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 چکیده
 هاي برنامه در آنان جایگاه بررسی زنان، وضعیت بهبود هاي روش مؤثرترین از یکی
 منتفع توسعه فرایند از زنان هم تا کرد ترسیم را جایگاهی بتوان تا کشورهاست ۀتوسع
 هدف با ،حاضر پژوهش .ببرد کافی ةبهر زنان حضور از کشورها ۀتوسع هم و باشند

 عدالت بر کیدأت با و انقالب از پس ۀتوسع هاي برنامه در زنان جایگاه شناسایی
 کردن  روشن با و پرداخته توسعه هاي برنامه بررسی به عالی، آموزش در جنسیتی
 نشان را ایران جایگاه جهانی، هاي شاخص با آن ۀمقایس و زنان عالی آموزش وضعیت

 ۀرابط آل ایده بهیابی  دست پیرامون ریزي برنامه که دهد می نشان نتایج .است داده
 به زده شتاب نحوي به اما رسمی صورت به سوم، ۀبرنام از ایران در توسعه و جنسیت

ة حوز در زنان اگرچه که داد نشان نتایج چنین هم .استشده  تبدیل مسئوالن ۀدغدغ
 يگیر چشم رشد یکم آمارهاي لحاظ به علمی مسیرهاي طی رغم  به آموزش

بنابراین  و نداشته مطلوبی بازدهی کیفی مطلوب معیارهاي مینأت در اما اند، داشته
  .کند جبران را آن کیفی الگوهاي سمت به حرکت با باید توسعه هاي برنامه اثربخشی
  .عالی آموزش جنسیتی، عدالت زنان، توسعه، هاي برنامه :ها کلیدواژه
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 آن مسـیر  در نیز اجرایی امور و کنند می تعیین را بخش هر هاي سیاست و ها هدف کلی

                                                                                                     

  s.abaszade@gmail.com دانشگاه الزهرا  ،مطالعات زنان کارشناس ارشد *
  23/6/1393 :پذیرش تاریخ ،20/1/1392 :دریافت تاریخ



 ... یابی به عدالت جنسیتی بررسی تطبیقی پنج برنامۀ توسعۀ کشور پیرامون دست   98

  

 امـور  ریـزان  برنامه و ها سازمان براي زنان نقش ،حاضر حال در .روند می پیش ها هدف
 کشـورها  رقابت و جهانی هاي حرکت زیرا رود؛ به شمار می انکارناپذیر یاولویت هتوسع
 انسـانی توسـعۀ   هاي شاخص ویژه به ،جهان در توسعه برتر هاي رتبه بهیابی  دست براي

)HDI( جنسیتیتوسعۀ  و )GDI(، ًچنـدین  را مقولـه  ایـن  بـه  پـرداختن  ضرورت اساسا 
  .کند می برابر

کرده  خطا و آزمون را متفاوتی هاي دیدگاه توسعه، فرایند در جنسیت ۀمسئل کردن وارد
 و مردان و زنان از جامعه انتظارات ها، نقش تقسیممانند  عواملیبه  کردن  توجه با و است

 فرایند در زنان حضور چگونگیدربارة  را متفاوتی رویکردهاي ،جنسیتی ساختارهاي
 از که است بوده اموري از همواره زنان آموزشمقولۀ  .است زده رقم کشورهاتوسعۀ 
 در زنان آموزش که جا آن از .است شده توجه آن به اي توسعه هاي دیدگاه ترین ابتدایی
 ،کند نقشی زیربنایی ایفا می کشورهاتوسعۀ  فرایند در شاننقش يارتقا و رشد مراحل تمامی

 .باشد کرده غفلت آن از که شود می یافت اي توسعه هاي برنامه از اي برنامه ندرت به
به شمار  فقر کاهش روشمؤثرترین  زنان و دختران آموزش است داده نشان تحقیقات

  )).Mamsen( مامسن از نقل به 2002 :7 ،)Derbyshire( شایر دربی(رود  می
 نیل و عمومی هاي آگاهی رشد شامل زنان، آموزش مورد در جنسیتی عدالت ۀمقول

 زنان، استعدادهاي مختلف سطوح و ها ظرفیت با متناسب دانش و سواد حداکثر به آنان
 الزم که آن بی ؛است شان اجتماعی و خانوادگی فردي، هاي نقش انواع میان تعامل چنین هم

 براي ها دولت که منابعی ارچوبهچ در .شوند مقایسه مردان با مسیر این در ضرورتاً باشد
 ۀهم که این یعنی آموزشی، عدالت دارند، می مصروف جامعه زنان و مردان ارتقاي و رشد
 به ،مند شوند بهره آموزشی امکانات از شان انسانی هاي ظرفیت با متناسب مردان، و زنان

  ).1387 ،مریان کاوه( باشند داشته سهم معرفت و دانش از و برسند علمی عالی مراتب
 در زنان که هستیم اساسی پرسش این به گویی پاسخ در پی گزارش این در بنابراین

 نگرش و ندبرخوردار جایگاهی چه از ایران اسالمی جمهوري کشور در توسعه هاي برنامه
 .است زده رقم را هایی ریزي برنامه نوع چه توسعه فرایند در زنان نقش به گذاران سیاست

 در پی ،توسعه فرایند در زنان آموزشمانند  مهمی ۀمقول اهمیت کردن  لحاظ با ،طرفی از
 زنان آموزشپدیدة  که جا آن از اما، ایم بوده اي توسعه هاي برنامه در عامل این ردیابی
 مجال تحقیق این در و گیرد می بردر راگوناگونی  سطوح و ابعاد و است گسترده بسیار

 آموزش سطح در زنان آموزش بررسی به صرفاً ،نیست فراهم ها آن تمامی به پرداختن
  .ایم کرده بسنده عالی
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  تحقیق روش .2
 دولـت،  رسـمی  هاي گزارش آن  اصلی منابع و است تحلیلیـ   توصیفی نوع از حاضرۀ مطالع
 وزارت جمهـوري،  ریاسـت  زنـان  امور مرکز اطالعات ایران، آمار مرکز هاي گزارش از اعم

 مقاالت نشر مرکز زنان، اجتماعی فرهنگی شوراي آزاد، دانشگاه فناوري، و قاتیتحق و علوم
 هـاي  هسسـ ؤم و هـا  سـازمان  از جهانی آمارهايۀ تهی در چنین هم .است ... و پژوهشی علمی

  .است شده استفاده ،اکسفوردۀ سسؤم و یونسکو ،جهانی بانک مانند ،المللی بین
  

  تحقیق ۀپیشین .3
 در گذاري سرمایه افزایش که است آن مبین توسعه حال در کشورهاي اخیر هاي دههۀ تجرب

 اجتماعی رفاه و باالتر اقتصادي رشد براي را الزمۀ زمین ،زنان آموزش ویژه به انسانی، نیروي
 هاي بخش در جنسیتی هاي شکاف و ها تفاوت رفتن بین ازبنابراین . کند می مهیا تر بیش

 باالتر ییاکار به بلکه ،تر بیش برابري به تنها نه پرورش، و آموزش و تصاديقا گوناگون
  ).1382 عمادزاده،( انجامد می

 اوالً 2015 تا ندا موظف ها دولت ۀهم ،2008 در متحد ملل سازمان منشور اساس بر
 سازيمند توان افزایشراستاي  در ثانیاً و کنند فراهم را زنانهمۀ  عمومی آموزشزمینۀ 

 لیئمسا از یکی ،)1382( قدیمی پژوهش اساس بر. بردارند گام جنسیتی تساوي و آنان
 و ها دانشگاه به دختر داوطلبان ورود افزایش یندرو هروب آن با اخیردهۀ  در ها دانشگاه که

 ،1390 سال در متحد ملل سازمان آمار اساس بر .است عالی آموزش به آنان گرایش
 دختران نفع به افزایش حتی و کاهش به رو عالی آموزش در پسران و دخترانفاصلۀ 

 به ها دانشگاه در دختران حضور افزایش روند که معناست  دانب اینو  است بوده
  .است شده لیتبد یجهان اي پدیده

 سه دو در نیز ایرانۀ جامع که نباشد واقعیت این منکر نظري صاحب هیچ شاید امروزه
 تحوالت و نبوده مستثنا جهانی رشدة قاعد این از اسالمی، انقالب از بعد ویژه به و اخیرۀ ده

 گیر چشم رشد که است کرده سپري را خطیري آموزشی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی،
  .است تحوالت این از بخشی عالی آموزش ۀعرص

 با که کند می تشریح گونه این را پدیده این )1385( خاور خسرو و راد قانعیپژوهش 
آنان  ،عالی آموزش ویژه به ،عمومی پرورش و آموزش در زنان حضور و مشارکتۀ توسع

 و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، هاي فعالیت در اساسی طور به که یابند می تري بیش شانس
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به  .است حیاتی بسیار عالی آموزش در زنان مشارکت ،بنابراین .کنند نقش ایفاي سیاسی
 فرایند در فعال عناصر را زنان عالی آموزش تجارب از گیري بهره ،)1384( صالحیباور 
  .کرد خواهد معرفی امعوجۀ توسع گیري شکل

 جایگاه بررسی به ،»جنسیت و برابري توسعه،« عنوان با شگزارش در )1383( باستانی
 اشاره نکته این بهخود  گزارشۀ نتیج در وي .پردازد می جهان کشورهايمیان  در ایران

 اگر و نیست برخوردار مطلوب موقعیتی از زنان سازيمند توان ۀزمین در ما کشور که کند می
 کلهر و یصادق نیچن هم. دارد شیپ در دراز یراه ما کشور باشد، هدف یتیجنس برابري

 برنامۀ در آن کاهش تحقق زانیم و یتیجنس شکاف ابعاد یبررس به شان مقاله در) 1386(
 ارادة اگرچه که است نیچن اند کرده اشاره بدان آنان که يا جهینت. پردازند یم توسعه سوم

 فرایند اما ،است شده دیده سومۀ برنام قالب در جنسیتی يها شکاف کاهش يبرا یمشخص
 معرفی زنان اشتغال افزایش را ماجرا این بر شاهد و است اراده این متوجه تر کم داده رخ
  .است داشته نیز افزایش بلکه ،نیافته کاهش تنها نه که کند می

 ندیفرا در را دهیپد نیا نقش که دارد وجود یعال آموزش راه سر ییها چالش نیچن هم
 يمحمد و کورنگ و يجواد مشرف که ستا يا مسئله نیو ا است داده کاهش رانیا توسعۀ

  .کنند یم اشاره بدان خود مقالۀ در )1385(
  

  نظري ادبیات .4
 باتوسعۀ سازمان ملل براي پیشرفت زنان  گفتمان در زنان مسائل به ویژه توجه لزوم بحث
 کتاب )Esther Boserup( باسروپ که ،1970 از پیش تا .یافت شدت 1975 دهۀ آغاز

 توسعه فرایند اثر که پنداشتند می چنین ،کند منتشررا  توسعه و زنان مورد در اش برجسته
 توسعه، حال در کشورهاي در زنان مورد در پژوهش ، امااست سان یک مردان و زنان بر

 توسعه فرایند بررسی به را جنسیتسپس  و فراخواند چالش به را توسعه بنیادین مفاهیم
 مختلف نقاط در اجراشده اي توسعه هاي پروژه تر بیش ،واقع در ).1385 مامسن،( افزود

 از جمعیت از  نیمی شدن گذاشته کنار باعث جنسیت به پرداختن که توجیه این با دنیا
 کور« کلی به و پرداختند نمی موضوع این به کلی به شود، می اي توسعه فرایندهاي

 برابري فرصت و موقعیت شانهای فرض پیش در و بودند )gender blindness(» جنسیتی
 اینناکارامدي  تدریج به اما، شدند می قائل ها پروژه این در مردان و زنان مشارکت براي

 احساس شدت به توسعه گفتمان در زنان مسائل به پرداختن به نیاز و شد آشکار اعتنایی بی
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 زد مقر توسعه فرایند در زنان جایگاهزمینۀ  در را متفاوتی نظري رویکردهاي و شد
 که است دیدگاهی )women in development(» توسعه در زن« دیدگاه ).1388 مداح،(

 1970 سال از که کشورهاستتوسعۀ  فرایند به زنان ورود براي ها تالشنتیجۀ نخستین 
 که ،دیدگاه این .کرد آغاز کشورها از بسیاري در زنان موقعیت يارتقا براي را کارش

 جامعه جریان کل از جداي انگروه زن است، گرفته پیش در را» برابر ولی جدا« استراتژي
 .است کرده تعریف مردان از جدايرا  زنان تر، ساده عبارت به یا است داده قراررا هدف 
 را آنان و کند می تأکید زنانبراي  خاص ریزي برنامه بر دیدگاه این اصلی هاي سیاست
 .کرد شانحمایت زنانه خاص هاي طرح طریق از باید که بیند می پذیر آسیب و جدا گروهی

 رویکردي سه .شود نمی توجهچندان  توسعه فرایند در زنان آفرینی نقش به دیدگاه این در
  :از ندا عبارت گیرند می قرار دیدگاه این ذیل که

 ،کند می تأکید دارد زنان براي ی کهخاص رفاهی هاي برنامه بر که رفاهی رویکرد )الف
  ؛باروريو  بهداشت به توجه مانند

 نقش دو کنار در زنان مشاغل برچنین  هم و خوداتکایی بر که فقرزدایی رویکرد )ب
  ؛دارد تأکید شان همسري و مادري
 در زنان حضور بر و برداشته قبلی رویکرد دو از فراتر قدمی که کارایی رویکرد )ج
 باز اما، کند می تأکید اقتصاديۀ توسع و رشد راه در آنان تولیدکنندگی نقش و عمومیۀ عرص

 است اقتصادي تولید فرایند در زنان کارگیري به مسیر در زنانه خاص هاي طرح در پی هم
  ).1382 یاضی، قره(

 متن از پیش از بیش زنان که داد نشان مردان از جدا زنان خاص هاي طرح اجرايۀ تجرب
 تشدید مواردبرخی  در و ها تبعیض و ها نابرابري ماندگاري .اند شده رانده حاشیه به توسعه
  .شد توسعه هاي ریزي برنامه به جنسیتی نگاه ضرورت ایجاد باعث ها آن شدن
 ولی برابر« دیدگاه به که ،)gender and development(» توسعه و جنسیت دیدگاه«

 صورتی به باید مردان و زنان نیازهاي که دارد تأکید نکته این بر ،است معروف» متفاوت
 بر بودن،  متفاوت قبول عین در دیدگاه این بنابراین .شود مرتفع ناپذیر جدایی و زمان هم

 به توسعه هاي طرح باید که است این به قائل بنابراین؛ کند می تأکید ها نقش بودن  مکمل
 طراحی دیگر یک با مردان و زنان روابط به توجه با و جنسیت به حساس و مکمل صورت

 دو تکامل اساس بر را انسانی ۀتوسع هاي برنامه ها، تفاوت شناخت با رویکرد ینا .دنشو
 به جامعه جنس، دو از یک هر ماندگی عقب جبران با نتیجه در .کند می اجرا و طرح جنس
  .)1384 زعفرانچی،( یابد می سوق تعادل و توازن سمت
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  ضرورتاً را آن اما ،داند می خود آرمان را جنسیتی برابري گرچه توسعه، و جنسیت ایدة
 اجراي بر ،عمومی هاي سیاست بر عالوه بلکه ،کند نمی گیري پی برابر مسیرهاي از

 هاي تفاوت بهانۀ به مسلط فرهنگ اگر .کند می تأکید جنسیتی خاص هاي سیاست
 نفع به موقتی ویژة تدابیر اتخاذ است، داده قرار فرودست موقعیت در را زنان شناختی زیست

 سرحد تا را آنان موقعیت است، معروف )affiramtive action( مثبت اقدام به که ،زنان
 در )gender equalit( تییجنس عدالت رویکرد بر تأکید با دیدگاه این .بخشد می ارتقا برابري

 اقتصادي، اجتماعی، هاي بخشهمۀ  در مردان مانند زنان برايبرابر  هاي فرصتۀ ارائ پی
  ).1382 زادگان، گرامی( است سیاسی و فرهنگی

 تنها نه ،است معروف )gender mainstreaming( نهادگرا دیدگاه به که ،سوم دیدگاه
 وارد پی در کهبل کند، می تأکید توسعه هاي برنامه و ها طرحدر  جنسیت کردن  وارد بر

 این .است ارزشی و فکري هاي نظام و نهادها تمامی بطن در جنسیت موضوع کردن
 که ساختاري و نظام به توجه بدون و فراگیر اي برنامه بدون که است باور این بر دیدگاه

 باید زنان که ترتیب  بدین. شود نمی حاصل موفقیت د،نشو اجرا آن در باید ها برنامه این
 تمامی در و هاکشور هاي برنامه و ها سیاست ارزیابی و پایش اجرا، طراحی، فرایند در

 رویکرد دیدگاه این بنابراین. دنشو دیده مردان پاي هم که ،مردان از جداي نه ،سطوح
 آگاهی يارتقا و زنان نیازهاي دادن قرار هدف با و گیرد می پیش در را زنان سازيمند توان
 براي مردان و زنان تجهیز در را اصلی کار راه جنسیتی، نابرابري دربارة مردان و زنان

 و مردمی هاي تشکل و نهادها سازي تصمیم و گیري تصمیمگوناگون  سطوح در مشارکت
  .)1381 ،توسعه و زنان( داند می دولتی
  

  کشور ۀتوسع هاي برنامه جنسیتی بازخوانی .5
  توسعه اولۀ برنام مفاد بررسی 1.5

 شـرایط  و وضـعیت  بـا  شـد،  تنظـیم  1372تا  1368 هاي سال در که ،توسعه اولبرنامۀ 
بـدیهی  . مطـابق بـود   کـرد،  می تجربه را تحمیلی جنگ از پس دوران که ،کشور عمومی

 هايکشـور  اول هـاي  الویـت  جـزو  جنسیتی برابري و جنسیتمسئلۀ  به توجه است که
 آن در که دهد می نشان توسعه اولسالۀ  پنجبرنامۀ  مرور ،حال این با .نیست دیده آسیب
 اول ۀبرنام در ،مبنا همین بر .توجه شده است زنان روام به تاحدودي نیز خاص شرایط
  :است آمده توسعه
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  :کشور موالید تحدید سیاست کلی خطوط
 سال در درصد 3/2 طبیعی رشد نرخ و نوزاد چهار حد تا زنان عمومی باروري کاهش

  .بود خواهد کشور موالید تحدید سیاست درازمدت فاهدا ترین مهم 1390
 مجري در مقام پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت هدف، این به نیل منظور به

 و زنان از درصد 24 متوسط طور به شامکانات و توان ۀهم با است موظف ،سیاست این
 پوشش تحت 1372تا  1368 هاي سال طی را باروري ةبالقو سنی مقاطع در واقع مادران

 .دهد قرار خانواده تنظیم ۀبرنام
 بهداشت، وزارت ةخانواد تنظیم اجرایی واحد هاي فعالیت بر عالوه ف،اهدا این تحقق

 :است قرار این از هایی کوشش مستلزم پزشکی، آموزش و درمان
 پوشش ضریب افزایش ویژه ، بهجامعه افراد عمومی دانش و سواد سطح بردن  باال. 1

  ؛التعلیم الزم دختران تحصیلی
 امور در زنان مشارکت هاي زمینه افزایش و آموزش طریق از زنان موقعیت ياعتال. 2

 ؛خانواده و جامعه اجتماعی و اقتصادي
 ان؛کودک و مادران میر و مرگ کاهش و جامعه افراد سالمت سطح يارتقا .3
 حفظ با اقتصادي و آموزشی فرهنگی، اجتماعی، امور در زنان تر بیش مشارکت. 4

  .زن اسالمی شخصیت متعالی هاي ارزش و خانواده ناتئوش

  تئوریک لیلتح 1.1.5
 و مـداران  سیاسـت  اصـلی ۀ دغدغ که دهد می نشان دقت به اولۀ توسعۀ برنام رسد می نظر به

 ةدید آسیب و سامان هناب اوضاع دادن سامان و سر خاص،ۀ بره آن در کشور کالن ریزان برنامه
 توجه تنها نه و نبـود مطرح چندان یتیجنس هاي شکاف و تیجنس ۀلئمس ؛ بنابراینبود کشور

 بعد این به ناظر اي توسعه ریزي برنامه یندافر در دیگري قشر هر به توجه بلکه زنان، قشر به
 در را شسـهم  بتوانـد  قشـري  هـر  کـه  بود شده طراحی اي گونه به برنامه این ،واقع در .بود

 سیاسـت  کـه  روسـت  ایـن  از .کنـد  ادا کشـور  در قبول قابل وضعیت به رسیدن و بازسازي
  .بود توسعهۀ برنام این اصلی رویکرد موالید تحدید
 نیازهاي از عدب دو این به خاص توجه و زنان سالمت و آموزش که جایی آن از است گفتنی
 اعـتالي  بـه  توجـه  نیـز  و است شده توجه آن به برنامه این در که است هایی مقوله از ،زنان

 باید که اند هایی گروه جزو زنان دوره، این ریزان برنامه نظر در که دهد می نشان زنان موقعیت
 را حمـایتی  هـاي  برنامـه  سـري  یک که است دولتۀ وظیف این و شود خاص یتوجهآنان  به
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» توسـعه  در زن« دیـدگاه  بـه  ناظر تر بیش برنامه این پیداست بنابراین .کند طراحی آنان براي
 بـا  کشـورها  ریـزان  برنامـه  کـه  اسـت  رویکـرد  این با مطابقفقط  چراکه؛ است شده طراحی

 بـه  توجه از اعم جدا، و خاص هاي طرح اجراي به دست کشور، در زنان شرایط از شاندرک
  .زنند می خاص هاي حمایت سایر و زنان فقر زایمان، بهداشت،

 در کـه  ،اقتصـادي  و آموزشـی  فرهنگی، اجتماعی، امور در زنان تر بیش مشارکت مبحث
 گونـه  هـیچ  رسـد  مـی  نظـر  بـه  و اسـت  کلـی  و انتزاعـی  بسیار ،آمده اولۀ توسعۀ برنام متن

  .است نکرده دنبال را مشخصی اجرایی ریزي برنامه

  آموزشی خاص تحلیل 2.1.5
 و سـواد  سـطح  بـردن  بـاال  بـه  که اي ماده جز به برنامه این در ،شود میمشاهده  که طور همان
 صـورت  زنـان  آمـوزش  بـه  توجـه  پیرامـون  خاصیۀ برنام است، کرده تأکید عمومی دانش

  .است نگرفته
  
  توسعه دومۀ برنام مفاد بررسی 2.5

 ریزي برنامه و پوشش تحت را 1378تا  1374 هاي سال توسعه، دومۀ سال پنجۀ برنام قانون
 فعالیت آغاز با اگرچه ،شود میمشاهده  که طور همان ،برنامه این تدوین .دهد می قرار

 سایر و جمهوري  ریاست نهاد زنان امور دفتر مانند ،زنانة حوز در گذار سیاست نهادهاي
 ،واقع در توسعه دومۀ برنام اما است، بوده همراه دولتی غیر هاي سازمان و تشکیالت

 آن مفاد از که طور همان و است داده نشان خود از جنسیتی ریزي برنامه در را اقبال ترین کم
 زنان اشتغال و سالمت و بهداشت آموزش، از اعم ،اساسی هاي حوزه در عمالً ،پیداست

  .است نکرده طراحی و تدوین را اندازي چشم گونه هیچ
 بند یک واختصاص یافته  زنانة ویژ ریزي برنامه به بند سهفقط  برنامه این در بنابراین

  :کند می تأکید خانوادهة حوزر ب نیز
 ۀبودج محل از منابع تأمین ۀوسیل  هب اجتماعی تأمین نظام بهبود و گسترش تعمیم، :5 بند
  .نمعلوال وسرپرست  بی کودکان و زنان نیازمند، اقشار به مستمري پرداخت منظور به عمومی

 امور مشارکت و پذیري مسئولیت ۀروحی تقویت و خانواده قداست حفظ :2-10 بند. 1
  ؛اجتماعی و سیاسی
 و بدنی  تربیت لئمسا به امکانات اختصاص و ها ریزي برنامه در ویژه توجه :2-12 بند. 2

  ؛بانوان فراغت اوقات کردن پر
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 و آموزشـی  فرهنگـی،  اجتمـاعی،  امـور  در بانوان و زنان تر بیش مشارکت :2- 13 بند. 3
  .زن اسالمی شخصیت متعالی هاي ارزش و خانواده شئونات حفظ با اقتصادي

  تئوریک تحلیل 1.2.5
 سر پشت را شخاص و بحرانی شرایط کشور که شد تدوین حالی در توسعه دومۀ برنام

 تر دقیق هاي ریزي برنامه به تري جدي صورت به کهداشت  بال فراغ قدر آن وبود  گذاشته
 بهداشت، وضعیت که این رغم  به ،برنامه این در بینیم می حال این با .بپردازد جنسیتی
 حتی ،استنیاز فراوانی داشته  ریزي برنامه و توجهبه  زمانیة باز این در زنان فقر و آموزش

فقط  برنامه این در عبارتی به ؛نیست خبري هم زنان براي خاص حمایتی هاي ریزي برنامه از
 از 5 بندفقط  نی استگفت کهاست  آمده 2 بند از 12ة تبصر و 5 بند در حمایتی طرح دو

  .استکرده  پشتیبانی حدي تا زنان ضروري نیازهاي
 یتیجنسـ  يکـور  دچار میینگو اگر دوم برنامۀ که است یگفتن اغماض، یاندک با نیبنابرا

  .است توسعه در زن دگاهید تحقق یپ در يحدود تا است،
 مـتن  در کـه  ،اقتصـادي  و آموزشـی  فرهنگـی،  اجتماعی، امور در زنان تر بیش مشارکت

 بنـابراین  ؛است شده اشاره آن به اولۀ برنام در که است همانی دقیقاً ،آمده دومۀ توسعۀ برنام
  .است وارد بدانبودن   انتزاعی ایراد همان

  آموزشی خاص تحلیل 5.2.2
  .است نشده توجهیهیچ  زنان آموزشمقولۀ  به عمالً ،توسعه اولبرنامۀ  چون هم نیز برنامه این در

  
  توسعه سومۀ برنام مفاد بررسی 3.5

 کالن هاي گذاري سیاست و ها ریزي برنامه فرایند در توسعه و زنانۀ مقول به جدي توجهآغاز 
 بر تأکید و زنان دیدن ،عبارتی به .شود می آغاز توسعه سومۀ برنام از عمالً اسالمی جمهوري

 نقشـی و  آنان خاص نیازهاي به توجه و کشور فعال جمعیت از نیمی در حکم زنان جایگاه
 ،برنامـه  ایـن . آغاز شد توسعه سومۀ برنام از کنند می ایفا هاکشور یافتگی توسعه فرایند در که
 را زنـان  حـدي  تـا  شهای ریزي برنامه فرایند در ،است 1382تا  1378 هاي سال به مربوط که

  .است دیده تر پررنگ
 افزایش گیري چشم طرز به زنانة حوز در پیشین هاي برنامه در مقایسه با برنامه این مفاد

  :اند ذیل شرح به ها تبصره و مواد این .است یافته
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 استیفاي و اجتماعی هاي صحنه در و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد تقویت« :25 ةماد
  .»آنان سازندة نقش به ویژه توجه و ها عرصه همۀ در بانوان قانونی و شرعی حقوق
 راستاي در است موظف جمهوري  ریاست زنان مشارکت امور مرکز :158 ةماد

 ضمن خانواده، نهاد تقویت و کشور ۀتوسع در زنان مناسب نقش ایفاي براي سازي زمینه
  :دآور عمل به را ذیل اقدامات ربط ذي اجرایی هاي دستگاه کاري هم با الزم مطالعات انجام

 جامعه، ةآیند تحوالت گرفتن نظر در با و اسالمی مبانی و اصول از گیري بهره با ) الف
 را مناسب هاي طرح ،کند شناسایی را زنان خاص ورزشی و فرهنگی آموزشی، نیازهاي
 مربوط مراجع به تصویب براي و تهیه ربط ذي اجرایی هاي دستگاه طریق از ،مورد حسب
  ؛کند پیشنهاد
 در آنان شغلی ارتقاي و زنان اشتغال هاي فرصت افزایش براي الزم هاي طرح تهیۀ ) ب

  ؛قانون این در شده بینی پیش تمهیدات ارچوبهچ
 ،یهئقضـا  ةقـو  در مسـئول  هاي دستگاه با مشترك مطالعاتی هاي فعالیت دهی سازمان با ) ج
 طریق از مورد حسب و تهیه را زنان قضایی و حقوقی امور تسهیل براي الزمهاي  طرح

 ؛کند گیري پی مسئول هاي دستگاه
 حقوقی، مالی، هاي زمینه در زنان اجتماعی گوناگون خدمات از گیري بهره براي )د

 زنان براي شدن لئقا اولویت با الزم هاي طرح ورزشی، و آموزشی هاي مشاوره
 محروم هاي گروه و یافته توسعه تر کم یا نیافته توسعه مناطق سرپرست بی و خودسرپرست

  .فراهم کند را دولتی غیر هاي سازمان تشکیل از حمایت ۀزمین جامعه،

  تئوریک تحلیل 5.3.1
 در زنـان  تـر  بـیش  مشـارکت  بـاور  بـر  مبتنـی  گـذاري  سیاست نگرش با توسعه سوم ۀبرنام

  .است همراه فرهنگی و اقتصادي ،اجتماعی هاي صحنه
 پیرامون شهای گامنخستین  برداشتن در توسعه سوم ۀبرنام که رسد می نظر به گونه این

 این در ما کشور که جا آن از اما ،برد می سر  به ابهام نوعی در هنوز جنسیت، ۀمقول به توجه
 صورت به باید است، گرفته قرار نزنا مباحث پیرامون المللی بین فشارهاي تحت دوره

 ۀبرنام در که یثمباح ۀدامن که بینیم می ،بنابراین .کند توجه  ریزي برنامه فرایند به تري جدي
 يگیر چشم گسترش قبلی ۀبرنام دو در مقایسه بااست  شده پرداخته آن به توسعه م سو
 ،نباشند نزدیک اجرا و عملیات به و باشند طرح ۀمرحل در صرفاً ها برنامه این اگرچه ؛دندار
 روي پیش را ثريؤم و عمیق محتواي است، کم تعدادشان که این رغم  به ماده دو این اما
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 آموزشی، نیازهاي شناسایی به بندها این در مثال براي .دهد می قرار آتی هاي ریزي برنامه
 و اشتغال هاي فرصت افزایش براي الزم هاي طرح و زنان خاص ورزشی و فرهنگی

 ،است مشخص که طور همان و است پرداخته زنان قضایی و حقوقی امور تسهیلچنین  هم
 زنان وضعیت عینی بهبود سمت به و مانده باقی پژوهش انجام سطح در تر بیش ها طرح
 قبیل از ،برنامه مهم هاي بخش در که است دلیل همین به .است نشده برداشته قدمی

  .شود نمی دیده جنس دو میان توجهی شایان تمایز هیچ ،اشتغال و آموزش هاي سیاست
 طرفی از و شود بررسی تدق به» توسعه در زن« نظري رویکرد چه چنان ،بنابراین

 که داشت اذعان توان می ،شودبازبینی  ۀتوسع سوم ۀبرنام متفاوت طراحی و ریزي برنامه
 زیرا ؛استشده  طراحی زن به نگرش این و رویکرد این از ثرأمت عمیقاً توسعه سوم ۀبرنام

 سایر و اشتغال و آموزش در اگر که است داده قرار فرضی پیش خود براي اساس این بر
 زنان مسائل از بسیاري شود، محقق جامعه در سان یک شرایط مردان و زنان براي ها عرصه
 حقیقتدر  که است این در پیشین ۀبرنام دو با برنامه این تفاوت .شود می حل خود هخودب
 نیز  برنامه این اگرچه ؛دهد نشان جدي حساسیت زنان ۀمقول دربارة است کوشیده برنامه این

 خاص هاي طراحی سمت به و  کرده رتصو مردان از جدا و خاص گروهی را زنان صرفاً
 سمت به بندها سایر شغلی، برابر هاي فرصت به مربوط بند جز به و است  رفته پیش زنانه

 این که دهد می نشان 25 بند .است  رفته پیش حمایتی و خدماتی خاص هاي ریزي برنامه
 کرده توجه توسعه فرایند در زنان آفرینی نقش به حدي تا ،حمایتی نگاه بر عالوه برنامه
 در زنان سهم افزایش در پی ساختاري و قانونی موانع گشودن طریق از و است

  .است کشور رشد براي آنان کارایی و کشور یافتگی توسعه

  آموزشی خاص تحلیل 5.3.2
 سـري  یـک  حـد  در صـرفاً  را نـان ز ۀمقول به پرداختن شد، بررسی که طور همان ،برنامه این

. اسـت  گذارده باقیگوناگون  هاي حوزه در زنان نیازهاي پیرامون پژوهشی هاي دستورالعمل
 سـري  یـک  حـد  در حتی ،را زنان آموزش به توجه که ستا اي برنامه، نخستین این وجود با
  .است داده قرار خود کار دستورالعمل در ،انتزاعی ادةم

  
  توسعه چهارم ۀبرنام مفاد بررسی 4.5
 زنـان  ۀمسـئل  بـه  ،است شده تدوین 1388تا  1384 هاي سال براي هک ،توسعه چهارم ۀبرنام
  .است نشان دادهرا  توجه ترین بیش
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  یخاص  يکردهایو رو است ریگ چشم بسیار دارد  اختصاص  زنان  به  که  یهای طرح  حجم
نظر از   صرف. کند یم زیمتما  توسعه  یقبل  يها را از برنامه  برنامه  نیدارد ا  زنان ۀمقول  به  که

  انیم  یمنظور هماهنگ  به که ، مرکز امور مشارکت  یالتیتشک  گاهیجا يارتقا  به  موارد مربوط
  که مواد،  یبرخ به،  آمده  توسعه  چهارم ۀدر برنام  زنان  مسائل ةدر حوز  مختلف  يها دستگاه

   :؛ از جملهودش یم  توجه  است،  شده  لحاظ  ژهیو  ازاتیامت  زنان  يبرا
 ،آموزشی برابر هاي فرصت به دسترسی تضمین منظور به است موظف دولت :52 ةماد

 هاي سرمایه وري بهره يارتقا و مهارت دانش، گسترش یافته، توسعه تر کم مناطق در  ویژه به
 هاي اقدام از دسته آن ،عمومی آموزش کیفی و کمی ۀتوسع و دختران براي ویژه به  ،انسانی

  .دهد انجام ،ندارد گذاري قانون ۀجنب  که ،را ذیل
 به کارکنان، تصدي مورد مشاغل با متناسب خدمت ضمن آموزشی هاي دوره: 54 ةماد
 از ویژه  به )زنان براي ویژه به( آنان شغلی هاي مهارت ارتقاي و کارایی سطح افزایش منظور
 .مدت کوتاه هاي آموزش طریق

 زنان از حمایت براي )حمایتی هاي فعالیت قالب در( خاص ۀبیم تأمین )ج: 96 ةماد
  .سرپرست بی کودکان اولویت با سرپرست بی افراد و خانوار سرپرست

 زنان و سرپرست بی و نیازمند هاي خانواده ۀماهیان مستمري افزایش )ل: 97 ةماد
 و حقوق حداقل درصد 40 مبناي بر حمایتی هاي دستگاه پوشش تحت ةخانواد سرپرست

  .برنامه اول سال در دستمزد
 در زنان حقوق از حمایت و سازيمند توان جامع طرح تصویب و تدوین )هـ: 98 ةماد

  .ربط ذي مراجع در اجرایی و اقتصادي اجتماعی، حقوقی، ابعاد
 صیانت ۀزمین در اجتماعی هاي تشکل رشد براي الزم امنیت و آزادي تأمین )د: 100 ةماد

  .زنان و کودکان حقوق از
 جدید گفتمانقالب  در را شایسته کار ۀتوسع یلم ۀبرنام است موظف ولتد: 101 ةماد

 برابري نفس، عزت متضمن که ،گرایی جانبه سه راهبرد اساس بر توسعه، و کار ۀعرص
 محورهاي بر مشتمل و باشد الزم صیانت با همراه کار، نیروي امنیت و آزادي ها، فرصت

 جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، ۀتوسع چهارم ۀبرنام اول سال پایان تا و تهیه ذیل
  :کند اسالمی شوراي مجلس تقدیم ایران اسالمی
 کار، روابط مدنی هاي تشکل حق از حمایت و ها انجمن آزادي: کار بنیادین حقوق )الف

 کار مقابل در مرد و زن براي مزدها تساوي جمعی، دسته ةمذاکر و دهی سازمان حق
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 کودك، کار ممنوعیت کار، سن حداقل رعایت حرفه، و اشتغال در تبعیض منع ارزش،  هم
  ؛معیشت حداقل با متناسب مزد حداقل رعایت
 و مردان و زنان براي ها فرصت برابري و اجتماعی هاي حمایت گسترش )ج
  .مناسب شغلی هاي فرصت به یابی دست طریق از زنان سازيمند توان

 در کار جویاي افراد سایر و التحصیالن فارغ زنان، جوانان، سازيمند توان )الف: 102 ةماد
  .تعاونی واحدهاي فعالیت گیري شکل براي الزم اجتماعی تعامالت برقراري راستاي
 ها فرصت ۀتوسع و جامعه در زنان نقش تقویت هدف با است موظف دولت: 111 ةماد

  :دهد صورت را ذیل اقدامات کشور، در ها آن مشارکت سطح گسترش و
 بازنگري بر مشتمل زنان مشارکت ۀتوسع جامع ۀبرنام اجراي و تصویب تدوین، )الف
 و جامعه نیازهاي با متناسب زنان هاي مهارت تقویت مدنی، قانون ویژه به مقررات، و قوانین

 زا، اشتغال هاي فرصت در گذاري سرمایه ساختارهاي افزایش و شناسایی وري،افن تحوالت
 افزایش نیز و زنان زندگی کیفیت ارتقاي کار، نیروي ۀعرض تییجنس ترکیب به توجه

  ؛آنان شایستگی دربارة عمومی باورهاي
 مراجع در تصویب براي خانواده نهاد تحکیم به مربوط حلوای ۀارائ و تنظیم )ب

  ح؛صال ذي
 و قانونی تمهیدات و گیرانه پیش هاي برنامه ۀتهی جمله از الزم، اقدامات انجام )ج

  ن؛زنا علیه خشونت رفع منظور به حقوقی
 و مدنی نهادهاي ،دولتی غیر  هاي سازمان گسترش و ایجاد از حمایت ۀالیح تقدیم )د

  .اسالمی شوراي مجلس به زنان هاي تشکل
 قانونی تکالیف انجام براي الزم اعتبار اند موظف اجرایی هاي دستگاه همۀ :تبصره

 سنواتی ۀبودج لوایح در ،ستامرتبط  ها آن قانونی وظایف با که ،را ماده این موضوع
 مشارکت امور مرکز هماهنگی با را الزم ماتاقدا و کنند بینی پیش مربوط ۀبرنام ذیل
  .آورند عمل به زنان

  تئوریک تحلیل 5.4.1
 رویکرد برنامه این که شود می استنباط گونه این توسعه چهارمۀ برنام به مربوط مفاد بررسی با

 داد نشان توسعه چهارمۀ برنام تدوین. هدد دخالت خود  ریزي برنامه در را توسعه و جنسیت
 بـه  موظـف  نیـز  را همه و آید فائق ها برنامه و مسائل جنسیتی رصد بر است توانسته دولت

 بـراي  ریـزان  برنامـه  عـزم  کـه  داد نشـان  توسعه چهارمۀ برنام ،واقع در .کند آن با یهماهنگ
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 تـا  اسـت  کوشـیده  ها دستگاه به خود الزام با و است جدي ها برنامه از جنسیت زدایی کلیشه
  .نشوند بازتولید ها کلیشه این ممکن حد

 حذف سمت به جدي طور به کشور آموزشی هاي سیاست که دهد می نشان 52 بند
 به سطوح ترین پایین از جنسیتی مداري عدالت این .است حرکت در جنسیتی هاي نابرابري

 هم و کمی ۀعرص هم و است شده گسترده ،عالی آموزش یعنی ،سطوح باالترین سمت
  موضوع در  زنان  براي  خاصی  ویژگی  شدن  قائل .گیرد می دربر را آموزش کیفی ۀعرص
  زنان نیاز  که  است استوار  فرض پیش دواین  از  یکی بر  شغلی  هاي مهارت يارتقا و  ییاکار
  آنان  تاریخی  ماندگی عقب  که آن یا  است  مردان از  بیش  رسمی  مشاغل در  مهارت  کسب  به

  آنان  به  ویژه  هاي فرصت و  امکانات  اختصاص  ضرورت  که  اي گونه  به است؛  مردان از  بیش
  .رسد به نظر می  ضروري  برابري  به  یابی دست  زمان تا

  ضیتبع دةیا. است  مردان برابرطور عام در   به  زنان  به  دادن  تیاولو  توجه انیشا ۀنکت
 يراب. است  شده  گنجانده  بسیاري موارد در  ،است  توسعه و  جنسیت  ۀبرنام  مطابق  که  ،مثبت
 زیتجه تیاولو ،کار  يروین ۀعرض  یتیجنس  بیترک  به  توجه ،111 ةدر بند الف ماد  مثال

 یدولت يها آموزش ضمن خدمت زنان در دستگاه تی، اولو52 ةدر ماد ؛مدارس دخترانه
از  تیو حما يمندساز طرح جامع توان بیو تصو نیبر تدو دی، تأک54 ةمندرج در ماد

که در  117 ةدر ماد و دختران يبرا دهیاماکن سرپوش ۀ، توسع98 ةدر ماد ؛حقوق زنان
  .دهد یچهارم توسعه به زنان را نشان م ۀمجموع نگاه خاص قانون برنام

جرئت  این 111 بند .است قانون اصالح بحث  برنامه، این جدي بندهاي از یکی
 سراسردر  محور جنسیت و شناسانه آسیب نگاه که است داده خود به را فرد به صرحمن

 است شدنی اصالح زنان نفع به حمایتی نگاه با که مواردي و شود دیدهبار  یک براي قانون
 هتوسع فرایند در زنان کامل مشارکت تحقق براي را قانونی سازوکارهاي و شود اصالح

  ۀبرنام در  عبارت  ترین عمده 111 ةماد که گفت بتوان شاید .کند فراهم مردان پاي هم
  مشکالت و  مسائل  به  برنامه  طراحان  ۀشناسان آسیب  نگاه  نیمب  هم  که  است  توسعه  چهارم

 .کند می  شفاف را  زنان ةدربار  برنامه  این  اهداف و ها سیاست  هم و  است  جامعه در  زنان
 وها  نگرش  ،دیگري و  مدنی  قانون  ویژه به ، زنان  به  مربوط  مقررات و  قوانین  نخست،
 و  اهداف در .است داده قرار اصالح دست در را زنان  شایستگیبه   عمومی  باورهاي
 و نیازها با  متناسب  زنان  اي حرفه  هاي مهارت ۀتوسع قوانین،  بازنگري  به نیزها  سیاست
  هاي فرصت  افزایش زنان،  جایگاه و  نقش دربارة  جامعه  نگرش  اصالح و  جامعه  تحوالت

  .کرد  اشاره  زنان  زندگی  کیفیت يارتقا و  اشتغال
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 برنامـه  این در که است دیگري فرد به منحصر نکات از اشتغال ۀمقول در ساالري شایسته
 سـمت  بـه  دولت که معناست  بدین این .کند مطالبه می ربط ذي هاي سازمان از آشکارادولت 
 حـذف  در پـی  و اسـت  حرکـت  حـال  در خـود  ابعادهمۀ  در جنسیت ۀمقول کردن  نهادینه

 ایـن  موجـود  هـاي  برنامه جمله از ،چنین هم .نهادهاست سطح از جنسیتی تبعیض حداکثري
  .شود فراهم زنان اشتغال در جنسیتی هاي سهمیه که بود

 آن بـه  يگیـر  چشم طور به وسعهت هاي برنامه تمامی در که بود مباحثی جمله از ،خانواده
 وار موعظـه  و گـویی  کلی حالت زا مسئله این که است برنامه این درفقط  اما ،بود شده توجه
 خـود  بـه  کـاربردي  صورت ،لوایح ۀارائ و تنظیم و اجرایی قوانین سري یک با و شده خارج
  .است گرفته

 بـه  توجـه  نیـز  و حوزه این در زنان سازيمند توان نگرش با تعاونی واحدهاي گسترش
 بسـا  چـه  و محـور  جنسیت نگاه اساسی هاي ویژگی زنانه، مدنی هاي تشکل و ها شبکهۀ مقول

 هاي آموزه تأکید رغم به چرا که دارد وجود ابهام و تعجب جاي اما، کند می تداعی را نهادگرا
ۀ برنامـ  کـه  ایـن  به توجه با و زنان مادري اهمیت بر ما اساسی قانون تأکید نیز و ملی و دینی

  .است مانده غافل مهمۀ مقول این از است،کرده  زنان امر به را ویژه مالحظات چهارم
ة حـوز  در پیشـین ۀ توسعۀ برنام سه در که است اي نکته برنامه این ضعف نقاط جمله از
 مـدت  بـه  ،عبارتی به واست  شده حذف برنامه این در اما ،شد می تأکید و توجه آن به زنان
 هـاي  ارزش حفـظ  بـر  تأکیـد و آن  اسـت  شـده  خارج دولت هاي ریزي برنامه از سال چهار

  .است زنان اجتماعی و فرهنگی هاي فعالیت در  اسالمی
 نقـش  تقویـت  و زنـان  اجتماعی مشارکت ه،توسع چهارم ۀبرنام ۀدغدغ ترین مهم اگرچه

بهداشت  ،)اشتغال( مدادر محور سه در اي توسعه چنین هاي شاخص و است جامعه در ها آن
زنان  یشخص تیو هو یفرهنگ ،يمعنو يها توجه به ساحت اما ،شود یو آموزش منحصر م

از سـه سـاحت    گاهشـان یو جا تیـ وجـه اهم  چیبه ه رسد یم نظر بهکه  اند ياز جمله امور
  .ستیتر ن درآمد، بهداشت و آموزش کم

  آموزشی خاص تحلیل 5.4.2
 عدالت نگاه تزریق از سرشار توسعه چهارمۀ برنام ،شد بحثتفصیل  به که طور همان

 غیر و اًمستقیم اساسی،ة کلیدواژ چند بر تأکید با برنامه این .است قانونی مواد به جنسیتی
 تأکید آموزشی برابر هاي فرصت به آنانیابی  دست و زنان آموزشۀ مقول برکرات  به مستقیم،

 گسترش« و آموزشی برابر هاي فرصت به دسترسی چون هم ها کلیدواژه برخی .کند می
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 و کمی ۀتوسع و دختران براي ویژه به ، انسانی هاي سرمایه وري بهره يارتقا و مهارت دانش،
 شده اشاره آن به توسعهۀ برنام این هاي ماده در» همه براي آموزشۀ برنام« و» آموزش کیفی

 چون هم ،مواد برخی و داده قرار هدف را زنان آموزش مستقیم و آشکارارز ط بهو 
 زنان نقش تقویت« و »مناسب شغلی هاي فرصت به یابی دست طریق از زنان سازيمند توان«

 به توجه« و» کشور در ها آن مشارکت سطح گسترش و ها فرصت ۀتوسع و جامعه در
 از که دارد اشاره فرایندي به مستقیم غیر طور به عمالً» کار نیروي ۀعرض تییجنس ترکیب

مانند  موادي که است بدیهی .کرد خواهد عبور زنان عالی آموزشویژه  به و آموزش معبر
 در زنان حضور تقویت و امیدواري براي عاملی برابر شغلی هاي فرصت به دسترسی
 را خود آموزشی مسیر مناسب، شغلیابی  دست به اطمینان با که شد خواهد عالی آموزش

 ةحوز به روشنی و جدي نسبتاً نگاه ،شد گفته که طور همان برنامه این بنابراین .کنند طی
 در را جنسیتی عدالت تحقق و زنان عالی آموزش خاص طور به حتی و داشته زنان آموزش

   .است شناخته رسمیت به آن
  

  توسعه پنجم ۀبرنام مفاد بررسی 5.5
 پنجم و چهارم برنامۀ .دارد خانواده و زن به متفاوت موضعی )1394-1390( پنجم ۀبرنام اما

مفاد . اند افتهی دست يباالتر يزیر برنامه بلوغ به گذاران  استیس که دهد یم نشان توسعه
 آماري جنسیتی عدالت سمت به حوزه این ریزان برنامهۀ ذائق دهد می نشان چهارم ۀبرنام
 پسران و دختران مشابه یا متفاوت آموزش کیفیت به که نیست اي تبصره یا ماده و است

 مفاد .است پرداخته تر جدي مقوله این به توسعه پنجمۀ برنام رسد می نظر به .باشد پرداخته
  :از ندا عبارت پنجم ۀبرنام قانون در زنان به ناظر

   :علوم انسانیهاي  ویژه در رشته به ،به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی: 15 ةماد
 و ها آموزه بر مبتنی دانشگاهی درسی و آموزشی هاي برنامه و محتوا متون، بازنگري )الف

 هاي يمند توان و امکانات از گیري بهره با انقالبی و ایرانی ـ اسالمی هویت و دینی هاي ارزش
  .پسران و دختران نقش با متناسب و الزم هاي آموزش تأمین و علمیه هاي حوزه

 به دسترسی تضمین منظور به است موظف پرورش و آموزش وزارت )د :19ة ماد
 یافته توسعه تر کم مناطق در ویژه به ،مناطق نیاز و جنسیت تناسب به آموزشی ۀعادالن هاي فرصت

 تغذیه، هاي هزینه تأمین و اي رسانه و دور راه از آموزش در راستاي آموزشی محرومیت رفع و
 .کند اقدام روزي شبانه مدارس به مربوط امور سایر و بهداشت آمد، و رفت
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 خانوار سرپرست زنان ویژه به ،نیازمند هاي گروه و افراد سازيمند توان منظور به :39ة ماد
 منابع از استفاده با محور، خانواده و محور اجتماع هاي برنامه بر تأکید با نیازمند معلوالن و

  :شود می انجام دولت از طریق زیر اقدامات مردمی هاي کمک و دولت عمومی ۀبودج
 و سرپرست بی افراد نیازمند، خانوار سرپرست زنان اجتماعی ۀبیم ۀسران حق تأمین )ج
 .برنامه اجراي هاي سال طول در نیازمند نمعلوال
 فرهنـگ  بـا  متناسـب  مشـاوره  مراکـز  اعتباربخشـی  و دهی سامان منظور به :43ة ماد
 تأسـیس  خـانواده،  بنیـان  تحکیم و جوانان ازدواج تسهیل بر تأکید با و ایرانی ـ اسالمی

 بر مجوز اخذ نیازمند اجتماعی ـ شناختی روان اي مشاوره خدمات هرگونه ۀارائ و مراکز
  .است وزیران  هیئت مصوب ۀنام آئین اساس
 تفکر و فرهنگ ۀتوسع و اسالمی انقالب هاي ارزش تعمیق به کمک )د :176ة ماد
 ارزشی فرهنگ ۀتوسع فراغت، اوقات سازي غنی تربیتی، هاي هسته تشکیل طریق از بسیجی

 حجاب، و عفاف فرهنگ ۀتوسع فکر، تولید و مشاوره براي بسیجی نخبگان از استفاده و
 آموزي، دانش یی،جو دانش هاي طرح اجراي با )ره( امام حضـرت ۀاندیش مبانی با آشنایی
  ؛بسیج مقاومت هاي رده و اقشار
 به مربوط هاي فعالیت در ویژه به ،زنان ۀجامع بسیج مقاومت هاي رده از پشتیبانی ) ط
 .خانواده بنیاد تحکیم و حجاب و عفاف فرهنگ ۀتوسع

 با مقابله و گیري پیش و اخالقی اجتماعی، امنیت يارتقا و تحکیم منظور به :209ة ماد
 :عمومی امنیت در اخالل و اجتماعی و فرهنگی ناهنجاري هرگونه
 و عفاف فرهنگ جامع طرح اجراي براي ندا موظف ییاجرا هاي دستگاه تمامی )ب
 اقتضائات با خدمتی محیط سازي متناسب در راستاي و دهندانجام  را الزم اقدامات حجاب

 .کنند اقدام اسالمی ۀجامع
 روابط در کودکان و بانوان امنیت ملی سند« تدوین و تهیه براي دولت :227ة ماد

 قضائیه، ةقو ایران، اسالمی جمهوري انتظامی نیروي ریزي برنامه و مشارکت با »اجتماعی
 و زنان امور مرکز ها، استان عالی شوراي کشور، وزارت شهرداري، کشور، بهزیستی سازمان
 و کار و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، هاي خانه وزارت جمهوري، ریاست ةخانواد

  .آورد عمل به قانونی اقدام برنامه هاي سال طول در دولت از طریق اجتماعی امور
 تقویت هدف با جمله از ،ربط ذي هاي دستگاه و ها سازمان کاري هم با دولت :230ة ماد

 بانوان قانونی و شرعی حقوق ياستیفا و اجتماعی هاي عرصه در زنان جایگاه و خانواده نهاد
 بر مشتمل »خانواده و زنان امور ۀتوسع جامع ۀبرنام« تصویب و تدوین با ها زمینه ۀهم در
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 هاي آسیب از گیري پیش مربوطه، مقررات و قوانین بازنگري خانواده، بنیان تحکیم محورهاي
 خانگی مشاغل دهی سامان اولویت با معیشتی ـ اقتصادي امور دهی سامان و توسعه اجتماعی،

 پژوهش، فراغت، اوقات اجتماعی، تأمین بدسرپرست، زنان و خانوار سرپرست زنان براي
 هاي سازمان هاي توانایی توسعۀ سالمت، يارتقا حجاب، و عفاف فرهنگ گسترش

 تعمـیق المللی، بین تعامالت ۀتوسع نخبه، و مدیر زنان هاي يمند توان يارتقا نهاد، مردم
  .کند قانونی اقدام خانـواده و زنان تشکـیالتی اداري ساخـتار اصـالح و دینی باورهاي

  تئوریک تحلیل 5.5.1
 به دسترسی منظور به است شده موظف دولت همه، براي آموزش ۀبرنام اجراي در

 و مهارت دانش، گسترش یافته، توسعه تر کم مناطق در ویژه به ،آموزشی برابر هاي فرصت
 .به عمل آورد را مقتضی اقدامات دختران براي ویژه به ،انسانی هاي سرمایه وري بهره ارتقاي

 آموزشی، فضاهاي و اماکن گسترش و محرومیت رفع براي مناسب امکانات کردن  فراهمبر 
 این. شده است کیدأت توسعه پنجم ۀبرنام قانون در جنسیت تناسب به ورزشی و پرورشی

 مضاعفی تأکید با برنامه این در، بودگرفته  قرار نظر مد نیز توسعه چهارمۀ برنام درکه  ،ماده
  .است شده گیري پی

 با مرتبط ابعاد تمامی که است دهکر را شتالشهمۀ  برجسته و ویژه طور به 230 ةماد
 عنوان با ملی سندي تدوین و ریزي برنامه طریق از و دهد قرار نظر مد را زنان جنسیت

 محدودة ماد چند از را زنان به توجهۀ مقول» خانواده و زنان امور ۀتوسع جامع ۀبرنام«
 جامعۀ برنام طراحی با ،واقع در .کند تبدیل بلندمدت و مستمر قانونی به و خارج اي توسعه
  .است زنان ۀجانب همهۀ توسع براي باالدستی سندي ایجاد پی در زنان،ۀ توسع

 و قوانین بازنگريه ب توجه چون هم ،تکراري عناوین بر عالوه جامعۀ برنام این در
 فراغتی، و معیشتی اقتصادي، امور و اجتماعی هاي هعرصۀ هم در زنان جایگاه تقویت
 اصالح و زنانة حوز در الملل بین تعامالتۀ توسع چون هم مقوالتی به ،مشاغل و سالمت

 ندرت به یا قبلی هاي برنامه در که ،پژوهش و نهاد مردم هاي سازمان و تشکیالتی ساختارهاي
  .است پرداخته نیز ،بود نشده توجه آن به اصالً یا به آن توجه شده بود

موضوع  .دانیم می مرتبط »نهادگرایی« دیدگاه با را توسعه پنجم ۀبرنام تا حدودي بنابراین
 مراکز تمامی همراه به خانواده و زنان امور مرکزاین است که  برنامه اینمهم دیگر در 

 یعنی؛ پردازند می ریزي برنامه و طراحی به هم کنار در توسعه، و جنسیت موضوع با ربط ذي
 توجه توسعه و زنانۀ مقول به پارچه یک اي هبرنام در که اند شده موظف ها دستگاه تمامی
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 زنان ،دوره این تا .است توسعه هاي برنامه از دوره این مهم مزایاي از یکی خود این که کنند
 تصور توسعه فرایند در مردان کنار در یتموجودادر نقش  یا جامعه از جدا عناصريمنزلۀ  به

 به را جامعه ریز برنامه عناصر تمامی که ،ریزي برنامه از جدید نوع این اما شدند، می
 هاي هعرص تمامی در زنان حضور از جامع اي نقشه و دنخوا فرا جنسیتی ریزي برنامه

 قوت نقاط از ،کرد تهیه توسعه فرایند در پایش و نظارت اجرا، ریزي، برنامه گذاري، سیاست
  .است توسعه هاي برنامه از دوره این

 سـندي  طراحـی  کـه  اسـت  این شود مشاهده می برنامه این در که یضعف نقاط جمله از
 بسـیاري  مالحظـات  و دقـت  بـا  بایـد  که است بر زمان امري توسعه و زنانة حوز در جامع

 عملیـاتی  و جـاري  وضـعیت بـه   کـه  است موادي شامل توسعه هاي برنامه اما، شود تدوین
 دربایـد   برنامـه  این رسد می نظر به .کند فصل و حل را اش فعلی نواقص و توجه نیز کشور

 آن تدوین تا و افکند می نظري نیز جامعه فعلی ضروریات به انتزاعی، نسبتاً و کالن نگاه کنار
 .کـرد  می روشن سال چهار این پایان تا جنسیتیۀ مقول چند در را کشور انداز چشم کلی سند
 و انـد  دهنگذرا را عالی آموزش که زنانی براي زا اشتغال هاي فرصت ایجادنباید از  مثال براي
 در زنـان  کـه  ،اجتماعی هاي آسیب براي ریزي برنامه یا ندخود تراز شغل بهیابی  دست منتظر
 خـانواده  و زنـان ة حـوز  بـه  کـه  قوانینی زودتر هرچه اصالح یا ،اند مواجه آن با فعلیۀ جامع

 حتی یاشود  غفلت راحتی به اند آن گریبان به دست افراد ازفراوانی  درصد و شود می مربوط
  .است شده گویی کلی نوعی به متهم پنجمۀ برنام ،منظر این از .آن تعلل شوددر مورد 

 جنسـیتی  شدت به ماده این .است آن الف بخش و 15ة ماد ،برنامه این مهم مواد جمله از
 کتـب ي محتـوا  و متـون  بازنویسـی  و پسـران  و دختران نقش با متناسب آموزش برو  است

 سـنتی  هـاي  کلیشـه  بـه  جدي بازگشت امکان ،انجام نشود دقت با اگرتأکید دارد که  درسی
 در بایـد  مناسـب  آموزشی مواد تولید که داشت توجه باید بنابراین ؛داشت خواهد را گذشته

 اجتمـاعی،  برابـري  بـه  اعتقـاد  و زنـان  ترقـی  دربـارة  منفی تعصبات کردن  کن ریشهراستاي 
  .باشد سیاسی و اقتصادي
 یکم هاي مقوله از ملیۀ توسع هاي برنامه سطح باالخره که است این ماده این قوت ۀنقط

 در ویـژه  بـه  ،توسـعه  هاي برنامه در چه آن تاکنون .است حرکت در کیفی هاي مقولهسمت  به
 و بـود  آموزشـی  آمارهاي در عدالت و تناسب به توجه صرفاً شد، می مشاهده آموزشۀ مقول

  .است داده قرار نظر مد را آموزشی کیفیت که ستا اي تجربهنخستین  برنامه نیا
 و عفـاف  فرهنـگ  بـر  آن جدي و چندباره تأکید ه،توسعۀ برنام این دیگر هاي ویژگی از

 امـري  فرهنـگ  ایـن  کـه  است اینغفلت شده  از آن مقوله این در اي که نکته .است حجاب
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 از اي گـره  زنـان  بسـیج  از استفاده بر تأکید رسد نمی نظر به بنابراین ؛نیست زنانه و طرفه یک
 اي مقولـه  مـا  دینـی  متـون  در شـدت  بـه  حجاب و عفافۀ مقول که جا آن از .بگشاید کار این

 در نقصـی  بنابراین اند، شده دعوت امر این به دو هر زن و مرد و است شده معرفی جنسیتی
 غفلـت  زنانـه  سـازي  فرهنـگ  کنار در مردانه سازي فرهنگدربارة  که آید می پیش برنامه این

 برنامـه  این و شده تکرار توسعه هاي برنامه تمامی در سفانهأمت که ستا اي تجربه این و شده
  .نیست مستثنی آن از نیز

  آموزشی خاص تحلیل 5.5.2
 عنصـر  بـه  کـه  سـت ا اي برنامـه  توسعه پنجمۀ برنام شد، ذکر پیشین مبحث در که طور همان

 تضـمین «ماننـد   هـایی  کلیدواژه بای نگرش کمبه . است کرده ویژه توجه» محتوا« و» کیفیت«
 منـاطق  در ویژه به ،مناطق نیاز و جنسیت تناسب به آموزشی ۀعادالن هاي فرصت به دسترسی

 بـدیهی  .بـرد  پی توان می» دور راه از آموزش با آموزشی، محرومیت رفع و یافته توسعه تر کم
 و دختـران  آموزشـی  رشد در میزان چه به دور راه از آموزشمانند  فرایندي تحقق که ستا

 دور هاي آموزش به مذهبی و فرهنگی ثیراتأت از ناشی که والدینی براي خاطر آرامش ایجاد
 بـا  توسـعه  پـنجم ۀ برنامـ  چنین هم .کند می کمک ندناخرسند و بدبین دخترانشانة خانواد از

 بـا  تکمیلـی  تحصیالت هاي دوره تقویت« ،»عالی آموزش در بنیادین تحول« چون هم موادي
 يارتقا و تدوین« و» کار بازار نیاز اولویت با بشري، دانش دستاوردهاي آخرین از گیري بهره

 با متناسب الزم و هاي آموزش تأمین و انسانی علوم هاي رشته در ویژه به ،کیفی هاي شاخص
ـ  کیفیـت  دربـارة  را خودۀ دغدغ» پسران و دختران نقش  و داده نشـان  عـالی  آمـوزش  ۀمقول

  .استکرده  دوچندان خود براي قانونی هاي ماده از دست این با را موضوع این اهمیت
  

 ،هـا  آن اهـداف  بـه یـابی   دسـت  و توسعه هاي برنامه اجرایی وضعیت بررسی .6
  عالی آموزش امر در ویژه به

قالـب   بـه گوناگون  جوانب از را پدیده این عرصه، این در زنان روزافزون و گسترده حضور
 در کشـورهاي  اخیـر  هاي دههۀ تجرب .استکرده  تحقیق و بررسیشایان  اجتماعی اي مسئله
 ،زنان آموزش ویژه به انسانی، نیروي در گذاري سرمایه افزایش که است آن مبین توسعه حال
 بـر  کـه  جا آن از .کند می مهیا تر بیش اجتماعی رفاه و باالتر اقتصادي رشد براي را الزم ۀزمین

 2015 سـال  تا اند شده موظف ها دولت ۀهم ،2008 سال در متحد ملل سازمان منشور اساس
 سـازي مند توان افزایشراستاي  در ثانیاً و کنند فراهم را زنانهمۀ  عمومی آموزشۀ زمین اوالً
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 مـا  کشـور  به منحصر تنها نه پدیده این که دهد می نشان بردارند، گام جنسیتی تساوي و آنان
 بنـدي  رتبـه  بـراي  نیـز  هـایی  شاخصه و است جهانی ۀعرص در هماهنگ امري بلکه ،نیست

 عالی آموزش وضعیت برآنیم بخش این در بنابراین .است شده تعیین حوزه این در کشورها
 هـاي  شاخصـه  در را آن رونـد  و بررسـی  ایـران  در توسـعه ۀ برنامـ پنج  اجراي دوران در را

  .کنیمرصد  عالی آموزش استاندارد
  

  شدگان رفتهیپذ و داوطلبان تعداد حسب بر کیتفک 1 . 6
 طـی  عـالی  آمـوزش  دررا  مـرد  و زن ناداوطلبـ  و شـدگان  پذیرفتـه  نسـبت  جدولنخستین 

 صعودي رشد جمعیت این ،پیداست که طور همان .دهد می نشان توسعهگوناگون  هاي برنامه
امـر   ایـن  بـه  توجـه  است مهم چه آن اما .است کرده طی ،زنان در ویژه به ،را توجهیدرخور 

 اخیر، هاي سال در پسر ناداوطلبدر مقایسه با  دختر ناداوطلبتر  بیش درصد رغم  به که است
  .اند بوده پسر شدگان پذیرفته از تر کم آخرة دور در دختر شدگان پذیرفته

  عالی آموزش در ناداوطلب نسبت .1 جدول

  زن شدگان رفتهیپذ درصد  مردان تعداد  زنان تعداد  سال
 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  -  -  -  
1375-1376  582535  676493  46%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  825782  518113  61%  
1388-1389  764536  463318  62%  

  آزاد دانشگاه آمار جز به زنان اجتماعیـ  فرهنگی شوراي زنان، آمار مرکز* 

  عالی آموزش در شدگان پذیرفته نسبت .2 جدول

  زن شدگان رفتهیپذ درصد  مردان تعداد  زنان تعداد  سال
 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  51776  122191  29%  
1375-1376  132229  173415  43%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  381826  360209  51%  
1389-1390  580372  686072  45%  

  اسالمی آزاد دانشگاه* 
  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة* 
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 هاي دوره از هریک در تحصیل به مشغول یانجو دانش نسبتدهندة  نشان نیز 3 جدول
 میزان این نزولی سیر و سوم و دوم و اول هاي برنامه طی صعودي سیر .است اي توسعه

 برانگیـز  مـل أت، دختـر  ناداوطلب تر بیش تعداد رغم ، بهتوسعه چهارمبرنامۀ  اجراي از پس
 در جنسـیتی  عـدالت  برقراري در پی جد به چهارمبرنامۀ  که ستا حالی در این .است

  .است بوده آموزش
  عالی آموزش تحصیلی مقاطع یتمام در زن یانجو دانش نسبت .3 جدول

  زن انیجو دانش نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال
 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  62049  142896  30%  
1375-1376  459759  732779  38%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  1327171  1172050  53%  
1388-1389  2280924  2460326  48%  

  اسالمی آزاد دانشگاه* 
  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة* 

 
  تحصیلی هاي رشته نسبت به تفکیک 6.2

 و زنـان  گیر چشم حضور با چنان هم شود، می شامل را انسانی علومة حوز که ،چهارم جدول
  .روست هروب مردان درصد از بیش درصدي با

  انسانی علوم هاي رشته در زن یانجو دانش نسبت .4 جدول
  زن انیجو دانش نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  32998  38571  44%  
1375-1376  272275  344659  46%  

 و سوم برنامه
  توسعه چهارم

1385-1386  788853  488168  61%  
1388-1389  1231658  846491  59%  

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة* 

 حتـی  و رسـیده  70 بـه  نزدیـک  درصدي به زنان حضور که دهد می نشان نیز 5 جدول
 ربودهبود،  زنان تر بیش حضور شامل امر ابتداي در که ،انسانی علومة حوز از را سبقت گوي
 بـه  و یافتـه  کـاهش  رفتـه  رفتـه  انسانی علومة حوز به زنان اقبال که دهد می نشان این .است

  .است شده کشیده طبیعی علوم سمت
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  پایه علوم هاي رشته در زن یانجو دانش نسبت .5 جدول
  زن انیجو دانش نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

اول و  برنامۀ
  دوم توسعه

1365-1366  7052  14179  33%  
1375-1376  26609  16834  61%  

سوم و  برنامۀ
  چهارم توسعه

1385-1386  216518  99015  68%  
1388-1389  282342  122279  69%  

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة* 
 دهـد  مـی  نشان باال جدول دو با جدول اینۀ مقایس .است برانگیز ملأت جدولی 6 جدول

 بسـیار  نقـش  .اسـت  جنسـیتی  شـدت  بـه  دانشـگاهی  هاي رشته در مردان و زنان حضور که
 در زنـان  نـاتوانی  بـر  مبنـی  جنسـیتی  تـاریخی  هاي کلیشه يگویاممکن است  زنان رنگ کم

 هنوز که کند می ایفامند  قدرت چنان  را خود نقش این حوزه. باشد فنی و ریاضی هاي حوزه
 در خـود  هاي يمند توان و ها قابلیت دادن نشان براي را الزم نفس به اعتماد اند نتوانسته زنان
  .ندآور دست  به عرصه این

  مهندسی و فنی هاي رشته در زن یانجو دانش نسبت .6 جدول
  زن انیجو دانش نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  2379  68490  03%  
1375-1376  28348  201772  12%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  168734  455124  26%  
1388-1389  358494  1212983  22%  

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة* 
 ایـن  .است کرده خود آن از دانشگاهی هاي رشته در را زنان پذیرش ترین بیش 7 جدول

 چنـدان  نه اي آینده در عمالً ورسیده است  درصد 90 مرز به نزدیک که است حدي به میزان
  .باشیم زنان دست  به جامعه سالمت با مرتبط مشاغل و ها پست اشغال شاهد باید دور

  پزشکی هاي رشته در زن یانجو دانش نسبت .7 جدول
  زن انیجو دانش نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  18860  22144  45%  
1375-1376  74774  50357  59%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  39140  6098  86%  
1389-1390  156481  57928  72%  

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة و اسالمی آزاد دانشگاه* 
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 آن آوردن از نیبنابرا ،دارد یمشابه تیوضع یعلوم انسان با هنر رشتۀ که است گفتنی(
 رشد در توسعه چهارم و سوم برنامۀ نقش رسد یم نظر به که نیا جهینت. شد يخوددار
 حضور زانیم یکل کاهش. است بوده مداکار و مؤثر اریبس یعال آموزش در زنان حضور

 دیبا ادیز احتمال به که است یخاص استیس دهندة نشان جداول، مرحلۀ نیآخر در زنان
  .)کرد یابیرد توسعه پنجم برنامۀ يزیر طرح آغاز در را اش شهیر

  
  تحصیلی مقاطع بر اساس تفکیک 6.3

 آمـوزش  مقطع ترین اصلی نحوي به که ،کارشناسی مقطع در زنان که دهد می نشان 8 جدول
، انـد  داده اختصاص خود به را درصد 60 مرز تا اخیر سال چندین در ،رود به شمار می عالی

 قبلـی  جـداول  تمـامی  در کـه  ،جـدول ۀ مرحلـ  آخـرین  در دختران آمار درصدي کاهش اما
  .دارد وجود نیز جدول این در شده، می گیري پی

  کارشناسی مقطع در زن یانجو دانش نسبت .8 جدول
  زن شدگان رفتهیپذ درصد  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  43332  89205  32%  
1375-1376  373409  562805  39%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  1034742  768690  57%  
1388-1389  1692658  1493062  53%  

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة* 
  ایران زنان آمار مرکز* 

 کـاهش  بـا  قبلـی  جداول تمامی در که وجودي با .دهد می نشان را جالبیۀ نکت 9 جدول
 دختـران  برابـري دو  افـزایش  جدول این در ،ایم شده  مواجه آخرۀ مرحلدر  دختران جمعیت
 مقطـع  شـدگان  قبـول  درصـدي  57 جمعیـت  کـه  دهـد  مـی  نشـان امر  این .شود میمشاهده 

 از درصـد  90 به نزدیک و اند شده ارشد کارشناسیۀ مرحل وارد تري بیش رشد با کارشناسی
 توسـعه  چهـارم ۀ برنامـ  بنـابراین ؛ دارد قـرار  دختران اختیار در ارشد کارشناسی هاي صندلی

  .است گذاشته دختران عالی آموزش بر ارشد کارشناسی مقطع در راش ثیرأت ترین بیش
 کننـدگان  شـرکت  تعـداد آن،  آخر ردیف در که است این جدول اینۀ درخور توجه نکت

 30 دختران قبولی اما است، پسران از تر کم نفر هزار 30 به نزدیک ارشد کارشناسی در دختر
 زمینـه  این در تبعیضی گونه هیچ که دهد می نشان موضوع این .است پسران از تر بیش درصد

  .است شایستگی قبولی مبناي و نگرفته صورت
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  ارشد کارشناسی مقطع در زن یانجو دانش نسبت. 9 جدول
  زن انیجو دانش نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  1315  4851  21%  
1375-1376  9632  35270  21%  

سوم و  برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  46903  62026  43%  
1388-1389  113774  144411  88%  

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ارتباطات، و اطالعات فناوري کل ادارة* 
  ایران زنان آمار مرکز* 

 بـه  ارشـد  کارشناسـی  مقطع در دختران درصدي 86 رشد که بود نخواهد انتظار از دور
 مقطـع  به دختران ورود پیداست، نیز 10 جدول از که طور همان .یابد تسري نیزي دکترة دور
 وضـعیت  حاضـر  حـال  در و اسـت  نکـرده  تجربهرا  نزولی سیرگونه  هیچ حال به تاي دکتر

  .کند می تجربه مردان با را برابري
  دکتري مقطع در زن یانجو دانش نسبت. 10 جدول

  زن انیجو دانش نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال
 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  6645  14308  31%  
1375-1376  19680  38852  33%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  11165  16850  39%  
1389-1390  45567  50911  47%  

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارتباطات، و اطالعات فناوري کلادارة *
  ایران زنان آمار مرکز *

  
  عالی آموزش در شغلی هاي رده تفکیک به آمار 6.4

 ناخوشـایند  بسیار ها دانشگاه علمی هیئت در زنان اوضاع بنگریم، تنهایی به را 11 جدول اگر
 حضـور  گرچـه  کـه  دیـد  خواهیم کنیم، بررسی آن کنار در نیز را پایین نمودار اگر اما است،
 عـالی  آمـوزش  در دور نسـبتاً  هاي سال در شانرحضو بودن  کم تبع به علمی تئهی در زنان

 در کـه  دهد می نشان استادیاري مقطع در زنان درصدي 36 نسبتاً و باال آمار اما است، ناچیز
 نچنـی  هم .خواهیم کرد مشاهده علمی هاي تئهی در را مردان و زنان برابري نزدیک اي آینده
  .کند می ییدأت عفیامض طور به را نتیجه این مربی مقطع در درصدي 41 رشد



 ... یابی به عدالت جنسیتی بررسی تطبیقی پنج برنامۀ توسعۀ کشور پیرامون دست   122

  

  عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه علمی هیئت عضو زنان نسبت. 11 جدول
  یعلم ئتیه عضو زنان نسبت  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  2293  12048  15 %)1(  
1375-1376  16627  86555  16%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  43418  169055  20%  
1388-1389  -  -  -  

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارتباطات، و اطالعات فناوري کلادارة  *
  آزاد دانشگاه ياستثنا به )1(
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  دانش و علم تولید تفکیک به آمار 5.6

 ۀتوسـع  هـا در  زنان و مردان حاکی از سهم آن دست  بهشده  تألیفترجمه و  مقاالت و کتب
عـالی    آمـوزش  ةگیـر زنـان در حـوز    باید دید آیا افزایش چشـم  بنابراین. علمی کشور است

  ی داشته باشد یا خیر؟یباالبري  سهمتولید علم نیز  ةاست در حوز  هتوانست
  زناندست   به شده لیفأت و ترجمه هاي کتاب و مقاالت نسبت. 12 جدول
  زنان درصد  مردان تعداد  زنان تعداد  سال

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  -  -  -  
1375-1376  6062  7104  14%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  14561  17927  18%  
1389-1390  -  -  21%  

  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ر،هن و فرهنگعرصۀ  در زنان *
  کتابخانۀ  رسانی اطالع مرکز *
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 مقـاالت  و هـا  کتـاب  تعـداد  کـه  اسـت  آن گر بیان آمارهاود، ش می مشاهده که طور همان
 و لفـان ؤم تعـداد  کـه  آن ضـمن ؛ اسـت  بـوده  کـم  بسـیار  زناندست   به شده لیفأت و ترجمه

  .است اندك بسیار مردان در مقایسه با نیز زن مترجمان
  مترجمان و لفانؤم تعداد. 13 جدول

  سال
  مترجمان  مؤلفان

  مردان درصد  زنان درصد  مردان درصد  زنان درصد
 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365-1366  -    -  -  
1375-1376  8%  92%  17%  82%  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385-1386  %5  85%  22%  88%  
1389-1390  18%  82%  27%  73%  

  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ،هنر و فرهنگعرصۀ  در زنان *
  کتاب ۀخان رسانی اطالع مرکز *

  پژوهشی مراکز و ها دانشگاه ازه برگزید گران پژوهش. 14 جدول

  سال
  جمع  یمهندس و یفن  هیپا علوم  یانسان علوم

  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان
 درصد
  زنان

 درصد
  مردان

 و اول برنامۀ
  توسعه دوم

1365 -1366   -         -     -    
1375 -1376   -   -   -   -   -   -   -   -  

 و سوم برنامۀ
  توسعه چهارم

1385 -1386  1  27  4  36  0  33  5%  95%  
1389 -1390   -   -   -   -   -   -   -   -  

  کشور پژوهشدبیرخانۀ هفتۀ  *

 يگیـر  چشـم  رشـد  عـالی  آموزش به ورودۀ عرص در که آن رغم  به زنان حضور بنابراین
. اسـت  نکـرده  رشـد  ترجمه و لیفأتۀ عرص در نسبت همان به حضورشان اما ،است داشته

 کـه  دارد ضـرورت  و است مردان کامل نسبتاً پوشش تحت عرصه این گفتنی است بنابراین
 مقطـع  در ویـژه  بـه  ،یـان جو دانـش  و التحصیل فارغ زنان تشویق و ترغیب براي الزم شرایط

 اختصـاص  خـود  بـه  دانشـگاه  در را مـردان  معـادل  جمعیتی که ،يدکتر و ارشدکارشناسی 
هـاي   هـا و هزینـه   گـذاري  سـرمایه  ،ترتیب  تا بدین شود فراهمبه فرایند تولید دانش  ،اند داده

 و مســئوالن بنــابراین ؛بــرداري رهــا نشــود بــا ایــن حــوزه، بــدون بــازدهی و بهــرهمــرتبط 
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 علـم  تولیـد  ةحـوز  در زنـان  خودباوري براي سازي فرهنگباید به  آموزشی گذاران سیاست
 ویژه به ،کشور ۀتوسع جریان در را شانمند قدرت و عمیق سهم بتوانند نیز زنان تا کنند توجه

  .کنند ایفا ،علم تولید ۀعرص در
  

ـ  و عـالی  آمـوزش ۀ عرص در جهانی هاي شاخص بررسی .7  وضـعیت ۀ مقایس
  ها آن با ایران

  کمی هاي شاخص بررسی 1.7
ـ ا در یعـال  آمـوزش  تیوضـع  رامـون یپ يآمـار  جینتـا  یبررس از پس  بـه  اسـت  بهتـر  ،رانی

بـه  یـابی   دسـت  که ینیمبب تا میبپرداز جهان در یعال آموزش یفعل یفیک و یکم يها شاخص
 رسـانده اسـت و   آل ایـده  وضـعیت  بـه  حـد  چـه  تـا  را مـا  عـالی  آموزش در برابر يآمارها

  ؟یردچگونه صورت گ یدبا ها گذاري یاستس
 شاخص سه لحاظ به یافته توسعه برتر کشور چند در مقایسه با را ایران وضعیت نخست

  :کنیم می بررسی زنان عالی آموزش کمی
  ؛»عالی آموزش در نام ثبت« در زنان سهم .1
  ؛»آموزشی کارکنان« در زنان سهم .2
  .»محققان« در زنان سهم .3

 سهم درصد
 سهیمقا در زنان
  محققان کلبا 

 در زنان سهم درصد
 کارکنان کلبا  سهیمقا

 یآموزش

 در زنان سهم درصد
 کلبا  سهیمقا
  کنندگان  نام ثبت

  کشور
 توسعۀ یجهان رتبۀ

  یانسان
(HDI Rank) 

٢٠١٠  
 88 رانیا 52 23 24

 1  نروژ 60 41 33

 4  کایامر 57 45 -

 5  لندیوزین 59 50 39

Women’s share in total tertiary enrolment: UNESCO Institute for Statistics 

UIS Data Centre، http://www.uis.unesco.org. 

 شـاخص  در ایرانی زنان که یابیم درمیکنیم،  بررسی خوبی به را جدول این هاي داده اگر
 داخلـی  آمارهـاي را  موضوع اینو  دارند قرار خوبی بسیار حد در عالی آموزش در نام ثبت
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 دو میـان  در ایران وضعیت ،دارد تر بیش ریزي برنامه و ملأت جاي چه آن اما ،ندک می ییدأت نیز
 ایـن  یـد ؤم نیـز  داخلـی  آمارهاي که است محققان و آموزشی کارکنان یعنی ،دیگر شاخص

ۀ تـا حـدي   فاصـل  محقق زنان سهم نیز پیشرفته کشورهاي میان در اگرچه .است  هبود مسئله
 ؛دارد پـیش  در هـا  نسـبت  آن به خود رساندن تا درازي راه نیز ایران اما دارد، مردان با نابرابر
 و محقـق  زنان دست  به علم دیتول سمت به قاطعانه دیبا یآموزش کالن يها استیس نیبنابرا
 در کـه  ،يگذار هیسرما و نهیهز زانیم لهیوس نیبد تا رود شیپ یعال  آموزش در کرده لیتحص

  .نباشد بازگشت یب و جهینت یب گرفته، صورت عرصه نیا
 ،قرقیزستان کویت، قطر، کشورهاي وضعیت نیز منطقه کشورهاي میان در که است ذکر شایان

  ).Statistical Annex- ٢٠١٠ The World’s Women( است بهتر ایران از امارات و بحرین
  
  کیفی هاي شاخص بررسی 2.7

 بـه  ها شاخص این .است استاندارد شاخص هشتشامل  المللی بینۀ عرص در عالی آموزش
 آمـوزش  و متوسـطه  آموزش در را کشور هر افراد نام ثبت نرخ که ،اول شاخص دو استثناي

 هـاي  شـاخص و  پردازند می کشورها در عالی آموزش کیفیت بررسی به د،نده می نشان عالی
  .اند داده قرار خود گذاري سیاست و ریزي برنامه هاي الویت در را کیفی اهداف جهانی
 داد خواهـد  نشان ها، شاخص این ازیک  هر در ایران جایگاه به توجه که روست این از

  .گیرد قرار نظر مد کشور در توسعه هاي ریزي برنامه در باید مقوله کدام که
  جهان در عالی آموزش شاخص هشت در ایران ۀرتب 1

  ها شاخص  2011 سال  2012 سال
  يکارآموز و یعال آموزش  87  89
  یعال آموزش در نام ثبت  62  65
  متوسطه آموزش در نام ثبت  89  80
  یآموزش نظام تیفیک  108  104
  تیریمد مدارس تیفیک  87  94

79  74  
 خدمات به یمحل یدسترس تیقابل

  یتخصص یآموزش و یپژوهش
  نترنتیا به یدسترس تیفیک  114  118
  کارکنان آموزش زانیم  132  133
  اتیاضیر و علوم آموزش تیفیک  41  35
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  2012 گانیرباز هاي پژوهش و مطالعات ۀسسؤم *

 کشـورهاي  کـه  شـود  یم مشخص ایران »کارآموزي و عالی آموزش« شاخص بررسی از
 از ،صنعتی کشورهاي از بسیاري ةعالوه ب فنالند و نروژ سوئیس، سوئد، مانند ،اسکاندیناوي

 تـرین  مطلـوب  شده گفته متغیرهاي از بسیاري در کانادا و نیوزیلند ژاپن، آلمان، مریکا،ا جمله
 بـراي  جهـانی  مطلـوب  وضعیت به یابی دست چند هر .اند کرده احراز جهان در را وضعیت

 در مناسـب  وضـعیت  بـه  یـابی  دست اما است، سخت بسیار نباشد، نیز ممکن غیر اگر ایران
ة کـر  ویـژه  به و )74 ۀرتب( ترکیه جمله از ،منطقه کشورهاي برخی موزيآکار و عالی آموزش
  .نیست آسان چندان نیز )17 ۀرتب( جنوبی

 آمـوزش  ةکننـد  تبیین گانۀ هشت اجزاي درباید  ایران لفه،ؤم این ۀتوسع هدف با بنابراین
 کارکنـان،  آموزش میزان جمله از ،متغیرشش  از بیش در اهمیت ترتیب به موزيآکار و عالی

 قابلیـت  مـدیریت،  مـدارس  کیفیـت  آموزشی، نظام کیفیت مدارس، در اینترنت به دسترسی
 متوسـطه  آمـوزش  در نـام  ثبت و تخصصی آموزشی و پژوهشی خدمات به محلی دسترسی

ـ  هشـت  اجزاي در ایران وضعیت صورت  در غیر این ،آورد عمل  هب اي ویژه اهتمام  ایـن  ۀگان
 در ایـران  پـذیري  رقابـت  جایگـاه  و شد خواهد بدتر نیز است موجود امروز چه آن از لفهؤم

  .دید خواهد آسیب تشد به جهان
 معناي به الزاماً 2011 در مقایسه با 2012 در لفهؤم چندین در ایران ۀرتب کاهشچنین  هم

 سـایر  کـه  دهـد  مـی  نشـان  هـا  رتبـه  کاهش نیا بلکه ؛نیست عالی آموزش کیفیت رفت پس
در  را شـان های رتبـه  و دنا پرداخته شانوضعیت بهبود سمت به ایران از بیش سرعتی با کشورها

  .اند داده افزایش ایران برابر
 حتـی  و عـالی   آمـوزش  نـام  ثبـت  نـرخ  ۀلفؤم در که است این دیگر توجه درخور نکتۀ
 نشـان  عـالی   آمـوزش  نـام  ثبـت  در 65 ۀرتب. است پایین بسیار ایران ۀرتب ،متوسطه آموزش

 وضـعیت  جمعیت کل در مقایسه با ایران عالی  آموزش در کنندگان نام ثبتکه حجم  دهد یم
خـود را در   ۀرتب باید ییفک لحاظ به هم و کمی لحاظ به هم ایران ندارد؛ بنابراین قبولی قابل

  .ها ارتقا دهد شاخص ینا
  

  گیري نتیجه .8
  جنسیتی عدالت و توسعه هاي برنامه بررسی 1.8
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 کشـور  آن ۀتوسـع  و رشـد  در میـزان  چـه  به هاکشور انسانی ۀسرمای نقش که است آشکار
  .کند می افای انیم این در اي حیاتی نقش چه کشور یک عالی آموزش که این و است اثربخش

 نگـرش  شـدن   باعـث حسـاس   زمان گذر شد، مشاهده گزارش فرایند در که طور همان
 ۀبرنام از هرچه بنابراین ؛است شده جنسیت ۀمسئل دربارة توسعه گذاران سیاست و نمسئوال

 جنسـیتی  رویکـرد  بـا  را تـري  بـیش  قـانونی  مـواد  ،رویم میپیش  پنجم ۀبرنام سمت به اول
 بـه  نیز مواد این تحقق براي اجرایی هاي سازمان و نهادها الزامبر  ،طرفی از .کنیم می مشاهده
 امـور  مرکـز  ماننـد  ،ربط ذي نهادهاي حتی و است شدهگیري  و پیتأکید  تري جدي صورت

 متنـاظر  هـاي  سـازمان  و ها ارگان در هدف این با متناظر هاي بخش یا جمهوري ریاست زنان
 براي خانواده و زنان امور ۀتوسع جامع ۀبرنام مانند ،جامع اسنادي چنین هم .اند شده تأسیس
 و دغدغـه  ةدهنـد  نشـان  خـود  ایـن  که است تدوین حال در هدف این تر بیش هرچه تحقق

  .است جنسیت ۀمقول دربارة نمسئوال حساسیت
در  تر بیش نیز سوم ۀبرنام .است جنسیتی ریزي برنامه هرگونه از فارغ دوم و اول ۀبرنام

 و زنان مفاهیم که جا آن از و است توسعه و جنسیت هاي هدف نوع و رابطه شناسایی پی
 سازگار سنتی ۀتوسع ۀاندیش متعارف رسم و راه با و دارد تازگی که است مفاهیمی توسعه
 ،توسعه و زن ،مقوله دو این ۀرابط تر بیش هرچه فهم و کشف بر تر بیش را شتالش ،نیست

 توسعه فرایند در جنسیتی اهداف تحقق راستاي در توسعه چهارم ۀبرنام اما ،است گذاشته
 در زنان سهم به هم و منافع به هم مطلوبی شکل به و است داده انجام مند قدرت حرکتی
 خود مفاد در اگرچه که ستا اي برنامه توسعه پنجم ۀبرنام .است کرده توجه توسعه جریان

 سند تدوین شمواد از یکی در اما ،است کرده اشاره جنسیت ۀمقول به محدودي میزان به
 مدت یط در اما ،است شده استاروخ ربط ذي نهادهاي از جد به را زنان و توسعه جامع

 از سال چهار مدت به را کشور اجرایی هاي حرکت، شد خواهد تدوین برنامه این که زمانی 
 و الزام از فارغ آموزش، و سالمت اشتغال، اقتصادي، هاي حوزه در جنسیتی ریزي برنامه

  .است داده قرار بازخواست
 نیست آسانی کار توسعه و جنسیت ۀرابط لآ ایده بهیابی  دست که نی استگفت نهایت در

 گذار، سیاست سطوح تمامی آن در که طلبد می تجربه و علم آگاهی، بر مبتنی همتی و
 ۀچندگان هاي نقش و بردارند گام هدف این تحقق از حمایت راستاي در مجري و ریز برنامه
  .بشناسند رسمیت به ها برنامه و ها سیاست قوانین، تدوین در را زنان

  
  توسعه يها برنامه ياجرا از گذر در یعال آموزش تیوضع یبررس 2.8
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 در گـذاري  سیاست به اخص طور به توسعه سوم حدي تا و دوم و اول ۀبرنام که این رغم  به
 خودانگیختـه،  اي واقعه اما اند، نکرده اي اشاره هیچ آن جنسیتی تناسب و عالی آموزش ۀحیط
 ۀبرنامـ  .اسـت  کـرده  مواجـه  روزافزونـی  رشـد  با عالی آموزش ۀعرص در را دختران و زنان

 بـا  برنامـه  این .است قانونی مواد به جنسیتی عدالت نگاه تزریق از سرشار نیز توسعه چهارم
 زنـان  عـالی  آموزش جایگاه ارتقاي به مستقیم غیر و مستقیم اساسی، ةکلیدواژ چند بر تأکید
 براي عاملی برابر شغلیِ هاي فرصت به دسترسی چون موادي است بدیهی .است کرده توجه

  .شد خواهد عالی آموزش در زنان حضور تقویت و امیدواري
 توجه محتوا و کیفیت به که ستا اي  برنامه پنجم برنامۀ ،شد گفته قبالً که طور ن هما

 ریزان برنامه که شود می استخراج چنین برنامه این مواد از بنابراین است؛ داشته اي ویژه
 عنایت ،کیفی هم و کمی صورت به هم ،زنان يمند توان و آموزش عنصر به مقطع، این

  .اند داشته اي ویژه
 تمامی در گرچه که است اینگر  بیان دهد می نشان سال چند این  ارقام و آمار چه آن اما

 اما ایم، کرده مشاهده عالی آموزش در را زنان صعودي رشد همواره توسعه هاي دوره این
 با ها دانشگاه در آنان رشد به رو افزایش و تحصیلی عالی مدارج کسب در زنان تالش
زنان  ؛ بنابراینندارد خوانی هم وجه هیچ به علمی جوایز دریافت و دانش تولید میزان

 چنان هم پژوهش و تألیف دانش، تولید از اعم ،کیفی مطلوب معیارهاي تأمین در چنان هم
 از را خود توجه باید اي توسعه هاي ریزي برنامه که دهد می نشان تجربه این .اند ناتوان
وري الزم از این  بهرهتا  ببرد پیش ها آن تقویت و کیفی الگوهاي سمت به کمیت
  .گذاري کالن فراهم شود سرمایه
  
  جهانی هاي شاخص با تطبیق 3.8

 به ها شاخص این. است استاندارد شاخص هشت شامل المللی بین عرصۀ در عالی آموزش
 آموزش و متوسطه آموزش در را کشور هر افراد نام ثبت نرخ که اول، شاخص دو استثناي

 هاي شاخص و پردازند می کشورها در عالی آموزش کیفیت بررسی به دهند، می نشان عالی
 که اند داده قرار خود گذاري سیاست و ریزي برنامه هاي الویت در را کیفی اهداف جهانی
 اما است، جهان در آموزشی ریزي برنامه عرصۀ در کیفی هاي شاخص اهمیت از حاکی
 شاخصه هشت این در کشورها میان در ایران وضعیت متأسفانه که دهند می نشان آمارها
  .دارد کشورها میان در را 89 رتبۀ و نیست کننده راضی چندان
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 و اسـت  چندجانبـه  يا حـوزه  یعال آموزش که کرد توجه موضوع این به باید نهایت در
 گونـاگون   هاي مجموعه و شود دقیق ریزي برنامه آن يبرا پارچه کی يا منظومه چون هم دیبا

 اثربخش توسعه فرایند در شده حاصل ۀنتیج تا شوند  هماهنگ دیگر یک راستا با  در این  نظام
 کـه  ،پایـدار  و متوازن مناسب، اي توسعه به حیاتی و مهم ۀعرص این مجراي از بتوان و باشد

 دسـت  ،اسـت  پیشـرفت  اسالمی و ایرانی الگوي راستاي در و کشور بومی شرایط با مطابق
 مـرد  و زن از اعـم  ،انسان هر کرامت و تعالی ریزي، برنامه اینۀ نتیج که است بدیهی و یابیم
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