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 دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

 

 سازي اقتصادي نقش زنان در پایدارسازي توسعه و مقاومبررسی جایگاه 
 حسن عبدالمنافی –راضیه خادم الحسینی 

 

 چکیده
-و مشارکت همه گروهتوسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهاي متعالی و رشد انسان، هنگامی موفقیت آمیز است که با یاري 

هاي مختلف جامعه نقش دهند و امروز در بخشنیمی از جمعیت جهان را تشکیل می  زنان هاي اجتماعی صورت پذیرد.
هاي جوانان ، نوجوانان، کودکان و تأثیر تربیتی و عاطفی بر نیم دیگر آفرینی دارند. زنان به دلیل ارتباط مستقیم با گروه

ها ریزياما در کشورهاي در حال توسعه علی رغم همۀ برنامه آیند،ین گروه اجتماعی به شمار میجمعیت، مهمترین و مؤثرتر
ترین زمینه هاي حضور زنان در عرصه یکی از مهم اند به جایگاه و نقش مناسب خود دست یابند.ها هنوز نتوانستهو حمایت

ها در تقویت فرهنگ و ایجاد س، نقش محوري مداخله دولتتوسعه پایدار، کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان است. براین اسا
وري، رشد اقتصادي و توسعه بستر مناسب براي گسترش کارآفرینی با مالحظه نقش بدون جایگزین زنان در افزایش بهره

گونگی در صدد است، ضمن انجام یک تحلیل اقتصادي مختصر در زمینه توسعه، به چ مقالهاین . پایدار اجتناب ناپذیر است
هاي گذاري مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروي فعال جامعه در فعالیترابطه میان موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تأثیر

 اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعی بپردازد.
 

 کارآفرینی، توسعه پایدار، جایگاه زنان، اقتصاد، توانمندي زنان  کلمات کلیدي:
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 مقدمه
گویی جامعه به اصطالح  شود. دیرزمانی نیست که نام زنان ایرانی در کنار لغاتی چون توسعه و توانمندي به کار گرفته می

درحال گذار از سنت به مدرنیته این را هم به خود قبوالنده که زنان توانمند نه تنها مانع که در رشد وتوسعه تاثیرگذاري 
سعه بر محور توانمندسازي زنان استوار شده است اما این حقیقت که زنان ایرانی در هاي امروز تو بسزایی دارند و تئوري

جانبه نیازمند مدیران  گیر و همه توان منکر شد که جامعه براي توسعه همه اند نمی ها دانشمند شده اما توانمند نشده دانشگاه
مند باشند. جامعه براي حرکت  ماعی بیشتري بهرهمندي ازضریب هوشی باالتر از هوش اجت جاي بهره  مرد و زنی است که به

در مسیر توسعه لزوماً به وجود افراد دانشمند وابسته نیست بلکه به افراد توانمندي تکیه دارد که بتوانند در تحول مناسبات 
 ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزانیکی از مهم اجتماعی مشارکت جدي داشته باشند.

اهمیت و اعتباري است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوي زنان معطوف شده است زیرا 
امروز، براي تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان 

تأثیر بسیاري در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروي انسانی آن جامعه نیروي فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً 
خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادي بستگی داشته و از این رو در تحول همه 

 گردد. جوامع انسانی، عاملی بنیادي محسوب می
دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت هان را زنان تشکیل میبا توجه به این که نیمی از کل جمعیت ج

هاي جهان به زنان اختصاص یافته است. پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و داراییمی
هاي جهانی در چند سال زمانبنابراین وجود نابرابري براي زنان در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد که در برخی از سا

هاي مختلف جهانی قرار هاي خرد وکالن اقتصادي و اجتماعی سازمانریزياخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در برنامه
 گرفته است.

در مورد تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در سطوح اللملی هاي بینسازمان مطالعات متعددي از سوي در چند سال گذشته،
ها وتمایالت زنان و نقش زنان در توسعه انجام اي، ملی، میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت زنان، نگرشمنطقه

ریزان جهت حل مشکالت مربوط به دست برنامه گذاران وسیاست ها،شده است که سعی در آماده سازي افکار عمومی ملت
ایی که در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي اجتماعی کشورها، توجه به یابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است. ازآنج

 نیروي انسانی و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نیز امري ضروري است.
 

 تصادي اق نقش زنان در توسعه
هاي حقوق بشري است که مسیر تأمین حقوق بشر پایدار را در  هاي اقتصادي زنان، یکی از عناصر و مؤلفه حق کار و فعالیت
ي اقتصاد و دیگر توانمندي  هاي گوناگون است: یکی نقش زنان در توسعه کند. حق کار زنان داراي جنبه جهان هموار می

هاي محو خشونت علیه زنان را تسهیل  شود و زمینه یی اقتصادي زنان نیز منجر میزنان است که به خوداتکایی و خودکفا
ي عمل  شود که موضوع تساوي حقوق زن و مرد اثبات شود و به آن جامه کند. بحث در مورد توسعه زمانی کامل می می

شود.  صوالت و مواد غذایی داده میي کار براي تولید مح پوشانده شود. در نیمی از کشورها براي رشد اقتصادي به زنان اجازه



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

کارآمدن اقتصاد قوي  ي اقتصاد و روي دهد عاملی که باعث توسعه مطالعاتی که توسط بانک جهانی انجام گرفته نشان می
در دنیا، زنان استحکام و مقاومت خود را براي کار نشان  شود تساوي جنسیتی است و نه بهادادن به جنس مشخص. می
درصد از  50طور مثال در آسیا زنان در تولید ي بادوامی وجود داشته باشد. به کشند تا توسعه د کار میاند و از خو داده

اند. متأسفانه  درصد از کارگران مشغول به کشاورزي در آفریقا زنان 80چنین حدود محصوالت کشاورزي نقش دارند و هم
بود  د. اما اگر دسترسی زنان به امکانات کشاورزي فراهم میتعدادي از زنان از امکانات کشاورزي به دورند و دسترسی ندارن

درصد از  70فقر شدید باعث ایجاد مانع بزرگی براي زنان شده است. یافت. درصد کاهش می 12-17گرسنگی در جهان 
ي زنان  کنند. اجازه دالر سپري می دهند که روزشان را با پرداخت یک بیلیونی را زنان و دخترانی تشکیل می 3/1جمعیت 

اي وجود ندارد. براي زنان در محل کار مشکالت  حل ساده براي کار کردن مشکل است و براي رهایی از این مشکل راه
 چنین شرمندگی و شرمساري. زیادي از نظر فیزیکی و روانی وجود دارد. مشکالتی مانند اذیت، تبعیض، خشونت و هم

کنند  حل قاطع براي زنانی که کار می گذاري دارند. راه حصیلی نیاز به سرمایهي امکانات بهداشتی و ت عالوه، زنان در زمینه به
شان  چنین زنان براي موفقیت در روابط شان باشد و هم ند در دسترس ا ن کنند این است که منابعی را که خواهان آ و تالش می

توانند  شان است می نابعی را که در دسترسنیاز دارند تا موقعیت اقتصادي خود را بسازند و البته باید دانست که زنان م
چنین آنان به ایجاد فرصت مناسب و تشویق براي ورود به  مدیریت کنند. زنان نیاز به امکانات و تکنولوژي مدرن دارند. هم

 شود. ها می کار دارند که باعث پیشرفت آن
 شود مانند: دي میي اقتصا هایی را بانک جهانی براي زنان برشمرده که باعث توسعه استراتژي

 ایجاد بازار کار براي زنان؛ -1
ها براي ورود در اقتصاد تنها  ي آن اجازه به زنان براي ورود در این بازارهاي کار. حمایت اقتصادي از زنان و اجازه -2

 هاي بزرگ جهانی است. هاي شرکت سیاست خوبی نیست بلکه این از خواسته
کنند و هم مدیریت اجرایی  اند هم سود و منفعت بیشتري را کسب می ن مدیر مشغولجا به عنوا هایی که زنان در آن شرکت

چنین تشویق  ها در خانواده می شود. هم گذارند. حمایت شغلی از زنان حتی باعث موقعیت بهتر آن بهتري را به نمایش می
چنین از  کنند و هم ها فراهم می نوادهشوند به داشتن فرزندان بیشتر. کشورهایی که امکانات پزشکی و بهداشتی براي خا می

چنین باعث باالرفتن میزان جمعیت جوان در جامعه  شوند و هم کنند باعث کار بیشتر زنان می بنیان خانواده حمایت می
ها جمعیت  ورهایی که در آنکش نسبت به شود می دیده کشورها این در جنسیتی تساوي که است شوند و به این دلیل  می

شود اما اگر تساوي جنسیتی در  رشد است.(حمایت از خانواده باعث افزایش جمعیت جوان می زیاد است و روبهسالخورده 
شوند و به همین دلیل رشد جمعیت به سوي فرسودگی و  اي دیده نشود مادران و زنان تشویق به داشتن فرزند نمی جامعه

 رود.) کهنسالی پیش می
ی تنها مبحث مورد نظر در توسعه نیست و عوامل دیگري هم در آن دخالت دارند. الزم به یادآوري است که تساوي جنسیت

شود زنان  کنند. کاهش نابرابري جنسیتی باعث می گذاري می داري سرمایه درصد از درآمدشان را در امور خانه 90زنان حدود 
 شود. کاهش فقر و تداوم توسعه میچنین باعث  داري و تحصیل بپردازند و هم پول زیادي را کسب کنند و در امور خانه

خواهد که باعث  ها کسانی را می کند. بیشتر شرکت هاي بزرگ جهان اهمیت تساوي جنسیتی را فهمیده و درك می شرکت
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چنین میزان رضایت کاري را افزایش دهند. استخدام زنان باعث کاهش کمبودهاي اقتصادي شده،  برابري حقوق شود و هم
 توسعه اقتصادي شده است.چنین باعث تداوم  هم

اي شود.  دهند پس باید براي تحقق توسعه پایدار به بانوان نیز توجه ویژه در جامعه ما نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می
دهد که مشارکت آن جمعی و همگانی باشد و زن و مرد دوش به دوش یکدیگر تالش  توسعه پایدار در جامعه زمانی رخ می

کند که داراي افراد توانمند باشد.در جامعه ما هنوز افراد توانمند کم هستند که شناسایی  توسعه پیدا میکنند. جامعه زمانی 
زنان ما  ها به نسل جوان و به جامعه توانمند کشور باشد. هاي الگوسازي و معرفی آن تواند یکی از شیوه زنان توانمند می

کاري باید به زنان براي افزایش توانمندي نیز افزایش یابد، مشارکتاند پس باید مشارکت  دانشمند شده ولی توانمند نشده
هاي زنان موفق  یکی از شاخص .گیري مشارکت بیشتري داشته باشند هاي تصمیم صورت همه جانبه باشد و زنان در حوزه

چه میزان در مدیریت پذیري نقش بسیار مهمی را دارد، باید بدانیم زنان ما  پذیري است به این دلیل که قدرت ریسک ریسک
کار توانمند هستند و بانوانی که در جامعه امروز بتوانند زمان و خانواده خود را به خوبی مدیریت کنند راه موفقیت را در پیش 

گردد،  هاي فرهنگی ما باز می اند چگونه با یکدیگر ارتباط داشته باشند که این به ریشه اند. بانوان هنوز یاد نگرفته گرفته
کشوري زنان توانمند  هاي فرهنگی و مذهبی به خوبی حرکت کنند. توانند با حفظ ارزش نشان داده که بانوان می تجربه

در صورتی که در نبود چنین زنانی، حتی دموکراسی نیز  .آورد داشته باشد، سرمایه، قدرت و توسعه را با خود به همراه می
فرصت بازآفرینی خود را با توجه به اهمیت نقش زنان در فرآیند  اقتصاد ایران سال گذشته 30در شود. عامل تخریب می

وگو و مناظره است. امروز اگر  ها ناتوانی در گفت از معضالت بزرگ ما ایرانی داشته باشد.توانست میتوسعه کسب و کار 
ارآمد و کارآفرینی داریم که هاي خالق، ک وگو نداریم. آدم توانایی نقد حاکمان را نداریم، به خاطر این است که توانایی گفت

هاي دوران  خورند. این مشکالت ناشی از گرفتاري به علت نداشتن این توانایی، تعامل مثبت نداشته و در عمل شکست می
طور مداوم تالش کنیم، نسل بعدي یا دو نسل بعد از ما نسل توانمندي خواهد بود.  سال در این مسیر به30کودکی است. اگر 

توانند با این  ها به تنهایی نمی خانواده را باید بهبود بخشیم وگرنه چرخ بر همان روش سابق خواهد چرخید. توانمندي زنان
هاي مختلف زنان نقش مؤثري در این بین خواهند داشت.  مشکل برخورد کنند و نهادهاي اجتماعی و فعاالن در عرصه
ان توانمند براي حرکت در مسیر توسعه نداریم و الزمه این مشکالت ما ناشی از نبود زنان توانمند در جامعه است. ما زن

امروزي نه ضریب هوشی   یافته حرکت، نفت، میزان هوش و مسائلی از این دست نیست چرا که بسیاري از کشورهاي توسعه
افتاده باشد.  تاریخی و فرهنگی است و چیزي نیست که امروز اتفاق  زن در ایران یک مسئله  باالیی دارند و نه نفت. مسئله

طور کامل هم به آن مرتبط نیست. بخش بزرگی از  این مشکل یک بحث فرهنگی است که مذهب بر آن تأثیر داشته، اما به
توجه  هاي اسالمی نیست، بلکه کامال فرهنگی است. شود از محدودیت هایی که امروز بر زنان جامعه ما اعمال می محدودیت

هاي مختلف  هاي اجتماعی و حضور در عرصه ن بخش از زنانی اشاره دارد که براي فعالیتداشته باشید که نرخ مشارکت به آ
اند، نه اینکه الزاماً شاغل باشند و صرفاً براي حضور اجتماعی، اقتصادي و... از خانه بیرون  وجو و فعالیت پرداخته به جست

میلیون زن تحصیلکرده داریم. یعنی این  4,5اند و  ردههاي ما را زنان اشغال ک هاي دانشگاه درصد صندلی70امروز  اند. آمده
کنیم تا زنان ما تحصیل کنند و بعد از پایان تحصیالت به خانه و امور قبلی برگردند. پس  همه زمان و انرژي را صرف می
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وگو را پرورش دهیم  توسعه پایدار، وابسته به وجود زنان توانمند است و براي داشتن زنان توانمند در جامعه باید توانایی گفت
  کند. که این مهم، تالش نهادهاي اجتماعی را طلب می
درصد دانشجویان کشور را زنان و دختران تشکیل  60دهند. علیرغم اینکه زنان نیمی از نیروي انسانی جامعه را تشکیل می

درصد در مقابل 12تر از مزنان کنرخ مشارکت  93ها در اشتغال و اقتصاد کشور ناچیز است. در سال دهند، اما سهم آنمی
نه تنها سهم زنان در اشتغال کشور ناچیز است بلکه شاغلین زن موجود هم عمدتا در  رصدي مردان بود. 65نرخ مشارکت 

 بدیهی مشاغلی با بازدهی و درآمد پایین مشغول به کار هستند و مشاغل مهم و مدیریتی کشور عمدتا در دست مردان است.
 مشارکت بدون است. درصد 8 باالي رشد نرخ به دستیابی آن الزمه کشورکه ساله 20انداز چشم اهداف به دستیابی است
ت ظرفی درصد 60 از بیش اختصاص به توجه با. بود نخواهد مقدور هاآن تولیدي توان و وري بهره افزایش و زنان

هاي کشور به زنان و دختران از یک سو و فراهم نبودن بستر مناسب قانونی، اجتماعی و حتی اقتصادي در کشور  دانشگاه
براي حضور موثر این قشر ازجامعه، نه تنها با مشکل بیکاري و به دنبال آن سرخوردگی زنان فارغ التحصیل در چند سال 

محرومیت جامعه از فعالیت این گروه عظیم تحصیلکرده که قابلیت ایجاد رشد  بسب امر این بلکه بود، خواهیم مواجه آینده 
تواند به همراه  ها میاقتصادي مضاعف در کشور را دارند خواهد شد. حضور زنان در متن جامعه و در حاشیه قرار نگرفتن آن

فرهنگی در پی داشته و دستیابی به  گسترش جایگاه و منزلت بانوان ایرانی، اثرات بسیار مفید اقتصادي و اجتماعی و حتی
ساله  20انداز اهداف بلندمدت رشد و توسعه کشور، کاهش وابستگی و حفظ استقالل این ملت را در چارچوب اهداف چشم

 کشور تسهیل و محقق سازد.
این نقیصه هاي دیگر کشور، به صورت ضربتی و کوتاه مدت به  از دیگر سو، مسئوالن کشور نباید مانند بسیاري از مشکل

بپردازند. تالش براي افزایش اشتغال زنان باید با تالش براي بهبود فضاي کسب و کار، تقویت بخش خصوصی و افزایش 
 افزایش کشور اشتغال سطح و شده ایجاد هاآن  براي هم مناسب شغل بانوان، سازيتوانمند با همراه  تولید همراه باشد تا

ر محیط کار منجر د مردان با زنان جایگزینی به تنها جدید شغل ایجاد بدون زنان غالاشت افزایش اینصورت غیر در .یابد
 با زیرا افزود، خواهد جامعه امروز مشکالت بر  خواهد شد. که این کار نه تنها مشکالت جامعه را مرتفع نخواهد ساخت بلکه

 نقش و جامعه بر حاکم سنتی بافت به توجه با که داشت خواهیم مردان سوي به زنان از بیکاري گسترده جابجایی کار این
هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعی در کشور ایجاد نماید.  تواند دشواري ه ساختن نیازهاي خانواده میبرآورد در مرد اقتصادي

 و کار قوانین ویژه به قوانین اصالح با که صورت بدین  است، شده حساب و کارشناسی تمصیمات اصالح روند فوق نیازمند 
سازي در  ه مبنی بر اشتغال زنان و همچنین فرهنگجامع اجتماعی و فرهنگی فضاي بهبود و اصالح براي تالش خانواده،

 )NGO( نهاد، مردم هاي فعالیت خصوصی بخش از حمایت با سپس. گردد فراهم این مسیر، ابتدا بستر مناسب این امر 
هاي بخش  زنان، جامعه را به صورت پایدار و پویا به سمت گسترش فعالیت زنان سوق دهد. بدیهی است با توسعه فعالیت

درصد از زنان در بخش خصوصی  76خصوصی بسترهاي مناسبی براي اشتغال زنان فراهم خواهد شد که حضور و اشتغال 
هاي  وان گفت که گسترش فعالیت و مشارکت زنان در عرصهت باشد. بنابراین می در حال حاضر، بیانگر این مطلب می

 اقتصادي و تولیدي کشور نیازمند فعالیت و تالش در چند جبهه خواهد بود:
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هاي اقتصادي و اجتماعی سالم در جامعه به همراه حفظ جایگاه و منزلت زن و  الف) تالش بیشتر زنان براي حضور در فعالیت
 هاي موجود. غم کاستیافزایش خودباوري این قشر، به ر

سازان کشور جهت رفع موانع حضور و فعالیت مناسب زنان در جامعه به وسیله بهبود و رشد  ب) تالش مسئوالن و تصمیم
هاي  هاي گروه هاي بخش خصوصی به عنوان منبع اصلی ایجاد اشتغال براي جامعه و به ویژه زنان، حمایت از فعالیت فعالیت

 که به رفع این موانع کمک خواهد کرد. مردم نهاد زنان در جامعه
هایی که مردم ساالري موجود در کشور بستر آن را فراهم ساخته و آن انتخاب   ج) تالش زنان جامعه براي استفاده از فرصت

نمایندگان زن و فرستادن آنها به مجلس شوراي اسالمی جهت حمایت از حقوق این قشر و همچنین انتخاب کاندیداهاي 
داند و نیز اقدام مشابه در انتخابات  ها میاي که خود را ملزم به میدان دادن به زنان و حمایت از آن موريریاست جه

 . شوراهاي اسالمی شهر و روستا و ...
 

 نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهاي مناسب آن در ایران
 :وددر این بحث باید به دو محور اساسی در مورد مشارکت زنان جامعه توجه نم

 توجه به محدودیت ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت ها

شود و بخشی از آن موانع اي است که به ساختار کشورها مربوط میبرخی از مسائل و مشکالت اشتغال زنان، موانع توسعه
توان نام برد و موانع اي؛ موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را میاز موانع توسعه باشد.اي و غیر ساختاري میغیر توسعه
 گردد.هاي شخصیتی و فیزیولوژي زنان باز میاي نیز به ویژگیغیر توسعه

 
 الف) موانع فرهنگی

هاي صورت گرفته باشد ولی مطالعات و بررسیبا وجود این که عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بیشترین اهمیت می
رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در ها و باورهاي فرهنگی نشان داده است که ارزش

مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را بوجود آورده است که در صورت عدم موفقیت شوهر با کار زن حتی 
 در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشم پوشی نماید.

 نع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:ترین موااز مهم
 باورهاي غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیت ها -1
 عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندي خود -2
 عدم آگاهی زنان از زمینه هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي موجود براي فعالیت -3
 باالتر بودن نرخ بی سوادي زنان نسبت به مردان -4
 پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان  -5
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 ب)موانع اجتماعی

و  توان کامالً از هم تفکیک کرددر بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه هاي فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي آنان را نمی
اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی و اقتصادي آنان جدا نیست ولی با این حال مهم ترین راه دست یابی به توسعه موانع 

ترین عامل در آموزش، تربیت دانند. که در این زمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمفرهنگی را آموزش و پرورش زنان می
 کنند.و جامعه پذیري زنان ارزیابی می

نماید کافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودي زنان را دچار مشکل مینا
هاي شغلی، یا شرایط مساوي با مردان را نماید که باعث می شود زنان در زمینهوشرایط سختی براي اشتغال آنان ایجاد می

کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که براي آنان نسبت به زنان وجود دارد نداشته واگر هم در شرایط مساوي با آنان باشند، 
 هاي منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد.وتصورات و پیش داوري

 
 ج)موانع اقتصادي

 کنیم:در خصوص موانع اقتصادي مشارکت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره می
هاي اقتصادي گوناگونی را باشد، فعالیتترین کار زنان در جامعه ما میداري که عمدهخانه ن دستمزد:داري بدوکار خانه -1

گیرد، نظیر امرار معاش از طریق کشاورزي در روستاها و تولید کاال و خدمات که این کارها بدون پرداخت دستمزد در برمی
هاي خانواده و مؤثر بودن آن در عنوان مادر و همسر در کاهش هزینهباشد و هیچ ارزیابی اقتصادي از این فعالیت زنان به می

 شود.اقتصاد غیر پولی انجام نمی
-داري تولید درآمد میبایست اضافه کرد که کار خانهدر زمینه عدم دریافت مزد در قبال کار خانه از سوي زنان خانه دار، می

م به دست او بدهند، پولی است که به علت زحمات او در جیب کند، ولی این درآمد پنهان است و پولی نیست که مستقی
داري را انجام ندهد، آن خانواده ناگزیر ماند تا براي رفاه همه خرج شود، زیرا اگر زن خانه به هر دلیلی کار خانهخانواده می

کار یک زن خانه دار از لحاظ  می شود با پرداخت مبلغی از درآمد خانواده، فردي را براي انجام امور به استخدام درآورد و
هاي بیشتري الزم است تا کار خانه داري زنان به عنوان شود. لذا کوششمادي همین دستمزدي است که پرداخت نمی

عاملی که نقش مستقیم در اقتصاد پولی کشور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات 
گیري و تواند اندازهباشد، در یک نظام محاسباتی به موازات نظام محاسبات مالی، میخاص آن نمیمالی، به جهت کارکرد 

دهند، از جهت زدودن تخمین زده شود. این امر با توجه به این که حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران تشکیل می
ن از لحاظ ایجاد رشد و امنیت روانی و حقوقی و باورهاي غلط فرهنگی نسبت به کارهاي خانگی و منزلت زنان،هم چنی

 اقتصادي زنان خانه دار، به خصوص از نقطه نظر تربیت فرزندان، قابل توجیه و حائز اهمیت می باشد.
 70داري به عنوان یک فعالیت تولیدي، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاري و ثابت حدود با احتساب فعالیت خانه

-هاي مورد نظر، سهم تولید مردان نسبت به زنان بیشتر میدهد که در همه سال.محاسبات نشان می یابددرصد افزایش می
هاي مشابه از یک طرف و تعداد بیشتر تواند نابرابري دریافتی مردان و زنان در فعالیتباشدکه عمده ترین دالیل آن می

 مردان نسبت به زنان از سوي دیگر باشد.
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ا: اختالفات در زمینه درآمدها تا حدي ناشی از اختالف در اشتغال است، هر چند ممکن است ساعات اختالف سطح دستمزده
کار زنان، کمتر از مردان باشد و به کارهاي متوسط یا پاره وقت مشغول باشند. عامل دیگري که در اختالف درآمد بین 

می شود که در دوره هاي رکود و تعدیل ساختاري بر  مردان و زنان تأثیر دارد، تبعیض در پرداخت دستمزد است. چنین تصور
تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به میزانی که مردان شغل خود را در بخش وسیعی از دست داده اند، زنان مجبور بوده 

 برد.ی نام میاند براي بقاي خانواده در بخش غیر رسمی کار کنند و این چیزي است که یونیسف از آن به عنوان تعدیل نامرئ
هاي شغلی زنان و هجوم زنان براي کسب مشاغل باعث می شود که عرضه نیروي کار زنان بیشتر از تقاضا شده محدودیت

و مدیران و کارفرمایان زنانی را استخدام کنند که دستمزد کمتري را خواهان هستندکه موجب اختالف دستمزدهاي زنان 
 دهد.هاي اقتصادي کاهش مین را براي مشارکت در فعالیتنسبت به مردان شده و میل و رغبت زنا
-درصد کمتر از مردان می40کنند، ولی حقوق زنان درصد بیشتر از مردان کار می25در اکثر کشورهاي در حال توسعه، زنان 

ور صنعتی و باشد، این تبعیض حتی در کشورهاي توسعه یافته البته با شدت کمتري نیز وجود دارد، به عنوان مثال در کش
باشد که نشان دهنده می100در برابر 51اي چون ژاپن، بسیار قابل توجه است که دستمزد زنان در مقابل مردان پیشرفته

در  90وضعیت بسیار نابرابر میان مردان و زنان می باشد بهترین وضعیت را در بین کشورهاي توسعه یافته، سوئد با نابرابري 
 که مشاهده می شود هنوز در جهان دستمزد مساوي با مردان براي زنان وجود ندارد.، 8دارا می باشد 100برابر 

نوع مشاغل: حضور زنان در برخی مشاغل که بیشتر زنانه نامیده می شود از جمله معلمی، بهیاري و خدمت کاري در ادارات 
از کیفیت پایینی برخوردار می باشد  که در ادامه نقش هاي سنتی بدون مزد زن در خانه می باشد، تمرکز بیشتري دارد که

هم چنین داري سطح دستمزدهاي پایینتري نیز هستند لذا حضور زنان در این گونه مشاغل که آنان را به همان کارهایی که 
بلکه  در فرهنگ سنتی در خانواده انجام می داده است، می گمارند نه تنها هیچ راهکار مناسبی براي مشارکت زنان ندارد

 ا عمالً از صحنه فعالیت اقتصادي دور نگه می دارد.آنان ر
به طورکلی، مشکالت و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه کشورها اعم از صنعتی و در حال توسعه می باشد، با این 

رتوسعه ها وجود دارد. بعضی عوامل مؤثرتر و بعضی دیگر تأثیر کم رنگ تري دارند. موانع غیتفاوت که شدت و ضعف در آن
اي چون وضعیت فیزیولوژیک زنان و نظام شخصیتی آنان که از نظام فرهنگی و ارزش هاي جامعه نیز تأثیر می پذیرد در 

اي که به ساختار کشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به باشد، و موانع توسعهترین موانع میاکثر کشورها از مهم
 شتري به رفع موانع تعیین می گردد.شرایط خاص هر کشوري لزوم توجه بی

اشاره  قبلهایی که در قسمت یعنی محدودیت هاي اجتماعی و فرهنگی بانوان:هاي اقتصادي ناشی از محدودیتمحدودیت
 هاي اقتصادي بانوان تأثیر بگذارد.تواند بر فعالیتشد نیز می

 
 هاتوجه به امکانات و قابلیت

 امکانات موجود در زنان عبارتند از:ها و از جمله این توانایی
 الف) وجود استعداد سرشار در زنان ایرانی

 مندي بانوان ایرانی جهت مشارکت در فعالیت هاي اجتماعیب) تمایل و عالقه
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 ج) فراهم آمدن شرایط مناسب فردي براي بانوان نظیر شجاعت در اظهار نظرها و تصمیم گیري ها
 ی بر گسترش میزان مشارکت زناند) وجود نظر مساعد مسئوالن مبن

 هاي مهم مملکتی توسط بانوانه) امکان دستیابی به مسئولیت
اي به طورکلی، مشارکت و برنامه ریزي براي رفع تدریجی موانع و محدودیت ها با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقه

 باشد.و ملی می تواند در رشد و توسعه مشارکت زنان تأثیر بسزایی داشته 
 

 راهکارهاي نهادینه کردن مشارکت زنان
ها و موانع سر راه آنان، الزم است راهکارهایی براي رفع پس از پرداختن به بحث لزوم مشارکت زنان و شناخت محدودیت

-هاي منتشر شده بانک جهانی نشان میاین مشکالت و نهادینه کردن مشارکت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه گزارش
بر اساس  دهد که جهان به این نتیجه رسیده است که توسعه اقتصادي، به تنهایی پاسخ گوي مفهوم کامل توسعه نمی باشد.

. 2. منابع انسانی 1منبع اصلی است که عبارتست از: 3هاي ملی یا ثروت ملی شامل هاي جهانی، سرمایهآخرین گزارش
 . منابع طبیعی3منابع فیزیکی 

درصد از 34شود که منبع نیروي انسانی در کشور ما، تنها کشور ژاپن، آلمان و ایران مشاهده می 3الی به که در یک نگاه اجم
که این امر  10درصد می باشد.75شود در حالی که این رقم در کشور ژاپن و آلمان باالي منابع و ثروت ملی را شامل می

 ترین منبع خود(منبع انسانی) استفاده کنیم.بیان گر این است که ما نتوانستیم به بهترین شکل از غنی 
منابع فیزیکی و طبیعی فناپذیر بوده و پس از چند بار استفاده قابلیت وکالیی خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج می 

رود زیرا تنها منبع یشود کارایی آن باالتر مشوند اما منبع انسانی، نه تنها فناناپذیر است بلکه هر چه استفاده از آن بیشتر می
 باشد.قابل تکامل می

توان یافت که فقط با توجه به امکانات فردي خود کار مهمی را انجام داده باشد. پس الزم امروزه در جهان کسی را نمی
 هاي عمومی مدبرانه و عاقالنه را در پیش گرفته و هم بههاي گوناگون، هم سیاستاست براي رسیدن به موفقیت در زمینه

هاي اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردم بپردازیم. حال اگر می خواهیم زنان وارد عرصه جامعه شوند و از گسترش سازمان
 حقوق خدادادي خود به نحو احسن بهره مند شوند، چه اقداماتی باید انجام دهیم:

دود به اداره نکنیم و توجه گیري و مدیریت او را محهاي وجودي زن توجه کنیم و تصمیمبه نقاط مثبت و ظرفیت -1
 هاي خانوادگی نماییم.گیريبیشتري به نقش او در خانواده و تصمیم

ها مؤثرتر، هایی را در نظر بگیریم که در آنها و اقدامات مان در نظام اداري، براي زنان فعالیتریزيبایستی در برنامه -2
ر زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابري و عدالت در مورد زنان تحقق تر باشند زیرا امروزه با این روند حضوکارآمدتر و موفق

پیدا نکرده است بلکه زمینه استثمار مضاعف را نیز فراهم آورده است. زیرا به اشتغال زنان، از دریچه نوعی اشتغال ارزان 
 شود چون زنان در سطح دستمزد کمتري از مردان حاضر به کار می شوند.قیمت نگریسته می

هاي غیر دولتی خیر خواهانه، گام بزرگی را در زمینه مشارکت برداشته و بسیاري توانند با ایجاد سازمانزنان خود نیز می -3
 هاي انسانی را در جامعه نهادینه کنند.ها و حرکتاز خوبی
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جود آمدن چنین هاي خود فضاي الزم را براي بوگذارياز طرف دیگر دولت مردان کشور ما نیز بایستی با سیاست -4
هاي هاي مردمی ایجاد شود و از طرف دیگر نظام اداري، زمینهیعنی از یک طرف سازمان هایی فراهم کنند؛سازمان

 هاي حقوقی، سیاسی و اجتماعی را فراهم کند.پشتیبانی و حمایت

 
 نتایج مشارکت زنان در اشتغال

شود و کاهد و هر چه بار تکفل کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر میاشتغال زنان به کارهاي غیر خانگی از بار تکفل می -1
 یکی از شاخص هاي توسعه، میزان بار تکفل است.

برد که افزایش اشتغال زنان، کاهش باروري و در نتیجه کاهش رشد جمعیت را به همراه دارد و درآمد سرانه را باال می -2
 شود.موجب رشد و توسعه می

هاي آموزشی بیشتر شده و موجب تقویت حس استقالل ت زنان در اشتغال، دسترسی مادران به فرصتبا افزایش مشارک -3
 شود.هاي زن در خانواده میگیريو تأثیر آن در افزایش تصمیم

-در سطح روستاها هر چه آموزش بیشتر باشد و تجزیه شغلی افزایش یابد و زنان همراه با مردان در استفاده از تکنولوژي -4
 هاي الزم را ببینند، باعث رشد اقتصادي کشور خواهند شد.ي جدید مربوط به کشاورزي و صنایع دستی، آموزشها
در سطح شهرها هر چه زنان، تحصیالت عالی و تخصص داشته باشند و تخصص هاي الزم جهت کسب مشاغل باالتر  -5

 را کسب نمایند، شرایط بهتري در اقتصاد کشور ما ایجاد خواهد شد.
ه طورکلی اگر از بعضی تنگ نظري ها به زنان که در جامعه ما وجود دارد، بگذریم؛ شرایط تا حدودي براي مشارکت زنان ب

در صحنه هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فراهم است که با توجه جدي تر دولت در این زمینه و آگاهی 
 ه خواهد شد تا بتوانیم گامی در جهت توسعه برداریم.و حرکت خود زنان، این نیروي بالقوه به کار گرفت

 
 نتیجه گیري

توسعه یافتگی، زن نه تنها در جهان امروز بلکه در طول تاریخ از دست یابی کامل به مواهب توسعه و عدالت دور مانده و با 
فاوت است. در غرب به مسائل و مشکالت متفاوتی دست به گریبان است و این مسائل ومشکالت زنان در جوامع مختلف مت

شود و به رغم ادعاي هاي اعتقادي، اجازه نقش آفرینی جدي و مؤثر به زنان داده نمیواسطه انحطاط اخالقی و بن بست
شود. این را هم نباید ها و اعتقادات صحیح داده نمیحاکمیت دموکراسی و آزادي، فرصتی براي ظاهر شدن زنان با اندیشه

هایی که بر زنان رفته، مشکالت و مسائل کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه کنونی، تبعیضنادیده گرفت که در 
ها به صورت هنجارهاي متعددي را در راه توسعه یافتگی این گونه کشورها به وجود آورده تا جایی که این گونه تبعیض

با وجود این، تعریفی که به عنوان الگو در کشوري  هاي زنان و مردان گردیده است.اجتماعی درآمده و منشأ نابرابري فرصت
 هاي بسیار دارد.هم چون ایران اسالمی ارائه شده با آن چه در جهان به اصطالح توسعه یافته امروز مطرح شده است، فاصله

به جامعه ها که از دامنش واالترین انسان» انسان ساز«زن (به خصوص بعد از انقالب اسالمی) در جامعه ما هویتی است 
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هاي تالش براي توسعه اي و با چنین الگویی جز با ابزار آگاهی و ایمان در عرصهشود. زن در چنین جامعهانسانی تقدیم می
 باشد.شود و در یک عبارت: زن ابزار نیست. این معناي واقعی تحقق عدالت در برابر توسعه میظاهر نمی

توانند براي رشد و توسعه کشور  نان به عنوان نیمی از جمعیت کشور میپایان سخن این که با توجه به نقش مهمی که ز
امید است در  .داشته باشند و رشد و شکوفایی این کشور بدون حمایت و مشارکت زنان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد

هاي اقتصادي،  صهآینده نزدیک شاهد ایجاد بستري مناسب و سالم جهت حضور بیشتر زنان توانمند ایرانی در تمامی عر
 تولیدي و اجتماعی کشور باشیم که بدون شک موجب پویایی، بالندگی و شکوفایی میهن عزیز و اسالمی ما خواهد شد.
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