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سياست اجتماعي نامتوازن در ايران
(آموزش و اشتغال زنان)

*قاراخاني معصومه

  چكيده
هاي اجتماعي متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تالشي براي دستيابي به اهداف و سياست

هاي هاي ذينفع سياست گذاري است. در ميان انواع گروه نتايج مطلوب و همسو در سياست
كننـدگان خـدمات هـم دريافـت  ايجادكننـدگان و  از اين جهـت كـه هـم    اجتماعي، زنان 

قابل توجهي دارند و سبب شده تا موضوع مستقيم و غيرمستقيماهميت ، هستند  اجتماعي
گاه بدون چالش نبوده و موقعيـت ها هيچ هاي اجتماعي قرارگيرند. اما اين سياست سياست

ها از يك سو در جهت اجتماعي و وضعيت رفاهي آنان را متأثر ساخته است. اين سياست
زنان بوده است.» شهروندي فعال«تحقق  و از سوي ديگر در جهت»  شهروندي جنسيتي«

تواند ناشي از عدم توازن حال پرسش اين است كه: آيا اين موقعيت شهروندي دوگانه مي
هاي اجتماعي براي زنان باشد؟ اين مقاله، با اتخاذ رويكرد نهادگرايي و ناهماهنگي سياست

از داليـل ناهمسـانيتاريخي و با استفاده از روش تحليل اسناد نشـان خواهـد داد، يكـي    
هاي اجتماعي نامتوازن در دو بعد اشتغال و موقعيت شهروندي زنان را بايستي در سياست

گـذاري، آموزش جستجو كرد. در حالي كه، به منظور دستيابي به نتايج مطلـوب سياسـت  
هايي كه در تدوين و اجرا داراي انسجام و پيوستگي باشند، ضروري اسـت. اتخاذ سياست

هدف مستلزم تحـول نظـام نهـادي، و همزمـان حركـت از ترجيحـات فـردي تحقق اين
گيري نهادي است. گذار به سوي تصميم سياست
جتمـاعي زنـان، سياسـت آمـوزش،سياسـت اجتمـاعي متـوازن، سياسـت ا     ها: كليدواژه
گذاري. هاي سياست اشتغال، ناهمساني  سياست
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مقدمه. 1
اي و ملـي و نيـز در ابعـاد مختلـف در سطح جهاني، منطقـه 1هاي اجتماعي متوازن سياست
گذاري، كوشش براي دستيابي به اهداف و نتايج مطلوب است. منظور از تـوازن در سياست
گــذاري و نيــز جــا، همــاهنگي و ســازگاري در هــدف گــذاري اجتمــاعي در ايــن سياســت
ديگر و نيـزهـا بـا يكـ    گيري به سوي اهداف، سازگاري و همخـواني ميـان سياسـت    جهت
گذاري است. گذاري و همسويي زماني متناسب با تغييرات بستر سياست هاي سياست بخش

گذاري را تحـت هاي مختلف اهداف سياست تواند به شيوه هاي اجتماعي مي توازن سياست
هاي مختلف سياست اجتمـاعي (ماننـد تأثير قرار دهد. مسأله توازن ممكن است بين بخش

گذاري اشتغال)، درون يك بخـش از سياسـت اجتمـاعي و سياستگذاري آموزش  سياست
وزارت علوم، گذار (مانند  گذاي در بخش آموزش)، در ميان نهادهاي سياست (مانند سياست

گـذار، )، درون خود نهاد سياسـت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيو  تحقيقات و فناوري
آيد.  ها به وجود گذار و  مجريان سياست بين نهاد سياست

ها و مسائلي روبـرو اسـت كـه عمـالً دسـتيابي بـه سياست اجتماعي در ايران با چالش
گـذاري مربـوط ها به فراينـد سياسـت   اهداف آن را دشوار ساخته است. يكي از اين چالش

هـا مخـدوش شـود. عـدم شود دستيابي به اثربخشي و كارآمدي سياست است كه سبب مي
ها در دستيابي گذاري يكي از داليل ناكارآمدي سياست استتوازن و نيز عدم انسجام در سي

هاي اجتمـاعي متـوازن كـم و به اهدافشان است. مصاديقي از ضعف يا عدم وجود سياست
هـاي بيش در هر يك از ابعـاد سياسـت اجتمـاعي وجـود دارد. حتـي در برخـي از حـوزه       

انـد، بـه و اجرا شـده  ها به خوبي تدوين شود سياست گذاري اجتماعي كه اذعان مي سياست
دليل وجود مسأله توازن، در عمل نتايج مطلوب و مورد انتظـاري بـه دسـت نيامـده اسـت.

گذاري را از شناسايي و طرح مسأله، انتخاب سياست تا اجراي آن در چنانچه فرايند سياست
گـذاري بـه آن گذاري تحت عنوان درون داد سياسـت  نظر بگيريم، آن چه در مسير سياست

هـاي داد سياسـت  شود، از توازن و انسجام برخوردار نيست. اين ناهمسـويي درون  ه مياشار
تـوان گفـت، گـذارد. مـي   گذاري نيـز مـي   داد و برآيند سياست اجتماعي اثر خود را بر برون

سياست اجتماعي نامتوازن خود را در پيامـدهاي نامنسـجم، ناهمسـو و ناهماهنـگ متبلـور
گـذار والبتـه گـروه هـدف نتـايج  مـورد انتظـار سياسـت     ساخته و سبب عدم دستيابي بـه 

شود. در حـالي كـه، گذاري،  ايجاد نتايج و مسائل ناخواسته و يا تضاد در نتايج مي سياست
توانـد ضـمن شناسـايي گذاري اجتماعي مـي  توجه به مسأله توازن و هماهنگي در سياست
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اي در اختيار  رك روشن بينانهگذاري اجتماعي در ايران، د هاي نظام سياست بخشي از چالش
هاي گذشته قـرار دهـد.    هاي آينده يا بازنگري در سياست گذاري گذار براي سياست سياست

گذاري، پيش از آن كه بتواند اثرات نامطلوب خـود را   همچنين، شناسايي پيامدهاي سياست
  برجاي بگذارد، امكان پذير خواهد شد.

اجتماعي در ايران است كه   جدي سياست هاي هدف از اين نوشته طرح يكي از چالش
عمالً منجر به دوري از اهداف، تحقق پيامدهاي ناخواسته و در نهايـت تـأثير بـر وضـعيت     

هـاي هـدف مهـم بـراي      هاي هدف سياست گذاري است. در اين ميان يكي از گـروه  گروه
م ايجادكننـدگان و هـ  در شـرايطي كـه زنـان هـم بـه عنـوان       گذاري، زنان هسـتند.   سياست
هـدف  دارنـد،   خدمات اجتماعي نقش مهمي در  توسعه سياست اجتماعي  كنندگان دريافت
هاي مستقيم و غير مستقيم اجتماعي نظيـر آمـوزش، سـالمت، اشـتغال،      ز سياستاي ا دامنه

گذاري براي زنان كه  دو حوزه مهم سياستگيرند.  مسكن و مراقبت از فرزندان و ... قرار مي
هاي اشتغال و آموزش است. اگر چه  ت شهروندي آنان دارد، سياستارتباط وثيقي با وضعي

هاي مربوط  توان نقش عواملي نظير تغييرات  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و يا چالش نمي
هاي اجتماعي را ناديده گرفت، اما فرض من بر اين است كـه پيامـدهاي    به اجراي سياست
و از ديگـر  » شهروندي جنسيتي«از يك سو به هاي اجتماعي براي زنان كه  نامتوازنِ سياست

داد نـامتوازن   آنان منجر شـده، خواسـته يـا ناخواسـته نتيجـه درون     » شهروندي فعال«سو به 
كه، هم شاهد افزايش  هاي اجتماعي در دو حوزه اشتغال و آموزش بوده است. چنان سياست

هسـتيم و هـم بـا    هـا و مراكـز آمـوزش عـالي      درصدي زنان از كل دانشجويان دانشگاه 60
كـرده   مشاركت پايين آنان در بازار كار و باال بودن آمار بيكاري زنان و به ويژه زنان تحصيل

راد  و  ؛ قـانعي 1383؛ صادقي و عمـادزاده،  1383روبروايم(بنگريد به عالءالديني و رضوي، 
 ILO). طبق گزارش 1395، باستاني و ديگران، 1393؛ مومني و ديگران، 1385خسروخاور، 

درصد گـزارش شـده اسـت. در     6/17نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران  2014در سال 
دهـد،    ) و برآوردها نشـان مـي  1394درصد است (قاراخاني،  6/50حالي كه ميانگين جهاني 

 دانشـگاهي  آموختـه   دانـش  فعال جمعيت كل از زنان درصدي 34 تا 33 سهم بودن دارا رغم به
 اخير هاي سال طي در كشور آموخته دانش بيكاران كل از زن كار جوياي سهم بيكاران كشور،
داد ناهماهنـگ   بـرون  ايـن ). 1396است (عباسي شوازي و ديگران،  بوده درصد 25از  بيش

ي اشتغال و همزمـان   هاي بازدارنده با وجود سياست دهد، گذاري اجتماعي نشان مي سياست
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و » شهروندي جنسيتي«ك سو برآيندي جز گسترش آموزش عالي خواسته يا ناخواسته، از ي
  زنان نداشته است.» شهروندي فعال«از ديگر سو، تحقق 

شـود شـهروندي هـم عناصـري فعـال و هـم منفعـل         طبق ادبيات شهروندي بيـان مـي  
ــك،  ــه 1381دارد(پتري ــالي آن ك  Received» (عضــويت دريافــت شــده «). وجــوه انفع

membershipست كـه يـك شـهروند از وضـعيت حقـوقي      شود، به اين معنا ا ) ناميده مي
هـايي كـه    اي برخوردار است و مشاركت چنـداني در نهادهـا، روابـط و رويـه     تعريف شده

عضويت «دهد. وجوه فعال شهروندي كه  كننده ثبات آن وضعيت است صورت نمي تضمين
شود، مستلزم مشـاركت فعـال و جـذب     ) نيز گفته ميAchieved membership» (به دست آمده

هـا و   سـازد. آن چـه از نتـايج پـژوهش     اي است كـه هويـت او را مـي    ن فرد در جامعهشد
توان دريافت اين است كه انتظار مي رود پيامد گسترش آموزش  هاي پيش گفت مي گزارش

دهـد. در واقـع، ايـن     عالي فرصتي را براي حضور و فعال شدن زنان در جامعه به آنان مـي 
بال دارد، زيرا برخورداري از تحصيالت عالي قاعـدتاً  سياست وجه فعال شهروندي را به دن

بايست مشاركت فعال و جذب فرد در جامعه را  به دنبال داشته باشد. همزمان سياسـت   مي
اشتغال زنان در حال حاضر، وجه منفعل شهروندي را به دنبـال داشـته و وضـعيت اشـتغال     

مشاركت فعال آنان در بازار  زنان گوياي جنسيتي شدن موقعيت آنان و نابرابري در جذب و
كار است. ضمن در نظر داشتن تأثير ساختار نهادي اقتصادي و اجتماعي و نظام هنجـاري و  

هاي اجتماعي نامتوازن بـه   گذاري  ارزشي جامعه، پيش فرض مقاله بر اين است كه، سياست
كنيم  دنبال مي انجامد. با توجه به اين توضيح، پرسشي كه در اين مقاله برآيندهاي ناهمسو مي

تواند ناشي از عدم توازن و ناهماهنگي  اين است كه، آيا موقعيت شهروندي دوگانه زنان مي
هاي اجتماعي براي آنان باشد؟ پاسخ به اين پرسـش الگـويي بـراي تحليـل مسـأله       سياست

كند. از آن جايي كـه بخشـي از    هاي اجتماعي در ايران فراهم مي توازن و هماهنگي سياست
هـاي بـه دسـت آمـده از تحليـل       ها است، يافته گذاري تحليل برآيند سياست د سياستفراين

هـا و نيـز    تواند به لحاظ كاربردي مسيري جهت بازگشت و اصالح سياسـت  ها مي سياست
گذاري ارايه دهد. به ويژه نتايج اين پژوهش  اندازهاي سياست تعريف دوباره اهداف و چشم

  مورد زنان كارآمد باشد. گذاري در  تواند براي سياست مي
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  پژوهش ة. پيشين2
اي در حـوزه علـوم اجتمـاعي     گذاري، ادبيات گسترده درباره توازن و هماهنگي در سياست

هاي مطرح درباره  وجود دارد و مطالعاتي نيز به بررسي پيشينه اين موضوع و برخي پژوهش
چه با موضوع اين  ). از اين ميان، آن2013اند (به طور نمونه بنگريد به الكساندر،  آن پرداخته

بررسـي  «) اسـت كـه بـه    2015ي بيشتري دارد، گـزارش توسـعه انسـاني (   پژوهش همسوي
پـردازد. ايـن    مي» گذاري در كشورهاي اتحاديه اروپا هاي هماهنگي و توازن سياست چالش

هاي مهاجرت، بازار كار و شـموليت در   گزارش به موضوع هماهنگي و يكپارچگي سياست
كـه كشـورهاي يادشـده چگونـه بـين       بيست و هشت كشور اتحاديه اروپا توجه دارد و اين

كنند؟ در اين  هاي مهاجرت، بازار كار و ادغام مهاجران توازن و هماهنگي برقرار مي سياست
گـذاري اشـاره    ها به دو يا چند كنشگر مؤثر در سياسـت  بررسي هماهنگي و توازن سياست

د نظـر را بـه   كنند و در همكاري با يكديگر نتيجه مور دارد كه خروجي مشابهي را دنبال مي
گذاري،  هاي مختلف سياست دهد، فقدان توازن بين حوزه آورند. همچنين نشان مي دست مي

نفعـان سـبب بـه چـالش كشـيدن انسـجام سياسـت شـده و پيچيـدگي حـوزه            يا بـين ذي 
دهد. اختالفاتي كه حل  سوق مي»  گذاري اختالفات متقابل در سياست«گذاري را به  سياست

گذاري به كم شدن ايـن   صورتي كه هماهنگي و انسجام در سياستآن هم آسان نيست. در 
كند. همان طور كه مالحظه مي شود، در اين پـژوهش مسـأله تـوازن و     اختالفات كمك مي

تري با  گذاري معطوف است. در پژوهش ديگري كه ارتباط وثيق هماهنگي به نتايج سياست
 ESCWA )2012) (Economic and Social Commission forموضوع اين مقاله دارد، گزارش 

Western Asiaدهـد،   هاي آماري در ميـان كشـورهاي عضـو نشـان مـي      ) است كه با بررسي
درصـد از   80تـا   70افزايش نرخ بيكاري همسو با افزايش سطح سواد در زنان بوده و بـين  

با ايجـاد  دهد،  زنان در سنِ كار، بيكار يا غيرفعال هستند. يكي از نتايج اين بررسي نشان مي
اي براي ايجاد  هاي اقتصادي زمينه هاي اجتماعي، اشتغال و سياست انسجام بهتر بين سياست

 شود.  تر فراهم مي بازار كار بهتر و پيامدهاي مطلوب

گـذاري دغدغـه ايجـاد همـاهنگي و انسـجام در       در ايران در عرصه تجربي و سياسـت 
نظـام جـامع رفـاه و تـامين     طـرح  هايي نظيـر   گذاري گذاري مطرح بوده و سياست سياست
هم در اين زمينه ارايه شده اسـت. سياسـتي كـه يكـي از اهـداف خـود را ايجـاد         اجتماعي

گذار در زمينه رفاه بيان نمـود. ايـن    گذاري و نيز بين نهادهاي سياست هماهنگي در سياست
درون و  نهادي، پرسش كه سياست مذكور خود تا چه اندازه از انسجام و توازن درون و بين 
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كه عمالً چه روندي را طي نمـوده؟ موضـوع    يا بين سياستي برخوردار بوده است؟ و يا اين
هاي فرايند  ها يا نوشتارهاي پراكنده نيز به برخي از چالش ديگري براي بحث است. مصاحبه

تـوان گفـت بررسـي تجربـي مسـأله تـوازن در        اند، اما مي گذاري در ايران پرداخته سياست
هاي جدي قرار گرفته است. نكتـه قابـل    ي اجتماعي كمتر محل بحث پژوهشگذار سياست

هـاي   توجه اين است كه موضوع سياست اجتماعي خود موضوعي مغفول مانده در پژوهش
) و انـدك  1393ب و  1390آكادميك است (دربـاره ايـن موضـوع بنگريـد بـه قاراخـاني       

نيز در حـال حاضـر بيشـتر بـه رونـد      اند  مطالعاتي كه به سياست اجتماعي در ايران پرداخته
اجتمـاعي كمتـر     شناسي ساختار و فرايند سياست هاي موجود توجه داشته و آسيب سياست

داد  ها اسـت. ايـن پـژوهش بنـا دارد بـه مسـأله تـوازن در درون        موضوع بررسي مستقيم آن
، فرض تر مطرح شد طور كه پيش گذاري اجتماعي براي زنان در ايران بپردازد. همان سياست

بر اين است يكي از داليل ناهمسويي وضعيت زنان در آموزش و اشتغال و قرارگرفتن زنان 
هـاي   داد نـامتوازن سياسـت   ، پيامـد درون »جنسـيتي  –شهروندي فعال «در موقعيت دوگانه 
  نهادي است. اجتماعي در سطح

  
  . رويكرد نظري پژوهش3

شود. پس انتخـاب   لط تلقي نميهر رويكرد نظري منطق خاص خود را دارد و درست يا غ
رويكرد نظري به ماهيت موضـوع مطالعـه وابسـته اسـت. يكـي از رويكردهـاي تحليـل و        

تـري از   انـداز جـامع   ها، رويكـرد نهـادگرايي اسـت. ايـن رويكـرد چشـم       توصيف سياست
دهد (بـراي   گذاري ارايه مي گذاري و مشي دولت در سياست هاي ساختاري سياست ويژگي

الف). حداقل شش نسخه از 1390مون انتخاب اين رويكرد بنگريد به قاراخاني،استدالل پيرا
سازد شـكلي سـاختاري از    ). آنچه يك نهاد را مي1386نهادگرايي نوين وجود دارد (پيترز، 

تواند رسمي (ماننـد يـك قـانون يـا يـك كـارگزار سياسـت         جامعه يا سياست است كه مي
  هاي اجتماعي و...) باشد.  هاي هنجاري يا شبكه اي از نظام عمومي) يا غيررسمي (مجموعه

) از انـواع نهـادگرايي: اولـين نسـخه نهـادگرايي،      1386پيترز (  بينانه طبق تفكيك روشن
نهادگرايي هنجاري به مثابه ابزاري است كه بر هنجارهاي نهادها توجه دارد. هنجارهايي كه 

رفتار فردي هستند. نهادگرايي  دهي راهنماي درك چگونگي عملكرد و تبيين نهادها و شكل
كه تابع هنجارهـا   انتخاب عقالني، كه مخالف نهادگرايي هنجاري است، رفتار را بيش از اين

كننـد تـا در    داند كه افراد تالش مـي  هايي مي ها بداند، تابع عملكرد قواعد و مشوق و ارزش
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ي تـاريخي اسـت.   چارچوب آن مطلوبيت خود را به حداكثر برسانند. نسخه سوم، نهادگراي
هـايي كـه در ابتـداي تـاريخ هـر       كانون اصلي تحليل در اين رويكرد اين است كه انتخـاب 

كننده است و بنابراين، تا زماني كـه نيروهـاي سياسـي بـه      گذاري وجود دارد تعيين سياست
اندازه كافي قدرتمند وجود نداشته باشد تا آن انتخـاب اوليـه را از مسـير منحـرف نماينـد،      

همچنان در مسير خود در جريان است. نهادگرايان تجربي به عنوان دسـته چهـارم   سياست 
هـا و   كنند كـه سـاختار حكومـت بسـته بـه شـيوه پـردازش سياسـت         نهادگرايان، اذعان مي

كننـد. نهـادگرايي    گيرند، متفاوت عمـل مـي   ها صورت مي هايي كه توسط حكومت انتخاب
ازيگران رسمي و غيررسـمي در رونـد حكمرانـي    وابسته به اجتماع، در جايي كه بر تعامل ب

شود، براي توصيف ساختاربندي بين دولت و جامعـه مناسـب اسـت. نهـادگرايي      توجه مي
هـاي   گـذاري  ها در سياست المللي و نقش آن هاي بين گذاري المللي نيز بر منطق سياست بين

  محلي توجه دارد.
اندازي موضـوع را مـورد توجـه    كه هدف از تحليل چه باشد و از چه چشم  نظر به اين

تـوان از يـك يـا تركيبـي از      كه پرسش پژوهش چگونه طـرح شـود، مـي    قراردهيم و يا اين
جا، نه متناسب با رويكرد نهـادگرايي هنجـاري    رويكردهاي نهادگرايي استفاده نمود. در اين

ه مبتنـي  گذاري اجتماعي زنان را داريم و ن ها بر سياست قصد بررسي تأثير هنجارها و ارزش
گـذار   گذاري را تابع انتخاب عقالنـي سياسـت   بر چارچوب نهادگرايي عقالني، اين سياست

دانيم. همچنين طبـق ديـدگاه نهـادگرايي تجربـي، قصـد بررسـي تغييـرات سياسـت در          مي
هاي مختلف و تحت شرايط متفاوت اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي را نيـز نـداريم.       دوره

تواند، نقطه تحليل مناسبي براي درك  مورد بحث خود مي هاي هرچند هر يك از چارچوب
المللـي و نهـادگرايي    گذاري در اين زمينه باشد. نهـادگرايي بـين   تغييرات يا ايستايي سياست

رو، ضـرورتي بـراي    وابسته به اجتماع نيز كامالً از دايره پرسش پژوهش دور است، از ايـن 
ويكرد تحليلي اين پژوهش وجود ندارد. اما بـا  ها به عنوان ر استدالل درباره عدم انتخاب آن

رسد رويكرد  توجه به توضيحاتي كه در ادامه خواهد آمد، از ميان انواع نهادگرايي به نظر مي
  تري در اختيار ما بگذارد.  نهادگرايي تاريخي امكان تحليل مناسب

ادها توجـه  هاي اصلي نه ها به عنوان مؤلفه در چارچوب نهادگرايي تاريخي بر نقش ايده
كننده نهادگرايي هنجاري است، اما نهادگرايان تاريخي  ها تداعي شود. اگرچه تأكيد بر ايده مي

: 1386(گـاي،  » كننـد  ها براي تعريف موجوديت نهادها تكيه مي بر مفهوم مبهمي چون ايده«
توان گفت زماني كه يك ايده پذيرفته و درون يـك شـكل سـاختاري بسـتربندي      ). مي127
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هـايي كـه از رونـد     گيـرد. ايـن درك را بـا مراجعـه بـه تحليـل       د، نهـاد شـكل مـي   شـو  مي
نمـاييم.   هاي اخير وجود دارد، حاصل مي گذاري اشتغال و آموزش زنان در طي دهه سياست

هاي سياستي در ايـن دو بخـش انجاميـده اسـت      الگوهاي هنجاري يا عقالني كه به انتخاب
  آن را مورد بررسي قرارداد. تواند در جايي ديگر موضوعي است كه مي

داد  داد، برون بر مبناي يكي از الگوي تحليل سياست اجتماعي كه مشتمل بر الگوي درون
) 1394و  1393، 1390باره  بنگريد بـه قاراخـاني،    و برايند سياست اجتماعي است (در اين

  ).  1توان عدم توازن در هر يك از اجزاي اين الگو را ترسيم نمود (شكل  مي
  

  
  . الگوي سياست اجتماعي نامتوازن1شكل

در اينجا طبق پيش فرض ما، تأكيد بر اين است كه برآيند نامتوازن (شهروندي جنسـيتي  
هـاي سياسـتي يـا     گذاري اجتماعي زنـان پـي آمـد انتخـاب     و شهروندي فعال) در سياست

هـاي كيفـي و    داد سياستي نامتوازن است. اين بررسي كه به لحـاظ منطـق از پـژوهش    درون
گذاري اجتماعي در بعد درون داد  ه عدم توازن سياستروش آن تحليل اسناد است، به مسأل

ها بيابد.  پردازد تا استدالهايي براي نامتوازن و ناهمسو بودن برآيند اين سياست ها مي سياست
هاي اول تا ششم توسعه اجتمـاعي،   هاي توسعه (برنامه به اين منظور، با رجوع به سند برنامه

هـاي دو بخـش    گـذاري  موجـود دربـاره سياسـت   هاي پژوهشي  اقتصاد و فرهنگي) و يافته
  توصيفي اتخاذ كرده است. –آموزش و اشتغال، رويكردي تحليلي 

  
  آموزش و اشتغالگذاري  . سياست4

 2گـذاري نهادهـاي حـاكميتي    هايي، موضوع سياست آموزش و اشتغال زنان با فراز و نشيب
تـرين   هـاي توسـعه يكـي از اصـلي     هاي رسمي از جمله برنامـه  بوده است. بررسي سياست

گـذاري اجتمـاعي كشـور در آن بازتـاب      انداز سياسـت  سندهايي است كه رويكرد و چشم

برايند 
نامتوازن 
سياست

برونداد 
نامتوازن 
سياست

درون داد  نام
توان 

سياست 
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يابد. به باور من، سياست آموزش زنان در ايران، هم يك سياست پيشيني و هـم پسـيني مي
هاي توسعه آمده اسـت، ارتقـاي چه در برخي  برنامهاست. پيشيني از اين جهت كه طبق آن

سطح سواد و توانمندي زنان را از اهداف خود قرارداده است و پسيني از اين جهت كـه در
پي مسائل موجود بر سر راه توسعه كشور ضرورت آموزش زنان سـبب شـده تـا سياسـت

ت. از ايـن جهـتآموزش براي زنان دنبال شود. اما سياست اشتغال يك سياست پسيني اس
كه از يك سو در واكنش به مسائل توسـعه، و از سـوي ديگـر بـه عنـوان پيامـد ناخواسـته
گسترش آموزش عالي و درخواست روبه رشد زنـان بـراي ورود بـه بازاركـار و گسـترش

گـذاري گرفـت. هـر چنـد سياسـت     بايست مورد توجه قـرار مـي   آنان، مي فعاليت اجتماعي
بوده اسـت، 1357گذاران پيش از انقالب  ن مورد اهتمام سياستآموزش و اشتغال براي زنا

پـس از توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي   هاي  طور كه توضيح خواهيم داد، طبق برنامه اما همان
زمان با سياست تحديد مواليـد و كـاهش جمعيـت مـورد ها هم انقالب، هر دو اين سياست

اند. گذار قرارگرفته توجه سياست
منـد هاي اساسي زنان به طور نظام دهد، در برنامه اول توسعه اولويت يها نشان م بررسي

كمتر مورد توجه بود و بر مشاركت زنان در امور اجتماعي و فرهنگـي ذيـل برنامـه كنتـرل
سياسـت تحديـد  خصوص اعمـال  درمواليد و جمعيت و نه زنان به طور مستقل توجه شد. 

دنبال كرد. اين سياست در جهت انجام اقـداماتي هاي هماهنگي را ، دولت سياست گذاريمواليد
آيد تصويب شد: كه در پي مي
تحـت پوشـش برنامـه تنظـيم :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظايف) 1

لويت بهودرصد از زنان و مادران واقع در سنين بالقوه باروري با ا 24دادن  خانواده قرار
قشرهاي اجتمـاعي كشـور كـه از بـاروري جغرافيايي و  آن قسمت از نواحي و مناطق

كاهش مرگ و ميـر اند. هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده ناخواسته زيان
باال بردن سطح سـواد در كليـه: وزارت آموزش و پرورشوظائف  )2مادران و نوزادان.

يباال بردن ضريب پوشش تحصيل، اقشار جامعه به ويژه آموزش بزرگساالن تا سي سال
تدوين متون آموزشي بـراي بـاالبردن، التعليم مخصوصاً در نقاط روستايي دختران الزم

هاي باروري بـاال به ويژه دختران) نسبت به زيان آموزان دبيرستاني ( سطح آگاهي دانش
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و سـازمان صـدا و سـيماي       وظـائف   )4ر، در كشو

گاهي جامعه در مورد اهميت و ضرورت كنترل نرخباال بردن آ :جمهوري اسالمي ايران
هـاي ايجاد انگيزه، رشد جمعيت و مضرات جمعيت زياد در دو سطح جامعه و خانواده

هاي اقتصادي و اجتماعي در دو الزم در جامعه به منظور مشاركت بيشتر زنان در عرصه
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سـهميه  افـزايش  : وزارت فرهنگ و آموزش عـالي ف يظاو )5، سطح جامعه و خانواده
گنجانـدن  ، هاي دبيري به ويژه با تعهد خدمت در نقاط محروم دانشجويان زن در رشته

انجــام  ،هــاي دانشــگاهي ريــزي درســي اكثــر رشــته شناســي در برنامــه درس جمعيــت
)  6، هاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه چگونگي كنتـرل نـرخ رشـد جمعيـت     فعاليت

سـازمان  وظـائف  ) 7، دن ميزان اشتغال زنـان بر باال :وزارت كار و امور اجتماعييفه وظ
تولد و مرگ)  ايجاد امكانات الزم براي ثبت كامل تغييرات جمعيتي (: ثبت احوال كشور
ارائه آمار دقيق تغييرات جمعيتي كشور به صورت سـه ماهـه، شـش     ، در سطح كشور
  ).1373(برنامه اول توسعه،  ماهه و يكساله

گذاري تحديد مواليد  توازن و همترازي در سياستشود، يك  همان طور كه مالحظه مي
هاي آموزش و  شود. سياست و جمعيت هم از بعد درون نهادي و هم بين نهادي مالحظه مي

شود.  اشتغال دولت در اين برنامه از مسير سياست كاهش مواليد و تحديد جمعيت دنبال مي
سوادي به ويژه  باال بودن نرخ بي در همين برنامه، در راستاي كاهش نرخ مواليد و نيز به دليل

گـذاري آمـوزش    در ميان دختران، افزايش نرخ باسوادي دختران به عنوان اولويت سياسـت 
گيرد و بر باال بردن اشتغال زنان با هدف افزايش مشاركت اجتماعي آنان نيـز تأكيـد    قرارمي

  ها در راستاي تحقق سياست تحديد مواليد است. شود. هردو اين سياست مي
گذاري  چه را در اولويت سياست برنامه دوم توسعه با محوريت موضوعات اقتصادي، آن

براي زنان قرارداده معطوف به تأمين امكانات فراغت و تربيت بدني اسـت. در ايـن برنامـه    
هاي تشكيل خانواده متناسب با معيارهاي شرعي و تنظيم خانواده تأكيـد   همچنان بر سياست

توسعه، كه آغاز توجه به موضوع زنان و جنسيت به طـور مشـخص   شود. دربرنامه سوم  مي
هاي شـغلي، تـأمين    است، از يك سو، بر مشاركت زنان در توسعه از طريق افزايش فرصت

نيازهاي آموزشي و فرهنگي آنان و از سوي ديگر بر تحكيم و تقويت نهـاد خـانواده تأكيـد    
قـانون برنامـه سـوم     158مـاده  گزارش اجـراي  طبق ). 1393شده است (مومني و ديگران، 

قانون برنامة سـوم توسـعه و آيـين نامـة     به دنبال اجرايي كردن  )ه.ش.1379- 1383توسعه (
هـاي   قـانون بودجـة سـال    7تبصرة » ب«نامة اجرايي بند  آيين 5اجرايي آن و همچنين مادة 

و  ايـن مـاده  مسـئول انجـام امـور سـتادي      مركز امور مشاركت زنـان ه.ش.  1383و  1382
ياد نامة  هاي غيردولتي موضوع آيين ملّي ـ استاني و سازمان   هاي اجرايي هماهنگي با دستگاه

هاي اجتمـاعي و فرهنگـي    برنامة توسعة مشاركت« در همين دورهو ارائه گزارش بود.  شده
پيشنهاد گرديد و پـس از تصـويب مجلـس شـوراي      مركز امور مشاركت زنانتوسط » زنان

» فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني«در ذيل فصل  ه.ش. 1382اسالمي از سال 
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ترين مواد مربوط به زنان در برنامـه   ) مهم1393اما به گفته مومني و ديگران (. به اجرا درآمد
توسعه از اصالحات ضروري در امور اداري و حقوقي فراتر نرفته است و ضمانت اجرايـي  
و مكانيسم اجرايي اين دو تصريح نشده است. ضمن اين كـه همكـاري بـين نهـادي بـراي      

و ايجاد عـدالت جنسـيتي در برنامـه بـه چشـم       تحقق مواد مربوط به تحقق مشاركت زنان
چه، تا پايان برنامه چهارم كه شاخص سهم اشتغال زنان بهبود نيافته اسـت،   خورد. چنان نمي

برنامه سوم كه بر افزايش فرصت اشتغال زنان و ارتقـاي   158شاهد عدم تحقق بند ب ماده 
بـا   شـد دولت موظـف   ،111ه ماددر برنامه چهارم توسعه، شغلي آنان تأكيد داشت، هستيم. 

هـا در   ها و گسترش سطح مشـاركت آن  هدف تقويت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت
  ات زير را در دستور كار خود قرار دهد.كشور، اقدام

الف: تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بـازنگري  
هاي زنـان متناسـب بـا نيازهـاي      ت مهارتقوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقوي

ــاوري، شناســايي و افــزايش ســاختارهاي ســرمايه  گــذاري در  جامعــه و تحــوالت فن
زا، توجه به تركيب جنسـيتي عرضـه نيـروي كـار، ارتقـاي كيفيـت        هاي اشتغال فرصت

ب: تنظيم و ارائـه  ، زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان
ج: انجـام  ، بوط به تحكيم نهاد خانواده جهـت تصـويب در مراجـع ذيصـالح    لوايح مر

هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور  اقدامات الزم از جمله تهيه برنامه
هـاي   د: تقديم اليحه حمايـت از ايجـاد و گسـترش سـازمان    ، رفع خشونت عليه زنان

در اجراي ايـن   .جلس شوراي اسالميمهاي زنان به  غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكل
هاي اجرايي موظفند اعتبار الزم براي انجام تكاليف قـانوني موضـوع    كليه دستگاهمواد، 

ست، در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامـه  ا ها اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آن
ـ  هاي الزم را با هماهنگي  بيني و اقدام مربوط پيش بـه عمـل    انمركز امور مشـاركت زن

   ).1383آورند (قانون برنامه چهارم توسعه، 

گـذاري   رسد هم تالش در ايجاد نوعي همـاهنگي در سياسـت   در اين برنامه به نظر مي
ها اين شود)  و هم در ميان نهادهاي مجري سياست وجود دارد (كه در بند الف مالحظه مي

ها در عمل هماهنگي بين  ياستهماهنگي قابل مالحظه است. اما براي عملياتي كردن اين س
كـه بـه گفتـه    نهادي چگونه و تا چه اندازه بوده است؟ خود بحث ديگري است. ضمن اين

گرايي بـر   گذاري با پس زمينه سنت ) در اين برنامه همچنان گفتمان سياست1395احمدي (
ايـن رويكـرد   ) نيز اشـاره كـرده اسـت،    1396همان طور كه مدني (قوت خود باقي است. 

نمـاييم.   تري در برنامـه پـنجم توسـعه مشـاهده مـي      گرايي و تبعيض را به طور شفاف تسن
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يكـي از  پـنجم توسـعه   در برنامـه  انـد،   ) در مطالعه خود نشان داده1392افراخته و سرايي (
هاي فرهنگي و آن هم تعميـق باورهـاي دينـي و توسـعه      هاي برجسته، تأكيد بر مؤلفه طرح

ها مورد تأكيد قرارگرفته است. البتـه   عفاف و حجاب بر زنان است كه بيش از ساير سياست
هاي نيازمند زنان (زنان سرپرست خانوار) كه  مندسازي زنان به ويژه گروه اين برنامه بر توان

داري بـه   هايي از جمله تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي، تعريف كـار خانـه   آن برنامه در ذيل
داري از  هـاي خانـه   هاي مالي براي حمايـت از فعاليـت   عنوان فعاليت اقتصادي، ارايه مشوق

اين قانون بر حمايت از اشتغال زنان اشاره كرده  71دار است و در ماده  جمله بيمه زنان خانه
برنامـه جـامع توسـعه امـور زنـان و      «مركز امور زنان و خانواده ا همكاري چنين ب است. هم
مشتمل بر محور تحكـيم بنيـان خـانواده، بـازنگري قـوانين و مقـررات مربوطـه،        » خانواده

هاي اجتماعي و توسعه امور اقتصـادي و معيشـتي بـا اولويـت دادن بـه       پيشگيري از آسيب
، گسترش اوقات فراغت، ارتقاي سالمت، ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان بدسرپرست

) كـه خـود   1393ارتقاي توانمندي زنان مدير و نخبه و ... مطرح گرديد (قديمي و ديگران، 
گرا، بدون برنامه و راهبرد مشـخص بـراي تحقـق هـر يـك از ايـن        دهنده نگاهي كلي نشان

زنـان   گـذاري دربـاره   ها و نيز فقدان يك  رويكرد مشخص و منسجم بـه سياسـت   سياست
است. موظف كردن دولت براي تهيه، تصويب و اجراي طرحي به منظور توازن بين اشتغال 

تعميـق  «هايي اسـت كـه در تكميـل سياسـت      هاي خانوادگي و اجتماعي از سياست و نقش
با تأكيد بر نقش سنتي زنانه دنبال شده است تـا ايـن كـه در راسـتاي     » بيشتر باورهاي ديني

جهت مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان باشد. شاهد اين موضوع هاي برابر  ايجاد فرصت
هاي مربوط به توانمندسازي زنان تحصيل كرده به منظـور ارتقـاي    نيز ناديده گرفتن سياست

هـاي   سرپرست و خـود سرپرسـت و ايجـاد مهـارت     مشاركت اقتصادي و تأكيد بر زنان بي
ترتيب، در اين برنامه مشاركت زنـان  شغلي به و يژه اشتغال خانگي براي آنان است. به اين 

هاي اجتماعي و انواع حمايت اجتماعي كه در برنامه چهارم مورد اشاره بود، حتي  در فعاليت
  بر روي كاغذ، ناديده گرفته شد.

آن و  تقويـت نهـاد خـانواده و جايگـاه زن در    « عبـارت در برنامه ششم توسعه بـا بيـان   
ي  و توجه ويژه به نقـش سـازنده    ها ي عرصه همه استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در

ها و  اشاره شده است، اما سياستسياست كلي مرتبط با حوزه زنان و خانواده  مثابهبه  »آنان
اين برنامه به خانواده و  17و  15هاي بخش   هاي ذيل آن تنها در برخي مواد و تبصره برنامه

بـر حمايـت از زنـان سرپرسـت خـانوار و       79زنان توجه دارد. به طور نمونه بند ت مـاده  

Engare.Net کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی انگاره



 113   زنان) سياست اجتماعي نامتوازن در ايران (آموزش و اشتغال

 

اي در اينجا آورده شود و مكانيسم  كه مشخصاً برنامه توانمندسازي آنان اشاره دارد، بدون اين
ذيـل مـاده    فرهنگ، هنـر و ورزش با عنوان  17اجراي اين سياست تصريح گردد. در بخش 

(برنامـه  ح شـده اسـت   ها مطر  با تمركز بر سياست تحكيم خانواده برخي برنامه 103تا  101
هـا نيـز در راسـتاي تحكـيم خـانواده عمـدتاً بـر تـداوم          ايـن برنامـه   ).1394ششم توسعه، 

هاي جمعيتي (تأكيد بر كاهش سن ازدواج، كاهش طالق، افزايش باروري، آموزش  سياست
 توسـعه  طريـق  از خـانواده  اقتصـاد  و معيشـت  ارتقايهاي قبل و بعد از ازدواج)،  و مشاوره

، محور خانواده و روستايي توليدي هاي تعاوني و اقتصادي بازده زود هاي بنگاه نگي،مشاغل خا
هـاي   ترين سياسـت  دار از اصلي هاي سالمت و بيمه سالمت اجتماعي زنان خانه توسعه بيمه

اشاره رفتـه اسـت امـا در    » عدالت جنسيتي«هر چند بر مرتبط با خانواده است. در اين سند 
بـه  » عدالت جنسيتي«تصوير و تفسير دقيقي از معناي » مبناي اصول اسالميبر «ادامه با قيد 

شود. چرا كه اين قيد خود پرابهـام و مناقشـه برانگيـز اسـت و چنانچـه در       دست داده نمي
چارچوب يك برنامه اجرايي قصد عملياتي نمـودن آن وجـود داشـته باشـد نيازمنـد ارايـه       

رغم ادعاي دنبال  برنامه بهاست. همچنين، در اين  تعريف دقيق و مصرح درباره آن در برنامه
هاي  ها معطوف به سياست نمودن همه جانبه نيازها و مطالبات زنان و خانواده، عمدتاً برنامه

كه، مفاد اصلي برنامه بر خانواده متكي است دوم اين خانواده است و نه زنان به طور مستقل.
ار، زنان سرپرست خـانوار) بـه عنـوان جزئـي از     د و تنها بخشي از زنان (از جمله زنان خانه
هـا بـراي زنـان ذيـل      تـوان گفـت كـانون سياسـت     خانواده مورد نظر اين برنامه هستند. مي

شـود. در   هاي معيني از جمله باروري، جمعيت و ازدواج و طالق بيشتر خالصه مي سياست
نظـارت   بخشـي،  بـين  هماهنگي ايجاد بر خانواده و زن ملي ستادهمين برنامه موظف نمودن 

اجرائـي   هـاي  دسـتگاه  و هـا  وزارتخانه به مربوط عملكرد ارزيابي و اقدامات ها، برنامه بر كالن
 در مشاركت فراگير جلب براي ملي بسيج نيز و مردمي هاي تشكل و عمومي نهادهاي و ذيربط

جمعيت اگرچه نشـان از   و خانواده تحوالت پايش و رصد و ابالغي كلي هاي سياست تحقق
هاي پيشنهادي دارد، اما  برقراري يك رويكرد هماهنگ بين نهادي و متمركز در اجراي برنامه

   سازوكار اجراي اين سياست و عملياتي نمودن آن نيز در برنامه مشخص نيست. 
هاي اول تا ششم توسعه، تا حد محدودتري در برنامه چهارم  مه شواهد نشان داد، در برنا

تـوان   هاي آمـوزش و اشـتغال زنـان مـي     عه، نوعي ناهمسويي و عدم توازن در سياستتوس
نماييم، سياسـت آمـوزش، بـا     مالحظه نمود. ناظر بر رويكرد نهادگرايي تاريخي مالحظه مي

تأكيد بر گسترش سواد و افزايش تحصيالت در ميان زنان و گسترش كمي آموزش عالي كه 
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ها فراهم كرد، در چارچوب سياست تحديـد   در دانشگاهفرصت را براي حضور بيشتر زنان 
مواليد و كاهش جمعيت، منجر به افزايش تعداد زنان تحصيل كرده جوياي كار شـد. پيامـد   
رشد آموزش عالي به ويژه آموزش عالي خصوصي، صرف نظر از ايـن كـه چـه سـهمي از     

لـت تـأمين كـرده    هزينه آموزش عالي از جيب مردم پرداخت شده و چه سهمي از آن را دو
ها و مراكز آموزش عالي و سـهم   درصدي زنان از كل دانشجويان دانشگاه 53است، افزايش 

هاي پزشكي، علوم انساني، علوم پايه و هنر  درصدي آنان در ميان دانشجويان رشته 60باالي 
  بوده است.  91- 92در سال تحصيلي 

نيـروي انسـاني و پيگيـري    هاي اشتغال براي زنان بـه همـراه آمـوزش     توجه به سياست
گـذاري   هـاي اقتصـادي، سياسـت    هايي براي تأمين نيروي الزمِ مؤسسـات و بنگـاه   سياست

اجتماعيِ همسو و هماهنگ در اين دو بخش را حداقل بر روي كاغذ دنبال كرده است، اگر 
چه خود سياست اشتغال هم در ابتدا در چارچوب بسته سياستي كاهش جمعيت و تحديـد  

تحكـيم  مشاركت اجتماعي زنان تأكيد داشته است. پس از آن با پيگيري سياسـت   مواليد بر
ــر الگــوي   خــانواده ــد ب ــان آور/ زن مراقــب «و تأكي ــرد ن ــوازن  » م ــدم ت ــاهنگي و ع ناهم
رسـد سياسـت اشـتغال و     جا، به نظر مـي  يابد. در اين گذاري بيشتر فرصت بروز مي سياست

به نفع سياست تحكيم خـانواده بـه حاشـيه    » شهروندي فعال زنان«آموزش در جهت ايجاد 
، خود سياست اشتغال نيز با تأكيد بر اولويـت  دهد ها نشان مي رانده شد. آن طور كه بررسي

در چـارچوب سياسـت   » زن مراقـب  - مـرد نـان آور  «نقش زنان در خانواده متأثر از الگوي 
هايي كه عمـدتاً واكنشـي بـه جريـان مطالبـات       تحكيم خانواده قرار دارد. با وجود سياست

ادي و اجتماعي و نيـاز بـه   روزافزون زنان براي ورود به بازار كار به دليل تغيير شرايط اقتص
كـرده،   گري زنان تحصيل حضور زنان در بازار كار به دليل عدم تكافوي درآمد مردان، مطالبه
آوري و  افزايش تعداد زنان  افزايش سن ازدواج و تمايل و گاه اجبار دختران مجرد براي نان

ن و جداسازي اسالمي كرد«باشد، در همه شش برنامه توسعه رد پاي  مي 3سرپرست خانوار
هـاي جنسـيتي    ) را مالحظه كرد. همچنين، تأكيد بر نقـش 1393(بهداد و نعماني، » جنسيتي

اي  اهللا خامنه هاي كالن جمعيتي ابالغيه از سوي آيت سنتي در سند تحكيم خانواده و سياست
اشـتغال و  »  ) در تحليـل سياسـت  1396نيز دنبال شده است. به گفته كردوانـي و ديگـران (  

ترين نقش زن، اهتمام بر تقويت و تحكـيم   ، محوريت بر نقش مادري به عنوان مهم»مادري
هاي ديگري  هاي جنسيتيِ موجود است. بررسي هاي جنسيتي و پذيرش و تقويت نقش نقش

ها نشان از محـدوديت در اشـتغال زنـان     نيز مؤيد همين موضوع است كه برخي از سياست
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مشاغل مناسـب   1371در سال   لي انقالب فرهنگيشوراي عابه طور نمونه مصوبه «دارند. 
هاي آموزش و بهداشت و مشاغل نامناسـب را در حـوزه قضـاوت اعـالم      زنان را در حوزه

بـا   1386- 87هـاي تحصـيلي    هـاي محدودكننـده در سـال    ). اين سياست1379نمود (كار، 
شدت ايـن  بندي جنسيتي در پذيرش دانشجو نيز اعمال شد، هرچند پس از مدتي از  سهميه

) بپذيريم كه زن جديـد در پـي   1386ها كاسته شد. اگر همسو با تحليل وبلن ( سهميه بندي
كند و اين برداشت را بـا   آن را از مسير تحصيالت عالي دنبال مي» كار«و » رهايي«دو شعار 

واقعيت جامعه ايران نزديك بدانيم، اما افزايش ورود زنـان بـه دانشـگاه بـا بازگشـت زنـان       
گذاري اجتمـاعي   كرده بيكار به خانه، از پيامدهاي غيرقابل انكار ناهمسويي سياست تحصيل

  است.
  

  گيري بحث و نتيجه. 5
هاي متـوازن / نـامتوازن، همسـان / ناهمسـان، هماهنـگ/ ناهماهنـگ، همسـو /         دوگانه

 تواند خود را در ايجاد پيامدهايي گذاري اجتماعي، مي ناهمسو، همگرا/ ناهمگرا  در سياست
در چند بعد از جمله؛ نيازهاي جديد (تحريك تقاضا)، انصاف (توزيع نامناسب، نامتناسب و 

رو،  ناهماهنگ  منابع) و كارآمدي (هدر رفتن منابع، دور شدن از اهداف) نشان دهد. از ايـن 
گــذاري اجتمــاعي، توجــه بــه پيامــدهاي  هــاي سياســت يكــي از موضــوعات در پــژوهش

هـاي   نظر تأثيري كه بر وضـعيت گـروه   ين پيامدها هم از نقطههاي اجتماعي است. ا سياست
هاي ديگر مورد بررسـي   گذارد و هم از جهت تأثيرشان بر سياست ها مي هدف اين سياست

هاي  گذاري با ويژگي هاي نامتوازن به نظام سياست گيرند. البته اين كه ريشه سياست قرار مي
ضوعي است كه خود نيازمند واكاوي دقيق ها و هنجارها) مربوط است مو اش (ارزش نهادي

) و شـرايط و اقتضـائات   1391(مقـدم،  » سازماندهي توليـد اقتصـادي  «است. ضمن اين كه 
هـايي   هاي نهادي در اجراي برخي سياسـت  سياسي و اجتماعي از يك سو و نيز ناهماهنگي

يـده گرفـت. در   ها منجر شود را نيز نبايد ناد توانست به پيامدهاي متوازن اين سياست كه مي
هاي  هاي اجتماعي زنان در برنامه اين مقاله كه از منظر نهادگرايي تاريخي به بررسي سياست

گذاري پرداختيم،  توسعه، به عنوان بستري تاريخي براي نشان دادن تغييرات و ثبات سياست
يعنـي  هاي اجتماعي زنان  قصد اين بود تا نشان دهيم، يكي از داليل برايند نامتوازن سياست

داد  در سـويي ديگـر، پيامـد درون   » شـهروندي فعـال  «از يـك سـو و   » شهروندي جنسيتي«
  ناهمسان سياست اجتماعي در دو بعد اشتغال و آموزش است. 
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اجتماعي نامتوازن براي زنان در سه سطح مورد توجـه اسـت:    به طور مشخص، سياست
قاله دنبال شد، اين عدم گذاري: با توجه به موضوعي كه در اين م نخست، در سطح سياست

تـوان مالحظـه    گذاري آموزش و اشتغال مي توازن را هم درون و هم بين دو بخش سياست
نمود. ناهمترازي و ناهماهنگي درون سياست آموزش با ايجـاد شـرايط تحصـيل دختـران،     

دار  ها براي آنان است. و در اشتغال تأكيد بر زن خانه همسو و همزمان با حذف برخي رشته
هاي مناسب شغلي و تأكيد بر  نقش  ها و فقدان يا كمرنگ بودن فرصت مراقب در سياستو 

هاي الزم  ها و مكانيسم داري است. دوم، در سطح اجرا: فقدان زمينه خانه - دوگانه كار بيرون
هاي الزم براي پشتيباني از زنـان شـاغل    كننده براي جذب زنان به بازار كار، ضعف حمايت

هاي سنتي زنـانگي، ...) و   ، از دست رفتن شغل براي انجام وظايف نقش(عدم امنيت شغلي
هاي موجودي است كه قصد برقراري  نيز فقدان ضمانت اجرايي كافي و الزم براي سياست

هاي دوگانه زنان را دارند؛ و سوم، در دستيابي بـه اهـداف: سياسـت اجتمـاعي      تعادل نقش
هاي اجتمـاعي شـاهدي از    مندي آنان در بهره دوگانه و ناهمسو  براي زنان و وضعيت فعلي

افت و خيز و تناقض سياست تحقـق شـهروندي فعـال زنـان اسـت. از يـك سـو برخـي         
زنـان را  » شهروندي جنسـيتي «دانند و برخي  مي» شهروندي فعال«ها خود را حامي  سياست

تغال در دستوركار سياستي خود دارند. به رغم تغييرات اجتماعي و اقتصادي و ضرورت اشـ 
براي تأمين درآمد و برخي تغييرات ديگر نظير گسترش جمعيت زنان سرپرست خانوار كـه  

گـذاري   گذار شده است، اما همچنان سياست هايي بر سياست منجر به تحميل اتخاذ سياست
آور   گذاري به جداسازي جنسيتي، غلبه الگوي مرد نان براي زنان، تابع پايبندي نظام سياست

قويت نقش مادري و همسري به تصـور تقويـت تحكـيم خـانواده اسـت.      مراقب و ت زن –
هايي كه نه تنها قادر به تقويت قابليت هـاي فـردي زنـان در مقابلـه بـا مخـاطرات        سياست

پذيري آنان در مقابل اين مخاطرات  اجتماعي و اقتصادي نشده است بلكه گاه منجر به آسيب
  است. 

ه داشـت، تعريـف از نهـاد خـوب در رويكـرد      نكته قابل توجهي كه بايستي به آن توج
هاي  ) دريافتند، بسياري از انتخاب1996نهادگرايي تاريخي است. دانشمنداني نظير پيرسون (

هـاي   اوليه، غيركاركردي هستند و از اين رو يك نهاد موفق بايد تغييركند. حتي اگر انتخـاب 
هـا بـه سـرعت تغييـر      امي زمينهگذاري تقريباً در تم اوليه مناسب بوده باشند، محيط سياست

توانـد هـم در    ). اين تغيير مي139: 1386كند، بنابراين انطباق الزم است (به نقل از گاي،  مي
نهادي و هم ميان نهادي اتفاق افتد. سياست اجتماعي كه به مثابه يك شمشـير    روابط درون
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گر  اي اجتماعي مطالبهكند، همزمان كه پاسخگوي نيازها است، به توليد نيروه دولبه عمل مي
گذارنـد. در   انجامد. نيروهايي كه بر ماهيت، آهنگ تغيير سياست و روند آن تأثير مـي  نيز مي

هـاي   گـذاري  رسد، شتاب تغييرات ساختاري در نتيجه برخي سياست حال حاضر به نظر مي
اجتماعي از آهنگ تغيير در نظام ارزشي جامعه پيشي گرفته است و سبب ايجـاد وضـعيت   

وگانه در وضعيت شـهروندي زنـان شـده اسـت. زنـان از يـك سـو احاطـه شـده ميـان           د
هاي آمرانه و هنجاري هستند و از سوي ديگر تحت تأثير الزامات ساختار اجتماعي  سياست

هـاي بهداشـتي و    كه با فرايند رشد شتابان شهرنشـيني، گسـترش آمـوزش عـالي، سياسـت     
انـد، بـه آرامـي و بـا      ي و ارتبـاطي ايجـاد شـده   ا هـاي رسـانه   جمعيتي و نيز تأثير تكنولوژي

هـا در   هاي ايجاد شده عرصه خصوصي را براي برخورداري از فرصت گيري از فرصت بهره
رغــم وجــود فضــاي شــهروندي از بــاال و  كننــد. بنــابراين، بــه  فضــاي عمــومي تــرك مــي

ـ   سياست ه بودنـد،  گذاري در جهت بازگرداندن زنان به خانه يا نگهداشتن زناني كـه در خان
جامعه خواستار شهروندي از پايين است و زنان نيز با تالش براي ورود به عرصه عمومي از 

گران تحقق اين نوع شهروندي هستند. درخواست براي ورود به بازار كار، تغيير  جمله مطالبه
 شرايط اجتماعي و فرهنگي، تغيير شرايط و بسترهاي اقتصادي و نيز نياز به نيروي كار زنان،

گـذار و نيـز    ها، نهادهاي سياست گذاري را بين سياست ضرورت برقراري توازن در سياست
نمايد و براي جامعه نيز ضرورت  گذار ايجاب مي ها و نهادهاي سياست بين مجريان سياست

كاركردي دارد. آن چه توسعه سياست اجتماعي و دستيابي بـه اهـداف همسـو و هماهنـگ     
هاي اجتمـاعي هـم از    م توازن يا ضعف هماهنگي در سياستسازد، عد رفاهي را دشوار مي

هـاي   گذاري و هم بين گروه هاي سياست منظر درون نهادي و هم بين نهادي، هم بين حوزه
بايسـت   گـذاري مـي   گذاري است. براي رسيدن بـه نتـايج مطلـوب سياسـت     هدف سياست

در اجـرا بينجامـد و   گذار اتخاذ شود كه به انسجام و پيوستگي  هايي توسط سياست سياست
ظرفيت نهادي را تقويت نمايد. تحقق اين هدف مستلزم تحول نظام نهادي و سپس، حركت 

هاي نهـادي اسـت. بـه طـوري كـه       گيري گذار به سمت تصميم از ترجيحات فردي سياست
  هاي اجتماعي پيش رود. پيكربندي نهادي به سوي مدلي از همگرايي سياست

هـاي اجتمـاعي مسـتلزم     از طريق اتخاذ سياست» زنان شهروندي فعال«همچنين، تحقق 
هاي اجتماعي با  گذاري، اتخاذ سياست وارد شدن واقعي و نه صوري زنان به عرصه سياست

هـاي   مندسازي، اجتناب از سوگيري جنسـيتي و پرهيـز از چيـره شـدن گـرايش      هدف توان
جلـوگيري از اتخـاذ   اجتمـاعي،    گذاري ايدئولوژيك به جاي اقتضائات اجتماعي در سياست
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رويكرد ابزاري و باالخره، ايجاد تناسب ميان حقوق و تكـاليفي اسـت كـه بـر عهـده زنـان       
سواد و  شود در ميان زنان كم در ايران كه عمدتاً گفته مي» زنانه شدن فقر«شود. با  گذاشته مي

ه كـرد  بيسواد يا زنان سرپرست خانوار وجود دارد از يك سو و خطر گسترش زنان تحصيل
هايي كه بتواند اشتغال پايدار و ايمن را بـراي زنـان ايجـاد     نشين و فقير، اتخاذ سياست خانه

جـايي كـه    هاي فقرزدايي در جامعـه قرارگيـرد. از آن   هاي برنامه بايست از اولويت نمايد، مي
دهـد و بـين توسـعه اقتصـادي و      هاي توسعه ملي خود را در بازاركار نشـان مـي   استراتژي

بايسـت معطـوف بـه     كند، تغيير نهادي و چرخش سياستي مـي  افزايي ايجاد مي اجتماعي هم
هاي آموزش تأثير خود را بـر سـاختار اجتمـاعي و     هاي اشتغال باشد. زيرا سياست سياست

شده كه به ارتقاي آموزش و تحصيالت  موقعيت زنان گذاشته است و بازگشت از مسير طي
بايسـت   هـا مـي   بلكه غيرممكن است. اين سياستزنان منجر شده است، نه تنها غيرعقالني 

در بخـش اشـتغال را محقـق سـاخته و خـود را نـه تنهـا بـا         » شهروندي فعال زنان«بتواند 
هاي آموزش هماهنگ سازد، بلكه پاسخگوي مطالبه زنان تحصيلكرده و حتي زنـان   سياست

يالت را آور نيـز باشـد. چنانچـه تحصـ     غيرتحصيلكرده جوياي كارف زنان و دختـران نـان  
مدرن بـدانيم و يـا سـكوي پرتـابي      –اي مرتبط با اقتضائات يك جامعه دوگانه سنتي  مقوله

براي ورود زنان به بازار اشتغال، در نظر داريم كه در پيگيـري توسـعه متـوازن، آمـوزش و     
اشتغال زنان عامل عمده براي توسعه اقتصـادي، رفـاه خـانواده و ارتقـاي كيفيـت زنـدگي       

  بود.  خانواده خواهد
همان طور كه گفته شد، اين مقاله مسأله سياست اجتمـاعي نـامتوازن را تنهـا در مـورد     
  آموزش و اشتغال زنان مورد توجه قرارداد.  به منظور به دسـت آوردن الگـويي از سياسـت   

تـوان در   گـذاري اجتمـاعي را مـي    اجتماعي در ايران، مسأله هماهنگي و توازن در سياسـت 
اجتماعي (نظير سالمت، تأمين اجتماعي،   هاي ديگر سياست يگر، بخشساختارهاي نهادي د

  نفعان متفاوت ديگر نيز جستجو نمود.  جرم و ..)  و در ميان  ذي
  
ها نوشت پي

 

را  Coordinationو هماهنگي Equilibrium تعادل،  Symmetryدر خود تقارن  Balanceمفهوم توازن   1.
  دارد. 

، شوراي مصلحت نظامهاي مختلفي از جمله كمسيون ويژه وابسته به  به لحاظ ساختار نهادي در حال حاضر سازمان.  2
وابسته به نهـاد رياسـت جمهـوري و     سازمان مشاركت زنان، شوراي عالي انقالب فرهنگينهاد ويژه زنان وابسته به 
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براي زنان در   گذاري ترين نهادهايي هستند كه با موضوعات سياست به عنوان اصليكمسيون خانواده، زنان و جوانان 
 اجتمـاعي زنـان   –شـوراي فرهنگـي   اجتماعي زنان  –گذار در زمينه امور فرهنگي  ارتباط هستند. اولين نهاد سياست

هاي امور بـانوان   كميسيونه. ش. تشكيل شد. همچنين  1366بود كه در سال شوراي عالي انقالب فرهنگيوابسته به 
تشكيل شد. اين دفتـر  ه.ش.  1370در سال  دفتر امور زنان رياست جمهوريه.ش. و  1369در سراسر كشور از سال 
  دهد. خود ادامه ميفعاليت به  معاونت امور زنان و خانواده  در دولت نهم ذيل عنوان

 35/6ه. ش. بـه   1380/. درصد از جمعيت در سـال  36يالت عالي در كشور از سهم زنان سرپرست خانوار با تحص 3 .
  ).1395رسيده است (راغفر و باباپور،  1390درصد در سال 
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 نامه كتاب
در گـزارش وضـعيت   » تحليل اجتماعي وضعيت و تغييرات ازدواج و طالق) »1395احمدي، اميدعلي (

  .178 - 155)، تهران: نشرني، صص 1380 - 1390اجتماعي زنان در ايران(
) جايگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوري اسالمي 1392افراخته، حسن و سودابه سرايي (

  .133 – 158، پاييز، صص 3، شماره 11ايران، مطالعات اجتماعي و روان شناختي زنان، سال 
در  ،»هاي جنسيتي ايران با كشورهاي جهان و منطقه مقايسه شاخص) «1395باستاني، سوسن و ديگران (

  .548 – 519)، تهران: نشرني، صص1380 - 1390گزارش وضعيت اجتماعي زنان در ايران(
  ) طبقه و كار در ايران، تهران: نشرآگاه.1393بهداد، سهراب و فرهاد نعماني (

، در گـزارش وضـعيت   » فقر معيشـتي و اشـتغال زنـان در ايـران    ) «1395راغفر، حسين و ميترا باباپور (
  .220 – 199)، تهران: نشرني، صص1380 - 1390ران(اجتماعي زنان در اي

  ) نظريه رفاه، ترجمه هرمز همايون پور، موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي.1381پتريك، فيتز(
) نظريه نهادگرايي در علم سياست، ترجمـه فرشـاد مـومني و فريبـا مـومني، تهـران:       1386پيترز، گاي (

  جهاددانشگاهي.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 
، مجلـه  ) تحليلي بر عوامـل اقتصـادي مـؤثر در اشـتغال زنـان     1383صادقي،مسعود ومصطفي عمادزاد (

  .12- 5، بهار، صص 1شماره  2نان، دوره پژوهش ز
  ) زنان در بازار كار ايران، تهران نشر روشنگران.1379كار، مهرانگيز (

گذاري اجتماعي ايـران   استي و تحوالت سياست) تبيين الگوهاي سي1396كاردواني، راحله و همكاران (
، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي،      پژوهش نامه زنـان در حوزه (مادري / اشتغال)، 

  .67 - 37، زمستان، صص4هشتم، شماره   سال 
، تهران: مركز امـور مشـاركت زنـان    )»1379- 1383قانون برنامه سوم توسعه ( 158گزارش اجراي ماده 

  هوري.رياست جم
) تحوالت و وضـعيت جمعيـت در جمهـوري اسـالمي     1396عباسي شوازي، محمد جالل و ديگران (

 بررسـيهاي  مركـز  حمايـت  بـا كشور  جمعيت تخصصي و جامع مديريت و مطالعات مؤسسهايران، 
 صـندوق  توسـعه  و جمعيـت  سالمت و پروژه تحقيقات ملي جمهوري، موسسه رياست استراتژيك
  تهران.  دانشگاه ملل سازمان جمعيت

  27 – 21) نقش زنان در توسعه، انتشارات روشنگران، صص 1372دفتر امور زنان و رياست جمهوري (
، پايان نامـه دكتـري،   1388 – 1360الف) تحليل سياست اجتماعي در ايران  1390قاراخاني، معصومه (

  دانشگاه تربيت مدرس.
در ايـران، فصـلنامه برنامـه ريـزي رفـاه و      پـژوهش سياسـت اجتمـاعي    ب) 1390قاراخاني، معصومه (

  133، 3اجتماعي، شماره    توسعه
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اي سياسـت اجتمـاعي در ايـران،     ) شرايط امكان و داليل امتنـاع ميـان رشـته   1390قاراخاني، معصومه (
  .53 – 33، بهار، صص22، شماره 2اي در علوم انساني، دوره  فصلنامه مطالعات ميان رشته

نامه اقتصـادي شـرق،    هاي سياست آموزش و اشتغال، ويژه ) زنان و ناهمساني1394قاراخاني، معصومه (
  .47 – 46تيرماه، صص 

ها،  ) نگاهي به عوامل فرهنگي ورود دختران به دانشگاه1385راد، محمدامين و فرهاد خسروخاور ( قانعي
  . 138 – 115، زمستان، صص 4، شماره 4پژوهش زنان، دوره 
) 1373( 1372- 1368قتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران    قانون برنامه اول توسعه ا

  سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات.  
) 1375( 1378 - 1374قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران   

  جتماعي و انتشارات. سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، ا
) 1378( 1383- 1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران   

  سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات. 
) 1383( 1388- 1384قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران 

  سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات. 
) 1389( 1390- 1394قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران  

  سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات. 
) 1394(1399 -  1395  فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

  سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات.
هاي توسـعه و كـالن جمهـوري اسـالمي      ) مقايسه جايگاه زنان در برنامه1390قديمي، اكرم و ديگران (

  ز. ، پايي26 – 5، صص 3، شماره 5ايران ، مجله تحقيقات زنان، دوره 
  ) نظريه طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشرني.1383وبلن، توستين (

) وضعيت توسعه انساني در ايـران: آسـيب پـذيري و تـاب آوري، تهـران:      1396مدني قهفرخي، سعيد(
  پارسه.   كتاب

جنسيت و سياست اجتماعي: حقوق خـانواده و شـهروندي اقتصـادي زنـان در     ) «1391مقدم، والنتين (
گذاري در خاورميانه، گردآوري مسعودكارشناس و والنتـين مقـدم، ترجمـه     ، در سياست»ورميانهخا

  . 407 – 353علي اكبر تاج مزيناني و همكاران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، صص 
، دسترسـي در  آمـار آمـوزش عـالي در يـك نگـاه     ) 1395وهش و برنامه ريز آموزش عـالي ( موسسه پژ

https://irphe.ac.ir/files/site١/pages/Amar_١bruoshoor-br-Negah/w٩۴ -٩۵.pdf     اريخ ت
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