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 چکیده 
نقش ، زنان عنوان ابعاد جامعه پذیری سیاسی()به مشارکت سیاسینگرش و 

در این میان استفاده از بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری دارد. 
های تواند یکی از راهها( میی مردم نهاد )سمنهاسازمانپتانسیل ظرفیت و 

بهبود مشارکت و جامعه پذیری سیاسی زنان باشد. براین اساس پژوهش 
ی مردم نهاد در جامعه پذیری هاسازمانحاضر با هدف بررسی نقش 

سیاسی زنان سرپرست خانواده )باتاکید براستان آذربایجان شرقی( تدوین 
ر روش اجرا، نظ پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی و از شده است.

ماری پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار عضو پیمایشی است. جامعه آ
های فعال در حوزه زنان استان آذربایجان شرقی بودند که با استفاده سمن

آوری عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعنفر به 384از فرمول کوکران 
اطالعات با استفاده  اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و تجزیه و تحلیل

ی هاسازمانانجام شده است. نتایج نشان داد که  SPSSافزار آماری از نرم
مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده استان 

توان بندی کلی میاند. در جمعآذربایجان شرقی نقش مثبت و معنادار داشته
توانند رست خانوار میهای فعال در حوزه حمایت از زنان سرپگفت سمن

ی زنان و در نتیجه جامعه پذیری هاتوانمندینقش تاثیرگذاری در افزایش 
 سیاسی زنان و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی آنان داشته باشند.

ی مردم هاسازمانجامعه پذیری سیاسی، توانمندسازی زنان، : واژهکلید
  .خانوارزنان سرپرست  نهاد،

   17/07/1399تاریخ تأیید   07/05/1399تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

رسیدن به توسعه، در تمام کشورها، استفاده از تمام امکانات و  یهاترین پیش شرطاز مهم
یکی از  (. در واقع162: 1393نظری و همکاران، ) استمنابع موجود، از جمله نیروی زنان، 

ی زنان در فرآیند اساسی توسعه پایدار و توانمندسازی، مشارکت سیاس یهاشاخص
 یاسیس یریپذجامعه(. 99: 1391)خسروی و همکاران،  المللی استملی و بین یهایریگمیتصم
ق یاز طر یاسیاست که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام س یریادگیند مستمر یفرآ

در  یاسیف سیش، خصوصاً وظایخو یهاف، حقوق و نقشیات، به وظایکسب اطالعات و تجرب
ستارها، نهادها، آداب و رسوم و اعتقادات از جمله یها، اند ارزشین فرآیبرند. در امی یجامعه پ

، یاز مشکالت فرهنگ یکی .و امکان دارد شودیگر منتقل میبه نسل د ی، از نسلیاسیمسائل س
ها و مختلف با آموزه یهاو گسست نسل یریپذران، غفلت از جامعهیجامعه ا یو اجتماع یاسیس

از جامعه )به خصوص  یان کارگزاران نظام با بخشیمتفاوت، و شکاف م یاسیس یهنجارها
 (.174: 1396کشیشیان سیرکی، نوجوانان و جوانان( است. )

و کسب ها ل به خواستهین یدر حال توسعه، زنان برا یتر کشورهاشیدر ب یدر عصر کنون
که  دهدمین مطالعات نشان ین بیاروبه رو هستند. در  یادیز یهابا چالش یمساو یهافرصت

 شیض وپی، در معرض تبعهاگروهریش از سایزنان، )زنان سرپرست خانوار( ب یهاگروهاز  یبرخ
ر اجتماع هستند که نقش یپذبیآس یهاگروهسرپرست خانوار از جمله  زنان قرار دارند. یداور

. کندمی )کار در خانه( یخانگشتغال ا ایر یپذ، آنان را مجبور به کار پاره وقت، انعطافیدیبازتول
ت اشتغال و یجه از وضعیالت هستند، در نتیو تحصای حرفههای ن زنان فاقد مهارتیاغلب ا

و  یتیط همراه با ضعف و فقدان منبع حماین شرایستند. در این برخوردار یدرآمد مناسب و کاف
نه یاست، زم یتیحما یهاازمانسساز وکار  یاز ناکارآمد یمؤثر که ناش یو اجتماع ین مالیتأم
شود از نظر جامعه شناسان، واژه یش فراهم میش از پیزنان سرپرست خانوار ب یریب پذیآس

شود که یاطالق م یاست و سرپرست خانواده به کس یفیک اصطالح توصیسرپرست خانواده 
نواده است و ن فرد خایتر خانواده دارد و معموالً مسن یر اعضایبر ساای قدرت قابل مالحظه

ک مرد یت یا حمایاست. و بدون حضور منظم و  یخانواده به عهده ى و یت اقتصادیمسئول
 .خانواده را به عهده دارد یبزرگسال، سرپرست

در جامعه و خانواده نقش مؤثری دارند  و به ویژه زنان سرپرست خانوار زنانباتوجه به اینکه 
جدی و مهمی را به عهده بگیرند. انتخاب  یهاتیسئولپایدار م یدر رسیدن به توسعه توانندیو م

موضوع این پژوهش بر اساس همین اصل صورت پذیرفته است که مشارکت زنان، در عرصه 
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، نقش مهمی در توسعه و نوسازی هر کشور دارد و با درک اهمیت این یریگمیسیاست و تصم
ی و سیاسی و اقتصادی مشارکت، هر کشوری باید تالش کند که موانع فرهنگی و اجتماع

ها فراهم به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصه یابیدست ینهیمشارکت زنان را رفع کند تا زم
اخیر تحوالتی را تجربه کرده است. انبوه زنان  یایران، در چند دهه یپایگاه زنان، در جامعه .آید

سی نگه داشته شده بودند، با افزایش ایرانی در حاشیه مناسبات اجتماعی و سیا یکه غالبا در جامعه
اکنون و هم اندافتهیخود دست یهاتوانمندیسطح سواد و گسترش آموزش عالی به ارتقای 

 (.162: 1393نظری و همکاران، )اندطالب سهم بیشتری از مدیریت سیاسی جامعه
ان به ویژه هی مردم نهاد هدف خود را بر توانمندسازی زندر همین راستا بسیاری از سازمان
 NGOs فیدر تعر دیمورد تأک یهاویژگیاز  یکی. اند.زنان سرپرست خانوار متمرکز کرده

 ایها مردم نهاد ممکن است به صورت انجمن یهاسازمانبودن آنهاست.  یرانتفاعیغ صهیخص
رتباط هستند که ا یمدن یجزو نهادها هاسازمان اینکنند.  تیفعالها یوتعاون ادهایبن ایها سازمان

انها  قینهادها از طر یاعضا یاجتماع یهاورشد مشارکت یدولت یمردم با حکومت ونهادها
و زنان و  یو ورزش یو اجتماع یمختلف فرهنگ نیبا عناو رانینهادها در ا این. ردیگمی صورت

 .کنندمی تیجوانان و... فعال
امروزه زنان رکشور، با توجه به اهمیت تربیت و جامعه پذیری سیاسی در توسعه سیاسی ه

دارند، مورد توجه ای جامعه نقش عمده یسازکه در فرهنگ یاز شهروندان و کسان یمیعنوان نبه
توجه خاص ها آن یدار به توانمندسازیل به توسعۀ پایژه قرار گرفته اند و الزم است جهت نیو

خود  یدرونهای هازها و خواستیاز ن آن زنان یاست که ط یندیفرآ یمبذول شود. توانمندساز
 یالزم برا ییو از توانا کنندمی تیتقو به هدف را در خود یابیشوند، جرأت دست می آگاه
. در این بین توجه به زنان سرپرست خانوار و شوندمی خود برخوردارهای ساختن خواسته یعمل

حائز اهمیت توانمند سازی اجتماعی و سیاسی آنان در راستای افزایش جامعه پذیری سیاسی آنها 
ی هاسازماندریافت این حقیقت است که  درصدد حاضر پژوهش نه،یزم نیهم بسیار است. در

 توانند به افزایش جامعه پذیری زنان سرپرست خانوار کمک کنند؟مردم نهاد چگونه می
 انی نظری و پیشینه پژوهشبم-1

 یاسیفرهنگ س -1-1

های ها، احساسات، اطالعات و مهارتستارها، ارزشیاز ا یع خاصی، توزیاسیهر فرهنگ س 
ک ی یاسیگذارد، فرهنگ سمی ریافراد بر اعمال آنان تأث یستارهایاست. همان گونه که ا یاسیس

مفهوم فرهنگ . گذاردمی ریتأث یاسیز بر رفتار شهروندان و رهبران آن، در سراسر نظام سیملت ن
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 نتیجهگردد؛ در می وندان از آن بازو نگرش شهر یاسیموجود از نظام سهای افتیبه در یاسیس
 .(Pfetsch, 2007:43) کندمی اشاره یاسینظام س یاجتماع یادهایبن یبه ابعاد ذهن یاسیفرهنگ س

 یهایاز طرز تلقای عبارتست از مجموعه یاسیاز نگاه آلموند و همکارانش، فرهنگ س
( 74:1388 زاده، فیس) هجامع یجارهای تیحساس درباره موجود احساسات و پندارها دار،یپا

 انگریب تواندیم یاجتماع یهنجارها و اهداف ها،آرمان با ،یاسیس یریپذجامعه انطباق ن،یبنابرا
 یکید. باش یاسیس نظام و یاجتماع نظام نظر مورد یاجتماع کنترل و یاجتماع ینهادها یهماهنگ

 یجار مسائل به( یودرخیغ – یخود) یقطب دو نگاه رانیا در یاسیس فرهنگی هاویژگیاز 
 (.36:1394 ر،یبش. )است جامعه
 جامعه پذیری سیاسی-1-2

جامعه پذیری سیاسی امروزه یکی از مفاهیم بنیادین و مهم در علوم اجتماعی )به خصوص 
بسیاری در های که بر طبق آمارهای موجود گرایشای علوم سیاسی( و روانشناسی است به گونه

جامعه پذیری یا اجتماعی شدن، از . (Chillcotle, 2013)ند حال روی آوری به سمت آن هست
( و منظور 842:1387)حق شناس،  استنظر لغوی به معنای انطباق با جامعه و آشناسازی با جامعه 

از اجتماعی شدن یا جامعه پذیری آن است که یک انسان از بدو تولدش چگونه با جامعه و 
(. یکی از ابعاد مهم 350:1387)رفیع پور،  یابدمی ها و هنجارهای آن( انطباقفرهنگ )ارزش

سیاسی است، جامعه پذیری سیاسی است. های و نظامها جامعه پذیری که مورد تاکید دولت
پذیری سیاسی روندی آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتارهای پذیرفتنی نظام _هجامع

از آن تربیت یا پرورش افراد به  و هدف کندمی سیاسی مستقر، از نسلی به نسل دیگر کمک
اسی یری سیجامعه پذ (.117:1374)عالم،  باشندصورتی است که اعضای کارآمد جامعه سیاسی 

ری به معنای عام در اصطالح جامعه یری و جامعه پذیجامعه پذهای ر گونهین اشتراک با سایدر ع
اسی یند آشناسازی افراد با نظام سیز فرایاسی نیری سیز است. جامعه پذیز متمایشناختی، از جهاتی ن

 استاسی یسهای دهینسبت به پدها آنهای ابی نسبی ادراکات و واکنشین ییجامعه خود و تع
 (.102: 1374مطهری،)

به روی کودک « استیدرب جهان س»اسی در حکم بازکردن یری سی، جامعه پذنظرک یاز 
های تیگران و شخصیو بازها نهییات و آمان ها، مقرریو پها ثاقیاست. جهانی مملو از تعهد، م

ن عوامل و یژه و مشخص است. همه ایاست ها، نمادها و رفتارهای ویرنده سیاسی و دربرگیس
اسی، نقش یری خود سیشرفت و تکامل نقش شهروندی و شکل گیی ها، در پیو آشناها آگاهی

 (.27: 1376مهرداد، اساسی دارند)
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 سیکارکردهای جامعه پذیری سیا -1-3

رود: به می ل انتظاریج ذیری، نتایکی از انواع جامعه پذیعنوان اسی بهیری سیاز جامعه پذ
اسی شامل باورها، یند انتقال فرهنگ سیا فرایاسی یشتن سیجی خویابی تدریوجود آمدن و فرم

دئولوژی ها، نمادها، احساسات و عواطف )همچون حس یها، هنجارها، نگرش ها، اارزش
ل مسائل یابی بر تحلیهن دوستی( و الگوهای رفتاری؛ قدرت یظام و ارکان آن، روح موفاداری به ن

های تیک؛ عالقه مندی به فعالیاسی، کسب اخالق مدنی، منش دموکراتیدادهای سیو رو
اجتماعی؛ های تیفای مسؤولیری، مشارکت فعال و ایاسی؛ کسب آمادگی الزم برای نقش پذیس

اسی و یاسی؛ کسب آمادگی برای تحرک سیهای شهروندی سشف، حقوق و نقیی با وظایآشنا
اسی(؛ یجه ثبات سیاسی )و در نتیت داوطلبانه شهروندان از نظام سیرات مناسب؛ حماییجاد تغیا

گران و واکنش عملی متناسب ینی انتظارات دیش بیی پیر؛ توانایط متغیو شراها تیانطباق با وضع
های ی با قهرمانان و اسطورهیاسی؛ آشنایو عواطف سبا آن ها؛ جهت دهی و کنترل احساسات 

اسی یسهای ررسمی که در بازیین و مقررات رسمی و غیاسی و قوانیسهای دئولوژییخی؛ ایتار
 (.183: 1376مهرداد، )گیرندمی مورد استفاده و بهره برداری قرار

 ی غیردولتی به عنوان کارگزاران جامعه پذیری سیاسیهاسازمان-1-4

شود و با توجه به می ح سازمان غیر دولتی به اشکال مختلف در سراسر جهان استفادهاصطال
که  کندمی اشارهها بافت کالمی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمان

سازمان غیر دولتی در کلی  شوند.می نام برده« مردم نهاد یا سمنهای سازمان»عنوان در ایران به
شود، نمی که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب کندمی ین معنایش، به سازمانی اشارهتر

 مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا ، عنوان واسطه بین فرد فرداما نقش بسیار مهمی به
غیر انتفاعی نیز هستند. بودجه این های غیر دولتی، سازمانهای . بسیاری از سازمانکندمی

دولتی و توسط خود دولت یا ترکیبی از طریق های مردمی، دستگاههای از طریق کمکها نسازما
 (.12:1390شود )شریفیان ثانی، می مذکور تامین

دهند. می غیر دولتی نیمه مستقل وظایف و کارهای دولتی را نیز انجامهای بعضی از سازمان
به ها ؛ این در حالی است که برخی از آنبه سیاست ندارندای هیچ عالقهها برخی از این سازمان

پردازند. از آنجا که اصطالح می منظور تامین منافع اعضای خود صرفا به البی گری در دولت
دهند از اصطالح می ترجیحها بسیار کلی است، در بسیاری از این سازمان« سازمان غیر دولتی»

مردم نهاد های ده کنند. سازمانسازمان داوطلبانه خصوصی یا سازمان توسعه خصوصی استفا
شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در می جوانان به سازمان هایی گفته
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تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماده های عرصه
فرهنگی و در اجرای مصوبه شماره صد و دوازده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

 (.3:1387نمایند )مبشری، می هیئت محترم وزیران فعالیت 8/5/1384ه مورخ  31281ت  7862
 ی مردم نهاد در توانمندسازی سیاسیهاسازماننقش -1-5

غیر دولتی و مردم نهاد، های جامعه مدنی از جمله سازمانهای های سازمانیکی از نقش
اجتماعات محلی در قالب توانمندسازی و جلب مشارکت برای پیوند با های توسعه ظرفیت

غیر دولتی تمرکززدایی از های های اصلی سازماننهادهای رسمی جامعه است. از دیگر نقش
غیر دولتی در برنامه ریزی، تصمیم سازی و عرضه های قدرت است. مشارکت مدیریت با سازمان
از قدرت است. تمرکززدایی از قدرت دولت محلی و خدمات از نمودهای اصلی تمرکززدایی 

ساکنان محلی برای  بالقوه تواناییمحور،  -غیر دولتی اجتماعهای و ثبات سازمانها رشد ظرفیت
 دهدمی مختلف زندگیشان و نیز بهبود اجتماعاتشان را افزایشهای کنترل سرنوشت خود و جنبه

Mac Abbey, 2008).)های منافع همکاری بین دولت محلی و سازمان محققان بر این باورند که
در بخشی از دولت محلی، به حداقل رساندن ها غیر دولتی شامل؛ کاهش خطرات و مسئولیت

بعالوه  (. (Haque, 2004عمومی استهای بخش عمومی و بهبود کیفیت سیاستهای بدهی
سایی فقر شهری و غیر دولتی در موقعیت بهتری برای داشتن دانش محلی، شناهای سازمان

 مردم محلی و به کارگیری مدیریت مشاورهای هستند. گفتههای روستایی، فهم نیازها و اولویت
شود هر زمان که یک جامعه یا نهاد اجتماعی بتواند مشارکت اعضای خود را برای دستیابی می

ین اجتماعی است. ا جلب کند، آن جامعه دارای سرمایهای به اهداف خاص یا حل مسئله
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هر نوع دیگر باشد. نقش های تواند الزام به فعالیتمی مشارکت

اجتماعی  محلی به مثابه تقویت سرمایههای غیر دولتی در سازماندهی مردم در زمینههای سازمان
 (.206: 1395سلیانی و وثوقی، ) استدیده شده 

های گروهی، استفاده مؤثر از رسانه هایتشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش
ارتباطی، اصالح الگوهای رفتاری کارکنان و مدیران، پایبندی به اخالقیات، توجه به مصلحت 

تواند باعث تقویت نهادهای غیر می عامه و از همه مهمتر، بسترسازی فرهنگ توسعه توسط دولت
(؛ ظرفیت، ارائه دهنده 38:1389اجتماعی شود )حسینی، های دولتی و در نهایت ارتقای سرمایه

استفاده از منابع به طور مؤثر و حفظ منفعت در اجرا با کاهش تدریجی سطوح های انسیلتپ
غیر دولتی برای رسیدن های پس سازمان (.(Kaplan, 1999:14مالی خارجی است های حمایت

ت سازی اند. یک رفیظسازمانی و ای خود نیازمند ارزیابی ظرفیتههای به اهداف و مأموریت
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وجودیتی ستقل، راهبردی و انعطاف  سازمان با ظرفیت دارای توانایی انجام وظایف خود به مثابه
هایی و تواناییها غیر دولتی اغلب شامل، ایجاد مهارتهای پذیر است و ظرفیت سازی در سازمان

 (.202: 1395ثوقی، )سلیانی و و شود.می مانند تصمیم گیری، تدوین سیاست، ارزیابی و یادگیری

غیر دولتی روشی برای تقویت سازمان بوده تا بتواند مأموریت های ظرفیت سازی در سازمان
مشخص خود را اجرا کرده و بنابراین پا برجا بماند. ظرفیت سازی همچنین فرایندی در حال 

 و تضمین را برای بازتاب پیوسته بر کارشان، سازمان و هدایت کردهها پیشرفت است که سازمان
 (LaFond and Brown, 2003:164)خود هستند های آنها در حال تکمیل فعالیت کندمی
 پیشینه تحقیق-2

 یم بندیتوان در سه حوزه تقسمی را یاسیپذیری سجامعه نهیاجراشده در زم یقات داخلیتحق
مفهوم  یررسپرداخته اند: ب یاسیپذیری سجامعه یاست که به مفهوم کل یقاتیحوزه اول تحق کرد:

)سبزی پور،  یاسیپذیری سند جامعهیفرا یبررس (1374)کمالی اردکانی،  یاسیپذیری سجامعه
وردی، گل) انقالبد بعد از یدر نسل جد یپذیری رسمزان تحقق جامعهیو سنجش م (؛1385
و  یبه گردآور یک روش کمیاند و معموالً با  یفیشتر توصیقات بیاین گروه از تحق(. 1383

جه است که ین نتیدن به ایقات مذکور رسیشتر تحقیمشترک در ب پرداخته اند. نکتهها ل دادهیتحل
انتظار داشته اند، صورت  ید، آنگونه که کارگزاران رسمیدر نسل جد یاسیپذیری سجامعه

 یاسیو فرهنگ س یاسیپذیری سن جامعهیاست که به ارتباط ب یقاتینگرفته است. حوزه دوم تحق
)جهانگیری و بوستانی،  یاسیفرهنگ س یریچون: عوامل مؤثر بر شکل گ یقاتی. تحقپرداخته اند

پذیری ، جامعه(1384)زنگنه، پذیری نوجوانان و جوانان مؤثر بر جامعه یعوامل فرهنگ(، 1380
)روشن، ( یاسیپذیری سر آن بر جامعهیو تأث یاسیفرهنگ س ی)بررس ینوجوانان تهران یاسیس

و فرهنگ  یاسیپذیری س، جامعه(1387)رفیع،  یاسیپذیری سو جامعه یاعاجتم هی، سرما(1375
اجرا شده اند،  یقات، که با روش کمین گروه از تحقیمشترک ا جهی، نت(1387)شیری،  یاسیس
 ییو کمبودهاها ران با نقصیدر ا یاسیپذیری سند جامعهیو فرا یاسین است که فرهنگ سیا

هستند که  یقاتیسوم تحق . حوزهکنندمی دیگر را بازتولیکدیک کنش متقابل یمواجه اند و در 
بوده است.  یاسیپذیری سا دو کارگزار مهم بر جامعهیک یر یتأث یآنها بررس یهدف اصل

ل نقش معلمان بر ی، تحل(1373)غفاری،  یاسیپذیری سو جامعه یچون: نظام آموزش یقاتیتحق
 یاسیسپذیری قش معلم در جامعه، ن(1386)ربانی و دیگران،  یاسیپذیری سجامعه

و  1386حسینی و دیگران، ) یاسیسپذیری ر خانواده بر جامعهیتأث یبررس (.1385اطیابی،)
اطهی و ) یاسیسد نظام یو نقش مدرسه در بازتول( 1389نیا، زعفرانی و علی ذوالفقاری
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اجرا شده  یا روش کمب یز، که همانند دو گروه قبلیقات نیاین گروه از تحق (.1388امیرانتخابی، 
پرداخته و موانع  یاسیپذیری سند جامعهیا دو کارگزار بر فرایک ینقش  یاند، عمدتاً به بررس

کارگزار  یر نسبیآنها هم اشاره به تأث مشترک همه جهیند را برشمرده اند. نتیر کارگزاران بر فرایتأث
 ارگزاران است.ق کیمناسب و عم یرگذاریند تأثیموجود در فرا یو موانع ساختار

 (Searing et al,1976) یاسیپذیری سر نگرش و جامعهیی، تغاز ایران خارج قاتیتحقدر
نه یق مطرح اند که در زمیدو تحق((Hooge, 2004است ینده سیو آ یاسیپذیری سجامعه
مفهوم پرداخته  یشتر به حوزه نظرین دو پژوهش بیدختران اجرا شده اند. ا یاسیپذیری سجامعه
 یاسیپذیری سر آنها بر جامعهیو تأث یجوامع غرب یفرهنگ یرات اجتماعییبر لزوم توجه به تغ اند و

 .کنندمی دیتأک

ده اند که زنان یجه مشترک رسین نتیشود، به اگر، که در ادامه مطرح مییق مهم دیاما سه تحق
ا از ضعف یل کمتر ین تمایدهند. حال امی از خود نشان یاسیمشارکت س یبرا یل کمتریتما

 یاسیپذیری ست و جامعهیق جنسیشود )تحقمی یمحدود زنان ناش یاسیو اطالعات س یآگاه
(Soule et al, 2006)  ق درک یخود دارند )تحق یاسیسهای ییاست که به توانا یاز شک ییا ناش

 است که تجربه یضیاز احساس تبع ییا ناش (Fox et al,2011) یاسیدا شدن سیو کاند یتیجنس
 (. (Sossou, 2011زنان در غنا یاسیق مفهوم مشارکت سی)تحق کنندمی

زنان بخصوص  یاسیس یرپذی جامعه نهیگفت که در زم توانمی یکل بندی جمع کی در
 یاسیس توانمند سازیدر خصوص  نیانجام نشده است همچن یزنان سرپرست خانوار کار پژوهش

 انجام نشده است. یپژوهش زین نهیزم نیمردم نهاد در ا یهاسازمانزنان و نقش 
 روش پژوهش-3

 پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی است که با هدف کاربردی و با روش
به این ترتیب بعد از انجام یکسری مطالعات اولیه و تحقیقات اکتشافی،  .است ی انجام شدهشیمایپ

آوری شد و مورد ی جمعمتغیرهای اصلی تحقیق را تشخیص و سپس اطالعات الزم به روش کم
ه شده است آوری اطالعات میدانی از پرسشنامه استفادتحلیل کمی قرار گرفته است. برای جمع

پذیری سیاسی ه که در بخش اول سواالت استاندارد مربوط به جامعهاین پرسشنامه دوبخش داد
توانمندسازی  ( ارائه شده است و در بخش دوم سواالت مربوط به1393)هزارجریبی و همکاران، 

شود. الزم به ذکر است که رابطه بین متغیرهای ( را شامل می1391زنان )سعدی و همکاران، 
 گیرد.پژوهش براساس مدل مفهومی زیر مورد بررسی قرار می
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 (: مدل مفهومی: براساس ادبیات نظری پژوهش1شکل )
مردم نهاد  یهاانسازمزنان سرپرست خانوار عضو در  هیحاضر، کل قیتحق یجامعه آمار 

که تعداد اعضای نمونه براساس جدول مورگان، کرجسی و  باشندمی یشرق جانیاستان آذربا
نفر انتخاب شدند و پرسشنامه تهیه شده و در اختیار آنها  384کوهن تعداد نمونه تحقیق حاضر 

هر متغیر و ( 1سوال بود که در دو جدول ارائه شد در جدول ) 48قرار داده شد. پرسشنامه شامل 
و  یبه دو صورت کل یریگنمونه نکهیبه ا سواالت مربوطبه آن آورده شده است. با توجه

مورد  یآسان به اطالعات جامعه آمار یابیبه علت دست قیتحق نیدر ا رد،یگمی انجام یاحتمالریغ
آوری اطالعات پرسشنامه محقق استفاده شد. ابزار جمعدر دسترس  یرینظر، روش نمونه گ

از طریق ) با استفاده از نظر خبرگان و تایید سواالت توسط آنها( و پایایی) خته بود که رواییسا
 ( ارائه شده است.1آزمون الفای کرونباخ( آن در جدول )
 (: نتایج آزمون آلفای کرونباخ1جدول )

 آلفا سنجش متغیر در پرسشنامههای گویه متغیر ردیف

 761/0 1جدول  21تا  1 جامعه پذیری سیاسی 1

 821/0 2جدول  8تا  1 بهبود وضعیت رفاهی 2

 774/0 2جدول  16تا  9گویه  حمایت اجتماعی 3

 703/0 2جدول  22تا  17گویه  ارتقای فرهنگی و آموزشی 4

 801/0 2جدول  27تا  23گویه  یهاتوانمندینگرش به  5

 772/0 کل پرسشنامه 8

های آماری توصیفی که شامل جداول ردن روشدست آو ها و بهبرای تجزیه و تحلیل داده
، از نرم افزار باشدمیو ... ها گرایش مرکزی و پراکندگی، فراوانیهای و نمودارها، شاخص
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Spss22 شود.استفاده می 
 هایافته-4

 هاآزمون فرضیه-4-1

ی مردم نهاد درآذربایجان شرقی از طریق توانمندسازی هاسازمان: اصلی فرضیه
 .معه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده تاثیرمعنادار داشته اندزنان در جا

ی مردم نهاد درآذربایجان شرقی هاسازماناسپرمن تاثیر  (: آزمون ضریب همبستگی2) جدول
 از طریق توانمندسازی زنان در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده

شماره 
 فرضیه

 نتیجه r sig مقدار تعداد اسپرمن آزمون ضریب همبستگی

فرضیه 
 اصلی

ی مردم نهاد از طریق هاسازمانتاثیر 
توانمندسازی زنان در جامعه پذیری سیاسی 

 زنان سرپرست خانواده

 تایید 000/0 69/0 384/0

فرضیه 
 1فرعی 

ی مردم نهاد از طریق بهبود هاسازمانتاثیر 
وضیت رفاهی در جامعه پذیری سیاسی زنان 

 سرپرست خانواده

 تایید 000/0 61/0 384

فرضیه 
 2فرعی 

ی مردم نهاد از طریق حمایت هاسازمانتاثیر 
در جامعه پذیری سیاسی زنان  اجتماعی

 سرپرست خانواده

 تایید 000/0 45/0 384

فرضیه 
 3فرعی 

ی مردم نهاد از طریق ارتقای هاسازمانناثیر 
فرهنگی و آموزشی در جامعه پذیری سیاسی 

 زنان سرپرست خانواده

 تایید 000/0 7/0 384

فرضیه 
 4فرعی 

ی مردم نهاد از طریق هاسازمانتاثیر 
ی فردی در هاتوانمندیتغییر نگرش به 

جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست 
 خانواده

 تایید 000/0 62/0 384

 یتوانمندساز قیطر از یشرق جانیدرآذربا نهاد مردم یهاسازمانی نشان داد اصل هیفرض نتایح
 ای شیافزا با یعنی .اند داشته رمعناداریتاث خانواده سرپرست زنان یاسیس یریپذ جامعه در زنان

. این نتیجه تایید ابدیمی کاهش ای شیافزا زنان یاسیس یریپذ جامعه زنان، یتوانمندساز کاهش
 ( است.1394کننده نتایج پژوهش ذوالقدر و الهیاری )

باالی جامعه پذیری سیاسی از  ی توسعه سیاسی و سطحهاشاخصپذیری سیاسی از جامعه 
ی مهم توانمندسازی زنان در ساختار فرهنگ سیاسی کشور است. با درک این نکته هاشاخص

های دستیابی به رشد وتوسعه سیاسی در سایه افزایش هر کشوری باید تالش کند تا زمینه
ان غیر دولتی سازمهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را فراهم نماید. توانمندی زنان در عرصه
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 بخشی از ساختار دولت محسوب که مستقیماً کندمی در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره
مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه  آحادعنوان واسطه بین شود، اما نقش بسیار مهمی بهنمی
د. بودجه این غیر انتفاعی نیز هستنهای غیر دولتی، سازمانهای . بسیاری از سازمانکندمی ایفا

دولتی و توسط خود دولت یا ترکیبی از طریق های مردمی، دستگاههای از طریق کمکها سازمان
 (.12:1390شود )شریفیان ثانی، می مذکور تامین

 جانیدرآذربا نهاد مردم یهاسازمان فرعی اول نشان دهنده این نکته بود که هیفرضآزمون 
 رمعناداریتاث خانواده سرپرست زنان یاسیس یریپذ جامعه در یرفاه تعیوض بهبود قیطر از یشرق

 شیافزا زنان یاسیس یریپذ جامعه ،یرفاه تیوض بهبود کاهش ای شیافزا با یعنو مثبت دارد. ی
ترین چالش در ایجاد توانایی مشارکت سیاسی و ارتقای آگاهی سیاسی .  مهمابدیمی کاهش ای

یهی است افرادی که از نظر اقتصادی شرایط افراد جامعه دغدغه اقتصادی آنان است. بد
و سیاسی داشته ری برای مشارمت در امور اجتماعی استانداردی داشته باشند آمادگی بیشتر و بهت

تا به اترقای سطح دانش سیاسی و اجتماعی خود بپردازند براین اساس رفع  کنندمیو تالش 
تواند منجر وضعیت رفاهی آنان می مشکالت معیشتی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار و بهبود

 به افزایش تمایل و رغبت برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی گردد.
 تیحما قیطر از یشرق جانیدرآذربا نهاد مردم یهاسازماننتایج فرضیه دوم نشان داد 

 داشته و مثبت رمعناداریتاث خانواده سرپرست زنان یاسیس یریپذ جامعه در یاجتماع
 شیافزا زنان یاسیس یریپذ جامعه ،یاجتماع تیحما کاهش ای شیافزا با یعناست ی

 یتحما. باشدمی( 1397)این نتیجه تایید کننده نتایج پژوهش مافی  ابدیمی کاهش ای

 یافراد .شودعی سبب افزایش سالمت روان و همچنین بهبود کیفیت زندگی میاجتما
بهتر حل ها آن با را خود شکالتم توانندمی از حمایت اجتماعی برخوردارند که

استرس آنها  تواند سبب کاهشمی از زنان سرپرست خانوار اجتماعی تیحما نمایند،
 .و در نتیجه افزایش توانمندی فردی و اجتماعی آنان گردد

 نهاد مردم یهاسازماننتیجه آزمون فرضیه سوم نشان دهنده این نکته بود که 
 زنان یاسیس یریپذ جامعه در یآموزش و یفرهنگ یارتقا قیطر از یشرق جانیدرآذربا

 و یفرهنگ یارتقا کاهش ای شیافزا با یعنست یا داشته رمعناداریتاث خانواده سرپرست
این نتیجه تایید کننده . ابدیمی کاهش ای شیافزا زنان یاسیسی ریپذ جامعه ،یآموزش

 .است( 1387)نتایج پژوهش شرف الدین 
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 سازیآموزشی و آگاهپذیری سیاسی در قالب برنامه ریزی فرایند جامعه بدیهی است  
فهم کنش متقابل جامعه آموزشی با  وانسانی و اجتماعی،  در بسترسازی سرمایه هاى 

چنین برنامه ریزی . تواند به تثبیت نظام سیاسی کمک نمایدمی حاکمیت نظام سیاسی
تواند بر یم اهد شد؛ کهخو شهروندان پویای باعث شکل گیری هویت سیاسی 

بر اساس . عمیق و رفتارهای پایدار سیاسی نهادینه شده منجربه شودهای نگرش
توان آن را مورد هدف قرار می دستاوردها تربیت سیاسی که در برنامه ریزی درسی

داد تاثیر پایدار مشارکت سیاسی درک و فهم نگرش دانش پذیران برای تجزیه و تحلیل 
است، این فرایند بر اساس منجربه ارتقاء سواد سیاسی و  جامعه سیاسی بسیار با اهمیت

بات سیاسی ثبه  وتوسعه پایدار سیاسی و حکمرانی مطلوب در سطح جامعه خواهد شد؛ 
 .پایدار جامعه کمک خواهد نمود

 از یشرق جانینهاددرآذربا مردم یهاسازمانو در نهایت نتایج فرضیه چهارم نشان داد 
 سرپرست زنان یاسیس یریپذ جامعه در یفرد یهامندیتوان به نگرش رییتغ قیطر

 به نگرش رییتغ کاهش ای شیافزا با یعنست یا داشتهو مثبت  رمعناداریتاث خانواده
نتیجه این . ابدیمی کاهش ای شیافزا زنان یاسیس یریپذ جامعه ،یفرد یهاتوانمندی

بودن خودباوری  کمتر. همسو است( 1391)فرضیه با نتایج پژوهش خسروی و همکاران 
ای سیاسی در بین زنان نسبت به مردان یکی از دالیل کم بودن مشارکت زنان در عرصه

له در زنان سرپرست خانوار با ئکه این مس( 59: 1394و محمدجانی، مهدوی ) است
براساس نتیجه این فرضیه . خوردهای خاص زندگیشان بیشتر به چشم میتوجه به چالش

ی فردی و تقویت و توسعه فردی زنان سرپرست هاتوانمندیبه  توان گفت که توجهمی
تواند خانوار و افزایش حس خودباروی، اعتماد به نفس و مهارتهای فردی در آنها می

ی خود و در نتیجه افزایش جامعه هاتوانمندیراهی باشد جهت نگرش آنان در مورد 
 .پذیری و مشارکت سیاسی آنان

 
 نتایج تحلیل مسیر -4-2

مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از جهت شناسایی تاثیرات مستقیم و غیر به
 کنیم.تحلیل مسیر استفاده می
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 توانمند سازی و جامعه پذیری سیاسی زنانهای (: رابطه بین مولفه3جدول )

 000/0 توان بیان داشت که سطح معنی داری مدلمی جدول فوقهای با توجه به داده
توانمند سازی و جامعه پذیری سیاسی زنان در سطح های بین مولفه است و بین 05/0کوچکتر از 

 89مستقل های درصد است و متغیر 94درصد رابطه وجود دارد شدت رابطه بین دو متغیر  95
 .کندمی درصد متغیر وابسته را پیش بینی

از میان متغیرهای مستقل که بر مبنای مدل نظری تحقیق دارای تاثیرات مستقیم بر متغیر جامعه 
بودند، متغیرهای حمایت اجتماعی؛ بهبود وضعیت رفاهی؛ ارتقای فرهنگی و  ری سیاسی زنانپذی

آموزشی و نگرش به توانمندی به علت اینکه سطح معناداری آزمون بتای آنان است دارای تاثیر 
معناداری بر جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانوار هستند. به این ترتیب مدل تجربی تاثیرات 

 م متغیرهای مستقیم بر میزان جامعه پذیری سیاسی به شکل زیر است:مستقی
 
 
 

 

 

 

 

 (: تحلیل مسیر2) شکل

متغیر 
 مالک

متغیر 
 مستقل

 R 2R F sig Beta sig 

جامعه 
 پذیری

توانمند 
 سازی

بهبود وضعیت 
 فاهیر

94/0 89/0 39/774 000/0 23/0 000/0 

 8/0 006/0 حمایت اجتماعی

ارتقای فرهنگی و 
 آموزشی

27/0 000/0 

نگرش به 
 توانمندی

52/0 000/0 
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 بحث و نتیجه گیری-5

 یهایتصمیم گیر فرآیند در زنان یتوانمندساز پایدار، توسعه اساسی یهاشاخص از یکی
نه جامعه پذیری پذیری سیاسی آنان است. در زمیو الزمه دستیابی به این شاخص جامعه است ملی

سیاسی در ی هاگروهبا فعالیت برخی ها را تاثیرگذار دانست؛ امروزه توان نقش سمنسیاسی می
هستیم که کار کردی به جز کار کرد سیاسی ندارند ها شاهد تولد برخی سمنها قالب سمن

 نجاممردم نهادی که وظایفشان را به نحو احسن اهای توان زحمات معدود سازماننمی هرچند
ی مردم نهاد در افزایش هاسازماند. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دهنمی

های فعال در جامعه پذیری زنان سرپرست خانوار انجام شد و نتایج زیر بدست نشان داد سمن
ی هاتوانمندیتوانند نقش تاثیرگذاری در افزایش حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار می

نتیجه جامعه پذیری سیاسی زنان و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی آنان داشته باشند.  زنان و در
 یباال سطح که است سیاسی توسعه یهاشاخص از سیاسی دانیم، مشارکتمی همانطور که

 به توجه با .باشدمی حوزه جامعه پذیری سیاسی در زنان یمهم توانمندساز یهاشاخص از آن

 نتیجه توانمی و نتایج آزمون فرضیه ها، بررسی مورد پیشینه و هایرتئو ،ینظر یهادیدگاه

ی مردم نهاد مورد بررسی در افزایش توانمندی زنان سرپرست خانوار از هاسازمان که گرفت
بسیار چشمگیری دارند.  نظر اجتماعی، اقتصادی و ...و به تبع آن جامعه پذیری سیاسی آنان، تأثیر

 نۀیزم مناسب یهااستیس اعمال و یگذارهیسرما تیاهم به توانیم ،حاصله جینتا به توجه با

 عالوه ی مردم نهاد،هاسازمانزنان از طریق  یتوانمندساز واقع، در برد. یپ زنان یتوانمندساز

 خواهد منجر بلندمدت در یاقتصاد رشد شیافزا و یانسان توسعۀ یو ارتقا شیافزا به نکهیا بر

 متقابل رابطۀ بهبود کشور، یاسیس یفضا گسترش جوامع، در اشتغالش یافزا به تواندیم شد،

 یمدن جامعۀ رشد و نهاد مردمهای سازمان جادیا ،یتیجنس شکاف شهروندان، کاهش و دولت
نیکوقدم و همکاران، )شود جوامع در توسعه گرفتن شتاب باعث یطور کل به و کند کمک
1397 :627.) 

 پیشنهادات-6

 شود:ت آمده پیشنهاد میباتوجه به نتایج بدس
شخصیت، تجربیات و گرایشات آموزشی در جهت پرورش های ی مردم نهاد برنامههاسازمان -

زنان سرپرست خانوار در زمینه آگاه سازی سیاسی آنها از فرایندهای  ها و معرفت فردیو ارزش
 سیاسی جامعه برگزار نمایند.
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 یل گری و حمایت( برای ظرفیت سازی،توانند نقش واسط )تسهمی ی مردم نهادهاسازمان -
خدمات مناسب دولتی و نظارت بر اقدامات  مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، ارائه دهنده

 .را بازی کننددر حوزه مشارکت سیاسی زنان بخش دولتی و شفاف سازی این اقدامات 
و نیز به منظور  به ویژه زنان همانند تریبون آزاد برای اقشار مختلفی مردم نهاد هاسازمان -

مختلف و های در عرصهتوانند می )از جمله زنان سرپرست خانوار( توانمندسازی اجتماعات
 کنند.ظرفیت سازی  سیاسی، متنوع

 گیری ارتباط )مردمی بودن، مانند غیررسمی؛ نهادهای این بنیادین یهاویژگی از استفاده

 شتریب ارتباط و ییبرای همگرا توانیم دولتی( یهاسازمان معمول بندهای و قید نداشتن و آسان

کرد و بدین وسیله در  ترویج را کشور سیاسی هایو ارزش استفاده سرپرست خانوار زنان با
 تحکیم منافع ملی کشور تاثیرگذار بود.
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عه موردی ـــی در ایران، مطال یاس ـــ : دوره جمهوری مشـــارکت س
 .65-820: 7، شماره 2، سال فصلنامه سیاستاسالمی، 

باقر  - ـــاروخانی،  ـــطفی و س احمدپورترکمانی، بابک؛ ازکیا، مص
 مجازی اجتماعیهای شــبکه نقش شــناختی جامعه ( تبیین1397)

مجله (، 1396شهر تهران )سال  جوانان سیاسی پذیری جامعه در

 .66-92: 1اره ، شم13دوره  نسخه فارسی،جهانی رسانه 
نقش مدرسه (. »1388، شهرود )یرانتخابید اسدااهلل؛ امی، سیاطهر -

سیس د نظامیدر بازتول ، ش 3، س یت فرهنگیریمد مجله ، «یا
 ، بهار.3
ــاط - ــا )ی، فریابی ــذیری دانش نقش معلم در جــامعــه»(، 1385ب پ

 .329، ش وندیپ یتیترب یآموزش ماهنامه، «آموزان
شهال ) - سی خانواده؛ با تاکید بر جام(. 1376اعزازی،  شنا عه 

، نقش سففاختار و کاردکرد خانواده در دوران معاصففر
 .تهران: روشنگران و مطالعات زنان

، مجله جامعه پذیری سففیاسففی( 1369ایمانی، محمدتقی ) -
 .3پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 

عنوان ارتباطی میان مذاکره بین المللی به»بشــیر، حســن و دیگران  -
یان فرهنگیم، «فرهنگی عات م هار 24، ســــال دهم، ش طال ، ب

 .41-9، تهران، 1394
عوامل  یبررس(. »1380وش )ی، داریر؛ بوستانی، جهانگیریجهانگ -

س سیمؤثر بر فرهنگ  سال به باالیافراد ب یمورد )مطالعه یا  یست 
ش سان یمجله علوم اجتماع، 16 ، دوره2، ش «راز(یشهر   یو ان

 راز.یدانشگاه ش
سه ایهای نظریه(، 1377، )چیلکوث، رونالد - ست مقای ، سیا

 .وحید ده بزرگی و علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران، رسا ترجمه
س - سینیح سن و دی،  س(. »1386گران )ید ح ر خانواده بر یتأث یبرر

، «ان دانشگاه تهران(یدانشجو یمورد )مطالعه یاسیپذیری سجامعه
 اول. ش شمارهی، س اول، پیجامعه شناس یتخصص مجله

ستراتژی1389نی، میرزاحسن )حسی - غیر های سازمانهای (. تأثیر ا
ـــرمایه مطالعات  فصففلنامهاجتماعی.  دولتی در ایجاد و ارتقاء س

 .82-100. سال پنجم، شماره اول. صص مدیریت انتظامی
فرهنگ معاصففر (. 1387حق شـــناس، علی محمد و همکاران ) -

 تهران: فرهنگ معاصر. هزاره.
شیار - سروی، محمدعلی؛ ده ساداتخ صفی ناز  سین؛ ابطحی،   ، ح
ـــمیم گیری ( 1391) ـــه تص ـــازی زنان درعرص چگونگی توانمندس

فصففلنامه ، المللیگیری ملی و بینســـیاســـی درســـاختارتصـــمیم
 .99-132(: 20)5، مطالعات بین الملل

ــ ،یزعفران یذوالفقار - ــایعل ا،ین یعل د؛یرش ــ(. »1389) رض  یبررس
سه و خانواده نهاد ریتأث سطه پذبر جامعهمدر یری دانش آموزان متو

 ز.یی، پا8، ش 3، س یپژوهش اجتماع فصلنامه، «رودهن منطقه
ــغر ) - ــیب1394ذوالقدر، مالک و الهیاری، اص ــی تاثیر ( آس ــناس ش

فصلنامه ، 1395تا  1385با تاکید بر  ها بر توسعه سیاسی ایران:سمن
 .53-73(: 2)1، منافع ملی

ل نقش معلمان بر یتحلو  یبررس(. »1386گران )ی، رسول و دیربان -
سجامعه سیپذیری  سطه )مطالعه دانش آموزان دوره یا  یمورد متو

ـــهریپ منطقــه له، (»1385ور یر بکران، ش و  یعلوم ادار مج
 .4، ش اقتصاد دانشگاه اصفهان

عه(. 1387رفیع پور، فرامرز ) - جام ناتومی  هامی آ ـــ ، تهران: س
 انتشار.

ش - شن، جم سجامعه(. »1375د )یرو سیپذیری  جوانان نو یا
شگاه شهیاسیارشد علوم س یکارشناس ان نامهی، پا«تهران د ی، دان

 تهران. یبهشت
ــه، محمــد ) - گن ـــ(. »1384زن مؤثر بر  یعوامــل فرهنگ یبررس

عه عهجام طال نان )م نان و جوا دانش آموزان  یمورد پذیری نوجوا
ما طه ییمقطع راهن ـــ ـــهر( و متوس تان بوش ـــ مه، «اس پژوهش  نا

 .7، ش 8، س یفرهنگ
سجامعه(. »1385ر، حامد )پو یسبز - سیپذیری  کوتاه  ی، مروریا

ــوعیبر ادب  ، دوره4، ش یرشففد علوم اجتماع مجله، «ات موض
11. 
صور ) - سعود و وثوقی، من ستفاده 1395سلیانی، م ( عوامل موثر بر ا
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شریه توسعه محلیفرایند توسعه محلی،  شهری(، )ر ن وستایی و 

 .199-220: 2، شماره 8دوره 
ســعدی، حشــمت اله؛ شــعابنعلی فمی، حســین و لطیفی، ســمیه  -
( سنجش میزان توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف 1391)

زن عوامل موثر بر آن )مطالعه موردی اســـتان همدان(،  روســـتایی
 .107-126: 2، شماره 10، دوره در توسعه و سیاست

سین )سیف زا - سعه و ( 1388ده، ح سازی، تو پانزده مدل نو
 .، تهران، نشر قومسدگرگونی سیاسی

سین ) - سی 1392شربتیان، محمد ح سیا ضرورت جامعه پذیری   ،)
ــی،  ویژه نامه هشففتمین سففالگرد انسففان در برنامه ریزی درس
 شناسی و فرهنگ.

سین ) - سیدح سی و تربیت 1387شرف الدین،  سیا ( جامعه پذیری 
 .نامه تربیت سیاسیویژه، 5ربیت، شماره سیاسی، راه ت

(، مشــارکت شــهروندی، حکمرانی 1390ان ثانی، مریم )یفیشــر -
شهری،  شارات فصلنامه مدیریت شهریشهری و مدیریت  ، انت

 8کشور، شماره های سازمان شهرداری
و فرهنگ  یاسففیپذیری سففجامعه(. »1387، حامد )یریشــ -
سیس س یا س ی)برر سیفرهنگ  شجو یا قش ان و نیدان

سیس تجربه شکل گ یا س ان نامهی، پا«آن( یریدر  شنا  یکار
 ، دانشگاه تهران.یارشد جامعه شناس

ی غیر رسمی هاسازمان( 1397صالحی، صغری و قاسمی، حاکم ) -
ـــهــای فرهنگی ایران،  ــان مــالزی وترویج ارزش مه زن نا فصففل

سالمپژوهش سی جهان ا سیا سال های  شماره 8،   ،1 :123-
89. 
، چاپ بنیادهای علم سففیاسففت(، 1375) عالم، عبدالرحمان، -

 .سوم، تهران، نشر نی
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ـــرف  - ــان، اش  عوامــل رابطــه (1388)قلی پور، آرین و رحیمی

صاد ش و یفرهنگ ،یاقت ساز یآموز ست زنان یبا توانمند  سرپر

 ســال ،یاجتماع رفاه یپژوهشفف یعلم فصففلنامۀخانوار، 

 .40 شماره ازدهم،ی
پذیری سیاسی معه( فرهنگ و جا1396کشیشیان سرکی، گارینه ) -

سانه و فرهنگدر عصــر اطالعات،  ، پژوهشــگاه علوم انســانی ر
 .173-203: 2، شماره 7ومطالعات فرهنگی، سال 

ماعی(، 1384کلمن جیمزه ) - های نظری اجت یاد مه بن ، ترج
 منوچهر صبوری، نشر نی: تهران

ل - ن یکمــا لیاردکــا ع بر ) ی،  ک هوم  یبررسففف(. 1374ا ف م
 .یغات اسالمیتبل سازمان، تهران: یاسیپذیری سجامعه

م(. »1383، ابوطــالــب )یگــل ورد - زان تحقق یسففنجش 
د انقالب یجد در نسففل یرسففم یاسففیپذیری سففجامعه

سوم دب ستان ی)مورد مطالعه دانش آموزان  شهر ستان  ر
 ، پژوهشکدهیارشد جامعه شناس یکارشناس ان نامهیپا ،«اصفهان(

 .یو انقالب اسالم ینیامام خم
، تهران: روشنگران و نقش زنان در توسعه (1376النگه، سارا ) -

 مطالعات زنان.
ـــا - ـــناختی،  (1397) مافی, پریس ـــی عوامل تاثیرگذار روانش بررس

سیاسی و سالمت اجتماعی و بر توانمندسازی  -مشارکت اجتماعی 
ــت خانوار، دومین  ــرپرس ــی( زنان س ــیاس ــادی، اجتماعی، س )اقتص

سی و علوم تربیتیهمایش علوم اجتماعی،  شنا ، جیرفت، روان
 .همایش گستران

شری،  - ست؟، 1387) محمدمب سرمایه اجتماعی چی صر (  مجله ع
 ، شماره نهم و دهمکیفیت

ضی،  - سالممطهری، مرت شارات تعلیم و تربیت در ا ، تهران، انت
 .1374صدرا، چاپ بیست و ششم، 

( 1394مهدوی، ســـیدمحمدصـــادق و محمدجانی، محمدرضـــا ) -
ــ یریپذ جامعههای چالش ــیس ــج یاس دختر )ارائه یک  انیودانش

سیاستای(، نظریه زمینه شماره 13، دوره زن در توسعه و   ،1 :
72-53. 
، چاپ اول، جامعه پذیری سففیاسففی(، 1376مهرداد، هرمز، ) -

 تهران، پاژنگ.

تبیین ارتباط ( 1395نصــیری، فخرالســادات و عبدالملکی، شــوبو ) -
ـــده با کیفیت زندگی با نقش میانجی  حمایت اجتماعی ادراک ش

جامعه ، استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج
 .99-16(: 64)پیاپی  4، شماره 27، دوره شناسی کاربردی

ید جواد؛  - ـــ عه زاده، س مام جم ـــینی، علی؛ ا نا؛ علی حس نظری، می
سی رابطه جامعه1393) پوررنجبر، مهدیه؛ شارکت ( برر پذیری و م

 .161-185(: 1)5، پژوهشنامه سیاسی زنانسیاسی، 
مام - ـــینی، علی؛ ا ـــیـدجواد؛ جمعـهنظری، مینـا؛ علی حس زاده، س

پذیری و مشــارکت ( بررســی رابطه جامعه1393پوررنجبر، مهدیه )
ـــی زنان،  ـــیاس ـــانی پژوهش نامه زنانس ـــگاه علوم انس ، پژوهش

 .161-185: 1، شماره 5وطمالعات فرهنگی، سال 

ــعود؛ قلی - ــنودی،نیکوقدم، مس عبداهلل  زاده امیرآباد، محدثه؛ خوش
س1397) ساز ریتأث ی( برر سعۀ بر زنان یتوانمند س تو  ،یدموکرا

 .621-640: 4، شماره 16دوره در توسعه و سیاست،  زن

ــا و فرهادی، عباس ) - ( 1393هزارجریبی، جعفر؛ کریمی، غالمرض
شجویان در  سی دان سیا سی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری  برر

ــال یاسففتراهبردی سففهای فصففلنامه پژوهشج.ا.ا،  ، 3، س
 .95-119(: 39، )پیاپی 9شماره 

 منابع التین:  -
- Pfetsch, F.R. (2007) Negotiating Political 

Conflicts.PALGRAVE MACMILLAN 

http://profile.nus.edu.sg/fass/polhaque/iras-

ptnr.pdf Accessed 
- Almond, G; S. Verba (1963): Civic Culture, 

Princeton: Princeton university press. 

- Pattijn, H. (2009): political knowledge of last 

year secondary school pupils in Belgium, 

Republica, vol. 28.no.2. 

- Chillcotle, R.H (2013):›Theories of 

comparative politics; the search for a 

paradigm, Colorado: west pres 

- Searing, Donald, Wright, Gerald, Rabinowitz, 

George (1976). the Primacy Principle: Attitude 

Change and Political Socialization, British 

Journal of Political Science, Cambridge 

University Press. Vol. 6, No. 1. (Jan. 1976), pp 

83-113. 
- Sossou,Marie-Antoinette (2011). We Do Not 

enjoy Equal Political Rights Ghanaian 

Women's Perceptions On Political 

Participation In Ghana, Sagepub. 
- Soule, Suzanne & Nairne, Jennifer (2006). Are 

Girls Checking Out? Gender And Political 

Socialization In Transitioning Democracies, 

Midwestern Political Science Meeting, 

Chicago. 
- Fox, Richard & Lawless, Jennifer (2011), 

Gendered Perception and Political 
Candidacies, A Central Barrier to the 

Woman's Equality in Electoral Politics, 
American university. 
- Kaplan, A. (1999). The Developing of 

Capacity, Community Development 

Resource Association. Cape Town. 

- Coleman, James (1965), Education and 

Political Development, Princeton, Princeton 

University press. 



 … زنان یاسیس یریمردم نهاد در جامعه پذ یهانقش سازمان                                     58

- LaFond, A. and Brown, L. (2003). A Guide to 

Monitoring and Evaluation of 

CapacityBuilding: Interventions in the Health 

Sector in Developing Countries. 

- Mac Abbey, E., (2008). Constructive 

regulation of nongovernment organizations. 

The Quarterly Review of Economics and 

Finance, 48, 370–376. 

- Haque, M. S. (2004). “Governance based on 

partnership with NGOs: implications for 

development and empowerment in rural 

Bangladesh.” International Review of 

Administrative Sciences. 70(2), 271-290. 

Hooge, Marc (2004). Political Socialization 

and the Future of Politics, university of 

Leuven, E, van Evenstraat, 2B, B3000, 

Belgium. 




