
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهي فرهنگي جامعه
  114 -  95، 1397، تابستان دوم، شمارة نهمسال پژوهشي،  ـ نامة علمي فصل

  سياست اجتماعي نامتوازن در ايران
  )آموزش و اشتغال زنان(

  *قاراخاني معصومه

  چكيده
بـه   يـابي   دسـت در ابعاد و سطوح مختلـف، تالشـي بـراي     ،هاي اجتماعي متوازن سياست

نفـع   هاي ذي گذاري است. درميان انواع گروه سو در سياست اهداف و نتايج مطلوب و هم
كننـدگان   هـم دريافـت  ايجادكننـدگان و  از اين جهت كه هم هاي اجتماعي، زنان  سياست

موضـوع  اسـت  سـبب شـده   همين توجهي دارند و  قابلاهميت ستند ه  خدمات اجتماعي
گـاه بـدون    ها هيچ گيرند. اما اين سياست هاي اجتماعي قرار مستقيم و غيرمستقيم سياست

ها  است. اين سياست كردهچالش نبوده و موقعيت اجتماعي و وضعيت رفاهي آنان را متأثر 
» شهروندي فعـال «درجهت تحقق ديگر  و ازسوي» شهروندي جنسيتي«سو درجهت  ازيك

توانـد   زنان بوده است. حال پرسش اين است كه آيا اين موقعيت شـهروندي دوگانـه مـي   
اين مقاله، با اتخاذ  .هاي اجتماعي براي زنان باشد ناشي از عدم توازن و ناهماهنگي سياست

يكي از  كه نشان خواهد داد ،رويكرد نهادگرايي تاريخي و با استفاده از روش تحليل اسناد
هاي اجتماعي نامتوازن در دو  در سياست دساني موقعيت شهروندي زنان را باي داليل ناهم

بـه نتـايج مطلـوب     يابي  دستمنظور  كه، به درحالي ؛جو كردو بعد اشتغال و آموزش جست
هايي كه در تدوين و اجرا داراي انسجام و پيوستگي باشـند   گذاري، اتخاذ سياست سياست

زمان حركت از ترجيحات  تحقق اين هدف مستلزم تحول نظام نهادي و همضروري است. 
 گيري نهادي است. سوي تصميم گذار به فردي سياست

جتمـاعي زنـان، سياسـت آمـوزش،     سياسـت اجتمـاعي متـوازن، سياسـت ا     ها: كليدواژه
  گذاري. هاي سياست ساني اشتغال، ناهم  سياست
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 مقدمه. 1

و ملـي و نيـز در ابعـاد مختلـف      ،اي در سطح جهاني، منطقه 1هاي اجتماعي متوازن سياست
به اهداف و نتايج مطلوب است. منظور از توازن در  يابي  دستگذاري كوشش براي  سياست
گيري  گذاري و نيز جهت جا هماهنگي و سازگاري در هدف گذاري اجتماعي در اين سياست

هـاي   ديگـر و نيـز بخـش    يـك هـا بـا    خواني ميان سياسـت  سوي اهداف، سازگاري و هم به
گـذاري اسـت. تـوازن     سويي زماني متناسب با تغييرات بستر سياسـت  و هم ،گذاري سياست
تـأثير   گـذاري را تحـت   هاي مختلف اهداف سياست تواند به شيوه هاي اجتماعي مي سياست

هـاي مختلـف سياسـت اجتمـاعي (ماننـد       توازن ممكن است بـين بخـش   ةلئقرار دهد. مس
گذاري اشتغال)، درون يك بخـش از سياسـت اجتمـاعي     موزش و سياستگذاري آ سياست

 علوم، وزارتگذار (مانند  ي در بخش آموزش)، درميان نهادهاي سياسترگذا (مانند سياست
گـذار،   )، درون خود نهاد سياستيو رفاه اجتماع ،كار تعاون، وزارتو  يو فناور ،تحقيقات

  آيد. وجود  به ها گذار و مجريان سياست بين نهاد سياستو 
بـه   يـابي   دسـت روست كه عمالً  هها و مسائلي روب سياست اجتماعي در ايران با چالش

گـذاري مربـوط    ها بـه فراينـد سياسـت    است. يكي از اين چالشكرده اهداف آن را دشوار 
ها مخدوش شود. عـدم   به اثربخشي و كارآمدي سياست يابي  دستشود  است كه سبب مي
هـا در   گـذاري يكـي از داليـل ناكارآمـدي سياسـت      سجام در سياسـت توازن و نيز عدم ان

هاي اجتمـاعي متـوازن    سياست فقدانبه اهدافشان است. مصاديقي از ضعف يا  يابي  دست
هـاي   وبيش در هريك از ابعاد سياست اجتماعي وجود دارد. حتـي در برخـي از حـوزه    كم

انـد،   ي تـدوين و اجـرا شـده   خـوب  ها به شود سياست گذاري اجتماعي كه اذعان مي سياست
دسـت نيامـده اسـت.     توازن، درعمل نتايج مطلوب و موردانتظاري بـه  ةمسئلدليل وجود  به

انتخاب سياست تـا اجـراي    و مسئلهگذاري را از شناسايي و طرح  چه فرايند سياست چنان
گذاري به  داد سياست گذاري تحت عنوان درون چه در مسير سياست آن در نظر بگيريم، آن

هاي اجتماعي اثر  داد سياست سويي درون . اين ناهمنداردشود توازن و انسجام  آن اشاره مي
توان گفت سياست اجتمـاعي   گذارد. مي گذاري نيز مي يند سياستاداد و بر خود را بر برون

و سـبب  كنـد   مـي و ناهماهنگ متبلـور   ،سو مدهاي نامنسجم، ناهمآ خود را در پي نامتوازنْ
گـذاري، ايجـاد    البته گروه هـدف سياسـت   گذار و به نتايج موردانتظار سياست نيافتن دست

تـوازن و   ةمسـئل كه توجـه بـه    درحالي ؛شود يا تضاد در نتايج مي ،نتايج و مسائل ناخواسته
هاي نظام  ضمن شناسايي بخشي از چالش ،تواند گذاري اجتماعي مي هماهنگي در سياست
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هـاي آينـده يـا بـازنگري در      گـذاري  اي سياسـت گذاري اجتمـاعي در ايـران، بـر    سياست
چنـين،   قـرار دهـد. هـم   گـذار   اختيار سياسـت  اي در بينانه درك روشنهاي گذشته  سياست

كه بتواند اثرات نامطلوب خـود را برجـاي    گذاري، پيش از آن هاي سياستآمد  پيشناسايي 
  پذير خواهد شد. بگذارد، امكان

اجتماعي در ايران است كه   هاي جدي سياست هدف از اين نوشته طرح يكي از چالش
بـر وضـعيت    گذاريو درنهايت تأثير ،هاي ناخواستهآمد  پيعمالً به دوري از اهداف، تحقق 

هـاي هـدف مهـم     . در اين ميان يكي از گروهشود منجر ميگذاري  هاي هدف سياست گروه
ايجادكننـدگان و هـم   عنـوان   در شرايطي كه زنان هـم بـه  زنان هستند.  گذاري براي سياست

هـدف  دارنـد،   سياست اجتمـاعي  ةخدمات اجتماعي نقش مهمي در توسع  كنندگان دريافت
 ،هاي مستقيم و غيرمستقيم اجتماعي نظير آموزش، سالمت، اشتغال، مسكن ز سياستا طيفي

كه ارتبـاط   ،گذاري براي زنان مهم سياست ةدو حوزگيرند.  و ... قرار مي ،مراقبت از فرزندان
هـاي اشـتغال و آمـوزش اسـت. اگرچـه       وثيقي با وضعيت شهروندي آنان دارد، سياسـت 

هاي مربـوط   و فرهنگي يا چالش ،توان نقش عواملي نظير تغييرات اقتصادي، اجتماعي نمي
هاي آمـد   پـي هاي اجتماعي را ناديده گرفت، فـرض بـر ايـن اسـت كـه       به اجراي سياست
و » شـهروندي جنسـيتي  «سـو بـه    كـه ازيـك   ،هاي اجتماعي بـراي زنـان   نامتوازنِ سياست

داد  درون ة، خواسته يا ناخواسته نتيجـ است آنان منجر شده» شهروندي فعال«ازديگرسو به 
كـه هـم    اشتغال و آموزش بوده اسـت. چنـان   ةهاي اجتماعي در دو حوز نامتوازن سياست

هـا و مراكـز آمـوزش     كل دانشجويان دانشـگاه يان درمدرصدي زنان  شصتشاهد افزايش 
ي زنـان و  كـار   بـي عالي هستيم و هم با مشاركت پايين آنان در بازار كار و بـاالبودن آمـار   

راد و  ؛ قـانعي 1383(بنگريد بـه صـادقي و عمـادزاده     يميرو هكرده روب ويژه زنان تحصيل به
نـرخ   2014در سـال   ILO). طبـق گـزارش   1395؛ باسـتاني و ديگـران   1385خسروخاور 

كـه ميـانگين    درحـالي  ؛درصد گزارش شـده اسـت   6/17 مشاركت اقتصادي زنان در ايران
 34تا  33 سهم رغم دهد، به ) و برآوردها نشان مي1394درصد است (قاراخاني  6/50جهاني 
 جويـاي كار   زنان بيسهم  كشور، دانشگاهية آموخت  دانش فعال جمعيت كل از زنان درصدي

اسـت   بـوده  درصـد  25از  بيش اخير هاي سال درطي كشورة آموخت دانش انكار  بي كل از كار
گذاري اجتمـاعي نشـان    داد ناهماهنگ سياست برون اين). 1396(عباسي شوازي و ديگران 

خواسته يا  ،زمان گسترش آموزش عالي اشتغال و هم ةهاي بازدارند باوجود سياست دهد، مي
» شهروندي فعال«و ازديگرسو تحقق » شهروندي جنسيتي«ي جز برايندسو  يك ناخواسته، از

  است.حاصل نشده زنان 
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 شود شهروندي هم عناصـري فعـال و هـم منفعـل دارد     مي گفتهطبق ادبيات شهروندي 
) received membership» (شـده  عضـويت دريافـت  «كـه   ،). وجوه انفعالي آن1381(پتريك 
اي برخـوردار   شـده  از وضعيت حقوقي تعريـف  شود، به اين معناست كه شهروند ناميده مي

مشـاركت  ثبات آن وضـعيت اسـت    ةكنند هايي كه تضمين و رويه ،است و در نهادها، روابط
» آمـده  دسـت  عضـويت بـه  « بـه آن  كـه  ،دهد. وجوه فعـال شـهروندي   صورت نميچنداني 

)achieved membershipدر شـدن فـرد    شود، مستلزم مشاركت فعـال و جـذب   ) نيز گفته مي
 هگفتـ  هاي پيش ها و گزارش چه از نتايج پژوهش سازد. آن اي است كه هويت او را مي جامعه

فرصـتي   زنـان به گسترش آموزش عالي  آمد  پيرود  توان دريافت اين است كه انتظار مي مي
. درواقع، اين سياسـت وجـه فعـال شـهروندي را     بدهدشدن در جامعه  براي حضور و فعال

مشاركت فعال و جذب فرد  دباي برخورداري از تحصيالت عالي قاعدتاً مي دنبال دارد، زيرا به
حاضر وجـه منفعـل    زمان سياست اشتغال زنان درحال داشته باشد. هم راه هم در جامعه را به
شـدن موقعيـت آنـان و     دنبال داشته و وضعيت اشتغال زنان گوياي جنسيتي شهروندي را به

آنان در بازار كار است. ضمن درنظرداشتن تأثير ساختار نابرابري در جذب و مشاركت فعال 
فرض مقاله اين است كه  نهادي اقتصادي و اجتماعي و نظام هنجاري و ارزشي جامعه، پيش

بـه ايـن    انجامـد. باتوجـه   سـو مـي   يندهاي نـاهم اهاي اجتماعي نامتوازن به بر گذاري  سياست
ـ كنيم اين  توضيح، پرسشي كه در اين مقاله دنبال مي  ةاست كه آيا موقعيت شهروندي دوگان

پاسخ  .هاي اجتماعي براي آنان باشد تواند ناشي از عدم توازن و ناهماهنگي سياست زنان مي
الگويي هاي اجتماعي در ايران  توازن و هماهنگي سياست ةمسئلبه اين پرسش براي تحليل 

هاسـت،   نـد سياسـت  ياگـذاري تحليـل بر   جاكه بخشي از فرايند سياست كند. ازآن فراهم مي
لحاظ كاربردي مسيري جهـت بازگشـت و    تواند به ها مي از تحليل سياست حاصلهاي  يافته

ـ گذاري ارا اندازهاي سياست اهداف و چشم ةها و نيز تعريف دوبار اصالح سياست ه دهـد.  ئ
  گذاري درمورد زنان كارآمد باشد. تواند براي سياست ويژه نتايج اين پژوهش مي به

  
  پژوهش ة. پيشين2

علوم اجتماعي  ةاي در حوز گذاري، ادبيات گسترده توازن و هماهنگي در سياست ةدربار
هـاي مطـرح    اين موضوع و برخي پـژوهش  ةوجود دارد و مطالعاتي نيز به بررسي پيشين

چـه بـا    از ايـن ميـان، آن   ).Alexander 1995نمونه بنگريد به  راياند (ب آن پرداخته ةدربار
ــم    ــژوهش ه ــن پ ــوع اي ــيش  موض ــويي ب ــري دارد  س ــع «ت ــزارش توس ــاني ةگ  »انس



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

)“Human Development Report” 2015 هـاي همـاهنگي و    بررسـي چـالش  «) است كه به
پـردازد. ايـن گـزارش بـه موضـوع       مـي » اروپا ةگذاري در كشورهاي اتحادي توازن سياست

 ةكشور اتحادي 28و شموليت در  ،هاجرت، بازار كارهاي م پارچگي سياست هماهنگي و يك
و  ،هاي مهاجرت، بازار كار كه كشورهاي يادشده چگونه بين سياست اروپا توجه دارد و اين

در ايـن بررسـي همـاهنگي و تـوازن      .كننـد  ادغام مهاجران توازن و همـاهنگي برقـرار مـي   
دارد كه خروجي مشـابهي را   گذاري اشاره گر مؤثر در سياست ها به دو يا چند كنش سياست
چنين نشان  آورند. هم دست مي موردنظر را به ةديگر نتيج كنند و در همكاري با يك دنبال مي

نفعـان سـبب    گـذاري يـا بـين ذي    هـاي مختلـف سياسـت    دهد فقدان توازن بين حـوزه  مي
اختالفـات  «گذاري را به  سياست ةو پيچيدگي حوز شود ميكشيدن انسجام سياست  چالش به

 ؛اختالفـاتي كـه حـل آن هـم آسـان نيسـت       ،دهـد  سـوق مـي  »  گـذاري  متقابل در سياسـت 
كند.  شدن اين اختالفات كمك مي گذاري به كم كه هماهنگي و انسجام در سياست درصورتي

تـوازن و همـاهنگي بـه نتـايج      ةمسـئل شـود، در ايـن پـژوهش     طوركـه مالحظـه مـي    همان
تري با موضوع اين مقاله دارد  رتباط وثيقگذاري معطوف است. پژوهش ديگري كه ا سياست
 2012در سـال  ) ESCWA )Economic and Social Commission for Western Asiaگزارش 
افزايش نرخ شود  داده ميهاي آماري درميان كشورهاي عضو نشان  با بررسيدر آن است كه 

درصد از زنان در  ادهشتتا  هفتادو بين  استسو با افزايش سطح سواد در زنان  ي همكار  بي
دهد با ايجاد انسـجام   يا غيرفعال هستند. يكي از نتايج اين بررسي نشان مي ،كار  بيسنِ كار، 

اي براي ايجـاد بـازار    هاي اقتصادي زمينه و سياست ،هاي اجتماعي، اشتغال بهتر بين سياست
 شود. تر فراهم مي هاي مطلوبآمد  پيكار بهتر و 

ايجـاد همـاهنگي و انسـجام در     ةگـذاري دغدغـ   تجربي و سياسـت  ةدر ايران در عرص
ـ  و رفـاه  جـامع  نظـام طـرح  «هايي نظيـر   گذاري گذاري مطرح بوده و سياست سياست  مينأت
ايجاد هماهنگي در  شسياستي كه يكي از اهداف ؛ه شده استئهم در اين زمينه ارا »اجتماعي
پرسـش كـه    . ايـن  شـد رفـاه بيـان    ةگذار درزمين گذاري و نيز بين نهادهاي سياست سياست

درون يـا   و نهـادي  انـدازه از انسـجام و تـوازن درون و بـين     سياست مـذكور خـود تـا چـه    
موضـوع   كـرده اسـت  كه عمالً چه رونـدي را طـي    سياستي برخوردار بوده است يا اين بين

ند هاي فراي ها يا نوشتارهاي پراكنده نيز به برخي از چالش ديگري براي بحث است. مصاحبه
تـوازن در   ةمسـئل تـوان گفـت بررسـي تجربـي      اند، اما مي گذاري در ايران پرداخته سياست
 ةهاي جدي قـرار گرفتـه اسـت. نكتـ     پژوهش و تر محل بحث گذاري اجتماعي كم سياست

هـاي   مانـده در پـژوهش   توجه اين است كه سياست اجتماعي خود موضـوعي مغفـول   قابل
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مطالعاتي  ) و اندك1393ب و  1390اين موضوع بنگريد به قاراخاني  ةآكادميك است (دربار
هـاي   تر به روند سياسـت  حاضر بيش اند نيز درحال كه به سياست اجتماعي در ايران پرداخته

تـر موضـوع    اجتماعي كـم   شناسي ساختار و فرايند سياست و آسيب اند موجود توجه داشته
ــتقيم آن ــي مس ــت.  بررس ــژوهش بندر هاس ــن پ ــتااي ــه  س ــئلب ــوازن در درون ةمس داد  ت

تر مطرح شد، فرض  طوركه پيش . همانيمگذاري اجتماعي براي زنان در ايران بپرداز سياست
سويي وضعيت زنان در آموزش و اشـتغال و قرارگـرفتن    يكي از داليل ناهمكه بر اين است 

هـاي   ياسـت داد نـامتوازن س  درون» جنسـيتي   ــ   شـهروندي فعـال  « ةزنان در موقعيت دوگان
  نهادي است. اجتماعي در سطح

  
  . رويكرد نظري پژوهش3

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

ـ  هـا رويكـرد نهـادگرايي اسـت. ايـن رويكـرد چشـم        توصيف سياست تـري از   داز جـامع ان
دهد (بـراي   ه ميئگذاري ارا گذاري و مشي دولت در سياست هاي ساختاري سياست ويژگي

الـف). از نهـادگرايي نـوين     1390 بنگريد به قاراخاني ،انتخاب اين رويكرد دربارةاستدالل 
سـازد شـكلي سـاختاري از     چه نهاد را مي ). آن1386وجود دارد (پيترز حداقل شش نسخه 

تواند رسمي (مانند يك قانون يا كارگزار سياست عمومي) يـا   يا سياست است كه ميجامعه 
  ...) باشد. هاي اجتماعي و هاي هنجاري يا شبكه اي از نظام غيررسمي (مجموعه

 نهـادگرايي  ةاولـين نسـخ   ،) از انـواع نهـادگرايي  1386پيتـرز (  ةبينان طبق تفكيك روشن
هنجارهايي كـه   ؛ي كه بر هنجارهاي نهادها توجه داردابزار ةمثاب بهاست نهادگرايي هنجاري 

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

كننـد در   دانـد كـه افـراد تـالش مـي      ميهايي  ها بداند تابع عملكرد قواعد و مشوق و ارزش
نهـادگرايي تـاريخي اسـت.     سوم ةحداكثر برسانند. نسخ ارچوب آن مطلوبيت خود را بههچ

هـايي كـه در ابتـداي تـاريخ هـر       كانون اصلي تحليل در اين رويكرد اين است كه انتخـاب 
 ةانـداز  به سياسيِكه نيروهاي  زماني كننده است و بنابراين، تا گذاري وجود دارد تعيين سياست

، سياسـت  كننـد د تا آن انتخاب اوليه را از مسير منحرف نمند وجود نداشته باش كافي قدرت
چهارم نهادگرايان،  ةعنوان دست به ،چنان در مسير خود درجريان است. نهادگرايان تجربي هم
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كـه   هـايي  ها و انتخـاب  پردازش سياست ةبه شيو بسته ها، كنند كه ساختار حكومت اذعان مي
 كنند. نهادگرايي وابسته به اجتماع، در جـايي  ، متفاوت عمل ميدهند ميها صورت  حكومت

شود، براي توصـيف   راني توجه مي تعامل بازيگران رسمي و غيررسمي در روند حكم بهكه 
منطـق   بـه المللـي نيـز    ساختاربندي بين دولـت و جامعـه مناسـب اسـت. نهـادگرايي بـين      

  هاي محلي توجه دارد. گذاري ها در سياست المللي و نقش آن بينهاي  گذاري سياست
 اندازي موضوع را موردتوجـه قـرار   كه هدف از تحليل چه باشد و از چه چشم اين نظربه

از رويكردهاي نهادگرايي  يتوان از يك كه پرسش پژوهش چگونه طرح شود، مي دهيم يا اين
نه متناسب با رويكرد نهـادگرايي هنجـاري قصـد    جا،  . در اينكرداستفاده  ها از آن يا تركيبي

 طبـق  ،گـذاري اجتمـاعي زنـان را داريـم و نـه      ها بر سياست بررسي تأثير هنجارها و ارزش
گـذار   گذاري را تابع انتخـاب عقالنـي سياسـت    ارچوب نهادگرايي عقالني، اين سياستهچ
ت سياسـت در  طبق ديـدگاه نهـادگرايي تجربـي، قصـد بررسـي تغييـرا       ،چنين دانيم. هم مي

و اجتمـاعي را نيـز نـداريم.     ،هاي مختلف و تحت شرايط متفاوت اقتصـادي، سياسـي   دوره
تحليل مناسبي بـراي درك   ةتواند نقط هاي موردبحث خود مي ارچوبههرچند هريك از چ

المللـي و نهـادگرايي    گذاري در اين زمينه باشد. نهـادگرايي بـين   تغييرات يا ايستايي سياست
رو، ضـرورتي بـراي    ازايـن  ؛پرسش پژوهش دور اسـت  ةماع نيز كامالً از دايروابسته به اجت
 ،عنوان رويكرد تحليلي اين پژوهش وجود نـدارد. امـا   ها به آن نكردن انتخاب ةاستدالل دربار

رسد رويكـرد   نظر مي به توضيحاتي كه درادامه خواهد آمد، از ميان انواع نهادگرايي به باتوجه
  گذارد. ميتري در اختيار ما  ان تحليل مناسبنهادگرايي تاريخي امك

هـاي اصـلي نهادهـا     عنوان مؤلفه ها به ارچوب نهادگرايي تاريخي بر نقش ايدههدر چ
نهادگرايي هنجاري است، نهادگرايـان   ةكنند ها تداعي شود. اگرچه تأكيد بر ايده توجه مي
» كننـد  ها براي تعريف موجوديت نهادهـا تكيـه مـي    بر مفهوم مبهمي چون ايده«تاريخي 

پذيرفته و درون يـك شـكل سـاختاري     اي كه ايده توان گفت زماني ). مي127: 1386 پيترز(
 كنيم ميحاصل هايي  گيرد. اين درك را با مراجعه به تحليل شود نهاد شكل مي بستربندي مي

هـاي اخيـر وجـود دارد.     گذاري اشتغال و آموزش زنان درطي دهـه  روند سياست دربارةكه 
هاي سياستي در ايـن دو بخـش انجاميـده اسـت      الگوهاي هنجاري يا عقالني كه به انتخاب

  .كردتوان در جايي ديگر آن را بررسي  موضوعي است كه مي
داد،  بـر الگـوي درون   اعي كـه مشـتمل  ي تحليـل سياسـت اجتمـ   هابرمبناي يكي از الگو

و  ،1393، 1390باره بنگريد به قاراخـاني    سياست اجتماعي است (در اين برايندو  ،داد برون
  ).1(شكل  كردتوان عدم توازن در هريك از اجزاي اين الگو را ترسيم  ) مي1394
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  . الگوي سياست اجتماعي نامتوازن1 شكل

يند نامتوازن (شهروندي جنسيتي اتأكيد بر اين است كه برفرض ما،  طبق پيش ،جا در اين
داد  هاي سياستي يا درون آمد انتخاب گذاري اجتماعي زنان پي و شهروندي فعال) در سياست

و اسـت  هـاي كيفـي    لحاظ منطـق از پـژوهش   كه به ،اين بررسيدر سياستي نامتوازن است. 
داد  گذاري اجتماعي در بعد درون عدم توازن سياست ةمسئلروش آن تحليل اسناد است، به 

هـا   ايـن سياسـت   براينـد سوبودن  تا استدالهايي براي نامتوازن و ناهم يمپرداز ها مي سياست
 ةهـاي اول تـا ششـم توسـع     هاي توسعه (برنامه . به اين منظور، با رجوع به سند برنامهيمبياب

هاي دو  گذاري سياست ةهاي پژوهشي موجود دربار و فرهنگي) و يافته ي،اجتماعي، اقتصاد
  .ايم توصيفي اتخاذ كرده  ـ  بخش آموزش و اشتغال، رويكردي تحليلي

  
  آموزش و اشتغالگذاري  . سياست4

 2گـذاري نهادهـاي حـاكميتي    هايي موضوع سياسـت  آموزش و اشتغال زنان با فرازونشيب
تـرين سـندهايي    هاي توسعه يكـي از اصـلي   هاي رسمي ازجمله برنامه بوده است. سياست

يابـد.   گـذاري اجتمـاعي كشـور در آن بازتـاب مـي      انداز سياست است كه رويكرد و چشم
پيشـيني و هـم پسـيني اسـت.      يهم سياست ، سياست آموزش زنان در ايرانْنگارندهباور  به

هاي توسعه آمده است، ارتقاي سـطح   در برخي برنامه چه طبق آن ،پيشيني از اين جهت كه
درپـي   ،داده است و پسيني از اين جهت كه مندي زنان را از اهداف خود قرار سواد و توان

سياسـت  اسـت  ضرورت آموزش زنان سبب شـده   ،كشور ةمسائل موجود برسر راه توسع
از اين جهـت كـه    ،پسيني است يآموزش براي زنان دنبال شود. اما سياست اشتغال سياست

گسـترش   ةناخواسـت  آمـد   پيعنوان  ديگر به سو در واكنش به مسائل توسعه و ازسوي ازيك
كـار و گسـترش فعاليـت     رشد زنان براي ورود بـه بـازار   آموزش عالي و درخواست روبه

گذاري آموزش و اشتغال براي  . هرچند سياستگيردموردتوجه قرار  دباي آنان ميي اجتماع
طـور كـه توضـيح     بوده است، همان 1357گذاران پيش از انقالب  زنان مورداهتمام سياست

برايند 
نامتوازن 
سياست

برونداد 
نامتوازن 
سياست

درون داد 
نامتوازن 
سياست 
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ايـن   يي پـس از انقـالب، هـردو   اجتمـاع  و ياقتصاد ةهاي توسع خواهيم داد، طبق برنامه
گـذار   تزمان با سياست تحديد مواليد و كاهش جمعيـت موردتوجـه سياسـ    ها هم سياست

  اند. گرفته قرار
منـد   طور نظـام  هاي اساسي زنان به اول توسعه اولويت ةدهد در برنام ها نشان مي بررسي

كنتـرل   ةتر موردتوجه بود و بر مشاركت زنان در امور اجتماعي و فرهنگـي ذيـل برنامـ    كم
، سياسـت تحديـد مواليـد     درخصوص اعمالطور مستقل توجه شد.  مواليد و جمعيت و نه به

اقـداماتي كـه    شدن هاي هماهنگي را دنبال كرد. اين سياست درجهت انجام گذاري دولت سياست
  آيد تصويب شد: درپي مي

تنظـيم   ةتحـت پوشـش برنامـ    :و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت، درمان وظايف .1
لويت به وباروري با ا ةدرصد از زنان و مادران واقع در سنين بالقو 24خانواده قراردادن 

جغرافيايي و قشرهاي اجتمـاعي كشـور كـه از بـاروري       سمت از نواحي و مناطقآن ق
وميـر   كاهش مرگ اند. تري ديده و فرهنگي بيش ،هاي اقتصادي، اجتماعي ناخواسته زيان

 ةباالبردن سطح سـواد در كليـ  : پرورش و  وزارت آموزشف يوظا .2 مادران و نوزادان.
باالبردن ضريب پوشش تحصيلي ، تا سي سالساالن  ويژه آموزش بزرگ اقشار جامعه به
تدوين متون آموزشي بـراي بـاالبردن   ، التعليم مخصوصاً در نقاط روستايي دختران الزم

هاي باروري باال در  به زيان ويژه دختران) نسبت به آموزان دبيرستاني ( سطح آگاهي دانش
جمهـوري   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسـيماي ف يوظا .3 .ركشو

باالبردن آگاهي جامعه درمورد اهميـت و ضـرورت كنتـرل نـرخ رشـد       :اسالمي ايران
هـاي الزم   ايجاد انگيزه، جمعيت و مضرات جمعيت زياد در دو سطح جامعه و خانواده

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي در دو     تر زنان در عرصه منظور مشاركت بيش در جامعه به
 ةافـزايش سـهمي  : زارت فرهنگ و آمـوزش عـالي  وف يظاو .4 .سطح جامعه و خانواده
گنجانـدن  ، ويژه با تعهد خدمت در نقاط محـروم  هاي دبيري به دانشجويان زن در رشته

انجــام  ،هــاي دانشــگاهي ريــزي درســي اكثــر رشــته شناســي در برنامــه درس جمعيــت
 ةيفوظ .5 .چگونگي كنترل نرخ رشد جمعيت ةهاي پژوهشي و تحقيقاتي درزمين فعاليت

احوال  ف سازمان ثبتيوظا .6 .باالبردن ميزان اشتغال زنان :وزارت كار و امور اجتماعي
تولد و مـرگ) در سـطح    ايجاد امكانات الزم براي ثبت كامل تغييرات جمعيتي (: كشور
 ساله و يك ،ماهه ماهه، شش صورت سه آمار دقيق تغييرات جمعيتي كشور به ةارائ ؛كشور

  ).1373 سازمان برنامه و بودجه(

گذاري تحديد مواليد  ترازي در سياست توازن و هم نوعيشود،  طور كه مالحظه مي همان
هاي آموزش و  شود. سياست مالحظه مي، نهادي نهادي و هم بين هم از بعد درون ،و جمعيت
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شود.  اشتغال دولت در اين برنامه از مسير سياست كاهش مواليد و تحديد جمعيت دنبال مي
ويژه درميان  سوادي به دليل باالبودن نرخ بي كاهش نرخ مواليد و نيز به برايدر همين برنامه، 

گيرد  مي گذاري آموزش قرار عنوان اولويت سياست دختران، افزايش نرخ باسوادي دختران به
شـود.   البردن اشتغال زنان با هدف افزايش مشاركت اجتمـاعي آنـان نيـز تأكيـد مـي     و بر با
  تحقق سياست تحديد مواليد است. سو با همها  اين سياست يهردو

ــ ــت موضــوعات اقتصــادي، آن  ،دوم توســعه ةبرنام ــا محوري ــت  ب چــه را در اولوي
ربيـت بـدني   داده معطوف به تأمين امكانـات فراغـت و ت   گذاري براي زنان قرار سياست

هـاي تشـكيل خـانواده متناسـب بـا معيارهـاي        چنان بر سياست است. در اين برنامه هم
سوم توسعه، كه آغاز توجه به موضـوع   ةبرنام شود. در شرعي و تنظيم خانواده تأكيد مي

سو بر مشـاركت زنـان در توسـعه ازطريـق      طور مشخص است، ازيك زنان و جنسيت به
ديگـر بـر    ين نيازهاي آموزشي و فرهنگي آنان و ازسويتأم و هاي شغلي افزايش فرصت

 قـانون  158 ةمـاد  اجـراي  گـزارش طبق تحكيم و تقويت نهاد خانواده تأكيد شده است. 
 ،)1384جمهوري   مركز امور مشاركت زنان رياست( )1383-1379( توسعه سوم ةبرنام
 5چنـين مـادة    آن و هم نامة اجرايي قانون برنامة سوم توسعه و آيينكردن  دنبال اجرايي به

 امـور  مركـز ، 1383و  1382هـاي   قانون بودجة سال 7تبصرة » ب«نامة اجرايي بند  آيين
هـاي   و همـاهنگي بـا دسـتگاه    ايـن مـاده  امور سـتادي   دادن مسئول انجام زنان مشاركت
ـ  يادشدهنامة  هاي غيردولتي موضوع آيين استاني و سازمان  ـ ملي  اجرايي گـزارش   ةو ارائ

 امور مركز را» هاي اجتماعي و فرهنگي زنان برنامة توسعة مشاركت« در همين دورهبود. 
ذيل  1382و پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي از سال  دادنهاد  پيش زنان مشاركت

برخـي   ةگفت اما به. اجرا درآمد به» و تربيت بدني ،فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي«فصل 
توسعه از اصـالحات ضـروري در    ةترين مواد مربوط به زنان در برنام مهم نظران صاحب

امور اداري و حقوقي فراتر نرفته است و ضمانت اجرايـي و مكانيسـم اجرايـي ايـن دو     
نهادي براي تحقق مواد مربوط بـه تحقـق    كه همكاري بين اين تصريح نشده است. ضمن

تـا پايـان    كـه  خورد. چنان چشم نمي همشاركت زنان و ايجاد عدالت جنسيتي در برنامه ب
كه شاخص سهم اشتغال زنان بهبود نيافته است، شـاهد عـدم تحقـق بنـد      ،چهارم ةبرنام

كه بر افزايش فرصت اشتغال زنـان و ارتقـاي شـغلي     هستيم سوم ةبرنام 158 ةماد »ب«
بـا هـدف    ،شـد دولـت موظـف    ،111 ةمـاد چهارم توسعه،  ةدر برنامآنان تأكيد داشت. 

هـا در   ها و گسـترش سـطح مشـاركت آن    فرصت ةتوسع و ت نقش زنان در جامعهتقوي
  :ات زير را در دستوركار خود قرار دهدكشور، اقدام
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بر بـازنگري   مشاركت زنان مشتمل ةتوسعجامع  ةو اجراي برنام ،الف: تدوين، تصويب
هـاي زنـان متناسـب بـا نيازهـاي       تقويت مهارت ؛ويژه قانون مدني قوانين و مقررات به

ــاوري گــذاري در  شناســايي و افــزايش ســاختارهاي ســرمايه ؛جامعــه و تحــوالت فن
ارتقـاي كيفيـت    ؛نيـروي كـار   ةتوجه به تركيب جنسـيتي عرضـ   ؛زا هاي اشتغال فرصت

ـ   .به شايستگي آنان زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت  ةب: تنظـيم و ارائ
ج: انجـام   .صـالح  يح مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصـويب در مراجـع ذي  لوا

منظـور   گيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به هاي پيش برنامه ةاقدامات الزم ازجمله تهي
هـاي   حمايـت از ايجـاد و گسـترش سـازمان     ةد: تقديم اليح .رفع خشونت عليه زنان
در اجراي اين  .ياسالم يمجلس شوراهاي زنان به  و تشكل ،غيردولتي، نهادهاي مدني

ند اعتبار الزم براي انجام تكاليف قانوني موضوع ا هاي اجرايي موظف دستگاه ةكليمواد، 
 ةسنواتي ذيل برنامـ  ةهاست، در لوايح بودج كه مرتبط با وظايف قانوني آن ،اين ماده را
عمل آورند  به مركز امور مشاركت زنانگي هاي الزم را با هماهن بيني و اقدام مربوط پيش

  ).1383 سازمان برنامه و بودجه(

گـذاري   ايجاد نوعي هماهنگي در سياسـت  برايرسد هم تالش  نظر مي در اين برنامه به
ها اين  شود) و هم درميان نهادهاي مجري سياست مالحظه مي »الف«وجود دارد (كه در بند 

ها درعمل هماهنگي  كردن اين سياست براي عملياتي كه اين مالحظه است. اما هماهنگي قابل
 ةگفتـ  كـه بـه   ايـن  اندازه بوده است خود بحث ديگري است. ضمن  چه نهادي چگونه و تا بين

گرايـي   سـنت  ةزمينـ  گذاري با پـس  چنان گفتمان سياست ) در اين برنامه هم1395احمدي (
 ايـن رويكـرد  ه كـرده اسـت،   ) نيز اشـار 1396طوركه مدني ( همانقوت خود باقي است.  به

. افراختـه  كنيم ميتري مشاهده  طور شفاف بهپنجم توسعه  ةدر برنامگرايي و تبعيض را  سنت
هـاي   يكـي از طـرح  پنجم توسـعه   ةدر برنام اند خود نشان داده ة) در مطالع1392و سرايي (

عفـاف و   ةهاي فرهنگي و آن هـم تعميـق باورهـاي دينـي و توسـع      برجسته تأكيد بر مؤلفه
گرفته است. البته اين برنامه بر  ها موردتأكيد قرار حجاب زنان است كه بيش از ساير سياست

كه درذيـل  تأكيد دارد هاي نيازمند (زنان سرپرست خانوار)  ويژه گروه مندسازي زنان به توان
عنـوان   داري بـه  اجتمـاعي، تعريـف كـار خانـه     ةبيم ةهايي ازجمله تأمين حق سران آن برنامه

داري ازجملـه   هـاي خانـه   هاي مالي براي حمايت از فعاليت مشوق ئةاراو فعاليت اقتصادي، 
 شـده حمايت از اشتغال زنان اشـاره   بهاين قانون  71 ةو در ماد قرار دارددار  زنان خانه ةبيم

امـور زنـان و    ةجـامع توسـع   ةبرنامـ « خانواده و زنان امور مركزچنين با همكاري  است. هم
بر محـور تحكـيم بنيـان خـانواده، بـازنگري قـوانين و مقـررات مربوطـه،          تملمش» خانواده
دادن بـه   امور اقتصادي و معيشـتي بـا اولويـت    ةو توسع ،هاي اجتماعي گيري از آسيب پيش
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دهي مشاغل خانگي براي زنان بدسرپرست، گسترش اوقات فراغت، ارتقاي سالمت،  سامان
) كـه خـود   1390(قـديمي و ديگـران    شدو ... مطرح  ،مندي زنان مدير و نخبه ارتقاي توان

بـرد مشـخص بـراي تحقـق هريـك از ايـن        بدون برنامه و راه و گرا نگاهي كلي ةدهند نشان
زنـان اسـت.    بـراي گذاري  مشخص و منسجم به سياست يها و نيز فقدان رويكرد سياست
شـتغال و  منظـور تـوازن بـين ا    و اجـراي طرحـي بـه    ،تهيه، تصويب بهكردن دولت  موظف
هايي است كه در تكميل سياسـت   سياستجنس از  ترْ بيش هاي خانوادگي و اجتماعي نقش

جهت كه در با تأكيد بر نقش سنتي زنانه دنبال شده است تااين» تر باورهاي ديني تعميق بيش«
مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان باشد. شاهد ايـن موضـوع    برايهاي برابر  ايجاد فرصت

منظـور ارتقـاي    كرده بـه  مندسازي زنان تحصيل هاي مربوط به توان رفتن سياستگ نيز ناديده
هاي شغلي  سرپرست و خودسرپرست و ايجاد مهارت مشاركت اقتصادي و تأكيد بر زنان بي

ويژه اشتغال خانگي براي آنان است. به ايـن ترتيـب، در ايـن برنامـه مشـاركت زنـان در        به
چهارم مورداشـاره بـود، حتـي     ةاجتماعي كه در برنام هاي اجتماعي و انواع حمايت فعاليت

  برروي كاغذ، ناديده گرفته شد.
آن و  تقويـت نهـاد خـانواده و جايگـاه زن در    « عبـارت ششم توسعه بـا بيـان    ةدر برنام

 »آنـان  ةو توجه ويژه به نقش سازند  ها عرصه ةاستيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در هم
هاي  ها و برنامه اشاره شده است، اما سياستزنان و خانواده  ةسياست كلي مرتبط با حوز  به

اين برنامه به خانواده و زنان توجه  17و  15هاي بخش  ذيل آن تنها در برخي مواد و تبصره
مندسـازي   حمايت از زنان سرپرست خانوار و تـوان  به 79 ةماد »ت«طور نمونه بند  دارد. به

جا آورده شود و مكانيسم اجراي ايـن   اي در اين كه مشخصاً برنامه دارد، بدون اينآنان اشاره 
 103تا  101 ةذيل ماد »و ورزش ،هنر فرهنگ،«با عنوان  17. در بخش شودسياست تصريح 

سـازمان برنامـه و   (اسـت  ها مطـرح شـده     با تمركز بر سياست تحكيم خانواده برخي برنامه
هاي جمعيتـي   تحكيم خانواده عمدتاً تداوم سياست برايها نيز  هبرنام اين در ).1394 بودجه

هاي قبـل   آموزش و مشاورهو (تأكيد بر كاهش سن ازدواج، كاهش طالق، افزايش باروري، 
 هاي بنگاه مشاغل خانگي،ة توسع ازطريق خانواده اقتصاد و معيشت ارتقايو بعد از ازدواج)، 

هاي سالمت  بيمه ةتوسعو ، محور خانواده و روستايي توليدي هاي تعاوني و اقتصادي زودبازده
هاي مرتبط با خانواده است. در  ترين سياست دار از اصلي سالمت اجتماعي زنان خانه ةو بيم

برمبنـاي اصـول   «درادامـه بـا قيـد     ،است شدهاشاره » عدالت جنسيتي« بههرچند  ،اين سند
اين  زيرا ،شود دست داده نمي به» عدالت جنسيتي«تصوير و تفسير دقيقي از معناي » اسالمي

اجرايـي قصـد    اي ارچوب برنامـه هـ چه در چ برانگيز است و چنان قيد خود پرابهام و مناقشه
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آن در برنامه است. تعريف دقيق و مصرح  ئةنيازمند ارا ،آن وجود داشته باشد كردن عملياتي
نيازها و مطالبات زنان و خانواده،  ةجانب همه شدن رغم ادعاي دنبال به ،برنامهچنين، در اين  هم

كـه،   دوم اين طور مستقل. هاي خانواده است و نه زنان به ها معطوف به سياست عمدتاً برنامه
زنان  و ارد زنان خانه مفاد اصلي برنامه بر خانواده متكي است و تنها بخشي از زنان (ازجمله

توان گفت كانون  عنوان جزئي از خانواده موردنظر اين برنامه هستند. مي سرپرست خانوار) به
و ازدواج و طـالق   ،هاي معيني ازجمله باروري، جمعيت ها براي زنان ذيل سياست سياست

 ايجـاد  بـه  خـانواده  و زن ملـي  سـتاد  شـدن  شود. در همين برنامه موظف تر خالصه مي بيش

 و ها خانه وزارت به مربوط عملكرد و اقدامات و ها برنامه بر نظارت كالن بخشي، بين هماهنگي
 بـراي  ملـي  بسيج نيز و ،مردمي هاي تشكل و عمومي نهادهاي و ربط ي ذيياجرا هاي دستگاه

 و خانواده تحوالت پايش و رصد و ابالغي كلي هاي سياست تحقق در مشاركت فراگير جلب
نهـادي و متمركـز در اجـراي     اگرچه نشان از برقراري يك رويكرد هماهنگ بـين  ،جمعيت
آن در برنامـه  كـردن   نهادي دارد، سازوكار اجراي ايـن سياسـت و عمليـاتي    هاي پيش برنامه

  مشخص نيست.
چهارم  ةتاحد محدودتري در برنام و هاي اول تا ششم توسعه مه شواهد نشان داد، در برنا

تـوان   هاي آمـوزش و اشـتغال زنـان مـي     ويي و عدم توازن در سياستس توسعه، نوعي ناهم
سياسـت آمـوزش، بـا     كنيم كه مي. ناظر بر رويكرد نهادگرايي تاريخي مالحظه كردمالحظه 

تأكيد بر گسترش سواد و افزايش تحصيالت درميان زنان و گسترش كمي آموزش عالي كه 
ارچوب سياسـت  هـ راهم كـرد، در چ هـا فـ   تر زنان در دانشـگاه  فرصت را براي حضور بيش

شـد.  منجر جوياي كار  ةكرد تحديد مواليد و كاهش جمعيت، به افزايش تعداد زنان تحصيل
كه چه سهمي از  نظر از اين ويژه آموزش عالي خصوصي، صرف رشد آموزش عالي به آمد  پي
آموزش عالي از جيب مردم پرداخت شده و چه سهمي از آن را دولـت تـأمين كـرده     ةهزين

ها و مراكز آموزش عـالي و   زنان از كل دانشجويان دانشگاهسهم درصدي  53است، افزايش 
هاي پزشكي، علوم انسـاني، علـوم    درصدي آنان درميان دانشجويان رشته شصتسهم باالي 

  بوده است. 1392 - 1391و هنر در سال تحصيلي  ،پايه
گيـري   راه آمـوزش نيـروي انسـاني و پـي     هم به ،هاي اشتغال براي زنان توجه به سياست

گـذاري   هاي اقتصادي، سياست مؤسسات و بنگاهبراي هايي براي تأمين نيروي الزمِ  سياست
 ؛سو و هماهنگ در اين دو بخش را حداقل بـرروي كاغـذ دنبـال كـرده اسـت      اجتماعيِ هم

سياسـتي كـاهش جمعيـت و     ةارچوب بسـت هست اشتغال هم درابتدا در چاگرچه خود سيا
گيري سياسـت   تحديد مواليد بر مشاركت اجتماعي زنان تأكيد داشته است. پس از آن با پي
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ناهمـاهنگي و عـدم تـوازن    » آور/ زن مراقـب  مـرد نـان  «و تأكيد بر الگـوي   خانواده تحكيم
رسـد سياسـت اشـتغال و     نظر مي جا، به نيابد. در اي تر فرصت بروز مي گذاري بيش سياست

حاشيه رانده  نفع سياست تحكيم خانواده به به» شهروندي فعال زنان«آموزش درجهت ايجاد 
دهد، خود سياست اشتغال نيز با تأكيد بـر اولويـت نقـش     ها نشان مي طوركه بررسي شد. آن

ارچوب سياسـت تحكـيم   هـ در چ» زن مراقب/ آور مرد نان«زنان در خانواده متأثر از الگوي 
هايي كه عمدتاً واكنشي بـه جريـان مطالبـات روزافـزون      خانواده قرار دارد. باوجود سياست

دليل تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و نياز به حضور زنان  زنان براي ورود به بازار كار به
افـزايش سـن    كرده، گري زنان تحصيل دليل عدم تكافوي درآمد مردان، مطالبه در بازار كار به

و افـزايش تعـداد زنـان سرپرسـت      ،آوري نـان  بهتمايل و گاه اجبار دختران مجرد  ،ازدواج
» كـردن و جداسـازي جنسـيتي    اسـالمي «توسـعه ردپـاي    ةشش برنام ة، در هماست 3خانوار

هاي جنسـيتي سـنتي در    تأكيد بر نقشدر چنين،  . همشود مي) مالحظه 1393و نعماني   داد (به
اي نيـز دنبـال شـده     اهللا خامنـه  آيت ةهاي كالن جمعيتي ابالغي نواده و سياستسند تحكيم خا

بـا  محوريت » اشتغال و مادري«  در تحليل سياست ،)1396ردواني و ديگران (اك ةگفت است. به
هـاي جنسـيتي و    اهتمام بر تقويت و تحكيم نقش و ترين نقش زن عنوان مهم نقش مادري به

هـاي ديگـري نيـز مؤيـد همـين       هاي جنسيتيِ موجود است. بررسـي  پذيرش و تقويت نقش
طور نمونه  به«ها نشان از محدوديت در اشتغال زنان دارند.  موضوع است كه برخي از سياست

هـاي   ا در حـوزه مشاغل مناسب زنـان ر  1371فرهنگي در سال  انقالب عالي شوراي ةمصوب
). ايـن  1379  (كـار  »قضاوت اعالم نمـود  ةآموزش و بهداشت و مشاغل نامناسب را در حوز

بنـدي جنسـيتي در    با سـهميه  1387 - 1386هاي تحصيلي  هاي محدودكننده در سال سياست
ها كاسته شـد.   بندي هرچند پس از مدتي از شدت اين سهميه ؛پذيرش دانشجو نيز اعمال شد

را از مسير » كار«و » رهايي«) بپذيريم كه زن جديد دو شعار 1383تحليل وبلن (سو با  اگر هم
بايـد  ايران نزديك بـدانيم،   ةواقعيت جامعبه كند و اين برداشت را  تحصيالت عالي دنبال مي

بـه خانـه از    كار  بي ةكرد با بازگشت زنان تحصيلراه  همافزايش ورود زنان به دانشگاه بگوييم 
  گذاري اجتماعي است. سويي سياست انكار ناهم غيرقابلهاي آمد  پي

  
  گيري بحث و نتيجه. 5

و سـو،   سو/ نـاهم  سان، هماهنگ/ ناهماهنگ، هم سان/ ناهم هاي متوازن/ نامتوازن، هم دوگانه
هايي در چنـد  آمد  پيتواند خود را در ايجاد  گذاري اجتماعي مي گرا در سياست گرا/ ناهم هم

و  ،جديـد (تحريـك تقاضـا)، انصـاف (توزيـع نامناسـب، نامتناسـب        بعد ازجمله نيازهـاي 
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در رو،  و كارآمدي (هدررفتن منابع، دورشدن از اهداف) نشان دهد. ازاين ،ناهماهنگ منابع)
هـاي   هاي سياستآمد  پيتوجه به  يكي از موضوعاتگذاري اجتماعي  هاي سياست پژوهش

هـاي هـدف ايـن     كـه بـر وضـعيت گـروه     نظـر تـأثيري   ها هم ازآمد  پياجتماعي است. اين 
هـاي ديگـر موردبررسـي قـرار      د و هم ازجهت تأثيرشـان بـر سياسـت   نگذار ها مي سياست

هـاي   گـذاري بـا ويژگـي    هاي نامتوازن به نظام سياسـت  سياست ةكه ريش گيرند. البته اين مي
يق ها و هنجارها) مربوط است موضوعي است كه خود نيازمند واكاوي دق اش (ارزش نهادي

) و شـرايط و  1391(مقـدم  » دهـي توليـد اقتصـادي    سـازمان «سـو   ازيككه  اين است. ضمن
هـاي نهـادي در اجـراي برخـي      ناهمـاهنگي  ديگـر  ازسوياقتضائات سياسي و اجتماعي و 

ها منجـر شـود نيـز نبايـد      هاي متوازن اين سياستآمد  پيتوانست به  كه ميرا هايي  سياست
هاي اجتمـاعي   ه ازمنظر نهادگرايي تاريخي به بررسي سياستك ،ناديده گرفت. در اين مقاله

دادن تغييـرات و ثبـات    عنـوان بسـتري تـاريخي بـراي نشـان      هاي توسعه بـه  زنان در برنامه
نـامتوازن   براينـد نشـان دهـيم يكـي از داليـل      كـه گذاري پرداختيم، قصد اين بـود   سياست
» شـهروندي فعـال  «سـو و   ازيـك » شـهروندي جنسـيتي  «هاي اجتماعي زنان يعنـي   سياست

  سان سياست اجتماعي در دو بعد اشتغال و آموزش است. داد ناهم درون آمد  پيديگر  سويياز
اجتماعي نامتوازن براي زنان در سه سطح موردتوجـه اسـت:     طور مشخص، سياست به

به موضوعي كه در اين مقاله دنبال شد، ايـن عـدم    گذاري: باتوجه نخست، در سطح سياست
تـوان مالحظـه    گذاري آموزش و اشتغال مي را هم درون و هم بين دو بخش سياستتوازن 
با ايجـاد شـرايط تحصـيل دختـران،      ،ترازي و ناهماهنگي درون سياست آموزش . ناهمكرد
هـا   در سياستها براي آنان است. و در اشتغال تأكيد  زمان با حذف برخي رشته سو و هم هم

هاي مناسب شغلي و تأكيد بر نقش  بودن فرصت رنگ يا كمدار و مراقب و فقدان  بر زن خانه
هاي الزم  ها و مكانيسم داري است. دوم، در سطح اجرا: فقدان زمينه خانه  ـ  كار بيرون ةدوگان

هاي الزم براي پشتيباني از زنـان شـاغل    كننده براي جذب زنان به بازار كار، ضعف حمايت
و نيز  ،، ...)ههاي سنتي زنان نقشو نجام وظايف رفتن شغل براي ا (عدم امنيت شغلي، ازدست

هاي موجودي كه قصـد برقـراري تعـادل     فقدان ضمانت اجرايي كافي و الزم براي سياست
به اهـداف: سياسـت اجتمـاعي     يابي  دست سطح و سوم، در .زنان را دارند ةهاي دوگان نقش

هـاي اجتمـاعي شـاهدي از     مندي بهرهسو براي زنان و وضعيت فعلي آنان در  دوگانه و ناهم
هـا   سو برخي سياسـت  وخيز و تناقض سياست تحقق شهروندي فعال زنان است. ازيك افت

زنان را » شهروندي جنسيتي«برخي ديگر  ازسويدانند و  مي» شهروندي فعال«خود را حامي 
تغال رغم تغييرات اجتماعي و اقتصادي و ضرورت اشـ  در دستوركار سياستي خود دارند. به
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براي تأمين درآمد و برخي تغييرات ديگر نظير گسترش جمعيت زنان سرپرست خانوار كـه  
گـذاري   چنـان سياسـت   شده است، هـم منجر گذار  هايي بر سياست به تحميل اتخاذ سياست

/  آور  الگوي مرد نان ةگذاري به جداسازي جنسيتي، غلب بندي نظام سياست براي زنان تابع پاي
 ؛تحكـيم خـانواده اسـت    و تصـور تقويـت   يت نقش مادري و همسري بهو تقو ،مراقب  زن

هـاي فـردي زنـان در مقابلـه بـا مخـاطرات        تنها قادر به تقويت قابليـت  هايي كه نه سياست
پـذيري آنـان درمقابـل ايـن مخـاطرات       بلكه گاه به آسيب ،است نبودهاجتماعي و اقتصادي 

  است.شده   منجر
وجه داشت تعريف نهاد خوب در رويكـرد نهـادگرايي   به آن ت دتوجهي كه باي قابل ةنكت

هـاي اوليـه    ) دريافتنـد بسـياري از انتخـاب   1996تاريخي است. دانشمنداني نظير پيرسون (
هـاي اوليـه    كند. حتي اگر انتخـاب  رو يك نهاد موفق بايد تغيير غيركاركردي هستند و ازاين

كنـد،   سرعت تغيير مـي  ها به زمينهگذاري تقريباً در تمامي  مناسب بوده باشند، محيط سياست
توانـد هـم در روابـط     ). اين تغييـر مـي  139: 1386 گاي از نقل بنابراين انطباق الزم است (به

دولبه عمـل   يشمشير ةمثاب كه به ،نهادي اتفاق افتد. سياست اجتماعي نهادي و هم ميان  درون
گـر نيـز    مـاعي مطالبـه  گوي نيازهاسـت، بـه توليـد نيروهـاي اجت     زمان كه پاسخ كند، هم مي
گذارنـد.   و رونـد آن تـأثير مـي    ،نيروهايي كه بر ماهيت، آهنـگ تغييـر سياسـت    ؛انجامد مي

هـاي   گـذاري  برخي سياست ةرسد شتاب تغييرات ساختاري درنتيج نظر مي حاضر به درحال
اجتماعي از آهنگ تغيير در نظام ارزشي جامعه پيشي گرفته است و سبب ايجـاد وضـعيت   

هاي آمرانـه   سياست  ةاحاط درسو  شهروندي زنان شده است. زنان ازيك موقعيت دوگانه در
تأثير الزامات ساختار اجتماعي كـه بـا فراينـد رشـد      تحت ،ديگر سوي و هنجاري هستند و از

 براثـر و نيـز   ،هاي بهداشـتي و جمعيتـي   شتابان شهرنشيني، گسترش آموزش عالي، سياست
هـاي   گيـري از فرصـت   آرامي و با بهـره  اند، به ايجاد شده اي و ارتباطي هاي رسانه تكنولوژي

هـا در فضـاي عمـومي تـرك      خصوصي را براي برخـورداري از فرصـت   ةايجادشده عرص
گـذاري درجهـت    رغـم وجـود فضـاي شـهروندي از بـاال و سياسـت       كنند. بنابراين، بـه   مي

عه خواستار شهروندي از داشتن زناني كه در خانه بودند، جام بازگرداندن زنان به خانه يا نگه
گران تحقق ايـن   عمومي ازجمله مطالبه ةپايين است و زنان نيز با تالش براي ورود به عرص

نوع شهروندي هستند. درخواسـت بـراي ورود بـه بـازار كـار، تغييـر شـرايط اجتمـاعي و         
ري ضرورت برقرا و نيز نياز به نيروي كار زنانْ ،فرهنگي، تغيير شرايط و بسترهاي اقتصادي

و نيـز بـين مجريـان     ،گـذار  هـا، نهادهـاي سياسـت    گذاري را بين سياست توازن در سياست
و براي جامعـه نيـز ضـرورت كـاركردي      كند ميگذار ايجاب  ها و نهادهاي سياست سياست
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سـو و هماهنـگ رفـاهي را     به اهداف هم يابي  دستسياست اجتماعي و  ةچه توسع دارد. آن
هـاي اجتمـاعي هـم ازمنظـر      عدم تـوازن يـا ضـعف همـاهنگي در سياسـت      كند ميدشوار 
هـاي هـدف    گذاري و هم بين گروه هاي سياست نهادي، هم بين حوزه نهادي و هم بين درون

گـذار   سياسـت  دبايـ  گذاري مي است. براي رسيدن به نتايج مطلوب سياست ،گذاري سياست
در اجرا بينجامـد و ظرفيـت نهـادي را    كه به انسجام و پيوستگي  كنداتخاذ  راهايي  سياست
. تحقق اين هدف مستلزم تحول نظام نهادي و سپس حركت از ترجيحات فردي كندتقويت 
سـوي   كه پيكربندي نهادي بـه  طوري به ؛هاي نهادي است گيري سمت تصميم گذار به سياست

  هاي اجتماعي پيش رود. گرايي سياست مدلي از هم
هـاي اجتمـاعي مسـتلزم     ازطريق اتخاذ سياست» زنانشهروندي فعال «چنين، تحقق  هم
هـاي اجتمـاعي بـا     گذاري، اتخاذ سياست سياست ةواقعي و نه صوري زنان به عرص ورود

هـاي   شـدن گـرايش   پرهيـز از چيـره   ،مندسازي، اجتناب از سـوگيري جنسـيتي   هدف توان
از اتخـاذ   اجتمـاعي، جلـوگيري    گذاري سياستبر جاي اقتضائات اجتماعي  ايدئولوژيك به
زنـان   ةو باالخره ايجاد تناسب ميان حقوق و تكـاليفي اسـت كـه برعهـد     ،رويكرد ابزاري

سواد و  شود درميان زنان كم در ايران كه عمدتاً گفته مي» شدن فقر زنانه«شود. با  گذاشته مي
 ةكـرد  سو و خطر گسترش زنان تحصيل سواد يا زنان سرپرست خانوار وجود دارد ازيك بي

هايي كه بتواند اشتغال پايـدار و ايمـن بـراي     ، اتخاذ سياستديگر ازسوي ين و فقيرنش خانه
گيـرد.   هـاي فقرزدايـي در جامعـه قـرار     هـاي برنامـه   اولويتجزو  دباي مي كندزنان ايجاد 

 ةدهـد و بـين توسـع    كـار نشـان مـي    ملي خود را در بازار ةهاي توسع جاكه استراتژي ازآن
 دبايـ  كند، تغيير نهـادي و چـرخش سياسـتي مـي     ي ايجاد ميافزاي اقتصادي و اجتماعي هم

هاي آموزش تأثير خـود را بـر سـاختار     زيرا سياست ،هاي اشتغال باشد معطوف به سياست
كه به ارتقاي آموزش  ،شده اجتماعي و موقعيت زنان گذاشته است و بازگشت از مسير طي

غيـرممكن اسـت. ايـن    بلكـه   ،تنهـا غيرعقالنـي   و تحصيالت زنان منجر شـده اسـت، نـه   
و خـود را  كنـد  در بخش اشتغال را محقق » شهروندي فعال زنان«بتواند  دباي ها مي سياست

كـرده و   زنـان تحصـيل   ةگوي مطالب بلكه پاسخ ،كندهاي آموزش هماهنگ  تنها با سياست نه
چـه   آور نيـز باشـد. چنـان    زنـان و دختـران نـان    و جوياي كـار  ةكرد حتي زنان غيرتحصيل

ـ  ةاي مرتبط با اقتضائات يك جامع را مقوله تحصيالت مـدرن بـدانيم يـا      ــ   سـنتي  ةدوگان
گيـري   در نظر داريم كه در پـي اين نكته را سكوي پرتابي براي ورود زنان به بازار اشتغال، 

و  ،، رفـاه خـانواده  پايـدار  ةآموزش و اشتغال زنان عامل عمده بـراي توسـع   متوازنْ ةتوسع
  اده خواهد بود.ارتقاي كيفيت زندگي خانو
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درمـورد   فقـط سياسـت اجتمـاعي نـامتوازن     ةمسئلاين مقاله در طوركه گفته شد،  همان
  آوردن الگـويي از سياسـت   دسـت  منظور به . بهگرفت آموزش و اشتغال زنان موردتوجه قرار

تـوان در   گـذاري اجتمـاعي را مـي    هماهنگي و توازن در سياسـت  ةمسئلاجتماعي در ايران، 
اجتماعي (نظير سالمت، تأمين اجتماعي،   هاي ديگر سياست ساختارهاي نهادي ديگر، بخش

  .كردجو و نفعان متفاوت ديگر نيز جست و درميان ذي ،..).و  ،جرم
  
ها نوشت پي

 

ــوازن   1. ــوم ت ــارن   )balance(مفه ــود تق ــادل (symmetry(در خ ــاهنگي)، و equilibrium)، تع  هم
)coordination (.را دارد  

وابسـته بـه    ةويـژ  سـيون يكم ازجملـه  مختلفـي  هاي سازمان حاضر درحال نهادي ساختار لحاظ به. 2
 مشاركت سازمان فرهنگي، انقالب عالي شورايزنان وابسته به  ةويژ نهاد نظام، مصلحت شوراي
 نهادهـايي  ترين اصلي و جوانان زنان، خانواده، كميسيونو  ،جمهوري  ياستوابسته به نهاد ر زنان

 ةدرزمينـ  گذار سياست نهاد اولين. اند ارتباط در زنان براي  گذاري سياست موضوعات با كه هستند
 انقـالب  عـالي  شورايوابسته به  زنان اجتماعي ـ   فرهنگي شورايزنان  اجتماعي ـ   يامور فرهنگ

سراسر كشـور   در بانوان امور هاي كميسيون چنين هم. شد تشكيل 1366 بود كه در سال فرهنگي
دفتر در دولت  ينشد. ا تشكيل 1370در سال  جمهوري  رياست زنان امور دفتر و 1369از سال 
  .دهد يخود ادامه م يتبه فعال خانواده و زنان امور معاونت عنوان يلنهم ذ

 1380در سال  جمعيتدرصد  36/0در كشور از  يعال يالتزنان سرپرست خانوار با تحص سهم 3.
  ).1395 باباپور و(راغفر  رسيد 1390 سال در درصد 35/6 به

  
 نامه كتاب

 وضعيتگزارش  :در ،»تحليل اجتماعي وضعيت و تغييرات ازدواج و طالق« ،)1395احمدي، اميدعلي (
  .، تهران: نيمقاالت ؛ مجموعه)1390 - 1380( ايرانزنان در  اجتماعي

چهـارم و پـنجم جمهـوري     ةتوسـع  ةجايگاه زنـان در برنامـ  « ،)1392افراخته، حسن و سودابه سرايي (
  .3 ش، 11 س، زنان شناختي و روان اجتماعيمطالعات ، »اسالمي ايران

، »هاي جنسيتي ايران با كشورهاي جهـان و منطقـه   شاخص ةمقايس« ،)1395باستاني، سوسن و ديگران (
  .، تهران: نيمقاالت ؛ مجموعه)1390 - 1380( ايرانزنان در  اجتماعي وضعيتگزارش  :در

  ، تهران: آگاه.ايرانطبقه و كار در  ،)1393داد، سهراب و فرهاد نعماني ( به
  پژوهش تأمين اجتماعي. عالي ةسسؤمتهران: پور،  هرمز همايون ة، ترجمنظرية رفاه ،)1381( پتريك، فيتز
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گـزارش وضـعيت    :، در»فقر معيشتي و اشـتغال زنـان در ايـران   « ،)1395راغفر، حسين و ميترا باباپور (
  .، تهران: نيمقاالت )؛ مجموعه1390 - 1380اجتماعي زنان در ايران (

و فرهنگـي جمهـوري    ،اقتصـادي، اجتمـاعي   ةاول توسع ةقانون برنام« ،)1373( سازمان برنامه و بودجه
  .> https://dlp.mporg.ir<: » 1372 - 1368 اسالمي ايران

و فرهنگي جمهـوري   ،اقتصادي، اجتماعي ةچهارم توسع ةقانون برنام«، )1383( سازمان برنامه و بودجه
  .> https://dlp.mporg.ir< »: 1388 - 1384 اسالمي ايران

و فرهنگـي جمهـوري    ،اقتصادي، اجتماعي ةششم توسع ةقانون برنام« ،)1394( سازمان برنامه و بودجه
  .> https://dlp.mporg.ir< »:1399 - 1395  اسالمي ايران

 ة، مجلـ »تحليلي بر عوامل اقتصادي مؤثر در اشتغال زنان« ،)1383( عمادزادهمصطفي  مسعود و صادقي،
  .1 ، ش2 ة، دورنانپژوهش ز

 اسـالمي  جمهـوري در  جمعيـت  وضـعيت تحوالت و  ،)1396ديگران (عباسي شوازي، محمدجالل و 
 مركـز  حمايـت  بـا  ،كشـور  جمعيـت  تخصصـي  و جـامع  مديريت و مطالعاتة مؤسس تهران: ،ايران

 ةتوسـع  و جمعيتة پروژ ،سالمت تحقيقات ملية سسؤم ،جمهوري  رياست استراتژيك هاي بررسي
  .شناسي ايران جمعيت، و انجمن تهران دانشگاه ملل سازمان جمعيت صندوق

دكتـري،   ةنامـ  ، پايـان 1388 - 1360 ايـران  در اجتماعي سياست تحليل ،الف) 1390قاراخاني، معصومه (
  دانشگاه تربيت مدرس.تهران: 

رفـاه و   يـزي ر برنامـه  ةنامـ  ، فصـل »پژوهش سياست اجتماعي در ايران« ،ب) 1390قاراخاني، معصومه (
  .3 ش، ياجتماع ةتوسع
، »اي سياسـت اجتمـاعي در ايـران    رشـته  شرايط امكان و داليل امتناع ميان« ،)1393معصومه (قاراخاني، 
  .22 ش، 2 ة، دورانساني علوم در اي رشته ميان مطالعات ةنام فصل

اقتصـادي  نامـة   ويـژه ، »هـاي سياسـت آمـوزش و اشـتغال     ساني زنان و ناهم« ،)1394قاراخاني، معصومه (
  .تير  ،شرق

نگـاهي بـه عوامـل فرهنگـي ورود دختـران بـه       « ،)1385محمدامين و فرهـاد خسـروخاور (  راد،  قانعي
  .4 ش، 4 ة، دورزنان پژوهش، »ها دانشگاه

هاي توسعه و كالن جمهـوري اسـالمي    جايگاه زنان در برنامه ةمقايس« ،)1390قديمي، اكرم و ديگران (
  .3 ش، 5 ة، دورزنان تحقيقات ة، مجل»ايران

  گران. روشن :، تهرانزنان در بازار كار ايران ،)1379(كار، مهرانگيز 
گذاري اجتماعي ايران  تبيين الگوهاي سياستي و تحوالت سياست« ،)1396كاردواني، راحله و همكاران (

  .4 ش، 8  س، زنان ةنام پژوهش، »مادري/ اشتغال ةدر حوز
مني، تهـران:  ؤمني و فريبـا مـ  ؤفرشـاد مـ   ة، ترجمنظرية نهادگرايي در علم سياست ،)1386( پيترز، گاي

  دانشگاهي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد
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، تهـران:  آوري و تـاب  پـذيري  يبآسـ  ؛يـران در ا يانسان ةتوسع وضعيت ،)1396( مدني قهفرخي، سعيد
  پارسه.  كتاب

سوم توسعه  ةقانون برنام 158 ةگزارش اجراي ماد)، 1384( جمهوري  مركز امور مشاركت زنان رياست
  .نا، تهر)1383- 1379(

حقوق خانواده و شـهروندي اقتصـادي زنـان در     ؛جنسيت و سياست اجتماعي« ،)1391مقدم، والنتين (
 ةكارشناس و والنتين مقـدم، ترجمـ   ، گردآوري مسعودخاورميانهدر  گذاري سياست :، در»خاورميانه

  .دقاكبر تاج مزيناني و همكاران، تهران: دانشگاه امام صا علي
  فرهنگ ارشاد، تهران: ني. ة، ترجمنظرية طبقة مرفه ،)1383وبلن، توستين (
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