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مطالعهي زمینههاي شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالی
و حضور آنان در بازار کار
تاریخ دریافت313/80/ 1 :

تاریخ پذیرش311/83/1 :

چکیده
پس از انقالب سال  ، 331زنان در حوزهي تحصیالت عمومی و عالی ،به رشد قابل توجّهی دست
یافتند امّا در زمینهي فعّالیّت اقتصادي ،آمار اشتغال زنان همچنان نسبت به دوران پیش از انقالب تغییرات
چندانی نکرده است .تالش براي فهم این شکاف و جستجوي راه حلهایی براي کاهش آن بهویژه آن جا که
رسالت آموزش عالی را مدّنظر دارد ،هدف این مقاله بهشمار میآید .همچنین ،بررسی این شکاف به میانجی
بازخوانی اسناد موجود و نیز خوانش و تفسیر روایتهاي بهدست آمده از خالل مصاحبه با زنان
تحصیلکرده یا شاغل به تحصیل و متخصّصان ،روش این تحقیق است .بر اساس نتایج این تحقیق انتخاب
رشتهي تحصیلی ،عدم انتقال مهارت کافی براي ورود به بازار کار ،ضعیف بودن هویّت شغلی در نزد
دختران ،وجود تبعیضات ساختاري در جامعه و نیز قدرتمندي تقسیم کار مبتنی بر جنس ،از دالیل این
شکاف است.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ،زنان ،اشتغال.

دکتراي جامعهشناسی از مدرسهي مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس
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مقدّمه
پس از انقالالب سالال  ، 331زنالان در حالوزهي تحصالیالت عمالومی و عالالی ،باله رشالد قابالل
توجّهی دسالت یافتنالد؛ باله وونالهاي کاله در سالال تحصالیلی  ، 311- 308بالراي نخسالتین بالار در
تالالاریخ ایالالران ،دختالالران در کنکالالور دانشالال اههالالا از پسالالران پالالیش افتادنالالد و  38/3درصالالد از
پژوهش و برنامالهریالزي آمالوزش عالالی .) 308 ،هالمچنالین بالا وجالود بحال هالایی کاله دربالارهي
موافقالالت یالالا مخالفالالت بالالا حضالالور رو بالاله رشالالد زنالالان در دانشالال اههالالا درورفالالت ،آمارهالالاي منتشالالر
شالالده نشالالان مالالیدهنالالد کالاله در سالالال تحصالالیلی  ، 31 - 311زنالالان هالالمچنالالان  33درصالالد از کالالل
دانشالالجویان شالالاغل بالاله تحصالالیل در مراکالالز آمالالوزش عالالالی دولتالالی را تشالالکیل مالالیدهنالالد .هرچنالالد
سالالهم زنالالان شالالاغل بالاله تحصالالیل در دانش ال اههالالا و مراکالالز آمالالوزش عالالالی غیردولتالالی بالاله طالالرز
معنالالاداري کالالمتالالر اسالالت .زنالالان  31/0درصالالد از کالالل دانشالالجویان ایالالن مراکالالز را در ایالالن سالالال
تشالالکیل مالالیدهنالالد (والالزارش ملالالی آمالالوزش عالالالی ،تحقیقالالات و فنالالاوري 11 : 31 ،و  .)13از
سوي دی ر در زمینهي فعّالیّالت اقتصالادي ،آمالار اشالتغال زنالان هالمچنالان نسالبت باله دوران پالیش
از انقالالالب تغییالالرات چنالالدانی نکالالرده اسالالت .در سالالال  ، 333زنالالان شالالاغل  3/0درصالالد نیالالروي
کالالار را تشالالکیل مالالیدادنالالد (شالالاديطلالال  )168 : 30 ،کالاله ایالالن رقالالم در سالالال  ، 303برابالالر بالالا
 3/1درصد بوده است (دفتر آمارهاي جمعیّت ،نیروي کار و سرشماري.) 306 ،
این در حالی است که در بیشتر کشورهاي جهان ،حضور وستردهي زنان در آموزش بهویژه
آموزش عالی به حضور وستردهتر آنها در عرصههاي اشتغال منجر شده است؛ بهعنوان نمونه در
کشورهاي اروپایی شاهد ورود وستردهي زنان به بازار کار در سی سال وذشته بودهایم .هرچند این
حضور در بستري از تدوام نابرابري و تناقض میان وسترش مشاغل زنان و تداوم تقسیم کار جنسی
در حوزهي بخشهاي فعّالیّت و زمینهي خود فعّالیتها ،تناقض میان پیشرفت وستردهي سطح
تحصیالت و حضور ضعیف آنها در پستهاي مهم ،تناقض بین پیشرفتهاي قانونی به سمت
وسترش برابري میان زن و مرد و تداوم نابرابري بهویژه میان درآمد زنان و مردان بالیده است
(مولدر .)1888 ،
با وجود این ،مطالعات انجامشده نشان میدهد که عرضهي نیروي کار در این کشورها تحت
تأثیر سطح تحصیالت آنهاست؛ بهطوري که عرضهي نیروي کار زنان فارغالتحصیل آموزش عالی
Meulders
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پذیرفتالالهشالالدوان در دانش ال اههالالا و مراکالالز آمالالوزش عالالالی دولتالالی را تشالالکیل دادنالالد (مؤسّسالالهي
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در اروپا  33درصد باالتر از زنان تحصیلنکرده براي وروه زنان  13تا  11ساله است .به عبارتی،
میزان فعّالیّت براي زنان دانش اهرفته  06درصد و براي زنان تحصیلنکرده نیز  33درصد است
(همان).
از طرف دی ر ،مطالعهاي که به سفارش کریستین الوارد رئیس صندوق بینالمللی پول انجام
مردان به رشد اقتصادي کمک میکند ،از فقر میکاهد و صندوقهاي بازنشست ی را از ورشکست ی
رهایی میبخشد» .بنا به نتایج این تحقیق اور زنان به اندازهي مردان در بازار کار فعّال بودند ،تولید
ناخالص داخلی آمریکا  3درصد ،ژاپن  1درصد و مصر  31درصد افزایش مییافت .بر اساس
همین نتایج ،تنها  18درصد زنان جهان کار میکنند اورچه بیشترِ کار بدون دستمزد را زنان انجام
میدهند .زنان نخستین کسانی هستند که از بحرانهاي اقتصادي متضرر میشوند و همیشه نسبت به
مردان در ازاي کار برابر ،دستمزد کمتري دریافت میکنند .با این حال ،مبارزه علیه این نابرابريها
بر اقتصاد بهویژه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه تأثیر خواهد وذاشت .بنا بر نظر اقتصاددانان
صندوق بینالمللی پول 063 ،میلیون زن میتوانند در اقتصاد کشورهاي خود سهیم باشند که 0 1
میلیون نفر از آنها متعلق به کشورهاي در حال توسعه یا در حال ظهور هستند (صندوق بینالمللی
پول .)18 3 ،
با توجّه به نتایج تحقیقات انجامشده ،میتوان دریافت که میان ین حضور زنان در بازار کار
ایران از میان ین جهانی بسیار پایینتر است ،حال آن که منابع و انرژي بسیاري صرف تحصیل زنان
میشود بدون آن که از مهارتهاي آموختهشدهي آنها بهدرستی در بازار کار استفاده وردد .این در
حالی است که کشور ما بهشدّت دچار افول تولید ناخالص ملی ،افزایش فقر و کاهش رشد
اقتصادي است و با توجّه به تحقیق انجامشده از سوي صندوق بینالمللی پول ،حضور زنان در
بازار کار میتواند به شکل معناداري به بهبود وضعیّت کشور ما کمک کند.
از سوي دی ر ،یکی از وزارشهاي سازمان یونسکو که به مسألهي زنان و آموزش عالی در
جهان میپردازد ،خاطر نشان میکند مأموریّت اساسی مؤسّسات آموزش عالی وسترش دانش و
آموزش براي توسعهي شهروندي است .از نظر این وزارش ،مسأله تنها دانستن آن چه که آموزش
داده میشود و چرایی آنها نیست ،بلکه مسأله این است که کجا و چ ونه میتوان دانشهاي
بهدست آمده را بهکار برد .بنا بر نتایج این وزارش ،اهمّیّت آموزش عالی در ایجاد تغییرات ،انطباق
FMI
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شده و از سوي این سازمان منتشر وردیده است ،نشان میدهد «مبارزه با نابرابري در اشتغال زنان و
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دادن خود با تغییرات و کمک به برطرف کردن نیازهاي اجتماعی و ارتقاي برابري و اتحاد است
(هولدن رونینگ  .) 3 :188 ،با ن اه به وضعیّت زنان در آموزش عالی و بازار کار ،این پرسش
پیش میآید که آموزش عالی در ایران تا چه حدّي توانسته به تعهّدات جهانی خویش مبنی بر
توجّه به تغییرات و کمک به برطرف کردن نیازهاي اجتماعی فارغالتحصیالن خود ،عمل کند؟
میکوشیم با تکیه بر نتایج مصاحبهي عمیق با  3زن دانشآموخته که اغل

ساکن شهر تهران

هستند و نیز با مطالعهي اسناد موجود ،پاسخهایی براي پرسشهاي فرعی زیر پیشنهاد کنیم:
 چه عواملی توضیحدهندهي شکاف عمیق میان تحصیل و اشتغال زنان در ایران است؟ - 1چرا جامعهي ایران نمیتواند از مهارتهاي زنان به شکل مناسبی استفاده کند؟
 - 3رسالت آموزش عالی در این باره چیست و آیا سیاستهاي آموزش عالی در جهت رفع این
شکافها عمل میکند؟
 - 1روایتهاي دانشآموخت ان آموزش عالی در توضیح این شکاف چیست؟
مبانی نظری پژوهش
ن ارنده مسألهي خود را در بستر جامعهي ایران واکاویده و با استناد به مصاحبههاي عمیق،
تحلیل اوّلیّهي خود را از مسألهي موجود در معرض وفت و با برخی از نظریّههاي این حوزه قرار
داده است .در جریان فراخواندن این نظریّهها ضمن استفاده از بخشی از ادبیّات نظري آنها  -که از
دل مواجهه با مسائلی مشابه با مسألهي این پژوهش درآمده -تالش شده تا به فهمی زمینهمند از
شکاف میان تحصیل و اشتغال زنان در مواجهه با جامعهي خود دست یابیم.
مرور ادبیّات
تحقیقات انجامشده نشان میدهد که در برخی کشورها از جمله فرانسه ،تقاضاي تحصیالت
عالی در دانش اه با درآمد دانشجو یا خانوادهي او ارتباط دارد؛ بهعنوان نمونه در سال 110- 111
دانشجویان ثبتنام شده در دانش اههاي فرانسه اکثراً از خانوادههاي مدیران باال یا معلمان (33/3
درصد) و نیز مشاغل متوسّط ( 1/0درصد) بودهاند ،حال آن که سهم دانشجویان برخاسته از

Holden Rønning
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در این تحقیق ،بی آن که ادّعایی براي تعمیم یا نتیجهویري فراویر یافتهها داشته باشیم،
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خانوادههاي کارمند یا کاروري کمتر ( 3/6درصد) بوده است .تفاوتهاي اجتماعی در طول
دورهي تحصیلی بیشتر میشود؛ بهوونهاي که سهم فرزندان مدیران ارشد و معلمان از  31/1درصد
در سیکل اوّل ،به  13/1درصد در سیکل سوم میرسد .این در حالی است که سهم دانشجویان
برخاسته از قشرهاي کاروري از  1/3درصد در سیکل اوّل ،به  6/درصد در سیکل سوم کاهش
مناطق فرانسوي براي دانشجویان در سال  1883منتشر شده ،از دو ال و براي تحلیل رفتار
دانشجویان در انتخاب رشتهي دانش اهی سخن میووید؛ در ال وي اوّل که ال وي صالحیّت
خوانده شده است ،آموزش میتواند بهعنوان سرمایهوذاري با هدف افزایش درآمدهاي آینده یا
همچون فایدهي مصرفی پایدار براي بهبود رضایت آینده از زندوی یا همانند فایدهي مصرفی
ناپایدار مثالً به دلیل جذابیّتهاي زندوی دانشجویی ،تقاضا شود .در این ال و ،رفتار دانشجو
همچون جستجوي صالحیّت در دو بازار یعنی بازار زندوی و بازار نخب ان ،تحلیل میشود .بازار
زندوی بهعنوان فواید فوري زندوی دانشجویی (تفریحات ،مالقاتها و جستجوي شریک جنسی)
معرفی می وردد ،در حالی که بازار نخب ان به دانشجویان اجازه میدهد مدارکی بهدست آورند که
به آنها فرصت دسترسی به یک پای اه اجتماعی پراهمّیّت و درآمدهاي مهم را میدهد تا از زندوی
مرفهی برخوردار شوند .دانشجویان میان امتیازات حال و آینده قضاوت میکنند .با وجود این ،آنها
بهطور نسبی اهمّیّت بیشتري به امتیازات زمان حال میدهند؛ در نتیجه شاهد پایین آمدن موفقیّت
در امتحانات و یا انتقال ثبتنام از رشتههاي «دشوار» به سمت رشتههاي «آسان» هستیم (همان:
 .) 3در ال وي دوم نیز که از آن با عنوان داوري میان بهرهوري و ریسک یاد میشود ،دانشجو
میان هزینهي تحصیل و ریسک عدم موفقیّت در کس

دیپلم داوري میکند .این موازنه در قضاوت

براي همه یکسان نیست؛ زیرا هزینهي تحصیل براي دانشجویی که منابع الزم براي تحصیل را در
اختیار ندارد یا باید آن را قرض کند ،بسیار باالتر است تا براي دانشجویی که خانوادهاش میتواند
هزینههاي وي را به عهده ویرد (همان.) 1 :
نتایج این تحقیق نشان میدهد اور فاصله میان حقوق مدیران و کاروران کم باشد یا کم شود،
کار فوري براي دانشجویان نسبت به تحصیالت دانش اهی جذابتر میشود .بنابراین تقاضاي
آموزش با بهرهوري تحصیالت در بازار کار در افزایش درآمد و پتانسیل حمایتورایانهي
تحصیالت در مقابل بیکاري ارتباط دارد و افزایش بیکاري میتواند موج

تشویق جوانان به باقی
Dévoué
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مییابد (دووئه  .) 1 :1883 ،نتایج تحقیقی که بر روي تقاضاي تحصیالت عالی و جذابیّتهاي
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ماندن در سیستم آموزش شود (همان) .بنا بر نتایج این تحقیق 33 ،درصد از دانشجویان دانش اهها
در سال  1881در فرانسه ،زن بودهاند .در سال  1888نیز زنان اکثریّت را در رشتههاي مربوط به
زبان و زبانشناسی ( 11درصد) ،ادبیّات ( 13درصد) ،داروسازي ( 61درصد) و پزشکی
( 36درصد) تشکیل میدادهاند .زنان تحصیالت دانش اهی را همچون سرمایهوذارياي که به بهبود
میکند ،بر میوزینند .با این حال ،همچنان تبعیض با مدارک تحصیلی باالتر نیز وجود دارد (همان).
بکر در سال  11نشان داده که استراتژيهاي دانشجویان و والدین آنها با توجّه به رابطهي
وابست ی متقابل میان بازار کار و ازدواج پیچیدهتر میشود .طوالنی شدن دوران تحصیالت زنان
موج

میشود که امکان ازدواج آنها با مردي که توانایی برآورده کردن نیازهاي آنان را داشته

باشد ،کاهش یابد .برخورداري زن از مدرک تحصیلی بسیار باال میتواند به ناتوانی او در بازار
ازدواج منتهی شود .بنابراین ،این وروه از زنان در مقایسه با دی ران ،اغل

تنها میمانند .براي

مردان ،سرمایهوذاري تحصیلی بسیار مهم است؛ زیرا فرصتهاي آنها را براي کار افزایش میدهد
و در بازار ازدواج نیز آنها را بهطور بالقوّه جذابتر میکند (همان.) 3 :
درصد مهمّی از زنان در کشورهاي غربی در بازار کار ،به کار اشتغال دارند .بسیاري از آنها
خواستار به رسمیّت شناختهشدن فعّالیّتهاي شغلی خود -که در ن اه آنها بخش مهمّی از هویّت
شخصی آنان را تشکیل میدهد -هستند .آنها این مسأله را که تنها بهعنوان دارندهي نقشهاي
همسري و مادري شناخته شوند یا زندوی آنها صرفاً به نقشهاي خانوادوی تقلیل یابد ،رد میکنند
(دوبار .)1888 ،1این امر بدین معنا نیست که آنها تمایل به کنارهویري از فعّالیّتهاي خان ی
دارند ،بلکه برعکس ،همهي تحقیقات انجامشده در بلژیک و دی ر کشورهاي پیرامون نشان میدهد
زنان حتی هن امی که بهطور تمام وقت کار میکنند ،اکثر وظایف خان ی را انجام میدهند.
اصطالح «روز دووانه» 3براي زنان به این امر اشاره دارد که آنها در طی روز و پس از اتمام کار
درآمدي ،در خانه به انجام کار خان ی مشغول میشوند (مارکه.)1883 ،1
آیا راه حلی براي وام برداشتن در مسیر یک تقسیم کار متعادلتر وجود دارد؟ اور راه حلی
وجود داشته باشد ،پذیرش این ایده است که فعّالیّتهاي خان ی همانند فعّالیّتهاي شغلی ،کار
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محسوب میشوند و هر دوي این فعّالیّتها با هم وابست ی متقابل دارند .از این جا بازاندیشی
رابطهي متقابل میان ساختار خانوادوی و نظام تولید ممکن میشود .بنابراین شایسته است که
ارتباطات میان مردان و زنان و ارتباطات میان فضاي خصوصی و شغلی ،بهطور مداوم و توامان
مورد بازاندیشی قرار ویرد؛ بهعنوان نمونه اور به دنبال تقسیم کار جنسی متعادلتري هستیم،
متقابل میان ساختارهاي خانوادوی و نظام تولید -همچنانکه ارتباطات متقابل میان فعّالیّتهاي
مردان و زنان -را در نظر ن رفته است .درست است که مرخصی مادري از سوي شرکتها به زنان
داده میشود و دورهي این مرخصی به دنبال سالها مطالبه و پی یري ،افزایش یافته است امّا نتایج
این افزایش چه بوده است؟ در فضاي شغلی ،زنان شاهد ضعیف شدن موقعیّت خود هستند .اورچه
زن تحت حمایت قانون است و مرخصی مادري یک حق است ،واقعیّتها نشان میدهد که
تبعیضات جنسی در استخدام کامالً واقعی هستند و بسیاري از کارفرمایان به این بهانه که حامل ی
و پس از آن ن هداري از فرزندان ،زنان را بهطور موقت از کار دور میکند و بهرهوري آنها را
کاهش میدهد ،از استخدام زنان خودداري میکنند .در چنین موردي چ ونه میتوانیم به دنبال
تقسیم کار جنسی متعادلتري باشیم؟ بهطور جدّي بهنظر میرسد با اعطاي مرخصی به والدین -با
دورهي برابر براي پدران و مادران -از زمان تولد فرزند ،هم مرد یکی از امتیازات خود را در بازار
کار از دست میدهد که به نفع زن است و هم زن اندکی از رابطهي ممتاز خود با فرزندش را رها
میکند و این امکان را به مرد میدهد که براي رابطهي پدري خود بیشتر سرمایهوذاري کند .بدین
ترتی  ،تعادل میان دو جنس در هر یک از دو فضا اندکی بیشتر میشود و این امر به نظر ما به
نفع کودک است (همان).
جان کلود کافمن ،جامعهشناس فرانسوي ،بهخوبی نشان داده است که سن ینی ال وهاي والد
بودن و نیز سن ینی عادتها میتواند اشکال مقاومت بسیار مؤثري ایجاد کند .اورچه زوجهاي
جوانی که امروزه زندوی مشترک تشکیل میدهند ،داراي ارادهاي واقعی براي سهیم شدن متعادل
در کارهاي خان ی هستند ،این هدف -که نسبت به وذشته در میان زوجها بیشتر است -در
واقعیّت بسیار کم تحقق مییابد .اغل

اوقات ،دختر بازنماییهایی را درونی کرده که شامل

اعتقادات و عملکردهایی است که او را به دام میاندازند .معناي تمیزي و کثیفی ،نظم و بینظمی
و ...او را بسیار بیشتر از پسر به عمل وا میدارد (جمعکردن لباسهاي به هم ریخته ،شستن
ظرفها ،وردویري و تمیز کردن حمام) .بنابراین سرانجام تقسیم کار به ضرر دختر تمام میشود.
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در حالی که به نظر کافمن ،عادتها بسیار زود تثبیت میشوند؛ دو یا سه بار کافی است .پس از آن
جهان زندوی روزبهروز اعتبار مییابد ،چیزها شکل میویرند و سرانجام باور میکنیم که اینها
عادي است .همچنین ،چیزها بسیار دشوارتر از آن تغییر مییابند که ناوفتهها همانند حامی امور
روزمره عمل میکنند و زندوی زناشویی و خانوادوی را شکل میدهند (همان).
تأثیرات ازدواج بر زندوی شغلی زنان پرداخته است .این تحقیق ،این ایده را که زنان طبقهي
متوسّط و باال شغلی را دنبال میکنند که موج

خودشکوفایی آنها شود و زنان طبقهي فرودست

نیز شغلی را دنبال میکنند که مجبور به انجام آن هستند ،رد میکند .سن لی نشان داده که بهاي
زندوی زناشویی براي زنان نسبت به مردان بسیار باالتر است؛ زیرا یک زن با مدرک تحصیلی برابر
با مرد ،به محض ورود به رابطهي زناشویی ،سرمایهوذاري کمتري در کار حرفهاي خویش کرده،
خود را بیشتر وقف خانواده میکند .به تعبیر سن لی ،مردان متأهّل نسبت به بقیه بهرهوري
بیشتري در بازار کار بهدست میآورند؛ به عبارتی ،میزان این بهرهوري چنین است :مردان متأهّل
بیشتر از مردان مجرد ،زنان مجرد بیشتر از زنان متأهّل ،مردان متأهّل بیشتر از زنان متأهّل و
مردان مجرد بیشتر از زنان مجرد .در واقع ،این امر با سرمایهوذاري وستردهي زنان در فضاي
خانوادوی قابل توضیح است؛ امري که به ضرر کار حرفهاي زن پس از ازدواج است ،امّا برعکس
به نفع موقعیّت حرفهاي شوهر اوست (سن لی.) 101 ،
فرانسین دسکري 3و کریستین کوربی 1در مقالهاي با عنوان «زنان ،خانواده و کار :مسائل و
چالشهاي آشتی» 3که بر اساس نتایج تحقیقات آنها بر روي مادران شاغل در شهر مونترال نوشته
شده ،از دادههاي تحقیق خود مبتنی بر تقسیم جنسیّتی کار در خانوادههاي نمونههاي ارزیابیشده،
اظهار ش فتی کردهاند .بنا به نوشتهي آنها اورچه مردان در بازار کار فضایی را به زنان داده و
حضور آنان را در فضاي حرفهاي پذیرفتهاند ،تعداد اندکی از آنها به طور واقعی شیوهي مشارکت
در خانههاي خود را تغییر داده و خواستار یک تقسیم کار خان ی عادالنهتر هستند .زوج امروزي
همچنان زوج نامتقارن است؛ بدین معنا که اورچه روزبهروز شاهد افزایش مشارکت زنان در
مسؤولیّتهاي مالی خانواده هستیم ،این امر با سرمایهوذاري مردان در زندوی خانوادوی همراه
1
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نبوده است (دسکري و کوربیل .)11- 1 : 111 ،این دو محقق اظهار داشتهاند که با وجود
پیشرفتهاي مشاهده شده ،تفاوت میان ساعات کار اختصاص داده شده در منزل نه تنها موج
بیعدالتی میان همسران میشود بلکه تأثیرات مستقیم بر درآمد مادران شاغل دارد؛ زیرا آنها
ترجیح میدهند ساعات کمتري را به کار درآمدي اختصاص دهند .نباید فراموش کرد که حتی اور
فرهنگ سازماندهی ،باع

ایجاد موانعی جدّي در راه از میان رفتن این عدم تقارن است (همان:

.)11
تحقیق دی ري نشان میدهد که مادري تأثیرات متفاوتی بر زندوی شغلی مادران ایجاد میکند.
مادر شدن میتواند زنان را بدان جا رساند که کار خود را بهطور موقت یا دائم رها کنند .همچنین
میتواند آنها را به سمت تغییر شغل یا فعّالیّت هدایت کند و موج

توقف پیشرفت شغلی یا

درآمدي آنها شود .این تأثیرات با درجاتی متفاوت در بیشتر کشورهاي اروپایی دیده میشود و
وواه تأثیرات منفی مادري بر ارتقاي شغلی زنان است .برعکس ،پدر شدن تأثیرات مثبتی بر شغل
مردان دارد؛ زیرا پدران بیشتر و در شرایط بهتري نسبت به مردان بدون فرزند کار میکنند (مولدر،
امبلت ،مارون و وائل .)1 :18 8 ،
باید توجّه داشت که پژوهشهاي اشاره شده در بستري مورد بررسی قرار ورفتهاند که «هویّت
شغلی» براي مردان و زنان اهمّیّت غیرقابل انکاري دارد .حال آن که به نظر ن ارنده براي بررسی
چالش مورد بح

در این پژوهش ،باید کماهمّیّت پنداشتن ِ «هویّت حرفهاي» در جامعهي ایرانی و

به تبع آن ،فشار ناشی از این اصل بر جامعهي زنان -با تحمیل ایدئولوژیکِ اولویّت هویّت
خانوادوی براي آنان -در نظر ورفته شود و با این پیشزمینه ،چالش مورد بح

در جامعهي ایرانی

روایت وردد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد اتنوورافیک و بهعنوان پژوهشی کیفی به اجرا درآمده است.
روش اصلی وردآوري دادهها ،مصاحبهي عمیق با  3زن دانشآموخته دانش اه بوده و در انتخاب
نمونهها به مشخصههایی مانند سن ،سطح تحصیالت ،رشتهي تحصیلی و خاست اه اجتماعی و

Meulders, Humblet, Maron et Gaëlle
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اقتصادي توجّه شده است .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع و تکرار شدن دادهها در خالل مصاحبهها
ادامه یافت .زمان هر مصاحبه دو ساعت بوده است و مصاحبهشوندوان به صورت فردي در
مصاحبه شرکت داشتهاند .پس از انجام مصاحبهها ،با رویکردي تفسیري ،فهم این زنان از شکاف
میان تحصیالت و اشتغال زنان ،استخراج و تحلیل شده است.

وضعیّت حضور زنان در آموزش عالی
انتخاب رشتهی تحصیلی
بهنظر میرسد آموزش عالی ایران با وجود فراهم کردن شرایطی براي دسترسی بیشتر زنان به
آموزش عالی ،تاکنون از ایجاد مهارتهاي الزم در زنان براي کس

موقعیّتهاي شغلی در بازار

کار ،ناتوان بوده است .همانوونه که آمار زنان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی  1 -11نشان
میدهد ،بیشترین تعداد دانشجویان زن شاغل در مراکز آموزش عالی دولتی کشور با  36/3درصد
(وزارش ملی وزارت آموزش عالی ،تحقیقات و فناوري )11 : 31 ،در وروه علوم انسانی قرار
داشتهاند .این در حالی است که مشاهدات تجربی نشان میدهد بازار کار براي این رشتهها بسیار
ناکافی است .از سوي دی ر ،شاهد تجمّع زنان در وروه علوم پایه شامل رشتههاي ریاضی ،فیزیک،
شیمی و زیستشناسی هستیم؛ بهوونهاي که در سال تحصیلی  60/1 ،1 -11درصد از دانشجویان
شاغل به تحصیل در این رشتهها در دانش اههاي دولتی را زنان تشکیل میدادهاند (همان) .با
ن ریستن به روند حضور زنان در رشتههاي تحصیلی مختلف در کشورهاي توسعهیافته ،درمییابیم
که اورچه شاهد وسترش حضور زنان در همهي جاي دنیا در رشتههاي علوم انسانی هستیم ،روند
تجمّع زنان در رشتههاي علوم پایه در ایران با روند جهانی مطابقت ندارد .یکی از مسائل آموزش
عالی در کشورهاي غربی عدم رغبت زنان به رشتههاي تحصیلی ریاضی و فیزیک است؛ امري که
سیاستوذاران حوزهي آموزش عالی بهویژه متخصّصان حسّاس به نابرابريهاي جنسیّتی را به
چارهاندیشی واداشته است .بهعنوان نمونه ،از دید وزارشی که به مسألهي برابري زن و مرد در
آموزش عالی کشور فرانسه در سال  1886پرداخته ،مهمترین نابرابري عدم ورایش دختران جوان
به رشتههاي علمی و تکنیکی بوده است .بنا بر این وزارش« ،هنوز هم تعداد زنان در برخی
رشتههاي تحصیلی از جمله رشتههاي ریاضی ،فیزیک ،علوم و تکنولوژي اطالعات و ارتباطات و
مهندسی در مدارس و دانش اهها بسیار کمتر از مردان است .در حالی که زنان  31درصد جمعیّت
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دانش اهها را در برمیویرند ،تنها  11درصد از دانشجویان علوم بنیادي و عملی و نیز تنها
 13درصد از دانشجویان مدارس مهندسی را تشکیل میدهند» .
بهنظر می رسد رغبت زنان ایرانی به این رشتهها به دلیل عدم رغبت مردان به حضور در این
رشتهها و نیز عدم توجّه دختران به فرصتهاي شغلی این رشتهها در هن ام انتخاب رشته باشد؛
رشتهها در ایران اظهار میکنند ،دختران در زمان انتخاب رشته کمتر به بازار کار میاندیشند ،در
نتیجه فرصت وانهاده از سوي مردان توسّط زنان تصاح

شده است .باید خاطر نشان کرد این

انتخابها و فرصتها در بطن مناسباتی شکل میویرد که بهشدّت جنسیّتی است و انتظارات
متفاوتی از زن و مرد در پذیرش نقشهاي اجتماعی میرود؛ بهعنوان نمونه نروس ،دانشجوي مقطع
دکتري شیمی ،دربارهي انتخاب رشتهي خود میووید« :ما ورودیمان  38نفر بودیم که تنها  3نفر
پسر بودند .من فکر میکنم که کشور ما به مهندس احتیاج دارد و نه به علوم پایه .به همین دلیل
علوم پایهايها بیکار میمانند .وزارت علوم اصالً نمیسنجد که جامعه چه احتیاجی دارد و براي آن
احتیاجات رشته تعریف کند .ولی از طرفی ما خانمها هم جاهطلبی مالی زیادي نداریم .من اصالً به
کار فکر نمیکردم ولی من رشتهام را دوست داشتم و یادم میآید که معلم شیمیام به من وفت که
تو کار پیدا نمیکنی و وفتم که اشکال ندارد .ولی فکر میکنم که کمتر پسري ممکن است که
ب وید که اشکال ندارد که کار پیدا نکند .به همین دلیل پسرها در رشتههایی میروند که زود
بازدهتر است و زودتر پول ویرشان میآید» (مصاحبه با نروس.) 313 ،
مریم ،دانشجوي مقطع دکتري شیمی فیزیک دانش اه تهران ،نیز در این باره میووید« :پسرها
خیلی به شغل فکر میکنند و آنها بیشتر به رشتههاي کاربردي فکر میکنند .در نتیجه قبولی
دخترها در رشتههاي علوم پایه خیلی آسانتر میشود .مثالً من ورودي  11شیمی دانش اه تهران
بودم .از  38نفر 1 ،نفر پسر بودند .از این تعدادي که فارغالتحصیل میشوند ،براي لیسانسها خیلی
کار هست در کارخانههاي دارویی ،غذایی ،صنایع شیمیایی ولی محیط کارِ کارخانه شاید مناس
زنان نباشد و در نتیجه خیلی دخترها عالقهاي ندارند .به همین دلیل بیشتر دخترها هستند که
تمایل دارند ادامه تحصیل دهند تا شاید کار دی ري پیدا کنند» (مصاحبه با مریم.) 313 ،
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زیرا بازار کار این رشتهها در جامعهي ایران بسیار بسته است .آنوونه که برخی فارغالتحصیالن این
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به حضور باالي  31/3درصدي زنان در رشتههاي کشاورزي و دامپزشکی (وزارش ملی وزارت
آموزش عالی ،تحقیقات و فناوري )11 : 31 ،نیز میتوان اشاره کرد .این رشتهها در بازار کار
جنسیّتیشده و کشاورزي سنتی ایران ،چندان بازار کاري براي دختران ندارد .از سوي دی ر به
روایت برخی فارغالتحصیالن این رشتهها ،بسیاري از دختران فارغالتحصیل این رشتهها نیز به کار
نشان نمیدهند .فیروزه 11 ،ساله مهندس کشاورزي از دانش اه تهران ،که در یکی از روستاهاي
شهرستان آباده ولخانهاي احداث کرده است ،دربارهي تجربهي خود میووید« :بخش عمدهي این
شغل مسألهي امنیّت فیزیکی است .تو باید به بیابان بروي و با کارورهاي مرد سر و کله بزنی و
پس از مدّتی اینها میخواهند که به حریم تو تجاوز کنند و تو احساس امنیّت نمیکنی .از سوي
دی ر ،تو باید در توانت باشد که کار فیزیکی انجام دهی .براي این که کارور از تو حساب ببرد باید
بتوانی بیل بزنی چون در غیر این صورت آنها تو را جدّي نمیویرند .از سوي دی ر ،مسأله
سرمایهوذاري است؛ در خانوادههاي ایرانی راحتتر به پسر خانواده سرمایهیشان را میدهند .مثالً
اور من مرد بودم ،پدرم همه کشاورزياش را به من میداد تا سرپرستی کنم ولی االن من با بدبختی
از پدرم  3888متر زمین ورفتهام .من مجبور شدم با وام شروع کنم و این موضوع خیلی جلوي
پیشرفت کارم را ورفت .ورچه من حمایت پدرم را داشتم ،ولی وقتی به مشکل بر میخوردم مثالً
قسطهاي وامم به تعویق میافتاد .در حالی که اور پسر بودم حمایت را از همان اوّل داشتم .مثالً
میتوانستم بذر و یا کود را بهموقع بخرم و در هزینههاي تولیدم صرفهجویی کنم .از سوي دی ر،
جامعه هم به مردان اعتماد بیشتري دارد .مثالً اور من میخواستم سم را نسیه ب یرم ،حتماً باید
خودم را ثابت کنم .بارها خوش حسابیام را به آنها نشان دهم تا به من نسیه دهند ،ولی کافی
است برادر من برود و ب وید فرزند فالن کس است تا به او نسیه بدهند» (مصاحبه با فیروزه،
.) 311
به وفتهي فیروزه از  38نفر همکالسیهاي دانش اهی او ،به جز وي تقریباً هیچ کس وارد کار
مستقیم کشاورزي نشده است .برخی از آنها در ادارات جذب یا در مزارعی ناظر شدهاند .به
عقیدهي او ن اه کارمندان جهاد کشاورزي بسیار جنسزده است .آنها ترجیح میدهند کارشناس
مرد استخدام کنند .او از تجربهي خود میووید که با وجود نیاز جهاد کشاورزي شهرستان وي به
کارشناس آب و خاک و متخصّص بودن او در این زمینه ،مسؤول آن جا ترجیح میداد نیروي مرد
استخدام کند؛ زیرا از نظر آن مسؤول ،کارهاي آب و خاک بیشتر صحرایی است به همین دلیل
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اعزام نیروي مرد ترجیح دارد .حال آن که به عقیدهي فیروزه ،جهاد کارشناسان خود را همراه با
راننده اعزام میکند و نه تنها هیچ خطري زنان را تهدید نمیکند ،بلکه حضور یک کارشناس زن
میتواند بسیاري از کلیشههاي جنسیّتی را از ذهن روستاییان بزداید (همان).
یکی از عواملی که میتواند بعدها به عدم موفقیّت دانشجویان در پیدا کردن شغل منجر شود،
عالقه یا شناختی که از یک رشتهي تحصیلی دارند ،به انتخاب آن رشته مبادرت میکنند .فاطمه،
مشاور خانواده و مدرّس دانش اه آزاد و علمی کاربردي ،در این باره میووید« :تجربهاي که من
دارم این است که در رشتههاي مختلف اکثر بچّهها چه در رشتههاي فنی و چه انسانی و چه هنري
در ترم سه و چهار پشیمان میشوند .اینها شناختی از خود و رشتهاي که میخواهند بخوانند
ندارند و در نتیجه ما مدام با افت تحصیلی ،مشروط شدن و نیمهکاره رها کردن تحصیل در بچّهها
مواجه میشویم» (مصاحبه با فاطمه.) 313 ،
کاهش کیفیّت دانشگاهها و توجّه به کمّیّت
این موضوع که کیفیّت دانش اهها در سالهاي اخیر بهشدّت افت کرده ،امري است که بسیاري
از صاح نظران به آن اذعان دارند .در دهههاي اخیر با وسترش دانش اههاي خصوصی و پولی
همانند دانش اه آزاد ،غیرانتفاعی ،پیام نور و دانش اههاي علمی کاربردي و همچنین افزایش سطح
پذیرش دانش اههاي دولتی ،عمالً با کاهش کیفیّت دانش اهها روبهرو هستیم؛ بهعنوان نمونه از
مجموع 1601

دانشجوي پذیرفتهشده در سال تحصیلی  1 -11تنها  1/13درصد در

مؤسّسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و  3/13درصد در مؤسّسات
وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ثبتنام کردهاند و بقیه به ترتی

در مراکز زیر

ثبتنام شدهاند 31/31 :درصد در دانش اه آزاد 1/ 0 ،درصد در دانش اه جامع علمی کاربردي،
 3/36درصد در دانش اههاي پیام نور 3/8 ،درصد در مؤسّسات آموزش عالی غیرانتفاعی3/16 ،
درصد در دانش اه فنی و حرفه اي و  .61درصد نیز در مراکز وابسته به سایر دست اههاي اجرایی
(مؤسّسهي پژوهش و برنامهریزي آموزش عالی ،سال تحصیلی .)33 :1 -11
هرچند کاهش کیفیّت دانش اهها هم زنان و هم مردان در برمیویرد ،امّا در بستري از تبعیض و
تقسیم کار جنسیّتیشده ،عمالً زنان در بازار کار به فرصتهاي کمتري دست مییابند .مریم،
دانشجوي مقطع دکتري شیمی فیزیک دانش اه تهران ،در این باره میووید« :یکی از مشکالت
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بزرگ آموزش عالی که شامل همهي دانشجوها میشود ،کاهش کیفیّت تحصیلی و توجّه به کمّیّت
در ده سال اخیر است؛ یعنی ،در این سالها دانش اههاي آزاد ،پیام نور ،غیرانتفاعی و پردیسهاي
خودوردان دانش اههاي معتبر دولتی به شکل وستردهاي توسعه یافتهاند و با این کار تعداد زیادي
فارغالتحصیل در کشور بهوجود میآورند که شاید بهندرت براي جذب شدن در فضاهاي کاري
مواجهه با دانشجویانِ فاقد مهارت و سواد الزم در مقطع دکتري اشاره میکند« :یکی از مشکالت
آموزش عالی این مدرکورایی و تیتر است .من تدریس خصوصی میکنم .خانمی  33ساله با من
تماس ورفت .او دانشجوي دکتري شیمی فیزیک دانش اه آزاد یکی از شهرستانها بود .از من
خواست که جزوهي استادش را که خود جزوه در سطح دانش مقطع لیسانس بیشتر نبود ،به او یاد
بدهم .براي من حتی یاد دادن چنین جزوهاي به او مشکل بود .او دو بچّه داشت .خانهاش در تهران
بود و  18میلیون به دانش اه در طول  1سال میپرداخت .هیچ عالقه و استعدادي در زمینهي علم
شیمی فیزیک نداشت و حیرت من این بود که چرا او میخواهد دکتري بخواند» (همان).
یکی از نقدهاي مریم دربالارهي کالاهش کیفیّالت دانشال اههالا ایالن اسالت کاله شالرایطی فالراهم
آمالالده اسالالت کالاله دانشالالجویان بالاله هن الالام فالالارغالتحصالالیلی از صالالالحیّت الزم بالالراي اخالالذ مالالدرک
برخالالوردار نیسالالتند« :االن نمالالی بیالالنم دانشالالجویی وارد دانشالال اه شالالود و نتوانالالد مالالدرکش را
ب یرد؛ یعنالی ،دانشال اههالا آن سالختویالري وذشالته را ندارنالد .در واقالع ،دانشال اه بالراي برخالی
از دخترها بهویالژه شالرایطی را فالراهم مالیکنالد کاله آزادتالر باشالند .راحالتتالر بتواننالد بالا پسالرها
معاشرت کنند؛ امري که در واقع در جامعالهي مالا باله تالأخیر افتالاده اسالت .مالن پیشالنهاد مالیکالنم
که استادهاي مطرح و سطح باال اجالازه ندهنالد دانشالجوها همالین طالور بیاینالد بالاال وورناله مالا در
آینده یک فاجعه خواهیم داشت» (همان).
نداشتن مهارت کافی برای ورود به بازار کار
مسألهاي که بسیاري از زنان شاغل به تحصیل و فارغالتحصیل و نیز برخی مدرّسان به آن اذعان
دارند ،این است که دانش اه مهارتهاي کافی را براي کار در اختیار دانشجویان دختر و پسر قرار
نمیدهد و همانوونه که وفته شد ،در بسترهاي موجود این امر بیشتر دختران را از بازار کار دور
میکند .فیروزه ،فارغالتحصیل مهندسی کشاورزي و کشاورز ،در این باره میووید« :در دانش اههاي
ما نه تنها از مسائل جنسیّتی هیچ صحبتی نمیشود که ما زنان بعدها در مواجهه با کارمان بهشدّت
به آنها نیازمندیم ،بلکه در مورد کار هم توضیحی داده نمیشود .یک دانشجوي کشاورزي سه

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 5:55 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

شایست ی دارند» (مصاحبه با مریم .) 313 ،او دربارهي این کاهش کیفیّت ،به تجربهي خود در
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واحد درس عملی دارد که در یک تابستان یک زمین  88متري به او میدهند که فقط آن را کشت
میکند و کاروران حتی آب دادن به زمین را تقبّل میکنند .در نتیجه دانشجو اصالً کارور را نمیبیند
که یاد ب یرد با او چ ونه باید رفتار کند .از مسائلی که مربوط به کشاورزي در دنیاي واقعی است،
هیچ نمیفهمد .االن ما در کشورمان بحران آب داریم .اصالً در کالسهاي ما محیط زیست در نظر
است و ما هیچ توانی براي کار در شرایط امروز نداریم» (مصاحبه با فیروزه.) 311 ،
منیره ،دانشجوي مقطع دکتري ادبیّات فرانسه دانش اه شهید بهشتی ،دربارهي کاربردي نبودن
آموزشهاي دانش اهها میووید« :سیستم آموزش عالی ما کاربردي نیست .دخترها میخواهند یا
استاد دانش اه و یا معلم شوند .دخترها برایشان شغلهاي دی ر متصوّر نیست .پسرها به دلیل
جنسیّتشان رانتهایی دارند که ما از آن محروم هستیم .دخترها بلد نیستند که خارج از آن قاعدهي
مشخص پول ب یرند و کار کنند و قرارداد ببندند .من دوستی دارم که رسالهي دکترياش را در
نورولوژي با  18دفاع کرده و جذب هیأت علمی نشد و دو سال است که بروشته به شهرش مراغه.
او رشتهاي نخوانده که بتواند خودش کار کند .خانوادهاي که چهار سال براي این دختر پول
فرستاده ،حاال انتظار ندارد که او بروردد به خانه و سربارشان شود» .او میافزاید« :آموزش عالی
آمده و رشتههایی را ایجاد کرده که اصالً جامعه به آن نیاز ندارد .این فرد باید هیأت علمی شود
وورنه کاري برایش نیست .مثالً کسی که شیمی خوانده ،شش سال از  0صبح تا  0ش

وقتش را

در آزمایش اه وذرانده ،مقالههایش که به نام استادها ثبت شده ،اور او جذب دانش اه نشود چه
چیزي در انتظارش است؟» (مصاحبه با منیره) 313 ،
فاطمه ،مشاور خانواده و مدرّس دانش اه آزاد و علمی کاربردي ،دربارهي عدم مهارت
دانشجویان فارغالتحصیل میووید« :برخی از خانمها وقتی وارد بازار کار میشوند ،مهارتهاي
کافی ندارند .دختران براي این که مدرکی بهدست بیاورند به دانش اه میروند و نه براي این که
کاري پیدا کنند .مثالً من در یک مرکز مشاورهي دانش اهی کار میکردم .خانمی که دانشجوي
دکتري روانشناسی دانش اه تربیّت مدرس بود ،براي انجام کارورزي به مرکز ما مراجعه کرد .به
این خانم ،ما مراجعهکنندوانی را معرفی کردیم .پس از دو هفته مراجعهکنندوان حاضر نبودند با او
ادامه دهند .ما پی یري کردیم و آنها وفتند که به نظرشان او روانشناس خوبی نبوده است .در واقع
این خانم مقاطع تحصیلی را در یک دانش اه معتبر طی کرده بود ،ولی مهارتهاي الزم بهعنوان
یک روانشناس را کس

نکرده بود .او حداقل مهارتهاي خودشناسی را نداشت .خودش معترف
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ورفته نمیشود .اصالً ن اه به آینده دیده نمیشود و همینها کشاورزي ما را به بنبست رسانده
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بود که به دلیل پرستیژ دکتري رفته به دنبال دکتري روانشناسی و در آخر هم سرخوردوی زیادي
پیدا کرده بود» (مصاحبه با فاطمه.) 313 ،
ضعیف بودن هویّت شغلی نزد دختران
بهنظر میرسد داشتن تحصیالت دانش اهی بهعنوان سبک زندوی براي دختران جوان بیشتر از
ارزش بهشمار میآید .منیره در این باره میووید« :من فکر میکنم که دخترها براي کار کردن
خیلی جدّي نیستند .هماتاقی من که دانشجوي سال آخر دکتري است و همیشه از زمان فوق
لیسانسش کار کرده ،یک جمله دارد که میووید "خدا نیامرزد کسی را که وفت زن برود و کار
کند" .او دکتراي نورولوژي دارد .او درس خواندن را دوست دارد و کار کردنش را دوست ندارد.
من دختر دی ري را میشناسم که پستدکتري شیمی در دانش اه شهید بهشتی میخواند .میووید
من اور دختر داشته باشم ،نمیوذارم بیشتر از لیسانس درس بخواند چون زن براي کار بیرون
ساخته نشده است .دخترها آمدهاند درس بخوانند و سطح اجتماعیشان را باال ببرند و فکر میکنند
که االن برعکس شده چون سنشان وذشته است و برخی شانسهاي ازدواجشان را از دست
دادهاند .از سوي دی ر ،خانوادهها هم خیلی اصرار ندارند که دختر پول دربیاورد .نهایت این است
که میوویند دختر باید از نظر مالی مستقل شود نه این که پول بیاورد خانه و خرج خانه را
درآورد» (مصاحبه با منیره).
همچنین مهم نبودن هویّت شغلی موج

میشود بسیاري از زنان پس از ازدواج و بهویژه پس

از بچّهدار شدن آن واه که میان وظایف شغلی و وظایف خانهداري خود چالش میبینند ،کار را کنار
ب ذارند و تقسیم کار یعنی «کار بیرون با مرد و کارِ خانه با زن» را بپذیرند .مریم ،فوق لیسانس
ادبیّات نمایشی از دانش اه تهران ،که سوداي نویسندوی دارد ،در این باره میووید« :سال  03بود
که من میخواستم مهر از پایاننامهام دفاع کنم .به این نتیجه رسیدم که بهتر است براي آرامشم
ازدواج کنم .من فکر کردم چون میخواهم نویسنده باشم با کسی ازدواج کنم که الزم نباشد براي
پول کار کنم .من میخواستم تهران باشم ولی به این فکر نمیکردم که میتوانم از طریق فوق
لیسانسم هم کار کنم» (مصاحبه با مریم.) 313 ،
نبود الگوی مناسب برای دختران
یکی از بح هاي مهم وزارش یونسکو دربارهي وضعیّت زنان در آموزش عالی که قبالً در این
مقاله به آن پرداختاله شالد ،پیشالنهاد حضالور زنالان در سالطوح مالدیریّت دانشال اهی و پسالتهالاي
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تصمیمویري است .بر اساس این وزارش ،دسترسی زنان به پستهاي باال به آنان امکان میدهد تالا
حساسیّت ویژهي جنسیّتی و عدالت اجتماعی را در مؤسّسههایی که به آنها تعلق دارد ،ایجاد کنند.
بنا بر این وزارش ،زنان باید بفهمند که چقدر مهم است که سهمی فعّال در مدیریّت دانش اهها باله
عهده ویرند .هدف ویژهي برخی برنامههاي یونسکو ،آواهی دادن به زنان دربارهي امتیازاتی اسالت
حوزهي روابط میان کارکنان و ارتباطات میتواند تجربههاي آنها را غنی کند ،به آنها مهارتهالاي
جدیدي بدهد و شخصیّت آنها را غنا بخشد .این امر به زنان کمک میکند تا دیده شوند .همچنین
به آنها ال وهایی براي پیروي میدهد و میتواند تغییراتی در دیدواهها بهوجود آورد و محیطهایی
به نفع خانواده ایجاد کند .زنان باید به این اعتماد دست یابند که مهارتهاي آنها براي زنان دی الر
و اطرافیانشان بسیار مؤثر است (هولدن رونینگ.) 1- 6 :188 ،
این در حالی است که آموزش عالی خود بهشدّت ورفتار این تفکیالک جنسالیّتی اسالت و زنالان
اندکی را در پستهاي باالي علمی و اجرایی خود بهکار ومارده است؛ بهعنوان نمونه طبق آمارهاي
سال  311از  1183استاد تماموقت شاغل در دانش اههاي دولتی تنها  181اسالتاد یعنالی رقمالی در
حدود  0/66درصد ،زن هستند .درصد زنان آموزش ر دانش اهی در دانش اههاي دولتی در ردههاي
پایینتر به ترتیال

عبالارت اسالت از :دانشالیاري  1/10درصالد ،اسالتادیاري  18/10درصالد ،مربّالی

 38/1درصد و مربّی آموزشیار  33/ 3درصد .با ن اهی به آمارها درمییابیم کاله حضالور زنالان در
دانش اههاي غیرانتفاعی و دانش اه آزاد ،از دانش اههاي دولتی نیز کمرنگتر است؛ بالهوونالهاي کاله
استادان تماموقت زن در دانش اههاي غیرانتفاعی تنها  1/3درصد و در دانش اههاي آزاد تنهالا 3/63
درصد استادان شاغل را تشکیل میدهند (مؤسّسهي پژوهش و برنامالهریالزي آمالوزش عالالی ،سالال
تحصیلی : 1 -11

).

بهنظر میرسد آموزش عالی نه تنها براي شکاف میان تحصیل و اشتغال زنان بلکه بالراي تغییالر
ساختار بهشدّت جنسیتی خود برنامهاي ندارد .این امر نشاندهندهي بیتوجّهی آموزش عالی به این
مسأله است که آموزش انسانها براي محیطی که خواهالان اسالتفادهي کامالل از مهالارتهالاي آنهالا
نیست ،عمالً کنشی غیراقتصادي و اتالف منابع است (هولدن رونینگ.)188 ،
در نبودِ ال وهاي مناس  ،دختران براي در هم شکستن کلیشههایی کاله آنهالا را بالراي دنیالایی
کامالً جنسیّتی و تفکیکشده آماده میسازد ،نیرو و شجاعتی در خود نمیبینند؛ بهوونهاي که حتالی
در برخی دانشکدهها که دختران بیش از  68درصد دانشجویان را تشکیل مالیدهنالد ،هالیچ زنالی در
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که ورفتن پستهاي داراي مسؤولیّت براي آنان به دنبال دارد؛ بهدست آوردن مهارتهالایی کاله در
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میان اعضاي هیأت علمی آنها دیده نمیشود و زنان تنها در سطوحی همچالون کارمنالدان دفتالري،
منشیان رؤسا یا خدمتکاران نقش ایفا میکنند .حال آن که حضور زنان در سطوح باالي دانشال اهی
میتواند به دانشجویان دربارهي حقوق اجتماعی و سیاسی آنها آواهی دهد؛ آنها را توانمند سازد؛
افق دیدشان را وسیعتر کند و امکان پیشبرد دو نوع وظیفه را به اثبات رساند و نشان دهد که زنالان
وجود تبعیضات آشکار و پنهان در استخدام و ارتقای دختران
بیشتر زنان مورد مطالعه از مواجهه با تبعیضات در محیطهاي آموزشی و شغلی سخن وفتهاند؛
امري که ارتقاي آنها را در محیطهاي آموزشی دشوارتر میکند و مانع دستیابی آنها به شغل
مورد نظر میشود؛ بهعنوان نمونه ،منیره از اولویّتهاي استخدامی براي مردان میووید« :من هیچ
شغل با پرستیژي ندیدم که اولویّت با مردان نباشد .من در خواب اه هستم .همه دخترهایی که در
رشتههاي مهندسی هستند وقتی آن ها را میویرند که مردي نباشد» .او همچنین از «شرط تأهّل»
براي جذب هیأت علمی سخن میووید؛ شرطی که اورچه شامل هر دو جنس میشود امّا در
جامعهاي که زنان در امر ازدواج بیشتر انتخابشونده هستند تا انتخاب ر ،استرس و فشار زیادي بر
زنان وارد میکند« :کسی که دکتري میخواند تمام آرزویش این است که هیأت علمی شود و شما
براي او شرط تأهّل میوذارید و بنابراین دانشجوهاي دکتري تمام دغدغهشان این است که متأهّل
شوند .یکی از چیزهایی که دخترهاي دکتري در خواب اه میوویند این است که ما پیر شدهایم.
پسرها دنبال زن  13ساله هستند .ما اشتباه کردیم چون کسی به ما ن فت که ازدواج کنیم و ازدواج
مهمتر از ادامه تحصیل است» .این در حالی است که تجربهي بسیاري از زنان مورد مطالعه نشان
میدهد که در هن ام جذب دانشجوي دکتري ،استادان به دنبال دختران مجرد هستند .منیره در این
باره میووید« :استادان ترجیح میدهند که دختران مجرد را بردارند چون آنها بهتر کار میکنند،
فرصت بیشتري دارند و همیشه میتوانند کنار دست استاد باشند».
مریم ،دانشجوي مقطع دکتري شیمی فیزیک ،نیز از تجربهي خود براي مصاحبهي آزمون
دکتري میووید« :من براي آزمون دکتري براي پنج دانش اه تهران تعیین رشته کرده بودم .در یکی
از دانش اهها ،وفتند اوّل با استاد صحبت کنید اور او شما را پذیرفت ،بعد بیایید .براي مصاحبهي
علمی این استاد تمام سوابق من از دبیرستان تا فوق لیسانس را با عالقه دنبال کرد و بعد که من
وفتم ازدواج کردهام و بچّه دارم ،او وفت نه ،رشتهي شما به من نمیخورد .وضع تحصیلی
خانوادوی من ،معدّل دبیرستان ،مدرسه ،معدّل لیسانس ،فوق لیسانس ،مقاالت و پروژه همه به نظر
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میتوانند هم بهعنوان متخصّص در خدمت جامعه و هم همسر و مادري موفق باشند.
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او بسیار عالی میآمد ولی بعد که من وفتم ازدواج کردهام ،وفت نه .خوشبختانه دانش اه تهران این
برخورد را با من نداشت ،ولی این تجربه در ذهن من مانده است .این مورد تنها شامل من نبود و
خیلی از دوستانم نیز چنین تجربهاي داشتند».
از سوي دی ر ،دختران از تبعیض در اعطاي برخی فرصتها مانند فرصتهاي مطالعاتی و نیز
دانشجوي مقطع دکتري حقوق جزاي دانش اه شهید بهشتی ،این پرسش را مطرح میکند که چرا
تعداد دختران در تحصیالت تکمیلی کم میشود« :در حوزههاي کاري و پژوهشی خیلی وقتها
این موضوع که تو زن هستی برایت مانع ایجاد میکند .در دورهي دکتري در برخی از دانش اهها در
وزینش بین مرد و زن تبعیض هست .رشتهي ما رشتهي مردانهاي دیده میشود .من مصاحبهام اوّل
شدم ولی برخی خانمها که ل

مرز بودند ،آقایان را برمیداشتند .یا در رشتهي حقوق خصوصی در

دانش اه خودمان استادي هست که مخالف دکتري خواندن خانمهاست .نه به این معنی که خانمها
توان دکتري خواندن را ندارند ،بلکه به این دلیل که می ووید مملکت چهار سال خرج خانمها
میکند ،ولی خانمها بهراحتی بعد از ازدواج دنبال کار نمیروند .به همین دلیل تا چندین سال
حقوق خصوصی این جا خیلی سخت دانشجوي دختر جذب میکرد و یا اور ازدواج کرده بود که
باز هم این قضیّه سختتر بود» (مصاحبه با نادیا.) 313 ،
با توجّه به نمونههاي فوق ،دانش اههاي ما به جاي آن که مسألهي شکاف میان تحصیل و
اشتغال زنان را مسألهي دانش اه بدانند و براي رفع آن چارهجویی کنند ،عمالً خود نیز به تداوم
تبعیضها کمک میکنند و راه را بر رشد و ترقی زنان میبندند.
بنا به تجارب زنان مورد مطالعه ،تبعیض تنها شامل فرصتهاي آموزشی یا شغلی نمیشود،
بلکه تبعیض در اعطاي امکانات رفاهی نیز راه را بر ارتقاي زنان میبندد؛ بهعنوان نمونه ملیحه،
دانشجوي مقطع دکتري شیمی ،از دشواري اعطاي خواب اه متأهّلین به زنان متأهّل سخن میووید؛
امري که شرایط تحصیل را براي مادران بسیار دشوار میکند« :من دوستی داشتم که دانشجوي
دکتري بود و بچّهي پنج ساله داشت و بهش خواب اه نمیدادند که بچّهاش را بیاورد .سال سوم تازه
بهش خواب اه دادند .شوهرش خیلی همراه بود و یک ش

بچّه بهانهي او را ورفته بود و شوهرش

از شمال بچّه را آورده بود خواب اه و خواب اه اجازه نمیداد که او بیرون برود و بچّهاش را ببیند».
مقررات سختویرانهي خواب اهها نسبت به زنان دانشجو واه وضعیّت تحقیرآمیزي را براي آنها
رقم میزند .طبق مقررات خواب اهها پسران بسیار جوان هر ساعتی که بخواهند میتوانند به
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از تبعیض در هن ام وزینش براي فوقلیسانس و دکتري سخن میوویند؛ بهعنوان نمونه نادیا،
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خواب اه وارد یا از آن خارج شوند ،در حالی که زنان در هر سنی که باشند باید ساعت  1ش

وارد

خواب اه شوند و پس از آن نیز به هیچ وجه حق خارج شدن از خواب اه را ندارند .این امر موج
خشم زنان دانشجو بهویژه دانشجویان مقطع دکتري است که واه حدود  18سال سن دارند.
دانشجویان رشتههاي علوم پزشکی تنها دانشجویانی هستند که به دلیل اجبار به وذراندن طرح،
رادیولوژي« :در رشتههاي پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازي معموالً زنان کار میکنند ،ولی ممکن
است از همهي توانشان استفاده نکنند .مثالً برخی از پزشکان که شوهرانشان پزشکهاي با
درآمدهاي باال هستند ،ممکن است دلشان نخواهد زنشان کار کند .ولی در رشته هاي دی ر مثالً
مامایی یا پرستاري یا رشتههاي بهداشت ،طرحشان را میوذرانند ولی بعد اور همسر پزشک پیدا
کنند که پردرآمد باشد کار نمیکنند» .همچنین او از تبعیضهایی سخن میووید که به دلیل
سهمیهي زنان ،عمالً طرح اجباري زنان پزشک را از دو سال به هشت سال تبدیل کرده و شدیداً
مورد اعتراض پزشکان زن قرار ورفته است« :همهي رشتههاي پزشکی در تخصّص اور سهمیهي
زنان داشتهاند ،هشت سال مجبور به تعهّد هستند که حقوقی با تعرفهي دولتی ب یرند و حق مط
هم ندارند .این در حالی است که ما میتوانیم ضمن انجام تعهّدات خود در مط

هم کار کنیم و

توان آن را داریم .یعنی یک پزشکی که در  18سال ی تخصّص ورفته ،بعد از هشت سال تعهّد
مجبور است در  38سال ی تازه مط

داشته باشد و بهرهاي از کارش نمیبرد» ( مصاحبه با مریم،

 .) 313همین تبعیضها برخی زنان را از ادامهي کار بازداشته است .این در بستري است که
ایدئولوژي تقسیم کار جنسیّتی بسیار قوي است ،هویّت شغلی زنان ضعیف است و جامعه امکانات
الزم را براي آسانتر کردن پیوند میان زندوی حرفهاي و زندوی خصوصی زنان مهیّا نکرده است.
این باور که مردان نانآور خانواده هستند و به همین دلیل اولویّت شغلی باید با آنها باشد،
باوري است که حتی در میان استادان دانش اه نیز وجود دارد و عمالً فرصتهاي شغلی را در
اختیار مردان قرار میدهد .مریم ،دانشجوي مقطع دکتري شیمی فیزیک ،در این باره میووید« :ما
دانشجوهاي فوق لیسانس و دکتري در یک آزمایش اه هستیم .شش نفر در این آزمایش اه هستیم،
ولی حتی ن اههاي استادهاي ما این است که اور موقعیّتی پیش بیاید ،پسرها هستند که واقعاً به کار
و درآمد نیاز دارند و نه دخترها» (مصاحبه با مریم.) 313 ،
این تبعیضها در بستري است که کارفرمایان نیز انتظار دارند در ازاي کار برابر ،زنان درآمد
کمتري تقاضا کنند .نروس ،دانشجوي مقطع دکتري شیمی ،در این زمینه میووید« :در قانون کار
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حقوق زن و مرد برابر است و برخی کارفرماها برایشان فرقی نمیکند که نیروي کارشان زن باشد
یا مرد ولی انتظار دارند که زنها حقوق کمتري دریافت کنند» .این در حالی است که به باور زنان
مورد مطالعه ،در بسیاري از رشتهها زنان بسیار دقیق هستند و خیلی خوب کار میکنند .به وفتهي
نروس« :درصد زیادي از خانمها خیلی دقیق کار میکنند و عدّهي بسیار کمی ممکن است که
مردهاي بیشتري استخدام کنند ،ولی این قدر زنهایی که تقاضا فرستاده بودند ،سزاوارتر بودند که
آنها مجبور شدند که زن استخدام کنند» (مصاحبه با نروس.) 313 ،
با شنیدن روایت دختران از تبعیضها درمییابیم که جوّي از ناامیدي حتی آن دسته از دخترانی
را که به مرات

باالي علمی رسیدهاند ،در برورفته است .آنها امید چندانی به پیشرفت شغلی خود

ندارند و از بیاحترامی در محیط کار ن رانند .برخی از آنان از این که نتوانستهاند میان زندوی
حرفهاي و شخصی خود توازن برقرار کنند ،بیمناک هستند و برخی نیز به سب

فرصتهاي از

دست رفتهي خود براي ازدواج و تشکیل زندوی ناراحتند .در جامعهاي که هنجارهاي انتخاب
همسر در میان مردان همچنان بر ویژویهاي فیزیکی زنان تأکید بسیار دارد ،زنان تحصیلکرده خود
را در بازار ازدواج هم در موقعیّت فروتر نسبت به زنانِ کمتر تحصیلکرده و جوانتر میبینند و
بدین ترتی

فشار بسیاري بر این زنان وارد میشود.

قدرتمندی تقسیم کار مبتنی بر جنس
با وجود افزایش حضور زنان در دانش اهها همچنان ایدئولوژي تقسیم کار جنسیّتی که کارِ خانه
را وظیفهي زنان و نانآوري را وظیفه و نقش مردان میداند ،در جامعهي ایران پررنگ است .بهنظر
میرسد بازتولید این ایدئولوژي حتی در دانش اهها که مکانی مدرن بهشمار میآیند ،همچنان تداوم
دارد .وجود این ایدئولوژي و نبودِ برخی زمینههاي ساختاري براي حضور زنان شاغل بهویژه به
هن ام داشتن کودک ،چالش میان زندوی خصوصی و حرفهاي را عمیقتر کرده است تا حدّي که
در بسیاري از موارد ،زنان شاغل به هن ام داشتن فرزند از شغل خود کناره میویرند؛ امري که
بازوشت آنها را به زندوی حرفهاي پس از چند سال دشوار میکند.
اکثر زنان متأهّلِ مورد مطالعه ،کار خان ی را وظیفه و مسؤولیّت خود دانستهاند و اورچه برخی
از این زنان از مشارکت همسران خود در کار خان ی سخن وفتهاند ،این مشارکت را کمک و لطف
آنها بهشمار آوردهاند .بنابراین ،انجام مسؤولیّتهاي خانوادوی بهویژه هن امی که پاي
مسؤولیّتهاي مربوط به کودکان در میان است ،تقریباً از نظر همهي زنان مورد مطالعه ،مسؤولیّت
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آنها محسوب میشده و براي بیشتر آنها باع

کنارهویري موقت یا دائمی از بازار کار شده

است.
مریم که داراي پسري پنج ساله است و دغدغهي اصلی زندوی او نویسندوی است ،ازدواج و
بچّهدار شدن را عاملی میداند که باع

کند شدن تیغش شده است« :من از یک طرف دوست

ولی او هم زود بیدار میشد و کار من اصالً تعطیل میشد .کنار اینها این غصّه بود که نمیتوانم به
کار اصلیام برسم .حتی نمیتوانستم مطالعه بکنم» (مصاحبه با مریم.) 313 ،
بر اساس روایتهاي زنان مورد مطالعه ،بهنظر میرسد وجود ایدئولوژياي که بر تقسیم
جنسیّتی کار تأکید میکند و نیز درونی شدن این ایدئولوژي در زنان و مردان ،بر دیرپایی این
تقسیم کار تأثیر فراوان دارد .البته میتوان از این نیز فراتر رفت و بر پایهي روایتها و تجربههاي
زیستهي زنان چنین اظهار کرد که حتی اور این ایدئولوژي ،تصل

و مشروعیّت خود را در

باورهاي زنان از دست داده باشد ،باز هم آنها تسلیم وضعیّتی میشوند که زنان را نسبت به
شوهران خود ،فرودست میخواهد؛ زیرا بهعنوان نمونه ،وجود فرصتهاي نابرابر براي زنان و
مردان در جامعه در دسترسی به کار و درآمد ،خود در ادامه و تقویت این ال و در خانوادههاي
مورد بررسی ،نقش مهمّی دارد .از سوي دی ر ،شرایط جامعهي ایران بهعنوان جامعهاي در حال
وذار نیز به تشدید تقسیم کار جنسیّتی میان زنان و مردان کمک میکند .برخی هنجارهاي مبتنی بر
برابري زن و مرد در خانوادههاي ایرانی پذیرفته شده ولی پذیرش این هنجارها هم ام با پذیرش
هنجارهایی که خواستار تقسیم کار عادالنهتر میان زنان و مردان در خانواده و اجتماع است ،نبوده
است .وجود هنجارهاي متناقض با برابري نه تنها در مسؤول دانستنِ زنان در کار خان ی تبلور
مییابد ،بلکه زنان نیز در موارد متعدّدي پذیرفتهاند که مسؤولیّت نانآوري با مردان است .این امر
در شرایط امروزین واه موج

اختالل در خانوادهها میشود .از طرف دی ر ،وجود معیارهاي

متفاوت زنان و مردان دربارهي شیوهي انجام کار خان ی موج

میشود که ال وي زنانه دانستن

کار خان ی و تربیت کودکان تقویت یابد .این در حالی است که نهادهاي جامعهي ایران نیز توانایی
الزم را براي انطباق با شرایط امروز زنان تحصیلکرده ندارند؛ بهعنوان نمونه ،مراکز ن هداري
کودکان اندک و وران هستند و مدارس دولتی در مقطع دبستان تنها تا ساعت  1ظهر کار میکنند.
همهي این عوامل دست به دست هم داده و موج

شدهاند تا بسیاري از زنان تحصیلکرده عمالً

کار بیرون از منزل را پس از بچّهدار شدن رها کنند .لیال ،مدرّس کارآفرینی در دانش اه علمی
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کاربردي و فوقلیسانس کارآفرینی ،از مشاهدات خود دربارهي همکاران متأهّل میووید:
«خانمهایی که االن کار میکنند بهویژه زنان متأهّل همه خسته ،غم ین و مضطرب هستند .چون
سیکل زندوی یک زن متأهّل این طوري است که سعی میکنند زود بیدار شوند .بچّهها را آماده
کنند و ببرند مدرسه و بعد بیایند سر کار .بعد خیلی مضطرب هستند که ظهر به بچّهها برسند.
خانهشان را چه کنند» (مصاحبه با لیال.) 313 ،
نتیجهگیری
همانوونه که نتایج پژوهش با تکیه بر روایت دانشآموخت ان رشتههاي مختلف در ایران ،در
این تحقیق بازخوانی شده و نشان داده است ،شکاف میان تحصیل و اشتغال زنان در زمینهاي
وسترش مییابد که درصد وستردهاي از دختران عمالً به رشتههایی سوق داده شوند که بازار کار
مناسبی در کشور براي آنها وجود ندارد .شاید بتوان وفت دختران در این جا ال ویی را دنبال
میکنند که بیشتر بر فایدهي مصرفی پایدار براي بهبود رضایت آینده از زندوی و یا فایدهي
مصرفی ناپایدار تکیه دارد و کمتر به دنبال سرمایهوذاري در رشتههایی است که کاري درآمدزا را
در آینده براي آنها رقم زند .در دانش اه نیز عمالً مهارتهاي مورد نیاز براي حضور مؤثر در بازار
کار در اختیار دانشجویان قرار نمیویرد .به دلیل مردانه بودن ساختارهاي دانش اه حتی در بطن
دانش اه نیز ال وهاي موفقی که توانسته باشند موفقیّت شغلی را با زندوی خانوادوی تلفیق دهند،
براي دختران کمتر قابل ارائه هستند .موارد یادشده ،در بستري از تبعیضها به همراه ایدئولوژيِ
شدیداً جنسورا که بر دنیاهاي متفاوت براي زنان و مردان تأکید میکند ،عمالً شرایطی را فراهم
میسازد که در بازار کار بحرانزده و ناکارآمد جامعهي ایران ،فرصتهاي اندکی براي حضور زنان
باقی میماند.
سازمان همکاري و توسعهي اقتصادي در وزارشی دربارهي اقدامات خود براي برابري زن و
مرد در آموزش ،کار و کارآفرینی در کشورهاي عضو ،در سال

 18پیشنهادهایی براي بهبود

وضعیّت برابري زن و مرد در آموزش و اشتغال در کشورهاي عضو و کشورهاي در حال توسعه
ارائه داده است که بهنظر میرسد برخی از آنها میتواند براي جامعهي ما نیز مفید باشد .این
پیشنهادها و راه حلها عبارتند از :بازبینی برنامههاي درسی و سیاستهاي آموزشی براي اجتناب از
OCDE

1
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انتقال کلیشههاي مبتنی بر جنس؛ تشویق دختران به تحصیل در رشتههاي علوم دقیقه ،تکنولوژي،
ریاضی و مهندسی؛ ایجاد تعادل در میان بدنهي مدرّسان به معناي حضور بیشتر مدرّسان زن؛ قرار
دادن زنان در مشاغلی که عموماً از سوي مردان اداره میشوند؛ بهبود کیفیّت آموزش و ارتقاي
مدیریّت مؤثر منابع براي بهبود نتایج تحصیلی دختران و پسران (همان .)3 :همچنین پیشنهادهاي
ان یزههاي مالی به والدین بهویژه مادران براي پرداختن به فعّالیّتی درآمدزا است .این ان یزهها
عبارتند از :اعطاي کمکهایی در طول دوران نوزادي کودک به شکل مرخصی استحقاقی به والدین
و نیز خدمات ن هداري پیش از دبستان به کودکان براي آن که والدین بهویژه مادران بتوانند به کار
بپردازند ،تشویق مردان به استفادهي بیشتر و طوالنیتر از حق مرخصی والدین و تشویق پدران به
صرف وقت بیشتر براي کودکان خود .این امر به زنان اجازه میدهد که بیشتر بتوانند با بازار کار
ارتباط برقرار کنند و تصوّر کارفرمایان را از تعهّد شغلی زنان بهبود بخشند .همچنین به آنها امکان
میدهد تا سهم برابرتري را در درآمد و مسؤولیّتهاي خانوادوی به عهده ویرند (همان 6 :و .)1
همانوونه که در پیشنهادهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي نیز میبینیم ،بهنظر میرسد
رواج تقسیم کاري مشارکتیتر میتواند به افزایش اشتغال زنان کمک کند .کوشش براي زدودن
کلیشههایی که زن و مرد را به دو دنیاي جداوانه منتس

میکند ،باید از همان کودکی در دستور

کار برنامهریزان آموزشی و دی ر نهادهاي اجتماعی قرار ویرد .همچنین تالشها باید براي تشویق
سرمایهوذاري بیشتر مردان در زندوی خانوادوی و سرمایهوذاري بیشتر زنان در زندوی حرفهاي
باشد .یکی از پیشنهادهاي سازمان همکاري و توسعهي اقتصادي براي بهبود برابري زنان و مردان
در اشتغال ،مبارزهي فعّاالنهتر علیه اشکال تبعیض و توسعهي حقوق زنان است .برخی پیشنهادهاي
سازمان براي کشورهاي در حال توسعه مانند تضمین حقوق مالکیّت و ارث زنان و شناخت
مناس

آنها از حقوق خود ،میتواند براي کشور ما که ورفتار توسعهي ناموزون در زمینههاي

مختلف است ،مفید باشد .بنا به این وزارش ،عدم دسترسی به منابع و آواهی کم زنان میتواند
تأثیرات منفی بر امنیّت غذایی خانوادهها داشته باشد؛ آسی پذیري زنان را در مقابل فقر و خشونت
تشدید کند؛ زنان را از دسترسی به وامهاي بانکی و خدمات مالی بازدارد و قدرت تصمیمویري
آنها را کاهش دهد .اصالحاتی مانند ثبت مالکیّت زمین و بازبینی قانون ارث ،حقوق مالکیّت زنان
را تضمین میکند و پیشبینی مکانیسمهایی براي تضمین این حقوق میتواند آیندهي شغلی
بسیاري از زنان را بهبود بخشد (همان).
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مطالعهی زمینههای شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار201 ............

همچنانکه در یافتههاي تحقیق مالحظه شد ،یکی از مشکالتی که زنان را از دستیابی به بازار
کار باز میدارد ،کمبود مهارتهایی است که بازار کار به آنها نیاز دارد .بنابراین ،مهارتهاي
کارآفرینی و آواهیبخشی دربارهي امکاناتی که زنان با استفاده از آنها میتوانند خود آغازور کاري
شوند ،یکی از ضروریّات جامعهي امروز ماست .در مصاحبه با برخی دانشآموخت ان در طول این
زندوی آنها را تأمین کند ،خود با تالش و مطالعه توانستهاند کاري براي خود تعریف کنند و در
حال حاضر نیز احساس رضایت و تا حدودي امنیّت دارند.
با مطالعهي روایتهاي زنان ،ضرورت ایجاد مهدها و مکانهایی براي ن هداري کودکان که
ارزان ،در دسترس و قابل اعتماد باشند و در آن جا به کودکان اهمّیّت داده شود ،آشکار میوردد.
در حال حاضر ،مهدهاي قابل اعتماد و منطبق با ارزشهاي تربیتی نوین که مبتنی بر دیده شدن و
احترام به کودکان است ،وران و دور از دسترس بسیاري از خانوادهها هستند .در بسیاري موارد،
زنان با انتخابی عقالنی تصمیم میویرند به جاي فرستادن کودکان خود به مهدهایی که واه مستلزم
هزینه کردن همهي درآمد آنهاست ،خود دست از کار بشویند؛ امري که نه تنها در بسیاري از
موارد به نفع کودکان و زنان نیست ،بلکه امکان بازوشت زنان را به محیط کار دشوار میسازد.
شاید این توصیهي شریل سندبرگ را باید به ووش جان سپرد که زنان و مردان باید براي سالهاي
آغازین کودکی فرزندان خود سرمایهوذاري کنند و حتی اور همهي درآمد یکی از آنها صرف
فرستادن کودکان به مهد یا استخدام پرستار شود ،به آن به چشم سرمایهوذاري براي آینده بن رند
(سندبرگ .) 313 ،در واقع ،باقی ماندن در بازار کار به نفع کودکان ،خانواده و کشور است.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 5:55 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

تحقیق مشاهده شد که برخی از آنها آن واه که میبینند مهارت کس شده در دانش اه نمیتواند

49 تابستان،1 شمارهی، دورهی چهارم، فرهنگی- فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی...............202

منابع
. ترجمهي آزاده آزادنژاد، آسیبها و راهکارها، ) موفّقیّت حرفهای زنان313(  شریل،سندبرگ

.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 5:55 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

. اوان:تهران
. قطره: تهران، ) توسعه و چالشهای زنان ایران30 (  ژاله، شاديطل

.1

. نیروی کار و سرشماری، ) دفتر آمارهای جمعیّت306( مرکز آمار ایران

.3

 وروه پژوهشهاي آماري، ) آمار آموزش عالی ایران31 - 311(  تحقیقات و فناوري،وزارت علوم

.1

.و فناوري اطالعات
5. Descarries, Francine, Corbeil, Christine. ( 1994). «Femmes, famille et travail:
enjeux et défis de la conciliation», Un document produit en version numérique par JeanMarie Tremblay, bénévole, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, Site web
pédagogique: http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/ Dans le cadre de la collection: "Les
classiques des sciences sociales", consulté : le 10 janvier 2015.
6. Dubar , Claude. (2000). , La crise des identités: l'interprétation d'une
mutation, Paris, PUF.
7. Marquet, Jacques. (2003). «Les défis de la famille contemporaine», Sociologue,
professeur à l'Unité d'anthropologie et de sociologie (UCL) et à l'Institut d'études
de la famille et de la sexualité (UCL).
8. Singly, François de. ( 1987). Fortune et infortune de la femmes mariée, Paris,
PUF.
9. Dévoué Elina Marie. (2005). «Demande d’ensignement supérieur et attractivité des
régions françaises pour les étudiants (1990-2002)», Revue d’Economie Régionale et
Urbaine, février 2005, pp 109-124.
10. Holden Rønning Anne (2001 ), «LES FEMMES, L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET LE DEVELOPPEMENT», RAPPORT D’EVALUATION DU
PROJET SEXENNAL DE RESEAUX UNITWIN ET CHAIRES UNESCO, 53 p.
11. Meulders D, Humblet P, Maron L ,Gaëlle A, (2010), Politiques publiques pour
promouvoir l’emploi des parents et l’inclusion sociale, Gent, Academia Press.
12. Meulders.D. (2000). «LA PLACE DES FEMMES DANS LE MONDE DU
TRAVAIL» in : www.laicite.org/article.php?theroot=4&theid=0003, consulté: le 5
juin 2015.
13. Raport de FMI (2015), «pourquoi faut-il encourager le travail des femmes?» in:
http://www.terrafemina.com/emploi-a-carrieres/actu/articles/31158-fmi-pourquoifaut-il-encourager-le-travail-des-femmes-.html, consulté: le 10 juin 2015.
14. Rapport sur l’initiative de l’OCDE pour la parité: l’égalité entre hommes et
femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat. ( 2011). Réunion du
Conseil au niveau des ministres Paris, 25-26 mai 2011.
15. Rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l’enseignement supérieur et la recherche, remis à Monsieur François Goulard, Ministre
délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche par le Comité pour l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et la
recherche mis en place le 26 janvier 2006, 78 p.

