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فروغ فکری | آن ظهر بهــاری که اعظم طالقانی 
عزمش را جمع کرد تا با واکــر مقابل پله های وزارت 
کشور بایســتد، نگاه ها و حرف ها به  اصل115 قانون 
اساسی متوجه شد. تعریف از رجل سیاسی و حضور 
زنان در مدیریت های کالن. اعظــم طالقانی از پله ها 
پاییــن آمد و نامش در فهرســت نهایــی نامزدهای 
ریاست جمهوری نیامد، اما این حضور برای خیلی ها 
نشــانه  خوبی تلقی شد. در ســال های اخیر زنان در 
پست های کلیدی تری دیده شدند. چهار معاون وزیر، 
دو معاون استاندار، ســه فرماندار و 24نفر بخشدار. 
اینها آماری اســت که شهیندخت موالوردی، معاون 
امور زنان رئیس جمهوری در گفت وگو با »شهروند« 
ارایه می دهد. آماری که قرار اســت به زودی با عنوان 
بانک اطالعات زنان مدیر منتشــر شــده و مشخص 
شود که هر اســتان چه ســهمی از مدیران زن دارد. 
پست های بسیاری که هرگز رنگ زن به خود ندیده، 

پست هایی که سالیان سال است در تسخیر مردانند. 
موالوردی می گوید در دولت تدبیر و امید هرچند 
زنی را در ســطح وزیر ندیدیم، اما در سطوح میانی به 
باالی مدیریتی شاهد اتفاقات بســیار مهم و مثبتی 
هستیم. اطالعاتی که نشــان می دهد در پایان دوره 
چهار ســاله شــوراها در زمینه حضور زنان رشدی 
43 درصدی داریــم. »دو معاون اســتاندار داریم که 
قبال هرگز کســی را در این پست نداشتیم. در ادارات 
کل استان ها که سمت ها بسیار مردانه تلقی می شد، 
اما حاال مدیر تعزیرات و گمرگ بوشــهر زن هستند. 
رئیس اداره ارشــاد بوشــهر هم مســئول زن است. 
 اینها مشــاغلی اســت که پیش از این هرگز از زنان

 استفاده نمی شد.« 
موالوردی معتقد اســت همیــن نمونه ها جلوی 
بهانه هایــی مانند این که زنان تجربه کار در ســطوح 
مدیریتی ندارند را می گیــرد: »حاال می بینیم که در 
بخش های گوناگون با جدیت مشغول به کارند. زنی 
که معاون استاندار است، قطعا می تواند بعدا استاندار 
شود. زنی که فرماندار است می تواند معاون استاندار 
شود و به همین ترتیب می شــود از ظرفیت زنان در 
ســطوح باالی مدیریتی اســتفاده کــرد.« معاونت 
امور زنــان به گفته موالوردی از همــان ابتدا معرفی 
و انتصاب خانم ها را در دســتور کار قرار داد و یکی از 
مواردی که درحال حاضر بــر آن تمرکز کرده، ایجاد 
 درصد مشــخصی برای حضور زنان در ســمت های 
مدیریتی اســت. موردی که در برنامه ششم  توسعه 
تحت عنوان تعادل جنسیتی در مدیریت پیش بینی 
شده که  براساس آن ساالنه 10 درصد بر میزان زنان 
مدیر افزوده شود. »برای جبران عدم تجربه و مهارت، 
آموزش و مهارت افزایی مدیران زن با همراهی وزارت 
کشور را اجرایی  و سعی کردیم مهارت های الزم برای 
ارتقای آنها را داشته باشــیم. برای همین هم آزمون 
اســتخدامی را دوماه متوقف کردیم که البته دستور 
رئیس جمهوری هم بود که تا رعایت عدالت جنسیتی 
این مورد متوقف بماند. بعد از آن 300فرصت شغلی 
اضافه شــد که در مرحله نخست پذیرش، 54 درصد 

خانم و 46 درصد آقا پذیرش شده اند.«
 موالوردی می گوید: در زمان اصالحات هم دوره ای 
تحت عنوان »تربیت 300مدیر زن« برگزار شــد که 
تمام ســوابقش را از بین برده انــد و اطالعات و آمار 
افرادی که در این طرح شرکت کرده بودند را به کلی 
معدوم کرده اند و در نتیجه نتوانستیم هیچ سابقه ای 

از آنان به دست بیاوریم. 
حاال از میان سه فرماندار زن، یکی از آنها در فاجعه 
منا جانش را از دســت داده، یکی هم بازنشست شده 
است. اما اخیرا یک فرماندار در شهر کارون خوزستان 
منصوب شده اســت. فرماندارانی که از نظر مالوردی 

می توانند استانداران آینده باشند.
ریاست شــهرداری هم از جمله دیگر پست هایی 
است که در تعدادی از شهرها توانسته مدیر زن داشته 
باشد. نخستین شهردار زن در سال  1375 و در تهران 
به این سمت دســت پیدا کرد. زهرا صدراعظم نوری، 
در حالی نخستین زن شهردار ایران است که بعد از او 
افرادی دیگر و در شهرهای مختلف توانستند به این 
پست دست یابند. به این ترتیب عالوه بر تهران، مریم 
پاکزاد توانست رای 5 عضو شورای شهر چهارم شهر 
لولمان را به دســت آورد و نامش را بــه عنوان جوان 
ترین شــهردار اســتان گیالن ثبت کند. همینطور 
سامیه بلوچ زهی نیز دیگر زنی بود که در 26 سالگی 

به عنوان شهردار کالت )مرکز شهر سرباز( در استان 
سیستان وبلوچستان انتخاب شد. 

منطقه 6 شهر مشهد هم شهردار زن به خود دیده 
و شراره معدنیان ســال 1385 با حکم شهردار وقت 
مشهد، به ساختمان منطقه 6 شــهرداری این شهر 
رفت. هرچند عمر ریاســت او او تنها 3 ماه بود. تبریز 
و شهر »ســرگز احمدی« از حوالی شهر پارسیان در 
استان هرمزگان هم از جمله دیگر شهرهایی هستند 

که شهردار زن داشته اند.
استان مدیران زن

»می دانستم اول باید ســعی کنم خودم را به مردم 
بقبوالنم تا مرا با جنس زن بپذیرند؛ آن هم در شهری 
که نگاه مردان به زنان فراتر از خانــه نبود. حاال باید 
در ایــن بافت اجتماعــی تغییر و تحولــی بزرگ به 
وجود مــی آوردم؛ یعنی چندین پلــه را با هم یک جا 
می رفتم.« اینها جمالت حمیرا ریگی، یکی از ســه 
فرماندار کشور در قصرقند است. در استانی که تعداد 
زنان مدیر در آن از تمامی استان ها بیشتر است. آنها 
70نفرند که نام شان در پســت های مدیریتی استان 
سیستان وبلوچستان ثبت شده است. 70زن. زنانی که 
باید خودشان را به مردم بقبوالنند، زنانی که کارشان 
دشوار است، آن هم در مناطقی که نگاه مردان به زنان 

فراتر از خانه نیست. 
ســکینه اشــرفی یکی از مدیران تازه وارد استان 
است. دو ماه است که راهی سیســتان شده. استانی 
که اگر در بخش های مختلف رنگ توســعه را کمتر 

به خــود دیــده، اما حضــور 70زن در پســت های 
گوناگون اعم از فرماندار، معاون اســتاندار، دهیار و... 
نام سیســتان را به صدر اخبار آورده اســت. اشرفی، 
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری سیستان وبلوچستان است. سمتی مهم که 
شهیندخت موالوردی، آن را ازجمله پست های مهم 
برای استان هایی با توسعه یافتگی کم می داند: »خانم 
اشــرفی پیش از این در خراســان جنوبی هم همین 
پست را گرفتند. پست حساسی است به خصوص در 
استان هایی مثل خراسان جنوبی و سیستان که در راه 

توسعه هستند.« 
اشرفی از  ســال 1389 در دفتر توسعه منطقه ای 
سازمان برنامه و بودجه کشــور دارای مسئولیت و 
فعالیت بوده  و قبل از آن در دفاتر دیگر ســازمان و 
اســتان زنجان و آذربایجان غربی هم حضور داشته 
اســت. کار ویژه او در دفتر توسعه منطقه ای، تدوین 
برنامه های خاص برای مناطق کمترتوسعه یافته که 
لفظ محروم به آن اتالق می شــد، اســت و با توجه 
به این که براساس شــاخص های اقتصادی، استان 
سیستان وبلوچستان همیشه در رتبه های پایین این 

شاخص ها قرار داشــت، حاال دو ماه است که در این 
پست حساس به این اســتان آمده. او در گفت وگو با 
ما می گوید که در طی چهار سال اخیر به صورت ویژه 
به مناطق حاشیه نشینی این استان ورود کارشناسی 
یافته و سفرهای متعددی به این استان و همین طور 
جلسات بسیاری را با مسئوالن استانی داشته است. 
»تز دکترایم با موضوع »رشــد حامی فقرا« بود که 
همین باعث شــد تا به این منطقــه توجهی خاص 
 داشته باشم و آشنایی نسبتا دقیقی به مسائل استانی

 پیدا کنم.« 
از مرکز آمد. بومی استان نبود و همین هم عاملی 
شد تا برخی او را مناسب این کار ندانند. »از زمانی 
که منصوب شدم، در استان مستقر و ساکن هستم. 
از طرفی شــاخص خدمت و فعالیت را توانمندی و 
اشــراف بر امور مربوطه می دانم و فکر می کنم در 
نگاه مردم هــم بومی و غیربومی بودن شــاخص 
مهمی نیست و منشأ اثربودن و برداشتن قدم برای 
توسعه استان و کاســتن از عقب ماندگی های آن 
شاخص تعیین کننده است و خوشحالم که معاون 
قبل، خانــم اربابی به عنوان یک سیســتانی امروز 
در یک ســمت ملی یعنی معاون سازمان برنامه و 

بودجه کشور فعالیت می کند.«
اشــرفی ظرفیت های سیســتان را که می تواند 
به توســعه اســتان برســد، در پتانســیل عظیم 
نیروی انســانی متعهد و تحصیلکرده دانشگاهی، 
امنیت گســترده و فراگیر در منطقــه، همراهی و 

همگرایی اقوام مختلف استان بالخص روحانیون 
معظم شــیعه و اهل ســنت در اســتان، ظرفیت 
مرزی بســیار گســترده، مرز های خاکی وسیع با 
دوکشور افغانستان و پاکســتان و مرزهای آبی و 
وجود تنها بندر اقیانوسی کشــور در استان، تنوع 
اقلیمی و قابلیت هــای طبیعی، گونه های جانوری 
و گیاهی که می تواند به عنوان قطب گردشــگری 
و طبیعت گردی درتمام فصول  ســال موردتوجه 
قرار گیرد، ظرفیت باالی کشــاورزی با محصوالت 
متنوع که قابلیت صدور بــه بازار داخلی و خارجی 
را دارد و همچنیــن ظرفیت هــای خالــی و بکر 
برای توســعه صنعتی و خدمــات بازرگانی و نیز 
صنایع دســتی متنوع و قابل ارایه در بازار جهانی و 
ظرفیت  عظیم برای توســعه بخش شیالت و غیره 
به عالوه دانشگاه های متعهد با رشته های تخصصی 
متنوع که می تواند چرخ توســعه اســتان را مهیا 
کند، می داند. مواردی که می تواند توسعه را برای 
استان محروم سیستان به همراه بیاورد. استانی با 

ظرفیت های باال.
1407 زن داوطلب شوراها در سیستان

از  ســال 92 و روی کارآمــدن دولــت جدیــد 
حضور زنان در مناصــب مدیریتی و همین طور در 
صحنه های سیاســی و اجتماعی سیستان بیشتر 
شد. حضوری که اشرفی می گوید نه فقط برمبنای 
جنسیتی بلکه برمبنای شایسته ساالری انجام شده 
است. »شاهد این مدعا حضور دو فرماندار زن در دو 
شهرستان جدیدالتاسیس استان است که به مراتب 
شرایط این دو شهرستان در ابتدای حضور آنان در 
وضع بسیار پایین زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی 
و... قرار داشته و امروز پیشرفت قابل توجهی با توجه 
به مدیریت آنان حاصل شــده اســت، با توجه به 
تعهد و سخت کوشی که در چند سال اخیر از خود 
نشــان داده اند، حضور سه بخشدار زن و همچنین 
زنان متخصــص در عرصه هــای فعالیت در حوزه 
برنامه ریزی، تسهیل سرمایه گذاری، گمرک استان 
و حفاظت محیط زیست که توانسته اند رتبه استان 

را در این حوزه ها ارتقا ببخشند.«
اشــرفی می گوید در ســال های اخیر زنان در 
سیستان اعتماد به نفس شــان افزایش پیدا کرده 
اســت. »به مشــارکت حداکثری زنان در ثبت نام 
پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر 
و روســتا می توان اشاره کرد که شــمار داوطلبان 
زن در اســتان 1407نفر و نســبت به دوره قبل 
117درصد رشــد داشــته اســت که در برخی از 
روستاها، تمامی ثبت نام شوندگان را زنان تشکیل 
داده اند. همین طــور حضور و فعالیــت بانوان در 
تشــکل های مدنی و ســازمان های مردم نهاد در 
سطح استان قابل توجه و ملموس است.« نکته ای 
که به گفته اشــرفی با حمایت و کمک استاندار در 
این ســال ها همراه بوده است. »اگرچه با شناختی 
که از ظرفیت های سرمایه های انسانی استان دارم، 
معتقدم هنوز هم ظرفیت های زیادی برای حضور 
بانوان در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری 
اســتان وجود دارد، اما نگاه مثبتی که استاندار به 
حضور بانــوان در عرصه های اجتماعی، سیاســی 
و مدیریتی دارد هم توانســته اثر بسیار مثبتی بر 

فعالیت بانوان داشته باشد.« 
اگر سیستان بیشترین زن مدیر در کشور را دارد، 
تهران و خوزســتان براســاس گفته  سال گذشته 
فهیمه فرهمندپور، مشــاور وزیر کشــور در امور 
زنان و خانواده در رده های بعدی قرار دارند. ســهم 
سایر استان ها بسیار محدود است و استان هایی هم 
داریم که تاکنون رنــگ مدیر زن به خود ندیده اند. 
حضور زنــان در بعضی ادارات و ســازمان ها مانند 
سازمان ملی اســتاندارد، وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت ورزش و جوانــان، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد و در رأس 
این دستگاه ها ســازمان بهزیستی محسوس است 
و بنا به گفته فرهمندپور سایر ادارات و سازمان ها 
همچنان صندلی را به زنان اختصاص نداده اند که 
البته بخشی از این به مطالبه گرنبودن مداوم زنان 
مربوط است. چنانچه ریگی می گوید: »یادتان باشد 
هیچ کس قرار نیســت به زنان چیزی تعارف کند، 

آنها باید خودشان حق شان را بگیرند.«

گام هایی برای حضور زنان در مدیریت کالن

مدیریت رنگ زنانه می گیرد
  موالوردی: در پایان دوره 4ساله شوراها در زمینه حضور زنان رشدی 43 درصدی داریم 
  4معاون وزیر، 2 معاون استاندار، 3 فرماندار و 24 بخشدار زن در کشور مشغول به کارند
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یکی از مشکالت کنونی دنیاي کار، عدم حضور متناسب زنان با 
توجه به شایستگی هاي آنان از نظر تحصیالت عالی و تجربه در 
پست هاي مدیریتی است. عوامل متعددي می تواند در این مسأله 
نقش داشته باشد. بر همین اساس هوشنگ تقی زاده تحقیقی را با 
عنوان »شناسایی موانع ارتقاي زنان به پست هاي مدیریتی« در 
 سال91 در شــماره هفدهم »زن و مطالعات خانواده« انجام داده 
که هدف این تحقیق شناســایی موانع ارتقاي زنان به پست هاي 
مدیریتی است. براي دستیابی به این هدف در این تحقیق 8فرضیه 
مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی بوده. نتایج این بررسی 
نشان می دهد که کلیشه جنسیت، تبعیض جنسیت، تضاد بین کار 
و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت رهبر سازمان، 
عدم حمایت خانواده، روابط در کار و ســقف شیشــه اي از موانع 

ارتقاي زنان به پست هاي مدیریت محسوب می شوند. 
واژه »جنسیت« در قالب هاي مختلفی مورد استفاده قرار گرفته 
است تا به افراد کمک کند که جنبه هاي تعامالت کاري بین زنان و 
مردان را مورد بررسی قرار دهند. این موضوع اغلب مورد توجه زنان 
بوده است تا موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشند و دیدگاه هاي 
جامعه را نسبت به جایگاه خود تغییر دهند. ساختارهاي روابط و 
تعابیر درخصوص نقش زنان در فعالیت هاي اجتماعی و سازمانی با 
توجه به مؤلفه هاي فرهنگی، طبقات اجتماعی، اعتقادات مذهبی 
و بسیاري دیگر از عوامل در جوامع مختلف، تفاوت هاي فاحشی با 
هم دارند. بسیاري از صاحب نظران به ویژه در آمریکا و انگلستان به 
وجود اختالف نظر درخصوص فعالیت زنان و مردان اعتقاد ندارند و 
بر این باورند که برداشت ها از نابرابري عمدتا از سوي زنان مطرح 
می شود که به دنبال اثبات این موضوع هستند که خود را با مردان 

همانندسازي کنند. 

در تقسیم طبیعی نیروي انسانی سازمان ها، آگاهانه یا ناآگاهانه 
زنان به حاشیه رانده می شوند و رشد و ترقی آنان براي سایر افراد 
بی اهمیت تلقی می شود و حتی گاهی دستیابی آنان به درجه هاي 
عالی عجیب و غیرقابل تحمل می شود، زیرا تصور غالب این است 

که آنان باید در حاشیه باشند و هرگز نباید در رأس قرار گیرند. 
امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهاي درحال توسعه بلکه در 
کشورهاي توسعه یافته هم از مقوله هاي مهمی است که مورد توجه 
صاحب نظران علوم مختلف قرار گرفته است و در سطح جهانی هم 
سازمان هاي بین المللی توجه ویژه به جایگاه زنان در کشورهاي 
مختلف دارند. از این رو، همواره مقوله زنان و به ویژه مشارکت آنها 
در تصمیم گیري ها و مشاغل سطوح عالی مورد توجه بوده است. 
یکی از شاخص هاي مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی و 
نیز توانمندسازي زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت 
زنان در تصمیم گیري هاي کالن کشور و همچنین حضور آنها در 

پست هاي مدیریتی است.
ارتقاي زنان به پست هاي مدیریت در جامعه امروز بیش از پیش 
حایز اهمیت است. اشتغال زنان خصوصا در سطوح باالي مدیریت 
داراي پیامدهــاي مثبتی از قبیل کاهش میزان باروري، رشــد 
شاخص هاي توسعه انسانی زنان به تبع افزایش دانش و مهارت آنان 
و همچنین رشد فرهنگ عمومی، افزایش شاخص هاي بهداشتی، 
بهبود پیشــرفت تحصیلی فرزندان زنان تحصیلکرده و ایجاد و 
تقویت احساس امنیت است، اگرچه زنان بیش از نیمی از جمعیت 
را تشکیل می دهند و از لحاظ سطح دانش و توانایی ظرفیت هاي 
نهفته اي دارند، اما سهم ناچیزي در تصدي پست هاي مدیریتی 
دارند. مطالعات انجام شده در860 شرکت در ایالت متحده آمریکا 
نشان می دهد تعداد افرادي که با ملیت آفریقایی- آمریکایی در 

مشاغل مدیریتی هستند به 4 درصد افزایش یافته است. همچنین 
براســاس آمارها، تنها حــدود 11 درصد از متصدیان مشــاغل 
شرکت ها در 500شرکت برتر معرفی شده توسط »فورچون« را 

زنان تشکیل می دهند.
اما در تحقیق موانــع ارتقاي زنان به پســت هاي مدیریتی بر 
پایه 8متغیر کلیشــه جنسیت، تبعیض جنســیت، تضاد بین 
کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانــواده، عدم حمایت رهبر، 
عدم حمایــت خانواده، روابط در کار و وجود ســقف شیشــه اي 

موردبررسی قرار گرفته و نتایج زیر از آزمون فرضیه هاي تحقیق 
به دست آمده است.

1( کلیشه جنسیت از موانع ارتقاي زنان به پست هاي مدیریتی 
است.

2( تبعیض جنسیت از موانع ارتقاي زنان به پست هاي مدیریتی 
است.

3( تضاد بین کار و خانواده از موانع ارتقاي زنان به پســت هاي 
مدیریتی است.

4( تضاد بین فرهنگ و خانواده از موانع ارتقاي زنان به پست هاي 
مدیریتی است.

5( عدم حمایت رهبر ازموانع ارتقاي زنان به پست هاي مدیریتی 
است.

6( عدم حمایت خانــواده از موانع ارتقاي زنان به پســت هاي 
مدیریتی است.

7( روابط در کار از موانع ارتقاي زنان به پســت هاي مدیریتی 
است.

8( وجود سقف شیشــه اي از موانع ارتقاي زنان به پست هاي 
مدیریتی است.

به طور کلی بایــد عنوان کرد که امروزه توانمندســازي زنان و 
مشارکت کامل بر پایه برابري در همه زمینه ها ازجمله در فرآیند 
تصمیم گیري و مدیریت جامعه یکی از پیش نیازهاي توســعه 
پایدار است که کشور ما ســخت بدان نیازمند است. در جوامعی 
که هنوز تعادل مطلوب و قابل قبول و مشارکت عادالنه زن و مرد 
در فعالیت هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده است 
و فرصت منصفانه بروز خالقیت و استعداد انسان ها برقرار نشده، 
توسعه پایدار به سختی اتفاق میفتد. تداوم و شتاب توسعه هنگامی 
رخ خواهد داد که زن و مرد دوشادوش یکدیگر مسئولیت توسعه را 
برعهده بگیرند. از سوي دیگر، ارتقاي زنان به پست هاي باالتر ضمن 
توانمندکردن زنان، ســبب باالرفتن اعتمادبه نفس، کسب یک 
هویت مستقل و بهبود وضع و رشد اجتماعی آنان می شود که کل 
جامعه از اثرات آن منتفع خواهند شد. عالوه بر این دختران و زنان 
تحصیلکرده دانشگاهی و پیشی گرفتن آنان از مردان جامعه در 
چند ساله اخیر نمود پیدا کرده است که اخیرا لزوم بحث مدیریتی 

زنان را بیش از پیش مطرح  می کند.

موانع ارتقاي زنان در پست هاي مدیریتی

نام و سِمت بخشی از مدیران زن مشغول به کار در پست های مدیریتی استان سیستان و بلوچستان
حمیرا  ریگی

معصومه  پرندوار

مهربانو  جهانی

سیمین  دخت تقی مفخمی

عصمت  سعیدی مهر

مریم  پویا

ماندانا  زنگنه سروش

فریبا  برنایی بجد

سیده ثریا  سید زاده

سهیال  خسروی

نیره  پورمالیی

طاهره  هامون  نورد

فرماندار شهرستان قصرقند

فرماندار شهرستان هامون

بخشدار مرکزی شهرستان سیب و سوران

بخشدار مرکزی شهرستان میرجاوه

بخشدار مرکزی شهرستان زاهدان

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

سرپرست جدفتر استاندار و روابط عمومی

رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطالعات

مدیرکل انتقال خون

مدیرکل حفاظت از محیط زیست

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک زاهدان
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