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 چکیده

مدون  یهادر عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه

ن رابطه نشان ایمختلف در  یهاو مطالعات صاحبنظران حوزه باشندیبین المللی م یهاو سازمان

ال زنان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فع

ن و این مهم بدو باشدیها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمدر تمامی عرصه

 گرایهی وآموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقهه ای و بها ههم 

 مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواههد بهرد لهذا صهاحبنظران و دولتمهردان یکهی از

جهانی  یهازمانتسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سا یهامحورها و اهرم نیترمهم

 مان یونسهکواین نهادهای بین المللی سهاز نیترکه یکی از مهم دانندیبرای کمک بدین منطور م

 ند.که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی ک باشدیم

ی بررسهی نقهش یونسهکو در توسهعه تحلیلهی در په -در این مقاله با استفاده از روش توصیفی

برنامه ه و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است ک میباشیآموزش کمی و کیفی زنان در ایران م

شته است؟ زمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داواستراتژی سا

قویهت و تبهین المللهی ضهمن  یهابا تکیه بهر برنامهه به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو

مگانی در علمی، فنی و انسانی، به طور ویژه در حوزه آموزش عالی وه یهاتیغنابخشی به ظرف

 .مثبت داشته است ریمی آموزش زنان در ایران تأثارتقای سطح کیفی وک
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 مقدمه

شد  سیتأس 1946وتربیتی ملل متحد )یونسکو( در چهارم نوامبر  یسازمان علمی، فرهنک

چهل کشهور از جملهه ایهران اساسهنامه آن راامکهاء کردنهد.  1946ودر شانزدهم نوامبر 

این سازمان عبارت است از: کمک بهه اسهتقرار صهلح  سیراساس بند اول هدف از تأسب

ها درزمینه های آموزش، علهوم وفرهنهب بهه وامنیت از طریق ترویج همکاری میان ملت

قهانون، حقهوق بشهر وآزادی ههای  تیهمنظور افزایش احترام همگان به عهدالت، حاکم

، زبهان ومهذهب، مطهابق تیادی، جنسهنهژ یهااساسی برای همه، بدون توجه به تفاوت

 بامنشور ملل متحد.

یونسکو از بدو تشکیل تاکنون بهرای بهبهود وارتقهاء امرآمهوزش در جههان ازطریهق 

سهازی وشهبکه ای کهردن  تیهابتکهاری، ظرف یهها، طرحیارگذاریفنی، مع یهامشاوره

 .کندینهادهای آموزشی فعالیت م

در سهطح جههان، مبهارزه بها بیسهوادی و فعالیت یونسکو درزمینه آموزشی  نیترمهم

آموزشی یونسکو عبارت اسهت از: آمهوزش  یهاتیاین مسأله بوده است. اولو یکنشهیر

پایه برای همه باتاکید برسواد آموزی، آموزش معلمان، آموزش متوسهطه، آمهوزش فنهی 

وحرفه ای، آموزش علم وفناوری، آموزش صلح وحقوق بشر، آموزش مداوم وآمهوزش 

تنوع فرهنگی  جیاند از: تروفرهنگی یونسکو عبارت یهاتیاولو نیزدارنده. همچنهای با

فرهنگهی ودر   یهایگهذار اسهتیباتاکید ویژه برمیراث فرهنگی ومعنهوی ومهادی، س

 وبیان های هنری. هاتیفرهنگی، خالق عیوگفتگوی بین مذهبی وبین فرهنگی، صنا

 نیتهرجهان امهروز معتقدنهد، مهماکثر متفکران وصاحب نظران مسائل اجتماعی در 

انسهانی آنسهت ونیهروی  یرویهعامل مؤثر در توسعه یافتگی یاعقب ماندگی هرجامعه، ن

بهه خهدمت گهرفتن  زنانی است که دوشهادوش یکهدیگر بها انسانی متشکل از مردان و

. در پردازندیمختلف به تالش وتکاپو م یهانهیمالی در زم یهاهیامکانات طبیعی یا سرما

میان هرچند هریک از دو گروه مردان وزنان همواره نقش وجایگاه با اهمیهت وغیهر  این

دارند، امازنان تاهمین چند دهه قبل شهاید در نتیجهه وجهود فرهنهب  را قابل انکار خود

خهود را  یهایکه توانمند افتندییدیرینه مردساالری دراکثرمناطق جهان، کمتر فرصت م

پهرورش وتربیهت زنهان،  یهانههینیروی زنان در زم ره ازبه اثبات برسانند وهرچند هموا
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، شدی، فر هنگی حتی گاهی اوقات سیاسی ونظامی بهره گرفته میاقتصادی، هنر یکارها

حاکم اجتمهاعی،  یهااما شعور عمومی جامعه کمتربه نقش مهم زنان درپدید آمدن نظام

 واقف بود.

ت به قبل برای زنان پدیدآمده بیشتری نسب یهاخوشبختانه در جهان کنونی، فرصت 

دیگهر، باتوجهه بهه ترکیهب  یهای خود را به اثبهات برسهانند. ازسهو یاست، تاتوانمند

که حهدود نیمهی ازجمعیهت یعنهی  1390جمعیتی ایران طبق آخرین سرشماری درسال 

 ههاییآنهان وبهازپروری توانا یهای، توجه به توانمنهددهندیدرصد زنان تشکیل م 49.6

 ی علمی وفرهنگی آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. امروز هم دولهت وواستعدادها

داخلی مردم نهاد براهمیت موضوع کامالً واقف هستند. بنهابراین مسههله  یهاهم سازمان

بهین المللهی  یهااساسی مقاله این است که نشان دهد راهبرد یونسکو باتکیه بهر برنامهه

 آموزشی زنان ایران چه بوده است؟ یهاارتقای کمی وکیفی شاخص آموزشی در

قههرار دارد  10۷در رتبهة  ایکشور دن 1۸6به لحاظ توسعة انسانی زنان، ایران در میان 

آن اسهت کهه ایهران در  یایهشاخص گو نیکهه رتهبة پایینی است، اما مالحظة اجزای ا

تا  1۵حوزة سهالمت، یعنی شاخص نرخ باروری زنان نوجوان )زنان  یهازمینة شاخص

و شاخص نرخ مرگ و مهیر مادران بسیار موفق عهمل کهرده است؛ به نحهوی ) سال 19

و در کشورهای بها توسهعة  ایها در ایران از میزان متوسط آن در دنکه میزان این شاخص

باالی نیروی انسانی بسیار کم تر است. ایران توانسته است در زمینة کاهش شاخص نرخ 

در زمینة شاخص جمعیت  .نیا را به خود اختصاص دهدمادران رتبة پنهجم د ریمرگ و م

، امها در مهورد دو خهوردیبا حداقل تحصیالت راهنمایی نیهز همهین رونهد بهه چشهم م

، یعنی مشارکت زنان در مجلس و مشارکت زنان در بازار کههار نههتوانسته گریشاخص د

 .است موفق عمل کند

ها بر ها و تحلیل آنر ارائه دادهتحلیلی سعی د -در اینجا با استفاده از روش توصیفی

. معتقدیم کهه دهدیسازه انگاری چهارچوب نظری این مقاله را تشکیل م هی. نظرمیاآمده

بر پایه نظریه سازه انگاری میزان تاثیرگذاری سازمان فرهنگی اجتماعی یونسکو بر فکای 

زنان ایهران فرهنگی اجتماعی جامعه  یهایژگیآموزش جامعه زنان ایرانی تحت شعاع و

 بوده است.
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 چارچوب نظری؛ نظریه سازه انگاری. 2

انگاری اصول سهازه کنندها باور مین است که حکومتآنارشی آ در مقاله الکساندر ونت

 :کندیرا این گونه بیان م

نهه  گیهرد وها و هنجارهها شهکل میساختار جوامع انسانی غالباً به واسطه ایده -

 نیروهای مادی؛

بر اساس بارورههای مشهتر  شهکل  هاستمیهویت و منافع بازیگران در این س -

 (Wendt.1992) .گیرد و نه طبیعتمی

های علهوم انسهانی، علهوم اجتمهاعی و مطالعهات بر یافتههمبتنی انگاری سازه نظریه

فرهنگی و هرمونوتیک است و بر روی تعامل اجتماعی کنشگران یا بهازیگران سیاسهت 

ها نماینگر نوعی روند یادگیری اسهت کهه طهی آن ها تعامل دولتتکیه دارد. از منظر آن

 ههاآن از ههم و دهنهدمی شهکل هاارزش  ها، منافع وتها در گرو زمان هم به هویکنش

 .پذیرندمی شکل

ها بر خالف سایر نظریات به تحقیق درباره ساخته و پرداخته شدن و نفوذ سهامان آن

 .پردازندالمللی میبخش هنجارهای بین

برساز انگاران با اتخاذ ایهن رویکهرد ضهمن آنکهه بهه دنبهال برقهراری پیونهد میهان 

نهادی بنیادین و هویت و منافع دولت هستند همزمان به بازتولید انها معتقهد ساختارهای 

 .(139۵ه، باشند )مشیرزادمی

المللی هم کارکرد تنظیم کنندگی دارند و هم پایه ها نهادهای بینبراساس برداشت آن

 .گذار هستند

الملهل از عنوان مقدمه سازه انگاری با نقد یکجانبه نگری روابط بیننظریه فرهنگی به

عنوان یهک انحهراف ها بهتمرکز بیش از حد بر قدرت و ثروت، منافع و امیال و خواست

 .کندالملل یاد میهای بیندر شناخت و ارزیابی پدیده

شناسی تمرکز مطالعاتی دارد و ایهن خهود سازه انگاری یا بر سازنده گرایی بر هستی

هها، هها، نرمات خود به هنجارها، انگارهها در مطالعآن .ترین دلیل پیچیدگی آن استمهم

 .پردازندهای میمعانی و رویه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 ترینبنیادی بر که گرایانی مادی هستند، گرا معنا گرایان مادی برابر در  سازه انگاران

امها معنها انگهاران  .داننهدنیروههای مهادی می دهی سازمان سرشت و جامعه های فاکت

دانند که به معنهای توزیهع ار آگاهی اجتماعی میها را سرشت و ساختترین فاکتبنیادی

 .هاستها و شناختانگاره

هاست از نظر سازه انگاران ذاتی نیسهت بلکهه در تعامهل معانی که مبنای عمل انسان

 .گیردانسانی شکل می

بیند و به الملل را بر اساس یک هستی شناسی رابطه ای میسازه انگاران سیاست بین

 ویژه برای آگاهی بشر.دهند. بهرهنب، هنجارها بها میعوامل فکری مانند ف

المللی را یک بلو  سهاختمانی در نظهر بگیهریم از منظهر به عبارتی اگر واقعیت بین

ه، سازه انگاران هم از عوامل مادی و هم از عوامل فکری سهاخته شهده اسهت )مشهیرزاد

139۵). 

بین المللی، به عنوان  یهاازمانبه گفته دهقانی فیروز آبادی، از منظر سازه انگاری، س

ها قواعد و هنجارهای تعین یافته، نهادینه شده و ساختار مند، تنها ابزاری در دست دولت

و تنظیم کننده تعامالت و مناسبات آنان در سطح بهین المللهی نیسهتند، بلکهه ماهیهت و 

ها قوام افع آنکارکردی تکوینی دارند که عالوه بر تنظیم روابط بین دولتی به هویت و من

 .(13۸9ی، )دهقانی فیروزآباد بخشندیم

بهین المللهی بهه وهیهژه  یهاتقهدیم کهه تعهامالت میهان سهازمانمعدر این نوشهتارما 

هها، در قالهب اجتماعی دارند همانند یونسکو، بها ملت -که ماهیت فرهنگی یهاسازمان

صالتاً یک سازمان بین نظریه سازه انگاری بهتر قابل در  و تحلیل علمی است. یونسکو ا

گذاری آن بر زندگی اجتماعی مخاطبان تحت  ریفرهنگی است و نحوه تأث-المللی علمی

فرهنگی اجتماعی جوامع و در اینجا جامعه ایرانی است. به عبارت دیگر  یهاشعاع مؤلفه

موضوع تعامالت یونسکو با جامعه زنان ایرانی باید در پرتوی نگاه تعامل دو طرفه یهک 

)ایرانی( ارزیهابی  یاجتماعی غنی بوم-عه فرهنب جهانی با یک مجموعه فرهنگیمجمو

یونسکو بر جامعه زنان ایرانی  یهااستیس ریکرد. به عبارت دیگر برای بررسی میزان تأث

فرهنگی اجتماعی جامعه زنان ایرانی را مورد توجه اساسی قرار داد و هر  یهاباید مؤلفه

 ود.خروجی، تحت شعاع آن خواهد ب
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 هاداده .3

 یونسکو در مقوله آموزش یهااستیس .3-1

آموزشههههی بههرای  یها، برنامههه«آمههوزش بههرای همههه»یونسههکو در چههارچوب شههههعار 

ساله اسههت. برنامه  1۵که مدت زمان اجرای آن نیز  کندیکشورهای عکو خود تدوین م

اجهرای آن ادامهه  201۵ ارائه شد که تا سهال 2000 آموزشی اول این سههازمان در سال

یافت. در همان سال با توجه به اتمام برنامه مذکور، یونسهکو بهه عنهههوان متهولی امهر، 

اجالسی که در اینچههون کهره بها  در« 2030 برنامه آموزش»برنامههه دوم را تحت عنوان 

ایهن  حکور سران و وزرای آموزش وپرورش کشورهای عکو برگزار شد، مطرح کهرد.

برای بررسی نهایی به اجالس روسای جمهور در نیویور  ارسال  برنامه پس از تصویب

 ها نیز قرار گرفت.شد که مورد تائید آن

نکته قابل تأمل در این مسهله این است کههه برنامه مذکور طوری تدوین شههده کهه 

طبق گفته دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو باید نقشههه راه آموزش کشهورها قهرار گیهرد. 

گفته فرهههادی، وزیر وقهت علهوم و فنهاوری جمههوری اسهالمی ایهران، همچنین بههه 

، برنامه ریههزی الزم برای عملیاتی کردن این 2016 کشورها متعهد شههدند از اول ژانویه

کالن ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند که ایران  یهااستیبرنامه و ادغام آن در س

است:  2030ی سه نقش اصلی در تحقق آموزش نیز یکی از کشورها است. یونسکو دارا

بازبینی، نظهارت و گهزارش دههی در - 2هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری، 

عکهو در  یههاتقویهت دولت -3مورد پیشرفتهای انجامشده درزمینه اهداف آموزشهی و 

نقهش  دههدیآموزش که هدف چهارم دستور کار را تشهکیل م .اجرای دستور کار جدید

)گهزارش  .برای توسعه پایهدار دارد 2030و محوری در تحقق اهداف دستور کار  اصلی

 (.۵: 139۵پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان، 

سهازمان  ۵در جامتین تایلند به همهت « آموزش برای همهه»کنفرانس  1990در سال 

رنامهه بین المللی یونسهکو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملهل، بانهک جههانی و ب

یادگیری  یهاعمران ملل متحد با هدف گسترش سهوادآموزی در جهان، افزایش فرصت

بهرای همگهان و بهبود کیفیت یهادگیری برگهزار شهد. بهه دنبهال آن در اجالس جههانی 
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سهران و وزیههران آمههوزش و پههرورش ( 2000در داکار سهنگال )« آموزش برای همه»

تمهامی تهوان خهود را در راه افههزایش مراقبههت و  کشهورها، همگی متعهد شهدند کهه

آمههوزش جامعههه در اوان کههودکی، افزایش پوشش تحصیلی، رسهیدن بههه آمههوزش 

زندگی بهه  یهاجنسیتی و یادگیری متناسب با مهارت یهایکیفهی، پایان دادن به نابرابر

ر کشورهای خود جامعههه بهه تمامی مفهاد اعالمیه صادره د 201۵خرج داده و تها سهال 

، 1994(. در ایهن میهان در سههال 13۸3عمهل بووشهانند )وزارت آمههوزش و پههرورش، 

توسهط دولههت اسههوانیا و بهها « آمهوزش افهراد دارای نیازههای ویهژه»کنفرانس جهانی 

همکاری یونسکو در شهر ساالمانکا برگهزار شهد وطههی بیانیهه ای چههارچوب عملهی 

ارای نیازهای ویژه را مورد تصهویب قههرار داد. در ایههن بیانیههه بهرای آمهوزش افهراد د

ذکهر شهد کهه در دو دههه گذشهته رونهد سیاسهت اجتمهاعی بهه سهمت توجهه بیشهتر 

، مشارکت و مبارزه با محرومیت بوده و ایهن امهر سهبب شده تها امکهان هایبهه گوناگون

 (.1994)یونسکو،  ها برای تمامی افراد فهراهم گرددبرابری فرصت

دغدغه دیرینههه بیشههتر  مؤثرمندی از آموزش و پرورش پویها و  برخورداری و بهره

سههنگین، جوامهع  یهانههیآمهوزش و پهرورش دنیاسهت. علیهرغم صهرف هز یهانظام

همچنان در دستیابی کامل به اههداف مهوردنظر در آموزش و پرورش ناموفق هستند. در 

هه ایهن مشهکل ابعاد گسهترده تهری دارد، تههر  تحصههیل، کشورهای کمتر توسعه یافت

تکهرار پایهه و مردودی تعداد چشمگیری از دانهش آمهوزان همهه ساله عالوه بر اتهالف 

 یههایکهالن، معکهالتی همچهون رشهد کهم سهوادی و افههزایش نابهنجار یهاهیسرما

ه دنبال خواههد داشهت. اجتمهاعی بدلیل کاهش اعتماد به نفس ناشی از شکست را نیز ب

این در حالی است کهه بهر اسهاس توافق انجهام شهده در اجهالس جههانی آمههوزش و 

بسهیاری از کشورها از جمله کشهور « عمل به تعهدات جمعهی»پهرورش داکار با عنوان 

ایران متعهد شهدند شهرایطی را فراهم سهازند کهه تمهامی کودکهان کشورشهان در هههر 

میزان توانایی بهه آمهوزش ابتهدایی بها کیفیت خوب و کامل، دسترسی  وضعیتی و با هر

کیفهی آمههوزش را بهبهود  یهاداشته و دوره مذکور را به پایان برسهانند و تمهامی جنبهه

دسهههتیابی بهههه  .ها را مشاهده نمایدبخشند، به طوری که هر کس بتواند نتایج عینی آن

ساختارهای موجود در مدارس اسهت تها بتهوان بهه ایههن اهههداف نیازمنههد تغییههر در 
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معنهای واقعههی تمههامی کودکههان را تحههت پوشههش آمهههوزش و پهرورش مناسهب 

 (.13۸0قرار داد )یونسکو، به نقل از وزارت آمهوزش و پهرورش، 

هها، رویکهرد آموزش و پهرورش فراگیههر بههدنبال آن اسهت تها بها اصهالح نگرش

ه را هابع موجود و ارتقای دانش و مهارت آموزگههاران، مدرسههبازسهازی و نوسهازی من

برای همه کودکان آمهاده کنهد. آمهوزش و پهرورش فراگیهر از طریهق یههافتن راههههای 

ی توانمندسهازی مهدارس بهرای ارائه خدمات بهه تمههامی کودکههان در جامعههه محلهه

وران داده اسهت )مشها را سهرلوحه کار خود قرار« آموزش بهرای همهه»خودشان، برنامه 

 (.13۸3یونسهکو، بهه نقهل از سعیدی، 

 

 جامعه جهانی در بحث آموزش زنان از منظر یونسکو یهاچالش .3-2

امههروزه در اکثهر : جـهانی یتیواقع یالف( افزایش مشارکت زنان در آموزش عال

 عههمیقاً تههغییر پیههدا کهرده و در راسهتای افهزایش یتیجنسه یههاکشورهای دنیا نقش

رود. بهه طهور مشارکت زنان در کلیة امهور اجهتماعی، از جمله آموزش عالی پهیش مهی

مدیریتی را زنان اشغال  یهادرصهد پست 4۸و  2۸به ترتیب  سیو سوئ شیدر اتر مثال،

 1۷این مقدار برابهر بهها  کایاند، و ایهن در حالی اسهت کهه در ایهاالت متحدة آمرکهرده

، در روسیه اکثر پزشکان و در دانمار  اکثر دندانوزشهکان نیا . عالوه برباشدیدرصهد م

افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی یک واقعیهت  (.1،1999:192زن هستند )مهی یهرز

همه گیر در جهان اسهت و مختص ایران یا کشورهای مشابه نیسهت. امهروزه مشهارکت 

شاید مؤلفه ای از فرایند زنان در آموزش عالی به یک واقعیت جهانی تبدیل شده است و 

 .نوسازی و جهانی شدن و حتی توسعه باشد

از رویکهردی : هاب( افزایش مشارکت زنـان در آمـوزش عالی و استحالة ارزش

هها نامیهد. توان نوعی استحالة ارزشدیگر افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی را می

ابی ارزش، پایگهاه و طبقهه بدین گونه که در تحوالت جوامهع، متغیرهها و عوامهل انتسه

خود را به عوامل اکتسابی ارزش، پایگهاه و  یاجتماعی، استحاله پیهدا کهرده و عمدتاً جا

جوامهع بهر پایهة عوامهل  یطبقه اجتماعی داده است. امروزه نظام پاداش و تنبیه اجتماع

                                                             
1. Myers 
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ای باشهد، بلکهه عمهدتاً بهر مههبنانتسابی )مانند جنسیت، نژاد، رنهب پوسههت و...( نمی

رسد که بنابراین به نظر می .)مانند تحصیالت، مهارت، دانایی و...( است یعهوامل اکتساب

کننهد کهه اکثر جوامع در مسیر نوعی همگرایی ارزشیابی و شایسته سهاالری حرکهت می

سنتی و انتسابی اسهت. از ایهنرو در عصر حاضر  یهااش اسهتحالة بهرخی از ارزشالزمه

هها اکتسهابی آن یهاصهینه ویژگیهای انتسابی مثل جنسیت، بلکه خص معیار ارزیابی افراد

 یتوان اذعان کهرد کهه فهرر برابهرنظیر تحصیالت است. لذا بر اساس این رویکرد می

ها در آمهوزش عهالی برای زنان و مردان و افهزایش مشهارکت زنهان در آمهوزش فرصت

عی، فرهنگی و آموزشی است اجتما یهاعالی در واقع نوعی استحالة ارزشی در قکاوت

 (.13۸0:4۵نبوده است )صالحی، یو جامعة ایران نیز مستثنی از این استحاله ارزش

در ایهن : ج( افزایش مشارکت زنـان در آمـوزش عالی بـه عنوان امری صـوری

 ی، تلقهیرویکرد، افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی به مثابه نوعی صورت اجتماع

بدین معنی که بسیاری از  .آن است« محتوای اجتماعی و آموزشی»ز شود که متمایز امهی

افهراد مهعتقدند کهه مشارکت زنان در آموزش عالی فقط از حیث صوری و کمی افزایش 

اسهت. همچنهین در  و از لحاظ کیفی و محتوایی، رویداد خطیری صورت نهگرفته  افتهی

کننهد، پسهران در نان مشهارکت میکالسهای درس، پسران و مردان بیشتر از دختران و ز

و دختران و زنهان دانشهجو  کنندیمباحث کالسی بهیشتر از دخهتران صهحبت و بحث م

شوند در مقایسهه بها پسهران و مهردان کمتههر از سهوی اسهاتید و دانشهگاه تشهویق مهههی

(. به همین دلیل، برخی از دختهران و زنهان دانشهجو، بهه دنبهال نهوع 1،1992:1۵24)لیونز

 .برای آموزش خهودشان ههستند« یادگیری یهاطیمح»از  یمتفاوت

 

 د( افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی، نوعی جبر اجتماعی ـ هنجاری

از نهوعی جامعهه بهه نهام  19۷9، جامعه شناس معاصر آمریکهایی، در سهال «2کالینز»

یی یها مهدر  گههرا»ای را نام برد. وی شرایط حاکم بر چنین جامعه« جامعة مدر  گرا»

                                                             
1. Lyons 
2. Collins 
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داند که در آن درجهات و مدر  گرایی را باوری می« کالینز»شمارد. برمی «مدر  مداری

 (.۵1۷: 1،1999)سندستروم ردیگو معیار ارزیابی افراد قرار می اسیمق یلیمدار  تحص

مفهوم مدر  گرایی و جامعهة مهدر  گهرا بها مقولهة افهزایش مشهارکت زنههان در 

موزش عالی با توجهه آدین ترتیب که مشارکت زنان در ارتباط نیست، بآمهوزش عالی بی

ملهه از ج یاکتساب یهایژگیبه مفهوم مدر  گرایی قابل بررسی است. امروزه عوامل و و

 .ای در ارزیابی افراد و قهشربندی اجهتماعی پیهدا کهرده اسهتتحصیالت، جایگاه ویژه

ر  گهردد. یعنهی مهداافراط در این موضوع منجر به پیدایش مدر  گرایی در جامعه می

«. مدر  ساالری»شود، به عبارت دیگر نوعی شایستگی افراد می یابیارز اریتحصیلی مع

بندی ، افراد مجبورند برای قرار گرفتن در مراتهب بهاالی قشهریدر یک چهنین جهامعه ا

قهاء نوعی بهرای ب جامعه مدر  ساالر و به یاجتماعی و کسب نمرة بهینه از دست نامرئ

 تر و بههاالتر و نهایتهاً مهدار  بهاالترعههالی یها، به دنبال آموزشستنینه زحیات و بهی

ی جبهر اجتمهاعی و هنجهار یباشند. در واقهع در یهک چهنین وضعیتی افراد دچار نهوع

 (.1۸3: 13۸0برای ادامة تحصیل هستند )ودادهیر،

وان عنهیونسکو ودبیر خانه کشورهای مشتر  المنافع مطالعه ای را با  1994در سال 

در  انجام دادند که در آن موانهع اصهلی مشهارکت زنهان« زنان در مدیریت آموزش عالی»

 اند از:موانع عبارت نیفرایند تصمیم گیری تعیین شده بود. ا

 صوص آموزش عالیدسترسی محدود به آموزش، به خ-

 تبعیض امیزدر انتصاب وارتقای زنان یهاهیوجود رو-

 خانوادگی و شغلی یهاقشفشارهای ناشی از دو گانگی ن-

 خانوادگی یهاشیگرا-

 ها وانقطاع شغلیوقفه-

 کلیشه سازی های فرهنگی-

یگانگی با فرهنب مردان و مقاومت مسهتمر در برابهر انتصهاب زنهان بهه مشهاغل ب-

 مدیریتی

 ند.کوقوانین مناسب و کافی که مشارکت زنان را تکمین  هااستینبود س-

                                                             
1. Sandstrom 
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بها ایجهاد امکانهات بیشهتر بهرای  هادهیم تغییر این پدبرطرف کردن این موانع مستلز

ارتقها و  یهاهیهنظهردر رو دیهدسترسی زنان به آموزش، و به ویژه آمهوزش عهالی، تجد

خاص زنهان،  یهامشاغل و برنامه هیو ساختارهای حمایتی در کل نمقرراتیانتصاب، تدو

گرگهونی واقعهی اتخاذ اقدامات هنجاری در جهت مشارکت زنان، در حیات جامعهه و د

مربوط به برابهری جنسهی و حمایهت قهانونی و دولتهی از طریهق تصهویب  یهاشیگرا

 (.1۸-1۷: 13۸0کارا و صریح و اجرای واقعی انهاست. )فراهانی،  یهااستیس

اخیر ما اشهد افزایش  یهاپایین بودن ثبت نام زنان در آموزش عالی: ظرف سال-ب

. این پیشرفت قطعاً تا حدی ناشی از پهذیرش میاودهآموز عالی ب یهاتعداد زنان در دوره

راهبردهای خاص برای رفع نابرابری جنسی در آموزش اسهت. اقهدامات سهازمان ملهل 

متحد در این زمینه را نباید بی تأثیر دانست، زیرا سیاست گذاران را متوجه حقهوق زنهان 

به طور کلی میزان  سطوح آموزش، مطرح ساخت. هیکرد و نیاز آنان را به دسترسی به کل

آموزش عالی افزایش یافته است و برخهی کشهورها خهود را  یهاشبت نام زنان در دوره

 که دسترسی زنان به آموزش عالی را تسهیل کنند. دانندیمتعهد م

ها ها و دروس دانشگاهی: شناخت و تقویت نقش دانشهگاهبعد جنسیت در برنامه-ج

هها و تبهادل ن و جهان یشدن، خلق دانش و مهارتدر جامعه، تأثیر روند بین المللی شد

ها، ضرورت توجه به مسائل اجتماعی مردم عادی و توجه اصولی به مسائل جنسهیتی، آن

. در کنهدیها و دروس دانشهگاهی تبیهین ماهمیت لحاظ کردن ابعاد جنسیتی را در برنامه

ت جههانی توسعه، بعد جنسیت به عنوان یک عامهل کلیهدی در حهل معکهال یهاهینظر

مطرح شده است و چون اکنون مؤسسات آمهوزش عهالی بیشهتری بهرای سهازگاری بها 

اند، بنابراین حهذف بعهد درسی خود روی آورده یهاتغییرات اجتماعی به اصالح برنامه

 (.21: 13۸0)فراهانی،  ستیجنسیت قابل توجیه ن

 

 یونسکو و آموزش عالی همگانی زنان در ایران .3-3

آموزشی که یونسکو در ایران در حوزه آموزشی در سایت خود قرار داده از جمله اهداف 

جمهوری اسالمی ایران برای دسهتیابی  یهاتی: یونسکو از فعالباشدیاست بشرح ذیل م

از آمهوزش باکیفیهت و فراگیهر و  نهانیبه چهارمین هدف از اهداف توسعه پایهدار ( اطم
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آموزشهی،  یهااسهتیس یهایادگیری مادام العمر برای همه در حوزه یهاترویج فرصت

آموزشهی، تحلیهل و گهزارش دههی،  یهابرنامه ریزی وتعیین خط مشی، گردآوری داده

فنی و حرفه ای و فن آوری اطالعات و  یهاسوادآموزی و یادگیری مادام العمر، آموزش

طریق تبادل دانش واطالعات، ارائه سازمان از نی. ادینمایارتباطات در آموزش، حمایت م

پیشنهاداتی برای سیاستگذاری و ظرفیت سازی، تسهیل گفتگوها برای ایجاد خهط مشهی 

وگسترش مشارکت، دراجرای ملی چهارمین هدف ازاهداف توسهعه پایهدار نقهش دارد. 

آموزشی خود با شرکای متعددی از جمله کمیسهیون ملهی  یهایونسکو در اجرای برنامه

رجمهوری اسههالمی ایههران، وزارت آمههوزش و وپههرورش، سههازمان نهکههت یونسههکود

 1سوادآموزی و سازمان فنی و حرفه ای همکاری نزدیکی دارد.

هها توجهه بسهیار به آموزش زنان خصوصاً آمهوزش عهالی آن یبعد از انقالب اسالم

تهه پذیرف 13۸0ادعا است که در سهال تحصهیلی  نیا انگریشده است. آمار بدست آمده ب

انهد کهه از سهم بیشتری نسبت به مهردان برخهوردار بوده یدرصد قبول 60شدگان زن با 

 .سهتاو توان بالقوه زیهاد ایههن قههشر از جامعهه  یایهن نهشانه رشهد فکری و اجتماع

طور نیهز موقعیهت زنهان را بههه 13۵۷بهمهن  22انههقالب اسههالمی ایهران در  یروزیپ

 11۵اصههل  یجهمهوری اسالمی ایران به اسهتثنا محسوسی تغییر داد. در قانون اسهاسی

غال به رئیس جمهور شود، زن و مرد از نظر تحصیل علم و اشت تواندیکهه طبق آن زن نم

لت اعهم ههمه افراد م»کهار از حهقوق یکسانی برخوردارند. در اصل بیستم آمهده اسهت: 

، یسهایقهوق انسهانی، سدر حمایت قانون قهرار دارنهد و از همه ح کسانیاز زن و مهرد 

: 13۸4)ایروانهی، «. و فرهنگی با رعایت موازین اسهالم برخوردارنهد ی، اجتماعیاقتصاد

49-۵1.) 

 در مورد آموزش عالی و زنان مطرح ساخت: توانیسه جنبه خاص را م

ور انسهانی حیهاتی بهرای هرکشه یهاهی. زنان تحصیلکرده بخشی از منابع و سهرما1

 یهاهیهشغلی حق انهاست. رو یهادسترسی برابر به فرصت نی. بنابراشوندیمحسوب م

ها وتوانهایی ههای بها ارزشهی ، نه تنها ناعادالنه، بلکه اتالف اشکار تخصصزیتبعیض آم

 است که بهره برداری از آن برای همه جوامع حیاتی است.

                                                             
1. http://www.unic-ir.org/factsheets/Factsheet-Fasi-UNESCO.pdf 
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 یها. در صورت اولویت داشتن اصالح نظام آموزش عالی، الزم است زنان مهارت2

 یتی را فرا گیرند تا بتوانند در بازسازی این نظام مشارکت مؤثرداشته باشند.مدیر

ماهیت در مشاغل مدیریت باید به گونه ای متفاوت مهد نظرقهرار  رسدی. به نظر م3

ممکهن  یزنان نیازمند بررسی دقیق ترو تعریف مشخص تری است. حته تیریگیرد. مد

هها از جملهه آمهوزش عهالی، حوزه یرخاست برای برآوردن نیازهای توسعه اجتماعی، ب

 (.1۷: 13۸0مناسب تر تشخیص داده شوند )فراهانی، 

علمهی و  یهایبخش عمدة تعلیم و تربیت افراد جامعه وابسته به نگرش و توانمنهد

 یهاتجربی مادران است. بنابراین، برنامهه ریهزی در مسیر توانمندسازی زنان در عرصهه

توسعة پایدار محسوب  یهابرنامه نیترهدیریتی از عمدهعلمهی، آموزشهی، پژوههشی و م

 .شودیم

ارتقاء مشارکت زنان در آمهوزش  یهااستیشورای عالی انقالب فرهنگی در ایران س

 تصویب کرد. 13۸4عالی را در 

 

 (13۸9ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی )احمدی نژاد. یهااستیس .1جدول شماره 
 گانه( ۷ت زنان در آموزش عالی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی )فصول ارتقاء مشارک یهااستیس

 کالن یهااستیفصل اول: س

ارتقاء سطح فرهنگی، تعمیق باورهای دینی و رشهد فرهنهب عفهاف و  -
 ایفکائل اخالقی و حرفه

ایجاد فرصت و امکانات عادالنه و رفع تبعیکات ناروا در تربیت نیروی  -
گیری از تخصص آنان در توسعه و تعهالی متخصص زن به منظور بهره

 کشور

 توسعه کمی و کیفی آموزش عالی زنان در کسب مدارج باال  -

توسعه مشارکت زنان متخصص در سطح مختلهف مهدیریت آمهوزش  -
 عالی کشور

الزم بهرای زنهان جههت ایفهای  یهاو کسب مهارت یافزایش توانمند -
 زنانفرهنگی، خانوادگی و اجتماعی  یهاتیمؤثرتر مسهول

مربوط به  یهااستیفصل دوم س
 های آموزشیبرنامه

ریزی و اتخاذ تدابیر الزم جهت توسعه آموزش عالی زنان در کلیه برنامه -
 ها و مراکز آموزش عالیسطوح علمی دانشگاه

های اختصاصهی زنهان، و افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و مهارت -
ش آفرینهی آنهان در های دانشگاهی متناسب با نقهتنوع بخشی به رشته

 های مختلف زندگیعرصه

ریزی آموزشی و تدوین منابع درسی متناسب با نیازها و اهتمام بر برنامه -
 های زنان در خانواده و اجتماعآفرینینقش

های اتخاذ تدابیر قانونی و آموزشی انعطاف پذیر و متناسب با مسهولیت -
 (.خانوادگی زنان )همسری و مادری
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های سب جهت تحصیل دانشهجویان دختهر در دانشهگاهاتخاذ تدبیر منا -
 محل اقامت خود

های تحصیلی و منابع درسی مربوط به زنان و توسعه کمی و کیفی رشته -
خانواده به منظور تبیین نظام مند مبانی اسالم در زمینه شخصیت، حقوق 

 های زنان و خانوادهو مسهولیت

تهران در نقهاط توسعه کمی و کیفی امکانات آمهوزش عهالی بهرای دخ -
 ها و دسترسی به سطوح باالی آموزشیمحروم جهت رشد استعداد آن

مربوط به  یهااستیس: فصل سوم
 پژوهش و فن آوری

اتخاذ تدابیر مناسب جهت توسهعه مشهارکت اعکهاء هیهأت علمهی و  -
 ها و مراکز پژوهشیهای تحقیقاتی دانشگاهدانشجویان زن در برنامه

عتبارات پژوهشی، موضهوعات و منهابع تخصیص بخشی از امکانات، ا -
 تحقیقات به مسائل و موضوعات مورد نیاز زنان

حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فن آوری و تالش جههت  -
 رفع مشکالت آنان و بهبود زندگی مادی و معنوی آنان

توسعه ارتباط علمی اعکهاء هیهأت علمهی و محققهین و دانشهجویان  -
 ها و مجامع علمی خارج از کشوراهتحصیالت تکمیلی زن به دانشگ

 علمی زنان یهاحمایت از تشکیل و توسعه انجمن  -

تخصیص امکانات علمی و پژوهشی مناسهب جههت جهذب نخبگهان  -
 علمی زن

توسعه و ساماندهی واحدهای پژوهشی زنان به منظور ارتقاء وضهعیت  -
 پژوهش

 یههاتیتوسعه مشارکت اعکاء هیأت علمی و پژوهشهگر زن در فعال -
 تحقیقاتی یهافن آوری و شهر  یهابوط به پار مر

مربوط به  یهااستیس :فصل چهارم
 منابع انسانی

ریزی جامع و راهبردی در خصوص تربیهت زنهان متخصهص و برنامه -
 مورد نیاز جامعه در راستای توسعه و تعالی کشور

 ایجههاد فرصههت عادالنههه بهها تأکیههد بههر اصههل تعهههد و تخصههص و -
های زنان متخصص گیری از توانمندیو بهره ساالری در جذبشایسته

ها و مراکهز در نظام مدیریتی به عنوان اعکای هیأت علمی در دانشگاه
 آموزش عالی

ریزی آموزشهی و افزایش مشارکت اعکای هیأت علمی زن در برنامه  -
 فرهنگی

ریزی آموزشهی افزایش مشارکت اعکای هیهأت علمهی زن در برنامهه -
 هادانشگاه

ها از علمی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی زنان در دانشگاهارتقاء سطح  -
 و مدت کوتاه در …های مطالعاتی و های تخصصی، فرصتطریق دوره
 درازمدت

 ها و مراکز آموزش عالی خاص زنانتوسعه دانشگاه  -

مربوط به  یهااستیس :فصل پنجم
 امور فرهنگی ه اجتماعی

منهدی و دختر در عقیده دینی و فرهنگی دانشجویان یهایتوسعه آگاه -
ها و حدود الهی و ایجاد مصهونیت در برابهر القهای بندی به ارزشپای

 های فرهنگیریزیشبهات دینی در برنامه

توسعه و تقویت فرهنب عفاف و حجاب و رعایت اصهول و مهوازین  -
ها و ضهرورت آموزشی و فرهنگی دانشگاه یهااسالمی از طریق برنامه

 این موازین در فکای فرهنگی دانشگاهی نظارت صحیح بر حاکمیت

ها و الگوهای مناسب از مفاخر زنان مسهلمان در اهتمام به معرفی اسوه -
 هاهای فرهنگی و متون آموزشی دانشگاههای گوناگون در برنامهعرصه
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تقویت هویت ملی و دینی و روحیه اعتماد به نفهس و خودبهاوری در  -
 های فرهنگیمهزنان و دختران دانشگاهی از طریق برنا

توسعه و تعمیق بینش سیاسی دانشجویان بمنظور دفاع از نظام اسالمی  -
 و مقابله با تهاجم فرهنگی

 یههاتیحمایت و تقویت حکور و مشارکت دختران دانشهجو در فعال -
 هاهای فرهنگی ه اجتماعی دانشگاهها و تشکلانجمن

اعی های اجتمهایجاد زمینه مناسهب جههت پیشهگیری از بهروز آسهیب -
های دختران دانشجو با تأکید بر وضعیت دانشجویان غیربومی و تفاوت

 فرهنگی ه اقتصادی و اجتماعی آنان با سایر دانشجویان

مربوط به  یهااستیس :فصل ششم
 امور خدماتی و رفاهی

های علمی، فرهنگی، ازدواج ای رایگان در زمینهتوسعه خدمات مشاوره -
ویان دختهر )خصوصهاً دانشهجویان و مشکالت خانوادگی برای دانشج
 (جدیدالورود به شهرهای بزرگ

توسعه کمی و کیفی خدمات مهادی و معنهوی بهه دانشهجویان دختهر   -
 نیازمند و بهبود وضعیت تحصیلی آنان

دانشجویان دختهر براسهاس  یهاتوسعه کمی و بهبود وضعیت خوابگاه -
ان در ها و افههزایش مشههارکت آنههگان در دانشههگاهشههدهمیههزان پذیرفته

 هافرهنگی و اجتماعی و اداره خوابگاه یهاتیفعال

توجه به تأمین و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر و توسعه  -
امکانات ورزشی به عنوان عامل مههم در سهالمت، افهزایش بهداشهت 

 های اجتماعیروانی و روحیه نشاط و مصونیت در برابر آسیب

زم و مناسب بهرای دانشهجویان ایجاد تسهیالت، امکانات و خدمات ال -
دختر بمنظور ایفای همزمان مسهولیت همسری و مادری و آموزشی آنان 
)انعطاف در سهاعت کهار، افهزایش مهدت مرخصهی زایمهان، سهاعت 

 ...(.ای وشیردهی، امکانات نگهداری فرزند، خدمات بیمه

های صهنفی و رفهاهی دانشهجویان، حمایت از تشکیل و توسعه تشکل -
ساتید زن بمنظور بررسی مشکالت خود در امور اقتصادی و مدیران و ا
 اجتماعی

توسعه و تقویت منابع، تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک آموزشی  -
 مدیران و اساتید دانشجویان، نیاز مورد( …)بانک اطالعات، کتابخانه و 

 هادانشگاه در زن

مربوط به  یهااستیس :فصل هفتم
 اشتغال زنان فارغ التحصیل

 

های اتخاذ تدابیر الزم جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشهته -
 .های خانوادگی و آینده شغلی آنانتحصیلی، متناسب با مسهولیت

گیری مناسب و تخصصی از مشارکت کمی و کیفی زنان آمهوزش بهره -
های توسعه در های ملی در برنامهدیده و فارغ التحصیل به عنوان سرمایه

ری مناسب از نظام آموزشی کشور و ایجاد توسعه پایدار وراستای بهره
 .و متوازن

استفاده بهینه از تجارب علمی و فرهنگی زنان دانشگاهی و حوزوی در  -
 .المللیمجامع ملی و بین

وری نظهام های شغلی بمنظور بهرهایجاد هماهنگی جهت ایجاد فرصت -
ه صرف منابع مند و مناسب از نظام آموزش عالی دولتی زنان با توجه ب

 و جلوگیری از اتالف آن.
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در نههگاه اجمالی به روند تحوالت و آمارهای آموزش عهالی زنهان پهس از انقهالب 

اسههالمی باید گفهههت آموزش عالی ایههران تحوالت کمّی و کیفهی ژرفهی پیهدا کهرده 

 ۸۷،324-۸۸اسهههت. تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی دولتهی در سهال 

برابهر شهده اسهت.  11نفر بود که نسبت به قبل از انقالب اسالمی بهیش از  1۷3هزار و 

 (. 1390 )مجتهدزاده،

 میزان نرخ با سوادی در جامعه زنان ایرانی .2جدول شماره 

 
ساز رشهد زنهان در  نهیاشتغال زنان موضوع چالش برانگیزی است و برخی آن را زم

و خهانوادگی بهها ایجههاد  ی، اجتمهاعی؛ از جمله به لحاظ فرددانندیبهسیاری مهسائل م

، یاجتمهاع نشیهروحیة اعتماد به نفس، رشد، استقالل فکری و روحی، ایجاد آگاهی و ب

حل این مهشکالت، اسهتفادة بههینة آنهان از اوقهات فهم و در  مسائل زنان و کمک به 

از بیهوده گذراندن وقت، جلوگیری از افسردگی نهاشی از بیکاری و  یریفراغت و جلوگ

روزمره و احساس رضایت از مفید بودن، شهادابی و سهالمت روح،  ییک نواختی زندگ

ه، کههمک بهه امکانات مادی و مههعنوی خههانواد یافزایش بهره ور یهاآشنایی با روش

زنان بهر اثهر فقهر  یاجتماع یریپذ بیرشد درآمد ملی و درآمد خانوار، جلوگیری از آس

دیگر اشتغال زنان را مانعی  یو نیاز مالی، به ویژه در زنان مطلقه و بیوه. در حالی که برخ

آن را سبب ایجاد مشهکالتی در اجتمهاع  ای دانندیخانوادگی م یهادر ایفای بههینة نقش

توسعه  یهاکار به منزلة یکی از شاخص یروی. در هر حال، نهرخ مهشارکت نهپندارندیم

 (.62: 1394)نصیری و خیری دوست،  .مطرح اسهت ییافتگی زنان در ادبیات بین الملل
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و مشکالتی نیز روبهرو بهوده اسهت.  یهااما پدیده تحصیل بانوان در ایران با چالش

بانوان تحصیل کهرده اسهت. در نمهوار ذیهل ایهن معکل جامعه  نیترمشکل اشتغال مهم

 مشکل به خوبی نمایش داده شده است:

 
 

 (139۷تابنا . ) 139۵-13۸۷ یهامیزان نحصیالت و بیکاری زنان بین سال .1نمودار شماره 
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 (139۷تابنا . )139۵-13۸۷ یهامیزان نحصیالت و بیکاری زنان بین سال .2نمودار شماره 

 

 
 (139۷)پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی.  139۷وضعیت اشتغال زنان در  .3نمودار شماره 



153 

 

 

 

 

نقططش یونوططرو در 

ارتقاء کم  و ک فط  

 آموزش زنان ایران

حهاکی از آن اسهت کهه از  139۸نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار سال 

هزار  3۸2میلیون و  24نفر جمعیت فعال کشور،  431هزار و  339میلیون و  2۷مجموع 

 ایهن اسهاس  انهد. بهرنفهر بیکهار بوده 6۸۷هزار و  9۵6میلیون و  2نفر شاغل و  ۷44 و

را زنهان و دو  139۸نفر از جمعیهت بیکهار کشهور در بههار  ۸۸1هزار و  932  گزارش،

 .اندنفر را مردان تشکیل داده ۸06هزار  23میلیون و 

و مشکالت مربهوط  سه جنبه یا مسأله کلیدی وجود دارد که اگر مد نظر قرار نگرفته

زنان درمشاغل مدیریتی و رهبری در آموزش عالی و در جامعهه  یبه ان حل نشود، تصد

 تحقق نخواهد یافت.

اجتماعی که مانع مشارکت زنان در فرایند تصمیم گیهری  یهاشینخست وجود گرا

هر چند این امهر _بودن میزان ثبت نام زنان در سطوح اموزشی عالی نیی. دوم، پاشودیم

مناطق جهان در حال تغییر اسهت. و بهاالخره، لحهاظ نکهردن بعهد جنسهیتی در  هیر کلد

 درسی نظام آموزش عالی. یهابرنامه

 

 گیرینتیجه

ها را تها توسهعه انسهان داردیبازار گام برم یهااستیجهان به سوی دمکراسی بیشترو س

ایهی در اختیهار بیشتری از نظر مشاغل اجر یهاتحقق بخشد. در این شرایط باید فرصت

 یهاهیها و توصهزنهان، قطعنامهه یهازنان قرار گیرد. تالش نهادهای بین المللی، تشهکل

در جههت توانمنهدی زنهان  ییههاجهانی همه در این جهت است. حرکت یهاکنفرانس

مبادالتی در جریان است  یهاآموزش، پژوهش و ایجاد شبکه یهاتحصیلکرده در عرصه

و  داریهاست. اثرات سودمند دسترسی و مشهارکت فزاینهده، پا ها ضروریکه تقویت آن

خود شالوده راهبهرد جهامع زنهان،  نیدائمی است و برای همه زنان منافع خاصی دارد. ا

که با هدف تقویت مشارکت زنهان در  دهدیآموزش عالی و توسعه یونسکو را تشکیل م

 .فرایند تصمیم گیری در جامعه تدوین شده است

یونسکو به عنوان یک سازمان بین  یهاو برنامه یهااستیالحظه شد سهمانطور که م

زیادی بر نظام سیاستگذاری جمهوری اسهالمی ایهران در  ریالمللی فرهنگی اجتماعی تأث

مقوله آموزش زنان داشته است ولی مطابق بحث نظری، جامعهه زنهان ایرانهی در قالهب 
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مفاهیم اجتماعی خهود در تعامهل بها  ها ودولتی و غیر دولتی بر اساس ارزش یهاینهاد

آن قرار گرفته اسهت. مصهوبات شهورای انقهالب فرهنگهی کهامالً  یهایونسکو و برنامه

 گویای این نوع تعامل دو سویه است.

در پایان راهبرهای زیر برای بهبود وضعیت آموزش برای زنان جامعه ایرانی پیشنهاد 

 :شودیم

 عالی و مشارکت در این بخشحمایت از دسترسی زنان به آموزش -الف

زنهان وآمهوزش عهالی بهرای نظهارت بهر  نهییک مرکز بین المللی در زم سیتأس .1

دسترسی، مشارکت و حکور در فراینهد تصهمیم گیهری در امهر آمهوزش عهالی توسهط 

 یونسکو

ها در ارتباط با آمهوزش نقادانه هنجارهای حقوقی برای ارزیابی کارایی آن یبررس .2

 دهای بین المللی غیر دولتیعالی توسط نها

هها و غیر دولتی بهرای افهزایش مهارت یهاآموزشی سازمان یهاتیاستمرار فعال .3

 زنان یهاییتوانا

غیهر  یهامنشور التزام وتعهد به تساوی زنان و مردان با همکاری سهازمان نیتدو .4

 دولتی ودولتی برای تأیید رؤسا و مدیران نهادهای آموزش عالی

از اقهدامات مربهوط بهه پیگیههری و ارزیهابی مصهوبات کنفهرانس پکههن  تیهحما .۵

 منطقه ای یهاتی{توسط یونسکو با تشکیل گردهمایی وانجام فعال193۵}

ترویج حکور زنان در فرایند تصمیم گیری در بخش آموزش عالی واشتغال فارغ -ب

 التحصیالن

بهر تحقهق  عهالی در نهادههای آمهوزش عهالی بهرای نظهارت یهاتههیکم لیتشک .1

 مربوط به تساوی زنان و مردان یهاهدف

ها ونهادهای آموزش عالی برای شغلی برابر در دانشگاه یهامراکز فرصت سیتأس .2

 نظارت بر بهبود وضع زنان از نظر تصدی به مشاغل اجرایی و مدیریتی

اتخاذ اقدامات ویژه از سوی مراکز کاریابی و بخش خهدمات فهارغ التحصهیالن،  .3

شهغلی و موانهع موجهود در مشهاغل  یهاآنکه دختران و زنان دانشهجو از فرصهت یبرا

 .گوناگون آگاه شوند
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اسهتفاده از الگوهههای نمونهه و پیشههرو بههه عنهوان وسههیله ای بهرای اگههاه سههازی  .4

شههغلی از سههوی نهادهههای آمههوزش عههالی و  یهههانشیگز نهههیدانشههجویان نزند در زم

 .غیر دولتی ذی ربط یهاسازمان

 یج پژوهش و آموزشترو-ج

وابسته کهه توجهه بهه  یهایونسکو وشبکه های دانشگاه یهایتعداد کرس شیافزا .1

 کنندیبعد جنسیت در حوزه آموزش عالی را ترویج م

کارشناسی سیار برای تشویق ظرفیت سازی درون زا در سهطح  یهاگروه لیتشک .2

 ملی ونهادی

مواقع بهه منظهور نیهل بهه برابهری و نظام سهمیه بندی در برخی شرایط و  جادیا .3

 تساوی کامل دانشجویان وفارغ التحصیالن زن و مرد

در ههر منطقهه بهرای تهرویج برابهری جنسهی در « مثبت هیهنجار رو»یک  نیتدو .4

 فرهنگی متفاوت یهاحوزه

بهه _زن و مهرد_آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیالن  یهادوره یبرگزار .۵

مدیریت زنان در نهادهای آموزش عالی وایجاد یک جامعه انسهانی منظور طرح موضوع 

 تر توسط نهادهای غیر دولتی آموزش عالی و زنان

از اصل آموزش مداوم برای زنان واتخاذ اقهدامات ضهروری بهرای ادامهه  تیحما .6

 .خانوادگی وشغلی یهاتیتحصیل و ورو به بازار کار و هماهنگی و توازن میان مسؤول

اید اقرار کرد که افزایش مشارکت زنان در آمهوزش عهالی ایهران در سهالهای نهایتاً ب

اخیر، با تمام ابعاد پیامدهای گوناگون آن، واقعه میمونی است که رشد مهردم سهاالری و 

 رسدی. بنابراین بنظر مدهدیتوسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را نشان م

در آموزش عالی، به شکل جدی و قهوی، عهزم جهزم  که زنان ایرانی، با مشارکت بیشتر

خویش را برای تکوین هویتی نوین و ساختن آینده تحصیلی، شهغلی و اجتمهاعی بهتهر 

 .اندآغاز کرده
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 منابع

،  در آمهوزش عهالی زنهان ارتقهاء مشهارکت یهااستیس(. 13۸4) .نژاد، محموداحمدی

 فرهنگی. شورای عالی انقالب 13۸4/۷/26 مورخ ۵۷0مصوب جلسه 

، «های توسهعه در ایهرانموانع سههاختاری اجهرای برنامهه» .(13۷9) .یمهد دیالوانهی، س

 .6شماره  ،فصلنامه مدیریت و توسعه

مجلـه  ،«زنهان، نظهام آمهوزش عهالی کشهور و اشهتغال»(. 13۸4) .ایروانی، محمدرضها

 ، تابستان.3، شماره پژوهشگر

 .139۷آذر  22. ۸601۷2تابنا . کد خبر: 

وضعیت اشتغال زنهان . آمار اشتغال زنان(. 139۷) گاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی.پای

 .139۷آذر  ۷. تحصیل کرده

ـــررس .(2۸31حیههدری عبههدی، احهههمد. ) ــو   یب ــه س ــرد برنام ــداو و عملک اه

ریزی انتشهارات مؤسسهه پهژوهش و برنامهه :، تههراندر ایران یتوسعه/آموزش عال

 .آموزش عالی

انگاری و نظریهه سهازه»(. 13۸9بهادی. سهید جهالل و علهی جدیهدی. )دهقانی فیهروز آ

. بههار و 2۸. شهماره 12سال  دو فصلنامه پژوهش سیاست.. «المللیبین یهاسازمان

 .13۸9تابستان 

، «سازه انگاری و آموزش، ترجمه محمد حسن شیخ االسالمی»(. 13۸2) .دولیتل، ریچارد

 ار.، به33، شماره ارتباطی یهامجله پژوهش

یونسهکو در سهایه غفلهت از اسهناد  2030اجرای سند آموزش (. 139۵) .روزنامه کیهان

 .21۵۵1باالدستی، شماره 

در ایران با رجوع خاص به  یبررسی گسترش آموزش عال .(13۸0) .میصهالحی، ابراه

راد، توسهعه تههرجمه اسههماعیل یههزدان پهور و صهدیقه شهکوری مشارکت زنان،

ریزی فرهنگهی و زش عهالی، تههران: دفتهر مطالعهات و برنامههمشارکت زنان در آمو

 .یو فنّاور قاتیاجهتماعی، وزارت عهلوم، تحق
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 از کتهاب نقش زنان در آموزش عـالی از دیـدگاه یونسـکو،(. 13۸0) .فرهانی، فاطمه

 ی، تهران: وزارت علوم.آلوزش عآرکت زنان در آمه مشعوست

(. بررسی حقوقی و قانونی 139۵) .سیج حقوقدانانگزارش پژوهشکده راهبردی سازمان ب

 یونسکو. 2030 سند آموزش

(. پیشهرفت زنهان در حهوزه آمهوزش عهالی و اشهتغال پهس از 1390مجتهدزاده، زهرا. )

 . خبرگزاری فارس. گروه اجتماعی زنان و جوانان.المیپیروزی انقالب اس

 سمت. تهران:  ،المللهای روابط بینتحول در نظریه .(139۵مشیرزاده. حمیرا. )

، «انداز برنامه سهوم توسهعهدولت در چشم» .(13۷9و علی نصیری اقدم. ) اسینادران، ال

 .6، شماره و توسعه تیریمجله مد

های توسعة زنهان مقایسة تطبیقی شاخص»(. 1394) .نصیری، بهاره؛ خیری دوست، زهرا

 امه، بهار و تابستان.ویژه ن پژوهش نامه زنان، ،«در ایران و کشورهای همسایة آن

نامة انجمن جامعه ، «تأملی بر پدیده مدر  گرایی در جامعه» .(13۸0) .یودادهیر، ابوعل

 .3، ش شناسی ایران

ای بــاز در مــورد آمــوزش پرونــده(. 13۸3) .یونسههکو )بخههش آمههوزش و پههرورش(

، مطههالبی بههرای پشههتیبانی از مههدیران و کارکنههان اجرایهی. وپـرورش فراگیـر

 .رجمه ابوالفکل سعیدی، پژوهشکده کودکان استثنایی)ت
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