
 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نامۀ زنان پژوهش
  91 -  75، 1394 تابستان، دومشمارة ، ششمسال 

  1موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران

  *سمیه سادات شفیعی

  چکیده
. یـابی پژوهشـی علـوم اجتمـاعی زنـان اختصـاص دارد       حاضـر بـه اولویـت   مقالۀ 

جـوان  عرصـۀ  اجتماع علمی ایـن   يکار میدانی اعضاتجربۀ یابی برآمده از  اولویت
تخصصی، ضمن توجه به چگونگی تداوم انباشـتگی علـوم اجتمـاعی زنـان و نیـز      

هایی که در ایـن حیطـه    شده، با نگاه به پرسش طیسازي ابعاد پژوهشی مسیر  روشن
  .اند دستاوردهاي سودمندي دارد پاسخ مانده بیدر ایران مطرح نشده یا 

یافتـه بـا    سـازمان  مصـاحبۀ نیمـه  ایـن تحقیـق کوشـیده تـا از رهگـذر      بنابراین، 
 هـاي موضـوعی آنـان    گران متخصص علوم اجتماعی به گردآوري اولویـت  پژوهش

در حکـم  شـده   انجـام هـاي   ی پـژوهش که ناظر به ارزیاب هایی همت گمارد؛ اولویت
ایران از منظر جامعۀ بخشی از ساختار علمی این حیطه و نیز درك مقتضیات کنونی 

  .است ایشان
دهـۀ  دهد متخصصان با درك تغییرات اجتماعی پرسرعت چند  ها نشان می یافته

هـا،   گـذاري  سیاسـت  کارهاي جنسیتی بـر موضـوعاتی چـون    و اخیر و تحول کرد
هـا و مشـکالت اجتمـاعی، سـبک      ک جنسیتی، خـانواده، آسـیب  اشتغال، تفکی

  .دارندتأکید زندگی، مهاجرت، مطالعات فرهنگی زنان و مطالعات نظري 
گـذاري، تفکیـک جنسـیتی،     پژوهش علـوم اجتمـاعی زنـان، سیاسـت     :ها واژه دیکل

  .خانواده، سبک زندگی، مطالعات زنان
  

  طرح مسئله. 1
علم از جمله مواردي است کـه در  گوناگون هاي  حوزهیابی موضوعات پژوهشی در  اولویت
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کـه در   حـالی  ، در2است علوم پایه و نیز علوم انسانی در ایران به فراخور مطرح شدهحوزة 
زیـرا بـا وجـود    ؛ شـدت محسـوس اسـت    بهپژوهش و مطالعات زنان جاي خالی آن حوزة 

هـاي جسـته و    پـژوهش مطالعـات زنـان و نیـز    حوزة شده ذیل  انجامها و مطالعات  پژوهش
تر حول چه  ها بیش پژوهشهاي علوم اجتماعی، مشخص نیست این  حوزهگریخته در سایر 

بـه عبـارت   ؛ اند ماندهپاسخ  بیچنان  هم اي هاي پژوهشی پرسشمحورهایی انجام شده و چه 
بـا اتخـاذ رویکـرد    و  علـوم اجتمـاعی زنـان اسـت    مسـئلۀ  چنـان   چه موضوعاتی هم ،دیگر

کـه اشـراف    حال آن. است چنان مغفول مانده هایی از این علم هم حیطه، چه گذارانه سیاست
الزم بنابراین، . در پی داردرا مؤثرتر و کارامد هاي  گذاري ها موجبات سیاست مطالعاتی بر آن

هـا و   اندیشهتولیدکنندگان علم، آرا و  در مقامگران این عرصه  است ضمن مشارکت پژوهش
دیگـر   با یک شان هاي پژوهشی فعالیتمیان رابطۀ مؤثر گرد آمده و امکان برقراري  شانتجارب

انـدازي   چشـم هاي موضوعی آتی با  اولویتاستخراج . گران مخاطب میسر شود نزد پژوهش
گران متخصـص، بـا    کارشناسان و پژوهشتوصیۀ ، در کنار تجویزات و )ساله  پنج( مدت میان

شود در  میگران مترصد این حوزه موجب  آموخته و پژوهش دانشبخشی به مخاطبان  آگاهی
تـر   به موضوعات کم ،هاي مطالعاتی حیطههنگام انتخاب موضوع پژوهش با اشراف کافی بر 

کاري، بـا حفـظ مشـارکت علمـی و جریـان       دوبارهشده بپردازند و نیز ضمن پرهیز از  مطرح
  .نجامندیبافزایی مطالعات  همانباشتگی علم، در نهایت به 

حـوزة  هاي پژوهشی مـرتبط بـا زنـان در     اولویتاین تحقیق با هدف استخراج  ،بنابراین
مهمی کـه در پـژوهش زنـان در     هاي پرسشموارد معتبر و رسیدن به تهیۀ علوم اجتماعی و 

موجب مشارکت که  ،ها اند و تحقیق بر روي آن  ماندهپاسخ  بیچنان  علوم اجتماعی همحیطۀ 
  .انجام شده است ،شود میدر علم 

منـد بـه انتقـال     روشاي علمـی و   در قالـب مطالعـه  مصاحبه با متخصصان  ،منظور  بدین
با درك نیازهاي پژوهشـی  و  نجامدا یمتجارب مربوط به انجام پژوهش و تولید دانش بومی 

در نـان  علوم اجتمـاعی ز  ةنشد کشفگشاي ابعاد  ضمن طرح مباحث نظري راه ،فعلی و آتی
  .استعلمی  يساختارحکم 
  

  روش تحقیق. 2
مـوزر و  . به روش کیفی بر اساس مصاحبه با خبرگان امر انجـام شـده اسـت    ،تحقیق حاضر

جـا بـه    در این. دانند میاستاندارد  مصاحبۀ نیمهمصاحبه با متخصصان را نوعی ) 2002( ناگل
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 اي متخصص در حـوزه در نقش شخص، بلکه به قابلیتش ) کل یا( در مقامشونده نه  مصاحبه
نماینـدگان  در مقـام  بلکـه   ،منفـرد  يمـورد منزلـۀ  متخصصان نه بـه  و  شود میخاص توجه 

  .)183: 1387فلیک، ( شوند میگنجانده نمونه از متخصصان خاص در ی گروه
هـاي   پرسـش . ساخته میسر شده است نامۀ محقق پرسشاستاندارد به کمک  مصاحبۀ نیمه

 .هاي نظـري محقـق   فرض پیشموضوع و نیز ة دربارادبیات علمی  بر مبتنی است نامه پرسش
کننـده بـا    مواجهـۀ مصـاحبه  هاي جدیـد در هـر    ایدهفضاي کلی کار بر روي طرح بنابراین، 

اصـلی محـور پـژوهش کیفـی      هاي پرسشهرچند  ،بر این اساس. متخصصان گشوده است
در حـین  پرسـش  بـراي طـرح   را ضامینی باید م ،هایش یافتهاما هر مصاحبه بر حسب  ،است

 .استهاي بعدي با خود داشته  مصاحبهمصاحبه و نیز در 
بر اساس معیارهایی از سـایرین متمـایز و در نهایـت متشـکل      ،آماري این تحقیقجامعۀ 
مقالۀ  داشتنعلوم اجتماعی، رشتۀ مدرك دکتري در  داشتناین معیارها، جملۀ از . شده است

کاري یا اذعان رزومۀ ضوع زنان بر اساس موبر زنان، تمرکز مداوم حوزة علمی پژوهشی در 
تخصصی مطالعاتی بر حسب عالقه و نیز شهرت فرد به این حوزة شخصی به تمرکز بر این 

  .این حوزه استمطلعان مهم بر حسب شناخت سایر 
 مـذکور  هـاي  یژگیو که بود یمتخصصان کمتعداد  دهندة نشان يآمار ۀجامع ۀیاول برآورد

) سرشـماري (کوچـک پوشـش کامـل     جوامـع  براي که جا آناساس و از  نیبر ا. ندشتدا را
 و شـد  انجـام شـماري   تمـام بـه صـورت    پژوهش ،)9: 1375 ،سرایی(بهترین انتخاب است 

نفـر از متخصصـان مصـاحبه    حدود پانزده رفت با  میبینی اولیه گمان  پیشاساس  بر هرچند
نفـر از  ده بـا   ،هـا  رسـان  اطـالع به همکاري  نداشتن تمایلدلیل به  ،انجام شود، اما در نهایت

  .علوم اجتماعی زنان مصاحبه انجام شدحوزة گر  متخصصان پژوهش
  

  ها یافته. 3
ـناس  جامعهشناس،  جمعیتمتخصصان  ،در تحقیق حاضر ـناس و در مجمـوع   انسـان  ،ش یـک   ،ش

شـده   گردآوريهاي  ارائۀ دادهدر ادامه، ضمن . ندا هاستاد، سه دانشیار و شش استادیار شرکت داشت
  .اند شدههاي پژوهشی علوم اجتماعی زنان ارائه  اولویتها، مقوالت اصلی  مصاحبهاز 
  

  هاي پژوهشی اولویت 1.3
اشـاره  به تغییرات اجتمـاعی   شان،درآمد بحث پیشدر بخش  ،رسان اطالعبرخی از متخصصان 
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در خـود  کـه   است  کردهزیادي دگرگون اندازة ند که معادالت اجتماعی جنسیت را تا ا هداشت
هـاي   شـکاف وقوف بـه   ،چنین نگرشینتیجۀ . بررسی استدرخور موضوع پژوهشی  قالب

هـا،   گـذاري  سیاسـت برخـی قـوانین و   پشـتوانۀ  هایی است که بـه   نابرابريجنسیتی و درك 
نـوعی اعمـال قـدرت، عـامالن را بـه عمـل در       مثابـۀ  کند و خـود بـه    میمحدودیت ایجاد 

  .که چندان رغبتی بدان ندارند اردد وامیهایی  میدان

  ها گذاري سیاست 1.1.3
 3یاجتماع ـ یاسیس میرژ تداوم کارکرد و یچگونگ ،ییچرا مطالعۀو  یبررس هاي پژوهشی یکی از الویت

  :است یپژوهش يها تیاولواز  یکیآشکار و پنهان مرتبط  يگذار استیس و تیجنس طۀیح
دارنـد کارهـایی را انجـام    اند  نشستهگذاري دولت است؛ یعنی آنانی که باال  موضوع سیاست

مـثالً  ؛ عمـومی حـوزة  و هـم بـه   گـردد   برمـی خصوصی حوزة با قوانینی که هم به دهند  می
درس هـا   رشتهزنان در بعضی مشاغل استخدام نشوند، در برخی از . شوند میمشاغل حذف 

را بـه خانـه   هـا   ایـن وجود دارد که گذاري  سیاست این! این یعنی رانده شدن دیگر. نخوانند
  ).متخصص اول( این موضوع مطالعاتی االن براي من خیلی اولویت دارد. بفرستند

بر نگرش شـهروندان تهرانـی بـه    مؤثر من یک مقاله در مورد عوامل فرهنگی اجتماعی 
جالب است . کنند میزن مسلمان را چگونه ترسیم ها  اینهویت زن مسلمان کار کردم؛ یعنی 

که یک زن مسلمان باید فعالیت اجتماعی داشته باشد و کنند  میبدانید که االن مردم تهران فکر 
 خانوادگی برایش مهـم اسـت و بایـد   هاي  نقش. به مراتب باالي مدیریت هم برسدتواند  می
و معتقدنـد زن   اند قائلمنتها هنوز بین جایگاه سیاسی زن و مرد تفاوت . را داشته باشدها  این

طـور   هایی که کردم، حاال این من در تحلیل. سیاسی با مرد تفاوت داردهاي  پتانسیلبه لحاظ 
ملکه سبا حاکم بوده است و به نیکی مسئلۀ  قرآن؛ چون در گوید طور می این قرآننیست که 

ده هاي سیاسی بـه زن داده نشـ   که به نظر من فرصت فعالیت حالی در. شود میهم از آن یاد 
حتی االن در دولت جدید هـم ببینیـد کـه    . ها رشد دهد است تا بتواند خود را در این عرصه

  .)متخصص چهارم( انگار هنوز باور ندارند. اي به زنان داده شده است هاي حاشیه همان پست

  خانواده 2.1.3
د بعهاي پژوهشی متفاوتی را هم از بعد کارکرد، هم از  که اولویت ،از دیگر محورهاي اصلی

  . کند خانواده است تشکیل آن و هم از بعد بقا ایجاب می
گرایش و  ،فیحفظ مناسبات اعضا، تعهد به انجام وظا يراستا درخانواده  کارکرد) الف

مطالعـاتی  حیطـۀ  ، هـا  آن گیري و تحـول گرایشـات   شکلمؤثر در ترجیحات اعضا و عوامل 
  .بررسی استان شای
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که چه اتفاقی در  این. هاي مهم ازدواج است و دیگري خانواده کنم یکی از حوزه من فکر می
خانواده در جریان است؟ چه تعامالتی بین زن، شوهر، فرزندانشان و حتـی نسـل بـاالتر از    

خواهنـد؟ چـون    هاي ایرانی یک یا دو بچه می گوییم خانواده ها وجود دارد که مثالً ما می آن
ابعادي که براي ما مهـم  همۀ و در افتد  میدارد ها  حوزة خانوادهیکی از اتفاقاتی است که در 

اي،  خانوادة هسـته ؟ چه در افتد میاین است که در خانواده چه اتفاقی . گذارد تأثیر میاست، 
چـه  . نشـا  اي خویشـاوندي  خانوادة شبکهو چه  ،در یک خانه هستندها  بچهکه پدر، مادر و 

 گـذارد؟  هایشـان تـأثیر مـی    خواستهاز ها  این؟ چه چیزهایی روي درك افتد میاتفاقاتی دارد 
  ).متخصص سوم(

کـه کـارکرد بازتولیـد و     ،ترین نهـاد اجتمـاعی   کوچکدر حکم توجه به کارکرد خانواده 
کـه مبتنـی    ، اش جوامع را به عهده دارد، امروزه از شکل صـوري همۀ پذیري اعضا در  جامعه

ــر تعــاریف آمــاري و شــرط ســکونت در واحــد اســت   مســکونی در شــکل خــانوار يب
)household(، یـا   یخـانگ  هم؛ هاي جدید مطالعاتی است متمایز شده و خود بسترساز حوزه

رابطـۀ  که منظور از آن زندگی مشترك دو شریک جنسی همراه بـا   )cohabitation( ینیبال هم
دربـارة  ). 795: 1376گیـدنز،  ( دیگـر اسـت   یـک صمیمی و عاطفی بدون ازدواج قانونی بـا  

فرهنگی موجب افزایش  و تغییرات اجتماعیکه هاي ظهور این نوع خانواده باید گفت  زمینه
جنسی پـیش  رابطۀ فردگرایی و نیز ترویج آزادي جنسی در غرب شده و با از بین بردن قبح 

متخصص دهم بـا طـرح   . فرهنگ انجامیددر قالب از ازدواج، به تسهیل روابط دختر و پسر 
اولویـت پژوهشـی، بـا دوراندیشـی      در حکمخانگی و ضرورت پرداختن به آن  موضوع هم

  :کند میاولویت پژوهشی مطرح در حکم را  شابعاد جنسیتی این پدیده و نیز پیامدهای
هـا زنـدگی    پسرها از خدایشان است که یک زنی بیاید تنهـا بـا آن  . به ضرر زنان است دیگه

. دهـد  مییک دختر شانس ازدواجش را از دست . مفت و مجانی بهشان سرویس بدهد. کند
خـب  . اگر هم بارور بشـود کـه دیگـر آن بچـه واویالسـت     . دهد میاش را از دست  باروري

  ).متخصص دهم( ها مسائلی است که باید مطالعه شود این

ـ پد( ازدواج باخانواده  ،يریگ شکل بعداز ) ب ازدواج . اسـت  مـرتبط  )یاجتمـاع  يا دهی
 ،ایـن ارتبـاط   تـر نقـاط دنیـا    در بیش .برقراري ارتباط رسمی و قانونی میان زن و مرد است

به دنیا آوردن و  شده، بارداريتأییدبرقراري ارتباطات جنسی بر اساس هنجارهاي و  کاري هم
از جمله ؛ استاي  کننده فاکتور تعیینسن ازدواج در مطالعات اجتماعی . شود را شامل میبچه 

زا  بحـران تـر از آن   رفتن سن ازدواج و بلکه بیش باال ةبه انداز ممکن استازدواج زودهنگام 
افـزایش   عبارت اسـت از پیامدهاي ازدواج زودرس برخی  ،از منظر برخی متخصصان. باشد

  .شیسوادي زنان، حاملگی در سنین پایین، چندزنی، فرار از خانه و خودک کمسوادي و  بی
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چـون دخترانـی کـه در سـنین پـایین      ؛ هاي فحشاسـت  ریشهازدواج در سنین پایین یکی از 
در سـن پـایین ازدواج    ،طـور نبـود   ایـن کـه اگـر    ،انـد  که بدسرپرسـت  کنند یا این میازدواج 

کـه   خاطر اینه ب. که به دلیل اختالف سنی زندگی ناموفقی خواهند داشت کردند و یا این نمی
یعنی راه خیلـی نزدیکـی اسـت بـه     ؛ که ازدواج کنند جاي این به ،فروشند را میها  این معموالً

  ).متخصص دوم( شوند میها به مردان معتاد فروخته  این مثالً. اعتیاد و فحشا
دهد که زنی که زود ازدواج کند به این علت که خیلی زود از تحصیل  میمطالعات نشان 

گیرد تا زنی که زمانی ازدواج  میتر در معرض خشونت قرار  بیش ،افتد میدور   بهمندي  و توان
بعد هم منتقـل  . ها همه باید مطالعه شود این. کند که تحصیل کرده باشد، شغل داشته باشد می

  ).متخصص هفتم( ها کاسته شود خشونتشود به سیستم حقوقی تا یک مقداري از این 

اهش سن ازدواج، افـراد بسـیار   نیز موضوعی است که در قیاس با ک ازدواج سنافزایش 
زاي  آسـیب  هرچنـد ایـن گسـتردگی پیامـدهاي عمیقـاً     ؛ استکرده تري را درگیر خود  بیش

  .ندارد در پیرا ) با وجود قلت وقوع(ازدواج در سنین پایین 
حاال چه اتفـاقی افتـاده اسـت کـه متوسـط سـن       . از همین استاي  زیرمجموعهازدواج هم 

سـال رسـیده اسـت؟ چـرا؟      25سال و در دختران به  29تهران به ازدواج پسران ما در استان 
را کـه ایـن   هـایی   خـانواده کـه   جز این ،را جواب بدهیمسؤال این توانیم  نمیما گویم  میمن 
. را پرورش داده است بتـوانیم بشناسـیم  ها  بچهکه این اي  جامعه، اند شدهدر آن بزرگ ها  بچه
براي همـین اسـت کـه مـا االن     . بشناسیمتوانیم  اي نمی جزیرهرا ما با مطالعات پراکنده ها  این

کـار کنـیم؟ کجـا را بگیـریم؟      چهسردرگم هستیم که اگر بخواهیم سیاست جمعیتی بنویسیم 
  ).متخصص سوم( نداریمها  آنو شناخت دقیقی از دانیم  نمیاهمیتشان را . دانیم نمی

بلکـه بخشـی از   ؛ یسـت وضعیت ازدواج منحصر به الگوهـاي زنـدگی شـهري ن    ۀمطالع
  :هاي آتی باید متوجه ازدواج دختران روستایی نیز باشد پژوهش

کـه   بـه خـاطر ایـن   . سن ازدواج خیلی در روستاها باال رفته اسـت  ]این است که[ مشکل من
ایـن دختـران   . اند مردها مهاجرت کرده. باروري آمده پایین. شانس و فرصت ازدواج ندارند

. ند، تحت پوشش و سرپرستی پدرشان هستند و بعد برادرشـان که شغلی هم ندار ،روستایی
  ).متخصص دهم( هاي خطرناکی در آینده خواهند داشت موقعیتها  اینخب 

یکـی از  منزلـۀ  بـه  نیـز   ،که به صیغه معروف اسـت  ،موقت ازدواجیا  منقطع نکاح، متعه
از جمله موضوعاتی اسـت کـه از بعـد     ،عرف مطرود دانسته شده درکه البته  ،اشکال ازدواج

 ،تعدد زوجـات پدیدة آن با رابطۀ شناسی، روندهاي عام و نیز  سنخچرایی، چگونگی، پیامد، 
 ،چنـین شـأن اجتمـاعی زن    و هـم  ،شـود  میشناسی نوعی چندهمسري دانسته  جامعهکه در 

   .استنیازمند مطالعۀ تخصصی 
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امـا   ،خب اشکالی ندارد. و منطقی باشد روابط شرعی. خب باشه ؟شما صیغه را قبول کردید
ممکن هم هست با صیغه بروند هـزار نـوع کـار    . آید صیغه شود نمیاي که  باکرههیچ دختر 

م یخـب مـا بیـای   . پـذیرد  نمیاجتماعی است که عرف مسئلۀ یک  ،اما از نظر اجتماعی ،بکنند
  ).متخصص دهم( سراغ این براي مطالعه

شاید . کارکردهاي خانواده و ضامن بقاي نسل مطرح استیکی از در حکم فرزندآوري 
تـر   گیر باروري در بیش گذشته، کاهش چشمدهۀ شناختی در طول سه  ترین تغییر جامعه مهم

توان آن را  که می یافته است شایان توجهیکاهش  يباروردر ایران نیز . دنیا بوده استنقاط 
هاي تنظیم خانواده، تحـول متغیرهـاي    برنامه دانست؛ از جمله مسائلبرخی  حاصل موفقیت

سوادي عمومی، باسوادي و باال رفتن سطح تحصـیالت   بیکاهش میزان  مانند ،مدرنیزاسیون
کـاهش   ،زنان، باال رفتن میزان شهرنشینی، افزایش خدمات بهداشتی و درمـانی و در نتیجـه  

هـاي اجتمـاعی،    آگـاهی مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و افزایش امید به زندگی، ارتقـاي  
هزینـۀ  تر به امکانات و خـدمات زیربنـایی، افـزایش     کاهش ازدواج زودرس، دسترسی بیش

  ).113: 1386 ،پور یکاظم( ياقتصادمعاش و فشارهاي 
مطالعـات  . اسـت درخور تـأملی  نیز موضوع پژوهشی  نیجن سقطذیل سرفصل مذکور، 

  :دهد مینشان 
با توجه به جوانی جمعیت ایران، تغییر نگرش زنان در مورد بعد خانوار، به تعویق انـداختن  

در هاي قانونی  تأثیر محدودیتفرزندآوري، نبود والدین در اوقات زیادي از روز در خانواده، 
گیري سقط غیربهداشتی وضعیت خاصی را به وجود آورده که نیازمنـد توجـه و    شکلروند 

هاي  سیاستبسا از دید برخی از کارشناسان، این وضعیت تغییراتی در  چه. استبررسی میدانی 
طلبد تا شـاهد   میگیري از مفهوم سالمت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی  بهرهقانونی را با 
  .)6- 4: 1384بهجتی و دیگران، ( هاي غیربهداشتی باشیم سقطگیر  کاهش چشم

علـت ایـن   . ی هست که نه علتش کامل معلومـه ین موضوعاتا سقط جنین هم از یا مثالً
 ]مکـث [که خارج از ازدواج بوده است، یا نوجوان بوده و  خواهند یا این نمیاست که بچه را 

چرا کـه  ؛ اگر آدمش را هم پیدا کنید جواب درست به شما نخواهد داد. دانید را نمی ]علتش[
مـن در اخبـار خوانـدم چنـد هـزار سـقط        مـثالً . دهند میترسند، سقط را مخفیانه انجام  می

هم به عنـوان رفتـار جمعیتـی و هـم در رابطـه بـا        ؛این خیلی مهم است. غیرمجاز در کشور
همیشه . دهند میها با تنش این کار را انجام  آدمچون ممنوع است،  ؛آرامش زندگی اجتماعی

هـا اگـر از دیـد     توقدهند و خیلی  میبا نگرانی و استرس و احساس خطر این کار را انجام 
عواقب روانـی، اجتمـاعی، جسـمی    . خیلی مشکالت بعدي براي زنان دارد ،ها نگاه کنی زن

 هاي مهمی براي سالمت جمعیت اسـت و هـم قابـل مطالعـه نیسـتند      حوزهها هم  این. دارد
  ).متخصص هفتم(
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  اشتغال 3.1.3
؛ اشـتغال اسـت  تداوم تبعیض جنسـیتی  عرصۀ ترین  از نظر متخصصان پژوهش حاضر، مهم

طـور   به« :اجتماعی عامی در ایران است ـ  کاري موضوعی کلی و چالش اقتصادي هرچند بی
کـاري بـه    مشکل بـی . کاري است اي که کشور دارد، مشکل بی خاص به نظرم مشکل عمده

ایـن  بـا وجـود   ). متخصص نهـم ( 4»ترین مشکلی است که مردم ایران دارند نظر من، بزرگ
هـاي کـالن تعریـف شـده و      گیـري  تصـمیم موجود اشتغال در امتداد هاي  فرصت ،نابرابري

نیمـی از  در مقـام  هـا و اسـتعدادهاي سـرگردان زنـان      پتانسـیل نتوانسته تخصص، مهارت، 
  :کارگیري آنان منتفع سازد هرا جذب کند و کشور را از فواید بکشور جمعیت 

ایـن بحـث   . اسـت  گویند جمعیت ما در حـال کـم شـدن    میاالن یک بحثی وجود دارد که 
غافـل  . شـود  میشود و متعاقباً نیروي کار ما هم کم  میکه جمعیت ما کم  این. درست نیست

. کننـد  نمـی کـار   درصد زنان ما در خانه هستند و اصـالً  90که در حال حاضر حدود  از این
ایـن  . شـود  تـأمین مـی  ها نیـروي کارتـان    سالدرصد استفاده کنید، تا  90خب شما از همین 

آن تفسیرهاي سنتی و دولتی و ایـن  . ما در کل موقعیت زنان را در نظر داریم. هست چیزها
اگـر ایـن   . المللی هم یک چنین تعریفی دارند بینهاي ددر استاندار. نظرمان نیست چیزها مد

زنان هم کمـک  توسعۀ و . یابد میتر توسعه  تر توسعه پیدا کند، جامعه هم بیش ها بیش برابري
  ).متخصص هفتم( چرا که در جامعه باید تعادل باشد ؛کند میمردان ۀ توسعتري به  بیش

سخنان رئیس جمهور را یا هر سازمانی  ،کنی میمحتوا نی یا تحلیل ک شما وقتی نگاه می
روي نقـش مـادري بـود، خـانواده،     تأکید بینید که  میقبل را دورة که مربوط به زنان بود در 

روي وضـعیت   خب می. آید ها می ست که این حرفخود نی بیخب . دار شدن بچهزایمان و 
هـا   سـري از آدم  بینی که نیاز هست که یک بینی و می کاري و تورم اقتصادي جامعه را می بی

خـودش تبـدیل    ببینیـد اصـالً  ...  شود جا پیدا می خونی این خب یک هم. کنار گذاشته شوند
ایـن موضـوع    نـد مهاجرپذیردر کشورهایی که  ... شود به یک گفتمان اجتماعی فرهنگی می

هـا را کنـار    چون تورم و وضعیت اقتصادي بـد اسـت خـانم   . افتد در میان مهاجران اتفاق می
هـا   اما ایـن اتفـاق مـدام در مـورد خـانم      ،خب ما به آن شکل مهاجرپذیر نیستیم. گذارند می
ه در هـاي تنظـیم خـانواد    بینیـد ایـن درس   کـه مـی   یا ایـن . شوند ذاشته میگافتد که کنار  می

بینـی   کنی می خب چرا؟ وقتی بررسی می. شود شود و کنار گذاشته می رنگ می ها کم دانشگاه
  ).متخصص ششم! (که االن وقت زاییدنه، وقت کار کردن نیست

  تفکیک جنسیتی 4.1.3
دیگـر قلمروهـاي تـداوم    جملـۀ  عمومی از  ۀهاي غیررسمی عرص حیطهتفکیک جنسیتی در 

اي پیامد نگـرش   اندازهاین موضوع تا . جنسیت استحیطۀ رژیم سیاسی اجتماعی حاکم بر 
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دغدغـۀ  ها، قدرت نیروهاي فشـار و   دولتخصوصی است که به فراخور عرصۀ تعلق زن به 
اهمیـت و   ،هـاي مختلـف   دورهدر شود و  از آن مینفوذ چنین برداشتی  ذيهاي  گروهافراد و 

سنجی و نیز ارزیابی  امکاناجراي این سیاست در اغلب موارد با . یابد میاالجرا  الزماي  جنبه
اجـرا و تـدابیر   نحـوة  گران به ماهیـت موضـوع،    میدانی گرایش کنشمطالعۀ نتایج در شکل 

که این موضوع از منظر متخصصان علـوم   حال آن. کنشی آنان در زمان مواجهه همراه نیست
کـه سیاسـت    آنویـژه   بـه . طلبـد  میه در این طرح مطالعات جدي را کنند اجتماعی مشارکت

هرچند امروز در برخـی مـوارد بـدیهی انگاشـته     داشته است و اجرا  ۀتفکیک جنسیتی سابق
  .ها جاي بررسی دارد رسان اطالعاما از نظر ، شود می

هاي دخترها  کالسهاست که  محدودیتخاطر این   هها ب بحثببینید یک تعداد زیادي از این 
چرا؟ چون یک دختر و . دهد میها انحرافات اجتماعی را افزایش  این. شود میو پسرها جدا 

پسر جوان توي یک کالس دانشگاه با هم باشند و صحبت کننـد بـه روابـط پنهـانی منجـر      
عرصۀ قدر از  ههر چ...  چون روابط پنهان یک عواقبی دارد که روابط آشکار ندارد. شود نمی

وقتی  .شاپ نروند کافیدختر و پسر رستوران نروند، . ها خارج شوند بدتر است یناعمومی 
اما وقتی به روابط زیرزمینـی   ،شود میخندند، انرژیشان تخلیه  میگویند و  میها در جمع  این
این اعتیاد هـم کـه زیـاد    . کشد، هیچ امنیت و نظارتی ندارد میتر  کشد، به جاهایی باریک می
  ).متخصص دهم( شود میجا منجر  هاي خصوصی هست که به این لمحفاین . شود می

فرایندهاي جداسازي دو جنس و تمایزبخشی به آنان بـا ارجحیـت مـردان در     ،در مقابل
هـاي   محـدودیت هاي اجتماعی و نیز اقتصادي، تمرکز بر دستاوردهاي زنان در خالل  عرصه

مندي آنان از دیگر موضوعات نیازمند بررسی  تاریخی موجود، به منظور اثبات توان شکل به
هـاي اجتمـاعی زنـان، مناصـب و      نقش ۀهاي پژوهشی مطالع اولویتیکی از بنابراین، . است
  .استهاي آنان در بازار کار  فعالیتپژوهی  روندو  هاي شغلی پایگاه

قدر خـوب   همند هستند، چ عمومی قدرتعرصۀ قدر در  هکه زنان چ در کنار این، نمایش این
، زنان در مشـاغل بـه   دهم میهستند، ببینید من االن در یکی از کارهایی که خودم دارم انجام 
که تا حاال در انحصـار  کنند  میاصطالح مردانه مشغول به کارند؛ یعنی در جاهایی دارند کار 

 که مثالً نای. هستنددار  ها معدن بعضی. از کارخانه گرفته تا پتروشیمی تا معدن ؛مردها بوده است
  ).متخصص اول( کنند میدر عقد قراردادها، مسائل حقوقی و اقتصادي زنان بسیار خوب کار 

  ها و مشکالت اجتماعی آسیب 5.1.3
مانند سـایر کشـورها    ،هاي اجتماعی بندي مشکالت و آسیب مقولههرچند بر سر تعاریف و 

هایی  پدیده شان که همهمسائل در آن است همۀ توافق قطعی وجود ندارد، اما فصل مشترك 
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نامطلوب بوده و افکار عمومی جامعه و نخبگان را به خود مشغول داشـته و نـوعی وفـاق و    
از  ،پیچیدگی مباحث مذکور. )11: 1383عبداللهی، ( پدید آمده است شانآمادگی جمعی برای

هـاي اجتمـاعی از کمبـود     آسیبهاي کنترل و کاهش  برنامهخیزد که حل  برمیمهم نکتۀ این 
بـرد و   مـی مشکالت رنج گستردة منابع مالی، نیروي انسانی و سایر منابع محدودتر از طیف 

ها و افراد در معرض پیامـد و   گروههاي اجتماعی بیش از سایر  گروهکه برخی افراد یا  دوم آن
 بایداجتماعی  هاي کنترل و کاهش مشکالت برنامه بنابراین،. اند آثار سوء این مشکالت بوده

 برخـی با توجـه بـه رونـد رو بـه رشـد       ،بنابراین. آنان را در اولویت پوشش خود قرار دهد
و افـزایش شـیوع مشـکالت    ) 1383 قهـاري، (شـده   انجـام هاي  پژوهشمشکالت بر اساس 

توجه جدي به مشکالت اجتمـاعی  ) 1384 ها، نارنجی( تر پایینهاي سنی  گروهاجتماعی در 
  .اند داشتهبه موارد ذیل اشاره در این زمینه گران متخصص ما  پژوهش. اردضرورت ددر ایران 

ـ اخ تحـوالت  و يگـر  یروسـپ مطالعـۀ  پیچیدگی دربارة متخصص دهم  از جملـه   ،آن ری
  :گوید می ،جنسیتی بازار عرضه و تقاضاي آنمطالعۀ سن فحشا و نیز لزوم کاهش 

یعنی برخی از موضـوعات هسـت   ؛ گویند، خیلی کار مشکلی است میهمین سن فحشا که 
سنجش آن مشکل است و با یک کار تحقیقاتی که با ده نفر برویـد مصـاحبه کنیـد     که واقعاً

هـا پـایین    خـانم گویند سن فحشـا در   میکه  بحث این...  !بندي برسید که جمعتوانید به  نمی
ما بایـد بیـاییم   . ها مطالعه است دیگر اینخب . کنند میآمده، دخترها از راهنمایی سوق پیدا 

زنان نوشتم و گفـتم ببینیـد زن   مجلۀ اي در  مقالهمن در . ببینیم که چرا سن فحشا پایین آمده
آییم روي مردهاي  نمیپس چرا ما . شود نمیروسپی تا مردي متقاضی نباشد که زن روسپی 

  ).متخصص دهم( شود دیگر میروسپی کار کنیم، مرد روسپی هم 

هـاي   اولویـت ن زنان از جملـه  ایم در یالکل مشروبات مصرف زین و مخدر مواد به ادیاعت
  .پژوهشی است که جاي مطالعه دارد

همین پریشب یک برنامه در تلویزیون بود راجـع  . گویند روسپی میزنند به زن  مییک انگ 
هـاي معتـاد    ولـی زن  ،گفـت مردهـاي معتـاد بیمـار هسـتند      مـی کرد و  میبه اعتیاد صحبت 

هـا خیلـی    زنرود، میزان اعتیاد بـه سـیگار در    میها دارد باال  زنخوب اعتیاد در ! اند منحرف
  ).متخصص دهم( رود، مشروب هم زیاد شده میدارد باال 

. بـار قاچـاق آنـان اسـت     یبتمصـ  ۀچرخـ فـرار دختـران خـود موجـب      اسفناك ةدیپد
ارائـۀ  تنها به کاهش نرخ وقوع آن منجر نشده، بلکه حتـی بـا    نهکاري  پنهانانگاشتن و    نادیده

هـاي   رویـه انگاري و حتی غفلـت از اجـراي    کوچکتصویري نادرست و غیرواقع موجبات 
  :آورد میبازدارنده یا جلوگیري از تشدید آن را فراهم 
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توانـد وارد هـر    مـی یعنـی   ؛شناسی خیلی گسترده است انسانها من معتقدم  حوزة آسیبدر 
متعارفی برایشان  هاي غیر آسیباي هستند، کسانی که  حاشیهکسانی که  مثالً. اي بشود زهحو

کـه   ،یا در مورد دختران فراري. تواند باشد میها  گري یکی از آن روسپی مثالً. رخ داده است
. شـود  مـی فهمم این نیست که در رسانه گفتـه   میشناس بلد هستم و  مردممن به عنوان یک 

اي در رادیو از این قرار بود که دخترخانمی دعواش شده و از خانه رفتـه و شـب    برنامه مثالً
جـایش   بعـد ایـن  . بعد آمده خواسته از والدینش کـه در را بـاز کننـد   . دوستشخانۀ خوابیده 

شـود   مـی بعد که متوجـه  . شود که مادر در را باز نکند میجالب است که پدر خانواده باعث 
بعـد خـانم   . کنـد بـه کتـک زدن او    میکند، شروع  میرش صحبت مادر با آیفون دارد با دخت

دسـتۀ  دار و جـزو   این داستان اصـالً . برد میخودش خانۀ آید و این دختر را به  میهمسایه 
دختر فراري از نظر مـن کسـی هسـت کـه االن در ایـن      . شود نمیدختران فراري محسوب 

در کشـورهاي خلـیج فـارس    گـري   کنه؛ منظورم روسپی میشهرهاي خلیج فارس داره کار 
! ؟خـواهی چـه کنـی    مـی او برگـردد خانـه بـا او    . خب او در واقع دختر فراري است. است

  ).متخصص ششم(

و  اسـت  قدرت بدنی اعمال خشونت به مردان نسـبت داده شـده   دلیل داشتنهرچند به 
 شـده  انجـام  تـر  شیپ کودکان و زنان بر آن جینتا و زانیم ،ییچرا خشونت،چرخۀ مطالعات 

کننده در این تحقیـق الزم   شرکتهاي  رسان جنسیتی خشونت از نظر اطالع ۀاست، اما مطالع
  .رسد میبه نظر 

اما شاید تصـور باشـد کـه     ،تواند باشد و هم براي مردان میکه هم براي زنان  ،خشونت مثالً
مـرد   که براي مـردان وجـود دارد کـه مـثالً     ،به لحاظ قواعد حقوقی. تر است علیه زنان بیش
 تـر کـار بشـود    منـدي زنـان بـیش    جا باید روي تـوان  این. تواند زور بگوید میاختیار دارد و 

  ).متخصص هفتم(

  سبک زندگی 6.1.3
هاي گذشته، اهمیت یافتن سبک زنـدگی   از جمله پیامدهاي تغییرات اجتماعی ایران در سال

هـاي   نـدة انگـاره  دربردارهـاي فردگرایانـه،    محمل بروز کنش و منشدر حکم و نیز مصرف 
مصـرف   ،بنـابراین . گران و فرصتی براي خالقیت آنان است هویتی بر حسب تمایالت کنش

گیـري از   بـا بهـره   ،هـا  گرایی در کنار کاربرد رسانه مصرف. وجهی معیشتی ندارد دیگر صرفاً
گرایشاتی که ؛ زند میاي را رقم  سابقه بیآخرین ابزارهاي ارتباطی، گرایشات سبکی متنوع و 

  .هاي نظام اجتماعی سیاسی حاکم است در سطح کنش، گاه در موضع مقابل ارزش
تعداد فرزندان خیلی کم شـده  . چیزي که االن مسلم است این است که خانواده کوچک شده

افزایش پیدا کرده و گرایششان به فعالیت اجتمـاعی  ها  خانمتحصیالت دانشگاهی بین . است



 موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران   86

  

، گرایـی  مـادي کـه اساسـش    ،زندگی مـدرن را هاي  بکسما  ،از آن طرف. تر شده است بیش
من چه کار کن و چه کـار  بندة «: اومانیسم خودبنیاد و خالصه خدا کنار رفته است که بگوید

حاال امروز این کار را بکن، فـردا  «: گویند میشناسان و عالمان  همین متخصصان، روان. »نکن
، متأسفانه گرفت میي جامعه را در دست که باید راهبر ،سنت دینی ما. ها آن کار را؛ مدیست

همـۀ  خوب عمل نکردنـد و متأسـفانه   اي  عدهکه  قوت خودش را از دست داده است یا این
، در معـرض  کننـد  مـی که در این شرایط زنـدگی  کرده،  هاي تحصیل خانمما و آن هاي  خانم

ـ    . مدرن زندگی قـرار گرفتنـد  هاي  سبکاین هاي  ترکشآشنایی و  دام سـبک زنـدگی کـه م
. از طریـق مصـرف احـراز هویـت کـن     طـور   چـه بخور؟ طور  چهبپوش؟ طور  گوید چه می

دیـن بـراي   . جمـع زد شود  نمیسبک زندگی را با دین خیلی کلمۀ حواسمان هم نیست که 
اصالً هـم اساسـش بـا ایـن     . ، خیلی گسترده نیستدهد میکه براي عبد هایی  گزینهخودش 
یعنی در مبنا انسان دینی هویتش را از جاي دیگري کسب خورد؛  رویه نمی گرایی بی مصرف

، طـور  همـین هـم  هایمان  رسانهما رایج شده است، در جامعۀ چیزي که در متأسفانه . کند می
در تلویزیـون و از آن  . کنـد  مـی مبناهایشان با هم فرق ها  ایناین است که اصالً نفهمیدند که 

  )ص چهارممتخص(شود  میخیلی دارد کار  ]ماهواره[طرف، 

گرایـی اشـاره داشـته و آن را     مصـرف یعنی  ،متخصص دهم به روي دیگر سبک زندگی
  :داند میموجب کاهش ضریب پایداري خانواده 

هـا   ریشـۀ خـانواده  گرایی دارد تیشـه بـه    ماديها زیاد شده و این  خانوادهکه در  ،گرایی مادي
خواهـد   پسـره دلـش مـی    خب .آید یک توقعاتی دارد گرایی وقتی طرف می مصرف. زند می

اي یـک سـنگی را    هـر خـانواده   ،رود سراغ هر دختري مـی . ازدواج کند، سر و سامان بگیرد
مـن ایـن را    مـثالً . شود که متوسل بشـود بـه دروغ   اندازند جلوي پاش که این ناگزیر می می

کنـد   آید تقاضـاي طـالق مـی    می ،بیند که این را ندارد کنند دختره می دارم، وقتی ازدواج می
  .)متخصص دهم(

  :و بررسی شودژوهش پ تواند میتطبیقی سبک زندگی نیز مطالعۀ 
ن یاي نداریم که بگوید سبک زندگی مردم در خاورمیانه این است، ایـران یـک همچـ    نظریه

توانیم بخشی از چیزهایمان که مربوط بـه   میمنتهی . گرچه ما جدا از دنیا نیستیم. مدلی دارد
شناختی هم حکـم   بیها شناختی نداریم و ناچاراً در  ما در این. نیمشود بررسی ک میخودمان 

  ).متخصص هفتم( کنیم می

  مهاجرت 7.1.3
مطالعات جنسیتی مربوط به مهاجرت در . استهاي اجتماعی کالن مهاجرت  از جمله پدیده

  .طلبد اولویت پژوهشی توجه خاصی را میدر حکم شکل روندهاي ملی و فراملی 
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شـما فـرض کنیـد جریـان مهـاجرت از      . در بحث مهاجرت خیلی مهم هستندها  مسلماً زن
شـد کـه پسـرها     باعـث مـی   ،هایی با آن بسیار مواجه بود که کشور ما در دهه ،روستا به شهر

ازدواج  ۀهـا را بـا مضـیق    ایـن . تر از روستاها به شهرها مهاجرت کنند و دخترها بماننـد  بیش
ایـن یـک مثـال اسـت و یـا اگـر       . کنـد  میایش پیدا تجردشان افز ،کند و در واقع مواجه می

کند، سرپرست این خانواده کیست؟ خـانمی   ماند و همسر براي کار مهاجرت می خانواده می
هـایی بـه شـهرهاي     که اگر خـانم  یا این. که باید با مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم کند

شـما فـرض کنیـد    . رندها هم مسائل خیلی خاص خودشان را دا کنند، آن دیگر مهاجرت می
گیرد در همان شهر محل  اما درسش را خوانده است و تصمیم می ،دختري که ازدواج نکرده

هـایی او را تهدیـد    تحصیل یا شهرهاي دیگر کار پیدا کند، کجا زنـدگی کنـد؟ چـه آسـیب    
جا شروع کـردم کـه    من از آن. کند هاي مهاجرتی ما مدام دارد تغییر می کند؟ چون جریان می
ها خودشـان دارنـد خواسـتار     که زن این. روستا به شهر بود و حاال از شهري به شهر دیگراز 

ام که مواردي طالق اتفاق افتاده  گویند برویم و حتی من شنیده هایی می شوند، خانم تغییر می
هـا از   ایـن . خواهـد  امـا همسـرش نمـی    ،خواهد به خارج مهـاجرت کنـد   است که خانم می

رونـد، چـه اتفـاقی     وقتی می. که خانم بتواند به خارج مهاجرت کند شوند دیگر جدا می یک
یعنی سیستم ثبت احـوال مـا    ؛کنند دیگر دسترسی نداریم افتد؟ به کسانی که مهاجرت می می

دانیم چه تعداد مهـاجر از   ما اصالً نمی. جوري نیست که بتوانیم آمارگیري دقیق داشته باشیم
شـود در کشـورهاي    تـر مـی   د؟ این مطالعـات را بـیش  شو کشور خارج و چه تعداد وارد می

شود رفـت   اند می جا مهاجرت کرده ها زیاد به آن مثالً در کشوري که ایرانی. مقصد انجام داد
اید چه اتفـاقی   جا آمده ها پرسید چه کسی گفت مهاجرت کنید؟ حاال که به این از آن خانواده

دانـم کـه ایـن     مشکالتی دارید؟ اما مـن مـی  افتاده است؟ انتظاراتتان چقدر برآورده شد؟ چه 
حـاال یـا خیلـی    . شود؛ یعنی به چشمم نخورده است مطالعات در خارج از کشور انجام نمی

  ).متخصص سوم( ]مکث[خیلی کم است یا 

ها و پیامدهاي آن نیز ذیـل عنـوان    زمینه و روندهاي جنسیتی مهاجرت به شهرهاي کالن
  .گشاید میاصلی مهاجرت بسترهاي مطالعاتی جدیدي 

بعد با باز شدن درهاي دانشگاه به روي دخترانمان که در اکثر نقاط کشور، آزاد و پیـام  
حتـی   ؛ها برخـورد داشـتم   من به عینه با آن. کنند روند تحصیل می میها  نور است، این

ایـن   :دارند ها مشکلی که بعداً این. آیند میجوهاي دانشگاه تهران که از شهرستان   دانش
حـاال چـه   . دهد اش را ادامه می کرده بالطبع کشاورزي دختر روستایی که کشاورزي می

گیرد این دیگر  ولی دختري که دیپلم و لیسانسش را می. ازدواج بکند، چه ازدواج نکند
دنیـاي روسـتا بـرایش کوچـک اسـت و مجبـور اسـت        دیگـر   این اصالً! شود؟ چه می

ـ      ةمـا ایـن معضـل را دربـار    . خصـوص  همهاجرت بکند به شهر یـا شـهرهاي بـزرگ ب
  ).متخصص دهم( دخترانمان داریم
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  مطالعات فرهنگی زنان 8.1.3
متـون   يانتقـاد  ۀمطالعـ مطالعات فرهنگـی زنـان و مشـتمل بـر      ،اصلی پژوهشی دیگر ۀمقول

اي و نیـز محتـواي کتـب درسـی از منظـر جنسـیتی،        اعم از متون رسـانه  ،کاالهاي فرهنگی
  .هاي ملی و فراملی است هاي رسانه پژوهی پیام مخاطب

هایی دارد؟ مخاطب مرد چه  حاال مخاطب زن چه ویژگی. اند یعنی به مخاطب زیاد نپرداخته
ا قرائـت مخاطبـان   ی. تر توجه شده است هایی دارد؟ یا به تولیدکنندگان آثار هنري کم ویژگی

. کالً مطالعه روي مخاطـب قسـمت مشـکل کـار اسـت      ... هایی دارد؟ زن با مرد چه تفاوت
مخاطـب   ۀخواهند کار تحقیقی انجام دهند، خیلی به دنبال مطالع اکثر کسانی که می ،بنابراین

چرا؟ به این خاطر که باید وارد جامعه بشـوید و اعتمـاد یـک عـده آدم را جلـب      . روند نمی
روشـن اسـت کـه    . ها پرسیده و تحقیـق را انجـام دهیـد    االت خودتان را از آنؤکنید، بعد س

آن را بگیریـد و   CD ،شده را انتخـاب کنیـد   پخشتر این است که سریال یا فیلم قبالً  راحت
متن حاضـر و آمـاده    ،در این صورت. اگر هزار بار هم الزم باشد، ببینید و آن را تحلیل کنید

  ).جممتخصص پن( است
هاي جدید مهم است کار انجـام شـود کـه پیـام آشـکار و ضـمنی کـه         مورد سریال رد

دهند چیست؟ چه الگویی را از زن دارنـد بازنمـایی    دهند چیست؟ اصالً مضامینی که می می
 دهـد؟  کنند؟ تبلیغات کار بشود، تبلیغات چه چیزهایی را براي زندگی مطلوب جلوه مـی  می

 .)متخصص چهارم(
 هاي آموزشـی  گذاري سیاست. هاي درسی کتابي امحتو: رورش اول از همهآموزش و پ

بـراي مثـال کـانون پـرورش      .هاي کودکان سازان کتاب فرهنگآموزش و پرورش و  ]مکث[
هم ادبیـات و هـم ادبیـات    ؛ ها همۀ حوزهدر ...  ها، رادیو و رسانهفکري کودکان و نوجوانان، 

  .)متخصص دوم( آموزشی

هرچنـد  . مطالعاتی استحوزة ترین  از جمله مهم ،به تفکیک جنس یاطالعات يها بانک جادیا
شوند ها بر حسب جنس پردازش  دادهاما الزم است  ،در برخی موارد آمار جامعی وجود دارد

  :صورتی مستند و قابل ارجاع در دسترس متخصصان مرتبط قرار گیرده و اطالعات ب
را بـراي مطالعـات   هـایی   اولویـت بـه ایـن منتهـی شـود کـه چـه       خواهد  میشما سؤال اگر 

هـاي   اولویـت یکی از کنم  میدر نظر گرفت، من فکر شود  میدر موضوع زن شناسی  جامعه
اصلی ما تولید اطالعات پایه است؛ یعنی چیزي شبیه آمار سرشماري زنان هنرمنـد، نقـاش،   

  ).متخصص پنجم( نویسنده

  مطالعات نظري 9.1.3
ایـن تحقیقـات شـامل    . حقیقات میدانی، انجام تحقیقات نظري نیز ضـرورت دارد در کنار ت
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هـاي فمینیسـم پسااسـتعمار و نیـز      نظریـه شناسی زنان، معرفی و تحلیـل   جامعهمبانی نظري 
  :استهاي دینی  آموزههاي اجتماعی جنسیتی جاري منسوب به  سنتانتقادي مطالعۀ 

، مطالعـۀ  بـراي مطالعـه جالـب باشـد    توانـد   مـی یکی از موضوعاتی که کنم  میمثالً پیشنهاد 
خـورده بـا    گـره یعنـی بخشـی از فمینیسـم    ، فمینیسـتی  ، نه صـرفاً شناسی شرقبرخوردهاي 

پوسـت   این نوع فمینیسـم مـثالً کلـی از زنـان سـیاه     . ]است[ و نواستعمارگراییشناسی  شرق
  ).متخصص نهم( شود ان بررسی نمیوقت در ایر آن هیچ. مریکا نقد دارند به فمینیسما

گـردد کـه بایـد اسـتخراج      هاي دینی اصیل برمی بخش مهمی از آن هم به بررسی آموزه
هاي اسنادي شـود   دهند که از متون اصیل نیامده است، باید پژوهش چیزهایی به ما می. کنیم

هـایی   نقـش هایی، چـه   ها چه هویت شود که این روي آن کار می قرآنکه از متون اصیل، از 
هـاي مـا کـار     در زندگی شخصی بدون سوگیري، اُسـوه . کنند براي زنان و مردان ترسیم می

وقتـی  . هاست توانیم زن بهتري داشته باشیم؟ بعضی احکام مخصوص خانم چرا ما نمی. شود
توانی راجع به آن نظر بدهی؟ چرا شوراي فقاهتی  طور می هزیسته نداشته باشی، چ ۀتو تجرب
دیگـر را   بنشـینید هـم  ! العقل است، خیلـی خـب   گویید زن ناقص باشیم؟ اگر شما مینداشته 

  ).متخصص چهارم( شوراي فقاهتی داشته باشیم. تکمیل کنید
 ؛ایرانـی  ۀزن بودن در جامع ۀمسئلو  زنان ةشناسی در حوز نقد و بررسی نظریات جامعه

ي، سیاسـی، حقـوقی،   سیسـتم اجتمـاعی، اقتصـاد    خـرده یعنی بررسی مسائل زنان در چهار 
وجود آورد تغییر در دیگر   هها تغییري ب سیستم خردهکه هرگاه در یکی از این  آموزشی و این

هـاي   آسـیب ها ایجاد نشود دچار عدم تعـادل و در نتیجـه افـزایش روزافـزون      سیستم خرده
قیـق  هـا د  حـوزه چراکه تا این ؛ مانند خودکشی، فرار از خانه و تجاوز خواهیم بود ،اجتماعی

کنـد   مـی شویم که ادعـا   میشناختی  جامعههاي  ارچوبهچما گرفتار  ،مورد توجه قرار نگیرد
  ).متخصص هشتم( فراجنسیتی است

  
  گیري نتیجه. 4

گـران متخصـص    هاي پژوهشی از منظـر پـژوهش   اولویتپژوهش حاضر به دنبال استخراج 
تجربۀ علمی، سابقۀ روایت متخصصان به استناد  ،در این راستا. علوم اجتماعی زنان انجام شد

فرد دانسته شده و موضوع بررسی قرار   هب کار پژوهشی و رصد مسائل اجتماعی زنان منحصر
هاي اخیر موجب شـده   دههتغییرات اجتماعی در  ،ها باید گفت زمینهبا توجه به این . گرفت

یکـی از  . شـود  جـدي  خـوش تحـوالت   کارهـاي آنـان دسـت    و تا نگرش افراد و نیز کرد
منظـور از  . ترین تحوالت را تجربه کرده جنسیت اسـت  عمیقرسد  میهایی که به نظر  حوزه

دهـی   جا هر نوع اصالح، تعدیل یـا دگرگـونی اسـت کـه در سـازمان      تغییر اجتماعی در این
  .)199: 1384 ،عضدانلو( آید میتشکیالتی و طرز عمل زندگی اجتماعی به وجود 
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گذشته و دهۀ دهد متخصصان با درك تغییرات اجتماعی پرسرعت چند  یها نشان م یافته
گذاري، اشتغال، تفکیک جنسیتی،  سیاستمانند کارهاي جنسیتی بر موضوعاتی  و تحول کرد
ها و مشکالت اجتماعی، سبک زندگی، مهاجرت، مطالعات فرهنگی زنـان و   آسیبخانواده، 

ایـن  مجموعـۀ  آنـان  . دارنـد تأکید ویت موضوعات پژوهشی در اولدر قالب مطالعات نظري 
نگر بـه دیـن    گذشتهکه نگاهی  ،آفرین محدودیتهاي  گذاري سیاستتحوالت را با قوانین و 

آموزش عـالی،   ویژه به ،آموزشعرصۀ که حضور زنان در  حالی در. دانند میخوان  ناهم ،دارد
در  شـان های تـالش طلبـد و   مـی هـاي آنـان را    پتانسـیل هاي شغلی هماهنگ با  فرصتایجاد 
هاي آموزشی و نیز طرح مطالبات، فراخـوانی اسـت بـه دیـده شـدن، اهمیـت دادن،        عرصه

از . مندسـازي  هـاي تـوان   برنامهتقویت موقعیت آنان و نیز اجراي در راستاي گذاري  سیاست
بـازنگري در قـوانین،   فقـدان   ،کننده در این تحقیـق  مشارکتنظر متخصصان علوم اجتماعی 

هـاي شـغلی امـن و در     فرصـت میلی در ایجـاد   بیهاي تفکیک جنسیتی و نیز  هبرناماجراي 
شماري آنان داللـت   فرودستانقباض جنسیتی بازار کار بر تضعیف موقعیت زنان و  ،عوض

هـاي   هزینـه کـردن  لطمات این جریان عالوه بـر زنـدگی زنـان، بـا وارد      ،زعم آنان  به. دارد
پایـدار در  توسـعۀ  یابی به  کشانده و کشور را از دستمتفاوت، حیات خانواده را به مخاطره 

  .دارد زمانی مطلوب بازمی ةباز
  

 ها نوشت پی
 

  .است انسانی علوم پژوهشگاه در نویسنده موظف طرح حاصل پژوهش این. 1
 زین یانسان علوم در. کرداشاره  هیپا علوم توسعۀ انداز چشمبه سند  توان یماز جمله  ،هیپا علوم در. 2

 علوم یمل کنگرةاز  توان یم جمله از که است گرفته صورت امر نیا تحقق يراستادر  ییها تالش
  .کرد ادی یانسان

ـ کـردن گرفتـه شـده و ب    تیعمل هـدا  يو به معنا Regimen نیالت شۀیراز  میرژ. 3  شـۀ یاند گـر  انی
 یخیو تـار  یتحقق عمل يبه معنا زیشدن و ن يرهبر ای شتنیخو يرهبر وةیشحکومت،  ت،یهدا
با نظام از  میرژ«: سدینو یم یساروخان). 576: 1383 راد، يافشار و یآقابخش(خاص است  ینظام

بلکـه متوجـه    دارد، نظـر  در را مجموعـه  کی ينظر سازمان ای وندیپ تنها نهآن رو تفاوت دارد که 
  .)674: 1375 ،یساروخان( »است زین آن یواقع و ینیع یده سازمان کامل شیب و کم يها وهیش

هـاي   گذارنـد؛ از جملـه یافتـه    که سایر مطالعات اجتماعی نیز بر این مهـم صـحه مـی    توضیح آن. 4
تن از متخصصـان مـرتبط، بـه روش     41یابی از منظر  اولویتکاران مبتنی بر  پژوهش رفیعی و هم

هـاي   هـاي ایرانیـان در سـال    ها و نگـرش  دلفی و نیز مقایسۀ آن با نتایج دو مطالعۀ بررسی ارزش
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کاري و اعتیاد در میان سـه مشـکل نخسـت فهرسـت      دهد دو مشکل بی نشان می 1382و  1380
بنـدي   مطالعـۀ اولویـت  ) 204: 1387، دیگران و رفیعی(مشکالت اجتماعی در اولویت قرار دارند 

ـ حاکی از تأکید بر دو مشـکل   )1386 ،يمعتمد(ها و مسائل اجتماعی در ایران  آسیب و  يکـار  یب
  .است بوده یاجتماع مشکالت نیتر مهم منزلۀبه  ادیاعت
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