
 

 زنان درك و زيسته یتجربه یمطالعه(. 139۸) قادرزاده، امید و رضازاده، فاطمه

-9۶(، 1۴)۶ شناسي نهادهای اجتماعي،جامعه .مدني نهادهای در مشاركت از

۶3. 

 مشاركت در نهادهای مدني زيسته و درك زنان ازی ی تجربهمطالعه

 
 امید قادرزاده1 و فاطمه رضازاده2

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاريخ پذيرش:                                                            ۲۰/۳/۱۳۹۸تاريخ دريافت: 

 چكيده
ل قابهای اجتماعي نقش بندیمدني به مثابه بنیان نظم اجتماعي دموكراتیک در واسازی ردههای انجمن

 هایانجمنبه قصد راه بُردن به تجربه و درك زنان از مشاركت در ، در پژوهش حاضرنمايد. توجهي ايفا مي

ساخت يافته ی نیمهنمونه زن دارای تجربه فعالیت انجمني مصاحبه 20با  ایزمینهبه روش نظريه ، مدني

تابع منابع در های مدني انجمنر حضور و مشاركت زنان دنتايج پژوهش بیانگر آن است كه  عمل آمد.به

مّ و ك، ی مذكور به مثابه شرايط علّيی فعالیت اجتماعي است و زمینهی زيستهدسترس زنان و تجربه

 بسط، تکوين اخالق مدني، بازتعريف و بازسازی خود، زند. در اين میانكیف مشاركت زنان را رقم مي

ايي و زدو ازجاكندگي اجتماعي و مکان، گری تسهیلهمثابه زمینپذيری اجتماعي بهتعلقات و مسئولیت

اند. گر عمل نمودهعنوان شرايط مداخلههای اجتماعي بهبسترزدايي از زنانگي و تقويت ساخت فرصت

، ارآمدیك، ورزی زنانهسیاست حضور و تقديس كنشبازسازی معنايي تجربه و درك زنان از كنش مدني  بر 

ای هبر اساس كنشو بسترزدايي فرهنگي از زنانگي داللت دارد.  ، مالل زندگيرفت از برون، ندای درون

اجتماعي و فرهنگي وسیعي برای زنان در بر داشته است كه در ، پیامدهای فردی های مدنيانجمن، زنان

 ساختاربخش متمركز است. -ذيل  مقوله هسته توانمندساز

 زنان. ؛بازتعريف هويت اجتماعي ؛های مدنيانجمن ؛منابع دردسترس ؛مشاركت مدني ها:واژهكليد
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 لهئمسبيان  مقدمه و -۱

 چون و چند، يافتگي جوامع توسعه اندازه سنجش در های مهمشاخص از يکي دنیای امروز در

 عنوان نیمي از نیرویبه زنان. هاستسیاسي آن و اجتماعي، زندگي اقتصادی در زنان مشاركت

 ايراني زنان اند.توسعه مهمترين منابع از يکي خود كه گردندمي محسوب جوامع در موجود انساني

 تمايل و گرفته فاصله خود سنتي هاینقش از، اجتماعي و فرهنگي هایمحدوديت رغمعلي

 مختلف كشورهای در توسعه جربهت اند.داده نشان خود از اجتماعي و سیاسي مشاركت به بیشتری

-تصمیم مختلف سطوح در آنان ديدگاه نمودن لحاظ و زنان فعال مشاركت بدون دهدمي نشان

 هایهای مربوط به مشاركت زنان در سالاگرچه شاخص .گرددنمي محقق پايدار توسعه، گیری

، تحصیالت سطح ارتقای با متناسب»كه  دهدمي نشان قرائن و شواهد، اخیر رشد پیدا كرده است

 رشد و مديريتي، مدني، اجتماعي، قتصادیا مختلفهای عرصه در زنان مشاركت و اجتماعي ادغام

 (. 102: 1391، قادرزاده و يوسفوند) «نداشته است چنداني

 و مديريتي هایپست جستجوی در كه زناني شمار اخیر بر هایدهه در ناگفته پیدا است

 در شاغل زنان نسبت حضور هم هنوز ولي، افزوده شده است اندبوده سازماني های باالیرده

گزارش  بنا بر (.150: 1393 ،راد بهشتي و بنيويلک نصیری) است اقلیت در باال سازماني هایرده

در شاخص شکاف جنسیتي در بین  201۸كشور ايران در سال ، 1شاخص شکاف جنسيجهاني 

در مقايسه با گزارش جهاني شاخص  قرار گرفته است. 1۴2در رتبه  5۸9/0كشور با امتیاز  1۴9

طبق گزارش رسیده است.  1۴2به  مرتبه  137جايگاه ايران از ، 201۴سال  شکاف جنسي در

اين فاصله  ۶02/0به  5۸/0با افزايش شاخص شکاف جنسیتي ايران از ، 200۸تا  200۶های سال

 2012تا  2009های رو به كاهش بوده است. اما شاخص شکاف جنسیتي ايران در گزارش سال

میزان شاخص شکاف جنسیتي به  2012كاهشي مواجه و در سالبا تناوب با تغییرات افزايشي و 

رسیده است؛ يعني رقمي كمتر از آن چه در گزارش  5۸9/0به  201۸و در نهايت در سال  593/0

ل گرد يا حداقعقبي تغییرات شکاف جنسیتي در ايران نوع در، برايننااعالم شده بود. ب 2007

ه شود. بهترين رتبمي   مشاهده يهای جنسیتنابرابریكاهش  ايستايي از میانه دهه گذشته در

 (آموزشدستیابي به ) مربوط به بخش آموزش 201۸در شاخص شکاف جهاني جنسیت در سال 

( قرار گرفته است پس از آن 9۶9/0امتیاز ) 103كشور در رتبه  1۴9در بین  ايراناست كه 

مركز آمار و اطالعات ) است بخش سالمت مربوط به 127بهترين رتبه ايران با قرار گرفتن در رتبه 

مطالعات و منابع گوناگون نیز از كشورهای  (.139۸، كار و رفاه اجتماعي، وزارت تعاونراهبردی 

 

 

1- Global Gendr Gap Index 
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ويژه در مقايسه با تعداد كل به، های مديريتيدهد كه افزايش زنان در جايگاهمختلف نشان مي

در اين موضوع بیانگر اين است كه  .(2005 ،1كاسار و كوتیس) زنان شاغل هنوز نامتعادل است

 ها را رهبرانه و مسئوالنهشود. حتي اگر زنان نقشرهبری با مردان شناسايي مي»، های متنوعزمینه

كنند و رهبری يک اين گرايش عمومي وجود دارد كه رهبران مرد بهتر عمل مي، به پیش ببرند

كلي كه در همه جای دنیا كم و  یهقاعد .(2003 ، 2كولمن)  «آيدمفهوم جنسیتي به شمار مي

، به نقل از غالمي و ديگران 13۸0، بیانیان)  زنان نیستند، جا كه قدرت هستآن، بیش وجود دارد

139۴ :507.) 

پیوند وثیقي اجتماعي و مدني است كه  یهعرص، های قدرت و مشاركت زنانيکي از عرصه  

رفاه ، عدالت اجتماعي، دموكراسي، جامعه مدنيهای توسعه اجتماعي نظیر با ديگر شاخص

ناظر بر همکاری ، مشاركت مدني(. ۶۴: 13۸۴ غفاری و ازكیا) رداجتماعي و سرمايه اجتماعي دا

هايي كه با تشکل» گونه نهادها است؛با نهادهای مدني غیر وابسته به دولت و يا عضويت در اين

المنفعه ايجاد طور غیرانتفاعي و عامشهروندان بدون دخالت دولت و به یهمشاركت داوطلبان

، هنری، ورزشي، اجتماعي، فرهنگي، ها معطوف به موضوعات علميشوند و فعالیت آنمي

 بهداشت و، حمايتي، ديدگان اجتماعيآسیب، امور زنان، بشردوستانه، نیکوكاری و امور خیريه

 (.27: 1395، صادقي) عمران و آباداني و نظائر آن است، محیط زيست، توانبخشي، درمان

 در، زنان مشاركت»گر آن است كه زنان نشان مشاركت حوزه پژوهش در دهه چهارفراتحلیل 

 مدلي ائهار به بتوان آن ذيل مشخصي كه روند از تاكنون انقالب از بعد دانشگاهي و نخبگاني ی بدنه

 دست فرهنگي و اجتماعي، اقتصادی، سیاسي هایحوزه در زنان مشاركت كیف و كمّ از مندنظام

 است بوده حاكم های دولت گفتماني فضاهای ریتأث تحت مشهود صورتي و به نبوده برخوردار، يافت

-شکل در مهم غفلتي به محدود منجر هایعرصه در زنان مشاركت به نسبت موردی و جزئي نگاه و

  (.35:1395، ايي و خادميسصادقي ف)  «است گرديده حوزه اين به جانبه همه نگاهي گیری

فرهنگي و ، های اجتماعينظامنظام سیاسي بر ساير خرده خرده یهايي كه سیطرهدر دوره 

زمینه برای رشد نهادهای مدني و ، های سیاسياقتصادی تعديل شده است بدلیل ساخت فرصت

 به لحاظ كمّي»، برای نمونه گشته است. به تبع آن مشاركت اجتماعي و مدني مردان و زنان مهیا

تشکل افزايش يافته  ۴۸0تشکل به  ۶7از  های غیردولتي زنانتشکل 1379-137۶های طي سال

، (139۶) بنا به آمار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری (.2۸: 1395، صادقي) «است

 1395-1392های ي سالط 2۶70به  1۶77های مردم نهاد زنان و خانواده از تعداد سازمان
 

 

1- Cortis & Cassar 

2- Coleman 
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. باشديمای خیريهو ، اقتصادی، صنفي، اجتماعي-فرهنگي، فعالیت آنان یهكه گستر رسیده است

با  ها و در مقايسهدر استان كردستان در مقايسه با ساير استان و كیف مشاركت زنان مّهر چند ك

نرخ مشاركت اقتصادی ، برای مثال ای روبروست.مختلف با مشکالت عديده هایدر عرصهمردان 

برابر  5/۶و  بوده( ۴/12) تر از میانگین كشوریپايین (درصد9/10برابر با ) 1393زنان در سال 

. نرخ مشاركت اقتصادی زنان در بوده است( 9/۶7) تر از میانگین مشاركت اقتصادی مردانپايین

های ساله و بیشتر زنان طي سال10نرخ بیکاری جمعیتدرصد رسیده است.  3/13به  1395سال 

تعداد ، عنوان داديار(نفر به2) 1395قضات زن در سال  تعداد، درصد(۸/25)  139۴ و 1393

زنان ، نفر( 57و  13) دهیاران زن در دوره سوم و چهارم فعالیت شوراهای اسالمي شهر و روستا

، 21، 2۴ترتیب به) سوم و چهارم، دوم، های اولمنتخب شورای اسالمي شهر و روستا طي دوره

 نفر( بوده است. 5۴و  1۸

ر جنسي بیکاری در استان نشانگر آن است كه نرخ بیکاری زنان دوبرابر مردان بوده اساخت

بنا به چنین هم .درصد است2۸درصد و نرخ بیکاری زنان 2/1۴است و نرخ بیکاری مردان 

در درصد بوده كه  5/۶9، و نرخ باسوادی زنان 3/۸۴مردان نرخ باسوادی  1395سرشماری سال 

 تر از میانگین كشوری درصد پايین7/10نرخ باسوادی( بوده كه حدود ) درصد 7۸استان كردستان 

رشد  با وجود (.1395، سازمان مديريت و برنامه ريزی استان كردستان) ( بوده است۶/7۸)

رسمي و غیررسمي  ایهدر عرصهو مردان حشي در مشاركت زنان شکاف فا، های زنانشاخص

یر های غنهادها و تشکل، در استان كردستان نیز به تبع جامعه ايران، با اين وصف مشهود است.

 از مشاركتي كنش نیازهایپیش اينکه به توجه با دولتي زنان در دو دهه اخیر رشد نموده است.

 وجود زنانو اجتماعي  ایهای حرفهمهارترشد آگاهي جمعي و ، تحصیالت سطحارتقای   جمله

 گسترش و تعمیقودن شرايط برای ممهیا نهای اجتماعي و حضور و فعالیت زنان در فعالیت، دارد

جتماعي تقويت سرمايه ا، های آنانقابلیت و استعدادها گیری ازبهره موجب، مشاركت مدني زنان

پذيری سرمايه فرهنگي به سرمايه اقتصادی و اجتماعي و مهیا نمودن بسترهای الزم برای تبديل

  رسد.نظر ميضروری به

 برای مناسبي یهعرص مدنيهای انجمن و هاتشکل، درجامعه زنان روزافزون حضور به توجه اب

و  كه با اهداف هايي؛ انجمنباشدزنان مي مطالبات و هارساندن قابلیت فعلیتبه و مشاركت جلب

ديده از اقشار آسیب سازیدر جهت توانمند حمايتي و...، اجتماعي، ختلف فرهنگيهای مزمینه

  .نمايندميجمله زنان و كودكان دست به فعالیت 

 رشد شاهد اخیر یهده دو در فرهنگيچند شهری و كردستان استان مركز عنوان به سنندج 

 رارق مدرن تحوالت جريان در كشور نقاط ساير مانند نیز شهر اين. است بودهدولتي غیر نهادهای
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 با نظر به وجوه ساختاری اند.يازيده دست مردمي هایانجمن سیسأت به دوستنوع افرادی و گرفته

ران ها و بسترهای پیشمشاركت مدني يکي از مجاری قابل اتکای شناسايي زمینه یهگرانو كنش

زيسته و درك زنان فعال در نهادهای مدني است.  یهگیری از تجربتمسک و بهره، مشاركت مدني

ها و زمینه، سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه از منظر زنان فعال مدني، بر همین اساس

زنان بوده است؟ تجربه و درك زنان از فعالیت  های مدنيانجمنزنان در فعالیت حضور و داليل 

و فعالیت مدني چه پیامدها و آثاری در زندگي فردی و  ؟است گونهنهاد چهای مردمدر سازمان

 اجتماعي زنان بر جای گذاشته است؟

 پيشينه پژوهش -۲

 تجربي ادبيات بر مروری -۲-۱

در ای به انجام رسیده است. های عديدهخصوص مشاركت زنان در ابعاد مختلف آن پژوهش در 

و  يگالب ؛13۸۶، پناهي ؛13۸2، موحد ؛13۸1، چابکي) مشاركت سیاسيبه ابعاد اين مطالعات 

، وریهزارجريبي و پیله) اداری و اجرايي، (1395، گر و سارانيكشته) اقتصادی، (1391 ،لوياجح

محسني و  ؛13۸2، طلبشادی ؛13۸2، توسلي) اجتماعي، (139۴، غالمي و همکاران ؛1391

  ؛13۸3، عبداللهي) و مدني( 13۸7، پناهصمديان و يزدان ؛13۸2، پناهيزدان ؛13۸2، جاراللهي

 هاپرداخته شده است. اين پژوهش( 1391، ونديوسف و قادرزاده؛ 13۸۴ ،حسیني و رادقانعي

 .شناسي كمّي به انجام رسیده و سهم مطالعات كیفي ناچیز استمنظر روش ازعمدتًا 

ودن بنشان از پايین، انجام رسیده است بهمشاركت اجتماعي و مدني ي كه در حوزه هايپژوهش

و كیف مشاركت مدني در بین  مّ نرخ مشاركت مدني زنان در مقايسه با مردان و متفاوت بودن ك

مشاركت زنان عمدتاً مذهبي و ، های مشاركت( دارد. در میان گونه13۸3، عبداللهي) خود زنان

، دونيوسف و قادرزاده) ترين سطح قرار دارددر پايین انجمني() نهادی ای بوده و مشاركت خیريه

 مشاركت مؤيد آن است كه سطح نیز (13۸1) كمالي و طلب نتايج پژوهش شادی .(1391

 انواع ساير به اندكي گرايش و باشدمي متوسط حد از باالتر زنان تهراني ایخیريه-مذهبي

 . وجود دارد زنان در اجتماعي هایمشاركت

ن میزاتابع عواملي چون مشاركت اجتماعي و مدني زنان و كیف  كمّ، هاپژوهش اينبر مبنای 

، (1391، وندقادرزاده و يوسف) اجتماعي اثربخشي، اجتماعيگستره روابط ، منابع دردسترس زنان

 هایمحدوديت، (1392، همکاران و محسني) زنان اجتماعي، اقتصادی موقعیت، وضع تأهل

های غیر دولتي ناديده گرفتن قدرت سازمان، (13۸1، كمالي و طلب شادی) وخانوادگي ساختاری



 ۹۸/ پاييز و زمستان  ۱4شناسي نهادهای اجتماعي/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... 6۸

 

محیط زندگي و وضعیت ، محل سکونت زنان سطح توسعه ،(2003 ،1هلمز) ياسیسدر عرصه 

 .باشدمي (13۸3، عبداللهي) نوع هويت اجتماعي و میزان رشد نظام شخصیتي، اجتماعي شدن

اجتماعي و فرهنگي دست به ، شخصیتي، ( عوامل خانوادگي13۸2) پناهبر مبنای پژوهش يزدان

عوامل مورد بررسي نشان از سهم و كارگزاری  باز داشته است. دست هم داده و زنان را از مشاركت

در مطالعات موجود نقش ، به لحاظ پیامدی های ساختاری در وضعیت مشاركت زنان دارد.متعین

يابي مسائل اجتماعي شناخت و ريشه سازی جامعه ونگهفر، نهادهای مدني در توانمندسازی زنان

، به نقل از جهانگیری و شکری زاده 137۸، قشقايي) های عمومي جهت رفع نواقصحله راهئو ارا

-چانه و، (13۸9، زادهجهانگیری و شکری) پذيری اجتماعي و انسجام اجتماعيمسئولیت، (13۸9

 است. (200۴ ،2بیبالحب) بهبود زندگي روزمره زنانو ، زني برای حقوق زنان

موانع مشاركت زنان در فرايند توسعه »( در پژوهشي با عنوان1395) ه و مشتاقیاناعظم آزاد  

ی رگیمويژه در فعالیت اقتصادی و تصمیزنان ايراني به نازل همضمن اشاره به س، «اجتماعي

در سطح نشان داده است كه ، رسمي شده و آمار های تحقیقات انجاماستناد به يافتهبا ، سیاسي

 دشواری تحرك زنان، نوع شبکه اجتماعي زنان، فضاهای جنسیتي، پذيری جنسیتيجامعه، ردخُ

شغلي و گروهي( ، آموزشي) های اجتماعيمحدوديت در فرصت، شغلي(، اقامتي، تحرك فیزيکي)

كارگزار توسعه در  استراتژيک نخبگان مانع تکوين و گسترش شخصیت پیشرفتهو فقدان وفاق 

ابعاد هنجاری و نمادی بستر اولیه در  ساخت اجتماعياختالل ، و در سطح كالنشده است زنان 

 . آوردالزم برای مشاركت زنان در توسعه را فراهم نمي

دهه پژوهش در چهار تحلیل  پژوهشي با عنوان فرا»( در 1395) صادقي فسايي و خادمي

اند. به پژوهشي تأكید نموده یهدر بدن زنان مشاركت كاريکاتوری نمایبر ، «حوزه مشاركت زنان

ا و ای گوناگون به احیهای مختلف فراخور شرايط زمینهفضای پژوهشي كشور در برهه، بیان ديگر

سازی عرصه و گستره خاصي از مشاركت اقدام نموده است؛ زماني مشاركت اقتصادی برجسته

ا هاند كه نسبت به آنهايي بودهاره عرصهوگردد و زماني ديگر مشاركت سیاسي و همميحاكم 

عد فرهنگي مشاركت است يا های مغفول مانده بُاز عرصه يغفلت و كم توجهي شده است.يک

شاركت اجتماعي زنان نیز از مواردی است كه با ابهام فهمي بااليي میزان پرداخت به مسئله م

 بیهتش انانس به را پژوهشي عرصه در نزنا مشاركت بازنمود نحوه اگر لذا. همراه بوده است

 

 

1-Helms 

2- Belhabib 

 

https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2550-fa.pdf
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 ن بوده است.ناموزو و كاريکاتوری اندامي اراید مايیم ن

های رسمي زنان در عرصهمند مشاركت زا و مسألهمرور مطالعات تجربي نشان از وجوه آسیب

و  فرهنگي و اجتماعي، های ساختاریزمینه، و غیر رسمي و مدني است. در اين دسته مطالعات

 کتهن به بیان ديگر موانع بیروني موجود بر سر راه مشاركت زنان شناسايي و احصاء شده است.

 جربهت غیاب و نانز مدني و اجتماعي مشاركت به بیروني نگاه غلبه مطالعات اين در توجه قابل

به  مطالعاتدر ، ديگر سواز است.  در عرصۀ اجتماعي و مدني فعال زنان و بويژه زنان   زيسته

 های اجتماعي و مدني عرصهها و راهبردهايي كه زنان برای سهیم شدن دراستراتژی، انجام رسیده

میدان مورد مطالعه با توجه و بويژه در خصوص ها  استراتژیكنند و البته پیامدهای اين اتخاذ مي

  در نانز نظر به حضور و مشاركت فزاينده  با .ورد توجه قرار نگرفته استم، به بافت فرهنگي آن

-نانجم در فعال زنان زيسته تجربه معنايي بازسازی ضمن  حاضر پژوهش، اجتماعي هایفعالیت

 ارگرفتهبک راهبردهای، زنان مدني فعالیتداليل  و هازمینه  تفسیر  به  امیک یهشیو به مدنيهای 

 .پردازدمي زنان  نظرنقطه از  حضور اين پیامدهای و مدني فعالیت برای زنان

 مروری بر ادبيات نظری -۲-۲

حد واسط اجتماعات غیررسمي و رسمي در ناظر بر اجتماعات بینابیني است كه ، نهادهای مدني

عنوان آن بخش از حیات را بهی همگاني و گستره وجود نهادهای مدني، جای دارند. هابرماس

های رسمي و غیر رسمي زمینه را برای داند كه ضمن استقالل خود نسبت به بخشاجتماعي مي

 سازد. عالوهخردمندانه و به دور از سلطه و كنش ارتباطي رهايي بخش فراهم مي گفتگوی آزاد و

ای هبرای خوديابي و قطع وابستگي از بخشاو بر ويژگي های شخصیتي افراد و توانايي آنان ، بر اين

ی كنش ارتباطي و عقالنیت ارتباطي در نظريه، هابرماس .كندرسمي و غیر رسمي نیز تأكید مي

های هويتي را ناشي از نبود آزادی و مشاركت حقیقي مردم در تعیین تعارضات و بحران، خود

گستره همگاني برای تعامالت فرهنگي  گیری از حوزه عمومي يابهره، وی .داندسرنوشت خويش مي

های عام و گیری ساختارها و ارزشگوی آزاد و خردمندانه را در شکلوويژه گفتبه، و اجتماعي

 ،مطابق با ديدگاه هابرماس .داندتحقق عقالنیت ارتباطي و توسعه و تکامل اجتماعي ضروری مي

 های رسمياز وابستگي خود به بخش بايد، زنان اگر بخواهند در جهت رهايي خويش عمل نمايند

در نهادهای مدني با رعايت ويژه دولت و قومیت بکاهند و بر میزان فعالیت مدني هو غیررسمي ب

ای و گفتگوی آزاد و خردمندانه و بدور های اجتماعي و فرهنگي يعني تعامل مفاهمهمنطق حوزه

 (. 70: 13۸3، عبداللهي) از هر نوع سلطه بیفزايند

طلب( و سرمايه مساوات) های افقيسازی نهادهای مدني در قالب شبکهبا مفهوم، پاتنام      
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رين تروابط اجتماعي افراد و تعامالت آنان با يکديگر را بنیادی، يافتهتعمیم، پیونددهندهاجتماعي 

و همیاری ها را به عنوان خاستگاه هنجارهای اعتماد كند و شبکهجزء سرمايه اجتماعي معرفي مي

 ،مشاركت در نهادهای مدني بر مشاركت فعال در موضوعات عمومي، سازد. به باور پاتناممطرح مي

های عمومي و همکاری شدن در مباحث و فعالیتمندی به مسائل عمومي و آمادگي درگیر عالقه

اركت اشکال مش، از نظر پاتنام(.29۶: 13۸۴، پاتنام) و عضويت در نهادهای مدني داللت دارد

 یانجمني( كه در برگیرنده) در قالب مشاركت غیررسمي و نهادیتوان داوطلبانه( را مي) مدني

ريزی شده در يک زمان های برنامهها( با فعالیتباشگاه) هابها و كلوانجمن، هاعضويت در سازمان

  .مورد مطالعه قرار داد، و مکان مشخص است

أكید قرار داده ی آن را مورد تاجتماعي و ابعاد چندگانهوجود اشکال متفاوت سرمايه ، پاتنام

بر ، دهد. سرمايه اجتماعي اتصاليقرار مي،  2را در مقابل اتصالي 1محدودو سرمايه اجتماعي 

های گوناگون جامعه را به يکديگر مرتبط ای اجتماعي اشاره دارد كه افراد غیر مشابه از بخششبکه

اين نوع سرمايه از طرفي ، باز و فارغ از تعصب را موجب گرددهای تواند هويتكند و ميمي

ای هيابي به منابع موجود در شبکهانگیزد و از طرف ديگر دستيافته را بر ميهای تعمیمهمیاری

 آثار بیروني مثبت سرمايه اجتماعي بیشتر، كند. بنابراينتر و انتشار اطالعات را ممکن ميوسیع

 (.27: 2000 ،پاتنام) در اين نوع محتمل است

های مدني و ارتباطات اجتماعي در تحلیل زوال و كاهش مشاركت، اصلي پاتنام یهدغدغ 

تأثیر ، 3مقابل تحرك ساكنان ثبات ساكنان در و در اين میان به عواملي چون  جوامع معاصر است

، دو شاغلندهايي كه والدين هر های زماني و فشارهای اقتصادی به ويژه بر خانوادهمحدوديت

رونیکي های الکتتأثیر سرگرمي، نشیني و پراكندگي شهرحاشیه، میزان حضور زنان در نیروی كار

 ،كاهش میزان ازدواج، تغییرات نسلي، كردن اوقات فراغتو از همه بیشتر تلويزيون در خصوصي

والدين در متأهلین و ، كاهش نرخ دستمزد واقعي و غیره. به زعم پاتنام، افزايش نرخ طالق

، همان) معموالً به لحاظ اجتماعي بیشتر از ديگران مشاركت دارند، های طبقه متوسطخانواده

57.)  

 ،گرايانه و با طرح نظريه ساختارمندیهای تقلیلبررسي و نقد ديدگاه با، ۴آنتوني گیدنز

بر  .(۸1:  13۸۸گیدنز، ) وابستگي متقابل ساختار و كنش انساني را مورد تأكید قرار داده است
 

 

1-  Bonding Social Capital 

2- Bridging Social Capital 

3- Residential Mobolity 

- Giddens
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كنش متقابل نمادين( و نه وجود هر نوع  ونهمچ) نه تجربه كنشگر فردی، اساس نظريه گیدنز

بلکه اعمال اجتماعي است كه در  همچون نظريه كاركردگرايي ساختاری() جامعیت اجتماعي

طريق شوند و از ها اعمال را موجب ميكنش، اعتقاد وی بهگیرند. راستای زمان و مکان سامان مي

، آيند و در واقع جريان ديالکتیکي از ايجاد عملها و ساختارها به وجود ميآگاهي، اين اعمال

 پذيرد. ها در بستر تاريخي و فرايندی پويا و به شکل بازتابي جريان ميساخت و آگاهي

 پیامدهای همراه بوده و با تغییر شکل زندگي روزمره گرايش نهادهای مدني، به زعم گیدنز

 افراداجتماعي  و هويت شخصيبازانديشي  .تهای شخصي دربرداشته اسژرفي برای فعالیت

 اجتماعي نهادهای متغیر هایبازتاب برحسب هاست كها باطني آن براساس روايت خاصي ازخود

هويت اجتماعي خود  زنان نیز امکان بازانديشي در .گیردمي قرار مداوم تجديدنظرهای مورد مدرن

های مدني به خالل مشاركت در انجمن ند و ازاههويت فردی خود را يافت نقش زن دراجتماع و و

 .انديازيدهتالش درجهت توانمندسازی خود در اين زمینه دست 

سیاست زندگي كه ناظر بر بعد جمعي و فردی  گیدنز با طرح مفهوم سیاست رهايي بخش و

 دنبال كردن ساختارهای موجود تأكید و در نهايت باچارچوب  بر عاملیت در، كنش اجتماعي است

عنوان متوجه زندگي روزمره به، ها بر حسب قدرت سوژهگیریهای فردی و تصمیمخط مشي

-شود. او ميهای وجودی هويت شخص در مدرنیته متأخر ميساحت بستری برای بروز و نمود

مدرنیته متأخر  ها دروان عاملیتهای مقاومت آمیز فراكوشد با طرح سیاست زندگي از قابلیت

دكه بلکه زايايي با خود دار، شودهای روزمره نميسیاست زندگي تنها منجر به انتخاب سخن بگويد.

 (.13۸۸، گیدنز) كند تا بتواند انتخاب كندانسان را آزاد مي

ال ح نیز به بررسي تأثیرات نهادهای مدرن بر ذهنیت و نگرش افراد در جوامع در، پیتر برگر 

و  زدايينوسازی و پیامدهای واكنشي در قبال فرايندهای نوگرايي و نوسازی در اشکال نوسازی

موجب بسط افق ، نوسازی در مراحل اولیه خود، ستیزی پرداخته است. به نظر وینوسازی

و نیز از راه تماس چهره به ، فرد از طريق آموزش و وسايل ارتباط جمعي، شوداجتماعي فرد مي

های تجربه زندگي از جهان فراسوی محدوده، با كارگزاران فردی حامالن اولیه نوسازیچهره 

بین ، كه انسانِ عصر مدرن مدام در زندگي روزمره خودشود و در نهايت ايناش آگاه ميروزمره

-دهد. فرد با توجه به زندگيتغییر موقعیت مي، های اجتماعي بسیار متفاوت و غالباً متضادزمینه

شود و انسان از محیط اجتماعي و های اجتماعي متنوع و متکثر جابجا ميبین جهان، اشهنام

 (.13: 13۸1، برگر و ديگران) شودفرهنگي اصیل خود منفک مي

-هويت، «قدرت هويت و پايان هزاره، ایظهور جامعه شبکه»در اثر سه جلدی ، مانوئل كاستلز

، اجغرافی، تاريخ، مواد و مصالحي نظیر میانجيداند كه به های جمعي را امری برساختي مي
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دستگاه قدرت و ، رؤياهای شخصي، خاطره جمعي، نهادهای تولید و بازتولید، شناسيزيست

پرورانند و معنای ها و جوامع اين مواد خام را ميگروه، . اما افرادشونده ميبرساختالهامات ديني 

ای كه ريشه در ساخت اجتماعي و های فرهنگيهها را مطابق با الزامات اجتماعي و پروژآن

يکي از انواع هويت جمعي مورد توجه  كنند.نو تنظیم مي از، ها داردمکاني آن چارچوب زماني

با استفاده از مواد و مصالح  اين نوع هويت را كنشگران اجتماعياست؛  دار هويت برنامه، كاستلز

ق مطاب .دنكنرا در جامعه از نو تعريف مي شانموقعیت و با توسل به آن ساخته موجودفرهنگي 

كه  اندها كنشگران اجتماعي. سوژهانجامدمي فاعل() دار به ايجاد سوژههويت برنامه،  نظر كاستلز

جا ساختن يابند. در اينهای خود به معنايي همه جانبه دست ميها در تجربهافراد به كمک آن

است كه هر چند ممکن است مبتني بر هويت زيرستم  ای برای يک زندگي متفاوتپروژه، هويت

 منزله استمرار برنامه اين هويت گسترش يافته استدر جهت دگرگوني جامعه به، باشد

مثابه به زنان های اجتماعيوجه مشترك جنبش، زعم كاستلزبه .(50-۴5؛ 2۶-۸؛13۸0،كاستلز)

رسمي برای تعريف مجدد زن بودن  یرغرسمي و ، جمعي، فردی، تالش تاريخي، دارهويت برنامه

 ،است كه در اثر گردهمايي هايينه هويتدر تقابل مستقیم با پدرساالری و ايجاد آگاهانه و فعاال

شوند و زنان را به بازانديشي و معنادادن به زندگي عمل و گفتگوی آفريننده  ايجاد و تقويت مي

 (217:  13۸0،كاستلز) روزنانه وا مي دارند

را در خالل بحث از نظم اجتماعي و جامعه مدني نهادهای مدني موضوع ، 1الکساندر جفری 

رغم وابستگي به حوزه يا خرده نظامي از جامعه است كه علي، نموده است.جامعه مدنيمطرح 

سازمان سرزمیني و ساختارها و ، فرهنگي، اقتصادی، های سیاسيدروندادهايي از حوزهمنابع و 

بي اقتصادی و مذه، های زندگي سیاسيبه لحاظ تحلیلي و تجربي از حوزه، اولیهمناسبات كهن و 

جامعه مدني در حوزه اجتماعيِ جامعه جای  .استقالل نسبي برخوردار استهويت و متمايز و از 

نظم اجتماعي دموكراتیک مستلزم ، مطابق نظر الکساندر .ام استعگیرد و حوزه همبستگي مي

اقتصادی و مذهبي است و به لحاظ داخلي متضمن وجود ، سیطره سیاسيرهايي جامعه مدني از 

ماد اعت، های اجتماعي مثبت و مساعدی نظیر خردورزیساختار نمادين و گفتماني اغراض و انگیزه

گرايي ودوستي است كه با خود مناسبات و تعامالت اجتماعي برون، صداقت، و سرمايه اجتماعي

و نهادهای اجتماعي  ارادی را به دنبال داشته و در نهايت به ساختارها آگاهانه و، عام، باز، گسترده

عدالت و حقوق شهروندی و قراردادهای اجتماعي منجر ، در برگیرنده و فراگیر و مبتني بر قانون

باشد. فقدان قواعد عام مي اجتماعيهمبستگي  و كه تحکیم بخش نظم اجتماعي شد خواهد

 

 

1- Alexander 
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جامعه مدني و حوزه اجتماعي را با تهديد مواجه ، فوق الذكر نمادين مثبت در سطوح سه گانه

های نظم اجتماعي و دموكراسي تضعیف انه و همبستگي و هويت جمعي عام را به عنوان بنیساخت

گرايي را در حوزه های چهارگانه حیات اجتماعي بدنبال خواهد رايي و جناحگخواهد نمود و خاص

                                          .(103-101: 2001الکساندر، ) داشت

    روش تحقيق -۳

ها دگيكیفي برای كشف پیچی شناسيروشدلیل تناسب . بهتحقیق حاضر از نوع كیفي است روش

هني های جهان عیني و ذبرای تفسیر تجربه زيسته و كشف پیچیدگي، پديده و زوايای پنهان يک

 ایرويکرده از يکي .شودمي گرفته بهره كیفي شناسيروشاز  مدنيورزی زنان در موضوع كنش

 ردگیمي كار به را سیستماتیک هایسلسله رويه يک كه است  1اینظريه زمینه، كیفي روش رايج

های تنها يکي از روشنه ایینهكند. نظريه زم ايجاد پديده هدربار استقرا بر مبتني اینظريه تا

دهي و سازمان، نظام كارآمد و روشمندی برای گردآوری كه، های كیفي استمستقل پژوهش

  كند.ها فراهم ميتحلیل داده

ش رو، پردازی يا دست كم تحلیل نظری استدنبال نظريه به، ایی زمینهجا كه نظريهاز آن

لید ها برای توآوری دادهفرآيند جمع، گیری نظریی نظری است. نمونهریگنمونه، گیری كارنمونه

ی اولیه  تصمیم شدهآوری و تحلیلهای جمعگر با توجه به دادهاست كه طي آن تحلیلنظريه 

در  (.۴5: 200۶ ،2استراوس و گالسر) هايي را در كجا پیدا كندی بعد چه دادهگیرد كه مرحلهمي

 ای كه حداكثر درگیری با مسئله تحقیق دارد و از اطالعاتيابي به نمونهدست»گیری اين نوع نمونه

تعداد ، ی نظریریگنمونهدر   (.1۴۶: 1390،مانيا) نمونه مناسب است« زيادتری برخوردار است

در پژوهش حاضر گردآوری ، شود؛ بر همین مبنايم نییتع 3ینظراشباع  اریمعافراد نمونه با 

خرده مقوالت و ، مقوالت، مفاهیم، اطالعات تا موقعي ادامه پیدا كرده است كه افزايش اطالعات

 های تحقیق كسبهای جديدی برای پرسشجديدی به دست ندهد. يعني هنگامي كه پاسخ تنوع

كه ندهند. ايی پیشین به دست ميهای كسب شدههايي مشابه با دادهگويان دادهشود و پاسخنمي

ست و بیني نیمحقق چه هنگام و با انجام چه تعداد مصاحبه به اشباع نظری برسد ابداً قابل پیش

 فرآيند تحقیق مشخص خواهد گرديد. طي

نظری  اشباع، يافتهساخت نیمه مصاحبه 20 انجام از پس، برای نمونه در پژوهش حاضر

 

 

1- Grounded Theory 

2- Glaser & Strauss 

3- Theoretical Saturation 
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كنندگان مشاركت»استفاده شده است كه در آن  1گیری هدفمنداز نمونه، شد. عالوه بر اين حاصل

 مورد مطالعه گزينشبه صورت هدفمند و بر حسب خصوصیات و تجربیات مرتبط آنان با پديده 

یری گشود كه با چه كسي بايد گفتگو كرد و در نمونهگیری هدفمند مشخص ميشوند. در نمونهمي

شود كه محقق برای تکمیل اطالعات و رفع موارد مفقود شده بايد به كجا نظری مشخص مي

های تحقیق دهد كه جواب پرسشاش تشخیص ميمحقق بر طبق حساسیت نظری« رجوع كند

هايي كه بستگي دارد به مقدار داده، گیری نظریعمق نمونه» (.3۴9: 1390 ،مانيا) ر كجاستد

همین اساس  بر(. ۶9: 200۶ ،استراوس و گالسر) «اندآوری شدهدر يک گروه يا يک مقوله جمع

-مصاحبه، های تحقیقشوندگان بر اساس سوالای نظری انجام شده است و مصاحبهگیرینمونه

-گزينِش مصاحبه، هااند. در فرايندِ انجام مصاحبهو حساسیت نظری گزينش گرديدههای قبلي 

 های بعدی به روش ِ نمونه گیری با حداكثر تنوع انجام پذيرفته است.شونده

 كنندگان در پژوهشمشاركت يافته بوده است.ساختمصاحبه نیمه، هااستراتژی گردآوری داده

ند. امدني مشاركت و فعالیت داشته هایانجمندر بودند كه در شهر سنندج  ایساله ۴۸تا  19 زنان

 ،نهادهای مدني انتخاب شده است. برای نمونه، ی فعالیت زنانبا نظر به گستره، الزم به ذكر است

 ،های فرهنگي و سیاسيبدلیل غیاب زنان در شورای شهر و يا مشاركت بسیار نازل زنان درانجمن

نهاد اجتماعي و محیط زيستي  بوده های مردمی سازمانبه مطالعه زنان معطوف گستره و فعالیت

ترين افراد مشاهده و مطالعه بر اين اساس كلیدینبوده است و معنای عام نهادهای مدني مدنظر و 

 شد. نظری حاصل اشباع، يافتهساخت نیمه مصاحبه 20 انجام از در اين تحقیق پس .اندگرديده

محوری و انتخابي ، فرايند كدگذاری در سه مرحله كدگذاری باز، هاپس از پیاده كردن مصاحبه

 (. 177: 13۸5، استراس و كوربین) شدانجام

 شوندگانمشخصات كلي مصاحبه -۳-۱

های مدني در شهر سنندج  دسته از تشکلی آنمعطوف به مطالعه، پژوهش یمطالعه مورد میدان

شهر سنندجي  زنان از نمونه 20، اند؛ بر اين اساسها مشاركت داشتهزنان در آنبوده است كه 

 ند.اعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتهاند بهداشته فعالیت در نهادهای مدني را  ی كه تجربه

به لحاظ وضعیت تاهل و تعداد فرزندان شامل  .قرار دارد ۴۸تا19جمعیت نمونه بین ، لحاظ سنبه

درصد 10درصد متأهل و  ۴5، درصد مجرد۴5. است مطلقه و دارای فرزند بوده، متأهل، افراد مجرد

از . ودششوندگان ديده ميسطوح مختلف تحصیلي در مصاحبه، از نظر سطح سواد اند.مطلقه بوده

 5صد ديپلم ودر20، درصد فوق لیسانس15، لیسانس ديپلم وفوق درصد ۴5، نظر سطح سواد
 

 

1- Purposive Sampling     
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، درصد دانشجو1۴، درصد شاغل2۶، بیکاردرصد  ۴5، از نظر وضع فعالیت ديپلم بودند. درصد زير

 دار بودند. خانهدرصد  15و 
  

 شدهمشخصات كلي زنان مصاحبه :۱جدول

 تحصيالت نوع فعاليت وضعيت سن نام انجمن كد

، سرپرستبي، خودسرپرست زنان توانمندسازی متاهل ۴5 ژينکوی هاودلي 1

 سرپرست بد

 ديپلم

 لیسانس مطلقه 3۶ هاودلي ژينکوی 2

 زير ديپلم ایخیريه و فرهنگي هایو فعالیت قرآن آموزش متاهل ۴۶ اشراق رسول اكرم 3

 نشین حاشیه افراد سازی وتوانمند حمايت مجرد 29 تالشگران سالمت ۴
فوق 

 لیسانس

 لیسانس كار كودكان از حمايت مطلقه 33 همراز شمیم باران 5

 لیسانس سرپرست بي های وخانواده زنان از حمايت مجرد 3۴ مراداالنصار ۶

 مجرد 20 لبخندبسازيم 7
 نیازمند كودكان افراد و از حمايت

 ديپلم

 ديپلم مجرد 20 لبخندبسازيم ۸

 22 هاآبشارعاطفه 9
 متاهل

 
، نیازمند هایخانوده به كمک، جهیزيه تهیه

 خاص بیماران درمان هزينه تأمین

 لیسانس

 لیسانس مجرد 21 هاآبشارعاطفه 10

 لیسانس توانمندسازی افراد نیازمند متاهل 35 سنه هاوری 11

 فوق ديپلم دفاع از قربانیان خشونت متاهل 3۴ انجمن ديار 12

13 
جمعیت سبز 

 كردستان
 لیسانس فعالیت زيست محیطي متاهل ۴3

، نیازمند هایخانوده به كمک، جهیزيه تهیه مجرد 27 آبشارعاطفه ها 1۴

 خاص بیماران درمان هزينه تأمین

فوق 

 لیسانس

 ديپلم مجرد 19 هاآبشارعاطفه 15

 زير ديپلم نیازمند آموزان دانش به كمک متاهل 33 خانه مهر 1۶

17 
جمعیت سبز 

 كردستان
  فعالیت زيست محیطي متاهل ۴۴

 زير ديپلم بضاعتِ مستعد بي آموزاندانش از حمايت متاهل ۴۸ رژياركردستان 1۸

 2۶ سنه هاوری 19
 مجرد

 
 لیسانس توانمندسازی افراد نیازمند

 بضاعتِ مستعد بي آموزاندانش از حمايت مجرد 25 رژياركردستان 20
فوق 

 لیسانس
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 های پژوهشيافته -4

 های مدنيانجمن در زنان مشاركت داليل و هازمينه -4-۱

یان كند. به بگران از آن ردگیری ميی كنشساختارها را در تجربهبخشيِ ای تعیّنی زمینهنظريه

عني ي-اندنموده ها تجربهگران و بدان طريق كه آنخواهد تأثیرِ ساختارها را از نگاه كنشمي، ديگر

، هازمینه»گويي به اين پرسش تحقیق كه دريابد. بدين منظور برای پاسخ-هادر ارتباط با كنش

 از مطلعین، «هستند؟ چه های مدنيانجمنزنان فعال در  منظر از فعالیت مدني داليل يا شرايط

 -هگانطي فرايند كدگذاری سه-های مرتبط از عبارات بیان شده توسط آنانجو شد و دادهوپرس

كد( استخراج شد. سپس  ۶5بیش از ) تا نهايت ممکن كدهای باز، بیرون كشیده شد. از متون

تر قرار در نهايت هر دو يا چند مفهوم تحت نام مفهومي كلي، تلخیص شدبندی و كدها دسته

  (.2)جدول  دست آمدبه گرای و مداخلهزمینه، در قالب شرايط علّي مقوله 5گرفتند و 

 زنان پذيری اجتماعي؛ بسط تعلقات  و مسئوليتاخالق مدني -4-۱-۱

 اخالق، مدني نهادهای در مشاركت و حضور داليل و هازمینه از يکي، شوندگان مصاحبه نظر از

 خالء، كندمي تهديد جدی ایگونه به را جديد جوامع بنیاد چهآن، دوركیم زعمبه».است مدني

 ايجاد را فضايي و محیط، ثانوی گروهای انواع و ایحرفه هایگروه.است است اجتماعي و اخالقي

 مجموع در كه قواعدی يابد؛مي تکامل و شودمي زاده هاآن درون در اخالقي اصول اين كه كنندمي

 دهدمي تشکیل را چیزی آن، باشد بايد چه روابط اين كه كنندمي تعیین و برخوردارند تضمین از

 و فرهنگي تعهد و تعلق، مصاحبه مورد زنان برای(. 3: 1375، رضايي) دارد نام مدني اخالق كه

-تصمیم و توان اعمال شهروندی، اخالقي تعهد و، عمومي رضايت، اجتماعي مسئولیت، سرزمیني

 برخالف. است بوده آنان مدني مشاركت ساززمینه جامعه افراد و خود سرنوشت در تأثیر سازی و

 شيبین و ذهني افق، ابرازی و عاطفي هاینقش چارچوب در زنانگي تعريف با كه متعارف رويکرد

، نمايدمي خانه اندروني محیط و خانواده میدان در منحصر و محدود را زنان فعالیت گستره  و

 فراتر پذيریمسئولیت و اجتماعي تعلقات بسط از نشان مطالعه مورد میدان در زنان مدني فعالیت

 در نیازپیش و اساسي عنصری مدني اخالق، مصاحبه مورد زنان منظر از. دارد خانواده میدان از

، ليهاود ژينکوی انجمن در فعال  اعضای از يکي .است بوده مدني نهادهای در مشاركت به تصمیم

 :گويدمي چنین «هاودلي ژينکوی» انجمن در فعالیت و حضور دلیل خصوص در
 هر رد خاطر همین به. بیايد بیرون ناتواني و فقر از و باشد بهترين استانم و شهرم دارم دوست -

 ساله(.۴5، خديجه) میکنم فعالیت حتما، بدهم انجام كاری آن در بتوانم كه انجمني

 و فعالیت يه وارد را شده تلف هاآن زندگي كنممي احساس كه را هاييخانم داشتم قصد من -
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 فسن به اعتماد بتوانند تا بدهیم عزت، نیازمند هایخانم به داشتم دوست همواره.كنم هدفدار كار

 .ساله(20، زينب) بايستند خودشان پای روی و آورده دستبه را خود

  كمتر ار طبقاتي فاصله و كنیم نیازبي نیازمندها را سری يه اينکه. برود بین از فقر دارم دوست -

 ازنی كمک به كه كساني و همنوعان به كردن كمک. است داشتني دوست و جذاب برايم كنیم

 .ساله(2۶، مژگان) دارم دوست را دارند

 در سازیفرهنگ و محیطي زيست هایحوزه به بیشتر كه داشتم را خودم هایدغده الًك من -

 محوری و باز كدگذاری: ۲ جدول

 مقوالت محوری مقوالت مفاهيم
نوع 

 مقوله

 دغدغه، تعهدشخصي، شخصي عالقه

، اخالقي تعهد، فردی پافشاری، فردی

، كاری عاليق، كنش انگیزش

 قدرت، نیازمندان به كمک، امیدبخشي

 همدلي حس، درك

 ، سرزمیني و فرهنگي تعهد و تعلق

 ، اجتماعي مسئولیت

 ، اجتماعي عمومي رضايت

 دوستي نوع، اخالقي تعهد

اخالق مدني؛ 

بسط تعلقات  و 

پذيری مسئولیت

 زنان اجتماعي

 

 ایزمینه

، همسر همراهي، دوستان، قرآن مربي

، فرزندان حمايت، خانواده حمايت

 باواسطه تجربه، سابق معلمان

 ،خانوادگي حمايت، شبکه دوستي

 حمايت، فرهنگي الگوهای پیش

 خانواده همراهي، اجتماعي

 علّي منابع در دسترس

 هب تمايل، مشاركت تجربه، گراييجمع

، زيسته تجربه، پذيرینقش، مشاركت

، كارخیر سابقه، فعاالنه مشاركت

 تفعالی دانستن حیاتي، بودن اجتماعي

، آموزشي فعالیت سابقه، اجتماعي

 مذهبي سابقه فعالیت

 ذات پنداریهم، زيسته تجربه

 
تجربه زيسته؛ 

 مشاركتسابقه 
 علّي

های مقابله با كلیشه، اثبات خود

 با مسايل برخورد فعاالنه، جنسیتي

، گراييفايده، گراييواقع، شخصي

 ابزاری عقالنیت

، گراييفايده، اجتماعي فهم ارتقای

-جهان، نگرش جتسیتي تغییرات

 شدن فراجنسیتي، مدرن نگری

 اجتماعي مشاركت

بازتعريف/بازسازی 

 ایزمینه خود

 اجتماعي شرايط تغییر، اجتماعي فهم

 هایانگاره تغییر، و ايران جهان

 در زنان اجتماعي شرايط، فرهنگي

موفقیت زنان ، خوباوری زنان، جامعه

 الملليهای بیندر عرصه

های اجتماعي و ساخت فرصت

 هایانگاره تغییر، محیطي

 شدن فراجنسیتي، فرهنگي

 اجتماعي مشاركت

زدايي و مکان

زدايي از مالکیت 

 زنانگي

 گرمداخله
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 هانسل تا شود اصالح اگر كه بگیرم دست را جامعه از ایگوشه داشتم دوست. گشتمي بر جامعه

 .(ساله20، زهرا) كنیم استفاده آن مزايای از بتوانیم

 حمايت نیازمندان از كنندمي ادعا كه حدی آن در( دولتي) سازماني هیچ كه است آن واقعیت -

 هيدسازمان عملکرد هایكاستي و كم نحوی به انجمن در عضويتم با گرفتم تصمیم. كندنمي

 .ساله(2۶، مژده) بردارم نیازمند زنان و هاخانواده دوش از باری و كرده جبران را دولتي

 منابع در دسترس -4-۱-۲

 هاانسازم و افراد وسیله به كنترل قابل منابع میزان و منابع بحث تاكنون قبل دهه سه حدود از

 جايگاه اجتماعي هایجنبش به مربوط نظريات قالب در خاصه، جمعي مشاركت هاینظريه در

 منابع خيبر به زنان دسترسي میزان كه كرد تصور توانمي اساس اين بر .است يافته توجهي قابل

 هميم زمینه توانمي را  دسترس در منابع. باشد مؤثر آنان اجتماعي و سیاسي مشاركت میزان در

، تحصیالت چون منابعي(. 111: 13۸۶، پناهي) گرفت درنظر جامعه يک اعضای مشاركت در

 شرايط، فرهنگي هایزمینه و فردی خصوصیات، اطرافیان حمايت، ارتباطات، دوستي شبکه

 ناي به پاسخ در شوندگان مصاحبه از يکي .زنندمي رقم زنان اجتماعي مشاركت برای مساعدی

 :داشت اظهار چنین، است شده آشنا مدنيهای انجمن با چگونه كه سوال
 كردم مطالعه هاانجمن با رابطه در آن از پس. كردند معرفي من به رو انجمني چنین دوستانم -

 .ساله(20، زينب) كردم فعالیت به شروع نهايت در و شد افزوده اميشخص عالقه به و

 و كردندمي حمايت مرا همیشه همسرم و پدرم امخانواده در كه است آن من برای مهم نکته -

 .ساله(3۴، آرزو) نبودند هايمفعالیت برای مانعي هیچگاه

 ناييآش فعالیت اين با نیز من و بود ارتباط در داشتند فعالیتي چنین كه هاييخانم با مادرم -

 .ساله(2۶، مژگان) شدم كشیده سمت اين به شخصي عالقه بخاطر و داشتم

 ی فعاليتسابقه ی زيسته؛تجربه -4-۱-۳

 عمدتاً   زنان مشاركت و حضور ديرباز از، متعارف هاینقش اقتضای به مطالعه مورد میدان در

. است بوده مذهبي  و خويشاوندی هایهشبک چارچوب در خیريه امور، مذهبي مجالس به معطوف

 ایتجربه شدمي ايجاد زنان برای مذكور مجالس برگزاری تبع به كه كاركردهايي و هافرصت

و عمومًا نوعي پاتوق زنانه و مجرايي برای برقراری و تداوم  آمدمي حساب به  زنان برای متفاوت

 لتمايحضور و مداومت در اين مجالس  به  زنان اغلب، ارتباطات بوده و بدلیل فضای متفاوت آن

 ماعياجت هایشبکه شدن ترگسترده و كار بازار به ورود، تحصیالت سطح افزايش با. اند داشته

 ماهیت مشاركت و تقويت اجتماعي مختلف هایعرصه در مشاركت  به تمايل، مجازی و واقعي
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 در مشاركت سابقه كه است آن گويای میداني هایمصاحبه. است كرده پیدا ويژه و موضوعي

 عضويت و اجتماعي هایفعالیت  به زنان  آوردن روی یپشتوانه، ایخیريه امور و مذهبي مجالس

 تجربه و سابقه دارای قبالً مدني نهادهای در فعال زنان اكثر و  است بوده مدني نهادهای در

 :اندبوده نیز ومذهبي ديني هایفعالیت محوريت با كارگروهي
 محبت حس هازن چون. داشتند مشاركت هافعالیت گونهاين در قبل از هازن كنممي فکر من -

 قیاتخل و روحیات در امر اين و كرد بايد خیر كار اندگفته ما به بچگي از.دارند بیشتری همدردی و

 ساله(.22، پروين) است گرفته شکل ما

 هایفعالیت همواره كه دارم خاطر به ولي نبوده اوجيان قالب در اگرچه من خانواده در.... -

  ساله(.۴5، خديجه) ايمكرده كمک نیازمندان به بضاعت حد در و ايمهداشت خیرخواهانه

 بازتعريف خود -۱-4 -4

 هب كه است جنسیت بر مبتني اجتماعي بندیرده نوعي  زنان( اجتماعي هويت) اجتماعي خود

، بندیرده هایشیوه زنان مورد در. شودمي ريزیپي زنان نهادی هایهويت و هانقش  آن میانجي

 بندیدهر. است بوده مبتني قالبي تصورات و انتسابي معیارهای بر اغلب يابيهويت و شناسايي

 در زنان، وصف اين با. است رايج بسیار، جنسیتي هایكلیشه ويژهبه، ایكلیشه هایقالب اساسبر

-مي خود تعريف باز به و نموده مقاومت انتسابي اجتماعي هایبندیرده برابر در معاصر دوران

 هایانگیزه و داليل از يکي، شوندگان مصاحبه اظهارات به بنا (.2۸9: 13۸1 ،نزیجنک) پردازند

، سازی توانمند مفاهیم. است بوده و ارائه خود اجتماعي هويت تعريفباز، ها انجمن در مشاركت

 ناظر عياجتما مشاركت از فراجنسیتي تلقي و، زنانگي درخصوص نگرشي تغییرات، اجتماعي فهم

 و زنان نقشي هويت و زنانگي باب در متعارف اجتماعي هایهويت با مقابله و خود بازتعريف بر

 :است اجتماعي مشاركت شدن فراگیر
 ارك در تواندمي هم زن. نیستند ترضعیف مردها از هازن كه كنم ثابت كه است اين من انگیزه -

 .ساله(33، لیال) كند فعالیت و كند شركت گروهي

 خانه رد اًصرف كه خانمي به نسبت اييغیرمحترمانه و بد قضاوت و ديدگاه جامعه يا آقايان وقتي -

 هاخانم ديد مجموع در دارد؛، كندنمي مشاركت اجتماعي هایفعالیت در زياد يا كندمي فعالیت

 تدس از را دارند خانه هایفعالیت انجام و حضور برای كه اييانگیزه و عالقه آن ديگر و شده عوض

 .ساله(۴۶، شهال) دهندمي

 زنان است الزم شود.نمي محدود زندگي عادی مسايل و ماديات به زنان هایخواسته و نیازها -

 حضور و مشاركت كنند  خیرخواهانه و حمايتي هایخصوصاً فعالیت  و اجتماعي هایفعالیت در

 .ساله(29، شهره) كنند پیدا اجتماع در تریپررنگ
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  زدايي از زنانگيزدايي و مالكيتمكان -4-۱-5

ا بمند داشت و ماهیتي مکان  های پیشینبرای زنان نسلدنیای اجتماعي و واقعیت اجتماعي 

های عمومي كار و مشاركت در عرصه، تحصیل و به تبع آن شدمفهوم اندروني و منزل تداعي مي

 زمان و فضا از ثابت و درك محدود كه استشده بنا فرايندی بر مدرنیته داشت. غیرزنانهماهیتي 

 فرايند كلید اين را دهد.گیدنزمي سوق جهاني مکان و زمان نوعي سمت به و داده تغییر را

مکان  و زمان از، ازجاكنندگي فرايند تأثیرتحت، مدرن جهان در افراد داند.مي 1ازجاكنندگي

 (.29: 13۸۸، گیدنز) شوندمي ترجهاني و آيندمي بیرون، شوندمي كنده خود محلي و محدود

ورود به مراكز  یهتجرب، تأسي از مجاری نوين ارتباطي و اطالعاتيبه، برای زنان مورد مصاحبه

تری از خانه مکان معنای گسترده، های عمومياشتغال و حضور در عرصه، آموزشي و دانشگاهي

تحت  ها و نهادهای مدني درك حضور و فعالیت در سمن، شده. در میدان مطالعهپیدا كرده است

ی هاتغییر كلیشه، های خیرخواهانه و حمايتيفعالیت، خودباوری، مسئولیت اجتماعيعناوين 

-ساخت فرصتگیری مفهوم شکل های حضور انجامیده است.بسط و تعمیم عرصهبه  ...جنسیتي

ها و تغییرات زمینهبودن  نوعي به مهیابا هدف پوشش مفاهیمي كه به، های اجتماعي و محیطي

 شود:ها اشاره ميمطرح شده كه به برخي از آن، مکاني و فضايي داللت دارد
 و بماند خانه در زن کي وقتي. بود جامعه در زنان اجتماعي شرايط ديدنام انگیزه تريناصلي -

 خانه محدوده از وقتي ولي دارد گفتن برای حرف خودش محدوده درهمان قاعدتاً كند آشپزی

 اردد تراضافه و بیشتر تجربه و جمله دو كند آن وقت پیدا يپررنگ حضور جامعه در و ودبیرون ر

 .ساله(3۴، آرزو)

 روشن هازن، و ايران جهان اجتماعي شرايط تغییر با اكنون بودند خانه اسیر تاكنون هازن -

 بود رسیده نتیجه اين به زن الًقب. بگیرند تصمیم زندگشان برای خودشان خواهندمي و اندشده

 مثل داعش با عراق كردهای جنگ در اما كند مراقبت او از بايد مرد و باشدمي مرد ناموس كه

 .ساله(۴3، فرزانه) توانیممي هم ما پس كردند باور را خودشان هازن، جنگیدند دشمن با مرد يک

 طشراي واسطهبه اما، بودند شده محدود و سركوب خیلي گذشته در هازن سنتي باورهای نا بهب -

 هب تنها نبايد كه است رسیده باور و آگاهي اين به حدودی تا و شده نسل االن بهتر اجتماعي

 غولمش نیز خانه از بیرون  مشاركت به كه رسیدند باور اين به هاآن. شود محدود خانه در فعالیت

 ساله(.3۴فريبا) شوند

 های مدنيانجمن در مشاركت اززنان درك  تجربه و -4-۲

نش بخشِ كای بود كه نقشِ سائق يا تعیّنبخش پیشین معطوف به ساختار و شرايط اجتماعي
 

 

1- disembedding  
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ي ی توصیفي ژرف از چگونگكردند. بخش حاضر به دنبال ارائهزنان برای فعالیت مدني را ايفا مي

پیش  در بخش ،زبان ديگری مشاركت انجمني است. بهتفسیر و تعاملِ زنان فعال مدني  با پديده

 خواهیم دريابیم كه زنان  بردر اين بخش مي، شرايط و بسترهای فعالیت انجمني بررسي گرديد

و چه راهبردهايي را پیش ، انداساس چگونه تفسیری از فعالیت انجمني به اين كنش دست زده

 گونهچ زنان فعالیت انجمني را »های مربوط به پرسش اند. بدين منظور ابتدا در بررسيِ پاسخگرفته

كد استخراج گرديد و در نهايت در قالب 37و  كدگذاری باز انجام گرفت« اند؟كرده درك و تجربه

 . بندی گريدمقوله محوری دسته۴

 یباز و محور یگذاركد :۳جدول 

 مقوالت مفاهيم

استعداد  شکوفاسازی، اقشارضعیف به كمک، تمايل به حضور

 زداييآسیب، نیازمندان به كمک، بضاعت  بي آموزان دانش

 ورزی زنانهسیاست حضور؛ تقديس كنش

، ترويج فرهنگ مطالعه، زنان نفس عزت بازگشت، سازیفرهنگ

 تغییر سبک زندگي

 سازی؛ آشنازدايي از امر آشنافرهنگ

 همذات، پذيری  آسیب تجربه، وجدان ندای، روحي ارتباط

گرايش ، احساس آرامش، كودكان به كمک، خواری غم، پنداری

 تسکین عواطف، ثواب اخروی، عاطفي

 ، ندای درون، كارآمدی

 رفت از مالل زندگيمجرايي برای برون 

 

گذشتن از ، اقناع اطرافیان، حسرت، فشارنقش، تربیت فرزندان

 هاناهماهنگي نقش، هامحدوديت، خود

 نقشياقناع اطرافیان و توازن در هويت 

 

 ورزی زنانهتقديس كنش ؛سياست حضور -4-۲-۱

 هم طريق از های عمومي عرصه و تصاحب ناظر بر تمهیدات زنان برای حضور، سیاست حضور

 ینينششیهحابدنبال واسازی و بازسازی موقعیت  كه هاييرده يا هاگروه در عضويت و شدن هويت

 هاسوژه شدن سیاسي امکان به حضور سیاست .(3۶-35: 13۸۴ ،دان) باشدزنان مي  فرودستي و

 و اهگروه در عضويت يا شدن همنوا طريق از هاسوژه، ترتیب بدين. دارد اشاره هويت ثیرأت تحت

 نشان مقاومت خود از، آن هبرساخت هويت و مسلط گروه و حاكم ناجري با مقابله برای، هاجماعت

 اي خاص هويت ساخت با كوشندمي افراد، صورت دراين. پردازندمي رقابت يا ستیز به و دهندمي

 ازیسغیريت نوعي به خود تمايزات دادن نشان با، هويت هایاليه و هاسازه برخي ساختن برجسته

 (.5، 1395، زهیری و آل سیدغفور) ورزند مبادرت

  را هاانجمن در  مشاركت اززنان  تجربه و درك، شوندگان مصاحبه هایگفته به توجه با
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 :كرد تلقي هويتي سیاست عنوان به توانمي
 هازن از بود شايسته كه گونهآن چون و شدندمي گرفته ناديده خیلي قبال هازن من بنظر  -

 هاآن به جامعه بینندمي وقتي زنان.شوند عمل وارد گرفتند تصمیم هانآ خود شدنمي استفاده

 ودبهب به امیدی است حاكم برجامعه كه جوی با و كندنمي نگاه كارا و مفید موجود يک عنوانهب

 دكنن كاری هاارزش و هنجارها چارچوب در تا گرفتند تصمیم خودشان، ندارند نگرش و ديگاه اين

 .(ساله20،زينب) شوند ديده بیشتر تا

 ارك در تواندمي هم زن. نیستند ترضعیف مردها از هازن كه كنم ثابت كه است اين من انگیزه -

 تهنداش كمک به احتیاج كس هیچ دارم دوست و كنممي دعا. كند فعالیت و نموده شركت گروهي

 .ساله(33، لیال) كنند زندگي آرامش و آسايش در كشورعزيزمان مردم بخصوص دنیا تمام و  باشد

 يک عنوان به را خودم هويت خواهممي من. دهدمي دست من به  خاصي احساس مشاركت -

 ساله(.39، آرزو) كنم بازنمايي اجتماع در زن

 امرآشنا اززدايي آشنا ؛بسترزدايي فرهنگي از زنانگي -4-۲-۲

آگاهي بخشي ، مدني نهادهای توجه قابل كاركردهای از يکي مدني نهادهای در فعال زنان منظر از

ها و گرفتارهای شخصي به ساختارهای اجتماعي و دادن مخصمه پیوند و ارتقای بینش زنان در 

یر  كه گريبانگ اجتماعي و مسائلي بخش اعظم مسائل، مصاحبه مورد زناناز منظر  فرهنگي است.

اه خاستگ، بدلیل ماهیت مردساالرانه ساختارهای اجتماعي و فرهنگي، زنان در زندگي روزمره است

 ندباور اين بر اجتماعي مسائل فرهنگيِ هایانیبن و هازمینه به اذعان ضمن هافرهنگي دارد.آن

 در متعارف معنايي نظام و هاذهنیت و هانگرش از دسته آن در، مدني نهادهای میانجي به كه

 و ترديد نموده، است اجتماعي هایبیآس و مسائل از بسیاری مسبب و مروج نوعي به كه جامعه

 :اندودهنم آشنازداييند اهپنداشتمي بديهي و عادی كه اموری از
ن شان به دست خودشاكه زنان به اين قناعت برسند كه گره مشکالت به نظر من مهم اين است -  

، آرزو) وف كس نخارد پشت من جز انگشت منشود و بس. به قول ضرب المثل معرباز مي

  .ساله(3۴

شیوه نگاه من به مسائل عوض شده است. حاال  امكردهفعالیت شروع به كه در اين سمن از وقتي -

 .ساله(۴۸، گالره) را تغییر دهمدور و برم  زنانو فرهنگ  ديدگاهخواهم مي

 سعهتو و محیطي زيست هایزمینه در بیشتر كردستان سبز جمعیت انجمن در ما فعالیت حوزه -

 زشآمو، طبیعت با درست برخورد، آب بهینه مصرف با رابطه در سازی فرهنگ ازجمله. است پايدار

 با مبارزه، كاریدرخت، بازيافتي كارهای ترويج، هاخانه درب همان از هازباله تفکیک و جداسازی

يشه ر اتفاقاًام اين است كه . چیزی كه بهش رسیدهامثالهم و طبیعت باتخريب مبارزه، سازی سد

توان برای محیط خیلي از مسائل زيست محیطي مردان هستند و بدون زنان و مشاركت زنان نمي
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 .ساله(۴3، فرزانه) زيست كاری كرد

 رفت از مالل زندگيبرون؛ مجرايي برای ندای درون، كارآمدی -4-۲-۳

رضايت دروني و  یهتجرببا ، های مدنيدر نزد اعضای فعال و با سابقه در انجمنفعالیت مدني 

، هادنهای مردمبا وجود ماهیت مدني و عقالني فعالیت در سازمان؛ بوده استقرين تسکین عاطفي 

، بیان ديگربه .است ارضای درون و يو تسکینعاطفي  وجوهحاوی ، زنان مشاركت اجتماعي 

برون رفت از يکنواختي و مالل زندگي و پیگیری  نیازهای  مجرايي برای فعالیت مدني زنان 

 روحي و رواني و احساس كارآمدی است.
 و روحي نیازهای از يکسری تواندمي يابدمي حضور آن هایفعالیت و اجتماع در وقتي انسان -

 خوشحالي با توام بخشي رضايت و موفقیت احساس انسان به كار اين. كند ارضا را خود دروني

 .ساله( ۴۸، گالره) دهدمي

 هاآن به پاسخگويي و تامین برای كه دارد وجود هاانسان ما درون در عاطفي نیازهای يکسری -

 اين شناخت رسمیتبه و قبول اول وهله در انجمن در من حضور. دهد انجام خدمات يکسری بايد

 ديگران مشکل حل و خیرخواهانه كارهای انجام با تا كنممي سعي كه بود درونم در عاطفي نیاز

، شهال) يابم دست مندیرضايت و آرامش احساس به و داده پاسخ دروني نیازهای اين به نوعي به

 .ساله(۴۶

 انجام و حضور با. نیستم آن توصیف به قادر كه است خوبي حس انجمن در من ماندگاری -

 .ساله(19، ثريا) كنممي بودن مفید احساس خیرخواهانه كارهای

 ارتباط آن دارم دوست را كارم. دهدمي من به آرامش حس مردم به كردن كمک و اينجا محیط -

 آرامش من به كه چرا، دارم دوست را جا هستو مخاطبان اين اعضا و من بین كه ایعالقه و

 (.ساله3۴، فريبا) دهدمي

  هويت نقشياطرافيان و توازن در  اقناع -4-۲-4

 به معطوف اًعمدت كه محوله متعارف هاینقش و ظايف و كنار در مدني نهادهای در فعال زنان

 ستا اين هامصاحبه در ملأت قابل نکته. اندنموده تجربه را نقشي فشار، باشدمي خانواده میدان

 و ستا بوده فردی هایبرنامه و شخصي رشد، فراغتاز  كاستن به معطوف بیشتر مذبور فشار كه

 بوده خانودگي محوله وظايف در عدم اختالل و های خانوادههزينهاستن ك به معطوف زنان تالش

 ت:اس
 وه خانواد اوايل در تا شد باعث انجمن اين در فعالیت و عضويت كه است اين امر واقعیت -

 كارها اين اندشده كشیده سو و سمت اين به نیز هايمبچه كه اكنون. شوند اذيت خیلي فرزندانم

 کلمش دچار خانواده بابت از تنها نه ديگر امروز كه نحوی به. كنندمي تشويق مرا و دارند دوست را
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 .ساله(۴5، خديجه) اندشده تبديل كننده دلگرم و حامي عاملي به خود امخانواده بلکه نیستم

 انجمن در زياد مشغله و كار حال عین در اما داشت خوبي پیامد من برای كل در تجربه اين -

 اریك مشغله. آورممي كم وقت گاهي مثال. است آورده بوجود امشخصي زندگي در مشکالتي اًبعض

-استرس و هاتنش مسئله همین و بیفتم دور ندنماخو درس از حتي و ازدوستان شده باعث زياد

 .ساله(20،زينب) آوردمي وجود به را هايي

 فعالیت طهحی وقتي اينکه منفي ثیرأت. منفي هم داشت مثبت ثیرأت هم خانه از بیرون در فعالیت -

 سریکي روزیشبانه تالش اين.داد قرار انجمن اختیار در بیشتری زمان بايد بالتبع شود گسترده

 رواني روحي لحاظ از. باشد خانه تردركم شخص تا شودمي باعث و زندمي خانواده به را هاضربه

 دمش مجبور هابعد كه شد حدی به ثیرأت اين. داشت منفي ثیرأت زناشويي زندگي و هابچه روی

 هزياد كه است اين واقعیت ولي دارم خاصي شوق و شور درسته. كنم كمتر را انجمن در فعالیت

 .ساله(۴۶، شهال)تفريط نه و افراط نه نیست خوب هم حدش از

 های مدنيانجمن در زنان مشاركتپيامدهای  -4-۳

در  مشاركت زناندنبال كشف و توصیف شرايط و تعامالت مربوط به های پیشین بهدر پرسش 

 و رآثا زنان»نیز به تحلیل عباراتي كه مرتبط با پرسش  بخشدر اين ، بوديمنهادهای مدني 

-مي روايت چگونه خود فردی و اجتماعي زندگي در رامشاركت در نهادهای مدني  پیامدهای

كد باز  31بیش از ، در طي فرايند كدگذاری باز است.پرداخته شده، اندآوری شدهجمع« كنند؟

 كرد. بنابراين هرقرابت و شباهتِ مفهوميِ كدها امکان تلخیص آنها را فراهم مي، استخراج گرديد

د. شتر دسته بندی ميانتزاعيها( تحت مفهومي ی ابعاد و مشخصات آنبا مقايسه) چندين كد

 آمده است. ۴مقوله است كه در جدول  5، حاصل

 یباز و محور یگذار: كد4جدول 

 مقوله محوری مقوالت مفاهيم

بهبود ارتباطات ، ارتقای زندگي شخصي و اجتماعي

 پويايي، خانوادگي

 ،ترمیم مناسبات خانوادگي

 توانمندسازی
 آوریتاب

فرار از ، افسردگيفرار از ، توسعه شخصیت

 خستگي ناپذيری، معناداری زندگي، بیهودگي

 دوری، معنابخشي به زندگي

 از يکنواختي زندگي روزمره
 ی معنااعاده

-جمع، كشف خود، صبوری، اعتالی روحیه جمعي

 گرايي

، بازسازی روابط اجتماعي

 گشودگي روابط اجتماعي

جمعي و  كسب مهارت

 ترمیم سرمايه اجتماعي

عبرت از اشتباهات ، انتقال تجربه، تجربهكسب 

 بینيواقع، ديگران
 آگاهي بخشي افزاييدانش، گراييواقع

 بازانديشي گذشته نگری انتقادی اهشکستن كلیشه، ارتقای افق ديد، كمک به خود
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 آوریتاب -4-۳-۱ 

، اهسازد با سختيكه فرد را قادر مياست هايي خصوصیات و توانمندی، هامهارتناظر بر ، آوریتاب

آوری نه فقط افزايش قدرت تحمل و سازگاری فرد در تاب .ها سازگار شودمشکالت و چالش

 بهآوری تابت. برخورد با مشکالت است بلکه مهمتر از آن حفظ سالمت رواني و ارتقاء آن اس

که دچار اينبدون ، بخشد تا با مشکالت و ناماليمات زندگي و شغلي روبرو شوندافراد توانايي مي

ها را فرصتي برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار آسیب شوند و حتي اين موقعیت

های عضويت در نهادهای مدني هر چند با فشار در انجام نقش، از منظر زنان مورد مصاحبه دهند.

 دسازی زنان به آوری و توانمناما نهادهای مدني با ارتقای تاب، محوله خانوادگي همراه بوده است

 ه است:بهبود و ترمیم مناسبات خانوادگي و روابط با خانواده و اطرافیان  منجر شد

 آنقدر  شدم انجمن اين عضو آمدم. وقتي موسسه اين به خیاطي يادگیری برای اوايل من -

 نم مشکل كه رسیدم نتیجه اين به و كردم فراموش را خودم مشکل كه ديدم متنوع مشکالت

 (.ساله3۶، زيبا). بود بقیه مشکل از تركم خیلي

 هب فرزندم تا شد باعث بضاعتبي هایخانواده مورد در زدن حرف و خیريه موسسه به من رفتن -

  كردن خرج پول و هزينه مورد در و دهدمي اهمیت خیلي من به او امروز. شود ترپخته مرور

  .ساله(33، لیال) كندمي عمل آگاهانه و مقید بسیار

 كرده كارآفريني دهد انجام را خانوادش و خود اولیه كارهای بتواند خانمي كه همین من بنظر -

 .ساله(۴5، خديجه) است خوبي حس اين و

 كه تحملي و صبر درس از هم خودم روحي ساختار نظر از هم بود مدرسه يک مثل برايم اينجا-

 يک از مردم با برخورد نحوه .يادبگیرم را كارها تا داشتند من با كه مديره هیات و مددجوها از

 مه من شايد نبود موسسه اين اگر گويم مي خودم به همیشه. گرفتم ياد را پیرمرد يک تا بچه

 تاجمح و هندار چیزی هیچ واالن داشته چیز همه قبال زني بینممي وقتي من. نبودم اينگونه امروز

 منتقل ديگران و امخانواده به هشدار و آموزش هدف با را تجربه اين كنممي سعي، است شده

 .ساله(3۴، فريبا) كنممي

 معنا ی هاعاد -4-۳-۲

 ،قبل از حضور در نهادهای مدني آنان زندگي و تجربه زيسته، شوندگانبنا به اظهارات مصاحبه

-های كنشاست و عرصهبوده آور های يکنواخت و كسالتعمدتاً محدود و محصور در ايفای نقش

ی زيسته زنان فعال در . تجربهاست بودهورزی زنان نیز محدود و منحصر در میدان خانواده 

معنابخشي به زندگي و گريز از ، های مدني و داوطلبانهفعالیتن است كه آنهادهای مدني گويای 

ي از خستگي و مالل زندگافسردگي و بیهودگي را در پي داشته است و به میانجي فعالیت مدني 
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 اند:پیدا كردهه رهايي روزمر
 و بود معنا بي برايم زندگي قبال. است شده عوض خیلي امروحیه انجمن در حضور طول در -

 مسئولیت حس اينجا در.  هستم راضي خودم از و دارم شادی زندگي االن اما بودم شده افسرده

 یدیمف آدم كنممي فکر. كنممي خاموشي و پوچي احساس نکنم فعالیت اينجا روزی اگر. كنممي

 ساله(.۴3، فرزانه)اندكرده محدود مرا زور به و نیستم

 بهترين برايم و شودمي آرامش باعث دهیممي واقعي معنای خود انسانیت نقش به كههمین -

 .ساله(29، شهره) است پیامد

 به امسال توانستم سالگي 20درسن كه وخوشحالم دهدمي من به آرامش حس فعالیت اين -

 سهم به امتوانسته و امبرده پیش خوب را كارها كنممي حس. شوم معرفي موفق بانوی عنوان

 ساله(.20، زينب) ببرم باال جامعه در را زنان عمومي جايگاه خودم

 سرمايه اجتماعي ترميمو  جمعي مهارت كسب -4-۳-۳

ويت برای تکوين و تق جرايي ممثابه بهفعالیت مدني ی تجربه، زنان فعال در نهادهای مدنيبرای    

تعريف زن در چارچوب با ، میدان تعامالتي عمل نموده است. از ديرباز بسط های جمعي ومهارت

تدبیر منزل به هويت نقشي مسلط زنان مبدل شده است. با افزايش ، های محوله خانوادگينقش

زم را برای حضور های اجتماعي الزنان مهارت، يافتهروابط تعمیم بسطمنابع در دسترس زنان و 

های و از حضور در جمع و فعالیت های اجتماعي و مدني كسب نمودهو مشاركت در عرصه

های اجتماعي برای آنان اعتبار و منزلت اجتماعي هراسان و گريزان نیستند و فعالیتاجتماعي 

 در پي داشته است.
 اجتماعي  تعامالت و مراودات و شده خوب خیلي ارتباطاتم االن ولي ترسیدممي جمع از قبال -

 اشتمد را االن فکر و ديدگاه قبال اگر امرسیده جهینت اين به كل در. دهممي انجام ترراحت خیلي را

 .ساله( 3۶، زيبا) دادمنمي انجام را گذشته اشتباهات از بسیاری شايد

 كنممي احساس و امشده آشنا زيادی افراد با انجمن كارهای طريق از و مدت اين طول در من -

 مردهش محترم هستند ارتباط در ما موسسه با كه بزرگي و سرشناس افراد حتي و ديگران نزد در

 هم ديگران برای پس دهيمي نجات فقر از را خانواده چند وقتي است اين امر واقعیت. شوممي

 .ساله(22، پروين) هستي احترام قابل

 تشويق مورد فعالیت اين. است داشته خوبي بازتاب و وجهه اجتماعي لحاظ به انجمن در كار -

 .ساله(33، زهره) گیردمي قرار ديگران

 .ساله(19، ثريا) كردم پیدا زيادی دوستان شده است و ترگسترده اماجتماعي ارتباطاتاالن ... -
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 نگری؛واقعگاهي بخشيآ -4-۳-4

كسب  ،برای ديالکتیک فکریفعالیت مدني نقش قابل توجهي در تراكم اخالقي دارد و مجرايي  

فعالیت در نهادهای ، در زندگي اجتماعي دارد. از منظر زنان مورد مصاحبه ييگراتجربه و واقع

 :سرمايه فرهنگي شده است رتقایبسط افق ذهني و ا، موجب آشناشدن با دنیاهای مختلف مدني
 بسیار نیازمند هایخانواده تعداد شدم متوجه مثال. داشت من زندگي روی زيادی پیامدهای -

 االن ولي بودم خبر بي نیازمند هایخانواده از قبال مثال.بود من اولیه ذهنیت و تصورات از بیشتر

، مژگان) شوندنمي حمايت كنندمي ادعا كه آنگونه سازماني هیچ طرف از عمل در كه دانممي

 .ساله(2۶

 هك چیزهايي، خوردمي بدرد خیلي شخصیم زندگي توی آوردم بدست اينجا كه هاييتجربه - 

 و مك سن در اينکه. دادندنمي ياد من به آموزشي كارگاه هیچ در كنممي فکر گرفتم ياد اينجا

 است رآمیزافتخا و تقدير قابل خیلي برايم كني دفاع ازخودت بتواني پشتیباني و حامي هیچ بدون

 .ساله( 33، زهره)

 قبل من. است شده واقع مفید هم خودم شخصي زندگي در حتي مشاوره جلسات در شركت  -

 یمنیست پولدار ما چرا اينکه، كردممي مقايسه ديگران با را خودم زندگي همواره انجمن در حضور از

 بینممي را ديگر هایزندگي انجمن در فعالیت واسطه به كه اكنون ولي، ديگر دروني هایيا گاليه

 اين ساكن خانوادهای و شهروندان از بسیاری از من زندگي بینممي، امكرده پیدا اطالع هاآن از و

 .ساله(19، ثريا) بهتره شهر

 اهدافش به او رسیدن مانع تواندنمي عاملي هیچي كه موختآ من به انجمن در فعالیت تجربه -

 شويممي آشنا متفاوت هایآدم دغدغه با كار طول در كه نکته اين انجمن در حضور طول در. شود

 .ساله(20، زهرا) است جالب برايم

 بازانديشي -4-۳-5

، نانهز هويت بهو بازانديشانه  تأملي نگاه، مشاركت در نهادهای مدني و افزايش منابع در دسترس 

، یدنزگرا در پي داشته است. به باور  زنانروابط و مناسبات اجتماعي و موقعیت و جايگاه اجتماعي 

ی اين واقعیت است كه عملکردهای اجتماعي دربرگیرندهبازانديشي در زندگي اجتماعي مدرن 

اصالح شده و بدين سان ، هاآن، ی خودشود و در پرتو اطالعات تازه دربارهپیوسته بازسنجي مي

تداخل ، به بیان ديگر (.۴۶: 13۸5 ،یدنزگ) سازدی اساسي دگرگون ميگونهشان را بهخصلت

كنوني و گذشته زنان را پیوسته در معرض بازانديشي زندگي مدرن و سنتي و درآمیختگي نیازهای 

 :نگری انتقادی نموده استو به موازات آن گذشته

 ناي به و شده بهتر جديد نسل رسدمي نظر به چنین حال اين با، اندشده سرخورده امروز زنان -

 .ساله(3۴، فريبا) كنند محدود خانه محیطبه  را خود نبايد اندرسیده نتیجه
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. است سخت جنس هردو برای تنهايي و باشند هم همدم كه دارند نیاز مرد و زن من نظر به -

، پارادوكس اين دلیل شايد گذارندمي كم خودشان برای هازن فرهنگي نظر از كنممي فکر

 .ساله(۴۸، گالره)است بوده حاكم هاخانواده افکار و جامعه بر هاسال كه باشد مردساالری

 زن را خودت اصال هم مقطعي يک تا. داری بودن زن از تصور يک زندگي از مقطع هر در -

 شگركن يک به شویمي تبديل كه زماني اما.اوست جسمي تفاوت صرفاً زن از تصورت و دانينمي

 کریف و روحي هایويژگي بر تاكید با زن از جديد تعريف ارايه به كنيمي شروع موقعآن اجتماعي

 بازتعريف و زمان گذر با اكنون. ديدمنمي توانمند را زن، تصورمدر   دبیرستان مقطع در. او

، آرزو) ندارد مرد با فرقي هیچ و است زن، زن كهامرسیده نتجه اين به زنان مورد در ديدگاهايم

 .ساله(3۴

 كدگذاری گزينشي -4-4

مقوالت به گیرد كه طي آن تمام كدگذاری گزينشي انجام مي، بعد از كدگذاری باز و محوری

ی انهگشوند. فرايند سهمقوله هسته( مرتبط مي) ی اصليبه تنه، های يک درختمثابه شاخ و برگ

های خام به سمت مقوالت انتزاعي است؛ هرچه به سمت مقوله هسته حركت از داده، كدگذاری

والت يرمقسطح انتزاع باالتر است. معیار صحت كار اين است كه مقوالت از زيرمقوالت و ز، برويم

كه بتوان از مفاهیم به نحویها ارتباط واضحي برقرار باشد بهاز كدها روئیده باشند و میان آن

تعامالت و پیامدهای ، ی شرايطدرباره) های محوری استخراج شدههمديگر پل زد. با توجه به مقوله

با يکديگر تالش ها پوشاني فضای مفهومي اين مقولهی مشاركت در نهادهای مدني( و همتجربه

 از مقوله هسته به نحوی كه پرسش، تا حد ممکن جامع باشد، شد تا مقوله هسته استخراج شده

ني ی مشاركت مدتجربه»را بتوان با مقوالت محوری پاسخ داد و بالعکس. مقوله هسته ظهوريافته 

 باشد.مي« به مثابه توانمندساز و ساختاربخش

مثابه مشاركت مدني به»ی ی هستهمقوله، هايافتهمقوله محوری حاصل از  چهاردهاز 

در واقع مقوالت انتزاعي كه تمام مقوالت و مفاهیم را ، استخراج شد« توانمندساز و ساختاربخش 

 كه با ارجاع به آننحویترين صورت ممکن استخراج شد بهپوشش دهد. مقوله هسته به انتزاعي

ها مشاهده كرد. بر مبنای مطالعات قولمفاهیم و نقلتوان مسیر روئیدن آن از دل مقوالت و مي

 ی مشاركت مدني تجربه، فعال در نهادهای مدنيهای برآمده از مصاحبه با زنان میداني و داده

، ندای درون، كارآمدی، بازانديشي، آگاهي بخشي، بازتعريف/بازسازی خود برای زنان آمیخته با 

اين وجه از مشاركت در نهادهای است. ی معنا اعاده و ،رفت از مالل زندگيمجرايي برای برون

الیت فع، مدني ناظر بر خصلت توانمندساز نهادهای مدني و ناظر بر وجه عاملیت زنان است. در واقع

آورده ای فراروی زنان برای برساخت سوبژكتیويته  فراهم های عديدهدر نهادهای مدني امکان
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میانجي حضور اند تا  بهن را يافتهآزنان كُرد  امکان  (سنندجشهر ) . در میدان مورد مطالعهاست

مجرايي برای سترسي پیدا نمايند و اين حضور وزه عمومي دبه ح های مدني فعاالنه در انجمن

را برای زنان مهیا  های هويتي متعارفها و نقشبازانديشي در جايگاهنگری انتقادی و   گذشته

حضور و مشاركت فعاالنه و مداوم زنان در ، لي فعالیت مدني زناناست. در كنار وجوه تأمساخته 

بخش ماهیت ساختاربخش نیز دارد كه وجه مکملي توانمندساز و عاملیت، های مردم نهادسازمان

قات  بسط تعل، سیاست حضور، زندگي انجمني برای زنان، بیان ديگر باشد. بهنهادهای مدني مي

اقناع اطرافیان و توازن ، زدايي از زنانگيزدايي و مالکیتمکان، زنان پذيری اجتماعيو مسئولیت

وجه ساختاربخش  و ترمیم سرمايه اجتماعي را در پي داشته است.، سازیفرهنگ، در هويت نقشي

كه در میدان مورد  حوزه عموميساختن و دموكراتیک كردن به دربرگیرنده فعالیت مدني زنان

مطالعه به نوعي تحت استیالی سنت و فرهنگ مردساالرانه و مراجع اقتدار سنتي و سیاسي بوده 

   مدد رسانده است.، است

 

 :  كدگذاری گزينشي5جدول 

 مقوله هسته نوع مقوله مقوالت محوری

 منابع در دسترس
 علّي

مشاركت مدني 

به مثابه 

توانمدساز و 

 ساختاربخش

 زيسته؛ سابقه مشاركتتجربه 

 زنان پذيری اجتماعياخالق مدني؛ بسط تعلقات  و مسئولیت
  ایزمینه

 بازتعريف/بازسازی خود

 گرمداخله زدايي و مالکیت زدايي از زنانگيمکان

 ورزی زنانهسیاست حضور؛ تقديس كنش

 

 مليتعا

 سازی؛ آشنازدايي از امر آشنافرهنگ

 رفت از مالل زندگيمجرايي برای برون، درونندای ، كارآمدی

 اقناع اطرافیان و توازن در هويت نقشي

 آوریتاب

 پیامدی

 ی معنااعاده

 جمعي و ترمیم سرمايه اجتماعي كسب مهارت

 آگاهي بخشي

 بازانديشي 
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 گيرینتيجهبحث و  -5

در شهر سنندج رشد قابل ، های متنوعو دغدغه عاليق با اخیر نهادهای مدني  یدر يک دهه

 است أملحضور و مشاركت زنان در نهادهای مدني قابل ت، توجهي پیدا كرده است و در اين میان

ی هو در عرص دربرگیرنده شدن و  دموكراتیزه شدن نیز در نهادهای مدني ، زداييو  نوعي جنسیت

پديدارشدن ، كندا دوچندان ميچه اهمیت اين موضوع راست. آن تقويتدر حال عمومي جامع 

عنوان يکي از ای در حال گذار است كه گفتمان مردساالری بهتغییرات مذكور در بافت جامعه

 زده است.های عمومي و رسمي را رقم گرامر  میدان خانواده و ساير عرصه، های اصليگفتمان

نهادهای مدني ها و انجمنهای میداني گويای آن است كه  حضور و مشاركت زنان در يافته

ه مثابه بی مذكور فعالیت اجتماعي است و زمینه یی زيستهتابع منابع در دسترس زنان و تجربه

 نبا وجود باالرفت، با نظر به شواهد میداني .زندو كیف مشاركت زنان را رقم مي كمّ، يلّشرايط ع

 سرمايه مندی نازلِبهرهدلیل به، (افزايش سطح تحصیالت) وجه نهادی سرمايه فرهنگي زنان

اقتصادی و ، های مختلف اجتماعيزنان متعلق به جايگاه، حمايت اجتماعيضعف اقتصادی و 

 ،ندارند و اين مساله مؤيد اختالل در ماهیت فراگیر به نهادهای مدنييکساني دسترسي فرهنگي 

 تعمیق ازجاكندگيتوان از گسترش و در اين میان نمي و همگاني حوزه عمومي است. دربرگیرنده

-زدايي و بسترزدايي از زنانگي و تقويت ساخت فرصتمکان گر درشرايط مداخلهمثابه به، اجتماعي

هر چه نفوذ و كشش سنت كمتر ، در دوران معاصر، تأسي از گیدنزبه های اجتماعي غفلت ورزيد.

تأثیرات متقابل بر حسب تر به میانجي نهادهای مدرن و بیششود و هرچه زندگي روزمره مي

، شوندمي كنده خود محلي و مکان محدود و زمان افراد از، شودعوامل محلي و جهاني بازسازی مي

شوند كه شیوه زندگي خود را از میان افراد بیشتر ناچار ميشوند و مي ترجهاني و آيندمي بیرون

زندگي اجتماعي  باز بودن دلیلِبه ، بنابراين (.۸1: 13۸5 ،دنزیگ) مختلف انتخاب نمايند هایهگزين

انتخاب شیوه زندگي بیش از ، «مراجع»تنوع  و، های عملزمینه متکثرشدنچنین امروزين و هم

 ایهاز ديگر زمینه پیدا كرده است.اهمیت  زنان پیش در ساخت هويت شخصي و فعالیت روزمره

ر زنان د پذيری اجتماعيبسط تعلقات و مسئولیت، اخالق مدنيتکوين ، گرِ مشاركت مدنيتسهیل

نظم اجتماعي دموكراتیک متضمن وجود ساختار مثابه بنیان مدني بهجامعه، از نظر الکساندر است.

 ،اخالق مدني، های اجتماعي مثبت و مساعدی نظیر خردورزینمادين و گفتماني اغراض و انگیزه

خود مناسبات و تعامالت دوستي است كه با  گرايي وبرون، صداقت، اعتماد و سرمايه اجتماعي

 .(103-101: 2001الکساندر، ) دارددنبال آگاهانه و ارادی را به، عام، باز، اجتماعي گسترده

، راين. بنابدارند گرمداخلهي و منشأ در شرايط علّ، ایزمینهشرايط ، از نظر استراوس و كوربین

ای و ازجاكندگي و خیريهی فعالیت اجتماعي ی زيستهتجربه، دسترس زنان افزايش منابع در
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سط ببسترهای ، های اجتماعينگری انتقادی و بازتعريف نقشگذشته با مهیا نمودن ، اجتماعي

طالعه م گر فعالیت اجتماعي و مدني زنان شده است.تسهیل، پذيری زنانتعلق و مسئولیتشعاعِ 

شدت يافتن  مؤيد، زنانهای غیردولتي روی عملکرد سازمانر ب( 13۸9) زادهشکری جهانگیری و

مسئولیت و تعهدات اجتماعي و ، يهای اجتماعي و اعتماد اجتماعی فعالیتدامنه، مشاركت

 .بوده است غیردولتي هایدر بین اعضای سازمانانسجام اجتماعي 

كنندگان برای قوام بخشیدن به فعالیت مدني به فراخور مشاركت، هامبنای نتايج مصاحبهبر 

د. انها و راهبردهای متنوعي را اختیار نمودهاستراتژی، یت خانوادگي و اجتماعي خودجايگاه و موقع

-یشپ، بنابراين اقناع اطرافیان و توازن در هويت نقشي بوده است.، و غالب زنان راهبرد مشترك

ورزی رايزنانه و نوعي دموكراسي گفتگويي و اتخاذ كنش گیری از كنشبهره، شرط مشاركت مدني

 1ميریاوس جانسون یمطالعه  .در معنای هابرماسي( برای اقناع اطرافیان بوده است) ارتباطي

ردن كها در دموكراتیزههای باالی آنو قابلیت های غیردولتي زنانانممؤيد نقش ساز نیز  (200۴)

-تقديس كنش بردرك فعالیت مدني برای زنان  تجربه و های زندگي در جامعه مدني دارد.حوزه

سیاست حضور و بسترزدايي فرهنگي ، رفت از مالل زندگيبرون، ندای درون، كارآمدی، زنانهورزی 

 .داللت دارداز زنانگي 

-مشاركت برای مدني هایحضور و مشاركت فعاالنه در انجمن، هامصاحبه نتايج برمبنای

عي و جمهای كسب و تقويت مهارت، آوریتاب، زندگي به معنابخشي و مناسبات ترمیم كنندگان

در پي داشته است. تأمل در  بازانديشيو ، نگریواقع، آگاهي بخشي، ترمیم سرمايه اجتماعي

و گويای آن است كه  كلیه مقوالتي كه در اثر پیامدهای فعالیت مدني  های میدانييافته

ی ی هستهتواند در ذيل يک مقولهبه وجود آمده ميراهبردهای حضور در نهادهای مدني 

 نهادهای مدني، بر مبنای تفسیر زنان مورد مطالعه تلخیص نمود.« ساختاربخش -توانمندساز»

، يتقويت كنش ارتباط، مثابه عاملي ساختاربخش و توانمندساز در بهبود و ارتقای زيست جهانبه

 تر شدنِ فضایهای اجتماعي و متساهلدربرگیرنده شدن عرصه، گفتگويي شدن محیط خانواده

ي باعث دركفعالیت انجمني برای زنان  بدين معنا كه ؛عرفتي جامعه عمل نموده  استفکری و م

دگرگوني در ساختار اجتماعي و فرهنگي   تری از زندگي شده و جهان را با معناتر نموده وعمیق

  را در پي داشته است. جامعه

 

 

1- Osirim 
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 توانمندساز و ساختاربخشمثابه نهادهای مدني به نهايي؛ نظری مدل :۱ نمودار

 منابع

 های اجتماعي (. سیاست هويت و جنبش1395) علیرضا، زهیریو  محمدتقي، سیدغفورآل

 .119-1۴0، 7۴، علوم سیاسي .جديد
 كیهان:. تهرانجامعه شناسي توسعه (.13۸۴) غالمرضا، مصطفي و غفاری، ازكیا. 

 كیفي: نظريه مبنايي اصول روش تحقیق(. 13۸5) كوربین، آنسلم و جولیت، استراس ،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  تهران: . ترجمه بیوك محمدی.هاها و شیوهرويه

 فرهنگي.

 توسعه نديموانع مشاركت زنان در فرا(. 1395) هیمرض، انیمنصوره و مشتاق، اعظم آزاده 

  .31-55 ،(1)7، رانيا يمسائل اجتماع. ياجتماع

 ،علوم در كیفي و كمي تحقیق هایروش پارادايمي مباني (.1390)تقي محمد ايمان 

 .دانشگاه حوزه پژوهشگاه:قم. انساني

 نوسازی و آگاهي(.) خانمانذهن بي(. 13۸1) هانسفريد، بريجیت و كلنر، برگر پیتر؛، برگر 

 .ني تهران: .ترجمه محمد ساوجي

 تهران .محمد تقي دلفروز ه. ترجمهای مدنيدموكراسي و سنت( . 13۸0) رابرت، پاتنام: 

 :شرایط علّی

ت؛ ی فعالیی زیسته؛سابقهتجربه

 منابع در دسترس

 ها:زمینه

بازتعریف/بازسازی خود،  اخالق 

-مدنی؛ بسط تعلقات  و مسئولیت

 پذیری اجتماعی

 

 

 :گرشرایط مداخله
-ازجاکندگی اجتماعی؛ مکان 

 زدایی از زنانگیزدایی و مالکیت

 
 زیبایی پیشرفت جراحی

 

 

 :هااستراتژی

اقناع اطرافیان،  ا

کارآمدی، ندای 

رفت از درون؛  برون

مالل زندگی،  

سیاست حضور،  

بسترزدایی فرهنگی 

 از زنانگی

 :پیامدها
 ا،تاب آوری، اعاده معن

جمعی و  هایمهارت

ترمیم سرمایه اجتماعی   

-آگاهی بخشی، واقع

 نگری،  بازاندیشی 

 

 
 

نهادهای 

مدنی به مثابه 

توانمندساز و 

 ساختاربخش
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https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2550-fa.pdf


 ۹۳ .......................................... مدني نهادهای در مشاركت از زنان درك و زيسته یتجربه یمطالعه

 

 روزنامه سالم. 

 كیان سرمايه اجتماعي زندگي عمومي در ، (. جامعه برخوردار13۸۴) رابرت، پاتنام

. ترجمه افشین خاكباز و حسن دموكراسي و توسعه، اعتماد، سرمايه اجتماعي، تاجبخش

 .شیرازهتهران: ، پويان

 دانشگاه عالمه  :. تهرانشناسي مشاركت سیاسي زنانجامعه(. 13۸۶)محمدحسین، پناهي

  .طباطبايي

 دانشگاه  :. تهرانمشاركت اجتماعي در شرايط جامعه آنومیک(. 13۸2) غالم عباس، توسلي

  تهران. 

 تهران .ایاهلل مراغهرحمت ه. ترجمتحلیل دموكراسي آمريکا(. 13۴7) الکسي، توكويل: 

 .زوار

 اعتماد و سرمايه (. 13۸7) لزلي، همس و ناتالي، اندرو؛ فنتون، فران؛ پاسي، تونکیس
انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و  :تهران .محمدتقي دلفروز ه. ترجماجتماعي

 .اجتماعي

 رازهیش :تهران .یاراحمدي تورج ترجمه .ياجتماع تيهو .(13۸1) چاردير نز،یجنک. 

 بررسي تأثیر سرمايه اجتماعي بر  .(13۸9) طاهره، زادهجهانگیر و شکری، جهانگیری

، (3)1، زن و جامعه .های غیر دولتي زنان از ديد اعضا در شهر شیرازعملکرد سازمان

120-105. 

 علوم (. نقش عوامل روان شناختي در مشاركت سیاسي زنان. 13۸1) ام البنین، چابکي
 . 107-135، (19) 9، اجتماعي

 ني.  :. تهرانجامعه شناسي نظم (.137۸) مسعود، چلبي 

 مجله (. تحلیل چند سطحي انزوای اجتماعي. 13۸3) مهدی، امیركافي و مسعود، چلبي
 . 3-31، (2) 5، جامعه شناسي ايران

 ترجمه صالح نجفي .های هويتنابحر نقد اجتماعي پست مدرنیته: .(13۸5) رابرت، دان. 

 .شیرازه تهران:

 نشر قلم :تهران .باقر پرهامه ترجم تقسیم كار اجتماعي.(. 13۶9) امیل، دوركیم. 

 رابطه سرمايه اجتماعي و كیفیت زندگي . (13۸۴) پیام، روشنفکرو  محمد سعید، ذكايي

  .1-37، (32) 12، علوم اجتماعيدر محالت شهری. 

 (. تحلیل رابطه سرمايه 1395) خديجه، كوهيو صمد، عدلي پور؛ صمد، زاده اقدمرسول

 .95-122، (2)11، توسعه اجتماعياجتماعي با هويت بازانديشانه. 
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 مروری بر  ؛اخالق مدني و دموكراسي، های حرفه ای(. گروه1375) عبدالعلي، رضايي

 .79-۸7، 105و  10۶، اقتصادی -اطالعات سیاسي .ديدگاه های امیل دوركهايم

  سیمای بیکاری استان كردستان  (.1395) استان كردستانسازمان مديريت و برنامه ريزی
 .1395بر اساس نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسکن در سال 

 ( . عوامل جامعه شناختي مؤثر در بازتعريف 13۸3) مريم، جاهرفعتو  باقر، ساروخاني

 .133-1۶0، (2) 5، پژوهش زناناجتماعي زنان.  هويت

 52-۶3، (7) 1، پژوهش زنان(. مشاركت اجتماعي زنان. 13۸2) ژاله، طلبشادی.  

 زن درتوسعه . (. مشاركت اجتماعي زنان13۸1) افسانه، كماليو  ژاله، شادی طلب
 .1-11، (۴) 1، وسیاست

 های غیردولتي در تجربه سازمان زدايي از جامعه مدني:سیاست (.1395) فاطمه، صادقي

 .۴5-59، ۴7، نامه گفتگو دوره اصالحات.

  دهه پژوهش در حوزه  ۴فراتحلیل  .(1395) عاطفه، سهیال و خادمي، صادقي فسايي

 .3۴-70، (2)1۴، مطالعات اجتماعي و روان شناختي زنان .مشاركت زنان

 های فردی و اجتماعي بر مشاركت (. تأثیر ويژگي13۸7) لیال، پناهيزدان وفاطمه ، صمديان

  .127-1۴9، (2) ۶، مطالعات زناناجتماعي زنان كرماني. 

 99، (2)5، مجله جامعه شناسي ايران(. زنان ونهادهای مدني. 13۸3) محمد، عبداللهي-

۶3.  

 بازنمايي ماهیت قدرت در میان  .(139۴) دلسوز، ناصر و حسیني، شیربگي ؛خلیل، غالمي

-523، (۴)13 ، زن در توسعه و سیاست .مديران آموزشي زن: تدوين چارچوبي نظری

507. 

 جامعه شناسيمطالعات  .تفکرجامعه شناختي جفری الکساندر (.13۸۸) سیروس، فخرايي، 

1(۴) ،5۴-29. 

 غالمرضا غفاری وحسین رمضاني ه(. سرمايه اجتماعي. ترجم13۸۶) جان، فیلد ،

 .كوير:تهران

 شناختي مؤثر در (. سنجش عوامل جامعه1391) وند،حجت اهللو يوسف میدا، قادرزاده

 .101-12۶، (۴)10، زن در توسعه و سیاستمشاركت مدني زنان. 

 شبکه روابط و مشاركت در سازمان، ها(. ارزش13۸۴) فريده، حسیني و محمد، رادقانعي-

  .97-123، (3)۶، ايرانمجله جامعه شناسي های غیر دولتي. 

 الگوی  تمال مشاركت زنان در ايران:ح(. مدل ا1395) زينب، گر و سارانيكشته، بهروز

http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=22943&_au=%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C+%D9%81%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5329&Number=51&Appendix=0
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 .103-122، (۶۶)21، پژوهشهای اقتصادی ايران الجیت ناپارامتری.

 تهران: ، انی. ترجمه  حسن چاوشتيقدرت هو، عصر اطالعات .(13۸0) مانوئل، كاستلز

 .طرح نو

 ،یزانثر بر مؤعوامل م يبرخ يشناختجامعه ي(. بررس1391)فتانه لو،حاجي و فاطمه گالبي 

 تحقیقات و مطالعات. (يشرق يجاناستان آذربا یزنان)مطالعه مورد یاسيمشاركت س
 .173-200(،1)1،ايران در اجتماعي

 يتهران: ن .انیترجمه ناصرموفق .شخصو ت  تجدد (.13۸۸) يآنتون، دنزیگ. 

 مركز :نتهرا .يثالث محسن ترجمه .تهیمدرن یامدهایپ .(13۸5)يآنتون دنز،یگ. 

 آرون.  :تهران مشاركت اجتماعي در ايران.(. 13۸2) عذرا، جاراللهيو  منوچهر، محسني 

 (.1392) میترا، ابراهیميو  قربان، علي بابايي؛ غالمرضا، خوش فر؛ رضاعلي، محسني 

، زن وجامعههای مردم نهاد. های موثر برانگیزه مشاركت زنان درسازمانبررسي عامل

۴(2) ،190-1۶7. 

 انتشارات روشنگران و مطالعات  :. تهرانجنسیت و مشاركت(. 13۸2) عباس، محمدی اصل

 .زنان

 تهران.  .13۸5ی آماریسالنامه(. 13۸۸) مركز آمار ايران 

 گزارش وضعیت زنان و خانواده در  .(139۶) معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری
 تهران. .90 – 95 هایسال طي  آيینه آمار

 شکاف جنسیتي و جايگاه ايران در منظقه و (. 139۸) مركز آمار و اطالعات راهبردی
 كار و رفاه اجتماعي.، تهران: وزارت تعاون جهان.

 عات لمطا. مشاركت سیاسي زنان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن .(13۸2) مجید، موحد
 .3-2۸، (3)1، زنان

 سیدرحیم ابوالحسني.  ه. ترجممشاركت سیاسي(. 13۸۶) لیل، گوئل لستر؛، میلبرث

 تهران: نشر میزان. 

   نقش سقف  ي(. بررس1393) هیرق ،راد يفخرالسادات و  بهشت ،يبن کیول یرینص

-172(،۴)12،استیس و توسعه در زن .شده ادراك يسازمان عدالت كاهش بر یاشهیش

1۴9. 

 (.شناسايي موانع دستیابي كاركنان زن بانک 1391) اعظم.، پیله وری و جعفر، هزارجريبي

 .25-۴2، (2)10، زن در توسعه و سیاست .های مديريتيملي شهر تهران به موقعیت

 پايان نامه ) بررسي عوامل موثر بر میزان مشاركت اجتماعي(. 13۸2) لیال، پناهيزدان
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