوماً پرداختن به مقوله
كاركنان نظام اداري ايران كافي نيست، بلكه پرداختن به اين موضوع در بعد سـازماني و بـا   

  كشور ضروري دارد. هاي اجرايي رويكرد ارتقاي توانمندي در دستگاه
): 1393، حاكم قاسمي و فاطمه معاني (عوامل محدود ماندن مشاركت سياسي زنان 3.2

ي مجلـس   سعي دارند تا به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا تعداد نمايندگان زن در نـه دوره 
شوراي اسالمي محدود مانده و افزايش نيافته است و عوامل مـؤثر در بـروز ايـن وضـعيت     

دهـد، از   دهد عوامل دروني كه گرايش زنان را شكل مي تايج اين پژوهش نشان ميكدامند. ن
دهد، از سويي ديگـر در   هاي زنان را جهت مي سو و عوامل مختلف محيطي كه فعاليت يك
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پـذيري   بروز وضعيت مورد مطالعه مؤثرند. در اين ميان عوامل فرهنگي و چگونگي جامعـه 
ماندن تعداد نمايندگان  مشاركت سياسي زنان و محدود يترين عوامل محدودكننده زنان مهم

ي  كننـده  عوامل ممانعت  زن در مجلس شوراي اسالمي است. در خاتمه اين بخش مجموعه
هـاي داخلـي، ضـمن ديـاگرام زيـر      هـاي پـژوهش   ارتقاي مشاركت سياسي، بر اساس يافته

  است:  آمده
  

  

  

  ارتقاي مشاركت سياسي ي كننده: عوامل ممانعت 2دياگرام شماره 

اش بـر مشـاركت    مكانيسم توانمندشـدن سياسـي و اثرگـذاري    ي سوم، در دسته .3
پـردازيم: در   مدنظر قرار گرفته است كه در ادامه به بررسـي يكـي از آن مـوارد مـي     سياسي

ي  چگونگي توانمندشـدن زنـان در عرصـه   شده،  ) انجام 1391پژوهشي كه توسط ابطحي (
بررسـي شـده و مشـاركت      المللـي  گيري ملي و بين گيري سياسي در ساختار تصميم تصميم

ي پايـدار و توانمندشـدن، در فرآينـد     وسـعه هـاي اساسـي ت   سياسي زنان يكـي از شـاخص  
دهد كـه در   شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي المللي عنوان  هاي ملي و بين گيري تصميم

ايران به دليل فضاي باز سياسي در امـر مشـاركت سياسـي، انتخابـات، احـزاب سياسـي و       
يافتـه    نيـز افـزايش  ي سياسي و جامعه مدني حاكميت قانون زمينه مساعد براي رشد توسعه

بندي سياسي، رقابت ايدئولوژيك، مشاركت  ي الزم براي گروهاست و در حال حاضر زمينه
ي سياسي وجود دارد لذا زنان با ايجاد تمركـز در جامعـه مـدني و    سياسي و تقويت توسعه

هاي اسالمي و مذهبي خويش را به ثمر برسـانند و   فرهنگ سياسي توانستند اهداف و آرمان
ديگر زنان توانستند در  عبارت  يافته است. به  ي مدني افزايش هي سياسي نسبت به جامعهآگا

اي را ايفا  كننده ي سياسي، نقش تعيين پويش افزايش ظرفيت نظام سياسي و در نهايت توسعه
هاي توسعه  عنوان شاخص نمايند. فرهنگ سياسي و مشاركت سياسي نيز در اين پژوهش به

وسـيله آن زنـان در شـكل     شده كه به عنوان ابزاري معرفي و انتخابات به  شده سياسي مطرح 
نمايند. در دياگرام  منظور اعمال اقتدار سياسي، مداخله مي بخشيدن به سرنوشت سياسي و به

 آگاهي زنان از نقص قوانين ـ
 جنسيتي وجود شكاف ـ
 زنان پذيري جامعهنحوه  ـ

 مشاركت سياسي زنان
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هـاي   توان مكانيسم اثرگذاري توانمندشدن بر مشاركت سياسـي را بـر اسـاس يافتـه     زير مي
  مطالعات داخلي مشاهده نمود:

  مكانيسم اثرگذاري توانمندشدن بر مشاركت سياسي ةنحو .3رام شماره دياگ
  (منبع: مطالعات پيشين پژوهش) 

  

  

  
  
  

  
شـود تـا ابتـدا بـر اسـاس       تر نيز بيـان شـد، سـعي مـي     طور كه پيش در اين مقاله همان

هـاي موجـود، مـدلي را بـراي      هاي داخلي و سپس با توجه به نظريـات و تئـوري   پژوهش
مكانيسم اثرگذاري توانمندشدن سياسي بر مشاركت سياسي زنان ترسـيم نمـود و در آخـر    

هـاي دنيـاي    هـاي نظـري و خروجـي    تجربي ارايه نمود كه تلفيقي از ديدگاهـ   نظريمدلي 
اي و تكنيـك   واقعي باشد. بر اساس اين هدف، روش پژوهش در اين مقاله، مطالعه كتابخانه

  پردازيم. لي است كه در مبحث بعدي به آن ميتحلي -  تحليل، توصيفي
  

  . روش پژوهش6
 اي از رونـد و مجموعـه   ي بـه واقعيـت بـه شـمار مـي     هاي پژوهش، ابزارهاي دسـتياب  روش
گيرند؛ بدين منظور در اين پژوهش از  ها هستند كه براي رسيدن به هدفي صورت مي فعاليت

هاي  تواند پژوهشگر را در تهيه مدل گرفته شده چراكه اين روش مي محتوا بهرهروش تحليل
ـ   عنوان يك روش مي عملكردي كمك كند و همچنين به طـور معكـوس موجبـات     هتوانـد ب

از طريـق تحليـل محتـوا    «شناخت انديشه و سبك يك نويسنده يا شـاعر را فـراهم سـازد؛    
تـوان   يافـت، بلكـه مـي     تنها به توصيف رسيد و بعد از آن به تحليل عليت دست توان نه مي

 تقويت توسعه سياسي:

 ايجاد تمركز در جامعه مدني  ـ

 ارتقاي فرهنگ سياسي  ـ

 ايجاد فضاي باز سياسي:

 تقويت انتخابات  ـ

احزاب سياسيتقويت   ـ
 حاكميت قانون  ـ

سياسي  مشاركت
سياسي  توانمندسازي
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(سـاروخاني،   »موجبات فهم درون و همـدلي ايجـاد احسـاس مشـترك را فـراهم سـاخت      
1382:  238(.  

بنـدي كـرد:    توان در دو نوع كمـي و كيفـي دسـته    هاي تحليل محتوا را مي انواع تكنيك
منظور  و به عنوان روشي براي شمارش عناصر يا عوامل متني آشكار تحليل محتواي كمي، به

اما در  ها و يا پاسخ به سؤاالت برآمده از تحقيقات تجربي قبلي و نظري استآزمون فرضيه
منظور رفع نواقص تحليل محتواي كمي، گرايش به تحليل محتـواي   رويكردي متفاوت و به

گرايان در تحليل محتوا وارد گرايان دو نكته اساسي را بر كميايجاد شده است. كيفي كيفي،
هـاي معـدود    دانند: كمي بودن تحليل محتوا باعث سطحي شدن تحليل و غفلـت از داده  مي

توانـد،   اوقات حضور حتـي يـك نمـاد مـي     شود در حالي كه گاهي ولي باارزش زيادي مي
بر اساس استنباط نتايج مبتنـي   روش كيفي تحليل محتوا«ارزش حياتي داشته باشد؛ بنابراين 

. )22: 1373هولستي، ( »باشد يم شده است، هايي كه در پيام تعريف بر بودن يا نبودن ويژگي
مصـاحبه نيمـه   رد تكنيك ي حاضر از طريق كارب الزم ذكر است متون مورد تحليل در مقاله

شـده   آمده و سپس از صورت گفتاري به قالب متن نوشـتاري تبـديل    دست  به يافته ساخت
اي اسـت كـه در آن سـؤاالت از قبـل مشـخص       مصاحبه نيمه ساختاريافته، مصاحبهاست؛ 

ها آزادند كه پاسخ  شود اما آن هاي مشابه پرسيده مي دهندگان، پرسش شود و از تمام پاسخ مي
در راهنمـاي مصـاحبه جزئيـات    «خواهند، مطـرح كننـد؛ البتـه     د را به هر طريقي كه ميخو

شود كه اين موارد در طي فرآيند مصاحبه تعيين  ها ذكر نمي مصاحبه، شيوه بيان و ترتيب آن
شـده از   هـاي اسـتخراج   منظـور سـاماندهي داده   همچنين به .)157: 1383(دالور، » شوند مي

و ارايه الگوي نهايي، از ي مجلس شوراي اسالمي نفر از زنان نماينده 10مصاحبه شفاهي با 
) استفاده شده كه بر اين اساس، Max QDA( ياهاي كيفي مكس كيو.دي. افزار تحليل داده نرم

  شوندگان به شرح جدول زير است: اي مصاحبه هاي زمينه ويژگي

  شوندگان اي مصاحبه ها زمينه يژگيو .2  شمارهجدول 
 تعداد دفعات نمايندگي سن ورود به فعاليت سياسي وضعيت تأهل ميزان تحصيالت سن  رديف

 1 40 متأهل پزشك 1347  1

 2 41 متأهل ليسانس 1341  2

  1 45 متأهل دكتري 1333  3
  2 48 متأهل كارشناسي ارشد 1344  4
 1 52 متأهل كارشناسي ارشد 1336  5
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  2 38 متأهل دكتري 1345  6
 3 48 متأهل ارشدكارشناسي  1335  7

  2 39 متأهل ليسانس 1339  8
 1 40 متأهل دكتري 1343  9

 3 38 متأهل ليسانس 1337  10

  
  هاي پژوهش . يافته7

و محوري متن نوشـتاري   هاي انجام شده، به كدگذاري باز سازي متون مصاحبه پس از پياده
هـاي مـذكور   مصـاحبه عبارت معنايي از  522ها پرداخته شده است و  در مجموع،  مصاحبه

 18درمجموع ي اول و دوم بسط داده شد.  استخراج گرديد كه به چندين مقوله از نوع درجه
ي اصلي استخراج گرديد كه به تفكيك فراوانـي  مقوله 6درجه اول و دوم و همچنين  مقوله

  مقوالت و عبارات معنايي در جدول زير آمده است:

  هاي پژوهش مقوالت حاصل از تحليل محتواي مصاحبهاستخراج مقوالت و زير  .3شماره جدول 

  فراواني  عبارات معنايي  مقوالت درجه دوم  مقوالت درجه اول  مقوالت اصلي

توانمندشدن 
 سياسي زنان

مشاركت و 
 كنشگري سياسي

اقدامات و 
 دستاوردها

ارايه راهكارهاي سياسي؛ ارايه 
؛ دستاوردسياسي و اجتماعي به زنان

 سياسي.انجام اقدامات 
53 

 7 برخورداري از وفاداري حزبي. تعلق سياسي

 نخبگي سياسي

برخورداري از 
 نگرش ويژه به زنان

استفاده از تجارب موفق در حل مسايل؛ 
عنوان يك كل؛ مسئله  توجه به زنان به

 مندي براي زنان.محوري و دغدغه
33 

باور به توانمندي 
 زنان

به  باور به قدرت انتخاب زنان؛ باور
مندي زنان؛ باور به رفع تبعيض؛ احترام

گرايي؛ باور به مشاركت  باور به عمل
 هاي مختلف. زنان در عرصه

34 

اعتقاد و باور به 
 هاي عام ارزش

پذيرش اصل مردم محوري؛ اهميت 
فرهنگ؛ اهميت جايگاه و منزلت زن و 

 خانواده.
11 

 محيط فردي
 هاي شخصيتي ويژگي

استقالل مالي شخصي؛ استقالل فردي؛ 
  عقل مداري؛

عدم تعصب؛ پذيرش عقايد متنوع؛ 
برخورداري از باور و اعتقادات مذهبي؛ 
خودباوري و خودشناسي؛ اثرپذيري از 

 گروه مرجع.

31 

اندوزي؛ عالقه  كسب شناخت و تجربه هاي فردي در ميدان عمل ويژگي
 59به يادگيري و ادامه تحصيل؛ عالقه به 
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هاي  به سختيآموزش؛ عدم توجه 
ريزي براي تحقق  زندگي و كار؛ برنامه

اهداف؛ شجاعت در دفاع از حق؛ 
 مندي؛ صبر در عمل؛ پشتكار.دغدغه

 تعلق محلي محيط اجتماعي
تهييج محلي؛ وابستگي محلي؛ پذيرش و 
آگاهي اجتماع محلي از سابقه سياسي؛ 

 برخورداري از حمايت قوميتي.
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ساز؛  وقوع رخدادهاي سياسي زمينه
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  برخورداري از پشتيباني افراد سياسي؛

ي از همفكري و مشورت؛ مند بهره
هاي سياسي؛  ي از همكاريمند بهره

 مندي از حمايت حزبي. بهره
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  محيط سياسي بازدارنده
 

اي در تضاد با مشاركت  كليشهباورهاي 
سياسي زنان؛ نگرش منفي به مشاركت 
سياسي زنان؛ وجود موانع مشاركت 

هاي سياسي در  سياسي؛ وجود مقاومت
 برابر زنان.

51 

 محيط خانوادگي

 محيط خانه پدري

 ها و باورها ارزش

باور به تربيت سياسي؛ اهميت تحصيل 
  در خانواده؛

رابطه خوب هاي مذهبي؛  باورها و ريشه
 ميان والدين؛ ارزشمندي زن در خانواده.
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  محيط خانوادگي
 

 رابطه با والدين
نفس فرزندان؛ حمايت  پرورش اعتمادبه

 فرزندان.

 هاي مادر ويژگي
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سوادي مادر؛  مادر؛ توانمندي مادر؛ كم
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 هاي پدر ويژگي

تحصيالت پدر؛ شغل پدر؛ محبت و 
  پشتيباني پدر؛

پرورش تفكر تحليل و انتقادي؛ وجود 
هاي فكري مدرن در پدر؛ پيشينه  گرايش

 سياسي پدر؛ الگوپذيري از پدر.
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 اي هسته

 تعداد فرزندان؛ كيفيت رابطه با فرزندان رابطه با فرزندان

83  
اثر شغل بر زندگي 

 خانوادگي

زمان كنار خانواده بودن؛ ورود كاهش 
هاي سياسي؛ تحمل  خانواده به عرصه

هاي اقتصادي و اجتماعي؛  هزينه
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  هاي پژوهش) (منبع: يافته
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صورت دياگرامي از روابط نشان داد كه بيانگر نحوه استدالل و  توان به ميجدول فوق را 
  هاي كيفي باشد: تحليل داده

  
  

  
  
  

  

  تحليلي مقاله: مدل 4شماره دياگرام 

هاي حاصل از تحليل مصـاحبه، بـه دو    بر اساس يافته مفهوم اصلي توانمندشدن سياسي
. بعد اول توانمندشدن نخبگي سياسيو  مشاركت و كنشگري سياسيبعد اصلي اشاره دارد: 

كه به تفكيك است   و همچنين تعلق سياسي، قابل سياسي، به دو دسته اقدامات و دستاوردها
انـد. اقـدامات و    هـا تكـرار شـده    عبارت معنايي در متن مصـاحبه  7و  53اواني ترتيب با فر

ي ارايـه  هايي چون توان در عبارات و شاخص دستاوردها و تعلق سياسي زنان توانمند را مي
ي دستاوردهاي سياسي و اجتمـاعي بـراي زنـان، انجـام اقـدامات      راهكارهاي سياسي، ارايه

يافت. مفهوم نخبگي سياسي نيـز حاصـل چنـدين    زبي سياسي و برخورداري از وفاداري ح
برخورداري از نگرش ويژه به زنان، بـاور بـه توانمنـدي    ها نظير  شاخص برآمده از مصاحبه
عبارت معنايي تكـرار شـده اسـت.     88كه در باشد  هاي عام مي زنان، اعتقاد و باور به ارزش

 ي نخبـه مقاله مشخص گرديد، زنان  ها ها و داده طور كه در مدل تحليل برآمده از يافته همان
سياسي در مسير توانمندي از چهار محيط فردي، خانوادگي، سياسي و اجتماعي خود متـأثر  

  ، فراواني عبارات معنايي هر يك از مقوالت اصلي مشخص1ي اند كه در نمودار شماره شده
يك از  ، كدامهاي موارد مطالعاتي توان مشخص نمود كه در پاسخ شده است؛ بدين طريق مي

ي سياسي، از فراواني و اهميت بيشتري برخوردار بـوده  عوامل مؤثر بر توانمندي زنان نخبه
طور كه در نمودارها مشـخص خواهـد گرديـد، محـيط خـانوادگي بيشـترين        هماناست و 

ها داشته است و ايـن محـيط شـامل دو     ي سياسي و توانمندي آناثرگذاري را بر زنان نخبه

  نخبگي
 سياسي

  مشاركت و
 كنشگري سياسي

 توانمندي سياسي زنان نخبه

 محيط فردي

 محيط خانوادگي

 محيط سياسي

 محيط اجتماعي
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اي (كه مقصود زندگي خـانوادگي پـس از زناشـويي اسـت و      د: خانواده هستهباش زمينه مي
  خانواده پدري.

  
  فراواني عبارات معنايي .1 شمارهنمودار 

  ي سياسي بر اساس مقوالت اصلي عوامل مؤثر بر توانمندي زنان نخبه

ي سياسـي، بـر    در نمودار زير نيز، فراواني عبارات معنايي مؤثر بر توانمندي زنان نخبـه 
  دوم، آمده است: درجهياساس مقوالت 

  

  فراواني عبارات معنايي .2 شمارهنمودار 
  ي سياسي بر اساس مقوالت درجه دوم عوامل مؤثر بر توانمندي زنان نخبه

عبارات معنايي  تعدادهاي فوق، هر يك از مقوالت و عوامل اصلي بر اساس  در دياگرام
اي يا زندگي  اند و از ميان ابعاد مختلف، محيط خانوادگي، محيط خانواده هسته شده مشخص
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عنوان يك نخبه سياسـي اثرگـذاري    پس از ازدواج زنان، بر ميزان و كارايي سياسي ايشان به
هـاي مشـوق موجـود اسـت كـه بـر        دارد؛ پس از محيط خانوادگي، محيط سياسي و زمينه

ي سياسي اثرگذار است؛ در محـيط اجتمـاعي نيـز،     و ميزان توانمندي زنان نخبه گيري شكل
هـا   فراواني عبارات معنايي در حـوزه محـيط سياسـي مشـوق بيشـتر از موانـع و بازدارنـده       

  شده است. گزارش
  

  گيري . نتيجه8
شرط ضروري  طور عام و توسعه سياسي و پيش توانمندشدن سياسي، يكي از ابعاد توسعه به

  معنا با ايجاد فرصت توان هم اي تحقق توسعه در كشورهاست؛ توانمندشدن سياسي را ميبر
براي شمار زيادي از شـهروندان و دخالـت ايشـان در امـور سياسـي دانسـت. از منظـري،        

ها و واسپاري و مشـاركت در   توانمندشدن سياسي با افزايش مشاركت و حضور سياسي آن
در مباحث مربوط به توانمندشدن، عمده تمركـز   مالهاترا؛ اداره امور سياسي در ارتباط است

بـا تشـريح    واالبـاتلي داند و  را بر رابطه بين قدرت انتخاب و توانايي كنترل منابع قدرت مي
ي قدرت در كند: بررسي مقوله ي توانمندشدن بيان ميابعاد فردي و جمعي قدرت در پروسه

شده اسـت؛ از   ي توانمندشدن امري ضروري است ولي هميشه از مباحث پس رانده پروسه
شامل قدرت دروني، قدرت باهم بـودن و قـدرت   توانمندشدن ديدگاه او، قدرت در فرآيند 
  براي انجام دادن كارهاست.

تـوان در افـزايش    ) را مـي 2ي (به شرح جدول شـماره  توانمندشدنهاي  ابعاد و ويژگي
هاي مختلف، دسترسي به منـابع، ايجـاد و افـزايش    گري در حوزهخودتعيينخودمختاري و 

هاي محيط و شرايط اجتماعي فرهنگي اجتماع  آگاهي، مشاركت و كنترل دانست اما ويژگي
مثابـه مـانعي در برابـر آن نمايـان شـوند.       توانند توانمندشدن را تسهيل كـرده يـا بـه     نيز مي

هـاي فـردي و    هاي اجتماعي فرهنگي سياسي و ويژگـي  نهديگر، تحقق توانمندي، زمي بيان به
(بـه شـرح   مشاركت طلبد و با مشاركت و تقويت آن در ارتباط است و  شناختي را مي روان

هـايي چـون سـهيم شـدن در كـنش جمعـي، مشـاركت در         ) به شاخص1ي جدول شماره
  گيري، مداخله و تعين سرنوشت خود اشاره دارد. تصميم

ي مقاله نشان داده شد، متغيرهاي اجتماعي مانند منزلـت،  پيشينه طور كه در بخش همان
نظام سياسي و  نگرش به مانندهاي مرجع، اعتماد به نهادها و متغيرهاي فرهنگ سياسي  گروه

عوامل رواني و ساختاري فرهنگي،  مانندشناختي  نگرش نخبگان و غيره و و متغيرهاي روان
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رگذار باشند. مشاركت سياسي، خود مفهومي است كـه  توانند بر مشاركت سياسي افراد اث مي
منظـور دخالـت در تعيـين     هاي فـردي و جمعـي بـه    بر سهيم شدن در قدرت و انواع كنش

گيري درباره امور عمومي اشاره  سرنوشت خود و جامعه و تأثير نهادن بر فرآيندهاي تصميم
ها و كميت و  پذيري آن هي جامعتوان گفت كه نحوه طور خاص، مي دارد و در مورد زنان به

بنابراين در  دهد؛كيفيت شكاف جنسيتي در جامعه،  مشاركتشان را تحت تأثير خود قرار مي
ويژه در گـروه زنـان را بـا افـزايش مشـاركت و       توان توانمندشدن سياسي به معناي كلي مي

كـه از  ي امور سياسي، در ارتباط دانست ها، واسپاري و مشاركت در اداره حضور سياسي آن
شامل تقويت توسـعه سياسـي و ايجـاد     3دياگرام شماره به شرح عمده طريق دو مكانيسم 

كه توانمنـدي  هاي اين پژوهش مشخص شد  بر اساس يافتهكند.  فضاي باز سياسي عمل مي
مشاركت و كنشگري سياسي و نخبگي سياسي است كـه بـه   در قالب دو بعد اصلي  سياسي

زنـان   همچنين مشـخص گرديـد كـه   ي تكرار شده است؛ عبارت معناي 88و  60ترتيب در 
ي سياسي در مسير توانمندي از چهار محيط فـردي، خـانوادگي، سياسـي و اجتمـاعي     نخبه

محيط خانوادگي بيشترين اثرگـذاري را بـر زنـان     شوند كه از اين ميان، عامل خود متأثر مي
هاي  نخبه سياسي و توانمندي ايشان دارد و پس از محيط خانوادگي، محيط سياسي و زمينه

گيري و ميزان توانمندي زنان نخبه سياسـي اثـر گـذارد.     تواند بر شكل مشوق اين حوزه مي
ي ي درجـه مقولـه  18ع پژوهشگر درمجموها موجب گرديد تا  تحليل كلي از متن مصاحبه

عبارت معنايي را بازشناسد و آن را در ترسيم مدل نظري مبتني بر ميـدان   522و  اول و دوم
  بكار برد.
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