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  يند مشاركت آنقش دانش حقوقي زنان كارمند در فر 

  )هازنان كارمند شاغل در وزارتخانه(
  ∗∗پور صادقياكرم  رجب، ∗الدين افتخاري عبدالرضا ركن

  
در تمام نهادها از جمله زنان  يافته  افراد جامعهبه مشاركت سازمان نياز دسترسي به توسعه پايدار،: چكيده

ها و افزايش اختيارات ، كاهش محدوديت)باالترين ميزان مشاركت(چنين هدفي براي دستيابي به . دارد
كند تا اطالعات حقوقي، اختيارات اي ايجاب ميدر اين راستا نگرش توسعه. قانوني زنان ضروري است

شاغل كه در ساليان اخير تعداد زنان ويژه اينيابد بهني زنان با نسبت متوازني افزايش سازماني و مطالبات مد
و حضور مؤثر آنان در اي هاي دولتي رشد چشمگيري داشته و چنين روندي ضرورت نگرش توسعهدرسازمان

م با أ اگر اين مشاركت در فرايند تصميمات سازماني تو.سازدرا بيش از پيش روشن ميها تصميمات سازمان
توانند و سازماني خويش ميافزايش دانش حقوقي آنها باشد، به دليل درك بهتر ايشان از شرايط شغلي 

هدف . تمهيداتي در جهت افزايش بيالن كاري خود و افزايش اثربخشي و كارايي در سازمان فراهم نمايند
مقاله آزمون اين فرضيه است كه ميان دانش حقوقي زنان كارمند تهراني و ميزان مشاركت سازماني 

با ) ميداني(، اسنادي و در بخش تجربيروش كار در بخش نظري. داري وجود دارد ايشان رابطه معني
نتايج نشان داد كه ميان دانش حقوقي زنان .  تحليلي بوده است-استفاده از فنون آماري به شيوه توصيفي

  .كارمند و مشاركت سازماني آنها رابطه معنا داري وجود دارد
  . زنان، توانمندسازي، ظرفيت سازيدانش حقوقي، مشاركت :كليديهاي هواژ

   و طرح مسئلهمقدمه

هـا كـه زمـاني    ايـن شـاخص  . گيري توسعه وجود داردهاي متعدد و روزافزوني براي اندازه  امروزه شاخص 
هاي مادي و كامالً جنبه اقتصادي مانند درآمد ناخالص ملي و نرخ رشد اقتصادي داشتند به تركيبي از شاخص 
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 جديد، داراي اعتبار و مركزيت هستند چـرا كـه    هايزنان در هر كدام از اين شاخص      . اندغير مادي تغيير يافته   
 زمينـه   يشتري به افرايش نـرخ توسـعه در آن        تواند شتاب ب   مي هاي توسعه حضور زنان در هر كدام از شاخص      

  . خاص بدهد
نخست ميزان دانش از جمله دانـش حقـوقي و          . مل هستند أهاي توسعه دو شاخص قابل ت     ميان شاخص  از  

اي يابي به توسعه در هر زمينـه  چرا كه امروزه اهميت دانش و اطالعات براي دست.ديگري ميزان مشاركت زنان   
ست كه دانش و اطالعـات      همگان آشكار است و اين شعار مورد پذيرش قرار گرفته است كه قدرت در جايي ا                بر

ستند و  سازي، توانمندسازي و مشاركت كه از مباحث جديد توسـعه هـ            ظرفيت افزون بر اين نظريات   . در آنجاست 
  .كيد دارندأهاي متعدد ترسد نيز به اهميت دانش و آگاهي در زمينهعمرشان به كمتر از نيم قرن مي

شـود كـه وضـعيت      با اين توصيف اهميت توجه به دانش زنان در زمينه تحقق مشاركت وقتي نمايان مي              
   وانع و اختيارات حقوقي كه در      عد ملي نيز مورد بررسي قرار گيرد و عوامل متعدد از جمله م            مشاركت زنان در ب

  .اين امردخيل هستند، مورد تحليل وشناسايي قرار گيرد
 سـاله   19جمعيت  % 92/89 معادل 1357دهد كه در سال     مقايسه روند جمعيت زنان فعال كشور نشان مي       

اي  از نـرخ  رشـد سـاالنه       1345-1355جمعيـت فعـال زنـان در طـي دوره           . انـد و بيشتر زنان غير فعال بوده     
اي ، با نرخ رشد سـاالنه     ير به طور متوسط جمعيت فعال زنان      هاي اخ در دهه . برخوردار بوده است  % 4/3عادلم

هـاي  نگري در سياسـت   مل باز أده است كه اين امر لزوم ت      صد از افزايش چشمگيري برخوردار بو      در 5/4لمعاد
  .ان در بازار كار استو حاكي از اشتغال افزايش زن نمايداشتغال كالن كشور را اجتناب ناپذير مي

رغم افزايش قدر مطلق اشتغال زنان، نرخ مشاركت  زنـان در تمـام    از نكات قابل توجه اين است كه علي       
در . ايين زنان در كـشور مـا اسـت         فعاليت و مشاركت بسيار پ     دهندهباشد و اين نشان   مي% 15ها كمتر از    سال
ست كه ناشي از كاهش شاغلين زن در اين دوره           نرخ رشد جمعيت فعال زنان منفي ا       1355-1365 دوره   طي
عيت فعال كشور  از نرخ رشد مردان  نرخ رشد زنان در جم    1355 تا   1335اين در حالي است كه از سال        . است

نـشان  هـاي شـغلي را     يابي به فرصـت   تواند تمايل نسبي باالتر زنان در دست      بيشتر بوده است كه اين امر مي      
 اجتماعي چشمگيري كه پس از وقوع   -و همراه با تحوالت اقتصادي    1365ل   سا پس از دوره مذكور و تا     . دهد

انقالب اسالمي ايران در كشور ايجاد شد، نرخ رشد متوسط ساالنه جمعيت فعـال زن كـاهش چـشمگيري را         
هـاي پـس از   اما پس از اتمام جنگ تحميلي شاهد افزايش جمعيت فعال زنان در طي سـال           . نشان داده است  

ارتقاي دانش حقوقي زنـان بـه ويـژه در حـوزه سـازماني وقتـي                ). 15: 1383،ماني( باشيم مي 1375 جنگ تا 
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گيرنـد  يابد كه بدانيم در تمام جهان، زنان تقريباً يك سوم نيروي كار رسمي كشورها را در بر مي                 ضرورت مي 
 و تـورس (نـد كندر ازاي انجام كارهاي مشابه بـا مـردان تنهـا سـه چهـارم دسـتمزد آنـان را دريافـت مـي              و

حال با توجه به وضعيت اشتغال زنان و ورود آنان به بازار كار در آينده و افزايش نرخ . )10: 1375ريودلروزاريو،
ايـن پرسـش مطـرح      مشاركت اجتماعي و سياسي آنها با افزايش دانش عمومي و به ويژه دانش حقوقي آنها،              

  كت سازماني آنها رابطه مستقيم وجود دارد؟آيا بين دانش حقوقي زنان كارمند تهراني و مشار: است كه
نـد تهرانـي و ميـزان مـشاركت      دانش حقوقي زنـان كارم بين: گيردال اين فرضيه شكل مي ؤسبر اساس   

  .داري وجود دارد در امور سازماني رابطه معنيايشان
  : اين فرضيه به دو فرضيه فرعي تقسيم گرديد كه عبارتند از

  .     جود داردسازماني ايشان رابطه معنا داري و تهراني و مشاركت  بين سطح سواد زنان كارمند-1
  .جود داردسازماني ايشان رابطه معنا داري و بين نوع استخدام زنان كارمند تهراني و مشاركت -2
  

  مباني نظري
 به  ها و تفاسير متعددي ارائه شده است      بندي، تعاريف، تقسيم  هاي توسعه از مشاركت نيز همانند ساير واژه     

  :طوري كه
 شـودكه در مردم اين فرصت داده مـي  به عمومي در مشاركت«: گويدنظران توسعه مي از صاحب1ميردال

   ).12: 2،1997سستري (»ساختن آينده و تعيين سرنوشت خويش سهيم وشريك گردند

ذيرش و در نهايت افزايش پ   سازي مردم و  عد كاربردي عبارت است از حساس      مشاركت از ب   3اوكلي از نظر 
گيـري، اجـرا و   گيـر كـردن آنـان بـا تـصميم      هاي توسعه از طريق در    گويي به برنامه  توانايي آنان در امر پاسخ    

 عنـوان سـازمان ملـل آن را بـه   يا  .)7: 1380پور ،جمعه(يافتههاي سازمانها بر اساس تالشارزشيابي برنامه

    از را آنهـا  نحـوي كـه   گيـري بـه  ميمدر فراينـد تـص   هاي حـضور مـردم  ابزاري براي گسترش قلمرو فرصت
 در اين چارچوب بانك جهاني نيـز  ).196: 1990گزارش سازمان ملل،(داندمنتفع سازد، مي رفاهي هايفعاليت

كند كه از طريق آن افراد ذينفع در توسعه، در كنترل بنيان توسـعه،              مشاركت را به عنوان فرايندي تعريف مي      

                                                           
1. Mirdal 
2 .Sastry 
3.Okley 
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تـوان گفـت جهـان امـروز         در واقـع مـي     ).22: 1،1990بـاس (ايشان سهيم هستند  بر ثير گذار أمنابع ت  تصميمات و 
گيري در قـدرت،    فرايند تصميم  در ناپذير مشاركت، حضور فعال و برابر     دموكراسي به عنوان پيامد اجتناب    پذيرش  
سـت  با اين فراينـد ا     ).16: 2،2000باچي( محدود سازي پيامدهاي يك تصميم را مورد توجه قرار داده است           جهت

. انـد هاي دولتي نيز حضوري فعال در سپهر زندگي اجتماعي يافته    گيري دموكراسي، سازمان  كه هم زمان با شكل    
 فعاالنه، آگاهانـه،  ز و كارهاي اعمال قدرت متعهدانه، يكي از ساعنوانبه  مشاركت: توان گفتبا اين توصيف مي

اعي اسـت كـه بـا شـركت كـردن اشـخاص در              دادن به عمل و حركت اجتمـ      آزادانه و مسئوالنه در جهت معني     
  ).21-22: 1380،خاكساري(يابدهاي گروهي تحقق ميهاي گروهي، در جهت دستيابي به هدففعاليت

ها نيز جهت ارتقاي اهداف آنها قابل تعميم است اما براي       ها در سازمان  مشاركت با اين مفاهيم و برداشت     
يابي به حق توسعه  اي يا دست  ها، سواد و دانش حقوق توسعه     كردن مشاركت در جامعه از جمله سازمان      نهادي

از اين رو شناخت ارتباط بين       ؛شودهايي است كه در متون توسعه به آن استناد مي         يافتگي يكي از پيش شرط    
  .ير استذاي اجتناب ناپاين دو مقوله توسعه

  
  مشاركت و دانش حقوقي

 دانش حقوقي در اين نظريـات       توان جايگاه ياسي مي اجتماعي و س   با مطالعه نظريات مشاركت اقتصادي،    
اي ساختي، مشاركت پيش از اين كه نمودي عيني داشـته باشـد پديـده             -در رويكرد كاركردي  . كرد را رديابي 

بـراي جـا انـداختن فرهنـگ مـشاركت      . فرهنگ مردم جستجوكرد و عقايد ذهني است و بايد آن را در افكار،     
؛ مگـر بـا   و اين امر به طور مؤثر عملي نيست       ذهني را بايد دگرگون ساخت      هاي پيش ساخته    بسياري از قالب  

  ).10: 1383صمدي راد انور ،(كار فرهنگي 
گونـه  نگرد و با دگرگوني كامل ساختارهاي موجود؛ آن       هاي اجتماعي مي  اين نظريه ازديدگاه تعادلي به پديده     

هاي تغيير قالب  سازي و فرهنگ كيدي كه در  أه ت كه در نظريات انتقادي مطرح است؛ موافق نيست ولي با توجه ب           
  تـرين   يكـي از اساسـي      را   هاي مختلف از جمله حـوزه حقـوقي        فرهنگي دارد، ترويج دانش در زمينه      ساختهپيش
فرهنگي به زمان زيادي نياز دارد و سطوح مختلفـي از جامعـه        اين كار . داندميهاي عملي ساختن اين تئوري      راه

  .توان هدف اين برنامه قرار دادهاي مرجع  را ميها وگروهمدارس، رسانه. گيردرا نيز در بر مي

                                                           
1 . Bass 
2 . Buchy 
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گيري وضعيت موجود و حفظ تعـادل نقـش اساسـي           اي را كه در شكل     ديدگاه تضاد يا انتقادي هر پديده     
 بـه   تعادل منتفع هـستند تمـايلي      اين موقعيت و   اين ديدگاه معتقد است افرادي كه از      . بردال مي ؤ زير س  ؛دارد

ييركامل ساختارها و نهادهاي دست جامعه از جمله زنان، پس از تغهاي زير تغيير ندارند، زيرا ممكن است گروه     
س امـور قـرار گيرنـد و    أ كه قوانين و دستگاه قضايي مردساالرانه جامعه نيز بخشي از آن هـستند؛ در ر    ،فعلي

  ).11: 1383صمدي راد انور ،(منافع آنان را درمعرض نابودي قرار دهند
 تغيير يابد، ساختارهاي مـرد     ترين ساختارهايي كه بايد    مهم ؛رويكرد انتقادي عملي شود    با اين توضيحات اگر   

حاكم است و از ايـن رو       ) رسمي وغيررسمي (هاي اجتماعي، از جمله دانش موجود     ساالرانه است كه بر همه پديده     
گـر  توانـد توجيـه   انش حقـوق توسـعه بنـا شـده نمـي          كه مبتني بر د    باتغيير اين ساختارها، تعادل ساختاري جديد     

  .اي شود تبعيضات جنسيتي ضد توسعه
اي با ديد انتقادي اذعـان دارد كـه قـوانين موجـود بـه نهادينـه كـردن         بدين ترتيب دانش حقوقي توسعه   

 انـسان    يـك  عنـوان آنها را بـه    هاي رشد پردازد كه زنان را در موقعيت پايين قرار داده و مكانيزم          مناسباتي مي 
هـاي   اين دانش به عنوان يكـي از زيـر شـاخه       .كند از حق توسعه يافتگي مسدود مي      داراي حقوق و برخوردار   

  .وضع موجود را به چالش فراخواند و تواند نقشي كليدي در روند مشاركت زنان داشته باشددانش مي
 شاركت سياسي نقش دارنـد هانتينگتون، عوامل متعددي در م     در نظريه سياسي نلسون و    "به عنوان مثال    

 زنان در تمام مـوارد مـذكوردر سـطح           . ...از جمله توانمندي، موقعيت اجتماعي، توسعه اقتصادي واجتماعي و        
  ).10: 1383، پناهي ("سبت به مردان قرار دارندتري نپايين

بـسياري مـوارد   ها در دستيآگاهي درباره اينكه ريشه اين فروتر ازآن، آگاهي آنان از اين فرودستي و مهم   
هاي قانوني از زنان است، سهم مهمي در ايجاد مطالبات مقابل عدم حمايت در هاي قانوني از مردان و حمايت

 و موانع قانوني جهـت       كه با خأل   آنجاويژه در   ارتقاي دانش حقوقي در مسايل سياسي؛ به      . سياسي ايشان دارد  
بـه  . رفع سدهاي قانوني مشاركت زنان تلقـي شـود        تواند عاملي در جهت     ارتقاي سياسي زنان روبروست؛ مي    

هاي زنان در مورد حقوق خود، حقوق ديگـران، حقـوق           افزون بر رشد آگاهي    ،ايعبارتي دانش حقوقي توسعه   
ـ           اجتماعي   ،  ظرفيـت نقـد پـذيري      افـزايش راي اسـتيفاي آن،   و اعتقادي و ملي به نهادينه كردن اين حقـوق ب
آيد كه بـا افـزايش   چارچوبي حقوق به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه در مي در چنين   .پردازدمي ... و ارتباطات
يـافتگي  ، سازماني و مكاني مشاركت را تسهيل كرده و زمينه را براي حـق توسـعه               هاي فردي، جمعي  ظرفيت

  . كندفراهم مي
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 سازي و دانش حقوقيظرفيت
ه و بالفعـل خـود حقـوق مـدني خـود را             هاي بالقو  در تالش است افراد با شناخت توان       1سازيظرفيتنظريه  

هـاي  اي  بـراي ايجـاد فرصـت در بخـش          در پي انجام تغييرات توسـعه     هاي مدني   دهيمطالبه كنند و با سازمان    
جامعـه را تـشويق بـه       ايندي است كه از طريق نهاد سـازي         سازي فر  در واقع ظرفيت   .عمومي و خصوصي باشند   

     زمـاني از ظرفيـت جامعـه بـه حـد كمـال اسـتفاده        . سـازد را توانمند ميكند و آنها  استفاده از امكانات موجود مي    
هاي توليدي، خدماتي و ساختارهاي اجتماعي موجود انـسجام و          هاي دانش يك جامعه با فعاليت     شود كه نظام  مي

سـازي  اي با ارتباط بـا نهـاد   و در اين ميان دانش حقوق توسعه) 1383،الدين افتخاريركن(همخواني داشته باشد 
تـوان  سازد به طوري كه در اين ارتباط مي ويژه در مورد زنان، آنها را در سپهر زندگي خود توانمند مي           اي به توسعه
يـابي بـه منـابع      هاي زنان، به معناي برخورداري از زندگي طوالني همراه سالمتي، دسـت            ظرفيت افزايش: گفت

ر نهادهاي دولتي وقوف زنان بر حقـوق خـويش          د. باشدگيري وكسب تخصص  مي    قدرت، تصميم  ،دانش، ثروت 
  . )5: 2،1999بوتگوا( صدد احقاق آن بر آيندمند شده و دردهد تا از اين حقوق بهرهبه آنها اجازه مي

گيري در سطوح   اي جهت توانمندسازي زنان در امر مشاركت يا تصميم        سازي مقدمه اين شكل از ظرفيت   
چنـين  . ها اسـت اي و محلي تا نهاد خانواده و از جمله سازمان   ، منطقه المللي، ملي مختلف سپهر زندگي از بين    

ثير مـستقيم   أمندي از منابع ت   وري و يا بهره   بهره ،كنترل، بر توانمندي زنان در امر دسترسي      هاييگيريتصميم
زنـان  لذا وقتي از مشاركت     . از اين گذشته افراد خود در هر سطحي  اولين منبع احقاق حق خود هستند               .دارند

شـود كـه بـر      گيري آنـان اشـاره مـي      آيد به قدرت تصميم   هاي دولتي و اجرايي سخن به ميان مي       در دستگاه 
يك دولـت خـوب     . گذاردثير مي أاقتصادي و سياسي ت    ،امل حقوق اجتماعي  ظرفيت آنان بر نيل به پتانسيل ك      

تا از اين طريق بـه حقـوق افـراد     دهددولتي است كه به انحاء مختلف، عناصري را در امتداد يكديگر قرار مي       
منـد  احترام گذاشته شود، حقوق از مشروعيت برخوردار شود و از شفافيت، قابليـت اعتنـا و احتـرام الزم بهـره             

هدف غـايي در ظرفيـت      . دانندي پايدار مي  امروزه يك دولت با حكمراني خوب را محور اساسي توسعه          .گردد
توانـايي افـراد در     . بـود  است و شروع آن از افـراد جامعـه خواهـد           رسيدن به توسعه پايدار      ،سازي و مشاركت  

براي نيل به رفـاه شخـصي و      برداري از منابع موجود نيز    رسيدن به آموزش، سالمت، بهداشت و ظرفيت بهره       

                                                           
1 . Capacity Building    
2 . Butegwa 
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عمومي بسيار مهم است و راه تحقق اين امر مهم چيزي جـز تـسهيل و ارتقـاء  مـشاركت در همـه سـطوح                           
  .سطوح اجرايي و كالن جامعه نيستگيري از جمله تصميم
اول اينكه  :كندروند شناسايي ظرفيت آنها به چند دليل اهميت پيدا مي       ا اين نگاه، دانش حقوقي زنان در        ب

المللي حقوق بشرحق دارنـد  هاي بينزنان به عنوان يك انسان، با توجه به تصريح قانون اساسي و كنوانسيون    
 به عبارتي اين .لذا ضروري است از اين حقوق خود آگاه باشند) 1372زاده، ناصر(در امور اجتماعي دخالت كنند

  .ظرفيت حقوقي براي آنها فراهم شده است 
با توجه به نقش كليدي آنان       دهند و جمعيت را تشكيل مي    %51ي جهان رهادوم اينكه زنان در اكثر كشو     

به شناسايي و ايجاد ظرفيت افـراد در        به خوبي قادر    ) مدارس(آموزش رسمي  و )خانواده(در آموزش غير رسمي   
  ).2: 1999بوتگوا، ( هستنداي هر زمينه

سازد كه نيازهاي اجتماعي ناظر بر نيازهاي هردو قشر مرد و زن            اين دو دليل اين نكته را خاطر نشان مي        
عـدم   .انـد سفانه مردان همواره در درك نيازهاي مبتني بر جنسيت دچار اشتباه و سوءبرداشت شده             أمت. هستند

يعني از بين رفتن ظرفيت بااليي از جامعه         ،گاهي ايشان از نيازهاي حقوقي خود     مشاركت زنان به دليل عدم آ     
و ايـن يعنـي عـدم        هاي عموم مـردم را بـر طـرف كننـد          هايي كه بايد نياز   گيري در مورد برنامه   براي تصميم 
توسعه و چه در بخش  را چه در بخش پس بايد تالش كرد محيط نيمي از جامعه از منابع عمومي، برخورداري

شود كه چارچوب حقوقي حمايـت      چنين محيطي زماني فراهم مي    .  مشاركت زنان آماده كرد    حقوق بشر براي  
آموزش كافي در اختيار عموم قرار گيرد تا  بـا افـزايش    كننده از مشاركت زنان به عموم مردم شناسانده شود،

البتـه  . هاي مدني به يك قدرت سياسي تبديل شـود        ريق سازمان دانش حقوقي زنان، ظرفيت فردي آنان از ط       
  .اجتماعي وكشوري الزامي خواهد بود خانوادگي، در اين شرايط توانمندسازي فردي زنان در سطوح فردي،

سازي براي مشاركت زنـان     دهد، در مجموع نظريات ظرفيت     مطالعه متون توسعه نشان مي     ،افزون بر اين  
به رسميت شناختن حقـوق و   دانش حقوقي، نظام حقوقي،تجديد نظر و اصالحات : ارندبه چهار معيار اشاره د
تـا ظرفيـت بـالقوه     در تمام اين چهار مقوله بايد رشد همگون و هم سطح ايجـاد شـود   .ارج نهادن به حقوق

هـاي  هاي مناسبي اتخـاذ شـود و از سـازمان         مشاركت زنان به فعل درآيد در هر صورت الزم است استراتژي          
هاي موجود و مشاركت هـر چـه    گيري از ظرفيت  دولتي و غير دولتي كمك گرفته شود تا زنان را مهياي بهره           

آورد و  چنين معيارهايي در صورت نهادينه شدن توانمندي زنان را به ارمغان مي           ). 5: 1999بوتگوا،(بيشتر نمود 
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را به يـك   دهد و اوني است تغيير مياي كه مبتني بر حقوق مدقدرتي زنان را به سپهر قدرت توسعه  سپهر بي 
  .  سازدها رهنمون ميشهروند اجتماعي با فرهنگ مشاركت در همه نهادها، از جمله در سازمان

  
  دانش حقوقي توانمندسازي و

هـا را  ارتقاي ظرفيت افراد بايد توانايي استفاده از اين ظرفيـت  دهد پس از كشف و  متون توسعه نشان مي   
در توانمنـد سـازي     .  را بـر روي آنـان انجـام داد         1عبارتي عمليات توانمندسازي  جاد كرد و به   افراد جامعه اي   در

 به معناي كسب قدرت يا واگذاري و محـول نمـودن انجـام كـاري خـاص بـا هـدف         معناي لغوي التين آن،   
 .در واقع دستيابي به زندگي متكامل كه قدرت تعيين سرنوشت نيزدر مفهوم آن نهفته اسـت                مشخص است و  

بر اين مبنا توانمندسازي عبارت است از دسترسي به ابزار و امكاناتي كـه بـا اسـتفاده از آنهـا، افـراد بتواننـد                         
  ). 45: 1999اكلوند،(سرنوشت خود را تعيين و به پيش ببرند

سازي وقتي نياز به تغييـر      در توانمند . زنان و جنسيت نيز يكي از ابعاد مهم در نظريات توانمندسازي است           
هـاي  لفـه ؤاحساس شود  بايد به م      نسبت به  زمينه حقوقي از جمله حقوق زنان و مشاركت مدني آنها            ه  ديدگا

هاي بكارگيري دانش حقوقي توجـه      هاي مرتبط با روش   مهارت ايجاد دانش حقوقي، آموزش دانش حقوقي و      
     دانـش حقـوقي     اقيانوسيه  معتقد اسـت بـا افـزايش         -مركز اطالعات حقوق بشرآسيا    اكيد داشت تا جايي كه    

ها را در عملي ها و مهارتديدگاه چرا كه دانش حقوقي، .هاي كنوني مشاركت را ارتقاء بخشيدتوان فعاليتمي
از . خواهـد سـاخت    به عبارتي آنها را توانمنـد         و هاي مختلف به كار خواهد گرفت     سازي حقوق بشر با ظرفيت    

آموزش و آشنايي افراد با دانش  برد توسعه و مشاركت،اين رو براي عملي ساختن نظريات توانمندسازي و پيش
  :هاي عملي ساختن اين نظريات در متون توسعه و توانمندي عبارتند ازشيوه. حقوقي ضروري است

روشن كردن حقوق مردم از قبيل حقوق زنان، حقوق كودكان، حقوق كار، حقوق بهداشـتي و  حقـوق                   -1
  .ها شفاف باشدون اساسي و منشورهاي موجود در اين زمينهدر اين ارتباط ضرورت دارد قان. سازماني

به استيفاي كامل     مشخص باشد و مردم بايد قادر      رابطه بين مردم و دولت در اجراي حقوق بايد كامالً         -2
  .حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي و ملي خود باشند

پـذير  رسـاني امكـان  ويج و اطالعنتيجه اين دو اصل آگاهي مردم  از حقوق و اختيارات خويش است كه با تر   
هاي دولتي و غير دولتي در ايجاد قدرت مبتني بر مردم و افـزايش مطالبـات                 در اين ميان سازمان    .خواهد بود 

                                                           
1 . Empowerment 
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هـا، ايجـاد   بدين ترتيب اساس در اين روش ). 1383الدين افتخاري، ركن(كنندحقوقي آنها نقش مهمي ايفا مي     
  .تدانش حقوقي غني و فراگير بين مردم اس

گرايي و حقوق بشر داشت قانون عدالت، ،برخوردار از آزادي   ،اي دموكراتيك توان جامعه در اين صورت مي   
  ).1-3: 1997بوتگوا،(گام نخست توانمندسازي داشت به برداشته شدن اميد و 

 بـا هـا  با اين نگاه توانمندسازي زنان نيازمند ساز وكارهاي فرهنگي و اجتمـاعي اسـت كـه ايـن توانـايي                 
به ويژگي اكتسابي آنـان      گيري متقابل به مرور زمان ملكه ذهن افراد شود و         و ياد  و مستمر  هاي مكرر آموزش

اد را به سوي توانمند شـدن سـوق   ي قاطع  افري اجراهايتبديل گردد و يا به صورت وظايف قانوني با ضمانت  
ماني  و ايجاد توان حـضور در        هاي گروهي و مشاركت ساز    ممارست در فعاليت  كه  با چنين نگاهي است     . دده

  .  استجمع و استيفاي حقوق فردي و اجتماعي و سازماني، نيازمند آموزشي مستمر و مشاركت نهادينه شده
  

  بندي نظريجمع
، نشان داده   ويژه در مطالعات زنان   تعاريف مرتبط به حقوق، مشاركت و ارتباط اين دو در مباحث توسعه به            

 به ويژه مشاركت نهادينه آنهـا در فراينـد          نمندسازي زنا انسازي و تو  در ظرفيت كه يكي از متغيرهاي اساسي      
 داشـتن دانـش     ؛اي، محلـي و خـانواده     در سطوح مختلف فردي، جمعي، سازماني، ملي، منطقـه         گيريتصميم

، دانش حقوقي، به رسميت شناختن حقوق و ارج نهادن بـه حقـوق از               هاي حقوقي  در واقع نظام   .حقوقي است 
   هـا،   در سطوح مختلـف جامعـه از جملـه سـازمان            كه در صورت حركت همگون و هماهنگ       ي هستند مقوالت
در ايـن ميـان بـا افـزايش دانـش حقـوقي، ميـزان               . تواند ظرفيت بالقوه مشاركت زنان را به فعل در آورد         مي

ـ     ها و  مهـارت    گاهرود چرا كه دانش حقوقي، ديد     ها باال مي  مشاركت در فعاليت   ي كـردن حقـوق   هـا را در عمل
سازي و توانمنـدي را نهادينـه       سازد و ظرفيت  هاي مختلف ميسر مي   كارگيري ظرفيت مدني و حقوق بشر با به     

كند و مشاركت را در همه سطوح به صورت سازمان يافته و به عنوان يك حق مدني به فرهنـگ تبـديل                      مي
. اركت رابطـه معنـاداري وجـود دارد   به عبارتي مباحث نظري نشان داد كه ميان دانش حقوقي و مـش   . كندمي

  .   گيردحال اين فرضيه نظري با روش تجربي نيز مورد آزمون قرار مي
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 تحقيقروش 
اي و خانـه تابهاي مورد نظر اين پژوهش كه به روش توصيفي و تحليلي و به شـيوه ك  با عنايت به فرضيه   

ها در شهر تهران و حجم نمونه مورد        خانهزارت كارمندان زن شاغل در ستاد و      ميداني بوده، جامعه مورد مطالعه    
  نامـه و   صورت اطالعـات اوليـه از طريـق پرسـش         ها به   داده.  نفر است  368مطالعه بر اساس فرمول كوكران      

 SPSSها از نرم افـزار    در استخراج داده  . آوري گرديد اي جمع خانه از طريق منابع رسمي و كتاب      هاي ثانويه داده
واحد تحليل فرد، متغير مستقل دانش   . ستفاده شد ا )X2( آماري پيرسون و كاي اسكوير     وآزمون فرضيه از فنون   

  . اند حقوقي و متغير وابسته مشاركت سازماني افراد بوده
يعني برحسب متغيرهاي مطرح . نامه، از روش دلفي استفاده شده است      به منظور اطمينان از روايي پرسش     

هاي حقـوق،  نظران رشتهالت تدوين شده و در اختيار تعدادي از صاحب    اؤها با كمك اساتيد خبره س       در فرضيه 
االت اسـتفاده   ؤمطالعات زنان قرار گرفت و از نظرات ايشان در جهت اصالح سـ             شناسي و ريزي، جامعه   برنامه
نامه نهايي تكميل گشته و آماده سنجش اعتبار گرديـد          سپس با استفاده از نقطه نظرات اين افراد پرسش        . شد
هايي كه روائي آنها  از طريق پانل متخصـصان          نامه نسخه از پرسش   30نامه مذكور با    ميزان اعتبار پرسش  كه  

  .الزم انجام شده بود، تعيين گرديد و تدوين نهايي صورت گرفت تعيين و اصالحات
براي سنجش دانش حقوقي زنان كارمند تهراني، سه شاخه از حقوق، يعني حقوق خـصوصي، عمـومي و                  

در حقـوق خـصوصي بـه حقـوق اشـخاص، خـانواده و امـوال ودارايـي         .  مـورد توجـه قـرار گرفـت     مللالبين
هـا و     و در حقوق عمومي بـه انـواع آزادي        ) 1379جعفري لنگرودي،   ؛  1378صفايي،  -امامي؛  1378كاتوزيان،(

ليم و تربيـت،    مساوات در برابر قانون، آزادي شغل و كار، آزادي عقايد مذهبي، آزادي عقايد سياسي، آزادي تع               
ها، تساوي در پرداخـت ماليـات، تـساوي در تـصدي       تابعيت، تساوي در مقابل قانون، تساوي در مقابل دادگاه        

اداري و قوانين جزا است، مورد  موران او با افراد، و قوانين اساسي و      أمشاغل رسمي كه شامل روابط دولت و م       
الملـل  و در اطالع از ميزان دانـش حقـوق بـين        ) 1379 آرتيدار،   ؛1379مركز مشاركت زنان،    (توجه قرار گرفت  

 هاي مستخرج از اعالميه جهـاني حقـوق بـشر، ميثـاق              زنان كارمند، حقوق اسناد حقوق بشر از جمله شاخص        
المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد پرسش قـرار          المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين       بين

  ).1جدول(گرفت
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  هاي دولتيع نسبي جامعه نمونه در سازمان توزي)1(جدول
  جمعيت نمونه  جمعيت كل  خانهوزارت

 268715 آموزش و پرورش
  17 3860  بنياد شهيد، مستضعفان و رياست جمهوري

 96 16841  مين اجتماعيأت
 39 6928  قوه قضاييه

 20 3027  سيما و وزارت ارتباطات صدا و
 15 2609  و بازرگاني اقتصاد

 18 3660  بهداشت
 19 3218  جهاد كشاورزي

 17 3069  راه و ترابري، مترو و صنايع و معادن
 26 4181  علوم

  17 2589  فرهنگ و ارشاد، كشور، كار، مسكن، نيرو
 31 5132  نفت
 38 6890  ساير
368 63791  مجموع

   
  هايافته

  :پردازيمميها و سپس به تحليل آنها  نامه ، نخست به توصيف يافته از پرسشبدست آمدههاي  با استفاده از داده
  هاي توصيفي يافته
ها بر حسب توزيع فراواني زنان كارمند تهراني حاكي از آن است  كه بيـشترين فراوانـي پـس از                        يافته :سواد

ليسانس و نهايتاً زنان كارمند بـا تحـصيالت         ديپلم، فوق تعلق به زنان كارمند ديپلمه، فوق     مكارمندان ليسانس   
  ).2جدول(تاسدكترا 

   توزيع زنان كارمند بر حسب سواد)2(جدول
 صددر فراواني سواد
 11732 ديپلم

 4813 فوق ديپلم
 1509/40 ليسانس

 425/11 فوق ليسانس
 116/2 دكترا
 368100 مجموع
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تعـداد  پـذير اسـت،     با توجه به قوانين استخدامي جديد كه استخدام رسمي به سختي امكـان             :نوع استخدام 
اين افراد كساني هـستند كـه امنيـت شـغلي كمتـري             . دهدارمندان قراردادي رقم بسيار بااليي را نشان مي       ك

زنان مورد مطالعـه  % 37شود تنها   مشاهده مي)3( كه در جدولطورهمان. نسبت به ساير كاركنان دولت دارند    
  .رصد قراردادي هستند د45 درصد رسمي آزمايشي و پيماني و 19رسمي هستند و اين در حالي است كه 

   توزيع زنان كارمند بر حسب نوع استخدام)3(جدول
 صددر فراواني وضعيت استخدام

 13537 رسمي
 144 رسمي آزمايشي

 5014 پيماني
 16945 قراردادي
 368100 جمع

  
توجـه قـرار   مورد ) الملل عمومي، خصوصي و بين(عد حقوق در اين ارتباط هر سه ب:ميزان كل دانش حقوقي   

هاي صحيح داده شده توسط نمونه مورد مطالعه در مقايسه            دهد كه بين ميزان پاسخ    ها نشان مي    يافته. گرفت
كه پاسخگويان تنهـا  طوريهاالت حقوقي پرسشنامه، وضعيت چندان مطلوبي وجود ندارد ب      ؤبا تعداد مجموع س   

درست دادند كه از ميان آنها به ترتيـب         االت مطرح شده پاسخ     ؤكل س %  48/38ال يعني معادل    ؤ س 3/17به  
  ).4جدول(المللي بوداالت حقوق خصوصي سپس عمومي و در نهايت بينؤسبه باالترين دانش مربوط 

  االت حقوقيؤ ميزان پاسخ به س)4(جدول
 صددر فراواني الؤنوع س

 2/677/13 حقوق عمومي
 4/622/14حقوق خصوصي

 7/444/10المللحقوق بين
 3/1748/38 مجموع

  
االت ؤ بـه سـ  ،در جمعيت نمونـه تحقيـق  از زنان كارمند تهراني % 37شود   جدول مشاهده مي  دركه  طورهمان

 پاسـخ   الملـل االت مربـوط بـه حقـوق بـين        ؤبه س % 27به حقوق عمومي  و    % 36مربوط به حقوق خصوصي،     
، در مـورد  2/6االت حقوق عمـومي ؤ در مورد س هاي نمونه مورد مطالعه   در واقع ميانگين پاسخ   . اندصحيح داده 

  .باشد ال ميؤس7/4المللاالت حقوق بينؤدر مورد سو  4/6االت حقوق خصوصي ؤس
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صـد دانـش ايـشان در دو حـوزه           حقـوقي زنـان، در     رغم پايين بودن دانش   نكته قابل توجه اين است كه علي      
الملـل بـه ميـزان قابـل     صد آشنايي ايشان بـا حقـوق بـين   صوصي بسيار نزديك بهم است اما در      عمومي و خ  
  ). 5جدول(از دو مورد ديگر است توجهي كمتر

  
  االتؤهاي صحيح حقوقي به كل س نسبت پاسخ)5(جدول

هاي صحيحصد پاسخ درهاي صحيحفراواني پاسخدرصدنامهفراواني پرسش الؤنوع س
 2/677/13%1836 حقوق عمومي
 4/622/14%1137حقوق خصوصي

 7/444/10%1627المللحقوق بين
 451003/1743/38 مجموع

  
گويـان  نامه از سوي پاسـخ    االت مطرح شده در پرسش    ؤنيمي از س   دهند بيش از   نشان مي  )5(هاي جدول يافته
شايان ذكر است كه حداقل پاسخي كه از طرف تمام افراد           . يا جواب نادرست داده شده است      پاسخ مانده و  بي

  . بود34اكثر آن و حد 2 ه شده بودنمونه مورد بررسي پاسخ داد
  

تـر، جهـت مقايـسه دانـش        به منظور كسب اطالعات دقيق     :هاي مختلف  ميزان دانش حقوقي در سازمان    
     بـراي مقايـسه ميـزان دانـش حقـوقي در           (هـاي مختلـف، مقـدار ميـانگين       وزارتخانـه  حقوقي زنـان كارمنـد در     

، حـداقل پاسـخ،     )براي تقسيم فراواني به دو قـسمت مـساوي        ( هها، ميان ،ميانگين ميانگين )هاي مختلف خانهتوزار
بـراي اطـالع از كمتـرين و بيـشترين     (  پاسخ هـاي صـحيح    پاسخ و ميانگين حداكثر    ها، حداكثر ميانگين حداقل 

  . مشهود است)6(، محاسبه شد كه در جدول )ميزان دانش حقوقي در هر سازمان
مين اجتماعي، صدا و سيما، وزارت ارتباطات،       أكارمند شاغل در ت   توان گفت كه زنان       ها مي    بر اساس اين داده   

وزارت بازرگـاني و صـنايع      . راه و ترابري و مترو بيشترين دانش حقوقي را نسبت به ساير زنان كارمنـد دارنـد                
وزارت علوم و بهداشت از كمتـرين ميـزان دانـش            اند و زنان شاغل در    اولويت بعدي را به خود اختصاص داده      

  .رخوردارندحقوقي ب
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  هاي دولتيها و سازمان ميزان دانش حقوقي به تفكيك وزارتخانه)6(جدول
 ميانه ميانگين حداكثر اقلحد خانهوزارت

 13 16 329 آموزش و پرورش
 27 5/17 827بنياد شهيد، مستضعفان و رياست جمهوري

 16 18 234 مين اجتماعيأت
 5/17 5/17 233 قوه قضاييه

 5/18 18 333  و وزارت ارتباطاتصدا وسيما
 19 5/17 629 و بازرگاني اقتصاد

 18 15 327 بهداشت
 16 18 333 جهاد كشاورزي

 75/26 5/19 534 راه و ترابري، مترو و صنايع و معادن
 15 5/14 227 آوريعلوم وفن

 2/15 19 1127 فرهنگ و ارشاد، كشور، كار، مسكن، نيرو
 17 19 533 نفت
 18 20 733 ساير
  6/17 6/46/30 مجموع

  
 براي سنجش ميزان مشاركت سازماني نمونه مورد مطالعـه، از ميـزان حـضور زنـان در                 :مشاركت سازماني 

جلسات هيئت رئيسه، عالقمندي و پيش قدم بودن ايـشان در امـور مـشاركتي و     هاي سازمان و گيريتصميم
هـا، جلـسات      نامـه   چگونگي مشاركت در تدوين آيين    (هاي    يه گو ،تمهيدات سازمان در جهت تسهيل مشاركت     

همفكري با زنان كارمند، چگونگي انتقال نظرات كارمندان زن براي بهبودي سازمان بـه مـديران راهبـردي،                  
ارتباط كاري ميان رئيس و كارمندان زن، چگونگي تصميمات سازمان و حضور زنان در اين تصميمات، وجود                 

هاي آموزشي و توجيهي و عالقمندي به مـشاركت           ها و كارگاه    نهادات، تشكيل كالس  صندوق انتقادات و پيش   
  .مورد پرسش قرار گرفت...) با همكاران و 

 )1(نمودار.  سازمان وضعيت مطلوبي ندارد    دهند مشاركت زنان در سطح تصميمات     هاي تحقيق نشان مي   يافته
 .  دهددرصد مشاركت سازماني زنان را نمايش مي
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در صد مشارکت سازمانی

زیاد
%٢٠

سيار زیاد
اصًال٠%

%٢٠

کم
%٢٠ متوسط

%۴٠

سيار زیاد

زیاد

متوسط

کم

اصًال

  
   درصد مشاركت سازماني)1(نمودار

  
 مـورد مطالعـه بـاال       توان گفت كه مشاركت سازماني زنان كارمنـد         شود در كل مي      كه مشاهده مي   طورهمان

در تـصميمات   درصـد بقيـه   80 درصد آنها داراي مشاركت باال بودند اين در حالي است كـه  20نيست و تنها  
) بـدون مـشاركت  % 20بـسيار كـم و  % 20سـط،  متو% 40(مشاركت متوسط تا بـدون مـشاركت   سازمان خود  

توان گفت فرهنگ حاكم بر فضاي عموم كارمندان به لحـاظ سـاختارهاي             در توجيه اين وضعيت مي    . اند  بوده
   .باشند اداري از مشاركت سازماني برخوردار نيستند و زنان نيز از اين قاعده مستثني نمي

  هاي استنباطي يافته
 بر اساس فرضيه مورد نظر از يكسو و تجربيات حاصل از            :ركت سازماني ارتباط بين دانش حقوقي و مشا     

رود زنان كارمند با مقررات و حقوق خود در سازمان آشـنايي داشـته باشـند و بـه                   مطالعات اسنادي انتظار مي   
بر اساس آزمون پيرسون فرضيه ارتباط بـين دانـش حقـوقي و      . دنبال آن مشاركت سازماني آنها نيز باال باشد       

  ).7جدول(ركت سازماني سنجيده شد و نتايج حاكي از ضريب همبستگي بااليي بين اين دو متغير بودمشا
  ميزان همبستگي دانش حقوقي و مشاركت سازماني زنان كارمند تهراني) 7(جدول

 داريسطح معني ضريب همبستگي تعداد
 00/0 ٭ ٭  227/0 368

شاركت سازماني زنان بسيار پايين است اما همبستگي بـين          هاي توصيفي نشان داد كه ميز ان م         با اينكه يافته  
بدين صورت كه سطح معنا داري با عددي كمتر         . ميزان دانش حقوقي و مشاركت سازماني ايشان مثبت است        

  يعنـي نبـود ارتبـاط    "H0" همراه است از اين رو، فرض صفر "227/0" وضريب همبستگي  با عدد "05/0"از
كيد بر ارتباط بين دو متغير دانش حقـوقي و مـشاركت سـازماني              أ كه ت  "H1"ك  بين دو متغير به نفع فرض ي      
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رود مشاركت سازماني آنان     يعني هر قدر ميزان دانش حقوقي افراد باال       . شودزنان كارمند تهراني دارد، رد مي     
صيالت در اين ارتباط براي بررسي بيشتر مشاركت سازماني زنان كارمند بر حسب ميزان تحـ            . رودهم باال مي  

  :شود و نوع استخدام نيز مورد توجه قرار گرفت كه در ادامه به تبيين آنها پرداخته مي
  ميزان رابطه مشاركت سازماني افراد برحسب سواد

هاي اسنادي اين انتظار وجود دارد كه بين سطح سواد و مشاركت سازماني افراد رابطـه مـستقيمي                    برابر يافته 
  "99/4" محاسبه شـده عـدد   X2ي تجربي گوياي عكس انتظارات است چرا كه   ها  اما يافته . وجود داشته باشد  

دهـد كـه     را نـشان مـي  "05/0"و آلفاي "4" با درجه آزادي    "49/9"تر ازمجذوركاي جدول يعني عدد    كوچك
حاكي از نبود ارتباط بين اين دو متغير است، يعني بين مشاركت سازماني افراد و سطح تحصيالت آنها رابطـه         

   .هاي خود ندارند زنان با تحصيالت باال نقش فعالي در تصميم سازي در سازمان واري وجود ندارددمعني
   ميزان مشاركت سازماني زنان كارمند تهراني بر اساس سواد)8(جدول

                           سواد
 مجموع زيادمتوسط كم  مشاركت سازماني

 140 16 72 52 كم
 184 29 100 55 متوسط

 44 9 25 10 يادز
 368 54 197 117 مجموع

d.f=4    sig = 05/0   x2cr= 49/9    x2ob= 99/4  
توان با نظريه نلسون و هانتينگتون همسو شد و اذعان كـرد كـه در تـصميم سـازي و مـشاركت        در اينجا مي  

زه مـشاركت و    توانـد انگيـ     عوامل و متغيرهاي مختلفي دخالت دارند و تنها سواد و دانايي در يك حـوزه نمـي                
از طرف ديگر اگر از ديدگاه سياسي نلسون به مسئله نگاه كنيم كه در آن به لحـاظ                  . سازي را باال ببرد     تصميم
تـوان ايـن پـايين بـودن          مـي ؛  تـر اسـت     هاي اجتماعي زنان، مشاركت ايشان نسبت به مردان پـايين           موقعيت

   .لعه نيز پذيرفتهاي مطا مشاركت زنان با تحصيالت باال را تا حدودي در نمونه
  ميزان رابطه مشاركت سازماني افراد برحسب وضعيت استخدام

آيد ميـزان امنيـت شـغلي افـراد در ميـزان            براي كاوش عميق مشاركت با توجه به ادبيات موجود، به نظر مي           
ثير گذار باشد، يعنـي كارمنـداني كـه  اسـتخدام رسـمي هـستند بـيش از سـايرين                     أمشاركت سازماني آنان ت   

  .كت سازماني داشته باشندمشار
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   ميزان رابطه مشاركت سازماني افراد برحسب وضعيت استخدام)9(جدول
وضعيت استخدام                  

مجموعقرارداديپيمانيرسمي  مشاركت سازماني

 140 70 18 52 كم
 180 82 18 80 متوسط
 48 16 14 18 زياد

 368 168 50 150 مجموع
d.f=4    sig = 05/0   x2cr= 49/9    x2ob= 49/13  

ه   محاسـب   X2ها برابر جدول نشان داد كه با مقايسه            يافته .به اين منظور ارتباط اين دو مورد توجه قرار گرفت         
بـا   ("05/0"فـاي  و آل"4" بـا درجـه آزادي   "49/9"  جدول يعني عدد   X2ن  ، با ميزا  "49/13"شده يعني عدد    

داري ميـان وضـعيت     توان به اين نتيجه رسيد كه  رابطـه معنـي          مي) ن مقدارمحاسبه شده  توجه به بزرگ بود   
يعني امنيت شـغلي ارتبـاط مـستقيمي بـا ميـزان مـشاركت              . استخدامي و مشاركت سازماني افراد وجود دارد      

اين تا حدودي پذيرفتني است كه افرادي كه در ساختار اداري ايران از             . سازماني افراد نمونه مورد مطالعه دارد     
كنند وظايفي را كه بـه عهـده آنهـا گـذارده              برخوردار نيستند، تالش مي   ) استخدام رسمي (غلي كامل امنيت ش 

شود به نحوي مطلوب كه مد نظر مديران است انجام دهند تا دغدغه رسمي شدن را تا حدودي پشت سر                      مي
هـا و متـون    فتـه اسـاس يا  تـوان بـر   هاي دولتـي را مـي   بگذارند و از اين رو مشاركت و فعال بودن در سازمان        

تـوان بـا نظريـه        اينجا مـي   اساس مشاركت داوطلبانه بلكه نوعي اجبار و ناخواسته دانست و در            اي نه بر    نظريه
كند زنان به طوركلي از نظر استخدامي در آخرين اولويـت و از               المللي كار همسو شد كه اشاره مي        سازمان بين 

)  رسمي و بـه رسـمي  -و عدم تبديل از پيماني به آزمايشي      در اينجا عدم تمديد قرارداد      (نظر انفصال از خدمت   
عد سـازماني،   ب افزون بر اين جهت دستيابي به شناخت عميق درمورد مشاركت زنان در           . ارجحيت قراردارند  در

رو در مجموع بايد گفـت چنـين بـسترها و مـوانعي      توان مورد توجه قرار داد و از اين بسترها و موانع آن را مي   
، پنـاهي،   7-14 :1383 جزنـي،    ؛12 :1384تـواليي،   (دهنـد   اي نشان مـي     هاي نظريه   را با يافته  همسويي خود   

 :و اينها عبارتند از) 10 :1383

  :هاي مشاركت سازماني زنان بستر-الف
نظر از مرد يا زن بـودن، از طريـق مقرراتـي ماننـد ميـزان                رسيدن به مراتب باالي اداري صرف      -1

  .استپذير تخصص و سنوات خدمت امكان
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  .ارتقاي ميزان مشاركت ساير زنان سازمان، درثر بودن مديريت يك زن در ؤم -2
  .  در مشاركت سازماني زنان)غير مالي مالي و(استفاده از ابزارهاي تشويقي -3
  .هاي مشاركتي در ميزان مشاركت زنان در سازمان ثبت فعاليتايجاد بانك اطالعاتي جهت -4

  : ن موانع ارتقاي مشاركت سازماني زنا-ب 
  .  سازماني كارمنداني در ارتقا مردساالري بيش از شايسته ساالريباال بودن نقش -1
  .هاي مربوط به زنانانعطاف ناپذيري مقررات و آيين نامه -2
دگي نسبت به همسر و     به دليل تعهدات خانوا   ؛  نسبت به پذيرش وظايف مديريتي    عدم تمايل زنان     -3

  .فرزندان خود
  .هادر سازمان) غير مشاركتي(رايج بودن تفكرات مديريت سنتي  -4
  .وجود تبعيض در ميزان حقوق و مزاياي دريافتي در بين كاركنان زن -5
ماننـد  (هـاي حـساس و كليـدي        مواجه بودن زنان با مشكالت متعدد، براي انجام وظيفه در پست           -6

  ).باالترين مقام اداري سازمان خود
از نمونه مورد مطالعه با موارد پيشنهادي در    % 19كهطوريه ب .دهد   ميانگين نظرات آنان را نشان مي      )2(نمودار  

% 22هاي مطرح شده بودنـد،      موافق گزينه %  32. تحقيق در مورد مشاركت سازماني زنان كامالً موافق بودند        
  .نظر بودندبي% 16كامالً مخالف و%  11مخالف، 

  

ميانگين نظرات پيشنهادی جامعه نمونه

بدون نظر
19%

کامالً مخالف
11%

مخالف
22%

موافق
32%

کامال موافق
16%

کامال موافق

موافق

مخالف

کامالً مخالف

بدون نظر

  
  ميانگين نظرات نمونه درباره مشاركت سازماني) 2(نمودار



 
 
 
 
  
 

  73نقش دانش حقوقي زنان كارمند در فرآيند مشاركت 
   

   
 

  گيرينتيجه
مشاركت زنان در همه ابعاد جامعه در جهـت توسـعه در بـسياري از       نشان داد كه نهادينه شدن      هاي تحقيق   فتهيا

پـذير  ها از طريق ارتقاي دانش به صورت عام و دانش حقوقي بـه شـكل خـاص امكـان           ها از جمله سازمان   حوزه
دار ميان ميزان دانش     معني ها، صحت فرضيه كه بر رابطه     در بخش تجربي پس از تجزيه وتحليل يافته        .است

  :صورت كه در مورد دانش حقوقي بدين. كيد داشت، به اثبات رسيدأحقوقي افراد و مشاركت سازماني ايشان ت
هاي به دست آمده از نمونه مورد مطالعه حاكي از آن است كه ميزان دانش حقوقي زنان كارمنـد تهرانـي از                      داده

بيـشترين آگـاهي    . اند  االت حقوقي پاسخ صحيح داده    ؤ درصد س  5/38ه  سطح مطلوبي برخوردار نيست زيرا تنها ب      
  .الملل استزنان كارمند نخست در زمينه حقوق خصوصي و سپس عمومي و در نهايت در حوزه حقوق  بين

ها حدود نيمي از زنان در مشاركت سازماني در سطح متوسط و باالتر قـرار دارنـد كـه هماننـد         بر اساس يافته  
امور زنان در ادارات، كارمندان  با وجود حضور نمايندگاني ازدفتر.  شاركت آنها، رقم  بااليي نيستساير انواع م

همبستگي ميان مشاركت سازماني آنها با دانش حقوقي ايشان درتمام  .زن در تصميمات سازماني اثر گذار نيستند     
ارتقاي دانـش حقـوقي و افـزايش        با توجه به نتايج تحقيق، ضرورت        .هاي تحصيلي و استخدامي باالست    گروه

هاي اسنادي و تجربي نشان داد      يعني يافته . شودها بيش از پيش نمايان مي     حضور زنان در تصميمات سازمان    
البته آن بخش از حقوق كه مربوط به تكاليف و وظايف آنهاست            . كه زنان، چندان به حقوق خود واقف نيستند       

اما بخشي   .شود، بيشتر شناخته شده است    اخذه افراد مي  ؤخواست و م  عدم تعهد و پايبندي به آن منجر به باز         و
د شواز حقوق كه مربوط به اختيارات و توقعات قانوني افراد است، به صورت جدي به ايشان آموزش داده نمي                  

ترين مناسب. استاين امر به عنوان مانعي جدي بر سر راه توانمندي و مشاركت زنان              . و ناشناخته مانده است   
گونه كه در بخش نظري به ويژه نظريات كـاركردي سـاختاري و             همان. ه براي رفع اين مانع آموزش است      را

تلفيقي، توانمندسازي وظرفيت سازي مسئله آموزش به صورت عام و دانش حقوقي به صورت خـاص اشـاره                  
يـك ارزش،    مطالبـه حـق بـه عنـوان          ،به لحاظ آموزشي  : كند كه شده است، اهميت اين مسئله را تقويت مي       

هـا و در تمـام سـطوح تحـصيلي           آموزش حقوق، به ويژه حقوق شهروندي بايد در تمام زمينه          ؛آموزش داده شود  
 بخـشي از     و هاي مشاركت از سنين كودكي در مدارس اجباري شـود          شيوه   كارگيري به ؛مورد توجه قرار گيرد   

هاي ضـمن   ري و استخدامي در كالس    آشنايي با حقوق ادا   . نمرات هر درس به كارهاي مشاركتي تعلق گيرد       
و بـه لحـاظ      .هـا عملـي شـود     ادارات و سـازمان    افزايش حقوق دريـافتي در     خدمت، با هدف ارتقاي شغلي و     

 انتفـاع عادالنـه كارمنـدان از اثـرات مثبـت            ؛س سلسله مراتب اداري   أكنترل چگونگي دستيابي به ر    :سازماني
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 ايجـاد   ؛هاي خانوادگي زنان كارمنـد    ت تسهيل مسئوليت  جه ريزي كالن در سطح اجتماع در      برنامه ؛مشاركت
 رفع نابرابري زنـان و مـردان كارمنـد در           ؛ارتباط بين ارتقاي شغلي و مشاركت سازماني توسط مديران ادارات         

هاي كليدي مورد    و رفع موانع به منظور ارتقاي زنان به سمت         ؛هاي باالي اداري  دريافت مزاياي مالي و سمت    
  .توجه قرار گيرد
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