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ها نگاهي به عوامل فرهنگي افزايش ورود دختران به دانشگاه
∗∗، فرهاد خسروخاور*محمد امين قانعي راد

و مسأله اشتغال ها با مقوله در اغلب ادبيات موجود حضور زنان در دانشگاه: چكيده  تربيت نيروي انساني

سر مرتبط مي و در تبيين اين موضوع از نظريات اقتصاددانان درباب ميشود . شود مايه انساني ياري گرفته
و فرهنگي اما اين مقاله بر ابعادي ديگر از اين پديده دست مي و به ارزيابي انگيزه هاي اجتماعي گذارد

پرسش اصلي اين است كه ورود زنان به دانشگاه را در شرايط بيكاري. پردازد ورود دختران به دانشگاه مي

ت گسترده دانش ميآموختگان دانشگاهي با و در اين ميان وجه به چه عوامل غيراقتصادي توان توضيح داد

آيا اين تقاضاي اجتماعي به معناي. ها دارد تقاضاي اجتماعي، چه تأثيري را در جذب زنان به دانشگاه

مي) خانواده(خروج از عرصه خصوصي  و يا زنان در دريافت براي ورود به عرصه عمومي هاي خود باشد

مياين دو مقوله را اي با يكديگر پيوند و پاره دهند؟ اين مقاله با استناد به برخي زمينه هاي مفهومي

پ بر. ژوهشي روشمندتر ارايه مي دهد مطالعات تجربي مجموعي اي از فرضيات تحليلي را براي آزمون در

و اساس اين پنداشته ها تمايل دختران به ادامه تحصيل عالوه بر انتظارات فردي داراي معاني  فرهنگي

و تمايل شان براي مشاركت نمادين در ساختن خانواده و از تعلق آنان به خانواده پيشين اجتماعي بوده

. پذيرد آينده تأثير مي

و: هاي كليدي واژه و فرهنگي ،مصرف فرهنگي ،خانواده و آموزش عالي، انگيزه هاي اجتماعي زنان

. ازدواج

و طرح مسأله  مقدمه
و تو و پديده فزوني ورود دختران بـه دانـشگاه ضيح پديده براي تبيين هاي مرتبط با دانشگاه به طور عام

مي به و عوامـل مـرتبط بـه: توان استفاده كرد طور خاص از دو دسته عوامل عوامل مرتبط به نظام اجتمـاعي

ا. زيست جهان  و سياسي به عنوان نظـام جتمـاعي از اين تفكيك يادآور تمايز هابرماس بين عوامل اقتصادي

 
 ghaneirad@yahoo.com عضو هيئت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور*
 cavard@ehess.fr عضو هيئت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور∗∗



 1385 زمستان،4، شماره4پژوهش زنان، دورة 116

و حوزه خصوصي و عوامل مرتبط با حوزه عمومي مي) خانواده(يك سو در. باشد از سوي ديگر جريان غالـب

و دانـشگاه از  تبيين روندهاي آموزش عالي بيشتر با كاربرد عوامل مربوط به نظـام اجتمـاعي پيوسـتگي دارد

و سياسي آن مورد بررسي قرار مي  و تأثيرگذاري اقتصادي در اين مقاله ،برعكس، بيشتر بـر. گيرد حيث نقش

و به ويژه عوامل مرتبط بـا حـوزه خـصوصي  و تـالش) خـانواده(نقش عوامل مرتبط با زيست جهان تاكيـد

و تحليل قرار گيـرد شود جنبه مي از. اي مغفول از اين فرايند مورد تجزيه پژوهـشگران اغلـب بـرآورد انـدكي

ب  و ايـن دسـته از عوامـل را چنـدان جـديه دانـشگاه نقش عوامل زيست جهان در ورود دختران هـا دارنـد

مي. گيرند نمي مي يكي از پژوهشگران در نوشتاري كه با عالمت تعجب به پايان چنـين گفتـاري"گويد رسد

و براي ازدواج به دانشگاه روي مي  و رقابت بـر سـر ورود بـه وجود دارد كه دختران به تشويق پدرانشان آورند

).42: 1380صالحي("!ت بر سر جايگاهي پدر ساالرانه استدانشگاه رقاب

و پيامدها از اهميت زيادي برخوردار است در مورد ورود دختران به دانشگاه براسـاس. ها تمايز بين عوامل

دره فرضيه اين مقاله عوامل مرتبط با زيست جهان بيشتر در تبيين ورود دختران به دانشگا  هـا كـاربرد دارنـد

ميكه حالي و اقتصادي نيز به اين فرايند داراي پيامدهاي سياسي و ارزيابي باشد كه طور جداگانه قابل بررسي

و چند اليه. باشد مي يك اين مقاله با پذيرش پيچيده اي بودن پديده فزوني ورود دختران به آموزش عالي، در

مي برش تحليلي بخشي از عوامل فرهنگي اين پديده را مورد تأكيد قرار مي  و كوشد تا با استناد به برخي دهد

و پاره زمينه اي از فرضيات تحليلـي را بـراي آزمـون در پژوهـشي اي مطالعات تجربي مجموعه هاي مفهومي

. روشمندتر ارائه دهد

و فعاليت در حال حاظر مجموعه و دولتي در خدمت ورودي گسترده اي از نهادها، مشاغل هاي خصوصي

مي"صنعت كنكور"گردش پول ساليانه در اين. اندا قرار گرفتهه جوانان به دانشگاه   برابـر بودجـه10توان را

مي. پژوهشي كشور برآورد كرد از گيرد كه نقش اقتصادي دانشگاه اين گردش وسيع پول در حالي صورت هـا،

و درآمد مناسب براي دانش  ن. آموختگان، در حال كاهش است نظر تأمين مشاغل قش اقتصادي، با وجود تنزل

و شوق براي ورود به دانشگاه  مي شور و شوق بيانگر تابيدگي دانشگاه بـا. يابد ها، روز به روز افزايش اين شور

و اهميت نمادين دانشگاه براي متقاضيان است  بـا وجـود كـاهش نقـش اقتـصادي دانـشگاه،. زندگي روزمره

خانواده به عنوان يك نهاد مقدس در جامعه. استانگيزه اجتماعي دختران براي ورود به دانشگاه تقويت شده 

مي ايراني، انگيزه  و همين انگيزه هاي ورود دختران به دانشگاه را شكل هاي شبه مذهبي اسـت كـه ايـن دهد

و تالش آنان را برمي . انگيزند همه شوق
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بايـد در كـاهش كلي اين نوشتار داليل افزايش ورود دختران به دانشگاه را از يـك سـو براساس فرضيه

و سياسي دانشگاه  و اجتمـاعي دانـشگاه نقش اقتصادي و از سوي ديگر در افزايش اهميت فرهنگـي در ها هـا

ها در نظام اجتماعي، موجب به عبارت ديگر كاهش تأثير دانشگاه. رابطه با زندگي دختران ايراني جستجو كرد 

و از سوي ديگر عوامل مرتبط با زيست كاهش انگيزه  و جهان موجب افزايش انگيـزه پسران هـاي فرهنگـي

اي مالحظـات كلـي بيـشتر براسـاس پـاره اين فرضـيه. ها شده است اجتماعي دختران براي ورود به دانشگاه 

و نيز فراتحليل مطالعات تجربي انجام شده مورد بررسي قرار مي  و ادعاي كلـي مقالـه نيـز ارائـه نظري گيرد

ت تر مجموعه پالوده مي حليلي براي آزموناي از فرضيات . باشد هاي روشمندتر

در بخش هاي بعدي اين مقاله، ابتدا برخي از اطالعات آماري بـراي شـناخت بهتـر رونـد افـزايش ورود

و سياسي در تبيين افزايش ورودو سپس توانايي گفتمان دختران به دانشگاه ها ارائه مي شود  هاي اقتصادي

ي بـين فراتحليل برخي مطالعـات تجربـي در مـورد رابطـه. ابي قرار مي گيرد ها مورد ارزي دختران به دانشگاه 

و ازدواج نيز امكان انديشيدن به مقوله تحصيالت، ها برحسب عوامـل فزوني ورود دختران به دانشگاه خانواده

و انگيزه  د مرتبط با مصرف فرهنگي و خانوادگي را به عنوان ديدگاه جـايگزين ايـن مقالـه ر هاي هويتي

و سياسي فراهم مي كند برابر گفتمان اي تحليلـي ديـدگاه آخرين بخش مقالـه بـه شـيوه. هاي اقتصادي

و براسـاس مقـدمات فـراهم شـده در بخـش خاص اين نوشتار را به بحث مي  هـاي قبلـي برخـي گـذارد

مي گيري نتيجه .دهد هاي را ارائه

 روندهاي افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي
اي از اطالعات در باب سهم زنان هاي آمار آموزش عالي كشور مجموعه بخش با توجه به گزارش در اين

و رونـد تغييـر سـهم آنـان در  در تركيب جنسيتي دانشجويان، مشاركت زنـان در سـطوح مختلـف تحـصيلي

مي گروه م. شود هاي آموزشي ششگانه ارايه وياين اطالعات وضعيتي را كه نياز به توضيح دارد توصيف كنـد

.شود در سراسر اين مقاله بدون ارجاع مجدد به اين آمارها وضعيت مزبور مفروض گرفته مي

 1350-51نـسبت دانـشجويان زن در سـال تحـصيلي : سهم زنان در تركيب جنـسيتي دانـشجويان.1

و اين وضعيت با اندكي نوسان تا بيش از بيست سال بعد7/29معادل يعني درصد كل دانشجويان بوده است

 بـه 1373-74افزايش قابل توجه زنان از سـال تحـصيلي. نيز تداوم داشته است 1372-73تا سال تحصيلي 
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و تا سال تحصيلي بعد رخ مي مي9/53به5/30 از 1383-84دهد بدين ترتيب آنچه. كند درصد افزايش پيدا

 ده ساله منجر به سـالن در فاصله درصد سهم زنان در آموزش عالي ايرا4/23كه نياز به تبيين دارد افزايش 

و دگرگوني مي 1383-84تحصيلي جـدول( شـوند هاي اندكي را شامل مـي هاي پيش از آن تنها نوسان باشد

).1شماره

زن-1جدول و دانشجويان )1344-1384( درصد پذيرفته شدگان

 سال تحصيلي دانشجويان شدگان پذيرفته
 علوموزارت كل كشور وزارت علوم كل كشور

45-1344 7/23
49-1348 7/24
51-1350 7/29
56-1355 8/29
57-1356 5/319/30
71-1370 9/2829
72-1371 7/29272/283/26
73-1372 5/29295/289/26
74-1373 0/34345/3029
75-1374 3/371/376/326/31
76-1375 6/424/431/367/35
77-1376 1/437/452/383/39
78-1377 6/459/489/413/43
79-1378 3/483/521/444/46
80-1379 5/506/552/476/50
81-1380 9/513/587/494/53
82-1381 8/526/599/507/55
83-1382 9/537/594/537/58
84-1383 7/534/599/535/59

ع:منبع )سال هاي مختلف(الي ايراناستخراج از آمار آموزش
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 زنـان در مقـاطع 1384-85در سـال تحـصيلي : تركيب جنسيتي دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلي.2

و دكتراي تخصـصي بـه ترتيـب ارشد، دكتراي حرفه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ،8/40،3/62،6/36اي

ترين نــسبت دانــشجويان زن در مقطــع بيــش. درصـد از كــل دانــشجويان را تــشكيل داده انـد1/27و8/56

و پس از آن در مقطع دكتراي حرفه  دانـشجويان زن بـه نـسبت. قـرار دارنـد) گـروه پزشـكي(اي كارشناسي

و با در نظر گرفتن سه مقطع كارشناسي، كارشناسي. هاي كارداني حضور دارند كمتري از مردان در دوره  ارشـد

س دكتراي تخصصي مي  و كـاهش توان گفت كه با افزايش طح تحصيلي نسبت حضور زنان دچار ريزش شده

در سطح كارشناسي به ازاي هر دو دانشجوي زن يـك دانـشجوي مـرد وجـود دارد ولـي در مقطـع. يابد مي

مي كارشناسي و ارشد اين نسبت معكوس و به ازاي هر دو دانشجوي مرد يك دانشجوي زن حضور دارد شود

و به ازاي هر دانشجوي زن سـه دانـشجوي مـرد ابر زنان مي در مقطع دكتراي تخصصي مردان سه بر  باشند

).2جدول شماره(وجود دارد

)1384-85سال تحصيلي(هاي آموزشي ششگانه حضور زنان در مقاطع مختلف تحصيلي در گروه:2جدول

رشته
 تحصيلي

ارشد كارشناسي كارشناسي كارداني دكتراي 
اي حرفه

دكتراي
 تخصصي

انساني علوم  2/521/674/397/21

پايه علوم  7/701/689/5031

9/338/594/565/16 كشاورزي

علوم
 مهندسي

3/244/295/172/12

8/785/777/528/566/36 علوم پزشكي

2/776/653/499/25 هنر

8/403/626/368/561/27ها كل رشته

)هاي مختلفسال(استخراج از آمار آموزش عالي ايران:منبع
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 باالترين نـسبت 1371-72در سال : هاي آموزشي روند تغيير تركيب جنسيتي دانشجويان در گروه.3

و پس از آن گروه انساني، فني پايه، هنر، علوم هاي علوم دانشجويان زن در گروه علوم پزشكي وجود داشت

و كشاورزي قرار داشتند ولي در سال  از باالترين نسبت1383-84و مهندسي و پـس  زنان در گروه هنـر

و مهندسي قرار دارد پايه، علوم پزشكي، علوم آن در گروه علوم و فني در. انساني، كشاورزي بـدين ترتيـب

مي اين دوره رتبه گروه  مي. يابد هاي علمي برحسب تركيب جنسيتي آنها تغيير از اين تحول را توان ناشـي

و نيز تغيير فضاي توجه زنان نـسبت زنان به رشته تغيير برخي مقررات براي نمونه اجازه ورود  هاي كشاورزي

در در طي اين دوره بيـشترين تغييـر در فـضاي توجـه زنـان را مـي. هاي علمي محسوب كرد به رشته  تـوان

و علوم رشته و پزشكيو پس از آن علوم) درصد33و37با افزايش(انساني هاي هنر و31بـا افـزايش(پايه

و نيـز كمتـرين ميـزان افـزايش 1383-84كمترين ميزان دانشجويان زن در سـال. ده كرد مشاه) درصد 23

و مهندسي اختصاص دارد به رشته) درصد17و22به ترتيب( ساله12توجه در طي دوره .هاي فني

)1371-1384(هاي آموزشي نسبت زنان در گروه-3جدول

 گروه
 آموزشي

سال
تحصيلي

علوم
 انساني

علوم
 پايه

و كشاورزي
 دامپزشكي

و فني
مهندسي

 كلهنر پزشكي

72 -1371 30 3535443328

73 -1372 30 3626453628

74 -1373 32 3798473830

75 -1374 35 391610494632

76 -1375 39 432312525236

77 -1376 42 463012535438

78 -1377 46 493514565841

79 -1378 49 543916585944
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80 -1379 53 564317616047

81 -1380 56 594618636349

82 -1381 59 624920646850

83 -1382 62 645121677053

84 -1383 63 665222677054

)سال هاي مختلف(استخراج از آمار آموزش عالي ايران:منبع

و سياسينقد گفتمان هاي اقتصادي
و سياسي براي تبيين پديده افـزايش هدف اين بخش ارزيابي انتقادي كاربرد گفتمان هاي نظري اقتصادي

مي ارائه ورود زنان به دانشگاه ها است كه زمينه .سازد ديدگاهي جايگزين را فراهم

ــه ــصادي نظري ــان توســعة اقت ــوان بني ــه عن ــه ب ــن مقول ــر اهميــت اي ــساني، ب ــردازان ســرمايه ان ــد پ  تأكي

گـذاري هاي آموزش يك نـوع سـرمايه در نظرية سرمايه انساني، هزينه ). 1376؛كينگ 1961،1994شولتز(دارند

و تقاضاي آموزش عالي، بيش از هر چيـز، تحـت تـأثير بـازده اقتـصادي آن اسـت  قـارون،(محسوب مي شود

و" در منابع انـساني گذاري سرمايه"نظريه پردازان توسعه در چهار دهه گذشته بر ضرورت).1381  تأكيـد داشـته

و مهارت رشد سريع سرمايه مي مادي را به افزايش دانش بـا ). 1377، تـودارو 1378مير(دانند هاي فني وابسته

و  گسترش جوامع دانش محور نيز دانش آموختگان دانشگاهي يك بار ديگر به عنـوان عـاملين اصـلي نـوآوري

گ  نويسندگان ايرانـي نيـز توسـعة اقتـصادي ). 1377، تافلر 1375دراكر(اند رفتهتوليد ثروت در كانون توجه قرار

كننـد گذاري در آموزش عالي به منظور توسعه سـرمايه انـساني قلمـداد مـي كشور را در گروي افزايش سرمايه 

 ). 1382، خورشيدي 1379، محمدخان 1379آراسته(

و كـاربرد ايـن سـرمايه در دهد كه در ايران بين بررسي وضعيت موجود نشان مي  افزايش سـرمايه انـساني

با وجود رشد فزاينده دانش آموختگان آموزش عالي سـهم).ب1383راد قانعي(توسعة اقتصادي فاصله وجود دارد

و در حد  طـايي( درصد است10نيروي انساني داراي تحصيالت دانشگاهي در جمعيت شاغل كشور بسيار پايين

هاي مختــلف تبـديل سرمـايه انـساني بـه سـرمايـه اقـتصادي در كـشـورهـايرتصـو).2-15جدول: 1382

امـا ). 2000؛بـوزمن 2000؛كـورولر 1998زوچر( دهند پيشرفته سازوكارهاي اصلي توسعة اقتصادي را تشكيل مي 
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و اقتصادي را فراهم–شرايط اجتماعي و نمي اقتصادي ايران امكان تبديل سرمايه انساني به سرماية مالي كنـد

و فناوري دروني، بخشي از اين سـرمايه با توجه به عدم حساسيت بخش  و صنعتي به دانش هـاي هاي اقتصادي

و بخشي ديگر مجبور به مهاجرت مي  و نوآور دچار بيكاري با افـزايش). الف1383قانعي راد(شوند انساني خالق

ا  نـساني نيـز در حـال افـزايش اسـت، امـا در فقـدان تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه، عرضة سـرمايه

و. اي يافته است آموختگان نيز سير فزاينده هاي اقتصادي، بيكاري دانش ظرفيت با تفكيك بين بازدهي اقتصادي

توان گفت كه بازدهي اجتماعي آمـوزش عـالي در ايـرانمي) 1383؛ قارون 1382خورشيدي(بازدهي اجتماعي 

و كار جدايي دروني وجـود باالتر از بازدهي اقتص  و فضاي كسب و به طور كلي بين فضاي آموزش ادي آن است

و شاخص. دارد هاي بدين ترتيب صرفنظر از جنسيت در ايران رابطه روشني بين سرمايه گذاري در آموزش عالي

و فناوري وجود ندارد و رشد علم . توسعه اقتصادي، تكوين سرمايه انساني

مي دي از دانش در شرايطي كه بخش زيا هاي اقتصادي ،جريـان باشند، گفتمان آموختگان مرد دچار بيكاري

؛عمـادزاده 1376؛كار 1372كاظمي پور(فكري غالب در تبيين ورود دختران به آموزش عالي را تشكيل مي دهند 

اصـلي محـل"و دانـشگاه بـه مثابـه"منبع عظيم نيروي انـساني"در اين ديدگاه، زنان به عنوان ). 1382و1376

و ماهر  و به كارگيري زنان دانا و همكاران( تلقي مي شوند"تربيت و بنـابر ايـن افـزايش)349:1376ايرجي زاد

و جهاني شـدن مـي باشـد اي از فرايند ها مولفه زنان در دانشگاه مشاركت و(هاي توسعه، نوسازي كارنامـه حقيقـي

 از كل شـاغالن زن، در مقايـسه بـا مـردان، بـه باال بودن سهم زنان شاغل تحصيلكرده).90-92:1384اكبري 

و كسب درآمد بيـشتر آنـان عنوان يكي از داليل تاثيرگذاري باالي آموزش زنان بر گسترش فرصت هاي شغلي

در حالي كه زنان بيكار نيـز در مقايـسه بـا مـردان بيكـار از سـطح تحـصيلي بـاالتري) 1383 علمي(شود ارايه مي 

بي  و بين ميزان ي معنـا داري وجـود دارد برخوردارند و نسبت زنان داراي تحصيالت عالي رابطـه ميـزان. كاري زنان

به4/14 از 1382 تا 1355هاي ساله در فاصله سال20-24بيكاري زنان در گروه سني   درصد افزايش3/43 درصد

م(يافته كه يكي از داليل عمده آن افزايش سطح تحصيالت زنان در اين گروه سني است ).1384وسوي بالدي

و لـذا راهكارهـايي چـون گفتمان فمينسيم ليبرال، برابري جنسيتي بيشتر را عامل توسعه بيـشتر مـي دانـد

و تبعيض براي افزايش ميزان دسترسي زنان به آموزش عـالي را  توانمندسازي زنان، رفع موانع نابرابري جنسيتي

و همكار 1372؛ النگه 1372موزر(كند دنبال مي  برابـري جنـسيتي بيـشتر"اين فرمول ساده ). 1382ان؛ كتابي

مي تا بيش از يك دهه"يعني توسعه اقتصادي بيشتر  را قبل توانست كمبود دسترسـي زنـان بـه آمـوزش عـالي

نـابرابري جنـسيتي. عامل توسعه اقتصادي پايين قلمداد كند ولي اكنون توان تبييني خود را از دست داده اسـت 
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و بـا موجود در سطوح تحصي الت تكميلي را نيز نمي توان عامل توسعه نيافتگي اقتصادي دانست زيرا از اكنـون

بيني كرد كه تا يك دهه آينده اين نابرابري نيز تـا حـد زيـادي كـاهش توان پيش توجه به روندهاي موجود مي 

.يابد، در حالي كه به احتمال زياد مشكالت توسعه اقتصادي همچنان تداوم خواهد يافت مي

در طـي. سـازد نگاهي به آمارهاي مربوط به اشتغال زنان امكان نقد مستندتر گفتمان اقتصادي را فراهم مي

ها سهم آنان در نيـروي با وجود افزايش زياد حضور زنان در دانشگاه 1385 تا 1335نيم قرن اخير، يعني از سال 

 همـراه 1355-65هايي زنان در فاصله سالافزايش باسواد. درصد افزايش پيدا كرده است4كار تنها در حدود 

و در طي اين ده سال از ميزان فعاليت اقتصادي شان كاسته شـده اسـت كـاظمي پـور(با رشد اشتغال آنان نبوده

 درصد رشد بـوده اسـت25 نيز هرچند نرخ مشاركت زنان شهري داراي 1375-80هاي سال در فاصله ). 1372

و در سال 127آنان اما در همين دوره نرخ بيكاري اي شـتابان رو بـه هاي اخير نيز به گونـه درصد افزايش يافته

با توجه به ساختار كنوني بازار كار مي توان از احتمال بيكـاري گـسترده در بـين).140:1381نوروزي(رشد است 

دا).4جدول شماره(زنان داراي تحصيالت دانشگاهي سخن گفت  نـشگاهي را در آينده بخش زيادي از بيكـاران

و آموزش عـالي خواهـد افـزود  و اين فرايند بيش از پيش بر دوگانگي دنياهاي اقتصاد زنان تشكيل خواهند داد

و اكبري 1384فرجادي( در حال حاضر سطح تحـصيالت تكميلـي ارتبـاط بيـشتري بـا ). 1384؛كارنامه حقيقي

و دانش  و شغلي دارد توانند جـذب بـازار كـار با سهولت بيشتري مي آموختگان در اين مقطع فرايندهاي اقتصادي

و به اين دليل پسران هنوز انگيزه خود را براي ادامه تحصيل در اين سطح از دسـت نـداده  و ايـن امـر شوند انـد

در"در حـالي كـه. كنـد سهم بيشتر مردان در مقاطع باالتر را تبيين مي  زنـان بـه دليـل ازدواج حـضور كمتـري

م ).82و 107پور كاظمي("كننديتحصيالت تكميلي پيدا
 آموختگان آموزش عالي بيكاري دانش-4جدول

كل مردزن وضعيت اشتغال  جمع

 842185 شاغل
7/73%

1910601 
7/89%

2752786 
1/84%

 299649 بيكار
2/26%

218478 
2/10%

518127 
8/15%

 11471834 جمع كل
100%

2129079 
100%

3270913 
100%

آم: منبع  1385ارگيري از نيروي كار سال نتايج طرح
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بر اساس داده هاي آماري در خصوص افزايش بيكاري زنان تحـصيل كرده،بـه گونـه اي شـتابان تـر از

و با توجه به گفتمان اقتصادي مي  توان انتظار داشت كه انگيزه زنان بـراي ورود بـه دانـشگاه كـاهش مردان،

در.دهند متفاوتي را نشان مي يابد درحالي كه آمارهاي اخير آموزش عالي روندهاي  بدين ترتيب وضعيت زنان

نيافته است در حالي نرخ مشاركت اقتصادي آنان مشابه كشورهاي توسعه"ايران از دوگانگي برخوردارند زيرا 

و تحصيالت با كشورهاي پيشرفته قابل مقايسه مي  بر اساس ). 1381هاشمي("باشند كه از نظر ميزان سواد

و مـشاركت كمتـري در اين وضعيت دوگا  ، در مقايسه با مردان، مشاركت بيشتري در آموزش عالي نه زنان

و ميـزان بيكـاري آنـان بـا  و با توجه به روند هاي موجود ميزان مشاركت در آمـوزش عـالي بازار كار دارند

. همديگر در حال افزايش است

و هاي سياسي رايج نيز عواملي چون سياست فمينيستي، تماي نظريه ل زنـان بـراي نقـد شـرايط موجـود

و دست يابي به قدرت از طريق دسترسي به آموزش عالي را مطـرح مـي مشاركت در سطوح مديريت جامعه

و زنان در حركتي كه به طور آگاهانه با هدف مبارزه با مرد سـاالري. كنند در ارزيابي فمينيستي گويا دختران

مي صورت مي  ها پيامدهاي فمينيستي ،به هرچند ورود دختران به دانشگاه. كنند گيرد، آموزش عالي را انتخاب

تـوان آورد، اما عوامل اين ورود را با توجه به اين مقولـه نمـي معناي نقد رويكردهاي مرد ساالرانه، به بار مي 

و گـاه شـوهران-از قضا ورود دختران به دانشگاه با همدستي مردان. توضيح داد   صـورت– اغلـب پـدران

مي. گيرد مي و بـسياري از ايـن مردان خانواده به ويژه پدران از ورود دختران خود به دانشگاه خوشحال شـوند

و سوم تـأمين مـي هاي طاقت پدران هزينه تحصيل دختران خود را گاه با تالش  و انجام كار دوم . كننـد فرسا

و اين توان چندان با مقوله نقد فميني بنابراين ورود زنان به دانشگاه را نمي ستي وضعيت موجود مرتبط دانست

و تالش  و زنـان، هرچنـد در نقـش فرايندي است كه با احساسات هـاي مختلـف همـراه هاي مثبـت مـردان

و مساعدت مردانه در فرايندي است كه بـه بنابراين پديده. باشد مي اي كه نياز به توضيح دارد همين همراهي

. كنند ظاهر زنان نقش اصلي را بازي مي

و اشتغالتح  صيالت، خانواده
و رويكردهاي فرهنگي را مي . بنـدي كـرد تقـسيم2و بيـاني1تـوان بـه دو بعـد ابـزاري صفات شخصيتي

و يا ديدگاهي بياني صورت گيرند و اجتماعي ممكن است براساس ديدگاهي ابزاري برداشت. رفتارهاي فردي

 
1 . Instrumentality 
2. Self-expressiveness 
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مي اي داراي جنبه اين نوشتار از خانواده بيشتر آن را مقوله و بياني تلقي كند در حالي كه اشـتغال هاي عاطفي

مي بيشتر به عنوان مقوله  شي. شود اي ابزاري محسوب در ديدگاه ابزاري مبتني بر تلقي گرايانه است كه افـراد

و ناانساني آن يك هدف مادي، مي)و نه لزوماً ضدانساني( بيروني بر. كنند را جستجو ولي ديدگاه بياني مبتني

ا  و معنوي مـي نسانتلقي و جستجوي اهداف دروني از. باشـد گرايانه در ديـدگاه ابـزاري فـرد چيـزي بيـرون

در. طلبـد كند ولي در ديدگاه بياني فرد چيزي به جـز خويـشتن را نمـي خويشتن را جستجو مي  بـراي نمونـه

ارت اسـت از تـالش رويكرد ابزاري كار عبارت است از فعاليتي براي كسب دستمزد، اما در رويكرد بياني عبـ 

مي در شيوه. براي بيان خويشتن  و بياني فرد كوشد تا با نگاه به خود در آيينه ديگري با آنان ارتباط برقرار كند

خـودابرازي داراي. ايجاد كنـد"دوجانبگي"از طريق جستجوي حمايت متقابل در روابط خود با ديگران يك 

و در آن دريافت  و انساني است ميه ابعاد عاطفي و احساسات ديگران مورد توجه قرار گيرد ولـي ابزارگرايـيا

و برتري مبتني بر رقابت . طلبي نسبت به ديگران است جويي

و اشـتغال در بـين زنـان، بـا اسـتفاده از يافتـه سه مقوله در اين بخش رابطه هـاي خانواده، تحـصيالت

 تحـصيالت ساختن اين مسئله است كه مقوله هدف اين نوشتار روشن. گيرند پژوهشي، مورد بررسي قرار مي 

مي را از حيث انگيزشي به كداميك از دو سويه و ابزاري و به عبارت ديگـر زنـان توان نزديك بياني تر دانست

مي ايراني در تحصيالت خود بيشتر ارزش  هاي ابزاري اشـتغال را؟ كنند يا ارزش هاي بياني خانواده را جستجو

هاي ديگـري اسـت، از آن جملـه اينكـه آيـا زنـان مستلزم پاسخگويي به پرسش پاسخ دادن به اين پرسش 

و با افزايش سطح تحصيالت از ارزش تحصيلكرده از ارزش  هاي بيـاني آنـان هاي ابزاري بيشتري برخوردارند

و سـنتي خـو ايراني ارزش اي خانوادگي، در جامعه به عنوان مقوله شود؟ آيا ازدواج، كاسته مي  د را هاي عاطفي

و عوامل اكتـسابي همچـون تحـصيالت شـده اسـت؟ زنـان در مقابـل و يا دستخوش علل حفظ كرده است

و تحصيلي مقاومت بيشتري دارند؟ مردان ايراني چگونه با افزايش كداميك از دو دسته كليشه  هاي خانوادگي

حر آيند؟ زنان ايراني چگونه با دو دسته از نقش سطح تحصيالت زنان كنار مي  و خـانوادگي خـود فـه هاي اي

مي برخورد مي  و تنش بين آنها را چگونه حل و سرانجام اين كه اولويت بين سـه مقولـه كنند  خـانواده، كنند؟

و اشتغال را چگونه مي  توان برآورد كرد؟ تحصيالت

و نگاه مردان به آموزش عالي بيش از نگاه زنان جنبه و ابزاري دارد  شغلي بيشتر نگران آينده" اقتصادي

و همكاران ايرجي( مي باشند" هاي اقتصادي سازي خود براي فعاليتو آماده در) 360: 1376زاد در حالي كـه

و خودبيانگري به ترتيب ويژگي صفات شخصيتي. بياني رواج دارد بين زنان ديدگاه و ابزاري بودن هاي مردانه
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مي ويژگي دهد كـه داراي تحصيالت دانشگاهي نشان مي يك پژوهش در بين زنان. دهند هاي زنانه را نشان

به ويژگي بياني در جمعيت مزبور صفت شخصيتي غالب را تشكيل مي  و نزديك  درصد افـراد نمونـه90دهد

و شديد بوده1هاي هموابستگي داراي ويژگي و افـزايش. اند متوسط بدين ترتيب با وجود تحـوالت اجتمـاعي

هن زنان تحصيلكرده در دهه  و تأكيـد بـر نقـش هاي اخير، و وز الگوهاي رفتاري سنتي زنانه هـاي خـانوادگي

و تمركـز بـر ارتباطـات خـانوادگي رواج زيـادي دارد  و مراقبـت از اعـضاي خـانواده صـفات. وظايف حمايت

و توجه به وابستگي  هاي خانوادگي نه تنها بر اثر فرايندهاي نوسازي در بين زنان كاهش نيافتـه خودبيانگري

ب  هاي اجتمـاعي بـر اثـر نوسـازي باعـث شـده اسـت كـه زنـان چنـين رعكس كاهش حمايت است بلكه

هـاي برخـي از نويـسندگان ويژگـي ). 1384شريفي(كنند هاي خود جستجو هايي را در درون خانواده حمايت

و خودبيانگري در زنان را حاصل ضعف منـابع آنـان مـي  و انتظـار دارنـد كـه بـا افـزايش هموابستگي داننـد

و استقالل اقتصادي زنان، ايـن ويژگـي تح و در نتيجه توانمندشدن و اشتغال هـا كـاهش يابـد، ولـي صيالت

و در بين شـاغلين تحقيق مزبور نشان مي  و خودبيانگري در سطوح مختلف تحصيلي دهد كه ميزان وابستگي

.و غيرشاغلين با همديگر تفاوت معناداري ندارد

و دانـايي در مقابـل عوامـل انتـسابي هاي اخير نقش عوامل اكتسا در دهه بي مانند تحـصيالت، مهـارت

و اكبري(افزايش يافته   هاي اين دگرگوني ارزشي گسترش مقولـهو يكي از نشانه)92: 1384كارنامه حقيقي

در اين دگرگوني بسياري از زمينه ). 1380ودادهير(گرايي است مدرك هـاي اجتمـاعي را در برگرفتـه وحتـي

و مدرك ازدواج نيز   ازدواج در ايـران داراي با وجود اين مقوله. گرايانه افزايش يافته است رويكردهاي اكتسابي

از.شـود بنـدي مـي صورت"بازار فرهنگي ازدواج"اي است كه در اين نوشتار با مفهوم وضعيت دوگانه هـدف

ك  و فرهنگي ازدواج در جامعه و از سـوي ديگـر طرح اين مفهوم از يك سو نشان دادن اهميت نمادين نـوني

و امكان انتخاب در آن مي  افزايش توانايي انتخاب به معناي كاهش نقش قوميت،. باشد افزايش ميزان آزادي

مي ارزش و خويشاوندي در همسرگزيني را. باشد هاي سنتي به عبـارت ديگـر ازدواج اهميـت فرهنگـي خـود

ژوهش انجام شده در مورد ارتباط بين قوميتپ. حفظ كرده است ولي فرديت در آن نقش بيشتري يافته است 

و صادقي(و الگوهاي ازدواج در ايران  مي) 1384عباسي شوازي و آمـوزش، نشان دهد كه روندهاي نوسازي

و سنت  از اند ولي نتوانسته هاي قومي مرتبط با ازدواج را به طور محسوسي كاهش داده تأثير هنجارها اند آن را

و قوميت   تحقيق مزبور با تـرجيح فرضـيه. مختلف هنوز از الگوهاي متفاوت ازدواج برخوردارند هاي بين ببرند

1. Codependency 
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مي فرهنگي بر فرضيه–هنجاري و آموزش نتيجه گيرد كه هويت قومي يك عامـل تعيـين كننـده نوسازي

و ارزش  و هنجارها  هاي فرهنگي هنوز در وراي نوسـازي اقتـصادي اساسي در الگوهاي ازدواج در ايران است

مي– در. كنند اجتماعي، از جمله تحصيالت، اثر خود را اعمال با وجود اين به نظر مـا بـازار فرهنگـي ازدواج

و به شيوه  و نوسازي–اي پيچيده توسط دو فرضيه هنجاري ايران به طور همزمان  آموزش قابل– فرهنگي

و انتخاب و دو دسته از عوامل خانوادگي ازدواج بـه.ي ازدواج تأثيرگذار اسـت هاي فردي بر پديده تبيين است

و به مثابه يك بـازار نقـش افـراد در آن  عنوان يك فرهنگ هنوز با مقوالت خانوادگي ارتباط تنگاتنگي دارد

 استفاده شده است ولي اين امر به معنـاي تبـديل"بازار ازدواج"هرچند در اين جا از استعاره.بيشتر شده است 

و هزينه كامالً ازدواج به يك مقوله شد باشد، زيرا همان سود نمي– مرتبط با انتخاب عقالني طوري كه گفته

و در مقوله  در در فرهنگ ايراني ازدواج اهميت نمادين خود را حفظ كرده و ايـن امـر  امور مقـدس قـرار دارد

و سوداهاي رومانتيك آنان از نقش ارزش و مادري جايگاه واالتري دارد هاي دخترانه .هاي همسري

هاي جنسيتي خانوادگي است مقاومت زنان ايراني در مقابل كليشه هاي جنسيتي تحصيلي بيش از كليشه

و رفعت( هاي تحصيلي را زير سـوال بر اين اساس زنان ايراني در حالي كه كليشه).85: 1383جاه ساروخاني

و الگوهاي رايج خانوا برند آمادگي بيشتري براي كنار آمدن با كليشه مي دگي دارند؛ به عبـارت ديگـر آنـان ها

.دهند هاي سنتي خود در تعارض قرار نمي تحصيالت خود را چندان با نقش

مي در جامعه دادند كه تحصيالت باالتري از زنان خـود داشـته باشـند ايراني، پيش از اين، مردان ترجيح

و حتـي بـاالب  ودن سـطح تحـصيلي ولي در حال حاضر در بين مردان نـوعي گـرايش بـه پـذيرش يكـساني

 درصد از مردان هم سطح بـودن سـطح تحـصيالت7/51براساس يك مطالعه. همسرانشان ايجاد شده است 

و مهريـار( درصد ميزان تحصيالت همسر فاقد اهميت است6/28دهند ولي براي همسر را ترجيح مي احمدنيا

مي)1384 مـو اين يافته اخير را ردان آمـادگي دارنـد بـا زنـاني بـا توان چنين تفسير كرد كـه برخـي از ايـن

بدين ترتيب برخالف سنت قديمي لزوم باالتر بودن تحـصيالت شـوهر. تحصيالت باالتر از خود ازدواج كنند 

. پذيرند نسبت به زن، در حال حاضر اكثريت مردان تحصيالت برابر يا حتي باالتر زنان خود را مي

و حرفه تعارض بين نقش در هاي دوگانه خانگي زنـان غربـي بـه طـور. بسياري از موارد جدي اسـت اي

. اند ولي در كشورهاي در حال توسعه اين تعارض بيشتر است اندازهاي كاري يكپارچه شده تري در چشم جدي

د به نظر كرني در برخي از زمينه ر كشورهاي در حال توسعه كه آموزش عـالي بـراي زنـان مـورد ها به ويژه

و انتظار براي يك ازدواج مطلوب اجتماعي نيز اهميت خود را دارد، زنـان يـا گزينـه پذيرش قرار گرفته است
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و يا از آنان چندان انتظار نمي ازدواج را انتخاب مي هـاي هاي علمي خـود را در فعاليـت رود كه صالحيت كنند

ب حرفه و انـدونزي ). 4:2000كرني(ه كار ببندند اي در برخي از كشورهاي در حال توسعه همچون هند، مالزي

ي خود را اغلب با اولويت دادن به مسئوليت زنان نقش  و نقـش هـاي خـانوادگي حـل مـي هاي دوگانه كننـد

و آمريكاي شـمالي نيـ. اي را در درجه دوم اهميت قرار مي دهند حرفه ز در بـسياري از در كشورهاي اروپايي

احمـدي(كننـد ريـزي مـي موارد زنان با اولويت دادن به شغل شوهر، شـغل خـود را در محـدوده آن برنامـه

براي زنان شاغل ايراني انتظارات نقش خـانوادگي ،نـسبت بـه انتظـارات نقـش شـغلي ،اهميـت).310:1376

و هم به مثابه منبع حمايت دارد  و به ايـن دليـل بـراي) 1383ارخالد رستگ(بيشتري هم به عنوان منبع فشار

برآورد مدل احتمال مشاركت زنان ايراني در بازار كار، بايد به عوامل مربوط به نقش خانواده نيـز توجـه كـرد

هاي خانوادگي آنان ماننـد وضـعيت تاهـل، دسـتمزد زيرا تصميم زنان براي پيوستن به نيروي كار به ويژگي 

و سن فرزندان بستگي  نـرخ مـشاركت زنـان در بـازار كـار از وضـعيت ازدواج آنـان تـاثير. داردشوهر، تعداد

مي مي و بيوه بيشتر از زنان متاهل شاغل ).1381نوروزي(باشند پذيرد به طوري كه زنان مطلقه، مجرد

و ازدواج براي زنان ايراني كمابيش از اهميت برخوردار است ولي چگونه مي تـوان سه مقوله كار، تحصيل

اي  ن سه مقوله را در ديدگاه آنها تعيين كرد؟ براي زنان ايراني اشتغال، اهميـت كمتـري از تحـصيالت اولويت

و حتي زنان داراي تحصيالت دانشگاهي نيز كه به آموزش ارزش زيادي مي گذارند، اشتغال را منوط بـه دارند

و بنابراين مقوله  و شرايط زندگي زنان مي عالقه و(دانند اي ثانوي از سـوي).86: 1383جـاه رفعتساروخاني

سن نفر دختر دانش 720 در بين ديگر مطالعه  از2/36و3/42دهـد كـه نشان مـي20تا14آموز در  درصـد

و از تحصيالت خود به نفـع ازدواج بگذرنـد و(پاسخگويان دختر آمادگي دارند تا به ترتيب از اشتغال احمـدنيا

و تحـصيل را فـداي ازدواج نمـي هرچند كه اكثريت پاسخگويان ). 1384مهريار  كننـد ولـي احتمـاالً اشتغال

و تحصيل را در كنار ازدواج حفظ كرده ولـي آن را در درجـه بخشي از همين   دوم ها آمادگي دارند كه اشتغال

و اشتغال آشكار مـي كنـد. اهميت قرار دهند : يافته ديگر پژوهش اخير ،اولويت ازدواج را نسبت به تحصيالت

مي اجتماعي خود را، نسبت به مردان، زنان تحرك كنند بيش از تحصيالت يا اشتغال از طريق ازدواج جستجو

 اجتمـاعي بـاالتري نـسبت بـه–شان از پايگاه اقتـصاديو دختران به نسبت بيشتري مايلند تا همسر آينده 

اي. خودشان برخوردار باشد تـوانن نوشتار بر آنها، مي با با توجه به نتايج چند پژوهش اخير ،و افزودن تحليل

. ازدواج، تحصيل، اشتغال: ترتيب اولويت سه مقوله مورد نظر را براي زنان ايراني چنين تعيين كرد



هانگا  129 هي به عوامل فرهنگي افزايش ورود دختران به دانشگاه

 عنوان مصرف فرهنگي آموزش عالي به
و بازنمايي خويشتن، به ويژه در دوران معاصر، مصرف فرهنگي يكي از شيوه هاي رايج براي هويت يابي

م. است و نمادهاي ارزشمند را، نه به خاطر ارزش مادي شـان بلكـه بـه افراد در صرف فرهنگي، انواع كاالها

و بــه منظـور ايجــاد تــصاويري مطلـوب از خــويش در ذهـن ديگــران مــصرف  دليـل ارزش فرهنگــي آنهـا

مي.كنند مي و هم به عنوان مصرف فرهنگي تحليل كرد آموزش عالي را . توان هم به عنوان مصرف اقتصادي

در ايـن. گيري از تحصيالت، تمايل به دستيابي به مطلوبيت اسـت انگيزه افراد در بهره مصرف اقصادي،در"

و قيمـت خـدمات آمـوزش عـالي تبعيـت  ديدگاه تقاضاي آموزش عالي از تغييرات درآمد فرد يـا خـانواده او

و يابي بـه ارزش اما انگيزه افراد در مصرف فرهنگي آمـوزش عـالي دسـت ). 1383، 1381قارون("كند مي هـا

و افراد بدون در نظر گرفتن بازده اقتصادي هزينه  و هويت يابي بوده و حتـي هاي ثبت نمادها،ابراز خويش نام

را اي نامتناسب با درآمد خويش در رقابت براي ورود به دانشگاه به گونه  و بـار اقتـصادي آن ها شركت كـرده

بر. مي پذيرند  هـاي اي كسب هويت اغلب بـه طـور همزمـان داراي لبـه مصرف فرهنگي به عنوان فرايندي

و با استفاده از تعابير ميد مي  و منفعالنه است و من مفعولي را در آن تـشخيص فعاالنه توان حضور من فاعلي

و هويـت بـر اثـر ايـن"فهم از خود". داد و تعـاريف ديگـران از خـود اسـت  تركيبي همزمان از تعريف خود

مي بروني–ديالكتيك دروني ).35: 1381جنكينز(شود شناسايي ساخته

در)1959(گافمن. هاي مختلفي وجود دارد در مورد مصرف فرهنگي ديدگاه نيز نوعي ابزارگرايي پنهان را

مي روش  مبتني بر نوعي ارائه خويـشتن تظـاهرآلود"هاي بياني ابزارگرايانه روش"اين. دهد هاي بياني نشان

كا است كه فرد مي و حيله كوشد با و اما دروغين از خويش ارائـه دهـد ها يك چهره ربرد انواع تدابير . پالوده

او يابد كه در رابطه باوجود اين گافمن در نمايش خويش وجهي اخالقي مي فـرد" متقابل ريشه دارد به نظـر

گـي بـه توجه به مصرف فرهن).123: 1381جنكينز("گزيند موجودي است كه در سپهر اخالقيات سكني مي 

و اهميـت) 1378گيـدنز("سياست زنـدگي" امروزه در اتخاذ اي متمايز از مسائل اقتصادي، عنوان مقوله 

و در عملكردهاي روزمره از انتخاب نوع پوشـش،) 1984بورديو(يافتن سبك زندگي  خـوراك، طـرز كـار

و فعاليت مي حتي آموزش ع شيوه زندگي مجموعه. باشد هاي هنري نمودار ملكردهاست كه نه فقـط اي از

مي نيازهاي جاري را برمي سازند آورند بلكه روايت خاصي از هويت شخصي را نيز در برابر ديگران متجسم

 ). 120: 1378گيدنز(
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در مورد مصرف فرهنگي در بين زنان، با تفصيل بيـشتري مـورد بررسـي)1383(در اين بخش آراء وبلن

اين نوشتار در طرح مقولـه آمـوزش عـالي بـه مثابـه مـصرف فرهنگـي اين بررسي منبع الهام. گيرد قرار مي 

 نيمـه در دوره. اهميـت دارنـد"مـصرف نيـابتي"و"آسـايي نيـابتي تـن"در نظريه وبلن دو مقوله. باشد مي

آميز كار توليدي آن بخشي از خدمتكاران كه شغلشان تنها اجراي آسايش نيابتي از سوس اربابـان خـود صلح

مي"مصرف كننده نيابتي"يج وظايف نويني را به عنوان بود به تدر  هاي ترين نمونه مهم. گيرند نيز بر عهده

و وسايل منزل مصرف نيابتي عبارتند از لباس  مـصرف كـاال بـدون تـالش توليـدي،. هاي ويژه، غذا، مسكن

و بيش از هرچيز نشانه  و بزرگواري است رفتاري افتخارآميز  در سطوح بااليي سلـسله امروزه. اي از توانمندي

تحـت تـأثير آداب آراسـتگي دوران. دهـد گونه وظايف نيابتي را تنها همـسر انجـام مـي مراتب اجتماعي اين

كند كه توانايي خانواده در صرف هزينه را بـه پدرساالري قديم، نظام اجتماعي امروز ما هم زن را موظف مي 

ن. نمايش گذارد  و در شيوه زندگي مردم متمدن امروز يز خوشنامي خانواده به خصوص در دست زن قـرار دارد

و از لحاظ ظاهري غيرتوليدي نمايانده شـود، تـأثير بيـشتري در  هرچه زن خانواده هزينه بيشتري صرف كند

و رئيس آن خواهـد داشـت  از آداب اجتمـاعي ايجـاب مـي. اعتبارآوري براي خانواده كنـد كـه زنـان محتـرم

پ تالش و در. آسايي تظاهر كننـد يش از مردان طبقه خويش، به تن هاي سودآور پرهيز حـوزه"كـار سـودآور

و خود زينت عمده خانه باشد قرار ندارد، حوزه"زنانگي اي هيچ اليه. عمل او خانواده است كه بايد تزيين كند

و هيچ طبقه يا جامعه رسوم مصرف تظاهري را فراموش نمي نواترين آن همه از جامعه حتي بي اي وجـود كند

ندارد كه آن چنان در مقابل تأمين نيازهاي جسمي بيچاره شود كه لذت تأمين نياز عالي معنـوي را بـه كلـي 

توان از آنها فرار به نظر وبلن انگيزه براي مصرف نمايشي چنان در انديشه ها نفوذ دارد كه نمي. كند فراموش 

پ  و اين امر حتي در بين مردم اقشار و نيز در مورد فعاليت كرد يا كناره گرفت آميـز مثـل هاي غيررشك ايين

و امور خيريه نيز صادق مي . باشد يادگيري،آموزش

و دانش زنانه نيـز به نظر وبلن زنان به طور تاريخي داراي زندگي مصرفي نيابتي از سوي مردان بوده اند

را: دانش نيابتي بوده است  و هنري  به دست آورند كـه آنـان را بـراي در تفكر عامه، زنان بايد دانش، مهارت

و آسايش نيابتي آماده سازد و عاليـق شـناختي شخـصي،. انجام بهتر خدمات خانگي دانش مرتبط به زندگي

و نيز دانشي كه به كار نمايش تن  مي يعني دانش غيرنيابتي، با وجود. شود آسايي نيايد دانش مردانه پنداشته

وبلن. عزم زنان براي ورود به عرصه دانش مردانه است دهنده يد نشان اين به نظر وبلن برخي از تحوالت جد 
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 حركتي جدي بـراي آزادي"كار"و"رهايي" با توجه به شعارهاي آنان يعني1در جنبش موسوم به زن جديد

و زندگي نيابتي را مشاهده مي و2زنان به دليل انگيزه كارگرايي. كند از روابط منزلتي، قيوميت در انساني خود

و با ميل به جستجوي استقالل، احساس مـي كننـد كـه بايـد در برابـر اعتراض نسبت به زندگي نيابتي شان

بي محرك و حتي در واكـنش بـه وضـعيت محيط اقتصادي، به شيوه واسطه هاي اي فعال واكنش نشان دهند

در قوي پيشين خود انگيزه  و ورود  فراينـد توليـدي جامعـه تري، نسبت به مردان، براي مستقل زندگي كردن

مي.دارند در. كند وبلن ورود زنان به آموزش عالي را در پرتوي اين تحوالت ارزيابي آموزش عالي پيش از اين

و طبقات تن  و توليدي خدمت آموزش كشيشي آسا بوده است ولي در حال حاضر با توجه به واقعيت اقتصادي

و اين تحول، ورود زنان به حوزه امتيـازات زندگي نوين نهاد آموزشي از وضعيت پيشين پا را  فراتر نهاده است

و انساني وبلن در آموزش عالي نوين بين دانش.آموزش عالي را ممكن ساخته است  و رشـته3هاي كالسيك

برخي از پژوهشگران اخير رشته هاي گوناگون علمي را از حيث تفاوت هـاي. تمايز مي گذارد4هاي واقع گرا

و روش شناخ  را) 1992؛آستين 1964اسنو(تي از همديگر متمايز كرده اند نظري ولي وبلن رشته هاي مزبـور

هاي انساني به نظر او هدف رشته.با توجه به ارتباط آن ها با گسترده ترين تمايالت فرهنگي ارزيابي مي كند 

و آرمان آموزش فرهنگ، خصائل، ذوق  گراآمـوزش هـاي واقـع هاي سنتي است در حالي كـه هـدف رشـته ها

و مدني است مي رشته. كارآيي صنعتي هاي انساني مصرف دهند اما رشته هاي فني، كارآيي توليدي را افزايش

و ويژگي را تشويق مي  مي كنند را اين دانش.پرورانند هايي متناسب با نظام منزلتي را و تالش دانشجو ها وقت

و در تـرويج آرمـان هـاي كالسـيك دانش. دهند براي كسب دانش غير مفيد هدر مي  هـاي تجملـي مؤثرنـد

و فعاليت دانـشجويان در كـسب دانـش بخش عمده. كند استعدادهاي كارگرايي را عقيم مي  هـاي كالسـيك

مي انساني صرف ضايع  و كار وي هدف ها برآورنده شود زيرا اين دانش كردن وقت هاي نمايشي طبقه تن آسا

و آبرومند وسيله .ي هستند مؤثري براي كسب اشتهار

اين نوشتار با رويكردي انتقادي ديدگاه وبلن در مورد انگيزه ورود زنان به آموزش عالي را مـورد اسـتفاده

و توانـايي. دهد قرار مي  هـاي مـالي وبلن هر چند فعاليت هاي مصرفي را بيشتر در رابطه با بازنمـايي ثـروت

او. كنـد رفتارها نيز حركت مـي كند ولي گاه به سمت بازشناسي اهميت فرهنگي اين تحليل مي  بـراي مثـال

 
1 . New-woman movement 

2 . Workmanship 
3 . Humanities 
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و نمايشي را حتي در بين بي و حتي در خيرخواهانـه نواترين اليه رواج رفتارهاي مصرفي تـرين هاي اجتماعي

و يـا اسـتفاده"كردن تظـاهري ضايع"وبلن. كند فعاليت ها نيز مشاهده مي   را بـه معنـاي هـدر دادن مـال

ف نامناسب نمي و تنها بر و سودمندي آن تأكيد دارد؛ زيـرا كـسي كـه ايـن شـكل داند، قدان كاركرد اقتصادي

ضـايع كـردن. گزيند اصوالً مسئله سودمندبودن به معناي اقتـصادي بـراي او مطـرح نيـست مصرف را برمي 

و عريـان خـود انگيـزه  دهـد بلكـه انگيـزه هـاي رفتارهـاي مـصرفي را شـكل نمـي تظاهري در شكل ساده

و تـالش خـود در راهـي كننده همنوايي مصرف و صرف وقت و سازگاري با قوانين متداول آراستگي  با عرف

مي. پسنديده است و قانون ضايع كردن افتخارآميز ، مـذهبي تواند احساسات وظيفه شناسي، زيبايي شـناختي

و نيز درك علمي از حقيقت را تحت تأثير قرار دهد   تمـايز هاي وبلن عـدم مهم ديگر در انديشه نكته.اخالقي

و ضايع ي سودمندي دو كننـدگان در ارزيـابي مـصرف. هاي واقعي است كردني در پديده دو جنبه هـاي خـود

مي عنصر احترام  و كارآيي را با همديگر در نظر و توليدكنندگان نيز عالوه بر معيار كارآيي تالش آميزي گيرند

بـدين ترتيـب وبلـن. يدي خود بـرآورده سـازند آميزي را نيز در كاالهاي تول كنند تا اقتضاي عنصر احترام مي

از هاي غيراقتصادي را نيز ممكن مـي مندي رفتارهاي مصرفي از ديدگاه ارزيابي فايده  و حتـي بـا الهـام دانـد

و بدون ارتباط با جايگـاه هاي او مي توان مصرف افتخارآميز را به عنوان يك مقوله ديدگاه  مستقل فرهنگي

ت و بدون .وجه به پيامدهاي اقتصادي آن مورد بررسي قرار داداقتصادي افراد

و با انگيزه و سودمندي آموزش عالي در شرايط مورد نظر وبلن در خدمت جامعه صنعتي بوده هاي كارآيي

مي. پيوند دارد  يـا فقـدان) 1382راد قـانعي(توان به عنوان شرايط ناهمزماني دانش شرايط موجود در ايران را

ب  و در اين وضعيت آموزش عالي را بيـشتر ين فعاليت پيوند انداموار و نظام اجتماعي توصيف كرد هاي علمي

و عليـت.توان در ارتباط با فرايندهاي زندگي روزمره مورد بررسي قرار داد مي به نظر وبلن الگـوي عقالنيـت

و بهره غيرشخصي در علوم  و مهندسي به افزايش كارآيي در فيزيكي شرايط ايران ايـن وري مي انجامد ولي

از. دسته از دانش ها نيز ارتباط اندكي با فرايندهاي توليد صنعتي دارند  اين واقعيت كه در ايران بخش زيادي

مي دانشجويان زن در علوم  و مشاركت اندكي در رشته انساني تحصيل و مهندسي دارند، شايد كنند هاي فني

ابل ديدگاه وبلن درخصوص نقش اقتصادي آموزش عالي قـرار تحليل اين نوشتار را كه به طور مستقيم در مق 

. انساني برخوردار سـازد گرايانه در علوم هاي مصرف او درباب انگيزه نظريه دارد، به طور غيرمستقيم از پشتوانه 

و دانش كارورزي مردان نمي الزامات غريزه ها به خوبي تأمين كننده در شرايط ما كه دانشگاه ن آموختگا باشند

و يا اشتغال آنان با زمينه آموزش عالي مرد بيش از پيش دچار بيكاري مي شـان ارتبـاط هـاي تحـصيلي شوند
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ايـن زنـان بيـشتر. كارگرايي تبيين كـرد توان با غريزه ها را نمي هاي زنان براي ورود به دانشگاه ندارد، انگيزه

مي جذب رشته و مصرف تظاهري سازگاري داردهشوند كه از نظر وبلن با روحي هاي علوم انساني . آسايش

و نتيجه  گيري بحث تحليلي
و تربيت نيـروي انـساني داراي يـك لبـه آموزش عالي در همه و دنيا عالوه بر ابعاد اقتصادي  شخـصي

و همگام با كاهش نقـش فرهنگي نيز مي باشد ولي اهميت اين جنبه در مورد كشوري چون ايران روز به روز

و  و رشد فزاينده بيكاري دانش اقتصادي هرچنـد ايـن. آموختگان در حال افزايش اسـت سياسي آموزش عالي

نظر از جنسيت آنها صادق است ولي بـا توجـه بـه داوطلبان ورود به دانشگاه صرف فرهنگي در مورد همه لبه

و ميـزان بـاال  و نيـز سـهم كمتـر زنـان در بـازار كـار تر بيكـاري اهميت بيشتر مصرف فرهنگي براي زنـان

مي دانش اي فرهنگي ها را به عنوان مقوله توان ورود زنان ايراني به دانشگاه آموختگان زن با صراحت بيشتري

و تحليل كرد .تجزيه

هـاي تغييـر انگيزشـي در بـين برهم خوردن تعادل در تركيب جنسيتي دانشجويان را بايد به مثابه نشانه

ا. متقاضيان آموزش عالي تلقي كرد  نگيزه پسران براي ورود به دانشگاه تاحدي ناشي از كاهش نقـش كاهش

مي ابزاري آموزش عالي براي تحرك طبقاتي،  و درآمد مناسب افزايش انگيزه دختران نيز. باشد تأمين مشاغل

و اهميت نمادين دانشگاه در زندگي روزمره مي  در شـرايطي كـه آمـوزش.باشد نشانه افزايش نقش فرهنگي

و گسترش دولتن داللت عالي در ايرا  از–هاي ابزاري خود براي تحرك طبقاتي، تكوين هويت ملي  ملت را

و وابسته به زيست جهان روزمره اهميـت بيـشتري يافتـه و زنـان بـا دست داده است، كاركردهاي بياني انـد

م هاي بياني بيشتر به همراه بقايايي از مردان اين بدنه حساسيت مي ناكارآي آموزش عالي را كننـد تـا صرف

. زندگي روزمره خويش را معنادارتر سازند

دختران در ورود به دانشگاه به نيابت از خانواده پدري يا همسري خود اين كاالي فرهنگي را مصرف مي

و مـادر را افـزايش.كنند و پدر وجود دختر دانشجو يا تحصيلكرده در خانواده، منزلت اجتماعي گروه خانوادگي

ت. دهد مي بديل دختر تحصيلكرده به همسر تحصيلكرده گاه مصرف نيابتي به نماينـدگي از سـوي خـانواده با

مي همسر صورت مي  و زن به نيابت از سوي شوهر پايگاه فرهنگي خانواده را به نمايش پيـدايش. گذارد گيرد
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ع مـصرف گرايش جديدي در تساوي يا افزايش تحصيالت زنان نسبت به شوهران آنان تا حدي بـا ايـن نـو

. پذير است نيابتي توضيح

و نهاد ازدواج با مجموعه و مناسك شبه مذهبي در جامعه ايراني اهميت زيـادي دارد اي از مراسم مذهبي

و دختران به شيوه  مي پسران آوران خـانواده پسران بيشتر خود را نـان. روند هاي مختلف به استقبال اين رخداد

و در وهله مي پي اي خود را بيشتر در فعاليته اول آرمان شناسند و سياسي مي هاي اقتصادي امـا. كنند گيري

و به شيوه  و گاه بسيار رومانتيك آرمان دختران به طور سنتي هـاي خـود را در ازدواج، تـشكيل اي بالواسطه

و نقش مي خانواده و مادري دنبال به.كنند هاي نهادين همسري و در حالي كه پسران بنا داليل در اين شرايط

مي ابزاري عرصه دانشگاهي را فرو مي  يابند كه از دسترسي نهند، دختران بنا به داليل ابرازي آمادگي بيشتري

در ايـن بـازار. به آموزش عالي به عنوان يك مزيت نسبي براي حضور در بازار فرهنگي ازدواج استفاده كننـد 

و از سوي ديگر چارچوب هاي سنتي همسر فرهنگي از يك سو ازدواج اهميت سنتي خود را حفظ كرده است 

در همسر گزيني كنوني. انتخاب كمابيش آزاد همسر توسط خود آنان تبديل شده است يابي براي فرزندان به

و مزيت قدرت چانه  در در بازار رقابت.اند هاي نسبي طرفين بيش از قبل اهميت پيدا كرده زني آلود ازدواج ،كـه

يل خانواده به دليل مشكالت مالي به تعويق مي افتد، دانش يـا حـداقل مـدرك آن تمايل پسران براي تشك 

و يك مصرف فرهنگي منزلت آفرين تبديل شده است . تحصيلي براي دختران به يك مزيت نسبي

و مدرنيته را در اختيـار آنهـا ها شيوه ورود زنان ايراني به دانشگاه هايي براي حل مسأله تعارض بين سنت

و انديشه آنان از طريق فضاي دانشگاه.دده قرار مي  از ها با دنياها و پـس از فراغـت هاي جديـد آشـنا شـوند

مي تحصيل نيز به انتظارات جامعه براي پذيرش نقش  اين وفاداري دوگانـه. دهند هاي سنتي خانوادگي پاسخ

و احتمال دارد كه در كنار لزوماً از حيث زماني دو مقطع مختلف را در برنمي  و آن گيرد  همديگر به جلو برونـد

و حتـي ميـل.كنند هنگامي است كه دختران دانشجو در دوران تحصيل خود ازدواج مي ورود زنان به دانشگاه

و تقابـل عرصـه  و كسب درآمد ،به دليل اهميت نهاد خانواده در ايران، به معنـاي خـروج از خانـه به اشتغال

ازدواج، خانواده،" از انگيزه هاي آنان هنوز به مقوالت عمومي با عرصه خصوصي نيست، زيرا بخش زيادي 

و مادري  و ورود به دانشگاه امكـان پاسـخگويي. ارتباط دارد"همسري براي دختران ايراني تشكيل خانواده

مي– دوگانه سنتي به اقتضائات يك جامعه  مي مدرن را فراهم و البته كه اين دو دنيا به همديگر راه يابند كند

ميو  براي مثـال زنـان تحـصيلكرده امكانـات جديـدي را بـراي. دهد هريك ديگري را تحت تأثير خود قرار

و از طريق مذاكره، چانه پاسخگويي به اقتضائات سنتي پيدا مي  و يا با تأمل در آنها و اعمـال فـشار كنند زنـي
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و دموكراتيزه با مردان را براي بازانديشي در ساختار خانواده مي ساختن آن زنان تحصيلكرده. كنند خود همراه

دار آمادگي دارند تا از طرف اعضاي خانواده خود حاملين دانش نيابتي باشند ولي اين بار اجـراي نقـشو خانه 

و هاي خويش را مايه آنان به شرطي آموزش. كنند نيابتي خود را به اصالح ساختار خانواده مشروط مي   افتخار

خ و همسران هاي متفاوت بتوانند آرزوي هميـشگي دانـش بـراي دهند كه در زمينه ود قرار مي منزلت خانواده

با. مقدورات خويش تحقق بخشند تعديل شرايط پيرامون خود را در محدوده  بدين ترتيب دانش نيابتي اين بار

و پايين آوردن سرور از جايگاه خويش همراهي دارد .ميل به دموكراتيزه كردن زندگي روزمره

اي مرتبط بـا مـصرف فرهنگـيه حداقل براي زنان بيش از آنكه بخشي از صنعت دانش باشد، مقوله دانشگا

و سوي اقتصادي جامعه بـيش از آن كـه در خـدمت. است و سمت زنان تحصيلكرده با توجه به ساختار بازار كار

در. را تـشكيل خواهنـد داد"اي مبتني بـر دانـش خانواده" قرار گيرند، از طريق ازدواج"اقتصاد مبتني بر دانش"

و منزلـت مـي اين خانواده و در دمـوكراتيزه هاي دانش محور، زنان تحصيلكرده براي خانواده اعتبار كـردن آورنـد

و گاه شوهران مشاركت مي  و آموزش فرزندان مي خانواده كنند تا با تـأمين كنند، در حالي كه مردان بيشتر تالش

و گاه همسران خود باشندهاي زندگي جوابگوي الزامات هزينه . اين صنعت فرهنگي پرهزينه براي فرزندان
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