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جايگاه اشتغال زنان در الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت
پروين حيدري شيخ طبقي۱

چكيده
امروزه اشتغال زنان به عنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي توسعه اقتصادي همواره ارزيابي و سنجش 

مي شود. بنابراين الزم است متناسب با استعدادهاي زنان زمينه اشتغال و مشاركت آنان در عرصه هاي 

اقتصادي نيز فراهم گردد. مقام معظم رهبري در اين خصوص فرموده اند «از نظر اسالم ميدان تالش 

و فعاليت براي زنان كامالًً باز است و اگر كسي بخواهد با استناد به بينش اسالمي زن را ازكارهاي 

علمي و تالش اقتصادي، سياسي و اجتماعي محروم كند، برخالف حكم خدا سخن گفته است». 

اين مقاله تالش مي كند با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به بازشناسي چالشها و آثار و پيامدهاي 

اساسي اشتغال زنان با توجه به ارزشهاي انقالبي و اسالمي كشور در چارچوب سياستهاي جاري 

جمهوري اسالمي ايران و با مقايسه قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه در خصوص زنان بپردازد 

تا گامي موثر در تدوين بخشي از الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت (چه به لحاظ مسائل اقتصادي و 

چه از بعد مسائل فرهنگي و خانوادگي) بردارد. 

كليدواژه ها: الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، اشتغال، زنان، برنامه چهارم و پنجم توسعه 
جمهوري اسالمي ايران

 p_hdrsh@yahoo.com                                                 ١. دکتري اقتصاد، کارشناس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
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804   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
1. مقدمه  

از هنگامي كه بشر پاي بر هستي نهاده، زنان در همه عرصه هاي زندگي همچون اقتصاد، سياست، 

دين و فرهنگ و هنر، پا به پاي مردان نقشي حياتي و خالق را ايفا كرده اند. زنان در جاي جاي تمدن 

بشري نشانه هاي سازنده خويش را بر تارك زمان حك كرده  و درخشش ماندگاري را هم  اكنون در 

گنجينه هاي بزرگ دنيا در قالب آثار بازمانده از عصر ماقبل تاريخ، تاريخ و زمان متأخر به نمايش 

گذاشته اند (رستمي، ۱۳۸۳). اين مهم باعث شده كه امروزه در مباحث مربوط به توسعه، نقش و 

اهميت نيروي انساني به  ويژه اشتغال زنان توجه محققان و صاحب  نظران توسعه را به خود جلب 

نمايد. به  طوري كه امروزه يكي از مهم ترين معيارها براي سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور 

ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان جامعه در زمينه هاي مختلف از جمله اقتصادي دارا هستند 

و اشتغال زنان به عنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي توسعه اقتصادي همواره ارزيابي و سنجش مي شود 

(پيشگاهي فرد و ام البني، ۱۳۸۸). افزايش اشتغال زنان با افزايش سرمايه انساني رابطه مستقيم 

دارد و يكي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي محسوب مي شود و كاهش مشكالت حضور زنان در بازار 

كار از طريق ايجاد فرصت هاي برابر و ترويج فرهنگ مشاركت مردان در مسئوليت هاي خانوادگي 

مي تواند موجبات تسريع رشد اقتصادي كشور را فراهم نمايد (هرندي و جمشيدي، ۱۳۸۷). امروزه 

در اغلب كشورهاي جهان، زمينه و عرصه حضور زنان در بستر توسعه بر پايه تعريف همه سويه نگري 

و كل گرائي توسعه (Sarrafi, 1992) فراهم گرديده است و زنان نه تنها به عنوان يك جنسيت، بلكه 

با جايگاه ها و موقعيت هاي متنوع و متفاوت برخاسته از توانمندي ها و مهارت هاي علمي- تخصصي 

و نيز با فرصت هايي كه جامعه و نظام سياسي در اختيار آنان قرار مي دهد، به نقش آفريني در عرصه 

توسعه مي پردازند (صيدالي بختياري، ١٣٩١). در اغلب نوشته هاي پس از جنگ جهاني دوم تا 

نيمه هاي دهه ۱۹۶۰، مفهوم «زن»، به منزله يك جنس به كار برده شده است و به سان موجودي 

با مشكالت و مسائل خاص خود و جدا از مرد ديده شده است (مركز امور مشاركت زنان، ۱۳۸). 

برنامه هاي توسعه مبتني بر رويكرد «زن در توسعه»، بيان مي كند كه توسعه اقتصادي همچنان كه 

براي تمام جامعه مفيد است، براي زنان نيز يك نياز و ضرورت اجتماعي است و وضعيت زنان در 

جامعه تنها در صورتي اصًالح خواهد شد كه برنامه ريزان توسعه، فرصت هاي برابر را ميان دو جنس 

فراهم كنند و از سوي ديگر زنان نيز تالش كنند كه از حركت عمومي جامعه به سوي توسعه باز 

نمانند (شادي طلب، ١٣٨١). اين در حاليست كه مديران و برنامه ريزان كشورهاي توسعه نيافته يا 

در حال توسعه به زنان و نقش آنها در فرايند دگرگوني و توسعه جامعه اعتقاد چنداني ندارند. زنان 

در اين كشورها بيشتر عنصر حاشيه اي، غيرفعال و غيرمولد محسوب مي شوند و در چنين شرايطي 

به تدريج زنان از آموزش هاي نوين، توزيع عادالنه درآمد، پيوند با بازار كار و در يك كالم از مشاركت 

در سطوح تصميم گيري محروم مي شوند، به دنبال آن جامعه نيز به دليل عقب ماندگي و واپس گرايي 
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نيمي از جمعيت خود نمي تواند فرايند توسعه را به آن شكلي كه علم تجويز مي كند بپيمايد (اميني 

و احمدي شاپورآبادي، ۱۳۸۶ ). 

رهبر فقيد انقالب حضرت امام خميني (قدس سره)، زن را با حفظ موقعيت و نقش هاي مختلف 

خانوادگي و نيز كرامت و منزلت انساني او در جامعه مطرح نمود و در مركز فعاليتهاي سياسي و 

اجتماعي قرار داد و پرچم بسياري از فعاليتهاي اجتماعي را بدست آنان سپرد و فرمود: «از ديدگاه 

اسالم زن و مرد هر كدام داراي هويت انساني و استقالل ذاتي بوده و رشد و پيشرفت كشور بدون 

حضور اجتماعي زنان به پيروزي و اهداف خود نخواهد رسيد»، لذا اختالف جنسيت نمي تواند موجب 

برخورداري و يا محروميت يكي يا ديگري از پاره اي مسايل چون شركت در فعاليتهاي فرهنگي، 

اجتماعي، اقتصادي و ايفاي وظيفه گردد. جامعه هم به خدمت مردان و هم به خدمات زنان نيازمند 

است. مقام معظم رهبري فرمودند كه «تلقي اسالم از زن و مرد اين است كه هر دو از اجزاي اتم 

نظام آفرينش هستند، و اگر جوامع بشري شناخت درستي از جايگاه، اهداف خلقت و وظايف زن و 

مرد در طبيعت بشري بدست آورند و آن را درست بكار گيرند، نظام الهي به طور كامل تحقق پيدا 

خواهد كرد و بشريت از فيض همگني، همكاري و همايش صحيح مرد و زن بهره هاي فراواني خواهد 

برد. زيبايي و كامل بودن چهره بشريت منوط به قرار گرفتن زن و مرد در جايگاه واقعي خود در 

قلمرو زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي مي باشد كه ايفاي اين نقشها باعث تكميل عالم وجود و 

راز تداوم نظام حيات بشري است، و اين همان حكمت الهي است. زن و مرد براساس ديدگاه حكمت 

الهي در قلمرو زندگي اختصاصي و خانوادگي وظايف خاصي را برعهده دارند و در قلمرو زندگي و 

فعاليتهاي اجتماعي، مسئوليتهاي مشتركي را از طريق اعمال توانايي هاي خود انجام مي دهند» و 

نيز درباره فعاليتهاي اجتماعي، سياسي، علمي و اقتصادي فرمودند: «از نظر اسالم ميدان تالش و 

فعاليت براي زنان كامالًً باز است و اگر كسي بخواهد با استناد به بينش اسالمي زن را ازكارهاي علمي 

و تالش اقتصادي، سياسي و اجتماعي محروم كند، برخالف حكم خدا سخن گفته است». در اين 

راستا تحصيل زنان نيز باعث ارتقاء آگاهيهاي فرهنگي و اجتماعي، كاهش مرگ و مير، كاهش نرخ 

رشد جمعيت، استفاده صحيح از منابع اقتصادي و فرهنگي در داخل و بيرون منزل، انتقال مفاهيم 

صحيح فرهنگي و ارزشي از نسلي به نسل ديگر و نهايتًا ايجاد توسعه ي معنوي و اخالقي مي گردد. 

درجهان امروز نيز يكي از مهمترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان 

اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا هستند. اكنون كه نگاه جهان بيشتر به سوي 

زنان معطوف شده است براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرآيند توسعه اقتصادي و محقق شدن 

عدالت اجتماعي، چنانچه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعًًا تأثير بسياري در 

روند توسعه و افزايش كّمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.

رهبر انقالب اسالمي، حضرت آيت اهللا خامنه اي نيز در سومين نشست انديشه هاي راهبردي 
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(۹۰/۱۰/۱۴) با تأكيد بر اينكه مسئله زن و خانواده از مسائل درجه يك كشور است فرمودند: «در 

خصوص زن و خانواده، منابع و تعاليم اسالمي برجسته و متقني وجود دارد كه بايد پس از تئوريزه 

شدن، بصورت نظريه هاي قابل استفاده، در اختيار همه قرار گيرد.» حضرت آيت اهللا خامنه اي، 

نقش و سهم بانوان در نظام اسالمي را ممتاز و بي بديل دانستند و خاطرنشان كردند: نقش بانوان 

در دوران مبارزه، پيروزي انقالب اسالمي، بعد از انقالب به ويژه دوره ي بسيار سخت دفاع مقدس، و 

در عرصه هاي مختلف، نقشي مؤثر، ممتاز و بي جايگزين است كه با هيچ معياري قابل اندازه گيري 

نيست. رهبر انقالب اسالمي افزودند: اولين كسي كه نقش و جايگاه ممتاز بانوان را درك كرد و 

زمينه ساز نقش آفريني برجسته زنان در عرصه هاي مختلف شد، امام بزرگوار بود، همچنانكه آن 

امام، اولين كسي بود كه جايگاه مردم و تأثير حضور آنان را درك كرد. ايشان با تأكيد بر اينكه كشور 

همواره به حضور زنان در مجموعه حضور ملي، نيازمند است، خاطرنشان كردند: بر همين اساس 

بايد براي حفظ ظرفيت بانوان در جامعه و نقش آفريني آنان، تالش شود. حضرت آيت اهللا خامنه 

اي، مسئله اشتغال زنان در جامعه را، امري قابل قبول و بدون اشكال خواندند اما تاكيد كردند: در 

اين زمينه بايد ٢ شرط اساسي را كامًال رعايت كرد. نخست اينكه اشتغال، كار اساسي زن در خانه 

و خانواده و مسئوليت مهم همسري و مادري را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اينكه مسئله محرم و 

نامحرم به خوبي رعايت شود. ايشان با توصيه به دولت براي كمك به زنان شاغل افزودند: دولت به 

گونه اي برنامه ريزي كند كه زنان شاغل بتوانند به كار اصلي خود يعني رسيدگي به خانه و خانواده 

نيز بپردازند. الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت، افق گسترده اي است كه در راستاي دستيابي به توسعه 

پايدار، نيازمند مشاركت تمام اقشار جامعه است. با عنايت به رهنمودهاي رهبري، الگو يك سند 

باالدستي است براي تمام اسناد برنامه اي، چشم انداز و سياست گذاري هاي كشور تا دولتمردان 

را از حركتهاي بي هدف دور كند. در الگو بايد وضعيت مطلوب و چگونگي رسيدن از وضع موجود 

به وضع مطلوب تصوير شود. بنابراين، در ساختار برنامه توسعه همه جانبه كشور، مسائل فرهنگي، 

ارزشي، ديني و تحكيم خانوادة وابسته به جامعه سالم و پويا، در گرو توجه به نقش و جايگاه زنان در 

عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است. در اين ميان بررسي چالشهاي اشتغال زنان مي تواند 

گامي در جهت نزديك شدن به تدوين الگوي پيشرفت اسالمي ايراني باشد.

2. تبيين و ضرورت مساله پژوهش
دستيابي به توسعه و بهبود كيفيت زندگي از آرمان هايي است كه همواره ذهن بشر را به خود 

مشغول نموده است (دادورخاني، ۱۳۸۵). توسعه زماني تحقق مي يابد كه از تمامي عوامل و امكانات 

و منابع توليد كشور استفاده به عمل آيد. يكي از اين منابع و عوامل توليدي، نيروي انساني است 

(تقديسي و همكاران،۱۳۹۰). اشتغال و بيكاري از بزرگترين مسائلي هستند كه براي ايجاد يك 
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جامعه مرفه بايد مورد توجه قرار گيرند چراكه مهمترين شرط براي رشد و توسعه جوامع ايجاد 

اشتغال است. به طوري كه نيروي كار منبعي براي موفقيت است و اگر از نيروي كار به درستي و 

به طور مناسب استفاده نشود به جاي فراهم كردن سود، زيان به همراه خواهد داشت۱ تا جايي  كه 

اتالف نيروي انساني و بيكاري، دوره گذر توسعه را به يك دوره فرسايشي بدل مي نمايد و دامنه 

فقر را در جامعه گسترش مي دهد (كيانمهر، ۱۳۷۹). عدم دسترسي زنان به شغل مناسب و يا عدم 

ارتقاي شغلي آنان عالوه بر دامن زدن به بي عدالتي اجتماعي بر بسياري از متغيرهاي اجتماعي 

نظير فقر و بيماري تأثير منفي مي گذارد و عامل مهمي در سد كردن راه رشد و تعالي انسان است 

(عباسيان و همكاران،۱۳۹۰). شمار روزافزون زنان بيكار موجب كاهش سطح توليد و بهره وري و 

اُفت درآمد سرانه و رفاه مي شود (يزدخواستي و احمدي، ۱۳۸۶) در حالي كه افزايش اشتغال زنان با 

افزايش سرمايه انساني رابطه مستقيم دارد و يكي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي محسوب مي شود. 

كاهش مشكالت حضور زنان در بازار كار از طريق ايجاد فرصت هاي برابر و ترويج فرهنگ مشاركت 

مردان در مسئوليت هاي خانوادگي مي تواند موجبات تسريع رشد اقتصادي كشور را فراهم نمايد 

(هرندي و جمشيدي،۱۳۸۷). واقعيت هاي موجود نشان دهنده آن است كه در مناطق مختلف كشور 

نابرابري هاي زيادي در امر اشتغال وجود دارد. پديده فوق حتي در بين شهرستان هاي مختلف يك 

استان نيز قابل مشاهده است. اين پديده به دليل عدم شناخت امكانات و استعدادهاي مناطق مختلف 

در زمينه توسعه اقتصادي به وجود آمده است (فرشادفر و اصغرپور، ۱۳۸۹)؛ لذا شناخت نابرابري ها 

در توزيع فرصت هاي شغلي مناطق مختلف كشور در زمينه اشتغال زنان و پرداختن به اين مسأله 

جهت شناخت نقاط ضعف و قوت و ارائه راهبردهاي مناسب براي توسعه اشتغال زنان به منظور 

برنامه ريزي هاي آتي امري مهم و ضروري به نظر مي رسد. 

3. پيشينه تحقيق
حورا (١٣٨٤) معتقد است كه مهم ترين دغدغه در برنامه چهارم توسعه موضوع اشتغال زنان 

و ارتقاء جايگاه اقتصادي زنان در جامعه است و اگر سخن از اصًالح نگرش هاي عمومي نسبت به 
زنان است، اين اصًالح نگرش، ناظر به تصدي مناصب اقتصادي و فرصت هاي اشتغال است، اين 

در حالي است كه در برنامه سّوم، بر نيازهاي آموزشي و فرهنگي-ورزشي خاص با بهره گيري از 

اصول و مباني اسالمي تأكيد شده است. زعفرانچي (١٣٨٥) موضوع زنان و خانواده را در چهار 

دوم  و  اول  برنامه هاي  در  مي دهد  نشان  وي  مقاله  نتايج  داد.  قرار  بررسي  مورد  توسعه  برنامه 

توسعه در محور زنان، افزايش سطح سواد عمومي زنان، ارتقاي سالمت آنان و برنامه هاي اوقات 

فراغت و تربيت بدني زنان مورد توجه بوده است و در برنامه سوم يكي از مواد برنامه، مختص 

1. Çelik and Tatar ( 2011)
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توسعه مشاركت هاي فرهنگي اجتماعي زنان در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه نيز 

عليرغم درك ضرورت توجه به مسايل زنان و خانواده و گنجاندن پاره اي مباحث در اين خصوص، 

محورهاي مهمي نيز مغفول واقع شده است. دادورخاني (١٣٨٥)، در مطالعه اي با هدف بررسي 

توسعه روستايي و چالش هاي اشتغال زنان، وضعيت اشتغال زنان روستايي استان گيالن به اين 

نتيجه رسيد كه با ادامه روند كنوني توسعه روستايي هيچ گونه چشم انداز روشني را براي بهبود 

وضعيت اشتغال زنان و به خصوص دختران جوان در روستاها نمي توان انتظار داشت و سهم و 

نقش اشتغال زنان روند نزولي را خواهد داشت. نتايج مطالعه ي اميني و احمدي شاپورآبادي 

(١٣٨٦)، نشان داد كه دليل اصلي اشتغال و تمايل به اشتغال ٩٤ درصد زنان روستايي، نياز 

مبرم اقتصادي است و ٤٥ درصد زنان شاغل درآمد حاصل از دست رنج خويش را شخصًا دريافت 

نمي كنند. همچنين ٦٣ درصد آنان حق خرج كردن درآمد خود را ندارند. نتايج تحقيق يزد 

خواستي و احمدي (١٣٨٦) با عنوان «بررسي وضعيت فعاليت و اشتغال زنان در ايران با تأكيد بر 

سرشماري ١٣٨٥» حكايت از افزايش بيكاري زنان و مردان در ايران دارد اما اين افزايش براي زنان 

چشمگيرتر است و همچنين تحصيالت زنان در افزايش اشتغال آنها در بخش عمومي تأثيرگذار 

بوده است. آقابخشي و محتشمي (١٣٨٨) در پاسخگويي به اين پرسش كه زنان جامعه ايران در 

برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي و سياسي كشور از چه جايگاهي برخوردار بوده 

اند، به تحليل محتواي برنامه هاي توسعه پرداخته و چنين نتيجه گرفت اند كه با گذشت زمان از 

برنامة اول به چهارم، حساسيت برنامه ريزان به مسئله جنسيت و زنان بيشتر شده و به موازات 

تدوين و تصويب مواد قانوني، نهادها، تشكيالت و برنامه هاي متناظري نيز براي تحقق اين هدف 

به وجود آمده است. صداقتي فرد و ارجمند (١٣٨٩) به  بررسي انگيزه هاي زنان ايراني از شركت 

در فرايندهاي اجتماعي و عوامل  مؤثر بر مشاركت زنان پرداخته اند. افراخته (١٣٩٠) در ارزيابي 

جايگاه اقتصادي-اجتماعي زنان، به اين نتيجه رسيده است كه با افزايش آگاهي ها و تغيير باورها 

مي توان جايگاه نازلي را كه جامعه در اثر باورها و نظام هاي نهادي نادرست به زنان تحميل كرده، 

بهبود بخشيد و بستر مناسب ارتقاء جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان فراهم نمود. عباسيان و 

همكاران (١٣٩٠) در مطالعه اي به بررسي وضعيت فعاليت و اشتغال زنان در استان سيستان و 

بلوچستان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه ميزان فعاليت و اشتغال زنان در استان سيستان 

وبلوچستان نسبت به مردان استان و زنان استان هاي ديگر پايين تر است و ميزان فعاليت زنان 

براي مدت ٤٠ سال بدون تغيير باقي مانده است. قنبري و همكاران (٢٠١٢) در پژوهشي مناطق 

روستايي ايران را بر اساس شاخص هاي اشتغال زنان با استفاده از ١١ شاخص اشتغال بررسي 

كردند و به اين نتيجه رسيدند كه حدود ٤٣ درصد استان هاي كشور در سطوح بسيار برخوردار 

و برخوردار، حدود ١٧ درصد در سطح نسبتًا برخوردار و حدود ٤٠ درصد در سطوح محروم و 
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بسيار محروم واقع شده اند. همچنين ميزان برخورداري از شاخص هاي اشتغال زنان در مناطق 

شمال غرب، شرق و شمال شرق ايران مطلوبتر و در مناطق مركزي (به استثناي استان اصفهان) 

و جنوبي كشور وضعيت نامطلوبي دارند. مروري بر ديدگاه ها و نقطه نظرات ارائه شده در باب 

اشتغال و به ويژه اشتغال زنان نشان مي دهد كه به طور كلي كشورمان به لحاظ اشتغال و به ويژه 

اشتغال زنان وضعيت چندان مطلوبي ندارد و طي دوره هاي مختلف ميزان بيكاري در كشورمان 

افزايش يافته است. همچنين سهم اشتغال زنان سير نزولي را طي كرده و در صورت ادامه روند 

كنوني چشم انداز روشني را نمي توان براي زنان كشور پيش بيني كرد.

4. خانواده و پيامدهاي مثبت اشتغال
يكي از كاركردهاي مهم خانواده «جامعه پذيري» است. كودكان اولين فضايي را كه براي رسيدن 

به رشد انساني و آغاز فرايند جامعه پذيري را تجربه مي كنند، «خانواده» است. تأثير خانواده به حّدي 

است كه شمار قابل توجهي از افراد بزه كار، كه توانايي مشاركت اجتماعي ندارند و قادر به ايجاد 

ارتباط سالم با ديگران نيستند، كساني هستند كه از محّل خانواده و دستان عاطفه گستر و حمايتگر 

والدين محروم بوده اند. (عالسوند، ١٣٨٢). در فرهنگ ما مهم ترين وظيفه زن خانه داري و پرورش 

فرزندان است. بنابراين، بهتر است اشتغال زن متناسب با شئونات زنانه طراحي گردد، به گونه اي كه 

به روح و جان و جسم او آسيب نرسد. البته اين حرف به معناي دور كردن زن از اجتماع نيست؛ 

چون در آن صورت، ديگر نبايد به تسهيالت براي اشتغال زنان بينديشيم. اگر آن گونه كه اسالم مقرر 

كرده است، يك مرد در محيط خانه، با زن معاشرت به «معروف» داشته باشد و جامعه اسالمي و 

قوانين حقوقي، شغل خانگي زن را نه تنها از لحاظ معنوي، بلكه از لحاظ مادي به رسميت بشناسد، 

بسياري از زنان شاغل ترجيح مي دهند كه كار محيط خانه را به عنوان اشتغال برگزينند. در غير اين 

صورت، اگر بنا باشد از يك سو، با زنان حسن معاشرت نشود و آينده آنها معلوم نباشد و از سوي 

ديگر، ارزش معنوي و مادي شغل خانگي آنها معلوم نباشد و از سوي ديگر، ارزش معنوي و مادي 

شغل خانگي آنها محسوب نشود و همچنين به نام «اسالم»، پيامدهاي منفي اشتغال آنان در خارج 

از خانه تذكر داده شود، به زن و حيثيت و آينده او ظلم شده است. امام خميني رحمه اهللا در همان 

حال كه بر مشاركت اجتماعي-سياسي زنان تأكيد كم نظيري داشت، اين مشاركت را در طول نقش 

مادري-همسري مي ديد. براي مثال، درباره اشتغال زنان نظرشان اين بود كه اشكالي ندارد، البته تا 

حّدي كه به خانواده لطمه نخورد؛ چرا كه زن را مرّبي جامعه مي دانست. گاهي هم كه به عنوان مزاح 

مي گفتند: چرا زن بايد هميشه در خانه بماند؟ مي فرمود: خانه را دست كم نگيريد، تربيت بچه ها كم 

نيست. اگر كسي بتواند يك نفر را تربيت كند خدمت بزرگي به جامعه كرده است. (ستوده، ١٣٧٣) 

ولي ارزش شغل تربيت فرزند با هيچ ميزاني سنجيده نمي شود و در جامعه اسالمي آن گونه كه الزم 
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است نظام ارزشي جايگاه تربيت نسل را مشخص نكرده است. مهم ترين مزيتي كه باعث مي شود زنان 

به اشتغال روي آورند، «درآمدزايي» است. اشتغال و استقالل اقتصادي زنان و درآمدزايي آنها موجب 

مي شود كه سطح زندگي خانواده از وضعيت بهتري برخوردار شود. زنان در بسياري كشورها تالش 

مي كنند كه از مشاغل نيمه وقت استفاده نمايند. دو ديدگاه متضاد در خصوص بهره وري كار بانوان 

شاغل نيمه وقت وجود دارد. ديدگاه منفي اين است كه مشاغل نيمه وقت اين مفهوم را مي رساند 

كه اتالف منابع و كاهش بازدهي سرمايه گذاري در سرمايه انساني را نشان مي دهد چرا كه بسياري 

از زنان شاغل پاره وقت داراي تحصيالت عالي هستند. در مقابل ديدگاه مثبت به اين مساله توجه 

دارد كه بدون وجود مشاغل پاره وقت امكان مشاركت نيروي كار زنان به شكل قابل مالحظه اي 

پايين خواهد آمد چرا كه زنان با انتخاب بين يك شغل تمام وقت و يا صفرساعت كاركردن، وادار به 

انتخاب گزينه دوم خواهند شد. از ديگر مزايايي كه مي توان براي اشتغال زنان ذكر كرد، عبارتست 

از: كاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل، ايجاد روحيه همكاري متقابل در خانواده، باال رفتن اعتماد 

به نفس در زنان، افزايش مديريت در امور خانواده و درك بهتر مشكالت زندگي. 

5. مباني نظري 
بيكاري از مهمترين دغدغه انسان ها است كه مي تواند باعث آسيب هاي بزرگ اجتماعي، كمبود 

رفاه و كاهش استانداردهاي زندگي انسان ها گردد. همراه با باال رفتن نرخ بيكاري در اغلب اقتصادهاي 

توسعه يافته و در حال توسعه، توجه و آگاهي از مفاهيم و نظريه هاي بازار كار منطقي به نظر مي سد۱ 

. زنان در بازار كار از لحاظ نوع شغل، موقعيت اشتغال و ميزان درآمد ناشي از كار با شرايط متفاوتي 

نسبت به مردان روبه رو هستند كه نظريه هايي به منظور تحليل و تبيين اين تفاوت ها شكل گرفته 

است. نظريه هاي اصلي در اين زمينه عبارتند از: نظريه نئوكالسيك، نظريه تفكيك جنسيتي بازار 

كار و نظريه فمينيستي.

۱,۵ نظريه نئوكالسيك

اين نظريه براي تبيين تفاوت هاي جنسيتي و اختالف درآمد بين كار مردان و زنان به متغيرهايي 

نظير مسئوليت هاي خانوادگي، نيروي جمعيتي، آموزش هاي عمومي، غيبت و جابه جايي از كار اشاره 

مي كند و اين عوامل را در ميزان بهره وري نيروي كار مؤثر مي داند۲ . باور نئوكالسيك  ها بر اين است 

كه سياست گذاران براي كاهش تبعيض، بايد به متغيرهايي غير از متغيرهاي بازار كار توجه كنند و 

براي آموزش زنان، ايجاد مهارت در شغل هاي غيرسنتي براي آنان، تنظيم خانواده، افزايش مسئوليت 

مردان، سهم برابر زنان و مردان در نگاه داري و تربيت كودك و كارهاي خانگي سياست گذاري كنند. 

1. Ernst et al ( 2011)
2. Mommsen, J. (2004)
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همچنين، با سازماندهي دوباره زمان كار، موارد ممنوعيت اشتغال زنان در بعضي مشاغل را از قانون 

كار حذف كنند (ابونوري و غالمي، ۱۳۸۸: ۳۲-۳۳).

۲,۵ نظريه تفكيك جنسيتي بازار كار

اين ديدگاه، براي تبيين نابرابري هاي جنسيتي در اشتغال، بر ساختار بازار نيروي كار تأكيد دارد 

و فرض مي كند كه بازار نيروي كار به دليل موانع نهادي تفكيك شده، اما در درون هر بخش، اصول 

نئوكالسيك اعمال مي شود. هر يك از قسمت هاي بازار نيروي كار، به بخش هاي اوليه و ثانويه تقسيم 

شده؛ مشاغل بخش اول داراي ابعاد پيشرفته اي در آموزش و پرداخت هستند در حالي كه مشاغل 

بخش دوم پرداخت ناچيز و امنيت كمي دارند. به دليل رويگرداني يا واگذاري كار از سوي زنان، آنها 

بيشتر به اشتغال در بخش دوم تمايل دارند در حالي كه مردان، مشاغل نوع اول را ترجيح مي دهند. 

با اين وجود، واگذاري كار و غيبت در مشاغل سطح پايين و بدون آينده، نظير مشاغل بخش دوم 

كه زنان در آنها تمركز زيادي دارند، بيشتر است. بنابراين، ابعاد اعتباري شاغالن مي تواند به دليل 

تفاوت هاي جنسيتي در نوع اشتغال، بيش از خصايص اكتسابي زنان باشد. ديگر عوامل موثر در اين 

تفكيك جنسيتي عبارتند از: سازمان يابي بهتر كارگران مرد در دفاع از تفاوت هاي مهارتي (حرفه اي) 

و درآمدي، اصرار آنها در رقابت نيروي كار ارزان (اغلب زنانه) و نقش روابط جنستي و ديدگاه هاي 

مرد ساالرانه اي كه ساختار موسسات تجاري را كنترل مي كنند. در شهرهاي جنوب، كه زنان، اغلب 

از ورود و اشتغال در اقتصاد سرمايه داري منع شده اند۱ .

۳,۵ نظريه هاي فمينيستي

نظريه هاي فمينيستي بر اهميت عوامل فرهنگي و اجتماعي در تحديد دسترسي زنان به بازار كار 

تأكيد دارند۲. طبق اين نظريه، گرايش مشاغل زنانه، گرايشي از نقش خانگي آنها است و همان گونه 

كه در بيشتر جوامع كار خانگي كم ارزش انگاشته مي شود، اين مشاغل و مهارت ها نيز در بازار كار 

كم ارزش به حساب مي آيند. وجود خصوصياتي نظير دستور پذيري بيشتر، شكايت كمتر از كار، 

عالقه بيشتر به كارهاي تكراري و نياز كمتر به درآمد (زنان معموالًً دومين نان آور خانواده محسوب 

مي شوند) در زنان منجر به اختصاص كارهاي با درآمد كمتر، مهارت پايين تر و نيز تأمين اجتماعي 

و پيشرفت كمتر به آنان داده مي شود (ابونوري و غالمي،۱۳۸۸). حضور زنان در بازار كار بر حسب 

شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي هر كشور بستگي به عوامل گوناگوني دارد كه 

مهم ترين اين عوامل در چهار گروه اقتصادي، جمعيت شناختي، فرهنگي و اجتماعي طبقه بندي 

شده است.

1. Vicky (1999)  
2. Domosh and Seager( 2001) 
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812   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
گروه اول : عوامل اقتصادي

تورم اقتصادي: تورم باعث مي شود زنان در مقام نان آور دوم، به ويژه در ميان طبقه درآمدي پايين، 

وارد صحنه فعاليت و كار شوند كه اين خود بر ميزان مشاركت و بيكاري و سطح دستمزدها اثرگذار 

خواهد بود (علمي،۱۳۸۳).

توسعه اقتصادي: در مراحل اوليه توسعه، نرخ مشاركت زنان در بازار كار كاهش يافته تا به حداقل 

رسيده و با افزايش درجه توسعه يافتگي، سهم زنان در بازار كار افزايش مي يابد۱ .

توزيع درآمد: هرچه توزيع درآمد نابرابرتر باشد، براي حمايت از سطح واقعي مصرف خانوار، زنان 

اقدام به فعاليت اقتصادي بيرون از خانه خواهند كرد از اين رو ميزان اشتغال شان افزايش مي يابد 

(يزدخواستي و احمدي، ۱۳۸۳)

نقش دولت: اندازه دولت كه با هزينه هاي مختلف و اعمال مقررات گوناگون جلوگيري از با 

توجه به اينكه در ايران بخش وسيعي از زنان تحصيل كرده در بخش عمومي فعاليت دارند، اين 

سياست گذاري مي تواند بر بازار كار در ايران و به خصوص سطح مشاركت و اشتغال زنان اثر بگذارد 

(يزدخواستي و احمدي،۱۳۸۶).

ميزان بيكاري: هر چه نرخ بيكاري در كشوري افزايش يابد، به دليل كاهش فرصت هاي شغلي 

براي زنان، انگيزه جستجوي شغل در ميان زنان كمتر مي شود و بنابراين سهم زنان در اشتغال 

كاهش مي يابد۲. 

سطح دستمزد زنان: سطح دستمزد بايد هزينه هاي فرصت و ماندن در خانه و امور خانه داري را 

جبران كند (يزدخواستي و احمدي،۱۳۸۶).

شرايط اجتماعي و اقتصادي خانوار و ميزان دستمزد همسر: اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي 

خانوار بهتر باشد، زنان كمتر به درآمد هاي كاري وابسته اند و هرچه دستمزد همسر باالتر باشد هزينه 

فرصت از دست رفته براي او باالتر است، در اين صورت تقسيم كاري به وجود مي آيد و زن در امور 

خانه و مرد وارد فعاليت اقتصادي مي شود (عمادزاده،۱۳۸۲).

گروه دوم: عوامل فرهنگي 

عوامل فرهنگي و اجتماعي و آداب و سنن هر كشوري در نرخ مشاركت زنان در بازار كار تأثير 

مي گذارد۳ . از جمله عوامل فرهنگي مي توان به تفاوت و تبعيض در فرايند اجتماعي شدن زن و 

مرد، حاكم شدن تفكر مرد ساالري در جامعه و از جمله موانع اجتماعي مي توان به تفكيك جنسيتي 

آموزشي، قوانين ناظر برخانواده، وجود تبعيض در ساختار اشتغال، سياست هاي محدود كننده در 

انتخاب رشته تحصيلي و شغل براي دختران، قوانين كار، تقسيم جنسي مشاغل زنانه و مردانه اشاره 

1. Tansel( 2002); Mammen & et al.( 2000) 
2. Tansel (2002)
3. Vendrik( 2000)
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كرد (توكلي واال،۱۳۸۵).

گروه سوم: عوامل جمعيت شناختي

ميزان باروري: افزايش باروري با افزايش مسئوليت زنان همراه است؛ لذا افزايش باروري عامل 

بازدارنده زنان از فعاليت هاي خارج از خانه است (هاديان و وحيدپور،۱۳۷۸). 

آموزش و تحصيالت: هرچه ميزان تحصيالت و آموزش زنان باالتر باشد، احتمال يافتن شغل 

براي آنها در بخش هاي مختلف اقتصادي بيشتر مي شود (يزدخواستي و احمدي،۱۳۸۶).

گروه چهارم: قوانين رسمي و قواعد اجتماعي

قوانين رسمي و قواعد اجتماعي مرتبط با حقوق و وظايف اجتماعي و فردي زنان بر مشاركت 

زنان در فعاليت هاي اقتصادي اثر مي گذارد. در اين مورد اگر حقوق زنان در قبال مالكيت اموال، 

تقسيم ارث، تعيين همسر، تصميم گيري در خانواده و انتخاب شغل، قوانين مرتبط با اشتغال 

زنان در جامعه و سياست هاي دولتي موافق با گسترش اشتغال زنان باشد، تسهيالت الزم در 

جامعه، قانون  ). بي ترديد افراد  ايجاد مي شود (محموديان، ۱۳۸۲  بكارگيري زنان در مشاغل 

برنامه را شاخصي براي ارزيابي ميزان تعهد و پايبندي نهادهاي قانونگذاري و اجرايي در راستاي 

سياست هاي نظام تلقي مي كنند و ميزان تحقق برنامه ها را ابزاري براي سنجش كارآيي و اثربخشي 

اين نهادها مي انگارند، بدين لحاظ بررسي مي كنند كه قانون برنامه تا چه اندازه در جهت حركت 

به سمت چشم اندازهاي نظام تهيه و تدوين شده و تا چه ميزان در صدد تضمين دسترسي به 

آمال و ايده آل هاي ملي است (زعفرانچي، ١٣٨٥). از اين رو در ادامه با توجه به اهميت نقش زنان 

در روند توسعه متوازن و پابدار، اين تحقيق به مقايسه مؤلفه هاي اقتصادي و اجتماعي حوزه زنان 

در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مي پردازد.
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814   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
جدول ١: تعداد مؤلفه هاي اجتماعي زنان در برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور

لفه
برنامه عبارات مربوطه در متن برنامهشاخصمؤ

چهارم
برنامه 
پنجم

عي
تما

اج

نقش زنان در 
جامعه

01جايگاه زن در صحنه هاي اجتماعي

11توجه به نقش سازنده بانوان

30برنامه هاي توسعه مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي

آسيب هاي 
اجتماعي

01پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي

10رفع خشونت عليه زنان

ايجاد و 
گسترش 

نهادهاي مدني 
و تشكل هاي 

زنان

01اصًالح ساختار اداري تشكيالتي زنان

20ايجاد و گسترش نهادهاي مدني و تشكل هاي زنان

01توسعه تعامالت بين المللي

01توسعه توانايي هاي مردم نهاد

حقوق 
اجتماعي زنان

02حقوق شرعي در همه عرصه ها

12حقوق قانوني در همه عرصه ها

10طرح جامع حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي

10بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني

10برابري فرصت هاي اجتماعي براي زنان و مردان

توانمند
سازي 

اجتماعي زنان

10طرح جامع توانمندسازي زنان

02توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با برنامه هاي خانواده محور

01توانمند سازي با شرايط بومي ومنطقه اي

01ارتقا توانمندي هاي زنان مدير و نخبه

02توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با برنامه هاي اجتماع محور

حمايت 
اجتماعي

10گسترش حمايت هاي اجتماعي

10ارتقاء كيفيت زندگي زنان
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در بررسي اي اجمالي از برنامه چهارم توسعه در مي يابيم كه عالوه بر اينكه كار بدون دستمزد 

زنان خانه دار در احتساب توليد ناخالص مّلي مورد بي مهري قرار گرفته است، هدف سياست گذار تنها 

بهبود وضعيت زنان تحصيلكرده بوده و كمتر برنامه ريزي منسجم و قابل طرحي براي زنان خانه دار 

و فاقد تحصيالت عالي ارائه شده است ولي در برنامه پنجم توجه خاصي به زنان بي سرپرست و 

خودسرپرست و ايجاد مهارت شغلي و مشاغل خانگي شده است. در عوض برنامه چهارم درصدد 

هموار نمودن مسير برقراري شاخص  برابري زنان و مردان در فرآيند مشاركت هاي اقتصادي بوده 

و مواردي مثل تساوي مزدها براي زنان در مقابل مردان، توانمندسازي زنان از طريق دست يابي 

به فرصت هاي شغلي مناسب، توانمندسازي زنان در بخش تعاوني كه در مجموع نگاه خاص قانون 

برنامه چهارم توسعه به زنان را نشان مي دهد ولي اين مهم در برنامه پنجم كًال ناديده گرفته شده 

است. برنامه پنجم اضافه كردن بندي به منظور موظف نمودن دولت جهت تهيه، تصويب و اجراي 

طرح الگوي مناسب اشتغال زنان در راستاي ايفاي نقش هاي خانوادگي زنان و ايجاد توازن و تعادل 

بين نقش هاي خانوادگي و اجتماعي را مي طلبد، همانطور كه محتشمي (١٣٨٤) نيز در مورد برنامه 

چهارم به اين مورد اشاره كرده بود ولي همچنان در برنامه پنجم نيز مغفول مانده است.
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816   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
جدول ٢: تعداد مؤلفه هاي اقتصادي زنان در برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور

لفه
برنامه عبارات مربوطه در متن برنامهشاخصمؤ

چهارم
برنامه 
پنجم

دي
صا

اقت

نان
ي ز

صاد
 اقت

ين
قوان

10تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش
01مرخصي استحقاقي و استعالجي
10منع تبعيض در اشتغال و حرفه

02خدمت نيمه وقت
10طرح جامع حمايت از حقوق زنان، در ابعاد اقتصادي
01عدم شرط سني براي بازنشستگي در مشاغل سخت

01شش سال مرخصي بدون حقوق براي زنان كارمند در صورت ماموريت همسر
10برخورداري زن از حمايت قانون يكسان با مردان

مه
ق بي

ن ح
أمي

02تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوارت
05تحت پوشش بيمه قرار دادن زنان بي سرپرست و خودسرپرست

01بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خود سرپرست
10تأمين بيمه خاص براي حمايت از زنان سرپرست خانوار

ينه
 هز

ك
 كم

خت
ردا

01كمك هزينه عائله مندي براي كارمندان زن شاغل و بازنشستهپ
01حق پرستاري براي همسر معلوالن
01حمايت از زنان سرپرست خانوار

10افزايش مستمري ماهيانه زنان سرپرست خانواده

كن
10اجاره به شرط تمليك با حفظ اولويت زنان سرپرست خانوارمس

10واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري براي زنان سرپرست خانوار

شت
معي

ل و 
تغا

اش

02ايجاد مهارت شغلي
01مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست

10رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت زنان
30برنامه هاي توسعه مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي

10شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصت هاي اشتغال زا
01توسعه و سامان دهي امور اقتصادي و معيشتي

نان
ي ز

صاد
 اقت

زي
دسا

نمن
10توانمندسازي زنان از طريق دست يابي به فرصت هاي شغلي مناسبتوا

10توانمندسازي زنان جوياي كار، در راستاي برقراري تعامالت اجتماعي
10طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار

01توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با بودجه عمومي
01توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با كمك هاي مردمي
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6. نتيجه گيري 
در ادبيات توسعه با توجه به اينكه زنان نيمي از جمعيت كشورها را تشكيل مي دهند، تأكيد 

مي شود كه توسعه متعادل و پايدار بدون مشاركت زنان امكان پذير نمي باشد و حتي مقبوليت و 

مشروعيت دولت ها با ميزان مشاركت اجتماعي مردم به ويژه زنان سنجيده مي شود. با اين توصيف، 

وضعيت و جايگاه زنان در برنامه هاي توسعه نسبت به آنچه كه شايسته و بايسته است، فاصله بسيار 

دارد، امري كه مي تواند ناشي از ديدگاه محدود برنامه ريزان و برنامه نويسان بوده باشد كه به نقش 

سازنده و توانمندي زنان كم توجه بوده اند و يا ريشه در نظام نهادي و باورهاي اجتماعي داشته باشد 

كه الزم است به تدريج متحول شده و در راستاي دستيابي به توسعه متعادل و پايدار به مشاركت 

اجتماعي از جمله مشاركت زنان توجه الزم مبذول گردد. در كشور ما كه زنان نيمي از پتانسيل 

فكري جامعه اند، باز گذاشتن ميدان براي بروز توانايي ها و شكوفايي استعدادهاي زنان با حفظ 

شخصيت و كرامت انساني آنان و حفظ مصالح خانوادگي ارزش بسيار دارد. حذف زنان از صحنه هاي 

اجتماعي، حذف نيمي از جامعه انساني مي باشد (سليماني، ۱۳۹۰) كه نتيجه آن مي تواند اثرات 

زيانبار اقتصادي- اجتماعي براي كشور در پي داشته باشد. بنابراين الزم است متناسب با استعدادهاي 

زنان زمينه اشتغال و مشاركت آنان در عرصه هاي اقتصادي فراهم شود. برخي از مسائل و مشكالت 

اشتغال زنان، موانع توسعه اي است كه به ساختار كشورها مربوط مي شود و بخشي از آن موانع 

غيرتوسعه اي و غيرساختاري مي باشد. از موانع توسعه اي، موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را 

مي توان نام برد و موانع غيرتوسعه اي نيز به ويژگي هاي شخصيتي و فيزيولوژيكي زنان باز مي گردد. 

چنانچه مشاركت زنان در نيروي كار با سياست هاي درست راهبردي، همراه و همساز شود، جوامع 

دچار كاهش زاد و ولد و پديده پير شدن جمعيت نخواهد شد. بنابراين، دولت ها مي بايد براي بهره 

گيري كامل از استعدادها و توانايي هاي سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشاركت 

هرچه بيشتر زنان، «مادران شاغل و موفقي» را در جامعه و در كنار مردان، به كار گيرند. تدوين 

طرح جامع تفصيلي اشتغال زنان در نظام جمهوري اسالمي كه با توجه هم زمان به شرايط كنوني و 

آينده جامعه، ويژگي ها و كارآمدي هاي زنان، آموزه هاي ديني و اهداف انقالب اسالمي، ارايه كننده 

طرحي كالن و جامع و قابل دفاع باشد، نيز ضرورتي اجتناب ناپذير است.

منابع
ابونوري، اسمعيل، غالمي، نجمه (١٣٨٨)، بررسي روند اشتغال زنان در مقايسه با مردان و عوامل مؤثر بر سهم اشتغال 
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