
 202-111، صفحات 49تابستان، 1یشمارهم، چهاری دورهفرهنگی،  -ی اجتماعیی مطالعات توسعهفصلنامه

 

 هاي شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالیي زمینهمطالعه

 و حضور آنان در بازار کار 
   خدیجه کشاورز

 311 /83/ 1: اریخ پذیرشت 313 /1/80  :تاریخ دریافت

 چکیده

هی دست تحصیالت عمومی و عالی، به رشد قابل توجّ يزنان در حوزه، 331 پس از انقالب سال 

چنان نسبت به دوران پیش از انقالب تغییرات ت اقتصادي، آمار اشتغال زنان همالیّفعّ يدر زمینهامّا یافتند 

ویژه آن جا که هایی براي کاهش آن بهتالش براي فهم این شکاف و جستجوي راه حل. استچندانی نکرده 

چنین، بررسی این شکاف به میانجی هم. آیدشمار میرسالت آموزش عالی را مدّنظر دارد، هدف این مقاله به

     زنان  دست آمده از خالل مصاحبه باهاي بهبازخوانی اسناد موجود و نیز خوانش و تفسیر روایت

بر اساس نتایج این تحقیق انتخاب . کرده یا شاغل به تحصیل و متخصّصان، روش این تحقیق استتحصیل

ي تحصیلی، عدم انتقال مهارت کافی براي ورود به بازار کار، ضعیف بودن هویّت شغلی در نزد رشته

نی بر جنس، از دالیل این دختران، وجود تبعیضات ساختاري در جامعه و نیز قدرتمندي تقسیم کار مبت

 .شکاف است

 .آموزش عالی، زنان، اشتغال :های کلیدیواژه
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 مقدّمه

تحصالیالت عمالومی و عالالی، باله رشالد قابالل        يزنالان در حالوزه  ، 331 پس از انقالالب سالال   

، بالراي نخسالتین بالار در    311 -308 اي کاله در سالال تحصالیلی    باله ووناله   ؛هی دسالت یافتنالد  توجّ

درصالالد از   3/38 هالالا از پسالالران پالالیش افتادنالالد و  دختالالران در کنکالالور دانشالال اه  تالالاریخ ایالالران،  

ي مؤسّسالاله)و مراکالالز آمالالوزش عالالالی دولتالالی را تشالالکیل دادنالالد  هالالا شالالدوان در دانشالال اهپذیرفتالاله

ي هالایی کاله دربالاره   چنالین بالا وجالود بحال     هالم (. 308 ریالزي آمالوزش عالالی،    پژوهش و برناماله 

هالالا درورفالالت، آمارهالالاي منتشالالر ن در دانشالال اهموافقالالت یالالا مخالفالالت بالالا حضالالور رو بالاله رشالالد زنالالا

درصالالد از کالالل   33چنالالان ، زنالالان هالالم 31 -311 دهنالالد کالاله در سالالال تحصالالیلی شالالده نشالالان مالالی

هرچنالالد . دهنالالددانشالالجویان شالالاغل بالاله تحصالالیل در مراکالالز آمالالوزش عالالالی دولتالالی را تشالالکیل مالالی

     طالالرز هالالا و مراکالالز آمالالوزش عالالالی غیردولتالالی بالاله سالالهم زنالالان شالالاغل بالاله تحصالالیل در دانشالال اه 

درصالالد از کالالل  دانشالالجویان ایالالن مراکالالز را در ایالالن سالالال    0/31زنالالان . تالالر اسالالتداري کالالممعنالالا

از  (.13و  11:  31 والالزارش مل الالی آمالالوزش عالالالی، تحقیقالالات و فنالالاوري،   )دهنالالد تشالالکیل مالالی

چنالان نسالبت باله دوران پالیش     ت اقتصالادي، آمالار اشالتغال زنالان هالم     الیّال فعّ يدر زمینهسوي دی ر 

درصالالد نیالالروي  3 /0، زنالالان شالالاغل 333 در سالالال . رات چنالالدانی نکالالرده اسالالتاز انقالالالب تغییالال

، برابالالر بالالا 303 کالاله ایالالن رقالالم در سالالال ( 168:  30 طلالال ، شالالادي)دادنالالد کالالار را تشالالکیل مالالی

  (.306 دفتر آمارهاي جمعیّت، نیروي کار و سرشماري، )درصد بوده است  3 /1

ویژه ي زنان در آموزش بهوستردهتر کشورهاي جهان، حضور این در حالی است که در بیش

عنوان نمونه در هاي اشتغال منجر شده است؛ بهها در عرصهتر آنآموزش عالی به حضور وسترده

هرچند این . ایمي زنان به بازار کار در سی سال وذشته بودهکشورهاي اروپایی شاهد ورود وسترده

مشاغل زنان و تداوم تقسیم کار جنسی  تدوام نابرابري و تناقض میان وسترش بستري ازحضور در 

ي سطح ها، تناقض میان پیشرفت وستردهي خود فعّالیتهاي فعّالیّت و زمینهي بخشدر حوزه

هاي قانونی به سمت هاي مهم، تناقض بین پیشرفتها در پستتحصیالت و حضور ضعیف آن

مد زنان و مردان بالیده است ویژه میان درآوسترش برابري میان زن و مرد و تداوم نابرابري به

   (.1888،  مولدر)

ي نیروي کار در این کشورها تحت دهد که عرضهشده نشان میبا وجود این، مطالعات انجام

التحصیل آموزش عالی ي نیروي کار زنان فارغطوري که عرضههاست؛ بهتأثیر سطح تحصیالت آن

                                               
1 Meulders 
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به عبارتی، . ساله است 11تا  13براي وروه زنان نکرده درصد باالتر از زنان تحصیل 33در اروپا 

درصد است  33نکرده نیز درصد و براي زنان تحصیل 06رفته میزان فعّالیّت براي زنان دانش اه

 (.همان)

المللی پول انجام اي که به سفارش کریستین الوارد رئیس صندوق بیناز طرف دی ر، مطالعه

مبارزه با نابرابري در اشتغال زنان و »دهد نشان می ه است،شده و از سوي این سازمان منتشر وردید

هاي بازنشست ی را از ورشکست ی کاهد و صندوقکند، از فقر میمردان به رشد اقتصادي کمک می

ي مردان در بازار کار فعّال بودند، تولید بنا به نتایج این تحقیق اور زنان به اندازه. «بخشدرهایی می

بر اساس . یافتدرصد افزایش می 31درصد و مصر  1درصد، ژاپن  3کا ناخالص داخلی آمری

ترِ کار بدون دستمزد را زنان انجام کنند اورچه بیشدرصد زنان جهان کار می 18همین نتایج، تنها 

شوند و همیشه نسبت به هاي اقتصادي متضر ر میزنان نخستین کسانی هستند که از بحران. دهندمی

ها با این حال، مبارزه علیه این نابرابري. کنندتري دریافت میر برابر، دستمزد کممردان در ازاي کا

بنا بر نظر اقتصاددانان . ویژه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه تأثیر خواهد وذاشتبر اقتصاد به

 1 0توانند در اقتصاد کشورهاي خود سهیم باشند که میلیون زن می 063المللی پول، صندوق بین

المللی صندوق بین)ها متعل ق به کشورهاي در حال توسعه یا در حال ظهور هستند یون نفر از آنمیل

 (.3 18،  پول

توان دریافت که میان ین حضور زنان در بازار کار شده، میبا توجّه به نتایج تحقیقات انجام

بسیاري صرف تحصیل زنان تر است، حال آن که منابع و انرژي ایران از میان ین جهانی بسیار پایین

این در . درستی در بازار کار استفاده ورددها بهي آنشدههاي آموختهشود بدون آن که از مهارتمی

شدّت دچار افول تولید ناخالص مل ی، افزایش فقر و کاهش رشد حالی است که کشور ما به

للی پول، حضور زنان در المشده از سوي صندوق بیناقتصادي است و با توجّه به تحقیق انجام

 . تواند به شکل معناداري به بهبود وضعیّت کشور ما  کمک کندبازار کار می

ي زنان و آموزش عالی در هاي سازمان یونسکو که به مسألهاز سوي دی ر، یکی از وزارش

اساسی مؤسّسات آموزش عالی وسترش دانش و  کند مأموریّتپردازد، خاطر نشان میجهان می

از نظر این وزارش، مسأله تنها دانستن آن چه که آموزش . ي شهروندي استبراي توسعه آموزش

      هايتوان دانشها نیست، بلکه مسأله این است که کجا و چ ونه میشود و چرایی آنداده می

بنا بر نتایج این وزارش، اهمّیّت آموزش عالی در ایجاد تغییرات، انطباق . کار برددست آمده را بهبه

                                               
1 FMI 
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دادن خود با تغییرات و کمک به برطرف کردن نیازهاي اجتماعی و ارتقاي برابري و ات حاد است 

با ن اه به وضعیّت زنان در آموزش عالی و بازار کار، این پرسش  (.3 :  188،  هولدن رونینگ)

زش عالی در ایران تا چه حدّي توانسته به تعهّدات جهانی خویش مبنی بر آید که آموپیش می

 التحصیالن خود، عمل کند؟توجّه به تغییرات و کمک به برطرف کردن نیازهاي اجتماعی فارغ

      ها داشته باشیم، ویري فراویر یافتهدر این تحقیق، بی آن که ادّعایی براي تعمیم یا نتیجه

آموخته که اغل  ساکن شهر تهران زن دانش 3 ي عمیق با بر نتایج مصاحبهکوشیم با تکیه می

 : هاي فرعی زیر پیشنهاد کنیمهایی براي پرسشي اسناد موجود، پاسخهستند و نیز با مطالعه

 ي شکاف عمیق میان تحصیل و اشتغال زنان در ایران است؟دهندهچه عواملی توضیح - 

 کند؟ شکل مناسبی استفاده هاي زنان بهمهارتتواند از ي ایران نمیچرا جامعه -1

هاي آموزش عالی در جهت رفع این رسالت آموزش عالی در این باره چیست و آیا سیاست -3

 کند؟ها عمل میشکاف

  آموخت ان آموزش عالی در توضیح این شکاف چیست؟دانشهاي روایت -1

 

 مبانی نظری پژوهش 

هاي عمیق، ي ایران واکاویده و با استناد به مصاحبهي خود را در بستر جامعهن ارنده مسأله

هاي این حوزه قرار ي موجود در معرض وفت و با برخی از نظریّهي خود را از مسألهتحلیل اوّلیّه

که از  -ها ها ضمن استفاده از بخشی از ادبیّات نظري آندر جریان فراخواندن این نظریّه. داده است

مند از تالش شده تا به فهمی زمینه -ي این پژوهش درآمدهه با مسألهدل مواجهه با مسائلی مشاب

 . ي خود دست یابیمشکاف میان تحصیل و اشتغال زنان در مواجهه با جامعه

 

 مرور ادبیّات

دهد که در برخی کشورها از جمله فرانسه، تقاضاي تحصیالت شده نشان میتحقیقات انجام

 110 -111 عنوان نمونه در سال ي او ارتباط دارد؛ بهیا خانوادهعالی در دانش اه با درآمد دانشجو 

 3/33)هاي مدیران باال یا معل مان هاي فرانسه اکثراً از خانوادهنام شده در دانش اهدانشجویان ثبت

اند، حال آن که سهم دانشجویان برخاسته از بوده( درصد 1 /0)و نیز مشاغل متوسّط ( درصد

                                               
1 Holden Rønning 
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  هاي اجتماعی در طول تفاوت. بوده است( درصد 3 /6)تر یا کاروري کم هاي کارمندخانواده

درصد  1/31اي که سهم فرزندان مدیران ارشد و معل مان از وونهشود؛ بهتر میي تحصیلی بیشدوره

این در حالی است که سهم دانشجویان . رسددرصد در سیکل سوم می 1/13در سیکل اوّل، به 

درصد در سیکل سوم کاهش  6/ درصد در سیکل اوّل، به  1 /3برخاسته از قشرهاي کاروري از 

هاي نتایج تحقیقی که بر روي تقاضاي تحصیالت عالی و جذ ابیّت(. 1  : 1883،  دووئه)یابد می

، از دو ال و براي تحلیل رفتار منتشر شده 1883مناطق فرانسوي براي دانشجویان در سال 

ووید؛ در ال وي اوّل که ال وي صالحیّت ي دانش اهی سخن میدانشجویان در انتخاب رشته

وذاري با هدف افزایش درآمدهاي آینده یا عنوان سرمایهتواند بهخوانده شده است، آموزش می

ي مصرفی همانند فایده ي مصرفی پایدار براي بهبود رضایت آینده از زندوی یاهمچون فایده

در این ال و، رفتار دانشجو . هاي زندوی دانشجویی، تقاضا شودناپایدار مثالً به دلیل جذ ابیّت

بازار . شودهمچون جستجوي صالحیّت در دو بازار یعنی بازار زندوی و بازار نخب ان، تحلیل می

( ا و جستجوي شریک جنسیهتفریحات، مالقات)عنوان فواید فوري زندوی دانشجویی زندوی به

دست آورند که دهد مدارکی بهمعر فی می وردد، در حالی که بازار نخب ان به دانشجویان اجازه می

دهد تا از زندوی ها فرصت دسترسی به یک پای اه اجتماعی پراهمّیّت و درآمدهاي مهم را میبه آن

ها با وجود این، آن. کننده قضاوت میدانشجویان میان امتیازات حال و آیند. مرف هی برخوردار شوند

دهند؛ در نتیجه شاهد پایین آمدن موف قیّت تري به امتیازات زمان حال میطور نسبی اهمّیّت بیشبه

: همان)هستیم « آسان»هاي به سمت رشته« دشوار»هاي نام از رشتهدر امتحانات و یا انتقال ثبت

دانشجو شود، وري و ریسک یاد میداوري میان بهره ال وي دوم نیز که از آن با عنواندر (. 3  

این موازنه در قضاوت . کندریسک عدم موف قیّت در کس  دیپلم داوري می وي تحصیل میان هزینه

ي تحصیل براي دانشجویی که منابع الزم براي تحصیل را در براي همه یکسان نیست؛ زیرا هزینه

تواند اش مییار باالتر است تا براي دانشجویی که خانوادهاختیار ندارد یا باید آن را قرض کند، بس

 (. 1  : همان)هاي وي را به عهده ویرد هزینه

دهد اور فاصله میان حقوق مدیران و کاروران کم باشد یا کم شود، نتایج این تحقیق نشان می

تقاضاي  بنابراین. شودتر میتحصیالت دانش اهی جذ اب دانشجویان نسبت بهکار فوري براي 

ي ورایانهدر افزایش درآمد و پتانسیل حمایت تحصیالت در بازار کاروري آموزش با بهره

تواند موج  تشویق جوانان به باقی تحصیالت در مقابل بیکاري ارتباط دارد و افزایش بیکاري می

                                               
1 Dévoué 
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ها نش اهدرصد از دانشجویان دا 33بنا بر نتایج این تحقیق، (. همان)ماندن در سیستم آموزش شود 

هاي مربوط به نیز زنان اکثریّت را در رشته 1888در سال . انددر فرانسه، زن بوده 1881در سال 

          و پزشکی ( درصد 61)، داروسازي (درصد 13)، ادبیّات (درصد 11)شناسی زبان و زبان

اي که به بهبود وذاريزنان تحصیالت دانش اهی را همچون سرمایه. انددادهتشکیل می( درصد 36)

ویژه در پشت سر وذاشتن مشکالت تبعیض و تفکیک شغلی در بازار کار کمک ها بهشرایط آن

 (.همان)چنان تبعیض با مدارک تحصیلی باالتر نیز وجود دارد با این حال، هم. وزینندکند، بر میمی

ي با توجّه به رابطهها هاي دانشجویان و والدین آننشان داده که استراتژي  11 در سال   بکر

طوالنی شدن دوران تحصیالت زنان . شودتر میوابست ی متقابل میان بازار کار و ازدواج پیچیده

ها با مردي که توانایی برآورده کردن نیازهاي آنان را داشته شود که امکان ازدواج آنموج  می

واند به ناتوانی او در بازار تبرخورداري زن از مدرک تحصیلی بسیار باال می. یابدباشد، کاهش 

براي . مانندبنابراین، این وروه از زنان در مقایسه با دی ران، اغل  تنها می. ازدواج منتهی شود

دهد ها را براي کار افزایش میهاي آنوذاري تحصیلی بسیار مهم است؛ زیرا فرصتمردان، سرمایه

 (.3  : همان)کند تر میابطور بالقوّه جذ ها را بهو در بازار ازدواج نیز آن

ها بسیاري از آن. ، به کار اشتغال دارنددر بازار کاردرصد مهمّی از زنان در کشورهاي غربی 

ها بخش مهمّی از هویّت که در ن اه آن -خود هاي شغلیشدن فعّالیّتخواستار به رسمیّت شناخته

اي هي نقشعنوان دارندهکه تنها بهها این مسأله را آن. هستند -دهدآنان را تشکیل می شخصی

کنند هاي خانوادوی تقلیل یابد، رد میها صرفاً به نقشآن زندوی همسري و مادري شناخته شوند یا

هاي خان ی ویري از فعّالیّتها تمایل به کنارهاین امر بدین معنا نیست که آن(. 1888، 1دوبار)

دهد شده در بلژیک و دی ر کشورهاي پیرامون نشان میي تحقیقات انجامهمه دارند، بلکه برعکس،

.  دهندکنند، اکثر وظایف خان ی را انجام میطور تمام وقت کار میزنان حت ی هن امی که به

کار  از اتمام و پس ها در طی روزآنبراي زنان به این امر اشاره دارد که  3«روز دووانه»اصطالح 

 (.1883، 1مارکه)شوند ی مشغول میدرآمدي، در خانه به انجام کار خان 

تر وجود دارد؟ اور راه حل ی آیا راه حل ی براي وام برداشتن در مسیر یک تقسیم کار متعادل

هاي شغلی، کار هاي خان ی همانند فعّالیّتوجود داشته باشد، پذیرش این ایده است که فعّالیّت

                                               
1 G .S. BECKER 
2 Dubar 
3 Double journée 
4 Marquet 
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از این جا بازاندیشی . وابست ی متقابل دارندها با هم شوند و هر دوي این فعّالیّتمحسوب می

بنابراین شایسته است که . شودي متقابل میان ساختار خانوادوی و نظام تولید ممکن میرابطه

طور مداوم و توامان ارتباطات میان مردان و زنان و ارتباطات میان فضاي خصوصی و شغلی، به

تري هستیم، به دنبال تقسیم کار جنسی متعادلعنوان نمونه اور مورد بازاندیشی قرار ویرد؛ به

ي کافی روابط شده براي آن، به اندازههاي ارائهمرخصی مادري مشکلی است که تاکنون راه حل

هاي که ارتباطات متقابل میان فعّالیّتچنانهم -متقابل میان ساختارهاي خانوادوی و نظام تولید

ها به زنان ت است که مرخصی مادري از سوي شرکتدرس. در نظر ن رفته استرا  -مردان و زنان

ها مطالبه و پی یري، افزایش یافته است امّا نتایج ي این مرخصی به دنبال سالشود و دورهداده می

اورچه . این افزایش چه بوده است؟ در فضاي شغلی، زنان شاهد ضعیف شدن موقعیّت خود هستند

دهد که ها نشان میک حق است، واقعیّتزن تحت حمایت قانون است و مرخصی مادري ی

تبعیضات جنسی در استخدام کامالً واقعی هستند و بسیاري از کارفرمایان به این بهانه که حامل ی 

ها را وري آنکند و بهرهطور موق ت از کار دور میو پس از آن ن هداري از فرزندان، زنان را به

توانیم به دنبال در چنین موردي چ ونه می. کننددهد، از استخدام زنان خودداري میکاهش می

با  -با اعطاي مرخصی به والدین رسدنظر میطور جدّي بهبهتري باشیم؟ تقسیم کار جنسی متعادل

از زمان تول د فرزند، هم مرد یکی از امتیازات خود را در بازار  -ي برابر براي پدران و مادراندوره

ي ممتاز خود با فرزندش را رها ن است و هم زن اندکی از رابطهدهد که به نفع زکار از دست می

بدین . وذاري کندتر سرمایهي پدري خود بیشدهد که براي رابطهکند و این امکان را به مرد میمی

شود و این امر به نظر ما به تر میترتی ، تعادل میان دو جنس در هر یک از دو فضا اندکی بیش

 (.همان)نفع کودک است 

خوبی نشان داده است که سن ینی ال وهاي والد شناس فرانسوي، بهجان کلود کافمن، جامعه

هاي اورچه زوج. تواند اشکال مقاومت بسیار مؤث ري ایجاد کندها میبودن و نیز سن ینی عادت

اي واقعی براي سهیم شدن متعادل دهند، داراي ارادهجوانی که امروزه زندوی مشترک تشکیل می

در  -تر استها بیشکه نسبت به وذشته در میان زوج -کارهاي خان ی هستند، این هدفدر 

هایی را درونی کرده که شامل اغل  اوقات، دختر بازنمایی. یابدواقعیّت بسیار کم تحق ق می

نظمی معناي تمیزي و کثیفی، نظم و بی. اندازنداعتقادات و عملکردهایی است که او را به دام می

هاي به هم ریخته، شستن کردن لباسجمع)دارد تر از پسر به عمل وا میو را بسیار بیشا... و

. شودبنابراین سرانجام تقسیم کار به ضرر دختر تمام می(. ها، وردویري و تمیز کردن حمامظرف
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 پس از آن. دو یا سه بار کافی استشوند؛ ها بسیار زود تثبیت میدر حالی که به نظر کافمن، عادت

ها کنیم که اینویرند و سرانجام باور مییابد، چیزها شکل میروز اعتبار میجهان زندوی روزبه

ها همانند حامی امور یابند که ناوفتهچنین، چیزها بسیار دشوارتر از آن تغییر میهم. عادي است

 (.همان)دهند کنند و زندوی زناشویی و خانوادوی را شکل میروزمر ه عمل می

به تحلیل  1«خوشبختی و بدبختی زن شوهردار»در پژوهشی تحت عنوان   ا دو سن لیفرانسو

ي این تحقیق، این ایده را که زنان طبقه. تأثیرات ازدواج بر زندوی شغلی زنان پرداخته است

ي فرودست ها شود و زنان طبقهآن کنند که موج  خودشکوفاییمتوسّط و باال شغلی را دنبال می

سن لی نشان داده که بهاي . کندکنند که مجبور به انجام آن هستند، رد میدنبال مینیز شغلی را 

زندوی زناشویی براي زنان نسبت به مردان بسیار باالتر است؛ زیرا یک زن با مدرک تحصیلی برابر 

اي خویش کرده، تري در کار حرفهوذاري کمي زناشویی، سرمایهبا مرد، به محض ورود به رابطه

    وري به تعبیر سن لی، مردان متأهّل نسبت به بقیه بهره. کندتر وقف خانواده میا بیشخود ر

مردان متأهّل : وري چنین استبه عبارتی، میزان این بهرهآورند؛ دست میتري در بازار کار بهبیش

زنان متأهّل و تر از تر از زنان متأهّل، مردان متأهّل بیشتر از مردان مجر د، زنان مجر د بیشبیش

ي زنان در فضاي وذاري وستردهدر واقع، این امر با سرمایه .تر از زنان مجر دمردان مجر د بیش

اي زن پس از ازدواج است، امّا برعکس خانوادوی قابل توضیح است؛ امري که به ضرر کار حرفه

 (.101 سن لی، )اي شوهر اوست به نفع موقعیّت حرفه

مسائل و : زنان، خانواده و کار»اي با عنوان در مقاله 1و کریستین کوربی 3فرانسین دسکري

ها بر روي مادران شاغل در شهر مونترال نوشته آن که بر اساس نتایج تحقیقات 3«هاي آشتیچالش

شده، هاي ارزیابیهاي نمونهخود مبتنی بر تقسیم جنسیّتی کار در خانواده هاي تحقیقشده، از داده

و  ار کار فضایی را به زنان دادهها اورچه مردان در بازي آنبنا به نوشته. اندش فتی کردهاظهار 

ي مشارکت ها به طور واقعی شیوهاند، تعداد اندکی از آناي پذیرفتهحضور آنان را در فضاي حرفه

امروزي  زوج. تر هستندخود را تغییر داده و خواستار یک تقسیم کار خان ی عادالنه هايدر خانه

زنان در  مشارکت شاهد افزایش روز بهروزچنان زوج نامتقارن است؛ بدین معنا که اورچه هم

وذاري مردان در زندوی خانوادوی همراه هاي مالی خانواده هستیم، این امر با سرمایهمسؤولیّت

                                               
1 François de Singly 
2 Fortune et Infortune de la femme mariée 
3 Francine Descarries 
4 Christine Corbeil 
5 Femmes, famille et travail: enjeux et défis de la conciliation 
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وجود اند که با این دو محق ق اظهار داشته (.11-1 : 111 دسکري و کوربیل، )نبوده است 

هاي مشاهده شده، تفاوت میان ساعات کار اختصاص داده شده در منزل نه تنها موج  پیشرفت

ها شود بلکه تأثیرات مستقیم بر درآمد مادران شاغل دارد؛ زیرا آنعدالتی میان همسران میبی

ور نباید فراموش کرد که حت ی ا. تري را به کار درآمدي اختصاص دهنددهند ساعات کمترجیح می

ي بازار کار و شدهي الزم براي تغییر برخوردار باشند، ساختار جنسیّتیپدران و همسران از اراده

: همان)دهی، باع  ایجاد موانعی جدّي در راه از میان رفتن این عدم تقارن است فرهنگ سازمان

11.) 

. کندیجاد میدهد که مادري تأثیرات متفاوتی بر زندوی شغلی مادران اتحقیق دی ري نشان می

چنین هم. طور موق ت یا دائم رها کنندتواند زنان را بدان جا رساند که کار خود را بهمادر شدن می

ها را به سمت تغییر شغل یا فعّالیّت هدایت کند و موج  توق ف پیشرفت شغلی یا تواند آنمی

شود و اروپایی دیده میتر کشورهاي این تأثیرات با درجاتی متفاوت در بیش. ها شوددرآمدي آن

برعکس، پدر شدن تأثیرات مثبتی بر شغل . وواه تأثیرات منفی مادري بر ارتقاي شغلی زنان است

مولدر، )کنند و در شرایط بهتري نسبت به مردان بدون فرزند کار میتر بیشمردان دارد؛ زیرا پدران 

 (.1: 8 18،  امبلت، مارون و وائل

هویّت »اند که مورد بررسی قرار ورفته در بستريهاي اشاره شده باید توجّه داشت که پژوهش

آن که به نظر ن ارنده براي بررسی  حال. براي مردان و زنان اهمّیّت غیرقابل انکاري دارد« شغلی

ي ایرانی و در جامعه« ايهویّت حرفه»اهمّیّت پنداشتن ِ چالش مورد بح  در این پژوهش، باید کم

با تحمیل ایدئولوژیکِ اولویّت هویّت  -ي زناناشی از این اصل بر جامعهبه تبع آن، فشار ن

ي ایرانی زمینه، چالش مورد بح  در جامعهدر نظر ورفته شود و با این پیش -خانوادوی براي آنان

 .روایت وردد

 

 روش پژوهش

. درآمده استعنوان پژوهشی کیفی به اجرا تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد اتنوورافیک و به

آموخته دانش اه بوده و در انتخاب زن دانش 3 ي عمیق با ها، مصاحبهروش اصلی وردآوري داده

ي تحصیلی و خاست اه اجتماعی و هایی مانند سن، سطح تحصیالت، رشتهها به مشخ صهنمونه

                                               
1 Meulders, Humblet, Maron  et  Gaëlle  
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ها ل مصاحبهها در خالو تکرار شدن داده رسیدن به اشباعها تا مصاحبه. اقتصادي توجّه شده است

شوندوان به صورت فردي در زمان هر مصاحبه دو ساعت بوده است و مصاحبه. ادامه یافت

ها، با رویکردي تفسیري، فهم این زنان از شکاف پس از انجام مصاحبه. اندمصاحبه شرکت داشته

 . میان تحصیالت و اشتغال زنان، استخراج و تحلیل شده است

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 ت حضور زنان در آموزش عالیوضعیّ

 ی تحصیلی انتخاب رشته

تر زنان به وجود فراهم کردن شرایطی براي دسترسی بیش رسد آموزش عالی ایران بانظر میبه

هاي شغلی در بازار هاي الزم در زنان براي کس  موقعیّتآموزش عالی، تاکنون از ایجاد مهارت

نشان   1-11آمار زنان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی وونه که همان. کار، ناتوان بوده است

درصد  3/36ترین تعداد دانشجویان زن شاغل در مراکز آموزش عالی دولتی کشور با دهد، بیشمی

در وروه علوم انسانی قرار  (11:  31 وزارش مل ی وزارت آموزش عالی، تحقیقات و فناوري، )

ها بسیار دهد بازار کار براي این رشتهجربی نشان میاین در حالی است که مشاهدات ت. اندداشته

هاي ریاضی، فیزیک، از سوي دی ر، شاهد تجمّع زنان در وروه علوم پایه شامل رشته. ناکافی است

درصد از دانشجویان  1/60،  1-11اي که در سال تحصیلی وونهشناسی هستیم؛ بهشیمی و زیست

با (. همان)اند دادههاي دولتی را زنان تشکیل می اهها در دانششاغل به تحصیل در این رشته

یابیم یافته، درمیهاي تحصیلی مختلف در کشورهاي توسعهن ریستن به روند حضور زنان در رشته

هاي علوم انسانی هستیم، روند ي جاي دنیا در رشتهکه اورچه شاهد وسترش حضور زنان در همه

یکی از مسائل آموزش . ایران با روند جهانی مطابقت ندارد هاي علوم پایه درتجمّع زنان در رشته

هاي تحصیلی ریاضی و فیزیک است؛ امري که عالی در کشورهاي غربی عدم رغبت زنان به رشته

هاي جنسیّتی را به ویژه متخصّصان حسّاس به نابرابريي آموزش عالی بهوذاران حوزهسیاست

ي برابري زن و مرد در نه، از دید وزارشی که به مسألهعنوان نموبه. اندیشی واداشته استچاره

ترین نابرابري عدم ورایش دختران جوان پرداخته، مهم 1886آموزش عالی کشور فرانسه در سال 

   هنوز هم تعداد زنان در برخی »بنا بر این وزارش، . هاي علمی و تکنیکی بوده استبه رشته

ضی، فیزیک، علوم و تکنولوژي اط العات و ارتباطات و هاي ریاهاي تحصیلی از جمله رشتهرشته

درصد جمعیّت  31در حالی که زنان . تر از مردان استها بسیار کممهندسی در مدارس و دانش اه
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           درصد از دانشجویان علوم بنیادي و عملی و نیز تنها 11ویرند، تنها ها را در برمیدانش اه

 .  «دهندمهندسی را تشکیل می درصد از دانشجویان مدارس 13

ها به دلیل عدم رغبت مردان به حضور در این نظر می رسد رغبت زنان ایرانی به این رشتهبه

ها در هن ام انتخاب رشته باشد؛ هاي شغلی این رشتهها و نیز عدم توجّه دختران به فرصترشته

التحصیالن این وونه که برخی فارغآن. استي ایران بسیار بسته ها در جامعهزیرا بازار کار این رشته

اندیشند، در تر به بازار کار میکنند، دختران در زمان انتخاب رشته کمها در ایران اظهار میرشته

باید خاطر نشان کرد این  . نتیجه فرصت وانهاده از سوي مردان توسّط زنان تصاح  شده است

شدّت جنسیّتی است و انتظارات ویرد که بهیها در بطن مناسباتی شکل مها و فرصتانتخاب

عنوان نمونه نروس، دانشجوي مقطع به رود؛هاي اجتماعی میمتفاوتی از زن و مرد در پذیرش نقش

نفر  3 که تنها  نفر بودیم 38ما ورودیمان » :وویدي خود میي انتخاب رشتهدکتري شیمی، درباره

به همین دلیل . مهندس احتیاج دارد و نه به علوم پایهکنم که کشور ما به من فکر می. پسر بودند

سنجد که جامعه چه احتیاجی دارد و براي آن وزارت علوم اصالً نمی. مانندها بیکار میايعلوم پایه

من اصالً به . طلبی مالی زیادي نداریمها هم جاهولی از طرفی ما خانم. احتیاجات رشته تعریف کند

ام به من وفت که آید که معل م شیمیام را دوست داشتم و یادم مین رشتهکردم ولی مکار فکر نمی

تر پسري ممکن است که کنم که کمولی فکر می. کنی و وفتم که اشکال نداردتو کار پیدا نمی

 روند که زود هایی میبه همین دلیل پسرها در رشته. ب وید که اشکال ندارد که کار پیدا نکند

 (.313 مصاحبه با نروس، )« آیددتر پول ویرشان میتر است و زوبازده

پسرها »: وویدمریم، دانشجوي مقطع دکتري شیمی فیزیک دانش اه تهران، نیز در این باره می

در نتیجه قبولی . کنندهاي کاربردي فکر میتر به رشتهها بیشکنند و آنخیلی به شغل فکر می

شیمی دانش اه تهران  11مثالً من ورودي . شودتر میهاي علوم پایه خیلی آساندخترها در رشته

ها خیلی شوند، براي لیسانسالتحصیل میاز این تعدادي که فارغ. نفر پسر بودند 1نفر،  38از . بودم

هاي دارویی، غذایی، صنایع شیمیایی ولی محیط کارِ کارخانه شاید مناس  کار هست در کارخانه

تر دخترها هستند که به همین دلیل بیش. اي ندارندرها عالقهزنان نباشد و در نتیجه خیلی دخت

 (.313 مصاحبه با مریم، )« تمایل دارند ادامه تحصیل دهند تا شاید کار دی ري پیدا کنند

                                               
1 Rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et la 

recherche, 2006 
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وزارش مل ی وزارت )پزشکی هاي کشاورزي و دامدرصدي زنان در رشته 3/31به حضور باالي 

ها در بازار کار این رشته. توان اشاره کردنیز می( 11:  31 آموزش عالی، تحقیقات و فناوري، 

از سوي دی ر به  . شده و کشاورزي سن تی ایران، چندان بازار کاري براي دختران نداردجنسیّتی

ها نیز به کار التحصیل این رشتهها، بسیاري از دختران فارغالتحصیالن این رشتهروایت برخی فارغ

اي ار، نیازمند صرف وقت بسیار و مهارت و ریسک است، عالقهها که کاري دشودر این حوزه

ساله مهندس کشاورزي از دانش اه تهران، که در یکی از روستاهاي  11فیروزه، . دهندنشان نمی

ي این بخش عمده»: وویدي خود میي تجربهاي احداث کرده است، دربارهخانهشهرستان آباده ول

تو باید به بیابان بروي و با کارورهاي مرد سر و کل ه بزنی و . ي امنیّت فیزیکی استشغل مسأله

از سوي . کنیخواهند که به حریم تو تجاوز کنند و تو احساس امنیّت نمیها میپس از مدّتی این

براي این که کارور از تو حساب ببرد باید . دی ر، تو باید در توانت باشد که کار فیزیکی انجام دهی

از سوي دی ر، مسأله . ویرندها تو را جدّي نمیچون در غیر این صورت آنبتوانی بیل بزنی 

مثالً . دهندیشان را میتر به پسر خانواده سرمایههاي ایرانی راحتوذاري است؛ در خانوادهسرمایه

داد تا سرپرستی کنم ولی االن من با بدبختی اش را به من میاور من مرد بودم، پدرم همه کشاورزي

من مجبور شدم با وام شروع کنم و این موضوع خیلی جلوي . اممتر زمین ورفته 3888پدرم از 

خوردم مثالً ورچه من حمایت پدرم را داشتم، ولی وقتی به مشکل بر می. پیشرفت کارم را ورفت

مثالً . در حالی که اور پسر بودم حمایت را از همان اوّل داشتم. افتادهاي وامم به تعویق میقسط

از سوي دی ر، . جویی کنمهاي تولیدم صرفهموقع بخرم و در هزینهتوانستم بذر و یا کود را بهمی

خواستم سم را نسیه ب یرم، حتماً باید مثالً اور من می. تري داردجامعه هم به مردان اعتماد بیش

د، ولی کافی ها نشان دهم تا به من نسیه دهنام را به آنبارها خوش حسابی. خودم را ثابت کنم

مصاحبه با فیروزه، )« است برادر من برود و ب وید فرزند فالن کس است تا به او نسیه بدهند

 311.) 

هاي دانش اهی او، به جز وي تقریباً هیچ کس وارد کار کالسینفر هم 38ي فیروزه از به وفته

به . انداظر شدهها در ادارات جذب یا در مزارعی نبرخی از آن. مستقیم کشاورزي نشده است

دهند کارشناس ها ترجیح میآن. زده استي او ن اه کارمندان جهاد کشاورزي بسیار جنسعقیده

ووید که با وجود نیاز جهاد کشاورزي شهرستان وي به ي خود میاو از تجربه. مرد استخدام کنند

داد نیروي مرد کارشناس آب و خاک و متخصّص بودن او در این زمینه، مسؤول آن جا ترجیح می

به همین دلیل  تر صحرایی استاستخدام کند؛ زیرا از نظر آن مسؤول، کارهاي آب و خاک بیش
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ي فیروزه، جهاد کارشناسان خود را همراه با حال آن که به عقیده .اعزام نیروي مرد ترجیح دارد

یک کارشناس زن  کند، بلکه حضورکند و نه تنها هیچ خطري زنان را تهدید نمیراننده اعزام می

 (.همان)هاي جنسیّتی را از ذهن روستاییان بزداید تواند بسیاري از کلیشهمی

تواند بعدها به عدم موف قیّت دانشجویان در پیدا کردن شغل منجر شود، یکی از عواملی که می

بر تر بنا در ایران دانشجویان، کم. انداي است که انتخاب کردهي تحصیلیعدم شناخت از رشته

فاطمه، . کنندي تحصیلی دارند، به انتخاب آن رشته مبادرت میعالقه یا شناختی که از یک رشته

اي که من تجربه»: ووید، در این باره میعلمی کاربرديمشاور خانواده و مدرّس دانش اه آزاد و 

و چه هنري  هاي فن ی و چه انسانیها چه در رشتههاي مختلف اکثر بچّهدارم این است که در رشته

خواهند بخوانند اي که میها شناختی از خود و رشتهاین. شونددر ترم سه و چهار پشیمان می

ها کاره رها کردن تحصیل در بچّهندارند و در نتیجه ما مدام با افت تحصیلی، مشروط شدن و نیمه

 (.313 مصاحبه با فاطمه، )« شویممواجه می

 

 به کمّیّت ها و توجّهکاهش کیفیّت دانشگاه

شدّت افت کرده، امري است که بسیاري هاي اخیر بهها در سالاین موضوع که کیفیّت دانش اه

هاي خصوصی و پولی هاي اخیر با وسترش دانش اهدر دهه. نظران به آن اذعان دارنداز صاح 

افزایش سطح  چنینو هم علمی کاربرديهاي همانند دانش اه آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و دانش اه

عنوان نمونه از رو هستیم؛ بهها روبههاي دولتی، عمالً با کاهش کیفیّت دانش اهپذیرش دانش اه

درصد در  1 /13تنها   1-11شده در سال تحصیلی دانشجوي پذیرفته  1601  مجموع 

درصد در مؤسّسات  13/3مؤسّسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 

اند و بقیه به ترتی  در مراکز زیر نام کردهوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت

، علمی کاربرديدرصد در دانش اه جامع  1 /0 درصد در دانش اه آزاد،  31/31: اندنام شدهثبت

 16/3عالی غیرانتفاعی،  درصد در مؤسّسات آموزش 3 / 8هاي پیام نور، درصد در دانش اه 3 /36

هاي اجرایی  درصد نیز در مراکز وابسته به سایر دست اه. 61درصد در دانش اه فن ی و حرفه اي و 

 (. 33:  1-11ریزي آموزش عالی، سال تحصیلی ي پژوهش و برنامهمؤسّسه)

تبعیض و  ویرد، امّا در بستري ازها هم زنان و هم مردان در برمیهرچند کاهش کیفیّت دانش اه

مریم، . یابندتري دست میهاي کمشده، عمالً زنان در بازار کار به فرصتتقسیم کار جنسیّتی

یکی از مشکالت »: وویددانشجوي مقطع دکتري شیمی فیزیک دانش اه تهران، در این باره می
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یّت شود، کاهش کیفیّت تحصیلی و توجّه به کمّي دانشجوها میبزرگ آموزش عالی که شامل همه

هاي هاي آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیسها دانش اهدر ده سال اخیر است؛ یعنی، در این سال

اند و با این کار تعداد زیادي اي توسعه یافتههاي معتبر دولتی به شکل وستردهخودوردان دانش اه

فضاهاي کاري ندرت براي جذب شدن در آورند که شاید بهوجود میالتحصیل در کشور بهفارغ

ي خود در ي این کاهش کیفیّت، به تجربهاو درباره(. 313 مصاحبه با مریم، )« شایست ی دارند

یکی از مشکالت »: کندمواجهه با دانشجویانِ فاقد مهارت و سواد الزم در مقطع دکتري اشاره می

اله با من س 33خانمی . کنممن تدریس خصوصی می. ورایی و تیتر استآموزش عالی این مدرک

از من . ها بوداو دانشجوي دکتري شیمی فیزیک دانش اه آزاد یکی از شهرستان. تماس ورفت

تر نبود، به او یاد ي استادش را که خود جزوه در سطح دانش مقطع لیسانس بیشخواست که جزوه

ش در تهران اخانه. او دو بچّه داشت. اي به او مشکل بودبراي من حت ی یاد دادن چنین جزوه. بدهم

ي علم هیچ عالقه و استعدادي در زمینه. پرداختسال می 1میلیون به دانش اه در طول  18بود و 

 (.همان)« خواهد دکتري بخواندشیمی فیزیک نداشت و حیرت من این بود که چرا او می

هالا ایالن اسالت کاله شالرایطی فالراهم       ي کالاهش کیفیّالت دانشال اه   یکی از نقدهاي مریم دربالاره  

التحصالالیلی از صالالالحیّت الزم بالالراي اخالالذ مالالدرک سالالت کالاله دانشالالجویان بالاله هن الالام فالالارغآمالالده ا

االن نمالالی بیالالنم دانشالالجویی وارد دانشالال اه شالالود و نتوانالالد مالالدرکش را      »: برخالالوردار نیسالالتند 

در واقالع، دانشال اه بالراي برخالی     . ویالري وذشالته را ندارنالد   هالا آن سالخت  ب یرد؛ یعنالی، دانشال اه  

تالر بتواننالد بالا پسالرها     راحالت . کنالد کاله آزادتالر باشالند    هم مالی ویالژه شالرایطی را فالرا   از دخترها به

کالنم  مالن پیشالنهاد مالی   . ي مالا باله تالأخیر افتالاده اسالت     معاشرت کنند؛ امري که در واقع در جامعاله 

که استادهاي مطرح و سطح باال اجالازه ندهنالد دانشالجوها همالین طالور بیاینالد بالاال وورناله مالا در          

 (.همان) «آینده یک فاجعه خواهیم داشت

 نداشتن مهارت کافی برای ورود به بازار کار 

التحصیل و نیز برخی مدرّسان به آن اذعان اي که بسیاري از زنان شاغل به تحصیل و فارغمسأله

هاي کافی را براي کار در اختیار دانشجویان دختر و پسر قرار دارند، این است که دانش اه مهارت

تر دختران را از بازار کار دور رهاي موجود این امر بیشوونه که وفته شد، در بستدهد و هماننمی

هاي در دانش اه»: وویدالتحصیل مهندسی کشاورزي و کشاورز، در این باره میفیروزه، فارغ. کندمی

شدّت شود که ما زنان بعدها در مواجهه با کارمان بهما نه تنها از مسائل جنسیّتی هیچ صحبتی نمی

یک دانشجوي کشاورزي سه . شودلکه در مورد کار هم توضیحی داده نمیها نیازمندیم، ببه آن
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دهند که فقط آن را کشت متري به او می 88 واحد درس عملی دارد که در یک تابستان یک زمین 

بیند در نتیجه دانشجو اصالً کارور را نمی. کنندکند و کاروران حت ی آب دادن به زمین را تقبّل میمی

از مسائلی که مربوط به کشاورزي در دنیاي واقعی است، . ا او چ ونه باید رفتار کندکه یاد ب یرد ب

هاي ما محیط زیست در نظر اصالً در کالس. االن ما در کشورمان بحران آب داریم. فهمدهیچ نمی

بست رسانده ها کشاورزي ما را به بنشود و همیناصالً ن اه به آینده دیده نمی. شودورفته نمی

 (. 311 مصاحبه با فیروزه، ) «و ما هیچ توانی براي کار در شرایط امروز نداریم است

ي کاربردي نبودن منیره، دانشجوي مقطع دکتري ادبیّات فرانسه دانش اه شهید بهشتی، درباره

خواهند یا دخترها می. سیستم آموزش عالی ما کاربردي نیست»: وویدها میهاي دانش اهآموزش

پسرها به دلیل . هاي دی ر متصوّر نیستدخترها برایشان شغل. دانش اه و یا معل م شونداستاد 

ي دخترها بلد نیستند که خارج از آن قاعده. هایی دارند که ما از آن محروم هستیمجنسیّتشان رانت

 اش را دري دکتريمن دوستی دارم که رساله. مشخ ص پول ب یرند و کار کنند و قرارداد ببندند

. دفاع کرده و جذب هیأت علمی نشد و دو سال است که بروشته به شهرش مراغه 18نورولوژي با 

اي که چهار سال براي این دختر پول خانواده. اي نخوانده که بتواند خودش کار کنداو رشته

لی آموزش عا»: افزایداو می. «فرستاده، حاال انتظار ندارد که او بروردد به خانه و سربارشان شود

این فرد باید هیأت علمی شود . هایی را ایجاد کرده که اصالً جامعه به آن نیاز نداردآمده و رشته

ش  وقتش را  0صبح تا  0مثالً کسی که شیمی خوانده، شش سال از . وورنه کاري برایش نیست

ود چه هایش که به نام استادها ثبت شده، اور او جذب دانش اه نشدر آزمایش اه وذرانده، مقاله

 (313 مصاحبه با منیره، ) «چیزي در انتظارش است؟

ي عدم مهارت ، دربارهعلمی کاربرديفاطمه، مشاور خانواده و مدرّس دانش اه آزاد و 

هاي شوند، مهارتها وقتی وارد بازار کار میبرخی از خانم»: وویدالتحصیل میدانشجویان فارغ

روند و نه براي این که دست بیاورند به دانش اه میبهدختران براي این که مدرکی . کافی ندارند

خانمی که دانشجوي . کردمي دانش اهی کار میمثالً من در یک مرکز مشاوره. کاري پیدا کنند

به . شناسی دانش اه تربیّت مدرس بود، براي انجام کارورزي به مرکز ما مراجعه کرددکتري روان

کنندوان حاضر نبودند با او پس از دو هفته مراجعه. عر فی کردیمکنندوانی را ماین خانم، ما مراجعه

در واقع . شناس خوبی نبوده استها وفتند که به نظرشان او روانما پی یري کردیم و آن. ادامه دهند

عنوان هاي الزم بهاین خانم مقاطع تحصیلی را در یک دانش اه معتبر طی کرده بود، ولی مهارت

خودش معترف . هاي خودشناسی را نداشتاو حداقل مهارت.   نکرده بودشناس را کسیک روان
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شناسی و در آخر هم سرخوردوی زیادي بود که به دلیل پرستیژ دکتري رفته به دنبال دکتري روان

 (.313 مصاحبه با فاطمه، ) «پیدا کرده بود

 ضعیف بودن هویّت شغلی نزد دختران

تر از عنوان سبک زندوی براي دختران جوان بیشبه رسد داشتن تحصیالت دانش اهینظر میبه

تر از هویّت شغلی براي زنان ن ري براي شغل اهمّیّت دارد و هویّت تحصیلی بیشضرورت آینده

کنم که دخترها براي کار کردن  من فکر می»: وویدمنیره در این باره می. آیدشمار میارزش به

دانشجوي سال آخر دکتري است و همیشه از زمان فوق اتاقی من که هم. خیلی جدّي نیستند

خدا نیامرزد کسی را که وفت زن برود و کار "ووید لیسانسش کار کرده، یک جمله دارد که می

. او درس خواندن را دوست دارد و کار کردنش را دوست ندارد. او دکتراي نورولوژي دارد. "کند

ووید می. خواندی در دانش اه شهید بهشتی میدکتري شیمشناسم که پستمن دختر دی ري را می

تر از لیسانس درس بخواند چون زن براي کار بیرون وذارم بیشمن اور دختر داشته باشم، نمی

کنند شان را باال ببرند و فکر میاند درس بخوانند و سطح اجتماعیدخترها آمده. ساخته نشده است

   هاي ازدواجشان را از دست برخی شانس که االن برعکس شده چون سن شان وذشته است و

نهایت این است . ها هم خیلی اصرار ندارند که دختر پول دربیاورداز سوي دی ر، خانواده. اندداده

وویند دختر باید از نظر مالی مستقل شود نه این که پول بیاورد خانه و خرج خانه را که می

 (.مصاحبه با منیره)« درآورد

ویژه پس شود بسیاري از زنان پس از ازدواج و بهن هویّت شغلی موج  میچنین مهم نبودهم

بینند، کار را کنار داري خود چالش میدار شدن آن واه که میان وظایف شغلی و وظایف خانهاز بچّه

مریم، فوق لیسانس . را بپذیرند« کار بیرون با مرد و کارِ خانه با زن»ب ذارند و تقسیم کار یعنی 

بود  03سال »: وویدنمایشی از دانش اه تهران، که سوداي نویسندوی دارد، در این باره میادبیّات 

به این نتیجه رسیدم که بهتر است براي آرامشم . ام دفاع کنمنامهخواستم مهر از پایانکه من می

اي خواهم نویسنده باشم با کسی ازدواج کنم که الزم نباشد برمن فکر کردم چون می. ازدواج کنم

توانم از طریق فوق کردم که میخواستم تهران باشم ولی به این فکر نمیمن می. پول کار کنم

 (.313 مصاحبه با مریم، )« لیسانسم هم کار کنم

 نبود الگوی مناسب برای دختران 

ي وضعیّت زنان در آموزش عالی که قبالً در این هاي مهم وزارش یونسکو دربارهیکی از بح 

   هالاي  پرداختاله شالد، پیشالنهاد حضالور زنالان در سالطوح مالدیریّت دانشال اهی و پسالت          مقاله به آن
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دهد تالا  هاي باال به آنان امکان میبر اساس این وزارش، دسترسی زنان به پست. ویري استتصمیم

. ها تعل ق دارد، ایجاد کنندهایی که به آني جنسیّتی و عدالت اجتماعی را در مؤسّسهحساسیّت ویژه

ها باله  این وزارش، زنان باید بفهمند که چقدر مهم است که سهمی فعّال در مدیریّت دانش اهبنا بر 

ي امتیازاتی اسالت  هاي یونسکو، آواهی دادن به زنان دربارهي برخی برنامههدف ویژه. عهده ویرند

در هالایی کاله   دست آوردن مهارتهاي داراي مسؤولیّت براي آنان به دنبال دارد؛ بهکه ورفتن پست

هالاي  ها مهارتها را غنی کند، به آنهاي آنتواند تجربهي روابط میان کارکنان و ارتباطات میحوزه

چنین هم. کند تا دیده شونداین امر به زنان کمک می. ها را غنا بخشدجدیدي بدهد و شخصیّت آن

هایی وجود آورد و محیطها بهتواند تغییراتی در دیدواهدهد و میها ال وهایی براي پیروي میبه آن

ها براي زنان دی الر  هاي آنزنان باید به این اعتماد دست یابند که مهارت. به نفع خانواده ایجاد کند

 (.1 -6 :  188هولدن رونینگ، )و اطرافیانشان بسیار مؤث ر است 

و زنالان   اسالت  شدّت ورفتار این تفکیالک جنسالیّتی  این در حالی است که آموزش عالی خود به

عنوان نمونه طبق آمارهاي کار ومارده است؛ بههاي باالي علمی و اجرایی خود بهکی را در پستاند

اسالتاد یعنالی رقمالی در     181هاي دولتی تنها وقت شاغل در دانش اهاستاد تمام 1183از  311 سال 

ي هاهاي دولتی در ردهدرصد زنان آموزش ر دانش اهی در دانش اه. درصد، زن هستند 66/0حدود 

    درصالد، مربّالی   10/18درصالد، اسالتادیاري    1 /10دانشالیاري  : تر به ترتیال  عبالارت اسالت از   پایین

   یابیم کاله حضالور زنالان در    با ن اهی به آمارها درمی. درصد 3/33 یار درصد و مربّی آموزش 38/ 1

اي کاله  ووناله تر است؛ باله رنگهاي دولتی نیز کمهاي غیرانتفاعی و دانش اه آزاد، از دانش اهدانش اه

 63/3هاي آزاد تنهالا  درصد و در دانش اه 3/1هاي غیرانتفاعی تنها وقت زن در دانش اهاستادان تمام

ریالزي آمالوزش عالالی، سالال     ي پژوهش و برناماله مؤسّسه)دهند درصد استادان شاغل را تشکیل می

 (.   :   1-11تحصیلی 

تحصیل و اشتغال زنان بلکه بالراي تغییالر   رسد آموزش عالی نه تنها براي شکاف میان نظر میبه

توجّهی آموزش عالی به این ي بیدهندهاین امر نشان. اي نداردشدّت جنسیتی خود برنامهساختار به

هالا  هالاي آن ي کامالل از مهالارت  ها براي محیطی که خواهالان اسالتفاده  مسأله است که آموزش انسان

 (. 188هولدن رونینگ، ) نیست، عمالً کنشی غیراقتصادي و اتالف منابع است

هالا را بالراي دنیالایی    هایی کاله آن در نبودِ ال وهاي مناس ، دختران براي در هم شکستن کلیشه

اي که حت الی  وونهبینند؛ بهسازد، نیرو و شجاعتی در خود نمیشده آماده میکامالً جنسیّتی و تفکیک

دهنالد، هالیچ زنالی در    تشکیل مالی درصد دانشجویان را  68ها که دختران بیش از در برخی دانشکده
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شود و زنان تنها در سطوحی همچالون کارمنالدان دفتالري،    ها دیده نمیمیان اعضاي هیأت علمی آن

حال آن که حضور زنان در سطوح باالي دانشال اهی  . کنندمنشیان رؤسا یا خدمتکاران نقش ایفا می

ها را توانمند سازد؛ هی دهد؛ آنها آواي حقوق اجتماعی و سیاسی آنتواند به دانشجویان دربارهمی

تر کند و امکان پیشبرد دو نوع وظیفه را به اثبات رساند و نشان دهد که زنالان  افق دیدشان را وسیع

 . عنوان متخصّص در خدمت جامعه و هم همسر و مادري موف ق باشندتوانند هم بهمی

 وجود تبعیضات آشکار و پنهان در استخدام و ارتقای دختران

اند؛ هاي آموزشی و شغلی سخن وفتهتر زنان مورد مطالعه از مواجهه با تبعیضات در محیطبیش

ها به شغل یابی آنکند و مانع دستهاي آموزشی دشوارتر میها را در محیطامري که ارتقاي آن

یچ من ه»: وویدهاي استخدامی براي مردان میعنوان نمونه، منیره از اولویّتبه شود؛مورد نظر می

همه دخترهایی که در . من در خواب اه هستم. شغل با پرستیژي ندیدم که اولویّت با مردان نباشد

« شرط تأهّل»چنین از او هم.  «ویرند که مردي نباشدهاي مهندسی هستند وقتی آن ها را میرشته

شود امّا در ووید؛ شرطی که اورچه شامل هر دو جنس میبراي جذب هیأت علمی سخن می

شونده هستند تا انتخاب ر، استرس و فشار زیادي بر تر انتخاباي که زنان در امر ازدواج بیشمعهجا

خواند تمام آرزویش این است که هیأت علمی شود و شما کسی که دکتري می»: کندزنان وارد می

تأهّل شان این است که موذارید و بنابراین دانشجوهاي دکتري تمام دغدغهبراي او شرط تأهّل می

. ایموویند این است که ما پیر شدهیکی از چیزهایی که دخترهاي دکتري در خواب اه می. شوند

ما اشتباه کردیم چون کسی به ما ن فت که ازدواج کنیم و ازدواج . ساله هستند 13پسرها دنبال زن 

مطالعه نشان ي بسیاري از زنان مورد این در حالی است که تجربه. «تر از ادامه تحصیل استمهم

منیره در این . دهد که در هن ام جذب دانشجوي دکتري، استادان به دنبال دختران مجر د هستندمی

کنند، ها بهتر کار میدهند که دختران مجر د را بردارند چون آناستادان ترجیح می»: وویدباره می

 .«توانند کنار دست استاد باشندتري دارند و همیشه میفرصت بیش

ي آزمون ي خود براي مصاحبه، دانشجوي مقطع دکتري شیمی فیزیک، نیز از تجربهمریم

در یکی . من براي آزمون دکتري براي پنج دانش اه تهران تعیین رشته کرده بودم»: وویددکتري می

ي براي مصاحبه. ها، وفتند اوّل با استاد صحبت کنید اور او شما را پذیرفت، بعد بیاییداز دانش اه

ی این استاد تمام سوابق من از دبیرستان تا فوق لیسانس را با عالقه دنبال کرد و بعد که من علم

وضع تحصیلی . خوردي شما به من نمیام و بچّه دارم، او وفت نه، رشتهوفتم ازدواج کرده

خانوادوی من، معدّل دبیرستان، مدرسه، معدّل لیسانس، فوق لیسانس، مقاالت و پروژه همه به نظر 
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خوشبختانه دانش اه تهران این . ام، وفت نهآمد ولی بعد که من وفتم ازدواج کردهاو بسیار عالی می

این مورد تنها شامل من نبود و . برخورد را با من نداشت، ولی این تجربه در ذهن من مانده است

 .«اي داشتندخیلی از دوستانم نیز چنین تجربه

هاي مطالعاتی و نیز ها مانند فرصتطاي برخی فرصتاز سوي دی ر، دختران از تبعیض در اع

عنوان نمونه نادیا، وویند؛ بهلیسانس و دکتري سخن میاز تبعیض در هن ام وزینش براي فوق

کند که چرا دانشجوي مقطع دکتري حقوق جزاي دانش اه شهید بهشتی، این پرسش را مطرح می

ها هاي کاري و پژوهشی خیلی وقتحوزه در»: شودتعداد دختران در تحصیالت تکمیلی کم می

ها در ي دکتري در برخی از دانش اهدر دوره. کنداین موضوع که تو زن هستی برایت مانع ایجاد می

ام اوّل من مصاحبه. شوداي دیده میي مردانهي ما رشتهرشته. وزینش بین مرد و زن تبعیض هست

ي حقوق خصوصی در یا در رشته. داشتندان را برمیها که ل  مرز بودند، آقایشدم ولی برخی خانم

ها نه به این معنی که خانم. هاستدانش اه خودمان استادي هست که مخالف دکتري خواندن خانم

  ها توان دکتري خواندن را ندارند، بلکه به این دلیل که می ووید مملکت چهار سال خرج خانم

به همین دلیل تا چندین سال . روندازدواج دنبال کار نمیراحتی بعد از ها بهکند، ولی خانممی

کرد و یا اور ازدواج کرده بود که حقوق خصوصی این جا خیلی سخت دانشجوي دختر جذب می

 (.313 مصاحبه با نادیا، )« تر بودباز هم این قضیّه سخت

ان تحصیل و ي شکاف میهاي ما به جاي آن که مسألههاي فوق، دانش اهبا توجّه به نمونه

جویی کنند، عمالً خود نیز به تداوم ي دانش اه بدانند و براي رفع آن چارهاشتغال زنان را مسأله

 . بندندکنند و راه را بر رشد و ترق ی زنان میها کمک میتبعیض

شود، هاي آموزشی یا شغلی نمیبنا به تجارب زنان مورد مطالعه، تبعیض تنها شامل فرصت

عنوان نمونه ملیحه، بندد؛ بهاعطاي امکانات رفاهی نیز راه را بر ارتقاي زنان می بلکه تبعیض در

ووید؛ دانشجوي مقطع دکتري شیمی، از دشواري اعطاي خواب اه متأهّلین به زنان متأهّل سخن می

من دوستی داشتم که دانشجوي »: کندامري که شرایط تحصیل را براي مادران بسیار دشوار می

سال سوم تازه . اش را بیاورددادند که بچّهي پنج ساله داشت و بهش خواب اه نمیو بچّهدکتري بود 

ي او را ورفته بود و شوهرش شوهرش خیلی همراه بود و یک ش  بچّه بهانه. بهش خواب اه دادند

. «بینداش را بداد که او بیرون برود و بچّهاز شمال بچّه را آورده بود خواب اه و خواب اه اجازه نمی

ها ها نسبت به زنان دانشجو واه وضعیّت تحقیرآمیزي را براي آني خواب اهویرانهمقر رات سخت

توانند به ها پسران بسیار جوان هر ساعتی که بخواهند میطبق مقر رات خواب اه. زندرقم می
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ش  وارد  1ساعت خواب اه وارد یا از آن خارج شوند، در حالی که زنان در هر سن ی که باشند باید 

این امر موج  . خواب اه شوند و پس از آن نیز به هیچ وجه حق  خارج شدن از خواب اه را ندارند

 . سال سن دارند 18ویژه دانشجویان مقطع دکتري است که واه حدود خشم زنان دانشجو به

اندن طرح، هاي علوم پزشکی تنها دانشجویانی هستند که به دلیل اجبار به وذردانشجویان رشته

ساله و متخصّص  13به روایت مریم، . اي همه موظ ف به انجام کار هستندحداقل براي دوره

کنند، ولی ممکن پزشکی و داروسازي معموالً زنان کار میهاي پزشکی، دنداندر رشته»: رادیولوژي

اي با همثالً برخی از پزشکان که شوهرانشان پزشک. ي توانشان استفاده نکننداست از همه

ولی در رشته هاي دی ر مثالً . درآمدهاي باال هستند، ممکن است دلشان نخواهد زنشان کار کند

وذرانند ولی بعد اور همسر پزشک پیدا هاي بهداشت، طرحشان را میمامایی یا پرستاري یا رشته

  دلیل ووید که به هایی سخن میچنین او از تبعیضهم. «کنندکنند که پردرآمد باشد کار نمی

ي زنان، عمالً طرح اجباري زنان پزشک را از دو سال به هشت سال تبدیل کرده و شدیداً سهمیه

ي هاي پزشکی در تخصّص اور سهمیهي رشتههمه»: مورد اعتراض پزشکان زن قرار ورفته است

مط   ي دولتی ب یرند و حق اند، هشت سال مجبور به تعهّد هستند که حقوقی با تعرفهزنان داشته

توانیم ضمن انجام تعهّدات خود در مط  هم کار کنیم و این در حالی است که ما می. هم ندارند

سال ی تخصّص ورفته، بعد از هشت سال تعهّد  18یعنی یک پزشکی که در . توان آن را داریم

م، مصاحبه با مری) « برداي از کارش نمیسال ی تازه مط  داشته باشد و بهره 38مجبور است در 

که  بستري استاین در . ي کار بازداشته استها برخی زنان را از ادامههمین تبعیض(. 313 

ایدئولوژي تقسیم کار جنسیّتی بسیار قوي است، هویّت شغلی زنان ضعیف است و جامعه امکانات 

 . اي و زندوی خصوصی زنان مهیّا نکرده استتر کردن پیوند میان زندوی حرفهالزم را براي آسان

ها باشد، آور خانواده هستند و به همین دلیل اولویّت شغلی باید با آناین باور که مردان نان

هاي شغلی را در باوري است که حت ی در میان استادان دانش اه نیز وجود دارد و عمالً فرصت

ما »: وویددکتري شیمی فیزیک، در این باره می مریم، دانشجوي مقطع. دهداختیار مردان قرار می

شش نفر در این آزمایش اه هستیم، . دانشجوهاي فوق لیسانس و دکتري در یک آزمایش اه هستیم

هاي استادهاي ما این است که اور موقعیّتی پیش بیاید، پسرها هستند که واقعاً به کار ولی حت ی ن اه

 (.313 احبه با مریم، مص)« و درآمد نیاز دارند و نه دخترها

ها در بستري است که کارفرمایان نیز انتظار دارند در ازاي کار برابر، زنان درآمد این تبعیض

در قانون کار »: وویدنروس، دانشجوي مقطع دکتري شیمی، در این زمینه می. تري تقاضا کنندکم
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که نیروي کارشان زن باشد کند حقوق زن و مرد برابر است و برخی کارفرماها برایشان فرقی نمی

این در حالی است که به باور زنان . «تري دریافت کنندها حقوق کمیا مرد ولی انتظار دارند که زن

ي به وفته. کنندها زنان بسیار دقیق هستند و خیلی خوب کار میمورد مطالعه، در بسیاري از رشته

ي بسیار کمی ممکن است که و عدّهکنند ها خیلی دقیق کار میدرصد زیادي از خانم»: نروس

خواستند من در جایی که بودم می. شوندي کم خیلی پررنگ میان ار باشند، ولی آن عدّهسهل

هایی که تقاضا فرستاده بودند، سزاوارتر بودند که تري استخدام کنند، ولی این قدر زنمردهاي بیش

 (.313 وس، مصاحبه با نر)« ها مجبور شدند که زن استخدام کنندآن

یابیم که جوّي از ناامیدي حت ی آن دسته از دخترانی ها درمیبا شنیدن روایت دختران از تبعیض

ها امید چندانی به پیشرفت شغلی خود آن. اند، در برورفته استرا که به مرات  باالي علمی رسیده

اند میان زندوی نتوانستهبرخی از آنان از این که . احترامی در محیط کار ن رانندندارند و از بی

هاي از اي و شخصی خود توازن برقرار کنند، بیمناک هستند و برخی نیز به سب  فرصتحرفه

اي که هنجارهاي انتخاب در جامعه. ي خود براي ازدواج و تشکیل زندوی ناراحتندرفته دست

کرده خود ، زنان تحصیلهاي فیزیکی زنان تأکید بسیار داردچنان بر ویژویهمسر در میان مردان هم

بینند و تر میکرده و جوانتر تحصیلرا در بازار ازدواج هم در موقعیّت فروتر نسبت به زنانِ کم

 . شودبدین ترتی  فشار بسیاري بر این زنان وارد می

 قدرتمندی تقسیم کار مبتنی بر جنس

کار جنسیّتی که کارِ خانه  چنان ایدئولوژي تقسیمها همبا وجود افزایش حضور زنان در دانش اه

نظر به. ي ایران پررنگ استداند، در جامعهآوري را وظیفه و نقش مردان میي زنان و نانرا وظیفه

چنان تداوم آیند، همشمار میها که مکانی مدرن بهرسد بازتولید این ایدئولوژي حت ی در دانش اهمی

ویژه به هاي ساختاري براي حضور زنان شاغل بهوجود این ایدئولوژي و نبودِ برخی زمینه. دارد

تر کرده است تا حدّي که اي را عمیقهن ام داشتن کودک، چالش میان زندوی خصوصی و حرفه

ویرند؛ امري که در بسیاري از موارد، زنان شاغل به هن ام داشتن فرزند از شغل خود کناره می

 . کنددشوار می اي پس از چند سالها را به زندوی حرفهبازوشت آن

اند و اورچه برخی اکثر زنان متأهّلِ مورد مطالعه، کار خان ی را وظیفه و مسؤولیّت خود دانسته

اند، این مشارکت را کمک و لطف از این زنان از مشارکت همسران خود در کار خان ی سخن وفته

   ویژه هن امی که پاي هاي خانوادوی بهبنابراین، انجام مسؤولیّت .اندشمار آوردهها بهآن

ي زنان مورد مطالعه، مسؤولیّت هاي مربوط به کودکان در میان است، تقریباً از نظر همهمسؤولیّت
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ویري موق ت یا دائمی از بازار کار شده ها باع  کنارهتر آنشده و براي بیشها محسوب میآن

 . است

او نویسندوی است، ازدواج و  یي اصلی زندومریم که داراي پسري پنج ساله است و دغدغه

من از یک طرف دوست » :داند که باع  کند شدن تیغش شده استعاملی میدار شدن را بچّه

کردم زود بیدار شوم من سعی می. ورفتداشتم کار کنم ولی از طرف دی ر بچّه تمام وقت مرا می

توانم به ها این غصّه بود که نمیکنار این. شدشد و کار من اصالً تعطیل میولی او هم زود بیدار می

 .(313 مصاحبه با مریم، ) «توانستم مطالعه بکنمحت ی نمی. ام برسمکار اصلی

اي که بر تقسیم رسد وجود ایدئولوژينظر میهاي زنان مورد مطالعه، بهبر اساس روایت

بر دیرپایی این  کند و نیز درونی شدن این ایدئولوژي در زنان و مردان،جنسیّتی کار تأکید می

هاي ها و تجربهي روایتو بر پایه از این نیز فراتر رفتتوان البت ه می. تقسیم کار تأثیر فراوان دارد

زنان چنین اظهار کرد که حت ی اور این ایدئولوژي، تصل   و مشروعیّت خود را در  يزیسته

شوند که زنان را نسبت به ها تسلیم وضعیّتی میباورهاي زنان از دست داده باشد، باز هم آن

هاي نابرابر براي زنان و عنوان نمونه، وجود فرصتخواهد؛ زیرا بهشوهران خود، فرودست می

هاي مردان در جامعه در دسترسی به کار و درآمد، خود در ادامه و تقویت این ال و در خانواده

اي در حال عنوان جامعهبهي ایران از سوي دی ر، شرایط جامعه. مورد بررسی، نقش مهمّی دارد

برخی هنجارهاي مبتنی بر . کندوذار نیز به تشدید تقسیم کار جنسیّتی میان زنان و مردان کمک می

هاي ایرانی پذیرفته شده ولی پذیرش این هنجارها هم ام با پذیرش برابري زن و مرد در خانواده

ردان در خانواده و اجتماع است، نبوده تر میان زنان و مهنجارهایی که خواستار تقسیم کار عادالنه

  تبلور  مسؤول دانستنِ زنان در کار خان یوجود هنجارهاي متناقض با برابري نه تنها در . است

این امر . آوري با مردان استاند که مسؤولیّت نانیابد، بلکه زنان نیز در موارد متعدّدي پذیرفتهمی

از طرف دی ر، وجود معیارهاي . شودها مینوادهدر شرایط امروزین واه موج  اختالل در خا

شود که ال وي زنانه دانستن ي انجام کار خان ی موج  میي شیوهمتفاوت زنان و مردان درباره

ي ایران نیز توانایی این در حالی است که نهادهاي جامعه. کار خان ی و تربیت کودکان تقویت یابد

عنوان نمونه، مراکز ن هداري کرده ندارند؛ بهنان تحصیلالزم را براي انطباق با شرایط امروز ز

. کنندظهر کار می 1 کودکان اندک و وران هستند و مدارس دولتی در مقطع دبستان تنها تا ساعت 

کرده عمالً اند تا بسیاري از زنان تحصیلي این عوامل دست به دست هم داده و موج  شدههمه

علمی لیال، مدرّس کارآفرینی در دانش اه . دار شدن رها کنندکار بیرون از منزل را پس از بچّه
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     :وویدي همکاران متأهّل میلیسانس کارآفرینی، از مشاهدات خود دربارهو فوق کاربردي

چون . ویژه زنان متأهّل همه خسته، غم ین و مضطرب هستندکنند بههایی که االن کار میخانم»

ا را آماده هبچّه. کنند زود بیدار شوندوري است که سعی میسیکل زندوی یک زن متأهّل این ط

. ها برسندبعد خیلی مضطرب هستند که ظهر به بچّه. بعد بیایند سر کار کنند و ببرند مدرسه و

آورند تا بعدازظهر با هم بروند و بعد اضطراب دارند که حاال کارِ ها را به سر کار میبرخی این بچّه

 (. 313 مصاحبه با لیال، )« شان را چه کنندخانه

 

 گیرینتیجه

هاي مختلف در ایران، در آموخت ان رشتهوونه که نتایج پژوهش با تکیه بر روایت دانشهمان

اي میان تحصیل و اشتغال زنان در زمینه این تحقیق بازخوانی شده و نشان داده است، شکاف

هایی سوق داده شوند که بازار کار رشتهاي از دختران عمالً به یابد که درصد وستردهوسترش می

   شاید بتوان وفت دختران در این جا ال ویی را دنبال. ها وجود نداردمناسبی در کشور براي آن

ي ي مصرفی پایدار براي بهبود رضایت آینده از زندوی و یا فایدهتر بر فایدهکنند که بیشمی

که کاري درآمدزا را  استهایی وذاري در رشتهمایهتر به دنبال سرمصرفی ناپایدار تکیه دارد و کم

هاي مورد نیاز براي حضور مؤث ر در بازار در دانش اه نیز عمالً مهارت. ها رقم زنددر آینده براي آن

به دلیل مردانه بودن ساختارهاي دانش اه حت ی در بطن . ویردکار در اختیار دانشجویان قرار نمی

موف قی که توانسته باشند موف قیّت شغلی را با زندوی خانوادوی تلفیق دهند، دانش اه نیز ال وهاي 

ها به همراه ایدئولوژيِ در بستري از تبعیض موارد یادشده،. تر قابل ارائه هستندبراي دختران کم

کند، عمالً شرایطی را فراهم هاي متفاوت براي زنان و مردان تأکید میورا که بر دنیاشدیداً جنس

هاي اندکی براي حضور زنان ي ایران، فرصتزده و ناکارآمد جامعهسازد که در بازار کار بحرانمی

 . ماندباقی می

ي اقدامات خود براي برابري زن و در وزارشی درباره  ي اقتصاديسازمان همکاري و توسعه

ي بهبود پیشنهادهایی برا   18، در سال مرد در آموزش، کار و کارآفرینی در کشورهاي عضو

و کشورهاي در حال توسعه  ر آموزش و اشتغال در کشورهاي عضووضعیّت برابري زن و مرد د

این . ي ما نیز مفید باشدتواند براي جامعهها میرسد برخی از آننظر میارائه داده است که به

هاي آموزشی براي اجتناب از هاي درسی و سیاستبازبینی برنامه: ها عبارتند ازپیشنهادها و راه حل

                                               
1 OCDE 
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هاي علوم دقیقه، تکنولوژي، هاي مبتنی بر جنس؛ تشویق دختران به تحصیل در رشتهانتقال کلیشه

تر مدرّسان زن؛ قرار ي مدرّسان به معناي حضور بیشریاضی و مهندسی؛ ایجاد تعادل در میان بدنه

ند؛ بهبود کیفیّت آموزش و ارتقاي شودادن زنان در مشاغلی که عموماً از سوي مردان اداره می

چنین پیشنهادهاي هم (.3: همان)مدیریّت مؤث ر منابع براي بهبود نتایج تحصیلی دختران و پسران 

  ي اشتغال، مشتمل بر اعطايسازمان به کشورهاي عضو براي بهبود وضعیّت زنان در عرصه

ها این ان یزه. فعّالیّتی درآمدزا است ویژه مادران براي پرداختن بههاي مالی به والدین بهان یزه

هایی در طول دوران نوزادي کودک به شکل مرخصی استحقاقی به والدین اعطاي کمک: عبارتند از

ویژه مادران بتوانند به کار و نیز خدمات ن هداري پیش از دبستان به کودکان براي آن که والدین به

تر از حق  مرخصی والدین و تشویق پدران به و طوالنیتر ي بیشبپردازند، تشویق مردان به استفاده

تر بتوانند با بازار کار هد که بیشداین امر به زنان اجازه می. تر براي کودکان خودصرف وقت بیش

ها امکان چنین به آنهم. ارتباط برقرار کنند و تصوّر کارفرمایان را از تعهّد شغلی زنان بهبود بخشند

 (.     1و  6: همان)هاي خانوادوی به عهده ویرند برابرتري را در درآمد و مسؤولیّتدهد تا سهم می

رسد نظر میبینیم، بهوونه که در پیشنهادهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي نیز میهمان

کوشش براي زدودن . تواند به افزایش اشتغال زنان کمک کندتر میرواج تقسیم کاري مشارکتی

کند، باید از همان کودکی در دستور ی که زن و مرد را به دو دنیاي جداوانه منتس  میهایکلیشه

ها باید براي تشویق چنین تالشهم. ریزان آموزشی و دی ر نهادهاي اجتماعی قرار ویردکار برنامه

 ايتر زنان در زندوی حرفهوذاري بیشتر مردان در زندوی خانوادوی و سرمایهوذاري بیشسرمایه

ي اقتصادي براي بهبود برابري زنان و مردان یکی از پیشنهادهاي سازمان همکاري و توسعه. باشد

برخی پیشنهادهاي . ي حقوق زنان استتر علیه اشکال تبعیض و توسعهي فعّاالنهدر اشتغال، مبارزه

سازمان براي کشورهاي در حال توسعه مانند تضمین حقوق مالکیّت و ارث زنان و شناخت 

هاي ي ناموزون در زمینهتواند براي کشور ما که ورفتار توسعهها از حقوق خود، میناس  آنم

تواند بنا به این وزارش، عدم دسترسی به منابع و آواهی کم زنان می. مختلف است، مفید باشد

خشونت پذیري زنان را در مقابل فقر و ها داشته باشد؛ آسی تأثیرات منفی بر امنیّت غذایی خانواده

ویري هاي بانکی و خدمات مالی بازدارد و قدرت تصمیمتشدید کند؛ زنان را از دسترسی به وام

اصالحاتی مانند ثبت مالکیّت زمین و بازبینی قانون ارث، حقوق مالکیّت زنان . ها را کاهش دهدآن

ي شغلی تواند آیندههایی براي تضمین این حقوق میبینی مکانیسمکند و پیشرا تضمین می

  (.همان)بسیاري از زنان را بهبود بخشد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            24 / 26

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-195-fa.html


 201 ............های شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالی و حضور آنان در بازار کاری زمینهمطالعه

 

یابی به بازار هاي تحقیق مالحظه شد، یکی از مشکالتی که زنان را از دستکه در یافتهچنانهم

هاي بنابراین، مهارت. ها نیاز داردهایی است که بازار کار به آندارد، کمبود مهارتکار باز می

توانند خود آغازور کاري ها میامکاناتی که زنان با استفاده از آني بخشی دربارهکارآفرینی و آواهی

آموخت ان در طول این در مصاحبه با برخی دانش. ي امروز ماستشوند، یکی از ضروریّات جامعه

تواند شده در دانش اه نمیبینند مهارت کس ها آن واه که میتحقیق مشاهده شد که برخی از آن

اند کاري براي خود تعریف کنند و در کند، خود با تالش و مطالعه توانستهها را تأمین زندوی آن

 . حال حاضر نیز احساس رضایت و تا حدودي امنیّت دارند

هایی براي ن هداري کودکان که هاي زنان، ضرورت ایجاد مهدها و مکاني روایتبا مطالعه

. وردداهمّیّت داده شود، آشکار می ارزان، در دسترس و قابل اعتماد باشند و در آن جا به کودکان

هاي تربیتی نوین که مبتنی بر دیده شدن و در حال حاضر، مهدهاي قابل اعتماد و منطبق با ارزش

در بسیاري موارد، . ها هستنداحترام به کودکان است، وران و دور از دسترس بسیاري از خانواده

تادن کودکان خود به مهدهایی که واه مستلزم ویرند به جاي فرسزنان با انتخابی عقالنی تصمیم می

هاست، خود دست از کار بشویند؛ امري که نه تنها در بسیاري از ي درآمد آنهزینه کردن همه

. سازدموارد به نفع کودکان و زنان نیست، بلکه امکان بازوشت زنان را به محیط کار دشوار می

هاي جان سپرد که زنان و مردان باید براي سالي شریل سندبرگ را باید به ووش شاید این توصیه

ها صرف ي درآمد یکی از آنوذاري کنند و حت ی اور همهآغازین کودکی فرزندان خود سرمایه

وذاري براي آینده بن رند فرستادن کودکان به مهد یا استخدام پرستار شود، به آن به چشم سرمایه

 . زار کار به نفع کودکان، خانواده و کشور استدر واقع، باقی ماندن در با(. 313 سندبرگ، )
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