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آموزش زنان به عنوان سرفصل مهمی در وضعیت اجتماعی آنها از ابتدای انقالب 
اسالمی تاکنون همواره در سطوح مختلف نخبگانی، سیاستگذاری، قانونگذاری 
و اجرایی مورد توجه بوده است. تمرکز و توجه به کم و کیف دانش تولیدشده 
در حوزه آموزش زنان از ابتدای انقالب اســالمی تاکنون، با هدف نمایان سازی 
روند طی شــده در دهه های اخیر، موضوع مورد بررســی این پژوهش است. با 
اســتفاده از روش فراتحلیل، پژوهش های انجام شده در این حوزه در بازه زمانی 
)1394-1357(، در قالب کتاب، پایان نامه، مقاله و طرح ها وگزارش های پژوهشی 
از طریق جســتجو در پایگاه های علمــیـ  تخصصی کتابخانه ملی، ایران داک و 
نورمگز مورد بررســی قرار گرفت. نتایج نشــان داد که توجه به آموزش زنان با 
تمرکز بر آموزش عالی، اشــتغال و مهارت افزایی، بیشــترین میزان بررسی را در 
عرصه پژوهشــی کشــور به خود اختصاص داده و پیوند میان حوزه آموزش و 
اشــتغال و تمرکز بر آموزش با هدف ایجاد اشــتغال برای زنان نقطه برجسته ای 

است که همسویی عرصه دانشی و اجرایی را آشکار می سازد.
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بیان مسئله
عمومیــت یافتن امر آمــوزش به عنوان یک نیاز و ضرورت برای تمامی انســان ها طبق 
ارزش های انسانی و الهی، اگر چه جنسیت بردار نیست اما در طول تاریخ، غالباً نسبت به 
آن با نگاه جنسیتی برخورد شده و زنان در اکثر جوامع، از حداقل بهره مندی از آموزش 
برخوردار بوده اند. این در حالی است که آموزش زنان نه تنها نقشی مهم در توسعه انسانی 
دارد، بلکه توسعه جنسیتی را نیز بهبود می بخشد«. )موسوی خامنه و دیگران، 1389: 51( 
آنچه به عنوان مســئله مهم و اساســی در خصوص آموزش زنان در کشور ما مطرح است 
توجــه به ابعاد مختلف و وجوه گوناگون آموزش زنان در نهاد های متولی اســت و اینکه 
آموزش زنان در چه مســیری و با چه اهدافی تعریف، برنامه ریزی و اجرا گردیده است؟ 
جمهوری اســامی ایران در ســال های اخیر برای عقب نماندن از قافله توسعه انسانی و 
به دنبال آن توســعه جنســیتی تمهیداتی را در نظر داشته که در سند چشم انداز نیز از 
آن یادشــده اســت. در این سند آمده است که برنامه بلندمدت 25ساله توسعه در ایران 
دارای اهداف توســعه یافتگی با برخورداری از دانش پیشرفته، متکی بر سهم برتر منابع 
انســانی منجمله زنان، برای دســت یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فّناوری در 
ســطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل آســیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور های 
همســایه( است. از ملزومات رســیدن به این هدف مشــارکت زنان در تصمیم گیری و 
خلق تغییر اســت. )سند چشم انداز، 1383( عاوه بر این در ایران همسو با تحقق سند 
چشــم انداز طی ســال های اخیر در جامعه زنان نیز آگاهی مناسبی در زمینه کسب علم 
و آموزش رقم خورده اســت که نتیجه آن شــناخت عمیق زنان از توانایی و ظرفیت های 
اجتماعی و عزم جدی برای تعیین سرنوشــت خودشان است به نحوی که طی سال های 
اخیر، افزایش حضور زنان در آموزش عالی و تأثیر آن در رشــد توســعه یافتگی فرهنگی 
زنان در دوران بعد از انقاب چشــمگیر بوده اســت )شکوری راد و کریمی، 1380: 32( 
و موجب شــده که این قشر با کســب دانش در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی حضور و اثرگذاری داشته باشند. برخی از صاحب نظران معتقدند که 
آموزش زنان و افزایش مشــارکت آنها در آموزش عالی، از حیث سیاسی، می تواند منجر 
به افزایش دسترســی زنان به مجاری قدرت و اقتدار گردد و در نظام های سیاسی ملی، 
آنان را از قدرت قابل توجهی برخوردار ســازد. )ودادهیر، 1388: 180( پس تجهیز زنان 
به آموزش، به عنوان مقوله ای مهم و اثرگذار اســت که توانایــی ایجاد تغییرات مختلف 



173

در الیه های گوناگون ســاختارهای اجتماعی را خواهد داشــت. اما در شناخت مجاری 
مختلفــی که متولی امر آموزش زنان در کشــورند همواره غالب نگاه ها معطوف بر نقش 
نهادهای سیاســتگذاری بوده اســت که از طریق تصویب سیاســت های کان در قالب 
اسناد و سیاست های باالدستی )سند چشم انداز و...( هدف گذاری های مهم در این حوزه 
را مشــخص می نمایند. بعد از نهادهای سیاســتگذار، نهادهای اجرایی قرار دارند که با 
برنامه ریــزی و اقدام، در عمل، محقق نمودن آموزش زنان را رقم می زنند. در این میان 
کمتر نگاهی متوجه نقش و اثرگذاری نهاد علم و دانش بر امر آموزش زنان بوده اســت. 
در حالی که دقت نظر نســبت به این مســئله که نهادهای متولی علم و دانش چه درکی 
از مســئله آموزش زنان دارند و به تولید چه مفاهیم بنیادی و اصولی می پردازند، بسیار 
حائز اهمیت است، چرا که همواره نهادهای تولیدکننده دانش هستند که با خلق مبانی 
و دانش هــای مورد نیاز یک جامعه، زیرســاخت های حرکتی را طراحی می نمایند. برای 
نمونه در مسئله آموزش زنان، نهاد دانش است که از طریق ارائه دانش مورد نیاز مفهومی 
به نام »جنســیت« را بر مدار و خوانش خاصی قرار می دهد و نوع بازتولید این مفهوم در 
ابعاد مختلف و در ســطوح گوناگون در جامعه را مشــخص می نماید. بهترین سیاست ها 
و اقداماتی که در ســطوح باالی مدیریتی یک جامعه در نهادهای سیاستگذار، قانونگذار 
و اجرایی رقم می خورد، آنهایی اســت که از پشتوانه دانشی عمیقی برخوردار باشد و در 
پس آنها سرمایه دانشی و پژوهشی باالیی وجود داشته باشد. این در حالی است، که در 
کشــور ما، مســائل زنان با وجود فاصله ای عمیق با این مدل مطلوب و قاعده مند، عموماً 
در یک فضایی سیاســی و متأثر از رویکرد های گوناگون مورد توجه متولیان قرار گرفته 
اســت که ثمره آن وجود آشــفتگی، بی ســامانی و عدم ثبات در حوزه زنان بوده است، 
طوری که بعد از گذشت سال های متمادی از عمر انقاب اسامی و داشتن عملکرد های 
مختلف در باب مســئله زنان، مقام معظم رهبری در سال 1392 در دیدار زنان مسئول 
و نخبه به این مهم اشاره نمودند و از ضرورت شکل گیری نهادی فراقوه ای جهت پرهیز 
از آســیب های موجود نام می برند. به نظر می رسد، در سایه مبانی و تفکرات دینی حاکم 
بر انقاب اســامی و با شناخت آسیب هایی که منجر به آشفتگی نظری و عملی مسائل 
زنان در کشور گشته است، باید بر مبنای یافته های علمی و پژوهشی، منطبق با شرایط 
زیســتی زنان کشور، ابتدا دانش مورد نیاز تولید گشته و در ذیل آن نیز سیاستگذاری و 
اقدام مقتضی صورت پذیرد. تحقق این سیر، اهمیت جامع نگری عرصه دانش و پژوهش 
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را مشــخص می نماید. در این شرایط، توجه و دقت نظر نسبت به عملکرد عرصه دانشی 
و پژوهشــی کشور در موضوع آموزش زنان و اینکه کم و کیف عملکرد این نهاد اثرگذار 
چگونه بوده است مسئله مهم و اساسی است که این مقاله نیز با تمرکز بر آن به دنبال پاسخ 
به پرســش هابی بوده است که پیرامون آن شکل گرفته است. پرسش هایی به شرح ذیل:

ـ در آموزش زنان در دهه های پس از پیروزی انقاب اسامی ایران در عرصه پژوهشی 
و دانشی چه روندی حاکم بوده است؟ 

ـ آموزش زنان در این سال ها در چه موضوعات و محتوایی مورد توجه و بررسی این 
نهاد ها قرار گرفته است؟

ـ چه دانشی در این زمینه تولید گردیده است؟
پاســخ به پرسش های عنوان شده با ماک قرار دادن وضعیت مطلوبی است که در آن 
انتظار می رود، نهاد علمی و دانشگاهی کشور بتواند با لحاظ اقتضائاتی از قبیل: 1. اولویت 
قرار دادن آسیب شناسی آموزش زنان طی دهه های گذشته؛ 2. تاش در جهت تولید مبانی 
دانشــی و نظری بومی؛ 3. دقت نظر نسبت به میزان تأثیر و تأثر نهادهای قدرت با ماک 
قرار دادن حفظ اســتقال عمل نهاد دانش و 4. همســویی و هماهنگی با چشم اندازهای 
کان کشور، به شکل گیری مطلوب ترین وضعیت برای آموزش زنان کشور به جهت کّمی 

و کیفی کمک نماید.
تمرکز بر سؤاالت مطرح شده در خصوص وضعیت آموزش زنان در نهاد های دانشی و 
پژوهشی، رسالت این مقاله می باشد تا در ذیل آن فراتحلیلی از تمامی داده های تولیدشده 

در این نهاد ها طی سال های گذشته ارائه نماید. 

مالحظات نظری
در پژوهش کیفی، پژوهشگر قصد شناخت واقعیتی را دارد تا به توضیح، توصیف و تفسیر 
آن بپردازد. در نتیجه قصد »اجرای نظریه« ای را در ذهن نمی پروراند. ولی بعد از جمع آوری 
اطاعــات، در تحلیل ها، می توان از نظریه های موجــود کمک گرفته و نتایج را تحلیل و 
تبیین کرد. در واقع در روش کیفی »از عمل یا واقعیت موجود« به ســمت نظریه می روند 
)منــادی، 1389: 118( و از آنجا که پژوهش هــای کیفی  در جهت ایجاد درک و دانش 
صحیح و به دور از پیش فرض نســبت به مســئله مورد پژوهش صورت می پذیرند، الزاماً 
نیازمند به چارچوب نظری خاصی نیستند، هرچند ذهن پژوهشگران نیز خالی از مفاهیم 
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نظری نیست. در پژوهش حاضر نیز توجه به حوزه نظری در قالب مفاهیم حساسی ایجاد 
می گردد که در یک حالت رفت و برگشــتی با عرصه دانش موجود رخ می دهد. )صادقی 
فسائی، 1389: 185( با این توضیح، به نظر می رسد بتوان نظریات بیان شده در نحله های 
مختلف فمینیستی درباره آموزش زنان از یک سو و چشم انداز های نظری موجود در پارادایم 
اندیشــه دینی از سوی دیگر را در راستای حساس سازی مفاهیم مرتبط با موضوع مقاله 
مورد اشــاره و یادآوری قرار داد. پرداختن به دیدگاه های فمینیستی از آن جهت اهمیت 
دارد که مقوله آموزش زنان از مقوالت محوری در نظریه پردازی فمینیســتی محســوب 
می گردد و این دیدگاه  ها همواره در فضای مدرنیته ایســتار های ذهنی زنان و کنش های 
برخاسته از آنها را در سطح جهانی از خود متأثر ساخته است؛ به عاوه، اندیشه دینی نیز 
برخوردار از مواضع نظری و فکری خاص خود در نســبت با آموزش زنان می باشد که در 

ایجاد حساسیت های نظری در این پژوهش حائز اهمیت است. 
در بررسی پیرامون دانش نظری تولیدشده در ارتباط با آموزش زنان در غرب، عمده 
نظریات، در قالب نگرش های فمینیســتی شکل گرفته اند. »نظریه فمینیستی بخشی از 
یک رشــته پژوهش درباره زنان است که به طور ضمنی یا رسمی، نظام فکری گسترده و 
عامی را درباره ویژگی های بنیادی زندگی اجتماعی و تجربه انسانی از چشم انداز یک زن 
ارائه می کند«. )ریتزر، 1383: 459( در این طیف نظری، فمینیســم متأثر از لیبرالیسم 
حاکم بر غرب، بر آموزش به عنوان مهم ترین ابزار تقویت عقل و توســعه علم و شــناخت 
طبیعت تأکید می کرد. همان طور که در عصر روشنگری گسترش آموزش اصلی ترین راه 
کشــف حقیقت و پیشرفت و توسعه دانسته می شــد، مدافعان حقوق زنان نیز بر همین 
موضــوع تأکید کردند و آموزش زنان را رمز راه یابی آنان به عرصه آزادی و اســتقال و 
ترقــی برشــمردند. در نظر آنان همان طور که دنیای قدیم بــا انحصاری کردن آموزش، 
مانع درک قوانین طبیعت به وســیله عقل، در میان اکثریت مردم می شــد، دنیای جدید 
هــم با انحصاری کردن آموزش در میان مردهــا، نیمی از جامعه، یعنی زنان را از درک 
قوانین طبیعت به وســیله تقویت درک عقانی، محروم کرده بود. بنابراین نخستین حق 
قابل استیفا برای زنان حق آموزش و مهم ترین توصیه به آنان تاش در زمینه یادگیری 
بود و اوج دفاع فمینیســت از آموزش و تحصیل زنان »در کنوانســیون محو کلیه اشکال 
تبعیض علیه زنان در ســال 1979 میادی به ثمر نشست«. )مستقیمی، 1388: 12( با 
این حال تاریخ فمینیست شاهد بروز نوسانات خاصی در زمینه  دفاع از زن برای آموزش 
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و تحصیل است که مانند موج در سال های خاصی برخاسته و دوباره فروکش کرده است 
و چندین سال بعد با سرعت دیگر و در جهت دیگری به حرکت درآمده است برای نمونه 
در »کتاب حقانیت حقوق زن« که در سال 1792 انتشار یافت، اصلی ترین علت فروتری 
زنان، محرومیت زنان از آموزش و تحصیل معرفی شده است. این کتاب نابرابری های میان 
مــردان و زنان را نتیجــه تفاوت طبیعی نمی داند، بلکه نتیجه محرومیت زنان از آموزش 
و تحصیل قلمداد می کند. ولی موج دیگر فمینیســم، که از نیمه دهه 1960 مطرح شد، 
برای دفاع از تحصیل و آموزش زنان، نظریه ای درباره با بازســازی مفاهیم ارائه می دهد 
و علــت محرومیت زنــان از آموزش و تحصیل را در این می داند که دانش از دید مردان 
به جهان نگریســته است. )مستقیمی، 1388: 183( در دیگر گرایش های فمینیسم نیز 
»نقش های جنسیتی، محصول روابط اجتماعی در طول تاریخ است، نه ودیعه های طبیعی« 
)مســتقیمی، 1388: 13( و بر این اســاس در مسیر احراز نقش های جنسیتی، باید زنان 
رشد و پیشرفت نمایند و پیشرفت واقعی زنان نمی تواند بدون رشد آزاد همه توانایی های 
ویژه آنان صورت گیرد زیرا که فکر از جنســیت مســتقل اســت و باید در هر دو جنس 
به گونه ای برابر پرورش داده شــود و دیگر آنکه فراهم کردن نهاد های آموزش مناسب بر 
عهده دولت اســت. برای نمونه، فمینیسم لیبرال، مســئله طبیعت زنان را پیامد اشتباه 
جامعه در جلوگیری از آموزش زنان می دیدند و شــکاف اصلی را میان جامعه گذشته و 
جامعــه کنونی می نهادند. )پاک نیا، 1389: 114( آنهــا از طریق اعتقاد و توجه به اصل 
برابری زن و مرد در قدرت تعقل و یادگیری و با مســئول دانستن دولت ها در تخصیص 
امکانات عادالنه جهت آموزش زنان به دنبال رفع تبعیض بر زنان بودند. بنابراین با طرح 
رشته ها و برنامه های مشترک درسی و طرح الگوی تربیتی واحد برای دختران و پسران 
و حذف مطالبی که در کتب درســی، معنای نقش های جنســیتی را القاء می کند، سعی 
می کننــد زنان و مردان را در آموزش بــه یک الگو نزدیک نموده و جایگاه آموزش زنان 

را با مردان برابر نمایند.
عاوه بر نظریات غربی، در باب آموزش زنان در اســام نیز به عنوان دینی کامل که 
محقق کننده ســعادت دنیوی و اخروی بشر اســت، به این مسئله توجه شده است. یکی 
از روشــن ترین مواضع اسام، جانبداری اصولی از علم آموزی، توسعه آموزشی و گسترش 
دانش افزایی در بین زنان اســت. با یک نگاه کلی به نظام معارف الهی اســام، به خوبی 
درمی یابیم که جانبداری ها و دفاعیات اسام از تحصیات و آموزش زنان در مقایسه با سایر 
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مکاتب فکری، فلسفی و دینی جهان بی نظیر است. »در دین اسام اگر چه تفاوت هایی بین 
حقوق و تکالیف زن و مرد دیده می شود، اما هرگز این تفاوت ها، جایگاه انسانی زن را از مرد 
پایین تر نمی آورد و هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. 
اسام، مســاوات انسانی را بین زن و مرد رعایت کرده است«. )مطهری، 1381: 116( از 
آنجا که حق آموزش و تحصیل، از حقوق طبیعی و فطری انسان محسوب می شود و هیچ 
ارتباطی با زنانگی و مردانگی ندارد، اسام نیز با نگرش متین و متقن برای حق تحصیل و 
آموزش زن و مرد ارزش بسیار ویژه ای قائل شده است. البته مراد از حق یکسان در تعلیم 
و آموزش، این نیســت که حتماً نوع آموزش و اهداف آن نیز، در همه موارد، برای زن و 
مرد یکسان باشد. اسام در ارزشگذاری نامحدود برای تحصیل علم، شاخصه هایی را عنوان 
می نماید که نشــانگر اســتحکام و ژرف نگری است، زیرا قید زمان را با شعار »اطلبوا العلم 
من المهد الی اللحد« از تحصیل علم برداشــته و محدودیت مکانی را با قید »ولو بالصین« 
مضمحل نموده و محدودیت سرچشمه اخذ دانش را با روایت شریف »اطلبوا العم ولو عند 
مشرک« از بین برده و قید جنسیت را با تعبیر »طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه« 
از میان برداشته است. )مستقیمی، 1388: 25( اسام مرد و زن را در تدبیر شئون زندگی 
به وسیله اراده و کار، مساوی می داند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که 
 زن و مرد در آن مشترک اند و هرگز دین اسام جنسیت را سد راه دانش اندوزی نمی داند. 
مرحوم عامه طباطبائی در تفســیر المیزان، پس از نقل سرگذشت تأسف بار زن در طول 
تاریخ می گوید: زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شــریک اســت و در 
هر امری که مرد اســتقال دارد، مانند: ارث، کســب، معامله، تعلیم و تربیت و دفاع از 
حقوق و غیره، زن هم مســتقل اســت، مگر در مواردی که با مقتضای طبیعتش مخالف 
باشــد. )طباطبایی، 1374: 383( لذا در اندیشه و نظر اسام، برای آموزش زنان با لحاظ 
اقتضائــات جنس زن، هیچ مانع و محدودیتی وجود ندارد و آنجا که کلیت آموزش زنان، 
با قیدی مشخص محدود می گردد، با توجه به جنسیت زنان و اقتضائات آن می باشد که 
در امر آموزش، کمتر از دیگر حوزه ها با این قیود مواجه می باشیم و کسب آموزش امری 
پسندیده محسوب می گردد. لذا توجه به تفاوت دیدگاه های اسام و غرب در باب آموزش 
مسئله مهمی است که ناشی از مبانی حاکم بر جهان بینی آنها می باشد و چنانچه این امر 
مورد غفلت قرار گیرد فهم و مدیریت مســائل مرتبط با زنان خصوصاً در امر آموزش را با 

مشکل مواجه می نماید.

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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روش پژوهش
تحقیق کیفی عبارت اســت از مجموعه فعالیت هایی )چون مشاهده، مصاحبه و شرکت 
گســترده در فعالیت های پژوهشــی( که هرکدام به نحوی محقق را در کسب اطاعات 
دســت اول، درباره موضــوع مورد تحقیق یــاری می دهند. بدین ترتیــب، از اطاعات 
جمع آوری شده، توصیف های تحلیلی، ادراکی و طبقه بندی شده حاصل می شود. آنسلم 
اســتراس می گوید: »منظور مــا از تحقیق کیفی عبارت از هر نوع تحقیقی اســت که 
یافته هایی را به دســت می دهند که با شــیوه هایی غیر از روش های آماری یا هرگونه 
کّمی کردن کســب شده اند. شیوه مذکور ممکن اســت به تحقیق درباره زندگی افراد، 
شرح حال ها، رفتارها و همچنین درباره کارکرد سازمانی، جنبش های اجتماعی یا روابط 
بین الملل معطوف باشــد.« )اســتراس و کوربین، 1385: 17( در این میان، روش های 
مختلفــی برای انجام پژوهش های کیفی وجــود دارد، روش هایی مانند نظریه مبنایی، 
هرمنوتیک، پدیدارشــناختی و غیره، که در تمامی این روش ها، توجه به نگاه تفسیری 
ـ تحلیلی و مفاهیم حائز اهمیت است. در حقیقت زمانی که پژوهشگر از سطح توصیف 
آمــاری فراتــر می رود و با محتوا و ماهیت مســئله از بعد تحلیلی و تفســیری مواجه 
می گــردد رویکرد کیفــی دارد. فراتحلیل نیز از جمله روش هایی اســت که عموماً آن 
را به عنوان روش کّمی می شناســند، اما رویکرد کیفی به فراتحلیل، در نمایان ســازی 
مؤلفه ها و مفاهیم محتوایی مســئله مورد پژوهش، یکی از روش هایی است که قابلیت 
قــرار گرفتن در زمره روش های کیفی را دارد. فراتحلیل شــیوه ای دقیق برای ترکیب 
هدفمند نتایج مطالعات متعدد، برای رسیدن به یک برآورد بهتر درباره حقیقت است. 
)عابــدی و دیگران، 1385: 39(   گاس می گوید: »فراتحلیل، تحلیل تحلیل هاســت« و 
این خصوصیت می تواند بعد کیفی نیز داشته باشد. در فراتحلیل ابتدا، هدف پژوهشگر 
مشــخص و مسئله تحقیق به روشــنی تعریف می شود. دوم، از بین مطالعات موجود، از 
آنهایی که با ماک  های پژوهش مورد نظر هماهنگی دارند، نمونه گیری به عمل می آید؛ 
سوم، داده  های تحقیقات جمع آوری و ویژگی  های آنها براساس هدف تحقیق فراتحلیل، 
کدگذاری و طبقه بندی می شــود. نتایج مطالعه به یک مقیاس کّمی مشــترک تبدیل 
می شــود، به طوری که قابل مقایسه باشد. سرانجام برای بررسی روابط بین ویژگی  های 
مطالعات و یافته ها، روش  های آماری مورد اســتفاده قرار می گیرد. نوع دیگر مطالعات 
تفســیری است که همانند مطالعات ادغامی، درگیر ترکیب شواهدی از مطالعات انجام 
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شــده اســت، اما هدف اصلی خود را بر روی توســعه مفاهیم و شناسایی تم های مهم 
در تحقیقات انجام شــده می گذارد و هدف عمدتاً تفسیر داده هاست که با تکنیک های 

متفاوت انجام می گیرد. )شرایبر1، 2008(
روش مــا در این پژوهــش روش فراتحلیل کیفی از نوع دوم اســت. بدین معنا که 
هدف از انجام این پژوهش، شناســایی تم های مهم در پژوهش های موجود درخصوص 
آموزش زنان از بعد از انقاب تاکنون و تفســیر داده های حاصله می باشد. جامعه نمونه 
شــامل، 39 پایان نامه، 12 کتاب و 43 مقاله و 2 طرح پژوهشــی است که گزینش این 
حجم نمونه، از طریق جستجوی کلیدواژه ای محدود به زن + آموزش گردآوری گردیده 
است. بازه زمانی نیز سال های 57 تا 94 بوده است و منابع گردآوری داده ها به ترتیب از 
پایگاه های اطاعاتی ایران داک، کتابخانه ملی و ســایت نورمگز استخراج گردیده است. 
در گــردآوری محتوای مدنظر، )جهت ارائه فراتحلیل کیفی( از میان نمونه های نام برده 
شــده، با استخراج ســؤاالت پژوهش، هدف یا اهداف پژوهش، روش و نتایج پژوهش در 
پایان نامه ها، کتاب ها و مقاالت به یافته های مورد نیاز دســت یافتیم. رجوع به محتوای 
داده ها، رویکرد کیفی این فراتحلیل را نمایان می سازد، زیرا در مراجعه به محتوای داده ها 
در سرفصل های نام برده شده به کدگذاری مفاهیم و جمع آوری داده ها با رویکرد کیفی 
پرداخته شده است. البته تنظیم جداول و نمودارهای کّمی، در ذیل تم های احصاءشده، 
به جهت ارائه توصیفی شــفاف از مفاهیم و یافته ها می باشــد.  در ارائه نتایج تحلیل ها در 
دهه 1350 صرفاً 3 ســال پایانی که مقارن با پیروزی انقاب اسامی بوده است، مدنظر 
قرار گرفته اســت چرا که محدوده زمانی مورد بررســی در این پژوهش، دوران بعد از 
انقاب اســامی یعنی از ســال 1357 به بعد می باشد و در این سال ها تعداد محدودی 

اثر پژوهشی موجود بوده است.

یافته های پژوهش
در مراجعه به نمونه های مورد مطالعه و استخراج داده های مدنظر در ارائه تحلیل نهایی، 
یافته های حاصل شده را در دو دسته بندی قرار دادیم. الف. ساختاری؛ ب. محتوایی، تا در 

قالب این دو دسته بندی فهم بهتری از پژوهش ایجاد گردد. 

1. Schreiber

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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الف. فراتحلیل ساختار پژوهش های حوزه آموزش زنان
در این قســمت با مراجعه به محتوای پژوهش های گردآوری شده از چهار منظر جنسیت 
پژوهشگران، روش تحقیق در پژوهش ها، میزان فراوانی پژوهش ها در دهه های مختلف و 

قالب پژوهش ها به احصاء ساختار کلی پرداخته شده است. 

فراوانی پژوهش ها در دهه های مختلف

با مراجعه به نتایج حاصل شــده در جســتجوی کلید واژه زنان و آموزش در پایگاه های 
اطاعاتی مورد نظر، به حجم مشــخصی از پژوهش هــا، در قالب های مختلف )پایان نامه، 
کتاب، مقاله و طرح پژوهشــی( رســیدیم. در گام اول با تقسیم پژوهش ها براساس سال 
انتشار، به میزان فراوانی آنها در هر دهه رسیدیم و مشخص گردید که در هر دهه چه میزان 
پژوهش در موضوع مورد بررســی وجود داشــته است و این میزان، در نسبت با دهه های 
دیگر از چه درصدی برخوردار است و کدام دهه در مقایسه با دهه های دیگر از بیشترین 

یا کمترین حجم پژوهش برخوردار بوده است.
طبق نمودار، در دهه 50 و 60 پژوهش های مرتبط با آموزش زنان تقریباً از یک میزان 
حجم مســاوی برخوردارند. به نظر می رســد حجم کم پژوهش ها در این دو دهه، به علت 
اقتضائات خاص کشور در شکل گیری انقاب و بحران های بعد از آن و نیز شروع تازه تحوالت 
بنیادین نسبت به حضور زنان در عرصه اجتماعی، توسط امام خمینیرحمه اهلل امری طبیعی 
باشــد و خاص حوزه آموزش زنان نبوده و دیگر حوزه ها را نیز در بر داشــته است. )گر چه 
اگر همین میزان، در دوران قبل از انقاب مورد مقایســه قرار می گرفت، چه بسا در نسبت 
باالیی قرار داشت(. در دهه 70، به علت وجود ثبات در کشور و حرکت در مسیر نظام سازی، 
عرصه علمی و دانشی، با رشد تولیدات پژوهشی در نسبت با دو دهه گذشته مواجه است. 
اما اوج این رشد در دهه 80 قرار می گیرد و در این دهه شاهد بیشترین حجم پژوهش ها 
هســتیم، که علت این امر را می توان، در ضرورت درک اهمیت مسئله آموزش برای زنان 
در جهت ورود به عرصه های اجتماعی قلمداد نمود. چرا که در محتوای تولیدشده در این 
دهه، شــاهد جهت گیری مسئله آموزش بر مدارهایی مانند اشتغال زنان و غیره می باشیم 
که این مسئله با افول حجم پژوهشی در دهه 90 در نسبت با دهه گذشته بیشتر نمایان 
می گردد و از دهه 80 به بعد مســئله آموزش زنان در فضای پژوهشــی کشــور، با تمرکز 
بیشتری به عرصه های دیگری مانند اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی منتقل می شود.
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جدول 1: فراوانی پژوهش های حوزه زنان
به تفکیک دهه های بعد از انقالب

درصدفراوانیدهه

504%4

605%5

7017%18

8055%57

9015%16

قالب پژوهش های حوزه آموزش زنان

داده های به دست آمده تمامی پژوهش ها در 4 قالب کتاب، پایان نامه، مقاالت و طرح های 
پژوهشــی قرار داشتند که کتاب و مقاله بیشــترین درصد فراوانی را به خود اختصاص 

داده اند. 

جدول 2: قالب پژوهش های حوزه آموزش زنان

درصدفراوانینوع

%1212پایان نامه

%3941کتاب

%4345مقاله

%22طرح پژوهشی

جنسیت پژوهشگران حوزه آموزش زنان

پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران زن و مرد تقریباً با درصد نزدیکی به هم انجام 
شده است اگر چه موضوع آموزش زنان مختص به جنس زن می باشد اما ورود مردان به 
این حوزه تخصصی در امر پژوهش حاکی از این اســت که مسائل زنان به صورت متمرکز 
و منجســم و شبکه ای توسط خود زنان دنبال نمی گردد و میزان ورود زنان به عرصه های 

تخصصی و مسائل مرتبط با جنسیت شان محدود می باشد. 

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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جدول 3: جنسیت پژوهشگران

درصدفراوانیجنسیت

%3233مرد

%4446زن

%2021گروهی

رویکرد های روشی پژوهش های حوزه آموزش زنان

در این قسمت به استخراج روش مورد استفاده در پژوهش ها پرداختیم. طبق جدول 4، بیش از 
70% پژوهش های انجام شده در ارتباط با آموزش زنان با روش توصیفی )استفاده از روش های 
کّمی و آمار و ارقام و مطالعات کتابخانه ای( انجام شده است و استفاده از روش های تحلیلی 
)اســتفاده از روش های کیفی، مطالعات موردی و نظری( فقط 19% بوده است و روش های 
ترکیبی که به هر دو رویکرد روشــی توجه داشــته اند، 7% را به خود اختصاص داده اند. این 
مسئله نشان دهنده این است که طیف غالب رویکردهای پژوهشی در باب آموزش زنان، از 
تبیین چرایی و چگونگی مسائل زنان ناتوان هستند و اکثر پژوهش ها در حد چیستی آموزش 
و ارائه توصیفی از وضعیت زنان باقی مانده اند و کمتر در عرصه نظری و بنیادی و تمرکز بر 
چگونگی آموزش زنان ورود نموده اند. اهمیت نگاه و رویکرد کیفی به مســئله آموزش زنان 
در امر پژوهش، از آن جهت است که تبیین مسائل زنان در امر آموزش، از منظر تحلیلی و 
تفسیری، اوالً آسیب ها و خألهای موجود را بهتر معرفی نموده و ثانیاً از قدرت اقناع کنندگی 
باالتری در ضرورت توجه به مسئله آموزش زنان برخوردار است. البته این به معنای کم اهمیت 
قلمداد نمودن رویکرد کّمی در پژوهش ها نیست، بلکه چنانچه در عرصه پژوهشی این دو 
رویکرد، از یک توازن نسبی در نسبت با هم برخوردار گردند و عاوه بر دغدغه مندی نسبت 
به توصیف وضعیت زنان در امر آموزش، در تحلیل و تفســیر نیز دغدغه مندی الزم ایجاد 

گردد، ما از جامعیت پژوهشی باالیی در مسئله آموزش زنان برخوردار خواهیم بود.

جدول 4: روش پژوهش ها

درصدفراوانیروش

%7174توصیفی

%1819تحلیلی

%77ترکیبی
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ب. تحلیل محتوایی پژوهش های حوزه آموزش زنان
عاوه بر توجه به ساختار پژوهش های انجام شده در حوزه آموزش زنان که به صورت ارائه 
آمار و ارقام کّمی صورت پذیرفت، بر مبنای روش پژوهش در این مقاله که روش فراتحلیل 
کیفی می باشــد، حوزه محتوایی بیشتر از حوزه ساختاری مد نظر نویسندگان بوده است، 
چرا که رویکرد های کّمی از توانمندی های باال و همه جانبه ای برای تبیین موضوعات علوم 
انسانی برخوردار نیست و رویکرد کیفی و کنکاش پیرامون محتوای مسئله، زوایای شفاف 
و قابل فهم تری نســبت به مســئله مورد پژوهش ارائه می دهد. لذا در این قسمت، جهت 
شناخت بیشــتر مسئله، به محتوای پژوهش ها رجوع نمودیم. در مراجعه به محتوا، ابتدا 
به کدگذاری اهداف، سؤاالت اصلی و یافته ها و نتایج حاصله در پژوهش ها اقدام شد و در 
نهایت تم های اصلی هر پژوهش به دست آمد. در گام بعد، نتایج حاصل از هر پژوهش، در 
جداول اکســل در کنار یکدیگر قرار گرفت و در نهایت، تم های کل پژوهش ها کدگذاری 
شــد و نتیجه حاصل شــده احصاء تم های ذیل بود که از طریق اجماع کل تم های تمامی 

پژوهش ها در کنار یکدیگر حاصل شده است. 

جدول 5: سرفصل های پژوهشی

درصدفراوانی موضوع

6/3%6آموزش و مشارکت

5/2%5تبعیض جنسیتی در آموزش

19/8%19آموزش برای حضور در اقتصاد و اشتغال

9/4%9مباحث نظری در آموزش زنان

26%25آموزش مهارت افزایی

20/8%20آموزش عالی زنان

12/5%12وضع شناسی تطبیقی آموزش زنان

طبق نمودار و جدول باال، آموزش مهارت افزایی در رتبه اول قرار دارد و آموزش عالی 
زنان )به معنای توجه و تولید محتوا در راستای کم و کیف آموزش عالی زنان( در رتبه دوم 
و موضوع آموزش زنان معطوف به اشــتغال در رتبه سوم قرار داشته و بقیه سرفصل های 

محتوایی در رتبه های بعدی است که در ادامه به تحلیل هر قسمت می پردازیم.

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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1. نقش آموزش زنان در مشارکت و دسترسی به منابع قدرت

توجه به مسئله آموزش و نقش آن در تحقق مشارکت و دسترسی به منابع قدرت از جمله 
سرفصل هایی بوده است که در بررسی پژوهش های انجام شده نمایان بود. این دسته از پژوهش ها 
به دنبال ارتباط میان آموزش زنان و میزان بهرمندی آنها در دسترســی به سطوح مدیریتی 
و منابع قدرت قرار داشــته و عموماً با تمرکز بر ارتقاء آموزش زنان در سطح آموزش عالی و 
تحصیات تکمیلی به این مسئله پرداخته اند )برای نمونه رک: سارجایی دستغیب، 1378 و 
حسن زاده و حشمتی، 1381( در دهه 50 و 60 و حتی اوایل دهه 70 دغدغه اصلی در امر 
آموزش زنان، صرفاً افزایش رشد کّمی حضور زنان و ورود آنها به فضای آموزش، علی الخصوص 
آموزش عالی بوده است، چرا که تا پیش از آن، مهم ترین خأل حاکم بر حوزه مسائل زنان امر 
آموزش زنان به معنای کسب دانش و تحصیات ابتدایی و رشد در این زمینه محسوب می شده 
و لذا در این دهه ها، برنامه ریزی بر این محور قرار داشته است. در تداوم رشد آموزش زنان در 
سطوح تحصیلی باال، کم کم زمینه برای گسترش حوزه آموزش زنان در سرفصل های دیگر 
نیز مهیا می گردد و لذا در دهه 80 در نسبت با دهه های دیگر مسئله توجه به آموزش زنان با 
هدف ارتقای مشارکت آنها در عرصه اجتماعی رشد چشمگیری می یابد و فضای پژوهش زنان 
در امر آموزش، به این مسائل توجه می کند که آیا با توجه به یکسان بودن زنان و مردان در 
تجهیز به علم و تخصص، میزان دسترسی به پست های مدیریتی و منابع قدرت نیز به صورت 
یکسان برای آنها تعریف گردیده است یا نه؟ اهم مسئله مندی این دست از پژوهش ها این بوده 
اســت که به فراخور کسب آموزش و ارتقاء تحصیلی زنان، باید در عرصه مشارکت سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و علی الخصوص مشارکت سیاسی و میزان دسترسی به منابع 
قدرت توازن الزم برقرار گردد چرا که تاکنون »متناسب با افزایش حضور زنان در آموزش عالي، 
نقش آفریني آنــان در بخش هاي مدیریتي جامعه، اعم از مدیریت اجرایی یا قانونگذاری در 
سطوح ملی و محلی افزایش نیافته است و شواهد نشان می دهند که تقاضا برای سهم خواهی 
در آینده به جابجایی میان زنان و مردان در ساختار قدرت منتهی خواهد شد.« )پیشگاهی فرد 
و اسدی راد، 1382: 159( اما برخاف دهه 80، در دهه 90 با افول شدید مسئله آموزش زنان 
با محور میزان دسترسی به منابع قدرت و مشارکت مواجه هستیم که البته علت این امر را 
از منظری می توان به گفتمان سیاسی حاکم بر جامعه در آن دوران )تحقق عدالت اجتماعی 
در سطح کان و توجه به مسئله خانواده در سطح زنان( و نیز اشباع گفتمان سازی پیرامون 

مسئله آموزش زنان و دسترسی به منابع قدرت در فضای پژوهشی نسبت داد. 
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جدول 6: فراوانی پژوهش های مربوط
به آموزش و مشارکت زنان

درصدفراوانیدهه

500%0

600%0

702%33

804%67

900%0

2. تبعیض جنسیتی در امر آموزش زنان

تبعیض جنسیتی به عنوان یکی از مفاهیم برجسته در ادبیات حوزه زنان در تمامی عرصه ها 
در جهان امروز است که طی دهه های مختلف برجسته گردیده است. خصوصاً در آفریقا، 
خاورمیانه، آســیای جنوبی که وجود این مسئله بیشــتر بوده است. )سابارائو و دیگران، 
1377: 77( با توجه به این امر در راســـتای تحقـــق عـدالت جنسـیتی و فراهم آوردن 
زمینه هایی که در آنها دختران، به اندازه پسران از فرصت های آموزشـی برخوردار باشند، )با 
توجه به شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی کشور( تنظـیم برنامـه هایی در قالب برنامه های 
توسعه صورت گرفت که در برخی از آنان مانند برنامه سوم توسعه، به تبعیض جنسـیتی 
توجه شده بود، ضمن اینکه به مسائلی چون رفع محدودیت های تدریجی مشارکت زنان 
در سطوح مدیریت و تصمیم گیری بـــه ویژه در چهارچوب نظام آموزشی کشور نیز توجه 

شد. )صلیبی، 1389: 56(
علی رغم اهمیت یافتن مفهوم تبعیض جنسیتی در دنیا و تمرکز بر تولید دانش پیرامون 
این مفهوم و نیز تاش در جهت ورود و حاکمیت آن در عرصه اجتماعی در غرب، در کشور 
ما در عرصه آموزش زنان تمرکز بر مفهوم تبعیض جنسیتی تنها در دهه 80 مورد توجه قرار 
می گیرد و ما در دهه های 60، 70 و 90 در مسئله آموزش زنان با مفهوم تبعیض جنسیتی 
مواجه نیستیم )در دهه 50 نیز صرفاً به علت حجم اندک پژوهش های انجام شده در 3 سال 
پایانی درصد پرداختن به این موضوع برجســته گشــته است(. در دهه 80 ما شاهد رشد 
60 درصدی پژوهش ها با موضوع تبعیض جنسیتی هستیم که علت این امر را می توان در 
اقدام و عملکردهای نهادهای متولی )سیاستگذار، قانونگذار و اجرایی( دانست. در حقیقت 
در دهه 60 و 70 به علت تمرکز برنامه ها و اقدامات بر رشــد کّمی آموزش زنان، تبعیضی 

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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در امر آموزش وجود نداشــته است و لذا فضای پژوهشی نیز به آن نپرداخته است. اما در 
دهه 80 به علت سیاست ها و رویکردهای اتخاذی در حوزه مسائل زنان، با محوریت تساوی 
زن و مرد و لزوم ورود زنان آموزش دیده به عرصه اشــتغال و مشــارکت و نیز اتخاذ برخی 
سیاســت های خاص در امر ایجاد محدودیت در رشته های آموزشی زنان، شاهد اوج گیری 
توجه به مسئله تبعیض جنسیتی می باشیم. )برای نمونه رک: سارجایی دستغیب، 1378 و 
خزایلی، 1375( البته پیوند و تازم حوزه آموزش و اشتغال در این دوران نیز تقویت کننده 
این امر می باشــد و در حقیقت محوریت اصلی در بیان تبعیض جنسیتی، در امر آموزش 
معطوف اشتغال قرار دارد. گفتنی است که مفهوم تبعیض جنسیتی در کشور ما بیشتر از 
آنکه در بدنه تولید دانش مورد کنکاش و بررســی قرار بگیرد، بیشــتر در فضای سیاسی و 
ژورنالیستی و تاحدودی در پی مقاصد و اهداف سیاسی در جهت حرکت همسو با فضای 
حاکم بر مسائل زنان در عرصه بین الملل و یا محکومیت حاکمیت جمهوری اسامی ایران 

در احقاق حقوق زنان در قالب اپوزسیون برجسته گردیده است.

جدول 7: فراوانی پژوهش های مربوط به
تبعیض جنسیتی در آموزش زنان

درصدفراوانیدهه

502%40

600%0

700%0

803%60

900%0

3. آموزش زنان و اقتصاد و اشتغال

رشــد تصاعدی در تعداد دانشجویان منجر به رشد نیروی انسانی دارای تحصیات عالی 
در یک بازه زمانی کوتاه مدت شد؛ به طوری که طی دهه گذشته تعداد دانش آموختگـــان 
دانشــگاهی حدود دو برابر مجموع نیروی انســانی طی پنج دهه اخیر شد. تعداد پرشمار 
دانش آموختگان چالش ایجاد فرصت های اقتصادی را پیش روی برنامه ریزان اقتصاد و توسعه 
قرار داد که نیمی از ایـــن متقاضیان را زنان دانش آموخته تشکیل می دهند. )فاحتی و 

محبوبی شریعت پناهی، 1394: 139(
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عاوه بر عرصه اجتماعی در عرصه پژوهشــی نیز، توجه به ارتباط آموزش و اشــتغال 
زنان از موضوعات محتوایی مهم و مورد بررسی بوده است، زیرا شکل گیری این فرهنگ، 
که بازدهی آموزش در فضای اشــتغال رخ می دهد، منجر به اتصال و پیوند این دو حوزه 
گشته و برای زنانی که وارد مقطع آموزش عالی می گردند در امتداد تحصیل شان ورود به 
عرصه اشــتغال به عنوان یک باید تلقی می گردد. طبق نمودار ذیل نیز از اواسط دهه 70 
بیشــترین توجه نسبت به ارتباط این دو حوزه صورت می پذیرد )برای نمونه رک: کینگ 
و هیــل، 1376 و امینی، 1378( که علت این امر را می توان به شــروع انتقال مطالبات 
زنان از امر آموزش به ســمت اشــتغال و با محوریت توســعه اقتصادی در سطوح اجرایی 
کشور دانست. در حقیقت در رقم خوردن این سبک از مطالبات زنان و گره خوردن آن با 
عرصه اشتغال، سیاست ها و برنامه های کان دولت ها مانند برنامه های توسعه نقش آفرین 
بوده اســت و دولت ها با هدف افزایش میزان بهره وری در توســعه اقتصادی، متمایل به 
مدیریت آموزش زنان در خدمت این هدف بودند. برای نمونه می توان به تعداد زیادی از 
پژوهش های مرتبط با مسئله آموزش زنان اشاره نمود که در آنها به ارتقاء سطح آموزشی 
زنان روستایی به عنوان یکی از مهم ترین منابع در بحث توسعه اقتصادی و ایجاد تغییر در 

سیستم کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی پرداخته شده است. 

جدول 8: فراوانی پژوهش های مربوط به
آموزش زنان بر محور اقتصاد و اشتغال

درصدفراوانیدهه

500%0

601%5

706%33

8011%58

901%5

4. توجه به مباحث نظری و دانشی در حوزه آموزش

وجود دانش نظری پیرامون مسائل زنان در عرصه های مختلف یکی از نیازمندی های اساسی 
اســت که در صورت اهتمام به آن با توجه به فرهنگ، ارزش ها و هنجار های جامعه ایران 
اســامی می تواند گره گشای بســیاری از حوزه های آسیب پذیری جمهوری اسامی ایران 

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...



188

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و سوم/ بهار 1395

درخصوص مسائل زنان باشد، چرا که تأثیرپذیری این حوزه از فضای بین الملل و تغییر و 
تحوالت سیاسی در بدنه اجرایی کشور همواره عاملی در جهت عدم شکل گیری چشم انداز 
و برنامه ای شــفاف در خصوص مســائل زنان بوده است. لذا پوشش دهی این خأل از طریق 
فضای پژوهشی و دانشگاهی می تواند مفید باشد. علی رغم این نیاز و ضرورت، در الیه های 
دانشی موجود در حوزه آموزش زنان در پژوهش های به عمل آمده، صرفاً موضوعات تاریخی و 
نظری مانند بررسی آموزش زنان در تاریخ، بیان دیدگاه های فمینیستی، روندشناسی مسائل 
زنان در تاریخ و... مورد توجه قرار گرفته است )برای نمونه رک: رزمجو، 1387؛ حسینی، 
1386 و قلی پور و دیگران، 1389( که در دهه 80 به علت شــرایط سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی حاکم بر کشور، بیشترین توجه نسبت به این موضوع در سرفصل های نام برده شده 

)دیدگاه های فمینیستی، دیدگاه های اسامی و...( وجود داشته است. 

جدول 9: فراوانی پژوهش های مربوط به
مباحث نظری و دانشی در حوزه آموزش زنان

درصدفراوانیدهه

502%22

600%0

700%0

806%67

901%11

5. مهارت افزایی زنان

برابری آموزش زنان و مردان سبب شده در اکثر کشور ها آموزش زنان در قالـب هایی مشابه 
با الگوی آموزش مردان توسعه یابد و برنامه های آموزشی فـارغ از جنـسیت بـر یادگیری 
اطاعات و مهارت هایی متمرکز شودکـــه بـــرای فعالیت در مراکـز تولیدی، تحقیقاتی، 
خدماتی و سیاسی ضرورت دارد. ولی اشباع فرصت های شـــغلی و افـــزایش رقابت های 
مربوط به آن، توسعه آموزش زنان را به لحاظ کیفی و کّمی بـــا تهدید های جدی روبرو 
ساخته و بنابراین بازنگری در برنامه ها و تغییر اصول سیاستگـذاری درحوزه آموزش زنان 
بسیار ضروری است. )علم الهدی، 1391: 64( در عرصه پژوهشی، آموزش زنان در شکل 
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مهارت افزایی در قالب ســرفصل هایی مانند آموزش زنان روســتایی، خشونت و جنسیت 
قرار داشته است. )برای نمونه رک: حجازی و اعزازی، 1383؛ مصری و شهرکی، 1392 و 
پوررضا و موسوی، 1382( آموزش زنان روستایی به عنوان یکی از بخش های مهم توسعه 
و نیز تمرکز بر آگاهی آنها از مفاهیمی مانند جنســیت، خشــونت علیه زنان و... براساس 
رویکرد غالب در عرصه بین الملل مورد توجه بوده و موجب شــده که عرصه پژوهشی نیز 
همراه و همســو با برنامه های توسعه، به امر آموزش دهی زنان در این عرصه توجه نماید. 
رشد پژوهش های مرتبط با آموزش دهی زنان در دهه 80 و 90 از بیشترین میزان برخوردار 
است و در این دو دهه به فراخور گفتمان های حاکم بر عرصه زنان در سطوح کان اجرایی1، 
عرصه پژوهشــی نیز بر این مدار قرار می گیرد. گفتنی اســت که محتوای مهارت افزایی و 
آموزش دهی زنان در اواخر دهه 80 و دهه 90 با توجه به گفتمان سیاســی حاکم تغییر 

کرده و تمرکز بیشتر مهارت افزایی بر مسائل خانوادگی زنان بوده است. 

جدول 10: فراوانی پژوهش های مربوط
به مهارت افزایی زنان

درصدفراوانیدهه

500%0

601%4

702%8

8010%40

9012%48

6. آموزش عالی زنان

در نــگاه اجمالی به روند تحوالت و آمار های آموزش عالی زنان پس از انقاب اســامی 
باید گفـــت آموزش عالی ایــران تحوالت کّمی و کیفی ژرفی پیدا کرده اســـت. تعداد 
پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی دولتی در سال 88-87، 324 هزار و 173 نفر 
بود که نسبت به قبل از انقاب اسامی بیش از 11 برابر شده است. )مجتهدزاده، 1390( 
به این ترتیب، براساس آمارها، زنان و دختران سهم به سـزایی در تحوالت ایفا کرده اند. در 

1. برای اطالع بیشتر به عملکرد دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری مراجعه شود.

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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عرصه پژوهشــی نیز، توجه به کم و کیف این امر در پژوهش های دهه های گذشته مورد 
توجه فضای دانشــگاهی و نخبگانی بوده اســت. )برای نمونه رک: شمس الکتابی، 1379؛ 
سابارائو و همکاران، 1377 و غیاثی، 1379( میزان دسترسی زنان به آموزش عالی و مقاطع 
تحصیات تکمیلی در قالب نگاه عموماً کّمی و تا حدودی کیفی در پژوهش های دهه 70 
و 80 ســهم به سزایی داشته است. در این دو دهه به علت رشد حضور زنان در دانشگاه ها 
میزان بهره مندی آنها از آموزش عالی باال رفت و لذا بخش عمده ای از پژوهش ها به بررسی 
حضور زنان در آموزش عالی و دانشگاهی تمرکز یافت. در این میان شکل گیری رویکرد های 
توسعه محور در کشور و لزوم ارتقاء سطوح دانشی و آموزشی از یک سو و ایجاد هنجار های 
ارزشــی متأثر از تحصیات دانشگاهی از سوی دیگر منجر به حساس شدن این حوزه در 
بحث آموزش زنان گردید و موضوع زنان و آموزش عالی به یکی از مهم ترین سرفصل های 
پژوهشی تبدیل گردید. البته تمرکز بر محتوای پژوهش های معطوف بر آموزش عالی در 
ســه دهه اول انقاب نشان دهنده اهتمام به ارائه توصیفی آماری از وضعیت زنان و رشد 
حضورشــان در عرصه آموزش عالی می باشــد. اما از اواخر دهه سوم تا انتهای دهه پنجم 
انقاب اســامی، در بحث آموزش عالی زنان مفاهیمی مانند عدالت جنسیتی در آموزش 
عالی، آموزش عالی و میزان دسترسی زنان به فرصت های شغلی، آموزش عالی و مشارکت 
سیاســی زنان مدنظر عرصه پژوهشــی قرار می گیرد که این امر حکایت از نقش ارتقای 

آموزش زنان در ورود به عرصه های دیگر اجتماعی دارد. 

جدول 11: فراوانی پژوهش های مربوط
به آموزش عالی زنان

درصدفراوانیدهه

500%0

600%0

705%25

8013%65

902%10

در مجموع، مطابق نتایج این پژوهش، دهه 50 به دو ســرفصل تبعیض جنســیتی و 
مباحث نظری در مسئله آموزش زنان توجه بیشتری شده است. در دهه 60 ، آموزش دهی 
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زنان و اشــتغال زنان بیشــترین درصد را به خود اختصاص داده اســت. دهه 70 موضوع 
اشــتغال زنان را در محور پژوهش های خود داشته است و در دهه 80 نیز محور آموزش 
عالی و در دهه 90 موضوع مهارت افزایی زنان مورد توجه بیشــتری قرار گرفته است. در 
کل بحث آموزش زنان بر محور آموزش عالی و اشــتغال از مهم ترین حوزه های پژوهشی 
محســوب می گردد که مورد توجه فضای پژوهشــی قرار گرفته است. در حقیقت به نظر 
می رســد جامعه نخبگانی زنان در گام اول به دنبال ارتقای دانش و تحصیات زنان بوده 
و در گام دوم عرصه اشــتغال زنان را جهت ورود زنان به عرصه های اجتماعی مورد توجه 
قرار داده است. ســرفصل های تبعیض جنسیتی، مباحث نظری و مشارکت چندان مورد 

توجه حوزه آموزش زنان قرار نگرفته است.

7. وضع شناسی تطبیقی آموزش زنان

در بررسی محتوای پژوهش های مرتبط با آموزش زنان، طیفی از پژوهش ها به بیان وضعیت 
آموزش زنان اشاره داشته اند، بدین معنا که آموزش زنان در چه روندی قرار داشته و نشانگر 
چه وضعیتی است. محتوای اغلب این پژوهش ها به صورت توصیفی و با رویکردهای کّمی و 
مقایسه ای بوده است. در این پژوهش ها، مبنای مقایسه، سنجش وضعیت موجود و مطلوب 
زنان در مسئله آموزش عموماً بر اساس رویکردهای توسعه محور و نظریات مرتبط با این 
حوزه بوده اســت و کمتر پژوهشــی به آموزش زنان از منظر تحلیلیـ  انتقادی و با هدف 
ارائه چشم انداز مطلوب پرداخته است و لذا خأل رویکرد تحلیلی در عمق یابی آسیب های 
مرتبط با حوزه آموزش زنان مشــهود است. انتظار می رود پژوهش ها در فضای بومی و بر 

مبنای اسناد باالدستی به مسئله آموزش زنان بپردازند.

جدول 12: فراوانی پژوهش های مربوط
به وضع شناسی تطبیقی آموزش زنان

درصدفراوانیدهه

500%0

603%25

702%17

807%58

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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نتیجه گیری
نگاهي جامعه شناسانه به وضعیت زنان در جامعه ایران نشان مي دهد که موقعیت کنوني 
زنان ایراني تحوالت مهم و چشمگیري را در یک سده اخیر از سر گذرانده است و امروزه 
این موقعیت با مؤلفه ها و شــاخص هاي مهمي چون وضعیت تحصیل، اشــتغال، نحوه و 
میزان فعالیت اجتماعي سیاسي و مهم تر از همه جایگاه حقوقي زنان در خانواده و جامعه 
تعریف مي شود. امروزه نقش زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعی غیرقابل انکار است. در 
طول چند دهه گذشــته تاش هاي بي وقفه زنان براي کســب حقوق خود و حضور فعال 
در صحنه هاي سیاســي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افزایش چشمگیري داشته است. 
شواهد و بررسي ها نشان مي دهد که در دهه های بعد از انقاب اسامي، حضور و مشارکت 
زنان در عرصه علم و فّناوري و به ویژه در بخش آمـــوزش عـــالي در مقایـسه بـا گذشته 
چشمگیر بوده است. )پازارگادی، 1391: 49( از طرفي سیر تحوالت فرهنگي و اجتماعي 
جامعه، مســائل جدیدی را ایجاد نموده اســت که توجه و پرداختن به آنها نیازمند ورود 

حوزه تحقیقاتی و پژوهشی به صورت ژرف و روشمند است. 
در جریان انقاب اسامی بر مبنای تفکر دینی، قدرت نهاد علم و آموزش برای زنان 
به واســطه اعتقاد تئورسین انقاب، امام خمینی دوچندان شد و موجب گردید که حضور 
زنــان در حوزه آمــوزش در چند دهه اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کند، چرا که مبانی 
معرفتی زمینه ســاز در جهت ارتقای علمی و آموزشی زنان به اصل کرامت انسان و عدم 
تفاوت زن و مرد در کسب آموزش بازمی گردد. در این وضعیت شکل گرفته جدید به واسطه 
انقاب، نابرابری های جنســیتی در این حــوزه کاهش قابل توجهی پیدا نمود و حاکمیت 
گفتمان انقاب زمینه ســاز این بود که مســئله آموزش افراد، فارغ از جنسیت آنها، مورد 
توجه قرار گیرد. البته در این میان، بخشــی نیز به روند عمومی ارجاع دارد که در سطح 
جهان، درباره کاهش نابرابری های جنسیتی در بحث آموزش دیده می شد که در مقایسه 
با انقاب اســامی از اهمیت کمتری به لحاظ تأثیرگــذاری بر فرایند اجتماعی برخوردار 
بوده است. در استمرار روند آموزش زنان در انقاب سامی با توجه به شکل گیری عوامل 
گوناگونی در ســطح کان از قبیل تمرکز و ثبات امور در دولت ها بعد از عبور انقاب از 
بحران هــای ابتدایی، حاکمیت رویکردهای غربی در مدیریــت جامعه، تغییر و تحوالت 
بین المللی در شکل گیری جنبش های فمینیستی، فضای آموزش زنان با پیامدهایی مواجه 
گردید. برای نمونه در آموزش عالی، از یک منظر، هنوز ترجیحات دختران و پســران در 
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مورد انتخاب رشــته های تحصیلی متفاوت اســت و علی رغم آنکه هیچ سیاســت رسمی 
مبنی بر محدود ســاختن زنان در رشــته های فنی و مهندسی وجود ندارد، کماکان این 
رشــته ها مردانه تلقی می گردد و یا مهاجرت زنان از این رشته ها به سوی رشته های علوم 
انســانی و اجتماعی بیشــتر از سایر رشته هاست و یا با وجود آنکه زنان سهم چشمگیری 
را به لحــاظ تعداد، در قاعده هرم تحصیلی نشــان می دهنــد، اما تعداد آنها در رأس هرم 
تحصیلی به نسبت مردان بسیار کمتر است و یا حضور زنان در فضاهای آموزشی و کسب 
ســرمایه های فرهنگی، بعضاً با جایگاه شغلی آنها یا تطابق ندارد و یا اصًا تضمین کننده 
موقعیت شــغلی خاصی نیست. )صادقی فســایی، 1387: 22( از منظر دیگر نیز، همین 
مســئله آموزش عالی، علی رغم نگرش مثبت اسام، انقاب و قانون اساسی و تأثیر مثبت 
آگاهی زنان در توســعه فرهنگ و باورهای اجتماعی و حتی بازدهی های اقتصادی که به 
آن اشاره گردید در بطن خود، آسیب های اجتماعی را به همراه داشته است. در این زمینه 
می توان به نحوه اشــتغال زنان در جامعــه )کار ارزان، تبعیض در پرداخت ها و پاداش ها 
و...( تغییر هویت و شــخصیت زنان، تغییر سن ازدواج، باال رفتن سطح توقع زنان در امر 
همسرگزینی، ضربه به کانون خانواده، افزایش تنش های اجتماعی در فرزندان، بسترسازی 
امر طاق اشــاره کرد. )نیکو برش دار، 1387: 189( پروسه آموزش زنان در ادوار گذشته 
و تا به امروز در کشاکش این تبعات منجر به رشد کاریکاتوی وضعیت اجتماعی زنان در 
کشــور گردیده است. عاوه بر آموزش های معطوف به علم آموزی و ارتقای سطح دانشی 
زنــان حتی آنجا که آموزش زنان با هدف کاربــردی و مهارت افزایی نیز مدنظر متولیان 
قرار گرفته است در آنها همواره نوعی رویکرد گزینشی وجود داشته است و مهارت افزایی 
زنان بیشتر از آنکه براساس نیازمندی های جامعه زنان رخ دهد، اغلب بر مبنای ضرورت 
افزایش بهره وری اقتصادی و تحقق توســعه اقتصادی رقم خورده است )برای نمونه رک: 
قانعی راد و خسروخاور، 1385: 15( که این امر موجب شده که نسبت به ضرورت آموزش 
زنان در کســب مهارت های مرتبط با نقش های مختلف آنها )همســری و مادری( غفلت 
صورت بگیرد. )برای نمونه رک: حبیبی، 1375( در این شرایط، به نظر می رسد که عرصه 
پژوهش باید آموزش زنان را از ابعاد مختلف، دنبال کند و یافته های به دست آمده، مبنای 

برنامه ریزی های اجتماعی قرار گیرد.
در یک فضای این چنین، در فراتحلیل پژوهش های به عمل آمده در خصوص آموزش 
زنان نتایج حکایت از این دارد که فضای آموزش زنان در کشــور به لحاظ محتوایی دارای 

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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غنای باالیی نبوده اســت. غلبه رویکرد کّمی و آماری )درصد حضور زنان در عرصه های 
آموزشــی( از یک سو و رویکرد توصیفی نسبت به آموزش زنان )گزارش وضعیت آموزش 
زنان( از سوی دیگر مؤید این مطلب می باشد. )برای نمونه رک: غیاثی، 1379 و خزایلی، 
1375( کمتر پژوهشی را شاهد هستیم که در آن وضعیت و روند آموزش زنان با رویکرد 
کیفی مورد بررسی قرار گرفته باشد. خأل نگاه آسیب شناسانه، عدم جامع نگری در دیدن 
حوزه آموزش زنان در کنار دیگر حوزه ها مانند اشــتغال، مشــارکت سیاسی و اجتماعی، 
و تناســب میان آنها از جمله مواردی هستند که به دلیل غلبه نگاه کّمی به آموزش زنان 

مغفول مانده است. 
در حقیقت، در عرصه تولید دانش در خصوص آموزش زنان کماکان رویداد مهمی در 
بدنه دانشــی کشــور رخ نداده است و اغلب نگاه ها به مسئله آموزش زنان به عرصه عینی 
معطوف بوده اســت، بدین معنا که توجه به مســئله آموزش زنان عموماً بر مبنای پاردایم 
علم غرب و سنجش میزان دوری و نزدیکی آموزش زنان به این پارادیم و شاخص هایش 
مدنظر قرار گرفته است ابتنای محتوای نظری اغلب پژوهش ها بر مبنای نظریات توسعه 
و تاش در راســتای ســنجش نقش زنان در این فرایند از جمله شواهد این مدعاست و 
همان گونه که قبًا اشــاره گردید، دانش بومی مرتبط با آموزش زنان که بر مبنای تفکر 
دینی و اقتضائات فرهنگ و جامعه ایران باشــد، در حداقل ممکن شــکل گرفته است و 
نتوانسته است به پارادایم غالب و مورد وفاق تبدیل گردد. در بیان نمونه ای برای حداقل 
دانش تولیدشده صرفاً می توان به تهیه منشور »حقوق و مسئولیت های زنان«1 اشاره نمود 
که البته اهتمام و اقدام بر مبنای این منشــور نیز توســط نهادهای متولی مغفول مانده 
اســت. مضاف بر این، ســیر دانش تولیدشــده در پژوهش های موجود نیز، با هدفگذاری 
مشــخصی مورد توجه نبوده است، چراکه در بررسی پژوهش های مرتبط با آموزش زنان 

1. شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 31 شهریور 1383 به پیشنهاد شورای فرهنگی 
و اجتماعی زنان منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران را تصویب کرد.
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران با الهام از شریعت جامع اسالم 
و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شــناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق 
و مســئولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این 
منشــور اهتمام به تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسالم داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های 
واالی بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران و رهبر معظم انقالب و با بهره گیری از سند چشم انداز 20 
ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خألها و کاستی های آن و به منظور تحقق 

عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان شکل گرفته است.
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کمتر پژوهشی مشاهده می گردد که بر مبنای اهداف و سیاست های کان نظام جمهوری 
اســامی ایران مانند اسناد باالدســتی از قبیل سند چشم انداز 1404 به بررسی وضعیت 
آموزش زنان پرداخته باشــد و بر این مبنا به تولید دانش الزم در جهت تســهیل گری در 
تحقق سند چشم انداز نائل آمده باشد. برای نمونه تمرکز پژوهش ها بر چگونگی در خدمت 
قرار گرفتن آموزش زنان در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فّناوری در سطح 
منطقه و نیز توجه به تحقق چگونگی آموزش زنان با هدف اثرگذاری و الهام بخشی فعال 
و مؤثر در جهان اسام و تحقق همگرایی اسامی و بی شمار موارد دیگر از جمله مواردی 
اســت که برمبنای سند چشم انداز قرار داشــته و هدفگذاری متفاوتی را دنبال می نماید. 

هدفی که در حال حاضر در عرصه پژوهش در امر آموزش زنان مغفول می باشد. 
شــاید یکی از علل این امر را بتوان در حجم باالی تغییر و تحول در سیاســت ها و 
برنامه های دولت ها در امر آموزش زنان عنوان نمود که این امر از طریق نیازمندی دولت ها 
به دانش های مورد نیاز به واســطه همکاری و همیاری با عرصه دانشی و پژوهشی کشور 
رقم خورده و طیفی از پژوهش ها به صورت سفارشــی )برای نمونه رک: یزدانی، 1384( 
از ســوی نهادهای دولتی صرفاً به دنبال رفع نیاز نهاد ســفارش دهنده بوده اند که این امر 
منجر می گردد فضای دانشــی کشور نتواند در توجه به مسائل مختلف من جمله آموزش 
زنان استقال داشته باشد و در برخی از موارد به عنوان سفارش گیرنده از نهادهای دولتی 
عمل نماید و رویکردهای کان سیاســتی و اهداف و چشم اندازها در سطح کان جامعه، 
کمتــر مبنای عمل آنها قرار گیــرد. البته پیوند میان عرصه دانشــگاهی و دولتی امری 
ضروری اســت و نمی توان نقش این مهم را در تحقق رشد و تعالی جامعه نادیده گرفت، 
منتهی آنچه مدنظر اســت حفظ استقال در حرکت علمی و پرهیز از رویکرد درآمدزایی 
در انجام پژوهش های سفارشــی اســت. حرکت همسوی همه نهادهای موجود در کشور 
اعم از دانشــگاهی و اجرایی در تحقق پیشرفت و رشد کشور مسئله ای ضروری است، اما 
ایــن امر زمانی مورد تأیید و تأکید خواهد بود که جایگاه و وظایف هر نهادی مشــخص 
باشد. نهاد علم و دانشگاه وظیفه دارد برحسب نیازمندی ها و مسائل مطرح در جامعه و بر 
مبنای اهداف و سیاست های کان نظام و نه سیاست های دولت ها، به تفکر و تولید دانش 
بپردازد و نهادهای اجرایی با تمسک بر دانش تولیدشده در عرصه عمل اقدام نمایند تا بر 
مبنای استقال عرصه دانش، رشد و تعالی در دیگر عرصه ها رقم بخورد. مواردی که ذکر 
شد، از موانع جدی در تحقق عرصه دانشی و پژوهشی اثرگذار در جامعه زنان می باشد و 

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی ...
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به نظر می رســد چنانچه درک عمیقی از مسائل زنان صورت گیرد، اولین تحول جدی در 
ســاماندهی عرصه پژوهشــی رخ خواهد داد. لذا امیدواریم برخی از پیشنهادهای ذیل به 

تحقق این مطلوب کمک نماید.
1. راه اندازی بانک جامع اطاعاتی: تشــکیل بانک جامع پژوهش های انجام شده در 
موضوع آموزش زنان، با هدف ارائه اطاعات آماری دقیق از کم و کیف پژوهش های 
انجام شده که به ارائه تصویری شفاف کمک نماید تا در ذیل اطاعات این بانک جامع، 
عرصه پژوهشی کشور از آسیب هایی مانند موازی کاری، عدم توجه به همه جوانب 
مسئله آموزش و رشد کاریکاتوری در برخی از موضوعات آموزش زنان مصون بماند.

2. برنامه ریزی و سیاســتگذاری در راســتای تحقق تعامــل بنیادین میان حوزه و 
دانشــگاه: با شــکل گیری تعامل دانش محور میان حوزه و دانشگاه خأل موجود در 
عرصه دانش تولیدشــده در حوزه آموزش زنان به واسطه تمرکز و همکاری دو نهاد 
حوزه و دانشــگاه در جهت تولید علم بومی بر مبنای تفکر اسامی مرتفع می گردد 
و نهاد حوزه و دانشــگاه به عنوان نهادهای متولی علم و دانش می توانند چشم انداز 
و مســیر حرکت نهادهای اجرایی را بر مبنای دانش نظری تولیدشــده با کمترین 

آسیب و اشتباه مشخص نماید.
3. شکل گیری شورای پژوهشی و سیاستی: شکل گیری این شورا که می تواند مرکب 
از هیئت منتخبی از جامعه علمی کشور و مسئولین دولتی در ذیل معاونت علمی و 
فّناوری ریاست جمهوری و یا معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری باشد، موجب 
می شــود که در یک ســاختار و نظم متقن و تعریف شده ای عرصه دانشی و اجرایی 
کشور در هماهنگی با هم و با حفظ حدود و اختیارات مشخص به سیاستگذاری و 

برنامه ریزی جهت رفع نیازهای آموزشی زنان بپردازد.
البته این گونه پیشــنهادها در دیگر حوزه های مرتبط با مسائل زنان نیز قابلیت تحقق 
دارد. منتهی به نظر می رســد مسئله آموزش از اولین و مهم ترین مسائل است که چنانچه 

در مسیر صحیح خود قرار گیرد، حوزه های دیگر را نیز از خود متأثر می نماید.
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