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مطالعهیجنسیتیشاخصهایتوسعهدراجرایبرنامهچهارم

سمیه سادات شفیعی  ،زهرا پورباقر
تاریخ دریافت131/10/1 :

تاریخ پذیرش131/ /10 :

چکیده
در این مقاله سعی شده است تا جایگاه زنان در برنامهی چهارم توسعه بررسی شود و در مقایسه با سایر
برنامههای پیشین مورد واکاوی قرار گیرد .در مرحلهی بعد ،شاخصهای توسعه در مدت زمان اجرای برنامه
چهارم به کمک دادههای ملی و بین المللی مورد مطالعه جنسیتی قرار گرفته است تا چگونگی تحقق این
برنامه در عمل مشخص شود .این پژوهش با استفاده از روش اسنادی ،کتابخانهای و روش تحلیل دادههای
مرتبط انجام شده است .اطالعات در خصوص شاخصهای توسعه عمدتاً برگرفته از دادههای انتشار یافته
قابل دسترس مرکز آمار ایران ،سازمان بهداشت جهانی ،گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد و نیز
بانک جهانی است .مطالعهی جنسیتی مفاد برنامه نشان میدهد درحالیکه نقطه تمایز برنامه چهارم توسعه
نسبت به برنامههای پیشین ،مبتنی بر ایجاد زمینه برای افزایش مشارکت اقتصادی ،اجتماعی زنان است،
واقعیت امر بهگونه دیگری است.
به عبارت دیگر اگرچه شاخصهای بهداشت و سالمت و نیز آموزش ،خصوصاً آموزش عالی حکایت
از بهبود وضعیت زنان دارد ،شاخصهای اقتصادی و نیز سیاسی نسبت به برنامه سوم توسعه و نیز انتظارات
مندرج در برنامه ی چهارم ،رشد مطلوبی نداشته است .این مهم ،در کنار درک برخی استلزامات
سیاستگزاری ،ضرورت اتخاذ رویکردی استراتژیک در برنامههای کالن معطوف به زنان را برجسته
واژه های کلیدی :مطالعهی جنسیتی ،برنامهی چهارم توسعه ،زنان ،آموزش ،بهداشت ،اشتغال ،بی کاری،
سیاست
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مقدمه و بیان مسأله
بدددون شددک توسددعه مسددتلزم اسددتفاده از تمددامی تددوانمندددیهددا ،ظرفی دتهددا و اسددتعدادها
موجود در هر جامعده اسدت .مطالعدات و تجربیدات کسدد شددهی جهدانی در طدول سدالهدای
اجددرای برنامددههددای توسددعه نشددان مددیدهددد ،میددزان توسددعهیددافتگی هددر کشددور تددابعی از
شدداخصهددای کیفیددت گددروههددای مختلددا اجتمدداعی ،از جملدده زنددان اسددت .غفلددت و نادیددده
انگاشتن قابلیتها و توانداییهدا ی ایدن درصدد بداجی جمعیدت ،سدبد هددر رفدتن اسدتعدادها و
شایستگیهدای بسدیار و هدم چندین زمینده سداز عددم اجدرای برنامدههدای توسدعه و محرومیدت
جبران ناپذیر کشور خواهد شد؛ لدذا یکدی از مهدمتدرین مسدالل وابسدته بده توسدعه کده بررسدی
و مداقه درخوری را مدیطلبدد ،م وضدو زندان اسدت ،ایدن مهدم هدم مشدتمل بدر شدناخت ابعداد
جنسیتی برنامهریزی توسعه و هم مطالعهی پیامدهای اجرای برنامه بر زندگی زنان است .
بدده لحددار تدداریخی موضددو نقددش زنددان در توسددعه بدده تدددری و از اوایددل دهددهی هفتدداد
میالدی در پروژههای توسدعه مطدرش شدد ،هدر چندد کده ایدن موضدو در آردار پراکندده دهدهی
بیسدت و پنجداه مطددرش شدده بددود .بوسدترا

در کتدا

نقددش زندان در توسددعهی اقتصدادی بدده

اهمیددت نقددش زنددان در اقتصددادهای کشدداورزی و عدددم تطددابق پددروژههددای توسددعه بددا ایددن
واقعیت پرداختده اسدت .او در مقدمدهی کتدابش مدینویسدد :در ادبیدات گسدترده و رو بده رشدد
توسددعهی اقتصددادی ،توجدده بدده مسددالل مبددتال بدده زنددان اندددک و پراکنددده اسددت (بددول : 333 ،
 .) 1این آردار و نیدز گدزارش ندابرابری در حدوزهی مشدارکت اقتصدادی نشدان مدیداد ،زندان در
کشددورهای جهددان سددوم درصددد بدداجیی از جمعیددت را بدده خددود اختصدداص داده ،درحددالی کدده
رسمی نظیدر کشداورزی ،دامدداری و آبخیدزداری مشدغول بده کارندد کده در عمدل از اندوا کدار
رسمی به حسا

نمدیآیدد .عدالوه بدر ایدن طدرش مطالبدات زندان کده ناشدی از افدزایش آگداهی

آنان بود ،موجدد شدد تدا بده تددری از دهدهی هفتداد مدیالدی برنامده ریدزان و سیاسدتگدزاران
توسعه ،برنامههدای بدیشتدری را بده زندان اختصداص دهندد ،تدا آندان را تدوانمنددتر سدازند .در
مجمددو رویکددرد زنددان در توسددعه بددا هدددف افددزایش تولیددد و درآم دد زنددان ،ضددمن پددذیرش

از جمله برخی آرار بهطور خاص معطوف به فقر و نابرابری زنان و توسعه است .برای مطالعهی بیشتر نگاه کنید به تینکر
( ،) 331نایال کبیر( ،) 111کرولین( .) 11
Boserup ,Ester

2

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-08-09

میزان مشارکت اقتصدادی نداچیزی را دارا هسدتند و یدا اک ریدت قداطع آندان در بخدشهدای غیدر

مطالعهی جنسیتی شاخص های توسعه در اجرای برنامه چهارم55......................................................

ساختارهای اجتماعی موجدود در کشدورها در تدالش اسدت تدا چگدونگی جدای گیدری و ادغدام
هر چه بهتر زنان در برنامههای توسعهی فعلی را مورد توجه قرار دهد .
در نتیجددهی برنامددهی توسددعهی سددازمان ملددل متحددد ،زیددر مجموعددهای بدده نددام زنددان در
توسعه ایجداد کدرد تدا اقددامی عیندی در جهدت تیدمین مشدارکت زندان در برنامدههدای توسدعه
انجام دهد .گدزارش اسدتراتژی توسدعهی بدینالمللدی بدرای دهدهی سدوم توسدعهی ملدل متحدد
در سال  391منتشر شد کده مشدتمل بدر برخدی از مسدالل زندان در توسدعه بدود .ایدن گدزارش
از زنان دعوت کرد تا نقش فعالی هدم بده عندوان کدارگزار و هدم ذی نفعدان ،در همده بخدشهدا
و سددطوش برنامددهی عمددل مصددو

مجمددع جهددانی سددازمان ملددل داشددته باشددند .در 390

گددزارش مرکددز توسددعهی کشددورهای عیددو سددازمان همکدداریهددای اقتصددادی و توسددعه،
نمونههای بسدیاری از پدروژههدا ی توسدعه کده بدا هددف زندان بدود را برشدمرد و نتیجده گرفدت
اک در آندان بسددیار رفداهگدرا بودنددد .هدم چنددین بیدان شدد کدده پدروژههدای آتدی بایدد از رویکددرد
اقتصاد خانگی اجتنا

کدرده و بدر فعالیدتهدای درآمددزا کده بدا شدرایط زندان مشدارکت کنندده

مرتبط و نیز بدرای آندان مفیدد اسدت ،تمرکدز یابندد .هدم چندین گدزارش بده قلادت اطالعدات در
خصوص نقشها و فعالیتهای زنان اذعدان داشدته و خواسدتار انجدام پدژوهشهدای بدیشتدر بده
عنوان ورودیهای پروژههای توسعه است (ویک  ،واگلیانی.)0 : 390،
علددی رغددم همدده ایددنهددا ،بایددد گفددت ،اجددرای برنامددهی توسددعه در خصددوص بهبددود
شاخصهای اقتصادی ،باید به رفدع ندابرابریهدای جنسدیتی بینجامدد .حدال آنکده امدروزه حتدی
در کشورهای پیشدرفته نیدز کده کمتدرین میدزان شدکاف جنسدیتی را گدزارش کدردهاندد ،شدکاف
هم چنان باقی است.
بر این اساس در مقالهی حاضر ،ضدمن توجده بده برنامدههدای ملدی توسدعه ،تدالش شدده تدا
پیامدددهای اجددرای آن بددر زندددگی زنددان بررسددی شددود .در واقددع بددا توجدده بدده مطالعددات انجددام
یافته در خصدوص برنامدهی اول تدا سدوم توسدعه و فقددان مطالعده در خصدوص شداخصهدای
توسعه در دورهی چهارم که تدا انددازها ی بده دلیدل فقددان اطالعدات آمداری موردق بدوده اسدت،
ضددرورت دارد تددا پژوهشددی مسددتقل در خصددوص ایددن دورهی زمددانی انجددام شددود .خصوص داً
بهطور م ال برای مطالعهی بیشتر نگاه کنید به تیلور  0 : 333و کامبیلو .13: 331
international development strategy for the third united nations development decade.
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آن که به جهت اراله پ

از موعدد برنامدهی پدنجم توسدعه ،عمدالً بدازهی زمدانیی چهدارم بدیش

از سایر برنامهها طوجنی شده است.
هدددف ایددن پددژوهش مطالعددهی شدداخصهددای توسددعه در دورهی زمددانی اجددرای برنامددهی
چهارم توسعه است .بر این اسداس ضدمن مطالعده برنامدهی چهدارم توسدعه ،گدزارههدای مدرتبط
با زندان شناسدایی و گزارشدی نیدز از اهدداف جنسدیتی آن ارالده خواهدد شدد .در نهایدت ضدمن
اراله یافتههای تحقیدق کده گویدای ابعداد عیندی و تجربدهی زنددگی زندان اسدت ،نشدان خدواهیم
داد ،آیا مناقشدات بدر سدر میدامین و دسدت مایده هدای طدرش شدده در خصدوص گفتمدانهدای
حاکم بر برنامههدای توسدعه صدرفاً جددالی لفظدی اسدت یدا بده واقدع بدر شداخصهدای توسدعه
تأریر گذار بوده است.
پرسشهای پژوهش
 موضددو زنددان در کدددام یددک از مددواد برنامددههددای چهددارم توسددعه مددورد توجدده قددرار گرفتددهاست؟
 وضددعیت زنددان در شدداخصهددای آمددوزش ،بهداشددت ،اشددتغال و سیاسددت در طددول اجددرایبرنامددهی چهددارم و در مقایسدده بددا مدددت زمددان اجددرای سددایر برنامدده هددای چهارگاندده چگوندده
است؟
پیشینهی پژوهش
است ،از جمله مقالدهی زندان و خدانواده در چهدار برنامدهی توسدعه کده نویسدنده ضدمن توجده
بدده بندددهای قددانون برنامددههددای اول تددا چهددارم توسددعه معتقددد اسددت در برنامددهی اول و دوم
توسعه ،موضو زندان بده عندوان زیدر مجموعدهای از بحد

کنتدرل موالیدد و جمعیمدت مطدرش و

حتددی توجدده بدده ورزش بددانوان و تشددویق مشددارکت بددیشتددر ایشددان در امددور اجتمدداعی و
فرهنگددی بدده عنددوان امددوری التیددام بخددش و تسددکین دهندددهی طددرش و مسددالل و مشددکالت
اساسی و واقعی زنان شناسدایی نشدده بدود  ...برنامدهی سدوم توسدعه بدی طرفدی جنسدیتی را بده
طور آگاهانه لحار کرده و بر تدوانمندد سدازی زندان تأکیدد دارد؛ و مهدمتدرین دغدغدهی برنامده
چهددارم توسددعه موضددو اشددتغال زنددان و ارتقدداج جایگدداه اقتصددادی زنددان در جامعدده اسددت؛ و
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نویسددنده بددا فددری اجددرای عدددالت جنسددیتی بدده عنددوان هدددف برنامددهی چهددارم توسددعه و بدده
منزلدده رسددیدن زنددان و مددردان بدده یددک مقصددد و مقصددد مشددابه ،بددر تعددالیم الهددی اسددالم تأکیددد
داشته ،مقرر نمودن مقصددی مشدابه بده عندوان آرمدانی واحدد بدرای هدر دو جدن

را منطقدی و

قابل دسترس نمیداندد و برنامده ی سدوم و چهدارم را تنهدا متناسدد بدا وضدعیت زندان تحصدیل
کرده و غافدل از زندان خانده دار و فاقدد تحصدیالت عدالی مدیداندد .هدم چندین طدرش موضدو
خشددونت علیدده زنددان در برنامددهی چهددارم را ناشددی از توصددیه نظددام ب دینالملددل و ندده اولویمددت
مشکالت زندان در جامعده ایدران مدیداندد؛ و در نهایدت بدا طدرش پیشدنهادها و توصدیههدایی بده
شرط انجام ،نتای ارزندهتری را نوید میدهد (زعفرانچی .) 3-39 ، 190
مقاله ی کوتاه اما مفید نقدش زندان در فرآیندد توسدعه ضدمن نگداه اجمدالی بده مبدانی نظدری
جنسددیت و توسددعه و ذکددر بندددهای مددرتبط بددا زنددان در برنامددهی چهددارم؛ نگدداهی بدده وضددعیت
چند کشور پیشرفته ،د ر حدال توسدعه و توسدعه نیافتده داشدته و رتبده بنددی جهدانی ایدران را در
مقایسه با این کشورها مطدرش مدیسدازد؛ لدذا ،گرچده کشدور مدا از نظدر توسدعهی انسدانی در دو
دههی اخیر پیشرفت نسدبتاً خدوبی داشدته اسدت ،امدا از نظدر شداخصهدای مربدوط بده زندان از
وضعیت چنددان مناسدبی در مقایسده بدا اک در کشدورهای جهدان سدوم برخدوردار نبدوده و حتدی
از کشددورهای بحددرین و پاکسددتان نیددز عقددد تددر اس دت (حسددینی .)0 : 193 ،ب دا ای دن حددال بددا
توجه به آماری که در خصدوص افدزایش میدزان سدواد و میدزان ورودی زندان بده آمدوزش عدالی
در چند سال گذشته انتشار یافته و بدا توجده بده ایدنکده تقریبداً همده صداحدنظدران توسدعه بدر
اهمیت نقش آموزش ،اتفاق نظر دارند ،بده آیندده بایدد بدا خدوش بیندی نگریسدت .امدروزه رابدت
بددار مسددؤولیت زنددان را افددزایش م دیدهددد ،توانددایی آنهددا را نیددز بددرای اسددتیفای حقددوق خددود
افزایش میدهدد .آمدوزش دختدران و شدرکت فعدال آندان در آمدوزش عدالی بهتدرین امیدد بدرای
از بین بردن چرخه ی محرومیت زنان میباشد (حسینی.)9 : 193 ،
مقاله مقایسده جایگداه زندان در برنامدهی توسدعه و کدالن جمهدوری اسدالمی ،پدن برنامدهی
توسعه را بدر حسدد جایگداه زندان در بنددهای مختلدا قدوانین مدورد بررسدی قدرار داده اسدت
و بددا اسددتفاده از دادههددای سددایر مقدداجت نمددایی کلددی از شدداخصهددای آمددوزش ،بهداشددت،
اشددتغال و تددأمین اجتمدداعی زنددان تددا دهدده هفتدداد ارالدده م دیدهددد .در نتیجدده گیددری نویسددندگان
معتقدند هر چند برنامدهی سدوم و چهدارم عددالت جنسدیتی را در مقایسده بدا برنامدهیهدای اول
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شده است کده آمدوزش بدا رفداه اجتمداعی رابطدهی مسدتقیمی دارد .آمدوزش در عدین حدال کده
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و دوم توسعه بیش از پدیش مددنظر قدرار داد و در حقیقدت مهدمتدرین دغدغده برنامدهی چهدارم،
توسددعه ی مشددارکت اجتمدداعی زنددان بددوده اسددت .امددا بسددیاری از مددادهیهددای ایددن قددانون
برنامهی عملی نشد .تدا جدایی کده اعتبدارات حدوزهی زندان کداهش چشدمگیری را شداهد بدوده
است .قدانون برنامده ی پدنجم بدا رویکدردی ایراندی اسدالمی بده طدور ملموسدی بده گدروه زندان
خاندده دار توجدده داشددته و جایگدداه دیگددر گددروههددای زنددان را نسددبت بدده گددروه زنددان خاندده دار
نادیده گرفته است .عالوه بدر ایدن حدذف نگداه جنسدیتی ،عددم اختصداص سدر فصدل ویدژه بده
امددور زنددان ،ابهددام در کلمددات از جملدده ایددرادات مهددم ایددن برنامددهی اسددت (قدددیمی و
دیگران.) 131،
مقاله تحلیل گفتمان سدند برنامده ی چهدارم توسدعه بدا رویکدردی بده مسدالل زندان ،خدانواده
و گفتمدان مسددلط بددر برنامددهی توسددعهی سددوم و چهددارم را گفتمددان اصددالش طلددد و مبتنددی بددر
رویکردهددای تددوانمندسددازی و جنسددیت و توسددعه بددا تأکیددد بددر نشددانههددایی چددون اصددالحات،
توسعه سیاسدی و جامعدهی مددنی مدیداندد حدال آنکده گفتمدان برنامدهی پدنجم توسدعه ضدمن
تأکید بدر قدانون اساسدی ،توسدعهی اقتصدادی ،عددالت ،ارزشهدای دیندی و اخالقدی و اسدتقالل
ضددمن انتقدداد از رویکردهددای عمددده در نظریددات توسددعه ،بدده دنبددال نظریدده پددردازی بددا رویکددرد
خدانواده گرایددی اسدت (کرمدی .)03-3 : 13 ،در بخددش بعددد بده طددور مبسددوط بده ایددن مقالدده
اشاره خواهد شد.
مقالدده ابعدداد شددکاف جنسددیتی و میددزان تحقددق کدداهش آن در برنامددهی سددوم توسددعه ،ضدمن
توجدده بدده برخددی آمارهددای شدداخص آمددوزش ،بهداشددت اشددتغال و تددأمین اجتمدداعی در سددط
شددکافهددای جنسددیتی گددامهددای بلندددی برداشددته شددده اسددت ،امددا هنددوز زنددان بددا مسددالل و
مشددکالتی روبددهرو هسددتند .برخددی از ایددن مشددکالت و موانددع بدده فشددارها و اجبارهدای توسددعه
بر میگردد ،اما بخشدی نیدز بده فرهند

و سدنتهدای حداکم مدرتبط اسدت کده قابدل اجتندا

و

مرتفع شدن میباشدد .در جدایی دیگدر نویسدندگان مددعیاندد اگدر چده ارادهی مشخصدی بدرای
کدداهش شددکافهددای جنسددیتی در قالددد برخددی مددواد برنامددهی سددوم محقددق شددده اسددت ،امددا
فرآیند رخ داده در سدط جا معده بدیش از آنکده محصدول ایدن اراده باشدد ،ناشدی از روندد کلدی
جامعدده و فددارغ از ارادهی حدداکم اسددت .ایددن نتیجدده را از تفدداوت فدداحش در شدداخصهددای
بخش اشتغال نیز میتدوان دیدد ،ت فداوتی کده نده تنهدا کداهش نیافتده بلکده افدزایش هدم یافتده و
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تفاوت نتدای آن بدا پدیش بیندیهدای برنامدهی سدوم زیداد اسدت (صدادقی و کلهدر- 0 : 193 ،
.) 9
مقاله جایگاه زنان در برنامدهیهدای توسدعه کشدور ،ضدمن مدرور تداریخی جایگداه زندان در
دورههددای گوندداگون تدداریخی ،بدده ارزیددابی بندددهای مددرتبط بددا زنددان در قددوانین چهارگاندده
برنامهیهای توسعه کشور پرداختده اسدت در نتیجده گیدری ،ضدمن بیدان لدزوم توجده مسدؤوجن
به ایجداد زمیندههدای تدوانمندد سدازی زندان و رفدع مواندع فرهنگدی و تغییدر قدوانین ،ضدرورت
فددراهم آوردن برابددری و عدددالت جنسددیتی را خدداطر نشددان م دیسددازد و بددر ایددن نکتدده بدددیهی
تأکیددد دارد کدده دیگددر نم دیتددوان از ورود زنددان بدده زمینددههددای اجتمدداعی ،اقتصددادی و سیاسددی
جلوگیری کرد .زیرا ضدمن افدزایش نارضدایتیهدا ،آردار ندامطلو

اجتمداعی ،فرهنگدی ،سیاسدی

و اقتصددادی بددر جددای خواهددد گذاشددت و بددا بازماندددن کشددور از توسددعه در سددط جهددانی از
اعتبار ایران خواهد کاست( .سپهری.) 1 -90 : 193 ،
در مجمو به نظر می رسدد برنامدهی چهدارم بدیش از سدایر برنامدهی هدا بده موضدو زندان
پرداختدده اسددت و بدده فراخددور ماهیددت دولددت تصددوید کننددده ی آن ،نگدداهی مشددارکت جویاندده
به زندان و قابلیدت هایشدان بده خصدوص در عرصده ی اقتصدادی داشدته اسدت .در ادامده و بدا
تمرکز بر برنامده ی چهدارم بده نتدای پدژوهش تحلیدل گفتمدان آن بده طدور مفصدل تدر خدواهیم
پرداخت.
روش تحقیق
مرتبط انجام شدده اسدت .اطالعدات در خصدوص شداخصهدای توسدعه عمددتاً برگرفتده از داده
هددای انتشددار یافتدده ی قابددل دسددترس سددازمان آمددار ایددران ،سددازمان بهداشددت جهددانی ،گددزارش
شکاف جنسدیتی مجمدع جهدانی اقتصداد و نیدز باندک جهدانی اسدت .بدا توجده بده تعددد مندابع
اطالعدداتی از جملدده آخددرین داده هددای سددازمان آمددار ایددران و نیددز دادههددای بددین المللددی بانددک
جهانی ،گدزارش هدای توسدعه ی انسدانی و گدزارش مجمدع جهدانی اقتصداد ،پد

از گدردآوری

اطالعددات ،مدددت زمددانی صددرف مقایسدده و نیددز اعتبارسددنجی دادههددا شددد تددا در نهایددت تحلیددل
برمبنددای آمارهددای معتبددر صددورت گیددرد .نکتددهی جزم بدده ذکددر آن اسددت کدده اسددتفاده از نسددبت
جنسیتی در اک ر مدوارد اولویدت داشدت .لدذا اگدر دادههدای موجدود در ایدن قالدد نبدود ،تدالش
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شد تدا نسدبت جنسدی آن از طریدق نسدبت تعدداد زندان بدر مدردان در شداخص مدذکور ضدر
درصد ،محاسدبه و درج گدردد .ایدن امدر کمدک کدرد تدا شداخص ،فاصدلهی میدان دسدتاوردهای
زنددان در مقایسدده بددا مددردان را بدده روشددنی نشددان دهددد و صددرفاً بدده ذکددر موقعیددت زنددان بسددنده
نشود.
زنان در برنامهی چهارم توسعه
در برنامددهی پددن

سدداله چهددارم ( ) 193- 199بیسددت بددار بدده کلمددهی زنددان اشدداره شددده

است .در زیر بند «د» ماده ی  11ایدن قدانون دولدت موظدا اسدت بدرای قشدرهای کدم درآمدد از
جمله زنان سرپرست خدانوار بده سدازندگان واحددهای مسدکونی یارانده پرداخدت کندد .در زیدر
مددادهی  03ای دن قددانون بدده پرداخددت هزینددهی آمددوزش ضددمن خدددمت کارکنددان بدده خصددوص
زنددان تأکیددد شددده اسددت .مددادهی  0قددانون برنامددهی سددوم دربددارهی زنددان عین داً در برنامددهی
چهددارم تکددرار شددده اسددت .در زیددر مددادهی  30قددانون بدده افددزایش مسددتمری ماهاندده ی
خانوارهددای نیازمنددد و زنددان ب دیسرپرسددت تحددت پوشددش دسددتگاههددای حمددایتی اشدداره شددده
است و در مداده ی  1بده تدوان مندسدازی زندان در راسدتای برقدراری تعدامالت اجتمداعی جزم
جهت شکل گیری فعالیدت واحددهای تعداونی از تکدالیا دولدت دانسدته شدده اسدت و بداجخره
مادهی
مددادهی

به افزایش مشارکت زنان اختصاص دارد.
 :دولددت موظددا اسددت ،بددا هدددف تقویددت نقددش زنددان در جامعدده و توسددعه

فرصتها و گسترش سط مشارکت آن ها در کشور ،اقدام های ذیل را معمول دارد:
قوانین و مقررات بهویژه قانون مددنی ،تقویدت مهدارت هدای زندان متناسدد بدا نیازهدای جامعده
و تحددوجت فندداوری ،شناسددایی و افددزایش سدداختارهای سددرمایهگددذاری در فرصددت هددای
اشتغال زا ،توجده بده ترکیدد جنسدیتی عرضده ی نیدروی کدار ،ارتقدای کیفیدت زنددگی زندان و
نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
 :تنظددیم و ارالددهی لددوای  ،مربددوط بدده تحکددیم نهدداد خددانواده جهددت تصددوید در مراجددع
مربوط.
ج :انجددام اقدددام هددای جزم از جملدده تهیددهی برنامددهیهددای پیشددگیرانه و تمهیدددات قددانونی و
حقوقی ،به منظور رفع خشونت علیه زنان.
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الا :تددوین ،تصدوید و اجدرای برنامده ی جدامع توسدعه مشدارکت زندان مشدتمل بدر بدازنگری
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د :تقددیم جیحددهی حمایددت از ایجداد و گسددترش سددازمان هددای غیدر دولتددی ،نهادهددای مدددنی و
تشکال های زنان به مجل

شورای اسالمی.

تبصره -کلیدهی دسدتگاههدای اجرایدی موظدااندد اعتبدار جزم بدرای انجدام تکدالیا قدانونی
موضددو ایددن مددادهی را کدده مددرتبط بددا وظددایا قددانونی آنهددا اسددت در لددوای بودجدده سددنواتی
ذیل برنامهی مربوط ،پدیشبیندی و اقددام هدای جزم را بدا همداهنگی مرکدز امدور مشدارکت زندان
به عمل آورند.
هددم چنددین اولویددت تجهیددز مدددارس دختراندده در مددادهی  ،0اولویددت آمددوزش ضددمن
خدمت زنان در دستگاههدای دولتدی منددرج در مدادهی  ،03تأکیدد بدر تددوین و تصدوید طدرش
جددامع تددوانمندددسددازی و حمایددت از حقددوق زنددان در مددادهی  ،39تأکیددد بددر توجدده ویددژه بدده
تشددکلهددای اجتمدداعی در زمینددهی صددیانت از حقددوق کودکددان و زنددان در مددادهی  ، 11تسدداوی
مزدها بدرای زندان در مقابدل مدردان ،تدوانمنددسدازی زندان از طریدق دسدتیابی بده فرصدتهدای
شددغلی مناسددد مندددرج در مددادهی  ، 1تددوانمندددسددازی زنددان در بخددش تعدداونی در مددادهی
 ، 1اولویت توسدعهی امداکن سرپوشدیده بدرای دختدران در مدادهی 0

کده در مجمدو  ،نگداه

خاص قانون برنامهی چهارم توسعه به زنان را نشان میدهد.
کرمی در مقالده قابدل تأمدل تحلیدل گفتمدان حداکم بدر برنامدهی سدوم و چهدارم توسدعه ،آن
هددا را بدده گفتمددان توسددعهی اصددالش طلددد منتسددد دانسددته اسددت و برنامددهی چهددارم را بددا
رویکددردی رادیکددالتددر و چددالش برانگیزتددر از برنامددهی پیشددین کدده دال محددوری آن اصددالحات
در قالد امور اداری و حقوقی جهدت رفدع مواندع اشدتغال و ارتقدای شدغلی زندان و نیدز تسدهیل
قالد اصالش باورهدای فرهنگدی در مدورد شایسدتگی زندان و افدزایش بداور عمدومی بده تواندایی
آن ها و نیز بدازنگری در قدوانین و مقدررات بده ویدژه قدانون مددنی تبلدور یافتده اسدت .لدذا ایدن
گفتمان با بده چدالش کشداندن رویکردهدای گفتمدان اصدولگدرا مبندی بدر برجسدته کدردن نقدش
های جنسیتی زنان و معرفی خدانواده بده عندوان مهدمتدرین عرصده مجداز حیدور زندان ،تدالش
دارد تا موانع ذهندی و قدانونی حیدور زندان در عرصده هدای اجتمداعی ،اقتصدادی و سیاسدی را
از میددان برداشددته و زمیندده مشددارکت آنددان در توسددعه کشددور را فددراهم سددازد .بددا پددر رن د

تددر

کردن اصالش قوانین مددنی بدا هددف افدزایش مشدارکت زندان بده عندوان شدهروندانی هدم پایده
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امور حقوقی و قیدایی آندان اسدت ،مدی داندد .معندای دجلدت یافتده دال اصدالحات ایدن بدار در
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مددردان ،باورهددای گفتمددان سددنتی رقیددد را کدده حیددور زنددان در مناصددد مدددیریتی و اجتمدداعی
را مجاز نمی داند ،به چالش می کشد.
کرمی مدی نویسدد«:اشدتغال دیگدر نشدانه ی فرعدی قدرار گرفتده زیدر اصدلی تدوانمندسدازی
زنددان اسددت .دالددی کدده گفتمددان توسددعه اصددالش طلددد ،بددا سدداختار شددکنی از باورهددای گفتمددان
رقیددد کدده نددان آوری را وظیفدده مددرد دانسددته و بددا تأکیددد بددر قداسددت نقددش هددای مددادری و
همسددری ،خانددهداری را وظیفددهای زناندده تعریددا کددرده؛ تددالش مددی کنددد تددا زمینددهی توسددعهی
حیور زندان در عرصده هدایی غیدر از خدانواده را فدراهم کندد .ایدن گفتمدان بدا فدراهم سداختن
زمینه ی اشدتغال رسدمی زندان ،تدالش مدی کندد از یدک سدو امکدان مشدارکت اقتصدادی آندان و
توسددعه کشددور را فددراهم کنددد و از سددوی دیگددر بددا افددزایش اسددتقالل زنددان بدده دنبددال اسددتقالل
مالی ایشان کیفیدت زنددگی زندان را افدزایش دهدد .امدا در حدالی کده معندی ت بیدت شدده بدرای
نشانه ی اشتغال زندان ،در برنامده ی سدوم ،تنهدا بده برداشدتن مواندع اداری و حقدوقی بدر سدر راه
افددزایش فرصددتهددای اشددتغال و ارتقددای شددغلی زنددان ،حمایددت از اشددتغالزایددی زنددان در قالددد
سازمان های غیر دولتدی و نیدز اولویدت زندان بدیکداری سرپرسدت خدانوار جهدت دریافدت وام
بدوم بهره دجلت می کند؛ در برنامده ی توسدعه چهدارم بدر ابعداد معندی ایدن نشدانه افدزوده شدده
و بددا برجسددته کددردن اقدددامات ریشدده ای ،معنددایی یددکدسددت تددر بددا گفتمددان مددذکور ارالدده مددی
شود .پ

معندی سدازگار بدا دال اشدتغال در برنامدهی توسدعه چهدارم ،بدر ارتقدای مهدارت هدای

شددغلی و افددزایش کددارایی زنددان از طریددق دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت(مددادهی ،)03
تسدداوی دسددتمزد مددرد و زن در برابددر کددار هددم ارزش ،برابددری فرصددتهددا بددرای زن و مددرد و
برنامدهی ملددی توسددعه کدار شایسددته (مددادهی  ) 1در جهددت برجسدته کددردن مفدداهیم برابددری و
شایسته ساجری دجلت مییابد (کرمی.)33-30 : 13 ،
نویسددنده در پایددان نتیجدده مددی گیددرد«:سیاسددت هددای موجددود در برنامددهیهددای برخاسددته از
گفتمان اصدالش طلدد ،مانندد فدراهم کدردن فرصدت اشدتغال ،آمدوزش برابدر ،اصدالش قدوانین و
باورهای عمومی در مورد زنان ،کده از یدک سدو بده افدزایش قددرت دروندی زندان بده واسدطهی
افزایش اعتماد بده نفد

در آن هدا کمدک کدرده اسدت و بدا فدراهم کدردن فرصدت اشدتغال و بده

دنبددال آن افددزایش اسددتقالل مددالی ،قدددرت زنددان را افددزایش مددی دهددد ،امددا از سددوی دیگدر ایددن
گفتمان ،هیچ برنامه ی روشدن و مددومنی را جهدت توجده بده خدانواده و تحکدیم آن ارالده نکدرده
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و حتددی بسددیاری از سیاسددتهددای جنسددیتی مددورد تأکیددد ایددن گفتمددان ،بددهطددور تلددویحی و یددا
تصریحی نهاد خانواده را مورد انتقاد قرار داده است (همان.)01-0 :
در ادامه پ

از مطالعه جنسدیتی شداخص هدای توسدعه بده طدورکلی و نیدز بده طدور خداص

در زمان اجرای برنامهی چهارم به تحلیلهای مقالهی باج بازخواهیم گشت.
زنان و شاخصهای توسعه در دورهی برنامهی چهارم توسعه
بهداشت
میزان امید به زندگی
در دنیای امروز که شاخصهای رفاهی و بهداشتی به طورکلی بهبود قابل توجهی یافتده اسدت،
این انتظار میرود که میزان امید به زندگی افزایش یابد .در ایران نیز این شاخصها مانندد شداخص
افزایش دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی ،پیشگیری و کنترل بیماریها از قبیل دیابت و چداقی
و...سیر صعودی داشته است .به گونهای که میزان امید بده زنددگی از  30/ 0در سدال  39بده رقدم
 00/31در سال  31رسیده که نشان میدهد در طی

سال 1 ،سال بده میدزان طدول عمدر زندان

اضافه گردیده است (نمودار شمارهی یک).
مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارشی دیگر با استفاده از شاخص امید به زندگی سالم اراله شده
از سوی سازمان بهداشت جهانی شرایط متفاوتی را گزارش میدهد .در تعریا ،ایدن شداخص بده
معنای تعداد سالهایی است که زنان و مردان با توجه به عواملی چون خشونت ،بیماری ،سوءتغذیه
و سایر موارد مشابه میتوانند انتظار زندگی سالمی داشته باشند .درحالی که میزان شاخص امید بده
 1 1و

 1به  3سال برای زنان در مقابدل  31سدال بدرای مدردان ارتقدا یافتده اسدت .نسدبت

جنسیتی این شاخص در این گزارش در سال  1 1برای ایران  /11که بر اساس این آمار ،ایدران
در جایگاه  3ام در رتبه بندی جهانی قرار دارد.
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نمودار شمارهی یک-میزان امید به زندگی
مأخذ :بانک جهانی.

میزان باروری
بر اساس نمودار شمارهی دو میزان باروری در طی برنامهی اول و سالهای پ

از جن

به

دلیل سیاستهای افزایش جمعیت در حدود  0/ 0بود که در انتهای همین برنامهی به رقم 1/33
کاهش یافت .این روند کاهشی تا سال  193ادامه داشت و به کمترین میزان خود یعنی /90
رسید سپ

با اندکی افزایش تا سال  31به رقم  /3رسید .به طور متوسط در دو برنامهی آخر،

این رقم کمتر از

گزارش شده که ناشی از سیاستهای کنترل جمعیت بوده است .چنین روندی

با پیگیری مجدانه برنامهیهای تنظیم خانواده از طریق مراکز دولتی طی دو دههی گذشته و نیز
تأکید دولت و سازمان های مرتبط در زمینه ی کنترل موالید با مخاطد قرار دادن همزمان زنان و
مردان همراه بوده است .با در نظر داشتن ممنوعیت قانونی و شرعی سقط جنین در ایران ،کاهش
اجتماعی جامعه و نیز عاملیت کنشگران است .

فروتن ( ) 199در مقالهی خود به زمینه های فرهنگی تحوجت جمعیت شناختی پرداخته است .از جمله با ارجا به
فوجدی( ) 330به پیشرفت های فرهنگی اجتماعی اشاره دارد که همگام با خدمات دولتی در نهایت به کاهش سریع موالید از 130
به بعد انجامید.
در بررسی وضعیت باروری در کشور باید به ممنوعیت سقط جنین توجه داشت به طوری که سقط جنین تنها در موارد خاص و
برای جلوگیری از تولد فرزند ناقص به تشخیص و گواهی پزشک صورت میگیرد .مصوباتی نیز در خصوص پیگرد قانونی اقدام به
سقط جنین و یا ترغید به آن به تازگی به تصوید مجل

شورای اسالمی رسیده است.
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از سویی باروری موضوعی است که به هر دو جن

ارتباط دارد اما بروز استقالل طلبی،

فردگرایی روزافزون و اهمیت یافتن نقشهای اجتماعی و اقتصادی آنان به جای نقش های سنتی
چون فرزند آوری و فرزند پروری میتواند انگیزهای جدی در اقدام به کنترل بارداری از سوی آنان
باشد.

نمودار شماره ی دو -میزان باروری
مأخذ :دادههای بانک جهانی.

شاخص میزان مرگ و میر کودکان زیر  7سال
بهبود وضعیت کودکان و کاهش میزان مرگ و میر این گروه حاصل تالشهای چند وجهی از
جمله بهبود شرایط بهداشتی ،واکسیناسیون عمومی ،دسترسی به آ

آشامیدنی سالم است .البته باج

رفتن تحصیالت و سط آگاهی مادران نیز تأریرات خاص خود را داشته است (نمودار شمارهی
سه) .افزایش سرانهی بهداشت ،باج رفتن امکانات پزشکی در درمان کودکان ،اجرای برنامهی
سالم ،افزایش بیمارستانهای تخصصی کودکان و تقویت مراقبتهای بهداشتی و بهبود مراقبت قبل
از زایمان ،اهمیت یافتن تغذیهی مادران و توجه به منحنی رشد کودک ،تشویق به تغذیه با شیر
مادر ،کنترل بیماریهای عفونی و غیر عفونی ،اجباری کردن بیمههای درمانی ،توسعه آموزش
بهداشت عمومی ،تداوم سیاستهای بهداشت باروری و گسترش پوشش برنامهی کودک سالم در
کشور از جمله برنامهیهایی است که در دو برنامهی سوم و چهارم به آن بسیار توجه شده است.
نتیجهی این فعالیتها موجد شده تا میزان مرگ و میر به طور متوسط در برنامهی سوم به 11
کودک و در برنامهی چهارم به

کودک کاهش یابد .گزارش سازمان بهداشت جهانی وضعیت

مطلوبیت ایران را در این حوزه نشان میدهد .درحالی که میزان منطقهای مرگ و میر کودکان زیر
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 0سال در سال

 09 ، 1نفر در هر  111تولد و میزان جهانی آن  0نفر گزارش شده ،این میزان

در ایران  0است .میزان مرگ و میر مادران باردار نیز در هر  11111تولد در سال

 1در ایران

نفر گزارش شده که از متوسط میزان جهانی بسیار کمتر و شرایط مطلوبی را نشان میدهد.

نمودار شمارهی سه -میزان مرگ و میر کودکان زیر  7سال
مأخذ :سازمان ملل متحد.

اشتغال
عالوه بر کسد درآمد و ارتقای سط معیشت ،اشتغال مدخل ارتباطات میان فردی بوده و در
کل بر پویایی حیات فردی و اجتماعی می افزاید .از این رو دسترسی محدود و تبعیض آمیز به
فرصتهای شغلی ضمن تحلیل توانایی های فردی و هدر رفتن هزینه های آموزشی ،موجد فقر و
نیز افسردگی است .در سط ملی نیز با عدم به کارگیری نیروی کارآمد آمادهی به کار به عنوان
مانعی برای توسعه عمل می کند .در ادامه با توجه به شاخص های معتبر ،وضعیت اشتغال زنان را
بررسی خواهیم کرد.

میزان پایین اشتغال زنان در عوامل متعددی ریشه دارد .خصوصاً فیای غالد فرهنگی و
اجتماعی جوامع بر جامعه پذیری افراد تأریر گذاشته و با استمرار الگوهای برابری و یا تبعیض
جنسیتی در ایجاد فرصت های شغلی ،دسترسی به آنها ،قوانین مرتبط ،چگونگی استخدام و به
کارگیری نیروی کار تأریرگذار است .بر این اساس مطالعهی وضعیت نیروی کار زنان در ایران
نشان از سهم اندک آنان در بازار کار دارد .به طوری که طی برنامهی اول و دوم توسعه درصد
نیروی کار زنان رو به افزایش بوده و از رقم  1/33درصد در سال  39به رقم /1

درصد در
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پایان برنامهی اول و از رقم /31

درصد به  0/03درصد در برنامهی دوم ارتقا یافته است .این

روند افزایشی در طی برنامهی سوم نیز ادامه یافت و به رقم  1/13درصد در سال  91رسید .اما در
برنامهی چهارم علی رغم تأکید بسیار بر افزایش اشتغال زنان ،این رقم کاهش یافته و به میزان
 9/درصد در سال  31رسیده است( .نمودار شمارهی چهار) بر طبق گزارش شکاف جنسیتی
مجمع جهانی اقتصاد ،نسبت زنان به مردان در نیروی کار در سال  1/0 ، 113در سال ، 119
 1/00و در سال های

 1و

 1/33 ، 1گزارش شده است.

نمودار شمارهی چهار -درصد نیروی کار زنان
مأخذ :بانک جهانی

میزان مشارکت اقتصادی
میزان مشارکت اقتصادی عبارت است از :نسبت جمعیت فعال (شاغل یا بیکاری)  1ساله و
برنامهی سوم و چهارم میزان مشارکت اقتصادی همواره زیر  1درصد بوده است .این میزان در
باجترین حد خود به رقم  0درصد در سال  93رسیده است و پ
گردیده و به رقم /3

از آن با کاهش رو به رو

در سال  131نزول کرده است (نمودار شمارهی پن )  .به طور م ال میزان

مشارکت مردان در این سال 31/0گزارش شده است.
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نمودار ش شمارهی پنج  -میزان مشارکت اقتصادی زنان
مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سال  103و  19موجود نیست.

با توجه به آن که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند و نیز افزایش میزان سواد و باج
رفتن تحصیالت در این میزان ،اندک محسو

میشود؛ جدول زیر که بر اساس نسبت جنسیتی

ترسیم شده به خوبی فراز و فرود میزان مشارکت زنان نسبت به مردان را نشان میدهد.

نمودار شماره ی شش -نسبت جنسیتی میزان مشارکت اقتصادی افراد باالی  51سال

میزان بیکاریی زنان
برخورداری از تحصیالت عالی و نیز دارا بودن مدارک معتبر دانشگاهی در جوامع مختلا از
کلیدهای دسترسی به مناصد و مشاغل مرتبط است .بیتوجهی به این ظرفیت ها و عدم
بسترسازی جزم برای بهکارگیری زنان موجد افزایش میزان بیکاریی و از دست رفتن انرژی
نیروی متخصص آمادهی به کار است .با توجه با نمودار شماره ی هفت میزان بیکاریی زنان در
طی برنامهی سوم و چهارم هرچند افت و خیزهایی داشته اما همواره باج بوده است .در طی
برنامهی سوم به طور متوسط میزان بیکاریی  3درصد و در برنامهی چهارم در طی سالهای  93تا
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 93به رقم  11/ 1کاهش یافت و در این جا با توجه به میزان تورم و بیکاریی عمومی موجود در
جامعه و کاهش تقاضای نیروی کار دوباره این رقم افزایش یافت و به  3 /0درصد رسید.

نمودار شمارهی هفت -میزان بیکاریی زنان ( 17تا  84ساله)
مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.

مقایسه ی جنسیتی اراله شده در نمودار زیر به خوبی وضعیت بیکاریی را بر حسد دو جدن
نشان می دهد .میزان بیکاریی زنان در هر دو برنامهی سوم و چهارم بیشتر از مردان بوده است به
گونهای که نسبت بیکاریی نشان میدهد که همواره زنان بیش از /0برابر مردان بیکاری بودهاند و
حتی در شرایطی که میزان بیکاریی کل افزایش یافتهاست این زنان بودهاند که بیشتر متیرر شدده
اند .در گروه سنی  0تا  3سال نیز همواره زنان بیکاری بیش از مردان بیکاری بودهاند .هر چندد
که میزان بیکاریی در هر دو گروه باجست ولی در مجمو  ،زندان همدواره شدرایط وخدیم تدری را
تجربه کرده و از بازار کار دور ماندهاند .به گونهای که در سال  ،31بیکاریی در این رده سنی بدرای
مردان /3

درصد و برای زنان  3 /0درصد بودهاست.

مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.
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نمودار شمارهی نه -نسبت جنسیتی میزان بیکاری کل
مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.

در نتیجه باید گفت اجرای برنامهی چهارم توسعه نه تنها نتوانست بیشتر از برنامدهی سدوم در
کاهش تعداد بی کاریان مؤرر باشد بلکه در نهایت و در یک نگاه کلی وضعیت مشابهی را بده طدور
میانگین برای هر دو دوره به ربت رساند.
اشتغال زنان در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی از جمله بخشهایی است که میتواند نیروی کار بیشتری را بده علدت عددم
نیاز به تخصص ،مهارت و تجربه کاری باج به خصوص برای زنان روستایی ایجاد کند .با توجه بده
یافتن شغل جایگزین ،فرصت برای حیور زنان مهیا است .با این وجود سهم نیروی کدار زندان در
بخش کشاورزی در دهه ی اخیر به روشنی تقلیل یافته است .چنانکه جمعیت زنان فعدال در طدی
برنامهی سوم باجی  11درصد بوده است که در سال  91به رقم  13/0درصد نیز رسیده اسدت .امدا
این میزان در طی برنامهی چهارم با کاهش روبهرو شده است و به رقدم  3/1درصدد ندزول کدرده
است( .نمودار شمارهی ده) .رشد شهرنشینی و نیز افزایش سط تحصدیالت زندان از جملده تدرک
سکونتگاه های بومی به منظور تحصیل در دانشگاههای دیگر شهرها از جملده عوامدل مدرتبط بدا
کاهش اشتغال زنان در بخش کشاورزی است.
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نمودار شمارهی  :11سهم نیروی کار زنان در بخش کشاورزی
مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.

همچنانکه از نمودار زیر برمی آید مقایسه جنسدیتی میدزان اشدتغال زندان بده مدردان در بخدش
کشاورزی گویای آن است که علی رغم روند نزولی به طورکلی ،سهم فعالیت زنان در ایدن بخدش
بیش از مردان است به طوری که این نسبت در تمامی سالهای برنامهی سوم و چهارم رقمی باجتر
از  /0برابر بوده است.

مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.

اشتغال زنان در بخش صنعت
در طی برنامه ی سوم توسعه سهم زنان در بخش صنعت نیدز تجربده ی مشدابهی داشدت و بدا
کاهش جدی به رقم  3/0درصد رسید .این رقدم در طدی برنامدهی چهدارم افدزایش یافدت و بده
باجترین رقم یعنی  1 /0درصد در سال  90رسید .در سالهدای پد

از آن بدا رونددی نزولدی در

نهایت به رقم  3/1درصد رسید (نمودار شمارهی دوازده) .زنان شاغل در بخش صنعت ،در صنایع
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منسوجات ،قالی بافی ،نساجی و صنایع دستی فعالیت قابل توجهی دارند .بر ایدن اسداس هرگونده
تهدید بر بازار جهانی این نو اقالم ،خصوصاً فرش ،صدنایع دسدتی ،بدر سدودآوری ایدن مشداغل
مخصوصاً حیور نیروی کار و در نتیجه معیشت زنان در این حرف تأریر دارد .در عین حدال بایدد
گفت به طورکلی بخش صنعت از جمله بخشهایی است که به دلیل ساختار دیوان ساجر و سلسده
مراتد سازمانی به اجرای قوانین اهتمام دارد .لذا ارزیابی وضعیت نیروی کدار خدود مدیتواندد بده
روشنی انعکاسی از برنامهیریزیهای رسمی و اجرای سیاستهای مدون باشد.

نمودار شمارهی دوازده -سهم نیروی کار زنان در بخش صنعت
مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.

مطالعهی تطبیقی میزان اشتغال زنان به مردان در بخش صنعت به کمک نمودار زیر نشان
میدهد تا سال  90سهم زنان و مردان به یکدیگر نزدیک بودهاست و تقریباً به طور برابر مشغول
فعالیت در این بخش بودهاند .اما با گذر  3سال این نسبت به رقم  33درصد نزول کرد .با توجه به
شده و با توجه به روند میزان اشتغال هر کدام از دو جن  ،میتوان دریافت که این سهم زنان بوده
که رو به کاهش گذاشته است.
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نمودار شمارهی سیزده -نسبت جنسیتی سهم نیروی کار در بخش صنعت

مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.
اشتغال زنان در بخش خدمات
بخش خدمات بیشترین نیروی کار زنان را در خود جای داده است .در برنامهی سوم قرید به
 31درصد و در برنامهی چهارم نزدیک به  33درصد زندان در ایدن بخدش فعالیدت نمدودهاندد کده
میتوان روند افزایشی آن را در نمودار به وضوش دید (نمودار شمارهی چهارده) .توضی آنکه ایدن
بخش از جمله بخشهایی است که میتواند ارزش افزوده باجیی را ایجاد نماید و لذا توانستهاسدت
در جذ

نیروی کار زنان نسبت به سایر بخشها موفقتر عمل نماید.

مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.

بخش خدمات تنها بخشی است که زنان در آن میزان رو به رشدی را تجربه کردهاند .خصوصاً
در مقایسه با نسبت جنسیتی در بخش صنعت ،این بخش بهبود قابل توجه وضعیت زنان را نشان
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میدهد .زیرا زنان عالوه بر افزایش نسبت اشتغالشان نسبت به مردان در این بخش ،توانستهاند سهم
بیشتری را در اشتغال در این بخش کسد کنند و حتی در سال  31با کسد  01/3درصد مشارکت
نسبت به سهم  30/3درصدی مردان این نسبت را به میزان  /13نیز رساندهاند که این رقم در طی
دو برنامهی باجترین رقم گزارش شده است.

نمودار شمارهی پانزده -سهم نیروی کار زنان در بخش خدمات
مأخذ :مرکز آمار ایران ،دادههای سالهای  103و  19موجود نیست.

آموزش
آموزش همگانی موضوعی جهانی است که در اجالسهدای بدین المللدی و نیدز برنامدهیهدای
سازمان ملل مطرش و از سوی اک ر کشورهای عیدو دنبدال شدده اسدت .هرچندد قواعدد و رسدوم
اجتماعی در برخی جوامع به صورت نهادینه به دنبال ایجاد محددودیت بدرای آمدوزش دختدران و
افزایش فرصت یادگیری و نیز بهبود کیفیت آن یک ضرورت انسدانی اسدت کده بایدد بده صدورت
متعادل و برابر ،در دسترس تمام افراد جامعه به ویژه گروههای اقلیت قدرار گیدرد .در ادامده ضدمن
توجه به نسبت جنسیتی در سط آمادگی ،ابتدالی ،متوسطه و هم چنین در مقطع آموزش عالی ،بده
بررسی شاخص باسوادی در کشور پرداخته میشود.
نسبت ثبت نام دختران به پسران در مقطع آمادگی
این نسبت در کشور ما به نفع دختران و باجتر از یک است .در حقیقت نسبت جنسیتی ربت نام
در طول برنامهیهای اول تا چهارم به گونهای بوده است که میتوان گفت حیور هر دو جن

بده
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نسبت یکسان بوده است .این میزان به طور متوسط در برنامهی سوم  /11و در برنامهی چهارم بدا
افزایش حیور دختران /13 ،بودهاست( .نمودار شماره .) 3

نمودار شمارهی شانزده -نسبت ثبت نام دختران به پسران در مقطع آمادگی
مأخذ :مرکز آمار ایران

نسبت ثبت نام دختران به پسران در مقطع ابتدائی
آنچه که از نمودار شمارهی هفده میتوان مشاهده نمود آن است که در برنامدهی سدوم توسدعه
این نسبت از رقم  1/3به  1/31افزایش یافته و در برنامدهی چهدارم در نسدبت  1/33بداقی ماندده
است ،که نشان دهنده ربت نام به نسبت برابر دختران و پسران در مقطع ابتدایی است.

مأخذ :مرکز آمار ایران.

رشد نسبت ربت نام دختران به پسران در مقطع راهنمایی گویای حیور رو به فزوندی دختدران
در این مقطع است .به گونهای که در مقطع راهنمایی از رقم  1/91در سال  03به رقم  1/3در سال
 31رسیده است .اما در مقطع دبیرستان با کاهش ربت نام دختدران در برنامدهی چهدارم نسدبت بده
برنامهی سوم توسعه روبهرو بودهایم .به طوری که در برنامهی سدوم ایدن نسدبت برابدر  1/30و در
سالهای برنامهی چهارم به رقم  1/93درصد کاهش یافته است.
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نمودار شمارهی هجده -نسبت ثبت نام دختران به پسران در مقطع متوسطه
مأخذ :مرکز آمار ایران.

سوادآموزی
تالش در جهت رفع شکاف جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در حوزهی سدوادآموزی از جملده
نقاط م بت در کارنامهی توسعهی انسانی ایران است .روند کلی حاکی از افزایش میزان بدا سدوادی
زنان در دو دههی گذشته است به طوریکه از رقم  30/ 1درصد در سال  01به رقم  9 /درصدد
در سال  31ارتقا یافتهاست .با این وجود در مقایسه با میزان با سوادی مردان در سال  31که 99/13
درصد اعالم شده است ،ابقای شکاف جنسیتی هرچند به میزان اندک را نشان میدهد .بر این اساس
و در راستای امواج جهانی ریشه کنی بی سوادی ،تالشها باید معطوف به رفع این نابرابری شود.
تحصیالت عالی
دربارهی تحصیالت عالی باید گفت نسبت جنسدیتی در ایدن زمینده نشدان مدیدهدد کده زندان
آموزش عالی در طی برنامهیهای اول تا سوم روند رو به رشدی داشته و از رقم  1/19در سال 33
به رقم  /13در سال  91رسیدهاست .در دو سال  93و  90این نسبت با ادامه ی روندی صدعودی،
به رقم  /رسیدهاست .اما در ادامه با کاهش شدیدی روبرو شده و در سال  90به رقم  1/00و در
سال 93به  1/39رسیده است .نمودار شماره () 3
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نمودار شمارهی نوزده -نسبت زن به مرد در تمامی مقاطع در تمامی مراکز آموزش عالی
مأخذ :مرکز آمار ایران.

در زمینهی توزیع دانشجویان به تفکیک گروههای اصلی که در نمودار زیر آمده است مدیتدوان
گفت که در گروه پزشکی نسبت زنان به مردان همواره به شکل قابل مالحظدهای بداج بدودهاسدت.
آنچه که از نمودار برمیآید این است که در برنامهی اول از رقدم  1/0بده رقدم  /10در ابتددای
برنامهی دوم افزایش یافته و در ادامه تا سال  91به رقم  /09رسیدهاست ،امدا بده عللدی از جملده
تغییر سیاستهای آموزشی و اولویت یافتن سهمیه بندی جنسیتی این نسبت کاهش یافت و به رقم
 /33در سال  93رسید؛ سپ

دوباره این نسبت رشد یافت و به رقدم  / 9در سدال  31افدزایش

یافت (نمودار شمارهی بیست).

هنر
مأخذ :مرکز آمار ایران.

در گروههای علوم انسانی ،علوم پایه ،کشاورزی ،مهندسی و هنر نیز شداهد وضدعیت مشدابهی
هستیم (نمودار شمارهی بیست).
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در یک نگاه کلی باید گفت افزایش تعداد زنان شاغل به تحصیل نسبت بده مدردان بدیشتدر در
گروههای پزشکی ،علوم پایه و سپ

علوم انسانی رخ داده است .عالوه بر ایدن ،در طدول اجدرای

برنامهی های سوم و چهارم توسعه در زمینهی تحصیالت عالی شاهد روند رو به رشددی هسدتیم،
البته این نسبت در سال  190در مقطع کارشناسی ارشد و در سال  90در مقطع دکترای تخصصدی
کاهش قابل توجهی را نشان میدهد (نمودار شمارهی بیست و یک و بیست و دو).

نمودار شمارهی بیست و یک -نسبت زنان به مردان در مقطع کارشناسی ارشد
مأخذ :مرکز آمار ایران

مأخذ :مرکز آمار ایران

تعداد کرسیهای نمایندگی در مجلس
در دورهی برنامهی دوم نسبت تصدمی کرسیهای مجلد

توسدط زندان  3/3درصدد بدود کده

باجترین میزان در طول  3دوره میباشد .در دوره برنامهی سوم این میزان به رقم  3/کاهش یافدت
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و در دوره برنامهی چهارم به  /9تنزل یافت( .نمودار شمارهی بیست و سه) .ایدن امدر نشدان مدی
دهد مشارکت سیاسی زنان در قالد نمایندگی مجل  ،افت قابل توجهی یافته است .این در حدالی
است که در برنامه ی چهارم توسعه تأکید فراوانی بر حیور پر رن

تر زنان در عرصههای مختلا

از جمله سیاست و قانون گذاری شده بود.

نمودار شمارهی بیست وسه -نسبت زنان به مردان در تعداد کرسیهای مجلس
مأخذ :بانک جهانی

نتیجه گیری
مطالعهی جنسیتی مواد برنامهی چهارم توسعه به تنهایی و نیز در ارتباط با سایر برنامهیهای
توسعه از جمله مهمترین دستاوردهای این مقاله است .بررسیها نشان داد میان برنامهیریزان
برنامهی سوم و چهارم توسعه از منظر مذکور تفاوت عمیقی وجود دارد .مهمترین مادهی برنامهی
به طوریکه در تبصرهی این مادهی ،کلیهی دستگاههای اجرایی موظا شدهاند تحقق اهداف
برنامهی که در این مادهی لحار شده است را با همکاری مرکز امور مشارکت زنان به انجام رسانند.
حال آنکه در برنامهی سوم و به طورخاص در مادهی شاخص آن؛ مادهی  09اهداف دولت
دربارهی زنان در چارچو
در مادهی

اهداف مرکز امور مشارکت مطرش شده است.

 ،زنان فارغ از جنسیت خود به عنوان فردی از آحاد ملت ،دارای قابلیت و

استعداد دانسته شده و با توجه به موضوعاتی چون نیازهای جامعه و تحوجت فناوری مورد توجه
قرارگرفته و بر تقویت مهارتهای آنان تأکید شدهاست .بر این اساس اهتمام به شناخت و بهینه
سازی زیرساختی اشتغال زنان و نیز ترکید جنسیتی بازارکار بیش از همه دجلت بر اهمیت بهبود
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چهارم؛ مادهی

 ،دولت را به پیگیری اهداف برنامهی دربارهی زنان موظا میسازد.
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شاخصهای اقتصادی مربوط به آنان دارد .هرچند موضو رفع خشونت علیه زنان و نیز ارتقای
کیفیت زندگی زنان به نوعی ناظر بر شاخص های رفاهی است ،اما با توجه به تعداد مقولههای
مرتبط با اشتغال باید گفت التزام به تغییر شرایط موجود و تأمین وضعیت مطلو

اقتصادی بر سایر

موارد سایه افکندهاست .در مقام بعد به لزوم تغییرات فرهنگی و تحول نگرش عمومی به
شایستگیهای زنان توجه شده ،که به نوعی فراخوانی برای تغییر فرهن

عمومی نگرشها و

ایستارها است.
مطالعه این بند و مقایسه آن با بند الا مادهی  09برنامهی توسعه،گویای آن است که مهمترین
دغدغه در برنامهی چهارم توسعه موضو اشتغال زنان و ارتقا جایگاه اقتصادی آنان در جامعه بوده
و اگر سخن از اصالش نگرش های عمومی نسبت به زنان است ،این اصالش نگرش بر حسد
تکرار میامین مرتبط در این بند ،معطوف به تصدی مناصد اقتصادی است .عالوه بر آن شمول
موضو توجه به ترکید جنسیتی عرضه نیروی کار ،دجلت بر به رسمیت شناختن کار زنان در کنار
مردان و دقت در به کارگیری ظرفیتهای نیروی کار زنان است؛ موضوعی که تا پیش از آن در
مواردی نه تنها شایسته دانسته نمیشد ،بلکه در سایه نقش نان آوری مردان گاه بی اهمیت ،گذرا و
تفننی تلقی میشد.
اهمیت دادن به نقش اجتماعی زنان و نیز تأنی به فعالیتهای اقتصادی آنان و هم چنین ایجاد
بسترهای مناسد رفاهی ،خدماتی و نیز آموزشی از سایر مفاد برنامهی مذکور قابل احصا است:
اولویت تجهیز مدارس دخترانه در مادهی  ،0اولویت آموزش ضمن خدمت زنان در دستگاههای
دولتی مندرج در مادهی  ،03تکیه بر تدوین و تصوید طرش جامع توانمند سازی و حمایت از
کودکان و زنان در مادهی  ، 11تساوی مزدها برای زنان در مقابل مردان ،توانمند سازی زنان از
طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسد مندرج در مادهی  ، 1توانمند سازی زنان در بخش
تعاونی در مادهی  ، 1اولویت توسعه اماکن سرپوشیده برای دختران در مادهی 0

 .تمامی این

موارد ،نهایت تالش ساز و کارهای اصالش طلبان در پاسخ گویی به مطالبات زنان ضمن درک
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استعدادها و توانایی های آنان است و تداعی کننده اقدامات ایجابی در جهت ساماندهی آنچه
اصطالحاً تبعیض م بت دانسته میشود ،به شمار میرود.
در سمت و سوی دیگر این پژوهش ،واقعیتهایی است که در دورهی اجرای برنامهی چهارم
توسعهی کشور به وقو پیوسته و اطالعات آنان در قالد آمارهای جهانی و نیز ملی انتشار یافته
است .در مجمو آمارهای یاد شده ،شاخصهای اصلی توسعهی انسانی ،مشتمل بر آموزش،
بهداشت و اقتصاد اراله و بررسی شد.
بررسیها نشان داد در زیر موضو بهداشت ،میزان امید به زندگی در فاصله اجرای برنامهی،
رشد یافته و در طول اجرای برنامههای چهارگانه توسعه قرید به یک دهه بر امید به زندگی در
میان زنان افزوده شده است .کاهش میزان باروری نیز با توجه به سیاست کنترل جمعیت دولت از
یک سو و عاملیت کنشگران به خصوص زنان که با گرایشها و ایستارهای متفاوتی نسبت به
گذشته به زندگی خود می نگرند ،دور از انتظار نیست .بهطوریکه می بینیم طی سالهای
 191- 100در حدود یک نفر از بعد خانوار کم شده و در طول دههی  91نیز چنین وضعیتی
ت بیت شده است .عالوه بر این باید به هم آیی تغییرات اجتماعی فرهنگی و اِعمال سیاست
جمعیتی در یک دوره زمانی نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش سریع میزان باروری اشاره
داشت .فروتن مینویسد« :پیدایش یک محیط فرهنگی جدید که موافق و همساز با بعد محدود
خانواده بود ،فرصت مغتنمی را فراهم آورد تا در سایهی آن خدمات حکومتی کنترل جمعیت با
استقبال عامه مردم مواجه گردد .در این مرحله باورهای سنتی در خصوص الگوهای ازدواج و
باروری دستخوش تغییرات اساسی گردید و ایده هایی هم چون ازدواج در سنین پایین و داشتن
شرایط مساعد فرهنگی اجتماعی ،برنامهیهای کنترل موالید به عنوان ابزارهای مناسد بعد
کوچک{سازی} خانواده به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند»(فروتن .) 10 : 199 ،به عالوه
کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر پن سال هم به خودی خود و هم در رابطه با کاهش اساسی
و سریع باروری در ایران قابل توجه است .چنان که دیدیم این میزان به یک سوم میزان اولیه تقلیل
یافته است.
تبعیض م بت معادل  affirmative actionو به اتخاذ سیاست و روشی برای اصالش رویههای تبعیضآمیز در برابر اقلیتهای
نژادی ،زنان ،از کارافتادگان و سایر گروههایی اطالق می شود که در طول تاریخ ،از برخی یا بسیاری مزیتهای اجتماعی بیبهره
ماندهاند.
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در حوزهی آموزش و شاخصهای زیر آن شاهد حیور فزایندهی زنان هستیم .در طول
برنامهیهای چهارگانه توسعه حیور دختران در همهی مقاطع آموزش عمومی رشد داشته است.
تنها مقطع دبیرستان است که در سالهای اجرای برنامهی چهارم توسعه ،افت ربت نام دختران
نسبت به پسران را گزارش میدهد .هرچند در مقطع راهنمایی شکاف جنسیتی تا اندازهی قابل
توجهی ترمیم یافته اما ربتنام کنندگان آن در بهترین حالت 30 ،درصد از کل مشمولین تحصیل در
این مقطع را شامل می شوند .با وجود رشد میزان باسوادی زنان در طول دههی  01و  ،91تداوم
شکاف جنسیتی به نفع مردان ،دعوتی به تالش بیشتر جهت ریشه کنی بی سوادی معطوف به هر
دو جن

است.

در زمینهی آموزش عالی نه تنها نسبت زنان به مردان در تمامی مقاطع آموزشی بهبود یافته بلکه
شکاف جنسیتی در مقاطعی در سال های  19تا  190و نیز سال  190به نفع زنان تعدیل یافته
است .با آنکه نسبت زنان شاغل به تحصیل در گروههای مختلا آموزشی از اوایل دههی هفتاد
سیر صعودی داشته ،با آغاز دورهی اجرای برنامهی چهارم توسعه ،نسبت دانشجویان زن به مرد
سقوط ناگهانی را به ترتید در گروه های آموزشی هنر ،علوم انسانی ،علوم پایه و پزشکی نشان می
دهد .روندی که در سالهای پایانی دههی  91تا اندازهای بهبود یافته اما به غیر از گروه علوم
انسانی ،هرگز نتوانسته میزانهای تحقق یافته در طول برنامهی سوم توسعه را تجربه کند .گروه فنی
و مهندسی تنها گروهی است که علی رغم تغییرات جمعیتی سایر گروهها ،هم چنان پذیرای تعداد
به مراتد بیشتری از مردان در مقایسه با زنان است .این گروه نیز روند رو به رشد حیور زنان را
تجربه کرده ،اما در بهترین وضعیت (سال  ) 193نسبت مردان سه برابر زنان گزارش شده است.
فنی و مهندسی بهطور خاص که از جمله سیاستهای آموزش عالی ایران در دهههای گذشته بوده،
در دورهی زمانی برنامهی چهارم توسعه در قالد دستورالعملها و آیین نامههای اجرایی تخصیص
اولویت ظرفیت دانشگاهها به پسران ،رسماً اجرا و دنبال شده است .بنابراین شاید در نگاه کلی
بتوان تعدیل شکاف جنسیتی به نفع دختران در حوزهی آموزش عالی را بر اساس تواناییها،
استعدادها و تالشهای آنان مورد تحسین قرار داد اما نباید در تحلیلها از سیاستهای سهمیه
بندی به عنوان عاملی بازدارنده از یک سو و از سوی دیگر اولویت یافتن کسد سرمایهی اقتصادی
بر سایر انوا سرمایه در نزد پسران و گرایش آنان به اشتغال و بی انگیزگی در تحصیل غفلت کرد.
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در مقاطع تحصیالت عالی خصوصاً مقطع دکتری نیز شاهد روند صعودی حیور زنان هستیم،
به طوری که شکاف جنسیتی به نفع زنان کاهش یافته است .اگر در ابتدای دههی  ،91نسبت زنان
دانشجو در این مقطع نصا مردان شاغل به تحصیل بود ،در پایان این دهه نسبت زنان دو برابر
مردان شده است.
بر خالف دو حوزهی بهداشت و آموزش ،شکاف جنسیتی در طول اجرای برنامهی چهارم
توسعه در زمینهی اشتغال و سیاست عموماً تشدید شده است .در زیر مؤلفه ی سیاست ،تعداد
کرسیهای زنان در مجل
تصدی گری زنان در مجل

نسبت به همتایان مرد خود به نصا تقلیل یافته است .روند حاکم بر
شورای اسالمی قطعاً رو به نزول بوده و تأریرات عمیق خود را در

تقلیل جایگاه جهانی ایران از لحار شاخص توانمندسازی زنان بر حسد جنسیت به جا گذاشته
است.
در زمینهی اشتغال باید گفت هر چند روند حاکم گویای تعدیل شکاف جنسیتی در مقایسه با
مدت زمان اجرای برنامهی سوم توسعه است ،اما این روند دوام چندانی نداشته و دوباره با تقلیل
فعالیت اقتصادی زنان ،سیر نزولی یافته است .میزان مشارکت اقتصادی زنان باجی  0سال در
بهترین وضعیت (سال  0 ) 193درصد بوده است .میزان بیکاری زنان در پایان دههی  91دو برابر
مردان گزارش شده است .این در شرایطی است که علی رغم افزایش میزان بیکاری کل ،باز این
زنان هستند که از فرصتهای اشتغال به دور مانده اند.
از لحار اشتغال در بخشهای سه گانه باید گفت نسبت اشتغال زنان به مردان در بخش
کشاورزی از بخش خدمات و نیز صنعت باجتر است .بهطوریکه شکاف جنسیتی در بخش
است .بخش صنعت درست در مقابل بخش خدمات تجربهی معکوسی از حیور زنان در طول
اجرای برنامهی چهارم نشان داده است .درحالی که میزان اشتغال زنان نسبت به مردان در بخش
خدمات روند صعودی داشته و به تعدیل شکاف جنسیتی به نفع زنان در پایان دههی 91
انجامیده است ،نسبت جنسیتی اشتغال در بخش صنعت در طول اجرای برنامهی چهارم توسعه
تقریباً نصا شده است.
در تحلیل این بخش باید گفت هرچند بیکاریی بیماری مزمن اقتصادی اجتماعی ایران است،
اما زنان بیش از مردان از این وضعیت رن میبرند و تعداد بیشتری از آنان در مقایسه با مردان از
)Gender Empowerment Measure (GEM

1
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دسترسی به فرصتهای اشتغال محروماند .با آنکه تورم فزاینده و نیز تحریمهای بین المللی در
توقا کار و یا ایجاد محدودیتهای مقطعی بخشهای مختلا اقتصادی خصوصاً صنعت
تأریرگذار بوده است ،اما این زنان بودهاند که از واحدهای صنعتی کنار گذاشته شدهاند .درعوی
بخش کشاورزی که نیاز به نیروی کار ساده و غیرتخصصی داشته است ،توانسته بازارکار هم چنان
مهیایی را برای زنان دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین؛ از جمله زنان روستایی با توجه به
فقدان حیور مردان و مهاجرت آنان به شهر در جستجوی کار فراهم آورد .و البته اشتغال در این
بخش نسبت به اشتغال در بخش صنعت از مزایا و امنیت شغلی پایینتری برخوردار است .نسبت
جنسیتی در بخش خدمات تا اندازه ای به نفع زنان مرتفع شده است که خود میتواند با توجه به
زمینه های هماهن

با مقتییات امروز زندگی زنان ،سرشار از فرصت دانسته و بسیار مؤرر تلقی

شود .با این حال این رشد در دورهی زمانی مذکور هرگز به اندازه رشد نسبت جنسیتی در بخش
کشاورزی نبوده است.
از سوی دیگر باید گفت دستیابی به سطوش تحصیالت باجتر که نقش تعیین کنندهای در احراز
مناصد شغلی دارد نتوانسته است تأریری در جایابی زنان در بازار کار داشته باشد .حال آنکه انتظار
می رفت با افزایش تعداد زنان تحصیل کرده به خصوص در سط آموزش عالی ،میزان مشارکت
اقتصادی آنان در شهر و روستا افزایش یابد .اما این وضعیت در طول اجرای برنامهیهای
چهارگانهی توسعه ،به خصوص برنامهی چهارم مشاهده نشده است.
بنابراین با آنکه کوتاهی مدت زمان اجرای برنامهی های توسعه ،امکان مطالعه تطبیقی را دشوار
میسازد اما در همین مدت زمان کوتاه نیز می توان به خوبی روندها را از یکدیگر بازشناخت .در
بهداشت و آموزش بهبود یافتهاست اما باید دانست مفاد برنامهی چهارم عموماً متوجه تغییر این
شاخص ها نبود .مهمترین محور جنسیتی برنامهی چهارم توسعه؛ ایجاد ساز و کارهایی برای جلد
مشارکت هرچه بیشتر زنان در فرایند توسعه به ویژه افزایش ساختارهای سرمایه گذاری
در فرصتهای اشتغالزا و نیز توجه به ترکید جنسیتی عرضه نیروی کار در جهت افزایش اشتغال
و کسد استقالل اقتصادی ،در واقعیت محقق نشدهاست .اشتغال نسبت به سایر مؤلفههای مطرش
شده از جمله رفع خشونت علیه زنان و یا تنظیم لوای مربوط به تحکیم خانواده وجه عملیاتی
بارزی دارد و به خوبی قابل بررسی است .به بیان دیگر توانمندسازی اجتماعی اقتصادی زنان که با
فراهم آوردن زمینه اشتغال آنان و نیز ارتقای مهارت شغلی و افزایش کارایی آنان ،جان مایهی
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توسعه از منظر جنسیت بوده و در پرتوی گفتمان اصالش طلبی بروز و نمود یافته است ،نتوانست
در عمل تحقق یابد.
در زمینهی افزایش مشارکت اجتماعی سیاسی نیز که برنامهی چهارم با پذیرش منشور حقوق
شهروندی زنان به دنبال ایجاد بسترهایی برای مشارکت زنان ،حمایت از ایجاد و گسترش
سازمان های غیردولتی ،نهادهای مدنی و تشکلهای زنان در نظر داشت ،بایدگفت در مدت زمان
اجرای برنامهی چهارم اطالعاتی از تعداد و چگونگی فعالیت و وضعیت این سازمانها قابل احصا
نیست .اما در این بخش کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی زنان در زیر شاخص تصدی گری
نمایندگی مجل

به عنوان شاخص معتبر جهانی را شاهدیم.

در مجمو میتوان گفت هرچند واقعیت های رخ داده در دورهی اجرای برنامهی چهارم
توسعه با روش کلی حاکم بر برنامهی که منبع

از گفتمان اصالش طلد و به دنبال افزایش

مشارکت اجتماعی اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی آنان است همخوانی ندارد و از این لحار
خصوصاً در عرصه اشتغال در نقطهی مقابل اهداف برنامهی توسعه قرار گرفته است ،اما نمیتوان
از دستاوردهای زنان در زمینهی آموزش عمومی و نیز آموزش عالی چشم پوشید؛ عرصه ای که
خود از سیاستگزاری تبعیض آمیز جنسیتی دور نمانده و در سال های اخیر انقباضاتی را از
سرگذرانده است .روند ارتقای وضعیت شاخص آموزش به خوبی نشان دهنده روند تغییرات
اجتماعی جامعه ایران و مطالبات اصلی زنان فارغ از سیاست های تحدیدآمیز جنسیتی است؛
روندی که نگاه استراتژیک برنامهی ریزان توسعه به قابلیتها و استعدادهای موجود فراتر از جن
و نیز اراله و اجرای ضابطه مند طرشهای توسعه را میطلبد.
تابع اجما سیاسی اجتماعی کانونهای قدرت و مولد گفتمان جنسیت در ایران است .علمای
دینی ،صاحد نظران ،خبرگان سیاسی و متصدیان بلند مرتبه اجرایی نقش مهمی در این میان دارند.
بهطورکلی تأریرات این اجما

هم بر سیاستگزاری و هم بر اجرای سیاستها مستولی

است.همچنین سیاستگزاریها باید ناظر به درهم تنیدگی ابعاد اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و
سایر ابعاد انسانی حیات زنان باشد .از این منظر برنامهیریزیها میتواند با تسهیل جنبههایی به
تقلیل آسیدهای سایر ابعاد و بالعک

بینجامد .پیوندهای دیالکتیک و حیاتبخش خانواده و

منظور سیاست هایی است که بنا به ماهیت دولت مدرن و با استفاده از ابزارها و مناسبات قدرت در جهت ایجاد حد و مرزهایی
برای رفتارها ،شؤون ،حقوق و نقش های اجتماعی دو جن

مدون و اِعمال می شود.
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اجتما خصوصاً از منظر انوا سرمایه از یک سو و عهدهداری نقشهای رانوی چون مادری و
همسری از سوی دیگر بر پیچیدگی برنامهی ریزی های استراتژیک برای زنان می افزاید .بنابراین
تفکر استراتژیک باید با جامعنگری ،ابعاد ،تغییرات ،اختالجت و پویایی های نهاد خانواده در دنیای
امروز را رصد کرده و در راستای افزایش توانمندی زنان به طرش و برنامهی بپردازد .عالوه بر آن
زن ایرانی منفصل از انسان عصر حاضر نیست و باید برنامهیریزیهای ناظر به تجار
شکوفایی موقعیت زنان خصوصاً کشورهای دارای تاریخ و فرهن

جهانی

نزدیک باشد .با توجه به

قابلیتهای تخصصی و مهارتی موجود به خصوص تعدد فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی بی
شک ضعا و نابسامانی در سیاستهای توسعه چه در مرحله برنامهیریزی و چه اجرا به تعلیق
فرایند توسعه میانجامد .همان طورکه عدم انطباق واقعیتهای توسعه و مفاد برنامهی چهارم در
دهه گذشته به عنوان بازدارنده ای برای سایر برنامهیهای توسعه عمل خواهدکرد .در عین حال
باید اکیداً توجه داشت هرگونه برنامهیریزی به خصوص برنامهیهای معطوف به زنان از طرش تا
اجرا نیازمند ضمیمههای فرهنگی است که خود میبایست وجه همت کارشناسان و متخصصان
ماهر و متعهد باشد.

فعالیت ها که پ

با مقتییات و شرایط جامعه مدون می شود .ضمیمه های فرهنگی ضمن معرفی داده  -ستاده یک سیاست اجرایی ،طرش یا جیحه،
پروژه یا هر فعالیت مهم دیگری با فرهن
مخر

آن در فرهن

جامعه ،با اراله راهکارهای عملی برای تقویت آرار م بت و حذف و کاهش پیامدهای

جامعه ،راهنمای مجریان فعالیت ها و طرش ها در رعایت راهبردها ،اعمال الزامات و استانداردهای مربوط و

راهکارها در برنامه ها و اقدامات عملی در اجرای آن فعالیت خواهد بود .برای مطالعه بیشتر درباره جایگاه ،اهمیت و شیوه تهیه
پیوست های فرهنگی نگاه کنید به مفاد "نظام نامه پیوست فرهنگی طرش های مهم وکالن کشور" که در جلسه  01مورخ
شورای عالی انقال

فرهنگی به تصوید رسیده و در سایت این شورا قابل رویت است.

3 / /
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