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  :شدگان زن در آموزش عالي ايران تحليل رشد فزايندة پذيرفته
  ها دستاوردها و چالش

  *ژاسنت صليبي

  چكيده
كارآمـد اسـت كـه بـراي     تربيت نيروي انساني  ،هاي مهم توسعة پايدار يكي از پايه

زنـان  . رود اي چون ايران، ضرورتي حياتي به شـمار مـي   حال توسعه كشورهاي در
ق اهـداف توسـعه   ترين منابع براي تحق يكي از مهم عنوان نيمي از نيروي انساني، به

هاي موجـود   از آنجا كه توازن امكانات و توزيع متعادل فرصت. شوند محسوب مي
كننـدة آن در توسـعة    جهت نقش تعيين هاي آموزشي به تجمله توزيع برابر فرص از

است در تبيين مسئلة زنـان و    انساني، اهميت فراواني دارد، در اين مقاله سعي شده
اي نظيـر   دسترسي به آموزش عالي و پيامدهاي آنان در كشورهاي درحـال توسـعه  

مـدهاي  ايران، روند رو به رشد كمي و كيفي اين پديده بررسـي و معلـوم شـود پيا   
نشـده در   افزايش حضور زنان در آموزش عالي بـدون انطبـاق بـا نيازهـاي لحـاظ     

تواند فرصتي سازنده تلقي  تنها نمي ريزي اقتصادي و فرهنگي توسعة كشور نه برنامه
هاي بسياري در حوزة زندگي شخصـي،   كرده را با دشواري شود بلكه زنان تحصيل
  .سازد رو مي به اجتماعي و اقتصادي رو

توسعة پايدار، تعليم و تربيت، توسعة منـابع انسـاني، آمـوزش عـالي،      :ها يدواژهكل
  .بندي جنسيتي سهميه

 
  ـ ابعاد كلي توسعه
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لتـي بـراي   هـاي طبقـاتي و دو   تحت عنوان فرايندهاي تغيير اجتمـاعي يـا يـك تغييـر در طـرح     
ايـن تعريـف درك    (Gregory et al, 2009). دادن اقتصادهاي ملي تعريف شده اسـت  شكل تغيير

و   (South)»جنـوب «بندي كشورهاي جهان به  كند كه اساس تقسيم توسعة اقتصادي را تبيين مي
در يـك اقتصـاد    (progress)اي از پيشـرفت   توسـعة اقتصـادي، نسـخه   . است (North)» شمال«

هايي در فناوري، گذر از يك اقتصاد مبتني بر كشـاورزي بـه اقتصـاد     كه به پيشرفتخاص است 
ديگـر   )المعـارف آزاد  ةريدا ـ پديا ويكي( 1.مبتني بر صنعت و بهبود معيارهاي زندگي داللت دارد

 ،شـود  يافتـه دانسـته مـي    سازي آنچه تحت عنوان يك كشـور توسـعه   متغيرهايي كه در مفهوم
وتربيت، فقـر و   ، سطوح تعليم(Life expectancy)» انتظار زندگي«ند از ا عبارت ،دخالت دارند

بـرداري از   بهـره  ةرا افـزايش درجـ  » پيشرفت يا رشـد «اگر  ،به بيان ديگر. اشتغال در آن كشور
آنهـا   بـا دستاويزهاي مادي فرهنگي و اجتماعي بدانيم، توسعه به افزايش منابع و امكاناتي كـه  

 ،جانبـه اسـت   اگرچه فرايند توسعه چند. اشاره دارد ،رشد دست يافت توان به دستاوردهاي مي
رسد بعد فرهنگـي آن   نظر مي و اين در حالي است كه به شدهاما بعد اقتصادي آن بيشتر توجه 

عقالنيـت  «از  (Habermass)هابرمـاس   ،اخيـر  ةدر تأكيد بر نكت. دارداهميت زيربنايي بيشتري 
كـه  او معتقـد اسـت   ) 5: 1371 ،بشريه( .كند صحبت مي» نگيعقالنيت فره«مقابل  در» ابزاري

پيـدايش  . انـد  اند يا فقـط در بعـد اقتصـادي توسـعه يافتـه      كشورهاي غربي كامالً توسعه نيافته
مبنـاي همـة وجـوه     ــ  هاي كالمي و زباني انسـان  يعني گسترش تواناييـ  »عقالنيت فرهنگي«

ر ارتقاي زندگي انسان در يك مفهوم وسيع، كنا اين هدف در. دهد معنوي توسعه را تشكيل مي
 ةبـار عظـيم توسـع   . حال توسعه است ويژه توسعة فرهنگي در كشورهاي در حاصل توسعه به

نظام آموزشي است كه بايـد هماهنـگ   . فرهنگي در جوامع بر دوش نهاد تعليم و تربيت است
ارويي و پـذيرش تحـوالت   با اهداف توسعه در كشورها تغيير يابد تا بتواند افراد را براي رويـ 

كـه افـراد    است هاي آموزشي نظام ةوظيف ؛نوين در جامعه و مشاركت در تسريع آنها آماده كند
  .را براي فردا تربيت كنند

تربيـت متخصصـان و كـارگران     ،هاي فنـي  ترين عوامل مؤثر در افزايش پيشرفت از مهم
كنند  كشورها هدايت مي هاي عظيم صنعت و كشاورزي را در ماهر و آزموده است كه چرخ

و در نهايـت   ؛آورنـد  و موجبات استقالل و قدرتمندي سياسي آنان را در جهان فـراهم مـي  
و ، دستاورد تاريخ، فرهنگ و تعليم و تربيـت در كشـورها   ،هاي فني توان گفت پيشرفت مي

طريـق   طـور مسـتقيم از   ا در مراودات تجاري با ديگر كشورها است كه بـه همشي آن تابع خط
  .يابند المللي گسترش مي ستدهاي بين و داد نيزگذاري بر منابع مادي و انساني و  رمايهس
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تـرين هـدف    عمـده  ،برخورد با نيازهاي اساسي آحاد جامعـه  ،شد عنواناساس آنچه  بر
ايـن تـالش را در اولويـت     ،حال توسعه بسياري از كشورهاي در. ستا توسعه در كشورها

طريق ارضـاي نيازهـاي    ازتوان  ميتعالي فرهنگي را . اند ر دادههاي ملي خود قرا ريزي برنامه
هاي برخورداري از آموزش و تعليم و تربيت بـراي افـراد    فردي و اجتماعي با ايجاد فرصت

 تـر اي در كشـورهاي كم  التعليم و آمـوزش عـالي فنـي و حرفـه     ويژه قشر كودكان واجب به
  . حال توسعه ايجاد كرد يافته و در توسعه

وري و بهبودهــايي در بهداشــت، اتــوان بــه رابطــة بــين پيشــرفت فنــ نهايــت مــي و در
» انسـاني  ةسـرماي  گذاري بر سرمايه«تربيت و مهارت نيروي كار و آنچه در مفهوم آن  و تعليم

(investment in human capital) ةگـذاري بـر سـرماي    سـرمايه  .، توجه كردشود دانسته مي 
 و صرف بودجه براي تسهيالت بهداشـتي، كـار   :گيرد انساني به اشكال متفاوتي صورت مي

هاي مطالعه و تعليم و  رسمي، برنامه ةيافت آموزش نهادي و كارآموزي، تعليم و تربيت سازمان
هاي نيروي كار  تواند بر برخي ويژگي گذاري بر سرمايه انساني مي سرمايه. تربيت بزرگساالن

سـوادي،   نظير بهداشت ضعيف، بـي (كنند  ل ميتر عم مثابة موانعي براي بارآوري وسيع كه به
و  شـود غالب  )تحركي عدم قابليت دريافت دانش جديد، ترس از تغيير، فقدان مشوق و بي

توانـد   كـه مـي  شـود   موجـب  كـار  در بهبودهايي را در بهداشت، تعليم و تربيت و مهـارت  
تـر را كـه در    پيچيـده وري پيشرفته و اشرايط براي اعالم فن كار و پيش بارآوري و دستيابي به

  . افزايش دهد چشمگيرينحو  شود به ميفرايند توليد به كار گرفته 
  

  كلي يـ برداشت تعليم و تربيت و توسعه
انتقال فرهنگي دستاوردهاي بشري به نسل آينـده،   دار عهده واجتماعي  ينهاد ،تعليم و تربيت

را بـراي مشـاركت بيشـتر در    اطالعاتي است كه نسل جوان  ةپرورش استعدادهاي آنان و ارائ
وتربيـت را   واقع تعليم در. اجتماعي ترغيب كند ـ فرهنگي و اقتصاديـ  هاي علمي تحقق آرمان

قالب  ملي در  ةاهداف توسع در راستايتوان مجموعة اعمال هدفمند و مشخصي دانست كه  مي
وي انسـاني  ريزي درسـي و متكـي بـر نيـر     آموزشي براساس برنامه هاي فعاليت اي از مجموعه

 )1384گـو،   حقيقـت ( .دهـد  وري روي مـي امتخصص جهت آموزش و با استفاده از ابزار فنـ 
وري آنان است كه درواقـع حاصـل   اتحليل بستر رشد صنعتي جوامع متكي بر دستاوردهاي فن

توسعه و پيشرفت تعليم و تربيت نيروي انسـاني آگـاه، متعهـد، پـرتالش و متخصـص بـراي       
حـال   ويـژه در كشـورهاي در   وري بهاسطح دانش و فن ينعتي و ارتقاص ةپيشبرد اهداف توسع



  ... شدگان زن در آموزش عالي ايران تحليل رشد فزايندة پذيرفته   42

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان ةنام پژوهش

ريـزي   توجه به نهاد تعليم و تربيت و عملكرد آن را در سرلوحة برنامه ،همين امر. توسعه است
  . دهد توسعه ملي مورد تأكيد قرار مي
تـرين   تـوان گفـت تعلـيم و تربيـت از بنيـادي      طوركلي مي به ،برمبناي آنچه اشاره رفت

ريزي خود در  هاي برنامه دهاي اجتماعي است كه ضمن بازتاب اهداف توسعه در اولويتنها
اين نهاد هماهنگ با . ابزاري براي دستيابي به آن اهداف در سطح ملي است ،سطح كشورها

نيازهاي اقتصادي و اجتماعي در چهارچوب يك نظام آموزشي منطبق بـا نيازهـاي جامعـه    
شود و پرورش و تربيت  متبحر، كارآمد و متخصص متجلي مي قالب تربيت نيروي انساني در

 ةتعيـين رشـد و توسـعه، اسـتقالل اقتصـادي، توسـع       ،نيروي انساني كارآمـد و متخصـص  
  )1383، رستمي( .پي دارد وري، بهداشتي و درماني را دراكشاورزي، صنعتي، فن

سـبب   ،از اطالعاتتعليم و تربيت با بهبود بخشيدن توانايي افراد براي كسب و استفاده 
ـ شود ر شدن فهم آنان از خود و جهان ميت عميق بسـط دادن تجربياتشـان   ا ، ذهن ايشان را ب

بيشـتر  مقام مشتري، توليد كننده و شهروند  هاي آنان را در وسيله گزينه سازد و بدين غني مي
 اش، بـا  هادهاي خود و خانو توانايي افراد را براي برخورد با خواسته ،تعليم و تربيت. كند مي

آنـان را بـراي دسـتيابي بـه معيارهـاي       ةكند و توانايي بالقو تقويت مي آنها افزايش بارآوري
بهبـود   بـا دستاورد تعليم و تربيت اسـت كـه خـود     ،دانش. دهد ارتقا ميباالتري از زندگي 

ستيابي هاي آنان را براي د فرصتو توانايي آنان را براي ابداع و اختراع،  ،نفس افراد به اعتماد
 )6: 1373 ،سركار آراني( .سازد مي برابربه پيشرفت شخصي و اجتماعي چند 

كاركنـان و   ،شـود  به بازار كـار معرفـي مـي    يكه دستاورد يا فرايند توليد جديد هنگامي
اطالعات  ،هاي خاص توليد كارگيري آن در شرايط و محيط چگونگي بهبارة دربايد كارگران 

هاي صنعتي  كرده در صحنه رسد افراد تحصيل مي  نظر به زمينه در اين .ضروري را كسب كنند
و علمـي   اي حرفـه  هاي فني از استعداد جذب پيشرفت ،هاي فني نوآوري دارايو كشاورزي 

  . باشند برخورداربيشتري 
حـال   عمومي تعليم و تربيـت در كشـورهاي در   ةرشد فاحشي در هزينهاي اخير،  در سال

مقداري اسـت كـه         فقطهزينه در اين كشورها  ةسران كه از آنجا اما ؛توسعه روي داده است
ها و تسهيالت  اين شاخص به وجود حداقل فرصت ،شود يافته صرف مي در كشورهاي توسعه

نسبت سوادآموزي بزرگساالن در . دارد داللتو نسبت نازل سوادآموزي در فقيرترين كشورها 
درصد كشـورهاي داراي   78در مقابل ـ  درصد 60درآمد به طور متوسط معادل  كشورهاي كم

» نسـبت «در  ،كـه بهبـود اصـلي    حـالي  در. اسـت  ــ  درصد كشورهاي فقير 99درآمد متوسط و 

2
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 كـه تعداد مطلق كشـورهايي   ،سوادآموزي در اغلب كشورها در چند دهة اخير صورت گرفته
اسـتثناء فقيرتـرين    به در شرايط كنوني. واقع افزايش يافته است سوادي دارند در نسبت باالي بي

به برخي اشـكال تعلـيم و تربيـت     ،در اغلب كشورهاي ديگر بيشترين تعداد كودكان ،كشورها
 لبـاً اغاما نسبت افت تحصيلي در مدارس اين مقطـع   ،مقدماتي دسترسي دارند و ابتدايي ةدور
وسـطه  تعلـيم و تربيـت مت   ،حال توسعه در اغلب كشورهاي در (Thirlwall, 1994) .ستا باال

علـت آن  . مورد آموزش عالي نيز چنين نگرشـي وجـود دارد   و در شود ميمحسوب » تجملي«
تر باشـند پيامـدهاي    كه هر چه تداركات و امكانات آموزشي وسيع اكثراً اعتقاد ندارنداست كه 
  .دنبال خواهد داشت مثبتي را به
دارد  در پيفعي را بدون شك تعليم و تربيت براي افراد و جوامع مناكه ذكر است  شايان

شدن برخي از مشكالت  تر به سخت ،)ها هزينه(تواند با ايجاد پيامدهاي منفي  اما همچنين مي
هايي كه بـارآوري را ارتقـا    دانش و مهارت ،تعليم و تربيت ،به بيان ديگر ؛توسعه منجر شود

و  كنـد د در جوامـع ايجـا  هم هايي را  نابرابري ولي ممكن استسازد  جايگير مي ،بخشند مي
مثـال   بـراي (كنـد  كه مخالف با فرايند توسعه هستند القا را ها و آرزوهايي  ها، نگرش ارزش

و ايـن در   ،)با محيط كشـور ) نامناسب(تناسب  شدة بي ها و ساختارهاي نهادينه انطباق شيوه
بـه  حالي است كه جوامع نياز دارند دربارة ماهيت امكانات آموزشي و نحوة تخصيص آنهـا  

  .دقت تحقيق كنند بههاي جامعه  نيازها و آزمندي تناسب
وري و اطالعـات  افنـ  ةهاي بشري تحـت سـيطر   تحول جامعه ،قرن حاضر در كه آنجا از

هـاي آحـاد    قالـب توانـايي و توانمنـدي    اساس منبع قدرت و ساختار آن در ،دشو ترسيم مي
كه بنياد دانـايي و   ــ  زياندو آموزش و دانش ،بنابراين شود؛ جوامع در فرايند توسعه تبيين مي

از  ،آمـوزش عـالي در جهـان امـروز    . دسترس همگـان قـرار گيـرد    بايد درـ  اطالعات است
صورت تقاضاي اجتماعي درآمده  شدن گذاشته و به هاي پاياني قرن بيستم رو به همگاني دهه
كه اين خود دستاورد ظهور عصـر اطالعـات و رشـد نيـاز بـه كسـب دانـش بـراي          ؛است
علـم و   ةشدن به ابزاري براي مشاركت مفيد در عرض وري و مجهزااز امكانات فن گيري بهره

  )1383ببران، . (صنعت و رشد اقتصادي نزد افراد است
 ،دسترسي به فرهنگ و آموزش عـالي  ،آموزشي در راستاي بحث فوق ةپيرو اهداف توسع

و تـالش خـود و   شايستگي  براساسآحاد جامعه است و همه بايد بتوانند  يحق مشترك تمام
لحاظ جـنس، زبـان، ديـن و تمـايزات طبقـاتي و فرهنگـي، اجتمـاعي يـا          بدون محروميت به

عـالي   آمـوزش  ،بنـابراين . جغرافيايي و يا ناتواني و معلوليت جسماني به دانشگاه دسـت يابنـد  
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آحاد كشور را بـراي تصـدي    ،»خبرگي«عنوان متولي تربيت و تأمين نيروي انساني در سطح  به
 همـة هاي صنعت، مديريت و احراز در مشـاغل كليـدي و مهـم در     حساس در حوزه مشاغل
نقـل از   بـه  ؛1998 ،عـالي  كنفرانس جهاني آموزش( .سازد هاي زندگي اجتماعي مجهز مي حيطه
تنها موضوع بلكـه   كه نهـ  عنوان نيمي از نيروي انساني مولد زنان به در اين ميان،) 1383 ،ببران

علمي و صنعتي  ةتناسب صحيح و منطبق با نيازهاي توسع توانند بهايد بب ـ هدف توسعه هستند
هـاي ضـروري بـازار كـار و      يابي به تخصص عالي براي دست وري از آموزش از فرصت بهره

ملـي   ةتوسـع  ةبراي مشاركت در تحقق اهداف برنام» خبرگي«تصدي مشاغل كليدي و احراز 
  )1384، گو حقيقت( .برخوردار شوند

  
  وسعه زنان و ت

هـاي   پردازان نئوليبرال اقتصـادي در بحـث   نظريه ـ 1980 ةيعني در اوايل دهـ  يك نسل قبل
كننـدگان آن   مثابـه مصـرف   بلكـه بـه   (Wealth)كننـدگان رفـاه    مثابه توليد خود زنان را نه به

  (Eyben, 2008) .ديدند مي
» ن در توسـعه زنـا «نخسـتين بـار عبـارت     ،همت وزارت امداد انگلستان به ،1986در سال 

(women in development)  كه بهبـود در وضـعيت   شد با هدف آگاهانيدن عموم از اينمطرح
بـه بيـان   . آحاد جامعه تـأمين گـردد   ةيابد كه سعادت بيشتر هم زنان تنها در شرايطي تحقق مي

 كننده بتواننـد منـافع   ست كه زنان مصرفا اجبار مردان به ايجاد رشد اقتصادي از آن رو ،ديگر
واقـع تغييـر افراطـي و     اي مطرح شد كه در بحث تازه ،در پايان همان دهه. آن را برداشت كنند

گيـران بـالقوه از منـافع     زنان تنها بهره كهد حاكي از اينكر اي را در انديشه قبلي بيان مي برجسته
نظـر   جديدي در ةحوز ،بدين لحاظ. شوند توسعه نيستند بلكه خود از عامالن آن محسوب مي

كه آنها بايد براي مبني بر اين شدجوامع مطرح  ةاري توسعذگ مشي گيرندگان مرد در خط صميمت
تغييـر   ،1989در  ،در ايـن راسـتا  . كننـد گـذاري   زنـان سـرمايه   ايتر بر تر و ايمن سريع ةتوسع
 ،هاي توسـعه  زنان در طرح» دانستن شامل«كه  شدمشي توسعه با اين عبارت جديد مطرح  خط

مند  سالمت و بهره) زنان(اگر آنان «كه  معنيشود بدين  ميمنجر اثربخشي بيشتر  به كارآمدي و
هـا و   هاي بيشتري براي دسترسي به دانـش، مهـارت   فرصت و به عبارت ديگر،از دانش باشند 

  .(Eyben; 2008)» از نظر اقتصادي مولدتر خواهند بود ،امتيازات برخوردار باشند
اي صادر شـد   قطعنامه» حقوق بشر«لل متحد با موضوع در همايش م ،1990 ةدر اوايل ده

 ــ  (Gretrud Monjela)گرتـرود مـونجال   . ، حقوق بشر شناخته شد»حقوق زنان«كه ضمن آن 
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يكـم در   و قرار است زنان در قرن بيست كه اگرمعتقد بود  ـ دبيركل كنفرانس چهارم ملل متحد
آيـا زنـان بـا دريافـت     « :اسي پاسـخ داد ال اسؤملي مشاركت داشته باشند بايد به اين س ةتوسع

معـرض علـوم،    در آنـان را سطحي از آموزش كه آنها را براي ورود به هر ميداني آماده سازد و
قدر كفايت خواهند يافت كـه   آن، فنون و ارتباطات قرار دهد و قدرت خالقانة آنها را برانگيزد

كـه   شـد ال سبب ؤاين س) 1384 ،گو حقيقت(» طور كامل در روند توسعه مشاركت جويند؟ به
اي كه سازمان ملل براي بحث در چهارمين كنفرانس جهاني  عنوان يكي از ده حوزه آموزش به

ديـدگاه   ،كنفـرانس پكـن  در . قرار گيرد ،مشخص كرد) 1374( 1995زنان در پكن در سپتامبر 
زنـان آن  آزادي است و  ،توسعه«: شداي بدين مضمون مطرح  تبديل و تغيير اجتماعي يكپارچه

جملـة  اين كنفرانس اين اهداف راهبردي پيشـنهاد شـد، از   » عمل ةبرنام«در  ».زنند را فرياد مي
  :ند ازا عبارت هاآن

كـم   هـا بـراي دسـت    تضمين تكميل آموزش .2 ؛تضمين دسترسي مساوي به آموزش .1
هـا مبتنـي بـر     كـاهش اخـتالف   .3؛ 2000كودكان با تأكيد خاص بر دختران تـا سـال   % 80
و تأمين آمـوزش ابتـدايي بـراي همگـان تـا سـال        2005سيت در حوزه آموزش تا سال جن

ساختن امكـان   هاي حرفه، علوم و فنون و فراهم بهبود دسترسي زنان به كارورزي .4 ؛2015
هـاي   آميز با تنظيم و كـاربرد برنامـه   ايجاد آموزش غيرتبعيض .5تحصيالت براي آنان؛  ةادام

هاي جنسيتي براي همـة   آموزشي عاري از قالب وسايل كمك هاي درسي و تحصيلي، كتاب
اختصاص منابع كـافي اصـطالحات آموزشـي و نظـارت بـر       .6سطوح آموزش و پرورش؛ 

هـاي تعـديل    هاي مربوط به آموزش در برنامـه  حفظ يا افزايش سطح بودجه .7اجراي آنها؛ 
  )1384گو،  حقيقت( .ساختاري و بهبود اقتصادي

هاي رسمي و غيررسمي براي  و كارورزي گذاري در آموزش سرمايه ،براساس اين بيانيه
اقتصادي پايـدار و   ةعنوان يكي از بهترين وسايل رسيدن به رشد و توسع به ،دختران و زنان

  . مستمر توصيه شد
» برابـري جنسـيتي   ةمسـئل «تضـعيف شـده زيـرا     2000اول سـال   ةديدگاه در نيماين 

(gender equity) ض جنسيتيتبعي«مقابل  در «(gender discrimination)  در اين . شدمطرح
 هـاي  سازمان ةشدت تقليل يافتند و كلي هالمللي از حقوق زنان ب هاي حمايت بين كميته ،راستا

برابريِ جنسيتي  ةبه مسئل مليتي اشتياق خود را  هاي چند المللي و سازمان غيردولتي بزرگ بين
  . دست دادند از

مشـي   مركزي درخط ةبرابري جنسيتي حقوق زنان به عنوان يك مسئل تالش بسيار طرفداران
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واحد جنسيتي بانك جهاني ايـن شـعار را    2006المللي سرانجام سبب گرديد درسال  بين ةتوسع
رياسـت   ،و در ايـن راسـتا  » اسـت  (smart)يك اقتصاد زيركانه  ،برابري جنسيتي«مطرح كرد كه 

 :زش براي توانمندسـازي و كمـال زنـان اظهـار داشـت     انگي بارةدر 2008بانك جهاني در آوريل 
د آنـان  شـو  كه سـبب مـي   داشته باشند هاي مشابهي همانند پسران بايد فرصت دختران جوان مي«

  (Eyben, 2008)» ... يك علم اقتصاد زيركانه است ،سازي زنان توانمند .مولد باشند
دستاوردهاي اجتمـاعي و   ،نيروي زنان روي گذاري بر د كه سرمايهده مطالعات نشان مي

 زايـي زنـان و   نحوي كه همبستگي اقتصادي مثبتي بين درآمد دارد به در پياقتصادي وسيعي 
المللي  در پيام روز بين (Eyben, 2008) .شود افزايش وزن كودكان در روند سالمت ديده مي

سـوب  داليلي مكملي زيركانه مح هب» برابري جنسيتي«نيز ذكر شده است  2008زن در سال 
يك  ةمثاب جامعه به«نيرويي براي رشد اقتصادي و بهبود كيفيت  ةمثاب تواند به  شود زيرا مي مي
شده اسـت   عنوانهايي  اعالميه طيدر ،در اين راستا. عمل كند(Society as a whool) » كل

داري بهبـود يافتـه امـا رشـد      نحو معنـي  به» مساعدت در توسعه«هاي زنان براي  كه فرصت
هـاي   حال توسعه در قيدوبندهايي محصور خواهد بـود و محـيط   در كشورهاي در اقتصادي

با اين همه اعالم شده است كه چهارچوب . يابد توانمندسازي زنان در اين كشورها تقليل مي
بـراي  رقابـت   ةمبتني بر ايجاد بازار كار و زمين ،بانك جهاني براي توانمندسازي اقتصاد زنان

كشـور خـود را افـزايش     (GNP)توليد ناخالص ملي  كه رود ظار مياز زنان انت و استآنان 
بازداري نابرابري جنسيتي در دسترسي زنان به خـدمات و منـابعي كـه     ،به اين ترتيب. دهند

در  ،شـوند  زناني كه توانمند مـي . دهد فقروگرسنگي را كاهش مي ،سبب بارآوري آنان است
دادوسـتد   كننـد و تـوان   ميي اجتماعي ايفا ها گيري در تصميم نقش مهمي دار نيز نقش خانه

آنان  ،در اين راستا. شوندبتوانند از تعليم و تربيت و بهداشت برخوردار  دارند و بنابراين بايد
 تواننـد  دارنـد و مـي  روي  دستمزد بيشـتر پـيش   كسبتري براي  هاي اشتغال مناسب فرصت

  (Eyben, 2008) .دهندشرايط خود را ارتقا 
هايي با هدف احترام به آزادانديشي زنان و تحـول و اصـالح موانـع     رنامه، باين زمينهدر 

قانوني، توجه به تعليم و تربيت دختران، بهداشت مادر و فرزنـد و رشـد اقتصـادي، پايگـاه     
. دهـد  مـي  افزايش» مساعدت در توسعه«هاي آنان را براي  و فرصت بخشد ميزنان را بهبود 

جـان خـود را در    ، يـك زن زن 61 هر حال توسعه از دهد در كشورهاي در آمارها نشان مي
يافتـه   دهد كه اين نسبت در كشورهاي توسـعه  هنگام زايمان از دست مي هحاملگي و ب ةدور

دسترسي به فرصت تحصيلي و ميـزان آگـاهي از دانـش     ،بر اين مبنا. زن است 17از  زن 1
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تي خـود و فرزندانشـان   در مسـير سـالم   كه تواند زنان را ياري دهد بهداشتي و پزشكي مي
  (USAID, 2010) .آگاهانه بكوشند

 ،در بيان وضعيت برابري جنسيتي در توزيع امكانات براي توانمندسازي زنان در توسعه
بيانگر آن است كه در اين سال آمار ) 1383 ،نقل از رستمي به 2003(گزارش توسعة انساني 

كشـور و   144تي بـراي  جنسـي  ةشـاخص توسـع   ،كشور 175شاخص توسعة انساني براي 
ايران بـراي   ةرتب  در اين ميان،. است شدهكشور لحاظ  70شاخص توانمندسازي زنان براي 

بـوده و بـراي شـاخص     86جنسـيتي  ة ، براي شـاخص توسـع  106انساني  ةشاخص توسع
جهـت   دسترسي به برابري جنسيتي در بيشتر كشورها در. توانمندسازي محاسبه نشده است

كشـورها   يي بوده و امتياز شاخص توانمندسازي جنسـيتي بـراي تمـام   بهبود وضع اجتماع
 ةدهد كه در زمين كه اين نشان مي ؛جنسيتي است ةانساني يا توسع ةتر از شاخص توسع پايين

اي كـه در آن   جامعهكه ذكر است  شايان. بايد انجام شودكارهاي زيادي توانمندسازي زنان 
نخواهد توانست  ،ريزي شود هاي اقتصادي طرح نبههاي اجتماعي تنها با توجه به ج سياست

  )1383رستمي، . (دستيابي به برابري جنسيتي را تضمين كند
 :United Nations Development programme, 2003)سـازمان ملـل   ةتوسع ةبرنامدر 

Human development Report 2003)   بخشـيدن بـه پيشـرفت در راسـتاي      بـراي سـرعت
بايد » مرحلة سوم«براساس . است شدهمعرفي اي  تراتژي پنج مرحلهاس ، يكبرابري جنسيتي

. نظـر گرفتـه شـود    گيري در سطح ملي براي زنـان در  هاي تصميم از موقعيت% 30كم  دست
در اختيار آن سازمان در اين زمينه نياز سازمان ملل را  كشوري كه اطالعات مورد 156بين  در

 جملـة آنهـا  انـد كـه از    كشور بـوده  13رصد را دارند كشورهايي كه باالترين د ،اند قرار داده
كسـب   زمينـه شـده را در ايـن    توصـيه % 30ند از سوئد، دانمارك، فنالند، نروژ كـه  ا عبارت
 )1383 ،رستمي( .ايران در اين فهرست در موقعيت بسيار پاييني قرار دارد. اند كرده

آن اسـت كـه بـاالترين     ةددهنـ  نشـان  شدهآمار منتشر ،در بازار كار حضور زنان ةزمين در
از  كـار  ،درصدها متعلق به كشورهاي اروپاي شرقي و كمترين ميزان مشاركت زنان در بازار

% 19ميزان مشاركت زنان در ايـران  ) يا كمتر% 10(. استعربستان سعودي  اردن، ليبي و آن
شتر از ورانه بيااي و فن دهد حضور زنان در مشاغل حرفه آمارها نشان مي. گزارش شده است

اختيار سازمان ملل  دربين كشورهايي كه اطالعات در. هاي مديريتي و اجرايي است موقعيت
كاستاريكا زنـان اكثـر مـديران و مجريـان كشـور را تشـكيل        تنها در فيليپين و ،اند قرار داده

از كـل  % 2/5 فقـط زنـان   ،در مقطع زماني مـذكور  كه اند در ايران آمارها نشان داده. دهند مي
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اند  آمارها نشان داده نيز تطبيقي ةدر مقايس. دست آورده بودند ضع مديريتي و اجرايي را بهموا
 .نـدارد  يمطلـوب  موقعيـت  ،توانمندسازي زنان در تمامي ابعاد توسـعه  ةما در زمين كشوركه 

  )1383رستمي، (
بـا عنايـت بـه نقـش      ،توجه خاص به تعليم و تربيـت زنـان   ،براساس آنچه اشاره رفت

هاي فرهنگـي   نان در تربيت نيروي انساني هم در محيط خانواده و هم در صحنهآذار تأثيرگ
امكـان   تاكرد  مجهز ها زنان را بايد به دانش و مهارت. ناپذير است ي اجتنابتضرور ،كشور
 مطـابق . شـود هاي مناسب بازار كار و تصدي مشـاغل كليـدي همـوار     آنان به صحنه ورود

كنترل مـادي و   توانند ميهاي آموزشي كافي  خورداري از فرصتزنان با بر ،تواناسازي زنان
ايـن  براسـاس  . و در زندگي خود حق انتخاب داشته باشند دست گيرند را بهغيرمادي منابع 

بـين اجتماعـات    نيـز تواناسازي زنان از راه توزيع مجرد قدرت در داخل خـانواده و   ،نظريه
  .شود مختلف محقق مي

  
  عالي زنان در آموزش

مسـتلزم  » توسـعه «واقعيـت آگـاهي يافتـه كـه     ايـن  المللي هرچه بيشتر بر  وزه اذهان بينامر
سـبب افـزايش فعاليـت اقتصـادي در      وتوانمندسازي، مشاركت، قابليت تحمل و پشتيباني 

يـك پيگيـري    ،حال توسعه كشورهاي جنوب و در ةتوسع (Tadesse, 2009) .جوامع است
اين كشورها  چراكه ،گيرد سادگي صورت نمي و به ويكم است هماوردجويانه در قرن بيست

نحوي كـه ايجـاد مشـاغل كـافي      فاحشي هستند به ةگرفتار بحران اقتصادي يكپارچمعموالً 
 روي ،براي رفع نـابرابري اقتصـادي در سـطح جامعـه     شود و اي مديريت نمي نحو بسنده به

  . شود دقت نمي ،چنان كه بايد آنها  نيازها و اولويت
ـ  ي كلـي نگربـاز  ،گذشـته ارزش تعلـيم و تربيـت زنـان     ةو دهد لدر طو خـود   هاي را ب
كنفـرانس جهـاني تعلـيم و تربيـت بـراي      « در ،1990 ةدر اوايل دهـ . است داشتهمعطوف 

بـر    ،كه در ژومتاين تايلند برگزار شد  (World conference on Education for All)»ههم
در . شـد المللي تصريح  بين ةاولويت نهادهاي توسععنوان باالترين  تعليم و تربيت زنان را به

كه سند نهايي چهارمين كنفرانس جهاني زن » مشي براي عمل پكن خط« در زمينه،اين همين 
شـاخص در ايـن رابطـه     يزا حيطه نگراني 12بر  ،بود 1995سازمان ملل در پكن در سال 

پـس از  . هاي شاخص بـود  يكي از اين حيطه ،تعليم و تربيت و كارآموزي زنان شد؛تأكيد 
ها خود را ملزم دانستند دسترسي برابـر آحـاد جامعـه را بـه تعلـيم و تربيـت        حكومت ،آن
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ميـان زنـان قطـع كننـد، دسترسـي زنـان بـه آمـوزش          سوادي را در بي ةتضمين كنند، ريش
، تعلـيم و  اسـتمرار دهنـد  تعلـيم و تربيـت آنـان را     و را افزايش ورياو فن ياي، علم حرفه

دهند، منابع كافي را بـراي نظـارت بـر اجـراي      گسترشآموزش بدون تبعيض را  تربيت و
طول عمر را براي زنان و دختـران ارتقـا    و آموزش در ،اصالحات آموزشي تخصيص دهند

  (Licuanan, 2004) .بخشند
به سوادآموزي و تعلـيم و   فراوانيتوجه  ،در بيان وضعيت تعليم و تربيت زنان در جهان

آموزش عـالي زنـان در جوامـع در سـطح      باره،در اين . است شدهان معطوف آن ةتربيت پاي
نسـبت دختـران و    ،يافتـه  در كشـورهاي توسـعه  . است شدهبحث  شكلي جامع بهالمللي  بين

 ــ  كـه آمـوزش اجبـاري اسـت     ـ روند در مقاطع ابتدايي و متوسطه پسراني كه به مدرسه مي
راحتي بر تعداد دختران  شمار پسران به) عالي آموزش(اما در مقطع سوم  ؛يكسان است تقريباً

هـاي علمـي و فنـي محـدود بـاقي       دسترسي زنان به زمينه ،ترتيب اينبه و  ؛گيرد فزوني مي
از انتشارات برنامة توسـعه ملـل متحـد     ـ )1993(به موجب گزارش توسعة انساني . ماند مي

(United Development Program -UNDP)  دانشجوي سـال سـوم   نسبت زنان به مردان ـ
درصد  28درصد و در كانادا  25درصد، در اتريش  28هاي علمي و فني در اسپانيا  در حوزه

) 1993پـيش از  (انجمـن زنـان دانشـگاهي     دردر اياالت متحده نيز طبق تحقيقي كه . است
ماننـد   يهـاي  و در رشـته  شوند مند از آموزش برابر محروم مي طور نظام دختران به ،انجام شد

تا سال  )1999يونيسف، . (شوند پسران بر دختران ترجيح داده مي ،ورياياضي و علوم و فنر
ميـزان   سـال كمتـر از   4/4طـور متوسـط    سالگي به 18ميزان تحصيالت دختران در  ،2000

  )1384، گو حقيقت( .است  تحصيالت پسران بوده
نصف  ،اند ام كردهن حال توسعه در آموزش متوسطه ثبت تعداد زناني كه در كشورهاي در

هـاي   آمـوزان رشـته   نـاچيزي از دانـش   ، بخـش زنـان  ،در سراسر جهـان . ردان استتعداد م
در  ،در بسياري از نقاط جهـان  كه دهد آمارها نشان مي. دهند رياضيات و علوم را تشكيل مي

 يهـاي  عالي براي زنـان پيشـرفت   آموزش متوسطه و ةهاي تحصيل در دور استفاده از فرصت
دولـت در   ،اخيـراً در چـين  . شـود  است اما هنوز نابرابرهاي جنسيتي ديده مـي  حاصل شده

تعليمات شـغلي   دربارة آموزش و استپنج ساله  ةكه يك برنامـ  »برنامة توسعه زنان چين«
  : ارائه كرد يرزهايي را در محورهاي  عملالدستور
عي براي پذيرش شدن آموزش، ايجاد محيط مساعد اجتما سوادي، اجباري بردن بي بين از

هـاي   تدريجي درصد زنـان بـراي كسـب آمـوزش     يآموزش رسمي از سوي دختران، ارتقا
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و  ،نـام در مؤسسـات آمـوزش عـالي     عالي، برابـري در ثبـت   ويژه در آموزش فني به ةمتوسط
نقـل   بـه  ؛1377شادلو، ( .اي و آموزشي بزرگسال استفادة كامل از انواع مدارس موجود حرفه

  )1384 ،گو از حقيقت
عنوان بخشي از منابع انساني در يك كشور  عالي بايد به التحصيل مراكز آموزش زنان فارغ

هـاي   هاي تبعيضي در دسترسي زنان به تعليم وتربيت، فرصـت  اعمال شيوه اما با. دشوديده 
هـدر    بـه ارزشمند اين بخش از نيروي انساني  توانواقع  در واي ناعادالنه توزيع شده  حرفه
  (Licuanan, 2004: 1) .استرفته 

عالي بـراي زنـان عوايـد اقتصـادي      آموزش كه توان گفت مي ،براساس آنچه اشاره رفت
در ايـن  . شود ها مشخص مي افزايش بارآوري و سطح درآمد خانوادها كه ب درپي داردمهمي 
هاي آموزشي متناسب  برخورداري زنان از فرصت فراوانطور كلي به فوايد  بهتوان  مي زمينه

  : كردبرابر اشاره  و
پـرورش   تـر  كـم فرزندان  ،يك مادر برخوردار از سطح آموزش باالتر :بهداشت بهتر .1
سـالمتي جسـمي و روحـي     تواند مياو با داشتن اطالعات كافي و امكانات مطالعه . دهد مي

وري و رهـاي بهداشـتي در بـا    كـارگيري شـيوه   داشتن فرزندان كمتر، بـه  بافرزندان خود را 
هـاي بهداشـتي از نـوزاد و     وضع حمل و مراقبت شرايطخطر،  ن دوران حاملگي بيگذرانيد

  .كندطفل تضمين 
كرده هم در خانه و هم در محل كار كـارآيي بيشـتري    زنان تحصيل :وري بيشتر بهره .2
 200در ) 1372( 1993بانك جهاني تـا پـيش از سـال     درپژوهشي كه  ،زمينهدر اين . دارند

گـذاري بيشـتري در    است كه كشورهايي كـه سـرمايه   آنحاكي از  ،هكشور جهان انجام شد
تـوان گفـت كـه     لحـاظ مـي   بديندارند  يوري اقتصادي بيشتر اند بهره آموزش ابتدايي كرده

  . دشو وري و بهبود كيفيت توليد مي آموزش زنان باعث افزايش بهره
كـرده   زنان تحصيلدهند كه  نشان مي ها پژوهش :اقتصادي ـ اجتماعيپايگاه  يارتقا .3

و بـا   دارنـد تمايل بيشتري به بهبـود پايگـاه اجتمـاعي خـود در سـطح خـانواده و جامعـه        
ثمـر   هاي مشاركت مالي در تأمين معاش خـانواده و آگـاهي از مثمـر    برخورداري از فرصت

هـاي   گيـري  از عزت نفس بيشتر، تمايل به تصـميم  ،اقتصادي ةبودن خويش در روند توسع
  .ل خود برخوردارندئمسا درخودگرداني بيشتر تر و  مستقالنه
رفــاه و بهزيســتي جوامــع در كــل و  نظــر ازكــه منــافع تعلــيم و تربيــت زنــان  حــالي در
نقش تعليم و تربيت در كاهش نـابرابري   ،شده روشنخوبي  بهخاص  ورط هايشان به خانواده
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و تربيـت يـك   تعلـيم  . اسـت  شدهرساني به خود زنان بسيار كمرنگ مطرح  جنسيتي و بهره
نيست  كافي گذاري براي تحقق برابري جنسيتي و بهبود رفاه زنان ضرورت است اما سرمايه

هـا،   آموزش متوسطه و عالي است كـه منجـر بـه بهبـود گزينـه      فقطبدين لحاظ گفته شده 
ـ (شده كه توانمندسازي محـيط   توصيههمچنين . گردد ها و نتايج براي زنان مي فرصت  رايب
تربيـت    و  نحو مطلوب پيش از تعلـيم  است به) از عوامل اجتماعي و اقتصادي اي دامنه ،مثال

واقعي در زندگي زنان  يتفاوت ،حتي عقيده بر اين است كه آموزش عالي و شود؛زنان فراهم 
خواهد آورد كه  بار به براي آنانرا تعليم و تربيت زنان هنگامي بيشترين منافع . كند ايجاد مي

 دسترسي نحوي كه زنان به خدمات ها برقرار باشد به فرصت ةع منصفاندر آنجا حداقل توزي
عوايد مثبتي  ،و بازار و شرايط اجتماعي يي داشته باشند،ها و فرصت ها داشته و داراي گزينه

  . قبال آنان مطلوب بدانند را در
  

  عالي ها در آموزش نابرابري
الي را در برخـي نـواحي جهـان    رشد زنان در آموزش عـ  به هاي رو بازنمايي ،روندهاي كلي

 ةها به اروپا، امريكاي التين و ايـاالت متحـد   باالترين نسبت ،در اين زمينه .سازند آشكار مي
 .تعلـق دارد فريقـا و آسـياي جنـوبي    اعربي و حداقل بازنمايي به كشورهاي زير صـحراي  

(Licuanan, 2004)  
ف جنسـيتي را تحقـق   جو حاكم بر كشورهاي آسيايي سطح مطلوبي از عدالت و انصـا 

هـاي   ها نه فقط در نابرابري به دسترسي بـه فرصـت   سوگيري ،در اين راستا. نبخشيده است
درسـي، مطالـب    ةهاي دانشگاهي است بلكه در برنامـ  تحصيلي و پيگيري جنسيتي در رشته

از اكنـون  . ها نيز آشكار شده اسـت  ها و طرح مشي هاي مربوط به خط آموزشي، زبان، برنامه
و  شـود  نمـي حمايـت   كـه بايـد   چنـان  آنهاي مربوط بـه زنـان و جنسـيت     ها و طرح هبرنام
تعداد مـردان   درنتيجه ،تر است نيافتني دسترسي ،درسي ةجنسيت در برنام ةسازي مسئل عادي

. ها در تصدي دارند ها و دانشگاه بسيار بيشتر از زناني است كه مشاغل سطح باال را در كالج
ـ  نام زنان در آموزش ثبت ،در برخي كشورهاي آسيايي ،به اين ترتيب پـايين  نهايـت   يعالي ب

 ،هـاي زنـان وجـود دارد    ها و دانشـگاه  كالج خاصي در مورد نگرش ها در اين جامعه است و
دهند دختران خود را به نهادهـاي آموزشـي    كار ترجيح مي هاي محافظه نحوي كه خانواده به

گذشـته از ايجـاد مجـوزي     ،ايـن نهادهـا   .بفرستند (All women institutions)زنان خاص 
اي بـراي   مكـان يگانـه   ،مشابه هر جاي ديگـر  ،براي دسترسي زنان به آموزش عالي در آسيا
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 ،در ايـن رابطـه  . شـوند  تصدي مشاغل كليـدي محسـوب مـي   راي تحصيل و تربيت زنان ب
كه در آنجا زنـان   شوند هاي كارآموزي مناسبي تلقي مي زمينه ،نهادهاي آموزشي خاص زنان

ـ    توانند هر مي تصـورات  ا چه بيشتر و آزادانه رهبري خود را در بافتي رشد دهند كـه نسـبتاً ب
 ،(male-dominated society)قالبي و فشارهاي اجتماعي حاكم بر جامعة تحت سلطه مـرد  

هيئت علمـي و مـديران اجرايـي هرچـه      ينسبت اعضا ترتيب تا بدين شود، و نميبازداري 
در آزادمنشـانه و قابـل تصـديق     فضـايي هـاي زنـان    ها و دانشـگاه  كالج. يابد مير رشد بيشت

هاي خود را  آورد تا اطمينان، عزت نفس و قريحه در زندگي آنان فراهم مي مقطعي شاخص
  (Licuanan, 2004) .رشد دهند
طول چند  يافته دسترسي و مشاركت زنان در آموزش عالي در هاي بهبود رغم نسبت علي

» هـاي جنسـيتي   پيگيـري «از ) اي شده تعريف(طرح مشخص  ،در اغلب كشورهاهة گذشته د
(gender tracking) هـاي تحصـيلي    يا زمينـه  ها زنان در تحصيل در برخي رشته ةنظير سلط

 ةكـه سـلط   حـالي  در ؛شـود  تدريس ديده مـي  و نظير هنرهاي آزاد، اقتصاد خانواده، پرستاري
ديگري نظير حقوق، كشاورزي، مهندسـي و علـوم طبيعـي    هاي  مردان در تحصيل در رشته

هـايي قـرار    زنان را در مسير دسـتيابي بـه حرفـه    ،هاي جنسيتي پيگيري ،در اين زمينه. است
هـاي   دهد مهـارت  هاي خانگي آنان را بسط و به مردان اجازه مي دهد كه اساساً مسئوليت مي

 ،كه اين امر در نهايت ،ت ببرنددرآمد بيشتر لذ كسبتجاري بيشتري كسب كنند، از قدرت 
  .كند ها براي زنان را تشديد مي نابرابري فرصت ةمسئل

كه چرا زناني كه در مراكـز آمـوزش   شود  مياين واقعيت روشن  ،هاي علمي اين يافتهبا 
تـري را بـراي پيگيـري     هـاي وسـيع   زناني برجسته هستند كـه بهـره   ،كنند عالي تحصيل مي

 )2004، ترومپوسـيس ( .انـد  ود در مقايسه با مردان درك كردهتحصيالت پس از دبيرستان خ
مؤسسـات   و چـه در چه در بافت آموزشي خاص زنـان  ـ  چالش اصلي آموزش عالي زنان

 (gender-fair fducation)جنسـيتي   ةآوردن تعليم و تربيت منصفان فراهم ـ  آموزشي مختلط
ميت بيشـتر بـر برابـري زنـان و     اه ،جنسيتي ةتعليم و تربيت منصفان. براي دانشجويان است

دور از  بـه  ،وار اين نوع تعليم و تربيت دربردارندة يورش. مردان در ذات تعليم وتربيت است
اي متكـي بـر    هـاي حرفـه   مـردان در حيطـه   تأكيد بر مراحل جداگانه و مكمل براي زنان و

هاي  ارچوبها و دستاوردهاي آنان در چه تصورات قالبي حاكم بر هر جامعه است تا گزينه
، تجهيز دانشجويان زن با بهترين تعليم و تربيت منصفانه ،واقع در. فرهنگي جوامع بسط يابد

  .توانمند در جامعه است يحد امكان نيست بلكه ايجاد محيط تعليم و تربيت در



 53   ژاسنت صليبي

  1389، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان زنان ةنام پژوهش

  عالي زنان در ايران  آموزش
ب اسالمي بايد گفـت  در نگاه اجمالي به روند تحوالت و آمارهاي آموزش عالي زنان پس از انقال

ـتاد انقـالب     از پـس . ه اسـت آموزش عالي ايران تحوالت كمي و كيفي ژرفي پيدا كرد تشـكيل س
 1362در سـال   ،ريزي گسترش آموزش عالي ايران با هدف ايجاد و برنامه ،1359فرهنگي در سال 

ـاني  كه در اين  ـ ها بازگشايي دانشگاه ـ سال ـ نيـز  دانشـگاه آزاد اسـالمي   فاصلة زم عنـوان يـك    هب
رشـد رونـد    ةدر حيطـ  كـه  دهـد  ، آمارها نشـان مـي  )1360سال ( دانشگاه خصوصي تأسيس شد

ـ تعداد دانش ،1367تا  1357از  يآموزش جـز دانشـگاه آزاد اسـالمي     هجويان بخش آموزش عالي ب
اول توسـعه   ةبرنام ةميزان رشد متوسط دانشجويان در دور. است داشته% 3/6 ةرشد متوسط ساليان

و بـوده  درصـد   1/7 ،)1374 ــ  1379(دوم توسعه  ةدرصد و در طول برنام 3/18 ،)1368 ـ 1372(
گزارش ربـع  ( .دهد را نشان مي 1533073به  1421666سوم توسعه رشدي معادل ة در پايان برنام

ريـزي   سـازمان مـديريت و برنامـه    ــ  1356 ــ  1381 ــ  قرن عملكرد نظام جمهوري اسالمي ايران
سـزايي   هزنان و دختران سهم ب ،آمارهابراساس  ،به اين ترتيب )1383، ل از ببراننق به 1383 ،كشور

ـيلي  درصد  5/30از عالي  نحوي كه سهم زنان از آموزش به ،اند در تحوالت ايفا كرده در سال تحص
افزايش يافتـه و ايـن در    1380 ـ  81درصد در  7/61 و 1379 ـ  80در درصد  5/50به  1357 ـ 58

از سـال   ــ  سـال  5مـدت   تعداد دانشجويان زن بـه  ،ها كه پس از بازگشايي دانشگاهشرايطي است 
 )1357 ــ  58يعنـي  (انقـالب   ابتداياز تعداد دانشجويان زن  ـ 1365 ـ 66 تا 1361 ـ 62تحصيلي 

 3/27معادل  1369 ـ 70ترين سهم زنان از تعداد كل دانشجويان در سال تحصيلي  پايين. تر بود كم
 بـوده ها در سه سـال آخـر ايـن دوره     زنان در برخي رشته ةكاهش سهمي ،آنعلت  درصد بوده كه

ـازندگي همزمـان بـود       دوم انقالب ةاز ده .است  ــ  ـ كه با پايان جنـگ تحميلـي و آغـاز دوران س
ـته    ةهاي جنسيتي در سهمي منظور جبران محروميت، نابرابري و تبعيض به ، هـا  زنـان در برخـي رش

نـام ناخـالص در آمـوزش     ثبـت  ميـزان ير سوادآموزي زنان و افزايش همگام با روند رشد چشمگ
ـترش دانـش و مهـارت و      ةتقاضاهاي اجتماعي آنان بـراي ادامـ  بر متوسطة زنان،  ـيل و گس تحص

ل ئزنان براي كارشناسي مسـا  ةهاي ويژ ايجاد سازمان. افزوده شدتوانايي براي ورود به بازار كار نيز 
ريـزي   هـا در سـطح برنامـه    ها و سياستگذاري گيري ري بر تصميمزنان در سطح جامعه و تأثيرگذا

ـبب   منجر شد هاي مستقيم مربوط به آموزش عالي زنان  به حذف محدوديت ،عالي آموزش كـه س
بـه  . آموزش عمومي و متوسطه قرار گرفته بودنـد  كه در مسير شديابي جمعيت فشرده از زناني  راه

پژوهش مركز مشـاركت زنـان،   ( .ها افزايش يافت دانشگاهشدگان زن در  تعداد پذيرفته ،اين ترتيب
  )1383، به نقل از ببران ؛1383
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فعاليت آنان  آموزش عالي است كه افزايش عرصة ةدهة اخير شاهد موفقيت زنان در حوز
گيـري از   كشور با بهره ةتوسع ةدليل افزايش خودباوري و دريافت جايگاه خود در عرص را به

تقاضاي ميزان اي كه  گونه داشته به درپيتحصيالت دانشگاهي  ةادامهاي موجود براي  فرصت
زنان در ايـن  كه  چنان باال رفته است آنبراي آموزش عالي و ورود به دانشگاه  زنان اجتماعي

درصد داوطلبان ورود به دانشـگاه بـراي زنـان     ،1381در سال  :اند از مردان پيشي گرفتهزمينه 
در سـال   ،بـوده % 2/40 1374سال  كه در اين شاخص .است بوده 3/40و براي مردان  7/59

نقـل از   به ؛1381 ،هاي فني و آماري وزارت علوم دفتر بررسي( .رسيده است %7/62به  1381
التحصــيالن يــا  فــارغ«ايــن ســير صــعودي رشــد را بــا رونــدي كنــدتر در  ). 1383 ،ببــران
در طـول دوره   ،مارهاي موجودكه براساس آ چنان ؛توان مشاهده كرد زن مي» آموختگان دانش

تـرين سـهم مشـاركت زنـان در      باالترين و پايين ،آموزش عالي پس از انقالب اسالمي ايران
هاي تحصـيلي   ترتيب در سال ها و مراكز آموزش عالي دولتي به التحصيالن دانشگاه تعداد فارغ

  . است بوده) درصد 3/27( 1369 ـ 70و ) درصد 6/39( 1378 ـ 79
 – The Fourth Five)توسعه در ايـران  ةسال چهارمين برنامة پنج ، دررد فوقبراساس موا

year Development Plan, 2005-2010) ي سـطوح  كيفيت نظام آموزشـي در تمـام   يارتقا
هـاي مناسـب آمـوزش     برنامـه  ةدرسـي آموزشـي، توسـع    ةايجاد اصالحاتي در برنام ضمن
تعلـيم و تربيـت و    ةطريق تـدوين برنامـ   ار ازك اي و استمرار روند آن با توجه به بازار حرفه

ــه آن   ــوف ب ــارآموزي معط ــهك ــت    ، ب ــده اس ــز ش ــدف، تمرك ــوان ه ــي(. عن ــديا ويك  پ
www.wikipedia.org-تعليم و تربيت در ايران ،(.  

زن در سـال تحصـيلي   ) آموختگان دانش(التحصيالن  تعداد فارغ ،براساس آمارهاي موجود
 79درصد و در سال تحصيلي  6/31 ،1370 ـ 71لي در سال تحصي ،درصد 7/28، 1357 ـ 58

هـاي آمـاري    داده مطابق). 1383 ،ببران( .التحصيالن بوده است درصد كل فارغ 6/39 ،1378 ـ
درصـد در   7/62بـه   1374درصد در سـال   2/40ها از  افزايش پذيرش زنان در دانشگاه ،ديگر
در  هـاي  هشـد  پذيرفتـه  809567ز ا ،1381 ــ  82در سال تحصيلي . ارتقا يافته است 1381سال 

 ،انـد كـه ايـن شـاخص در دانشـگاه آزاد اسـالمي       نفر زن بـوده  412848 ،هاي دولتي دانشگاه
در . دهـد  به خود اختصاص مـي  راشدگان  نفر كل پذيرفته 864190دانشجوي زن از  435435

هـاي   دانشـگاه  از مردان در بيشترهاي علوم انساني، علوم پايه و هنر  زنان در رشته ،همين سال
هاي علوم پزشكي،  تعداد دانشجويان زن در حيطهنيز دانشگاه آزاد  و دراند  دولتي پذيرفته شده

  )1383 ،ببران( .داشته است برتريعلوم انساني، علوم پايه و هنر بر تعداد مردان 
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، تعـداد كـل دانشـجويان تحـت پوشـش وزارت علـوم،       1384 ــ  85در سال تحصيلي 
نفـر كـاهش    238816نفـر بـه    245218و نيز دانشگاه آزاد اسـالمي از   ورياتحقيقات و فن

سسات آموزش عالي دولتي و پيام نور ؤها و م تعداد دانشجويان دانشگاه ،در اين ميان. يافت
درصـد   9نفر و دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا      1191درصد كاهش به حدود  12با 

  .نفر رسيد 1198افزايش به حدود 
ترتيب بـا افزايشـي معـادل     تعداد كل دانشجويان مرد و زن به ،ر اين سال تحصيليهمچنين د

نفـر و   115710بـه   ،درصـد نسـبت بـه سـال تحصـيلي قبـل       9/5درصد و كاهشي معادل  1/1
  )1385بانك مركزي جمهوري اسالمي،  1384 ةگزارش اقتصادي و ترازنام( .نفر رسيد 123210

سسات آمـوزش عـالي   ؤها و م دانشجويان دانشگاه ميان ، در1384 ـ 85در سال تحصيلي 
علـوم  «هاي  وري، تعداد دانشجويان رشتهادولتي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فن

و  6/50، 52/43ترتيب با  به» هنرهاي زيبا«و » معماري و شهرسازي«، »تربيتي و تربيت معلم
در  .داشته استرشد ها  تهبيشتر از ساير رش ،درصد افزايش نسبت به سال تحصيلي قبل 50

بـا داشـتن سـهمي    » امـور اداري، بازرگـاني و مـديريت   «و » مهندسـي «هاي  رشته ،اين سال
هـا و   از كـل دانشـجويان دانشـگاه    ميـزان درصـد بيشـترين    5/15و  8/19ترتيب معـادل   به
  . وري دارا بودنداسسات آموزش عالي دولتي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فنؤم

  1384ـ  85و  1383ـ  84كل دانشجويان كشور در سالهاي تحصيلي  .1جدول 
  )درصد(سهم  درصد تغيير سال تحصيلي  
  1384ـ  85  1383ـ  84  1384ـ  85 1383ـ84 1384ـ85 1383ـ84  

  9/49 2/55  - 0/12 6/46 1191048 1354279 *آموزش عالي دولتي
  5/27  7/31  - 6/15  8/57  656847  778643  زن
  4/22  5/23  - 2/7  7/33  534201  575636  مرد

  1/50 8/44  0/9 5/13 1197521 1098491 دانشگاه آزاد اسالمي
  1/24  6/21  5/8  1/10  574815  529993  زن
  0/26  2/23  5/9  8/16  622706  568498  مرد
  0/100 0/100  - 6/2 6/29 2388569 2452779  جمع

  اسالمي، معاونت دانشجويي وري و دانشگاه آزاداوزارت علوم، تحقيقات و فن :خذأم
  .گيرد را هم در بر ميدانشجويان دانشگاه پيام نور  *

تعداد دانشجويان زن در آمـوزش عـالي دولتـي از     ،1براساس آمارهاي مندرج در جدول 
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تقليل  1384 ـ 85درصد در سال تحصيلي  5/27به  1383 ـ 84درصد در سال تحصيلي  7/31
 درصد 1/24درصد به  6/21 ايشزفا ،ين آمار در دانشگاه آزادو اين در شرايطي بود كه ا ؛يافت

شده در هر دو نظام آموزش عـالي   كل دانشجويان زن پذيرفته. دهد ها نشان مي ترتيب سال به را
 رابر باب 1384 ــ  85درصد و درسال تحصيلي  3/53معادل  1383 ـ 84مزبور در سال تحصيلي 

اكثريـت   ،)مـيالدي  2007 برابـر بـا  ( 1386 ــ  1387در سال تحصيلي . درصد بوده است 6/51
درصـد كـل    60كـه معـادل    انـد  بـوده  زنـان هـاي ايـران    نام كرده در دانشـگاه  دانشجويان ثبت

 ؛)، تعليم و تربيت در ايران-www.wikipedia.org-پديا  ويكي(دادند  دانشجويان را تشكيل مي
شدگان در كنكور سراسري  فتهدرصد كل ظرفيت پذير 61زنان  1387 ـ 88و در سال تحصيلي 

درصـد   3/60معـادل   1388 ـ  89خود اختصاص دادند كه اين شاخص در سال تحصيلي  هرا ب
  . گزارش شده است

تحقـق عـدالت جنسـيتي و     يتـوان گفـت در راسـتا    هاي مزبـور مـي   بر داده يمرور با
داشـته  آموزشـي   هاي پسران از فرصت ةانداز به هايي كه در آنها دختران، آوردن زمينه فراهم
هـايي در جهـت    برنامـه  ، تنظـيم با توجه به شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي كشور باشند،

  . اهداف مهم بوده است ةاز زمر ،جلب اعتماد والدين براي موافقت با تحصيل دخترانشان
دسترسـي   ةرفع تبعيض جنسـيتي در زمينـ   ، به مواردي چونسوم توسعه ةطول برنام در

هاي مهندسي و كشـاورزي، رفـع شـكاف جنسـيتي در آمـوزش علـوم،        دختران به آموزش
رياضيات و علوم كاربردي و تصويب كليات مربوط به حذف شرط تأهل درخصوص اعزام 

مسائلي چون كه به ضمن اين شده استتحصيل به خارج از كشور توجه  ةدختران براي ادام
ويـژه در   گيري بـه  صميمهاي تدريجي مشاركت زنان در سطوح مديريت و ت رفع محدوديت

  .شدتوجه  نيز چهارچوب نظام آموزشي كشور
  

  پيامدهاي افزايش شمار زنان در آموزش عالي ايران
اما  ؛اي جهاني است حضور دختران در آموزش عالي كشورها پديده شد،اشاره  تر پيشكه  چنان

پايـدار   ةي توسعبنيادها كردنتوان از اين حضور براي استوار  بايد توجه داشت كه چگونه مي
چنانچـه حركـت   كـه  كشور بر اين نكته تأكيـد دارنـد    ةريزان توسع برنامه. جامعه بهره گرفت

در مسـيري   ــ  التحصيالن زن به مرد در سطح آمـوزش عـالي   تعداد فارغ برترييعني ـ  جاري
كنـد كـه    مـي  بـروز فرهنگي و اقتصادي  ،هاي اجتماعي لي در حيطهمسائ ،منطقي هدايت نشود

 ييرهنمودهـا  و ها مشي خط ناگزيركننده و مقابله با آنها  ابعاد نگران اين براي پيشگيري ازآنان 
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و  هـاي دانشـگاهي   رفع نابرابري جنسيتي موجود در آموزش عالي زنـان در همـة رشـته    براي
رونـد   ،خواهنـد كـرد و در ايـن مسـير     ةديدگان جامع ميان آموزش تعادل جنسيتي در برقراري

بحرانـي كـه امـروز پـيش روي     «نظران معتقدند  صاحب از امروزه بسياري. گيردتوسعه شتاب 
 )1383ظرافـت،  ( ؛»كرده است افزايش زنان تحصيل ،آموزش زنان است ةايراني در زمين ةجامع

برخـورداري   كه است تأثير آموزش عالي زنان گفته شده ةدر حوزكه و اين در شرايطي است 
بـر   ،وح مختلـف فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي    از آموزش عمومي و آموزش عالي در سـط 

  .هاي زندگي شخصي، اجتماعي و صنعتي آنان دارد بهبود جايگاه زنان در صحنهس
وري اطالعـات  اكرده و مجهـز بـه دانـش مهـارتي و فنـ      زنان تحصيل ،در بعد اقتصادي

ي كـه  يها همتاي مردان در زمينه ،عنوان يك منبع انساني در صحنة كار در جوامع به توانند مي
اين امر مستلزم آن است كه . ظاهر شوند ،ثمرتري مطرح شود نحو مثمر حضور آنها بتواند به

سهميه پذيرش دانشجو به زنان براي تحصيل در مقطـع آمـوزش    ةنابرابري جنسيتي در ارائ
گيري از اين نيروي انساني را  حال توسعه كه امكان بهره عالي بنابر نيازهاي واقعي جوامع در

 شـود هاي فيزيكي آنها فراهم  طور قطع فراهم سازد، بنابر توانمندي التحصيلي به از فارغ پس
عنـوان شـهروندي    كار و مديريت به ةد در عرصنيروي انساني ماهر و متخصص بتوانتا اين 

اگرچه افزايش مشاركت . دانساني آماده شو ةاي از سرماي زيرمجموعه مثابه و به مسئول و آگاه
توانـد   و مـي اسـت  فعال جامعه و اشتغال آنها شده  سهم زنان در نيروي كار موجب افزايش

 ،براي آنـان فـراهم آورد   را شغلي و نيل به مشاغل بامراتب باال ةشانس بيشتري براي توسع
گنگـي و  «هـاي آنهـا باعـث     از سوي ديگر ممكن اسـت ضـمن افـزايش درخواسـت    ولي 

داري، فرزندداري،  خانه(ن نقش اجتماعي شود چرا كه زنان مجبورند چندي» ناهمگوني نقش
  )1382 ،نقل از ببران به ؛1382 ،ودادهيد( .كنندرا همزمان ايفا ...)  ،مسئوليت شغلي

در آموزش عـالي در   نبرخي از صاحبنظران معتقدند كه آموزش زنان و افزايش مشاركت آنا
مشاغل كليدي اسـت   ساز دسترسي آنان به مجاري قدرت و اقتدار و تصدي سياسي زمينه ةحيط

در ايـن   .)1383 ،ببـران (هاي سياسي ملي قدرت سياسي برخوردار شـوند   تا آنان بتوانند در نظام
قوميـت  و اي نظير پايگاه و طبقه اجتمـاعي، جنسـيت، نـژاد،     هاي اجتماعي راستا است كه ارزش

  . دهدبدانايي و هاي اكتسابي نظير تحصيالت، مهارت، شايستگي،  تواند جاي خود را به ارزش مي
هـايي اجتمـاعي    تـوان گفـت آگـاهي    نخست مي ،در بعد فردي تأثير آموزش عالي بر زنان

حقـوق قـانوني و تحـوالت     مـورد  درمورد نوع روابط انساني و رابطه با زوجين و هشياري  در
كرده به همسرگزيني و نوع آن و تعيـين سـن ازدواج در حـد     ارزشي در نگرش زنان تحصيل
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هاي روحي و جسـمي بـراي پـذيرش زوج وجـود داشـته       نحوي كه آمادگي هفاصل مناسب ب
هـاي زودرس و عجوالنـه كـه حاصـل      سـني مناسـب، گريـز از ازدواج    ةباشد، رعايت فاصل

، احساسـات و هيجانـات تنـد، يـا مناسـبات      اسـت  هاي فرهنگي بدون تطابق بـا زمـان   سنت
عنوان زن  به تر از جايگاه خود دقيقكرده با آگاهي  د زنان تحصيلشو خانوادگي و مالي سبب مي

را انجـام  ايفـاي وظـايف محولـه     ،هاي مختلف و مادري آگاه در صحنه ، در مقام همراهشاغل
پذيري فرزندان قطعـاً   دانش و آگاهي زن در مقام مادر در امور فرزندپروري و جامعه .دهند مي
نوان شـهروندي مسـئول و   ع شگرفي بر تكوين شخصيت كودكان و فرايند تربيت آنان به تأثير

الگوپذيري فرزندان دختر از مادران شاغلي كه با توانمندي بسـيار وظـايف   . شناس دارد وظيفه
انجام ريزي دقيق زندگي خانوادگي  براساس برنامه را هاي اجتماعي مادرانه، همسر و مسئوليت

ديگـران نـزد    قبـال  پشتكار، ايثار و احسـاس مسـئوليت در   ةساز پرورش روحي زمينه ،دهند مي
علمـي و صـنعتي كشـور يـاري      ةكودكان خواهد شد و آنان را در حركت در مسيرهاي توسع

 ةل و مشكالت فرزندانشان در حـوز ئمسا برخورد با ةكرده در نحو مادران تحصيل. خواهد داد
و بـا برقـراري    كننـد  مـي با تسلط بيشتري عمل  ،تحصيلي و عاطفي و رشد رواني و جسماني

   .دهند ميكودكانشان را در مسير انجام تحصيالت ياري  ،با مدرسهمستمر  ةرابط
 تـوان  مـي  هاي همسرگزيني آنـان را در ابعـاد مختلفـي    تأثير آموزش عالي زنان بر شيوه

هـاي   كرده غالباً بيشتر تمايل دارند در همسرگزيني فارغ از سـنت  زنان تحصيل. بررسي كرد
زيـرا در مـواردي    ،گـاه ازدواج نكننـد   ند و هـيچ يا انزوا اختيار كن نندفرهنگي حاكم عمل ك

دشـواري   اند بنابر ميزان تحصيالت و پايگاه شـغلي خـود زوج همتـاي خـود را بـه      دريافته
سن شود  ميتحصيالت عالي و يافتن شغل مناسب غالباً سبب  ةادام ،موارد ديگر در. يابند مي

هـاي دينـي و    كه بنـابر سـنت   جوان ايران ةخود در جامعاين كه تعويق افتد  بههمسرگزيني 
هاي زودهنگام پس از به سن قانوني رسـيدن دختـر در    ازدواج كه مطابق آنهافرهنگي خود 

هاي همسرگزيني  خود عاملي است كه وجود فرصت شود، دوم زندگي تشويق مي ةاوايل ده
  . سازد كرده بسيار محدود مي بنابر همتاي تحصيالت و سني را براي زنان تحصيل

و  داردزوجين نيز الگوي رابطه هنگامي كه زن آموزش عالي و جايگاه شـغلي   دموردر 
كـرده   زنـان تحصـيل  . داردهـاي خاصـي    مشخصـه  ،كند نيمي از درآمد خانواده را تأمين مي

بنـابر   ،عنـوان همسـر آگـاهي بيشـتري دارنـد      مان نسبت كه بر ايفاي وظايف خويش بهه به
خويش و دانش از حقـوق مـدني و شـهروندي     (self-efficacy)ادراكاتي از خود كارآمدي 

و بنـابر   رعايت شودخود انتظار دارند كه حرمت پايگاه، انديشه و دانش آنها نزد همسرشان 
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بدور از مناقشات در  ـ كه زيرساز سالمت رواني خانواده استـ  اصل احترام متقابل و تفاهم
 يبودن زن از جايگـاه برابـر   گري مرد و زيرسلطه ساختار قدرت خانواده خالف اصل سلطه

هـاي   كرده اعمال خشونت زنان تحصيل. باشند داشتههاي حياتي در خانواده  گيري در تصميم
و انتظار دارند ارزش و هويت شخصي آنان تحـت هـيچ    پذيرد نميخانوادگي را عليه خود 

  .دشودار ن شرايطي خدشه
كه  است گفته شده ،عالي جوانب مثبت افزايش مشاركت زنان در آموزش يكنار تمام در

تحولي  ،حيث صوري و كمي افزايش يافته و از لحاظ كيفي و محتوايي اين مشاركت فقط از
در رونـد   كـرده را  كه بتواند جايگاه واقعي زنـان تحصـيل   چنان آندر آن حاصل نشده است 

بنـابر نـوعي جبـر اجتمـاعي و     را اين مشاركت زنان واقع  كند و درجامعه مشخص  ةتوسع
با انتظاراتي  ،دهند و اين انجام مي ـ است» گرايي مدرك«تب  ةكنند كه خود تشديد ـ نجاريه

در . هـاي او در رونـد توسـعه مغـايرت دارد     كرده و شايستگي حاكي از جايگاه زن تحصيل
ما زنان ناگزيرند براي قرار گرفتن در مراتب باالي قشربندي اجتماعي و فعاليـت در   ةجامع

هاي  ها در نظام نامتوازن گزينش همسر در چهارچوب از فرصتاستفاده ر، ساال جامعه مدرك
منظور همراهي بيشتر بـا   نشده و احراز مشاغل پردرآمد به فرهنگي كاذب و ناسالم و تعريف

تـر و مـدارك    هاي عـالي  دنبال آموزش به ،مشكالت مالي خانواده براي تأمين حداقل معاش
 ).1383ببران، ( باالتر باشند

هاي سراسر كشور در سالهاي اخير  شدگان دختر در دانشگاه درصد پذيرفته 3/60آمار اما 
هاي نادرست در گزينش دانشجو از يـك   بندي و برهم خوردن توازن جنسيتي معلول سهميه

 بـراي كسـب  مرد به بـازار كـار آزاد    ةالتحصيالن دوره متوسط سو و گرايش روزافزون فارغ
سه دهه از وقوع انقالب اسالمي،  گذشت صيالت عالي پس ازتح ةجاي ادام هدرآمد بيشتر ب

 و لحاظ علمـي و فرهنگـي باسـوادتر شـده     كند كه از تصوير نسل جديد زناني را ترسيم مي
ضمن آشنايي با  توانند است چراكه مي شان افزايش يافته نفس به كنار اعتماد خودباوري آنها در
هاي شغلي حضور يابند و مشاغل كليدي را  در صحنهتري  نحو مطرح به ،دنياي اطراف خود

كـه   درپي داشته باشـد تري را  اين وضعيت شايد هنگامي پيامدهاي مطلوب. دست گيرند در
ريـزي   انساني عظيم با مـديريت برنامـه   ةد و سرمايومقابل اين انرژي فعال ش ايران در ةجامع

ينـد كـار، توسـعه و جلـب     مندي سريع و به كارگيري آن را در فرا امكان بهره ،شده و دقيق
هاي اجتماعي ناشي از بيكاري  صورت بحران در غيراين ،؛ چهمشاركت اجتماعي داشته باشد

  .اجتماعي بروز خواهد كرد ةدر روند توسع م جذب مناسب نيروي كار متخصص زنو عد
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كرده و متخصص و روند رو به افزايش  امروزه كشور با معضل بيكاري نيروهاي تحصيل
بـدون   ،نظـام آمـوزش عـالي كشـور    در زيرا  ؛ستا رو هها روب صيالن بيكار دانشگاهالتح فارغ
در بـازار   يتـرين تـأثير   كـه كوچـك   شـوند  مـي تربيت   نظرگرفتن نياز بازار كار نيروهايي در

در ايـن شـرايط اگـر زنـان متأهـل      . اقتصادي و فرهنگي كشور ندارند و با بيكاري مواجهند
بار سنگيني را به مانند زناني كه سرپرست  ،كنندنواده را تعهد باشند و نيمي از بار معاش خا

پايگاه تحصيلي بـراي   نظرهاي ناهمخوان از معضل ازدواج. كشند دوش مي به ،خانوار هستند
 بـراي ميان مرداني انتخاب كنند  اي كه بايد در مواردي همسران خود را از كرده زنان تحصيل

تبـع آن وضـعيت ثبـات     انـد و بـه   ن دولتي گريختـه بگيرا حقوق ةكسب درآمد بيشتر از رست
بگيران دولتـي و شـاغالن بخـش     حقوق همانند يدرآمدي آنان در بازار كار ضمانت محكم

  .افزايد مي است، بردوش زنان ي كهنيز بر بار سنگين ندارندخصوصي 
ار هايي تحصيل كنند كه امكان فعاليت در باز زنان بايد در رشته عنوان شد،براساس آنچه 

هـايي كـه امكـان پـذيرش      كنوني فراهم باشد نه در رشته ةها در جامع كار مبتني بر آن رشته
هـايي   لذا وقت و امكانات تحصيالت عالي زنان بايد به رشـته . شغلي آنها تقريباً صفر است

دنبـال   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بـراي كشـور بـه    ،اختصاص يابد كه دستاوردهاي ملي
مبناي  هاي دانشگاهي بايد بر بندي جنسيتي براي تحصيل در برخي رشته ميهسه و داشته باشد

نحو كارآمدي در آنها  بهبتوانند التحصيالن زن  هايي كه فارغ صحنه ويژه نياز بازار كار كشور به
چنان كـه بايـد بـه ايـن اصـل توجـه        آنريزان  اما برنامه ؛نظر گرفته شود مفيد واقع شوند در

...  ،هاي جغرافيا، تاريخ، فلسـفه  التحصيالن زن رشته شود كه اغلب فارغ يو ديده مكنند  نمي
متناسب با مدرك تحصـيلي خـود    توانند شغلي نميدر هيچ سازمان، نهاد و مركز تخصصي 

وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي در زمينـه درصـد       ة شـد  آمار ارائـه . كنند پيدا
درصــد  75دهــد كــه  نشــان مــي 1381هــاي پزشــكي در ســال  جوينــدگان كــار در رشــته

 25كه اين رقم در مردان  حالي پزشكي بودند در ةجوياي اشتغال در زمين ،التحصيالن زن فارغ
  ).1383ظرافت، (درصد بوده است 

امتيازي براي آن در ايـن مسـابقه    ،تحصيالت دانشگاهي ةافزايش حضور دختران در عرص
كار معناي  حيت و شايستگي علمي در بازاراين حقيقت است كه صال ةدهند نيست بلكه نشان

كـه معمـوالً تـوجهي بـه      ــ  دانشـگاه و بـازار كـار    وابسته نبودنو است خود را از دست داده 
علـت   از آنجا كـه پسـران بـه    ،بنابراين. بحران بيكاري را سبب شده است ـ شود نميتخصص 
ه براي حضور دختران صعر ،دتحصيل در دانشگاه دارن ةكار آزاد ميل كمتري به ادام رونق بازار
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گـرفتن   ناديـده  ،بندي جنسـيتي  از آنجا كه پذيرش طرح سهميه ؛ همچنينتر شده است گسترده
هـاي    دختـران بـراي تحصـيل در برخـي رشـته      ةبـا كـاهش سـهمي    ،حقوق مسلم افراد است

هـا   بـه دانشـگاه   را و شانس ورود آنان شكستسد كنكور را براي پسران توان  نميدانشگاهي 
فرصت از آن  :كرده هم فرصت است هم تهديد واقع افزايش شمار زنان تحصيل در. فزايش دادا

اختيار آنان قرار گيرد كه مناسب نيازها و توان آنها باشد، امكـان   هايي در جهت كه اگر آموزش
و تهديد بدان علت كه با افـزايش   ؛شود برخورداري از اشتغال مؤثر آنها در بازار كار فراهم مي

ايـن   ةخورد و با ادام هم مي هتعادل پايگاه اجتماعي بين زنان و مردان ب ،التحصيل ار زنان فارغآم
التحصيالن بيكار در سطح كشـور وجـود دارد بلكـه در     تنها امكان قطعي افزايش فارغ نه ،روند

سطح روابط ميان فردي نيز نظير همسرگزيني پيامدهاي مطلوبي بـراي زنـان و مـردان انتظـار     
  .سازد نسل آتي جامعه يعني تعليم و تربيت فرزندان آنان را متأثر مي ؛ و اين،رود نمي

  
  هاپيشنهاد

شـمار   ةرونـد فزاينـد   برخاسـته از هـاي   در پاسخ به چالش آمدبرمبناي آنچه در اين نوشته 
 ةدر رونـد توسـع  بتوانـد  كه كشـور  رسد براي آن نظر مي  به ،دانشجويان زن در آموزش عالي

مثابـه   وري اطالعات و مسئول و متعهد بـه اتكي بر نيروي انساني زنان آگاه به فنجانبه م همه
التحصيل  افزايش شمار دختران و زنان فارغ و در ضمنانساني عمل كند  ةنيمي از توان بالقو

ريزان و  الزم است كه برنامه نشوداجتماعي و فرهنگي تلقي  ةبراي توسع» تهديد«ها  دانشگاه
آموزشي و اقتصـادي كشـور بـه ايجـاد تعـادل بـين        ةسيم حواشي توسعاندركاران تر دست

هاي مـورد نيـاز در بخـش آمـوزش      كار و گزينش داوطلبان تحصيل در رشته نيازهاي بازار
ها ايجـاد   اي در دانشگاه هاي تحصيلي در اين راستا بايد رشته. ها اقدام كنند عالي در دانشگاه

در . هاي توسعه اقتصادي كشور هماهنگ باشـد  برنامهشود كه با نيازهاي بازار كار صنعت و 
هاي اشتغال بـراي   هاي نوين در ايجاد زمينه ورياگيري از دانش، ابزارها و فن بهره زمينه،اين 
  .برابر معضل بيكاري راه نجاتي است در ،هاي زن التحصيالن دانشگاه فارغ

كـه   ــ  فعاليت مفيد خود كرده از گسترة زنان تحصيل براي آگاه كردناز سوي ديگر بايد 
از طريق فحواي دروني دانشگاهي آنان ـ  در بدو امر حفظ سالمت جامعه و نسل آينده است

وسيله دامنة انتظارات زنان براي پذيرفتن  تا بدين اقداماتي صورت گيرداي  و ارتباطات رسانه
 كه آن است است،آنچه مسلم . كندهاي اجتماعي و دستيابي به شغل مناسب تغيير  مسئوليت

 ةتوسـع  ،علـم و صـنعت   ةويژه مشاغل سـنگين در حـوز   هاي شغلي به در بسياري از حيطه
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با  ،هاي جسمي آنان موانع فرهنگي يا توانمندي ، با توجهكرده فعاليت زنان تحصيل و اشتغال
ايـران   ةحال توسـع  در ةكه جامع مسئله، مانع از آن نيستاين . هايي مواجه است محدوديت
سهم  كند؛ چه،در سطح آموزش عالي باور را كرده  هاي زنان تحصيل توانمنديها و  تخصص

گـزارش  % 7، 1383در سال  مديران زن متخصص به كل مديران متخصص در سطح كشور
رسـد   نظـر مـي   بـه  ،كنند سرعت طي مي هاي خودباوري را به كه زنان پله هرچند. شده است
زنان در كشور  ةساالري در پيش روي توسع براي رسيدن به مرز شايسته طوالني يهنوز راه

هاي باال هنوز از حقوق و دستمزد كمتر  چه بسيارند زناني كه با تخصص و توانمندي. دارند
در روند رشد  كه استاين غيرقابل انكار  نكتة. از يك شهروند عادي در كشور برخوردارند

ص زنـان بـا ايجـاد    انسـاني سـترگ و متخصـ    ةپايـدار بايـد سـرماي    ةساالري و توسع مردم
تـوازن   ،كنـار آن  و در گيـري شـود   بهـره گيـري   ويژه در سطوح تصميم هاي شغلي به فرصت

بـار   ،آموزش عالي برهم خورده اسـت  صةدليل مشاركت ناكافي مردان در عر جنسيتي كه به
تحصيل زنان  ةالزم است به توزيع عادالنه و مستدل سهمي زمينهدر اين  ؛ وديگر برقرار شود

 ،هـاي اجتمـاعي   تـا از بـروز بسـياري از ناهنجـاري     شـود توجه  ها ان در برخي رشتهو مرد
  .عمل آيد اقتصادي ممانعت بهو فرهنگي 

 
  نوشت پي

 

ـ اقتصادي يك كشور، تغيير در سـازمان   غييرات پيشرونده در ساختار اجتماعيتوسعة اقتصادي بر ت .1
  .فناوري و نهادي ونيز تغيير در طرح توزيع درآمد داللت دارد
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