
  
  
  
  
   
 

  

  

  

  هاي  بررسی تطبیقی وضعیت اجتماعی زنان در دولت
  دو دهه اخیر
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  چکیده  

در هم تنیدگی امر سیاسی و اجتماعی، نیروهاي اجتماعی را به عرصه سیاست 
پس از انقالب  در ایران ،اند یاجتماع نیروهاي نیتر مهم از زنان. دهد یمپیوند 

 - هاي مختلف اجتماعی هایی در حوزه هاي مختلف تالش دولت اسالمی،
مقاله حاضر در صدد است تا به . اند فرهنگی در رابطه با زنان صورت داده

بررسی وضعیت اجتماعی زنان در عرصه مدیریت مناصب دولتی، اشتغال و 
پنجم تا  هاي زش و تحصیالت و سرپرستی خانوار از دولتآمو بیکاري،

براي نیل به این هدف از روش تحلیل . یازدهم جمهوري اسالمی ایران بپردازد
ثانویه استفاده شده و نتایج ذیل حاصل گردیده است؛ حضور زنان در عرصه 
مدیریت مناصب دولتی طی دو دهه روند صعودي داشته اما این رشد در 
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از نظر اشتغال وضعیت زنان در دهه . و میانی مدیریت بوده استسطوح پایه 
 سیر 80روند بیکاري براي زنان از دهه هشتاد بوده و  هفتاد نسبتاً بهتر از دهه

هماهنگ  و تحصیالت زنانروند اشتغال  از سوي دیگر .است صعودي داشته
 يآقاتحصیالت و اشتغال زنان در دوره دوم . با یکدیگر پیش نرفته است

هاي   احمدي نژاد از وضعیت بهتري نسبت به دوره آقايخاتمی و دوره اول
قبل و بعد برخوردار بوده است و پیش از این دوره زمانی اشتغال بر 

 دولت آقاي احمدي نژاد تا  آقايتحصیالت پیشی گرفته و از دوره دوم
 .روحانی این روند معکوس شده و تحصیالت از اشتغال سبقت گرفته است

در   درصد7,5عرصه سرپرستی خانوار، درصد زنان سرپرست خانوار از در 
 درصد در دولت آقاي روحانی 12,9هاشمی رفسنجانی به  دولت اول آقاي

دستخوش  رسیده است و طی این دوره زمانی هویت زنان سرپرست خانوار
 طی یک دهه اخیر عمده زنان سر پرست خانوار بطوري که تحول شده است

 .اند سرپرست و بی همسر در اثر طالق تشکیل دادهخود را زنان

  مدیریت مناصب دولتی زنان، اشتغال و بیکاري زنان،:هاي کلیدي واژه
  آموزش و تحصیالت زنان و زنان سرپرست خانوار

 

  مقدمه
به طور نسبی از   دارا بودن نیمی از جمعیت و داشتن نقش مهم در جامعها وجودزنان ب

حاشیه بودگی زنان در جامعه بازتولید شده و تغییر .  نیستندجایگاه مطلوبی برخوردار
و در سطح   نیازمند اقداماتی مناسب است،مسیر جریان این بازتولید در سطوح مختلف

نیروهاي اجتماعی دیالکتیک  شناخت.  ستها ي دولتها سیاستگذاري کالن معطوف به
عه و نیز شناخت ي جامها گسست، تعارضات، ها پیچیدگی و دولت مستلزم شناخت

. اند آمده در جامعه پدید ها و نیروهایی است که پیرامون این گسست ها بندي گروه
ي اجتماعی ها شکاف ریتأثي گوناگون تحت ها وهیشبه اي  هزندگی سیاسی در هر جامع

از نظر ضرورت . ردیگ یم قرار ها آنو سیاسی خاص آن جامعه و نحوه صورت بندي 
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و پایدار  ي الیتغیرها یژگیو و به مقتضاي برخی اند يساختار اه تکوین، برخی از شکاف
. اند یخیتاري ها بزنگاهمحصول تحوالت و  برخی دیگر  واند آمدهجامعه انسانی پدید 

ي اجتماعی و سیاسی فعال درون جامعه که گاه خصلت متقاطع و ها گسستوجود 
از . شود یمي بیشتر ها تگسس زمینه ساز بازتولید کنند یمزمانی ویژگی متراکم پیدا 

 ملت است که از منظر گفتمانی -ي جامعه ایرانی شکاف دولتها گسست نیتر مهم
دولت نماد ماکروفیزیک قدرت و . سازد یمنوعی رابطه عمودي قدرت را به ذهن متبادر 

حضور یک شکاف فعال نظیر شکاف . روح کالبد یافته قدرت در نسبت با ملت است
. شود یمي فعال و نیمه فعال دیگر ها گسست و ها ز بروز شکافزمینه سا  ملت–دولت 

...  ملت ممکن است سبب شکاف قومیتی، جنسیتی و–به عنوان نمونه شکاف دولت 
مردان   کهشود یماین امر به ذهن متبادر  1در نخستین برداشت از گسست جنسیتی. شود

ملت در حاشیه قدرت جاي  و زنان متناظر با اند شدهمتناظر با دولت نماد قدرت لحاظ 
 هرچند در اولین گام هر گسستی در جامعه رابطه نابرابر قدرت را نمایان. اند گرفته

 یکی ها آناجتماعی   قدرت را با اشکال سلطه به رغم تداعی ذاتیتوان ینم اما سازد یم
مان به أانگاشت بلکه چهره ژانوسی قدرت بازدارندگی و توانمندسازي را به طور تو

ي زندگی روزانه قدرت دست در دست اشکال ها حوزهدر بسیاري از . گذارد یمش نمای
 ساختارها و هم سایر عامالن ریتأثعامالن هم تحت  ،کند یمساختاري سلطه حرکت 

 ،ي سایر عامالنها میتحري ساختاري و زمانی ها میتحرگاهی  قرار دارند و
 فقط محدود کننده ها ن تحریم اما ای؛کند یمیی را براي عامالن ایجاد ها تیمحدود
ي خاص ها تیفعال توانا ساز باشند و عامالن را به توانند یم در عین حال ها آننیستند 

آنچه در مورد زنان در دو دهه اخیر رخ داده از این منظر قابل تحلیل است . ترغیب کنند
ي ها سوژهزنان وجود داشته است، زنان  که بر سر راه که با وجود برخی موانع ساختاري

جرح و تعدیل ساختارها  پدید آمده در جهتاي  ه و هر گاه روزناند نبودهمنفعل ساختار 
مقاله حاضر در صدد است تا به  .اند نمودهو وضعیت خود را برساخت اند  برداشتهگام 

                                                
1. gender gap 
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 نهاد قدرت نیتر مهمو مردان در نسبت با  بررسی تطبیقی وضعیت اجتماعی زنان
تحقق این امر وضعیت اجتماعی زنان در چهار عرصه مدیریت و براي . بپردازد) دولت(

مناصب دولتی، اشتغال و بیکاري، آموزش و تحصیالت و سرپرستی خانوار از دولت 
  .پنجم تا یازدهم مطمح نظر قرار گرفته است

  
  پیشینه تحقیق

مقاالتی از وضعیت زنان در فاصله ) 1394 (رانیاگزارش وضعیت اجتماعی زنان در 
به  را در سه سطح خرد، میانی و کالن  است که وضعیت زنان1380-90ي اه سال

سیماي جمعیتی زنان، وضعیت آموزش و سالمت  در سطح خرد،. تصویر کشیده است
در سطح میانی سه فصل با عناوین روند . فصل مطرح شده است آنان در قالب سه

و سطح  ستا  شده و هنجارهاي خانوادگی بیان ها ازدواج و طالق، دگرگونی ارزش
ی، اجتماعی  فرهنگکالن این گزارش شامل پنج فصل با عناوین حوزه اقتصادي، سیاسی،

  .و توسعه انسانی است
سنجش سهم علمی زنان دانشگاهی " اثري با عنوان در) 1394(رازقی و دیگران 

 به مطالعه و بررسی جایگاه و سهم زنان در نشریات و مجالت "رشته علوم اجتماعی
مقاالت مورد  در این مقاله از روش تحلیل ثانویه استفاده شده و. اند پرداختهاهی دانشگ

 انتخاب 1392 تا 1388ي ها سال نشریه علمی پژوهشی در فاصله 18بررسی از بایگانی 
 درصد 28 درصد مجالت مدیر مسئول و در 22زنان در   و نتایج نشان داده کهاند شده

 درصد از هیئت تحریریه زن 47ه داشته و همچنین برعهدرا  مسئولیت سردبیري ها آن
 درصد 23 نویسنده اول و در ها آن درصد 19 زنان در ، مقاله685از مجموع . اند بوده

 درصد به صورت 6,5 مقاالت زنان نویسنده تک و  درصد4فقط . اند  بودهنویسنده دوم
 درصد 42مقاالت میزان کلی مشارکت زنان در نوشتن . هم نویسی زنان باهم بوده است

  .نتایج تحقیق مبین نابرابري جنسیتی در تولید مقاالت علمی بوده است. بوده است
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تحلیل فضایی "در اثري با عنوان ) 1392 (گرانیدهدایت اهللا نوري و 
ي عمده اشتغال زنان در کشور با شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی وضعیت ها شاخص

 و میزان شکاف بین مناطق مختلف اند پرداختهان ي کشور در حوزه اشتغال زنها استان
 شاخص اشتغال 16اطالعات مربوط به . اند کرده تببین ها کشور را از منظر این شاخص

 درصد از 20 نشانگر آن است که ، است1389بر اساس مستندات آمار سال که زنان 
 نسبتاً درصد در سطح 16 ،برخوردار کامالًي کشور در سطح برخوردار و ها استان

نتایج تحلیل . اند بوده محروم نسبتاً درصد در سطح محروم و 67و ) متوسط(برخوردار 
ي ها استان ،ي اشتغال زنانها شاخصمندي از  از نظر بهره  کهدهد یمپژوهش نشان 

به استثناء  (يمرکزي ها استانمطلوب و   غرب و شمال شرق در وضعیت شمالشمال،
 .ب غرب کشور وضعیت نامطلوبی داردجنوب، جنوب شرق و جنو) اصفهان

ي جنسیتی در ها ينابرابراثر " اثري با عنوان در) 1392 (یزانوس صامتی و 
 ریتأثبه بررسی و مقایسه ) 2010-1990 (یانساناشتغال و آموزش بر شاخص توسعه 

اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی در کشورهاي در حال توسعه و توسعه 
بر اساس نتایج این تحقیق نابرابري . ندا  پرداخته2010-1990 يها سالیافته طی 

 نابرابري جنسیتی در اشتغال بیش از ریتأثجنسیتی اثر منفی بر اشتغال و آموزش دارد و 
  . آن بر آموزش استریتأث

ي سنجش وضعیت ها شاخصتحقیقی با عنوان  در) 1389 (یمحبپاپی نژاد و 
ي موجود براي تهیه گزارش مستند آماري ها اخصشاقدام به گردآوري  زنان و خانواده

ي ها شاخصیی که در این اثر مطرح شده ها شاخصاز جمله . اند کردهاز وضعیت زنان 
 همچنین ندباش یجمعیتی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، پژوهشی م

و نابرابري  توسعه انسانی، فقر انسانی، توانمند سازي(جهانی جنسیتی  يها شاخص
  .اند گرفتهنیز مورد توجه قرار ) یتیجنس

در اثري با عنوان توانمندي زنان، نقدي بر ) 1389 (گرانیدنایال کبیر و 
رویکردهاي رایج توسعه در قالب چندین مقاله به مقوله قدرتمند شدن زنان وعوامل و 
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اري و عمل و سنجش ذدستاوردهاي آن، رویکردهاي توانمندسازي زنان در سیاستگ
  .دنپرداز یمزنان به عنوان یک متغیر در توسعه بین المللی توانمندي 

در اثري با عنوان پیش نویس منشور جایگاه زن در ) 1383 (انیآکوچک احمد
فرآیند توسعه کشور به بررسی مبانی معرفت شناختی نظریه زنان در توسعه، ترسیم 

ي مشارکت اه استیس و راهبردها براي زنان و ها وضعیت مطلوب براي زنان، سیاست
  .پردازد یماجتماعی 

 به "توسعه و لزوم برنامه ریزي جنسیتی" اثري با عنوان در) 1380 (کوبرشین
در رویکردهاي مدرن که  .پردازد یمرویکردهاي سنتی و مدرن نسبت به زنان  بررسی

 به مباحث توسعه و نظریات توسعه در دهد یمبخش مهمی از مقاله وي را تشکیل 
بهداشت، (توسعه ي ها شاخص و وضعیت زنان را بر اساس دازدپر یمحوزه زنان 

  و در نهایتدینما یمبررسی ) آموزش و اشتغال در جامعه و مشارکت در امور سیاسی
  .کند یمموانع مشارکت زنان در فرآیند توسعه را ذکر 

 هریک از منظر خاصی وضعیت یادشدهي ها مالحظه گردیدپژوهش همانطور که
برخی از منظر فرهنگی به مطالعه و بررسی جایگاه و سهم . اند ودهنمزنان را بررسی 

) 1394فراستخواه و دیگران، : 1394رازقی و دیگران . (اند پرداختهزنان در عرصه علم 
 .اند پرداختهي عمده اشتغال زنان در کشور ها شاخصتحلیل  برخی از منظر اقتصادي به

از آثار با رویکرد اي  هپار) 1394یگران، ؛ راغفر و د1392 گرانیدهدایت اهللا نوري و (
ي جمعیتی، اجتماعی، اقتصادي، ها شاخصیی نظیر ها شاخصعام تر اقدام به گردآوري 
در مقاله حاضر اما ) 1389 یمحبپاپی نژاد و (اند  نمودهاقدام  فرهنگی، سیاسی، پژوهشی

طی ایران ن  با رویکردي عام تر وضعیت زنایادشدهي ها پژوهشضمن الهام گرفتن از 
 کمرنگ به نظر یادشده اما آنچه در تحقیقات .ه استدو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفت

ي مختلف در مقایسه با مردان است که ها شاخص بررسی وضعیت زنان از منظر رسد یم
  . به این مهم پرداخته شودشود یمدر مقاله حاضر تالش 
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  رویکردهاي نظري
و از منظرهاي گوناگون به این اند  پرداختهه زنان متعددي به حوز رویکردهاي نظري

مقاله ضمن پرداختن به مفهوم تفاوت و نابرابري جنسیتی این در  .اند نمودهمقوله توجه 
  .به منظور نقد و تکمیل مباحث، نسبت قدرت با جنسیت مطرح خواهد شد

 زمره ي مبتنی بر تفاوت جنسیتی مقدم بر نابرابري جنسیتی هستند و درها دگاهید
این رویکردها هرچند نقش . ندیآ یماولین رویکردهاي نظري به مسئله جنسیت به شمار 

ي فمنیستی داشتند اما امروزه در برابر رویکردهاي ها هینظرچشمگیري در شکل گیري 
  .دارنداي  هنابرابري جنسیتی نقش حاشی

زیست شناختی، نهادي، تعاملی و  نظریه پردازان فمنیست از چهار منظر
آلیس رسی کارکردهاي زیست . اند پرداختهپدیدارشناختی به بحث تفاوت جنسیتی 

متفاوت تحول هورمونی پیوند داده و این  متفاوت مردان و زنان را به الگوهاي شناختی
به زعم  .یی در پیوندهاي راست و چپ مغز پیوند زده استها تفاوتتحول را نیز به 
بازي در کودکی، اضطراب زنان در محاسبه و این  بر الگوهاي متفاوت ها وي این تفاوت
 که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتري دارند که از گذارد یم ریتأثواقعیت نمایان 

 که تمهیداتی کند یمرسی توصیه .  را پرورش دهندها آنکودکان مراقبت کنند و 
سیتی از  فرهنگی تنظیم شود تا نقایص به لحاظ زیست شناختی هر جن–اجتماعی 

  .طریق آموزش اجتماعی جبران شود
ي متفاوتی ناشی ها نقشي جنسیتی از ها تفاوت که دانند یمي نهادي مسلم ها نییتب

نمونه آن تقسیم  .کنند یمي نهادي گوناگون ایفا ها تیموقعدر   که زنان و مردانشود یم
ي ها تجربه و در  با وظایف همسري و خانه داريعمدتاًرا جنسیتی کار است که زنان 

ي گوناگون ها نقشبر این اساس کودکان براي ایفاي . دهد یممتفاوت با مردان پیوند 
 ها بر این اساس برخی پژوهش. شوند یمزندگی بر طبق متنی جنسیت محور آماده 

 را به اشکال متمایز ها آني نهادي ها نقشتجربه زنان از جامعه پذیري و تجربه آنان در 
  .کشاند یمي عدالت خواهی مربوط به محیط زیست ها جنبش در مثالًعملگرایی سیاسی 
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روش شناسان مردم نگر فمنیست همچون کندیس وست و دان زیمرمن بر کار 
تحلیل اگزیستانسیالی و . کنند یم تأکید فعاالنه مردم در عملکردهاي تعاملی

مردان شدن زنان به مثابه دیگري در فرهنگ مخلوق اي  همبین حاشی پدیدارشناسانه
 پرورده شده فرهنگی کنند یمیی جهانی که مردم در آن زندگی ها لیتحلدر چنین . است
 که کند یماي تصور   که به وسیله مردان خلق شده است و مردان را آگاهیشود یمتلقی 

پردازان تفاوت که  نظریه. )338: 1392ریتزر،( شود یمجهان از آنجا نگریسته و تعریف 
ي ها لیبد که راه و رسم هستی زنان، ند هستآنیرند خواستار در جستجوي ایجاد تغی

قابل قبولی بر خلق و خوي مردانه دانسته شود و نیز شناخت عمومی، دانش آکادمیک و 
سازمان زندگی اجتماعی تنظیم و تعدیل شود تا راه و رسم زنانه هستی را جدا به 

 فمنیستی ذیل را  حالتش ادعاينیتر سرسختاین رویکرد نظري در . حساب آورد
و رسم زنان به طور عمده بخشی از زندگی اجتماعی  هنگامی که راه": کند یممطرح 

 نظریه پردازان ".  گیرد، جهان مکان امن تر و عادالنه تري براي همه ما خواهد شدرراق
نابرابري جنسیتی می گویند نه تنها مردان و زنان به طرزي متفاوت بلکه به طور نابرابر 

زنان میزان کمتري از منابع مادي، منزلت اجتماعی، قدرت . اند گرفته جامعه جاي نیز در
  تا مردانی که در جایگاهآورند یمیی براي خود فعلیت بخشی به دست ها فرصتو 

خواه این جایگاه مبتنی بر طبقه، نژاد، حرفه، قومیت، دین، . اند مشترك ها آناجتماعی با 
این نابرابري ناشی از سازمان جامعه . اعی دیگر باشد ملیت یا هر عامل اجتم وتحصیل

نابرابري . میان زنان و مردان نیست است و برگرفته از تفاوت برجسته زیست شناختی
خود "جنسیتی به این معناست که زنان به لحاظ موقعیت براي تحقق بخشیدن به نیاز 

تمام . ند تا مردان اختیار کم تري دار،اند مشترك که با مردان در آن "فعلیت بخشی
 ساده و نسبتاً که هم زنان و هم مردان به طرزي کنند یمي نابرابري فرض ها هینظر

به .  و ساختارهاي اجتماعی برابري طلبانه تر پاسخ خواهند دادها طبیعی به موقعیت
-340 :ریتزر (. که امکان تغییر موقعیت وجود داردکنند یم تصدیق ها آنعبارت دیگر 

جنسیت پیوند   بین نابرابري جنسیتی و مقوله قدرت وتوان یم اساس بر این )339
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اکنون، قدرت در روابط جنسیتی در هم در گذشته و هم  فهم عام فمنیستی. برقرار کرد
 تصور ، زنان همچون قربانیان تفوق مردانه وندیب یم باال به پایین و سرکوبگر اساساًرا 

ود به روابطی وابسته است که سلطه و به همین منوال قدرت به خودي خ. اند شده
 آن را چیزي توان یم و به دشواري ردیگ یمي خودکامه کنترل و اجبار را در بر ها شکل

به منظور بررسی نحوه عملکرد قدرت در ساخت روابط  .جز نفی و سرکوبگري دانست
 جنسیتی به مفهومی از قدرت نیاز داریم که به ما امکان دهد بین عاملیت و روابط

قدرت الزمه تعامل اجتماعی و جزء الینفک عاملیت انسان . ساختاري پیوند برقرار کنیم
با پیوند بین قدرت و .  مفهوم خود همان عاملیت استنیتر عامقدرت در . است

 که عامالن اجتماعی همواره به طور کامل تحت شود یمعاملیت این احتمال رد 
 .)15: 1984ز، گیدن(حاکمیت نیروهاي اجتماعی قرار دارند 

. شود یم بر یکدیگر در نظر گرفته ها آنو اثرگذاري  قدرت در رابطه بین عامالن
 را به منظور تحقق اهداف مورد نظر یا شانیها مهارت امکانات و ،با این هدف عامالن

متاسفانه اعضا براي . کنند یم گذاردن بر جریان وقایع در مسیر دلخواه خود بسیج ریتأث
امکانات در انطباق با .  امکانات یکسانی در اختیار ندارند، بر نتیجه تعامل گذاشتنریتأث

اما به رغم وجود این عدم . نامتقارن توزیع شده استاي  هساختارهاي سلطه به شیو
تقارن، نظر به وجود درجاتی از استقالل و وابستگی از هر دو سو روابط قدرت همواره 

چنین مفهومی .  نیستها  و نداشتهها معناي داشتهقدرت هیچ گاه فقط به . دو جانبه است
ي ما را بر ها چشم موجب برداشتی مبالغه آمیز از قدرت شود و تواند یم صرفاً
ي که افراد فاقد شماریبي ها راهیی که در عرصه قدرت وجود دارد و همچنین ها روزنه

: 1984دنز، گی (قدرت براي اعمال کنترل بر زندگی خودشان در اختیار دارند، ببندد
 عامالن نه فقط در جریان وقایع دخالت دارند بلکه سعی دارند یکدیگر را کنترل .)374
 ردیگ یم انجام اند دسترسیی که به طور ساختاري در ها میتحراین کار از طریق . کنند

 در عین حال ها آن فقط محدود کننده نیستند ها  با این حال تحریم.)175: 1984گیدنز، (
در واقع . ي خاص ترغیب کنندها تیفعال عامالن را به مثالً ، تواناساز نیز باشندتوانند یم
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. سازند یم که ماهیت تعامل اجتماعی را منظم و بهنجار اند يابزار همان ها تحریم
و نشان دادن این موضوع  بنابراین هر تحلیلی از قدرت مستلزم جدا کردن این دو جنبه

 قدرت با بازدارندگی و ،خاص از تعامل اجتماعیخواهد بود که چگونه در مواردي 
 با تحلیل خرد از قدرت ،بر این اساس مفهوم قدرت گیدنز .توانمند سازي پیوند دارد

او قدرت را همچون مفهومی سر راست از باال به پایین یا سرکوبگر . سازگار است
ه قدرت  مستبدانه کنترل نیست بلک وي آشکارها شکله قدرت ئلمس. کند ینمبررسی 

  )192-195: 1385دیویس،  (. سازنده یا توانمند کننده باشدتواند یم
  

  روش پژوهش
 و ها با توجه ویژه به زنان در برنامه ریزي در حال حاضر در بسیاري از کشورها

تالش  ،با اصالح سیستم آماري و ثبت اطالعات به تفکیک جنسیت  وها سیاستگذاري
واقع بررسی وقایع و  در تحلیل جنسیتی. کمتر شود ها شده تا حتی االمکان نابرابري

تجزیه و تحلیل نقش جنسیت در ایجاد و ابقاي  شرایط مطالعات موردي و آمار با هدف
ریزي، اجرا و  یک پدیده خاص اجتماعی، اقتصادي و روش توجه به آن مسئله در برنامه

آنچه ما را به  )201: 1374ي تدوین اسناد بین المللی، ها وهیشارزیابی  (.است نظارت
ي گوناگون است ها حوزهي پیشرفت در ها شاخص سنجش و بررسی رساند یماین مهم 

ي موجود را ها ينابرابري یا نزولی  صعود روند ثبات،توان یم ها آنکه با اتکاء به 
 و ها  را با توجه به سیاستگذاريها شناسایی و براي رسیدن به توسعه پایدار نابرابري

بر این اساس در مقاله حاضر تالش شد با . ي مناسب به حداقل رساندها يزیر برنامه
اتکاء به تحلیل ثانویه و بر پایه اطالعات مرکز آمار ایران آمارهاي مربوط به مدیریت 

 و بیکاري، سواد و تحصیالت دانشگاهی و سرپرستی خانوار در  اشتغالمناصب دولتی،
مبناي تحلیل قرار  و و روحانی استخراج ادشمی، خاتمی، احمدي نژها  ي آقایانها دولت
  .گیرد
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  مدیریت مناصب دولتی
 در پیوند با مفهوم مشارکت سیاسی مورد توان یممدیریت مناصب دولتی زنان را 

مشارکت و حضور زنان در فرآیند تصمیم گیري سیاسی را در دو سطح . توجه قرار داد
ي دادن در انتخابات نهادهاي رأمانند اي  همشارکت سیاسی تود. 1:  سنجیدتوان یم

مشارکت سیاسی . 2. مختلف کشور، حضور در تظاهرات یا فعالیت در احزاب سیاسی
شوراهاي شهر و روستا یا در  در سطح نخبگان در جایگاه نماینده مجلس و اعضاي

: 1394کوالیی و عابدي،  (.ي اجراییها دستگاهي عالی یا میانی مدیریت در ها سمت
نمایانگر حضور کمی زنان و مشارکت سیاسی در سطح اي  هاسی تودمشارکت سی )280

ي مهم است به عبارت دیگر ها يریگمبین حضور کیفی زنان در عرصه تصمیم  نخبگان
در حیطه  ي رشد و مشارکت نوع دومها شاخصمشارکت نوع اول در زمره 

  .ردیگ یمي توسعه قرار ها شاخص
که  است  نخبگاناسی زنان در سطح ذیل بیانگر روند صعودي مشارکت سی ارقام

یازدهم دوره عالیرتبه زن از دوره پنجم تا  درصد مدیران و مقامات نشانه آن افزایش
مورد توجه قرار  که این رقم در مقایسه با مردان همچنین زمانی. است ریاست جمهوري

ردان  از منظر آماري شاهد سیر صعودي رشد زنان در این عرصه در مقایسه با مردیگ یم
ن نسبت نا سال میزان مدیران ز22اما نکته قابل مالحظه این است که هرچند طی  هستیم

 درصد رسیده اما حضور 17,4 درصد به 9,1به کل مدیران روند صعودي داشته واز 
 نقش عمالًزنان درعرصه مدیریت به طور عمده در سطوح پایه و میانی مدیریت بوده و 

با وجود  زنان  مناصب عالی ناچیز است و در مجموعزنان در سطوح باالي مدیریت و
اي، حضور  هي دهی و با وجود داشتن مشارکت سیاسی تودرأحضور گسترده در عرصه 

  .است در مناصب مدیریتی و مشارکت سیاسی در سطح نخبگان کمرنگایشان 
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 هاي دوره، یت مقایسه درصد مدیران و مقامات عالی رتبه به تفکیک جنس-1 1نمودار
1368-1394 نجم تا یازدهم ریاست جمهوريپ

  
  

نیز در تحقیق نگاهی به حضور مدیریتی زنان در ایران و ) 1383(شادمهر فریبا 
 درصد 17به این نتیجه رسیده است که از مجموع کل زنان شاغل در کشور فقط  جهان

ر سطح تحصیالت زنان و مردان د  مقایسهحالی که؛ در اند کردهجایگاه مدیریت کسب 
زنان مدیر از سطح تحصیالت باالتري که  دهد یمي مدیریتی مشابه نشان ها گاهیجا

در ادامه این تحقیق آمده است که نسبت زنان مدیر و . مندند نسبت به مردان بهره
 مرد و 100 زن در مقابل 5/14 ،1375متخصص به مردان مدیر و متخصص در سال 

  . مرد بوده است100 زن در مقابل 27نسبت متخصصان مدیر با تحصیالت عالی نیز 
هر چند این حضور کم فروغ بوده و موانع ساختاري در مسیر پیشرفت زنان قرار  

 اینحال روند  با،است  در سطوح پایه و میانی مدیریتعمدتاًزنان  و روند صعودي دارد

                                                
-        بـه منظـور   . اخـذ شـده اسـت   ها از مرکز آمار ایران  تمام نمودارها منبعث از جدوالی هستند که اطالعات آن

 .انسجام بیشتر مقاله جداول حذف شدند و فقط نمودارها ترسیم گردیدند
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موجود در اي  هصعودي رشد زنان در این عرصه مبین آن است که با وجود سقف شیش
آنان خود را به مثابه عامالن  ، فعالیت زنان، هرگاه بسط ساختاري رخ دادهمسیر

در صدد رفع موانع ساختاري  با اتکاء به قدرت خرد اجتماعی مهم نمایان ساخته و
  .اند نمودهعمل 

  
  وضعیت اشتغال

ي مختلف ایران پس از جنگ ها دولت سال در 10بررسی میزان شاغلین باالي 
دوره دوم (ششم و هفتم ریاست جمهوري  دارد که در دورهتحمیلی حکایت از آن 

 درصد زنان شاغل افزایش یافته اما) شمی رفسنجانی و دوره اول آقاي خاتمیها آقاي
 نرخ اشتغال زنان تا حدودي روند نزولی داشته پس از آن از دوره هشتم تا یازدهم

  بهتر از دههنسبتاًفتاد بر این اساس در اولین نگاه وضعیت اشتغال زنان در دهه ه. است
 که وضعیت گردد یمبا مقایسه وضعیت اشتغال زنان و مردان مالحظه . هشتاد بوده است
 توأمي مختلف با حداقل نوسان بوده اما وضعیت اشتغال زنان ها دولتاشتغال مردان در 

 از دوره دوم آقاي خاتمی تا دوره آقاي طوري کهبا نوسانات چشمگیري بوده است به 
نمودار ذیل گسست . انی شاهد نابرابري جنسیتی نسبی در عرصه اشتغال هستیمروح

 که مالحظه این گذارد یمجنسیتی رو به صعودي را در عرصه اشتغال به نمایش 
اجتماعی  توجه به تحوالت تحلیل است؛ در سطح نگرشی با گسست از دو منظر قابل

 زنان خود سرپرست، مطالبه و افزایش رخ داده نظیر رشد فردگرایی، رشد نرخ طالق
 و ها اما از منظر ساختاري اشتغال زنان در برنامه ریزي براي شغل افزایش یافته

 کمرنگ بوده که دلیل عمده آن در اولویت نبودن اشتغال زنان ها ي دولتها سیاستگذاري
  .با توجه به مقوله تفاوت جنسیتی است
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 ریاست یازدهم تا پنجم هاي دوره ، در مقایسه نرخ اشتغال به تفکیک جنسیت-2نمودار 
  1368-1394 جمهوري

  
  

نرخ  تکمیل تر خواهد شد که در پیوند با تحلیل وضعیت اشتغال زنان زمانی
 .بیکاري زنان تحلیل گردد

وضعیت بیکاري زنان در مقایسه با مردان در   نشان دهنده آن است که3نمودار 
ل احمدي نژاد بیشترین فاصله را داشته هاشمی کمترین فاصله و در دوره او دوره دوم

 سیر 80 روند بیکاري براي زنان و مردان بویژه از دهه این کهنکته الزم به ذکر . است
هاي اقتصادي موسوم به تعدیل ساختاري   سیاستصعودي داشته که از منظر اقتصادي،

بیش  و ورود نسل دهه 1380دهه  و فقدان سرمایه گذاري کافی طی هشت سال پایانی
ترین دالیل شکل گیري بحران کنونی بیکاري در کشور   مهم، به بازار کار1360زایی 

 اجتماعی اصلی کشور بوده - بحران اقتصادي1390بحرانی که در دهه . بیان شده است
فقر یکی از پیامدهاي اصلی و طبیعی بیکاري . بسیار وسیع خواهد بود هاي آن عارضه و

و مردان   سرپرست خانوار نسبت به وضعیت فقر مردانبه ویژه زنان فقر زنان. است
در پی رکود اقتصادي در  اشتغال غیر رسمی. سرپرست خانوار تا حدي بیشتر است
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این نا امنی خود منجر به . بی اطمینانی و ناامنی شغلی را بیشتر کرده است و کشور رشد
رکود . امعه شده استهاي دیگر در زندگی آحاد ج اطمینانی و ناامنی اشکال گوناگون بی

هاي اخیر سبب شده است که نسبت شاغالن در بخش غیر رسمی با  مزمن سال
این وضعیت بازار کار در ایران .  تا حد نسبتاً زیادي افزایش یابد،تحصیالت عالی

هایی که به ارتقاي وفاداري  از جمله سیاست. توضیح دهنده فرار مغزها از کشور است
: قانون اساسی است کند دو سیاست همسو با  کمک میهاي ملی ها به ارزش نسل

تحقق این دو هدف مستلزم . هاي دستمزد شایسته نخست اشتغال کامل و دوم سیاست
اي  هبه این منظور اصالحات نهادي باید به گون. هاي سیاسی است اصالحات در حوزه

اصالح  .ندهاي حکومت امکانپذیر ک که امکان نظارت مردم را بیرون از چارچوب باشد
 عالوه .نهادي شرط الزم براي کار کرد مناسب نهادهاي دیگر در اقتصاد و جامعه است

بویژه  ،هاي تولید راهبر براین با استفاده از یک راهبرد رشد فراگیر با حمایت از بخش
توان به بازارهاي داخلی کمک و از اقتصاد محلی و ملی  و متوسط می هاي کوچک بنگاه

توان در  کارگران، کارفرمایان و دولت را می هاي سه جانبه تهیئ. حمایت کرد
هاي اشتغال و  جستجوي اجماع بر یک چارچوب مناسب تنظیم مقررات براي رویه

اصالحات باید از حقوق . هاي دستمزد تشکیل داد اقدامات نیروي کار و نیز سیاست
بسط دهد و هاي صنفی حمایت کند و آن را  شامل حق تشکیل اتحادیه نیروي کار

ها از کارگران را در ارتباط با امنیت  تبعیض علیه نیروي کار را متوقف کند و حمایت
 .)219-220: 1394راغفر و همکاران،(شغلی و نیز بهبود شرایط محیط کار تقویت کند 
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 ریاست یازدهم تا پنجم هاي دوره  مقایسه نرخ بیکاري به تفکیک جنسیت، در-3نمودار 
1368-1394 جمهوري

 
  

شوند اما  هاي اقتصادي تحلیل می هرچند اشتغال و بیکاري عمدتاً در زمره شاخص
 .شود  دید مهم میه باعث غفلت از یک زاویمسئلهرویکرد صرفاً اقتصادي داشتن به این 

به منظور تحلیل جامع تر اشتغال و بیکاري آن را باید در پیوند با یک شاخص 
  . دید-گاهی سواد و تحصیالت دانش-فرهنگی

                                       .  
سواد و تحصیالت دانشگاهی

 روند صعودي روند تحصیالت زنان طی دو دهه اخیر دهد که  نشان می4نمودار 
 درصد رسیده و سیر صعودي 81,3 درصد به 60,2نجم تا یازدهم از پداشته و از دوره 

ن دارد که هرچند نرخ باسوادي مردان بیش از ها حکایت از آ همچنین یافته. داشته است
  .زنان بوده اما رشد تحصیالت زنان هماهنگ با مردان سیر صعودي داشته است
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 ریاست یازدهم تا پنجم هاي دوره  مقایسه نرخ باسوادي مردان و زنان، در-4نمودار 
1368-1394 جمهوري

 
  

 غال و تحصیالت زنانگردد که رشد اشت  مالحظه می4با نیم نگاهی به نمودار 
اند و پیامد افزایش تحصیالت در یک دهه اخیر، باعث  هماهنگ با یکدیگر پیش نرفته

تحصیالت و اشتغال در دوره دوم . افزایش مطالبه براي اشتغال و آمار بیکاري شده است
از وضعیت ) 1380-1384هاي  فاصله سال (آقاي خاتمی و دوره اول آقاي احمدي نژاد

اند و پیش از این دوره زمانی  هاي قبل و بعد برخوردار بوده به دورهبهتري نسبت 
اشتغال بر تحصیالت پیشی گرفته و از دوره دوم آقاي احمدي نژاد تا آقاي روحانی این 

این امر مبین پیامد . روند معکوس شده و تحصیالت بر اشتغال پیشی گرفته است
یالت، میزان آگاهی افراد افزایش  با افزایش تحص.نامطلوبی براي جامعه خواهد بود

گذارد اما از سوي دیگر  یابد و به تبع آن نظام انتظارات افراد رو به فزونی می می
هاي ساختاري پاسخگویی به این توقعات فراهم نیست هرچند این مورد درباره  زمینه

نی مردان نیز مصداق دارد اما وجود فاصله عمیق تر بین انتظارات ذهنی و واقعیات عی
یک گذار هویتی را  دهد و زمینه در بین زنان پتانسیل فعال گرایی آنان را افزایش می

 به یک ،ها از نیرویی اجتماعی در حاشیه شود آن کند که سبب می براي آنان فراهم می
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 به همین دلیل نهاد سازي الزم و اصالحات .نیروي سیاسی در متن تبدیل شوند
 .یک انتخاب بلکه یک ضرورت استتنها زنان نه ساختاري متناسب با وضعیت جدید 

تعداد دانشجویان روند صعودي داشته و در   نشان دهنده آن است که5نمودار 
همچنین در مقایسه سطح تحصیالت مردان و  .دوره یازدهم به اوج خود رسیده است

شود که پیشرفت این دو گروه دراین عرصه نزدیک به هم بوده و در  زنان مشاهده می
ولت آقاي احمدي نژاد جهش تحصیلی زنان در مقایسه با مردان رخ داده که در پایان د

  .است دولت دهم مجدداً این فاصله کم و در دوره یازدهم تقریباً برابر شده
  
هاي پنجم تایازدهم ریاست   مقایسه میزان دانشجویان به تفکیک جنسیت، دردوره-5نمودار 

1368-1394 جمهوري

  
                                                                                             

 دهد؛ هاي تحصیلی نشان می همچنین نمودار ذیل وضعیت زنان را به تفکیک دوره
 بیشترین تعداد زنان در مقطع کاردانی در دولت ارقام موجود حکایت از آن دارد که

ها با کاهش همراه بوده است در   در سایر دورهو )هاشمی دولت آقاي (پنجم و ششم
اند  دانشجویان مقطع کارشناسی با یک روند صعودي و بدون نوسان مواجه بوده عوض

 دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوري درصد دانشجویان مقطع ارشد در از سوي دیگر
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 هاي بعد کاهش داشته و بیشترین نسبت به دوره قبل و دوره) دولت آقاي خاتمی(
و بیشترین درصد ) دولت آقاي روحانی (درصد دانشجویان ارشد به دوره یازدهم

اختصاص داشته ) دولت آقاي خاتمی (دانشجویان دکتري زن به دوره هفتم و هشتم
. از دوره هشتم به بعد شاهد اندکی کاهش درصد دانشجویان دکتري زن هستیم است و
  بیش از1380 تا 1376هاي  الدر فاصله س درصد دانشجویان دکتري زن بنابراین

 )1392 (پژوهش منیعی همچنین نتایج حاصل از . بوده است1392 تا 1384هاي  سال
 9/42داشته یعنی از  در دوره کاردانی کاهش  درصد زنان80که در دهه  دهد نشان می

. هاي دیگر تحصیلی افزایش یافته است  درصد رسیده است؛ اما در دوره1/38درصد به 
 درصد، در دوره کارشناسی ارشد از 2/54 به 4/52زنان از  کارشناسی درصددر دوره 

 درصد و 6/57 درصد به 6/46از اي  ه درصد، در دوره دکتري حرف3/47 درصد به 9/29
با وجود .  درصد افزایش یافته است1/38 درصد به 7/23در دوره دکتري تخصصی از 

هاي کارشناسی ارشد و  ر دورهاین افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان زن همچنان د
دهد که درصد زنان دانشجو  ها نشان می بررسی. دکتري تخصصی از مردان کمتر است

ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات فناوري،  در دانشگاه
بررسی مورد دوره   دانشگاه پیام نور طی ووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

غیر دولتی  و مؤسسات آموزش عالی ه اما در دانشگاه آزاد اسالمیافزایش پیدا کرد
حضور  گفت که زنان به دلیل توانایی مالی کمتر شاید بتوان. کاهش پیدا کرده است

: 1394فراستخواه و دیگران،  (.کمرنگ تري در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی دارند
 عالی از منظرهاي حضور زنان در عرصه آموزش بر این اساس سیر صعودي) 90

 .مختلف قابل تحلیل است

 دهد که هر چند گسست حضور پررنگ زنان در مقاطع آموزش عالی نشان می
 نسبتاً پایدار و نهادینه شده در جامعه ساري و جاري است اما زنان جنسیتی به صورتی

اند و به  آموزش و تحصیل را مسیري براي اعمال کنترل بر زندگی خود انتخاب کرده
به زعم گیدنز در چنین شرایطی دیالکتیک کنترل . اند ابه عامالن اجتماعی رخ نمودهمث
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افراد  ،پردازد که در روابط تثبیت شده قدرت دیالکتیک کنترل به این امر می. دهد رخ می
کنند که بتوانند بر ساختارهاي  تر چگونه امکانات را در مسیري مدیریت می ضعیف

 .)374: 1978دنز، گی( قدرت کنترل داشته باشند

افزایش واحدهاي مختلف  :برخی از این امکانات و شرایط براي زنان عبارتند از
 هاي سنتی زنان در جامعه، به چالش کشیده شدن نقش ها در شهرهاي کوچک، دانشگاه

 هرچند حضور زنان در . و باال رفتن سن ازدواجافزایش تعداد زنان خودسرپرست
 آموزش عالی سبب شده آنان به عنوان عامالن اجتماعی ها و مؤسسات عرصه دانشگاه

ها عمل کنند اما همچنان مسیري طوالنی در پیش  در جهت اصالح ساختارها و نگرش
هاي چشمگیري است که بین زنان  است و آنچه سبب تطویل راه گردیده است نابرابري

دان بیش از در دوره تحصیالت تکمیلی تعداد مر .عرصه وجود دارد و مردان در این
حضور زنان در . زنان است و در دوره دکتري تخصصی این فاصله همچنان زیاد است

 درصد از دانشجویان این گروه زن 26و تنها  هاي فنی و مهندسی بسیار کم است رشته
هاي آموزش حضوري را تشکیل   درصد ثبت نامی44 زنان فقط 1390در سال . هستند

ها انتظار خانه داري و  ها کمتر است و مردان از آن فرصت آنو اند چون سرمایه  داده
اند   درصد ثبت نام شدگان آموزش پیام نور زنان بوده65در عوض . بچه داري را دارند

رفتند جایی که انواع مشکالت کیفیتی در آن بیشتر  که باالجبار از این راه پی تحصیل می
 مشکالت اقدامات سیاستی براي رفع این) 104: 1394فراستخواه و دیگران،  (.است

هاي اقتصادي، فراهم  مشارکت بیشتر زنان تحصیلکرده در فعالیت :ذیل ضرورت دارد
هاي  هاي مالی و کمک هزینه تحصیلی براي زنان دانشجو توجه به آموزش کردن زمینه

فنی و مهارتی زنان، فراهم کردن فرصت اشتغال در عرصه آموزش عالی و جذب زنان 
 . هیئت علمیبه عنوان اعضاي

  

                                                
-اند شود که متأهل نشده  زنان خود سرپرست به گروهی از زنان اطالق می. 
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  وضعیت با سوادي و اشتغال زنان از دولت پنجم تا یازدهم ریاست جمهوري-6نمودار
1394-1368

 
  

  سرپرستی خانوار
چون این مقوله . ي اجتماعی استها شاخصزنان سرپرست خانوار نمونه معرف 

با بررسی روند . تغییرات روابط خانوادگی موجود در جامعه است وضعیت فقر و مبین
به  تحوالت اجتماعی را بخشی از توان یمي مختلف ها دورهحولی و نوسانات آن در ت

زنان سرپرست خانوار به ) 1379 (رانیابر اساس تعریف مرکز آمار . تصویر کشید
 که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال سرپرستی شود یمکسانی گفته 

ي عمده ها يریگ تصادي خانواده و تصمیم و مسئولیت اداره اقرندیگ یمخانوار را برعهده 
اما همگن دیدن زنان سرپرست خانوار ممکن است زمینه ساز خطا  .هاست آنبرعهده 

به طور کلی زنان سرپرست خانوار را در چهار دسته . ي این حوزه شودها لیتحلدر 
 : دیدتوان یمعمده 
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ولی به دالیلی مردي در خانوار به اسم شوهر است ): متأهل(همسر داراي )  الف
بی همسر در ) ج )بیوه(بی همسر بر اثر فوت ) ب .سرپرستی به زن واگذار شده است

 خود سرپرست )د )مطلقه(طالق اثر 

خود را برعهده  به نظر اغلب پژوهشگران، زنانی که به ناچار سرپرستی خانوار
وار بدون زنان سرپرست خان.  باید جز اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شونداند گرفته

 وقت کافی براي برقراري روابط اجتماعی غالباًي چندگانه ها نقشایفاي  همسر به دلیل
ي ها تیحما که با محروم کردنشان از شوند یمندارند و دچار نوعی انزواي اجتماعی 

اجتماعی،  يها بیآساین گروه از . ندگیر یماجتماعی آنان بیشتر در معرض آسیب قرار 
 .)242-3: 1394شادي طلب و نخعی،  (نیز به همراه دارد وانی راي روحی و رها بیآس

ي آماري در مورد وضعیت زنان سرپرست خانوار از دولت پنجم تا ها یبررس
درصد زنان سرپرست خانوار از دوره پنجم  : به نمایش درآمده است1جدول در  یازدهم

دو منظر قابل که این امر از  صعودي داشته است تا یازدهم ریاست جمهوري روند
ي اجتماعی، روحی ها بیآس درصد ،به تناسب این صعود این کهبررسی است نخست 

 نشان داده که زن سرپرست خانوار ها  نتیجه همه پژوهش"و ذهنی نیز افزایش یافته و 
این آمار موید افزایش  ".دهد یمبودن احتمال قرارگیري در زمره فقرا را افزایش 

 بنابراین افزایش .)243-244: 1394دي طلب و نخعی، شا(نیز هست  احتمالی فقر
ي اجتماعی را ها بیآسدرصد زنان سرپرست خانوار در پی خود روند صعودي فقر و 

عالوه اگر از زاویه دیگر به آمارها نگریسته شود و بر ناهمگن بودن ه ب. نیز در بر دارد
 ن سرپرست خانوارهویت زنا  کهگردد یم مشاهده ، شودتأکیدزنان سرپرست خانوار 

  در دهه اخیر عمده زنان سرپرست خانوار زنانبطوري کهدستخوش تحول شده است 
.  و این روند سیر صعودي داشته استاند بودهو بی همسر در اثر طالق  خودسرپرست

  .اند مطلبید این ؤم 1ي جدول ها افتهی
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  1375-1390 ت زناشویی روند تحوالت در گروه زنان مسئول خانوار بر مبناي وضعی-1جدول 

 1390سال  1385سال  1375سال 
 وضعیت زناشویی

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري

 2/17 3/12 5/19 7/13 1/26 9/18 داراي همسر

 5/74 2/70 5/74 9/72 9/68 4/71 بی همسر بر اثر فوت

 9/4 7/11 5/3 1/8 3/2 5 براثر طالق بی همسر

 2/3 6/5 1/2 9/4 3/2 2/4 کردههرگز ازدواج ن

 100 100 100 100 100 100 جمع

 1390 هاي سرشماري منبع اطالعات بر اساس داده

  
 وضعیت( بررسی تحوالت این متغیر  کهدهد یمنشان  1ي جدول ها افتهی

یی است که در سطح کالن ها یدگرگوني اخیر منعکس کننده ها دههطی ) زناشویی
کشور رخ داده  ي از ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصاديي دیگرها نهیزمکشوري و 

مردان و تمایل نداشتن زنان به  نسبت به  طول عمر بیشتر زنانرسد یمبه نظر . است
 از جدایی یا فوت همسر سبب شده است تعداد زنان بی همسر در سازدواج مجدد پ

 خانوار در این نزدیک به دو سوم زنان مسئول. جامعه شهري و روستایی افزایش یابد
 يشهردر جامعه  بیش از دو برابر شدن زنان بی همسر در اثر طالق. رندیگ یمگروه قرا 

نشان دهنده تمایل و  عالوه بر نشان دادن روند افزایش طالق)  درصد12 به حدود 5از (
. توان گروهی از زنان طالق گرفته به پذیرش مسئولیت خانوار پس از جدایی است

ي ها دهه برآیند تحوالت چند دهه اخیر است و فرایند پیش رو در که پدیده دیگري
این . خود سرپرست است  روند افزایشی زنان مسئول خانوار،دهد یمآینده را نشان 
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 حدود 1390 و در سال رسد یمدر کل زنان مسئول خانوار کوچک به نظر  سهم گرچه
جامعه شهري توجه به به ویژه در   روند افزایشی آن، اما درصد گزارش شده است5

 و ها ي مختلف زنان مسول خانوار، درك دالیل چنین دگرگونیها گروهتحوالت 
سهم فقر در گروه زنان بی همسر بر اثر  .کند یمپیامدهاي آن در کاهش فقر را ضروري 

به طور کلی در شهر بیش   فوت کرده استها آنشوهران  طالق بیش از زنانی است که
کمترین . اند بودهاز زنان طالق گرفته فقیر   درصد37حدود  تاو در روس  درصد39از 

 در جامعه ها آن درصد از 16 حدود بطوري کهمیزان فقر در زنان خود سرپرست است 
این تفاوت . اند گرفتهروستایی در سه دهک فقیر قرار   درصد در جامعه2و  شهري

ي ها فرصتي بیشتر و ها مهارتدسترسی این گروه به کسب   امکانریتأث تحت تواند یم
؛ علمی و ابراهیم پور، 1391علمی و علوي تبار، (.  باشدها شغلی مناسب تر در شهر

ي ها سالدر جامعه شهري زنان مسئول خانوار نسبت به مردان،  به این ترتیب) 2013
ترند، خانوارهاي کوچک تري دارند، هزینه ساالنه  ، مسناند کردهکمتري تحصیل 

ي ها سالدین ترتیب از میان زنان مسئول خانوار، زنان خود سرپرست ب. بیشتري دارند
، جوان ترند، خانوار کوچک تري دارند، میزان مشارکت اند کردهبیشتري تحصیل 

شادي طلب و ( متوسط هزینه سرانه ساالنه بیشتري دارند  و بیشتر استها آناقتصادي 
 ما در حوزه سیاستگذاري براي  معضالتی که در جامعهنیتر مهماز  .)249: 1394نخعی، 

 رویکرد صرفاًزنان سرپرست خانوار وجود دارد نخست همگن دیدن زنان و دوم 
 بخش اعظمی از زنان سرپرست خانوار حالی که است در مسئلهاقتصادي داشتن به این 
ي تحصیالت ها دورهدر غالباً که  اند کرده و خود سرپرست دختران مجرد تحصیل

 و در هر صورت داراي شغل ولو با درآمد پایین هستند که تا اند هکردتکمیلی تحصیل 
ي ها بیآس اما مسئله مهم بحث ،دهد یم را ها آني زندگی ها نهیهزحدي تکافوي 

 و تأکیددر جامعه ما عمده . کند یمروحی و اجتماعی است که این گروه را تهدید 
رپرست خانوار است و تمرکز بر زنان بیوه در اثر فوت همسر و زنان سالخورده س

 داراي سرپرست و اسماً الظاهر این حوزه زنانی هستند که علیمانده  ي مغفولها گروه
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 براي پس. خودسرپرست نیز زنان  حضور فیزیکی دارد وصرفاًمرد خانواده  خانوارند و
رفع مشکالت این گروه از زنان باید اقدامات رفاهی از طریق نهادهاي دولتی انجام 

 همگن دیدن این گروه از زنان خود داري شود و هریک از آنهابه تناسب گیرد و از
به عنوان نمونه زنان .  اجتماعی برخوردار شوندنیتأم خود از سیستم ها نیازمندي

ي اقتصادي و زنان جوان سرپرست ها تیحمابیشتر از باید سالخورده سرپرست خانوار 
ند و زمینه توانمندسازي این گروه از ي اجتماعی برخوردار شوها تیحمااز باید خانوار 

  .ي شغلی فراهم گرددها مهارتزنان با آموزش 
                                              

  گیري نتیجه
بعد  . استتأملقابل  بررسی وضعیت زنان در جامعه ایران از منظر نگرشی و ساختاري

 درون شان نقشو تلقی آنان از  خودي ها ییتوانانگرشی به پنداشت زنان از استعدادها و 
حوزه زنان را  يها يگذارو سیاست  ها برنامه ریزي  و بعد ساختاريپردازد یمجامعه 

رویکرد  .شود یم برجسته ها در این میان نقش دولت  کهدهد یممورد توجه قرار 
 بر نقش زنان در تأکید و ها ریزي  و برنامهها در عرصه سیاستگذاري ها جنسیتی دولت
 باید برابري ها دولت. در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد جامعه را توسعه کشور

 در ها بر این اساس باید برابري فرصت. ي خود قرار دهندها برنامهجنسیتی را سرلوحه 
قادر باشند به طور برابر عهده دار  وجود داشته باشد که در آن زنان و مردان جامعه

  . وظایف زندگی شوند
، نیازها و ها  دارد که مردان و زنان داراي اولویتتأکیدي جنسیتی بر این برابر
بنابراین با توجه به . شوند یم و با مسائل متفاوتی رو به رو اند یمختلفروحیات 

در اختیار آنان قرار گیرد که بتوانند اي  ه به گونها شان باید فرصت خصوصیات و نیازهاي
 ها راه شناسایی مطالبات، کمبودها و نقصان. ام دهندوظایف زندگی خود را به خوبی انج

در حال حاضر در بسیاري از کشورها توجه ویژه به  .اتکاء به آمارهاي موجود است
و با اصالح سیستم آماري کشورها و ثبت اطالعات  ي توسعه آغاز شدهها برنامهزنان در 
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 ها نه ساز رفع نابرابري فراهم آمده تا زمیها  امکان روند رشد شاخص،به تفکیک جنسیت
ي مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي قابل ها حوزه در ها این شاخص. شود

حضور زنان در عرصه مدیریت مناصب دولتی،  در مقاله حاضر با بررسی. اند مالحظه
اشتغال و تحصیالت و سرپرستی خانوار از دولت پنجم تا یازدهم مشاهده گردید که 

 درصد 17,4 درصد به 9,1 سال از 22نان در سطح نخبگان طی مشارکت سیاسی ز
هرچند این روند صعودي بوده اما حضور زنان در سطوح پایه و میانی . رسیده است

 نقش زنان در سطوح باالي عمالًمدیریت این روند را شکل صعودي بخشیده و 
سطوح پایه  در عمدتاًزنان  هر چند روند صعودي. مدیریت و مناصب عالی ناچیز است

است و ممکن است مطلوب به نظر نرسد اما گامی به جلوست و  و میانی مدیریت
 اندکی بهره ،نمایانگر عاملیت زنان و قدرت خرد آنان است که از هر گشایش ساختاري

  .اند نمودهبرده و در جهت برساخت موقعیت خود عمل 
 دولت ول و دومشمی و دوره اها  وضعیت اشتغال زنان در دوره دوم دولت آقاي

روند سیر  این پس از آن از دوره نهم تا یازدهم  خاتمی روند صعودي داشته اماآقاي
بر این اساس همانطور که ذکر گردید در اولین نگاه وضعیت . ردیگ یمدر پیش  نزولی

همچنین آمارها نشان . هشتاد بوده است  بهتر از دههنسبتاًاشتغال زنان در دهه هفتاد 
ي مختلف با حداقل نوسان اما وضعیت ها دولتضعیت اشتغال مردان در وکه  دنده یم

 دولت  از دوره دومطوري که با نوسانات چشمگیري بوده است به توأماشتغال زنان 
گسست جنسیتی رو به صعودي در عرصه اشتغال   روحانیدولت آقاي خاتمی تا آقاي

  .شود یممشاهده 
عی رخ داده نظیر رشد فردگرایی، اجتما توجه به تحوالت  در سطح نگرشی با

اما از  و افزایش زنان خود سرپرست، مطالبه براي شغل افزایش یافته رشد نرخ طالق
 کمرنگ بوده ها ي دولتها  و سیاستگذاريها منظر ساختاري اشتغال زنان در برنامه ریزي

. ی استکه دلیل عمده آن در اولویت نبودن اشتغال زنان با توجه به مقوله تفاوت جنسیت
 اما در سطح نگرشی زنان شود یم تأکیدهرچند در سطح ساختاري بر تفاوت جنسیتی 
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بنابراین روند صعودي گسست جنسیتی در . اند یتیجنسجامعه در جستجوي برابري 
سویه . عرصه اشتغال زنان در بطن خود گسست نگرشی و ساختاري را نیز نهفته دارد

اري زنان در مقایسه با مردان در دوره دوم  وضعیت بیک.دیگر اشتغال، بیکاري است
هاشمی کمترین فاصله و در دوره اول دولت آقاي احمدي نژاد بیشترین  دولت آقاي

 80به طور کلی روند بیکاري براي زنان و مردان بویژه از دهه . فاصله را داشته است
ل هاي اقتصادي موسوم به تعدی  سیاستسیر صعودي داشته که از منظر اقتصادي،

 و ورود نسل 1380دهه  ساختاري و فقدان سرمایه گذاري کافی طی هشت سال پایانی
ترین دالیل شکل گیري بحران کنونی بیکاري در   به بازار کار مهم1360دهه بیش زایی 

از منظر فرهنگی اشتغال و بیکاري در نسبت با وضعیت سواد و . کشور بیان شده است
آمارهاي موجود از روند صعودي و  .گیرد  میتحصیالت دانشگاهی مورد توجه قرار

 رشد اشتغال و تحصیالت زنان اما. حکایت دارد مردان و هماهنگ تحصیالت زنان
اند و پیامد افزایش تحصیالت در یک دهه اخیر، باعث  هماهنگ با یکدیگر پیش نرفته

ره دوم تحصیالت و اشتغال در دو. افزایش مطالبه براي اشتغال و آمار بیکاري شده است
-1384هاي  فاصله سال (دولت آقاي خاتمی و دوره اول دولت آقاي احمدي نژاد

اند و پیش از  هاي قبل و بعد برخوردار بوده از وضعیت بهتري نسبت به دوره) 1380
این دوره زمانی اشتغال بر تحصیالت پیشی گرفته و از دوره دوم احمدي نژاد تا 

این امر مبین . ت بر اشتغال پیشی گرفته استروحانی این روند معکوس شده و تحصیال
 با افزایش تحصیالت، میزان آگاهی افراد .پیامد نامطلوبی براي جامعه خواهد بود

گذارد اما از سوي دیگر  یابد و به تبع آن نظام انتظارات افراد رو به فزونی می افزایش می
 این مورد درباره هاي ساختاري پاسخگویی به این توقعات فراهم نیست هرچند زمینه

مردان نیز مصداق دارد اما وجود فاصله عمیق تر بین انتظارات ذهنی و واقعیات عینی 
یک گذار هویتی را براي  دهد و زمینه در بین زنان پتانسیل نارضایتی آنان را افزایش می

ها از نیرویی اجتماعی در حاشیه به یک نیروي  شود آن کند که سبب می آنان فراهم می
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منفی از روند صعودي سواد و اي  ههرچند این تحلیل جلو .ی در متن تبدیل شوندسیاس
 از منظري دیگر اما کند تحصیالت دانشگاهی زنان به ذهن متبادر می

 دهد که هر چند گسست حضور پررنگ زنان در مقاطع آموزش عالی نشان می
 اري است اما زناننسبتاً پایدار و نهادینه شده در جامعه ساري و ج جنسیتی به صورتی

مسیري براي اعمال کنترل بر زندگی خودشان انتخاب به عنوان آموزش و تحصیل را 
آنچه زمینه تحقق این امر را فراهم . اند اند و به مثابه عامالن اجتماعی رخ نموده کرده
به چالش کشیده شدن  ها در شهرهاي کوچک، شعبات مختلف دانشگاه افزایش کرده،
تعداد زنان خود سرپرست و باال رفتن سن  افزایش ان در جامعه،هاي سنتی زن نقش

افزایش تعداد زنان خود سرپرست در پیوند با زنان سرپرست خانوار قرار  .ازدواج است
. اند ند که بیش از سایرین با مقوله فقر عجین هستاین گروه، قشري از زنان. گیرد می

از دولت پنجم تا یازدهم  بطوري کهه تعداد این زنان در دو دهه اخیر سیر صعودي داشت
هاي اجتماعی،  این رقم مبین صعود آسیب.  درصد رسیده است12,9 درصد به 7,5از 

بعالوه اگر از زاویه . این دسته از زنان و افزایش احتمالی فقر آنان است روحی و ذهنی
ود،  شتأکیددیگر به آمارها نگریسته شود و بر ناهمگن بودن زنان سرپرست خانوار 

  هویت زنان سرپرست خانوار، که به دلیل تغییرات اجتماعی رخ دادهگردد یممشاهده 
 در دهه اخیر عمده زنان سرپرست خانوار، زنان بطوري کهدستخوش تحول شده است 

 . و این روند سیر صعودي داشته استاند بودهخود سرپرست و بی همسر در اثر طالق 
الزم است  ي مختلفها عرصهپیش روي زنان در ي ها چالشبراي مدیریت  به طور کلی

  : اقدامات ذیل جامه عمل بپوشدها در عرصه سیاستگذاري
ي ها  برنامهاتکاء به جامعه با ایجاد تغییر در باورهاي فرهنگی و اجتماعی -1

گیر،   آموزش همه مردم به پذیرش زنان به عنوان عناصر تصمیم-2آموزشی و فرهنگی 
  ي تصمیم گیري به زنان، ها مهارتبراي تعلیم  ي آموزشیها برنامهقرار دادن  -3
  ایجاد رویکرد-5ي گوناگون، ها بخش به ها آن شناسایی زنان توانمند و معرفی -4

 الزام نهادهاي -6 ،ها ي مشورتی سازمانها بخشاجباري براي مشارکت دادن زنان در 
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ي ها تیحما قرار دادن -7 ریزي مشترك زنان و مردان ریز براي توجه به برنامه برنامه
ي غیر ها سازمانتشکیل راه رفع موانع موجود بر سر  -8 مالی براي زنان کارآفرین

  .دولتی با مدیریت زنان
  

  منابع
 فریده: جامعه شناسی انتقادي و روابط جنسی، ترجمه، )1385(. دیویس، کتی 

  .روشنگران: ، تهرانها مجموعه مقاالت فمنیسم و دیدگاهدر حمیدي 
 پیش نویس منشور جایگاه زن در فرآیند توسعه ، )1383 (.وچکیان، احمدآک

  .سوره مهر: ، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوري، تهرانکشور
  وزارت امور خارجه،)1374 (.یالمللي تدوین اسناد بین ها وهیشارزیابی .  
 ،موسسه : ، تهرانتوصیف آماري موجود آموزش عالی، )1392(.  رضامنیعی

  .ش و برنامه ریزي آموزش عالیپژوه
 ،اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج ،)1391 (. فهیمه علوي تبار؛ زهراعلمی 

فصلنامه رفاه اجتماعی  1388 و 1384از فقر در مناطق شهري ایران در دو سال 
 .46، شاره 12، سال دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

 نسل جدیدي از زنان سرپرست خانوار  ،)1394 (. پریسا نخعی؛طلب، ژاله اديش
  .نی نشر:  تهران،)1390-1380 (رانیادر وضعیت اجتماعی زنان در 

 تحوالت مشارکت سیاسی زنان در وضعیت  ،)1394 (. عفیفه عابدي؛کوالیی، الهه
  .نشرنی: تهران ،)1390-1380 (رانیااجتماعی زنان در 

 فصلنامه ی زنان در ایران و جهان،  نگاهی به حضور مدیریت،)1382 (.شادمهر، فریبا
  .، تهران، مرکز امور مشارکت زنان7شماره ، فرهنگی پژوهشی ریحانه

 تهران، تبیانجامعه شناسی اشتغال زنان ،)1377 (.سفیري، خدیجه ،.  
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 بررسی نگرش ،)1391 (. زهرا حسین جعفري؛دي ندوشن؛ هابردبار، غالمرضا 
نشریه مدیریت  شهید صدوقیان، اعضاي هیئت علمی زن دانشگاه علوم پزشکی

  .16شماره ، سالمت
  متحد دفتر امورزنان نهاد ریاست جمهوري ایران و صندوق کودکان سازمان ملل

  .روشنگران: ، تهراننقش زنان در توسعه ،)1372 ().یونیسف(
 ،زهره فنی، تهران: ، ترجمهجنسیت و توسعه ،)1387 (. هنشل جنتمامسن :

  .انتشارات دانشگاه تهران
 ي سنجش وضعیت ها شاخص ،)1389 (. محبی، سیده فاطمه؛پاپی نژاد، شهر بانو

  .شوراي فرهنگی اجتماعی زنان: ، تهرانزنان و خانواده
 ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و : ، تهرانجنسیت و توسعه ،)1385 (.لهی فضخانی

  .اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوري
 زنان و آموزش در ایران، ،)1394 (.حمد آتشک م؛ رضا منیعی؛فراستخواه، مقصود 

  . نشرنی: تهران) 1390-1380 (رانیاوضعیت اجتماعی زنان در در 
 ،لزوم نگرش جنسیتی در تدوین برنامه چهارم توسعه، ،)1382 (.دهیها  قره یاضی 

  .4، سال اول، دوره اول، شماره ریحانه
  دفتر امور زنان و یونیسف، ،نقش زنان در توسعه ،)1372 (.گرانیدالنگه، سوزان و 

  .روشنگران: تهران
  نقدي بر رویکردهاي رایج توسعه: توانمندي زنان ،)1389 (.گرانیدکبیر، نایال و ،

  .آگه: تهران
  ،مجموعه  زن، توسعه و لزوم برنامه ریزي جنسیتی در ،)1380 (.فرزانهنیکو برش

، و رویکردهاها  مقاالت هم اندیشی بررسی مسائل و مشکالت زنان؛ اولویت
  .دفتر مطالعات و تحقیقات زنان: قم
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 فقر معیشتی و اشتغال زنان ایران در  ،)1394 (.باباپور میترا ؛راغفر، حسین
  .نشرنی: تهران) 1390-1380 (رانیاوضعیت اجتماعی زنان در 

 سهم علمی زنان  سنجش،)1394 (.مهدي علیزاده ؛ حیدر جانعلی زاده؛رازقی، نادر 
  .1شماره ، 13، دوره  در توسعه و سیاستزن لوم اجتماعی،دانشگاهی رشته ع

 ي کالسیک ها شهیر مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ،)1389 (.ریتزر، جورج
  .ثالث: شهناز مسمی پرست، تهران: آن، ترجمه

 ي جنسیتی در اشتغال و ها ينابرابر ،)1392 (. معصومه پاشا زانوسی؛صامتی، مجید
  .4شماره ، 11، سال مطالعات اجتماعی روان شناختیی، آموزش بر توسعه انسان

 ،تحلیل فضایی ،)1392 (. علیرضا جمشیدي؛ داود جمینی؛اهللا تی هدانوري 
، مطالعات اجتماعی روان شناختیي عمده اشتغال زنان در کشور، ها شاخص

 .3شماره ، 11سال 
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