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 کشور, پیرامون دستیابی به عدالت جنسیتیبررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه 

 و مقایسه آن با وضعیت جهانی با تاکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران

 سعیده عباس زاده



 چکیده

توجهبهنقشزنانبهانوانن تیازجتع  فعالجهاندرفرایندتوسعهسالهاس ههموردتوجاه  

برنامهریزانوس استگذارانامرتوسعهدرسراسردن اقرارگرفتهاس امقولهحتورزنااندرفرایناد

قارارگرفتاهتااتوسعهواینکهآنانااملویاهدفتوسعهبااندبارهاوبارهااماوردآزماونوخطاا

سرانجا بتواندجایگاهیرابرایزنانترس منتایدتادرآنهمزنانازفرایندتوسعهمنتفاعباااندو

همهشورهابتوانندازحتورزنانبهر هافیوموردانتظاراانرادرحوز پ شرف وتوسعهببرنادااز

رزشواالیایبرخاورداراسا لاذایکایازآنجاههدرنظا جتهوریاسالمیایران،زنازجایگاا وا

بهبودوضع  زناندرراستایتبدیلاعارهابهاتال،نگارشوتوجاهیهاروشبهترینومؤثرترین

هایتوسعههشوراس الذاپژوهشحاضرباهدفاناساییجایگا زنانویژ بهزناندرتدوینبرنامه

بردست ابیبهادال جن ا تیباهخصاوصدرارصاههایتوسعهپسازانقالبوباتاه ددربرنامه

آموزشاالیبهبررسیپنجبرنامهتوسعهپرداختهوسپسباارا هنتوداریروانازوضع  آماوزش

االیزناندرطیگذرازاجرایپنجبرنامهتوسعهومعرفیموقع  فع یجتهوریاسالمیایاراندر

لیدرمقای هبااساایرهشاورها,باهبررسایونقادهایهتیوبهخصوصه فیآموزشااااخص

پرداختهاس اهایتوسعهبرنامه



 های جهانی های توسعه, زنان, عدالت جنسیتی, آموزش عالی, شاخص : برنامهها دواژهیکل
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هاهدفیه یهایر گوجه یهشورخطوطاساسیوفرهنگی،اجتتاایتوسعهاقتصادیهابرنامه

رونادادریشما هاپارآنهدف زدرم  نیهنندواموراجرایینم  هربنشراتعیهااس  وس
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رمح اوبیارناپاذک انیااولویاکزاناماورتوساعهیهاوبرنامهرسازمانیحالحاضرنقشزنانبرا

هاانهایبرترتوسعهدرجهایجهانیورقاب هشورهابرایدست ابیبهرتبهاچراههحره اودیم

ضرورتپرداختنباهایانمقولاهرااساساً,2وتوسعهجن  تی1هایتوسعهان انیبهخصوصااخص

اهندیمچندینبرابر

و6،هاارآیی2یایفقرزدا،،3هایمتفاوتیچونرفا جن   درفرایندتوسعه،دیدگا  واردهردنم ئ ه

زنانراموردآزمونوخطاقرارداد اس وباموردتوجهقاراردادن1توانتندسازی و5یت ادال جن 

ماردانوسااختارهایجن ا تی,رویکردهاای ،انتظاراتجامعهاززنانوهانقشاوام یچونتق  م

متفاوتیران ب چگونگیبهحتورزناندرفرایندتوسعههشورهارارقمزد اسا امقولاهآماوزش

اازااد اسا ایباهآنتوجاههایتوسعهتریندیدگا ههازابتداییبود اس یزنانهتوار ازامور

آنجاههآموزشزناننقشیزیربناییدرتتامیمراحلرادوارتقاا نقاشزنااندرفراینادتوساعه

ههازآنغف  هرد اودیماییاف هایتوسعهایازبرنامه,لذابهندرتبرنامههندیمایجادهشورها

بااداتحق قاتنشانداد اس ههآماوزشدختارانوزناانماوثرتریروشهااهشفقارمح اوب

(0:11بهنقلازمام ن1,2002:1دربیاایراود)یم

ل اآناانونیاتاومیهایآگاه درموردآموزشزنان،ااملرادیت برنامهمقولهادال جن اتالً

جادینا زنان،هتچنیوسطوحمنت فاستعدادهاها  ظرف دانشمتناسبباآنانبهحداهآرسوادو

نیاباادضارورتاًدرا آنکهالز یآناناس ،بیواجتتاای،خانوادگیفردیانواعنقشها ان تعاملم

یزناانوپارورشاساتعدادهایسوادیشههنهردنبیر ب نترتی هاوندابهایربامردانمقا م 

یادرچارچوبمنابعآوردیمرابههترا یت ،ادال جن یسطوحمنت فآموزا نتودنیآناندرط

نکاهیا یعنای،ی،ادال آموزاادارندیممردانوزنانجامعهمصروفیارتقا رادویبراهادول هه

یازامکاناتآموزاایخود،درامکانبهر مندیان انیها  ظرفهتهزنانوهتهمردان،متناسببا

ان,یامر هااو ).برساندوازداناشومعرفا ،ساهمداااتهباااندیا ت یرند،بهمراتباال قرارگ

لذادراینگزارشبهدنبالپاسانگوییباهایانپرساشاساسایه ات مهاهزنااندر(1311:ترا م
                                                           

1 ا HDI 

2 ا GDI 
3 ا Welfare 

2 ا Anti-Poverty 
6 ا Efficiency 

5 ا Gender Equality 

1 ا Empowerment 

1 ا Derbyshire,Helen 

0 ا Mamsen,Jonet Henshall 
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هااایتوساعهدرهشااورجتهاوریاسااالمیایاارانازچاهجایگاااهیبرخاورداربااود ونگاارشبرناماه

هاییرارقامزد اسا اازطرفایبااریزیس استگذارانبهنقشزناندرفرایندتوسعهچهنوعبرنامه

درمهتیچونآموزشزناندرفرایندتوسعهبهدنبالردیاابیایاناامالٔمقولهلحاظنتودناهت  

باادوابعادوسطوحیااماازآنجاههپدید آموزشزنانب  ارگ ترد ممیابود ایهایتوسعهبرنامه

باهبررسایصارفاًفراهمنبود,هاآنگ ردودراینتحق قمجالپرداختنبهتتامییمنت فیرادرم

امیانتود آموزشزناندرسطحآموزشاالیب ند 

 روش تحقیق

هاایرساتیدولا ,ااامازایاس ومنابعاص یآنگزارشاضرازنوعاسنادیوهتابنانهمطالعهح

گزارااتمرهزآمارایران,اطالااتمرهازاماورزناانریاسا جتهاوری,وزارتا او وتحقبقااتو

بااادایفناوری,دانشگا آزاد,اورایفرهنگیاجتتاایزنان,مرهزنشرمقاالتا تیپژوهشیواااما

ب نالت  یمانندبانکجهاانیویون اکوومؤس اتهاوهتچن ندرته هآمارهایجهانیازسازمان

ااد اس استفاد آه فوردموس ه

 پیشینه تحقیق

هایاخ رهشورهایدرحالتوسعهمب نآناس ههافزایشسرمایهگذاریدرن ارویتجربهدهه

هالز رابرایرادواقتصادیباالترورفا اجتتاایب شاترمه اا,بهویژ آموزشزنانزم نیان ان

هاایگونااگونافتصاادیوآماوزشوهایجن  تیدربنشهاواکافهندازب نرفتنتفاوتیم

(ا1312اتادزاد ,انجامد)یباالترم"هارایی"ب شترب کهبه"برابری"پرورش,نهتنهابه

 2016ساال تا اندههاد  موظف هادول  هته2001سال در حدمت م ل سازمان منشور براساس

 آناانو یافازایشتوانتندسااز جه  دراً ثان و هنند رافراهم زنان ه  ه اتومی آموزش زم نه اوالً

اخ اردر یساالها در هاه ومهتای اتد  م ا ل از یکی راستا این در .جن  تیگا بردارند یت او

تغ  ار دساتنوش براسااسجن ا   االی آموزش به ورود هه اس  آن مطرحاد ، اجتتاای ا و 

 آن باا اخ ر دردهه یهادانشگا یکیازم ای یهه ،(1312)یتیقدپژوهش اساس بر.اد اس 

 این باادایاالیم بهآموزش آنان گرایش و هادانشگا  به دختر ورودداوط بان افزایش ه تند، روبرو

.اد اس تبدیل جهانی یکپدید  به هادانشگا  در دختران حتور روندافزایش هه معناس  آن به

امروز اایده چصاحبنظریمنکراینواقع  نباادههجامعهایرانن زدردوسهدهاهاخ ارو

اقانعیرادوخ روخاورنبودهاس ,ازاینقااد رادجهانیم تآنایاسالمبعدازانقالبخصوصاً

هنندههباتوسعهمشاره وحتورزناندرآموزشوپرورشاتومیوبهویژ ی(تشریحم1316)

هاایاجتتااای,هنندهاهباهطاوراساسایدرفعال ا ی,زناناانسب شتریپ دامیاالآموزش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

اقتصادی,فرهنگیوس اسیایفاینقشهنندالذامشاره زنااندرآماوزشااالیب ا ارح ااتی

,زنانرابهاناواناناصاریاالاس ههبهر گ ریازتجاربآموزش(معتقد1312)یصالحاس ا

فعالدرفراینداکلگ ریتوسعهیکجامعهمعرفیخواهدهردا

(درگزارشخودباانوانتوسعه,برابریوجن   ,بهبررسیجایگا ایراندرب ن1313)یباستان

هنادهاههشاورماادرییننکتهااار مپردازدویدرنت جهگزارشخودبهایهشورهایجهانم

زم نهتوانتندسازیزنانازموقع تیمط وببرخوردارن   واگربراباریجن ا تیهادفباااد,

(درمقالهخودباهبررسایابعااد1315ه هر)هشورماراهیدرازدرپ شدارداهتچن نصادقیو

انادهاهپردازنادواااار هارد یهماکافجن  تیوم زانتحققهاهشآندربرنامهسو توسع

امااااد اسا هایجن  تیدرقالببرنامهساو دیاد اگرچهاراد مشنصیبرایهاهشاکاف

فرایندرخداد هتترمتوجهایناراد اس وااهدبراینمااجراراافازایشاااتغالزناانمعرفای

(ن ازدر1311)یتیقاداقاانعیرادواس هندههنهتنهاهاهشن افتهب کهافزایشن زدااتهیم

دهندههافزایشمشاره زناندرآموزشاالیبام ازانمشااره آنااندریتحق قخودنشانم

هایا تیتناسبوتوازنیندارداسایرارصه

ههدرسررا آموزشاالیوجودداردههنقشاینپدید رادرفرایندتوسعهییهاچالشهتچن ن

(درمقالهخود1316)یمحتدایرانهاهشداد اس ,م ئ های  ههمشرفجوادیوهورنگو

هنندیبدانااار م

 ادبیات نظری

پ شرف زناندر سازمانم لبرایٔدههبحثلزو توجهویژ بهم ا لزناندرگفتتانتوسعهباآغاز

ایدرهایتوساعهپروژ  ازاجرایهاسال(ادرحالیهه1312پ  وهارتویک،)اف ی،ادت1016

ن ازهااآناهد دااتندوازمزایای هانقشاندهیبرگذا ،زناندراینپروژ نقاطمنت فدن امی

هاور"ایاجاراااد درنقااطمنت افدن ااباهه ایهایتوساعهبیبهر بودندادرواقعاهآرپروژ 

"جن  تی
قادرتدرجواماعٔمردسااالرانه هاه چتوجهیبهسااختارهایبودندابهاینترت ب،پروژ 1

برایمشاره زنانومرداندراین خودموقع  وفرص برابرییهافرضسنتیندااتندودرپ ش

ون اازباهپارداختنباه.آاکاراد"بیااتنایی"این ناهارآمدیادنداامابهتدریجهاقا لمیپروژ 

م ا لزناندرگفتتانتوسعهبهادتاح اساد:

                                                           
1 ا Gender blindness 
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"دیدگا زندرتوسعه"
برایورودزنانبهفرایندتوسعههشورهاس ههازسالهانت جهاول نتالش1

هارشرابرایارتقاموقع  زناندرب  اریازهشورهاآغازهرداایاندیادگا هاهاساتراتژی1010

رادرپ شگرفتهاس ,گرو موردهدفخودرازنانجدایازهلجریانجامعهقرار"جداولیبرابر"

هاایاصا یایاند تر,زنانجدایازمردانتعریفهرد اسا اس اسا داد اس ویابهابارتسا

ب نادهاهیهندوآنانراگروهیجداوآس بپذیرمیریزیخاصبرایزنانتاه دمدیدگا بربرنامه

ایندیدگا چندانبهنقشآفرینیدرهایخاصزنانهآنانراموردحتای قراردادابایدازطریقطرح

از:اندابارتگ رندیاوداسهرویکردیههذیلایندیدگا قرارمیرایندتوسعهتوجهنتزناندرف

توجاهباهبهدااا ,ماننادهایرفاهیخاصبرایزنااندارد,الف(رویکردرفاهیههتاه دبربرنامه

واایبارور

هناردونقشمادریوهندوبرمشاغلزناندریب(رویکردفقرزداییههبرخوداتکاییزنانتاه دم

هت ریآنانتاه دداردا

هاراییههقدمیفراترازدورویکردقب یبردااتهوبرحتورزناندرارصهاتومیونقشکردی(روج

تول دهنندگی

هایخاصزنانوجداازمرداننشاندادههزنانب شازپ شازمتنتوسعهبهاماتجربهاجرایطرح

بااثایجادهاآنهاودربعتیمواردتشدیدادنهاوتبع  انداماندگارینابرابریحاا هراند اد 

هایتوسعهاداریزیضرورتنگا جن  تیبهبرنامه

"دیدگا جن   وتوسعه"
معروفاس تاه دبرایننکتهداردهه"برابرولیمتفاوت"ههبهدیدگا 2

زنانومردانبایدبهصورتیهتزمانوبطورجداییناپذیرمرتفعااودالاذاایاندیادگا دریازها ن

هایهندالذاقا لبهایناس ههبایدطرحیهاتاه دما نقبولمتفاوتبودن,برمکتلبودننقش

حیاوداتوسعهبهصورتمکتلوح اسبهجن   وباتوجهبهروابطزنانومردانبایکدیگرطرا

روندتوسعهبارزناانیآثارمنفیافتهاس ،بامعرفیاهرت  وتوسعه دةجن یدگا ههبهایندیا

هننادوی مایااندوجانسراتقو اگراناهمتوسعهروابطس طهیهابرنامه دهدههچگونهینشانم

ااندخشاستترار

اصاالحیساوباهحرها م اابقهدرههدان  ق  حقنیامع ولتوانیمرا  واقعنیاازیبنش

برابربرخوردارن  تنداطیاراهنندوازآغازنتینقطهکیازمردانوزنانان انی،توسعهیهاااخص

کیهرتوسطمتفاوتیهانقشآناساسبرههاس   جن نا بهیفرهنگیاد یپدازغف  دو ،

                                                           
1 ا Women In Development 

2 ا Gender In Development 
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ااودمیگذااتهزناناهد برههیت جن ینقشهاان منیااوددرمیگرفتهاهد برجنسازدو

نیاانیتارمهامسازدامیمواجهیجدمشکلباتوسعهرادرفرایندآنانمشاره ههاس یاگونهبه

یطرفایب"بایدازییفتان چناس ادرزنانتوسطیمادرویایدارخانهنقشیداراهد ها،نقش

 و جن ا دةیاهاردااحره "مآب   تبعاس  س"و"یت جن   ح اس"ست به"جن  تی

یر اگ برابارپیرها ازم ا ضارورتاًدانادامااآنرایراآرمانخودمیت جن یتوسعه،گرچهبرابر

تواندیم معروفاس ، 1بهنفعزنانههبهاقدا مآب یموقت ژةیرو دومعقداس اتناذتدابینتاینت

(ایندیدگا باتاه دبررویرویکارد10گرامیزادگان:)ارتقاءبنشدای آنانراتاسرحدبرابر موقع

هاایاجتتااای,هایم اویبرایزنانمانندمرداندره  هبنشدرپیارا هفرص 2ادال جن تی

اقتصادی,فرهنگیوس اسیاس ا

"بهدیدگا نهادگرا"دیدگا سو هه
گذاردونهتنهایمعروفاس ازدودیدگا پ ش نپاراج وترم3

هناد,هاهدرپایواردهاردنموضاوعیهایتوسعهتاه دمهاوبرنامهبرواردهردنجن   برطرح

خاصیهابرنامهفکریوارزایاس اایندیدگا درسطحیهانظا جن   دربطننتامینهادهاو

ااود,ب کاهباریجن   وتوسعه(متوقفنت)یت جن هاییادرسطحطرحزندرتوسعه(وزنان)

هابایاددرآنایفراگ روبدونتوجهبهنظا وساختاریههاینبرنامهاینباوراس ههبدونبرنامه

جن ا تیدربطانم اا لاوداایندیدگا بهدنبالنهادیناههاردنیاجرااود,موفق  حاصلنت

وهاااسا  سهاس ابدینترت بههزنانبایددرفرایندطراحی,اجرا,پاایشوارزیاابیفرایندتوسع

هاییکهشورودرتتامیسطوحنهجدایازمردانهههتپاایمارداندیاد ااودالاذاایانبرنامه

گ ردوباهادفقاراردادنن ازهاایزناانوارتقااییدیدگا رویکردتوانتندسازیزنانرادرپ شم

آگاهیزنانومردانن ب بهناابرابریجن ا تی,راهکااراصا یرادرتجه اززناانوماردانبارای

هایمردمیودولتیاس اوتشکلنهادهاسازیمشاره درسطوحمنت فتصت مگ ریوتصت م



 های توسعه کشور الف: بازخوانی جنسیتی برنامه

 *برنامه اول توسعه

(تنظ ماد,مطاابقبااوضاع  واارایطاتاومی1312-1351های)برنامهاولتوسعهههدرسال

الویا اولخاودراباهبازساازیوعتااً طبهارد,یهشورههدورانپسازجنگتحت  یراتجربهم

                                                           

1 ا Affiramtive action 

2 ا Gender Equality 

3 ا Gender mainstreaming 
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بهطوریقا نلذاحره تتا قدبهست راداقتصادیوبهبودوضع  بحرانزد هشورقراردادا

هاایاول اهیاکجهبهم ئ هجن   وبرابریجن  تیجزوالوی بههت ندل لخواهدبودههتو

دهدههدرآنارایطیسالهاولتوسعهنشانمهشورآس بدید نباادابااینحالمروربرنامهپنج

خاصن زتاحدودیبهامرزنانوتوجهوِیژ بهآنانصورتگرفتهاس امفاادیازایانبرناماههاه

بود  استگذارانآندور نظا جتهوریاسالمیایرانبهمقولهزنانتاچهحداقبالسدهدیمنشان

بهارحذیلاس :اس 

مخاانواد و اسا تنظا س» ازموضوااتههدربرنامهاوّلتوسعههشور،مادنظرقارارگرفا یکی

:توسعهآمد اس  نمبنادربرنامهاول برهت.بود«  هنترلرادجتع

درصاد   3/6 یعینوزاد و نرخ رشد طب 3زنان تا حد  یعموم یکاهش بارور -

د کشاور  ید موالیاست تحدیدرازمدت س یها ن هدفیتر مهم 1340 در سال

 .خواهد بود

 :است ن قراریاز ا ییها ها، مستلزم کوشش ن هدفیتحقق ا

 شیافراد جامعه و به خصاو  افازا   یباال بردن سطح سواد و دانش عموم -

 .میدختران الزم التعل یلیب پوشش تحصیضر

مشارکت  یها نهیش زمیم آموزش و افزایتعل قیت زنان از طریاعتالء موقع- 

 و خانواده جامعه ی، اجتماعیزنان در امور اقتصاد

 کودکان ر مادران ویارتقاء سطح سالمت افراد جامعه و کاهش مرگ و م-.

باا   یصادو اقت ی، آموزشی، فرهنگیامور اجتماع شتر زنان دریمشارکت ب -

 .زن یت اسالمیشخص یمتعال یها ارزشحفظ شوونات خانواده و 

 تحلیل تئوریک:-

رسدبرنامهاولتوسعهپسازانقالباسالمیب شاترازآنهاهباهنقاشآفرینایزنااندریبهنظرم

هایهشوراس وقصدداردبههرنحاویفرآیندتوسعهتوجهدااتهبااد,ب شتربهدنبالرفعآس ب

دهدههدغدغاهاصا یس اساتتدارانوبرناماهیراهاهشدهدابرنامهتوسعهاولبهدق نشانمآن

دادنبهاوضاعناب امانوآس بدید هشوراس الذاسروسامانریزانهالنهشوردرآنبرههخاص,

یناظرباهایاناریزیتوسعهنهتنهاتوجهبهقشرزنان,ب کهتوجهبههرقشردیگریدرفرآیندبرنامه

ایطراحیاد هههرقشریبتواندسهمخاودرادربازساازیوبعداس ادرواقعاینبرنامهبهگونه

رس دنبهوضع  قابلقبولدرهشورفراهمهنداازاینروس ههس اس تحدیادموال ادرویکارد

اص یاینبرنامهتوسعهاس ا
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م زنانوتوجهخاصبهایندوبعدازن ازهایزناانازالز بهذهراس ازآنجاییههآموزشوسال

ون زتوجهبهاااتالیموقع ا زنااننشااناد اس هاییاس ههدراینبرنامهبهآنتوجهمقوله

هاییه تندههبایدتوجهخاصیباهآناانریزانایندور ,زنان,جزوگرو برنامه دهدههدرنظریم

هایحتایتیرابرایآنانطراحیهندادول اس ههیکسریبرنامهصورتگ ردواینوظ فه

جن ا  و"تب  ننتودونهبادیادگا "نهادگرا"توانبادیدگا یبنابراینپ داس اینبرنامهرانهم

طراحای"زندرتوسعه"هایهشوریب شترناظربهدیدگا ریزیادرواقعایندور ازبرنامه"توسعه

ریزانهشورهابادرکخوداانازاارایطاچراههتنهامطابقبااینرویکرداس ههبرنامه اد اس

,فقارزناان,وتاانیزاهایخاصوجدا,اامازتوجهبهبهدااا ,زناندرهشوردس بهاجرایطرح

بایادزنندااگربنواه مباجزیینگریب شتریدراینمقولاهواردااویمیهایخاصمسایرحتای 

"رویکردرفاهی"ریزیبرنامهاولتوسعهب شتربهست بگوی مههایننوعبرنامه
زندر"دردیدگا 1

"فقرزدایی"حره هرد اس ونهحتیرویکرد"توسعه
"هارایی"ویارویکرد2

3. 

ههدرمتنبرنامهتوسعهیواقتصادی،آموزای،فرهنگیاموراجتتاا شترزناندر مبحثمشاره ب

ریازیاجرایایمشنصایرارسادها چگوناهبرناماهیاولآمد ب  ارانتزاایوه یاس وبهنظرم

توان تهدنبالهنداینت

 تحلیل خا  آموزشی:-

یایههبهباالبردنساطحساوادوداناشاتاوماوددراینبرنامهبهجزماد یهتانطورههدید م

تاه دهرد اس ,برنامهخاصیپ رامونتوجهبهآموزشزنانصورتنگرفتهاس ا



 * برنامه دوم توسعه:

دهادایریزیقرارم(راتح پواشوبرنامه1311-1312سالهدو توسعه,سالهای)قانونبرنامهپنج

 نهادهاایس اساتگذار اآغازفعالاوداگرچهاینبرنامه,بیتدویناینبرنامههتانطورههدید مدر

،یردولتا غیهااالتوساازمان رتشکیوسایجتهوراس یدرحوز زنانماننددفترامورزناننهادر

ریزیجن تیازخودنشاان,امابرنامهدو توسعهدرواقعهتتریناقبالرادربرنامهبود اس هترا 

هایاساسیاامازآموزشزنان,بهداا ودرحوز اتالًداد اس اوهتانطورههازمفادآنپ داس 

                                                           
1 ا Welfare Approach 

2 ا Anti-poverty Approach 

3 ا Efficiency Approach 
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امهتنهاالذادراینبرن سالم وااتغالزنانه چگونهچشماندازیراتدوینوطراحینکرد اس ا

هند:یریزیویژ زناناقدا ویکبندن زبهحوز خانواد تاه دمسهبندبهطوراختصاصیبهبرنامه

ن منابع یله تأمیبوس ین اجتماعیم، گسترش و بهبود نظام تأمی: تعم5بند  -

ازمند، زنان و یاقشار ن به یبه منظور پرداخت مستمر یاز محل بودجه عموم

 .سرپرست یکودکان ب

 یواحترام باه قاانون وارزشاها    یمل یهمبستگ هی: پرورش روح6-10بند  -

، حفاظ  یانقاالب اساالم   یها ارزشخانواده و  ، حفظ قداستیانقالب اسالم

-ومشااارکت  یریت پاا یمساائول هیاات روحیااقداساات خااانواده وتقو

 یواجتماع یاسیدرامورس

 مساائل ها و اختصا  امکاناات باه    یزیر ژه در برنامهی: توجه و6-16بند  -

 .بانوان و پرکردن اوقات فراغت یبدنت یترب

 ،ی، فرهنگا یشتر زنان و بانوان در اماور اجتمااع  ی: مشارکت ب6-13بند  -

ت یشخصا  یمتعال یها با حفظ شئونات خانواده و ارزش یو اقتصاد یآموزش

 .زن یاسالم

 تحلیل تئوریک:-

اودهههشورارایطبحرانیوخاصخودراپش سرگذاااتهیبرنامهدو توسعهدرحالیتدوینم

ترجن  تیبپردازداهایدق قریزیتریبهبرنامهاس وآنقدرفراغبالداردههبتواندبهصورتجدی

ب ن مههدراینبرنامها یرغماینکهوضع  بهداا ,آموزشوفقرزناندراینباز یبااینحالم

هایحتایتیخاصیبارایزناانریزیحتیازبرنامهبود اس ریزیتاجتوجهوبرنامهزمانیب  ارمح

همخبرین   ,چهرسدبهآنکهبتوانبحاثراپ رامونجن ا  واادال جن ا تیهشاانداباه

توانگف تنهایآمد ههم2ازبند12وتبصر 6ابارتیدراینبرنامهتنهادوطرححتایتیدربند

ازن ازهایضروریزنانتاحدیپشت بانینتود اس ا6بند

توانمطرحهردایناس ههبرنامهدو اگارنگاوی مهاهدچااریبنابراینآنچهههبااندهیاغتاضم

اس ,تاحدودیبهدنبالتحققدیدگا زندرتوسعه,آنهمدرحدرویکردرفااهی1هوریجن  تی

اس ا

                                                           
1 ا Gender blindness  
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ههدرمتنبرنامهتوسعهیواقتصادی،آموزای،فرهنگیاموراجتتاا رشترزناند مبحثمشاره ب

ولذاهتانایرادبدانوارداسا اد اس هتانیاس ههدربرنامهاولبهآنااار قاً دقدو آمد 

ریازیاجرایایمشنصایرارسادها چگوناهبرناماهییعنیب  ارانتزاایوه یاس وباهنظارما

لهنداتوان تهدنباینت

 تحلیل خا  آموزشی:-

بهمقولاهآماوزشزناانه چگوناهتاوجهیصاورتاتالًدراینبرنامهن زهتچونبرنامهاولتوسعه

نگرفتهاس ا



 * برنامه سوم توسعه:

هااوس اساتگذاریهایهاالنریازیاروعم ئ هتوجهجدیبهمقولهزنانوتوسعهدرفرایندبرناماه

اودابهابارتیدیدنزنانوتاه دبرجایگا زنانیازبرنامهسو توسعهآغازماتالًجتهوریاسالمی

تواننددریبهانوانن تیازجتع  فعالهشوروتوجهبهن ازهایخاصآنانوتوجهبهنقشیههم

وطبهاودااینبرنامهههمربیفرایندتوسعهیافتگییکهشورایفاهنندازبرنامهسو توسعهاروعم

هایخودریزیتریدرفرایندبرنامهاودتاحدیزنانرابهصورتپررنگی(م1312-1311سالهای)

هایپ ش ندرحوز زنانافزایشپ دادید اس امفاداینبرنامهبهطرزچشمگ رین ب بهبرنامه

بااند:یهابهارحذیلمهرد اس ااینموادوتبصر 

 یهاا  گااه زن در آن و در صاحنه  ید خاانواده و جا ت نهایتقو» 65ماده 

هاا و   بانوان در همة عرصاه  یو قانون یحقوق شرع یفایاست و یاجتماع

 .«آنان ژه به نقش سازندةیتوجه و

موظاف اسات در    یجمهور استیمرکز امور مشارکت زنان ر :159ماده 

نقش مناسب زناان در توساعه کشاور و     یفایا یبرا یساز نهیجهت زم

 یهاا  دستگاه یبا همکار نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات الزمت یتقو

 :ل را به عمل آوردیربط اقدامات ذیذ ییاجرا

و با در نظرگرفتن تحاوالت   یاسالم یاز اصول و مبان یریگ بهره ا با الف

خاا  زناان را    یو ورزشا  ی، فرهنگا یآموزشا  یازهاین نده جامعه،یآ

 یها ق دستگاهیمورد از طر حسب مناسب را یها کرده و طرح ییشناسا

 .شنهاد کندیپ ب به مراجع مربوطیتصو یه و برایربط تهیذ ییاجرا
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 یشغل یارتقا اشتغال زنان و یها ش فرصتیافزا یالزم برا یها ا طرح ب

 ن قاانون، متضامن  یا شده در ا ینیب شیدات پیآنان در چهارچوب تمه

ب به یمنظور تصوه و به یرا ته یو حقوق یدر امور ادار یاصالحات ضرور

 .ران ارائه کندیوز ئتیه

مسئول  یها دستگاه مشترک با یمطالعات یها تیفعال یا با سازمانده ج

زناان   ییو قضا یل امور حقوقیتسه یالزم برا یها ه، طرحییدر قوه قضا

 .کند یریگیمسئول پ یها ق دستگاهیه و حسب مورد از طریرا ته

، یمال یها نهیزنان در زم یاز خدمات مختلف اجتماع یریگ بهره یدا برا

 قائال ت یالزم با اولو یها ، طرحیو ورزش یآموزش یها ، مشاورهیحقوق

ا یا افتاه  یسرپرست مناطق توسعه ن یب زنان خودسرپرست و یشدن برا

ل یت از تشاک ینه حمایزم محروم جامعه، یها افته و گروهیکمتر توسعه 

ق یا ب از طریه نماوده تاا پاس از تصاو    یا را ته یردولتیغ یها سازمان

 .ربط اجرا شوندیذ یها دستگاه

 تحلیل تئوریک:

دنشانناداد  خانواد ،بهجزموضوعهنترلموال  و بهموضوعجن یبرنامةاولودو توجهخاص

یهااشترزناندرصاحنه برباورمشاره بیمبتنیاستگذار نگرشس برنامهسوّ توسعهبایبودول

بانوانباه   نتوجهبهوضع ش هترا اس ،لذان ب بهدوبرنامهپیوفرهنگیاقتصاد ویاجتتاا

د اس ایترطرحگردروانیاگونه

رسدههبرنامهسو توسعهازآنجاههدیدگا وچشامانادازرواانیراپ راماونیاینگونهبهنظرم 

هاایخاودپ راماونتوجاهباهمقولاهااتناولا نگاا ,لذادربردنکرد نقشزنانتابهحالتجربه

ههبااحت اطحره هندوتارج حهندیمبرد,بنابراینسعییجن   ,هنوزدرنوایابها بهسرم

هایهتایهایخودرادراینزم نهباالببردوسپسگا داد اس ههدروه هاولمطالعاتودانش

وه فیواجراییخودرادراینزم نهبرداردااماازآنجاههدرایندور هشورماتح فشارهایب ن

ریزیخودتریبهفرایندبرنامهبای  بهصورتجدیی,لذامالت  یپ رامونمباحٍزناقرارگرفتهاس 

ههدامنهمباحنیههدربرنامهسو توسعهبهآنپرداختهاد ن ب باهدوم ن بیمتوجههندالذا

درمرح هطرحبااندوبهات  اتصرفاًهابرنامهقب یگ ترشچشتگ ریرادارد,اگرچهاینبرنامه

اندااماایندوماد ا یرغماینکهتعداداانهماس ,امامحتوایات قوماوثریواجرانزدیکنبا

یازهاا باهاناساایین دهدابهانوانمآاالدرایانبنادهایهایآتیقرارمریزیراپ شرویبرنامه
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یهااااتغالوطارحیهاشفرص یافزایالز برایهاخاصزنانوطرحیوورزای،فرهنگیآموزا

زنانپ شرفتهاس وهتانطورههمشنصاس موادب شتر ییوقتایلامورحقوق ت هیبراالز 

درسطحانجا پژوهشباقیماند وبهست وبهبودا نیوضع  زنانقدمیبردااتهنشد اسا ا

زیتتا چ آموزشوااتغالهیهااس  لس مهمبرنامهازقبیهالذابههت ندل لاس ههدربنش

اوداید نتیاندوجنسد میقابلتوجه

 اد بودههیزندرتوسعهطراح کردیرسدههبرنامهسوّ توسعهتاحدودینژدیکبهرویبهنظرم

ک اندرآماوزشواااتغالوساایریطیقرارداد بودههاگرارایفرضش ناساسبرایخودپیبرا

ااودایازم ا لزناانخودبناودحالمایار اود،ب محقق هابرایزنانومرداندرجامعهارصه

اینبرنامهتالشهرد اس ههن ب بهقتاً حقتفاوتاینبرنامهبادوبرنامهپ ش ندرایناس هه

زنانراگروهایخااصوجاداازصرفاًهان زمقولهزنانح اس  جدینشاندهدااگرچهاینبرنامه

هایخاصزنانهپ شرفتهاس وبهجازبنادمرباوطباهطراحیمردانتصودهرد اس وبهست 

هایخااصخادماتیوحتاایتیپا شرفتاهریزیهایبرابراغ ی,سایربندهابهست برنامهفرص 

دهدههاینبرنامهاالو برنگا حتایتیتاحادیباهنقاشآفرینایزنااندرینشانم26اس ابند

س وازطریقگشودنموانعقانونیوساختاریبهدنبالافزایشسهمفرایندتوسعهتوجهپ داهرد ا

زناندرتوسعهیافتگیهشوروهاراییآنانبرایرادهشوراس ا

 تحلیل خا  آموزشی:

درحادیک اریدساتورالعتلصرفاًاینبرنامههتانطورههبررسیاد,پرداختنبهمقولهرنانرادر

هایمحت فباقیگذارد اس اامابااینوجوداولا نبرناماهپژوهشیپ رامونن ازهایزناندرحوز 

دردستورالعتلهارخودقارار-حتیدرحدیک ریموادانتزاای-ای  ههتوجهبهآموزشزنانرا

داد اس ا



 * برنامه چهارم توسعه:

ب شترینحجمتوجاهراباهاد اس تدوین1311-1321سعهههبرایسالهایدربرنامهچهار تو

ازیماوادحجامدارد،یخاص  وضعچهار برنامهم ئ هزنانتاایندور راازآنخودهرد اس ا

مقولاهباههاهیخاصایکردهایرون هتچنداردب  ارچشتگ راس واختصاصزنانبهههبرنامه

باهمرباوطههیمواردنظرازهنداصرفمتتایزمیتوسعهیقب یهابرنامهراازبرنامهنیادارد,زنان

حوز درمنت فیهادستگا ان میهتاهنگمنظوربهومشاره مرهزاموریالت تشکگا یجاارتقاء
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لحااظزنانیبراژ یوازات امتدرآن،ههموادیبرخ،آمد اس توسعهچهار برنامهدرزنانم ا ل

گ رداقرارمیتوجهمورد،اد اس 

 یهاا  فرصات  باه  ین دسترسیموظف است به منظور تضم دولت :56 ماد 

مهارت  افته، گسترش دانش،ی مناطق کمتر توسعه درژه یو به یبرابر آموزش

و  یکم دختران و توسعه یژه برایو به یانسان یها هیسرما یور و ارتقاء بهره

 یجنباه قانونگا ار   کهل یذ یها اقدامآن دسته از  یآموزش عموم یفیک

 :ندارد را به انجام برساند

 همه یبرنامه آموزش برا یاجرا یالزم برا یها نهیتوسعه زم -

ضامن خادمت متناساب باا      یآموزش یها ( برگزاری دورهالف :53ماده  

 یو ارتقاا  ییش سطح کاارا یکارکنان، به منظور افزا یمورد تصد مشاغل

ق یا ژه از طریا زناان( باه و   یباه خصاو  بارا   ) آنان یشغل یها مهارت

 .مدت کوتاه یها آموزش

ت یحما یبرا (یتیحما یها تیفعالمه خا  )در قالب ین بی( تأمج :42ماده 

 ت کودکاان یا سرپرسات باا اولو   یاز زنان سرپرست خاانوار و افاراد با   

 .سرپرست یب

 یهاا  بیآسا و کااهش   یریشگیپ دولت مکلف است، به منظور :49ماده 

، یاجتمااع  یها بیآسه طرح جامع کنترل کاهش ی، نسبت به تهیاجتماع

 لیا ذ یاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهایاز اعت یریشگید بر پیبا تأک

 :دیاقدام نما

 ،یاجتمااع  یسطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکار یالف( ارتقا

 .بیدر معرض آس یها گروهافراد و  یان خانواده و توانمندسازیت بنیتقو

زناان   سرپرسات و  یازمند و بین یها انه خانوادهیماه یش مستمریل( افزا

چهال   یبار مبناا   یتیحماا  یها دستگاهسرپرست خانواده تحت پوشش 

 .حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه (%30درصد )

ت از یا و حما یب طارح جاامع توانمندسااز   ین و تصویها( تدو :49ماده 

در مراجاع   یای و اجرا ی، اقتصااد ی، اجتماعیابعاد حقوق زنان، در حقوق

 .ربط یذ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 ناه یدر زم یاجتماع یها تشکلرشد  یت الزم، برایو امن ین آزادید( تأم

 .انت از حقوق کودکان و زنانیص

را باه  « ساته یکاار شا » توساعه  یدولت موظف است، برنامه ملّ :101ماده 

 راهبااردد عرصااه کااار و توسااعه، باار اساااس یااعنااوان گفتمااان جد

و  ی، آزادهاا  فرصات  یکه متضمن عزت نفاس، برابار  « ییگرا جانبه سه»

ل یا ذ یانت الزم باشد و مشتمل بر محورهایهمراه با ص کار، یرویت نیامن

و  ی، اجتمااع یبرناماه چهاارم توساعه اقتصااد     ان سال اولیه و تا پایته

 دیبنما یاسالم یمجلس شورا میران تقدیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

ض ی، منع تبعارزشزن و مرد در مقابل کار هم  یبرا مزدها ی... تساوالف( 

 در اشتغال

 قیا زنان از طر یزنان و مردان و توانمندساز یبرا ها فرصت یج( ... برابر

 مناسب یشغل یها فرصتبه  یابیدست

ر افاراد  یساا  الن ویالتحصا  جوانان، زناان، فاار    یتوانمندساز :106ماده 

 یریگ الزم جهت شکل یتعامالت اجتماع یبرقرار یکار، در راستا یایجو

 .یتعاااااااااااااون یت واحاااااااااااادهایاااااااااااافعال

زنان در جامعه و توسعه  ت نقشیموظف است، با هدف تقو دولت :111ماده 

را  لیا در کشاور، اقادامات ذ   هاا  آنها و گسترش سطح مشارکت  فرصت

 :صورت دهد

مل مشات  برنامه جامع توسعه مشارکت زنان یب و اجراین، تصویالف( تدو

های زنان  ت مهارتی، تقویژه قانون مدنیو ن و مقررات، بهیقوان یبر: بازنگر

ش یو افازا  یی، شناساا یآور جامعاه و تحاوالت فان    یازهایمتناسب با ن

ب یا زا، توجاه باه ترک   اشاتغال  یها در فرصت یگ ار هیسرما یساختارها

ش یز افازا یا زناان و ن  یت زنادگ یفیک یارتقا کار، یرویعرضه ن یتیجنس

 .آنان یستگینسبت به شا یعموم یباورها

 ب دریم نهاد خانواده جهت تصاو یح، مربوط به تحکیم و ارائه لوایب( تنظ

 .صالح یمراجع ذ
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دات یا و تمه رانهیشاگ یپ یها ه برنامهیج( انجام اقدامات الزم، از جمله ته

 .ه زنانیبه منظور رفع خشونت عل یو حقوق یقانون

، یردولتا یغ یهاا  ساازمان جااد و گساترش   یت از ایحما حهیم الید( تقد

 .یاسالم یبه مجلس شورا زنان یها تشکلو  یمدن ینهادها

 تحلیل تئوریک:-

بابررسیمفادمربوطبهبرنامهچهار استنباطخواهدادههاینبرنامهتوان اتهرویکاردجن ا  و

هاایزندرتوساعهباهبرناماهریزیخوددخال دهدوح اس  خودراازست توسعهرادربرنامه

 و دهدههدیدگا جن ایست جن   وتوسعهسوقدهدابهابارتیمروربرنامهچهار نشانم

توسعهدرحالغ بههردناس اتدوینبرنامهچهار توسعهنشانداددول توان تهاس ههبررصد

هتاهنگیباآنهندادرواقعبرنامهچهار هافا قآیدوهتهران زموظفبهجن  تیم ا لوبرنامه

هاجدیاسا وبااالازا تیازبرنامه جن ییزداشه توسعهنشاندادههاز س استگذارانبرایه 

هابازتول دنشوندااماابهامیههدراینهاسعیهرد اس ههتاحدمتکناینه  شهخودبهدستگا 

وارتقااءییهاارآموضاوعدرزنان یبرایخاصیژگیوادنقا لاودایناس ههآیایماد مطرحم

مشااغلدرمهاارته ببهزناناز نههاس استوارفرض دوازاینیکیبرهدا یاغ یهامهارت

هاهیاگوناه باهاسا ؛مردانازش بآنانینیتاریماندگاقباآنکه،یواس مردان ازش بیرست

داینتایمیضروریبرابربهیاب دست زمانتاآنانبهژ یویهافرص وامکاناتاختصاصضرورت

هاایهایآموزایهشوربهطورجادیباهسات حاذفناابرابریدهدههس اس ینشانم62بند

ترینسطوحبهست بااالترینساطوحجن  تیدرحره اس ااینادال مداریجن  تیازپای ن

گ اردایوهمارصههتیوهمارصهه فیآموزشرادربرماد اس یعنیآموزشاالیگ ترد 

ازدویکاینیااباریااغ یهامهارتوارتقاءییهارآموضوعدرزنان یبرایخاصیژگیوادنقا ل

اآنکه،یواس مردان ازش بیرستمشاغلدرمهارته ببهزناناز نههاس استوارفرض ش پ

یهاافرص وامکاناتاختصاصضرورتههیاگونه بهاس ؛مردانازش بآنانینیتاریماندگاقب

دینتایمیضروریبرابربهیاب دست زمانتاآنانبهژ یو

اا طوربهزنانبهدادن یاولوتوسعه،چهار برنامهایدرومویداینرویکردتوسعهتوجهقابلنکته

درماوارداسا توساعهو  جن ابرناماهمطاابقهاهمآب   تبعد یااس امردانبا هیمقادر

ارضاهیت جن اب ترهبهتوجه,111ماد دربندالفمآالانوانبهااد اس د  گنجانیار ب 

،اولویا آماوزشضاتنخادم زنااندر62تجه ازمادارسدختراناهدرمااد  یاولوهار,یرو ن

وحتای ازیتوانتندساز،تاه دبرتدوینوتصویبطرحجامع62هایدولتیمندرجدرماد دستگا 
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هاهدرمجتاوع،نگاا 111،توسعهاماهنسرپوا د برایدختراندرمااد 01حقوقزناندرماد 

دهداچهار توسعهبهزنانرانشانمیخاصقانونبرنامه

اینجراتمنجصارباهفاردراباه111بحثاصالحقانوناس بندنبرنامه،یا یجدیازبندهایکی

هاهید اودومواردیکبارسرتاسرقانوندی محور،  اناسانهوجن ب خودداد اس ههنگا آس

نیتراتد 111ماد زناناصالحهرد،اصالحاودااایدبتوانگف هه توانبهنفعیمیتیبانگا حتا

وم اا لباهبرناماهطراحااناناساانهِب آسنگا ن ّمبهمههاس توسعهچهار برنامهدرابارت

هنادامایاافافرازنااندرباار ِبرناماهنیاااهدافهاوس اس همواس جامعهدرزنانمشکالت

یاتاومیباورهااهااونگارشیگریدویمدنقانونژ یوبهزنانبهمربوطمقرراتون قواننن  ،

باهتاوانیماهاان ازوس اس اهدافزنانرادردس اصالحقرارداد اس ادری تگیاابهن ب 

نگارشاصاالحوجامعهتحوالتبان ازهاومتناسبزنان،یاحرفهیهامهارتتوسعهقوان ن،یبازنگر

اااار زناانیزنادگ  ف هوارتقاءااتغالیهافرص شیافزازنان،گا یجاونقشبهن ب جامعه

هردا

درمقولهااتغالازنکاتمنحصربهفرددیگریاس ههاگرچهتااهناونازدیاد"اای تهساالری"

یاربطقارارهاایذدول مردانمغفولماند بود,دراینبرنامهآاکاراموردمطالبهدولا ازساازمان

گ ردااینبدینمعناس ههدول بهست نهادینههردنمقولهجن   دره  اهابعاادخاوددریم

باه101مااده   حالحره اس وبهدنبالحذفحداهآریتبع  جن  تیازساطحنهادهااسا ا

هایه  شهوتحق رآم زن ب باهمقولاهاااتغالزناانتااحادابارتدیگربااینس اس ,نگرش

محاوررا  توانگف ههبرنامهچهار توساعهنگاا جن ایچشتگ ریاصالحخواهدادادرواقعم

د اس ا بهترفهت

ورچشاتگ ریباهآنتوجاههایبوسعهبهطمبحثخانواد ازجت همباحآیبودههدرتتامیبرنامه

حال ه یگوییومواظهوارخارجااد وبااآراد بودااماتنهادراینبرنامهاس ههاینم ئ ه

,صورتهاربردیبهخودگرفتهاس احیلواموارا ه یک ریقوان ناجراییوتنظ

هااوباهمقولاهاابکهگ ترشواحدهایتعاونیبانگرشتوانتندسازیزناندراینحوز ون زتوجه

هندااماایهایاساسینگا جن   محوروچهب انهادگراراتداایمیژگیوهایمدنیزنانه,تشکل

هایدینایوم ایمااون ازتاه ادقاانونجایتعجبوابها وجودداردههچرابهرغمتاه دآموز 

هار مالحظاتویژ رابهامرزناننتاود اساسیمابراهت  مادریزنانوباتوجهبهاینکهبرنامهچ

اس ,ازاینمقولهمهمغافلماند اس ا
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ایاس ههدرسهبرنامهتوسعهپ ش ندرحوز زنانبهآنتوجهازجت هنقاطضعفاینبرنامهنکته

اد هایدول خارجریزیادامادراینبرنامهحذفاد وبهابارتیبهمدتچهارسالازبرنامهیم

هایفرهنگیواجتتاایزنانادرفعال  یاسالمهایایناس :تاه دبرحفظارزشاس 

درجامعاههااآنتریندغدغهبرنامهچهار ،توسعهمشاره اجتتاایزنانوتقوی نقشاگرچهمهم

ااودااتغال(بهداا وآموزشمنحصرمیدرآمد)ایدرسهمحورهایچن نتوسعهاس وااخص

هاایرسدایننگا بهزندربرنامهتوسعهمهموقابلتوجهاس ااماتوجاهباهسااح ههبهنظرمی

 رسدبهه چوجهاهت یمعنوی،فرهنگیوهوی انصیزنانازجت هاموریه تندههبهنظرم

ازسهساح درآمد،بهداا وآموزشهتترن   اگاهشانیجاو

 تحلیل خا  آموزشی:-

بحثادبرنامهچهار توسعهسراارازتزریقنگا ادال جن  تیبهموادمفصالًهتانطورهه

بااداینبرنامهباتاه دبرچنده  دواژ اساسی,بهطاورم اتق موغ ارم اتق م,یقانونیم

نتایدابرخاییهایبرابرآموزایتاه دمبرمقولهآموزشزنانودست ابیآنانبهفرص مکرراً

مهارتوارتقااء گ ترشدانش،"ویبرابرآموزایهافرص  بهیه  دواژ هاهتچوندسترس

برناماه"و"آماوزشیفا وهیهت دخترانوتوسعهیژ برایوبهیان انیهاهیسرمایوربهر 

هایاینبرنامهتوسعهبهآنااار اد بهطاورآااکاراوم اتق مدرماد "هتهیآموزشبرا

 قیازناانازطریتوانتندسااز"آموزشزنانراموردهدفقرارداد وبرخایماوادهتچاون

هااوزنااندرجامعاهوتوساعهفرصا   نقشیتقو"مناسبویاغ یهافرص بهیاب دست

اتالً"هاریرو ارضهنیت بجن  توجهبهتره"و"درهشورهاآنگ ترشسطحمشاره 

بهطورغ رم تق مبهفرایندیااار داردههازمعبرآموزشوبهخصوصآموزشاالیزناان

هایاغ یبرابراام یبارایابورخواهدهردابدیهیاس ههموادیچوندسترسیبهفرص 

االیخواهدادههبااطت ناانباهدسات ابیااغلام دواریوتقوی حتورزناندرآموزش

جدین بتاًمناسب,م  رآموزایخودراطیهنندالذااینبرنامههتانطورههگفتهادنگا 

وروانیبهحوز آموزشزناندااتهوحتیبهطورخاصآموزشاالیزنانوتحققاادال 

جن  تیرادرآنبهرست  اناختهاس ا

 

 جم توسعه:* برنامه پن

ایباربرناماهماروریمقای اه.متفاوتبهزنوخانواد داردی(موضع1302-1300امابرنامهپنجم)

انادادرریزیباالتریدسا بافتاهدهدههس استگذارانبهب وغبرنامهیچهار وپنجمتوسعهنشانم

وتوساعهداردامااماوادبرنامهچهار توسعهاگرچهتوجهویژ ومنحصربهفردیبهمقولهجن ا  
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دهد,ذا قهبرنامهریزاناینحوز بهست ادال جن  تیآمارییاندههنشانمطوریطراحیاد 

اس وازمقولهه ف  مغفولماند اس ابهانواننتونهدست ابیبرابربهآموزشدربرناماهچهاار 

ن   ههبهه ف  آموزشمتفاوتویامشابهایتوسعهمورتوجهقرارگرفتهاس ,اماماد یاتبصر 

رسدبرنامهپنجمتوسعهبهیدخترانوپ رانپرداختهباادولذااینامرمغفولماند اس ابهنظرم

ترپرداختهاس االبتهاروعاینفرایندازبرنامهچهار توسعهه  دخورد باود,اماااینمقولهجدی

ریازیریبهآنپرداختهاس لذاایناتفاقاول نهاهدرفراینادبرناماهتبرنامهپنجمبارویکردجدی

نقاطقوتاساسیاینازایبهانصره ف  بهجایهت  دررویکردجن  تیپرداختهاود,توسعه

:از اندابارتمفادناظربهزناندرقانونبرنامهپنجمبرنامهاس ا

 یهاا  ژه در رشاته یبه و یآموزش عالن در یادی: به منظور تحول بن15ماده 

 یها ، ارزشیاعتقاد یق مبانیو تعم یافزار ، تحقق جنبش نرمیعلوم انسان

ت یا در حوزه داناش و ترب  یفیو با هدف ارتقاء ک یا اخالق حرفه و یاسالم

و بهداشات، درماان و    یقات و فنااور یعلوم، تحق یها وزارتخانه ،یاسالم

 :ر را انجام دهندیاقدامات ز اند مکلف یآموزش پزشک

 

 یدانشاگاه  یو درسا  یآموزش یها متون، محتوا و برنامه یبازنگر الف ا  

 یو انقالب یرانیا ا یت اسالمیو هو ینید یها ارزشو  ها بر آموزه یمبتن

علاوم   یهاا  به خصاو  در رشاته   یفیک ین و ارتقاء شاخصهایب ا تدو  

 یا ان رشتهیمطالعات مو  علوم قرآن و عترت یها ژه در رشتهیبه و یانسان

ن یه و تاأم یا هاای علم  حاوزه  یهاا  یاز امکاناات و توانمناد   یریگ با بهره

 از متناسب با نقش دختران و پسرانیمورد ن یها آموزش

 :14ماده 

باه   ین دسترسیپرورش موظف است به منظور تضم د ا وزارت آموزش و 

ژه در یا از مناطق به ویت و نیجنس به تناسب یعادالنه آموزش یها فرصت

نسبت به آماوزش از   ،یت آموزشیافته و رفع محرومی مناطق کمتر توسعه

ر یبهداشت و سا ه، رفت و آمد،یتغ  یها نهین هزیو تأم یا راه دور و رسانه

 .دینما اقدام یروز امور مربوط به مدارس شبانه
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ژه زناان  یا ازمند به وین یها گروهافراد و  یتوانمندساز : به منظور34ماده 

اجتماع محور و  یها برنامهد بر یازمند با تأکین خانوار و معلوالنسرپرست 

 یهاا  کماک دولات و   یمنابع بودجاه عماوم   خانواده محور، با استفاده از

 :شود یم ر توسط دولت انجامیاقدامات ز یمردم

افراد  ازمند،یزنان سرپرست خانوار ن یمه اجتماعین حق سرانه بیج ا تأم 

 برنامه یاجرا یازمند در طول سالهاین نیو معلول سرپرست یب

مراکز مشاوره متناسب باا   یو اعتبار بخش ی: به منظور سامانده33ماده  

م یجواناان و تحکا   ل ازدواجید بر تسهیو با تأک یرانیا ا  یفرهنگ اسالم

 یا مشااوره س مراکاز و ارائاه هرگوناه خادمات     یان خاانواده، تأسا  یبن

مصاوب   ناماه  نیآئازمند اخ  مجوز بر اساس ین یا اجتماع  یشناخت روان

 .است رانیوز ئتیه

 :192ماده 

و توسعه فرهناگ و تفکار    یاسالم انقالب یها ارزشق ید ا کمک به تعم 

اوقاات فراغات،    یساز ی، غنیتیترب یها ل هستهیق تشکیاز طر یجیبس

د یتول مشاوره و یبرا یجیو استفاده از نخبگان بس یتوسعه فرهنگ ارزش

شاه حضاارت   یاند یبا مبان ییتوسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنافکر، 

 یهاا  ، اقشاار و رده یآموز ، دانشییدانشجو یها طرح یبا اجرا (امام )ره

 جیبس مقاومت

ژه در یا و ج جامعاه زناان باه   یبسا  مقاومات  یهاا  از رده یبانیط ا پشت  

اد یا م بنیتحکا  مربوط به توسعه فرهنگ عفااف و حجااب و   یها تیفعال

 خانواده

 یریشگیو پ ی، اخالقیت اجتماعیم و ارتقاء امنیمنظور تحک به :604ماده 

ت یا و اخاالل در امن  یو اجتمااع  یفرهنگا  یناهنجار و مقابله با هرگونه

 ؛یعموم

طرح  یاجرا یاقدامات الزم را برا اند موظف یاجرائ یها دستگاه ةیب ا کل 

 یسااز  متناساب حجاب معمول داشته و نسبت به  جامع فرهنگ عفاف و

 .ندیاقدام نما یبا اقتضائات جامعه اسالم یط خدمتیمح
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 :669ماده  

بانوان و کودکان در روابط  تیامن یسند مل»ن یه و تدویدولت نسبت به ته

 یاساالم  یجمهاور  یانتظاام  یروین یزیر با مشارکت و برنامه« یاجتماع

 شاور، ، وزارت کیکشور، شاهردار  یستیه، سازمان بهزیران، قوه قضائیا

، یاسات جمهاور  ی، مرکز اماور زناان و خاانواده ر   ها استان یعال یشورا

 یو کار و اماور اجتمااع   یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یها وزارتخانه

 .به عمل آورد یبرنامه اقدام قانون یها توسط دولت در طول سال

 :630ماده 

ت یتقوربط از جمله با هدف  یذ یها دستگاه ها و سازمان یدولت با همکار

فاء حقاوق  یو اسات  یاجتمااع  یهاا  گاه زنان در عرصهیخانواده و جا نهاد

برنامه جاامع  »ب ین و تصویها با تدو نهیبانوان در همه زم یو قانون یشرع

ان خاانواده،  یم بنیتحک یمشتمل بر محورها« خانواده توسعه امور زنان و

، یاجتمااع  یهاا  بیآسا از  یریشگیمربوطه، پ ن و مقرراتیقوان یبازنگر

مشاغل  یت ساماندهیبا اولو یشتیا مع یامور اقتصاد یتوسعه و سامانده

، ین اجتمااع یتأم زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، یبرا یخانگ

 اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سالمت،

ر یزنان مد یها ینهاد، ارتقاء توانمند مردم یها سازمان یها ییتوسعة توانا

و اصااالح   ینا ید یق باورهاا ی، تعماا یالملل نینخبه، توسعه تعامالت ب و

 .دینما یزنان و خاناواده اقدام قانون یالتیتشکا یساخاتار ادار

 تحلیل تئوریک:-

براباریهاافرصا بهیبهمنظوردسترساد اس موظف هته،دول یبرنامهآموزشبرایدراجرا

 یبهار وریافتاه،گ اترشداناش،مهاارتوارتقاایدرمناطقهتتارتوساعه بهخصوصیآموزا

انجا برسااندافاراهمهاردنامکاناات رابهیدختراناقداماتمقتتیژ برایبهویان انیهاهیسرما

تناساب باهیوورزاای،پروراایآموزاای وگ ترشامااهنوفتااها رفعمحرومیمناسببرا

اینماد دربرنامهچهاار توساعه.دقرارگرفتهاس  جمتوسعهموردتاه درقانونبرنامهپن جن 

ااد اس ن زمدنظرقرارداد اد بودودراینبرنامهباتاه دمتاافیپ گ ری
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هایضاتنخادم هاهباهصاورتدربرنامهپنجمخبریازتاه دبرمقولهااتغالزنانویاآموزش

بهطورویژ وبرج ته,تتامیتالشخودرانتاود 230ماد امانداردااجراییپ گ ریاود,وجود

ریزیوتدویناس ههبتواندتتامیابعادمرتبطباجن   زنانرامدنظرقراردهدوازطریقبرنامه

مقولهتوجاهباهزناانراازچنادمااد "خانواد  برنامهجامعتوسعهامورزنانو"سندیم یباانوان

ایخارجهندوبهقانونیم تتروب ندمدتتبدیلنتایدادرواقعبااطراحایبرناماهدتوسعهمحدو

جامعتوسعهزنان,اگرچهبرنامهپنجمتوان تهخودراازمواداجراییوهوتا مدتاادال جن ا تی

درپایایجااد,مقولهزنانوتوسعهرابهحدیجدیت قینتود ههنانه ببرهاند,امابانگاهیخوش

بااداآنچهههدراینسندقابلتوجهاس ایناس یسندیباالدستیبرایتوسعههتهجانبهزنانم

توجهبرباازنگریقاوان نوتقویا جایگاا هتچونههدراینبرنامهجامعاالو براناوینتکراری,

ومشااغلهاههتگایباهزناندرهتهارصاتاجتتاایواموراقتصادی,مع شتیوفراغتی,سالم 

توسعهتعامالتب ن"ادندبهمقوالتیهتچونیهایتوسعهقب یدید منحویهموب شدربرنامه

ههدر"پژوهش"و"هایمرد نهادسازمان"و"اصالحساختارهایتشک التی"و"الت لدرحوز زنان

اختهاس ابهآنتوجهنشد بودن زپرداصالًهایقب یبهندرتیابرنامه

دان  اآنچاهمهام"نهادگرایی"اایدبااندهیاغتاضبتوانبرنامهپنجمتوسعهرامرتبطبادیدگا 

اس ایناس ههدراینبرنامه,مرهزامورزنانوخانواد بههترا تتامیمراهزذیربطبااموضاوع

هااموظافنایتتاامیدساتگا پردازندایعیریزیمجن   وتوسعه,درهنارهمبهطراحیوبرنامه

اندههدریکبرنامهیکپارچهبهمقولهزنانوتوسعهتوجههنندههاینخودیکیازمزایایمهماد 

هایتوسعهاس اتابهایندور زنانبهانواناناصریجداازجامعهویابهانوانایندور ازبرنامه

ریزیههتتاامیادند,اماایننوعجدیدازبرنامهیرمموجودانیدرهنارمرداندرفرایندتوسعهتصو

ایجامعازحتورزنااندرتتاامیریزیجن  تیفراخواندونقشهریزجامعهرابهبرنامهاناصربرنامه

ریزی,اجرا,نظارتوپایشرادرفرایندتوسعهته هنتاید,ازنقااطقاوتارصاتس استگذاری,برنامه

هایتوسعهاس اایندور ازبرنامه

تواندبهبهباودیمهاآنباادههتوجهبهیهاییمایدرهنارنقاطقوتخوددچارضعفاماهربرنامه

تواندراینبرنامهبدانااار نتودایناس یوضع  هتکاایانینتایداازجت هنقاطضعفیههم

سا هاهبایادباادقا ومالحظااتههطراحیسندیجامعدرحوز زنانوتوسعه,امریزماانبرا

اودههبتواندوضع  جااریوات  ااتییهایتوسعهااملموادیمب  اریتدویناوداامابرنامه

رسداگراینبرنامهیاشراحلوفصلنتایدابهنظرمهشورران زموردتوجهقراردهدونواقصفع ی

افکنادوتاای  بهضروریاتفع یجامعهن زنظریماباییانتزاای,من بتاًدرهنارآننگا هالنو
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تدوینآنسنده ی,چشماندازهشوررادرجندمقولهجن ا تیتااپایاانایانچهاارساالرواان

اندومنتظارهایااتغالزابرایزنانیههآموزشاالیراگذراند نتودابهانوانمآالایجادفرص یم

هایاجتتاایههزناندرجامعهفع یریزیبرایآس بویابرنامهدست ابیبهاغلترازخوده تند

ااودودرصادیاندویااصالحهرچهزودترقوان نیههبهحوز زنانوخانواد مربوطماباآنمواجه

زیادیازافراددس بهگریبانآنه تندنبایدبهراحتیموردغف  ویاحتیتع لقرارگ رداازاین

ویکیازآفاته یگوییایناس ههاهدافاد اس امهپنجممتهمبهنوایه یگوییمنظربرن

هندایراتاسطحیکاعارتنزلداد ویاآنراغ رزمانمندمبهموانتزاایم

وبنشالفآناس ااینماد بهطورجادیجن ا تیاسا ا16ازجت هموادمهماینبرنامهماد 

تناسببانقشدخترانوپ رانوبازنوی یمتونومحتواهایهتبدرسیاگارباابرآموزشمد تاه

هایسنتیگذاتهراخواهدداا ابدینمعناهاهدق صورتنگ ردامکانبازگش جدیبهه  شه

هایجن  تیچ   ؟آیامنظوربازگش جامعهوجامعهپذیریزنانومردانمنظورازتناسبنقش

اتاالًیاس ؟اگرمنظورازاینبندچن ندیدگاهیباادبایدازخودپرسا دهاههایسنتبرنگرش

رسادیریزیبرایبرنامهجامعتوسعهزنانبهچهست وسوییخواهدرف ؟آنچهههبهنظرمبرنامه

هاایدرهناراینماد بایدموردتوجهقرارگ ردورواناودایناس هاها ایرغاماینکاهتفااوت

نتایاد,اماابایاددقا یمدی تأهاآنرابرهتگانآاکاراس وتتامیتحق قاتوپژوهشجن  تی

نتودههاینتفاوتنبایدهتچونگذاتهمنجربهتفاوتحقوقومزایایاجتتاایبرایافرادبشراام

هردن اززنومردگرددولذابایدتوجهداس ههتول دموادآموزایمناسببایددرجه ریشههن

تعصباتمنفین ب بهترقیزنانوااتقادبهبرابریاجتتاای،اقتصادیوس اسیباادا

هایهتیبههایتوسعهم یازمقولهاماازنکاتقابلتوجهاینماد ایناس ههباالخر سطحبرنامه

هخصوصدرهایتوسعهبهایه فیدرحره اس اتاهنونآنچهههدربرنامهست وسویمقوله

توجهبهتناسبوادال درآمارهایآموزایباودوابانبرناماهصرفاًاد,یمقولهآموزشمشاهد م

اول نتجربهای  ههه ف  آموزایرامدنظرقرارداد اس ا

هایدیگراینبرنامهتوسعهتاه دچندبار وجدیآنبرفرهنگافافوحجاباس انکتهازویژگی

موردغف  واقعاد دراینمقولهایناس ههاینفرهنگامرییکطرفهوزنانهن   وازآنجاهه

دوزنهر,ومراد اس ایجن  تیمعرفیمقولهافافوحجاببهادتدرمتوندینیمامقوله

مردانهرادرهناارسازیآیدههفرهنگیاند,لذانقصیدراینبرنامهپ شمدوبهاینامرداوتاد 

هایتوساعهزنانهموردغف  قرارداد واینتجربهای  ههمتاسفانهدرتتامیبرنامهسازیفرهنگ

تکراراد واینبرنامهن زازآنم تآنین   ا
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 وزشی:تحلیل خا  آم-

و"ه ف ا "هتانطورههدرمبحثپ ش نذهراد,برنامهپنجمتوسعه,برنامهای  ههبهانصار

اودههبرناماهریازانایانیتوجهویژ نتود اس الذاازمواداینبرنامهچن ناستنراجم"محتوا"

انداتوجهاینبرنامهبهانصرآموزشوهایتوسعهبهمقولهآموزشتوجهخاصدااتهمقطعازبرنامه

هااییتاوانبااه  ادواژ یارصههمبهصورتهتیموردتاه دقرارگرفتهههمدرانتوانتندیزنان

ژ دریاازمناطقباهو  ون جن  اسببهتنیاادالنهآموزایهافرص بهیندسترس تتت"چون

بهآنپیبردابدیهی"ن ب بهآموزشازرا دور ،ی آموزا افتهورفعمحرومیمناطقهتترتوسعه

تواندبهچهم ازاندرراادآموزاایدختارانویس ههتحققفرایندیچونآموزشازرا دورم

هایدورازخانواد تاث راتفرهنگیومذهبیبهآموزشایجادآرامشخاطربرایوالدینیههناایاز

بهطورب کهدخترانشانبدب نوناخرسنده تند,هتکهنداایناتفاقنهتنهاهتهسطوحآموزای,

قرارخواهدداداهتچنا نبناماهپانجمتوساعهبااماوادیر تأثاخصآموزشاالیدخترانراتح 

ازیر اگباابهار ی ا تکت الت تحصایهاا دور یتقو","یتحولبن ادیندرآموزشاال"هتچون

باهیفا ه ینوارتقااءااخصاهایتدو"و"هار ازبازار  نی،بااولویدانشبشریندستاوردهایآخر

"ازمتناسببانقشدخترانوپ اران موردنیهاآموزشن وتأمیا و ان انیهاخصوصدرراته

مقولهآموزشاالینشانداد واهت  اینموضوعراباایندس ازدغدغهخودران ب بهه ف  

هابرایخوددوچنداننتود اس اماد قانونی

باه ویاژه در    هاا  آنهای توساعه و دساتیابی باه اهاداف      ب: بررسی وضعیت اجرایی برنامه

 امرآموزش عالی

انوان  راازجوانبمنت فبهامروز حتورگ ترد وروزافزونزنانارصهآموزشاالی,اینپدید

اهت  اینم ئ هزماانیآااکارترخواهاد یکم ئ هاجتتاایقابلبررسیوتحق قنتود اس ا

هشاورهاتواناثراتقابلتوجهآنرابررادوتوسعهیزنانمیتوانتندسازاد ههبدان مدرصورت

هایجن  تیبهطوراا واکافجن تیدرآموزشاالیبهطورخاصازمشاهد هردااماتفاوت

هایاخ رهشورهایدرروداتجربهدههیموانعاص یاساسیرادوتوسعهدرهرهشوریبهاتارم

 ناه,بهویژ آموزشزنانزمیان انحالتوسعهمب نآناس ههافزایشسرمایهگذاریدرن روی

(اازآنجاا1312اتاادزاد ,)هندایالز رابرایرادواقتصادیباالترورفا اجتتاایب شترمه ام

 2016سال تا اندههاد  موظف هادول  هته2001سال در متحد م ل سازمان منشور ههبراساس

 آناانو یتوانتندساازافازایش جه  دراً ثان و هنند رافراهم زنان ه  ه اتومی آموزش زم نه اوالً

اینپدید نهتنهامنحصربههشورمان   ب که ههههدهدیمجن  تیگا بردارند,نشان یت او
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هایین زبرایرتباهبنادیهشاورهادرایانحاوز امریهتاهنگدرارصهجهانیاس وااخصه

برناماه6ناجارایالذادراینبنشبرآن متااوضاع  آماوزشااالیرادردورااد اس تع  ن

هایاستانداردآموزشاالیتوسعهدرایرانبررسیهن موروندصعودیویانزولیآنرادرااخصه

هایتوسعهدرتحققاینامردس یاب ماهشفهرد وبهنقشبرنامه

دراینبنشازجداولیاستفاد اد هههریکنشاندهند وضع  بنشخاصیازآموزشاالی

انتحققادال جن  تیراطیگذرازهربرنامهتوسعهاس اوم ز

 الف: تفکیک بر حسب تعداد داوطلبین و پ یرفته شدگان:

هایمنت افاول نجدولن ب پذیرفتهادگانوداوط ب نزنومرددرراآموزشاالیطیبرنامه

جهیرابهویژ درزنااندهداهتانطورههپ داس اینجتع  رادصعودیقابلتویتوسعهنشانم

"طیهرد اس ااماآنچهمهماس توجهبهایناتفاقاس هها ایرغاماینکاههتچنااندرصاد

,باایانوجاودپذیرفتاهاادگانبود اس دختردرسالهایاخ رب شازداوط ب نپ ر"داوط ب ن

دهادهاهس اسا ینشااننتا,هتترازپذیرفتهادگانپ ربود س ااینتتایزآخردختردردور 

هاهباود اسا خاصیپ راموناد پذیرشداوط بانزنوجوددااتهویاامریمبتنیبراای تگی

اندامرداندراحرازآناززنان,پ شیگرفته

 نسبت داوطلبین در آموزش عالی :1جدول 

درصاااد پ یرفتاااه  تعداد مردان تعداد زنان سال

 شدگان زن

برنامااه اول و 

 توسعهدوم 

22-1325 - - - 

92-1395 596535 292343 32% 

برنامه سوم و 

 توسعه چهارم

92-1395 965996 519113 21% 

94-1399 923532 323319 26% 

اورایفرهنگیاجتتاایزنانبهجزآماردانشگا آزاد-*مرهزآمارزنان

 : نسبت پ یرفته شدگان در آموزش عالی6جدول  

درصاااد پ یرفتاااه  مردان تعداد تعداد زنان  

 شدگان زن

 %64 166141 51992 1325-22برنامااه اول و 
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 %33 193315 136664 1395-92 دوم توسعه

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 391962 320604 51% 

40-1394 590396 292096 35% 

ایهاایتوساعهدور ن زنشاندهند ن ب دانشاجویانمشاغولباهتحصا لدرهریاکاز3جدول 

هایاولودو وسو وس رنزولیاینم زانپسازاجارایبرناماهبااداس رصعودیطیبرنامهیم

اس اایندرحالیسا هاهبرناماهتأملقابل-ا یرغمتعدادب شترداوط ب ندختر-چهار توسعه

ابود اس چهار بهجدبهدنبالبرقراریادال جن  تیدرآموزش

 نسبت دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی آموزش عالی :3جدول  

نساابت دانشااجویان  تعداد مردان تعداد زنان سال

 زن

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 26034 136942 30% 

92-1395 354954 936994 39% 

برنامه سوم و 

چهااااااارم 

 توسعه

92-1395 1369191 1196050 53% 

94-1399 6690463 6320362 39% 

علاوم تحقیقاات و    وزارت اداره کل فنااوری اطالعاات و ارتباطاات,   *دانشگا آزاداسالمیو

 فناوری

 

 های تحصیلی ب: تفکیک به نسبت رشته

گ رداجدولاولهاهحاوز یهایدانشگاهیموردبررسیقرارمدراینبنشجداولمربوطبهراته

باحتورچشتگ رزنانوبادرصدیب شازدرصدمردانروبهاود,هتچنانیا و ان انیراااملم

روس ا

 های علوم انسانی زن در رشته  نسبت  :3جدول 

نساابت دانشااجویان  تعداد مردان تعداد زنان سال

 زن

 %33 39591 36449 1325-22برنامااه اول و 
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 %32 333254 696695 1395-92 دوم توسعه

برنامه سوم و 

چهااااااارم 

 توسعه

92-1395 999953 399129 21% 

94-1399 1631259 932341 54% 

 تحق قاتوفناوری وزارت*ادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,



رس د وحتیگویسابق رااز10دهدههحتورزنانبهدرصدینزدیکبهین زنشانم6جدول

دهدیربود اس اایننشانم-ادیحوز ا و ان انیههدرابتدایامرحتورب شترزنانراااملم

ااد اس ههاقبالزنانبهحوز ا و ان انیرفتهرفتههاهشیافتهوبهست ا و طب عیهش د 

 های علوم پایه نسبت دانشجویان زن در رشته :5جدول 

نساابت دانشااجویان  تعداد مردان تعداد زنان سال

 زن

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 9056 13194 33% 

92-1395 62204 12933 21% 

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 612519 44015 29% 

94-1399 696336 166694 24% 

 ا و تحق قاتوفناوریوزارت*ادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,



ههحتاورزناانودهدیماس امقای هاینجدولبادوجدولباالنشانتأملجدولیقابل5جدول

ایجن  تیاس انقشب ا ارهترناگزنااندرهایدانشگاهیبهطورقابلمالحظهمرداندرراته

بایددردستورهارم ئوالنذیربطاین اتقاقدهدههجایتحق قپ رامونا لیاینراتهنشانم

هایریاضیویزناندرحوز هایتارینیجن  تیمبنیبراد توانتنده  شهظاهراًقرارگ رداگویا

اندااتتادباهنفاسالز راهندهههنوززنانمانتوان تهیفنیآنچنانقدرتتندنقشخودراایفام

هایخوددراینارصهبهدس ب اورنداهاوتوانتندیبراینشاندادنقاب   

 های فنی و مهندسی نسبت دانشجویان زن در رشته :2جدول 

نساابت دانشااجویان  تعداد مردان زنانتعداد  سال
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 زن

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 6394 29340 03% 

92-1395 69339 601996 16% 

برنامه سوم و 

چهااااااارم 

 توسعه

92-1395 129933 355163 62% 

94-1399 359343 1616493 66% 

 ا و تحق قاتوفناوریوزارت*ادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,

هایدانشاگاهیازآنخاودهارد ایب شترینپذیرشزنانرادرراتهبهطرزقابلمالحظه1جدول

ایناهدرآیناد اتاالًدرصادرااااملااد و00اس ااینم زانبهحدیاس ههنزدیکبهمرز

هاومشاغلمرتبطباسالم جامعهتوسطزنانباا ماچنداندوربایدااهدااغالپ  

 های پزشکی نسبت دانشجویان زن در رشته :9جدول 

نساابت دانشااجویان  تعداد مردان تعداد زنان سال

 زن

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 19920 66133 35% 

92-1395 93993 50359 54% 

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 34130 2049 92% 

40-1394 152391 59469 96% 

 ا و تحق قاتوفناوریوزارتوادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,*دانشگا آزاداسالمی

الز بهذهراس ههراتههنروضع تیمشابهباا و ان انیرادارابودالذاازآوردنآنخودداریبه

رسدنقشبرناماهساو وچهاار توساعهدرراادحتاورزنااندرینت جهاینکهبهنظرم. اتلآمد

اهاهشه یم زانحتورزناندرآخرینمرح هجاداول,بود اس وهارامدمؤثرآموزشاالیب  ار

ریازیبرناماهدهند س اس خاصیاس ههبهاحتتالزیادبایدریشاهآنرادرابتادایطارحنشان

پنجمتوسعهردیابیهردا



 فکیک به نسبت مقاطع تحصیلیج: ت
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دراینبنشق ت باهبررسایوضاع  زناانوماردانوم ازانحتوراااندرمقااطعتحصا  ی

تارینمقطاعدهدههزناندرمقطعهاراناسایهاهباهنحاویاصا یینشانم0پردازیماجدولیم

انداامااصداد درصدرابهخوداختصا50اوددرچندینسالاخ رتامرزیآموزشاالیمح وبم

ااد ,دریهاهشدرصدیآماردختراندرآخرینمرح هجدولههدرتتامیجداولقب یپ گ ریم

 اینجدولن زوجودداردا

 نسبت دانشجویان زن در مقطع کارشناسی :4جدول 

درصاااد پ یرفتاااه  تعداد مردان تعداد زنان سال

 شدگان زن

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 33336 94605 36% 

92-1395 393304 526905 34% 

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 1033936 929240 59% 

94-1399 1246259 1343026 53% 

ا و تحق قاتوفناوری*مرهزآمارزنانایرانوزارت*ادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,

دهداباوجودیههدرتتاامیجاداولقب ای,بااهااهشجتع ا ینکتهجالبیرانشانم10جدول

برابریدخترانمواجهایاماایانقتا ه2,دراینجدولباافزایشمیااد دخترانمرح هآخرمواجه

درصدیقبولادگانمقطاعهاراناسایدرجادولقبالدرساالهای61دهدههجتع  ینشانم

درصاداز00انادالاذانزدیاکباهبارادب شتریواردمرح ههاراناسیارادااد 1315و1316

خودر تأثهایهاراناسیاراددراخت اردخترانقرارداردالذابرنامهچهار توسعهب شترینصندلی

عهاراناسیارادبرآموزشاالیدخترانگذااتهاس ارادرمقط

نکتهجالبتوجهاینجدولایناس ههدرردیافآخارجادولتعادادااره هننادگاندختاردر

درصادب شاتراز30ترازپ راناس ,اماقبولیدختاراننفرهمهزار30هاراناسیارادنزدیکبه

گونهتبع تیدراینزم نهصاورتنگرفتاهومبناایدهدههه چیپ راناس ااینموضوعنشانم

قبولیبراای تگیاس ا

 : نسبت دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد10جدول 

نساابت دانشااجویان  تعداد مردان تعداد زنان سال

 زن

 %61 3951 1315 1325-22برنامااه اول و 
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 %61 35690 4236 1395-92 دوم توسعه

برنامه سوم و 

 توسعهچهارم 

92-1395 32403 26062 33% 

94-1399 113993 133311 99% 

 ا و تحق قاتوفناوری*مرهزآمارزنانایرانوزارت*ادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,

درصادیدختاران15اگرم  ررادوروددخترانراپ گ ریهن مدورازانتظارننواهدبودههراد

ن زپ داسا ,ورود11بهدور دهتران زت رییابداهتانطورههازجدولدرمقطعهاراناسیاراد

دخترانبهمقطعدهتراه چگونهس رنزولیراتابهحالتجربهنکرد اس ودرحالحاضروضاع  

 هندایبرابریرابامردانتجربهم

 : نسبت دانشجویان زن در مقطع دکتری11جدول  

نساابت دانشااجویان  مردانتعداد  تعداد زنان سال

 زن

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 2235 13309 31% 

92-1395 14290 39956 33% 

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 11125 12950 34% 

40-1394 35529 50411 39% 

 ا و تحق قاتوفناوری*مرهزآمارزنانایرانوزارت*ادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,



 های شغلی در آموزش عالی ج: آمار به تفکیک رده

رابهتنهاییبنگریم,اوضاعزناندرااتایه ئ ا تیدانشگا ب  ارناخوااینداس ,12اگرجدول

ورزناندره اتا تیامااگرنتودارپای نران زدرهنارآنبررسیهن م,خواه مدیدههگرچهحت

35ن ابتاًدوردرآموزشاالیناچ زاس ,اماآمارباالون بتاًبهتبعهمبودنحتوااندرسالهای

اینزدیکبرابریزنانوماردانتواندرآیند یدهدههمیدرصدیزناندرمقطعاستادیارینشانم

درصدیدرمقطعمربیایننت جهرابه21هایا تیمشاهد نتوداهتچنیرادرادرااتایه ات

هاا و مراکاز    : نسبت زنان عضو هیئات علمای دانشاگاه   16جدول هندیمدی تأطورمتاافی

 آموزش عالی

نسابت زنااان عضااو   تعداد مردان تعداد زنان سال
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 هیئت علمی

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 6643 16039 15( %1) 

92-1395 12269 92555 12% 

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 33319 124055 60% 

94-1399 - - - 

(بهاستآنا دانشگا آزاد1ا و تحق قاتوفناوری)وزارت*ادار هلفناوریاطالااتوارتباطات,
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د: آمار به تفکیک تولید علم و دانش

اد توسطزناانوف تألمنظورازآماربهتفک کتول دا مودانش,ن ب مقاالتوهتبترجتهو

مرداناس اضرورتاینمقولهازآنجاس ههبایددیدآیاافزایشچشاتگ رزنااندرحاوز آماوزش

االیتوان تهاس سهمآنانران زبهلحاظتوسعها تیهشورن زافزایشدهدیاخ را

 شده توسط زنان فیتألترجمه و  یها کتاب: نسبت مقاالت و 13دول ج

 درصد زنان تعداد مردان تعداد زنان سال

برنامااه اول و 

 دوم توسعه

22-1325 - - - 

92-1395 2026 9103 13% 

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 13521 19469 19% 

40-1394 - - 61% 

 وزارتفرهنگوارااداسالمی*مرهزاطالعرسانیخانههتاب–*زناندرارصهفرهنگوهنر

ومقااالتترجتاهااد وهااهتاابهتانطورههقابلمشاهد اس آمارهانشانگرآناس ههتعداد

,ضتنآنکهتعدادمولفانومترجتاانزنن ازن اب باهبود اس اد توسطزنانب  ارهمف تأل

 مردانب  اراندکاس ا

 مولفان و مترجمان تعداد :13جدول 
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 مترجمان مولفان سال   

نامه اول و  بر

 دوم توسعه

22-1325 -  - - 

92-1395 9% 46% 19% 96% 

برنامه سوم و 

 چهارم توسعه

92-1395 %5 95% 66% 99% 

40-1394 19% 96% 69% 93% 

تابهخانهیرسانزاطالعهوزارتفرهنگوارااداسالمی*مر–*زناندرارصهفرهنگوهنر



 ها و مراکز پژوهشی : پژوهشگران برگزیده از دانشگاه15جدول 

 جمع فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی سال

 تعداد

 زنان

 تعداد

 مردان

 تعداد

 زنان 

 تعداد

 مردان 

 تعداد

 زنان 

 تعداد

 مردان

 درصد

 زنان 

 درصد

 

 مردان

برنامه اول 

و دوم 

 توسعه

22-

1325 

-    -  -  

92-

1395 

- - - - - - - - 

برنامه سوم 

و چهاااارم 

 توسعه

92-

1395 

1 69 3 32 0 33 5% 45% 

40-1394 - - - - - - - - 

*دب رحانههفتهپژوهشهشور

اناد,اماابنابراینحتورزنانا یرغمآنکهرادچشتگ ریدرارصهورودباهآماوزشااالیداااته

تاوانگفا یوترجتهرادنکرد اس ولذااینارصهمف تألحتوراانبههتانن ب درارصه

هاملمرداناس الذاضرورتداردههارایطالز برایترغ بوتشویقزنانن بتاًههتح پواش

فارغالتحص لودانشجویانبهویژ درمقطعارادودهتراههجتع تیمعادلمردانرادردانشگا به

اندفراهماودواینمقولهبهانوانیکضرورتاساسیمدنظرقرارگ اردازناانخوداختصاصداد 
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هایخودااتتادهایجن  تی,برتوانتندیاندبهلحاظقدم تارینیوفرهنگیه  شهنتوان تههنوز

هرد واستعدادهایبالقو خودرادرارصهتول دا مودانشبهمنصهظهوربگذارندالاذاباهلحااظ

ذارانبایدمقولهتوانتندساازیزنااندرایانارصاهماوردتوجاهم ائوالنوس اساتگسازیفرهنگ

آموزایقرارگ ردتااینکهزنانن زبتوانندسهمات قوقدرتتندخودرادرجریانتوسعههشورباه

تریراازخودنشاندهنداترواای تهخصوصدرارصهتول دا ممشاره فعال



 ها های جهانی در عرصه آموزش عالی و مقایسه وضعیت ایران با آن ج: بررسی شاخص

هایهتی:صبررسیااخ-1

اماپسازبررسینتایجآماریپ رامونوضع  آموزشاالیدرایرانبهتراس نگاهیبهااخصاهای

,هشورایرانرادرمقولاهآماوزشدگا یدهتیوه فیفع یآموزشاالیدرجهانبپردازیموازاین

موزشاالی,ماراباهوضاع  دست ابیبهآمارهایبرابردرآصرفاًاالیبررسیهن موبب ن مههآیا

رساندیاخ ر؟درابتداوضع  ایرانران ب بهچندهشوربرترتوسعهیافتهبهلحاظسهیاید آلم

هن م:یااخصهتیآموزشاالیزنانبررسیم

"ٍثب نا درآموزشاالی"سهمزناندر-1

"هارهنانآموزای"سهمزناندر-2

"محققان"سهمزناندر-3

سهم زنان نسبت 

 به کل محققان

 

 سهم زنان نسبت به کل

 کارکنان آموزشی

 

سهم زنان نسبت باه  

کااال ثبااات ناااام 

 کنندگان

   

رتبااااه  کشور

جهاااانی 

توسااعه  

 انسانی

 (Iranایران) 62 23  

 

11 

ناااااااااااااروژ 50 21 33

(Norway)

 

1 

(USAامریکا) 61 26 -

 

2 

30 60 60  New 6ن وزی ند)
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Zealand)



   

 

هایاینجدولرابهخوبیبررسینتای مدرم اب م,زنانایرانیدرحوز سهمبریازم ازاناگرداد 

وتأمالثب نا درآموزشاالیدرحدقابلقبولوب  ارخاوبیقاراردادناداامااآنچاههاهجاای

و"یهارهناانآموزاا"ریازیب شاترداردوضاع  ایاراندرم ااندواااخصدیگاریعنایبرنامه

اس ههآمارهایداخ ین زمویداینم ئ هبودندااگرچهدرم انهشورهایپ شرفتهن ز"محققان"

نابرابریبامرداندارد,اماایرانن زرا درازیراتارساندنخودباهآنن بتاًسهمزنانمحققفاص ه

هاایهاالنآموزاایهاه ن ازگفتاهاادس اساقابالًهادرپ شداردابنابراینهتانطورههن ب 

هایتوسعهمدنظرقرارگ ردب شتربهست تول ادا امتوساطزناانمحقاقوبای  دربرنامهیم

تحص لهرد درآموزشاالیپ شبرودوتابدینوس  هم زانهزینهوسرمایهگاذاریهاهدرایان

زدهیالز صورتگرفتاهبااادامقولهصورتگرفتهبینت جهوبیبازگش نباادوبهر برداریوبا

منطقهن زوضاع  هشاورهایقطار,هویا ,قرق زساتانویهشورهاالز بهذهراس ههدرم ان

1بحرینواماراتازایرانبهتراس ا

 های کیفی: بررسی شاخص -6

هاایباهباااداایاناااخصیآموزشاالیدرارصهب نالت  یدارایهش اااخصاساتانداردما

استآنایدوااخصاول هههنرخثب نا افرادهرهشوررادرآماوزشمتوساطهوآماوزشااالیرا

پردازنداایانمقولاهیآموزشاالیرادرهشورهام"ه ف  "هابهبررسی,بق هااخصدهدیمنشان

ساازیآماوزشپا شه فایهایجهانیبهست وسویهنند اینواقع  اس ههااخصمنعکس

ریزیوس استگذاریخودقرارداد اس اهایبرنامهرودواهدافه فیرادرالوی یم

یکیازدالیلاینامرآناس ههتحق قاتنشانداد اس ههاینه ف  فرایندآموزایاسا هاه

فبهآماروارقا هتایاتواندنقشیاساسیوزیربناییدرتوسعههشورهادااتهبااد,نهتوجهصریم

هادرم انهشورها,نشانخواهددادازاینروس ههتوجهبهجایگا ایراندرهرهدا ازاینااخص

ایدرهشورمدنظرقرارگ رداهایتوسعهریزیهههدا مقولهبایددربرنامه

 هن م:یتوجهمدهدیهانشانمبهجدولزیرههرتبهایرانرادرهرهدا ازاینااخص

 رتبه ایران در هشت شاخص آموزش عالی در جهان 1سال  6011 - 6010 ل
                                                           

1 ا The World’s Women - Statistical Annex 
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 شرح 6011-6010سال  6016-6011سال 

 رتبه جهانی رتبه جهانی

 آموزش عالی و کارآموزی 99 94

 ٍثبت نام در آموزش عالی 26 25

 ثبت نام در آموزش متوسطه 94 90

 کیفیت نظام آموزشی 109 103

 کیفیت مدارس مدیریت 99 43

قابلیت دسترسی محلای باه    93 94

خدمات پژوهشی و آموزشی 

 تخصصی

 کیفیت دسترسی به اینترنت 113 119

 میزان آموزش کارکنان 136 133

کیفیاات آمااوزش علااوم و   31 35

 ریاضیات

2012هایبارزگانی*منبع:موس همطالعاتوپژوهش

 گانه1 یاجزا و رانیا یاراموزه و یاال آموزش مط وب   وضع یبررس از طبقگزارااتصورتگرفته

 ماننادساو د، یناویاندکاسا یشاورهاه جت اه ازیغربا یشاورهاه از یار ب  هه اودیمجه نت آن

 یار ب  در اناداهآلتانو کا،یآمر جت ه از یصنعت یشورهاه از یار ب  فنالندبعالو  و نروژ س، سو 

  وضاع باه یاب دست هرچند .اندرد ه احراز جهان در را   وضع نیترمط وب اد  گفتهیرها متغاز

 در مناسب   وضع به یاب دست اما اس ، سن  ار ب  نبااد، ز ن نکاگرمت رانیا یبرا یجهان مط وب

 یر جنوبه خصوص به (و12جت هتره ه)رتبه از منطقه یشورهاه یبرخیاراموزه و یاال آموزش

.   ن آسان چندان ز ن (11)رتبه

 ب ترت به یاراموزه و یاال آموزش نند هن  تب گانه1 یاجزا در رانیا ،مؤلفه نیا توسعه هدف لذابا

    فه مدارس، در نترن یا بهیدسترس نان،هاره آموزش زان م جت ه از ر متغ5از ش ب در   اهت

 یآموزاا و یپژوهشا خادمات باه یمح ایدسترسا    ،قاب یریمد مدارس   ف ه،یآموزا نظا 

 در رانیاا   وضع وگرنه آورد بعتل یا ژ یو اهتتا  ی تیبا متوسطه آموزش در نا  ثب  و یتنصص
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   وضاع صورت نیا در و اد خواهد بدتر ز ن اس ، موجود امروز هه آنچه از مؤلفه نیا گانه 1 یاجزا

داًیااد جهاان در رانیاا یریپذ رقاب  گا یرد وجاه متأثر بشدت جهان در رانیا یاال توسعهآموزش

.دید خواهد ب آس

2011ن ب بهساال2012درسالمؤلفهنکتهقابلذهرایناس هههاهشرتبهایراندرچندین

تواندنشاندهادهاهیهامبهمعنایپسرف ه ف  آموزشاالین   ,ب کهابنهاهشرتبهالزاماً

هاایخاودراایرانبهست بهبودوضع  خودپرداختهاتادورتباهسایرهشورهاباسراتیب شاز

اندان ب بهایرانافزایشداد 

واحدیخاود2وهاهش2011درسال 11 بارتبه رانیا ،یارآموزه و یاال آموزش مؤلفه بنابرایندر

.باادیم مؤلفه نیا یارتقا در شورهاه ن سنگ انگررقاب  ب هه د رس10بهرتبه2012درسال

نرخثب نا آموزشاالیوحتیآموزشمتوساطهرتباهمؤلفهنکتهقابلتوجهدیگرایناس ههدر

دهادهاهحجامثبا ناا یدرثب نا آموزشااالینشاانما56ایرانب  ارپای ناس ااینرتبه

بااادیدارنتهنندگاندرآموزشاالیایرانن ب بههلجتع  ایرانازوضع  قابلقبولیبرخور

دهدههرویکرداص ییوماهتچنانرا درازیرادراینم  ردرپیداریماایننت جهگ رینشانم

هایآموزشاالیبایادباهسات هایتوسعهوبهخصوصدرمولفهجتهوریاسالمیایراندربرنامه

باادایمهان ازمندرادوارتقاهاپ شبرود,اگرچهن زدرحوز هت  ه ف  



 نتیجه گیری

های توسعه و عدالت جنسیتی بررسی برنامهالف(

 یتوسعهاقتصادیهامادراینتحق قاینبودههوضع  تحققادال جن  تیدردربرنامهسؤال

؟بود اس برخورداریگاهیهشورازچهجایاس وسیفرهنگیاجتتاا

زماان,نگارشم ائول نوس اساتگذارانتوساعهراگذرهتانطورههدرفرایندگزارشمشاهد اد,

ن ب بهم ئ هجن   ح اسنتود اس ,لذاهرچهازبرنامهاولبهست برناماهپانجمحرها 

ونهادهااهنا ماازطرفایالازا یهن م,موادقانونیب شتریراباارویکاردجن ا تیمشااهد مایم

اوحتایاد اس تریپ گ ریوتاه دصورتجدیهایاجراییبرایتحققاینموادن زبهسازمان

هاییمتناظرباایانهادفدرنهادهاییذیربطن زمانندمرهزامورزنانریاس جتهوریویابنش

برنامه جامع توسعه امور  اندهتچن ناسنادیجامعماننادمتناظرایجاداد یهاسازمانهاوارگان

برایتحققهرچهب شتراینهدفدرحالتدویناسا هاهایانخاودنشااندهند خانواده زنان و

دغدغهوح اس  م ئول نن ب بهمقولهجن   اس ا
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ریزیجن  تیاس ابرنامهسو ن زب شتربهدنباالاناسااییبرنامهاولودو فارغازهرگونهبرنامه

اههمفاه مزنانوتوسعه,مفاه تیاسا هاهجن   وتوسعهاس وازآنجیهاهدفرابطهونوع

,تالشخودراب شتربرهشف   ناندیشهتوسعهسنتیسازگار تازگیدااتهوبارا ورسممتعارف

گذااتهاس اامابرنامهچهار توسعهحرهتای-زنوتوسعه–وفهمهرچهب شتررابطهایندومقوله

جن  تیدرفرایندتوسعهانجا داد اسا اایانبرناماهدرقدرتتندوقاطعانهدرجه تحققاهداف

هاوتوانتندساختنزناانتاه ادهارد وباهطاورحدتوانبهمقولهادال جن  تیدرتتامیحوز 

توجهنتود اس ابرنامهپنجمتوسعهبرنامه مط وبیهمبهمنافعوهمبهسهمزناندرجریانتوسعه

ودبهطورمحدودیبهمقولهجن   ااار هرد اس امادریکیازموادای  ههاگرچهدرمفادخ

اایانااد اسا خودتدوینسندجامعتوسعهوزنانرابهطورجدیازنهادهایذیربطخواساتار

ماد ا یرغماینکهنتادجامعیازرابطهزنانوتوسعهاس امابرنامهپنجمرادچاریکااکالنتود 

-زمانبرهمخواهدباوداحتتاالًهه-درطولمدتزمانیههاینبرنامهتدوینخواهداداس ؛اینکه

هاایاقتصاادی,ریازیجن ا تیدرحاوز هایاجراییهشوررابهمدتچهارساالازبرناماهحره 

ااتغال,سالم وآموزش,فارغازالزا وبازخواس قرارداد اسا ؛چراهاهباهجازمعادودماوادی,

لذاازاینمنظربرنامهپنجممتهمباهناوایه ایگاویی1زناننشد اس ام ا لایجدیبهااار 

ویکیازآفاته یگوییایناس ههاهدافراتاسطحیکااعارتنازلداد ویااآنراغ اراس 

هندایزمانمندمبهموانتزاایم

رابطهجن   وتوسعههارآسانین   وهتتیمبتنایآلدرنهای بایدگف ههدست ابیبهاید 

ریازومجاریدرجها ط بدههدرآنتتامیسطوحس استگذار,برنامهیبرآگاهی,ا موتجربهرام

هااوهایچندگانهزنانرادرتادوینقاوان ن,س اسا حتای ازتحققاینهدفگا بردارندونقش

هابهرست  بشناسندابرنامه

 های توسعه بررسی وضعیت آموزش عالی در گ ر از اجرای برنامهب( 

هایتوسعهدااتهباا موبهمقولهآموزشوبهخصوصتربهبرنامهامااگربنواه منگاهیمواکافانه

دهدیهانشانمهابپردازیم,بایدگف ههنت جهبررسیآموزشاالیدرطیگذرازاجرایاینبرنامه

ایباهاینکهبرنامهاولودو وتااحادیساو توساعهباهطاوراخاصها چاااار ههبها یرغم

ایخودانگ نته,زنانواند,اماواقعهس استگذاریدرح طهآموزشاالیوتناسبجن  تیآننکرد 

دخترانرابارادروزافزونیدرارصهآموزشااالیمواجاههارد اسا ابرناماهچهاار توساعهن از

بااداینبرناماهیبحثادسراارازتزریقنگا ادال جن  تیبهموادقانونیممفصالًهتانطورهه

                                                           
1 توض حب شتردرمبحثبرنامهپنجما  
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بارمقولاهآماوزشزناانومکارراًباتاه دبرچنده  دواژ اساسی,بهطورم تق موغ رم اتق م,

اادال نتایدااینبرناماهبااتاه اداتب ا ارباریهایبرابرآموزایتاه دمدست ابیآنانبهفرص 

بهطورغ رم تق مبهفرایندیااار داردههازمعبرآماوزشوباهاتالً,ااتغالجن  تیدرحوز 

هایاغ یبرابرگذردابدیهیاس ههموادیچوندسترسیبهفرص یخصوصآموزشاالیزنانم

اام یبرایام دواریوتقوی حتورزناندرآموزشاالیخواهدادا

اس ؛لاذاازماوادایانایدااتهگفتهادبرنامهپنجمبهه ف  ومحتواتوجهویژ قبالًهتانطورهه

اودههبرنامهریزاناینمقطعازتوسعهبهانصرآموزشوتوانتندیزناانیبرنامهچن ناستنراجم

ازرا دوراندااینبرنامهباتاه دبرفرایندآموزشایدااتههمبهصورتهتیوهمه فیانای ویژ 

 الت تحصایها دور یوتقوی آنبهتوسعههتیآموزشاالیتوجهحدیدااتهوباتوجهبرتقو

هایه فیگا مهتیرادروتقوی ااخصیدانشبشریندستاوردهایازآخریر گبابهر ی  تکت

ارتقاءوضع  فع یدنبالخواهدهردا

هاایدهدایناس ههگرچهدرتتامیایاندور یسالنشانمهایاینچنداماآنچهههآماروارقا 

امااتعق ابایانراادنشاانمیاانتود توسعههتوار رادصعودیزنانرادرآموزشاالیمشاهد 

بود هایتوسعهبرایایجادادال جن  تیدهدههبنشزیادیازاینفرایندفارغازاراد برنامهیم

اند,ب کاهبرناماههایاولودو توسعهه چتاه دیبراینم ئ هندااتهنامهبرهان اچراههنهاس 

قدمیمبنیبرواقع  دراینزم نهبردااتهنداااتهادرصادپذیرفتاهاادگانزندراتالًسو ن ز

مقطعهاراناسیدرسالهایاخ رتاحدیهاهشیافتهامام زانورودیهاراناسیاراادودهتاری

اندادرحوز درصدران زدرمقطعآموزشاالیازآنخودهرد 10هب کهرادیمعادلهاهشنداات

هاروهارهنانآموزایوه اتا تین ز,آمارهاب انگراینواقع  اس ههحتورزناندراینارصه

بهرادوام دوارهنند اس ا

وترجتهوتول ددانشاس اتالشف ألتدهدحوز یایههآمارناخواایندیرانشانماماتنهاحوز 

هااباام ازانتوایادداناشوزناندره بمدارجاالیتحص  یوافزایشروبهرادآناندردانشگا 

اینجاس ههچرازنانا یرغمطیتأملدریاف جوایزا تیبهه چوجههتنوانینداردانکتهقابل

مع ارهااین تاأما تیبهلحاظآمارهایهتیتاحدمط وبواید آل,امااهتچنااندریرها م 

دهادهاهیاندااینتجربهنشاانماوپزوهشهتچنانناتوانف تألمط وبه فیاامازتول ددانش,

ردپ شببهاآنایبایدتوجهخودراازهت  بهست الگوهایه فیوتقوی هایتوسعهریزیبرنامه

ااد اس رسدههاینماجراازبرنامهپنجمتوسعهاروعیههبهنظرم

:های جهانی ج( تطبیق با شاخص
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ازآنجاههآموزشاالیدربعدجهانیبهانوانارصهسارمایهگاذاریمهتایتبادیلااد ونقاش

هایمهتیدررقاب 

هاایخاصایبارایآنوااخصه"1ترازجهانی"هند,ودرحالحاضریایم انهشورهاایفامتوسعه

تع  ناد ,بررسیوضع  ایراندراینحوز امریضروریواجتنابناپذیراس اآموزشااالیدر

هاایباهاساتآنایدواااخصباادااینااخصیارصهب نالت  یدارایهش ااخصاستانداردم

,بق اهدهادیمااول هههنرخثب نا افرادهرهشوررادرآموزشمتوسطهوآموزشااالیرانشاان

هنند اینواقع  اسا پردازندومنعکسیآموزشاالیدرهشورهام"ه ف  "هابهبررسیااخص

رودواهادافه فایرادریوزشپا شماساازیآماهایجهانیبهست وسویه فایههااخص

دهدههمتاسفاتهوضع  ایراندریهانشانمهایس استگذاریخودقرارداد اس اامابررسیالوی 

رادرم اانهشاورهاداردا10هنند ن   ورتباهم انهشورهادراینهش ااخصهچندانراضی

درپیدارداآلس دنایرانبهترازاید دهدهههتچنانرا درازیتاریاینرتبهنشانم

نیاادرنظاا منت افیهاامجتواهایچندجانبهاس ودرنهای بایدگف ههآموزشاالیحوز 

نت جهحاص هدرفرایندپ شرف اثربنشباادوبتاوانازمجارایتااوند,هتاهنگگریکدیراستابا

اشتعالیوهرام هراینارصهمهموح اتیبهرادوتوسعهایمناسب،متوازنوپایدارههنت جه

ان انیااماززنومرداس ,دس یاب ما

وییمتناساببااوضاع  ازبررسینهاییسهحوز یاداد ,بایداذااننتودههفقدانتعریافالگا

خاصوبومیزناندرهشورمانههبتواندپ شرف آنانرادرارصهاجتتاایوا تیبهصاورتیهاه

توساعهیهاابرناماهخاالءنیتاربزرگمنطبقبااانورسال زنم  تانایرانیباادترس منتاید,

توسعههشوردرطولیهاامهبرنیهایر سوگالذاا یرغمتغ  راتات قدراودیمهشورمح وب

سالهایپسازانقالب,نگرشبن ادینبهترس ماینالگویجامعهتچنانموردانتظارماس وتحقق

ننواهادآلواید متکناتالًپ شرف هتهجانبههشوربدونس استگذاریهایدق قدراینحوز 

بودا



 منابع

مطالعات"ایراندرم انهشورهایجهانگا یجاوجن   :یبرابرتوسعه,"(,1313سوسن)باستانی,

110-150,صص2زنان,ش
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،مج اه"نقشزناندرتوسعههشاورهایاساالمی"(،1316)ن ح هوالیی،الههوحافظ ان،محتد

ا2و1شپژوهشزنان،دور چهار ،

موردیٔمطالعهزنان)برزندگیایهایتوسعهاناختیتاث راتپروژ بررسیان ان"(,1311هتا)مداح,

ٔدرجاه(,دانشگا تهاران,دانشاگا تهاران,پایاانناماهبارایدریافا "هویس زد آبانتهرانٔمح ه

ان اناناسیٔراتههاراناسیاراددر

،نشرقطر ،تهرانا"رانیزنانایهاچالشتوسعهو"(،1311ژاله)ط ب،یااد

,صص11ش,پ ا زن,"هایتوسعهضرورتنگرشویژ بهزناندربرنامه"(,1315)ه مرضصدیقی,

22

,ترجتهس  تانی,مرضا ه,"هایتوسعهمطالعاتفت ن  تیواستراتژی"(,1311)ریخاوپریرابرونو,

ف  فه حکت و

113تدب ر,ش"نقشزناندرتوسعه"(,1312مژگان)فرد, الوانی,س دمهدی,ضرغامی

ریازیموس اهپاژوهشوبرناماه"گزارشتح  لنظا آموزشااالی"(,1310)ن ابدالح نف  ی,

آموزشاالی

،موس اهانتشااراتدانشاگا زهر ,ی،ترجتهفن" وتوسعه جن "(،1311)جن هنشلمام ن,

تهران،چاپاول

بررساینظاا آماوزشااالی"(1316),محتادی,نف  اه,اف اانهجوادی,محتدح ا ن,هورناگ,

www.sid.irسای :"هشورهایجهانوایران

,ا تای"نااموزونیهایمشااره زنااندرآماوزشااالی"(1311(اهار ),قدیتی,ن امقانعیراد,

-20صص,3شدو ,دور پژوهشستحق قاتزنان,

ا و تحق قاتووزارتتهران,"همشاره زناندرآموزشاالیتوسع"(1310اکوریراد,صدیقه,)

ریزیفرهنگیواجتتاایفناوری,معاون فرهنگیواجتتاای,دفترمطالعاتوبرنامه

قانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی,احتتاایوفرهنگیجتهوریاساالمیایاران)ساازمانمادیری و

ریزی(برنامه

اقتصادی,احتتاایوفرهنگیجتهوریاساالمیایاران)ساازمانمادیری وقانونبرنامهدو توسعه

ریزی(برنامه

قانونبرنامهسو توسعهاقتصادی,احتتاایوفرهنگیجتهوریاسالمیایاران)ساازمانمادیری و

ریزی(برنامه
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یری وقانونبرنامهچهار توسعهاقتصادی,احتتاایوفرهنگیجتهوریاسالمیایران)ساازمانماد

ریزی(برنامه

قانونبرنامهپنجمتوسعهاقتصادی,احتتاایوفرهنگیجتهوریاسالمیایران)ساازمانمادیری و

ریزی(برنامه

ww.irphe.irریزیآموزشاالیموس هپژوهشوبرنامه

www.sci.org.irمرهزآمارایران:

www.iranwomen.orgاایزنان:اورایفرهنگیاحتت

www.mporg.irریزی:سازمانمدیری وبرنامه

www.unesco.orgسازمانب نالت  ییون کو:

www.undp.orgبرنامهتوسعهسازمانم لمتحد:

www.ketab.irخانههتاب:

www.women.gov.irمرهزامورزنانریاس جتهوری:

United Nations Development Programme, 2011; Human Development 

Report 2011. http:/hdr.undp.org/reports/global/2011 
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