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  پيشگفتار
هـا و     جهان امروز شاهد توسعه، پيشرفت و صنعتي شدن كشورها، تكثر فعاليت          

بنيان شدن جوامع پيشرفته، تغييـر وضـعيت         دانش. تخصصي شدن مشاغل است   
 و   ابتكـار و خالقيـت     شگرفهاي فكري، تأثير      ها از كار بدني به فعاليت       فعاليت

دي،  مشاغل فكري در كنار مشاغل فيزيكي و ينوآوري بر نيروي بدني و پيدايي
محـور از     و فنـاوري و برقـراري نظـام دانـايي           نظام آموزش و پـژوهش     ةتوسع
  . هاي اين عصر است ترين شاخص مهم

  دانـش و پـژوهش و      ة حـوز  بهنگاهي گذرا به جهان معاصر از ورود زنان         
هـاي    هاي باالي علمي و تحصيل هنرهـا و مهـارت           يابي به توانايي  ستفناوري، د 

از . داردحكايت  مهم صنعتي و فني، و در مواردي ربودن گوي سبقت از مردان             
 حمايت از مشاغل    زمينةهاي جديد در      هاي حمايتي دولت     سياست ،سوي ديگر 

ز نيـ  دولـت و     جانـب گيري بـسياري از كاركردهـاي خـانواده از            زنان، به عهده  
ها و مدارس، كاهش      ا، مهدكودك ه  خصوصي چون شيرخوارگاه   نهادهاي مردمي 

 وجود وسايل پيشرفته و صنعتي و در نتيجـه آزاد   دليلداري به     هاي خانه   فعاليت
هـاي زنـدگي در        افـزايش هزينـه    ، ديگـر  سـوي  و از    ،شدن وقت زنان در خانه    

 يانواده رو خـ   است تا زنان به اشتغال بيـرون از        شده موجب   ،شهرهاي صنعتي 
  .هاي اجتماعي و اقتصادي شركت جويند  و دوشادوش مردان در فعاليتندآور 

 در بـسياري    امروزه اما   ، از سر اضطرار باشد    اين امر گرچه ممكن است گاه     
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بـا وجـود ايـن نبايـد از         . كشورها به يك ارزش و معيار توسعه بدل شده است         
 روحـي و روانـي و   بـر وضـع  و تـأثير آن      خانواده،   براي اشتغال زنان    يپيامدها

لوازم و مقارنات اشتغال از قبيل جدايي از        . اخالقي آنان و جامعه نيز غافل ماند      
هاي كـاري     منفي بر فرزندخواهي، دوري از فرزند، حضور در محيط         خانه، تأثير 

 روحـي و    پيامدهايمختلط، انتقال خستگي ناشي از كار به كانون آرام خانواده،           
  . بايد در نظر گرفتهمبسياري آثار ديگر را نيز ن شاغل و رواني اشتغال بر زنا

افزايش ميزان مشاركت زنـان      رياست جمهوري،    ةمركز امور زنان و خانواد    
 از طريق بررسي علمـي و كارشناسـانة موضـوع و             اجتماع و خانواده   در عرصة 
 الگـوي   ، و همچنـين ارائـة     گير  كارهاي به دست آمده به مراجع تصميم      ارائة راه 

 عفاف و وارسـتگي، و از طرفـي          انديشي، آزادگي،  منزلة نماد آزاد   سلمان به زن م 
 مثابـة  جامعه، خانواده و محـيط كـار را بـه         شناخت مسائل و مشكالت زنان در       

 اين مركز، اكنون براي   . بخشي از اهداف در سرلوحه كار خويش قرار داده است         
ه، موضوع اشـتغال    ناسانمنظور بررسي علمي و كارش     و به ياد شده   تحقق اهداف   

اين .  پژوهشي با ابعاد مختلف به سامان رسانده است        منزلة يك برنامة   زنان را به  
 زن و خـانواده   ة از محققان و پژوهشگران حـوز      گروهيمجموعه حاصل تالش    

را زنـان   اشـتغال  ة بخشي از مسائل مربوط به حـوز اند  كوشيده هر يك    كهاست  
  .پاسخ دهندمينه در اين زهاي بنيادين  بررسي و به پرسش

اولين مقاله به عوامل، پيامدها و رويكردهاي اشتغال زنان از نگاه مـديريت             
 بـه علـل و عوامـل        كوشـد   مـي پژوهشگر در ايـن نوشـتار       . پردازد  اجتماعي مي 

، خانواده  آنان پيامدهاي اشتغال زنان را بر خود        ،رويكرد زنان به اشتغال پرداخته    
 دينـي، وضـعيت اشـتغال زنـان را در عـصر             و جامعه بررسي و با نگاه به متون       
هاي دولت در      سياست بارة و به داوري در    كندحاضر و با رويكرد ديني بررسي       

  . اشتغال زنان بپردازدةعرص
 فوق  ةنويسنده در اين مقاله با استفاده از منابع گسترده، محورهاي چهارگان          

هـاي    هشهـا و پـژو     اسـت و بـا اسـتفاده از آمار         كاويـده را به صورت تفصيلي     
هاي ديني بـه      و با استفاده از متون و آموزه      كرده   كنوني را بررسي      وضع  موجود،

  . ها پرداخته استة آنداوري دربار
.  اسـت كـرده ها در رونـد اشـتغال زنـان را بررسـي              دوم، نقش رسانه   ةمقال
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 ةبـه سـه مرحلـ       رسانه پرداختـه و    اجتماعيبه تأثيرات     در اين نوشتار   نويسنده
 آثـار محـدود     ةها، مرحل    قدرت مطلق رسانه   ة مرحل :كند  وت اشاره مي   متفا  كامالً
وي در ادامه با تبيين مباني نظـري تـأثير        . هاي قدرتمند    رسانه ةها، و مرحل    رسانه
بـر روي تعيـين      كـه چگونـه      پـردازد سـازي مـي    ة برجـسته  هـا بـه نظريـ       رسانه

هـاي    غ پيـام  ابـال   بـا    كاشت، ةنظري. گذارد  هاي فكري مخاطبان تأثير مي      اولويت
 ةدر نظريـ  . كنـد   پيوسـته، راهكارهـاي مـشابهي را بـه مخاطبـان القـا مـي               هـم   به

هـا و عقايـد متفـاوت را          كوشند افراد بـا ارزش      ها مي   ناهماهنگي شناختي رسانه  
ـ      كوشد  محقق مي  ،پس از مباحث نظري    .دكننهماهنگ   ي  با تحليل محتـواي كم

 دفتـر   25 زنـان و داراي      ةكه يك خبرگزاري تخصصي در حوز      خبرگزاري ايونا 
خبري در سراسر كشور است، ميزان تأثير آن را در ابعاد مختلف اشـتغال زنـان                

زا در رونـد      ها يكـي از عوامـل شـتاب          رسانه ، تحقيق اساس يافتة بر .دكنبررسي  
  .هستندمشاركت اقتصادي زنان 

الملـل موضـوع كـار خـويش         اشتغال زنان را در نظام بين      مقالة سوم، وضع  
المللي مربوط    هاي بين   كارها و سازمان   و  زمينه به ساز  و در همين    . داده است قرار  

المللي كار، سازمان  نويسنده با بررسي سازمان بين. پرداخته استبه اشتغال زنان 
 اشتغال زنـان در     ، كارگري زنان  ةائتالف اتحادي و  تجارت جهاني، بانك جهاني،     

  .پردازد اندازهاي آن مي  و چشمها  و به چالشكند ميدنياي امروز را بررسي 
ايـن  . گـذار اسـت    ، اشتغال زنان در خانواده تـأثير       كه اشاره شد   گونه   همان

بـا تحليـل    نويـسنده   .  بررسي قرار گرفتـه اسـت      كانون چهارم   ةموضوع در مقال  
هـا در     هاي تكـويني زن و مـرد و تفـاوت           ساختاري خانواده و با نگاه به تفاوت      

 بـر فرزنـدان     ويـژه  تأثير اشتغال را بر خانواده و به      ف  روابط حقوقي، ابعاد مختل   
  اشـتغال مـادر را در وابـستگي اوليـة    نويسنده تأثير يا عـدم تـأثير   .  است كاويده

 كاهش هوش كودك، ميزان پيـشرفت        كودك به وي و رشد و پرورش كودكان،       
ــاري ــي   تحــصيلي و ناهنج ــاري بررس ــي و رفت ــاي روان ــردهه ــانك  ، و در پاي

  .داده است كاهش آثار منفي اشتغال ارائه رايبكارهايي ه ار
كـاري مـؤثر در    زنـان و ارائـة راه  افـزايش مـشاركت  مقاله پنجم، با هدف  
 .دكنـ   وقت و مـشاركتي را پيـشنهاد مـي         ، اشتغال پاره  استفاده از نيروي كار زنان    

 پـژوهش در موضـوع بـه عوامـل مـؤثر در             ة با بررسي مبـاني و پيـشين       نويسنده
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يـران را در ايـن       حقوقي و قوانين ا    يت، و وضع  وقت اشاره  هگسترش مشاغل پار  
د ده ريزي كشور پيشنهاد مي  به مراجع مديريت و برنامهوي .دكن  باره بررسي مي  

 و زمينـه را بـراي اشـتغال         كننـد وقت كار بانوان تجديد نظـر        در قوانين نيمه  كه  
  .وقت و مشاركتي بانوان فراهم آورند پاره

نويسنده با  . پردازد   نظام اسالمي مي   ةتغال در توسع   ششم به جايگاه اش    ةمقال
 الگـوي  كالسـيك،    ة از قبيل الگـوي توسـع      همروري بر الگوهاي مختلف توسع    

ــع ــع ةتوس ــاي توس ــستي، الگوه ــيكة سوسيالي ــع  نئوكالس ــاي توس  ة و الگوه
محـور فـراهم     ة ديـن   زمينه را براي پيـشنهاد الگـوي توسـع         ،داري غرب  سرمايه

 و بـا    ، بررسـي  ، جايگاه كـار در اسـالم و مفهـوم توسـعه           در اين الگو  . سازد   مي
  .شود يي مرور ميانگاهي تطبيقي ابعاد مختلف توسعه به لحاظ ساختار و كار

اين مقاله گرچه در    . درس  مي هفتم وضعيت اشتغال زنان در ايران را بر        ةمقال
 از آن   چـشمگيري  بخـش     ، است  بررسي وضعيت اشتغال زنان در ايران بوده       پي

هـاي اقتـصادي      هاي فمينيستي، تئوري    حث تاريخي ديگر كشورها، جنبش    به مبا 
 و در بخش دوم موضـوع اشـتغال زنـان را            اختصاص يافته، مربوط به كار زنان     

 در پايـان بـراي   همچنـين .  اسـت  واكـاوي كـرده    پس از انقالب اسالمي      ويژه به
ار كارهـاي بـسي   هاي اقتصادي كشور به راه      يت فعال ةارتقاي وضع زنان در حوز    

  . استبسنده كردهكلي 
نويـسنده در   . پردازد  ها مي    به موضوع زنان متأهل، كار و ارزش       مقالة هشتم 

، اجتماعي، نظري، سياسي و     ختيهاي مذهبي، زيباشنا     ارزش كوشد  مياين مقاله   
هاي خود    وي در يافته  . كند بررسي   شاغل  غيراقتصادي را در ميان زنان شاغل و        

هـاي شخـصي       به لحاظ ارزش   شاغل  غيران شاغل و    رسد كه زن    به اين نتيجه مي   
 و اجتمـاعي    ختيهاي زيباشـنا     جز اينكه ارزش   ؛بندي مشابهي قرار دارند     در رده 

 ةدهـد، درجـ     هاي تحقيق نـشان مـي       همچنين يافته . استبين دو گروه برعكس     
 توجهي براي دو گـروه زنـان تفـاوت          درخورطور   اهميت نسبي شش ارزش به    

 حاصل فعاليت ميداني در محيطي خـاص  واكاوي شده،قاله آنچه در اين م    .دارد
  .نيست قابل تعميم متفاوت با فرهنگ يتحقيق به جوامعاين هاي   يافته واست

اين مقاله .  پاياني به اشتغال زنان در آرا و ادبيات فقهي اختصاص داردةمقال
ن شناسانه مشاغل زنـا    شناسانه و حكم    فقهي و به صورت موضوع      ي درون با نگاه 



     پيشگفتار   

 

17

ايـن  .  اسـت  بررسـي كـرده   حـرام   هاي مشاغل مـستحب، مكـروه و          را در قالب  
دنياي نويسنده مشاغل .  و كامالً سنتي مرسوم بوده است     مشاغل در جوامع قديم   

چنـد   ؛ هـر  كنـد   شناسي نكرده و حكمي بـراي آنهـا بيـان نمـي            جديد را موضوع  
  .يابد  خواننده ممكن است خود با تحليل محتوايي مقاله به نتايجي دست

زنـان را در قالـب       اشـتغال    گوناگون ابعاد   روي   پيش ة مجموع روي،به هر   
بررسي  ي اجتماعي و گاه از نگاه فقه و حقوق        موضوعات مختلف، گاه از منظر    

، از آنجـا كـه سـاختار        داردگرچه مجموعه تا حـدي نظـم منطقـي          .  است كرده
بـا  همچنـين   . دبـر    جزئي رنج مي   اي   بر آن حاكم نيست، از پراكندگي      يمند نظام

رويكردهــا و  زة اشــتغال زنــاندر حــو مقــاالت،  نويــسندگانتوجــه بــه اينكــه
 آشـنا   گونـاگوني  هـاي   رويكـرد خواننده بـا    دارند،   خاص خود ي  يها  فرض  پيش
  .شود مي

، ديـدگاه پژوهـشي شخـصي       شده عرضه آنچه در اين نوشتار      طبيعي است 
مهوري طي مراحـل     رياست ج  ة اگرچه مركز امور زنان و خانواد      .استمحققان  

 كـرده نظران ارزيابي      كارشناسان و صاحب   ، به همت  مختلف حاصل پژوهش را   
 ميـان نويـسندگان و      ها   اختالف اي   پاره  است دادهو نتايج را به نويسندگان ارائه       

  .ارزيابان و كارشناسان وجود دارد
 اين مجموعـه را  ة كه تهي، از دفتر مطالعات و تحقيقات زنان  قدردانيضمن  

 اند  كوشيده كه   ي پژوهشگران، ارزيابان و كارشناسان    ةاز هم  ،ده داشته است  به عه 
  .كنيم ، تشكر ميارائه دهندانديشمندان و محققان تيزبين را به  اين اثر
  

                             
  رياست جمهوري ةمركز امور زنان و خانواد  
  





  
  
  

  مقدمه
ر جديد، تغييرات و تحوالت     هاي تحول زندگي اجتماعي در عص       يكي از عرصه  

 وسـيعي را از تغييـر       اين تغييرات و تحوالت خود دامنـة      . در زندگي زنان است   
هاي فردي، خانوادگي و       زنان تا تغيير نقش    ةهاي اجتماعي دربار    باورها و انگاره  

  .گيرد بر مي دراجتماعي 
از يكـي   . اي دارد   اشتغال زنان اما، در ميان اين تحوالت اهميت و نقـش ويـژه            

وجوه اهميت موضوع اشتغال زنان، تأثيرات عيني و مشهود آن در عرصة اجتماعي             
موجـب  اين ويژگـي مهـم      . هاي فردي از سوي ديگر است        و عرصه  ي،از يك سو  
 كـه ابعـاد اقتـصادي، فرهنگـي،         گـردد اي تبـديل       اشتغال زنان به مقولـه     شده است 

و حكيمانـه بـا چنـين       گذار  اثربديهي است مواجهة    . دارداجتماعي و حتي سياسي     
  .وجهي به آن است االطراف و چند موضوعي مستلزم نگاهي جامع

بديهي است  . اند  هاي جامعة مدرن دانسته     پديدة اشتغال زنان را از ضرورت     
مفـاهيم  ) يا اكثر(اين سخن به معناي آن است كه تحوالت و تغييرات در برخي         

 را دستخوش تغيير كـرده  هاي اجتماعي، الگوها و نقش اجتماعي زنان     و ساختار 
وجهـي اسـت، از       اي چند   كه پديده افزون بر اين   اشتغال زنان    ،به بيان ديگر  . است

، در نتيجه، پژوهش، مـديريت      آيد  به شمار مي  هاي روبنايي اجتماعي نيز       ساختار
گذار بر    اثر   علل و عوامل      به سلسله  ريزي براي اشتغال زنان بدون توجه       و برنامه 
  .ستپذير ني آن امكان

هـا و    پيامـد ، اشتغال زنان، مانند هـر پديـدة اجتمـاعي ديگـر    ،در عين حال 
هـاي اجتمـاعي       توجه به تأثيرات پديـده    . د خاص خود دار   اي  تأثيرات اجتماعي 

  .هاست هاي مديريت اين پديده ترين مؤلفه يكي از مهم
گرفته در موضوع اشـتغال       هاي صورت   مروري هرچند اجمالي بر پژوهش    

ها به سه ويژگـي فـوق يـا      اين نكته است كه در غالب اين پژوهش   گويايزنان  
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ها با تأكيد بـر نقـش اشـتغال     در برخي پژوهش. از آنها توجه نشده است   برخي  
زنان در توسعة اقتصادي و افزايش درآمدهاي ناخـالص ملـي، عمـالً بـر وجـه                 

وه ديگـر آن غفلـت شـده        هـا و وجـ       و از ساحت   ،اقتصادي اشتغال زنان تمركز   
 مـسئلة اشـتغال زنـان توسـط         نـاظر بـه   هـاي     كـه بيـشتر پـژوهش     گو اين . تاس

  .گيرد هاي اقتصاد صورت مي دپارتمان
هـاي    گذار بر مسئلة طالق نيز يكي از ويژگـي          اثرغفلت از تأثير علل و عوامل       

ها با تأكيد بـر   اين پژوهش. ت به اشتغال زنان اسناظرهاي   قابل مشاهده در پژوهش   
كنـد، عمـالً مـديريت        ر جديد، اشتغال زنان را ايجاب مـي       هاي عص   كه ضرورت اين

  .كنند  موجود تفسير ميوضعمقولة اشتغال زنان را به همراهي با 
 برخـي   يهاي اشتغال زنان از يك سو        اين رويكرد، در برابر پيامد     در نتيجة 

 نـسبت  ، و از سوي ديگر،دانند هاي طبيعي آن مي هاي اشتغال زنان را پيامد    پيامد
هاي ديگر رويكرد مواجهه با معلول را به جاي مواجهه بـا علـت          ي پيامد به برخ 

  .كنند پيشنهاد مي
 شـده  تهيـه  مزبـور هاي   داريد، با هدف تأكيد بر دغدغه يرو  اثري كه پيش  

هـاي    هدف اصلي در اين مجموعه آن بوده است كه متخصصان در حوزه           . است
 اجتمـاعي را  ةناگون اين پديدابعاد گو... شناسي، مطالعات ديني و اقتصاد، جامعه 

جا كـه ممكـن اسـت       تا آن در اين موضوع    را  به بحث گذاشته و ادبيات موجود       
  .پيش ببرند

 نهـاد   ة تشكر از مركز امور زنان و خانواد       بادفتر مطالعات و تحقيقات زنان      
 همـة انـد، از      جمهوري كه فراهم آمدن اين مجموعه را ممكـن سـاخته             رياست

 همكاراني كـه در     نيز و   ،ويژه سركار خانم زعفرانچي      به ،محققان و پژوهشگران  
 ايـن اثـر     ةمركز امور زنان و خانواده و دفتر مطالعات و تحقيقات زنـان در تهيـ              

  .كند   سپاسگزاري مي،اند نقش داشته
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  ها اشتغال زنان؛ عوامل، پيامدها و رويكرد
  )از نگاه مديريت اجتماعي(

  نژاد رضا زيبايي محمد

  اهميت بحث دربارة اشتغال زنان 
هـاي اقتـصادي و       خـوريم كـه ضـرورت       در سراسر تاريخ همواره به زنـاني برمـي        

تفاوت سدة اخير با    . اپوي اقتصادي و اشتغال كشانيده است     اجتماعي، آنان را به تك    
هاي ساختاري در حوزة اقتصاد كه به كـاهش   اعصار گذشته اين است كه دگرگوني    

قدرت خريد و تغيير الگوي مصرف انجاميـد، ضـرورت اشـتغال زنـان را بـيش از          
ا هاي اجتماعي و فرهنگي اشـتغال ر        افزون بر اين، دگرگوني   . گذشته مطرح ساخت  

اكنون . د   تبديل كر  آنهابسياري از   » مطالبة«براي بخشي از زنان به      » نياز اقتصادي «از  
اشتغال زنان، هم در ادبيات توسعه و هم در علـوم اجتمـاعي يكـي از موضـوعات                  

گيري از نيروي كار زنان در توسـعة اقتـصادي، فرهنگـي و               تأثير بهره . پردامنه است 
يافتگي در ادبيات توسعه  مثابة شاخص توسعه هاجتماعي و مشاركت اقتصادي زنان ب

شناسي تأثير متقابل اشتغال زنان و       كه در علم جامعه     گيرد؛ چنان     كانون بحث قرار مي   
هاي زنـدگي بـه       ها، ساختار خانواده، و سبك      هويت جنسيتي، الگوي تفكيك نقش    

ها بـه   هشناسي خانواده بيش از ديگر رشت      در اين ميان، جامعه   . شود  بحث گذاشته مي  
  . بحث دربارة اشتغال زنان توجه كرده است

بيش . ند  مند  كارشناسان ديگر علوم انساني نيز به بررسي اين موضوع عالقه         
از همه، كارشناسان علم اقتصاد به موضوع اشتغال زنان بـه لحـاظ تـأثير آن بـر                  
الگوي توليد، توزيع و مصرف اقتصادي خانوار، و همچنين تأثير آن بـر اقتـصاد         

شناسان نيز به بررسـي تـأثيرات مثبـت و منفـي              روان. پردازند  لي و جهاني مي   م
اشتغال، يعني تأثير آن بـر احـساس عزتمنـدي و كاميـابي، يـا تـأثيرات روانـي                   
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. نـد   منـد   هـاي خـانگي و اشـتغال عالقـه          برخاسته از فشار نقش و تعارض نقش      
اي اسـت كـه بـا         هرشت   موضوعي ميان  1منزلة يك مسئلة اجتماعي،       اشتغال زنان به  

  . هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حقوقي مرتبط است حوزه
هاي ياد شده، بررسي موضوع اشتغال        گذشته از دغدغة دانشوران در حوزه     

هاي موج دوم، نيز موضوعي جـذاب و          ويژه فمينيست   ها، به   زنان براي فمينيست  
يثيـت در جوامـع     از نگـاه آنـان قـدرت، شخـصيت و ح          . اهميت بوده اسـت     پر

هاي بيرون از خانه است و زنان براي دسترسي برابر      امروزي برخاسته از فعاليت   
 رابطـة ميـان كـار و رهـايي          2.به اين مزايا بايد در امور اقتصادي مشاركت كنند        

زنان و ارتباط ميان اشتغال زنان و تقـسيم جنـسي كـار در خانـه و در اجتمـاع                    
هـاي ماركسيـست بـه        ين ميان، فمينيـست    در ا  3.موضوع مورد توجه آنان است    

اي   داري توجـه ويـژه      موضوع رابطة جايگاه زنان در بازار كار با نيازهاي سرمايه         
انـد كـه      هاي راديكال بر پاسخ به اين پرسش تمركز يافته           اما فمينيست  4.اند  كرده

مردان چگونه با تعريف كار خانگي زنان و منع آنان از ورود به سپهر عمومي به 
هـاي كـارگري      بخـشند، و كارفرمايـان مـرد و اتحاديـه           ساالري اقتـدار مـي     مرد
 از نگـاه    5.گيرنـد   هايي براي كنترل زنان شـاغل بهـره مـي           ساالر از چه شيوه     مرد

تواند با ارائة الگويي جديد از        ها اشتغال زنان عامل مهمي است كه مي         فمينيست
سيم كار جنـسيتي تغييـر      روابط پدر و مادر، ذهنيت فرزندان را دربارة الگوي تق         

 همچنين اقتدار اقتصادي زنـان      6.هاي سنتي را از ذهن آنان بزدايد        دهد و نگرش  
                                                            

انـد كـه در      هاي رفتاري   هايي اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و الگو          اجتماعي پديده  مسائل. 1
گيرنـد و مـانع       مسير تحوالت اجتماعي، بين وضعيت موجود و وضعيت مطلـوب قـرار مـي             

ايـن مـسائل اجتمـاعي     . شـوند   هـا مـي     ها و كمال مطلوب     كنندة ارزش   تهديدتحقق اهداف و    
سازند   هايي نامطلوب، ذهن نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول مي منزلة پديده به
مـسائل  ،  »هـا   طرح مسائل اجتماعي در ايران، اهـداف و ضـرورت         «اللهي،    محمد عبد : ك. ر(

 ). 10، ص اجتماعي ايران
  . 464، ترجمة ناصر موفقيان، ص هاي انساني جامعه و گرهارد لنسكي، ك نوالنپاتري. 2
 . 206ـ 171عراقي، ص  ، ترجمة منيژه نجمشناسي زنان جامعهپامال ابوت و كلر واالس، :  ك.ر. 3
 . 202همان، ص . 4
 .204همان، ص . 5
ـ     منزلـة     بهخانواده   هايدي روزن باوم،     ؛114همان، ص   . 6 ، ترجمـة   ل جامعـه   سـاختاري در مقاب

 . 106ي، ص هدوصادق م محمد
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بـاوري و فزونـي امكانـات مـادي، معـادالت قـدرت        تواند با افـزايش خـود     مي
  .  نفع آنان تغيير دهد اجتماعي را به

 هـاي اجتمـاعي،   اگر در جايگاه كارشناسان ديني كه مسئوليت تحليل پديده      
 ديـدگاه اسـالمي و ارائـة اصـول و           هـا، تبيـين     هـا و برنامـه      نقد عالمانة سياست  

هاي ديني را بر عهده دارند، به موضوع اشتغال زنـان بنگـريم، آن را بـا                   سياست
يابيم؛ زيـرا اشـتغال، در     اهميت مي   هايش با   توجه به علل و عوامل و آثار و پيامد        

سي مؤثر است و هم خـود از ايـن     سويه، هم در تحوالت هويت جن       اي دو     رابطه
ت كه گـسترش اشـتغال زنـان،        توان انتظار داش    پس مي . پذيرد  تحوالت تأثير مي  

سـازد كـه آثـار      هاي جامعة زنان، و حتي مردان را دسـتخوش تغييراتـي              ارزش
افـزون بـر ايـن،    . گذارند  شگرفي بر فرد، خانواده و روابط اجتماعي بر جاي مي         

اتي كه بر جسم و روان زنان، روابط زناشويي، مـادري،          دليل تأثير   اشتغال زنان به  
، و برخـي امـور      د خانواده و اقتصاد ملـي، جمعيـت       هاي اجتماعي، اقتصا    آسيب

ديگر دارد، موضوعي نيست كه از نگاه ديني نيز بتـوان بـه سـادگي از كنـار آن                   
هايي كه گروهـي از مـديران و مـسئوالن نظـام و               از سوي ديگر، تأكيد   . گذشت
هـاي    اي متدين و فرهيخته بر ضرورت يا رجحان حضور زنان در عرصه           ه  طبقه

منزلـة    دربـارة ايـن موضـوع را، بـه        انـد، ضـرورت بحـث         دهاقتصادي مطرح كر  
  .  سازد چندان مي اي بر متن، دو حاشيه

  چيستي اشتغال 
يـا  » كـار «در حـوزة اقتـصاد و مفهـوم         » اشـتغال «ابتدا الزم است ميـان مفهـوم        

منظور تهيه و توليد كاال و  گويند كه به   اشتغال به فعاليتي مي   . هادتمايز ن » فعاليت«
كه كار معنايي عام دارد و هر فعـاليتي           حالي   در 1؛شود  دي انجام مي  خدمات اقتصا 

روييم كـه     اما در عصر صنعتي، با شكل جديدي از اشتغال روبه         . گيرد  را دربرمي 
، دريافت مزد در قبـال      انجام فعاليت در زمان مشخص و منظم      : ويژگي دارد   سه  

ساعات كار، و وجود فاصله ميان محل كار و محـل زنـدگي كـه گـاه از آن بـه                   
   2.شود فاصله گرفتن مصرف از توليد تعبير مي

                                                            
 . 19، ص المللي كار كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين علويون، رضا محمد سيد: ك. ر. 1
 . 116عراقي، ص  ، ترجمة منيژه نجمشناسي زنان  جامعهپامال ابوت و كلر واالس، : ك. ر. 2
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هاي مزدوري، خواسته يا ناخواسته، اين        گيري واژة اشتغال در فعاليت      كار  به
ه در  ، از جملـ   هـاي بـدون دسـتمزد       كـه فعاليـت   نتيجه را در پـي داشـته اسـت          

چه آثار اقتصادي    هاي خانگي بدون دستمزد و امور خيريه، گر         داري، كارگاه   خانه
دار در زمـرة غيـر    اند، ناديده گرفته شوند، و زنـان خانـه      شگرفي به همراه داشته   

بنـدي، تحقيـر       ناگفته پيداست كـه آثـار روانـي ايـن دسـته            1.فعاالن جاي گيرند  
هاي خـانگي بـه       كردن مسئوليت   ه رها هاي خانگي و تشويق كردن زنان ب        ليتفعا

بنـدي    هـاي صـنعتي، در فهرسـت رده         كه در كـشور     اين. نفع كار مزدوري است   
كننـد نيامـده اسـت،        دار كـه مـزد دريافـت نمـي          اعتبار مشاغل، شغل زنان خانه    

تواند اين پيام را داشته باشد كه اعتبار اين شغل صفر است اما اعتبـار همـين        مي
 اين در حالي است كه      2. از صد است   34مزد همراه باشد،    شغل، اگر با دريافت     

به گفتة آنتوني گيدنز، كـار خـانگي بـا ارائـة خـدمات رايگـان كـه بـسياري از             
كنـد، و بـا آنكـه          اقتصاد را تقويت مـي     بنيةجمعيت شاغل به آنها وابسته است،       

 در  اند،  توجهي نكرده اسان به بحث از كار خانگي و آثار آن          شن  بسياري از جامعه  
 تا  25ها، ارزش كار خانگي تقريباً معادل         اي برآورد    پاره  هاي صنعتي، بنابر    كشور

   3.چهل درصد ثروت ايجاد شده است
پـردازيم، گـاه    ها مي كه به بحث دربارة عوامل و پيامد   آنجا   در اين مقاله، از   

، و گـاه تمـام آنهـا را كـانون توجـه قـرار               ل صـنعتي  برخي از سه ويژگي اشتغا    
هاي اشتغال زنان بر روابط مادرـ فرزندي بيشتر بـه            محض نمونه پيامد  . هيمد  مي

گـردد، و تـأثير اشـتغال بـر روابـط              فاصله ميان خانه و محل كار بـازمي         ويژگي
  . ها خواهيم پرداخت زناشويي به هر سه ويژگي نظر دارد، كه در جاي خود بدان

  هاي اساسي تحقيق  پرسش
  : پرسش مهم را بررسي كنيم در اين مجال برآنيم تا چند 

                                                            
المللي كـار بـر ايـن نكتـه تأكيـد             بينهاي سازمان ملل متحد و سازمان          توصيه 1982 تا سال . 1

ــتمزد در  ــشاغل داراي دس ــار در م ــه ك ــتند ك ــردد   داش ــور گ ــبه و منظ ــي محاس ــد مل  درآم
 ). 19، ص المللي كار كار زنان در حقوق ايران و حقوق بينرضا علويون،  محمد سيد(

 . 43، ص شناسي آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه عضدانلو، حميد: ك. ر. 2
 . 196، ترجمة منوچهر صبوري، ص شناسي جامعهيدنز،  گآنتوني. 3
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  علل و عوامل رويكرد زنان به اشتغال چيست؟ . اول
است كه بتوانيم با واكاوي آنچه مطرح شده          اهميت بررسي اين پرسش آن      

، كنيمشوند، توجه     اثر گرفته مي    شود به تأثير برخي عوامل، كه ناديده يا كم          يا مي 
. شـوند، برسـيم   ر مؤثر فرض مـي يا به ترديد در نرخ تأثير برخي عوامل كه بسيا  

توانـد گـامي اساسـي در         برداشتي درست از عوامل رويكرد زنان به اشتغال مـي         
  . اتخاذ سياستي مناسب در قبال آن باشد

  هاي اشتغال زنان براي خود آنها، بر خانواده و بر جامعه چيست؟  پيامد. دوم
بـا  . اصالح كنـد  د ذهنيت ما را دربارة موضوع       توان  ها مي    دقيق پيامد  بررسي

هـا،    هاي فرهنگـي در حـوزة ذهنيـت         ها، پيامد   توجه به آنكه بسياري از پژوهش     
اند، و از      نكرده  هاي حقوقي اشتغال را چندان بررسي       ها و رفتارها، و پيامد      تمايل

ار ا نيـز تحـت تـأثير قـر        تواند تحليل ديني ما ر      ها مي   سوي ديگر، شناخت پيامد   
  . يابد سزا ميدهد، پاسخ اين پرسش اهميتي ب

هـاي    ويژگـي   از متون ديني چه نگاهي به اشتغال زنان را، با توجه بـه            . سوم
  توان دريافت؟  اشتغال در عصر حاضر، مي

تـرين پرسـش پـژوهش اسـت كـه دو پرسـش           اين پرسش، در واقع، مهـم     
كنـون    كه شايد تا     آنجا   از. آن باشد ندي  ب  اي براي صورت    تواند مقدمه   پيشين، مي 
هـاي آن، صـورت       ني در موضوع اشتغال، با توجه به عوامل و پيامد         پژوهشي دي 

هـاي فـراوان، نقطـة آغـازي بـر            توانـد، بـا وجـود كاسـتي         نگرفته، اين اثر مـي    
  . هاي ديني باشد پژوهش

، هايي را در عرصة اشتغال زنان       اساس رويكرد ديني، چه سياست    بر. چهارم
  كرد؟ توان اعمال  از نگاه حكومتي، مي

االصـول   توان دريافت كه اين پژوهش علـي        هاي فوق مي    پرسشاز مجموع   
چه ممكـن اسـت عمـوم         در مقام پاسخگويي به نيازهاي نظام اسالمي است؛ گر        

ناگفته پيداست كه روش تحقيق در اين      . مند شوند   فرهيختگان از مطالعة آن بهره    
و البتـه انتقـادي اسـت و خـود وارد عرصـة         با رويكرد دينـي     پژوهش، اسنادي   

  . شود هاي ميداني نمي رسيبر
  علل و عوامل رويكرد زنان به اشتغال . 1

دهـد كـه جـز مقطـع زمـاني             نشان مي  1385 تا   1335 از سال    آمار اشتغال زنان  
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 1.، منحني اشـتغال زنـان رونـد صـعودي داشـته اسـت        1365 تا   1355هاي    سال
افـزون    اند تـا برآينـد تمايـل روز         اي از علل و عوامل در هم تنيده شده          مجموعه

در اينجا برخـي از ايـن مـوارد را          . هاي اقتصادي باشد    زنان به حضور در عرصه    
  : رسيم يبرم

  هاي فرهنگي، اجتماعي  تحول در ساختار. 1ـ1
هـاي    دليل ضـرورت    خوردند كه به    در جوامع مختلف همواره زناني به چشم مي       
 آنان در .شدند هايي دور از خانه مي      شخصي و خانوادگي مجبور به كار در محل       

هايي خاص مانند پرستاري      اوضاع خاص اجتماعي، چون زمان جنگ به فعاليت       
آوردند كـه ورود      پرداختند، يا به مشاغلي چون آرايشگري و مامايي روي مي           مي

  . نمود ها چندان خوشايند نمي مردان به آن عرصه
دوران جديد اروپا كه از قـرن شـانزدهم بـا نهـضت فرهنگـي ـ اجتمـاعي        

خود را از قرون وسطا متمايز سـاخت، در واقـع، محـصول             ) رنسانس(نوزايش  
 متوسط شهري بر ضد اقتصاد فئـودالي بـود و سـبب شـد كـه طبقـة                    قيام طبقة 

دسـت   نبض تحوالت اقتـصادي را بـه      ) بورژوازي(جديدي به نام طبقة سوداگر      
بورژوازي بر اقتصاد بازرگاني و صنعتي تكيه داشت و حيات خـويش را    . گيرند

يبنـد   هاي اخالقي پا اين طبقه اساساً به ارزش   . ديد   گرو مبادلة آزاد تجاري مي     در
خواهي در كانون توجه اين قشر نوپا قرار داشت، و از          جويي و لذت    نبود و سود  

زنـدگي    گرايانه پرداخت و فلـسفة        هاي مادي و فرد     همين روي به ترويج ارزش    
  .اي پيش روي انسان غربي نهاد تازه

به اين معنا بود كه انـسان مـادي و زمينـي تنهـا              » اومانيسم«نگ  در اين فره  
ورزي است و چيزهاي ديگر بايد تنها بر   موضوع ارزشمند براي تالش و انديشه     

به معناي تفكيك حـوزة دخالـت       » سكوالريسم«. اين پايه تحليل و ارزيابي شود     
ســازي جامعــه و فــضاي زنــدگي از قيــود و  ديــن از حيــات اجتمــاعي و پــاك

 به اين معنا بود كه هيچ اصـل         »هاي اخالقي   نسبيت آموزه «. هاي ديني بود    زشار
چيز جز آزادي     كند و هيچ      اي بر بشر حكومت نمي      اخالقي فرازماني و فرامكاني   

داد فـرد،      نيز عنصري اساسي بود كه نشان مي       »فردگرايي«. بشر ارزشمند نيست  
                                                            

آمدي بر عوامـل      در (اشتغال زنان در ايران   سايت مركز آمار ايران؛ شهال باقري،       : ك.  باره، ر  در اين . 1
 . 186، ص زنان در بازار كار ايران،  انگيز كار ؛ مهر21، ص )مؤثر بر اشتغال زنان در ايران
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تـوان بـه بهانـة        مـي اش، معيـار و ميـزان اسـت و ن           هـاي فـردي     با همة ويژگـي   
گانة مزبور    اصول چهار . د  هايي را بر فرد تحميل كر       هاي نوعي محدوديت    ارزش

هاي افراد قابل    پاية تمايل هاي انساني جز بر     ي داشت كه ارزش   اين نتيجه را در پ    
هـا و    پس الزم است هر كس آزادانـه در پـي خواسـته         . تعريف و وصف نيستند   

هـاي ديگـران نبايـد آن را محـدود          واسـته اميال خويش باشد و هيچ چيز جز خ       
   1.معروف است» ليبراليسم«اين انگاره همان چيزي است كه اصطالحاً به . سازد

بر تبادل    خوانند و مبتني    نيز مي » داري  نظام سرمايه «ليبراليسم اقتصادي، كه آن را      
هـا،    هـا، روش    دار است، در پـي مفـاهيم، نظريـه          آزاد سرمايه و آزادي عمل سرمايه     

در ادبيـات   . هايي بود كه بـه توسـعة ثـروت بينجامـد            ها، روابط و سياست     شاخص
تـوان   بنـابراين مـي  . انـد  كننده داري كار، سود، بازار و كارفرما عناصري تعيين  سرمايه

پاية تعريفـي مـادي از   اي است كه بر ات، ارزشمندي مقوله  حدس زد كه در اين ادبي     
هـاي     گـرفتن موقعيـت      قـرار   و با معيـار   انسان، بدون توجه به اصول ثابت اخالقي        

  .اجتماعي فرد و جايگاه وي در توليد ثروت و در تبادل آزاد سرمايه تفسير گردد
رفته بـه ايـن احـساس دسـت           ، زنان اروپايي رفته   معياربا نهادينه شدن اين     

اند؛ چون نه مناصب      دست بوده   يافتند كه زنان در سراسر تاريخ در موقعيت فرو        
دست شده و نه ثروت مـستقيماً در دسـت آنـان              به  ميان آنان دست  اجتماعي در   

زا و احراز مناصب اجتمـاعي        آمد  روي، دستيابي به مشاغل در       اين  از. بوده است 
ديل اي براي زن غربي در فضاي اجتماعي پس از انقـالب فرانـسه تبـ                به مطالبه 

المللي به رقابت     داران بزرگ، كه براي فتح بازارهاي بين         و با منافع سرمايه    2شد،
شرط تسخير     بودند و پايين آوردن قيمت محصوالت را پيش         با يكديگر پرداخته  

ني، پيـدايش صـنايع جديـد و        در ايـن مقطـع زمـا      . دانستند، گره خورد    بازار مي 
انجاميـد و برخـي از تحـوالت        ها به جدايي ميـان خانـه و محـل كـار               خانه  كار

  3.ي داشتاقتصادي و فرهنگي را نيز ناخواسته در پ
                                                            

نـژاد و   رضا زيبايي محمد: ك. اني فكري غرب در دوران جديد، ر اجتماعي با مب    آشنايي براي. 1
 .34ـ15، ص درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسالمتقي سبحاني،  محمد

نقش زنـان در  : ك. ر( برخي آثار پذيرش اين مبنا را در تحليل موقعيت زنان ديد             توان در   مي. 2
 ).41، ص شناسي جنسيت مردم؛ اميليا نرسيسيانس، 70، ص توسعه

صادق مهدوي،  ، ترجمة محمد ساختاري در مقابل جامعهمنزلة  به خانواده هايدي روزن باوم، :ك. ر. 3
 . 116عراقي، ص  ، ترجمة منيژه نجمشناسي زنان جامعه؛ پامال ابوت و كلر واالس، 119ص 
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: شـويم   رو مـي    زمان، با دو پديده روبه      طور هم   از اوايل قرن بيستم، تقريباً به     
گرايـي و افـزايش    دليـل رواج فرهنـگ مـصرف        اول فراخوان زنان به اشتغال، به     

 و دوم مطرح شدن ايـدة       1گرديد؛  چه بيشتر را سبب مي      تورم كه نياز به توليد هر     
 جان ديويي، كه معتقد بودند فرزندان       پردازاني چون   آموزش دولتي توسط نظريه   

بايـد از تحـت سـيطرة         بنابراين آنان مـي   . اند نه مِلك خانواده     هاي دولت   سرمايه
افـزون   تا بتوان در يك نظام آموزشي منـسجم،          هاي خانوادگي رها شوند     ارزش

هـا را بـه آنـان         هاي مورد نياز، نظام ارزشي مورد نظر دولـت          بر آموزش مهارت  
چه بيشتر بود،  داري ثروت هر دليل آنكه دغدغة اصلي نظام سرمايه   به 2.انتقال داد 
هـا نماينـدة    هاي دولتي حاكم بر نظام آموزشي، در كشورهايي كه دولت    سياست
رفتـه    آمدند، عنصر جنسيت را رفتـه       شمار مي   نافع آنان به  داران يا حافظ م     سرمايه

قرن بيستم، با نفوذ ادبيات اي فراهم نمود تا در نيمة دوم     ناديده انگاشت و زمينه   
هاي رفاهي و  هاي دولت  و سياست3فمينيستي و جريان چپ به علوم اجتماعي،      

هـا    هاي توسعة اقتصادي، اين وظيفه بر دوش دولـت          جريان يافتن آنها در برنامه    
مند به تغييرات ارزشي و اصالحات اجتماعي، بـا           اي سامان   گونه   كه به  ه شود نهاد

هـاي    توجهي به اصول ثابت اخالقـي و ارزش         ادي و بي  محوريت لذت و رفاه م    
، به معناي برابـري در آمـوزش، برابـري در           »برابري«شعار  . خانوادگي بينديشند 
 در كنترل و نظارت، از      ها و منابع، برابري حقوقي، و برابري        دسترسي به فرصت  

يـر  توانست زمينه را بـراي تغي       گذارترين مفاهيمي بود كه مي      و تأثير ترين    جذاب
. ساالري نوين فـراهم آورد      ها و به محاق كشانيدن خانواده در برابر دولت          ارزش

توليد بـوده   كنون براي     شناسان جديد نهاد خانواده كه تا       به نظر بسياري از جامعه    
 قابل توجـه آنكـه      4.هايي يابد و با جامعة مصرفي سازگار گردد       است بايد تغيير  

                                                            
 . 56، ص سيتشناسي جن مردم نرسيسيانس، اميليا. 1
هاي ميان دو جنگ جهاني سـبب شـد كـه             عي در سال   جمشيد بهنام، تحوالت اجتما    ةبه گفت . 2

هاي خانوادگي شود، و فـرد خـود را بـه             هاي گروهي و عمومي جانشين مسئوليت       مسئوليت
ها باعث تغييراتي در شخصيت افراد و موجـب كـاهش             اين تقسيم نقش  . جامعه متعلق بداند  

 ). 12پوينده، ص ، ترجمة محمدجعفر تحوالت خانوادهجمشيد بهنام، (اهميت خانواده شد 
 . 474، ترجمة محسن ثالثي، ص شناسي در دوران معاصر نظريه جامعه جورج ريتزر، :ك. ر. 3
 . 200جعفر پوينده، ص  ، ترجمة محمدتحوالت خانواده بهنام، جمشيد. 4
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شده در  ديدگاهي پذيرفته» يك جنسيتيتفك « ميالدي نظرية 1960تا پيش از دهة     
شناسان بزرگي چون دوركهـايم و پارسـونز          ادبيات علوم اجتماعي بود و جامعه     

بستگي ميان زن و مرد، افزايش حس       را عاملي مهم در هم    » تقسيم كار جنسيتي  «
هاي   را معلول تفاوت ، آنآمدي زن و مرد در خانه و اجتماع شمرده      تعاون و كار  

   1.دانستند رد ميتكويني زن و م
مداخالت دولتي در امـر آمـوزش و فراخـوان زنـان بـه اشـتغال، در ميـان             

ستي نيـز بـا اهتمـام فـراوان دنبـال شـده اسـت، و برخـي                  يـ هاي سوسيال   دولت
بيش مشابهي را بـراي تـضعيف         هاي كما   يستي غربي، سياست  هاي سوسيال   دولت

نت ديويس در زماني كه فقط گفتة جا به. اند جايگاه زنان در خانواده اتخاذ نموده
وقـت   امهفت درصد از زنان سوئد گفتـه بودنـد دوسـت دارنـد بـه شـغلي تمـ             

خواسـتند بيـرون از خانـه كـار كننـد،              درصد از آنان اصـالً نمـي       53بپردازند و   
سياستمداران به زنان چنين القا كردند كـه در خانـه مانـدن خيانـت بـه دولـت                   

سـوئد بـا صـراحت هـدف دولـت      رئيس وقـت حـزب مـردم    . رود  شمار مي   به
  : سوسياليستي را چنين بيان كرده بود

تـوان فقـط از طريـق          سرپرستي كودكـان را نمـي      انحصار والدين در زمينة   
كه كودكان را در هايي مانند اين دولت بايد از راه. مستقيم شكست غير  هاي    روش
به نفـع   هم  . مستقيم وارد عمل شود   ... ي از رشدشان از پدر و مادر بگيرد       مراحل

دبـستاني سراسـري و اجبـاري        جامعه است كه برنامة پيش    كودكان و هم به نفع      
شـود تـا امكـان آن را فـراهم سـازد كـه جامعـه بتوانـد در                      قاطع اعمال    طور هب

  2.تري داشته باشد هاي كودكان دخالت مستقيم ها و نگرش ارزش
هـاي مختلـف، نقـش        هاي اخيـر نظـام آموزشـي مـدرن در كـشور             در دهه 

هاي خـانوادگي و تمايـل بـه اشـتغال در             رنگ شدن ارزش    اي در كم    كننده  يينتع
هاي مهم نظام آموزشي      توان يكي از فلسفه     ؛ تا آنجا كه مي    ه است ميان زنان داشت  

تـوان حـدس زد كـه         از اينجا مي  . موجود را آمادگي براي احراز مشاغل دانست      
                                                            

خـانواده  ؛ هايـدي روزن بـاوم،       262ــ 260، ص   1، ج   حقـوق فلـسفه    كاتوزيان،   ناصر: ك. ر. 1
 . 85صادق مهدوي، ص  ، ترجمة محمدر مقابل جامعه ساختاري دةمنزل به

 . 219، ترجمة معصومه محمدي، ص جنگ عليه خانوادهنر،   گاردويليام. 2
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هـاي    نبـودِ زمينـه   چرا بسياري از دخترانِ داراي تحصيالت عـالي، در صـورت            
  .شوند اشتغال، به بحران هويت دچار مي

 در دهـة    هـا    با استفاده از قـدرت رسـانه       از سوي ديگر جنبش فمينيسم كه     
شـناختي خـود، در     احيا گرديد، زناني را كه هنوز از ايفاي نقـش زيـست            1960

كردنـد و از وابـستگي مـالي بـه      تعلق به خانه و خانواده، احساس كاميـابي مـي        
 داد، تا از ايـن طريـق مطالبـات     آموزي قرار ود ناراضي نبودند مورد بازهمسر خ 

هـاي    كـردن نقـش   دستيابي به مناصب اقتصادي و اجتماعي و رها         زنان را براي    
   1.خانگي افزايش دهد

 بـسياري از زنـان شـاغل در         1970در دهـة    به گفتة سالي وندكاس اولـدز       
 كردن ادامـه     اند كه حتي بدون نياز به پول به كار           اظهار كرده  هاي اروپايي   كشور
. توانند بيكار بـودن را تـصور كننـد          اند كه نمي     نيز گفته  دهند و شمار ديگري     مي
كننـد و از اينكـه از فـضاي           نان استقالل و متكي به خود بودن را احساس مـي          آ

   2.برند اند، لذت مي تنگ خانه بيرون آمده
اي در فراخوان     كننده  هاي توسعه نيز تأثير تعيين      ، سياست كه اشاره شد    چنان

 توليـد ثـروت     ،از توسعه » گرا  برداشت اقتصاد «در  . ستزنان به بازار كار داشته ا     
هـا    هـايي نيـز بـراي كـاهش نـابرابري درآمـد              و گاه كوشش   ،نقش اساسي دارد  

 ، توسـعه، بـه فراينـدي      »بخـش   برداشت مؤثر و رهايي   « اما در    3گيرد  صورت مي 
شود و    هاي ارزشمند خود تعبير مي      كردن هدف   براي رشد آزادي فردي در دنبال     

 در تعـاريف    4.يابـد   كننـده مـي     نيز نقشي تعيـين   رهنگي و اجتماعي    اصالحات ف 
شـود، اصـالحات     جانبه نيـز يـاد مـي        جديد توسعه، كه گاه از آن به توسعة همه        

عي و اقتصادي و    فرهنگي و اجتماعي براي افزايش سطح زندگي، برابري اجتما        
ادي  تا تضميني براي دستيابي به اهداف م       5ها مالحظه شده است،     اصالح نگرش 

                                                            
، ترجمة معـصومه    )آرامش در خانه   (2، ج   2003مريكا تا سال    فمينيسم در ا   گراگليا،   كارولين. 1

 . 55محمدي، ص 
 . 69، ص براي زنان شاغل و فرزند اول آنهابررسي پيامد اشتغال احمد رحيمي، هما مال: ك. ر. 2

3. Sally Wendkos Olds. 
 . 19، ص اهداف توسعه با نگرش سيستمي جهانيان، ناصر. 4
  . 22، ترجمة غالمرضا آزاد، ص نيافتگي شناسي و توسعه اقتصاد و فرد نيكسون، ديويد كلمن :ك. ر. 5
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تنها بدون افزايش دائـم و        ، دستيابي به توسعة پايدار نه     در اين نگاه  . توسعه باشد 
 بلكه در اين مسير بايـد       ،هاي اقتصادي ممكن نيست     سريع سهم زنان در عرصه    

را الزم است اقدامات مثبـت      ها انديشيد، و      تبه چيزي فراتر از برابري در فرص      
كننـده،    هـاي تـسهيل     هاي ويـژه و موقعيـت       به نفع زنان، در قالب ايجاد فرصت      

   1.نظر گرفت در
مــدت و ســاالنة توســعة اقتــصادي در  هــاي بلنــد روي، در برنامــه  ايــن  از
آفرينـي زنـان و    هايي خـاص بـراي كـار    ها و بودجه هاي مختلف، ظرفيت   كشور
يافتـه، و نهادهـاي دولتـي و غيـر دولتـي            تـصاص   هاي شـغلي اخ      فرصت ايجاد

هاي شـغلي بـراي زنـان         گشايي فرصت    كشف، شناسايي و راه    منظور  بهمتعددي  
هايي  دادهاي دولتي تنها با شركت  در امريكا و كانادا بيشتر قرار     . ايجاد شده است  

ا چهـل درصـد     در امريكـ  . كننـد   شود كه قانون اقدام مثبت را اجرا مي         منعقد مي 
. هـا هـستند     كنند كه مجري مقـررات ايـن برنامـه          ن در مؤسساتي كار مي    كارگرا

دهد اشـتغال زنـان در        داده است نشان مي   پژوهشي كه وزارت كار امريكا انجام       
 درصد افزايش يافته، ولـي      2/15ها هستند     مؤسساتي كه تابع مقررات اين برنامه     

مباحـث  اقـدام مثبـت     .  اسـت   درصـد فراتـر نرفتـه      2/2در ديگر مؤسـسات از      
آنـان  . خواهي برخي افراد شـده اسـت       برانگيزي را پديد آورده و سبب داد        بحث

هـاي شـغلي ناديـده گرفتـه          كنند كه حقوقشان در زمينة تساوي فرصت        ادعا مي 
   2.شود مي

ويژگي ديگري كه در فرهنگ مدرن اهميـت دارد و تـأثير آن در موضـوع                
 شدن   نو    توجه مدرنيسم به نوبه   . گرايي است   رنمايد، تكث  مورد بحث چشمگير مي   

تأثير گذاشت و  شدت طلبي، افزون بر آنكه بر الگوي اقتصادي خانواده به و تنوع
                                                            

آنچـه  . 20، ص   هـا   توسعه و تعدد نقـش    زنان  ،  »ها  زنان، توسعه و تعدد نقش    «،  بهناز موحدي . 1
هاي عمـومي     زنان در حوزه  » نمايش حضور «منظور افزايش     و به » تبعيض مثبت «تحت عنوان   

ترين انتقادها آن است كه تبعيض مثبت،       از مهم . شود، كانون انتقاد قرار گرفته است       مطرح مي 
 به معناي نتايج برابر يكسان      اشتباه با مفهوم برابري     برابري براساس شرايط رقابتي برابر را به        

عوامل بسياري از جمله تالش،     » نتيجه«به  » كوشش«شمارد، و در انتقال مفهوم عدالت از          مي
هـاي   برنامـه «اكبـر مهـدي،    علـي : ك. ر(گيرد   مندي و نياز را ناديده مي       لياقت، توانايي، عالقه  

 ). 48، ص 120، ش زنان، »بندي جنسيتي ايجابي و سهميه
 . 120، ص المللي كار كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين علويون، رضا محمد يدس: ك. ر. 2
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هـاي غيـر اقتـصادي نيـز جـا            طلبي را در رفتار     زدگي را رواج داد، تنوع      مصرف
 فضاي يكنواخت انداخت؛ تا آنجا كه امروزه بسياري از زنان به انگيزة رهايي از             

نـو و گونـاگون، بـه مـشاغل روي          خانه و ورود به فضايي جديد با تجربيـاتي          
هاي اجتماعي به ضـعف در        كنند عدم حضور در عرصه      آورند و احساس مي     مي

  .انجامد هاي آنان مي ها و تجربه اطالعات، تحليل
بــر سكوالريــسم، ليبراليــسم،  بنــابر آنچــه گفتــه شــد، ســيطرة ادبيــات مبتنــي

م آموزشــي و هـاي علمـي، نظـا      بــر نظريـه 1 و فمينيـسم  رايـي گ اليـسم، فـرد  سوسي
دست يكديگر دادند تا تمايـل زنـان را بـه حـضور در               به  هاي دولتي، دست    سياست

 كم، و الگويي از مشاركت اجتماعي ارائه دهند كه نتيجة آن حاكميت ادبيـات                خانه
 كنتـرل   مينـه را بـراي    هاي پزشكي كـه ز      پيشرفت. محور و ضدخانواده است     اقتصاد

 آموزشي رسمي، كه زنان را در        مندي فرزندان از نظام     ساخت، بهره   ميمواليد فراهم   
رد، و توسـعة صـنايع      كـ   بخش مهمي از روز از حضور در كنار فرزندان معاف مـي           

دست هم دادند تا فراغت الزم را براي زنـان، بـراي حـضور در           به خانگي نيز دست  
، خانه هم از نظر ارزشي، هـم از         ي چند دهه  نابراين ط ب. عرصة اشتغال فراهم سازند   

، هم به لحاظ فعاليت مورد نياز بـراي ادارة آن، و هـم از               )مساحت(نظر جغرافيايي   
هاي  تر شد، و خانه اي محدود و محدود نظر ارتباط اعضاي خانواده گسترده و هسته

يد كه   پنهان گرد   ادارات وها    هاي بزرگ چنان در ميان انبوه كارخانه        كوچك در شهر  
  . ، در ازاي يافتن مسير بازار كار، راه خانه را گم كردندزنان

هاي فرهنگي اجتماعي، در سـدة اخيـر،          آنچه گفته شد، تأثير تحول در ساختار      
، به تبع اوضاع جهاني،       چه  اما در كشور ما گر    . بر اشتغال زنان در مقياس جهاني بود      
هاي خاص جامعة   آيد، ويژگي  يبه چشم ما ه تحوالتي كمابيش مشابه با ديگر كشور

                                                            
ويژه براي دختران و تمايل آنان به ورود بـه بـازار               فزاينده به تحصيالت دانشگاهي، به     توجه. 1

آوري، انتخاب محل كـار، سـكونت جـدا از            كار، توجه به انتخاب فردي در گزينش و فرزند        
هـاي مهـاجرتي بـا        و رفتار ) تدريج براي دختران    كوچكي از پسران و به    براي طيف   (خانواده  

هاي  هاي شغلي و گاه تغيير محيط از مظاهر و جلوه انگيزة تحصيل يا به دست آوردن فرصت
گرايانـه فراگيـر    هـاي فـرد    بديهي است كه رواج ايدئولوژي. آيد شمار مي عيني فردي شدن به  

سعيد ذكـايي،     محمد(كنند     و ساختاري آن را كنترل مي      هاي فردي، خانوادگي    نيست، و زمينه  
  ). 76ـ 75، ص شناسي جوانان ايراني جامعه
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.  است  ايراني و مديريت كشور نيز تأثيراتي در موضوع اشتغال زنان بر جاي گذاشته            
هاي خاص جامعة ايرانـي را در پديـدة اشـتغال        توان برخي ويژگي    روي، مي    اين   از

زنــدگي در جامعــة ايرانــي را يكــي از  شــايد بتــوان الگــوي سـبك  . بررسـي كــرد 
باز سبك    جامعة ايراني از دير   .  عوامل در موضوع مورد بحث دانست      گذارترين تأثير

همچـشمي   اي را برگزيـده اسـت كـه گـاه آن را فرهنـگ مقايـسه و چـشم          زندگي
كـاربرد، و بـه معنـاي حفـظ وجهـة      كامالً پر» آبرو«اين فرهنگ واژة در . خوانند  مي

نيـز  اي مثبتـي    ه  كرد  توان كار   چه مي   گر. ان است شخصي و خانوادگي در برابر ديگر     
براي اين سبك زندگي تصور كرد و آن را، در اين فرض كـه فرهنـگ مقايـسه در                   
ميان اعضاي يك طبقة اجتماعي خاص جريان داشته باشد، قابل تحمل دانست، اما             

كه اشـخاص و       است؛ چنان   رفته مرزهاي طبقاتي را درنورديده      در جامعة ايراني رفته   
هـاي     را با طبقات اجتماعي ديگر مقايسه و الگو        ، خود ها در زندگي روزمره     خانواده

اي را در رفتار اعضاي خـانواده،         تأثير الگوي مقايسه  . كنند  رفتاري آنان را اقتباس مي    
آرايـي، گـذران اوقـات        نوع پوشش، فرهنگ غذايي، حتي در چينش سـفره، خانـه          

 ايـن    در 1.تـوان دريافـت      و اشتغال مي   فراغت، ميزان و نوع مهريه، تحصيالت عالي      
وضعيت، موضوعاتي چون تحصيالت عالي و اشتغال زنان، با سرعت بـه سـرماية              

اگر فرهنگ  . شود  اجتماعي خانواده و ابزاري براي كسب آبروي اجتماعي تبديل مي         
اي را در اختالف طبقاتي جامعة ايراني ضرب كنيم، نتيجه، افزايش احساس              مقايسه
  . هاي بدفرجام است  و رقابت،هاي اجتماعي و خانوادگي ايش آسيبفقر، افز

. هـاي ارزشـي مهمـي شـد         ساز دگرگوني    زمينه 57انقالب اسالمي در سال     
انقالب، و پس از آن، دفاع مقدس توانست معنايي از حـضور عنـصر زنانـه در                 

حضور اجتماعي زن كه . بديل بود نظير يا بي اجتماع را به مردم نشان دهد كه كم   
گري قرين شده بـود، در ايـن          ون تبرج و فتنه   در نظام شاهنشاهي با مفاهيمي چ     

بخـش بـه مـردان     هاي زنانه و حركت زمان در قالب حضوري عفيفانه در عرصه     
ها بـه مـردان جرئـت       پيمايي  حضور زنان در صف مقدم راه     . ايراني، تجلي يافت  

انـشان بـه    م عزيز بخشيد، و حضور فعال آنان در جنگ، چـه در قالـب اعـزا               مي

                                                            
توسعه و پور،  فرامرز رفيع: ك.  مقايسه در جامعة ايراني و فشار هنجاري ناشي از آن، ردربارة نظام. 1

 . 212ـ208، ص كوششي در جهت تحليل انقالب اسالمي و مسائل اجتماعي ايران، تضاد
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هـاي   يجاد آرامش رواني در خانواده و چه در قالـب كمـك  جبهه، چه به شكل ا   
  .بخشيد  جبهه، فرهنگ دفاع مقدس را هويتي خاص مي پشت

هايي جديد را در جامعه رواج داد كه        از سوي ديگر، انقالب اسالمي ارزش     
 را به قناعـت     منزلة يك ارزش جاي خود      به» دارندگي و برازندگي  «در نتيجة آن    

در چنـين   . آمدنـد   شمار    تر از ثروتمندان به     اي ارزشمند   طبقه، تا آنجا كه فقرا      داد
اي  كننـده  تنها فرهنگ مقايسه در فرهنگ اقتصادي مردم حضور تعيين   وضعيتي نه 

شـد، و تظـاهر بـه دارنـدگي بـا             نداشت، كه ثروتمندي ارزشي منفي شمرده مي      
شـدن     اين نكته احتمـاالً يكـي از عوامـل كـم           1.گرديد  رو مي   واكنش مردم روبه  

اما چنـد عامـل سـبب رواج دوبـارة          . جمعيت زنان شاغل در دهة شصت است      
فرهنگ مقايسه، در حوزة اقتصادي، و تحوالت ارزشي ديگري شـد كـه تمايـل        

منزلـة   توان به پايان جنگ، بـه  از اين ميان مي   . بيشتر زنان به اشتغال پيامد آن بود      
 اسـاس   بـر  توسـعه    هـاي   ها، حاكميت الگو    بخش در انتقال ارزش     عاملي وحدت 

ايـن  .  اشـاره كـرد    2هاي مرجع   هاي جهان مادي، و تغيير گروه       ها و شاخص    الگو
عوامل سبب شد تا دوباره فرهنگ مقايـسه، كـه در چنـد سـال اول انقـالب از                   

ري گـ حوزة اقتصادي به حوزة سياسي منتقل شده و در قالب رقابـت در انقالبي             
 و اين بـار، دارنـدگي بـيش از          يافت، در حوزة اقتصادي پديدار شود،       تجلي مي 

   3.گذشته سبب برازندگي، و فقر، اسباب شرمندگي گرديد
از يـك سـوي،     . البته در اينجا بايد به تأثير عوامل ديگري نيـز توجـه كـرد             

مديران و مسئوالن كشور، در فضاي جديد پس از انقالب، زنان را به مـشاركت       
مي از مـشاركت اجتمـاعي      ؛ اما نـه الگـويي بـو       خواندند  تماعي و تحصيل فرا   اج
هاي اسالمي طراحي شده بود و نه نظام آموزشي بـا جنـسيت                شاخص اساس  بر

هـاي    سازي، الگـو    توان انتظار داشت كه در خأل الگو        بنابراين مي . تناسبي داشت 
ن نظـام   از سـوي ديگـر، در ايـ       . غير بـومي در مـشاركت اجتمـاعي رواج يابـد          

ديدند، و حضور در ايـن فـضاي          ي، همه براي احراز مشاغل آموزش م      آموزشي
                                                            

 . 131، ص همان: ك. ر. 1
 . 198 ص همان،. 2
  .همان. 3
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كرد كه آنچه نيازمند تخصص ارزشمند بـراي اختـصاص            آموزشي چنين القا مي   
هـا و مـشاغل اجتمـاعي         بخش درخور توجهي از عمر است، اجتمـاع و حرفـه          

ويي و   واال نـدارد و از پيچيـدگي خاصـي بـراي همـس              است، و خانواده ارزشي   
چه   پذيري هر   روي، تأثير    اين   از. ستنيدار    حساسيت نظام آموزشي به آن برخور     

هـاي    تر و مـرز     رنگ  گرايانه را كم    هاي خانواده   بيشتر از اين نظام آموزشي ارزش     
هاي  ساخت و تمايل تر مي معنا آموزان و دانشجويان بي      جنسيتي را در ذهن دانش    

  . ردآو يكساني در دختران و پسران پديد مي
االصول براي اشتغال طراحـي شـده       كه نظام آموزشي موجود علي      گفته شد   

بنابراين اگر حضور در عرصة آمـوزش بـه اشـتغال نينجامـد، بـه بحـران               . است
روي، با توجه به فزوني دختران         اين    از 1.شود  هويت و احساس پوچي منجر مي     

، و گاه  زنان استهاي شغلي براي  ها، دغدغة آتيِ نظام تأمين فرصت       در دانشگاه 
از سوي ديگـر،  . حاضر به پرداخت هزينه نيز خواهد بودبراي نيل به اين هدف      

هاي تحصيلي خاص، فـشار مطالبـات         توان دريافت كه حضور زنان در رشته        مي
كـه افـزايش      دهد؛ چنـان    هاي شغليِ همسو افزايش مي      را براي حضور در عرصه    

 افـزايش فـشار بـراي احـراز         التحصيالن دختر در رشـتة حقـوق بـه          شمار فارغ 
  . انجاميده است مناصب قضايي

  تحول در ساختار اقتصادي . 1ـ2
شايد بتوان گفت در چند دهة قبل، اشاعة آموزش به سبك جديـد و در نتيجـه                 

كار، سبب شده است كه خانواده بخـشي از نيروهـايي را كـه در                 رفتن سن     باال  
فرستاد از دست بدهد و نوجوانان كه در گذشـته نيـروي    گذشته به بازار كار مي   

كننده تبـديل    آمدند به عناصر مصرف     حساب مي    به ز منابع درآمد خانواده   كار و ا  
ها را از ميان بـرده و سـبب شـده اسـت                مالي خانواده   اين موضوع تعادل  . شوند

ستمزدي كه در گذشـته بـه       هاي اشتغال را، براي تأمين د       زنان بخشي از فرصت   
  . گرفت، درخواست كنند فرزندان آنان تعلق مي

هاي اخير سبب شده  ها و تحوالت اقتصادي در دهه سياستاز سوي ديگر،   
                                                            

هـاي شـغلي برابـر بـا مـردان اسـت              هدف زنان از كسب مدارج علمي تحقق فرصت       : ك. ر. 1
 ). 1387 بهمن 8گزاري فارس،  سايت خبر(
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برخـي كارشناسـان فقـر گـسترده و       . آمد تغييـر كنـد      ها به در    است نسبت هزينه  
هـاي اقتـصادي       تاكنون را ناشي از آثار منفي سياست       1369شتابان از آغاز سال     

گرايـي افراطـي و سياسـت تعـديل سـاختاري             آن دوره از جمله سياست بـازار      
سازي بهاي ارز، حركت بـه        هاي معطوف به يكسان     رغم سياست   اند كه به    دانسته

هاي   كردن سرمايه   آمدي دولتي و فعال     تر، دوري از ناكار     هاي منطقي   سمت قيمت 
  1.خصوصي، پديد آمدند

 در سـه  1371هـا كـه بـه سـال      آمد ها و در تحقيق دربارة نسبت ميان هزينه    
 درصـد   3/50طـور ميـانگين       دان به رمناآمد ك   خانه انجام شد نشان داد در       وزارت

آمد ايشان در آن زمان نصف مخارجشان را          كمتر از مخارج آنان است؛ يعني در      
توان انتظار داشت كه تمايل به شغل دوم و سـوم در               بنابراين مي  2.داد  كفاف مي 

در برخـي   . مردان و تمايل به كمك به اقتصاد خـانواده در زنـان افـزايش يابـد               
ة خود براي ورود به  زنان كمك به اقتصاد خانواده را انگيز      صد در 81ها    پژوهش

   3.اند بازار كار معرفي كرده
هـاي ديگـر نيـز از علـل           فرار از فقر و كمك به اقتصاد خانواده در كـشور          

آورد كميسيون تساوي فرصت سازمان ملـل         بر. آوري زنان به اشتغال است        روي
هايي كه    شمار خانواده  متأهل نبود    نآمد زنا   دهد اگر در    ، نشان مي  1977در سال   

بـارة زنـاني كـه     ايـن مـسئله در  . شـد  برابر بيشتر مي كردند سه در فقر زندگي مي  
 فقر، بـر فقـراي غيـر       4.يابد  سرپرست مرد در خانواده ندارد، اهميت بيشتري مي       

دارند، بيش از فقـراي ثابـت،         ثابت، كه نه امنيت اقتصادي و نه ثبات خانوادگي          
. ، تـأثير مخـرب دارد     هاي ثابت و مستحكم دارند      د درآمد كم خانواده   وكه با وج  

اند اما درآمد آنها به عللي        بيشتر فقراي غير ثابت در گذشته زندگي بهتري داشته        
هاي جهان سـوم، بيكـاري بـاال،             در كشور  5.از جمله بيكاري كاهش يافته است     

  . سازد ده گوشزد ميواعدم تأمين شغلي و مزدهاي كم همواره خط فقر را به خان
توان با قاطعيت، فقر اقتصادي را يكي از عوامـل اشـتغال              با وجود آنكه مي   

                                                            
 .136، ص مسائل اجتماعي ايران، »تحول فقر در ايران« رئيس دانا، فريبرز. 1
 . 267، ص ه و تضادتوسعپور،   رفيعفرامرز. 2
 . 19، ص ها زنان، توسعه و تعدد نقش، »ها  نقش  و تعددزنان، توسعه«بهناز موحدي، . 3
 . 126عراقي، ص  ، ترجمة منيژه نجمشناسي خانواده جامعه و كلر واالس، پامال ابوت. 4
 . 132، ص شناسي انحرافات شناسي اجتماعي و جامعه ، آسيب فرجادحسن محمد. 5
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. نمـايي شـده اسـت    گـاه بـزرگ   رسد دربارة اين عامـل       زنان دانست، به نظر مي    
تـر بودنـد، زنـان در         برخي منتقدان غربي معتقدند با آنكه مردم در گذشته فقيـر          

سازي انقـراض     اند كه براي زمينه     را متهم كرده  ها    آنان فمينيست . ماندند  خانه مي 
اند تا احساس گناه مادران شـاغل را          كار شده   به  وقت، دست   داران تمام     نسل خانه 

توانـست پاسـخگوي     نيـز مـي   آمـد     كه در بسياري موارد يك در       حالي  بزدايند، در 
  .نيازهاي ضروري زندگي باشد

آمـد اقتـصادي را يـك        تالش پيگيري انجام شد تـا خـانوادة داراي دو در          «
اما اين حقيقـت كـه زنـانِ داراي تحـصيالت و            . ضرورت اقتصادي جلوه دهند   

آمد باالتر همان كساني هستند كه پس از زايمان در اسرع وقت به محل كـار                  در
، زنـان را وادار بـه       سازد كه چيزي غير از نياز اقتـصادي         ، روشن مي  گردند  بازمي

اشتغال بـسياري از زنـان      . ار كار كرده است   ترك مراقبت از فرزندان به سود باز      
دليل نياز اقتصادي نيست؛ بلكه به اميد دسـتيابي بـه رفـاه               متأهل در كشور ما به    

به اين كار كـرده باشـد،       اگر نياز اقتصادي زنان را وادار       . گيرد  بيشتر صورت مي  
، و تعـداد    درآمـد هـستند، بيـشتر       بايد تعداد زنان شاغلي كه شوهرانشان كـم         مي
. كه وضع بـرعكس اسـت    حالي  آمد دارند كمتر باشد؛ در      در  هايي كه شوهران پر   آن

تـر از متوسـط        درصد زناني كه شوهرانشان درآمد پـايين       42 تنها   1988در سال   
آمد بـاالي      درصد زنان داراي شوهران با در      71كه   حالي  داشتند، شاغل بودند؛ در   

   1.»متوسط، به كار اشتغال داشتند
تـر از     دهند كه گـرايش طبقـة متوسـط و بـاال            نيز نشان مي  هاي داخلي     آمار

آمـد    متوسط به اشتغال زنان بيش از طبقات ضعيف بوده است، و با افـزايش در              
  2.شود افراد، موافقت با كار زن بيشتر مي

، كـه از آن بـه بينـوايي تعبيـر           هاي اخير بـيش از فقـر واقعـي          ر دهه آنچه د 
ؤثر بوده، احساس فقر است، يعني احساسي       كنيم، در تمايل به اشتغال زنان م        مي

كه به شخص پس از مقايسة وضـع اقتـصادي خـود بـا طبقـات بـاالتر دسـت                    
                                                            

، ترجمـة معـصومه     )آرامش در خانـه   (، ج   2003 فمينيسم در امريكا تا سال    ن گراگليا،   كارولي. 1
  .51محمدي، ص 

بررسـي نگـرش مـردان بـه        ؛ پرويز شـهرياري،     102، ص   اشتغال زنان در ايران   ،  شهال باقري . 2
 . 98شناسي، ص  نامة كارشناسي ارشد جامعه  پايان،اشتغال زنان
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د كه در   اند، فقر وقتي تأثير مخرب دار       كه دوركهايم و مرتون گفته      چنان. دهد  مي
در اين صورت اسـت كـه       . پروازانه ارائه شود    هاي بلند    آن تصوير يا آموزه    مقابلِ

 با آنكه در گذشته جوامع مختلف، از جمله جامعة ما،  1.شود  ير مي ناپذ  فقر تحمل 
انـد    اند، اما چون به اين وضعيت عادت داشـته          ناداري بيشتري را از سر گذرانده     

همـين وضـعيت را در      . شـد   شان ديده مـي   ر ميان تمايل كمتري به اشتغال زنان د     
هـاي    رسـانه امـا بـا گـسترش   . بينـيم  ميان طبقات پايين اجتماع نيز كمابيش مـي       

يافتـه، و در      ترين نقاط جوامع نفـوذ        تر تا دور    گروهي، تصوير يك زندگي مرفه    
كنـد، و نارضـايتي عميـق از         حـد و حـصري رشـد مـي            اين حالت نيازهاي بـي    

   2.دارد مي  وا چه بيشتر نوني مردم را به تكاپوي هروضعيت اقتصاديِ ك
  احساس مسئوليت اجتماعي . 1ـ3

ها و افزايش سطح فرهيختگي در بسياري از زنان،           توانمنديها و     افزايش آگاهي 
احساس مسئوليت در قبال جامعه را بـيش از گذشـته برانگيختـه و آنـان را بـه                   

ويژه، در    به. احراز مناصب اجتماعي، فعاليت سياسي و فرهنگي سوق داده است         
هايي چون معلمي، مشاورة پرورشي، پزشكي و   اي فرهنگي، در موقعيت   ه  عرصه

شان اصالح فرهنـگ        توان زنان پرشماري را يافت كه دغدغه        پژوهشي مي لمي  ع
هـاي جامعـة زنـان اسـت، و           عمومي، ارتقاي علمـي كـشور و حـل نيازمنـدي          

هاي ديني، ملي و انساني، انگيزة اصـلي آنـان بـراي حـضور در ايـن                   حساسيت
قـشر   مسئوليت نظام اسالمي را در مديريت ايـن          اين نكته، . ها بوده است    عرصه

هاي مناسب بـراي فعاليـت،        سازي آنان و ايجاد زمينه      فرهيخته، به شكل توانمند   
  . سازد سنگين مي

  ترس از آينده . 1ـ4
هاي مختلف، سبب افزايش تجرد زنان و         هاي اخير، در كشور     هاي دهه   دگرگوني

دهند  ، دختران جوان احتمال بيشتري مي  به اين ترتيب  .  است نيز آمار طالق شده   
  دست نياورنـد، يـا پـس از ازدواج بـا نگرانـي              ينده فرصت ازدواج را به    كه در آ  

                                                            
، گانه در بررسي مسائل اجتمـاعي      هاي نظري هفت    رويكردواينبرگ،  ارل رابينگتن و مارتين     : ك. ر. 1

 . 198، ص توسعه و تضادپور،   رفيعفرامرز؛ 100اهللا صديق سروستاني، ص  ترجمة رحمت
 .198، ص توسعه و تضادپور،  فرامرز رفيع. 2
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 چهـارم  سهدهند كه  آمارها در كشور امريكا نشان مي. اند بيشتري از طالق مواجه  
، تحوالت خانواده و     سوي ديگر   از 1. سال دارند تنها هستند    65زناني كه بيش از     

اي   ادي خانوادة هسته  هاي اقتص   كم شدن اعضاي طايفه، به كاهش ميزان حمايت       
بنابراين زنان از آينـدة اقتـصادي خـود         . و طايفه از اعضاي خود انجاميده است      

ويژه احراز مشاغل ثابت و اداري،        زايي و به    اند و به همين دليل به درآمد        بيمناك
هـاي   در زمينة مشاركت زنان براي تأمين هزينـه      وقع برخي مردان    ت. تمايل دارند 

از سـوي ديگـر،     . افزايـد   تياد شوهر نيز بر اين نگرانـي مـي        خانواده و احتمال اع   
مـزدي يـا احتمـال اخـراج      توان تزلزل موقعيت اقتصادي مرد در مشاغل روز    مي

 ناكـافي   كـه   نگري زنان دانست؛ چنان     همسر از محيط كار را سبب افزايش آينده       
بودن حقوق بازنشستگي و خدمات تأمين اجتمـاعي مـردان سرپرسـت خـانوار      

  . سازد نگراني زنان را بيشتر ميزمينة 
هـاي مجـرد و    دهند كه نيروي كار فعال زنـان در گـروه    ها نشان مي    بررسي

هـا   همچنين تقاضاي زنان براي اشتغال در شهر. مطلقه بيش از زنان متأهل است 
 شايد اين نكتـه گويـاي آن باشـد كـه تقاضـاي اشـتغال                2.ستها  بيش از روستا  

هاي حمايتي از زنان، متناسب با سطح انتظارات          نيزمدار با وجود مكا     نسبتي معنا 
تـر و زنـان برخـوردار از          بنابراين زنان متأهل با سطح توقعـات كـم        . آنان، دارد 
در برخـي   . تـري از آينـده دارنـد        هاي حمايتي سنتي يا جديد ترس كـم         مكانيزم
هاي رسـمي زناشـويي بـا مـردان زنـدگي             ها نيز زناني كه خارج از پيوند        كشور
نان اي نزديك آ    گيرند كه شريك زندگي در آينده       كنند اين امكان را درنظر مي      مي

در . تنهايي معـاش فرزنـدان را تـأمين كننـد            آنان مجبور باشند به    را ترك كند و   
دليـل مهـاجرت مـردان، سرپرسـت خـانوار            افريقاي شمالي نيز زنـان، گـاه بـه        

  . شند و بايد براي ادارة اقتصادي خانواده آماده با3شوند مي
  )افزايش تقاضا براي كار زنان(هاي بازار كار  ويژگي. 1ـ5

مندنـد؛ بـه نظـر        ، كارفرمايان به جذب نيروي كار زنان عالقه       اري مشاغل در بسي 
هـاي يكنواخـت      تـري از فعاليـت      رسد زنان، در مقايسه با مردان، تلقي مثبت         مي

                                                            
 . 69جعفر پوينده، ص  ، ترجمة محمدتحوالت خانواده بهنام، جمشيد. 1
 . 48، ص المللي كار  زنان در حقوق ايران و حقوق بين كارلويون،  عرضا محمد سيد. 2
 .76، ص زنان در بازار كار ايران، كار  انگيز مهر. 3
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ر اين، در صنايع افزون ب. دهند دارند و براي اين كارها حوصلة بيشتري نشان مي
  ي مهـم يتـ هاي كمتر از مردان، مز كارگيري نيروي كار زنان، با دستمزد       رقابتي، به 

 در اروپا، رشد حضور زنان در نيروي كار از جنگ جهاني دوم             1.آيد  شمار مي   به
 در برخـي    2. درصد و براي مردان شانزده درصد بـوده اسـت          75،  1970تا سال   

گرايش به جـذب زنـان را دسـتمزد كمتـر آنـان،             فرمايان علل     ها، كار   سنجي  نظر
هاي مرتبط بـا وظـايف خـانگي در           يشتر، مهارت راهي ب   پذيري و سربه    مسئوليت

، آشـپزي و نظافـت، و همچنـين         مشاغلي چون آموزگاري، پرسـتاري، خيـاطي      
جاذبة بيشتر زنـان در مـشاغلي چـون فروشـندگي و پيـشخدمتي بـراي جلـب              

   3.اند مشتري، عنوان كرده
صـنعتي    هاي اخير و عبور از فضاي جامعة صنعتي به جامعة فـرا             ت دهه تحوال

ترين ويژگي عصر فراصـنعتي،       مهم. گشوده است  بيشتري براي فعاليت زنان      فضاي
آبـي   در مقايسه با مـشاغل يقـه    ) مشاغل اداري و خدماتي   (سفيد    افزايش مشاغل يقه  

، ويژگي  »ارتباط « آنجا كه  از. است) اند  هاي بدني و فني     مشاغلي كه نيازمند فعاليت   (
از ، و   رسند  ارتباط توانمند به نظر مي    مهم جامعة اطالعاتي است و زنان در برقراري         

 زنان با مشاغل دفتري كـه فعـاليتي يكنواخـت و مـنظم اسـت، سـازگاري                  آنجا كه 
كاسـتلز از   . شـود   بيشتري دارند، رغبت كارفرمايان بـه اسـتفاده از آنـان بيـشتر مـي              

 شدن كار، بـا عنـوان عوامـل        پذير  نان در مقام نيروي كار و انعطاف      پذيري ز   انعطاف
در اتحادية اروپا، مثل همه جاي      . كند  ياد مي  1990نفجار اشتغال زنان در دهة      مهم ا 

بنـابراين  . انـد   وقـت زنـان     هاي اشتغال پـاره     ترين عامل   ديگر، ازدواج و كودكان مهم    
تي است با عاليـق زنـدگي و بقـاي    اي و اطالعا مشاغلي كه مورد نياز اقتصاد شبكه  

   4.زنان هماهنگ است
                                                            

 . 41، صها  توسعه و تعدد نقش،زنان، »نقش جنسيتي و اشتغال« و زهرا ميالد علمي، الدن نوروزي. 1
  . 204، ص يخ دو قرن فمينيسماز جنبش تا نظرية اجتماعي، تارزاده،   مشيرحميرا: ك. ر. 2
فرمايـان نيـز      برخي كار . 127ـ126،  55ـ53، ص   زنان در بازار كار ايران     كار،    انگيز   مهر :ك. ر. 3

ترين علل آن را اشكاالت فيزيولوژيكي زنان و          اند كه مهم    هايي با اشتغال زنان داشته      مخالفت
ـ        هاي زايمان و ناراحتي     مسئلة مرخصي  ه ايجـاد مهـد كـودك در كنـار          هاي ماهيانه و الـزام ب

 ). 128همان، ص : ك. ر(اند  ها برشمرده كارگاه
، )قـدرت هويـت   (،  2، ج   اقتـصاد، جامعـه و فرهنـگ      : عصر اطالعات  كاستلز،   مانوئل: ك. ر. 4

 . 215ـ211ترجمة حسن چاوشيان، ص 



     ها    ها و رويكرد اشتغال زنان؛ عوامل، پيامد

 

41

كننـد كـه      ها چنين تحليـل مـي       فمينيست  ويژه سوسيال   ها به   برخي فمينيست 
برد؛ به اين دليل كه مراقبـت         نشين كردن زنان سود مي      داري از خانه    نظام سرمايه 

زنان از شوهر و فرزندان در خانه به حفظ نيروي كار فعال و سالم مردان كمك                
گيرنـد كـه اشـتغال زنـان فعـاليتي در جهـت مقابلـه بـا                   كنـد، و نتيجـه مـي        مي
هـاي اخيـر       چنين تحليلي دست كم نسبت به شـرايط دهـه          1.داري است   رمايهس

هـاي اجتمـاعي    آشنايي مختصري با بازار كار و واقعيت     . رسد  واقعي به نظر نمي   
به چيـزي جـز     داري    اقتصادي براي اذعان به اين واقعيت كافي است كه سرمايه         

هش انديشد، و جذب زنان به بازار كار افزون بر آنكه به كـا      افزايش سرمايه نمي  
اي بـراي افـزايش مـشاغل جديـدي چـون توليـد               انجامد، زمينـه    ميها    دستمزد

ها و توسعة صنايع ديگـر        كاالهاي خانگي از طرق صنعتي و افزايش مهد كودك        
دليـل آنكـه در تقـسيم         بـه همچنين حضور زنان در عرصة اشـتغال        . خواهد شد 

انـي بـراي   ها در نسل آينده مـؤثر اسـت و دختـران را از نظـر رو       جنسيتي نقش 
داري بسيار مطلوب     سازد، براي سرمايه    هاي اقتصادي آماده مي     حضور در عرصه  

نـرخ  ) OECD(هاي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي          در كشور . است
 6/61 بـه    1973 درصـد در سـال       3/48متوسط مشاركت زنان در نيروي كار از        

 2/88مـردان از  كه ايـن نـرخ بـراي     حالي  رسيده است؛ در   1993درصد در سال    
در اياالت متحده نيز نـرخ مـشاركت        .  درصد كاهش يافته است    3/81درصد به   

 رسـيده   1994 درصد در سـال      5/70 به   1973 درصد در سال     1/51كار زنان از    
مزدبگيـر را از يـك سـوي نتيجـة            يروي كار    كاستلز ورود انبوه زنان به ن      2.است

شدن اقتصاد، و از سوي ديگـر بـه واسـطة            بندي و جهاني    اطالعاتي شدن، شبكه  
داند، كه از امتياز و وضعيت خاص زنان بـراي            بندي جنسيتي بازار كار مي      قطعه

   3.گيرد ارتقاي قدرت توليد، كنترل مديريتي و سرانجام سود بيشتر بهره مي
                                                            

 . 118عراقي، ص  ، ترجمة منيژه نجمشناسي زنان جامعه واالس، كلرپامال ابوت و : ك. ر. 1
، ترجمـة   )قـدرت هويـت   (،  2، ج   اقتصاد، جامعه و فرهنـگ    : عصر اطالعات  كاستلز،   مانوئل. 2

 . 200حسن چاوشيان، ص 
 . 201 ص همان،. 3
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  اوقات فراغت افزايش . 1ـ6
يادي را خارج از خانه     نظام آموزشي جديد كه سبب شده است فرزندان مدت ز         

 در منـابع مربـوط بـه         هـاي تكنولـوژي      و اين نظام آموزشي، پيشرفت     بگذرانند،
، كاهش جمعيـت،  ...)ها و غذاهاي آماده، كنسرو(خانواده، توسعة صنايع خانگي    

شـدن فـضاي      كوچـك   .  اسـت   اشتهو افزايش اوقات فراغت زنان را به همراه د        
ثير منفي اوقات فراغـت بـر زنـان را           شدن روابط خويشاوندي نيز تأ      خانه و كم  

وضعيت انتخاب حضور اجتمـاعي بـراي بـسياري از          در اين   . بيشتر كرده است  
 مـديريت   از آنجا كـه   آيد و     شمار مي   كردن اوقات فراغت به     زنان راهي براي پر     

كـردن اوقـات       اجتمـاعي زنـان و پـر          راي فعاليت هاي متنوعي ب    اجتماعي زمينه 
هـاي پـيش    تـرين گزينـه     ، اشتغال يكي از مهـم     فته است فراغت آنان در نظر نگر    
  .روي آنان خواهد بود

  هاي اشتغال زنان  آثار و پيامد. 2
  تحوالت هويتي . 2ـ1

توان هم نتيجة تغييرات هويتي در زنان دانست و  افزون به اشتغال را مي  ميل روز 
متعـدد  هـاي     دليل آنكه بايد سنگيني ايفـاي نقـش         زنان شاغل به  . م مؤثر بر آن   ه

، بـه الگـوي تقـسيم كـار جنـسيتي معتـرض             خانگي و اجتماعي را تحمل كنند     
رفتـه در ذهـن آنـان         هـا رفتـه     به معناي تشابه نقش   » برابري« و مفهوم    1شوند  مي

توانـد   ستقل مـي آمـدي مـ   از سوي ديگر، دستيابي به در. گردد  ارزشمند تلقي مي  
ها و  نتيجة تغيير نگرش. دگرايي را در آنان تقويت كن    طلبي و فرد    روحية استقالل 

سـازد و   رنـگ مـي     تدريج مرزهاي جنسيتي را در نظر آنان كم         هاي زنان به    تمايل
هـاي   آمـد جـاي خـود را بـه ارزش     شمار مـي    هاي زنانه به    آنچه تا ديروز ارزش   

كننـد    كيد مـي   بر اين نكته تأ    هاي انساني   امعهج نويسندگان كتاب . دهد  جديد مي 
كه تغييرات آشكار در شيوة زندگي ناشي از تغييرات حاصل در نقـش زنـان در            

  2.اشتغال و زندگي خانوادگي است
                                                            

 . 22ـ21، ترجمة رؤيا رستمي، ص گرايي اشتغال و اسالم جنسيت، رستمي، الهه. 1
، ترجمـة   شناسي كالن   عهاي بر جام    هاي انساني، مقدمه    جامعه نوالن و گرهارد لنسكي،      پاترك. 2

 . 465ناصر موفقيان، ص 
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توان انتظار داشت كه بـا توسـعة اشـتغال زنـان آثـار تحـوالت                  بنابراين مي 
هـايي كـه    ابر آموزهصورت واكنش در بر    هويتي زنان را، هم در حوزة فردي، به         

كنيم،  كنند يا تفاسير غير روشمند از متون وحياني مشاهده            ها تأكيد مي    بر تفاوت 
   1.و هم در روابط خانوادگي و اجتماعي

در ادامة بحث به آثار تحوالت هويتي در حوزة خـانواده و اجتمـاع بيـشتر                
  . خواهيم پرداخت

  مندي حساس رضاا. 2ـ2
تر شدن است؛ هم از نظر جغرافيايي بـا           ه در حال تنگ   در جامعة مدرن، خانه پيوست    

اي و    ها، هم از نظر ارتباطي با محدود شدن ارتباطـات طايفـه             تر شدن خانه    كوچك
بنـابراين ورود بـه   . نـشيني  داري و خانـه  محلي، و هم از نظر ارزشي با تحقير خانـه  

كننـده    لغال، حتي هنگامي كه وظايف كاري نسبتاً كس       فضاي اجتماعي و عرصة اشت    
هاي نو را بـه       تر و كسب تجربه     هاي وسيع   تواند نياز زن به ورود به عرصه        باشد، مي 

همراه داشته باشد، نياز به برقراري ارتباط با ديگران را تأمين كند و او را از فـضاي                  
   2.بخش است خانه آزاد سازد، و به همين دليل براي زنان لذت

رهنگ مدرن دربارة استقالل مـالي و  هايي كه در ف گذاري  از سوي ديگر، ارزش   
مثابـة يـك      هاي شـغلي را بـه       گيرد، رقابت براي كسب موقعيت      اشتغال صورت مي  

شوند  سازد و افرادي كه در اين مسابقه موفق به احراز مشاغل مي گر مي ارزش جلوه
، هرچه شخص چيزي را بيشتر      پبه گفتة استوارت ازكم   . كنند  احساس پيروزي مي  

تر   دست آوردن آن خشنود     تر باشد، پس از به      ر چيزي براي او مهم    بخواهد و هر قد   
   3.كند خواهد شد و در فرض عدم دسترسي به آن بيشتر احساس ناكامي مي

                                                            
ها معتقدند مشاركت زنان ايراني در بازار كار به تغيير آگاهي جنـسيتي آنـان                 برخي فمينيست . 1

انجاميد، و به همين دليل زنان مذهبي كه در ايجاد حكومت اسالمي همكـاري داشـتند و بـا                   
يـر دادنـد و نـوعي يكپـارچگي و          كردند، موضع خود را تغي      هاي سكوالر مخالفت مي     جنبش

بررسي پيامد اشـتغال بـراي      احمد رحيمي،      مال هما(اتحاد را با زنان سكوالر جستجو كردند        
 ). 149شناسي، ص  نامة كارشناسي ارشد جامعه ، پايان آنهاد اولزنان و فرزن

 . 542، ترجمة منوچهر صبوري، ص شناسي جامعهآنتوني گيدنز، : ك. ر. 2
 . 260، ترجمة فرهاد ماهر، ص شناسي اجتماعي كاربردي روانمپ، استوارت ازك. 3
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دست آورد كه چرا با آنكه دريافتي         توان پاسخ اين پرسش را به       از اينجا مي  
نيـز  را ...) آمـد و  و  رفـت (هاي اشـتغال آنـان     هزينهزنان در برخي مشاغل كفاف    

آنان با احراز ايـن     . دانند  دهد دستيابي به موقعيت شغلي را يك موفقيت مي          نمي
طـور   كنند در جامعه موقعيتي دارند و از مهارتهايـشان بـه          ها احساس مي    فرصت

ياز مالي  گويند حتي بدون ن     به همين دليل بسياري از آنان مي      . برند   مي  مفيد بهره 
  1.دهند هم به كار ادامه مي

مندي در دختـران مجـرد بـيش از مـادران      رسد احساس رضايت   ظر مي ن    به  
شاغل باشد؛ زيرا بسياري اوقات، مادران از اينكه با انتخاب شـغل از نگهـداري               

نتايج بررسي انجام شده در كشور      . كنند  اند احساس گناه مي     فرزندان سر باز زده   
بـارة    والـدين در  بر اضـطراب    وقت مادران     هد كه استخدام تمام   د  كانادا نشان مي  

هـا از ميـزان       افزون شـمار مهـد كـودك        افزايد و زياد شدن روز      رفاه كودكان مي  
اند كـه هرچـه       هاي داخلي نيز نشان داده       برخي پژوهش  2.كاهد  نگراني آنان نمي  

 از نبـودن    عالقة زن به كار بيرون از منزل بيشتر باشد، احساس گناه و نـاراحتي             
   3.شود  ميو در كنار فرزندان كمتردر خانه 

  افزايش سن ازدواج . 2ـ3
دختـران بـا    . تأثير متقابل اشتغال زنان و سن ازدواج چندان نيازمند بحث نيست          

يابنـد و شـرايط       اي مـي    هـاي اجتمـاعي تـازه       هاي شغلي موقعيت    احراز فرصت 
ك زن شـاغل تمايـل چنـداني        ي. گيرند  نظر مي   تري براي ازدواج خود در      سخت

تـر ازدواج     يينموقعيت شـغلي پـا    با   كار يا با شخصي      ندارد كه با فردي جوياي    
هاي تمايل به     از سوي ديگر، دغدغة حمايت اقتصادي، خود يكي از انگيزه         . كند

هـاي تعيـين شـدة ايـام          ازدواج است كه در زنان داراي مشاغل ثابت و حمايت         
ابراين احتمال بيشتري وجود دارد كه دختران       بن. شود  بازنشستگي كمتر ديده مي   

                                                            
نامـة    ، پايـان  هـا مد اشتغال براي زنان شاغل و فرزند آن       بررسي پيا احمد رحيمي،     هما مال : ك. ر .1

 . 68شناسي، ص  كارشناسي ارشد جامعه
د علـوم   نامة كارشناسي ارش    ، پايان بررسي اشتغال زنان متأهل و مشكالت آنان       بتول موسوي،    .2

 . 62اجتماعي، ص 
 . 114 همان، ص .3
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 بيـشتر   هايي كه روابـط جنـسي آزاد        در كشور . غل به سن تجرد قطعي برسند     شا
  .يابد شيوع دارد، اين احتمال افزايش مي

رشد اشـتغال زنـان در آنهـا بـيش از             به  هاي صنعتي، كه آهنگ رو      در كشور 
   1. تنها مواجهيمانِخوردگ هاي در حال توسعه است، با نسلي از سال كشور

  فشار مضاعف . 2ـ4
ن بـا مـشاغل   هاي سخت و دشوار است، اما تفاوت آ اري در زمرة فعاليت   د  خانه

رسمي اين است كه در خانه فشار براي انجام دادن كار وجود دارد ولي سرعت               
اين ويژگي كار خانگي با روحيـات زنانـه   . شود بنابر ميل شخصي تنظيم مي  كار  

آگاهي زنانه ماهيتاً مارپيچي است؛  ود خبه تعبير توني گرنت،. همخواني تام دارد  
؛ وقـت را بـا تـأنّي        برد كه از فرايند آن      از نتيجة حركت لذت مي    به همان اندازه    

اما تقاضاي بازار كار بـا      . دهد تا اتفاق بيفتد     كند و به زندگي اجازه مي       سپري مي 
هـاي خـانگي و    زمـان نقـش    ايفـاي هـم    2. خانه بـسيار متفـاوت اسـت        تقاضاي

هـاي    ژگـي دليل ناهمخواني بسياري از مشاغل اجتمـاعي بـا وي             هم به اجتماعي،  
  پـذير   دليل فشار ناشي از جمع بين اين دو فعاليت، زنان را آسيب               ، و هم به   زنانه
ها در اين گروه از زنـان بيـشتر بـه چـشم               روي، برخي بيماري     اين   از. سازد  مي
ن شاغل در مقايسه بـا      اند كه زنا    هاي ميداني نشان آن      برخي پژوهش  3.خورد  مي

 4.هاسـت   دار بيشتر اضطراب دارند، كه اين وضع ناشي از تعدد نقـش             زنان خانه 
سال كه شغل كارمندي      هاي قلبي ميان آن گروه از مادران ميان         اكنون ناراحتي   هم

 بـه گفتـة     5.شـود   دار ديـده مـي      يا فروشندگي دارند، دوبار بيشتر از زنـان خانـه         
هاي زناشويي و خانوادگي  كارمند با حقوق را با نقش زناني كه نقش 6نوف وايدا

                                                            
 . 69پوينده، ص  جعفر  ، ترجمة محمدتحوالت خانوادهجمشيد بهنام، . 1
 ـ   زنرؤيا منجم، : ك. ؛ همچنين، ر89زاده، ص  ، ترجمة فروزان گنجيزن بودن،  توني گرنت.2

 . 78ـ77، ص مادر
 . 1387، تيرماه 196، ش پيام زن .3
نامـة    ، پايـان  هـا تغال براي زنان شاغل و فرزنـد اول آن        بررسي پيامد اش  احمد رحيمي،     هما مال . 4

 . 148شناسي، ص  كارشناسي ارشد جامعه
، شناسـي كـالن   ي بـر جامعـه   هاي انساني نقـد         جامعه نوالن و گرهارد لنسكي،      پاتريك: ك. ر. 5

 . 465ترجمة ناصر موفقيان، ص 
6. VoyDanaof.  
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كه مردانـي كـه       حالي  شوند؛ در   كنند بيش از مردان دچار افسردگي مي        تركيب مي 
همسر يا پدرند و شاغل نيستند بيش از زنان در همين موقعيت دچار افسردگي              

 ديـدگاه انتقـادي زنـان را دربـارة          1990 بررسي سازمان راپر در دهة       1.وندش  مي
ــشان داد  ــشان ن ــنگيني فعاليت ــي  . س ــشتري م ــي بي ــشار روح ــان ف ــد و  آن بينن

كه دو درصـد   حالي تايمز نيز نشان داد در      آنجلس  و بررسي لس  . پذيرترند  تحريك
 انـد وظـايف و تكليـف پـدري بـه مشاغلـشان آسـيب                از پدران گزارش كـرده    

 واداشـته   هاي خانوادگي آنـان را         درصد از مادران معتقدند نگراني     41رساند،    مي
 از سوي ديگر، فشار عـصبي ناشـي از تعـدد           2.است تا از كارشان دست بكشند     

. كنـد   هاي شغلي را نيز براي زنان محـدود مـي           ها زمينة پيشرفت در عرصه      نقش
ويژه اگر شـغل سـنتي         دارد، به   گويد زني كه در محل كار قرار         مي 3ماتينا هورنر 

شـود كـه ناشـي از         رو مـي    منفي روبـه  اي داشته باشد، با پيامدهايي بسيار         مردانه
  4.ادراك از دست دادن زنانگي است

هـا از يـك سـوي فـرد را دچـار             معتقد است تعارض نقـش     5بروس كوئن 
هـاي   زمـان نقـش   كند، و از سوي ديگر، او را در ايفاي هـم        ساماني مي   حالت بي 

   6.سازد ددش ناتوان ميمتع
  ها قش خانواده و الگوي تفكيك ن تحول در ساختار. 2ـ5

هـا را اصـلي مـسلم بـراي      شناسان تفكيك كار و تقسيم نقـش    بسياري از جامعه  
گـذاران    ويلهلـم هنـريش ريـل از بنيـان        . انـد   آمـدي اجتمـاع دانـسته       حفظ كـار  

اي جامعـه در    بنـ   شناسي خانواده در قرن نـوزدهم معتقـد اسـت كـه زيـر               جامعه
ت؛ بـراي بقـاي    ؛ حفظ اجتماع بسته به حفظ خانواده اسـ        گيرد  خانواده شكل مي  

هـا   بدليل است؛ و تقسيم نقش ها ضرورتي بي خانواده تقسيم كار و تفكيك نقش  
از نگـاه وي، بايـد اعـضاي خـانواده نظـام           . آفرينـد   مراتبـي را مـي      نظام سلـسله  

                                                            
 . 160، ص اشتغال زنان در خانه و اجتماع) پارادوكس(تعارض  موسوي، عقوبي: ك. ر. 1
راهنماي زنان شاغل براي دستيابي به يك زندگي (بار سنگين زنان شاغل   فيدر،   شرلي اسلون . 2

 . 15، 10 ترجمة مينا اعظامي، ص ،)به دور از فشار روحي
3. Matina Horner.  

 . 202ـ200آرايي، ص  ناز شهر ، ترجمة مهرشد شخصيتروش،  رابين في  وگولومبركسوزان . 4
5. Brous Queen.  

 . 22، ص خانواده، كار، جنسيت رستگار خالد،  امير: ك. ر. 6
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. را بايد حمايـت كـرد     ي در خانواده    مراتبي را بپذيرند، و پيروي از رهبر        سلسله
مراتبي    شهرت يافته است، نظام سلسله     »اصالت حق طبيعي  «در نظرية وي كه به      

طبيعت مرد به مـديريت و طبيعـت زن         . با طبيعت مردانه و زنانه هماهنگ است      
   1.پذيري متمايل است به مديريت

ن آمد كشور آلما    پس از جنگ جهاني دوم كه حاكميت، اقتصاد، امنيت و در          
شناسـي    د، جامعه جاي مانده بو    پناه بر     ها زن و كودك بي      شكسته و ميليون      هم  در

، راه  در جامعة آلمـان    خانوادة معاصر به نام هلموت شلسكي در كتابي با عنوان         
از نگاه وي نقش مرد در نظام خانواده        . دانست  اصالح جامعه را اصالح خانواده      

گـاه    و محكـم باشـد تـا بتوانـد تكيـه          اي است كه بايد سالم        سان ستون خيمه    به
، فرزنـدان در زمـان      در اين صورت  .  قرار گيرد  مناسبي براي ديگر افراد خانواده    

. برنـد   ها و احساس مشكالت اقتصادي و عاطفي به او پناه مي            ها، ترس   ي  گرفتار
وجود كانون اقتدار، الزمة بقاي خانواده، و اطاعت اعضا از پدر، الزمة حفظ اين 

ه  زن با كار كردن بيرون از خانه امنيت و موجوديت خانواده را، كـ              .تاقتدار اس 
هـايي در     پاشد و نابساماني    آورد، از هم مي     بناي معنوي رفتار را به وجود مي        زير

  2.كند گروهي ايجاد مي روابط درون
نظـامي از     شناس مشهور امريكايي نيز خانواده پـاره        از نگاه پارسونز، جامعه   

. شـود   هـاي جنـسي بنـا مـي          نقـش   است كه بر مبناي تفكيك    ) جامعه(نظام كل   
كند   ها به حفظ نظام خانوادگي و وحدت آن كمك مي           قشتخصص و تفكيك ن   

آور   است و نقـش نـان     ه  مرد، رئيس خانواد  . كردن كودك است    و مبناي اجتماعي  
نقش اقتصادي مرد و    . كند   را ايفا مي    را بر عهده دارد، و زن نقش كدبانوي خانه        

ه، ترين پايگاه حقوقي خانواده و نقش اصلي مرد در جامعـ            كننده  شغل وي تعيين  
ها، و نقـش زن اسـت، و زن مـدار     ترين فعاليت   داري اساسي   داري و بچه    و خانه 

گـرفتن   هـا در شـكل   ، تفكيك جنسيتي نقش نظر وي از.  است  زندگي خانوادگي 
سـازد و     پسر، خود را با پدر هماننـد مـي        . بديل دارد   شخصيت كودك نقشي بي   

                                                            
 ةنـشري  (حوراء،  )صادق مهدوي   محمد  وگو با دكتر سيد     گفت(» خوانش انتقادي اشتغال زنان    «.1

شناسـان ديگـري      جامعه. 14، ص   1383، آذر   8، ش   )داخلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان     
 .چون لوپه، مالينوفسكي، برناردز، اوريو، گِهلن، كوينگ و هومستر عقايد مشابهي دارند

صادق مهـدوي،     ، ترجمة محمد  منزلة ساختاري در مقابل جامعه      خانواده به  باوم،   هايدي روزن . 2
 . 15همان ص : ك. ؛ و ر33ص 
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قعيت عـاطفي وي را  اشتغال زن افزون بر آنكه مو. جويد دختر به مادر تأسي مي   
سازد، به سبب رقابت شغلي زن با شوهر به ناهماهنگي و          در خانواده متزلزل مي   

هـاي چـپ و     بـا نفـوذ انديـشه   1960 از دهـة  1.انجامـد    ني خـانواده مـي    نابساما
تـرين    دانستند، بل آن را مهم      تنها خانواده را بنياني ارزشمند نمي       فمينيستي، كه نه  

انگاشـتند، نظريـة تفكيـك        سـاالري مـي      و تحكيم مـرد    ها  جايگاه حفظ نابرابري  
  . ها به چالش كشيده شد نقش

انـد كـه      هاي مختلف جهـان، نـشان داده        در كشور شناسانه    هاي جامعه   پژوهش
. ها، وحدت و ساختار خانواده دارد   اشتغال زنان، تأثير مهمي بر الگوي تفكيك نقش       

زا سهم اقتصادي زنان را در        رآمدبه اعتقاد كاستلز، مشاركت كامل زنان در مشاغل د        
ن در خانواده   زني زنا   سازد، و به همين دليل قدرت چانه        اهميت مي   بودجة خانواده با  

توانند بدون واهمه از      ، زنان مي  در اين فرض  . دهد  طور چشمگيري افزايش مي     را به 
گيـري كننـد و سـاختار           هاي تند دربارة نكات مورد اختالف بحث و امتيـاز           واكنش

رسـند كـه اگـر        رفته به اين باور مـي       زنان رفته . ومي خانواده را به چالش بكشند     عم
اند و هر دو در تأمين بودجة خـانواده            از خانه  رونها بي   همچون همسرانشان ساعت  

هاي خانگي مشاركت يكسان نداشته باشند، و اين          اند چرا شوهران در فعاليت      سهيم
هـاي شـغلي و       زمـان مـسئوليت     پرسش با افزايش مشكالت زنان در پـذيرش هـم         

. شـود   ر مي ت  روز جدي   داري و پرورش كودكان و ادارة امور شوهرانشان روزبه          خانه
. انـد   بـرداري كـرده     گيرنـد كـه شـوهران و پدرانـشان از آنـان بهـره               آنان نتيجه مـي   

ترتيب با انتقال اين باورها به دختران، خاك حاصـلخيزي بـراي كاشـتن بـذر                  بدين
   2.شود ستي مهيا ميهاي فميني انديشه

توان تغيير ساختار عمودي را به ساختاري كـه در آن مـديريت               بنابراين مي 
 معادلة تغييرْ به اين صورت 3.هاي اشتغال زنان دانست   سيم شده باشد از پيامد    تق

                                                            
؛ آنـدره   466، ترجمة محسن ثالثي، ص      عاصرشناسي در دوران م      جامعه يةنظرجورج ريتزر،   . 1

؛ شـهال اعـزازي،     74، ترجمـة فـرنگيس اردالن، ص        شناسي خانواده و ازدواج     جامعهميشل،  
 .  120، ص شناسي خانواده جامعه

 . 217ـ216، ترجمة حسن چاوشيان، ص  اقتصاد، جامعه و فرهنگ:عصر اطالعاتمانوئل كاستلز، . 2
صادق مهـدوي،     ، ترجمة محمد  قابل جامعه منزلة ساختاري در م     بهخانواده  هايدي روزن باوم،    . 3

 . 106ص 
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هاي خانگي، اشتغال مدرن را نيز        اند با حفظ نقش     است كه در آغاز زنان متمايل     
هـاي خـانگي و اجتمـاعي، و           شدن با تعارض نقش    رو  پس از روبه  . تجربه كنند 

بايـد از خودشـان انتظـار       برند كه ن    چندان، به اين واقعيت پي مي       تحمل فشار دو  
هـاي    شـدن نقـش     ارزش    دليل ارزشمندي اشتغال و كم       داشته باشند و به   » ابرزن«

دهند با حفظ موقعيت شغلي، فعاليت خانگي را بـا همـسران              خانگي ترجيح مي  
نتايج برخي تحقيقات گوياي آن است كه تغييرهـا در روابـط            . م كنند خود تقسي 

سـنجي مركـز       نظـر  1.انـد تـا عينـي       رات ذهنـي  قدرت ميان زن و مرد بيشتر تغيي      
 درصـد از زنـان      57هاي صدا و سيما نشان داد كـه           تحقيقات و ارزشيابي برنامه   

عـديل   درصد زنان، خواهـان ت     77اند، و     شاغل مورد مطالعه دچار تعارض نقش     
   2.هاي خانگي خود هستند نقش

 هاي غربـي بـا اقـدامات خـود ايـن رونـد را سـرعت                 امروزه برخي دولت  
يناوي با استناد به اينكه مردان و زنان بايد بتوانند          هاي اسكاند   دولت. اند  بخشيده

هاي شغلي و خانوادگي خود هماهنگي ايجاد كنند خواستار تغيير      ميان مسئوليت 
ر خانواده شده، مقررات زيادي را بـه نفـع مـادران شـاغل              نقش زنان و مردان د    

انـد كـه      هلند و انگلـستان اعـالم كـرده       اند؛ اما اياالت متحدة امريكا،        وضع كرده 
 عهدة والدين نيست و اين امر بايـد بـه           اصوالً مسئوليت نگهداري از كودكان بر     

   3.هاي محلي و خصوصي واگذار شود سازمان
ها و تغيير     ن شاغل را به تغيير الگوي تقسيم نقش       اشتغال افزون بر آنكه زنا    

بـه گفتـة    . گـذارد   ميز تأثيري عميق    خواند، بر كودكان ني     مي   خانواده فرا   ساختار
هـاي   هاي زندگي كودك، با سـلوك و رفتـار   سالنخستين  والدين در  ،اريكسون
هاي فرهنگي خود را در سيستم عـصبي          آگاه الگو   طور منظم و ناخود     بهخويش،  

هاي مغاير با برابري زن و مرد به كودكان  دهند، و زماني كه الگو دك جاي ميكو
  . ميل كردي به آنها تحسال در بزرگ را توان عكس آن القا شود، نمي

                                                            
 . 123، ص شناسي جوانان ايران جامعهسعيد ذكايي، محمد. 1
هـاي شـغلي و خـانوادگي     نظرسنجي از زنان شاغل دربارة تعارض نقـش  امير رستگار خالد،     .2

 . 27، ص )داري كار ـ خانه(
 .  193، ص المللي كار ر حقوق ايران و حقوق بينكار زنان درضا علويون،  محمد  سيد.3
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  خواهي تأثير بر فرزند. 2ـ6
خور تأمل، تأثير اشتغال زنان بر كـاهش تعـداد فرزنـدان در      نخستين موضوع در 

فرزنـدي بـر حيـات فـردي و مناسـبات             دي يا كـم   فرزن  هاي بي   خانواده و پيامد  
 فاصلة ميـان ازدواج  رود هم با گسترش اشتغال زنان، انتظار مي   . خانوادگي است 

اگـر  . آوري كاسـته شـود      آوري افزايش يابد و هم از تمايـل بـه فرزنـد             و فرزند 
 زن تمايل به مادري نهفته است، ارضـا نـشدن ايـن نيـاز               بپذيريم كه در طبيعتِ   

 به همين دليل، فرزنـدان  1.تواند آثاري بر روحيات وي بر جاي گذارد   طبيعي مي 
را افزايش دهند و در استحكام خانواده        خانواده    زن و مرد به     توانند وابستگي   مي

 معتقد است امروزه اگر در زندگي زناشويي        برتراند راسل . نقش مهمي ايفا كنند   
شود؛ اما فرزنـد، بـيش از رابطـة            تلقي مي   اثر    يعمل جنسي نباشد آن زناشويي ب     

زناشـويي بـه حـد      . جنسي اهميت دارد و هدف اصلي زناشويي باروري اسـت         
 به همين دليل، تـنش      2.آوري باشد   رسد، مگر آنكه دورنماي آن فرزند       كمال نمي 

گذارد و  هاي ازدواج تأثيري مستقيم مي ناشي از مشكالت باروري بر ناسازگاري
هاي جنسي و نيز رضايت از روابـط جنـسي را كـاهش                نفس در رفتار   اعتماد به 

بـا ارزشـمند شـدن      . كنـد   هاي زندگي زناشويي را تشديد مي       دهد و تعارض    مي
بنـابر گزارشـي از     . نمايد  اشتغال زنان، تعارض ميان شغل و فرزند بيشتر رخ مي         

  شوضعيت خانواده در كشور كانادا، با تولد نخـستين فرزنـد معـضلي مهـم پـي          
زن ناچار است ميان فرزند و كـار رسـمي          . گيرد  روي خانوادة كانادايي قرار مي    

   3. و تمايلي ندارد كه موقعيت شغلي خود را به خطر اندازدبرگزيندا يكي ر
بـا افـزايش   . پيامد ديگر اشتغال، كاهش شمار فرزندان هـر خـانواده اسـت       

                                                            
 تأثير ارضا نشدن ايـن حـس         قدسيه حجازي، اولين زن ايراني دارندة دكتراي حقوق جزا، به         . 1

هاي مجرمانة زنان     طبيعي كه پيامد ازدواج نكردن دختران يا مادر نشدن زنان است، بر تمايل            
 ). 115، ص انجرائم زن در ايرقدسيه حجازي، (اشاره كرده است 

بررسي و مقايسه مشخصات فردي و خـانوادگي زنـان شـاغل             مرقاتي خوئي،    السادات    تعف. 2
هـاي وابـسته بـه وزارت         راضي و ناراضي از روابط جنسي در زندگي زناشويي در دانـشگاه           

 . 39نامة كارشناسي ارشد، ص  ، پايانبهداشت درمان و آموزش پزشكي تهران
، 230، ش   پيـام يونـسكو   ،  »هاي جديد خـانواده     ساختار«تين كوربي،   فرانسين دكاري و كريس    .3

 . 44، ص 1368مرداد 
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اكنون با اشـتغال      كه هم فرزند، امكانات اقتصادي خانواده       هاي تك   شمار خانواده 
نواده قـرار  فرزنـد خـا    به كار زنان افزايش يافتـه اسـت، در خـدمت رفـاه تنهـا                

كاهد   فرزند خانه مي     نبود فرزندان ديگر، افزون بر آنكه از نشاط تك         اما. گيرد  مي
هـاي مجـازي پـر كنـد،      گزينود وي اوقات فراغت خود را با جاي      ش  و سبب مي  

. سـازد   تر مـي    گرايانه را در وي فراهم      اهانه و فرد  خو  زمينة افزايش روحيات خود   
 خود را با مـصالح ديگـران محـدود          هاي  آموزند كه تمايل    اين فرزندان كمتر مي   

.  دست آوردن امكانات محدود بكوشـند       ه و براي ب   ؛نظم را رعايت كنند   سازند؛  
خانوادة پرجمعيت با امكانات متوسط يا كم، در صورتي كه به درستي مديريت             

وري و    گرايي، تالش، قناعت، بهره     ، فضايي مناسب براي تقويت روحية هم      شود
رو   فرزندان براي ورود به اجتماع با مشكالت اساسي روبه          اما تك . انضباط است 

انـد و نـه در برابـر          گرايـي اجتمـاعي آمـوزش ديـده         شوند؛ زيرا نه براي هم      مي
  . پذيري مناسبي دارند ناماليمات اجتماعي آستانة تحمل

شـدن    مانـد، تـأثير مـشكالت در بـارور            كتة ديگري كه غالباً مغفـول مـي       ن
چه به والـدين       گر ،هاي منضبط    زياد بچه  شماررش  پرو. شخصيت والدين است  

 وقتي زندگي خـود را  :سازد  را متحول و عميق مينآنا، كند  كمك اقتصادي نمي  
  1. آدم ديگري خواهيم شد،صرف خوب شدن و خوب رشد كردن ديگران كنيم

نخست آنكه والدين بـراي  : شدن شمار فرزندان دو پيامد ديگر نيز دارد         كم  
انـد و احتمـال حمايـت فرزنـدان از             ذخيـرة چنـداني نيندوختـه      ايام پيري خود  

هاي   كه افزايش مهد كودك     يابد؛ چنان   ن شمار آنان، كاهش مي    والدين، با كم شد   
اپسين اسـت؛ ديگـر     هاي سالمندان در روز و      دهندة گسترش خانه    امروز بشارت 

آنكه كاهش فرزندان امروز به كوچـك شـدن خـانوادة گـسترده در نـسل آتـي                  
 بايد نسلي را تصور كرد كه از نعمت عمو، عمه، خالـه و دايـي                .انجاميدخواهد  

چشد، نه از حمايت      محروم است؛ نه لذت روحي ارتباطات خويشاوندي را مي        
  . دار است عاطفي، معنوي و مادي آنان برخور

  تأثير بر روابط مادر و فرزند. 2ـ7
فاصـلة  . تر اشتغال را بايد در رابطة ميان مادران و فرزندان آنان جست             تأثير مهم 

                                                            
 . 32، ص 6، ش سياحت غرب، »فرزندي تأملي دربارة خانوادة تك« كيين، بيل مك. 1



   اشتغال زنان  52

  

و حـضور مـنظم در محـيط كـار در           ر از منـزل در اشـتغاالت رسـمي          محيط كا 
شناسـان، متخصـصان      هاي طوالني از موضوعاتي اسـت كـه توجـه روان            ساعت

كـه بـسياري از       ا به خود جلب كرده است؛ چنان      شناسان ر   علوم تربيتي و جامعه   
اند ميان رشد عاطفي فرزند و دامـان    شناسان و كارشناسان تربيت بيان كرده       روان

وجـود دارد، و      ويژه در سه سال نخـست زنـدگي پيونـدي ناگسـستني               به ،درما
  1.سالمت رواني و عاطفي وي در گرو حضور فيزيكي مادر در كنار اوست

 بر اين موضوع تأكيـد      2،شناسي، مانند جان بالبي     ة جامعه دانشمندان برجست 
بنـاي شخـصيت      بر دلبستگي كودك با مادر خود، زيـر           ورزند كه رابطة مبتني     مي

ويـژه    دلبستگيِ اولي، كودكان و به    در صورت فقدان يا ناكافي بودن اين        . اوست
دار بـا ديگـران       بطـة معنـا   پسران به اشخاصي تبديل خواهند شد كه در ايجاد را         

ها رابطة پدر و فرزندي را نيـز           معتقد است مهد كودك    3بلسكي. توانايي ندارند 
ها كـه     ها و آخر هفته     ازظهر  وقت بعد   كه مادران شاغل تمام     كنند؛ چرا   تضعيف مي 

از سـوي   . دهنـد   در خانه هستند، تمام توجه كودك را به خـود اختـصاص مـي             
 نشان داد كه كودكانِ مهد كودكي، دو        4هاي دكتر هريسون اسپنسر    ديگر، بررسي 

تـا  هاي عفوني از اسهال       تا هجده برابر بيش از ديگر كودكان در معرض بيماري         
   5.اند هاي تنفسي بيماري

آنجلـس    آمـوزان لـوس      دربـارة دانـش    1956 در پژوهشي كه به سال       رومن
رم مادران شاغل به مسائل و نيازهاي رواني        چها  انجام داد نتيجه گرفت تنها يك     

 6.كنند كودكانشان رسيدگي مي
هاي تشويقي     سياست ارهاي كار،   ها دربارة فراخوان زنان به باز       برخي كشور 

اند تا مردان وقـت بيـشتري را در خانـه بگذراننـد و در                 اعمال كرده يا ضوابطي   
                                                            

نـشرية  ( حوراء،  » انتقادي اشتغال زنان   خوانش«،  صادق مهدوي   محمد  وگو با سيد    گفت: ك. ر. 1
 . 18، ص 83، آبان و آذر 8، ش )قيقات زنانداخلي دفتر مطالعات و تح

2. J. Bowlby.  
3. Belsky.  
4. Harisone Spencer.  

 . 224ـ222، ترجمة معصومه محمدي، ص جنگ عليه خانوادهويليام گاردنر، . 5
نامة كارشناسي ارشد علـوم       ، پايان بررسي اشتغال زنان متأهل و مشكالت آنان       موسوي،   بتول. 6

 . 74اجتماعي، ص 
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 نـشان   هـا   پـژوهش  امـا    كنند؛هاي خانگي مشاركت      نگهداري كودكان و فعاليت   
ها كاسته شدن ساعات كار مردان مشاركت آنان را در            د كه در اين كشور    نده  مي

 مـردان  ،در ژاپن. هاي خانگي و نگهداري از فرزندان افزايش نداده است     فعاليت
. دهنـد   امور خانه اختصاص مـي    دادن  دقيقه از وقت خود را به انجام        پانزده  تنها  

 ،نـد كن بايد در امور خانگي با همسران مشاركت         مقررات مردان بنابر  در كوبا كه    
 درصد زنان حومة هاوانا مجبورند ايـن امـور را           96 درصد زنان در هاوانا و       82
ترين گزينـه، سـپردن كودكـان بـه           بينانه  روي، واقع    اين    از 1.تنهايي انجام دهند   به

ت، در اين صور. مراكز نگهداري يا تنها گذاردن يك يا دو كودك در خانه است         
هاي خود را از والـدين دريافـت كننـد از     ها و الگو فرزندان به جاي آنكه ارزش   

 بـا مـادر     پذيرند و ارتبـاط عـاطفي كمتـري         ها تأثير مي    هاي رسمي و رسانه     نهاد
هـاي    هـا در كـشور      مهد كودك افزون    از سوي ديگر افزايش روز    . كنند  برقرار مي 

   2.ه استصنعتي از جمله كانادا از نگراني مادران نكاست
كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه جـدايي مـادر و فرزنـد از كودكـان                 

 و   ها  فمينيست. هاي مختلفي دارند    اي دارد، ديدگاه    كننده  بخش يا نگران    نتايج ثمر 
نيـز   و   ،كننـد   أكيـد مـي   ها و استقالل فرزندان ت      كساني كه بر الگوي برابري نقش     

ند، جـدايي فرزنـد    معتقد  فرايند تربيت كه به مداخلة حداقلي خانواده در   آنهايي
 كودكان زنان شاغل وابستگي كمتري      ،از نگاه آنان  . دانند  بخش مي   از مادر را ثمر   

كننـد؛    اي كمتري ابراز مـي      د كليشه يمفاهيم جنسيت عقا  دربارة   ؛به والدين دارند  
 و بـه    ؛پيـشرفت تحـصيلي بيـشتري دارنـد       سازگاري شخصيتي و اجتمـاعي و       

   3.دهند نشان ميتمايل اشتغال بيشتر 
دهندة تأثيرات منفي جدايي مادر       گرايان نشان   هاي خانواده   در برابر، پژوهش  

از نگاه آنان، رشد عقلي فرزند منوط به رابطـة عـاطفي مـادر و               . از فرزند است  
                                                            

 . 192، ص المللي كار كار زنان در حقوق ايران و حقوق بينرضا علويون،  سيدمحمد. 1
نامة كارشناسي ارشد علـوم       ، پايان بررسي اشتغال زنان متأهل و مشكالت آنان      بتول موسوي،   . 2

 .74اجتماعي، ص 
 ارشد   كارشناسي نامة  پايان ،بررسي اشتغال زنان متأهل و مشكالت آنان      بتول موسوي،   : ك .ر. 3

بررسي پيامد اشـتغال بـراي زنـان شـاغل و           احمد رحيمي،     ؛ هما مال  65، ص   علوم اجتماعي 
 . 114، ص فرزند اول آنها
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مسئلة مهمي است، و فرزنـدان        در دسترس بودن مادر براي فرزند     . فرزند است 
روابط عـاطفي   . شوند  ادر را نبينند دچار اضطراب مي     از اينكه به خانه بروند و م      

ميان مادر و فرزند در سالمت رواني و تعامـل رفتـاري مـادر هـم تـأثير دارد و                 
 پـژوهش دربـارة چهـل كـودك         1.همين نكته بر تربيت فرزند نيـز مـؤثر اسـت          

 در روابط خود با اشخاص ديگر       ان شاغل نشان داد كه آن     دبستاني داراي مادران  
گيـري و عـدم         هنشيني، كنار   هايي از گوشه    ند و در رفتار آنان نشانه     دارمشكالتي  

هاي هيجاني بيـشتر در كودكـاني بـه چـشم      عالمت. شد اطمينان خاطر مشاهده    
 را در خـارج خانـه       اند يـا بيـشتر روز       خورد كه والدينشان آنان را ترك گفته        مي
 در تهران انجام 1353 به سال  در پژوهش ديگري كه تاوارس پاس    2.نندراگذ  مي

اند   سالگي مادر شاغل داشته داد پنجاه كودك شش تا هشت ساله كه پيش از سه
نتايج پژوهش نشانِ برتـري كودكـان دسـتة       . با پنجاه كودك ديگر مقايسه شدند     

هاي درسـي و برتـري گـروه دوم در تعـادل و ثبـات عـاطفي و                    اول در آزمون  
تحقيق مشخص شد تمام كودكـاني كـه مـسائل           اين   در. سازش اجتماعي است  

   3.مهمي داشتند و نيازمند توجه خاص بودند مادران شاغل داشتند
ر ذهـن  نظران معتقدند كه اشتغال مادران، مفهوم خانواده را د   برخي صاحب 
ود سـر   خـ  اين فرزندان بيش از ديگران با همساالن         ؛ زيرا دهد  فرزندان تغيير مي  

ويـژه در مقطـع تـاريخي كنـوني كـه              به 4.شته تنها هستند  كنند و بيش از گذ      مي
كنند،  غ مييلهاي خانوادگي را تب فاوت با ارزش  هايي مت   هاي اجتماعي ارزش    الگو
ناپذير اسـت، و آنـان بـه قـضاوت،           بديل والدين بيش از هر زمان ديگري         نقش

از كننـدة خـانوادگي نيـ       تجربه، نيرو و قاطعيت والدين و به يك منبع راهنمـايي          
دليل حساسيت ارتباط مـستقيم والـدين و فرزنـدان مركـز مطالعـات                 به 5.دارند

                                                            
نشريـة داخلي   (حوراء ،» انتقادي اشتغال زنان   خوانش«،  صادق مهدوي  محمد  وگو با سيد    گفت. 1

 . 19ـ18ص ، 83آبان و آذر ، 8 ش ،)دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
 .282 ،253، ص شناسي رشد رواننژاد،  ريشعااكبر  علي. 2
، هـا ل براي زنان شـاغل و فرزنـد اول آن  هاي اشتغا بررسي پيامداحمد رحيمي،     هما مال : ك .ر. 3

 . 25شناسي دانشگاه شيراز، ص  نامة كارشناسي ارشد جامعه پايان
 . 20 ترجمة اكرم كرمي، ص،رفتار با دخترهاو هاي شناخت  كليد پك استريپ،  ورمن اسنايدنانسي . 4
د ، ترجمة شـاهرخ مكونـد حـسيني و داو         هاي كامروا   هفت عادت خانواده   كاوي،   .استفان آر . 5

 . 149علي، ص  محب
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كند  پيشگيري از خودكشي و مؤسسة ملي بهداشت رواني به والدين سفارش مي
  1. خود به صورت چهره به چهره بگذرانندكه هر روز را با كودك

ي بـا   چه به تأثير اشتغال زنان بر روابط عـاطف          شده گر   هاي انجام   در پژوهش 
فرزندان توجه بسيار شده است، پيامد عدم حضور مادر در كنار فرزندان، از بعد 

اكنون آنـان     اين گروه از كودكان، كه هم     . نظارتي، كمتر كانون عنايت بوده است     
شناسند، روزانه چند سـاعت در خانـه    مي» شده دكان درهاي قفلكو«ان  را با عنو  

 حضور نداشتن پدر و مادر      2.ظارت ندارد تري بر كار آنان ن      تنهايند و هيچ بزرگ   
دهد، كه بـا توجـه    ويژه نوجوانان مي در خانه، آزادي عمل زيادي به فرزندان، به       

نشيني و كـاهش       آپارتمان توسعة هاي ارتباطي،   افزون تكنولوژي   به گسترش روز  
، احتمـال بـروز رفتارهـاي        و در نتيجه خلوت بودن محيط خانه       ، فرزندان شمار

ويژه روابط جنـسي بـا محـارم و غيـر محـارم و ارتباطـات جنـسي                    ناهنجار، به 
چه آماري    در كشور ما گر   . دهد  ويژه در سنين نوجواني افزايش مي       مجازي را، به  

گسترش اين پديـده را در      هاي مختلف      گزارش ، است در اين زمينه منتشر نشده    
هـاي    دهند، و اين پديده حتي در ميان خانواده         فضاهاي خلوت خانگي نشان مي    

رشد تحـوالت جنـسي       به  آهنگ رو . هايي را پديد آورده است      مذهبي نيز نگراني  
گـردد،    مـي   در نسل جوان، كه بخشي از آن به كاهش بعد نظـارتي والـدين بـاز               

  3.اند  ياد كرده»انقالب جنسي«ا عنوان است كه برخي از آن باي  گونه به
ي، روند بازگشت بـه  وقت بر مادري و همسر هاي اشتغال تمام دليل پيامد   به

هـاي    پـژوهش . شـود   خانه، در ميان زنان شاغل، به صورت پررنگي مشاهده مي         
مركز ورك اليف پاليسي نشان داد كه تقريبـاً چهـل درصـد از زنـان در برخـي             

هـا از شـغل خـود          پـرورش بچـه    اياي خـود، معمـوالً بـر        قاطع زندگي حرفه  م
» انقـالب انـصراف از شـغل       «نيويورك تايمز ايـن رونـد را      . كنند گيري مي   كناره
 بـسيار فرهيختـه و      انـد    گرفته  هايي كه از حرفة خود كناره     بسياري از آن  . نامد  مي

                                                            
 . 155، ص همان. 1
، » بر ساختار خانواده در امريكـا      70 و   60هاي    تأثير تغييرات ساختاري دهه   « ويليامسن،   مگان. 2

 . 58، ص 1383، سال 17، ش سياحت غرب
به  (24/10/1387، سايت دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، »انقالب جنسي ايران«، لورا سيكور. 3

  ).Nation،2008/12/15نقل از مجلة 
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هـايي اسـت كـه زنـان          رشد بودن رونـد در سـال        به   رو گويايها    يافته. اند  موفق
شـمار    بـه  همه چيـز     اي كه در آن شغلْ      اند زندگي   آنان پي برده  . شوند  دار مي   بچه
گـاه كـه     فهمنـد آن    كننده نخواهد بود، و همچنين مـي        ارضاتي  ، پس از مد   آيد  مي

  1.تواند جاي مادر را بگيرد آيد هيچ چيز نمي پاي فرزندانشان در ميان مي
   اقتصاد خانوادهتأثير بر. 2 ـ8

. رسد  ناپذير به نظر مي     تأثير اشتغال زنان بر باال رفتن قدرت خريد خانواده انكار         
هاي بخش كشاورزي را بـر عهـده          يشترين فعاليت ها زنان ب    در بسياري از كشور   

تـوان     با اين حال مي    2.دارند و درآمد خانواده به فعاليت آنان بستگي كامل دارد         
در عموميت اين قاعده كه اشتغال زنان بر وضعيت اقتصادي خانواده آثار مثبتـي     

 هاظارانتها و  آمد مندي اقتصادي را نسبت ميان در       اگر رضا . گذارد، ترديد كرد    مي
آمـد و     شـدن موازنـه ميـان در         افزايش رضايت از زندگي منوط به مثبت         ،بدانيم

برابـر گـردد،      برابر شود اما انتظارات سـه         ها دو     آمد  بنابراين اگر در  . انتظار است 
در . اي جز افزايش احساس فقر، حـرص و نارضـامندي نخواهـد داشـت                 نتيجه

زا بـه تغييـر مناسـبات         آمد  غال در  در عرصة اشت   ضور زن ها ح   بسياري از خانواده  
مندي و آبروي خانواده را افـزايش         انجامد، عزت   اجتماعي و ارزشي خانواده مي    

داري  در اين حالت، اعضاي خانواده در پي حفظ شئونات جديد و آبرو      . دهد  مي
از يـن  كوشند تا بـا افـزايش مـصرف در مـواردي كـه پـيش از ا       آيند و مي    برمي

در ايـن   . شد جايگاه اجتماعي خود را ارتقا بخشند        ميضروريات زندگي تلقي ن   
رو خـواهيم   دليل افزايش انتظارات روبـه      حالت، با تغيير احساسات خانوادگي به     

ضـرورتاً لـذت بيـشتري      چـه دارايـي بيـشتري دارد،          اي گـر      چنين خانواده . شد
 آمد زنـان در مـصارفي     هشتاد درصد در   پاية تحقيقي در كشور آلمان،     بر. برد  نمي

كردند به آنها نيازي نداشتند؛ مانند غـذا خـوردن            شود كه اگر كار نمي      هزينه مي 
پـي لـوازم قـديمي و اسـتفاده از            در  بيرون از منزل، مهـد كـودك، تعـويض پـي          

زايي زنان در صورتي كه به تعدد مديريت خـانواده بـر              آمد   در 3.هاي جديد   مدل
را هزينـه   خود  هاي    آمد  واه در يك از زن و مرد به دلخ         و هر بيانجامد  الي  منابع م 

                                                            
  . 51، ص 1385، سال 33، ش سياحت غرب، »افتخار مادر بودن«، جسيكا اندرسون. 1
 . 126عراقي، ص  ، ترجمة منيژه نجمشناسي خانواده جامعه واالس،   ابوت و كلرپامال. 2
نـشرية  ( حـوراء ، » انتقادي اشتغال زنـان  خوانش«صادق مهدوي،     محمد  وگو با دكتر سيد     گفت. 3

 . 17، ص 83، آبان و آذر 8 ش ،)داخلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
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  .دهد ضرور را افزايش ميغير كند، احتمال مصرف اقالم 
تواند دامي    آمد بيشتر به خانواده و افزايش دغدغة مصرف، گاه مي           ورود در 

زان هـاي اخيـر، افـزايش ميـ       در دهـه  . داري براي خانواده باشـد      از سوي سرمايه  
چـه    خانواده را به مـصرف هـر      مدت،    هاي دراز    وام  هاي قسطي و پرداخت     خريد

هـا ميليـارد دالر منفعـت بـراي جامعـة             سال ده   بيشتر وسوسه كرده است و هر       
آورد؛ و اگر فقط بخـشي از ايـن اسـتقراض، صـرف               داري به ارمغان مي     سرمايه

. هي اسـت خريد كاالهاي تشريفاتي و غير ضرور شده باشد، رقم درخـور تـوج   
ويـژه بـر آرامـش روانـي و تغييـر             ه، بـه  هاي مداوم بر خانواد      آثار قرض  بررسي

نشيني اعضا در كنار يكديگر ضرورتي است كه چندان به آن اهتمام             ساعات هم 
  . نشده است

افزايش سطح انتظارات اقتصادي خانواده، در اين فـرض كـه زن داراي شـغل               
در موقعيـت اقتـصادي     » ناپـذيري  ازگشتب«پذيري باال باشد، خطر       موقت با ريسك  

آمـد   پايـة دو در اي كه سطح زندگي خويش را بر وادهخان.  نيز در پي دارد  خانواده را 
توانـد بـا      آمد خود نمـي     كند، با از دست دادن بخش درخور توجهي از در           تنظيم مي 

درسـتي كنـار آيـد و احـساس فقـر در ايـن خـانواده بـيش از                     وضعيت جديد بـه   
  . اند مد تنظيم كردهپاية يك درآبرست كه از ابتدا معيشت خود را هايي ا خانواده

هـاي    آمـد   آنچه گفته شد پيامدهاي اشتغال زنان در اين فرض است كـه در            
هاي اشـتغال بـه       اما در بسياري موارد، هزينه    . آنان در اقتصاد خانواده مؤثر باشد     

آمد، غذاي  و  كار، هزينة رفت    كار آنان، در مواردي چون خريد لباس براي محيط        
  . آمد يا حتي بيش از آن است رمعادل داً ، تقريبمهد كودكآماده و 

زايي زنان در كاهش احساس مسئوليت مردان است          آمد  نكتة ديگر، تأثير در   
هـاي گـزينش ازدواج و هـم در روابـط             توان آثـار آن را، هـم در مـالك           كه مي 

افزونـي از پـسران انتظـار دارنـد كـه             روزمروزه شمار   ا. خانوادگي مشاهده كرد  
آوري مشاركت داشته باشد و پس از ازدواج نيز با آنكه             نان  همسر آيندة آنان در   

هـاي    آمد   در  توانايي كار و تالش بيشتر براي تأمين نيازهاي خانواده را دارند، به           
 در كتاب خود، با تـشريح اخـالق         باربارا اهر نريخ  . دوزند  همسر خود چشم مي   

 بـه ازدواج، كـسب يـك شـغل آبرومنـد و           كه مردان را   1950آوري در دهة      نان
سـازد بـاور      كرد، خاطرنـشان مـي      حمايت از همسر و فرزندان خود ترغيب مي       
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كـرد،   عمومي جامعه در آن زمان نيز همين بود و اگر كسي غير از اين عمل مـي       
 اين اصول اخالقـي چنـان       1970 اما در پايان دهة      ؛شد   مي شمرده» از مرد كمتر  «

، انـدازد   سالي بـه تعويـق مـي        مردي كه ازدواج را تا ميان     دار شده بود كه       خدشه
مردي كه از زناني كه از نظر مالي متكي به او باشند اجتناب ورزد و مـردي كـه                 

   1.آمد شمار مي تر به هاي خود كند سالم جويي خود را وقف لذت
هـاي ديگـر اسـت؛        آمدزايي خانواده   پيامد ديگر اشتغال زنان، تأثير آن بر در       

يابـد و مـردان سرپرسـت          نيروي كار كـاهش مـي        افزايش تقاضا، ارزش   زيرا با 
در اينجا الزم است به تفـاوت ويژگـي      . كنند  خانوار دستمزد كمتري دريافت مي    

. شـود شـاره   هـاي صـنعتي ا      هاي در حال توسعه و كشور       اشتغال زنان در كشور   
دليـل كـاهش جمعيـت، كمبـود          هاي صنعتي، بـه     لي اشتغال در كشور   مشكل اص 

اما . خوان زنان در اين وضع، توجيه عقالني دارد     ي آماده به كار است، و فرا        يرون
هاي در حال توسعه، از جملـه ايـران، كمبـود سـرمايه               مشكل اشتغال در كشور   

 ، و به همين دليـل ، نيروي انساني آماده به كاربراي ايجاد اشتغال است نه كمبود   
ده اسـت، زنـان بـه بـازار كـار           گذاري بيش از ظرفيت مردان بـو        هر گاه سرمايه  

  2.اند  و نيروي كار را تأمين كرده شدهكشيده
توان بر تأثير اشـتغال زنـان در افـزايش درآمـد خـانوار، در                 نتيجه آنكه مي  

اغلب موارد، صحه گذاشت اما نبايد نسبت به تأثير مثبت آن در اقتصاد خانواده              
  .نمايي كرد و اقتصاد ملي بزرگ

   خانوادگي تأثير بر روابط. 2 ـ9
 كـردن   دليل كم اند كه اشتغال زنان، به    برخي پژوهشگران به اين نكته اشاره كرده      

 .دهـد    از زندگي افزايش مي     را مندي زوج    رضا ، خانواده  دوش ار اقتصادي از  فش
ويـژه     ايـن سـخن بـه      3.با همسران خود رابطة بهتري دارند      بنابراين زنان شاغل  

آمد شيرازة زندگي  اند و حذف اين در  زن متكيآمد هايي كه به در   دربارة خانواده 
                                                            

 . 45 ص ،)آرامش در خانه (2، ج 2003فمينيسم در امريكا تا سال ،  گراگلياكارولين. 1
 . 31، ص49، ش پيام زن، )قسمت دوم(» توسعة اقتصادي و اشتغال زنان« صديق اورعي، غالمرضا. 2
نامـة    ، پايـان   آنهـا  بررسي پيامد اشتغال براي زنان و فرزنـد اول        احمد رحيمي،     هما مال : ك. ر. 3

ـ   ؛ بتول موسوي،    148شناسي دانشگاه شيراز، ص       كارشناسي ارشد جامعه   ان بررسي اشتغال زن
 . 70نامة كارشناسي ارشد علوم اجتماعي، ص  ، پايانمتأهل و مشكالت آنان
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 بـسياري بـه      با اين حال كارشناسان    1.رسد  گسلد، درست به نظر مي      را از هم مي   
: گويـد    مي بالد. اند  هاي منفي اشتغال زنان بر روابط زناشويي تصريح كرده          پيامد

گـردد    ايي جلب مي  ه  افزون زنان توجه ما معموالً به زيان        در بررسي اشتغال روز   
شود، ولي به پيامدهاي ناگوار اين وضـعيت بـر روحيـة         گير كودكان مي    كه دامن 

عهـده گيـرد،    آوري را بـر     نـان   كرده، نقش     اگر زن ازدواج  . كنيم  جه نمي ان تو مرد
آيد كه بـراي وحـدت و يكپـارچگي خـانواده             خطر رقابت با شوهر به ميان مي      

هـاي    مي كه تقاضاي مـرتبط بـا كـار و نقـش    بر اين، هنگا افزون . آور است   زيان
، احتمـال بـروز     شـود   هاي خـانگي      هايي در ايفاي نقش     خانوادگي سبب كاستي  

زمينـه البتـه بايـد تحـوالت       در ايـن 2.يابد تنش در روابط زن و مرد افزايش مي
را كـه    احترامـي    به گفتة توني گرنـت،    . ارزشي در ميان زنان را نيز در نظر آورد        

زنان در گذشته براي همسرانشان قائل بودند اكنـون بـه افـراد متعـددي انتقـال                 
 امـا تمكـين     ؛اي در بازار كار مورد تحسينشان هـستند         اظ حرفه اند كه از لح     داده

 3.شـود  احترامـي بـه زن تلقـي مـي     بـار و منتهـاي بـي     كردن از مرد گناهي مرگ    
نـد؛ بـه    نه است تا از او حمايت ك      چيزي به مردان نداد     جويانة زن     استقالل ستيزه 

  4.شوند همين دليل زنان از سوي همسرانشان نيز حمايت نمي
از سوي ديگر فشار ناشي از كار رسمي و كار خانگي، كه خستگي زنان را               

 .گـذارد    تأثيرات ناخوشايندي بر جاي مـي      ينزوجدر پي دارد، بر روابط جنسي       
ابي جسمي و رواني مرد مؤثر      بخش افزون بر آنكه بر شاد       روابط جنسي رضايت  

است و حس اعتماد به نفـس و انگيـزة حمايـت از همـسر را در وي افـزايش                    
  .  بر رضامندي و نشاط زن نيز تأثيري مثبت دارد5دهد، مي

                                                            
بررسي و مقايسة مشخصات فردي و خانوادگي زنـان         السادات مرقاتي خوئي،      عصمت: ك. ر. 1

هـاي وابـسته بـه        شاغل راضي و ناراضي از روابط جنسي در زندگي زناشـويي در دانـشگاه             
نامة كارشناسي ارشـد دانـشكدة    ، پايان شهر تهران  درمان و آموزش پزشكي   ،  وزارت بهداشت 
 . 37پرستاري، ص 

؛ بتـول   171ــ 170، ص   شناسـي خـانواده     اي بـر جامعـه      مقدمـه باقر ساروخاني،     محمد: ك.  ر .2
نامـة كارشناسـي ارشـد علـوم          ، پايـان  بررسي اشتغال زنان متأهل و مشكالت آنـان       موسوي،  

 . 114اجتماعي، ص 
 . 96زاده، ص  ، ترجمة فروزان گنجيبودن  زن،  گرنتتوني. 3
 . 167، ص همان. 4
 . 268، 90، 76، ص همان. 5
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 كه رعايـت     اند  واني زن و مرد دريافته    هاي ر   پژوهشگران با مالحظة تفاوت   
حية اعتمـاد بـه نفـس و         به تقويت رو   ،احترام مرد در جايگاه سرپرست خانواده     

توانـد تـأثير بـسزايي در      افزون بر اين، مي1.انجامد ميانگيزة حمايت از خانواده   
به همين دليـل اسـت كـه بازنشـستگي،          . تقويت نيروي جنسي وي داشته باشد     

 ، از محيط كار و تحقير مرد توسط همسر از عوامل بروز ناتواني جنـسي              اخراج
 بـا    كـه  شود   مي سفارش به زنان    موقعيتيين   و در چن   ،ويژه مشكل نعوظ است     به

 بيماري جنسي او سهيم     بهبود در   ،هاي وي   تقويت روحية مرد و ابراز توانمندي     
ر بـا   آمد زنان به خانواده، اگـ       توان دريافت كه ورود در       بدين ترتيب مي   2.گردند

  .آورد پديد مي در روابط زناشويي  راتزلزل جايگاه مرد همراه باشد مشكالتي
وقت زنان    هاي اشتغال تمام    ارتباط كالمي با همسر نيز از ديگر پيامد       كاهش  

اگر نياز به برقراري ارتباط كالمي با ديگران در محيط كار برآورده گردد،             . است
بـه  مـضاعف،    فـشار    همچنـين . شـود   صحبتي با همسر كاسـته مـي        از انگيزة هم  

دن سـاعات    خـور    هـم   بـه . انجامد  ضعف در روابط كالمي مي     و   ،خستگي زنان 
ها به ساعات پاياني شب نيـز         هاي خانگي و انتقال بخشي از اين فعاليت         فعاليت

صـحبتي همـراه    گاه را كـه بـا دقـايقي هـم     زماني ورود به استراحت تواند هم    مي
 روابـط   استوارسـازي ز عوامـل    ارتبـاط كالمـي ميـان زوج ا       . است، كاهش دهد  

تـر از همـسري تلقـي         در برخي جوامـع كـه مـادري ارزشـمند         . زناشويي است 
فتق امـور فرزنـدان و        و  شود، ساعات حضور زنان در خانه بيشتر صرف رتق          مي

  .شود تا ارتباط با همسر انجام كارهاي خانگي مي
نكتة ديگري كه كانون توجه شـماري از پژوهـشگران قـرار گرفتـه، تـأثير                

ـ  آن دو وت ساعات كار زن و مرد، مثالً در فرض نوبـت كـاري يكـي از                 تفا ر ، ب
شـود     كه سبب مـي    ،هاي مشترك خانوادگي و روابط اعضاي خانه است         فعاليت

جمعـي فرزنـدان بـا        روند عادي زندگي روزانه همراه بـا صـرف غـذاي دسـته            
شـدن    بر ايـن بـا كـم           افزون   3.صحبتي كاهش يابد     و هم  ،هم بودن   والدين، دور 
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ي هـاي اعـضا      معاشـرت  ،هـاي اجتمـاعي     ذيرايي و شركت در فعاليت    فرصت پ 
شود، و انزوا، احساس محروميت و افسردگي در زوج           ة گسترده كمتر مي   خانواد

   1.يابد و فرزندان افزايش مي
زا در روابط زناشويي احساس نياز زن         اگر بپذيريم كه يكي از عوامل پيوند      

تواند   زاي زن مي    آمد  باشد، اشتغال در  شدن اين نياز      و شوهر به يكديگر و تأمين       
كه وجود نياز جنـسي       چنان.  اقتصادي وي به همسر بينجامد     گيبه كاهش وابست  
هاي خانواده را كـاهش       كرد  و عدم تأمين كامل آن در خانواده، كار       در مرد و زن     

ا وارد كــردن در واقــع، جهــان مــدرن بــ. سـازد  هــا را نيــز ســست مــي و پيونـد 
هاي جديد به خانواده، رواج دادن مـصرف كاالهـاي آمـاده، توسـعة                تكنولوژي

نيـاز زوج بـه     هـاي      زمينـه  ،غال زنان و جدا كردن روابـط جنـسي از ازدواج          اشت
هـاي    هايي جديد براي تقويت پيوند      يكديگر را كم كرده است؛ بدون آنكه زمينه       

  . خانوادگي فراهم آورد
. دنـ ده  هاي اختالف و جدايي زوج را افـزايش مـي           گفته زمينه   تمام موارد پيش  

د كـه طـالق در ميـان        نده  ي غربي نشان مي   ها  هاي ميداني در برخي كشور      پژوهش
 شـاغل  غيـر برابر زنـان     و چهار،برابر طالق در ميان تمام زنان  زنان شاغل تقريباً دو 

پـذيري    استقالل مالي و كاهش ترس از آينده سبب پايين آمدن آستانة تحمل           . است
   2.شود از جانب آنان ميزنان در روابط زناشويي و افزايش درخواست طالق 

  ها و قوانين  تحول در سياست. 2ـ10
توان انتظار داشت كه تغييراتـي در قـوانين كـار رخ              با گسترش اشتغال زنان مي    

گير شدن اشتغال زنان اين اعتراض شكل خواهد گرفت كه با وجود            با فرا . دهد
مشاركت زنان در مخارج خانواده چرا سرپرستي خانواده بر عهدة مردان باشد و   

هايي براي اشتغال همسران خود ايجـاد كننـد؟ از سـوي              ديتآنان بتوانند محدو  
خوان زنان به     داري به فرا    رمايهديگر، با رواج ايدة برابري زن و مرد، نياز نظام س          

ي مردان براي كاهش تعهدات مـالي، رونـد تحـول           هاي احتمال   بازار كار و فشار   
                                                            

نامة كارشناسي ارشد     ، پايان بررسي اشتغال زنان متأهل و مشكالت آنان       موسوي،   بتول: ك. ر. 1
 . 77علوم اجتماعي، ص 
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 اقتـدار   هـاي خـانواده و كـاهش        قوانين به سمت مشاركت زنان در تأمين هزينه       
  . سرپرست خانوار خواهد بود

 داد بـا اشـتغال       به مـرد اختيـار مـي       1965قانون مدني فرانسه پيش از سال       
توانـست    دار نمـي    در نظـام حقـوقي فرانـسه زن شـوهر         . ف كند همسرش مخال 

 تـصريح   1965در اصـالحية سـال      . داد كار منعقد كند     اجازة همسر خود قرار     بي
بنـابر قـانون سـال      . ت شوهرش شغل برگزينـد    تواند بدون موافق    شد كه زن مي   

آمـد و   د، درتواند آزادانه شغلي را انتخـاب كنـ   يك از زن و شوهر مي     هر   1985
 و پس از كسر مخارج خانواده آن را بـراي خـود             ؛حقوق مربوط به آن را بگيرد     

دهـد همـسر خـود را از      در كشور ما كه قانون مدني به مرد اجازه مي       1.نگهدارد
هايي صورت گرفتـه      دارد، تالش   هاي منافي مصالح خانواده باز      فعاليتاشتغال به   

   2. از ديدگاه افزايش مشاركت اقتصادي زنان بازنگري شودتا قوانين خانواده
الملـل و هـم در بعـد          مالحظة سير تحول قوانين كار، هـم در عرصـة بـين           

از پـس   . شـدن مرزهـاي جنـسيتي اسـت         رنگ      دهندة تمايل به كم     داخلي، نشان 
اي در زمينة ممنوعيت كار شبانة زنـان      نامه  المللي كار، مقاوله    تأسيس سازمان بين  

تدريج مورد اصالح و تجديدنظر قـرار گرفـت تـا            اما به  شد،ع تصويب   در صناي 
) 1948مـصوب   (89نامـة   بـا تـصويب مقاولـه   . محدودة ممنوعيت كاهش يابـد    

منوعيت كار زنان در شـب      ها داده شد، اما پس از آن، م         آزادي بيشتري به دولت   
هايي چون ايجاد تحوالت اجتمـاعي و اقتـصادي، نيـاز بـه               با پيش كشيدن دليل   

اصـل تـساوي زن و مـرد آمـاج          يروي كار بيشتر و مغايرت اين ممنوعيـت بـا           ن
 89نامـة      پروتكلـي الحـاقي بـراي مقاولـه        1996مخالفت قرار گرفت و در سال       

نـستند پـس از مـشورت بـا     توا هـا مـي   تصويب شد كـه بـه موجـب آن دولـت       
   3.دگري و كارفرمايي استثنائاتي به ممنوعيت كار زنان بزنن هاي كار سازمان

                                                            
 . 144، ص المللي كار كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين علويون، رضا محمد سيد. 1
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 تا 22 كار زنان را از ساعت 1337در كشور ما، مادة هفده از قانون كار مصوب 
جز در خصوص زنان پرسـتار و مـشاغلي كـه بـه تأييـد وزارت كـار                    شش صبح،   

، مجلس شـوراي اسـالمي      1368انقالب در سال    پس از   . رسد، ممنوع كرده بود     مي
 با تصويب قانون كار در      1369كار زنان در ساعات شب را ممنوع كرد، اما در سال            
   1.كلي لغو شد مجمع تشخيص مصلحت ممنوعيت كار شبانة زنان به

قوانين مربوط به حضور زنان در مشاغل نظامي، از جمله مواردي است كه             
، و 1987در بلژيـك از سـال   . ني به خود ديده استدر دهة اخير تحوالت فراوا   

. هاي مسلح برداشته شد     ال زنان در نيرو    ممنوعيت اشتغ  1988در اسپانيا از سال     
اي   گونه  داده شد، به  به زنان   پليس   اجازة خدمت در ادارة      1981در ايتاليا از سال     

 درصد از نيروهاي پليس اين كشور را زنـان تـشكيل            3/2كه پس از شش سال      
 به زنان ايتاليايي اجازه دادند تا در مشاغل نظامي چـون       2000در سال   . دادند  مي

 2.داري خـدمت كننـد       در سطح افسري و درجه     ،، ملواني و نيروي زميني    خلباني
گيري زنان در مشاغل نظـامي        كار  در ايران در دو دهة اخير تحوالتي در قانون به         

 1366مي، مـصوب سـال       قانون ارتش جمهـوري اسـال      32مادة  . رخ داده است  
اشتي زنـان را  دتواند فقط براي مشاغل درماني و به   داشت كه ارتش مي     مقرر مي 

 قانون مزبور زنان نظامي شاغل به كارمند معـادل          196استخدام كند و بنابر مادة      
قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسـالمي،        . شوند  خود تبديل مي  

گيري زنان تا حدودي كاسته است، امـا بنـابر            كار  ، از ممنوعيت به   1370مصوب  
 ،كارگيري زنان باشد    براي مشاغلي كه مستلزم به    شده، سپاه     مادة بيست قانون ياد   

بنابراين جذب زنان به ايـن مـشاغل منـوط بـه احـراز              . كند   را استخدام مي   نآنا
 مقررات اسـتخدامي    بيستم مادة   ،1374در سال   . نان است آگيري    كار  ضرورت به 

تواند صرفاً بـراي مـشاغلي    ي انتظامي مي داشت كه نيرو انتظامي مقرر مي  ي    نيرو
در . كارمنـد اسـتخدام كنـد      به صورت     را كارگيري زنان باشد آنان     ه مستلزم به  ك

گيـري زنـان باشـد، ماننـد آزمـون راهنمـايي و               كار  مشاغلي كه صرفاً مستلزم به    
وان، مبارزه با مفاسد اجتمـاعي      نامه براي بان    رانندگي، بازرسي زنان، صدور گذر    
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تواند آنـان را      يروي انتظامي مي   ن ،نسواندر خصوص جرايم زنان و ادارة زندان        
 اصالحية اين ماده بـه تـصويب        1377در سال   . صورت كارمند استخدام كند     به  

 انتظامي اجازه يافت زنان  موجب آن، نيروي مجلس شوراي اسالمي رسيد، كه به  
   1.رت كارمند يا پرسنل نظامي استخدام كندصو مورد نياز را به 

 گاه  ،شدن محدوديت زنان در قوانين اشتغال        كمتوان گفت     در نگاهي كلي مي   
هـاي شـب در    گيري زنان در شيفت كار  به مانندهاي اجتماعي،      از ضرورت  برخاسته

مــشاغل پزشــكي خــاص، پرســتاري و زنــدانباني بخــش نــسوان اســت، گــاه بــه 
گردد كـه مجـال بيـشتري بـراي حـضور زنـان در                مي  ژيك باز هاي تكنولو     پيشرفت
گاه ناشي از فشار     و   فراهم ساخته است،   ،شد  نه تلقي مي  هايي كه تاكنون مردا     عرصه

هـاي بيـشتر يـا پاسـخي بـه فـشار روزافـزون         مطالبات زنان براي گشايش عرصـه    
  . استپذير  توقع و انعطاف چه بيشتر عناصر كم كارگيري هر كارفرمايان براي به

منظور حمايـت از زنـان        هايي را به    ها سياست   در ساليان اخير، برخي كشور    
براي نمونه دولت امريكـا     . اند  كار بسته   ة اشتغال در آنان به    و افزايش انگيز  شاغل  

كـشند، بودجـة      آفرين رنج مي    آفرين بيش از مردان كار      با اين توجيه كه زنان كار     
 حال آنكه 2.آفريني زنان اختصاص داد ارپنج درصدي از كل منافع فدرال را به ك        

ت زنان شاغل امريكايي به كل زنان اين كشور از          ، نسب 1995بنابر آمارهاي سال    
اي    از سـوي ديگـر، اعتبـار ماليـاتي ويـژه           3.ها در جهـان اسـت         باالترين نسبت 

نظر گرفتـه     براي كودكان در  ) جاي مادر   به  (هاي جانشين     منظور هزينة مراقبت    به
هـايي كـه      كننـد از ماليـات      دار احساس مـي     بنابراين وقتي زنان خانه   . شده است 

ة مراقبت از فرزنـد را      شود انگيز    رايگان استفاده مي   مهد كودك ردازند براي   پ  مي
گرايانـة زنـان و بخـشي از          هـاي خـانواده      در ايـران دغدغـه     4.دهند  از دست مي  

قـانون خـدمت   حاكميت، به تصويب قوانين حمايتي مختلفي انجاميده است كه    
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دهـي فرزنـدان از آن        شـير وقت بانوان، افزايش مرخصي زايمان و مرخصي          نيمه
هـاي    كـردن تعـارض     دليل كم     چه در بخش دولتي، به       اين مقررات گر   1.اند  جمله

هايي داشت، در بخش غير دولتي به كاهش انگيـزة            گشايي  شغلي و خانگي، كار   
انوني آنـان، بـدون رعايـت    كارفرمايان به جذب زنان يا افزايش جـذب غيـر قـ     

جالب توجه در اين ميـان سـكوت يـا نارضـايتي          نكتة   2.ضوابط قانوني انجاميد  
 به وضـعيت    نكردناعتراض  و  ها از اعطاي چنين تسهيالتي به بانوان،          فمينيست

اعطاي چنين امتيازاتي    ،از نگاه آنان  . دولتي است غير  هاي    گاه  زنان شاغل در كار   
   3.كند، اشكال دارد هاي شغلي آنان را محدود مي رصتدليل آنكه ف به زنان به

  كاهش جمعيت . 2ـ11
تمايـل بـه    . ميان اشتغال زنان و كاهش جمعيت ارتباطي دوسويه برقـرار اسـت           

كاهـد، و     آوري مـي    شدن اوقـات فراغـت از انگيـزة فرزنـد           مشاغل رسمي و پر     
 در كـشورهايي  .سازد كاهش شمار فرزندان زمينة الزم را براي اشتغال فراهم مي     

ـ    رس  كننده به نظر مي     كه افزايش جمعيت نگران    ان يكـي از تـدابير      د، اشـتغال زن
ارج شدن خانه و   با كماغلب افزايش تمايل به اشتغال از آنجا كه . جمعيتي است 

 اين نگراني وجود دارد كـه كـاهش جمعيـت رونـدي             ،آوري همراه است    فرزند
بـه  تـوان      پيـري نمـي    ربا افزايش خط  بنابراين  . ناپذير باشد   سويه و بازگشت   يك

 در تـشويقي بـراي مـشاركت بيـشتر زنـان      سـازوكارهاي هاي اخالقي و      توصيه
  .بستآوري اميد  فرزند

 9/3 بـه حـدود      1365 تـا    1355كه رشد جمعيت در دهة        حالي  در ايران در  
 همچنـين   4. درصد رسيد  6/1 به   1385 منتهي به سال      درصد رسيده بود، در دهة    

                                                            
بررسـي شـرايط كـار زنـان و دختـران در حقـوق ايـران و حقـوق                    علويون،   رضا  محمد  سيد. 1

 . 74ـ72نامة كارشناسي ارشد حقوق عمومي، ص  ، پايانالمللي كار بين
، 49، ش   پيـام زن  ،  )قـسمت دوم  (» توسعة اقتصادي و اشتغال زنان    « صديق اورعي،    غالمرضا. 2

 .17ص 
توسعة اقتـصادي و    «؛ غالمرضا صديق اورعي،     33، ص    كار ايران  زنان در بازار   كار،   انگيز  مهر. 3

 . 17، ص 49، ش پيام زن، )قسمت دوم(» اشتغال زنان
 . 1385 تا 1335هاي  سايت مركز آمار ايران، تغييرات جمعيت بين سال. 4
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در ايـران را    اي نزديـك، خبـر رشـد منفـي جمعيـت               كه در آينـده    احتمال دارد 
شود  آوري مانع تلقي مي تعلقات شغلي، فرزند با افزايش ،از سوي ديگر  . بشنويم

يابد كه زنان شاغل با توسل به سقط جنين، مانع را از              و اين احتمال افزايش مي    
  . ميان بردارند

  هاي اجتماعي  افزايش آسيب. 2ـ12
سـت، فراخـوان زنـان     اضاهاي شغلي كمتر از ميزان تق       كه فرصت  در كشورهايي 

ها چند شغل     اري از خانواده  آورد كه در آن بسي      به بازار كار وضعيتي را پديد مي      
. انـد   زا دارند، و شمار درخور تـوجهي از داشـتن شـغل مناسـب محـروم                 درآمد

رايم افزايش بيكاران سرپرست خانوار به افزايش احتمـال اعتيـاد، سـرقت و جـ              
وي ديگر، پسران جـواني     از س . انجامد  ق مي اجتماعي ديگر و نيز به افزايش طال      

دليل نداشتن فرصـت شـغلي امكـان تـشكيل خـانواده را از دسـت                    كه صرفاً به  
هـاي    دهند، مشكالتي چون ولگـردي، مزاحمـت بـراي نـواميس و فعاليـت               مي

در مدت پانزده سـال    دهند كه     آمارها نشان مي  . كنند  ماجراجويانة ديگر ايجاد مي   
كه مشاركت زنان از      حالي  اند، در   نيا حذف شده  دو ميليون مرد از نيروي كار بريتا      

 اگـر   1. افزايش يافته است   1995 درصد در سال     65 به   1973 درصد در سال     53
زا بـر روحيـة مـردان و توانمنـدي آنـان را در ازدواج و در                آمـد   تأثير اشتغال در  

گفتـة كـارولين      بـه . رسيم  كنيم به نتايج نامطلوبي مي     حمايت از خانواده مالحظه     
اند اهميـت شـغل و        آوري شده    ساله گرد  45هايي كه طي يك دورة         داده گراگليا

ها براي مـردان      پاية اين داده  بر. كنند  عيت مردان تأييد مي   ت موق ازدواج را در تثبي   
. انـد   دارنده از ارتكاب جرايم     مهمِ باز  ساله، شغل و ازدواج دو عامل        25هفده تا   

 درصـد بـه   32كردنـد تنهـا    از ميان نوجوانان بزهكاري كه شغل ثابت پيـدا مـي   
 74اين رقم در ميان نوجوانـان بيكـار         كه    حالي  دهند، در   ارتكاب جرايم ادامه مي   

از ميان آنهايي كه با يك زن ازدواج كرده، تأمين مالي او و فرزنـدان              . درصد بود 
 درصـد   76كـه     حـالي   شدند در    درصد مرتكب جرايم مي    34 عهده داشتند،    را بر 

                                                            
ايران ، ترجمة نوشين احمدي خراساني، »ها در جنبش زنان نگري برخي واقع« ويكلنسن، هلن. 1

 .131، ص 41 ش ،فردا
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  1.شدند اي نداشتند مرتكب جرم مي كساني كه داراي چنين وابستگي زناشويي
 ، افزايش تقاضا و كاهش ارزش كار اسـت        ،يامد ديگر هجوم زنان به بازار كار      پ

دليـل آنكـه       بـه  .ارد بيشتر كارگران را در پي د      پذيريِ  فرمايان و آسيب    كه منفعت كار  
هـاي ناشـي از       دانـد، پيامـد     آوري را وظيفة مرد مـي       فرهنگ مسلط در جامعة ما نان     

هاي زنـدگي     را نيز در تأمين هزينه    هايي است كه زنان       بيكاري مردان بيش از كشور    
 كه به معناي افزايش متقاضيان كار است، بر ،اگر تأثير اشتغال زنان را. دانند سهيم مي

رسيم كه توسـعة اشـتغال زنـان بـه            كنيم به اين نتيجه مي      ار بررسي   كاهش ارزش ك  
  . انجامد پذيري بيشتر مردان سرپرست خانوار مي آسيب

هـاي     در محيط  آنان كه كثرت حضور     ، زنان از سوي ديگر گسترش اشتغال    
 به افزايش احتمال تبرج زنـان       ،اجتماعي و ارتباط با مردان را در پي داشته باشد         

تـرين نتيجـة آن افـزايش آسـتانة            كـه مهـم    ،انجامد  يت آنان مي  و كاهش محجوب  
 ديـدن فـضاي      ، كاهش امنيت اجتماعي زنـان و آسـيب        مندي جنسي مردان    رضا

  . ي استمعنوي جامعة اسالم
  هاي جنسي در محل كار  افزايش مزاحمت. 2ـ13

  هـاي مناسـب، از جملـه تفكيـك          توسعة اشتغال زنان، در اين فرض كـه زمينـه         
پـذيري جنـسي زنـان و         تواند آسيب   نه و مردانه فراهم نشده باشد مي      فضاي زنا 

دهند   هاي آماري در امريكا نشان مي       برآورد. مردان را در محيط كار افزايش دهد      
 در محـيط كـار خـود        ، درصد از مردان شـاغل     پانزده درصد از زنان و      پنجاه كه

 پنجـاه  بـيش از     نكهآبا  . گيرند   جنسي قرار مي   ةمورد آزار و اذيت يا سوء استفاد      
، كالمـي (اسـتفاده    ر جهان در معرض يكـي از مـوارد سـوء          درصد زنان شاغل د   

آنـان دربـارة    قرار دارند، تنها پنج تـا پـانزده درصـد از            ) چراني  فيزيكي يا چشم  
انـد كـه      صالح شكايت كرده    مشكالت خود در محيط كار به يكي از مراجع ذي         

اين در حالي است كه برخـي       . ست از دست دادن كار ا     ترين علت آن ترسِ     مهم
هايي در محـيط كـار اسـتقبال          ، از چنين ارتباط    خود ،از مردان اعتقاد دارند زنان    

                                                            
، ترجمة معـصومه    )آرامش در خانه   (2، ج   2003فمينيسم در امريكا تا سال      ،   گراگليا كارولين. 1

 . 159محمدي، ص 
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 برخـي   1.سـازد   ا فـراهم مـي    كنند چون اين ارتبـاط امكـان پيـشرفت آنـان ر             مي
اند كه طالق به ميـزان زيـادي در بـين افـرادي               ه  پژوهشگران غربي مشاهده كرد   

هـاي    هاي پياپي از خانه داشته، تماس       هاي شغلي غيبت      لشود كه به دلي     ديده مي 
   2.نزديك و صميمانه با جنس مخالف دارند

هـاي جنـسي عامـل مهمـي در      نظـران معتقدنـد كـه مزاحمـت       برخي صاحب 
كـشيدن از كـار چـارة اصـلي ايـن نـوع               ؛ زيرا دست    ايي كارگران زن است   ج  جابه

هاي زنانـه و مردانـه        ازي محيط دليل آنكه جداس     از سوي ديگر، به    3.گرفتاري است 
كوشـند   براي كارفرمايان پرهزينه است و ايشان تمايلي بـه اجـراي آن ندارنـد، مـي      

هـاي     دهنـد و زمينـه     تر از ميزان واقعي نشان      مشكالت اخالقي در محيط كار را كم      
  . زدايي از اختالط در محيط كار هدايت كنند فرهنگي را به سمت حساسيت

هـاي كوچـك و       ويـژه محـيط     هـاي كـاري، بـه       محـيط اكنون بسياري از      هم
  . سازند هاي خصوصي، زمينة روابط ناسالم را هموار مي شركت

  گزين خانواده توسعة مشاغل جاي. 2ـ14
، شـستن   رف به نگهـداري از فرزنـدان، نظافـت منـزل          طور متعا   دار به   زنان خانه 

بـافي   وپـز و گـاه مـشاغل خـانگي مثـل قـالي              هاي خانگي، پخـت     ها، هنر   لباس
شـود بخـشي از       درگير شدن آنان به اشـتغاالت رسـمي سـبب مـي           . پردازند  مي

هــا،  هــايي چــون مهــد كــودك هــاي خــانگي آنــان بــر عهــدة ســازمان فعاليــت
ؤسسات ديگـر   هاي خدماتي و م     ها، شركت   تورانكنندگان مواد غذايي، رس     توليد
 آن در   يابد و درآمـد حاصـل از        در اين صورت اشتغال رسمي افزايش مي      . بيفتد

                                                            
يـابي تـصادفي از       در يك زمينـه   . 1075، كد خبر    15/1/86 امور زنان و خانواده،      سايت مركز . 1

انـد كـه در        درصد از ده هزار نفر آزمودني گفته       42 كارمندان دولت اياالت متحده معلوم شد     
كارلـسون و ديگـران،   . كـارن جـي  (گيرنـد   محيط كار خود مورد مزاحمت جنسي قـرار مـي     

 ). 130، ترجمة خديجه ابوالمعالي و ديگران، ص بهداشت رواني زنان
ن بررسي و مقايسة مشخصات فـردي و خـانوادگي زنـا           مرقاتي خوئي،    السادات    تعف: ك. ر. 2

هـاي وابـسته بـه        شاغل راضي و ناراضي از روابط جنسي در زندگي زناشـويي در دانـشگاه             
 . 38نامة كارشناسي ارشد، ص  ، پايانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران

 . 98، ص المللي كار كار زنان در حقوق ايران و حقوق بينرضا علويون،  محمد سيد:  ك.ر. 3



     ها    ها و رويكرد اشتغال زنان؛ عوامل، پيامد

 

69

 اقتـصادي    منزلـة بهبـود وضـع       غلط به   آيد و به    شمار مي   درآمد ملي جامعه نيز به    
   1.شود تفسير مي

   جهاني ةاران در عرصد افزايش قدرت رقابت سرمايه. 2ـ15
افزايش حضور زنان در عرصة اشتغال، به معناي افزايش عرصة نيـروي كـار و،               

هـاي ايـن پديـده،        تـرين پيامـد    از مهم . در نتيجه، كاهش ارزش كار خواهد بود      
ايـن موضـوع    . هاي كمتر است    دادن كارگران به مزد     بيكاري و تن      افزايش خطر   

 كمتـري توليـد كنـد و        شود كه كارفرما محصوالت خود را بـا قيمـت           سبب مي 
ايـن  . المللي فراهم گردد امكان رقابت بيشتري براي وي در عرصة داخلي يا بين    

ته توجه   اما بايد به اين نك     ،نمايد  ان نامطلوب مي  موضوع با مالحظة منافع كارگر    
 كه به افزايش قيمت تمـام       ،شده كاهش تقاضاي كار    داشت كه در اقتصاد جهاني    

 و ايـن  ، به معناي حذف از صحنة رقابت اقتصادي اسـت انجامد، مي كاالها  ةشد
 همـين    به  شايد .تواند آثاري چون بيكاري كارگران را نيز در پي داشته باشد            مي
ويژه در صنايعي چون ريـسندگي        ليل است كه بسياري از كارفرمايان داخلي به       د

ي هـا    دسـتمزد   ويژه با كشور چين كه نرخ       به(را  قدرت رقابت با رقيبان خارجي      
  . ندارند) تر است كارگران در آن كشور پايين

  تغيير الگوي مشاركت اجتماعي زنان . 2ـ16
 اشتغال رسمي تا حد زيادي ناشـي        هاي  افزايش تمايل زنان به حضور در عرصه      

باوري   هاي مادي، چه تمايل به درآمد و چه احساس عزتمندي و خود             از ارزش 
ـ   گرايانه، و كم    دنيا اگـر ايـن گـزاره را       . هـاي جنـسيتي اسـت       گ شـدن ارزش   رن

 تغييــر الگـوي مــشاركت اجتمــاعي زنــان، از الگــوي  ، پيامــد اشــتغالبپـذيريم، 
هـاي مردانـه و       هـاي جنـسيتي بـه الگـو         يمحـور و متناسـب بـا ويژگـ          خانواده
هـاي   كه حضور زنان در عرصه  آن با   ي،رو  اين   از. خواهد بود طلبانة مادي    رقابت

هـاي امـدادي و حمـايتي          حـضور در گـروه      و فرهنگي از جمله فراگيري علم،    
هـايي    هاي اخير شاهد حـضور زنـان در عرصـه           اي طوالني دارد، در دهه     پيشينه

چنين مناسـباتي را    روح شريعت   فروشندگي هستيم كه    اي و     چون ورزش حرفه  
  . دارد ناپسند مي

                                                            
، 49، ش   پيـام زن  ،  )قـسمت دوم  (»  اقتصادي و اشتغال زنان     توسعة « صديق اورعي،  غالمرضا. 1

 . 17ص 



   اشتغال زنان  70

  

  رويكرد ديني به اشتغال زنان . 3
اسـخگويي بـه    بايد براي پ    القاعده مي   هاي ديني در موضوع اشتغال علي       پژوهش

  : يكي از دو پرسش كلي زير طراحي شوند
ان چـه   هاي اقتصادي و احراز مشاغل مختلف براي زن         اشتغال به فعاليت  . 1

  حكمي دارد؟ 
  بگيرد؟  نظام اسالمي بايد چه موضعي دربارة اشتغال زنان پيش . 2

) اشـتغال (را دربارة عمـل خـود       ) زن(پرسش نخست، وظيفة شخص مكلف      
گذاري، و پرسش دوم ناظر به تعيـين مـسئوليت دسـتگاه سياسـت            كند،    مشخص مي 

توانـد يكـي از        مـي   اول  چه پاسخ بـه پرسـش       گر. ريزي است   گذاري و برنامه    قانون
كـه خواهـد آمـد، ايـن دو پرسـش             نيازهاي بررسي پرسش دوم باشـد، چنـان         پيش

وهشي ناظر توان گفت كه تاكنون پژ جرئت مي به. هاي يكساني ندارند ضرورتاً پاسخ
هـاي   هـايي كـه نهـاد      يا برخـي پـژوهش     صورت نگرفته است،  به حل پرسش دوم     

اند، بين دو پرسش فوق تمايز        ردهحكومتي با هدف پاسخ به پرسش دوم طراحي ك        
  . اند نظرگرفته ننهاده و پاسخ پرسش اول را براي پرسش دوم نيز در

شـود    فته مـي  در پاسخ به پرسش اول، پس از تأكيد بر اصل اباحه نتيجه گر            
بـا حقـوق    نداشـتن    منافات   ، و تنها قيد آن    ،كه اشتغال زن به مشاغل مباح جايز      
هـاي    چـه تفـصيل      اين مسئله گـر    1.سر است زناشويي يا لزوم كسب رضايت هم     

دليل آنكه در اين مجال فقط در پي بررسي پرسش دومـيم، بـه                بيشتري دارد، به  
  . پردازيم زنان ميوظيفة نظام اسالمي در قبال اشتغال 

اند غالباً در  هايي كه گاه در بررسي موضوع از نگاه اجتماعي مطرح شده ديدگاه
 گـرفتن تفـاوت مختـصات         دارند و بـا ناديـده      هايي  زمينة شناخت موضوع كاستي   

خواهند حكمي يكـسان بـر ايـن دو           اشتغال زنان در عصر جديد و صدر اسالم مي        
  : هايي را ميان اين دو مالحظه كرد تتوان تفاو جاري سازند؛ حال آنكه مي

طور معمول يكـي از دو عامـل سـبب اشـتغال              هاي گذشته به    در زمان . اول
دليـل نبـود، نـاتواني يـا معلوليـت           آمـد، بـه     بـه كـسب در    اضطرار زن   : زنان بود 

هـايي چـون آرايـشگري،        سرپرست خانواده؛ نياز جامعه به كار زنان در عرصـه         
                                                            

 . 219، ص احكام اختصاصي دختران و زناننيا،  خسرو تقدسي: ك. ر. 1
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هـاي    دليـل دگرگـوني     اما در زمان ما، بـه     . مار بيماران در زمان جنگ    مامايي يا تي  
شـود، و نتيجـة آن، حـضور          منزلة يك ارزش مطرح مي      فرهنگي، اشتغال زنان به   

 در اين ساحت     سابقة زنان در عرصة اشتغال و غلبة فعاليت           ترده و رقابت بي   گس
تـوان    يروي، نم    اين   از. هاي ديگر، از جمله خانواده است        در ساحت   بر فعاليت 

ردي كه نياز زن يا نياز جامعـه        هاي شغلي در موا     از تأييد حضور زنان در عرصه     
  اني را نتيجه گرفت؛  و هر زم بود، رجحان اشتغال زنان در هر عرصه

اي بود كه اشتغال زنـان        گونه  هاي فرهنگي اجتماعي به      ساختار  در گذشته . دوم
  كرد؛  ها را تهديد نمي ي تفكيك نقشطور جدي ساختار مديريتي خانواده و الگو به

شـد و زن      در گذشته اشتغال زنـان در سـاعات معـين تعريـف نمـي             . سوم
 خانگي هماهنگ كند؛ اما امروزه زنان بايد        توانست آن را با فعاليت      تر مي   راحت

  فعاليت خانگي خود را با اشتغال در ساعات معين هماهنگ كنند؛ 
هاي   آموزي  لي تحصيالت و فن   در گذشته اشتغال نيازمند مراتب عا     . چهارم

   ؛ سازدرو روبهگير نبود تا تشكيل خانواده و امور آن را با مشكل  وقت
هـاي    زنان در گذشته بيشتر در مـوارد رفـع نيـاز          دليل آنكه اشتغال        به. پنجم

ضروري خانواده بود، اشتغال الگوي مصرف خانواده را چندان دستخوش تغيير           
  ساخت؛ نمي

زمينـة  تـر   هاي شغلي كم    در گذشته حضور اجتماعي زنان در عرصه      . ششم
آورد، امـا اقتـضائات       هاي جنسي را پديد مي      هاي غير ضرور و مزاحمت      اختالط

هاي زن و مرد را بيش از         ويژه در عصر اطالعات، فضاي فعاليت       ، به جهان مدرن 
هـايي دارد     بنابراين اشتغال زنان در عصر جديد پيامـد       . تنيده است   هم  گذشته در 

  . هاي گذشته نداشته است زماندر  كه
عواملي چون اوقات فراغـت، جـذابيت محـيط اجتمـاعي، تنهـايي،             . هفتم
اردي از اين دسـت انگيـزة حـضور فعـال           هاي فرهنگي آموزشي و مو      مسئوليت

روي هاي كار خارج از خانـه نبـود امـا امـروزه از عوامـل مهـم                    زنان در محيط  
  .هاي عمومي است  اشتغال در عرصه بهآوردن

ريزي اجتماعي و حكومتي، ابتدا       در بررسي موضوع اشتغال زنان از نگاه برنامه       
مت در شئون جامعه چه هاي حكو االصول مداخله الزم است مشخص شود كه علي 
اي  كننده آنكه دليل خاص و قانع است كه در فرض  حكمي دارد؟ فايدة اين اصل آن 
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  .  مداخالت حكومتي نيافتيم به اين اصل مراجعه كنيمبر حرمت يا حليت
مبناي مشروعيت حكومت اسالمي را چه عقل بدانيم، چه به ادلة نقلي اسـتناد              

ر شئون جامعة اسـالمي منـوط بـه احـراز           هاي حكومت د    كنيم، مشروعيت تصرف  
هاي انساني و مالي      هاي حكومتي با صرف هزينه       تصميم از آنجا كه  . مصلحت است 

ريزي، اجرا، نظارت و داوري ميان مردم         گذاري، برنامه   ، قانون   منظور سياستگذاري  هب
 فلسفة تشكيل حكومت، ايجاد امنيت و آباداني شـهرها و   از آنجا كه  همراه است، و    

 اقـدامات حكـومتي فقـط در ايـن فـرض كـه              1بخشي به امور مـردم اسـت،        امانس
از اينجـا   . يابـد   مـشروعيت مـي   مصلحت جامعة اسالمي را به همراه داشـته باشـد،           

هايي كه حرام، مرجوح يا حتي  به انجام فعاليتتوان نتيجه گرفت اقدام حكومت  مي
آفرينـي نيـست،      حـان  رج تگردد، به اين دليل كه مشتمل بر مـصلح          مباح تلقي مي  
ــوع اســت ــن  از. ممن ــراي مــشروعيت روي، نمــي  اي ــوان ب ــوانين،  ت ــه ق بخــشي ب
عدم احراز مخالفت با «رت ها و اقدامات اجرايي، به عبا يريز ها، برنامه سياستگذاري

كنندة عمل فرد در خصوص امـور خـويش             چنين قيدي تصحيح  .  بسنده كرد   »شرع
پس اصل اولي، عدم    . ي حاكم بر شئون مردم    ها    بخش به مداخله    است نه مشروعيت  

هاي حكومتي است، مگر آنكه مداخلة حكومت مصداق اصالح امور              جواز مداخله 
ريزي و  گذاري، برنامه ، يعني سياستگذاري، قانوندر موضوع مورد بحث.  باشدمردم

اجرا در حوزة مديريت اجتماعي، در اين فرض كه اقدام نكـردن حكومـت سـبب                
مرج، ظلم و اجحـاف و نـاامني اقتـصادي و روانـي باشـد، ضـرورت                   و  ايجاد هرج 

خلة حكومت نشان   آور در مدا    شود، اما وجود مصلحت الزام      مداخلة نظام توجيه مي   
 بلكه الزم است مـصلحت  ؛ مداخله آزادي عمل دارد   شيوةدهد كه حكومت در       نمي

   2.و موارد مداخله احراز شودتمام موضوعات 
هـا و     هايي چون اشتغال زنان، كه در زمان        ني پديده الزم است در بررسي دي    

                                                            
دآوري ماليـات، پيكـار بـا          اسالمي را گر    نامه به مالك اشتر وظايف حكومت        عهد در 7علي. 1

محمـد بـن حـسين    : ك. ر(انـد   ها شمرده ردادن به كار مردم و آباد كردن شه    دشمنان، سامان   
 ). 53، نامة 325جعفر شهيدي، ص  ، ترجمة سيدالبالغة  نهجشريف رضي، 

عليه و منوط بودن آن به مصلحت، در برخـي كتـب               تصرفات ولي در شئونات مولّي     موضوع. 2
، الوسـيلة   تحريـر اهللا خمينـي،      روح  سـيد : ك. ر(فقهي از جمله كتاب حجر مطرح شده اسـت          

 ). 25ـ20، كتاب الحجر، ص 3زاده، ج  جمة علي اسالمي و قاضيتر
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اي   دهمثابـة پديـ     گذارند و گاه به     جاي مي   هاي مختلف آثاري متفاوت بر      موقعيت
هـايي كـه       آثـار و پيامـد     شوند، موضوع را بر حسب      مدرن مالحظه مي  جديد و   

ها بيش از آنكـه بـا         بنابراين در بررسي اين پديده    . بررسي كرد گذارد    برجاي مي 
هاي مستقيم كه با مدلول مطابقي و يا تضمني بـه موضـوع مـورد بحـث                   اللتد

هـاي التزامـي     كه با داللـت روييم  روبه هايي  رو باشيم، با خطاب     پردازند، روبه   مي
اي كـه بـر حفـظ اقتـدار مـرد در               ادلـه  مـثالً . شوند  عرفي به موضوع مربوط مي    

د نـ ده  د نـشان مـي    نورز  يها اصرار م    د و يا بر تفكيك نقش     نكن  خانواده تأكيد مي  
 سلب مسئوليت   هاد كه اثر غالبي آن    ناي تنظيم شو    گونه نبايد مناسبات اقتصادي به   

  .  سرپرست خانواده باشددر مقاماقتصادي مرد يا كاهش اقتدار وي 
تواننـد در بررسـي موضـوع كـانون           اي كه مي    در اينجا با چند دسته از ادله      

  . شويم توجه قرار گيرند آشنا مي
  پروري   مذمت بيكاري و تن.3ـ1

بر مبغوض بودن بيكـاري،        رواياتي مبني  : و امامان معصوم   6از پيامبر اكرم  
 تفـصيلي بـه لحـاظ جنـسيت     هـا پروري و كسالت وارد شده است كـه در آن       تن

خداوند شخص سالم اما بيكـار را       : اند   فرموده 6اكرم پيامبر. شود  مشاهده نمي 
 و نه مشغول به امور اخروي است مبغوض         كه نه مشغول به امور زندگي دنيايي      

ض خداونـد    نيز بندة پرخواب و بيكاره را مبغـو        7 امام موسي بن جعفر    1.دارد
   3.ساز فساد شمرده شده است  در حديثي ديگر نيز بيكاري زمينه2.اند دانسته

هـاي كـشور بـه          توان نتيجه گرفت كه الزم است سياسـت         از اين موارد مي   
 و تحقيـر     آمـوزي و فعاليـت      هـاي كـار      گسترش زمينه  سمت تشويق به فعاليت،   

كـاري و     پـذيرش كـم    بـه    گي تنظيم گردد و نبايد انتقـاد از اشـتغال زنـان             بيكار
  . خاصيتي يك قشر تفسير يا منجر شود بي
  ها  تفكيك جنسيتي فعاليت. 3ـ2

هـاي بـسياري      تـوان در آمـوزه      ها را مي    آموزي    ها و مهارت    تفكيك جنسيي نقش  
                                                            

 . 146، ص 17، ج البالغة شرح نهج ، الحديد ابن ابي. 1
؛ محمـد بـن علـي بـن بابويـه           84، ص   5، ج    مـن الكـافي    االصولمحمد بن يعقوب كليني،     . 2

 . 169، ص 3، ج من ال يحضره الفقيه، )صدوق(
 . 303، ص 20، ج البالغة شرح نهج الحديد، ؛ ابن ابي60، ص 1، ج ام ورمجموعه ،فراس ابي  بن   ورام. 3
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هـاي خـانگي و       برخي متون نشانِ تشويق زنان به ايفـاي فعاليـت         . ردمشاهده ك 
 برخـي روايـات، در      1.انـد   يـرون از خانـه    تشويق مردان به انجام دادن كارهاي ب      

ها و تفريحات، مرزهـاي جنـسيتي را كـانون توجـه قـرار داده، و بـراي                    مهارت
 2.انـد   ق كرده تشوي) غزل(نمونه، مردان را به فراگيري شنا و زنان را به بافندگي            

 5 و پـرورش فرزنـد     4 و كارهاي خانگي   3آوري را ارزش مردانه،     برخي متون نان  
  . اند زشمند زنانه معرفي كردههاي ار را نقش

هـا حـساس      هاي ديني دربارة تفكيك جنـسيتي نقـش         با نظر به آنكه آموزه    
هاي اقتصادي، از جمله اشتغال، نبايـد بـه           توان نتيجه گرفت سياست     اند مي   بوده

  . هاي جنسيتي بينجامد كاهش انگيزة مردان و زنان براي ايفاي نقش
  نان هاي اجتماعي ز تجويز فعاليت. 3ـ3

 و امامـان    6 شغلي خود را از پيـامبر       جواز فعاليت  در صدر اسالم برخي زنان    
مخالفت نكردن ايشان با زنان شـاغل نيـز، نـشانِ           . اند   دريافت كرده  :معصوم

كه اشاره شد، در بيشتر اين موارد         چنان. ن بوده است  تجويز فعاليت اقتصادي آنا   
آوري   و بـه نـان  6داشـته رار زنان شاغل يا در انجام فعاليت اقتصادي خود اضـط         

شـمار    هايي اشتغال داشتند كه كارهايي زنانه بـه         اند و يا به فعاليت      كرده  اقدام مي 
برخـي   ترغيـب بـه      7توان از روايت امام كـاظم       با اين حال مي   . آمده است   مي

پـدرم  «: دسـت آورد    هاي زنانه را نيز بـه       هاي اجتماعي متناسب با ويژگي      فعاليت
دادند تا حقـوق      را مأموريت مي  ) مادر خود (فروه    مادر من و ام   ) 7امام صادق (

   7.»و احتياجات اهل مدينه را ادا كنند
                                                            

، ص 20، ج تفصيل وسائل الشيعة الـي تحـصيل مـسائل الـشريعة         بن حسن حر عاملي،    محمد. 1
 . 25341، ح 172

 . 16، ح 261، ص 5، ح 258، ص 103، ج االنوار  بحارباقر مجلسي،  محمد. 2
، ص 16، ج ئل الشيعة الـي تحـصيل مـسائل الـشريعة    تفصيل وسا   بن حسن حر عاملي،    محمد. 3

 .21720، ح 344
 . 25343، ح 172، ص 20همان، ج . 4
 . 27557ح  ، 451، ص 21، ج همان. 5
 .28587، ح 278؛ ص 28504، ح 246، ص 22، ج همان: ك. ر. 6
 . 77، ح 49، ص 47، ج  االنوار بحار مجلسي، باقر محمد. 7
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هاي زنانه  توان دريافت كه مناسب است نظام اسالمي از ظرفيت       از اينجا مي  
ور اجتماعي در مسير تقويـت عواطـف اجتمـاعي، امـداد بـه نيازمنـدان و               در ام 

هـاي جنـسيتي، و از        سنخ بـا ويژگـي       هم ي يك سو  مواردي از اين دست كه از     
چنين . اند، بهره جويد    هاي خانوادگي   پذير و هماهنگ با مسئوليت      سويي انعطاف 

دليل حفظ دو  آمد خواهند بود، به    پذير و روز    چه در بستر زمان تحول      مواردي گر 
هـاي خـانوادگي،     هاي زنانه و مسئوليت عنصر اساسي، يعني هماهنگي با ويژگي   

آفريني و ارضاي حـس مـسئوليت زنـان قـرار دارد و هـم                م در خدمت نشاط   ه
هـاي حـافظ محـيط        شايد بتوان تشكيل گروه   . كند  مصالح اجتماعي را تأمين مي    

ديده و انجـام      يب و آسيب  شناسايي افراد در معرض آس    (زيست، امداد اجتماعي    
ا مصاديقي  آموزي، هنر و مواردي از اين قبيل ر         ، سواد )عمليات فرهنگي مناسب  

 بـر ايجـاد بـسترهاي       افزونهايي     چنين ظرفيت  گسترش.  دانست  از اين فعاليت  
هـاي    محـور از فعاليـت      توانـد الگـويي فرهنـگ       ليت زنان، مـي   مناسب براي فعا  

محور بنشاند و افـزون بـر فوايـد ديگـر، تـا              اجتماعي را به جاي الگوي اقتصاد     
   .زا را فرو نشاند هاي رسمي درآمد حدي عطش اشتغال

  ج هاي اختالط و تبرّ كردن زمينه كم. 3ـ4
در ادبيات مدرن، مشاركت اجتماعي، گاه به حضور اجتماعي، به معناي حضور            

هش فيزيكي در جامعه، تفسير شده است؛ حال آنكه سياست اجتماعي اسالم، كا
افـزون  . هاي غير ضرور اسـت      هاي اختالط زن و مرد و نيز كاهش مراوده          زمينه

  آن را   و شـمرده هاي عصر جاهليـت       تبرج زنان را از ويژگي    بر آنكه قرآن كريم     
 روايات بسياري نيز به كاهش ارتباط ميان زن و مـرد سـفارش              1.نكوهيده است 

ساز بيمـاري دل      ن را زمينه  گويي با زنا     در حديثي زياده   6پيامبر اكرم . اند  كرده
كردن مراودة كالمي زنـان        و در حديثي ديگر، به كم        2اند،  دانسته) مردگي قلب (
 و در كالمي ديگر، شوخي با زنان نامحرم را          3اند،  سفارش كرده ا مردان نامحرم    ب
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 نيز به ابوبصير، صحابي نابيناي 7 امام باقر1.اند ساز عقوبت اخروي دانسته     زمينه
گيرندگان مزاح كـرده بـود فرمـان          ضمن تعليم قرآن با زني از تعليم      خود كه در    

 نيز طي سخناني با مردم عـراق،        7علي امام   2.اش را تعطيل كند     دادند كه برنامه  
هـا بـا      ام كه زنان شما در راه       دار شده   خبر«: اند  ناراحتي خود را چنين اظهار كرده     

   3»!يدكن آيا حيا نمي. كنند آمد مي و مردان تنگاتنگ رفت
 مردان به حضور در اجتماعات       هاي اسالمي تشويق    به همين دليل در آموزه    

 زنـان ديـده     بـارة     ، در جمله نماز جمعه و جماعـت و تـشييع جنـازه          مذهبي، از   
هاي ديني ناظر به رفـع وجـوب يـا اسـتحباب از ايـن                  و برخي آموزه   ،شود  نمي

   4.اند اعمال
  ي خانواده وجود كانون اقتدار در حوزة سرپرست. 3ـ5
 عمودي خانواده را مشروعيت بخشيده و        هاي اسالم، هم ساختار     ترديد آموزه   بي

در حـوزة   را   و هـم تـضعيف جايگـاه شـوهر           انـد    بر حفظ آن اصـرار ورزيـده      
با . اند   مخالف مصالح خانواده دانسته    گيري يا واگذاري سرپرستي به زنانْ       تصميم

ـ  ،هاي تربيتي و پرورشي     اين حال در حوزه    زنـان  بـه   حـق حـضانت     سـپردن   ا   ب
منزلـة     قرآن كريم جايگاه مـرد را بـه        .اند  در نظر گرفته   براي آنان    ي رفيع جايگاه

 زنان صـالح را     پرشماري روايات   است و سرپرست خانواده به رسميت شناخته      
احاديـث  همچنـين    5.ندا خوانده  به هماهنگي با شوهران در روابط خانوادگي فرا       

                                                            
 . 25418، ح 198همان، ص . 1
 . 25419، ح 198همان، ص . 2
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 و  بردارد خود   گُردةتواند سرپرستي را از       د كه مرد نمي   ورزن  پرشماري تأكيد مي  
  1.بر عهدة همسرش گذارد

هـاي    ريزي  ها و برنامه    توان نتيجه گرفت كه سياستگذاري      بر اين اساس، مي   
حكومتي، چه در نظام آموزش رسمي و غير رسمي و چه در مناسبات اقتصادي              

ها در    ده و افزايش مناقشه   گريزي مردان، تزلزل در كانون خانوا      نبايد به مسئوليت  
از شـرعي   گيـري خـانوادگي و كـاهش تمايـل زنـان بـه تمكـين                  حوزة تصميم 

  . همسران بينجامد
   اقتصادي مردان  مسئوليت. 3ـ6

هـاي خـانواده     مرد را مسئول تأمين هزينه    به عنوان اصل كلي     هاي اسالمي     آموزه
بـه  » عِيـال «.  اسـت  تصريح كرده اين مسئوليت    سورة نساء به     34آية  . اند  دانسته

دادن   معناي افراد تحت تكفل، اصـطالحي اسـت كـه در روايـات بـراي نـشان                  
امـام  . رود  كـار مـي     مسئوليت اقتصادي مرد، در جايگاه همسر، پدر يا فرزند، به           

انـد كـه       در بيان علت تفاوت ارث زن و مرد به اين موضوع اشاره كرده             7رضا
 بر عهدة اوست اما تأمين نفقـة مـرد          ة مرد است و تأمين احتياجاتش      از عائل  زن

منزلـة وظيفـه،      مـردان، بـه   از  بر عهدة زن نيست و براي زن حمايـت اقتـصادي            
   2.تشريع نشده است

سازي آرامش    مالي مرد در خانواده افزون بر زمينه      ليت  مسئواز سوي ديگر،    
بوده امد كه مورد اهتمام  انج   مي آن نيز نون اقتدار در    رواني خانواده، به تقويت كا    

 توسعه  دربارةسرپرست  هاي روايي در كنار سفارش به         ي، آموزه رو اين   از. است
كنند كه همواره بخشي       بيش از ميزان نفقة واجب، به وي توصيه مي         3خانوادهبر  

                                                            
، ص 16، ج تفصيل وسائل الشيعة الـي تحـصيل مـسائل الـشريعة        ،محمد بن حسن حر عاملي    . 1
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ي خود را    همسران شو  از اموال را در دست خود نگهدارد؛ با اين توجيه كه اگر           
   1.در حال شكستگي مشاهده كننددر حال اقتدار ببينند بهتر از آن است كه 

هـاي نظـام      توان نتيجه گرفت كه الزم است سياسـت         از آنچه گفته آمد، مي    
هـاي    هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتـصادي، از جملـه سياسـت            اسالمي در حوزه  

ن و افزايش توانمنـدي آنـان     اشتغال به افزايش احساس مسئوليت اقتصادي مردا      
  .در موضع سرپرستي خانواده بينجامد

توان به آن اشاره كرد، موضـوع اسـتقالل    نكتة ديگري كه در اين مجال مي   
 نظـام   ةاز نگاه حقوقي استقالل مالي زن از اصول پذيرفته شـد          . مالي زنان است  

استقالل مـالي   . خورد  در سراسر فقه آثار آن به چشم مي        حقوقي اسالم است كه   
و مصرف آن استقالل    به لحاظ حقوقي به اين معناست كه زن در تحصيل اموال            

گونـه كـه از ايـن اصـل بـر           همـان   . نداردگرفتن نياز    و به واليت و اجازه       دارد
، امـا از    اسـت  حقـوق زن     ةكيـد اسـت حـوز     كـانون تأ   آنچـه در اينجـا       ،آيد مي

داري از استقالل مالي   توان مطلبي در ترغيب زنان به برخور         نمي هاي ديني   آموزه
ن بـه همـسران جـست، و متـوني كـه بـه              و ترجيحي بر عدم وابستگي مالي آنا      

موضوع تدبير معيشت و ملعون شمردن كساني كـه بـار اقتـصادي خـود را بـه                  
دهنـد،    نهنـد و عائلـة خـود را در معـرض هـالك قـرار مـي                  دوش ديگران مـي   

اند نه كساني كه مـسئوليت        اند، ناظر به تبيين وظايف سرپرست خانواده        پرداخته
اگر به اين نكته، سياسـت      . عهدة ديگران است    ر  شان ب   هاي اقتصادي   تأمين هزينه 

داري   ها، كه الزمة آن تشويق زنـان بـه عهـده            اسالم را در تفكيك جنسيتي نقش     
هـاي    هاي خانگي، اهتمام به شأن مادري و همسري و كنترل سبد هزينـه              فعاليت

  . يابد خانواده است، بيفزاييم مسئله وضوح بيشتري مي
 ميان برداشـتن اتكـاي       ان بر درآمدزايي و از    توان حدس زد كه تأكيد زن       مي

نتـايج  . اقتصادي به همسران موجب بروز مشكالتي در روابط خـانوادگي شـود           
  .كند  هاي غربي اين حدس را تقويت مي شده در برخي كشور هاي انجام پژوهش

آنتونال پنيلي در مطالعة آماري خود دربارة متغيرهايي كه رفتار جمعـي نـوين              
مـشاهده  : گيـرد    چنـين نتيجـه مـي      ،دهنـد   تحت تأثير خود قرار مي    را در اروپا    

هـاي    ثبـاتي ازدواج، زنـدگي مـشترك بـدون ازدواج و تولـد              كنيم كه بي    مي
 هـاي غيـر      زيادي به جنبه    دهند كه ارزش    خارج از ازدواج در جاهايي رخ مي      
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شود و زنان از استقالل اقتـصادي و قـدرت            ازدواجي كيفيت زندگي داده مي    
طـالق،  . بايد روي شرايط زنان تأكيـد شـود       . دارند  نسبتاً بااليي برخور  سياسي  

هاي بدون ازدواج در جاهـايي رواج         زندگي مشترك بدون ازدواج و زايمان     
تواننـد مهيـاي      مندنـد و مـي      بيشتري دارند كه زنان از استقالل اقتـصادي بهـره         

آنكـه    شوند، بـي  در آينده مادر تنهاييرويارويي با اين امكان باشند كه احياناً   
   1.به اين علت، به عنوان يك موجود اجتماعي در معرض خطر قرار گيرند

 اخالقي و فرهنگـي     چه متضمن متغيرهاي گوناگون حقوقي،    اين تحقيق گر  
 متضمن اصول اخالقي قـوي در        داراي فرهنگ اسالميِ    ايرانيِ ةاست و با جامع   

توان از آن نتيجـه     يي م ئ به صورت جز   ، روابط جنسي قابل مقايسه نيست     ةحوز
گرفت كه وجود ثروت در دست زنان ممكن است با نبود هنجارهـاي اخالقـي               

هـاي   ثباتي خانواده و افـزايش طـالق و يـا حتـي اسـتمرار زنـدگي                 ديگر به بي  
  . بينجامدمجردي

  ها حمايت از نقش. 3ـ7
هايي خاص توسط يـك گـروه حـساسيت داشـته             اگر نظامي دربارة ايفاي نقش    

مثالً اگـر سـرعت    . ير بايد سيستم حمايت از نقش را نيز طراحي كند         باشد، ناگز 
اهميـت تلقـي    ديده براي مديران جامعه با   عمل مأموران در نجات شخص حادثه     

براي تـسريع در عمليـات نجـات وضـع      اي را بايد قوانين حمايتي ويژه    شد، مي 
نـشاني    كنند و حق تقدم را در عبور و مرور به وسايط نقليـة اورژانـس و آتـش                   

كنند كه فضاي الزم براي حركت آنـان را           هاي ديگر را موظف       بدهند و اتومبيل  
ي و همسري بااهميت تلقـي      در فرهنگ ديني نيز اگر ايفاي نقش مادر       . بگشايند

شـود تـا بـا         براي حمايت مالي از آنان در نظـر گرفتـه مـي            سازوكاريشد، هم     
ورزند، و هم همـسر و      تمام  فراغت و آرامش رواني بيشتري به اين مسئوليت اه        

مرد نيـز اگـر مـسئوليت       . كنند    فرزندان را به حمايت عاطفي از آنان سفارش مي        
توصيه شد كه زمينة آسايش     به او   ده گرفت و    سرپرستي اقتصادي خانه را بر عه     

اين حمايت  . بايد مورد حمايت قرار گيرد     ميالقاعده    خانواده را فراهم كند، علي    
 صـورت   2داري مـالي    ه همسران براي ايفاي نقش امانـت      گاه در قالب سفارش ب    
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رود   كه انتظـار مـي       چنان 1هاي خانواده؛   گيرد و گاه در قالب كنترل سبد هزينه         مي
 حمايـت از نقـش در قالـب اولويـت واگـذاري             نظام ريزي اجتماعي،   در برنامه 

اينكه ممكـن اسـت     . زا به سرپرست خانوار، طراحي و فعال شود       آمد  مشاغل در 
هاي شـغلي     هاي مستقيم كه بر اولويت واگذاري فرصت        ون ديني به آموزه   در مت 

داللت دارند مواجه شويم، به اين دليـل اسـت كـه اوالً در      به سرپرست خانواده  
ولت مـسئول مـديريت و همـاهنگي در         ساالر، كه در آن د        گذشته سيستم دولت  

هـاي   مبـود فرصـت  نـام ك    و ثانياً با معـضلي بـه    ؛ايم   باشد، نداشته  ها  تمام عرصه 
دهد كه حمايـت      نه مالحظة متون اسالمي نشان مي       وگر ،ايم   نبوده رو  روبهشغلي  
  . ناپذير است ها، در كليت خود، موضوعي ترديد از نقش

 يل، حفـظ و تقويـت خـانواده در   از سوي ديگر، تأكيدهاي فراوان بر تـشك      
 حمـايتي اسـالم     سازد كه نظـام     هاي اسالمي ما را به اين نكته رهنمون مي          آموزه    

حال اگر بپذيريم . اي است كه برآيند آن كمك به توانمندي خانواده باشد     گونه  به
سرپرسـتي و   بد همسر يا دليل نداشتن  اشتغال مردِ سرپرست خانوار يا زني كه به    

گيـرد، سـبب      ناتواني همسر، ناگزير مسئوليت اقتصادي خانوار را بر عهـده مـي           
شـود، امـا اعطـاي        ه و تـأمين نيازهـاي آن مـي        توانمندي آنان در حفظ خـانواد     

شود كه درآمد حاصل از شغل لزوماً بـه   هاي شغلي به ديگران سبب نمي   فرصت
 نظـام اسـالمي بايـد       توان نتيجه گرفت    ميمصرف امور ضروري خانواده برسد،      

  . اولويت اشتغال را براي سرپرست خانوار در نظر گيرد
اصل برابـري   .  را نيز پيش كشيد    در اين مقام، مناسب است موضوعي ديگر      

چنـدان    شـود نـه     ها كه امروزه يكي از مسلمات تلقي مي         ها و دستمزد    در فرصت 
ودن آن منوط به آن اسـت كـه          قابل دفاع ب   ،والًا. بينانه  قابل دفاع است و نه واقع     

بپذيريم سياستگذاران حوزة اشتغال هيچ مسئوليتي در حمايت از كيان خـانواده            
ها بر دوش آنان نيست؛ و         و مسئوليتي در زمينة حمايت از نقش       بر عهده ندارند  

ثانياً، واقعيت ندارد، زيرا اعطاي تسهيالتي چون مرخصي زايمان و شيردهي بـا             
 ارزش كـار    مهد كـودك،  اي چون     زايا و اعطاي تسهيالت ويژه    حفظ حقوق و م   

ن تـسهيالتي  راستي اگر اعطاي چني به. سازد و مرد را براي كارفرما نابرابر ميزن  
شود، بـه چـه دليـل اصـل           به بانوان شاغل با شعار حمايت از خانواده انجام مي         
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ـ         ها و برنامه    حمايت از خانواده در تمام سياست      ه نظـر   ها لحاظ نـشده اسـت؟ ب
گرايانـه سـبب اعطـاي        گرايانـه و زن     هـاي خـانواده     ز نگـرش  اي ا   رسد آميزه   مي

هاي موجود، در نقطة        ح روش تسهيالت در يك سوي، و مقاومت در برابر اصال        
  . مقابل آن شده است

  هاي اجتماعي زنان  توجه به مسئوليت. 3ـ8
 بـه توانـد   يدر نگرش اسالمي، انسان موجودي متعهد و مـسئول اسـت كـه نمـ        

ليستي، كه هدف   اين نگاه با نگرش ليبرا    .  باشد اعتنا  بيسرنوشت خود و ديگران     
گرايانه اسـتوار اسـت، تفـاوتي         ات فرد داند و بر مناسب     زندگي را لذت و رفاه مي     

هاي اسالمي، افزون بر آنكه مسئوليت اجتمـاعي مـردم را در        آموزه. فاحش دارد 
 اهتمـام بـه امـور     1نـد، نك  از منكـر بيـان مـي      قالب وجوب امر به معروف و نهي        

منزلة عـدم عـضويت در        توجهي به آن به     شمارند كه بي    اي مي   مسلمين را وظيفه  
اي فراجنـسيتي اسـت،        توجه به امور مسلمين، كه آمـوزه       2.جامعة اسالمي است  

ها، گاه توجه به نيازهاي كالن        گاه در شكل توجه به مشكالت اشخاص و گروه        
و نظام اسالمي، گاه توجـه بـه موازنـة قـواي اسـالم و كفـر در مقيـاس                    جامعه  
از . يابـد  هاي تاريخي نمـود مـي    و زماني نيز به شكل توجه به مسئوليت      ،جهاني

هـاي مختلـف فرهنگـي، سياسـي و           هاي زن مسلمان، در حوزه       رفتار ي،ين رو ا
 فعال زنان را در   تواند نقش   مند كردن آن مي   دارد كه سامان  اقتصادي آثار بسياري    

هـاي   ، اگر بپذيريم كـاهش آسـيب     محض نمونه . دهد  اصالحات اجتماعي نشان    
ي زنـان در بـاال      هـاي اقتـصاد      رفتار ،اجتماعي مسئوليتي براي تمام جامعه است     

هـاي شـغلي و مـواردي از ايـن            دست گـرفتن فرصـت      ه مصرف، ب  مهاربردن يا   
هاي اشتغال جوانـان      گيزه و يا فرصت   تواند در كاهش يا افزايش ان       دست، كه مي  

د نـ  دقـت و بررسـي قـرار خواه        كـانون  ، يك رفتار مسئوالنه   منزلة  بهمؤثر باشد،   
انت از خانواده و حفظ اقتـدار       صي كه گاه با هدف      ،تغيير الگوي مصرف  . گرفت

آن در حل مشكالت اقتصادي خود و گاه با هدف مهار مصرف در سطح كـالن             
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شود، و رفتارهايي كه بـا هـدف          ميانگان انجام   و كاهش وابستگي كشور به بيگ     
تقويت ارزش پول ملي و تضعيف اقتدار مالي بيگانگان، كمك به اقتصاد ملي و              

المللي، و تقويت نظام بانكي  كشور در عرصة بين اقتصادي  افزايش امكان رقابت
 عهـدة زنـاني      آور بـر    تواند در حد يك مسئوليت الـزام        گيرد، گاه مي     مي  صورت
 موضوع اشـتغال    ،از قضا . گويي به چنين مطالباتي را دارند        قدرت پاسخ  باشد كه 

توانـد     مـي  هـا  كـه دقـت در آن      انـد   زنان و موضوعات مـرتبط بـا آن از مبـاحثي          
آيـا در فـرض     . سـازد   هاي مهم اجتماعي و تـاريخي زنـان را روشـن            تمسئولي

ايش ة زنان به بازار كار كه بـه افـز         هاي اشتغال، ورود گسترد      فرصت  محدوديت
، امكان تشكيل خانواده يـا سرپرسـتي اقتـصادي آن را            انجامد    ميبيكاري مردان   

رشـد  دهد؟ آيا در اوضاعي كـه جامعـة مـا كمتـرين           نميپس از تشكيل كاهش     
رفته رشد منفي جمعيت را       هاي خاورميانه دارد و رفته        جمعيت را در ميان كشور    

 و  دي اسـتان سيـستان     درصـ  4/3، رشـد    85 و آمـار سـال       1شاهد خواهد بـود،   
 2دهـد،    درصـدي اسـتان همـدان نـشان مـي          15/0بلوچستان را در برابـر رشـد        

كنـد؟ آيـا     مسئوليت حفظ تناسب جمعيت مؤمنان بر دوش زنان ما سنگيني نمي          
گسيختگي در الگـوي مـصرف خـانوار، چـه در بخـش انـرژي و چـه در                     هم  از

؟ آيا  آورد  اي اجتماعي پديد نمي     هاي ديگر، براي مادران و همسران وظيفه        حوزه
هاي اشتغال براي زنان سرپرست خانوار از بروز معضالت فرهنگـي             ايجاد زمينه 
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 وظيفـة   ،يب آحـاد جامعـه    كند؟ آيا لزوم تهذ     و اجتماعي مختلف جلوگيري نمي    
 كه با حـضور     ي مادران و همسران   منزلة  به شهروند و هم     در جايگاه  هم   ،زنان را 

ـ    سيبثمربخش در كنار فرزندان و همسران آ       دهنـد،    را كـاهش مـي    ان  پذيري آن
ديـده، مـسئوليت      سازد؟ آيا افزايش پديدة دختران فراري و آسيب         چندان نمي   دو

  كند؟  تر نمي اجتماعي زنان فرهيخته را سنگين
توان شمارش نمود كه زنان را هم در موقعيـت            مواردي از اين دست را مي     

مثابة موجودي مسئول در برابر جامعـه         خانوادگي و هم در موقعيت اجتماعي به      
ترين موضوعي كه بايد بر آن تأكيـد ورزيـد            د؛ اما مهم  شك  و تاريخ به تصوير مي    

ين نهـاد مـسئول در برابـر پـرورش          تـر   منزلـة مهـم     يادآوري جايگاه خانواده بـه    
هاي مسئول و هدفمند است؛ موضـوعي كـه امـروزه بـيش از هـر زمـان                    انسان

  . ديگري در خطر نسيان قرار دارد
اسـالمي بايـد در         هاي نظام   ان نتيجه گرفت كه سياست    تو  از آنچه گفته شد مي    

 هـاي آگاهانـه، ارزشـمند    جهت تقويت احساس مسئوليت عمومي، افزايش انتخاب   
هـا دربـارة       نگـرش   شدن توجه به خانواده، از جمله تعديل الگوي مصرف، اصالح         

هاي اجتماعي و خانوادگي باشد، و الگوي مناسب  آوري، و احساس مسئوليت فرزند
  . شود طراحي و ترويج يتغال با توجه به چنين عناصراش
  هاي خويشاوندي  تقويت حمايت. 3ـ9

هايي چـون صـله ارحـام         اقارب با عنوان   هاي خويشان و    اسالم بر تقويت پيوند   
 پـدران، اجـداد و      دست  بههاي زندگي     از لزوم تأمين هزينه   . تأكيد ورزيده است  

  مـاليِ  كمـك و توانـاييِ  ةكنند  دريافتفرزندان، در صورت نداشتن توانايي ماليِ 
، تا ارتباطات عاطفي و حل مـشكالت خـانوادگي در           ) اقارب ةنفق(دهنده   كمك
 خويشاوندي   آيات قرآن حفظ پيوند   . بيني شده است    انوادگي پيش  خ  هاي  ارتباط

روايـات   1.شـمارد   ع رحم را از گناهان بـزرگ مـي        ترين واجبات، و قط     را از مهم  
پيونـد خـانوادگي     پرشماري نيز بر رسيدگي به مشكالت خويشان و اسـتحكام         

آيـد   دست مـي  از مالحظة متون مختلف قرآني و روايي چنين به       2.اند  تأكيد كرده 
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كه حفظ پيوند قرابت و استمرار ارتباطات عاطفي و اخالقي و در بعضي مـوارد     
بـدين لحـاظ، الزم اسـت نظـام         .  تأكيد است  كانون) مانند نفقه اقارب  (حقوقي  

 حـل معـضالت   منظـور  بـه هـاي خويـشاوندي را      اسالمي سياست تقويت پيوند   
در ايـن   . دخانوادگي، افزايش همبستگي و كاهش تـرس از آينـده پيگيـري كنـ             

تواند در افزايش نشاط زنـان و كـاهش تـرس از              صورت نظام خويشاوندي مي   
   .آينده مؤثر باشد

  هاي مرتبط با اشتغال زنان  سياست. 4
هايي هستيم كه مستقيم يـا غيـر مـستقيم            در اين بخش درصدد پيشنهاد سياست     

 هـا و    هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي، متناسـب بـا ويژگـي              زنان را به ايفاي نقـش     
هـاي جـسمي و روانـي و افـزايش            ارهاي زنانه فراخواند و كاهش فش       مسئوليت

اما بجاست ابتدا به . باشدحس همبستگي خانوادگي و اجتماعي را در پي داشته         
چه انگيزة حمايت از زنـان و         اين نكته اشاره كنيم كه پس از انقالب اسالمي گر         

ر دسـتيابي بـه ايـن دو        حل مشكالت خانواده مورد اهتمام مديران كشور بود، د        
تـوان چهـار علـت را بـراي ايـن ناكـامي               مـي . دست نيامد   به كامل   هدف توفيق 

  : برشمرد
سـاحتي، آفـت سياسـتگذاري و         زدگي و حاكميت نگاه تـك       تخصص. اول
در موضوع مـورد بحـث، مـديران اقتـصادي خـود را         . ها بوده است    ريزي  برنامه

هـاي    كردنـد كـه عرصـه       مـان نمـي   دانستند نه چيز ديگر، و گ       مسئول اقتصاد مي  
اي را بـر      هاي اقتصادي آثار گسترده     تنيده باشند كه تصميم     هممختلف چنان در    

اصـالح ايـن روش بـه آن        . جاي گذارند   حيات خانوادگي و روابط اجتماعي بر     
است كه معتقد شويم حيات دنيوي محل تـزاحم اسـت و نـاگزير بايـد برخـي                  

 بنابراين الزم است پـيش از . تر تعديل كرد   مهاي مه   ها را به نفع سياست      سياست
 مختلف فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي و        هاي  جنبهها را از      هر تصميمي، سياست  

 و تمهيـدات الزم را      ؛هـا را ديـد       پيامـد  ؛اقتصادي به مطالعة كارشناسي گذاشت    
  فراهم ساخت؛

بينانـه بـود و گمـان     خـوش  هـاي توسـعه       ها به الگوها و شاخص      نگاه. دوم
انـد تـا       مبـاني فلـسفي خاصـي طراحـي شـده          اسـاس   برها    د كه اين الگو   ش  نمي

هاي   سازند؛ پذيرش شاخص  هاي مادي را بر سراسر زندگي انسان مسلط           ارزش
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هايي  توسعه، از جمله حضور برابر زن و مرد در عرصة اشتغال، سبب شد كشور     
ف مطـرح شـوند و      هـاي هـد     منزلـة كـشور     ها را داشتند به     كه باالترين شاخص  

هـايي چـون ايـران كـه رتبـة جهـاني مناسـبي                گيران در كشور    مديران و تصميم  
 فاصلة خـود بـا      كاستنها را به سمت        احساس حقارت كنند و سياست     نداشتند
هـاي    پيامـد  در قبـال     ،هـا    رعايت شاخص  براي و   كنندهاي هدف تدوين      كشور

 هدف كـه از     هاي   كشور آنكهافل از   بندند؛ غ   ها كام فرو    ها و برنامه    منفي سياست 
معـضالت اجتمـاعي، از جملـه        تـرين   بزرگدارند با     ها برخور   باالترين شاخص 

هـا    هاي حاكم در برخـي از ايـن كـشور           اند، و سياست    فروپاشي خانواده مواجه  
  اي هوشمندانه براي جداسازي زنان از خانواده طراحي شده است؛ گونه به

بة گفتمان برابـري گمـان      ي اسالم و غل   دليل ناآشنايي با نگاه جنسيت      به. سوم
 ايـن دو    ايبـر نيـز   هاي اشتغال      و پيامد  ،شد كه نياز زن و مرد به اشتغال يكسان        

در زن و مـرد      آمادگي يكساني    ،از نظر رواني    نه آنكهصنف يكسان است؛ حال     
براي حضور در عرصة اشتغال موجود است، نه تأثيرات شخـصيتي اشـتغال بـر               

هاي زن و مـرد در قبـال اقتـصاد خـانواده              مسئوليت زن و مرد يكسان است، نه     
  هاي كار به يك ميزان؛ ر محيطپذيري زن و مرد د  مشابه است و نه آسيب

هاي جهاني    دليل ضعف كارشناسي، نه تحليل دقيقي از دگرگوني         به. چهارم
سازي چندان كه بايد توجه شد و نـه حتـي       در دست بود، نه به اقتضائات مدرن      

از اين روي، . اقتضائات قابل اصالح تفكيك شدند  با  نو  ة   جامع ناگزيرِاقتضائاتِ  
كردنـد،    از يك سوي نهادهاي دولتي زنان را به احراز مناصب شغلي تشويق مي            

هاي زندگي به سمت ترويج و تقويت فرهنـگ مقايـسه             و از سوي ديگر، سبك    
شد؛ تا آنجـا كـه مـدرك تحـصيلي و مـشاغل رسـمي بـه يكـي از                      هدايت مي 

  . جتماعي خانواده تبديل گرديدهاي ا سرمايه
تـوان دريافـت كـه سياسـتگذاري مناسـب در حـوزة        از اين توضيحات مي  

هاي مرتبط اسـت، و الزم        اشتغال زنان نيازمند سياستگذاري و اصالح در حوزه       
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كنار يكـديگر بـه           است كارشناسان حوزه  

در اينجـا برخـي از اصـول و         .  كننـد  كم اقـدام  هاي حـا    تدوين اصول و سياست   
هـا نـاظر بـه      برخـي از ايـن سياسـت      .شـود    هاي پيشنهادي مطـرح مـي       سياست
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  به اشتغال اسـت، و برخـي نـاظر بـه كـم            گذاري بر علل و عوامل رويكرد         تأثير
اي تنظـيم    گونـه  هـا بـه    با اين حال بايد تمام سياسـت      . هاي منفي آن    كردن پيامد 

دو . دن باش هماهنگاساسي در بخش مربوط به اشتغال         اصول قانون شوند كه با    
 بـه موضـوع اشـتغال       43 از اصل    2 و بند    28، يعني اصل    اصل از قانون اساسي   

هر كس حق دارد شغلي را كه بـدان مايـل اسـت و               «28بنابر اصل   . اند  پرداخته
دولت موظف  . مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند         

 نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همة افراد اشتغال به كـار و   ايتاست با رع  
   1.» مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايدشرايط

بخش اول اين اصل ناظر به حقـوق افـراد اسـت و بخـش دوم مـسئوليت                  
ها از ايـن اصـل برداشـت          در نگاه نخست برابري فرصت    . كند  دولت را بيان مي   

اطالقـات و  كه اصل چهارم قانون اساسي كه مقدم بـر  نشود؛ اما با توجه به آ     مي
عمومات همة اصول قانون اساسي بوده، بر قوانين و مقررات ديگر حاكم است،             

 2دارد كه تمام مقررات و قوانين بايـد برپايـة مـوازين اسـالمي باشـند،                 مقرر مي 
 هـاي   يـري گ   را كانون نظر قرار داد كه با جهـت         28ناگزير بايد برداشتي از اصل      

با رعايـت نيـاز جامعـه بـه مـشاغل           «افزون بر اين، عبارتِ     . ديني سازگار باشد  
نيز نمايانندة آن است كـه بايـد مـصالح اجتمـاعي، اصـل حـاكم بـر                  » گوناگون
تأمين شـرايط   « قانون اساسي نيز     43بند دوم از اصل     . ها و قوانين باشد     سياست

وسـايل  مل و قـرار دادن      ال كا منظور رسيدن به اشتغ     و امكانات كار براي همه به     
را وظيفـة   » كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارنـد             

 اين اصل نيز گرچه تـأمين امكانـات و شـرايط و اشـتغال               3.دولت دانسته است  
هـاي تـشويقي و       داند، با اعمـال سياسـت       هاي دولت مي    همگان را از مسئوليت   

هـاي    يـا عرصـه   نف به بخشي از مـشاغل       يت يك ص  مقرراتي كه نتيجة آن، هدا    
  . جانشين اشتغال باشد منافاتي ندارد

  :هايي را به شرح زير ارائه كرد توان اصول و سياست بر اين اساس مي

                                                            
1. Mellat.majlis.ir/archive/1383/10/15/Law.htm.  
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  هاي توسعه ها و شاخص بازنگري در الگو. 4ـ1
جــنس و  هــاي توسـعه، كــور  هــا و شـاخص   گفتـه آمــد، الگـو   تــر كــه پـيش  چنـان 
محـور،    اجتمـاعي را بـا نگـاهي اقتـصاد        ــ     حات فرهنگـي  اند، و اصـال     خانواده  ضد
 ي، از ايـن رو .كننـد  اي كه رقابت آزاد سـرمايه را تـضمين كنـد، دنبـال مـي             گونه  به

هـاي توسـعه      كه برابري در احراز مناصب اجتماعي و اقتصادي از سياسـت           درحالي
گي  الگوي مصرف، كاهش ميزان طالق، و افـزايش همبـست           ، اصالح آيد  شمار مي  به

 اسـاس، الزم اسـت الگوهـا و        بـر ايـن   . در ادبيات توسـعه نـدارد     خانوادگي جايي   
تعريـف    محور بـاز     نگرش اسالمي و با نگاهي فرهنگ      اساس  برهاي توسعه     شاخص

  . روشني كانون توجه قرار گيرند هاي جنسيتي در آن به شوند و سياست
  ها به خانواده اصالح نگرش. 4ـ2

از عوامل رويكرد زنان بـه      خانواده، مادري و همسري     تنزل جايگاه   شد كه     گفته  
گـذاري     ارزش  هاي تبليغي و نظام      الزم است سياست   ي،از اين رو  .  است اشتغال

هاي  محوري تغيير مسير دهد تا از يك سوي، زنان از مسئوليت به سمت خانواده
خود در پرورش جسمي و روحي فرزندان و نظارت بر عملكرد آنـان، تقويـت               

، حمايت عاطفي و جنـسي از همـسر، كنتـرل           ي اخالقي اعضاي خانواده   بنيادها
اي   هـاي طايفـه     هاي خانواده و اصالح الگوي مصرف و تقويت پيوند          سبد هزينه 

خـوبي    آگاه شوند، و مردان نيز وظايف اقتصادي، نظارتي و حمايتي خود را بـه             
  .  كنند بشناسند و در قبال ايفاي درست آنها احساس مسئوليت

صادي و فرهنگي كـار خـانگي را بـه خـوبي             بر اين، بايد اهميت اقت     افزون
كـه گيـدنز      با وجود اهميت بسيارِ كار خانگي در اقتصاد ملـي، چنـان           . نشان داد 
 كـار زنـان در خانـه       شناسي توجـه چنـداني بـه        هاي جامعه   كند، نظريه   اشاره مي 

سوم كل توليـد   ككه كار خانگي از نظر ارزش، تقريباً معادل ي    حالي  اند؛ در   نكرده
اي  بـراي مـردان زمينـه    و افـزون بـر ايـن،    ك اقتصاد امروزي است؛     ساالنه در ي  
 كـار بيـشتري در      ، كه به اعتماد حضور فعال همسرانشان در خانه        كند  فراهم مي 

   1.بگير انجام دهند مشاغل مزد
منزلة يك سياسـت ترويجـي          تنها مسئوليت حكومت به     ها نه   اصالح نگرش 
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 نيـز   تمـاعي و اقتـصادي    هـاي اج    ريـزي     ها و برنامه    سياستگذارياست، بلكه در    
هـاي    هـا و برنامـه      بنابراين سياست . آيد  شمار مي   محوري اصلي حاكم به     خانواده

سازي خانواده در حل مـشكالت خـود و حـساس             نظام بايد در خدمت توانمند    
ين در ا . هاي حمايتي و نظارتي اعضاي خود قرار گيرد         كردن طايفه به مسئوليت   

هاي خود تـا       طايفه بتوانند با حمايت    ه خانواده و  توان اميدوار بود ك     صورت مي 
  . دنحدي ترس از آينده را در زنان كاهش ده

  اصالح الگوهاي سبك زندگي. 4ـ3
 سـرماية اجتمـاعي     تر گذشت كه امروزه تحصيالت عالي و اشـتغال، يـك            پيش

ـ    آيند، و خانواده مي     شمار مي  براي خانواده به   هـاي    ا بـا احـراز موقعيـت      كوشد ت
همچنين گفته شد كه تحـوالت      . دهد» نمايش«ها خود را       در اين عرصه  مناسبي  

 مفـاخره   اسـاس   بـر الگوي مصرف در جامعة ايراني تا حدي از سـبك زنـدگي             
توان نتيجه گرفـت كـه مـصرف          پس مي . خيزد  برمي) همچشمي و رقابت    چشم(

 اصـطالح عوامانـه بـه       ت كـه در   كاالها، در بسياري موارد نمايشي از چيزي اس       
كـه ورود بـه       ، چنـان  شود نه تأمين نيازهاي اساسي زندگي       تعبير مي » داري  آبرو«

. يابـد  جويانه مـي  آميز و رقابت  عرصة اشتغال نيز، در بسياري مواقع جنبة مفاخره       
توان به اصـالح اساسـي        از اين روي، تا الگوي سبك زندگي اصالح نشود نمي         

اي فـراهم     تواند زمينه   كه اصالح وضعيت مي    د؛ چنان وار بو در حوزة اشتغال اميد   
  . كند كه افراد نيازمند به شغل وارد اين عرصه شوند

هـاي    هـا و ارزش     ه بتـوان آرمـان    اصالح سبك زندگي منوط بـه آن اسـت كـ          
نخبگان و  . ها را به آن سو هدايت كرد        گزين براي نسل جوان طراحي، و رقابت      جاي

تواننـد در ايـن        تبليغي مـي   هاي  نهاد و نهاد    هاي مردم   انمگروه مرجع، احزاب و ساز    
هاي فرهنگي اجتماعي نيز بـر ايـن عرصـه            كه ساختار   زمينه ايفاي نقش كنند؛ چنان    

هـا را     ايم جايگاه واقعي نخبگان و گروه       متأسفانه تاكنون نتوانسته  . تأثيري بسزا دارند  
گرا و اصالح فرهنگ      مصرف  تمهار تبليغا . ترسيم، و آنان را در آن مسير فعال كنيم        

بر مصرف كاالهاي غير ضرور با تسهيالت قسطي مبتني است          مصرف تقسيطي، كه    
نيز بايد در دستور كار قرار گيرد تا برآيند اين اقدامات، بازگشت آرامش روانـي بـه      

در اين صورت احساس فقر، كاهش يافته،       .  نياز باشد  اساس  برها و مصرف      خانواده
  . يابد زا كاهش مي ابي به مشاغل درآمدحرص براي دستي
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  ح الگوي مشاركت اجتماعي و فرهنگياصال. 4ـ4
هاي فرهنگي و اجتماعي را در كنـار          بدليل زنان در برخي عرصه      اگر ظرفيت بي  

هاي موجود مالحظه كنـيم، بـه ضـرورت بـازنگري در الگـوي مـشاركت                  خأل
هـاي   ويژگـي . م بـرد خـواهي  محور اسـت، پـي    طور عمده اقتصاد اجتماعي كه به 

اي   تواننـد زمينـه     اي چون حيا، حمايتگري، مراقبت، و صبر و حوصـله مـي             زنانه
هايي باشند كه نتيجـة آن افـزايش          گذار براي حضور زنان در عرصه       مهم و تأثير  

ويـژه    هـاي اجتمـاعي، بـه       حياي عمومي، افزايش حس همياري، كاهش آسـيب       
هـاي    هنگـي در عرصـه    اي مهـم فر   هـ   گذاري  هاي كودكان و زنان، و تأثير       آسيب

يي كـه امـروزه بـا توسـعة فـضاي مجـازي،             هـا    زمينه ؛المللي باشد   داخلي و بين  
خواهانـه را در      هـاي خيـر     اگر بتوان فرهنگ تبرّع و فعاليت     . گسترش يافته است  

اكنون بسياري  هم. چندان خواهد شد گذاري آنان دو   ميان زنان گسترش داد، تأثير    
 از جملـه    ،هاي فرهنگـي و اجتمـاعي       كنند عضو گروه    نمي از زنان ژاپني كه كار    

آداب خـانوادة   . انـد    محيط زيـست   هاي حمايت از    هاي مصرف و جنبش     تعاوني
. مند باشند سازد كه به زندگي اجتماعي عالقه اي فراهم مي ژاپني براي زنان زمينه

راغت اند آزادند كه اوقات ف      ها شده   در واقع اگر آنان به كلي وقف شوهر و بچه         
هـاي زيـادي      ها كـه نگرانـي       در برخي كشور   1.را با انتخاب خود بگذرانند    خود  

هـا نگـران آينـدة        دربارة حاكميت نظام آموزشي مـدرن وجـود دارد و خـانواده           
اي در    به جاي آموزش مدرسـه    » آموزش در خانه  «فرزندان خود هستند، نهضت     

ايـن قبيـل   . كننـد   حال گسترش است، كه زنـان در آن نقـش ممتـازي ايفـا مـي               
  : تواند الگويي از مشاركت فرهنگي زنان باشد ها مي فعاليت
از آن پس اين    . اندك آغاز شد     اندك 1970جريان آموزش در خانه از دهة       «

مايـك  . ها نفـر را شـامل شـود         رود تا ميليون    رشد بوده است و مي      حركت روبه 
ـ                   ه فريس، رئيس و مـشاور اصـلي انجمـن حمايـت قـانوني از آمـوزش در خان

)HSLDA (نامد   مي» بزرگ نشانة والدين متوسط   كودكان  «ين رشد را با عنوان      ا
بينند عالي هـستند و       بينند كودكاني كه در خانه آموزش مي        مردم مي : گويد  و مي 
بيننـد كـه والـدين        آنهـا مـي   . خواهم فرزندم مثل او بـشود       گويند من هم مي       مي
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تواننـد موفـق      يه آنها هم م   فهمند ك   معمولي در آموزش خانه موفق هستند و مي       
دهد كه اكنون بيش از دو ميليون كودك در خانه آمـوزش              او گزارش مي  . باشند
نتـايج،  .  نفـر بـوده اسـت      15000 كمتـر از     1978ايـن رقـم در سـال        . انـد   يافته

ــز اســت شــگفت ــالج امريكــا 2000در ســال . انگي ــون ك ــن ) ACT( در آزم اي
برخالف ... .  كسب كردندهاي باالتري آموزان براي سومين سال پياپي رتبه دانش

كرده، اجتماعي، و از لحاظ عـاطفي          تحصيل   خانه اظهارات منتقدان، كودكانِ در   
 معيارهاي خودباوري، اعتماد بـه نفـس، اسـتحكام          اساس  بر. خوبي سازگارند   به

كـرده از آنهـايي كـه در           تحـصيل    خانـه  پذيري كودكانِ در    خانوادگي و انعطاف  
  . گارترنداند ساز درس خواندهمدارس معمولي 

آنهــا . كننــد والــدين بــه داليــل زيــادي آمــوزش در خانــه را انتخــاب مــي
تري را به وجود بياورند و اعتقـاد دارنـد كـه              خواهند روابط خانوادگي قوي     مي

همچنين بـراي امنيـت     . كنند  درستي تربيت نمي    مدارس عمومي كودكانشان را به    
بينـي    ها، اعتقادات و جهـان      خواهند ارزش    مي كودكانشان نگران هستند و عمدتاً    
   1.»خودشان را به كودكانشان القا كنند

  مديريت منابع انساني. 4 ـ5
كند كه نيازهاي حال و آيندة كـشور          وجود عقالنيت در نظام مديريتي اقتضا مي      

هاي تحصيلي شكل     ها و گرايش    ها، تخصص   مشخص گردد؛ متناسب با اين نياز     
رساني و مديريتي      و دستگاه اطالع   ؛ن شوند  صالحيت فراخوا  گيرد و افراد واجد   

دهي مناسب، پلي ميان متقاضيان كار        رساني و سازمان    پيوسته با اطالع   نيزكشور  
از سوي  . تر خواهد شد    ها هدفمند   در اين صورت رقابت   . و بازار كار ايجاد كند    

 زار، الزم اسـت ديگر، با توجه به فزوني متقاضيان كار در مقايسه با نيازهـاي بـا          
 اقتـصادي    المللي، چه در حوزة     هاي بين   فضاهاي مناسب براي فعاليت در عرصه     

و چه در حوزة فرهنگي، كشف و به روي متقاضيان گشوده شود تـا بخـشي از                 
وجود نگـاه   . وف گردد المللي مصر   هاي موجود براي اشباع نيازهاي بين       ظرفيت

 ،ناسب هدايت هاي مت    ظرفيت تواند هر يك از دو جنس را به سمت          جنسيتي مي 
نبود مديريت منـابع انـساني در وضـعيت         . زا را نيز كم كند      هاي مشكل   و رقابت 
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ها  پذيرش صد. موجود سبب شده است كه منابع انساني و مالي كشور هدر رود       
هاي دانشگاهي، بدون بررسي ظرفيت بازار كـار سـبب شـده              هزار نفر در رشته   

 بيش از متوسـط آمـار بيكـاري در          يالت عالي است تا آمار بيكاران داراي تحص     
هـاي    كـه در غيـر از رشـته       را  التحـصيالني      فـارغ  شمار،اگر به اين    . كشور باشد 
انـد، بيفـزاييم نبـودِ مـديريت بيـشتر رخ             خود به كـار مـشغول شـده       تخصصي  

كـرده بهتـر      اين سخن كه بيكارِ داراي تحصيالت عالي از غير تحصيل         . نمايد  مي
پـذيرد كـه امكانـات     ليم مي راستي كدام عقل س     به. نمايد  ياست، سخني گزاف م   

آموزد و    ملي كشور در جايي مصرف شود كه نه درس زندگي به فرزندان ما مي             
  ! كند؟  نه نياز كشور را تأمين مي

  اصالح نظام تأمين اجتماعي. 4 ـ6
اصل بيست و يكم قانون اساسي تـضمين حقـوق زنـان و حمايـت از آنـان را                   

م اسالمي دانسته است و اصل بيست و نهم نيز به مسئوليت دولت             مسئوليت نظا 
افتادگـان، درمانـدگان و       كـار    ايجاد نظام تأمين اجتماعي بازنشستگان، از      منظور  به

  .كند سرپرست اشاره مي افراد بي
 ;اكنون نهادهايي چـون رفـاه اجتمـاعي و كميتـة امـداد امـام خمينـي                  هم

امـا  .  عهده دارند  دگان و بازنشستگان را بر    اني اقتصادي از درمان   مسئوليت پشتيب 
هاي مالي از زنان سرپرست خانوار تنها بخشي از نيازهاي آنان را تأمين               حمايت

ويـژه در بخـش خـدماتي     كند، و آنان در اغلب اوقات، ناگزير، به مشاغل، به    مي
 در كنـار    1رفتن آمار تجـرد قطعـي دختـران،         از سوي ديگر، باال     . آورند  روي مي 

يش آمار طالق، نگراني زيادي در ميان زنان ايجاد كرده است كه آثـار خـود          افزا
از ايـن روي، الزم اسـت حمايـت از    . گذارد جاي مي   را در حوزة اشتغال نيز بر       

  .ها در دستور كار قرار گيرد اين طبقه
                                                            

 درصد و تجرد قطعـي      1/2 برابر با    1383دهند كه تجرد قطعي زنان در سال           نشان مي  آمارها. 1
 با سه دهة گذشته براي تغييرات اين شاخص در مقايسه. مردان برابر با يك درصد بوده است

بـه ايـن ترتيـب    . دهـد   درصد افزايش و براي مردان دو درصد كاهش را نشان مـي        3/1زنان  
اكنـون بـيش از دو برابـر           تجرد قطعي زنان كمتر از مردان بـوده، هـم          55كه در سال      حالي  در

ـ   : ك. ر(مردان است    ان، به نقل از مدير مركز اطالعات و آمار شوراي فرهنگي و اجتماعي زن
  ).women.gou.ir، 25/11/84، 167: كد خبر
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هاي تسهيل ازدواج جوانان كـه بـه كـاهش شـمار        در گام نخست، سياست   
 الزم است حمايت اقتـصادي      همچنين،. دشو نهاد مي  پيش دختران مجرد بينجامد،  

زيستي يـا   اي تقويت كرد كه به تشويق پديدة تك گونه  پرست را به  سر  از زنان بي  
هاي مـستقيم و اعطـاي        هاي موجود در اعطاي يارانه      سياست. طالق نيز نينجامد  

يز هرچند بر پره . گذارند  سهام عدالت نيز در كاهش يا افزايش نگراني زنان تأثير         
گرايانه و حمايت از كانون اقتدار در خانواده، در اعطـاي تـسهيالت              از نگاه فرد  

دست سرپرست خانوار برسـد        گيريم كه تسهيالت به     كنيم و نتيجه مي     أكيد مي ت
اي كـه     تا توانمندي وي در حمايت اقتصادي از خانوار افزايش يابد، در جامعـه            

نـد، بايـد    ا  گريبـان   بـه   عتياد دسـت  ها هزار تن از مردان سرپرست خانوار با ا          صد
  . تدابيري انديشيد كه اين گروه نتوانند منابع مالي خانواده را بر باد دهند

  اصالح نظام پولي. 4ـ7
تر گذشت، كاهش قدرت خريد عمومي در افزايش احساس فقر و           كه پيش   چنان

ور منظـ   هـا بـه      روي، اصالح سياسـت     از اين . ها تأثير داشته است     افزايش نگراني 
  .دشو   افزايش قدرت خريد عمومي پيشنهاد ميايجاد آرامش رواني و

   سرپرست خانواراولويت اشتغال. 4 ـ8
هاي جنـسيتي مـسئول اسـت،         اگر بپذيريم نظام اسالمي دربارة حمايت از نقش       

اي اصـالح شـود كـه         گونـه   هاي اشتغال به    توان نتيجه گرفت كه بايد سياست       مي
توان   محض نمونه مي  . رپرست خانوار رغبت كنند   كارفرمايان به جذب مردان س    

با كاهش سهم كارفرما از هزينة بيمة كارگران سرپرست خانوار و افزايش سـهم              
  . بيمة افراد مجرد، كارفرمايان را راغب ساخت تا مردان متأهل را به كار گيرند

اولويت واگـذاري اشـتغال بـه سرپرسـت خـانواده يـا مردانـي كـه آمـادة                   
عطش اشتغال در دختران بينجامد؛     شدن     مدت به كم    تواند در دراز    ياند م   ازدواج

آوري بـه مـشاغل       زيرا يكي از علل ترس دختران از آينده، كه به افـزايش روي            
منزلة همسر است و آن نيز      شوندگي به   شدن فرصت انتخاب    انجامد، كم     ثابت مي 

ر در   يـك پـس    با جـاي گـرفتن    . با عواملي از جمله بيكاري جوانان ارتباط دارد       
شـدت افـزايش      موقعيت شغلي مناسـب، احتمـال اقـدام بـه ازدواج در وي بـه              

شـدت   بـه آيـد     مـي عطش اشتغال در دختري كه بـه همـسري وي در          يابد، و     مي
  . دهد وقت رضايت مي  نيمهي يا به كارنشيند مي فرو
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دليل شأن مـادري      گرچه به      دربارة زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست نيز      
نكـه در     يابـد، بـا توجـه بـه آ          ت اقتصادي از اين گروه اولويـت مـي        يحماآنان،  
هاي   توان سياست   نمايد، مي   پروازانه مي   مدت تأمين كامل اقتصادي آنان بلند       ميان
  . گفته را دربارة اين گروه نيز اعمال كرد پيش

  هاي كار ايجاد امنيت در محيط. 4ـ9
 جنسي يا روابـط   براي مزاحمتاي  گفته شد كه بسياري از فضاهاي كاري زمينه     

 عمـومي كـشور بـه        از اين روي، الزم است سياست     . آورد  غير اخالقي پديد مي   
 و   ويـژه در محـيط خـدمت        هاي كاري، به    هاي اختالط در محيط     كردن زمينه   كم  

  . گيري شود فضاهاي بسته جهت
  پذير توسعة مشاغل خانگي و انعطاف. 4ـ10

ردارنـد كـه    گيني آن، از ايـن ويژگـي برخو       نهاي خانگي، با وجـود سـ         فعاليت
داري، تنظـيم      ميل زن و اقتضائات ديگر زندگي، از جمله بچه         اساس  برتوانند    مي

پذير شدن انجام تمام يا بخشي از  پذير شدن فعاليت زنان و امكان انعطاف. شوند
 سازد كه بـا آرامـش بيـشتري ميـان     هاي شغلي در خانه، زنان را قادر مي       فعاليت
  . ف خانگي و شغل خود سازش برقرار كنندوظاي

 زنان اجرا شـده      پذير كردن ساعات كار     ها سياست انعطاف    در برخي كشور  
فرما به همراه داشته و هم از تعـارض ميـان نقـش     است كه هم منافعي براي كار 
  : خانگي و اشتغال كاسته است

ه ودن گـر  هـاي كـار ابتـدا در آلمـان بـا نيـت گـش                فكر شناور ساختن سـاعت    
ترافيكي شهري به وجود آمد ولي پس از آن به عنوان يـك اسـتراتژي بـراي              
بهبود زندگي شغلي كاركنان، ابتدا در كانادا و پس از آن در دهـة هفتـاد بـه                  

هـاي    درصد سازمان29، 1978طوري كه در سال    به؛اياالت متحده راه يافت 
با تحليلي كـه    ) Estes ( ايستس 1990 در سال     ....كار بستند   امريكايي آن را به   

عمـل   پـذير بـه    از بيش از شصت پژوهش انجام گرفته در زمينة برنامه انعطاف       
هايي به كاهش غيبت كاركنـان        آورد، آشكار ساخت كه اجراي چنين برنامه      

وري آنـان را افـزايش        و افزايش خشنودي شغلي آنان كمـك نمـوده و بهـره           
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ايـن  . ثر بوده اسـت   ؤ نقش كاركنان م   داده است، همچنين در كاهش تعارض     
   1.ي سازمان را نيز افزايش داده استور برنامه بهره

تعريـف   تـوان بـا تمهيـداتي كارفرمايـان را راغـب سـاخت كـه بـا بـاز              مي
اين كـار   . اي تعريف كنند    صورت پروژه   هاي سازماني، بخشي از آن را به        فعاليت

 محض. جويي كند   د در فضا صرفه   نتوا  براي كارفرما نيز اين فايده را دارد كه مي        
تـوان     در اداراتي كه چند كارمند در دبيرخانه به تايپ اشتغال دارنـد مـي              ،نمونه

فوريتي را به افرادي سپرد كه در خانه به كار اشـتغال دارنـد و               غير  هاي    فعاليت
 و  2؛دهند  هاي زماني خاصي به ادارة مرجع تحويل مي         محصول كار را در تناوب    

 آنكه كادر علمي خواهران را به حضور در محل كـار             جاي  هشي به پژودر مراكز   
سازي ساعات كار با صفحات مقـاالت پـژوهش،           توان با معادل    موظف كرد، مي  

  . بخشي از ساعات كار آنان را آزاد كرد
ايـن  . آفريني خانگي نيـز قابـل پيگيـري اسـت           هاي كار   ايجاد و تقويت كانون   

هايي  افزايي زنان در فعاليت ، مهارت اول:فعاليت كنندزمينه توانند در سه  ها مي كانون
 ،كنـد؛ دوم    هـاي خـانوار كمـك مـي          كه به كاهش هزينه    ،دوزي  گل  و چون خياطي 

هاي عـصر اطالعـات كـه در خانـه قابـل              طراحي مشاغل جديد متناسب با ويژگي     
هـاي    المللـي بـراي فعاليـت        و سوم بازاريابي در عرصة داخلي و بين        ؛پيگيري باشد 

  . كنند ري، صنايع دستي و محصوالتي كه زنان در خانه توليد ميهن
  اي وقت و دوره  مشاغل نيمهةتوسع. 4ـ11
وقـت     كـار نيمـه     هاي صنعتي به    اكنون شمار بسياري از زنان شاغل در كشور         هم

فرمـا را بـراي دسـتيابي بـه      نكه منافع كار    آ   اين موضوع افزون بر    3.اشتغال دارند 
 را نيـز در پـي       هـاي پرشـماري     قشرخاطر   كند، رضايت     أمين مي بازار كار زنانه ت   

                                                            
 . 116ـ 115، ص اندازهاي مختلف اشتغال زنان و مسائل آن از چشم دانش، عصمت. 1
دليل كاهش تعهدات مالي آنان، از جمله حق  اي را به هاي پروژه  فعاليتفرمايان كاراز آنجا كه . 2

. اي براي فرار از تعهدات كارفرما باشد هتواند زمين پسندند، چنين پيشنهادي مي بيمه، بيشتر مي
توان طرحي ارائه داد كه در آن كارورزان رابطة اسـتخدامي خـود را حفـظ     بر اين اساس، مي   

سازي شده، بخشي از زنان، خود در خانـه           كنند اما ساعات كار آنان با محصول كار معادل          مي
 . پردازند طور شناور به كار مي  يا به

 . 214، ص 2، ترجمة حسن چاوشيان، ج  جامعه و فرهنگ، اقتصاد:اطالعات  عصرمانوئل كاستلز، . 3
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قـت زنـان باعـث        و  براد بورن در تحقيقات خود متوجه شد كه كار نيمـه          «. دارد
صحبتي با شوهر و ايفـاي نقـش مـادري     شود زنان وقت بيشتري را براي هم    مي

ـ   بينانـه   هاي واقـع    داشته باشند، و از سوي ديگر، نسبت به امور مالي نگرش           ي رت
 همچنـين  1.»دهنـد   آمد مـالي تـرجيح مـي        را به در  دارند و خانواده و آسايش آن       

اي     اي كه بر حسب روابط خـانوادگي زنـان، در دوره            مناسب است مشاغل دوره   
خاص، مثالً پس از ورود فرزندان به سنين جواني و فراغت از تربيت آنان قابل               

   2.انجام باشد، طراحي شود
  ازار كار زناننظارت ويژه بر ب. 4ـ12

نخـست، نظـارت بـر انجـام تعهـدات      : شـود   اين نظارت در دو زمينه اعمال مي      
 فرصـت رقابـت     ،ي حقوق زنان شاغل   قانوني توسط كارفرما، تا افزون بر استيفا      

 تـا زمينـة     ، نظـارت اخالقـي    ، و دوم  ؛براي مردان متقاضي كار هم فـراهم شـود        
در هـاي كوچـك و بـسته          حـيط اكنـون م    هم. استفادة ابزاري از زنان كاهش يابد     

. سـازد   پـذيري زنـان را فـراهم مـي          بسياري از مؤسسات خصوصي زمينة آسيب     
ــا تــدوين ضــوابط قــانوني  افــزون بــر اســتفاده از اهــرم نظــارتي، مــي  تــوان ب

   .هاي كوچك در نظر گرفت هايي را براي استفاده از زنان در شركت محدوديت
  ن در شبناظر به ساعت كار زنااصالح مقررات . 4ـ13

هم اكنون شمار درخور توجهي از زنان در ساعات شب در مشاغلي به كار اشتغال               
 الزم اسـت    ي،از اين رو  . يستدارند كه ضرورتي براي حضور زن در آن مشاغل ن         

اي تدوين و اعمال شود كه نتيجة آن حضور زنان در كنار خـانواده،                گونه  مقررات به 
  . در كنار يكديگر حضور دارند كه افراد خانواده باشدهايي  در زمان

  افزايي به اعضاي خانواده  مهارت.4ـ14
 دو طـرف  ه  شـود كـ     رنگ مي   موافقت و مخالفت با اشتغال زنان گاه به قدري پر         

و چگونگي مواجهة اعـضاي خـانواده بـا ايـن           نام اشتغال زنان       دعوا واقعيتي به  
تـه اسـت بايـد از       اگـر خـانواده اشـتغال زن را پذيرف        . برنـد   پديده را از ياد مـي     

محـض  . دار شـود     كردن خأل حضور وي نيـز برخـور         هاي الزم براي پر     مهارت
                                                            

 . 65، ص اشتغال زنان در خانه و اجتماع) پارادوكس(تعارض  يعقوب موسوي، :ك. ر. 1
 . 183، ص شناسي خانواده جامعه ساروخاني، باقر: ك. ر. 2
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تر وي در ساعات آخر روز        نمونه، حضور نداشتن مادر در خانه با حضور كيفي        
ي از جملـه بـا اسـتفاده از خـدمتكار خـانگي              فـشار كـار    ؛تا حدي جبران شود   

 و همـسر افـزايش يابـد؛ و         صحبتي با فرزندان    اي كم شود كه ساعت هم       گونه  به
 كـردن توقعـات خـود بـه          همسر و فرزندان با مشاركت در كارهاي خانه و كم         

  . كاهش مشكالت كمك كنند
   افزايي زنان شاغل مهارت. 4ـ15
هاي الزم براي مواجهـه        كردن مشكالت زنان شاغل نيازمند آن است كه مهارت          كم

اجتماع، و مشكالت خانوادگي    ها در محيط كار و        با مشكالت محيط كار، مزاحمت    
ايي خود در عرصة خانواده،       بيني شود تا بتوانند افزون بر افزايش كار         براي آنان پيش  

  . واني و اخالقي اشتغال را نيز كم كنندهاي جسمي و ر پيامد

  خاتمه 
هـاي مهمـي چـون تـأمين نيازهـاي            تواند مـصلحت    ديديم كه اشتغال زنان، مي    

تواند مخاطراتي را     كه مي   ا در پي داشته باشد، چنان     ضروري خانواده و اجتماع ر    
از سـوي ديگـر، فرصـت       . در پي آورد كه نبايد به سادگي از كنار آنها گذشـت           

آفرينـي زن امـروز       اي كـه بـراي نقـش         امكانات ويژه  زماني بيشتر، تحصيالت و   
هاي اجتماعي، از جمله در شكل احـراز     وجود دارد وي را به سمت ايفاي نقش       

توانـد ايـن ظرفيـت را         جتماعي مي نظام مديريت ا  . كشاند  اي شغلي مي  ه  فرصت
هـاي اخالقـي و    گرايـي عمـومي، گـسترش ارزش    منظور افـزايش حـس هـم     به

ها   كارگيري مفاهيم، ارزش    كار گيرد يا با به       نه و اجتماع به   استحكام و پويايي خا   
داري  ايههاي جهان مدرن در توسعة اشتغال زنان، به تقويت نظام سرم           و شاخص 
انتخاب سبك زندگي مـدرن، كـه گـاه بـا           . ق بردن خانواده كمك كند    و به محا  
آميـزد،    در هـم مـي    ) همچـشمي   چـشم (هاي بومي از جمله نظام مقايسه         ويژگي

و گذاري   جامعه در پـي داشـته اسـت كـه سياسـت            مخاطراتي را براي خانواده و    
  . آيد مار ميش ريزي براي رهايي از آن، يك مسئوليت اجتماعي به برنامه
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هايي كه هراس از تغيير وضعيت موجـود را نتيجـه             ها و گمان    برخالف حدس 
اگر يك بازگشت   «عقيده شد كه       هم 1ندابسو.  توان با دكتر جيمز سي      داده است، مي  

جانبه از اين سبك زندگي در قالب يك نهضت جهاني بـه وجـود آيـد، نتـايج             همه
ها به دنبال خواهد داشت كـه كـاهش نـرخ طـالق، و                براي خانواده انگيزي    شگفت

همچنين دستيابي بـه شـرايط مـورد        . تعادل در خانواده، از آثار مفيد آن خواهد بود        
  2.»توان انتظار داشت ها دستاورد ديگر را مي رفاه بيشتر و دهانتظار كودكان و 

                                                            
1. James C. Dobson.  

  . 66، ص 30، ش سياحت غرب، » در بحراندهخانوا«دابسون، . وگو با جميز سي گفت. 2
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، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلتقي،  نوري طبرسي، حسين بن محمد .72

 . 1365 الحياء التراث، قم، :البيت  آلموسسة
اي بــر  هــاي انــساني، مقدمــه  جامعــهنــوالن، پاتريــك و گرهــارد لنــسكي،  .73

 .1380، 1، ترجمة ناصر موفقيان، تهران، نشر ني، چ شناسي كالن جامعه
 

  فهرست مقاالت
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  . 1383، آذر 8 ش ،) زناننشرية داخلي دفتر مطالعات و تحقيقات (حوراء
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، )قسمت دوم (» توسعة اقتصادي و اشتغال زنان    «رضا،    صديق اورعي، غالم   .5
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زنان، توسـعه   ،  »نقش جنسي و اشتغال   «نوروزي، الدن و زهرا ميالد علمي،        .10
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  ها در روند اشتغال زنان رسانهبررسي نقش 
  1ات برهانيساد حوريه

  مقدمه
 سـريع   رشـد . هاي شگرفي را از سـرگذراند       ، دنيا دگرگوني   بيستم ةبا آغاز هزار  

 نيز ورود زنان به بـازار كـار، از           و  آنها، و استفادة گسترده از    گروهيهاي   رسانه
 گذشـته در كنـار مـردان بـه          هـاي   زمـان زنـان از    .  بـود  هـا   دگرگونياين  جملة  
داري، صـنايع دسـتي و حتـي امـور           هاي اقتصادي مانند كشاورزي، گلـه      فعاليت

شـمار    بـه ها يك واحد اقتصادي      اند، اما از زماني كه خانواده       غول بوده نظامي مش 
ايشان  شد و ديگر     شمرده امور خانگي    ةهاي توليدي آنان در زمر     ت، فعالي آمدند

  .در قبال انجام آنها دستمزدي دريافت نكردند
هـا و    هاي خانگي به كارخانه     وقوع انقالب صنعتي در اروپا و تبديل كارگاه       

 بـراي  بار ديگر زنـان      موجب شد همچنين تغيير و تحول در مفهوم و شكل كار          
، مـشاركت   سـير  ايـن     يافتن ؛ و با ادامه   ر كار روي آورند   افت دستمزد به بازا   دري

 يكي از منزلة  كشورها آن را به كهچنان اهميت يافتاقتصادي زنان براي جوامع     
  .يافتگي مطرح كردند هاي توسعه شاخص

 ،يـابيم  يبا نگاهي به آمار رسمي منتشرشده از سوي مركز آمـار ايـران درمـ    
كه ايـن   حالي  در2، درصد بوده است1/9، 1375 در سال مشاركت اقتصادي زنان 

                                                            
  . ارشد علوم ارتباطات اجتماعيكارشناس. 1
هاي سياسي ـ اقتصادي ايران پـس از    موانع مشاركت سياسي زنان در فعاليت، راد علي ناجي محمد. 2

 . 338، ص انقالب
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آنجاكه مـشاركت اقتـصادي     از. رسيده است درصد   7/17 به   1385رقم در سال    
اي اجتماعي است، بايد توجه داشت كه هرگونه تغييـر در آن تحـت          زنان پديده 

 در  ، مثـال  بـراي . افتادگرايي    تقليل  به ورطة   گوناگون است و نبايد    ي عوامل تأثير
هـا،   ملي چون اسـتفادة گـسترده از رسـانه        عوااز تأثير   توان    مي اين افزايش زمينة  
 سطح تحصيالت و سواد، فشارهاي اقتصادي، عالقه بـه داشـتن      افزون روزرشد  

  1.نقش شغلي و تمايل به برقراري روابط اجتماعي نام برد
 هـاي  علـت  آن بر اشتغال زنان، تنها يكي از     تأثيراگرچه استفاده از رسانه و      

هـا    در حال حاضر رسانه     «بايد توجه داشت كه     ،  استآنان   اشتغال    روند افزايش
هـاي   تـأثير آنهـا بـر رفتـار       شوند و    زا شناخته مي   ترين عامل شتاب   عنوان مهم  به

هـا و    يونـد ميـان رسـانه      شناخت پ  2.»سياسي و اجتماعي افراد انكارناپذير است     
 سـبب   ها به  نهجوامع است؛ چراكه رسا    اشتغال زنان از جمله مسائل مهم        ةمسئل

 آنهـا آمـوزش و      ة وظايفي بر عهـده دارنـد كـه از جملـ           ،حضورشان در جامعه  
، انتـشار جريـان رويـدادهاي       هاي گروهي   رسانهنقش اساسي   . خبررساني است 

را دهد تـا محـيط اطـراف خـود           مي  ياري و همين امر مخاطب را       ،جوامع است 
 عنـوان   بـه رف كنـد و      نيازهاي فردي خود را برط     از اين رهگذار  بهتر بشناسد و    

  . به بهترين شكل وظايفش را انجام دهدعضوي از اجتماع با آگاهي كامل و
  معلومـات  ،ها با انتشار اخبـار گونـاگون علمـي و فرهنگـي            در واقع رسانه  

سازند و در     تر مي   ان را وسيع   و افق ديد آن    دهند  جديدي در اختيار افراد قرار مي     
، كه   نيز ها را  البته نقش آموزشي رسانه   . ندكن  ميتصرف   و  ايشان دخل هاي   ديدگاه

.  نبايـد ناديـده گرفـت   داننـد،   مـي »آمـوزش دائمـي   «شناسان آن را برخي جامعه 
 ،هاي خانواده و معلمـان     علومات و اطالعات، موازيِ كوشش    ها با انتشار م    رسانه

نمـاي    تمـام  ةينـ توانند آ   ازند و مي  س تصوير ذهني مخاطب را از اجتماع خود مي       
ها نقش مهمي در      در نتيجه رسانه   3.سياسي و اجتماعي يك كشور باشند     زندگي  

                                                            
نامـة  ، »برخي عوامل فرهنگي ـ اجتماعي مؤثر بر مـشاركت محـدود زنـان    «نيا،  شيرين احمد. 1

  . 86ـ71، ص 1380، سال 4، ش شناسي ايران انجمن جامعه
، »تأثير وسايل ارتباط جمعي بر مـشاركت سياسـي شـهروندان تهرانـي            «،  پناهيمحمدحسين  . 2

  .138 ، 93، ص 1384 و بهار 1383، زمستان 29 و 28، ش  علوم اجتماعيةفصلنام
  .وسايل ارتباط جمعي، نژاد كاظم معتمد: ك. ر. 3
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 و 1ن دارنـد، سـاال  بزرگمدت  پذيري طوالني پذيري اوليه كودكان و جامعه    جامعه
  2.شوند به پايگاهي براي ساخت جامعه تبديل ميسرانجام 

ـ   اوقات فراغت  دليل داشتن   بهها بر زنان بايد گفت        تأثير رسانه  باباما در     ان، آن
 رسـد امكـان     و به نظر مـي     شوند  تلقي مي  ها    عموماً مخاطباني پرمصرف براي رسانه    

 از  3.گيرنـد  هـا قـرار مـي       رسانه تأثير و بيشتر تحت     اقناع ايشان بيش از مردان باشد     
ـ    ة جامعـ  ذيرش هرگونه تغيير در    پ ،سوي ديگر  تنهـا موجـب گـسترش آن        ه زنـان ن

 زنان  نقش تربيتي  دليل  بهـ   در جامعه نش  خواهد بود، بلكه به پايداري و نهادينه شد       
اشـتغال    سير  ها در    روي، اهميت شناخت نقش رسانه      ازاين.  كرد ـ نيز كمك خواهد    

آيد بايد  ان ميبه ميسخن ها  تأثير رسانه ازكه هنگامي . نمايد يش رخ ميپاز زنان بيش
   اند؟ آفريني نقشگذاري و  تأثيرقادر به حد ه ها تا چ ديد رسانه

  ها تأثير رسانهظريات ن. 1
 كـامالً   ةمرحلـ سه  كنند،   ها را بر مخاطبان بررسي مي      تأثير رسانه هايي كه    ديدگاه

  :ازاند   اين سه مرحله عبارت.گيرند متفاوت و متمايز را دربرمي
  ؛ها مرحلة قدرت مطلق رسانه. 1
 ؛ها مرحلة آثار محدود رسانه. 2
  .ندمي قدرتها   رسانهةمرحل. 3

  ها  درت مطلق رسانه قةمرحل. 1ـ1
 ،كـشيد  ميالدي طـول     1930 ة كه از آغاز قرن بيستم تا اواخر ده        نخست ةمرحل

ـ « ةنظريـ  .كـرد   اشـاره مـي    هـا     وبيش يكـسان رسـانه     به اثرهاي قوي و كم      ةگلول
شـود، بـر ايـن        نيز خوانده مـي    »كمربند انتقال « و   »سوزن تزريقي « كه   ،»جادويي

 كـه در معـرض پيـام قـرار          ي مخاطبـان  ةر همـ   ب ،ي ارتباطي ها    باور است كه پيام   
اين ديدگاه در ميـان مـردم عـادي و          .  بسيار قوي و يكساني دارد     تأثيرگيرند   مي

                                                            
1. See: Hedinsson, E., Television, Family Society- The Social Origins and 

Effects of Adolescent T.V Use.  
  .1384، ؟گونگي ارتباطات جهاني در حال گذار، پايان چند، موالناحميد . 2
  .، ترجمة عليرضا دهقانهاي ارتباطات نظريهتانكارد، . سورين و جيمز دبليو. ورنر جي. 3



   اشتغال زنان  108

  

تواننـد    قدرتي مافوق تـصور دارنـد و مـي         ها    كرده رواج يافت كه رسانه     تحصيل
بر اي بـه آنهـا بخـشند و بنـا            تـازه  شـكل سـاخته،    را منقلـب     ها    افكار و انديشه  
 ، تبليغـات ، در دوران جنگ جهاني اول1.كنند را هدايت ها     رفتار صالحديد خود 

بـرداري   هـاي بـين دو جنـگ نيـز بهـره            و در سال   درخور توجهي يافتند  قدرت  
 تفكـر   ،طور رژيـم جديـد انقالبـي روسـيه         ا و همين  ي ديكتاتوري اروپ  ها    دولت

   2. تثبيت كردها  قدرت مطلق رسانه را در ذهن
 و امـروزه    ، برتـري داشـت    تأثيرهـا وايي در ايجاد    در اين ديدگاه عامل محت    

. آورند شمار مي انديشي به دستي و ساده  خامة را دور  اين دوره،محققان ارتباطات
ي جمعـي انتقـال،     هـا     رسـانه « معتقدنـد     چون پاپ ژان پل    كساني هنوز هم    البته

ـ          ... گرايش به احساسات   گرايـي را    ذتو دستكاري فكري و در نتيجه گريـز و ل
  3.»اند پرورش داده

  ها   محدود رسانهمرحلة آثار. 1ـ2
 تا اوايل سي ة يعني از آغاز دهها،   از سپري شدن دوران قدرت مطلق رسانه      پس
ك كردنـد و سـبب پيـدايي         تـشكي   ديـدگاه  در اين ، افرادي    شصت ميالدي   ةده

به همـراه گـروه      4دكارل هاولن هاي    پژوهش . شدند ها    نظريات اثر محدود رسانه   
 از عوامـل نافـذ در فراگـرد         شـماري  ، شد آغاز 1942تحقيق دانشگاه ييل كه از      

 هـاي  ، پـژوهش ديگـر سـوي  از   .هاي گيرنده را كـشف كـرد        مانند ويژگي  تأثير،
 نـشان داد توانـايي      ،بيا به رياست پل الزارسفلد    مگروهي از محققان دانشگاه كل    

 براي تغيير نگرش افـراد بـسيار كمتـر از آن چيـزي اسـت كـه انتظـار                    ها    سانهر
فـردي نيـز در ايـن         و انتخاب پيام رسانه توسط افراد و ارتباطات ميان         ،رفت مي

  .  استرگذااثرفراگرد 
 بـر   تـأثير  معتقد است رسانه معموالً علت ضروري و كـافي           5ژوزف كالپر 
. كنـد   بخشي از مجموعه عوامل ميانجي عمل مـي        منزلة  به ا تنه مخاطب نيست و  

                                                            
  .، ترجمة باقر ساروخاني و منوچهر محسنيشناسي وسايل ارتباط جمعي جامعه، كازنو ژان: ك. ر. 1
  .، ترجمة پرويز اجالليهاي ارتباطات جمعي آمدي بر نظريه در، دنيس مك كوئل: ك. ر. 2
 . 388، ترجمة عليرضا دهقان، ص تهاي ارتباطا نظريهتانكارد، . سورين و جيمز دبليو. ورنر جي. 3

4. Havland.  
5. Clapper. 
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هـا      و رسـانه  يافـت    ايجاد اثر اهميت     دري فردي   ها     ويژگي ، نقش در اين مرحله  
تـأثيري را بـراي رسـانه     نبودند و اگـر قـرار بـود    رگذاتأثيرتحت هيچ شرايطي  

هـاي      بازسـازي زمينـه    موجـود و     ة آن را تقويت عقيـد     نظر بگيريم ژان كازنو   در
  .د، نه ساختن نگرش جديددان معرفتي و نگرشي افراد مي

  ي قدرتمندها  رسانهمرحلة . 1ـ3
، تـا امـروز ادامـه دارد       شد و    آغازميالدي  شصت   ة سوم كه از اواخر ده     ةمرحل
امـا ايـن   ؛  توجه اسـت   كانون بالقوه و بالفعل     تأثيرهاياي است كه در آن       مرحله

شـده و جديـد از فراينـدهاي اجتمـاعي و            ي اصـالح  ها    رداشتبر ب  تأثيرها مبتني 
، دقـت    قدرتمند با توجه بيشتر به شـناخت       يها    احياي تفكر رسانه  . ندا اي  رسانه

ي اجتمـاعي   هـا      ساختار و انگيزه و پديده     مانند نقش متغيرهاي ميانجي     هبيشتر ب 
ادي ، الگوهـاي فرهنگـي و اشـكال نهـ         هـا     همچون عقايد، باورهـا، ايـدئولوژي     

 ةالبته در اين ميان احياي تفكر ماركسيستي در دهـ         .  همراه بود  ها    توليدات رسانه 
بخشي و كنترل در راستاي منـافع    بر مشروعيتها     قوي رسانه  تأثير كه بر    شصت
ثري در ايـن    ؤگذاشت، نقـش مـ     داري يا بروكراتيك صحه مي     هاي سرمايه  دولت

  .روند داشت
شـدة نظريـات مرحلـة        نة اصـالح   گو ،ندي قدرتم ها    در واقع نظريات رسانه   

البته بايد توجـه    . شدند  تركيب  عوامل فردي و محتوايي    در اين دوران   و   ندا اول
، بلكـه   يابنـد   سادگي بروز نمي   طور عام به    به ها     قدرتمند رسانه  تأثيراتداشت كه   

كار  موقعيت صحيح به  و تحت شوند كه فنون ارتباطي درست     هنگامي ظاهر مي  
  .گرفته شود

، هـا     نشان دادند كه نـوعي وابـستگي ميـان رسـانه           2و دي فلور   1بال روكيج 
 پرشماري هست كنوني موضوعات    ةپيچيدة  در جامع . جامعه و افراد وجود دارد    
 و موارد جديـد نيـز       ، آنها اطالعات نداشته باشد    دربارةكه مخاطب ممكن است     

آور است و افراد     اين ابهام تشويش  . شوند ي بشر افزوده مي   ها  همواره به نادانسته  
  . آورند  روي ميگروهيي ها  براي كاهش آن به رسانه

                                                            
1. Ball-Rokeach. 
2. DeFleur. 
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  در ، توجه به توضيحات كري    ها     رسانه تأثيري  ها     ديدگاه  بر  كلي ي از مرور  پس
ين تـر  توان چنين استدالل كرد كـه عمـده        مي« :گويد  مي وي.  سودمند است  اين باره 

 محـدود و    تـأثيرات  قوي بـه     تأثيرات از   ها     رسانه تأثير راجع به    ها    دليل تغيير ديدگاه  
ي جهان اجتماعي طي اين دوره جستجو       ها    توان در دگرگوني   دوباره قدرتمند را مي   

دانـستند زيـرا ركـود و         قوي مي  تأثير ارتباط جمعي را داراي      1930 ةدر ده .  ...كرد
 مناسبي براي انواع خاصي از اثرگـذاري        ةنگ زمين وحوش ج   حول جريانات سياسيِ 

ي پنجاه و شصت منجر بـه     ها    به همين نحو شرايط عادي دهه     . را فراهم كرده بودند   
 جنـگ،  ة شـصت كـه دور  ةاما اواخر دهـ  . محدود گرديد تأثيراتمطرح شدن مدل    

 روي سـاختار    ش پـي   را ي راديكـالي  هـا     مان بود، شـيوه   أسياسي و تورم تو    كشاكش
  1.» تراوش كردها  ي گذارد كه به درون رسانهاجتماع

 هـا    اساسـاً رسـانه   ـ  مـا  تـصور اولـيِ  ،كنون گذشـت با توجه بـه آنچـه تـا   
ـ رگذاتأثير  در هـا    رسانهيگذارة تأثيراكنون بايد ديد نحو . تا حدي تبيين شدند 

  .روند اشتغال زنان چگونه است

  مباني نظري. 2
  2سازي  برجستهةنظري. 2ـ1

هايي كه به مخاطبان     توانند در پيام    مي ها     به اين معناست كه رسانه     سازي برجسته
در واقـع اگرچـه     . ي فكري آنان را تعيين كننـد      ها     اولويت سازند،  خود منتقل مي  

، بينديـشند توانند به مخاطبان بگويند چگونه        قطعاً مي  ها    ديگر باور نداريم رسانه   
 بـار   ، اول سـازي  اصطالح برجسته . توانند تعيين كنند كه به چه بينديشند        مي آنها

 بـا تحليـل محتـواي    نآنـا .  مطـرح شـد  1972در  4و شـاو  3 مك كامبزةدر مقال
شعارهاي كانديداهاي رياست جمهوري و تحليل نتايج نظرسنجي از مـردم بـه             

 بـا بـزرگ كـردن و اولويـت دادن بـه برخـي        هـا     اين نتيجه رسيدند كـه رسـانه      
  .گذارند  ميتأثيري ذهن ها  وعات بر اولويتموض

                                                            
  . 35، ترجمة پرويز اجاللي، ص هاي ارتباطات جمعي آمدي بر نظريه در،  كوئلمك دنيس. 1

2. Agenda-Setting Theory. 
3. Maccombs. 
4. Shaw. 
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كننـد،   هـا برجـسته مـي     ن آنچه رسـانه    نتايج تحقيق اين پژوهشگرا    اساس  بر
 ،در واقـع  . گيرنـد  بسا رهبران كـشورها قـرار مـي        ن و چه  امعيار قضاوت مخاطب  

 و بـا    دهنـد؛   مي فضاي بيشتري به برخي از آنها        گزينند؛  برمي مطالب را    ها    رسانه
ة  سبب تبـديل شـدنش بـه مـسئل          اين امر   كه ،دهند م به آن اولويت مي    تكرار پيا 

  .شود ت سياسي جامعه ميينتيجه اولو عموم افراد و در
 ةسازي را به شش مرحلـ       فرايند برجسته   و كورت لنگ   گالديس انگل لنگ  

  :كنند كلي تقسيم مي
را پراهميــت و آنهــا را بــارز و مــشخص  برخــي رويــدادها هــا  رســانه. 1

  ؛سازند مي
نظر مخاطبان به پوشش خبري متفـاوتي         مختلف براي جلب   موضوعات. 2

دارند و مباحثي كه دور از ذهن افـراد باشـد بـه پوشـش خبـري بيـشتري                   نياز  
 ؛نيازمندند تا بتوانند نظر مخاطبان را به خود جلب كنند

اي از معاني مرتبط سـاخت تـا         وزهرويدادهاي برجسته شده را بايد با ح      . 3
 ؛براي مردم قابل فهم باشند

توانـد بـر درك موضـوع اثـر           مي ها    ي خاص در رسانه   ها    استفاده از واژه  . 4
 ؛ستها  بگذارد كه در اين ميان استفاده از صفات ارزشي يكي از تكنيك

 بـراي   يك موضوع نيازمند پايـه و مبنـايي        دربارة يگير افراد براي جهت  . 5
در  «اننـد  كه در اين ميـان وصـل كـردن رويـدادها بـه نمادهـايي م                اند؛  وتقضا

 »در راسـتاي رفـع تبعـيض عليـه زنـان          «يـا    »راستاي تساوي حقوق زن و مـرد      
  د در اين فرايند تأثير بسزايي داشته باشد؛توان مي

 اثــر قــول كــردن  نقــل يــك رويــدادربــارةد  افــراد مــشهورهمچنــين از. 6
   1.دهد زايش ميسازي را بارها اف برجسته

هـا بـا بـه تـصوير            سازي در اينجا اين است كه رسـانه         برجسته ةنقش نظري 
، موضوع اشتغال را در ذهن گـروه        نددر جامعه مشغول به كار    كشيدن زناني كه    
 بـر   ،؛ حتي گاه با تيتـر يـك قـرار دادن بحـث اشـتغال              سازند  هدف برجسته مي  

                                                            
، ترجمة عليرضـا دهقـان، ص   هاي ارتباطات  نظريهتانكارد،  . مز دبليو سورين و جي  . جي ورنر. 1

388.  
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اي از عدالت   نشانهمنزلة بهتوان   موضوع اشتغال زنان را مي    . افزايند اهميت آن مي  
در « تـوان آن را بـا عبـاراتي چـون          حتي مي . مطرح ساخت  تر اجتماعي گسترده 

 به  ،با اظهارنظر بزرگان كشور   سرانجام   گره زد و  » محوري دولت  راستاي عدالت 
  . ساختش عموم جامعه تبديلةمسئل

  1 كاشتةنظري. 2ـ2
 آننبـرگ دانـشگاه     ة رئيس دانشكد  ،رج گربنر و كاشت رهيافتي است كه ج     ةنظري

ي هـا     تحت عنوان شـاخص   را   تحقيقاتي   1960 ةاو در ده  . نسيلوانيا مطرح كرد  پ
ي هـا     چگونه بر باورها و ديـدگاه      آغاز كرد تا دريابد تماشاي تلويزيون        فرهنگي

ه كنند كـ   گروه آننبرگ استدالل مي   . گذارد  مي تأثير جهان واقعي    ةبينندگان دربار 
در صورت بازوي فرهنگي اصلي جامعه درآمده اسـت و           امريكا تلويزيون به  در  

   2.گويد ها را مي  يكي از اعضاي خانواده اغلب بيشتر داستانجايگاه
ي هـا     اين نظريه، تلويزيون در كاركرد گزارشـگري خـود بـه ابـالغ پيـام              بنابر  

اثر اين  . دهند  مايش مي  ن پياپيي يكساني را    ها    اي گرايش دارد كه درس     پيوسته هم به
 .خواند  مي »كاشت« آن را    كند كه گربنر   ي مشابه چيزي را توليد مي     ها    با پيام مواجهه  
 هـر   .سـت  اي  جاذبـه  ي بلكه شبيه فراگـرد    ؛سو نيست  و سمت  يك فراگرد بي   كاشت
تـأثير   تحت   ها     گروه ة اما هم  ، تالش كند  متفاوت بيننده ممكن است در جهت       هگرو
ـ  كاشت بخشي از فراگرد دا     ي،رو  اين   از. يان مركزي واحدي هستند   جر م، پويـا و    ي
  . استپيشيني ها   و زمينهها   تعامل ميان پيامةروند پيش

 ساخت تصوير دنياي اطـراف اسـت، كـه البتـه            ، اصلي فراگرد كاشت   تأثير
مـصرف بـيش از     (مصرف    در مخاطبان پر   تأثيري گربنر نشان داد اين      ها    پژوهش

  . بيشتر استارهاب) روز ساعت در شبانهر چها
 4»تشديد«  و 3»جريان اصلي « عنوان   با ، از دو مكانيسم ديگر    همچنين گربنر 

 در تثبيـت و     هـا      رسـانه  تـأثيرات  در واقـع بـه       »جريـان اصـلي   «. كند نيز ياد مي  
ـ هـا،   اگـر رسـانه  . هاي درون جامعه اشاره دارد     سازي ديدگاه  يكسان  ،ال مثـ راي ب

                                                            
1. Cultivation Theory. 
2. Gerbner, The Mainstreaming of America: Violence Profile No. 11, p. 17. 
3. Mainstream. 
4. Resonance. 
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زنـان كـه    ويـژه     زندگي زنان شاغل را بيشتر به تـصوير كـشند، بيننـدگان و بـه              
كنند زنان در جهـان واقـع        ، باور مي  آيند  شمار مي   بهاي   مخاطبان پرمصرف رسانه  

گونـه اسـت كـه تعـابير و تفاسـير            ايـن . قدر مشاركت اقتصادي دارند   نيز همان   
  .يابند  نفوذ مي، شده رايج»جريان اصلي«منزلة  به زندگي، ةاي شد رسانه

ي هـا     دهد كه اثر كاشت بـر برخـي گـروه           زماني رخ مي   »تشديد«مكانيسم  
كه ها    در رسانه اي   به تصوير كشيدن خانواده   محض نمونه،   . اجتماع تشديد شود  

ي هـا      بـسيار كمتـري در ديـدگاه       تـأثير ،   مشغول بـه كارنـد     وآن هر د  زن و مردِ    
  1.اند رمصرفال زنان دارد تا زناني كه پ اشتغزمينة در مردمصرف  تماشاگران پر

ن معموالً از پـذيرفتن     آنا بر زنان اين است كه       ها     رسانه ر تأثي  ديگر در  مهم ةنكت
رونـد و    يك واقعيت ملموس زندگي يك مرحله فراتر مي   منزلة  بهاي   ي رسانه ها    پيام

درنـگ ارزيـابي      آن را در حيـات فـردي و خـانوادگي خـويش بـي              تأثيرو  اهميت  
  2.كشد ها بسيار بيشتر طول مي   اين پيامةكنند، حال آنكه قضاوت مردان دربار مي

   ناهماهنگي شناختيةنظري. 2ـ3
ـ ها     شـناخت  كوشـند   داران اين ديدگاه معتقدند مردم مي      طرف  بـا يكـديگر     شاني

 آنهـا   كوشند  مي دارند و عقايد متفاوت     ها    هماهنگ باشد؛ يعني افرادي كه ارزش     
رو   هاي ناهماهنگي روبـه      شناخت  و هنگامي كه فرد با     ، با هم هماهنگ سازند    را
  .دهدكند تا ناهماهنگي را كاهش   مي شود، سعي مي

 3يـدر  ها   تـوازن از ة نظريـ .اند  پردازان پرشماري به اين نظريه پرداخته       نظريه
د و يـك مقولـه       شناختي او از دو فر     ةسيستم ساد . اي از اين نظريات است     گونه

  و ديگـري   »زنـان « يك مخاطب    ، مورد بررسي ما   مسئلهشود، كه در     تشكيل مي 
  .است » اشتغال زنانةمسئل«د نظر ور مة و مقول»رسانه«

 و نگرش مثبتـي     اند  لئ بگيريد كه زنان براي رسانه اعتباري خاص قا        درنظر

                                                            
 .388مة عليرضا دهقان، ص ، ترجهاي ارتباطات نظريهتانكارد، . سورين و جيمز دبليو. ورنر جي. 1
، هـا و مخاطبـان      ها، نهادهـا، جنـبش      دولت: ارتباطات سياسي در عمل   پالتز،  . ديويد ال : ك. ر. 2

 .ترجمة مهدي شفقتي
3. Heider. 
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 و آن را    اشـتغال زنـان دارنـد     دربـارة    نيـز نگـرش مثبتـي        ها    رسانه .به آن دارند  
شود زنان بيكار جامعه در ايـن ميـان احـساس           كه موجب مي   سازند  برجسته مي 

   .ناهماهنگي كنند
  

                                                                                  
                                                               

  
يدر اين است كه    ها       فرض .نشان دارد مده از نوعي عدم توازن      حالت پديدآ 

بـراي برگردانـدن تعـادل    كننـد و نيروهـايي    ي نامتعادل كنش ايجاد مي   ها    حالت
آورد تـا     تركيب نامتوازن براي توازن به فرد فشار مي        ،ديگر عبارت  به. آفرينند  مي

  .تا به توازن برسديابد  هايش تغيير ايجاد كند و اين تغيير ادامه مي در نگرش
 تغييـر در     فراينـد  ها بر اين اصل اسـتوار اسـت كـه          چگونگي تغيير نگرش  

 ،در مثـال فـوق     .كننـد  آيد كه فشار كمتري بر فرد وارد مي        هايي پديد مي   نگرش
  :چند حالت براي رسيدن به توازن متصور است

 ؛رسانه منفي شوددربارة نگرش زن . 1
                        

                                   
                                           

 ؛    اشتغال منفي شوددربارةديدگاه رسانه . 2
                                                                                                                     

  
                                                                             

 
 . اشتغال تغيير كنددربارة نگرش زن. 3

                                                                                                                     
                                                                                                                     

  
كـرد تـا حالـت     رسانه بايد تغييـر مـي  دربارة  نگرش زن  نخست، حالتدر  
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 اصلي اطالعات   منبع را   ها    دانيم كه افراد رسانه    وقتي مي  «اما. آمد تعادل پديد مي  
شار  اين تغيير نگرش فاند، لئ قاي خاص و براي آن اعتبار  1»كنند خود معرفي مي  

  .سازد زيادي بر فرد وارد مي
دربـارة مـسئلة    ماني بود كه رسانه بايد نگرش خود را         زناظر به   حالت دوم   
دانـيم    كـه مـي    گونـه   ؛ اما همـان   داد تا تعادل دوباره برقرار شود      اشتغال تغيير مي  

 ، وارد كنند و فشارِ   رت و يا در زمان طوالني تغيير مي       ند هاي ب  هاي رسانه   سياست
ياست دهـد   پس اين احتمال بسيار كم است كه رسانه تغيير س         . بسيار زياد است  

  . اشتغال زنان منفي كنددر بابو نگرش خود را 
دربارة اشتغال تغيير   داد كه زن ديدگاهش را       هنگامي رخ مي  نيز  حالت سوم   

شوندگي زنان باالست، در اين رابطه كمترين فشار        كه ضريب اقناع   ازآنجا .داد مي
  .كند تا به حالت تعادل برسد را وارد مي

خواه مثبت  ـ   فرهنگة طبق سند پكن براي اشاعها  كه رسانهدر واقع ازآنجا
 معتبر بودن رسانه در ذهن دليل بهو  2،اي دارند العاده و خواه منفي ـ ظرفيت فوق 

 وجود دارد كه رسـانه تـصوير واقعـي جامعـه را بـه نمـايش                 باورمخاطب اين   
 دست بـه تغييـر نگـرش و         ، مخاطب براي ايجاد هماهنگي با اجتماع      ،گذارد مي

تـوان تغييـر در      در واقع همرنگي را مـي     . زند تا همرنگ جماعت باشد     رفتار مي 
 اعمال فشار واقعي يا خيالي از طرف فرد ديگر          ةرفتار يا عقايد شخص در نتيج     

  3. تعريف كرد... يايا گروهي از مردم
 خـود كـه شـناخت نقـش         ةپس از بررسي مباني نظري به سـنجش فرضـي         

  .پردازيم  در روند اشتغال زنان است ميها  رسانه

  شناسي روش. 3
ـ             در روند  ها    براي بررسي نقش رسانه    ي  اشـتغال زنـان بـه تحليـل محتـواي كم

علـت انتخـاب خبرگـزاري ايونـا از ميـان ديگـر       . پـردازيم  مي 4خبرگزاري ايونا 
                                                            

  .، ترجمة مرتضي كتبيافكار عمومي، الزارژوديت : ك. ر. 1
رفع تبعيض عليه زنان و     نقد و بررسي كنوانسيون     : زنان و حقوق برابر    ،عالسوندفريبا  : ك. ر. 2

  . سند پكن
  .388، ترجمة عليرضا دهقان، ص هاي ارتباطات نظريهتانكارد، . سورين و جيمز دبليو. ورنر جي. 3

4. IWNA=Iranian Women News Agency. 
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 اختصاص يافتن آن به اخبار زنان و تـازگي نـسبي حـضورش در ايـن                ها    رسانه
 دفتر خبـري    25اش در مشهد،      ر مركزي به جز دفت  خبرگزاري ايونا    .استعرصه  

 زنـان و    ةرساني و پژوهش در حـوز       ايونا با هدف اطالع    .دارددر سراسر كشور    
علـت  . كنـد  فعاليت مـي صالح  راهكارهاي مناسب به مراجع ذية  خانواده و ارائ  

     ة دنـيس مـك     اين است كه بنابر گفتـ     نيز  ي  استفاده از روش تحليل محتواي كم
دنبـال   يد همـواره بـه    پژوهـي معمـوالً و شـا       مخاطب« ،شناسي  مخاطب در   كوئل

   1.»تحليل محتوا بوده است
 1952 در سـال     اولين تعريف نسبتاً كامل از تحليل محتوا را برنارد برلسون         

او تحليل محتوا را تكنيكـي تحقيقـي بـراي بررسـي مـنظم، عينـي و                 . ارائه كرد 
بارة تكنيـك بـودن تحليـل       حتواي آشكار ارتباطات خواند و بعدها در      مقداري م 

  2.نظر كرد و آن را روشي تحقيقي ناميد محتوا تجديد
گونه معرفـي     حتواي كمي را اين   تحليل م  5و فيكو  4ليسي 3،اما بعدها رايف  

  :ندكرد
»  و تكرارپذير نمادهاي   ) سيستماتيك( مند م، آزمون نظا  يتحليل محتواي كم

 گيري  اندازه  معتبرِ  قوانينِ اساس  بري عددي   ها    اي است كه طي آن ارزش      ارتباطي
ي آماري روابط بين آن ها  شود و سپس با استفاده از روش    ت داده مي  به متن نسب  

منظـور توصـيف محتـواي ارتباطـات،         ايـن عمـل بـه     . شـود    تحليل مي  ها    ارزش
  ارتبـاط ـ چـه در   ةي آن يا پي بردن به بافت و زمينـ ا معنةباراستخراج نتيجه در

 محتـوا را   مك كوئل6.»گيرد صورت ميف ـ   مصرة توليد و چه در مرحلةمرحل
گويد امروزه بسيار بديهي اسـت محتـوا چـه از             مي كهداند    مي تأثيرچونان گواه   

ي هـا    زيـرا پيـام  ؛سان نيست يكتأثيراتديد فرستنده و چه از ديد گيرنده داراي        
و كننـد   ي گوناگون تفسير    ها    خاطبان مختلف به شيوه   مممكن است   را  اي   رسانه

                                                            
 . 141 ترجمة مهدي منتظر قائم، ص ،شناسي  مخاطب،مك كوئل دنيس. 1

2. Newbold, Chris, The Media Book,  Arnold, London, 2002. 
3. Riffe. 
4. Lacy. 
5. Fico. 

اي، كـاربرد تحليـل       هاي رسـانه    تحليل پيام فيكو،  . جي  ، استفان ليسي و فردريك      رايفدانيل  . 6
  . 25، ترجمة مهدخت بروجردي علوي، ص محتواي كمي در تحقيق
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اي بدون مطالعه    تأثير آثار رسانه   ديگر شاهد آوردن براي      سوي و از    ،به كار برند  
  1.پذير نيست و دقت كافي در محتوا امكان

حتوايي است كه علت     مستلزم تحليل معنادار م    ،   رسانه تأثير ةپژوهش دربار 
 پـس ايـن نـوع تحقيـق بايـد      .بررسي كندمورد نظر تأثيرات رسانه را در حوزة    

چيزي بيش از صرف شاهد آوردن براي قـرار گـرفتن در معـرض پيـام رسـانه                  
  .باشد

 زمـاني مـورد     ةواحد تحليل، خبرهاي ايـن خبرگـزاري اسـت كـه در دور            
بـر يـك واحـد تحليـل        هر مطلب يا خ   ( درج شده است  ) نمونه آماري ( بررسي
  .)ه است گرفته شددرنظر

  در روند  ها    هدف اصلي بررسي، دستيابي به اين واقعيت است كه آيا رسانه          
 درج مطالـب و     ة نحـو  ، نقشي دارند يا خير؟ بـدين منظـور         زنان  اشتغال افزايش

 زيادي در رسيدن بـه ايـن هـدف          حدتواند تا    اخبار زنان در اين خبرگزاري مي     
يـق و گـرفتن     ق زماني مورد بررسي كه متناسب با هـدف تح         ةورد. باشدگشا    راه

 كـه در واقـع سـال پـيش از     است 1384نظران انتخاب شده، سال      آراي صاحب 
  .است درصد 7/17افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان به 

تعطيلـي در برخـي     ( خبرگـزاري    پـژوهش و وضـعيت    توجه بـه هـدف      با  
اي  گيري طبقـه    و همكارانش كه نمونه     و همچنين پيشنهاد رايف    ،) سال روزهاي

اي بـا    نمونه) شود  روز مي  24 دو روز از هر ماه سال را كه ساالنه           صورت  به( را
 24 ،دانستند مي ـ   تصادفي از يك سالة نسخ35ـ حتي بيش از يي  حداكثر كارا

 واحد تحليـل را تـشكيل       244  جمعاً روز خبرهاي خروجي خبرگزاري ايونا كه     
  .شده استررسي ب، داد مي

  پرسش اصلي تحقيق . 4
سازي نقـش    ها با برجسته      ا استناد به محتواي مطالب خبرگزاري ايونا، آيا رسانه        ب

  گذارند؟ شغلي زنان بر روند اشتغال آنان تأثير
                                                            

  .، ترجمة پرويز اجالليهاي ارتباطات جمعي  نظريهآمدي بر در، دنيس مك كوئل: ك. ر. 1
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  ي تحقيقها  فرضيه. 5
بين محتواي مطلب و مطالبي كه به زنان اختصاص دارنـد، رابطـة معنـاداري               . 1

  .وجود دارد
بين مطالبي كه به زنان اختصاص دارنـد و رويكـرد انتقـادي مطالـب رابطـة                 . 2

 .معناداري وجود دارد
رابطة معنـاداري    بين مطالبي كه به زنان اختصاص دارند و محل رويداد خبر          . 3

 .وجود دارد
رابطـة معنـاداري     بين ماهيت مطالب و مطالبي كه به زنان اختـصاص دارنـد           . 4

 .  وجود دارد

   روايي و پايايي تحقيقةحاسب مةنحو. 6
، انـد    كافي واضح، صريح و دقيق     قدرهاي تحقيق به     براي اطمينان از اينكه زيرمقوله    

 قابـل فهـم   خوبي   به) پژوهشگر( براي كدگذار    ها     زيرمقوله هاي   شد تا تعريف   سعي
 از طريق كنترل انتـساب عناصـر واحـد بـه            ، و سپس صحت عمل كدگذاري     ،باشد
 آزمـوده  1ي مختلف، با استفاده از فرمول ويليام اسـكات ها   در زمان ي واحد   ها    مقوله
از مطالـب   )  خبر 37حدود  (  درصد پانزدهلي،  بدين منظور پس از كدگذاري او     . شد

» داشتن رويكرد انتقـادي   «و  » ماهيت مطلب «،  »محتواي مطلب «مربوط به متغيرهاي    
 كدگذاري  دست همان كدگذار دوباره     ي، به كدگذار از   2پس از سپري شدن يك ماه     

 درصد توافـق    و  گرديد،  محاسبه ، كدگذاري ةسپس درصد توافق بين دو مرحل     . شد
 آمد و با قـرار      دست  به ها    مورد انتظار نيز از مجموع مجذورات درصدهاي زيرمقوله       

يب ، ضـر  در فرمـول اسـكات     شده و مـورد انتظـار      دادن درصدهاي توافق مشاهده   
 درصـد چـون    .آمـد  دست    به  درصد 64/89 حدود   ها    قابليت اعتماد براي اين مقوله    

 نتـايج   تـوان بـه     مـي  بود   85ه براي هر سه متغير مورد سنجش بيش از          دست آمد   به
  . اعتماد كردآمده دست  به

                                                            
1. William Scott. 

 بـين دو    ة انجام شود، بايد فاصـل      اول كدگذاري مجدد توسط همان كدگذار    اگر   استگفتني   .2
 پـذير نبـود    ي زماني اين امر امكـان     ها     دو ماه باشد كه به علت محدوديت       كم  دستكدگذاري  

 ).نگارنده(
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  ي تحقيقها  يافته. 7
  ها  فراواني داده. 7ـ1
  مطالبمحتواي. 7ـ1ـ1

  
 با  ميزانشده بيشترين     مطلب كدگذاري  244 از ميان    ،جه به جدول باال   با تو 

 اختصاص يافته    و اشتغال   به موضوعات اقتصادي   ، مطلب 41 درصد يعني    8/16
. درصد قرار دارنـد   شانزده   با   ، اخبار سياسي  ، بسيار كمي از آن    ة و با فاصل   ،است

، اسـت درصـد    8/0 محتواها كـه     ديگر محتواي مطالب را پس از       ميزانكمترين  
 اخبـار اجتمـاعي در      .دهنـد   خبر تشكيل مي   پنج درصد و     دو مطالب آموزشي با  

رتبة سوم؛ اخبار خانوادگي در رتبة چهارم؛ و اخبار بهداشت و بيماري در رتبـة          
 فرهنگي در جايگاه شـشم و اخبـار ورزشـي و    همچنين اخبار . پنجم قرار دارند  

با نگاه كلي به جدول باال      . مذهبي به ترتيب در جايگاه هفتم و هشتم قرار دارند         
يابيم كه در اين خبرگزاري موضوعات اقتصادي و اشـتغال در درجـة اول                درمي

درصد تجمعيدرصد خالص رصدد ها  فراواني يافته  محتوا

 0/16 0/16 0/16  39  سياسي

 8/32 8/16 8/16 41 اشتغال /اقتصادي
 5/47 8/14 8/14  36  اجتماعي

 1/61 5/13 5/13 33  خانواده
 9/70 8/9 8/9 24  فرهنگي
 73 0/2 0/2 5  آموزشي
 8/75 9/2 9/2 7  حقوقي

 7/87 9/11 9/11 29 بهداشت و بيماري
 0/93 3/5 3/5 13  مذهبي
 2/99 1/6 1/6 16  ورزشي
 100 8/0 8/0 2  ساير

  100 100 244 جمع كل
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هـاي ذهنـي افـراد را مـشخص             ها اولويـت      اهميت قرار دارند و ازآنجاكه رسانه     
توان انتظار داشت اشتغال و موضوعات اقتصادي به اولويت اصـلي              مي كنند،  مي

  . زنان در زندگي تبديل شود
  اخبار اختصاصي زنان  .7ـ1ـ2

  
كنيم اگرچه خبرگزاري زنان در اهداف خود         مشاهده مي با توجه به جدول     

 درصـد اخبـار آن، يعنـي        4/32كند، محور اصلي      انعكاس اخبار زنان را ذكر مي     
دهند؛ كه اين مسئله جاي كمي تأمـل           خبر، را زنان تشكيل نمي     244 خبر از    79
  .دارد

  ر جامعه  دبه وضع موجود رويكرد انتقادي .7ـ1ـ3
 132 درصـد يعنـي      1/54شـده      مطلب كدگـذاري   244از  با توجه به جدول باال      

 درصـد اخبـار   9/45خبر به وضع موجود جامعه رويكـردي انتقـادي ندارنـد و      
با توجه به تفاوت اندكي .  خبر به وضع موجود رويكرد انتقادي دارند  112يعني  

يجه گرفت اين خبرگـزاري     توان نت   شود مي   كه ميان اين دو زيرمقوله مشاهده مي      
  .كوشد تا رويكردي متعادل و تا حدي خنثا در قبال اجتماع داشته باشد مي

  
رويكرد انتقادي به وضعيت 

درصد   درصد  فراواني  موجود در جامعه
  خالص

درصد 
  تجمعي 

  9/45  9/45  9/45  112  رويكرد انتقادي دارد
  100  1/54  1/54  132  رويكرد انتقادي ندارد

    100  100  244  جمع كل

  اشتغال زناندر قبال گيري  جهت .7ـ1ـ4
 درصد 9/92 خبر مربوط به اشتغال زنان       42دهد كه از ميان       جدول باال نشان مي   

درصد   درصد فراواني محور اصلي خبر
  خالص

درصد 
  تجمعي

 6/67 6/67 6/67 165  ندا محور اصلي خبر زنان
 100 4/32 4/32 79  تندمحور اصلي خبر زنان نيس

  100 100 244 جمع
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 درصـد   4/0نگـرد و تنهـا        گيري مثبت مي     خبر به اشتغال زنان با جهت      39يعني  
البتـه  . شـود   گيري منفي دارند كه شامل فقط يك خبر مي          آنها در اين باره جهت    

گراسـت   فتني است كه ديدگاه اين خبرگزاري به امر اشتغال زنان مثبت اصالح        گ
  .وبوي فمينيستي ندارد و رنگ

  
  درصد تجمعي  درصد خالص درصد فراواني گيري جهت

 9/92 9/92 0/16  39  مثبت 
  6/97  8/4  8/0  2  منفي 
  100  4/2  4/0  1  خنثي
  ـ  100  2/17  42  جمع
  ـ  ـ  8/82  202  شود شامل نمي
  ـ  ـ  100  244  جمع

  سازد  كدام منبع اخبار را مي.7ـ1ـ5
ها و نهادهـا      توان نتيجه گرفت كه بيشترين منبع اخبار سازمان         از جدول فوق مي   

در . انـد   سـاخته )  درصد 5/27( خبر را    67شده     خبر كدگذاري  244هستند كه از    
  خبر، منبعي بـود كـه كمتـرين خبـر را           3 درصد و    2/1اين ميان، نهاد رهبري با      

 درصد در رتبـة دوم؛ دولـت        3/21هاي علمي با        در اين ميان گروه   .  است  داشته
 درصـد در جايگـاه چهـارم؛ و         1/13 درصد در رتبة سـوم؛ ديگـران بـا           8/16با  

. طور مشترك در جايگاه پنجم قرار دارنـد          درصد به  3/5احزاب و افراد عادي با      
منبـع  . يافته است  درصد به مجلس شوراي اسالمي اختصاص        9/4رتبة ششم با    

  . درصد اخبار نيز مشخص نيست5/4
  

  درصد تجمعي  درصد خالص  درصد  فراواني  منبع
 9/4 9/4 9/4 12 مجلس
 7/21 8/16 8/16 41 دولت
 27 3/5 3/5 13  احزاب

 4/48 3/21 3/21 52 ي علميها  گروه
 8/75 5/27 5/27 67  ها و نهادها سازمان

 1/81 3/5 3/5 13  افراد عادي
 3/94 1/13 1/13 32 نراديگ
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 8/98 5/4 5/4 11 نامشخص
 100 2/1 2/1 3  نهاد رهبري

   100 100 244  جمع

  ها  آزمون فرضيه. 7ـ2
   معناداري وجود داردةبين محتوا و اخبار اختصاصي زنان رابط .7ـ2ـ1
  

    خير  بله    محتوا  جمع  محوريت زنان
  39  24  15  مقدار
   %100   %5/61  % 5/38  محتوادرصد از 

  سياسي   %5/39   %4/30   %91  محوريت زناندرصد از موضوعات با 

   %16   %8/9   % 1/6  آوري شده جمعدرصد از جمع خبرهاي 
  41  3  38  مقدار

   % 100   %3/7   %7/92  درصد از محتوا
   %8/16   %8/3   % 23  درصد از موضوعات با محوريت زنان

اقتصادي 
  اشتغال/ 

   %8/26   %2/1   %6/15  آوري شده اي جمعدرصد از جمع خبره
   %100   %2/47   %8/52  درصد از محتوا  اجتماعي  36  17  19  مقدار

   %8/14   %0/7   %8/7  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع     %33   %5/21   %5/11  درصد از موضوعات با محوريت زنان
  33  7  26  مقدار

   %100   %2/21   %8/78  درصد از محتوا
  خانواده   %7/24   %9/8   %8/15  درصد از موضوعات با محوريت زنان

   %5/13   %9/2   %7/10  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع
  24  11  13  مقدار

   %100   %8/45   %2/54  درصد از محتوا
  فرهنگي   %8/21   %9/13   %9/7  درصد از موضوعات با محوريت زنان

   %8/9   %5/4   %3/5  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع
  5  2  3  مقدار

   %100   % 40   %60  درصد از محتوا
  آموزشي   %3/4   %5/2   %8/1  درصد از موضوعات با محوريت زنان

  %2   %8/0   %2/1  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع
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  7  1  6  مقدار
   %100   %3/14   %7/85  درصد از محتوا

  حقوقي   %9/4   %3/1   %6/3  ناندرصد از موضوعات با محوريت ز

   %9/2   %4/0   %5/2  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع
  29  4  25  مقدار

   %100   %8/13   %2/86  درصد از محتوا
   %3/20   %1/5   %2/15  درصد از موضوعات با محوريت زنان

بهداشت 
و 

   %8/11   %6/1   %2/10  جمع  بيماري
  13  8  8  مقدار

   %100   %5/38   %5/61  درصد از محتوا
  مذهبي   %1/11   %3/6   %8/4  درصد از موضوعات با محوريت زنان

   %3/5   %2   %3/3  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع
  15  3  12  مقدار

   %100   %20   % 80  درصد از محتوا
  ورزشي   %1/11   %8/3   %3/7  درصد از موضوعات با محوريت زنان

   %1/6   %2/1   %9/4  ي شدهآور درصد از جمع خبرهاي جمع
  2  2  ـ  مقدار

   %100   %100  ـ  درصد از محتوا
   %5/2   %5/2  ـ  درصد از موضوعات با محوريت زنان

   %8/0  % 8/0  ـ  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع
  244  79  165  مقدار

   %100   %4/32   %6/76  درصد از محتوا
   %100   %100   %100  درصد از موضوعات با محوريت زنان

  ساير

   %100   %4/32   %6/67  آوري شده درصد از جمع خبرهاي جمع
 

     P<0.001         d .f = 10               X ² = 45.596                     
محتـوا و اخبـار     تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـين              مي با توجه به جدول فوق    

ابطة معناداري وجـود     درصد اطمينان و يك درصد خطا ر       99ن با   اختصاصي زنا 
به مسائل )  درصد اخبار23(از ميان اخبار با محوريت زنان بيشترين ميزان        . دارد

كمترين ميزان را به خـود     )  درصد 8/1(اشتغال اختصاص دارد و اخبار آموزشي       
خوبي مشخص شده است كه با انعكـاس اخبـار            در اينجا به  . دهند  اختصاص مي 
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هـا      ين درصد در اين زيرمقوله در حوزة رسـانه        اقتصادي و اشتغال زنان با بيشتر     
روي، رسانة مورد نظر در روند اشتغال زنـان نقـش             سازي شده، و ازاين     برجسته

  .كند محرك را ايفا مي
ـ        ب .7ـ2ـ2 د و رويكـرد انتقـادي مطالـب        ين مطالبي كه به زنان اختصاص دارن

  . معناداري وجود داردةرابط
  
 

رويكرد 
 داردانتقادي

انتقادي 
 ردندا

 جمع

 165 82 83 مقدار
درصد از اخبار با محوريت 

  زنان
3/50%   7/49%  100 %

درصد از كل خبر با رويكرد 
 انتقادي و غير انتقادي

1/74%  1/62%   

با محوريت 
 زنان است

 %6/67  %6/33  %0/34 جمع 
 79 50 29 مقدار

بار با محوريت درصد از اخ
 زنان 

7/36%   3/63%  100% 
درصد از كل خبر با رويكرد 

 انتقادي و غير انتقادي
9/25%  9/37 %  

محور اصلي
 اخبار

با محوريت 
  زنان نيست

 %4/32  %5/20  %9/11 جمع 
 244 132 112 مقدار

درصد از اخبار با محوريت 
 زنان 

9/45%  1/54%   100% 
درصد از كل خبر با رويكرد 

 نتقاديانتقادي و غير ا
100%  100%   

  جمع

 %100  %1/54  %9/45 جمع 
  

  P<0.005         d .f = 1                        X ² = 3.976                  
 بين مطالبي كه محـور اصـلي آنهـا را زنـان             ،با توجه به آزمون آماري فوق     

 3/50 . معنـاداري وجـود دارد     ةيكرد انتقادي اخبـار رابطـ     ودهند و ر   تشكيل مي 
دهنـد، رويكـرد انتقـادي      درصد اخباري كه محور اصلي آنها را زنان تشكيل مي         
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  . درصد اين دسته از اخبار رويكرد انتقادي ندارند7/36دارند، و
اختصاص دارنـد و محـل رويـداد خبـر           بين مطالبي كه به زنان    ة   رابط .7ـ2ـ3

  .معنادار است
  

 
محل رويداد

 داخلي
محل رويداد

 داخلي
 جمع

 165 29 136 مقدار
درصد از كل خبر با
 محوريت زنان

4/82%   6/17%  100%  

درصد از كل اخبار 
 آوري شده جمع

4/65%  6/80%  6/67%  

با محوريت زنان
 است

  %6/67  %9/11  %7/55 جمع 

 79 7 72 مقدار

درصد از كل خبر با
 محوريت زنان

1/91%   9/8%  100%  

درصد از كل اخبار 
 آوري شده جمع

6/34%  4/19%  4/32%  

 محور
اصلي اخبار

با محوريت زنان
  نيست

  %4/32  %9/2  %5/29 جمع 

 244 36 208 مقدار
درصد از كل خبر با
 محوريت زنان

2/85%  8/14%  100 

درصد از كل اخبار 
 آوري شده جمع

100%  100%  100%  
  جمع

  %100  %8/14  %2/85 جمع 
  

P> 0.05         d .f = 1                       X ² = 3.226                 
ـ  ة معنـاداري  رابط  آزمون كاي اسكوئر   اساس  بر  ين مطـالبي كـه بـه زنـان          ب

 از كل مطالب مخـتص زنـان        . خبر وجود ندارد    محل رويداد  باد  اختصاص دارن 
.  داخـل ايـران روي داده اسـت         درصـد  4/82 درصد در خارج از ايران و        6/17

 درصد اخبار داخل ايران     2/85همچنين از مطالبي كه به زنان اختصاص ندارند،         
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  . درصد اخبار خارج از ايران رخ داده است8/14و 
كه بـه زنـان اختـصاص        بين ماهيت مطالب و مطالبي        معناداري ة رابط .7ـ2ـ4

  .دارند وجود دارد
  

 
با محوريت 
زنان است

با محوريت 
 جمعان نيستزن

 228 75 153 مقدار
درصد از اخبار با ماهيت 

 مدار رويداد
1/67%   9/32%  100% 

 %4/93  %9/94  %7/92درصد از اخبار با محوريت زنان
  رويداد
 مدار

آوري  درصد از كل خبر جمع
 شده

7/62%  75/30%  4/93% 
 14 4 10 مقدار
ار با ماهيت درصد از اخب
 مدار رويداد

4/71%   6/28%  100% 

  %7/5  %1/5  %1/6درصد از اخبار با محوريت زنان
  فرايند
  مدار

آوري  درصد از كل خبر جمع
 شده

1/4%  6/1%  7/5%  

 2 ـ 2 مقدار
درصد از اخبار با ماهيت 

 مدار رويداد
 %100 ـ  100%

  %8/0 ـ  %2/1درصد از اخبار با محوريت زنان

ماهيت

نامعلوم

آوري  درصد از كل خبر جمع
 شده

  %8/0 ـ  8/0%

  244  79  165  مقدار
درصد از اخبار با ماهيت 

 مدار رويداد
6/67%   4/32%   100%  

  %100   %100   %100محوريت زناندرصد از اخبار با
 جمع

  %100   %4/32   % 6/67آوري شده درصد از كل خبر جمع
  

P> 0.05         d .f = 2                             X ² = 1.078                  
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دست آمده، بين ماهيت مطلب و مطالبي كه به زنان اختصاص             پاية نتايج به  بر     
 7/62دهـد     همچنين جدول فوق نـشان مـي      . دارند رابطة معناداري وجود ندارد    

ــدار و    ــستند رويدادم ــا ه ــان محــور آنه ــه زن ــاري ك ــ1/4درصــد اخب د  درص
  . فرايندمدارند

تـر سـاختن مـردم        گفتني است اگر اخبار فرايندمدار باشند، هدف آنها آگاه        
تـر شـود، بايـد     يافتـه  اي متكي به خود و توسـعه    است و وقتي قرار است جامعه     

هاي اجتماعي در   بارة پديده گونة فرايندي به انتشار خبرها پرداخت تا بتوان در به
  .ه مخاطبان آگاهي دادچارچوب رفع نيازهاي انساني ب

  گيري بندي و نتيجه جمع
با توجه به تغيير در روند مشاركت اقتصادي زنان و رشد روزافزون اسـتفاده از               

تـوان گفـت      شـده مـي     هاي گروهي و نتايج تحليل محتـواي كمـي انجـام              رسانه
 آيند و نبايد از تأثيرات      شمار مي   زا به   ها در اين روند يكي از عوامل شتاب           رسانه

  .آنها غافل بود
آينـد،    شمار مي   ها معتبرترين منبع دريافت اطالعات افراد به          ازآنجاكه رسانه 

با برجسته كردن زناني كه در بازار كار نقش شغلي دارند، جهان واقـع زنـان را                 
با كاشت چنين تصوري،    . اند  كنند كه در آن اكثر زنان شاغل        اي ترسيم مي    گونه  به

شـود و در جامعـه        هاي اصلي زنان تبـديل مـي          دغدغهمسئلة اشتغال به يكي از      
كننـد بـا    از سوي ديگر، زناني كه شـاغل نيـستند، احـساس مـي     . يابد  رسوخ مي 

اند و دچار فشار ناشي از ناهماهنگي شـناختي خواهنـد شـد و       جامعه ناهمرنگ 
تـرين تغييـر، تغييـر در         فـشار   ازآنجاكـه كـم   . براي رفع آن اقـدام خواهنـد كـرد        

شوندگي زنـان بـسيار باالسـت،         ذهني مخاطب است و ضريب اقناع     ايستارهاي  
زايـي   ها نقـش شـتاب    گونه رسانه آيند و اين آنان در پيِ داشتنِ نقش شغلي برمي   

  .ايفا خواهند كرد
با توجه به اين نكته كه خبرگزاري ايونا به مشاركت اقتصادي زنان بيش از              

از پراهميـت بـودن ايـن         يمشاركت سياسي آنان پرداخته بود، و اين خود حـاك         
مسئله براي آن است، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اگرچه مشاركت اقتصادي               

شود، اگر زنان     يافتگي مطرح مي    هاي توسعه     منزلة يكي از شاخص     زنان امروزه به  
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مثابة فرصتي بـراي ارتقـاي منزلـت اجتمـاعي و نقـشي ثـانوي                 به اين مسئله به   
شده براي زنان را فداي انجام نقش شغلي خود           عريفهاي اصلي ت      بنگرند، نقش 

از سوي ديگـر، اگـر بـه        . نخواهند كرد و به انجام هر كاري تن در نخواهند داد          
منزلة نقشي ثانوي نگريسته شود، زنان از سوي اجتماع بـراي بـر          اشتغال زنان به  

احساس اجبار نخواهند كـرد و ايـن امـر از            عهده گرفتن بخشي از مسائل مالي     
همچنـين اگـر حـضور زنـان در         . شارهاي رواني آنان حين كار خواهد كاست      ف

جامعه تنها با مشاركت اقتصادي آنان مطرح شود، احساس ناهمرنگي در زنـاني            
كه در جامعه حضور دارند و حضور آنان از جنس مـشاركت اقتـصادي نيـست                

توجـه بـه    با  . نيز پديد خواهد آمد، و اين امر چندان به سود جامعه نخواهد بود            
هاي ذهني افـراد كـه سـرانجام بـه              ها در اولويت      تأثيرگذاري بسيار باالي رسانه   

هـا بايـد در         شـود، رسـانه     تبديل مي  مداران  هاي اصلي جامعه و سياست        اولويت
هاي ارتباطي خود دقت بسيار داشته باشند تا جامعـه را بـه سـوي                   محتواي پيام 

  .مدتش سوق دهند اهداف طوالني
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  الملل بررسي وضعيت اشتغال زنان در نظام بين
  )المللي بين يها سازمانها و  وكار  سازنگاهي به(

   1مريم فرهمند

  مقدمه
منزلـة يـك      با آغاز قرن بيستم و شكوفايي انقالب صنعتي، توسعة اقتـصادي بـه            

تا پـيش از آن،  . هاي جوامع مدني مطرح شد گذاري اصل استراتژيك در سياست   
اي ديگر    مكاتب فكري و فلسفي و رجحان برخي از آنها بر پاره          ظهور و سقوط    
در قرن حاضر،   . گرفت  داري و معيار توسعه در كشورها قرار مي         اساس حكومت 

هـاي    ريـزي و كنتـرل موقعيـت        هايي با ماهيت اقتصادي كه تـوان برنامـه          فلسفه
ي فكـري   ها  اين نحله . اي دارند   ـ اجتماعي را داشته باشد، جايگاه ويژه        اقتصادي

هاي قدرت و مـديريت بـراي         اند از سيستم    با ايجاد ساختارهاي سياسي توانسته    
پيشبرد اهداف خود استفاده كرده، ابزارهـاي الزم را بـراي بـه آزمـون گـذاردن                 

  .دست آورند هاي خويش به فرضيه
هـاي    مكاتبي چون ليبراليسم، ماركسيسم، سوسياليسم و كاپيتاليسم در دهـه         

اند بر    توانسته  هاي خاص خود      ادالت اقتصادي، هر يك با شيوه     اخير با تنظيم مع   
در ايـن ميـان   . اي از جهان تـسلط يافتـه، نفـوذ خـود را گـسترش دهنـد         گوشه

                                                            
 مـسائل زنـان، پژوهـشگاه علـوم         علمي گروه بررسـي   ن، عضو هيئت     زبا كارشناس مترجمي . 1

  .انساني و مطالعات فرهنگي
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بخشي بـه     نورديد تا با اصالت       كاپيتاليسم با تمام قدرت مرزهاي جغرافيايي را در       
  . سود، سرمايه و رشد اقتصادي به سلطة جهاني دست يابد

ليد و مصرف، با افزايش سرمايه، كه نياز شديدي به انواع انـرژي             معادلة تو 
طيـف  . براي حركـت و ادامـة بقـاي خـود داشـت، ارتبـاطي تنگاتنـگ يافـت                 

هاي فسيلي، مكانيكي و تأمين نيروي انساني براي كنتـرل و             اي از انرژي    گسترده
داري به كار گرفته شد و تحـولي شـگرف در جامعـة               هاي سرمايه   گردش چرخ 

در اين ميان اسـتفاده از نيـروي كـار ارزان قيمـت بـه شـدت               . اني پديد آمد  انس
داري را بـه پتانـسيل    ورزان حـوزة سـرمايه   شـد كـه توجـه انديـشه       احساس مي 

  . ناكردني نيروي كار زنان معطوف كرد باور

  تاريخچة ورود زنان به بازار كار. 1
شدة دولتي     تعريف مند زنان در مشاغل     توان قرن حضور نظام     قرن نوزدهم را مي   
هـاي شـغلي، زنـان        با آغاز انقالب صنعتي و افزايش ظرفيت      . و خصوصي ناميد  

هـاي    وارد عرصـه  » تحت فشار شرايط و نه براساس انتخاب      « گفتة ماركس     بنابه
ها موجب راندن  داري با تأكيد بر كاهش هزينه  نظام سرمايه1.كار و اقتصاد شدند 

گشت كه معموالً زنان      يا بازار جانبي كار مي    هايي از نيروي كار به حاشيه         بخش
تـرين مـشاغل      در قرن نوزدهم يكي از مهم     . گان به اين بخش بودند      شد  از رانده 

 گفتـة هلنـا     بنـا بـه   زنان، حضور آنان در صنعت نساجي و پوشاك بود؛ هرچند           
هاي خانگي، مانند پرستاري، آشپزي، معلمي و مـشاغلي            خدمات بخش  2وتزاك

گرفت؛ اما آنچـه نمـود        برمي  اي از نيروي زنان را در       يف گسترده از اين دست، ط   
اي كـه     گونه  اي داشت، كار زنان در صنعت پوشاك و تزئينات لباس بود؛ به             ويژه

  . حدود يك ميليون زن انگليسي در اين بازار اشتغال داشتند1871در سال 
تر، بـه تقويـت بخـش خـدمات و سيـستم              داري در مرحلة پيشرفته     سرمايه

هـاي اداري،     اداري خود ناگزير شد، كه با اختراع ماشين تحرير و توسـعة نظـام             
زنان به اين دست مشاغل روي آوردند، و در پايان قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن          

                                                            
1. Karl Marx, The Class Basis of Politics and Revolution, p. 37. 
2. Helena Wojtczak. 
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 هزار نفر از زنان در كشورهاي صنعتي مشغول به كار در ايـن               بيستم حدود صد  
   1.حوزه بودند

 هاي جديدي را پـيش  هرنشيني راهامكان تحصيل در مقاطع باالتر و رشد ش  
هـاي آغـازين قـرن        كرده در سـال     كه رشد زنان تحصيل     روي زنان گشود؛ چنان     

 به پانزده درصـد در      1900بيستم بسيار چشمگير بود و از شش درصد در سال           
    2. رسيد1920سال 

هاي كارگري زنـان در امريكـا بـه رهبـري              نخستين اتحاديه  1903در سال   
 و چنـد تـن ديگـر از فعـاالن     5 هـاميلتون   و آليس4 مك داول  مري 3جين آدامز، 

 ايجاد شد كـه بـراي بهبـود         6هاي بازرگاني زنان    كارگري، با عنوان ليگ اتحاديه    
داري   در اين ميان نيـز سـرمايه      . كردند  وضعيت كار زنان و دستمزدها فعاليت مي      

لطبع بـه   هاي اجتماعي و سياسي زنان را، كه با         به صور مختلف كوشيد تا آگاهي     
انجاميد، افزايش دهد، و با تبليغاتي كه گاه          گسترش حضور آنها در بازار كار مي      

از . رنگ تناقض داشت، آنان را به سطوح بـاالتر اشـتغال و سياسـت فراخوانـد               
سوي ديگر، تحريكات فمينيستي، گـسترش شهرنـشيني و ارتقـاي تكنولـوژي،             

رد كه با كـاهش كـار خانـه،      آو  تسهيالتي را براي كنش اجتماعي زنان فراهم مي       
اي، زمان الزم را براي كار خـارج از           داري و سقوط محبوبيت خانوادة هسته       بچه

هاي مختلـف اقتـصادي       تدريج زنان شاغل در بخش      به. كرد  خانة زنان ايجاد مي   
هاي خاص زنان را      اي شدند يا انجمن     هاي كارگري صنفي و حرفه      وارد اتحاديه 

يل افزايش توان آنها در ورود به عرصـة اجتمـاعي و            چه دل   تشكيل دادند كه اگر   
ها و فاصـلة حقـوقي و         شد، در حقيقت تنها در پي رفع تناقض         سياسي تلقي مي  

 7.دستمزدي ميان زنان و مردان صورت گرفته بود
هـاي روزافـزون بـازار        ورود ابتدايي زنان به بازار كار، كه در پـي تـشويق           

توان الزم و مهـارت كـافي زنـان بـراي           دليل عدم     گرفت، به   سرمايه صورت مي  
                                                            

1. E. Flexner, Century of Struggle: The Women’s Right Movement in The 
USA, p. 116. 

2. D. Reische, Women and Society, p. 75. 
3. Jane Addams. 
4. Mary McDowell. 
5. Alice Hamilton. 
6. Women’s Trade Union League. 
7. H. Kroos, American Economic Development, p. 36. 
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رويارويي با مشاغل صنعتي و خدماتي، به پذيرش زنان از جانب كارفرمايان بـا              
  . دستمزدهاي اندك و در مشاغل ثانوي انجاميد

اي به نام فمينيـسم       اين مسئله با جنبش اجتماعي زنان همگام شد، و پديده         
آمد، بستر حـضور      شمار مي   بههاي فكري تأثيرگذار قرن معاصر        كه خود از نحله   

انگيزه به چرخة     شده و با    زنان را در بازار كار فراهم ساخت، و اين نيروي تهييج          
تر قرار گرفت     فمينيسم در كنار مكاتب بزرگ    . چندان بخشيد   اقتصادي رونقي دو  

ها شكل گرفت،  هاي متفاوت فمينيستي با اين نحله هاي جديدي از شاخه  و نظام
هـاي متفـاوت اجتمـاعي، بـه          بهتر فرايند اشتغال زنان در اليـه      كه براي بررسي    

  . شود هاي ديگر اشاره مي برخي از اين تركيبات فمينيسم و ايسم

  مكاتب فمينيستي و رويكرد آنها به اشتغال زنان. 2
   فمينيسم ماركسيستي .2ـ1

 ايـن مكتـب شـغل و كـار        به عقيدة . ورزد    ماركسيسم بر طبيعت انسان تأكيد مي     
اين ديدگاه فكري در    . آورندة ماهيت او و درك وي از خويشتن است          رد، پديد ف

ـ سوسياليـستي را پديـد آورد كـه           رابطة اجتماعي و كار افراد، فضايي اقتصادي      
 2 و انگلـس   1ماركس. هاي سياسي و اجتماعي بود      ها قدرت بالمنازع عرصه     سال

تند بـر ضـد نظـام       دانـس   هاي كار و كارگري مـي       كه تنها جريان بشري را جنبش     
هـاي كـارگري را       داري مباحثات مفصلي ارائه دادند و همـواره اتحاديـه           سرمايه

ابزاري مناسـب بـراي رويـارويي بـا تزايـد و غلبـة سـرمايه و نفـوذ فئوداليتـه                     
وي در   .اي به مـسئله زنـان داشـته         انگلس توجه ويژه  در اين ميان،    . شمردند  مي

زنـان بـا    «: نويسد  مي ،صي و كشور  خانواده، مالكيت خصو  كتاب معروف خود،    
دليـل آن اسـت كـه مـردان در           ، بـه  رسـد    و اگر چنين به نظر نمي      ،مردان برابرند 

 مالكيـت خـصوصي بـه صـورت توليـد           هنگامي كـه  . خانواده نقش مولد دارند   
مالكيـت    مـردان بـر    ةاحاطـ . دهنـد   درآيد، زنان قـدرت خـود را از دسـت مـي           

كنـد     را به نظامي مردساالر تبديل مـي       خصوصي و ايجاد ارزش افزوده، خانواده     
  3.»ش بردة پدر يا شوهر را خواهد داشتكه زن در آن نق

                                                            
1. Marx. 
2. Engels. 
3. Friedrich. Engles, The Origin of The Family, Private Property and The 

State, p. 57.  
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هاي سوسياليستي در زمينة      هايي با ديدگاه    هاي ماركسيستي مشابهت    انديشه
آنان معتقدند آزادي كامل زنان با گسترش سوسياليـسم         . كار و اشتغال زنان دارد    

داري ميـسر     داري و بچه     انجام وظايف خانه   و ارائة خدمات دولتي به زنان براي      
هـا آزادي زنـان را در گـرو مبـارزة آنـان بـا نظـام           خواهد بـود، و ماركسيـست     

   1.روي، فمينيسم ماركسيسم با اين باور شكل گرفت زاين دانند، ا داري مي سرمايه
 كـارگري، و عـضوي از احـزاب          در اين ديدگاه، زن، يـك مولـد در طبقـة          

 اسـتثمار   ةداري، ريـش     طبقاتي و سـرمايه    هاي  ي شده، تقسيم  گرا تلق   سياسي چپ 
  .آيند شمار مي بهجنسي و جنسيتي زنان 

ها و پيـدايش      هاي جديد سوسياليست    پس از انقالب بلشويكي و مرزبندي     
هاي خود بـه      پردازي  تغييرات رفرميستي، لنين و تروتسكي در مبارزات و نظريه        

ارتباط ناگسستني «لنين، . ماعي پرداختندهاي اجت ديدگي زنان در اليه   تحليل ستم 
را » ميان موقعيت انساني و اجتماعي زن با مالكيت خـصوصي بـر ابـزار توليـد               

ــانواده را از    ــان در درون خ ــة زن ــر در وضــعيت ديرين ــاخت و تغيي ــرح س مط
  2.هاي اساسي در اين زمينه دانست بسترسازي

المللـي    بي و بـين   هاي حز   هاي ماركسيست، نشست    بر اثر القائات فمينيست   
در كشورهاي كمونيستي برگزار شد و مسائل مختلفي چـون بيكـاري، اشـتغال              

هاي كارگري زنان، مراقبت اجتمـاعي        زنان، دستمزد مساوي، حمايت از اتحاديه     
جنين مطرح شـد؛      از مادران، اصالح قوانين خانواده و ازدواج، حق بدن و سقط          

داري و    يدگي روابـط نظـام سـرمايه      هاي ماركسيست پيچ    اي كه فمينيست    گونه  به
 در  3هاي خود قـرار دادنـد و ميـشل بـارت            مقولة جنسيت را در اولويت برنامه     

بـه  . ديدگي آنان شـمرد  ، نظام خانواده را رمز ستم  ستم امروز بر زنان   كتاب خود   
مـزد خـانگي نـصيب زن و كـسب            عقيدة وي، در تقسيم نامتوازن كار، كار بـي        

هـاي نظـام      شود كه اين وضع از ويژگي       نصيب مرد مي  درآمد و اعتبار اجتماعي     
  4.داري است سرمايه

                                                            
1. Tony Cliff, Class Struggle and Women’s Liberation. 
2. Mary Waters, Feminism and Marxist Movement, p. 44. 
3. Michelle Barrett. 
4. Michelle Barrett, Women’s Oppression Today, p. 141. 
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  فمينيسم سوسياليسم. 2ـ2
دگاه فكري، تعابيري چون جـنس، جنـسيت، قوميـت، نـژاد، طبقـات              ن دي يادر  

 بـر  سـتم    ةهاي اقتصادي، پديد آورنـد      المللي و نظام    هاي بين  اجتماعي، مرزبندي 
داري را    هـا، نظـام سـرمايه       ون ماركسيست نيز همچ ها    فمينيست سوسيال. اند  زنان

عامل سوق دادن زنان به سوي دستمزد كمتر و حضور در توليد و كـار نـابرابر                 
 آن روي آوردن آنـان بـه ازدواج بـراي تـأمين زنـدگي و                ة كـه نتيجـ    ،اند  دانسته

 سازد،   هاي مادري و همسري است كه آنها را وابسته و محدود مي             پذيرش نقش 
 نظـام   اسـتواري هـاي خـصوصي و عمـومي بـه            تمـايز حيطـه    با   ،و غيرمستقيم 

 2زن و سوسياليسم  در كتاب    1 آگوست ببل  1883در سال   . انجامد  مردساالري مي 
پـردازد كـه بعـدها از          همـسر مـي    ةبه رنج زنان در نظام خانواده و تحت سـلط         

دمـوكرات    يعني حزب سوسـيال    ،ترين حزب سوسياليستي   هاي فكري بزرگ    پايه
 بلندمـدتي همچـون تقويـت       هـاي   زمينـه، راهبـرد   در ايـن    .  آمـد  رشما  به ،آلمان

 ماننـد مهـد     ،هاي كارگري و تقويت مراكز حمايـت اجتمـاعي از زنـان             اتحاديه
روزي و    هـاي شـبانه      زايمـان، رواج پانـسيون     ةها، بنيادهاي كاريابي، بيمـ      كودك

ظـاهر فمينيـسم ماركسيـستي و         اگرچه به  3.شدتصويب قوانين سياسي پيگيري     
اصالت جامعه اعتقاد دارند، تمايز اين دو مكتب در نحوه و نوع             به  سياليستي  سو

ها به تفاوت زنان و مردان در اجتمـاع           سوسياليست. استنگرش آنها به جامعه     
ه در بـسياري از  و گاه برتري جايگـاه زنـان در اجتمـاع معتقدنـد و ايـن مـسئل              

 ديـده   5ن سـيمون   و سـ   4ها چـون ويليـام تامـسن        فمينيست هاي سوسيال   نوشته
  6.شود مي

تنيـده وجـود دارد كـه        هـم   دو سيـستم در    سوسياليستي معتقد است     انديشة
 9رووو چـود ) 1974 (8، ميـشل )1989 (7 روديك.سازد جنسيت و اقتصاد را مي  

                                                            
1. August Bebel. 
2. Women and Socialism. 
3. August Bebel, Women and Socialism, 1984. 
4. William Tomson. 
5. San Simon. 
6. Kathtin Perutz, Marrige Is Hell, p. 14. 
7. Ruddick. 
8. Mitchell. 
9. Chodorow. 



     137الملل    بررسي وضعيت اشتغال زنان در نظام بين 

 

ميـشل،  . انـد   دادهارائـه   را  هاي خاص مربوط به زنـان و اشـتغال            نظريه) 1982(
هـا و جنـسيت       يدي، اجتماعي كردن بچـه     كار تول  را دربارة روابط متفاوت زنان    

هــا و   مهــارتكرو و روديــو چــود1. اســتكــردهقــدرت اقتــصادي بررســي 
دانند كـه وجـه تمـايز          جنسيتي آنان مي   ترين شاخص   كاري زنان را مهم     محافظه

ساز صلح و آرامش در بازار كار، سياسـت و          تواند زمينه    مي ،زنان در اجتماع بود   
   2. جهاني باشدةجامع

اي بـا اقتـصاد        دوگانـه  ة فمينيسم سوسياليسم، زنان رابطـ     هاي  انديشه پايةبر
دار   يـك زن خانـه    . گيرند  ند و هم مورد مصرف قرار مي      ا  كننده   هم مصرف  :دارند

 بلكـه   ، آن هم نه با پول خود      ،شود   كاالهايي است كه خريداري مي     ةكنند مصرف
تنهـا يـك     اوبخـشد و       و اين مسئله قدرت انـدكي بـه وي مـي           ،با پول ديگري  

كـاال مـورد     يـك منزلة    به وي   ،از سوي ديگر  . كننده است  ود منفعل مصرف  موج
  3.گيرد مصرف قرار مي

مـدار    مثابة نجات از سيستم سـلطه       در اين ديدگاه خروج زنان و اشتغال، به       
روي،    ايـن    از. واسطة داشتن پـول و سـرمايه اسـت          مردان و نفي قدرت آنان به     

نظـر    ر اين نحله همچون ماركسيسم و كمونيسم مد       مسئله مالكيت گروهي نيز د    
بنـابراين مـسائلي چـون نگهـداري كودكـان و آمـوزش آنهـا، از                . گيرد  قرار مي 

وظايف جامعه تلقي شده، خـانواده و نقـش مـادري مفهـوم خـود را از دسـت                   
ها جـايگزين     روزي و مهد كودك     به همين منظور مراكز نگهداري شبانه     . دهد  مي

بندهاي خانوادگي و    ترتيب، زنان بدون قيدو     د تا بدين  شون  يمحيط امن خانگي م   
ــه  ــار شــده، دغدغ ــاي ك ــاطفي، وارد بازاره ــوعي   ع ــن دســت را ن ــايي از اي ه

  ! افتادگي تلقي كنند عقب
  فمينيسم راديكال و ليبرال. 2ـ3

گيـري نظـام      اين دو شاخة فمينيسم، از تأثيرگذارترين نظريات بـر رونـد شـكل            
هـاي تنـدرو بـا        فمينيـست . انـد   ز اواخر دهة شصت بوده    فكري و ارزشي زنان ا    

                                                            
  . 134، ترجمة فرنگيس اردالن، ص شناسي خانواده و ازدواج جامعهآندره ميشل، . 1

2. Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering. 
3. Barbara Ehrenreich, “What Is Socialist Feminism?”, Win Magazine. 
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پردازنـد كـه بـا        نيازي زنان از مردان به ترسـيم فـضاي جديـدي مـي              فرض بي 
. هايي چون رفـع سـلطة مـردان و رفـع خـشونت بـا زنـان همـراه اسـت                   وعده

هاي خود براي تعريف هويت جديد بـه محـو    هاي راديكال در راهبرد    فمينيست
. رهاي جديد و آزمون آنها در عرصة اجتماعي پرداختنـد         ها و طراحي باو     ارزش

هاي راديكال، اخالق سنتي و قيود خـانوادگي را           تقريرهاي اومانيستي فمينيست  
دسـت    گونه نظامي كـه بـه       ساالرانه دانستند و در برابر هر       هاي مرد   زاييدة انديشه 

هـاي    روهبندي اجتماع به گ     ها، دسته   راديكال. مردان هدايت شود، موضع گرفتند    
خانواده، مردان، دولت و مراكز اقتصادي را مفـاهيمي انتزاعـي شـمرده، آنهـا را                

 در كتـاب معـروف خـود،    1كيت ميلـت  . دانند  دستاورد رويكردهاي جنسيتي مي   
دليـل حمايـت مـالي و قـرار گـرفتن در              زن به : نويسد   مي 2،هاي جنسي   سياست

. شـود    از وي مـي    محيط امن خانواده مجبور به ارضاي جنـسي مـرد و اطاعـت            
داشته  اي نيازمنديم كه فروپاشي تسلط مردان را در پي  بنابراين به انقالب جنسي

هاي راديكال و ليبرال،      هاي فمينيست   رسد آماج تهاجم انديشه      به نظر مي   3.باشد
اي كه وظايف همسري و مادري در حكم          گونه  عدم استقالل مالي زنان است؛ به     

اي   در اين ديدگاه هيچ نقش جنسيتي     . ين پديده بودند  اي براي ا    متغيرهاي وابسته 
شد و همگي زاييدة اطاعت و تبعيـت مـالي زن از مـرد                به رسميت شناخته نمي   

ها، جريانـات مـوج دوم فمينيـستي،          زمان با ارائة اين ديدگاه      هم. آمد  شمار مي   به
هجوم زنان براي ورود به بـازار كـار را شـدت بخـشيد و اصـالت خـانواده را                    

زنان براي داشتن شغل و كسب درآمد كوشيدند تا    . شدت تحت تأثير قرار داد     به
تمام موانع را از سـر راه خـود بردارنـد، و نخـستين تحركـات در ايـن زمينـه،                     

  .هاي مادري و همسري گرديد معطوف به نقش
  داري و فمينيسم  سرمايه. 2ـ4

ي و جهاني نمـود     الملل  جنبش زنان در موج دوم و با رواج تشكيل نهادهاي بين          
كوشـيد    چـه بيـشتر مـي     گرايـي هر    كاپيتاليـسم بـا هـدف مـصرف       . اي يافت   تازه

مباحثي چون تـساوي جنـسيتي و       . كند  اي را براي زنان تعريف        هاي تازه   هويت
                                                            

1. Kate Millett. 
2. Sexual Politics. 
3. Kate Millet, Sexual Politics, p. 77.  
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گرايي را پديد    هويت سياسي براي زنان، رويكرد جديدي بر مبناي اصالت مادي         
 سـاختارهاي فرهنگـي و سـنتي        داري،  يافتة نظـام سـرمايه      حركت سازمان . آورد

پـي ايجـاد      بـاز در    سـازي از ديـر      نورديد و با طرح تئوري جهاني       كشورها را در  
المللي و جهاني بـود تـا بتوانـد بـا مـديريت و مهـار                  ها و نهادهايي بين     سازمان

اصــطالح  ويــژه در كــشورهاي بــه اوضــاع جهــاني زمينــة تزايــد ســرمايه را بــه
داري   هاي فمينيستي اگرچه در آغاز نظـام سـرمايه          هگرو. يافته فراهم آورد    توسعه

دانـستند،    داري مدرن و متناقض با آزادي و رهايي زنان مي           را ترويج نوعي برده   
با كهنه شدن افكار ماركسيستي و سوسياليستي و اثبات عدم كارايي آنها در گذر    

وت زمان، به ابزاري براي ايجاد بازارهاي مصرف جديد و توليد نيازهـاي متفـا             
  .ويژه زنان، تبديل شدند براي اجتماع به

ويـژه     جامعـة غـرب، بـه      1948هاي خود در سال        در نوشته  1مارگارت ميد 
اي وصف كرد كه براي موقعيـت مـردان ارزش بيـشتري قائـل                امريكا را جامعه  

توانـستند    كردند و نمي    زنان در برابر اين نقش مردان احساس حقارت مي        . است
بنابر اظهارات وي، ايـن مـسئله از دو         . د قائل شوند  شخصيت مستقلي براي خو   

در » ارزشي نقـش مهـم و خـالق زنـان           فرو«و  » ارزش بيشتر نقش مردان   «جنبة  
   2.جايگاه همسر و مادر بوده است

هاي معاصر، با تأكيد بر اين موضوع كه جامعه توفيقات مردان را              فمينيست
ر و مـادر در خانـه ارج        در بازار كار، بيش از مشاركت زنـان در جايگـاه همـس            

گونـه    نهد، جنبشي را آغاز كردند، اما متأسفانه، آنان در پـذيرش و نـوع ايـن                 مي
گذاري به خطا رفتند و با پذيرش فرودستي نقش سنتي زنـان در جايگـاه               ارزش

همسر و مادر، آنان را براي ورود به بازار كار براي كـسب مـوقعيتي اجتمـاعي                 
ليكن اضمحالل نهـاد خـانواده در فـضايي         . دندمانند موقعيت مردان ترغيب كر    

صورت گرفت كه جايگاه مشخص و معتبري براي حـضور اقتـصادي زنـان در               
  . كار بازاري ترسيم نشده بود

پس از جنگ جهاني دوم و رشد صنايع سنگين، زنان بـه مـشاغلي از ايـن                 
منـد    هـاي سـازماني و نظـام        دست روي آوردند و حضور آنان به صورت گروه        

                                                            
1. Margaret Mead. 
2. Margaret Mead, Male and Femal, p. 21.   
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المللي و  با ايجاد سازمان ملل متحد در اين دوران و تأسيس نهادهاي بين. آمددر
اي  هاي تحت نظارت سازمان ملل، وضعيت اشتغال زنان وارد مرحلة تازه      آژانس

المللي با شعار تساوي جنسيتي در پي برخورد بـا            هاي بين   شد؛ زيرا اين سازمان   
تـصاد برآمدنـد تـا بـا        مسائلي از اين دست در سـطوح سياسـت، فرهنـگ و اق            

هاي جديدي را در سراسر جهان پديد آورنـد           دهي به وضعيت زنان، نظام      سامان
اي   گونـه   هـاي سياسـي و اقتـصادي را بـه           هاي كالن، موازنه    گذاري  و با سياست  

انديـشة سـازماني    . هدفمند و قانونمند در جهت اهداف اصلي خود اداره كننـد          
وري در شـكل      الت سرمايه و افـزايش بهـره      بر اص   المللي مبتني   اين نهادهاي بين  

يافتة آن بود تا بتواند با انقباض و انبساط بازار كار، نبض اقتصادي جهان                توسعه
 مثال بسياري از    براي. را در كنترل صاحبان سرمايه و قدرتمندان سياسي درآورد        

  براي الحاق  زمينهالمللي و فراهم آوردن       ها با تصويب معاهدات بين     اين سازمان 
هـاي جنـسيتي      گذاري و تغيير در سياست      عمالً بسترهاي قانون   ،كشورها به آنها  

 در وضعيت   پرشماري كه تأثيرات    ،آورند  را در كشورهاي ملحق شده فراهم مي      
براي بررسي بهتر اين    .  است برجاي نهاده زنان چه در سياست و چه در اقتصاد،         

ـ    نهـا  آ ةد و رابط   اقتصا ةهاي جهاني در حيط     به برخي از سازمان    ،مسئله  ة بـا مقول
  . پردازيم مياشتغال زنان 

  المللي و اشتغال زنان هاي بين  سازمان. 3
  المللي كار  سازمان بين. 3ـ1

 1»المللـي كـار     سازمان بين «هاي جهاني در اين عرصه،        ترين سازمان   يكي از مهم  
(ILO) تحت معاهـدة    1919مقر اصلي اين سازمان در ژنو بوده، در سال          .  است 
 تأسيس شـد و پـس از انحـالل          3هاي ليگ ملل    منزلة يكي از آژانس      به 2ورساي

هدف اين  . هاي پراهميت سازمان ملل درآمد      اين ليگ، در شمار يكي از سازمان      
منظـور دسـتيابي بـه        هاي شغلي براي زنـان و مـردان بـه           سازمان ارتقاي فرصت  

حـاظ كرامـت   مشاغل توليدي و متناسب، در شرايط آزاد، مـساوي، امـن و بـا ل             
                                                            

1. International Labour Organization. 
2. Treaty of Versailles. 
3. League of Nations. 
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به همين منظور اين سازمان با ايجاد مباني اصولي و قـوانين            . انساني افراد است  
كوشد تا به چهار محـور كليـدي در           هاي ويژه به افراد مي      كار و آموزش مهارت   

  . عرصة اشتغال دست يابد
 ايجاد استاندارد و اصول بنيادي و حقوق كار؛. 1
 ؛)كارآفريني(اشتغال . 2
 اعي؛تأمين اجتم. 3
  .وگوي اجتماعي گفت. 4

ــزار، و در آن    ــو برگ ــاني را در ژن ــرانس جه ــر ســال كنف ــن ســازمان ه اي
بنـابر  . كنـد   هاي مهم و راهبردهاي جديد را در ايـن زمينـه بررسـي مـي                تصميم

آور اسـت و بايـد هرگونـه          اي الزام   ، تساوي جنسيتي گزينه   ILOهاي    كنوانسيون
بـه همـين منظـور بـراي        .  ميـان بـرود    هاي فـوق از     تبعيض و نابرابري در زمينه    

هـاي عمـل بـراي        پايـه   هـاي سـازمان، كـار       ها و سياسـت     عملياتي كردن تصميم  
هـا شـامل      پايه  اين كار .  مصوب گرديد  1999هاي جنسيتي در سال       سازي  جريان

هاي محاسبه و نظارت،      كار  ايجاد سازو ) 2(هاي نهادينه شده،      تقويت سيستم ) 1(
افـزايش  ) 4(هـاي جنـسيتي،       سـازي   تناسب براي جريـان   كارگيري منابع م    به) 3(

ايجـاد و ارتقـاي تعـادل بـين         ) 5(انگيزة رقابت نيروها بـر مبنـاي جنـسيت، و           
  . كاركنان زن و مرد در تمام سطوح شغلي، بوده است

بخشي در رونـد تـساوي جنـسيتي، هـر سـال ايـن سـازمان                  براي سهولت 
بررسي سه سالة اين پـروژه  . كند شر ميها منت پايه هايي را از پيشرفت كار   گزارش

هـاي خاصـي را در بـازار          هاي جنـسيتي، پيچيـدگي      نشان داده است كه تفاوت    
همچنين استنباط زنان و مـردان      . مشاركت اقتصادي و اشتغال پديد آورده است      

هاي شغلي به نـسبت ميـزان مهـارت، دانـش، شـرايط كـار و تـأمين                    از فرصت 
هـاي جنـسيتي    كار روي، سازو  اين  از. داده استاجتماعي تمايز خاصي را نشان  

المللـي    كارگيري و نظارت در سازمان بـين        ريزي، به   در خصوص طراحي، برنامه   
 1، ايجاد مركز مميزي جنـسي     ILOهاي    يكي از راهبرد  . كاري بايد بازبيني شوند   

                                                            
1. Gender Audit. 
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بـه  . ارزيابي سـازمان آغـاز كـرد    منظور خود   كار خود را به    2001بود كه به سال     
 1»ادارة تساوي جنـسيتي   « اين مركز، دفتري را در سريالنكا با عنوان          2004 سال

) جنوب و جنوب شرق آسيا    (هاي سازمان در اين منطقه        بنياد نهاد تا از سياست    
هـايي تخصـصي را       اين مراكز با ايجاد يك شبكة جنـسيتي، گـروه         . حمايت كند 

كيل دادنـد و    ريـزي در سراسـر دنيـا تـش          هـاي برنامـه     براي رسيدگي به كـانون    
آسيا، افريقا، امريكاي جنوبي، اروپا و ممالك         برداري در     هايي را براي بهره     پروژه

ريـزي بـوده      ريزي و بودجـه     سازي، برنامه     عربي تعريف كردند كه شامل ظرفيت     
اي را در چين، نپـال، تانزانيـا و           هاي منطقه   هاي تخصصي شبكه    اين گروه . است

ها بـه تبـادل اطالعـات و تجربيـات خـود در               بكهاوگاندا ايجاد كردند تا اين ش     
 اگرچـه   2.هاي فرهنگي و اجتماعي براي تساوي جنـسيتي، بپردازنـد           بسترسازي

تبعيض جنسيتي در هيچ دستگاه منطقي و عقالني در سراسر جهـان جايگـاهي              
هـاي روحـي و       هاي دو جنس چه در بعد گـرايش         نظر نگرفتن تفاوت    ندارد، در 

اصـطالح    توان فيزيكي، موجـب شـده اسـت تـا ايـن بـه             ذهني، و چه به لحاظ      
هاي اقتصادي تبديل شود         بر سر راه ارتقاي زنان در نظام       انعيبرابري، خود، به م   
  .حق آنان بينجامد اي ظلم در گيري گونه و عمالً به شكل
 اشتغال و كم كردن بيكاري در جوامع عضو         ILOترين سياست     اگرچه مهم 

پايـة   اين سـازمان مـنعكس شـده اسـت، بر          1964ل  است، كه در كنوانسيون سا    
 تا چهل درصد كارگران در سراسـر دنيـا زنـان            35اكنون بين     آخرين آمارها، هم  

هاي اخير رشد كرده است، نكتة درخور  اگرچه نرخ اشتغال زنان در دهه    . هستند
 است كه نرخ رشد اشتغال زنان در سطوح كارگري و خدماتي با نرخ               توجه اين 

ل مردان در سطوح نظارتي و مديريتي برابري يافته است، و در واقع،             رشد اشتغا 
، آن هـم جنـسيت   »تسلط جنـسيت «حدود نصف مشاغل در سراسر دنيا، صبغة    

مردانه، دارند، و گوناگوني مشاغل براي زنان بـسيار محـدودتر از مـردان بـوده                
و ، نـرخ بيكـاري زنـان بـيش از مـردان بـوده،       ILOهـاي     رغم سياست     به. است

حتـي  (هاي خود بـه انتخـاب زنـان           گذاران براي برگزيدن مديران پروژه      سرمايه
                                                            

1. The Bureau for Gender Equality. 
2. www.ilo.org. 
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) اي براي انتخاب باشـد  تر از مردي كه ممكن است گزينه     كرده  ماهرتر و تحصيل  
   1.اند كمتر تمايل نشان داده

هـاي اخيـر،      سازي در دهـه     المللي كار، هماهنگ با طرح جهاني       سازمان بين 
هـاي اقتـصادي و كـار بـسيار            بـا مـردان در محـيط       براي كم كردن فاصلة زنان    

هـاي     و بررسـي پيامـد     2004اند، اما بنابر گزارش سازمان ملل در سـال            كوشيده
منفي جهاني شدن، كاهش رشد اقتـصادي، افـزايش بيكـاري و گـسترش عـدم                

المللـي،    هـاي بـين     هاي سازمان   گذاري  توازن اقتصادي، نشانِ نقصان در سياست     
المللـي كـار يـا     هـاي سـازمان بـين    با نگاهي به برنامـه . ه است ، بود ILOويژه    به

پردازنـد،    هاي وابسته به سازمان ملل كه به مسائل جنسيتي و اشتغال مـي              آژانس
هـا بـر توانمندسـازي، آمـوزش و تـشويق               توان دريافت اساساً محور راهبرد      مي

ل و  هاي تساوي جنسيتي استوار است و حل معـض          ها براي اعمال ديدگاه     دولت
در . مسئلة حضور زنان در بازار كار در ساية اين مباحـث مغفـول مانـده اسـت                

هـاي كـاربردي و    المللي كار به جـاي در پـيش گـرفتن روش    واقع، سازمان بين  
محيطـي و وضـعيت روحـي و جـسمي زنـان، بـه                 زيـست   متناسب با فرهنـگ   

  . هاي نظري و گاه شعاري بسنده كرده است دستورالعمل
كـه   2»هـاي اجتمـاعي     سرمايه« عنوان   باات موجود در گزارشي      اطالع بنابر

ILO درصد از سه تا يك است در سراسر جهان فقط       كردهمنتشر   2005 سال    به 
 و زنـان بـراي مالكيـت و    ،هاي كليدي اقتصاد در دست زنان بـوده اسـت           پست
ـ  پرشـماري هاي اقتصادي با موانع      ها و بنگاه    اندازي شركت   راه . رو هـستند   ه روب
 ،اي انتزاعي از اقتصاد كل كشورها نبوده         اشتغال زنان مسئله   عيت اقتصادي و  وض

 بـه   و در حال رشد باشد وضعيت زنـان رونـد رو          چنانچه اقتصاد كشوري پويا     
ـ      ،طور كلـي   به. دهد  بهبودي را نشان مي     ثـروت و قـدرت      ة عـدم توزيـع عادالن
قتصاد و بـازار    هاي ا   حضور زنان در عرصه     مستقيمي بر  آثار ،اقتصادي در جهان  

المللـي     كه براساس گزارش ديگري از سـازمان بـين         اي  گونه  به. كار داشته است  
                                                            

1. A. Wood, “Globalization and the rise in labour Market in equalities”, 
Economic Journal, p. 141.  

2. Social Fund, Report, ILO, 2005.  
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و اسـت    سال گذشته تغيير محسوسي نداشته       طي ده  وضعيت بيكاري زنان     ،كار
بـه چـشم    فريقا، خاورميانه و جنوب آسيا      ابيشترين نرخ بيكاري زنان در شمال       

 درصـد   4/6 سراسر جهان معادل      نرخ بيكاري زنان در    2003در سال   . خورد  مي
 كـه در    هايي  يكي از تناقض  . دربرداشته است  ميليون زن را     8/77بوده كه حدود    

هـا در جهـان       عدالتي  توجهي به سطح بي     شود بي   المللي كار ديده مي     سازمان بين 
 به معضالت اساسي در كشورها تبـديل شـده          ،است كه فارغ از مسائل جنسيتي     

 بـه حجـم بـاالي جمعيـت جـوان جويـاي كـار در                 با توجـه   ، مثال براي. است
افـراد در   بيـشتر   گير    كه گريبان  ، و مشكل بيكاري   ،فريقايياكشورهاي آسيايي و    

هـاي الزم بـراي      گذاري  سرمايهنشدن   و از سوي ديگر جذب       است،اين جوامع   
 ،انجامـد  مـي  كـه بـه فقـر    ،برداري از منابع طبيعي و انساني در اين كشورها     بهره

اشتغال زنان و تساوي جنسيتي در اين مناطق موضوعيت نخواهد          طرح مباحث   
ايـن مـسائل     ،ILOويـژه      بـه  ،المللـي   هاي بين   متأسفانه ناظران سازمان  و   ؛داشت

كه فريقا ادر مناطقي چون خاورميانه و شمال . گيرند ميناديده اساسي را معموالً 
عمـوالً ايـن    م بـوده اسـت،        و نـاآرامي    همواره درگيـر جنـگ     اخير   ةدر چند ده  

 حفظ  ةكه داعي تحقق يافته است    ها با حمايت شوراي امنيت سازمان ملل           ناامني
محـض  . صلح و ايجاد بسترهاي اقتصادي در كشورهاي در حـال توسـعه دارد            

اش بـه عـراق،       مريكـا و متحـدان اروپـايي      اهـاي      به لشكركـشي   توان  نمونه، مي 
 تخريـب  دستاورد آنهـا د كه   رك فلسطين و لبنان اشاره      هاي  درگيريافغانستان، و   
هاي نظام سياسي در ايـن كـشورها بـوده            ساماني ههاي اقتصادي و ناب     زيرساخت

 بلكـه مـردان نيـز در ايـن منـاطق از امنيـت شـغلي الزم                  ،تنها زنان  است، كه نه  
    1.برخوردار نيستند

المللي كار، بـه رياسـت    پاية گزارش كميسيون ابعاد اجتماعي سازمان بين     بر
 رئـيس   3 رئيس جمهور فنالند، و بنجامين ويليام مكاپـا،        2 تارجا هالونن،  مشترك

شدن نتوانسته است آرزوهـاي سـاده و مـشروع زنـان و              جمهور تانزانيا، جهاني  
                                                            

1. Global Employment Trends for Women, 2004. 
2. Tarja Halonen. 
3. Benjamin William Mkapa. 
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 ميليون نفـر بيكارنـد كـه        185اكنون در جهان      هم.  سازد  مردان جهان را برآورده   
افـزون بـر آن،     . سـت هاي گذشـته بـوده ا       اين رقم باالترين آمار بيكاري در دهه      

كه معموالً زنان را بدون داشتن حقوق و شـرايط مطلـوب            » رسمي اقتصاد غير «
عملكـرد اقتـصادي    . شدت در حال افزايش اسـت       كند، به   كار به خود جذب مي    

هاي   طور چشمگيري از كشورهاي صنعتي در سال        كشورهاي در حال توسعه به    
 22ديـد آمـده كـه در آن          ميالدي عقب مانده است، و جهـاني پ        2001 تا   1991

كشور صنعتي كه چهارده درصد از جمعيـت جهـان را دارنـد، حـدود نيمـي از        
گذاري مـستقيم خـارجي را در اختيـار           تجارت جهاني و بيش از نصف سرمايه      

    1.اند گرفته

   2(WTO)سازمان تجارت جهاني . 3ـ2
  سـال 3»هـا و تجـارت   توافـق عمـومي تعرفـه   «سازمان تجارت جهاني براساس  

 4نامـه بـين مؤسـسة برتـون وودز،          اين توافق .  تأسيس شد  1995 در سال    1947
 ايجـاد شـده بـود تـا بـا ديگـر             (IMF) 5المللي پول   بانك جهاني و صندوق بين    

هاي    و آژانس  (ITO)المللي تجارت     هاي اقتصاد جهاني، مانند سازمان بين       بخش
 اين حـوزه    دهي وضعيت تجارت و اشتغال در       تخصصي سازمان ملل، به سامان    

 تقاضا بـراي عـضويت طـي        32 عضو و    135سازمان تجارت جهاني با     . بپردازد
پس از  . ها اقتدار خاصي بيابد     هاي اخير توانست در مقايسه با ديگر سازمان         سال

هاي اين سازمان با قوانين داخلي  گسترش نفوذ سازمان تجارت جهاني، سياست    
سـاختارهاي  . ر تعـارض افتـاد    هاي بين دولتي د     و محلي كشورها و حتي توافق     

اي از    جديدي كه سازمان براي تجـارت آزاد پديـد آورده بـود طيـف گـسترده               
توان به برخي از آنها چون امنيت     گرفت، كه براي مثال مي      مي  بر  موضوعات را در  

زيـست و     شغلي و جاني افراد، حفظ حقـوق كـارگران و زنـان، حفـظ محـيط                 
بنابر تعريفي كه سـازمان     . تي، اشاره كرد  رعايت استانداردهاي بهداشتي و حفاظ    

هاي تجارتي  هاي خود دارد، اقتصاد جهاني و سياست       تجارت جهاني از سياست   
                                                            

1. Global Policy Forum Report, 2003. 
2. The World Trade Organization. 
3. General Agreement on Tariffs and Trade. 
4. Bretton Woods. 
5. International Monetary Fund. 
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هاي جنسيتي و ورود زنـان بـه          سازي  ماهيت جنسيتي ندارند و بايد براي جريان      
هاي كارشناسان سازمان، هنوز      براساس نظر . هاي تجارت بسترسازي كرد     عرصه

نظر قرار نگرفتـه اسـت، و در          هاي آزادسازي تجارت مد     ياستمسئلة زنان در س   
كار زنان، چـه بـا حقـوق و      . خورد  مبحث اقتصاد، نابرابري فاحشي به چشم مي      

چه بدون حقوق، به نحو چشمگيري در توسعة پايدار كشورها تأثيرگذار است؛            
ن تنها تغييري در ورود زنـا    هاي جهاني شدن نشان داده كه نه        اما بررسي سياست  

هـاي    هـا، مـسئوليت     به عرصة تجـارت آزاد پديـد نيامـده، بلكـه ايـن سياسـت              
هاي سازمان تجارت      در واقع سياست   1.اي را به آنان تحميل كرده است        چندگانه

هاي ورودي    نظر گرفتن وضعيت زنان، و ايجاد بسترها و مدخل          جهاني بدون در  
زنـان انجاميـده    آنان به مباحث اقتصادي، خود به نوعي ايجاد تبعيض بـر ضـد              

هاي بازار كار دولتـي       است؛ زيرا هنگامي كه سياستگذاران مسائل زنان در حيطه        
و خصوصي در زمينة تسهيالتي چون مرخصي زايمـان، سـاعات كـار، ايـاب و            

توان انتظار داشـت      اند چگونه مي    هنوز به راهكار اصولي دست نيافته     ... ذهاب و 
كارهـاي پيچيـده و غيرمنعطـف،     و  كه در مباحث تجارت جهاني، آن هم با سـاز         

  ! تساوي جنسيتي برقرار شود؟
 1999در مباحث توانمندسازي زنان نيز سازمان تجـارت جهـاني از سـال              

سـازي و مـديريتي       هـاي بـاالي تـصميم       توجه خود را به حـضور زنـان در رده         
هاي خود از ابتدا بتواند در حفـظ حقـوق            ريزي  معطوف كرده است تا در برنامه     

كنترل آن تالش كند؛ اما بنابر گزارش اعضاي شوراي منـاظره، واقـع در              زنان و   
سـازي در     رتبـة تـصميم     سازمان تجارت جهاني، تمام هفت نفـر اعـضاي عـالي          

هـاي مختلـف ايـن      كارشـناس اقتـصادي حـوزه   159سازمان، مرد هستند، و از    
كاركنان اند، و با آنكه بيش از نصف   نفر مرد و فقط دوازده نفر زن147سازمان، 

WTO    دهند، در سطوح معاونـت اول و دبيركلـي جايگـاهي      را زنان تشكيل مي
   2.ندارند

ظاهر در پي تسهيل تجـارت آزاد و بـسط        سازمان تجارت جهاني اگرچه به    
سازي، دورنماي جديدي از آزادي عمل        بازارهاي جهاني است، در زمينة جهاني     

                                                            
1. Information Working Group on Women and Trade, Statement During The 

WTO Second Ministerial Meeting Geneva, 2000.  
2. Johanna Brenner, Women and The Politics of Class. 
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و » تجارت آزاد جهـاني   «ي مثال   برا. داري را در جهان ترسيم كرده است        سرمايه
 بـه بعـد رشـد       1987براي كـشوري ماننـد امريكـا از سـال           » بازار آزاد جهاني  «

واسطة دسترسي آسان اين كـشور        داشته كه به    پي    صادراتي هفتاد درصدي را در      
 بـه حـداكثر رسـاندن       1.به بازارهاي كشورهاي آسيايي و افريقـايي بـوده اسـت          

هـاي كـار،      نامـه   ر تمـام قـوانين كـشورها، آيـين        سودآوري سرمايه، بـه تغييـر د      
هاي گمركي، قوانين مربوط به ورود و خروج سرمايه و مباحث جنـسيتي               تعرفه

هاي اصيل و بومي مناطق مختلف دنيـا          نظر گرفتن فرهنگ    نياز دارد كه بدون در    
سياست نفوذ به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه بـا هـدف            . پذيرد  صورت مي 

داران در  گذاران خـارجي و حـق مالكيـت سـرمايه           نفع سرمايه  تغيير وضعيت به  
تصرف منابع حياتي اقتصادي بوده، و رقابت در زمينة توسعة اقتصادي، چـه در              

يافته، جايي براي پرداختن  كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه
به مسائل و معضالت زيربنـايي حـضور زنـان در بـازار كـار و تجـارت بـاقي                    

اين مسئله به معناي گسترش فقر در ميان زنان يا توليـد عبـارت   . اشته است نگذ
هـاي    بـراي مثـال، سياسـت     . يابـد   است كه در آمارها نمود مي     » زنانه شدن فقر  «

سازمان جهاني تجارت و بانك جهاني در جنوب شـرق آسـيا و تايلنـد، برمـه،                 
وبي در پي نداشته    سازي اقتصاد نتايج مثبت و مطل       در زمينة جهاني  ... اندونزي و 

كننـد، فقـر و       و با افزايش شمار افرادي كه با درآمد روزانة يك دالر زندگي مي            
بنـابر  . كنـد  چنـدان وارد مـي     ويژه بر زنـان و كودكـان فـشاري دو           محروميت، به 

آمارهاي سازمان ملل متحد، هفتاد درصـد از جمعيـت يـك ميليـارد و سيـصد                 
اين آمارهاي واقعي نـشان     . دهند  شكيل مي ميليوني افراد فقير در جهان را زنان ت       

رغم آنچه سازمان تجارت جهاني ادعا كرده، تغيير محـسوسي در               دهند كه به    مي
كه ساية    حالي  در چنين وضعيتي در   . بهبود وضع اقتصادي زنان پديد نيامده است      

سـازي    هـاي جهـاني     هاي شغلي موجود گسترده شده، سياست       ناامني بر فرصت  
اني تهديدي روزافزون براي جايگاه اشتغال و وخامت فقـر          سازمان تجارت جه  

هـاي    گـذاري   در ده سـال گذشـته، سـرمايه       . در كشورهاي در حال توسعه است     
خارجي در كشورهاي در حال توسـعه سـيري نزولـي داشـته، كـه ايـن رونـد،                
انعكاســي مــشابه را در بازارهــاي رســمي كــار داشــته اســت؛ زيــرا در فراينــد 

                                                            
، روزنامـه هرالـد تريبـون     ،  »مرگ بر سازمان جهنمي تجـارت جهـاني       «جيمز گوستاو اسپت،    . 1

1999.  



   اشتغال زنان  148

  

سازي با ساختارهاي پوشالي براي اشتغال زنـان بـه             جهاني شدن سرمايه،   جهاني
ها به كـشورهاي      گذاري  ظاهر رونقي به آن بخشيد، اما در مرحلة بعد كه سرمايه          

گيـر وضـعيت زنـان و         باري گريبان   هاي زيان   در حال توسعه سرازير نشد، پيامد     
تأمين جايي نيروي كار براي       به همين دليل مهاجرت و جابه     . حتي مردان گرديد  

هـاي حفـظ      معاش، رشد بااليي دارد، كه افزون بر مشكالت پرشـمار در زمينـه            
تـر و بارهـا       بهداشت، حقوق و امنيـت شـغلي، بـراي زنـان معـضالتي پيچيـده              

كارگيري در   كار، قاچاق آنان براي به تر مانند آزارهاي جنسي در محيط خطرناك
 شـدن خـانواده،   مشاغلي چون روسـپيگري، كارهـاي اجبـاري، از هـم پاشـيده      

سرپرستي كودكان و صدها مشكل روحي و روانـي ديگـر را در پـي داشـته                   بي
  . است

  1بانك جهاني. 3ـ3
اگرچه . بانك جهاني از نهادهاي مهم در عرصة توسعه و اقتصاد در جهان است            

اين بانك برخالف نام آن چندان به نظام بانكي كه در سطح كـشورها مـشاهده                
گذاري پولي، نـام بانـك بـر آن     ه لحاظ ساختار سياستشود شباهت ندارد، ب  مي

 المللـي نوسـازي و توسـعه        د بانك بـين   بانك جهاني از دو بنيا    . نهاده شده است  
(IBRD)2    المللي     و انجمن توسعه بين(IDA)3  كـشور تـشكيل   184 با عضويت 

. دهـد   شده است كه هر بنياد كارهاي متفاوت اما مكمل يكـديگر را انجـام مـي               
 به  IBRD. انك جهاني، كاهش فقر و افزايش استاندارد زندگي است        مأموريت ب 

بانـك  . پـردازد    به كشورهاي كامالً فقير مي     IDAكشورهايي با درآمد متوسط و      
هـاي    بهـره، اعطـاي كمـك       هاي كم   جهاني از طرق گوناگوني چون پرداخت وام      

مدت، ارتقاي سـطح تحـصيالت، بهداشـت،          هاي كوتاه   گذاري  بالعوض، سرمايه 
    4.كوشد ها و ارتباطات، براي محو فقر در جهان مي يرساختز

هاي پرشـماري در زمينـة محـو فقـر ناشـي از تبعـيض         بانك جهاني برنامه  
هـاي    جنسيتي و توانمندسازي زنان طراحي كرده است كه در همين زمينه پروژه           

متعددي چون تشكيل شبكة توانمندسازي زنان خاورميانه و شمال افريقا، شبكة           
                                                            

1. The World Bank.  
2. The International Bank for Reconstruction and Development. 
3. International Development Association. 
4. www.worldbank.org. 
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زبان توسط بانـك جهـاني بـه          ان فعال جنوب شرق آسيا، و شبكة زنان عرب        زن
زبان متـشكل از زنـان فعـال در       براي مثال، شبكة زنان عرب    . انجام رسيده است  

زبان اسـت كـه        كشور عرب  22دولتي زنان    هاي غير   هاي دولتي و سازمان     بخش
ارات خـرد،   هايي چون آموزش حسابداري، اعتبـ       از پنج سال پيش تاكنون برنامه     

  ها، تنظيم خـانواده و حفـظ محـيط          توانمندسازي زنان از طريق آموزش مهارت     
  .زيست را در كارنامة خويش دارد

هاي  رويكرد بانك جهاني به مباحث جنسيتي، افزايش توان و ظرفيت ناحيه
برداري مالي اسـت، كـه        گذاري مطمئن و افزايش بهره      مختلف دنيا براي سرمايه   

اي خاص، خود، به نوعي فقر و دگرگوني وضعيت زندگي در           ه  گاه در موقعيت  
براي مثال، در پروژة مـشتركي بانـك        . كشورهاي در حال توسعه انجاميده است     

كنندة وسائل ورزشي به نـام   جهاني، سازمان تجارت جهاني و يك شركت توليد   
دولت تايلنـد   . گذاري كردند    در تايلند براي توليد كفش ورزشي سرمايه        1»نايك«

گـذاران خـارجي، دسـتمزد        و ديگـر سـرمايه    » نايـك «براي جلب نظر شـركت      
 سـال بعـد، چـين شـرايط بهتـري را بـه شـركت                 يـك . آورد  كارگران را پايين    

تر و شبكة ارتباطي و حمـل و          امريكايي پيشنهاد كرد كه شامل نيروي كار ارزان       
بـازار چـين    بنابراين اين شركت در تايلند تعطيـل، و وارد          . تري بود   نقل مناسب 

ها هزار كارگر تايلندي كه بسياري از آنـان زن بودنـد بيكـار          شد، و در نتيجه ده      
اسـتفاده    اي كه براي اين منظور انجام شـده بـود بـي             گذاري ملي   شدند و سرمايه  

تنها اين پروژه نتوانست در تايلند به فقرزدايي و اشتغال كمـك             سرانجام نه . ماند  
   2.م به كشور تايلند و هم زنان شاغل تحميل كردهايي را، ه كند، بلكه هزينه
ترين گزارش خود اعالم       پاكستان نيز در تازه     3دولتي اكشن ايد   سازمان غير 

سازي اقتصاد از سوي سازمان تجارت  هاي جهاني كرده است كه اجراي سياست  
هاي اقتصاد كاپيتاليستي را  المللي پول، آموزه  جهاني، بانك جهاني و صندوق بين     

تـرين وضـعيت      اكنون بسياري از زنـان پاكـستاني در سـخت           هم. كند    رويج مي ت
سازي بـه اسـتثمار زنـان در          كاري در صنايع مختلف مشغول به كارند و جهاني        

                                                            
1. Nike. 

  ).لندن (1379، فروردين 32، دور دوم، شمارة حقيقت ةماهنام. 2
3. Action Aid.  
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   1.كشورهاي در حال توسعه انجاميده است
: نويسد    قارة هند، در اين باره مي       پردازان معروف شبه     از نظريه   2واندانا شيوا، 

سازمان تجارت جهـاني و بانـك جهـاني باعـث ايجـاد پـارادايمي               هاي    ديدگاه
توجه ويـژه بـه     . انگارد  اقتصادي شده كه ارزش توليد خانگي زنان را ناديده مي         

منزلة معيار و مقياس ارزش، موجب شد تـا عملكـرد زنـان             درآمد و نقدينگي به   
باشـد و  يافتگي نمودي نداشته  هاي توسعه منزلة همسران و مادران در شاخصه    به

 يـا سـود     GNPافـزايش   . گـردد   حتي يك نقيصه در دنياي مدرن امروزي تلقي         
ناخالص ملي كشورها لزوماً نبايد نشانِ ثروت يك جامعه باشـد؛ زيـرا سـرماية               
اصلي كشورها، افزون بر منابع طبيعي، منابع انساني براي توسعة پايدار است كه             

 جهـت توسـعة پايـدار ايفـا     هاي خـود در    زنان نقشي بسيار محوري را در خانه      
زماني كه تجارت جهاني، از رشد صنعتي با عنوان يك شاخـصة مهـم              . كنند  مي

زيست، عمالً منـابع درآمـد        كند، با تخريب منابع طبيعي و محيط          توسعه ياد مي  
هاي كشاورزي را، كه معموالً قشر فقير جامعـه           بسياري از زنان شاغل در بخش     

   3.برد دهند، از بين مي را تشكيل مي
اي طوالني در مباحث زنان        نيز كه در هند سابقه      4مؤسسة تحقيقاتي ناودانيا  

فـشار سـازمان    «و ارتباط آنان با توسعة پايـدار دارد، در پـژوهش اخيـر خـود،                
هاي سازمان    ، نشان داده است كه سياست     »تجارت جهاني بر زنان در كشاورزي     

زنـدگي و درآمـد زنـان       تجارت جهاني با همكاري بانك جهاني، بـر وضـعيت           
هـاي    قارة هند تأثير گذاشته است؛ زيرا بسياري از آنان با شـيوه             كشاورز در شبه  

پردازنـد، امـا تغييـر وضـعيت از كـشاورزي سـنتي بـه                 سنتي به كشاورزي مـي    
كشاورزي صنعتي و شيميايي افزون بر به خطر انـداختن امنيـت درآمـد زنـان،                

ـ             صـنعتي سـاختن    . د كـرده اسـت    سالمت و محـيط زنـدگي آنـان را نيـز تهدي
سازي، موجب شده است تا زنان مجبـور          كشاورزي و رعايت معيارهاي جهاني    

                                                            
  .2007، )ايونا(خبرگزاري زنان ايران . 1

2. Vandana Shiva. 
3. Vandana Shiva, The Offects of WTO on Women’s Rigths. 
4. Navdanya 
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رفته تغييـر     هاي روستايي رفته    تري در اين بخش گشته، ناحيه       به كارهاي سنگين  
آالت كشاورزي يعني كـاهش نيـاز بـه نيـروي             كاربري دهند؛ زيرا وجود ماشين    
از سـوي ديگـر،     . ال زنـان همـراه خواهـد بـود        انساني، كه معموالً با اُفت اشتغ     

هـاي    هاي جديد كه اصـوالً چنـدان سـنخيتي بـا فرهنـگ بـومي و شـيوه                   روش
كشاورزي كشورهاي در حال توسعه ندارند، موجب افت درآمد منـاطق بنگـال             

 ميليون دالر بـوده كـه در سـال    542غربي، كراال و تاميل نادو از صادرات چاي       
 ميليـون دالر رسـيده اسـت، و         209ديدي به حدود     اين مبلغ با كاهش ش     2006
انـد، وضـعيت       چـاي را زنـان تـشكيل داده         كه بيشتر كاركنان در صـنعت       ازآنجا

هايي كه بانك جهـاني        همچنين وام   1.اقتصادي آنان روي به وخامت نهاده است      
پـردازد    اي به كشورهاي در حال توسـعه مـي          اصطالح توسعه   هاي به   براي پروژه 

هـاي خـود نـاتوان        نگيني داشته كه عمالً زنان را از پرداخت بـدهي         هاي س   بهره
بنابر گزارش سازمان ملل، بانك جهاني و ديگر بنيادهاي مالي جهاني،           . سازد  مي

پـس    انـد سـيزده دالر بـاز        به ازاي هر يك دالر كه به كـشورهاي فقيـر وام داده            
    2!اند گرفته

 در استخدام زنان با مهارت      تناسبي را   شدن تجارت، ساختار بي     روند جهاني 
شرايط اشـتغال در منـاطقي كـه صـادرات       .كم و حقوق پايين پديد آورده است   

 ويب طـوالني، آمـوزش كـم، تـص        ربـسيا كار   هاي  عتسادليل    ه ب ،دهند   مي انجام
 دستمزدهاي پايين براي  و  انضباط صنعتي،  خشنهاي     باال، سيستم  حقوق نكردن

محـض نمونـه،    .  اسـت   انجاميـده  زنـان بـراي    شغلي   به ناامني  ،كارگران صنعتي 
 هفتـاد درصـد    سـال،    25 تـا    شانزدهدهند كه زنان در سنين         نشان مي  ها  ارشگز

 دهد  مياين مركز ترجيح    . دهند  نيروي كار مركز صادراتي مكزيك را تشكيل مي       
 زنـان . ندكدليل اينكه نيروي كار انتقادپذيرتري هستند استخدام          هزنان جوان را ب   

تـر و     راه بـه   سـر  كار نيروي   منزلة    هب  3(MNC)مليتي   هاي چند   شركتر  را د جوان  
ـ  .نـد نگر مـي  كاري ناامن،    اوضاعتر در پذيرش دستمزد پايين و         متحمل  طـور  هب

                                                            
1. Impact of WTO on Women in Agriculture, Navdanya Report, 2006.  
2. We The people, Millennium Report of United Nations, 2001.   
3. Multi National Company.   
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دليـل   هشدن، ب  يند جهاني االنكا، فر    سري در زنان   ةبر نظر سازمان توسع   بنا ،مشابه
در به استخدام آنـان       انجام وظايف تكراري   در زناناطاعت و قابليت سازگاري     

اوضاع ناامن انجاميـده، و در همـان زمـان موجـب شـده       فرسا و     كارهاي طاقت 
طور سنتي  ه از زنان بشمار زياديهاي فعاليت كسب درآمد كه   حوزهاست ديگر

 سـريع  رشـد . شـود  تعطيـل    ،بافـت   آن مشغول بودند، ماننـد صـنعت دسـت         در
مزد زن و مرد تطبيق داشـته        با اختالف اساسي دست     نيز صادرات و صنعتي شدن   

 76مـردان از    در تـايوان، در مقايـسه بـا          در نرخ درآمد زنـان       مثال، براي   .است
 افـزون بـر ايـن،     .  يافـت  كـاهش  1992 در    درصـد  62 به   1975 در سال    درصد
 ،هـستند  رو  روبهالمللي     رقابت بين  دليل  هكه با تهديد از دست دادن كار ب         كساني

هـاي منفـي       هزينـه  ،در نتيجـه  . يرتـرين افرادنـد   سـوادترين و فق      كـم  واغلب جز 
   1.پردازند  زنان ميراصادرات 

ها، سيستم حمل و نقل و آموزش به          هنگامي كه خدمات رفاهي، بيمارستان    
هـاي جديـد و       گذاران بخش خصوصي واگذار شود، مالكان با ارائة نرخ          سرمايه

بـضاعت جامعـه    وري عمالً خدمات رفاهي را از دسترس افراد كـم           افزايش بهره 
در اين بحبوحه، زنان كه معمـوالً جمعيـت زيـادي از افـراد فقيـر                . كنند    دور مي 

دهند، بـر اثـر كمبـود منـابع، بيـشترين آسـيب را متحمـل                  جامعه را تشكيل مي   
در حقيقـت زنـان در كـشورهاي در حـال توسـعه، پـس از انطبـاق                  . شـوند   مي

ان تجارت، بـا اوضـاع      هاي بانك جهاني و سازم      هاي اقتصادي با سياست     بخش
شوند كه مستقيم يا غيرمستقيم بـه نقـض حقـوق فـردي و                رو مي   بغرنجي روبه 

   2.اجتماعي آنان خواهد انجاميد

    3(CLUW)ائتالف اتحاديه كارگري زنان . 4
هاي گونـاگوني بـراي حمايـت از قـشر كـارگران زن بـا                 در سراسر جهان اتحاديه   

بتوانند به صورت سازماني و هدفمنـد       رويكردهايي متفاوت تأسيس شده است كه       
                                                            

  .1999 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، گزارش. 1
2. Economic Justice and Women’s Human Rights The Report of Madre 

Institute, 2006.  
3. Coalition of Labor Union Women. 
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دهـي     ائتالقي بـا هـدف سـامان       1974در سال   . به وضعيت كار زنان رسيدگي كنند     
گـذاري، در   هاي عضو، ارتقاي مشاركت زنان در اقتصاد، سياسـت و قـانون            اتحاديه
 بـود كـه از       1نخستين دبير كل اين اتحاديه اولگا مادر      . تأسيس شد ) شيكاگو(امريكا  
تـرين و     اين ائتالف، امروزه از بـزرگ     . آمد  شمار مي   نان بنام زمان خويش به    اقتصاددا
 اتحاديـه و    1200المللي كار زنان است كـه بـيش از            ترين نهادهاي بين    يافته  سازمان

اين ائـتالف   . اند  مؤسسة امريكايي و شصت اتحاديه ديگر از سراسر جهان عضو آن          
را برگزار كرد   » ر مساوي با مردان   دستمزد مساوي براي كا   « كنفرانس   1976در سال   

هـاي افريقـايي و آسـيايي در ايـن            كه بسيار كانون توجه قـرار گرفـت، و اتحاديـه          
 را تنظيم كردند كه هدف آن        2»ائتالف، خواهران در فعاليت   «كنفرانس سندي به نام     

اين ائتالف  . هاي مختلف اقتصادي بود     ها در زمينه    تعامل و تبادل اطالعات و تجربه     
كند با سـازمان ملـي        هاي خود را تهيه و تنظيم مي        با راهبردهاي فمينيستي برنامه   كه  

هاي مطـرح اسـتراتژي در         ارتباط مستقيم دارد كه از سازمان       NOW(3(زنان امريكا   
ايـن سـازمان    . اي دارد   حيطة مباحث زنان است و در سراسـر دنيـا نفـوذ گـسترده             

هاي شصت و هفتاد در سـال         ف دهه  فمينيست راديكال معرو    4 فريدن،  دست بتي   به
 5 گنـدي    به رياست كيم   2002سازمان ملي زنان امريكا در سال       .  تأسيس شد  1970

 را بـا همكـاري ائـتالف          6»اقـدام سياسـي   : دهي  بسيج و سامان  «كنفرانسي با عنوان    
پوسـت، اتحاديـة آسياــ پاسـفيك و           برگزار كرد كه در آن مسائل اتحادية زنان سياه        

جنـين و     سازي، بيمه، زايمان، سـقط        دستمزد برابر، حضور در تصميم    مباحثي چون   
  .مشكالت محيط كار زنان بررسي گرديد

هـا و     هـا، اتحاديـه     سازي سـازمان    نيز ائتالف به شبكه   ) 2006(سال گذشته   
اي   هاي غيردولتي فعال در زمينة اقتصاد زنان پرداخـت و بـر ضـد پـاره                 سازمان

هـايي    اعتراض» آزادي عمل كارفرمايان  «ي مانند   قوانين در سازمان تجارت جهان    
   7.را مطرح ساخت

                                                            
1. Olga Madar. 
2. CLUW Is Sisterhood in Action. 
3. National Organization of Women. 
4. Betty Friedan. 
5. Kim Gandi.  
6. Mobilizing and Organization: Political Action. 
7. History and Annual Report of CLUW, 2007. 
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ها اتحادية كارگري از ايـن دسـت كـه در سراسـر               اين اتحادية بزرگ و ده    
هـاي    شان در اهـداف و سياسـت        اند، به لحاظ ماهيت فمينيستي      جهان پديد آمده  

رده، ترين خاستگاه ظلم و ستم بر زنان قلمـداد كـ            خود، نظام مردساالر را بزرگ    
هاي شـغليِ   هايشان درخواست حقوق برابر با مردان، ايجاد فرصت     اغلب راهبرد 

طور كلـي رسـيدن بـه تـساوي زن و مـرد در همـة جهـات                   همانند مردان، و به   
روي، مباحث اصولي و اساسي اشتغال زنان،          اين  از. اقتصادي و اجتماعي است   

مد آنان و به تناسب نياز      تواند در جهت تنظيم معادالتي براي حضور كارآ         كه مي 
در بـسياري از    . ها مغفول مانده اسـت      جامعه صورت پذيرد، از نظر اين اتحاديه      

تـر نيـز اشـاره شـد، فقـر و بيكـاري برخاسـته از              گونه كه پـيش     كشورها، همان 
مـداران در عرصـة       حاكميت نظام مردساالرانه نيـست؛ بلكـه حاكميـت قـدرت          

از سـوي  . هاي شغلي شده است فرصتجهاني موجب توزيع ناعادالنة ثروت و    
رسد اجماع جهاني دربارة اشتغال زنان، كار خانگي و وظـايف             ديگر، به نظر مي   

منزلـة    كنـد؛ مـسائلي بـه       اي تلقـي مـي      مادري و همسري زنان را مسائلي حاشيه      
گاهي به آن پرداختـه شـده و          متغيرهاي محور اصلي، يعني اشتغال، زنان كه گاه       

ها راهكارهايي چون روابط جنسي آزاد به جاي ازدواج و          در نهايت براي حل آن    
قرار گرفتن در قيدهاي آن، آزادي سقط جنين براي رهايي از حاملگي و داشتن              
فرزند، و سرانجام ايجاد مراكز نگهداري كودك براي حـذف دغدغـة خـاطر از               

  . كنند  زندگي زن را پيشنهاد مي
 اشـتغال زنـان، خـانواده و        بر اين اساس، با چنين رويكردي، نخستين مانع       

شود، و چنانچه همين رونـد غيرطبيعـي ادامـه يابـد، بهبـود                مسائل آن تلقي مي   
انداز روشني نخواهد داشـت؛ زيـرا         هاي اجتماعي چشم    وضعيت زنان در عرصه   

هاي روحي و ذهني زنان سازگار نبـوده، و           هيچ كدام از اين راهكارها با گرايش      
  . توان در وضعيت امروز بانوان مشاهده كرد ي ميروشن تجلي ناكارآمدي آن را به

هـا و     چالش(بررسي وضعيت اشتغال زنان در دنياي امروز        . 5
  )اندازها چشم

ها سـند     هاي پرشمار، تصويب ده     پس از گذشت چند دهه و برگزاري كنفرانس       
المللي، گرچه تغييراتي در وضـعيت زنـان بـه چـشم              هاي بين   و تشكيل سازمان  
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تا جايگاه مطلوب و منزلت واقعـي زنـان راهـي دراز در پـيش               خورد، هنوز     مي
هاي اجتماعي جامعة     مسئلة زنان جدا از اجتماع نيست و پيچيدگي پديده        . است

جانبه نياز دارد تا بتواند راهكارهاي اصولي و پذيرفتني را            بشري به نگرشي همه   
  .هاي هر جامعه ارائه دهد متناسب با فرهنگ، عرف و ارزش

المللـي زنـان، و بـه تبـع آن، تـصويب              هـاي بـين     گيري سازمان  روند شكل 
هاي مكاتـب فمينيـستي تـأثيرات         دهد كه جنجال     نشان مي   اسنادي در اين زمينه   

هايي برخاسـته از   اند؛ جنجال   ها داشته   نامه  شگرفي بر محتوا و ساختار اين مقاوله      
توانـد   اند و نميد هاي مردساالرانه مي ديدگاهي كه همواره زنان را زير ستم نظام  

  .در بازشناسي هويت زنانه و تعامالت خانوادگي توفيق چنداني داشته باشد
دليـل نبـود تعريـف        اي دارد، بـه     اگرچه مسئلة اشتغال زنـان اهميـت ويـژه        

هـاي روحـي و جـسمي زنـان در            مشخص و ساختارهاي منعطـف بـا ويژگـي        
آنـدره ميـشل   . تبسياري از موارد، خود عامل فشاري دوچندان بر آنان شده اس   

سـختي كـار كننـد و         در كشورهاي صنعتي زنان بايـد بـه       «: گويد  در اين باره مي   
در . همين مسئله باعث شده تا نتوانند وظايف مادري خود را به انجام برسـانند              

اين جوامع نرخ رشد جمعيت به سبب عدم تمايـل زنـان بـه داشـتن فرزنـد، و           
 1.كند، سير نزولي يافته اسـت       ر مي تحت تأثير فرهنگي كه وظيفه مادري را تحقي       

رواج سقط جنين نيز در اين كشورها گونـه خاصـي از زنـدگي را تـرويج داده                  
فرهنگ بدون  «عنوان    شناس معروف معاصر، از آن به        جامعه الوين تافلر است كه   

  2.»ياد كرده است» بچه
هـاي گونـاگون      هاي حمايتي براي زنان شاغل از جملـه مرخـصي           سياست
هاي تغذيـة مـادر و        ها و اختصاص يارانه     زايمان، تأسيس مهد كودك   بارداري و   

دليل   اند، اما به    كودك، در بسياري از كشورها از اقدامات خدماتي به زنان شاغل          
و اصـطكاك   ) براي مثال مادر و كودك    ( تنيدگي روابط عاطفي خانوادگي       هم  در

 فـشار بـر زنـان       هاي كار، هنوز با كاركرد مثبت و جلوگيري از          با ضوابط محيط  
  . شاغل فاصله زيادي دارد

                                                            
  .33 ، ترجمة فرنگيس اردالن، صشناسي خانواده و ازدواج جامعه آندره ميشل، .1
 .295، ترجمة شهيندخت خوارزمي، ص موج سوم الوين تافلر،. 2
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المللي، براي مثال كنوانسيون رفع هرگونـه تبعـيض           جاي اسناد بين    در جاي 
عليه زنان كه سندي برخاسته از تعامالت جهـاني در زمينـة اقتـصاد و مباحـث                 

تساوي «، »سازي جنسيتي برابري و يكسان  «هايي چون     اجتماعي زنان است، واژه   
رفع تبعيض از زنـان و مـشاركت آنـان در جامعـه هماننـد               «،  »حقوق زن و مرد   

رسد هدف ايـن اسـناد ايجـاد مـشابهت            خورد، و به نظر مي      به چشم مي  » مردان
نظر گرفتن حاالت،   اين امر بدون در1.ميان جايگاه زنان و مردان در جامعه است    

توانـد    هاي ذهني و جسمي زنان تبيين شده و حتي اين نگرش خود مـي               گرايش
درپي مرد را در جايگاه برتر و موجودي متكامل           تگاه تبعيض باشد؛ زيرا پي    خاس

كه زن و مرد، هر  حال آن. كند  سازي با مردان تشويق مي      ديده، زنان را به همسان    
هـا    هايي متفاوت دارد؛ اگرچه اين تفـاوت        ها و جايگاه    ها، ظرفيت   يك مسئوليت 

بـا  . ي از دو جـنس باشـند  نبايد منشأ تبعيض يا مالك برتري يـا فرودسـتي يكـ         
ها سازمان و بنياد اقتصادي كه راهبردهاي كالن توسـعه در اقتـصاد را                وجود ده 
هاي  رسد با توجه به اهميتي كه بارها در اسناد و برنامه كنند، به نظر مي تنظيم مي

ويژه  شود، بايد وضعيت زنان، به سازماني دربارة تساوي جنسيتي به آن اشاره مي      
از تبعـيض و رعايـت مـساوات          ربي كـه همـواره داعيـة دوري         در كشورهاي غ  

هاي علمي از واقعيـت ديگـري         اما آمارها و نتايج پژوهش    . دارند، مطلوب باشد  
 تنها پـانزده    1970محض نمونه، در اياالت متحدة امريكا در سال         . دهند  خبر مي 

هـل   اين رقم به بيش از چ      1989درصد از كل نيروي كار، زنان بودند و تا سال           
 درصـد كـل نيـروي كـار را در           45، زنان بـيش از      1995در سال   . درصد رسيد 

دادند، اما با وجود اين تنها شش درصد زنان در ردة مديريتي              امريكا تشكيل مي  
 فقط سه درصد از مقامـات       2هاي بزرگي چون فورچون     در شركت . قرار داشتند 

 پژوهشي در امريكـا در  2003در سال . اند مرتبة سازمان را زنان تشكيل داده  بلند
 چهـارم   يـك ميان دويست شركت بزرگ امريكايي نشان داد كـه زنـان كمتـر از               

هاي اجرايي بر عهـده دارنـد و كمتـر از             هاي مديريت، را آن هم در بخش        شغل

                                                            
معتبر و آثار حقوقي آن در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعـيض              شروط غير ،  يمصطفي فضائل . 1

  . ، دفتر مطالعات و تحقيقات زنانعليه زنان
2. Fortune. 
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   1.ها زن هستند پنج درصد معاونان رؤساي شركت
سـعي  در اروپا نيز نرخ بيكاري زنان با توجه به راهبردهـايي كـه همـواره                

هـاي اقتـصادي      هـاي سـازمان     شود با مباني توسـعه، و هماهنـگ بـا برنامـه             مي
المللي، روزآمد گردد، افزايش يافته است، و فاصلة جنـسيتي بيكـاري بنـابر                بين

طـور چـشمگيري در       هاي تخصصي اتحادية اروپا هنوز به       گزارش ساليانة كميته  
 بـراي زنـان     2004 سال   نرخ بيكاري در  .  باقي مانده است   2003هاي سال     اندازه

  2. درصد بوده است3/8ده درصد و براي مردان 
  تـصاعدي ي بازارهـاي كـار رشـد   بـه  زنـان   و ورود اخير ةچه چند ده  اگر
 كـه   ، است بودهمديريتي    آنان در سطوح خرد و حداكثر ميان        است حضور  داشته
 آن هـم حـضوري قدرتمنـد و         ،تـوان آن را تحـول در حـضور          القاعده نمي   علي
  . دانست،ذار در اقتصادتأثيرگ

هاي انجام شده نشان از خألهاي پرشماري در زمينة اشـتغال زنـان               بررسي
 3»اي  سـقف شيـشه   «هاي مديريتي و رهبري دارد كه اصـطالحاً بـه آن              در پست 

كـاهش ريـسك بـراي حفـظ        «هـايي بـا ديـدگاه          سياست زگويند كه ناشي ا     مي
  . است» سرمايه
خــورد، اغلــب   حــوزه بــه چــشم مــي شــديدي در ايــنكــه خــأل  آنجــا  از
هاي اقتصادي صورت     كار  سازوهايي كه براي توسعه و تغيير ماهيت         ريزي  برنامه
ي اساسـي را در     يو راهكارها باشند   داشته   نند براي زنان شمول   توا  د نمي نگير  مي

 زن در سراسر جهـان بـه        28هنگامي كه فقط    .  آورند  پي  آنان در مباحث اشتغال   
 اقتصادي مانند بازرگـاني، توسـعه، صـنعت و كـشاورزي            هاي  پستوزارت در   

هـاي كـالن    در عرصـه را  از حضور زنـان      روشنيتوان دورنماي      نمي اند  مشغول
   4. داشتانتظاراقتصادي 

                                                            
1. Suzanne M. Crampton, and Mishra, “Women in Management”, Public 

Personnel, Volume 2, p. 211.  
2. Proposal for A Directive of The Eurpean Parliament and of The Council on 

The Implementation of The Principle of Equal Opportunities and Equal 
Treatment of Men and Women in Matteres of Employment and Occupation, 
2004.  

3. Glass Ceiling. 
هـاي نظـام      ن، اسـتراتژي   بـراي اشـتغال زنـا      CEDAWهـاي     توصيه «زعفرانچي،سادات    ليال. 4

  .27 ، ص1383، زمستان 29، ش كتاب نقد، »الملل بين
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اي بـسيار بااهميـت اسـت و در عـصر حاضـر يكـي از        اشتغال زنان مسئله  
هاي   نظام. آيد شمار مي    روي زنان و اقتصاد خانواده به       هاي پيش   ترين چالش   مهم
هاي   باز درصدد يافتن ساختاري مناسب براي ارتقاي سيستم         المللي كه از دير     بين

دليـل توجـه نكـردن بـه      انـد، بـه   كار خارج از خانه و درآمد اقتصادي زنان بوده    
هاي موجود در كشورهاي مختلف جهان و از همه           ها و تناسب    فرهنگ، ظرفيت 

انـد تـا بـا        هـاي جنـسي زنـان، كوشـيده        ها و خواست    تر، تمايالت، ويژگي    مهم
داري و استيال بر منابع و بازارهـاي كـشورهاي در             بعدي سرمايه   هاي تك   راهبرد

حال توسعه، راهكارهايي را نه در جهت رفع مشكالت زنـان، بلكـه در جهـت                
ها و بنيادهـايي      حتي سازمان . قيمت نيروي كار ارائه دهند      دستيابي به منابع ارزان   

هـاي جنـوب شـرق آسـيا،          اند، مانند سـازمان     اي پديد آمده    منطقه صورت    كه به 
لحـاظ انطبـاق بـا الگوهـاي غربـي و اسـتفاده از                افريقا و حتي خاورميانـه، بـه        

انـد    گزيني در علومي چون علـوم انـساني و اقتـصاد نتوانـسته              هاي همسان   شيوه
هـا بـستري      مطابق با شرايط و فرهنگ خود براي حـضور زنـان در ايـن حـوزه               

پيوستن بسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه و حتـي             . مناسب فراهم سازند  
المللي، ماننـد كنوانـسيون       هاي بين   ها و سازمان    كشورهاي اسالمي به كنوانسيون   

هـايي    رفع هرگونه تبعيض عليه زنان نيز بيش از پيش ايـن كـشورها را در قيـد                
عرف جوامع خـودي    شده و تعاريفي ناسازگار با مذهب، فرهنگ و           تعيين  پيش  از

اين در حـالي اسـت كـه تخطـي از هـر يـك از بنـدهاي                  . گرفتار ساخته است  
المللـي بـه همـراه        معاهدات، پيامدهاي ناهنجاري در تعامالت و ارتباطات بـين        

سـازي و     هاي تصميم   از سوي ديگر، نبود حضور قدرتمند زنان در عرصه        . آورد
تواننـد بـا درك موقعيـت         يگيري، موجب شده است تناسباتي كه زنان م         تصميم

سـويه و     ها يـك    جنسان خويش ايجاد كنند، لحاظ نشود و بسياري از راهبرد           هم
  . حتي مردساالرانه به نظر آيند

ها   هاي متفاوت، خاستگاه    دليل اينكه مباحث اجتماعي زنان در ايدئولوژي        به
 هـاي   گـرايش . انـد   و نتايج متفاوتي، دارند رويكردهـاي خاصـي را پديـد آورده           

اي را    هـاي ويـژه     هر يك خود، پـارادايم    ... فمينيستي، ماركسيستي، كاپيتاليستي و   
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هـاي كـاربردي،      اند كه در عصر حاضر هر كـدام در عرصـه            طراحي و ارائه داده   
هـا    تجربه شده، و وضعيت نابهنجار زنان در اقتصاد جهاني، ناكارآمدي اين نظام           

شي خانواده، احساس نـاامني،     هويتي، سرگشتگي، فروپا    بي. را اثبات كرده است   
دهـد كـه زن       هاي روحي و جسمي زنان نشان مـي         گرايي و افزايش بيماري     پوچ

. روسـت   هاي پرشماري روبه    امروز براي ادامة حيات اجتماعي خويش با چالش       
هـاي روحـي و    نظر گرفتن ويژگي اي كه با در در حقيقت نبود يك الگوي برنامه    
ر خانواده و اجتماع، بتواند معادالت جديـدي        تناسبات عاطفي مورد نياز زنان د     

مدارانه به مـسائل زنـان،        رويكرد دين . شود  شدت احساس مي    را طراحي كند، به   
دليل پـشتوانة فلـسفي برخاسـته از الوهيـت و ديـدگاه               اگرچه هنوز نوپاست، به   

هاي اومانيستي بـه      گراي خويش كه كرامت انساني زن را در برابر ديدگاه           تكامل
  .نهد كشد، نگاهي ارزنده و نو به مسائل زنان را فراروي مي چالش مي

هاي صرفاً مادي آنان      ها در ميزان درآمد و جنبه       در اين عرصه، ارزش انسان    
بـه  ) زن يـا مـرد    (ها بر مبنـاي نزديكـي فـرد           گذاري  شود، و ارزش    خالصه نمي 

بينـي و     مكتـب اسـالم بـا جهـان       . گيـرد   خداوند و توسعة نظام الهي صورت مي      
ايدئولوژي خاص خويش، نشان داده است كه افزون بر تأمين نيازهاي معنوي و 

هايي را ايجاد كند      تواند در بعد مادي نيز در زندگي آنان موازنه          روحي زنان، مي  
  .كه به احساس رضايت آنان بينجامد

متأسفانه نظام حكومتي در كشورهاي اسالمي تحت استحاله فرهنگي با بـه            
تنهـا   الت و منابع غني مـذهبي، ملـي و فرهنگـيِ خـود، نـه            فراموشي سپردن اص  

المللي و فراملي     هاي بين   اند جايگاه درخوري براي زن مسلمان در نظام         نتوانسته
ايجاد كنند، بلكه در بعد ملي نيز با برخوردهـاي انزوايـي يـا انفعـالي در برابـر                   

 كـه بـه نظـر       اي  گونـه   اند؛ به   فرهنگ غرب، زنان را دچار وضعيتي بغرنج ساخته       
صدد تجربة وضـعيتي هـستند كـه زنـان            رسد زنان در كشورهاي مسلمان در       مي

اگر موضوعاتي چون حفظ كرامت . اند ها پيش آن را با ناكامي آزموده        غربي سال 
انساني زن، خانواده و ارزش كار خـانگي زن بـراي برخـي كـشورها از جملـه                  

ايـن مباحـث در اسـناد    كشورهاي اسالمي اهميتي ويـژه دارد، بـراي گنجانـدن          
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المللي، انديشمندان جهان اسالم بايد با ايجاد يك اجماع قدرتمنـد و متحـد                بين
المللـي شـوند تـا بتواننـد در           هاي كالن بين    هاي تبيين اسناد و برنامه      وارد حوزه 

هـاي    هايي غير از ديـدگاه      الملل راهكارهايي ارائه دهند كه مبين ديدگاه        نظام بين 
دليـل وجـود قـوانين        اشتغال زنان در كشورهاي اسالمي بـه      .  باشد  مكاتب مادي 

فرد در زمينة تأمين اقتصادي زن و حق برخورداري زنان از رفاه مادي               به  منحصر
هاي خود، از مباحثي اسـت كـه بايـد بـا         بدون اجبار به پرداخت شخصي هزينه     

تـه  دقت و بسترسازي مناسب براي اجراي احكام و قوانين اسالمي، به آن پرداخ   
بديل در زمينة تـأمين امنيـت         هاي بي   در اين صورت، با استفاده از ظرفيت      . شود

تـوان تناسـباتي خـاص بـراي          اقتصادي زن، افزون بر حفظ شئون خانواده، مـي        
لمان بـه دلخـواه و      حضور و اشتغال زنان تنظيم كرد كه از رهگذار آنها زن مـس            

براي توسعة نظـام اسـالمي      يافته    پاية الگويي هدفمند و سازمان    انتخاب خود، بر  
  .در اين زمينه گام بردارد
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  خانواده  تأثير اشتغال زنان بر
  )با تأكيد بر فرزندان(

  1آمنه بختياري

  مقدمه
همگام با تغييرات ساختاري جوامع در قرن حاضر كه برخاسته از روند نوگرايي 

ها و نهادهاي اجتماعي بافت سنتي خود را از دست داده             ها، ارگان   است سازمان 
منزلة عناصر اجتماعي در  اد نيز بهافر. اند و به مقتضيات زندگي مدرن تن در داده

ها و در دنياي پوياي امروزي ناگزيرند خـود را بـا ايـن واقعيـت                  داخل سازمان 
بدين ترتيب نهاد خانواده دستخوش تغيير شده، در كنار         . اجتماعي سازگار كنند  

هـاي    هـاي والـدين، زنـان در مقايـسه بـا گذشـته وارد فعاليـت                 دگرگوني نقش 
هـاي اقتـصادي خـانواده ايفـاي           و در تأمين نياز     ده است اجتماعي بيشتري گردي  

  . كند نقش مي
اشتغال زنان و دستيابي آنان به منابع اقتصادي حاصلِ كار در خارج از خانه 

سالة خانواده را تغيير      و تسخير فضاهاي تازة اجتماعي توسط آنان، ساختار چند        
امـا امـروزه اوضـاع      .  اسـت   داده و به ضرورت، تحولي نو در خانه پديد آورده         

حاكم بر زندگي زنان شاغل در اكثر نقاط دنيا حاكي از آن است كـه افـزون بـر            
بـاز در     هايي همچون تدبير منزل، تربيت فرزندان و همسرداري، كه از ديـر             نقش

                                                            
تـراز هيئـت علمـي، عـضو گـروه بررسـي مـسائل زنـان،                  شناسي، هـم     ارشد روان  كارشناس. 1

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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هاي زنان بوده است، با ورود كار بازاري و افزوده شدن             حوزة مسئوليت و نقش   
 فشار دوچنداني را بر جـسم و روان زنـان           1اه  آن بر وظايف گذشته، تعدد نقش     

هـا، بـر سـاختار جامعـه، نظـام         فرايند ياد شده و تعدد نقش     . تحميل كرده است  
هاي اجتماعي زن و مـرد، سـاختار خـانواده و              پايگاه ،هاي سنتي   ارزشي، ديدگاه 

ناپـذير    تر، بر سرنوشت كودكان تـأثيري انكـار         روابط سنتي زوج، و از همه مهم      
  .تگذارده اس

از مسائل مهم خانواده، بلكه از مـسائل مهـم زيربنـايي ترقـي و رشـد هـر                 
ايـن مـسئله، اسـاس پيـشرفت هـر          . اي، تربيت فرزنـدان باكمـال اسـت         جامعه
بديهي است كه اين مسئوليت در جامعـه        . اي در همة شئون زندگي است       جامعه

كـه  نظـران اتفـاق نظـر دارنـد      همة صـاحب . بيش از همه بر عهدة مادران است     
مؤثرترين پيوند ميان مادر و فرزنـد، مهـر و محبـت مـادري اسـت كـه اغلـب،                   

  . بردارد مواظبت از ديگر جهات را نيز در
تأكيد كارشناسان بر تأثير مادر بر تربيت فرزنـدان، در حقيقـت ايـدئولوژي     

توانـد    كند؛ زيرا آنان معتقدند رفتار مادران مـي         پنهان دانش علمي را منعكس مي     
پي داشـته      وه مهمي را براي كودكان از سنين خردسالي تا نوجواني در          نتايج بالق 

عشق مادر در كودكي براي سالمت روانـي كـودك بـسيار اهميـت دارد؛               . باشد
طوري كه اين عشق بدون هيچ قيد و شرطي در هر زمان بايد به فرزند ارزاني        به

 دربارة رشـد  شناختي اين فرض از سويي پارامترهايي را براي تحقيق روان     . شود
هــاي امنيتــي الزم بــراي پــرورش انــسان از ارضــاي  كودكــان بــا مفهــوم پايــه

تا نياز به امنيت، آسايش و عزت       )  يعني نيازهاي فيزيولوژي  (ترين نيازها     ابتدايي
بنابراين تماس اولي و ارتباط عاطفي مادر با فرزنـد در           . نفس، پديد آورده است   

از . نهـد   ثيري انكارناپذير بر جـاي مـي      رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي كودك تأ      
ويژه فرزنـدان بررسـي    اين روي، نقش مادران شاغل را در رابطه با خانواده و به    

  .كنيم مي

  مفهوم مادري. 1
معموالً به مفهوم توجه و مراقبت از كودكان، ارضاي نيازهـاي مـادي،             » مادري«

                                                            
1. Double Burden. 
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قراري مناسـباتي   عاطفي، رواني و احساس مسئوليت در قبال آنها، و همچنين بر          
   1.كند است كه نيازهاي آنها را برآورده مي

به يك نوع از بودن انساني، الزامات بيولوژيكي يـا زنـدگي            » مادر«بنابراين  
در ديدگاه تعيني بيولوژيكي، مادر بودن را سرنوشـت طبيعـي و            . شود  اطالق مي 

غريـزة  در چنـين رويكـردي، رفتـار مـادري كـاركرد            . دانند  بيولوژيكي زنان مي  
   2.مادري است كه در طبيعت و بيولوژي انساني ريشه دارد

شان در توليـد مثـل، بـراي پـرورش            روي، زنان بنابر نقش بيولوژيكي      ازاين
هـاي    حال آنكه بيولوژي مردان، آنان را براي ايفـاي نقـش          . ترند  كودكان شايسته 

ست، كامالً  ابزاري، كه مستلزم تأمين نيازهاي اقتصادي و پيوند با جهان خارج ا           
  3.سازد شايسته مي

اما در رويكردهاي معاصر به جنسيت، مادري، نمودي از ارتباطـات اسـت             
. كه در فضاي تاريخي، اجتماعي، اقتـصادي و حتـي نـژادي قابـل تغييـر اسـت               

يافته و واقعيتي زنده است كه متأثر از موقعيـت            اي ساخت   بنابراين مادري تجربه  
   4.شدة زنان است محدود

منزلة نهـاد جـدا    منزلة تجربه، از مادري به     مادري به ) 1976 (5ب ريچ در كتا 
منزلة تجربـه، در بـدن زن محـصور اسـت و         در نگاه ريچ، مادري به    . شده است 

يـافتني    طور مستقيم براي زنـان دسـت        تحت نظارت فرهنگ و زبان نيست و به       
ها   و همة انسان  ها    يابد كه همة ظرفيت     منزلة نهاد، اطمينان مي     است؛ اما مادري به   
هـاي پدرسـاالر،       روي، به نظـر وي در فرهنـگ         از همين . اند  تحت كنترل مردان  

شـوند و هويـت مـادري امـري           مادري و زنانگي در كنار هم در نظر گرفته مـي          
ريچ معتقد است اين دو معنا بـا        . گردد كه مساوي زنانگي است      طبيعي تلقي مي  

بـر ديگـري تحميـل شـده اسـت و           شـدت     اي كه يكي به     اند؛ به گونه    هم مرتبط 
  6.پوشاند ديگري را مي

                                                            
1. cf., Adams, Mothering, in The Woman in Question, 1990. 
2. cf., Chodolow, The Reproduction Of Mothering Berkeley, 1978.   
3. cf., Parsons, Family, Socialization and Intetaction Process,  1955, p. 58. 
4. cf., Glenn, Social Constructions of Mothering: A Thematic Overview, 1994. 
5. Rich. 
6. cf., Claudia card, Against Marriage and Motherhood 1996. 
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اي تـضاد و      هاي فمينيستي دربارة مادري بـا گونـه         رسد كه بحث    به نظر مي  
روست، و موضـوع مـادري، از موضـوعاتي اسـت كـه موجـب                 دوگانگي روبه 

هـاي    محض نمونه، از يك سـوي، فمينيـست       . شود  ها مي   انشعاب بين فمينيست  
پـي دنيـاي مطلـوبي       انـد و در     ن زنان سـخن گفتـه     كالسيك از مظلوم واقع شد    

هاي خاص و اساسي در پرورش        ويژه مادران، نقش      گشتند كه در آن زنان، به       مي
آنان براي حمايت از كودكان و مـادران، ارائـة شـير            . كودكان خود داشته باشند   

رايگان به مادران، مرخصي استعالجي براي زنان جهـت نگهـداري از فرزنـدان              
هـاي جديـد، و       كردند؛ و از سـوي ديگـر، فمينيـست          مبارزه مي ... كوچكشان و 

هـاي مختلـف بـا مـادري مخالفـت            گيـري   هـا بـا موضـع       طور عمده راديكال    به
به اعتقاد آنان بايد مادري انكار شود؛ زيرا براي زنان خطرناك اسـت             . ورزند  مي

معتقدنـد  ايـن گـروه     . دهد  تر از مردان قرار مي      هاي پايين   و ايشان را در موقعيت    
سـازد    ساالري وظايفي را بر مادري تحميل كرده است و مادران را وادار مي              پدر

هـاي فرهنـگ مـسلط را بـه           توليد كنند و ارزش     تا پدرساالري را در كودكان باز     
هاي جنسيتي    دارد تا با نقش     پدرساالري زنان را وامي   . فرزندان خود انتقال دهند   

  .  استمرار يابدمراتب موجود نوايي كنند تا سلسله هم

  ها تحليل ساختاري خانواده و توجه به تفاوت نقش. 2
هاي مـراوده     اي از انتظارات عملكردي است كه شيوه        ساخت خانواده، مجموعه  

خـانواده، نظـامي اسـت كـه     . دهد  هاي اعضاي خانواده را سامان مي       كنش  يا ميان 
اودات يـا   ايـن مـر   . گيـرد   اي صـورت مـي      عملكرد آن از طريق الگوهاي مراوده     

بر اينكه چطور، چه وقـت و بـا چـه             آورند مبني   ها، الگوهايي پديد مي     كنش  ميان
  . يابد اي كه رفتار اعضاي خانواده نظم مي گونه شود، به كسي رابطه برقرار 

اولي همگاني  . شود  در اين زمينه دو سيستم موجب استمرار اين الگوها مي         
ماننـد  . كنـد   ده حكومـت مـي    انواو مستلزم قواعد جهاني است كه بر سازمان خ        

مراتب قدرت كه بايد وجود داشته باشد و در آن والـدين و فرزنـدان از                 سلسله
هاي مكمل وجود داشـته       همچنين بايد نقش  . سطوح متفاوت اقتدار برخوردارند   

صورت يك تيم عمـل        به    اند  باشد تا زن و شوهري كه اتكاي متقابل را پذيرفته         
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و مستلزم انتظارات متقابل اعـضاي هـر خـانواده از           سيستم دومي، خاص    . كنند
  . يكديگر است

هـاي خـود متمـايز و         منظومـه   سيستم خانواده وظايف خود را از طريق زير       
هـاي   سال با جنسيت زيرمنظومة زن و شوهري متشكل از دو بزرگ. كند اجرا مي 

ن منظومـة ز    زير. اند  شده  مخالف است كه با هدف تشكيل خانواده به هم ملحق           
  .هايي دارد كه براي عملكرد خانواده حياتي است و شوهري تكاليف يا نقش

هاي اصلي الزم بـراي بـه ثمـر رسـيدن تكـاليف ايـن زيرمنظومـه،                   مهارت
اند؛ يعني زن و شـوهر بايـد الگوهـايي پديـد            »سازي متقابل   برون«و  » مكمليت«

مايـت و   هـا ح    آورند كه در آن هر يك عملكرد ديگري را در بسياري از زمينـه             
هم زن و هم شوهر بايد بخشي از مجزا بودن خود را براي كـسب               . تكميل كند 

پافشاري زن و شوهر در حفظ حقوق مستقل خود ممكن          . تعلق از دست بدهند   
  . رفتن را در يك رابطة قرينه مختل سازد» به هم وابستگي«است زير بار 

درمـاني، بـا      شناس امريكايي و متخصص خانواده       روان 1سالوادور مينوچين، 
تداوم و استحكام يك خانواده در      «: تحليل ساختاري دربارة خانواده معتقد است     

. ويژه زن و شـوهر اسـت   گرو انجام تكاليف مكمل از سوي هر يك از اعضا، به 
ها، منشأ اختالل در      هاي ناشي از عدم توجه به نقش        ساستردر غير اين صورت     

ها توجه به اين موضوع است كه          استنتاج بنابراين يكي از مباني   . شود  خانواده مي 
در اينجـا منظـور زن و       (خانواده منظومة واحدي است، و هر يك از اعضاي آن           

لذا كاركردها و تكاليف    . باشند   مي  هاي ويژه   داراي تكاليف و نقش   ) شوهر است 
و تقسيم ) مثل رفتار جنسي و توليد مثل(موجود در خانواده به مشاركت طرفين  

  2.»بستگي دارد) مانند تربيت و كاركرد اقتصادي(م وظايف كار در انجا
: دهـد   گونه ارائـه مـي       نيز الگوي خود را براي خانوادة مطلوب اين        3مك مستر 

  هايي است كه بايد براي ايجاد يك خانوادة سالم          كاركردهاي ضروري خانواده نقش   
اي از  جموعـه ها بايد در قالب رفتارهاي توصـيه شـده در م           يعني نقش  4.انجام گيرد 

                                                            
1. Minuchin.  

 . 87ـ81، ترجمة محسن دهقاني و زهره دهقاني، ص درماني خانواده و خانواده، مينوچينسالوادور . 2
3. Mc master.    

 .100، ترجمة محسن دهقاني و زهره دهقاني، ص  پايهدرماني خانوادهباركر، فيليپ . 4
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در اين زمينه، انجـام وظيفـه       . جانبه با ديگر اعضاي خانواده تعريف شوند        روابط دو 
نيازمند اين است كه تخصيص نقش متناسـبي صـورت گيـرد و اعـضاي خـانواده                 

  .هاي خواسته شده را براساس تخصيص نقش انجام دهند فعاليت
  هاي تكويني زن و مرد تفاوت. 2ـ1

هاي رواني و جـسماني        برپاية وجود تعدادي از تفاوت     استنتاج در اين مجموعه   
  :بين زنان و مردان است

  هاي زيستي  تفاوت.2ـ1ـ1
بـين زن و مـرد      ) كـاركرد اعـضا   (و فيزيولـوژي    ) ساختار بدن (از نظر بيولوژي    

تمــايز دســتگاه تناســلي زن و مــرد خاســتگاه . 1: هــايي وجــود دارنــد تفــاوت
 ايـن   .دگي، بـارداري و يائـسگي اسـت       هاي بـسياري، ماننـد دوران قاعـ         تفاوت
طور طبيعي بر مسائل رواني و رفتـاري تأثيرگـذار بـوده، خاسـتگاه                ها به   تفاوت

هـاي زنانـه      تفـاوت هورمـون   : هـا   هورمـون . 2شـوند؛       تفاوت در انتظارات مـي    
شود؛  هاي زن و مرد مي    موجب اختالف اندام  ) تستوسترون(و مردانه   ) استروژن(
  .شوند تر و براي انجام كارهاي سنگين تواناتر مي قوياي كه مردان  گونه به
  هاي رواني  تفاوت.2ـ1ـ2

شناسـي    هاي رواني بسياري دارنـد كـه از نظـر علـم روان               زن و مرد تفاوت   
سادگي، تنها، زاييدة تربيـت و        توان به   ها را نمي    اين تفاوت . اثبات شده است  

 پـسران بـراي     مثالً هويت دختران براي صـميميت و هويـت        . محيط دانست 
از نظـر شخـصيتي زنـان از        . استقالل و رقابت و فرديت شكل گرفتـه اسـت         

ــد، امــا   مــردان حــسودتر و كنجكاوترنــد و اعتمــاد بــه نفــس كمتــري دارن
شناختي، اجتماعي و     عاليق زيبايي . پرخاشگري در مردان بيش از زنان است      

ي و ها بـيش از مردهاسـت، و مـردان بـيش از زنـان بـه امـور مـاد            ديني زن 
تر است و به روابط عاطفي بيـشتر          زن از مرد عاطفي   . اقتصادي گرايش دارند  

مدار توجه دارنـد      هاي فعاليت   دهد، اما مردان بيشتر به ارتباط       عالقه نشان مي  
. كننـد   دهند و انرژي خود را صـرف آن مـي           و دنياي بيرون را هدف قرار مي      
عيت جـسماني امـري     خواهي مرد از نظر وض      وابستگي زن به مرد و استقالل     

ترسـد؛ و     او از تنهـايي مـي     . روان زن به وابستگي گرايش دارد     . طبيعي است 
طلب اسـت و      در مقابل، مرد استقالل   . شود  در ارتباط با ديگران كارآمدتر مي     
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  1.كند زماني كه نيازمندي ديگران را به خود دريابد، احساس توانمندي مي
  هاي تشريعي تفاوت. 2ـ2

هـايي قائـل    ر قالب احكام و تكاليف، بين زنان و مردان تفـاوت اديان الهي نيز د   
هـا را     برخي احكام اختصاصي زنان از ديدگاه اسـالم كـه ايـن تفـاوت             . اند  شده

  :كنند بدين قرارند  آشكارتر مي
سـهم  . 3 3شهادت دو زن معادل شهادت يك مـرد اسـت؛         . 2 2حجاب؛. 1

طـالق  . 5 5مرد اسـت؛ دية زن نصف دية    . 4 4ارث زن نصف سهم مردان است؛     
خـروج  . 7 7شركت در جهاد براي زنان واجب نيـست؛       . 6 6به دست مرد است؛   

   8.زن از خانه بدون اجازة شوهر جايز نيست
نتيجه اينكه تقسيم وظايف و كاركردهاي موجـود در منظومـة خـانواده بـه           

هـاي تكـويني اعـضاي ايـن          صورتي كه مكمل يكديگر باشند، براساس تفاوت      
خـورد كـه    هايي رقـم مـي   ها و هنجار  و برپاية قانونمندي  )  و شوهر  زن(سازمان  
هـا در       هاي تشريعيِ برگرفتـه از تعـاليم اسـالم اسـت، و همـين               بر تفاوت   مبتني

  .كنند اي را تعيين مي حقيقت الگوهاي مراوده

   خانواده و اشتغال9زن و تناقض نماي. 3
نگهـداري از كودكـان      زنان بسياري جذب بازار كار شدند و         1980پس از سال    

تحـت تـأثير    . پي كار بودند   خود را به ديگر زناني واگذار كردند كه آنان نيز در          
ايـن  . اين وضعيت، موضوع اشتغال زنان و آثار آن بر زندگي كودكان مطرح شد      

                                                            
 . 83، ارديبهشت 14، ش مجله ياس، »شتغال زنان در جامعها«آذربايجاني، مسعود . 1
 . 59، )33 ( احزاب؛31، )24 (نور. 2
  . 282، )2(بقره. 3
 . 176، 12، 11، )4(نساء. 4
 . 5، باب 46، كتاب الديات، ص 19، ج الشيعة وسائل محمد بن حسن حر عاملي، . 5
 . همان. 6
  . 4، ابواب جهاد العدو، باب 11همان، ج . 7
  . 79، ابواب مقدمات النكاح، باب 14، ج  همان.8

9. Paradox.  
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  1.مادري را دوباره تعريف كرد/ روند، عملكرد، سنت و دانش مادر
سـنتي در     ل خانوادة سـنتي و غيـر       امروز شام   در اين زمينه، تصوير خانوادة    

فرزندان اغلب با پدر و مـادري زنـدگي         . ها و ساختارهاي مختلف گرديد      اندازه
كننـد، از     زن و شوهري كه هر دو كـار مـي         . اند  كنند كه احتماالً هر دو شاغل       مي

اي كـه   گونـه   برند، به قدر تحت فشارند كه كمتر از زندگي لذت مي        نظر وقت آن  
 اسـت، و كمتـر از         يافته و شمار افراد خانواده رو به كـاهش         نرخ طالق افزايش  

ها و      يابند و بقيه به مهد كودك        كودكان توسط پدر و مادر پرورش مي       چهارم  سه
هـا دسـتخوش      بنابراين وضعيتِ زنـان و خـانواده      . شوند  ها سپرده مي    كودكستان
هـاي   امـد اي كه امروز زنان شاغل و پي گونه هاي شگرفي شده است؛ به     دگرگوني

اشتغال آنان بر خانواده و فرزندان هدف بسياري از مطالعات و تحقيقـات قـرار               
  . گرفته است

زنان هنگامي كه به حقوق نسبي اجتماعي خـود در حـوزة شـغلي دسـت                
آور، هم همسر و هم مادر شدند؛ بـدون آنكـه از مزايـاي واقعـي              يافتند، هم نان  

پـي   گـامي رخ نمـود كـه زنـان در         اين پيچيدگي هن  .  كس برخوردار باشند    هيچ
هـاي    هـا و توانـايي      تعريف نقش خود برآمدند و در تـأمين معـاش و خالقيـت            

اين در حالي بود كـه از جهتـي         . آموزشي و شغلي با مردان به رقابت برخاستند       
توانستند از روابط خانوادگي و وظايف مهمي كه در شبكة ارتباطي             نيز آنان نمي  

در نتيجه، رابطة بـين     .  خانواده داشتند، غفلت ورزند    خانواده و روابط با اعضاي    
هـاي جنـسيتي      تر شد؛ نقش    هاي كاري و خانوادگي پيچيده      تعهدات و مسئوليت  

هـاي خـانوادگي      هـا و فعاليـت      مبهم قدرت درون خانواده توزيع گرديد؛ برنامه      
وقـت    محدود و مراقبت از فرزندان متغيرتر گشت؛ و سرپرستي و نظارت تمـام            

صورت   ها به   تدريج در خانواده    كه صرفِ وقتِ اندك، به        شده؛ چنان   كمتر  والدين  
هـاي كـاري ـ خـانوادگي بـين زن و       رسـد تعـارض   نظـر مـي   بـه . هنجار درآمد

طور متوسط، زن و شوهر       كنند بيشتر است؛ زيرا به      شوهرهايي كه هر دو كار مي     
تي مـرد فقـط     حال آنكه در خانوادة سـن     . اند  شاغل، هشتاد ساعت خارج از خانه     

 ديگر، خانوادة امروزي به بهـاي        به بيان . چهل ساعت خارج از خانه بوده است      

                                                            
1. cf., Belsky and Nezworki,  Clincal Implications of  Attachments, 1988. 
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فرصتي كمتر براي با هم بودن و حس همبستگي در جستجوي ثبات اقتـصادي              
از سوي ديگر، با توجه به نقش سنتي و تكاملي زن، كه مـسئوليت              . بيشتر است 

هـا،    هـا، توقـع     زنان بين انتظار  تربيت و پرورش فرزندان را بر عهده دارد، اغلب          
  .شوند هاي كاري و خانوادگي دچار تعارض و تناقض مي ها، و تعهد مسئوليت

اند كه كار روزانة زن خارج از خانه، شيفت اول كاري             تحقيقات گوياي آن  
گـردد، شـيفت دوم كـاري او     آيد و در پايان روز كه به خانه برمي          شمار مي   او به 

 سـاعت بـيش از شوهرانـشان    150 زنان شاغل در هفته    در نتيجه، . شود  آغاز مي 
هـا همـسران و ديگـر افـراد كمـك             گونه خـانواده    كنند و با آنكه در اين       كار مي 

داري همچنـان بـر دوش زنـان          داري و بچـه     كنند، مسئوليت اصلي امور خانه        مي
افزون بر مشكل شيفت دوم كاري براي زن، مبارزة پنهاني بين بسياري از             . است
روابط نزديـك بـين آن دو گـاه بـا           . ناپذير است    و شوهران شاغل نيز گريز     زنان

كند و در مـواردي       شود و نظام خانواده نيز ناهماهنگ عمل مي         رو مي   تنش روبه 
  1.انجامد به فرسودگي رواني و افسردگي در زن مي

هـاي خـانوادگي و       شدن در نقش    زنان براي سهيم    ) 1985 (2بنابر نظر گيلبرت  
هـاي    كنند؛ اما در عمل تالش      تر تالش مي    از خانه با همسرانشان آگاهانه    كار خارج   

با وجود پيشرفت بسيار در زمينة نيل به        . آنان چندان به نتيجة روشني نرسيده است      
هاي برابرنگر در زندگي زناشويي، زن همچنان بخـش بزرگـي از مـسئوليت                هدف

 امـر مـشكالتي ناشـي از بـار        اين. داري را بر عهده دارد      نگهداري از كودك و خانه    
صـورت تعـارض در نقـش جنـسيتي،           اضافي كار را براي زنان به همراه دارد، و به         

مبارزه در قدرت و وابستگي در روابط زناشويي، تعـارض در پيـشرفت و رقابـت،                
هـاي    ها، تنش دربارة مراقبـت از كـودك و دشـواري             شدن در نقش    الگوهاي سهيم 

اين مسئله كيفيت زندگي خانوادگي و حفظ       . نمايد  يارتباطي بين زن و شوهر رخ م      
  . سازد  دار مي و بقاي روابط زن و شوهر را خدشه

هايي ميان مطالبـات      دهند هم مردان و هم زنان تعارض        ها نشان مي    پژوهش
اما معموالً مشكالت زنان بيـشتر اسـت؛ زيـرا          . اند  خانواده و شغل گزارش كرده    

                                                            
 . 81 ص ،شناسي زن رواننژاد،  نوابيشكوه . 1
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به بياني، آن گروه از زناني كه بيشتر به شـغل           . ندا  وقت  آنان درگير دو شغل تمام    
اند و تمايل دارند زمان بيشتري را براي كـار خـود صـرف كننـد و                     خود وابسته 

كننـد، دچـار      اند به كار خـود فكـر مـي          هاي ديگر مشغول    هنگامي كه به فعاليت   
شوند تا زماني كـه دلبـستگي شـغلي     ـ خانوادگي بيشتري مي     هاي شغلي   تعارض
زنـان وابـسته بـه شـغل در ايـن بـاره كـه آيـا مـسئوليت                   .  باشند  داشتهكمتري  

انـد يـا خيـر تـا حـد زيـادي              اي پذيرفتني انجـام داده      گونه  خانوادگي خود را به   
اند كه زنان در مقايسه       پژوهشگران اشاره كرده  . كنند  احساس دلواپسي و گناه مي    

  1.دبا مردان اختيار كمتري در زمينة كنترل مطالبات نقش دارن
مـشاركت زنـان در امـور      : نويـسد    مـي  زندگي سياسي رابرت لين در كتاب     

هـاي    سياسي و هر نوع وابستگي خـارج از خانـه بـه معنـاي دزدي از فرصـت                 
بـا ايـن تـصور كـه        » هـا   تفكيك نقـش  «پارسونز نيز در نظرية     . خانوادگي است 

هـاي    دهـد و پيامـد      اشتغال زنان، نظام خـانواده را در معـرض خطـر قـرار مـي              
بـه اعتقـاد وي،     . كنـد   نامطلوبي براي فرزندان دارد، اشتغال زنان را نكوهش مي        

هاي شغلي و ايجاد برابـري شـغلي بـا مـردان موجـب از هـم                   تغيير در فرصت  
  .زند شود و كاركرد جامعة كنوني را بر هم مي پاشيده شدن ساخت خانواده مي

  )شناسي مباني نظري روان(رابطة مادرـ كودك . 4
ري از جمله مسائلي است كه ويژة انسان يـا جامعـة انـساني نيـست؛                مسئلة ماد 

ورزد كـه انگيـزة مـادري         قـائمي تأكيـد مـي     . بلكه در حيوانات نيز وجـود دارد      
كم در حيوانات كامالً غريزي است ولي در انسان تا حد زيادي به فرهنگ           دست

ربيـت  توان گفت خداوند ميل فطري به كودك و ت     بدين ترتيب مي  . بستگي دارد 
هـاي بلـوغ      آن را در مادران به وديعه نهاده است، و اين ميل و رغبـت در سـال                

  2.رسد ترين مرحلة خود مي شود و در دوران حمل به عالي آشكار مي
در تجربة مادري و مراقبـت از كـودك متغيرهـاي متعـدد و پيوسـتاري از                  

ي اسـت  در يك سويِ اين پيوستار نهايت مطلوبيت مـادر     . تجربيات وجود دارد  

                                                            
1. Bray, J. H, from marriage to remarriage and beyond,1999, p. 295-319. 
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پردازد، و در سويي ديگر، محروميـت كامـل از            كه به مراقبت از فرزند خود مي      
  1.اما واقعيت اغلب بين اين دو انتهاست. داشتن مادر است

ترديد يكي از نيازهاي مهم انسان برخورداري از مهر و محبت مادري است،  بي
كـه در صـورت     نظـر اسـت       منزلة يك نياز ويژه مـد       و در اين زمينه، محبت مادر به      

  . آيد بار مي برخوردار نبودن فرزندان از اين موهبت، مشكالت بسياري به
هايي ابتدايي اما مهم      جنيني كه هنوز چشم به جهان نگشوده است احساس        

را پديـد   » حيـات اساسـي اوليـه     «كـه همـين عواطـف         چنان. كننده دارد   و تعيين 
گذارنـد، گـسترش      تأثير مي با تولد نوزاد، چارچوب روابطي كه بر او         . آورند  مي
متكـي    پذير    هاي انعطاف   اي كه اگر روابط درون خانواده به نقش         گونه  يابد؛ به   مي

انـد؛ دنيـا را در        بهـره   هـاي فـردي بـي       پروراند كه از ويژگي     باشد، افرادي را مي   
خواهـد  » قـالبي «بينند؛ و به بياني، ساختار شخصيت آنها   چارچوبي مشخص مي  

توانند شهامت، انگيزه و نيروي الزم را براي پيـشرفت در             ميروي، ن   از اين   . بود
زندگي در خود بيابند و بيافرينند؛ اما اگر روابط درون خانواده قالبي نبـوده، بـه                

گذشـت    ناپذير باشد، افرادي با     هاي انعطاف   ها به نقش    تناسب دگرگوني موقعيت  
  . يابند كه دنياي درونشان غني است در آن پرورش مي

 عشق مادري را در شـيرخوارگي و كـودكي بـراي بهداشـت روانـي              2بالبي
بنـابراين  . دانـد   ها براي سالمت جسمي مهم مي         ها و پروتئين    مانند نقش ويتامين  

  :شود هنگام جدايي كودك از مادر سه مرحله ايجاد مي
 قراري، لجبازي؛ مثالً دادوفرياد، بي: اعتراض
دن، حركات تكراري، جلو و عقب   عالقگي به ديگران، مكي     مثالً بي : نااميدي

 رفتن؛
  . رود مثالً وابستگي به مادر از بين مي: اعتنايي  بي

داند كه از نياز      اي نخستين مي    او همچنين دلبستگي كودك را به مادر پديده       
هاي مستقيم مانند در آغـوش        اين نياز از تماس   . ديگري سرچشمه نگرفته است   

. شـود  تر مـي     لحاظ زمان و مكان گسترده     گرفتن به اشكال رمزي تحول يافته، از      
كه اين رابطه و    . يابد  جاي كميت آن اهميت مي      تدريج كيفيت رابطه به     بنابراين به 

                                                            
1. Karmel, E.,Growing and Becoming, p. 121. 
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اي   گونـه   گذارد؛ به   وابستگي به مادر، تأثير چشمگيري در رشد شخصيت وي مي         
كه اگر وابستگي اصلي شكل نگيرد، كودك دچار آسيب شديد روانـي خواهـد              

  1.شد
مثابة منبع تأمين      معتقد است محبت مادر به كودك براي وي به         2نابيراهمس

هاي   ها، با توجه به اينكه نخستين سال        بنابر پژوهش . نياز و ويتامين رواني است    
انـد اگـر      گيري  هاي تكوين شخصيت و تأثيرپذيري و شكل        زندگي كودك، سال  

عاطفي كـودك  دهد، رشد  هاي پياپيِ عاطفي روي       ها و طغيان    در خانواده هيجان  
  3.شود  آساني متوقف مي به

 و وجـود آنـان يـك آسـيب و           جدا كردن كودكان از مادر، براي شخصيت      
گـذارد و موجـب       آيد كـه بـر حـال و آينـدة آنـان تـأثير مـي                 شمار مي  تهديد به 

دهند كه بـين نبـود مـادر بـا            ها نشان مي    بررسي. شود  ماندگي رشدشان مي    عقب
بدين ترتيب جدايي كـودك از      . ي مستقيم دارد  ا  رفتار ضداجتماعي كودك رابطه   

هاي جزئي و مختلف ديگر، از منظـري كـالن و كلـي مـانع                 مادر، در كنار جنبه   
   4.شود رشد طبيعي كودك مي

امـا  . اي كـودك اسـت   شد كه مادر صرفاً منبع نيازهاي تغذيه  ابتدا تصور مي  
اد كـه گرچـه      هاري هارلو، نـشان د      ويژه تحقيقات   شناختي به   هاي روان   پژوهش

اند، نياز ناشي از لمس و احساس ايمني است كه طفـل را    اي مهم   نيازهاي تغذيه 
  . سازد به مادر وابسته مي

دهنـد كـه در وابـستگي         هاي معروفي كه هارلو انجام داد نشان مي         آزمايش
مادرـ فرزندي چيزي بيش از نيـاز بـه غـذا در كـار اسـت و امنيـت عـاطفي و                      

كنـد، امـا      ر نيازهاي اساسي و عاطفي كودك را ارضا مـي         دلبستگي فرزند به ماد   
ترديد وابستگي در اين مقـام،   بي. كيفيت اين وابستگي در كودكان متفاوت است   

وابستگيِ همراه با احساس ايمني است نه وابستگي همراه با احـساس نـاايمني              
  5.در كودك

                                                            
1. Bowlby, Maternal Care and Mental Health, p. 135. 
2. Abriahamson. 

 . 35، ترجمة پرويز صانعي، ص  كيفريشناسي روانابيراهمسن، ديويد . 3
  . 35ص ، ترجمة هادي سليمي اشكوري، مهر مادريمحروميت از روتر،  ميشل. 4

5. Seligman, M, E, Learned optimism, p. 48. 



     177)   با تأكيد بر فرزندان(تأثير اشتغال زنان بر خانواده  

 

. زيده است ها در رشد شناختي تأكيد ور       ژان پياژه نيز، بر اهميت اين تجربه      
تأثير رفتار مطلوب مادرانه در كيفيت رشد اجتمـاعي و عـاطفي كـودك امـري                 

  1.يابد حياتي بوده، نحوة آن در پذيرش طفل از سوي مادر تجلي مي
تحول رواني كودك   ) 4 و مقعدي  3دهاني( نيز در مراحل اول و دومِ        2فرويد

ين نيازهاي كودك، ترين منبع تأم بر نقش مادر تأكيد ورزيده است و مادر را مهم  
در مرحلـة دوم روانـي ـ    . دانـد  كننـدة تحـول وي، مـي    و از اين رهگذار هموار

منزلة موضـوع محبـوب كـودك، در تعـارض بـا ميـل        ، مادر به)مقعدي(جنسي  
اي كـه در هـر دو مرحلـه           گونه  گيرد؛ به   كودك به كنترل محيط اطرافش قرار مي      

  5.شود ول بهنجار وي ميافراط و تفريط در محبت به كودك موجب عدم تح
با توجه به اين نظريه، از سويي حضور مادر براي تحول كـودك ضـروري               
است، و از سوي ديگـر، كيفيـت ايـن رابطـه در درجـة نخـستِ اهميـت قـرار                 

بنابراين اشتغال مادر اگر به نيازهاي جـسمي و روانـي كـودك خللـي               . گيرد  مي
  .دوارد سازد مانعي بر سر راه تحول كودك خواهد بو

 تأثير رابطة كودك را با مـادر بـر تحـول وي در سـال اول زنـدگي          6اشپيتز
تدريج از  برپاية نظرية وي، كودك در سال نخست زندگي به  . بررسي كرده است  

هـاي گونـاگون حـسي خـود، بـه            عدم شناخت محيط خارجي و منبع دريافـت       
ل موضـوع   از ديد او، مرحلـة تـشكي      . يابد  يافته از مادر دست مي      ادراكي سازمان 

منزلة يك موضوع منسجم خارجي كـه عواطـف كـودك بـر آن                به) مادر(عشق  
نبود نسبي يـا كامـل مـادر، در ايـن دوره            . اي بحراني است    مستقر است، مرحله  

تواند در جهات گوناگوني از اضطراب، افسردگي و عـدم آمـادگي در برابـر                 مي
  7.پي داشته باشد  مشكالت بعدي زندگي نقشي را در
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بـه اعتقـاد وي،     . دانـد   ترين نيازها مي     نياز به ايمني را جزو اساسي      1هورناي
ترين شيوة تـضعيف      پذيرد و مهم    امنيت كودك از برخورد والدين با او تأثير مي        

بنابراين آنچه در رابطة مادر     . امنيت، نشان ندادن گرمي و محبت به كودك است        
انـد متـأثر از     تو  شاغل و فرزندش اهميت دارد خلق و خوي وي است كـه مـي             

   2.موقعيتي باشد كه مادر در آن قرار دارد
 نيـز   رويد در نظام ف   3»جايي  جابه«توان با استفاده از مفهوم        اين پديده را مي   

كــاري دفــاعي اســت كــه در آن برانگيختگــي  جــايي، ســازو جابــه. توضــيح داد
اي به جاي يك فرد قدرتمند و خطرناك نسبت به يك فرد ضعيف               پرخاشگرانه

بنابراين ممكن است مادر، ناخواسته، مشكالت كاري خود را به          . شود  ل مي اعما
  4.اش با كودك منتقل كند و موجب ناامني و آشفتگي وي شود رابطه

ورزند پدر و مادر دو ركـن اساسـي           نيز تأكيد مي  ) 1980(پاريس و كاپالن    
 را  اند كه با پديد آوردن محيطي امن و سالم، رشد روانـي فرزنـد خـود                 خانواده
  5.سازند ميسر مي
معتقد است عـدم حـضور هـر يـك از والـدين در محـيط                ) 1978 (6شين

جـاي    خانواده تعادل آنان را بر هم زده، آثار سويي بر رشد طبيعي فرزنـدان بـه               
  7.گذارند مي

كنندة رشد اجتمـاعي و عـاطفي و          هاي ياد شده، بيان     ها و پژوهش    همة بررسي 
  .  كه در اين باره، نقش مادر بسيار بااهميت استاند ايجاد وابستگي اوليه در كودك

  تأثير اشتغال مادر در تكوين وابستگي اوليه و رشد و پرورش كودكان . 4ـ1
دست آمده، دلبستگي اوليِ كـودك بـه مـادر و رابطـة گـرم و                  بنابر تحقيقات به  

بـر ايـن اسـاس،      . ـ جسمي وي تأثيري شگرف دارد       عاطفي با او بر رشد رواني     
                                                            

1. Horney.  
2. Schulz, R, and Heckhausen, J, Alife span model of successful again, p. 702-

714. 
3. Displacement.  
4. Cassidy, J, and Berline, theory and research, child-development, p. 971-991. 
5. T. S., Parish, and T. f. Father and Mother loss, p. 836. 
6. Sheen. 
7. M., Shin, Father Absence and Children Cognnidren Cognitive 

Development Child Dvevelopment Child Development, p. 35. 
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  : گردد ي ذيل مطرح ميها پرسش
در اوضاع كنوني كه زنان و مادرانِ بيشتري به اشـتغال در خـارج از خانـه                 

  گيرد؟ آورند چگونه اين تعلق و وابستگي شكل مي روي مي
چنانچه مراقبت كودك به فرد ديگري در خانواده يـا مهـد كـودك سـپرده                

  آيد؟ شود چه تغييراتي در فرايند رشد رواني و اجتماعي او پديد مي
هـاي    امروزه زنان بنابه اوضاع اجتماعي و تطبيق با آن بـه مـشاغل و نقـش               

هاي مختلف اجتماعي، تحصيلي و شغلي بـه          تازه رو آورده و در عرصة فعاليت      
طبيعي است اين تحـوالت     . اند  هاي بيشتري دست يافته     هاي تازه و تجربه     هويت

ه تـأثيرات مهمـي     در نگرش و عملكرد نقش آنان و نيز روابط اعـضاي خـانواد            
داري و حـضور در       رغم وظـايف خانـه         پديد آورده است؛ زيرا آنان ناگزيرند به      

هاي اشتغال، به حفاظت از پيوندهاي خانوادگي و شـبكة ارتبـاطي درون               عرصه
اين جدايي كه فضاي حيات     . آن پرداخته، دوري از فرزندان خود را تحمل كنند        

كن است نوعي گرسنگي و احـساس       رواني كودكان را محدود ساخته است، مم      
عدم ايمني، يا به بيان ديگر، سوءتغذية رواني و عاطفي در كودكان پديـد آورد،               

  . و اين دغدغة اصلي مادران شاغل است
مـا زنـان   «: گويـد  در تحليل و تفسير اشتغال زنان مـي   ) 1995 (1الن گودمن 

ننـد، سـتايش    ك  طبقة متوسط را كه به خاطر فرزندانشان نيروي كار را رهـا مـي             
عنـوان   بـه ] آنـان را [كند و   كنيم و هيچ رهبر منصفي اين زنان را محكوم نمي           مي

  . »نمايد سرزنش نمي» غيرمسئول«افراد 
هاي صورت گرفتـه در ايـن         ها و بررسي    اي كه در پژوهش     ترين مسئله   مهم

شمار  خورد اين است كه مادر يك محرك دائمي براي طفل به            زمينه به چشم مي   
مادران كليد اصلي آموزش صـحبت      «: اي كه كارشناسان معتقدند     گونه  د؛ به آي  مي

» مادران شاغل بازگشته به كـار     «بر نظرية     از اين روي، بنا   . »با كودكانشان هستند  
اند بـر توانـايي يـادگيري         زنان وقتي هنوز فرزندانشان به سن نه ماهگي نرسيده        

 نخستين سال زندگي كودك سي      به بياني، مادراني كه طي    . گذارند  آنان تأثير مي  
ـ هـاي مـا   كنند، به احتمال زيـاد در تعامـل   ساعت در هفته كار مي  فرزنـدي  در 

                                                            
1. Elen Goodman. 
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تـر و در       ماهگي داراي كيفيت پايين    36حساسيت كمتري دارند و براي بچه در        
كنند  تواند بدين معنا باشد كه وقتي مادران كار مي اين مي. ند تر  ثبات  داري بي   بچه

شود؛ زيرا آنان زمان كمتـري        تر مي    آنان با فرزندانشان ضعيف    هاي رابطة   مهارت
گردند بـاز     حتي اگر زماني هم به منزل باز      . اند  ها داشته   براي پرورش اين مهارت   

  1.كنند  ـ جسمي و گاه احساسي، توانايي آن را پيدا نمي دليل خستگي ذهني به
جانبـة    مـه از اين روي، با توجه به نقش اساسي مادر در زمينـة پـرورش ه              

نمايد كه آيا زنـان   هاي نخستين رشد، اين پرسش رخ مي       ويژه در سال    كودك، به 
تواننـد    برنـد مـي     سر مي   شاغل هنگامي كه در خانه و در كنار اعضاي خانواده به          

  كمبود زماني را كه در خانه نيستند جبران كنند؟
ر فرزندان و هاي ناظر به رابطة اشتغال مادران و تأثير آن ب ها و پژوهش يافته

انـد، موجـب شـد        نگراني از وضع احتمالي نامساعد فرزندانِ مادراني كه شاغل        
.  بازنگري وسيع پژوهشي شود      دست به كار   1982آكادمي علوم امريكا در سال      

شماري از دانشمندان مشهور علوم اجتماعي همة شواهد و مباحثي را كه حاكي             
. تحول كودك بـود بـازنگري كردنـد       از عدم اثرگذاري پايدار اشتغال مادران بر        

اي واحـد،     منزلة مجموعه   تواند به   نتايج اين بررسي نشان داد اشتغال مادران نمي       
  .كنند آثار يكساني بر كودكان داشته باشد؛ زيرا مادران به علل گوناگوني كار مي

همچنين برخي مادران هنگامي كه كودكان آنان در سطوح گوناگونِ تحول            
حال آنكه اشـتغال آنـان در     . كنند  ز به كار كرده يا كار را ترك مي        قرار دارند، آغا  

گيرد كه در برخـي مـوارد          متفاوتي صورت مي    هاي خانوادگي و اجتماعي     زمينه
هاي چندگانه مورد حمايت است، و در موارد ديگر، از اشتغال مادران              اين نقش 

ان شـاغل    دربـارة كودكـان مـادر      1970اي كه در دهة       بررسي. شود  حمايت نمي 
صورت گرفت، نشان داد اگر پيش از رسيدن كودك به پنج سالگي مادر به كـار               

  .كنند  وقت اشتغال يابد، اين كودكان سطوح پاييني از توجه را دريافت مي تمام
ساله دربـارة اشـتغال مـادران         هاي پنجاه   لوئيس هافمن به بازنگري پژوهش    

كه اشـتغال مـادران بـر    «تني بود ها بر اين فرضيه مب     بيشتر اين پژوهش  . پرداخت
                                                            

1. Zaslow, Mand Gallagher, “Work Family Mismatch Through a Child 
Development Tens” , In: Suzanne Bianchilynne Casper, Work Family, 
Health, and Well-Being, p.13-15. 
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هافمن با مروري بـر تاريخچـة ايـن زمينـة           . »هايي منفي دارد    رشد كودك پيامد  
دار، زنان كمتري را      پژوهشي دريافت كه مادران شاغل در مقايسه با مادران خانه         

اشـتغال مـادران    . دهنـد   داري و مراقبت از كودكان خـود اختـصاص مـي            به بچه 
ه زندگي كودكان تأثيرات منفي بيـشتري بـر آنـان و رونـد          ويژه در دوران اولي     به

شناس فرانـسوي     الكسيس كارل، جراح، فيزيولوژيست و زيست     . شان دارد   رشد
وسيله   كند كه جز به     تعليم و تربيت كودك دقتي دائمي را ايجاب مي        «: نويسد  مي

ويـژه مـادر از آغـاز زنـدگي،      شـود؛ زيـرا والـدين و بـه         پدر و مادر تأمين نمـي     
   1.»است صوصيات بدني و رواني و استعدادهاي كودك را شناخته خ

هاي كـودكي، كودكـستان و        اشتباه بزرگ جوامع امروزي اين است كه از سال        
ايـن امـر را بايـد معلـول         . اند  دبستان را جايگزين كانون خانواده و دامان مادر كرده        

سپارند تا به شغل    مادراني كه كودكان خود را به كودكستان مي       . تساهل زنان دانست  
هاي ادبي و هنري خود بپردازند يا وقت خود را به بطالت بگذراننـد،                اداري و تفنن  

گيرنـد،    هاي خانوادگي كه كودكان در آنها بسي چيزها فرامـي           سبب خاموشي اجاق  
برند بيش از اطفالي  شوند؛ زيرا رشد كودكاني كه در ميان خانوادة خود به سر مي مي

  . كنند روزي بين همساالن خود زندگي مي شبانهاست كه در مدارس 
 در پژوهـشي، تـأثير اشـتغال مـادر بـر عملكـرد كودكـان                3 و بروكز  2بيدر

دبستاني را بررسي كردند و دريافتند كه بين زمان و ميزان اشتغال مـادر در                 پيش
اولين سال زندگي كودك، از نظر عملكرد شناختي و رفتاري كودك در سه سال      

تـرين عامـل      البته در اين زمينه، زمان اشتغال مـادر مهـم         . وجود دارد بعد ارتباط   
بود؛ يعني كودكاني كه مادران آنها تا ربع چهارم سال اولِ زنـدگي كـودك وارد                
دنياي كار نشده بودند در مقايسه با مادراني كه كار كردن را زودتر آغـاز كـرده                 

در ربع دوم نخستين سال     ورود مادر به دنياي كار      . بودند عملكرد بهتري داشتند   
زندگي كودك در مقايسه با ربع اول بيشترين لطمه را بـر عملكـرد شـناختي و                 

   4.رفتاري كودك وارد كرده بود
                                                            

1. Hoffman, lois, Developmental psychology today, p. 36. 
2. Bayder. 
3. Brooks.   

تقـي براهنـي و       ، ترجمـة محمـد     هيلگـارد  شناسـي   روانة  زمين اتكينسون و همكاران،     .ريتا ال . 4
  . 51ديگران، ص
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حدود شصت درصد   «: دهد  انجمن دفاع از كودكان سازمان ملل گزارش مي       
 1975كنند، داراي فرزندان زير شش سال هستند كه از سـال        مادراني كه كار مي   

 اكثريت زنـان شـاغل را       1993در سال   . اند  اشته  درصدي د    افزايش پنجاه تاكنون  
 درصـد داراي فرزنـد      54دادنـد كـه       مادران داراي فرزند كوچـك تـشكيل مـي        

  1.» درصد داراي كودك سه تا پنج سال بودند64تر از سه سال، و  كوچك
ماهگي ممكن است كودك را       هاي تا حدود هجده      جدايي 2بنابر نظر اشپيتز،  

هايي در رفتار  اشتهايي رواني و اختالل هاي بي با نشانه» افسردگي اتكايي« مرز تا
  . ـ حركتي پيش ببرد غذايي، توقف رشد و تأخير در تحول رواني

پزشـكان نيـز نـشان داده اسـت كـه اخـتالالت               هاي روان   از سويي، بررسي  
عاطفي كودكان، مانند كنـدي در سـخن گفـتن، كـاهش بهـرة هوشـي، كـاهش             

عمقي واكنش عاطفي، اختالل حواس و ضعف استعداد تفكـر            وجوش، كم  جنب
   3.شمار آيد هاي ناگوار محروميت از مادر به دتواند از پيام انتزاعي مي

موضوع عشق و عـشق بـه       «هاي    توان گفت با تعبير     بنابراين در مجموع مي   
» ترديداستقالل عمل در برابر شرم و       «و  » اعتماد در برابر عدم اعتماد    «،  »موضوع

كـنش  ( و نيز ارائـة الگـوي دلبـستگي بـالبي            4اريكسون،) تا حدود سه سالگي   (
و ) شده توسط مادر با جانشين وي دانش اجتماعي شدن          حمايتي و ايمني تأمين   

 در شش ماهة اول، بر روابط عاطفي مادر         5پذيري والن   با تأكيد بر مرحلة هيجان    
  .شود با كودك در اين دوره تأكيد مي

كنيم كه مادر تا هفـت سـال در زمينـة             هاي اسالم نيز مالحظه مي     در آموزه 
   6.دختر و پسر بر پدر اولويت دارد) نگهداري و تربيت(حضانت 
هـاي    ويـژه در سـال      چه بيشتر مادر در كنار فرزندان، به       نتيجه حضور هر   در

آغازين، نياز جسمي، عاطفي، رواني و شناختي فرزندان را بـراي رشـد بهنجـار              
                                                            

1. H. Goldenberg, Counseling Today’s Family, p. 79.  
2. R. Spitz. 

  . 72ص  ،شناسي رشد روان نژاد، شعارياكبر  علي. 3
4. Erikson. 
5. Wallonit.    

  .514ـ509، ص 2 و 1، ابواب النفقات، باب 21، ج الشيعة  وسائلمحمد بن حسن حر عاملي، . 6
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توانـد    سازد و نبود مادر به سبب اشـتغال، مـي            عواطفشان فراهم مي   شخصيت و 
  . هاي اختالالت گسترده را در آنان فراهم سازد زمينه

شود كه طفل او  كنند نقش مادر در تربيت از زماني آغاز مي     برخي گمان مي  
دهد و تا حدي قادر به تشخيص مـصالح و مفاسـد              خوب و بد را تشخيص مي     

 نظر اسالم تأثير مادر بر كودك حتي به دوران بارداري و پـيش          اما از . امور باشد 
  . گردد مي از انعقاد نطفه باز

ها در رحم مادر، با جـسم و روح او ارتبـاطي تنگاتنـگ برقـرار                  كودك ماه 
ها براي رشد و ادامة حيات خود بـه او نيـاز دارد و                پس از آن نيز مدت    . كند  مي

تمـام ايـن امـور بـه        . آورد  ياجات خود را بر   تنهايي احت   كشد تا بتواند به     طول مي 
صبر و حوصلة سرشاري نياز دارد كه خداوند به مادر بخشيده تـا فرزنـدش را                
به سوي كمال پيش برد، و در اين وابستگي و نياز حكمتي نهفته است تا كودك      
  . پيوسته با مادر ارتباط داشته باشد و تحت تربيت او بزرگ شده، به كمال برسد

گذارد حق دارد كه در كنار مادر باشد و از مهر و              ه قدم به دنيا مي    كودكي ك 
مند شود؛ هرگاه گريه كرد مادرش به وي پاسخ مناسب دهـد؛ در               محبت او بهره  

توجهي شود    هاي او كم    حال اگر به درخواست   . آغوش او بخوابد؛ يا شير بخورد     
ثبـات شخـصيت    هاي او داده نشود، كودك در آينـده از            و پاسخ الزم به واكنش    

  . الزم برخوردار نخواهد شد و به ناسازگاري اخالقي روي خواهد آورد
حضور مادر در كنار كودك سبب پديد آمدن احساس اعتماد بـه اطرافيـان              

شـود تـا او       اين احساس براي كودك بسيار مفيد است و سبب مـي          . خواهد شد 
در خـانواده از    ها را در زندگي تحمل كند و نيز اگر كـودك              بهتر بتواند شكست  

گونه كه بايد محيط پيرامـون        تواند آن   رابطة عاطفي خوبي برخوردار نباشد، نمي     
تجربه نشان داده است كودكـاني      . خود را بشناسد تا استعدادهايش شكوفا گردد      

اي صـميمانه     توانند بـا اطرافيـان رابطـه        اند نمي   ها بزرگ شده    كه در شيرخوارگاه  
  . برقرار كنند

 ايجاد ارتباط دوسـتانه و صـميمانه بـا فرزنـدان، راهـي              همچنين همدلي و  
مـادر  . آوردن آنان به انحراف، جـرم و بزهكـاري          است براي جلوگيري از روي      



   اشتغال زنان  184

  

اي مـستقيم دارد و سرپرسـتي درون          منزلة كسي كه بـا فرزنـدان خـود رابطـه            به
ساز  تواند اين رابطه را با فرزندان خود برقرار سازد و زمينه            خانواده با اوست مي   

  . اعتماد به نفس و استقالل بيشتر در فرزندان شود
  رابطة اشتغال مادران با هوش پايين فرزندان. 4ـ2

تـر    هاي صورت گرفته، ابراز عشق مادر به كودك موجب باهوش           برپاية پژوهش 
طور ويژه نشان داد كودكاني كـه از مهـر            پژوهش گلدفارب به  . شود  شدن او مي  

انـد، در   ايسه با كودكـاني كـه زنـدگي طبيعـي داشـته     اند در مق مادر محروم بوده 
اگرچه ضرورت ندارد كه صرفاً محروميـت از        . شوند  هوشي مي   نهايت دچار كم  

توانـد بـر اثـر زنـدگي در           هوشي شود، و اين عارضه مي       مهر مادري موجب كم   
  1.مؤسسات نگهداري و تربيت نيز رخ دهد

ري اين عوامـل بـر رشـد       گذا  شناسان دربارة چگونگي تأثير     گروهي از روان  
 1960 بـه سـال      2دنـيس . اند   كرده  گونه مؤسسات، مطالعه    هوشي كودكان در اين   

تـر از حـد       گونه عوامل بر كودكاني كه ميانگين هوش آنها پايين          دربارة تأثير اين  
او دريافت با آنكه كودكان از نظر جسمي تحت         . متوسط بود پژوهشي انجام داد    

كردند، با كاركنان اين مراكـز        لباس كافي دريافت مي   مراقبت بودند، يعني غذا و      
گرفتند،   ويژه هنگام بازي مورد تشويق قرار نمي        كردند و به    صحبت، يا بازي نمي   

 از مهـر مـادري، رشـد         هاي متنوع، محروميـت     بر محدوديت از محرك     و افزون   
  . هوشي آنان را محدود كرده است

ن، به دو نكتة اساسي توجه كرده روتر نيز در تحقيق خود دربارة نياز كودكا    
  :است

كودك براي شكل دادن تعلق خود بـه ديگـران فرصـت الزم را داشـته                . 1
 باشد؛
محيط خانوادگي كودك بايد نسبتاً بدون فشار رواني بوده، روابط در آن            . 2

  . گرم و دوستانه باشد
                                                            

 . 39، ص 1381، 577، ش جم روزنامه جام، »كند مهر مادري كودك را باهوش مي«طالقاني، ليال . 1
2. Dennis. 
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بخش و بـدون تـنش و         بنابراين حضور مادر و كيفيت رابطة آنها بايد لذت        
   1.ار رواني باشدفش
تـأثير  ( پـيش از مدرسـه   هـاي  سال تأثير اشتغال مادران بر فرزندان در    .4ـ3

  )مهدكودك بر نوباوگان
نظـر    گوينـد بـه     مـي ) 1980 (3و هـافمن  ) 1979 (2نظراني چـون آنـدرز      صاحب

طور كلي مادران شاغل با واگذاري كودكان به يـك محـيط گروهـي                رسد به   مي
  : كنند ي بر كودكان خود وارد مي روان كم دو نوع آسيب دست
براي اينكه احساس دلبستگي در كودك پديد آيد » مادري   تك فرضية«برپاية  . 1

بر اين اساس، اگر چند نفر از كودك مراقبـت          . بايد صرفاً يك نفر از او مراقبت كند       
 گردد؛ كنند در فرايند دلبستگي او خلل ايجاد شده، او دچار اضطراب مي

كودكان به صورت گروهي از توجه،      »  محروميت از محرك   فرضية«بنابر  . 2
شـوند، و در نتيجـه ممكـن اسـت رشـد              عالقه و انگيزة كافي برخـوردار نمـي       

 4.اجتماعي و شناختي آنان كند شود
 سـاعت را در مهـد       35هايي كه در هفته بيش از         هاي تحقيقي، بچه    پاية يافته بر
اعات كمتري را دور از خانه هستند،       نند در مقايسه با آنهايي كه س      ارگذ  ها مي   كودك

البته اين بررسي تأثيرات مثبـت ايـن        . دهند  رفتارهاي ضداجتماعي بيشتري بروز مي    
اند، اما آنان     جرئت  ها بسيار با    اين بچه : مراكز را نيز بر رفتار كودكان نشان داده است        

 سـال كـه بـه       5/3كودكان زير   . اند  بوده» تر  تر و آشفته    تر، نگران   ضد اجتماعي «غالباً،  
تـري    تر، رشد ذهنـي سـريع       هاي بزرگ   علت اختالط با بچه     روند، به   مهد كودك مي  

  . يابند ولي احتمال آشفتگي در آنها بيشتر است مي
توانـد رشـد      هاي محققان دانشگاه آكـسفورد ايـن مراكـز مـي            بنابر پژوهش 

اتـشان  ها را بهبود بخشند، اما ممكن است آنجا براي تطبيـق احساس             فكري بچه 
                                                            

 ترجمة هادي سـليمي     ،ودكجدا شدن كودك از والدين و اثرات رواني آن بر ك          روتر،  ميشل  . 1
  . 35اشكوري، ص 

2. Anders.  
3. Hofman.    

ترجمة هادي سـليمي    ،  جدا شدن كودك از والدين و اثرات رواني آن بر كودك          روتر،  ميشل  . 4
 . 35اشكوري، ص 
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اند سنيني كه كودك رفتن به مهـد          ها نشان داده    البته بررسي . مكان مناسبي نباشد  
است تأثير چشمگيري بر رفتار او نداشـته، بلكـه هـر قـدر                كودك را آغاز كرده     

گونه  تر بوده احتمال نشان دادن اين ها طوالني زمان ماندن كودكان در مهد كودك
   .رفتارهاي ضداجتماعي بيشتر شده است

هاي ديگري حاكي است نوباوگان امريكـايي كـه پـيش از دوازده                پژوهش
شوند بيش از نوباوگاني كه در خانـه          وقت سپرده مي      ماهگي به مهد كودكِ تمام    

دهند،    نشان مي  2جو   دلبستگي ناايمن از نوع دوري     1مانند در موقعيت غريب،     مي
الـدين شـاغل خـود،      و اين بدان معناست كه نوباوگاني كه هر روز جدايي از و           

شـوند،    كنند و از همان آغاز به مهد كودك سپرده مي           را تجربه مي  » مادر«ويژه    به
  3.در معرض خطر مشكالت رشدي قرار دارند

هايي كـه رابطـة مهـد كـودك بـا             دهند اوالً، در بررسي     ها نشان مي    پژوهش
 حـدي   دهند، ميزان ناايمني در نوباوگان مهد كودكي تا          را گزارش مي   4دلبستگي

  5؛) درصد29 درصد در برابر 36(بيش از نوباوگان غير مهد كودكي است 
از .  تـأثير دارد   6ثانياً، با توجه به آنكه اوضاع خانوادگي بر ايمني دلبـستگي          

كـار و   (وقت    اين روي، چون مادران شاغل فشارهاي رسيدگي به دو شغل تمام          
                                                            

1. Strange Situation. 
بـه كـار    طور گسترده براي ارزيابي كيفيت دلبستگي بين يك تا دو سالگي              موقعيتي است كه به    

 .رود مي
2. Resistant Attachment. 

اعتنا هستند، اما وقتي مـادر آنـان را           در اين حالت نوباوگان هنگام حضور مادر، نسبت به او بي          
اي كه خيلي شبيه مادر است واكنش نشان          شوند و به فرد غريبه      كند معموالً ناراحت مي     ترك مي 

جويند يا در اين زمينـه كنـد          ردن مادر دوري مي   دهند و هنگام پيوند مجدد آنها از استقبال ك          مي
 .چسبند گيرد معموالً به او نمي هستند و زماني كه مادر آنها را در آغوش مي

3. Belsky, j. and T. Nezworski, Clinical Implication of Attachments, p. 200. 
4. Secure Attachment. 
5. Roggman, L. A, Infant day-care, attachment, p. 1429-1443. 

منزلة پايگاهي امن براي كاويدن محـيط اسـتفاده            در آن نوباوگان از مادر خود به       موقعيتي كه . 6
اما اگر گريه كنند به علـت       . مانند ممكن است گريه كنند يا نكنند        كنند؛ وقتي آنان تنها مي      مي

 مادر فعاالنه تماس    دهند و زمان حضور     غيبت مادر است؛ زيرا او را به فرد غريبه ترجيح مي          
 .يابد جويند و گرية آنان فوراً كاهش مي با او را مي
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انـد بـه      د و بـه سـتوه آمـده       دليل آنكه خسته هستن     دانند، به   زا مي   را تنش ) مادري
دهند و در نتيجه، ايمني آنان را به خطر           فرزندانشان با عطوفت كمتري پاسخ مي     

اند  ديگر مادران شاغل احتماالً براي استقالل نوباوگانشان ارزش قائل     . اندازند  مي
دليل عادت داشتن به جدايي از  هاي آنان به كنند، يا اينكه بچه و آن را ترغيب مي

گونه مـوارد، حالـت دلبـستگي         در اين . ترسند  ان، از موقعيت غريب نمي    والدينش
   1مختاري و نه ناايمني باشد؛ تواند بيانگر خود جو، مي دوري

تواند به دلبستگي نـاايمن در نوباوگـان مـادران            ثالثاً، مهد كودك نامرغوب مي    
 تـا   ترين بررسـي طـولي      ـ بزرگ 2در بررسي مراقبت اوليه از كودك     . شاغل بينجامد 

 ـ نشان داد مهد كودك   برداشت زمان حال، كه هزار نوباوه را همراه با مادرانشان در
تنهايي تأثيري در دلبستگي ناايمن نداشته است؛ اما وقتـي نوباوگـان در معـرض                 به

عاطفه در خانـه و   تركيب عوامل خطر خانه و مهد كودك قرار داشتندـ پرستاري بي      
  3دك ـ ميزان ناايمني افزايش يافت؛هاي طوالني در مهدكو حضور ساعت

شـوند، چـون بايـد بـا موقعيـت            رابعاً، وقتي نوباوگان وارد مهد كودك مي      
سازگار شوند، در چنين مـوقعيتي      ) ويژه مادر   به(جديدِ جدايي روزانه از والدين      

  4.رنجوري نشان دهند رود آنان روان انتظار مي
هاي   ويژه در سال    ودك، به بنابراين سپردن كودك به مراكز نگهداري و مهدك       

عـدم  «، »اي محروميـت مؤسـسه  «نخست زندگي و به مدت طوالني، او را دچار     
  . سازد مي» عدم ثبات شخصيت«و » توانايي در ارتباطات عاطفي پايدار

 هانلن، از خدمات توسعة نگهداري از كـودك در شـهر ايـدز، در                سيسيلي
هـاي   نده بين ارتباط نياز گزينه    رسد يك برخورد فزاي     نظر مي   به«: كنفرانسي گفت 

   5.»والدين و نيازهاي فرزندان بسيار محدود وجود داشته باشد
  اشتغال مادران و تأثير آن بر آموزش و پيشرفت تحصيلي فرزندان . 4ـ4

هاي پرشماري دربارة تأثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندانـشان             بررسي
                                                            

1. Hausfather, A, toharia, Effects of entry,day-care quality,and family 
characteristics on preschool behavior, p. 441-448. 

2. National Institute of Children Health Development (Nichd). 
3. Nichd, p. 501-502.  
4. Ibid, p. 202.  
5. James and Ward, Children Spending Long Hours at Nursery More Prone to 

Poor Behaviour, p. 512. 
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بـر اينكـه     معتقدند هيچ مدرك علمـي مبنـي  صورت گرفته است، ولي هنوز افرادي    
  . است، وجود ندارد» بد«اشتغال مادر براي پيشرفت تحصيلي كودك 

اند كه ميزان تماشاي تلويزيون بـا مـشكالت           هاي جديد نشان داده     پژوهش
تحصيلي نوجوانـان ارتبـاط مـستقيم دارد؛ زيـرا بـا افـزايش مـدت زمـاني كـه                

كنند احتمـال بـروز مـشكالت نـاظر بـه            نوجوانان صرف تماشاي تلويزيون مي    
اين مسئله به انجام ندادن تكاليف،      . يابد  تمركز و اختالالت يادگيري افزايش مي     

حوصلگي در مدرسه، رها كـردن تحـصيل در مقطـع دبيرسـتان و نفـرت از                   بي
هاي كالمي و هوشـي       اين ارتباط در ميان كودكاني كه قابليت      . انجامد  مدرسه مي 

  1.خورد تر به چشم مي طور قوي با تحصيالت عالي داشتند بهباالتر و والديني 
دانند، بعـضي از والـدين وقتـي فرزندانـشان از             گونه كه اكثر مردم مي      همان

بنابراين كسي نيست كه به آنها    . رسند در خانه حضور ندارند      مدرسه به خانه مي   
ماشـاي  راحتـي مـشغول ت      بگويد تكاليفشان را انجام دهند، و در نتيجه آنـان بـه           

وقت دارند، به     از اين روي، كودكاني كه مادرانشان كار تمام       . شوند  تلويزيون مي 
  . دهند رسيدن به سطح نمرات عالي، مانند همساالنشان، عالقة كمتري نشان مي

پژوهشِ مؤسسة تحقيقات اجتماعي و اقتصادي نشان داد كه اگر مادر پيش            
 رياضي كـودك پـايين و او        از آغاز مدرسه شاغل شود نمرة دروس روخواني و        

  2.از نظر احساسي نيز كندتر خواهد بود
ــشگاه   ــاركو فرانســسكوني، پروفــسورهاي دان » Essex«جــان ارمــيش و م

شـود و در ابتـداي سـنين          ايـن معايـب در دورة ابتـدايي آغـاز مـي           : گوينـد   مي
تر، نرخ بـاالتر بيكـاري، و احتمـال بيـشتر      سالي با دستيابي آموزشي پايين  بزرگ
يك بازگشت زودرس به كار توسط مـادر،     . يابد  دار شدن زودرس، نمود مي      بچه

درصـد    شانس پيشرفت كودك به سطح نمـرات عـالي را از شـصت بـه پنجـاه                
  .كار پدران تأثير كمي در اين روند دارد دهد؛ اما الگوهاي اشتغال به كاهش مي

زنـدان  حتـي فر  «: كنـد   در ادامة اين تحقيق پروفسور فرانسسكوني بيان مـي        
گردند، دستيابي آموزشي  مي وقت باز اي كه به كار تمام كرده مادران بسيار تحصيل  

                                                            
1. Wladis Hoffman, The Effects of the Mother's Employment of the Family 

and the Child, p. 9. 
2.  Ibid, p. 12. 
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  .»سوادتر كمتر است تري دارند، ولي معايب آن نسبت به فرزند مادران كم پايين
هايي كه سطح تحـصيلي     اين پژوهش همچنين گوياي آن است كه بين بچه        

يـا حـاملگي ناخواسـتة آنـان        آموزشي پاييني دارند با خطـر بيكـاري در آينـده            
ارتباطي وجود دارد كه اين امر نتيجة نبودنِ مادران براي كمـك بـه فرزنـدان و                 

تـأثيرات بلندمـدت    . هدايت آنان در جهت يادگيري آداب درست زندگي است        
تر بـراي فرزنـدان در اواخـر دهـة اول و              اشتغال مادر در حصول آموزش پايين     

  1.استتر  شان قوي اوايل دهة دوم زندگي

  هاي رواني ـ رفتاري فرزندان مادران شاغل  ناهنجاري. 5
. ها در پژوهشي بررسي شد      رابطة اشتغال مادر با حاالت هيجاني و عزت نفس بچه         

  :دهد ها از حيث اشتغال مادر نشان مي اين پژوهش، تفاوتي چشمگير را بين بچه
كـرده بودنـد و از       آنـان برقـرار       هايي كه مادرانشان ارتباط اولية قـوي بـا          بچه«

وقت مادر، از عزت نفس،       تري برخوردار بودند، با وجود اشتغال تمام        تجارب مثبت 
هـايي كـه      تري در مقايسه با بچه      استقالل و نظم بيشتر و عواطف و هيجانات مثبت        

در اين تحقيـق  . »داشتند، برخوردار بودند) مطلقه، متاركه كرده و بيوه(مادران مجرد   
س باال، اظهار حاالت هيجاني و عاطفي مثبت در فرزنداني كه           عزت نف «: آمده است 

مادران شاغل داشتند به عواملي مانند ساعات حضور مادران در خانه يا ساعاتي كه              
اند و يا حتي احساس نزديكي بين فرزند و والدين مربوط       گذرانده  با فرزندانشان مي  

داده و     با فرزند نشان مـي     تري كه مادر در ارتباط      نبوده است، بلكه به عواطف مثبت     
گذرانده و احساس دوستي و صميميتي كه  همچنين زمان بيشتري كه پدر با آنان مي  

  2.» است اند، مربوط بوده با پدر داشته
تر و    كنند كه كودكان تنها، مستقل      اما هرچند برخي پژوهشگران گزارش مي     

خانـه مانـدن بـراي      معتقد اسـت تنهـا در       ) 1988 (3آيند، الكايند   تر بار مي    منظم
هاي گوناگون اين كودكان      بديهي است تجربه  . زايي است   نوجوان تجربة استرس  

                                                            
1. Stephanie Bujak, “The Working Mothers Effect Ona Childes”, p. 112-118.  
2. Ducket, Maternal Employment and The Quality of Daily Experience for 

Young Adolescents of Single Mothers, p. 50. 
3. Elkind.    
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هاي مختلف، به سن كودك، سطح رشد تكاملي او و رشد عاطفي و               در خانواده 
معيارهاي اخالقي و قواعد خانوادگي، موقعيت خانه، همسايگان و در دسـترس            

  1.بودن خانواده و دوستان بستگي دارد
حقيقاتي كه كلد، آنـدرز و كلوريـا، دربـارة فرزنـدان مـادران شـاغل و             از ت 

  :دست آمد انجام دادند اين نتايج به) 1979(غيرشاغل در امريكا 
دار  دختراني كه مادران شاغل دارند در مقايسه با دختراني كه مـادران خانـه          
ي دارند از اعتماد به نفس بيشتر و سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي بهتر            

  ترند؛ سالي به اشتغال متمايل برخوردارند و در بزرگ
بسندگي و    پسران مادران شاغل در مقايسه با پسران مادران غيرشاغل، خود         

سازگاري اجتماعي بيشتري دارند، اما پيشرفت تحصيلي آنان در آزمون شناختي         
  2تر است؛ پايين

شـود، بـر     احتمال دارد فقدان تحريك فكري كه از اشتغال مادر ناشـي مـي            
دختران و پسران اثر معكوسي بگذارد، اما دربارة دختران اين كمبود بـا مزايـاي               
ديگري مانند برخورداري از خودبسندگي بيشتر و داشتن مادري موفـق و اليـق            

  .شود  منزلة الگو جبران مي به
در خانة بدون والدين، فرزندان ممكن است بـا         : گويد  مي) 1989(پاترسون  

هـاي مخـرب، انجـام نـدادن تكـاليف            لمي چون تماشاي فـيلم    هاي ناسا   فعاليت
هـاي شخـصي از خـود سـرگرم           مدرسه، تماشاي زياد تلويزيون و عدم مراقبت      

اين كودكانْ تنهايي، اضطراب، ترس و نگراني را بيش از ديگـر كودكـان              . شوند
آميـز،    هاي نوجواني ممكن است به رفتارهاي مخـاطره         كنند و در سال     تجربه مي 

هاي بزهكارانه و معاشرت با دوستان ناباب         استفاده از مواد مخدر، و رفتار     مانند  
   3.دست زنند

، سازمان بهداشت جهاني تمايل خـود را در زمينـة بررسـي             1949در سال   
وضعيت كودكان محروم از مهر مادر اعالم، و جان بـالبي را مـأمور كـرد تـا بـا            

                                                            
 . 85ژاد، ص ن  ، ترجمة شكوه نوابيخانواده درماني، اولسون و همكاراناچ . د. 1
 .39نژاد، ص   ، ترجمة شكوه نوابيخانواده درماني، اولسون و همكاراناچ . د. 2
 .85، ص شناسي زن روان، نژاد نوابيشكوه . 3
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ان احتماالً از تجربيات خود     بررسي موضوع، گزارشي دربارة اينكه آيا اين كودك       
. برند يا خير، و نيز دربارة بهترين شيوة تعليم و تربيت آنهـا، تهيـه كنـد                  رنج مي 

.  دربارة اين موضوع گزارشي براي اين سـازمان تهيـه كـرد            1951بالبي در سال    
  .  بود1دهندة دامنة عوارض محروميت از مهر مادري نتايج تحقيقات او نشان
 و تحقيقات مشابه ديگر، نتيجه گرفت كه محروميت از          بالبي از اين تحقيق   

وي نشان داد كـه اگـر كودكـان         . شود  مهر مادري سبب مشكالت پرشماري مي     
هاي نخـستين زنـدگي از مهـر مـادر محـروم شـوند، عـوارض آن در                    طي سال 

اي كـه او بـر آن تأكيـد          جملـه . كنـد   هاي پس از دوران كـودكي بـروز مـي           سال
شق مادر در دوران نوزادي و كـودكي همـان قـدر بـراي              ع«: ورزيد اين بود    مي

هـا در بهداشـت       ئينتها و پـرو     بهداشت رواني كودك بااهميت است كه ويتامين      
  .»اند جسمي او مهم

وقت داشته باشـد و        شغلي تمام   او همچنين تأكيد كرد كه اگر مادر خانواده       
نفـي گونـاگوني    سر نبـرد، آثـار م       تمام روز را در محيط خانه با كودكان خود به         

بنابر ديدگاه بالبي در كودكان محروم از مهـر         . ممكن است در كودكان پديد آيد     
  شوند؛ مادر اين مشكالت از سه طريق آشكار مي

 شوند؛ در دوران نوجواني بزهكار مي. 1
 عاطفگي شوند؛ در موارد حادتر ممكن است دچار بيماري رواني بي. 2
  2.مشكل شونداز نظر هوشي نيز ممكن است دچار . 3

نيز دربارة ارتباط محروميـت از  ) 1979 (3هاي بالبي، روتر    در ادامة پژوهش  
طور خـاص مـسئلة       وي به . مهر مادري با بزهكاري نوجوانان تحقيقي انجام داد       

ترين عامـل ايـن       دزدي در ميان نوجوانان را بررسي كرد و نتيجه گرفت كه مهم           
به نظر او نوجواناني كه وضعيت . رددگ بزهكاري، به اوضاع درون خانواده بازمي

دهـد و     اي دارند كه در آن بحث و مشاجره زياد روي مـي             خانوادگي آزاردهنده 
هـاي باثبـات،      گيرد، در مقايسه با خانواده      عواطف نامطلوب پرشماري شكل مي    

  . گرايش بيشتري به بزهكاري دارند
                                                            

1. Affectionless Psychology. 
2. Bowlby, Clinical Implications of Attachments, p. 38. 
3. Rutter. 
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ــستن مفــاهيم   ــدان پرداخــت، دان ــر ب  و» فقــر«موضــوع ديگــري كــه روت
محروميت به معناي آن است كه حقي را از انسان سلب كـرده    : بود» محروميت«

آنچه كودكـان   . وقت نداشته باشد    باشند، و فقر آن است كه آدمي چيزي را هيچ         
برند فقر است؛ زيرا آنان هرگز تحت         محروم از مهر مادر در واقع از آن رنج مي         

هـيچ تعلـق خـاطري      كودكي كه هرگـز فرصـت       . اند  مراقبت جدي قرار نگرفته   
  . برد نداشته، محروم نشده است، بلكه از فقر رنج مي

 انجام دادند، اين موضوع     1960 در سال    2 و باسيو  1 در پژوهشي كه پرينگل   
برنـد چـه      كانون توجه قرار گرفت كه وقتي كودكان از چنـين فقـري رنـج مـي               

بنـدي    بقـه  ط 3»ناسازگار«آن دو، كودكاني را كه با عنوان        . دهد  وضعيتي روي مي  
تفاوت اساسـي ايـن دو گـروه از         . مقايسه كردند » طبيعي«شده بودند با كودكان     

كودكان، محروميت از مهر مادر و جدايي از او بود كه دربارة كودكان ناسـازگار               
طـور    يكي از عاليم كودكان ناسازگار اين بود كه هـيچ كـس بـه             . كرد  صدق مي 

آميـزي بـا كـسي         نه روابط محبت   اين كودكان . جدي از آنان مراقبت نكرده بود     
داشتند و نه حتي از كسي متنفر بودند؛ يعني در واقع با هيچ كس روابط واقعـي                 

بيمـاري روانـي    «در اين زمينه، كه بسيار شـبيه ديـدگاه بـالبي دربـارة              . نداشتند
رفتارهاي » طبيعي«در مقايسه با كودكان     » ناسازگار«است، كودكان   » عاطفگي  بي

انـد   آيد اين دو تحقيق به موضوعات مشابهي پرداختـه    نظر مي   ه  ب. بدتري داشتند 
با مفهوم فقر ارتباطي نزديك دارند؛ يعني شرايطي كه در آن، كودك فرصـت    كه

   4.اي را در دو سال اول زندگي خود نداشته است شكل دادن هيچ رابطه
 اي بـر سـاختار روحـي و         بنابراين نبود مادر در سنين كودكي، آثار پردامنـه        

اي كه فقر ناشي از عدم تربيت صحيح          گونه  گذارد؛ به   رواني فرزندان به جاي مي    
اي جز فقدان مهارت      به دست مادر در زمينة ارتباط با ديگران براي فرزند نتيجه          

امـا بايـد    . سـالي نخواهـد داشـت       الزم در زمينة ارتبـاط بـا ديگـران در بـزرگ           
                                                            

1. Pringle. 
2. Boossio. 
3. Maladjusted. 

 ترجمة هادي سـليمي     ،جدا شدن كودك از والدين و اثرات رواني آن بر كودك          روتر،  ميشل  . 4
  . 38اشكوري، ص 
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ان و تربيـت كودكـان      خاطرنشان ساخت كه صرف اشتغال مـادر بـر روح و رو           
گذارد، بلكه چگونگي توجه مـادر بـه ارضـاي نيازهـاي              باري نمي   تأثيرات زيان 

هاي اعضاي خـانواده      ها و توانايي    عاطفي و اجتماعي كودك، استفاده از حمايت      
در جبران ساعاتي كه مادر در خانـه حـضور نـدارد، همچنـين توجـه مـادر بـه         

هـاي اجتمـاعي و       ها و هويت    گر نقش مسئوليت و نقش مادرانة خود در كنار دي       
  . اش، ممكن است در كاهش پيامدهاي منفي اشتغال او سودمند باشد تخصصي

  سالمت جسماني ـ رواني مادران شاغل . 6
هاي متفاوت، و كمبود      ـ جسماني زنانِ با نقش      با توجه به اهميت سالمت رواني     

 ةمـسئل  1987 ها در اين زمينه، مؤسسة ملي بهداشـت روانـي در سـال              پژوهش
 مطـرح   پژوهـشي  اولويـت    منزلـة   دارايِ چنـد نقـش را بـه       سالمت رواني زنان    

  1.ساخت
اند كه اشتغال زنان پيامـدهاي مثبـت و           هاي انجام شده گوياي آن      پژوهش 
  :اند از ها، پيامدهاي مثبت اشتغال زنان عبارت بنابر اين پژوهش. اي دارند منفي

اد روحية اعتماد بـه نفـس و رشـد          افزايش آگاهي، بينش اجتماعي، ايج    . 1
  استقالل فكري ـ روحي زنان؛

كمك به فهم و درك مسائل زنان و حل مشكالت آنان همراه با حضور              . 2
  بيشتر ايشان در اجتماع؛

  باال رفتن منزلت زن در جامعه؛. 3
ها و خروج آنان از حالت انفعـالي          گيري  مشاركت بيشتر زنان در تصميم    . 4

  ماع؛و حضور فعال در اجت
وري از امكانات مادي و معنوي        هاي افزايش بهره    آشنايي بيشتر با روش   . 5

  خانواده و تالش در اين زمينه؛
هـاي اساسـي خـانواده        گيـري   افزايش توان مديريتي زنان كه به تـصميم       . 6

  كمك بسزايي خواهد كرد؛
                                                            

1. Paikoff, R, l, and Brooks, Do parent-child relationships change during 
puberty, p. 47-66. 
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  كمك به اقتصاد خانواده؛. 7
ز افـسردگي بـر اثـر       كمك به شادابي و سالمت روحي، و جلـوگيري ا          . 8

  . بيكاري و يكنواختي زندگي روزمره
 بـر رويـارويي بـا       افـزون  كه زنان شـاغل      اند   نشان داده   همچنين  تحقيقات اين

 بـا فـشارهاي اضـافي چـون خـستگي، تفكـرات             ، كاري مشابه با مـردان     هايِ  تنش
  1.رو هستند ـ شغلي روبه  خانوادگييها اي، انزواي اجتماعي و تعارض نقش كليشه
گرفت،  ساله صورت    40ـ24 دربارة زنان شاغل     1999ر پژوهشي كه به سال      د

 درصـد، ايـن     56طور دائم زير فشار رواني هـستند؛          درصد گزارش دادند كه به     36
كردند؛ پنجاه درصد به دليل مشغلة كـاري،          استرس را در برخي اوقات احساس مي      

ه ناگزيرند كار خود را      درصد گزارش دادند كه گا     46اند و     از ازدواج غفلت ورزيده   
  . بر فرزندانشان مقدم بدارند

منصفانه است بگوييم كه براي زن و مرد شاغل، زمان، بسيار فشرده اسـت،   
فراغ بال، با فرزنـدان خـود باشـند و          و آنان كمتر قادر خواهند بود با آرامش و          

  بـا  .نيازهاي آنان را با توجه به تحصيل و اوقات فراغت آنـان بـرآورده سـازند               
نظر از درآمد و پايگاه اجتماعي يا وضعيت زناشويي، زنان شـاغل، زمـان               صرف

هـاي    بسياري از مادران شاغل، حتي در خانواده      . كنند  تري را تجربه مي     پرمشغله
دو والديني به جاي لذت بردن از بودن در خانـه و در ميـان اعـضاي خـانواده،                   

  .ارنداي د كننده شمار و فشار كاري خسته هاي پر مسئوليت
حـدود هـشت درصـد كودكـان        ) 1991(بنابر گـزارش ادارة آمـار امريكـا         

هـا   تنها رها كردن بچه. گردند ميهاي خالي باز  ر سطح ملي، به خانه    اي، د   مدرسه
منزلـة   كند و آنها كارايي خـود را بـه   در خانه، والدين شاغل را دچار استرس مي    

  . كنند يتأمين م» هاي پياپي به خانه تلفن«والدين از طريق 
انتظارات ما از رفتارهاي قالبي نقـش       : گويند  مي) 1988(هاميلتون و فالوت    

يكـي از   . اي متفاوتي انجاميده اسـت      هاي مقابله   جنسي، به استفادة زنان از شيوه     
هاي جنـسيتي مـورد انتظـار از زنـان ايـن              هاي انتظارات اجتماعي و نقش      نمونه

 نيـروي كـار را زنـان تـشكيل          است كه با اينكه امـروزه بخـش چـشمگيري از          
                                                            

1. Matthews, Reptti & Worldron, 1989, p. 109. 
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دهند، هنوز هم بيشتر كارهاي مربوط به خانه و مراقبت از كودكان بر عهـدة                 مي
 و حتي در كشورهاي صنعتي پيشرفته، با افزايش آمار اشتغال زنـان،          1آنان است؛ 

 اگر  در واقع. خوبي ايفا كنند هاي مادري و همسري را به اند نقش آنان هنوز مايل
هـاي    ه، درآمد بااليي نيز داشته باشند و بخـش مهمـي از هزينـه             زنان شاغل بود  

اند هـستند     رود و همچنين خود مايل      زندگي را تأمين كنند، باز از آنان انتظار مي        
. داري و مراقبت از فرزندان را بر عهده گيرند هاي خانه ترين بخش فعاليت  اصلي

 شـغلي موجـب     هاي خـانوادگي و     از اين روي، مشكالت برخاسته از مسئوليت      
 2.شود تعارض نقش در زنان مي

ــاگوني نقــش و عملكــرد   ــارة گون در ايــن زمينــه دو فرضــية اساســي درب
  : شناختي زنان وجود دارد روان

  ؛ )Searcity Hypothesis(فرضية كمبود . 1
  . (Enhancement Hypothesis)فرضية بهبود . 2

 نقـش   هـا فرضـية تعـارض       براساس فرضية كمبود، كه در برخـي پـژوهش        
(Role Conflict)  بار اضافي نقـش ،(Role Overload)    يـا فـشار نقـش (Role 

Strain)                 نيز ناميده شده است، هر نقش اضـافي بـه افـزايش فـشار بـر وقـت و 
شـغلي، مـادري و     هـاي     هـاي اصـلي، ماننـد نقـش         نقـش . انجامد  انرژي فرد مي  

 وانـد تمـام   ت  فـرد نمـي   . نياز دارنـد    به امكانات، تالش و زمان اساسي      ،همسري
 احساس از اين روي،. ي متفاوت را برآورده سازدها  از نقشهاي برخاسته تقاضا
. ها احساس تعهـد قـوي داشـته باشـد           تواند به يكي از حوزه      مي فقطكه  كند    مي

 براي زنان پيامدهاي منفـي      ،وقت  اشتغال تمام   ويژه  به ، اشتغال ، اين تئوري  برپاية
   3. احساس گناه و اضطراب خواهد داشت از قبيلاي شناختي جسماني و روان

تكثـر  : گويـد    مطرح كـرد، مـي     1993 آن را به سال      4كه بارنت » كميابي«فرضية  
اي   گونـه   شود؛ به   ها موجب افزايش اضطراب زنان و فشار بيشتر بر آنان مي            نقش

زمان، موجب ضايع شـدن انـرژي محـدود     طور هم كه ايفاي چند نقش اصلي به  
                                                            

1. Gilbert, L. A and Browson, Current perspectives on womens multiple roles, 
1998, p. 433-448. 

2. Barnet, R. c, and Rivers, c, She works/He works, 1992, p. 112.  
3. Ibid, p. 112. 
4. Barnet. 
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جه زنان در پاسخگويي به انتظارها و نيازهاي هـر دو نقـش             ايشان گشته، در نتي   
، كه هر دو نيز مستلزم توان و پاسخگويي بـاال هـستند، بـا       »خانوادگي و شغلي  «

  . شوند رو مي كمبود انرژي و در نتيجه ضعف و ناتواني روبه
هاي گوناگون    تالش براي ايجاد انسجام بين نقش     ) 1990(برنان و همكارانش    

) 1990(تي وجه و همكاران . اند  در سالمت رواني زنان قلمداد كرده  را عامل مهمي  
كردنـد بـين      در پژوهش خود دريافتند زنان متأهـلِ متخصـصي كـه احـساس مـي              

هــاي مــورد انتظــار از ايــشان تعــارض وجــود دارد، افــسردگي بيــشتري را  نقــش
ر مشاغل اي دربارة زنان مدير د نيز در بررسي) 1985(گرين كالس . اند كرده گزارش

مختلف دريافتند كـه ميـزان تـداخل در زنـدگي شـغلي و خـانوادگي بـا سـطوح                    
  .افسردگي، برآشفتگي و اضطراب ارتباط مثبت و بامعنايي دارد

اند اشتغال تا زماني كه بيش از آستانة          موتو دريافته   همچنين گالسر و فوجي   
 حـالي   گـردد؛ در    تحمل بار اضافي نباشد، موجب كاهش افسردگي در زنان مي         

    1.شود كه پس از آن موجب افزايش عاليم افسردگي مي
ها نيز احساس فرسودگي در مردان بيشتر بـا عـواملي             اي پژوهش   بنابر پاره 

طور مستقيم با كار آنان مربوط است، همبستگي دارد؛ در حالي كه در زنان  كه به
ي و  احساس فرسودگي بيشتر با عواملي چون فشار نقش، كيفيت رابطة زناشـوي           

   2.ميزان حمايت اجتماعي، همبستگي دارد
هاي گوناگون تا سطح معيني از كار، قادر به ارتقاي سـالمت              در واقع نقش  
 فشار و بار زياد      اند، و از آن به بعد موجب احساس خستگي،          جسماني و رواني  

با توجه به اينكه بـسياري از زنـان         . شوند، كه پيامدهايي منفي خواهد داشت       مي
 مقايسه با مردان شاغل احساس مـسئوليت و نگرانـي بيـشتري بـراي               شاغل در 

كنند، طبيعي اسـت آسـتانة تحمـل ايـن گـروه از زنـان بـراي                   كارهاي خانه مي  
سـن يكـي از       براي مثـال، وجـود كودكـان كـم        . هاي شغلي كاهش يابد     درگيري

   3.دهد پذيري را كاهش مي عواملي است كه آستانة آسيب
                                                            

1. Gilbert, L. A and Brownson, current perspectives on womens multiple 
roles, p. 194. 

2. Greengless, E. R., & R. J.  Burke, Work and Family Precursors of burnout 
in Teachers, p. 120. 

3. Gilbert, L. A. and Brownson, current perspectives on womens multiple 
roles, p. 120. 
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 موجب محدود شدن زنـدگي اجتمـاعي، روابـط          از سويي بار اضافي نقش    
هاي گونـاگون، بـراي انتخـاب         در واقع زنانِ با نقش    . شود  دوستانه و فاميلي مي   

اين زنـان بـدين     . گيرند  اينكه با چه كساني رابطه داشته باشند زير فشار قرار مي          
طوري   كنند؛ به   دليل كه اوقات كمتري را با فرزندانشان هستند، احساس گناه مي          

 درصد زنان هندي شاغل در قبال فرزندان خود چنين احساسي داشتند و             38 كه
  1. درصد آنان از نداشتن امكانات براي نگهداري فرزندانشان ناراضي بودند74

دليل فـراهم آوردن      هاي گوناگون به    داران فرضية بهبود معتقدند نقش      طرف
هبـود  هـاي شخـصي، موجـب ب        منابع گوناگون براي احساس رضايت و پاداش      

توان ادعـا كـرد كـه         برپاية اين فرضيه، نمي   . شوند  شناختي فرد مي    عملكرد روان 
هـا    برخـي پـژوهش   . هاي گوناگون لزوماً به معناي فشار بيشتر است         ايفاي نقش 

هـاي    دهند در صورتي كه زنان قادر بـه ايجـاد تعـادل بـين مـسئوليت                 نشان مي 
داري   وقت بـه خانـه      كه تمام داري و شغلي خود شوند، در مقايسه با زناني            خانه
اين وضعيت شايد به اين دليل باشد كه        . كنند  پردازند كمتر احساس فشار مي      مي

 كننـد، امكـان كمتـري بـراي اجتمـاعي        داري مي   وقت خانه   طور تمام  زناني كه به  
 كـه موجـب افـزايش و        ،ي مقبول و ارزشـمند اجتمـاعي      ها  شدن، انجام فعاليت  
 (Coping Sterategies)ي مقابلـه  هـا    و شيوه)Self ـEsteem(بهبود عزت نفس

  2.دارند ،شود در فرد مي
نشان داده است زناني كه     ) 1989(هاي گوناگون هريست و زامبرانا        بررسي

دليل نياز اقتصادي و تأمين معاش نبايد كار          فرزند كمتر از دو سال دارند، جز به       
وقت كـار     طور نيمه   ايد به كنند، و مادراني كه فرزندان زير پنج سال دارند، فقط ب          

شـماري    هاي بي     همچنين نبايد فراموش كرد كه كار خارج از خانه فرصت         . كنند
هاي مالي، كسب استقالل، احساس ارزشمندي، افـزايش عـزت      همچون فرصت 

دهد، اما با اين حال فشارهاي روانـي زيـادي را             نفس را در اختيار زنان قرار مي      
جمله آنكه دربارة مراقبت از فرزندان خود پيوسـته         سازد؛ از     نيز بر آنان وارد مي    
اند؛ اعم از اينكه كـودك را شخـصي غيـر از مـادر در خانـه           دچار احساس گناه  

مراكز نگاهداري  . ها بسپارند   ها و كودكستان    نگهداري كند يا او را به مهد كودك       

                                                            
1. Greenbrger, Eand Goldberg,W. A. Work, parenting, and the socialization of 

children, p. 22-35. 
2. Beatty, Clinical Implications of Attachments, p. 213-214. 
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زا بـراي بـسياري از        كننده و اسـترس     از كودك، به هر روي، اغلب منبعي نگران       
  .كنند اند كه خارج از خانه كار مي مادراني

خـوابي    توانـد موجـب بـي       اند كه استرس مداوم مي      پزشكان نيز ثابت كرده   
هاي عروقي كرونر قلب      شده، سيستم ايمني بدن را تضعيف كند و خطر بيماري         

  . هاي خاصي را افزايش دهد و سرطان
ـ          شـود، مغـز    رو مـي  هبه بياني، زماني كه فرد با موقعيتي منفي يا پرفشار روب

ــاده ــيميايي  م ــورتيزول (اي ش ــالين و ك ــاً آدرن ــي) اساس ــه   را آزاد م ــه ب ــد ك كن
در ايـن   . فرسـتند   اند و آنها بدن را به مبارزه مـي          معروف» هاي استرس   هورمون«

وضعيت، دستگاه ايمني موقتاً از كار افتـاده، همـة انـرژي در جهـت پاسـخ بـه                   
تواند بدون توجه به اينكه موقعيت        يپاسخ به استرس م   . شود  استرس هدايت مي  

عبارتي، افكار سـادة فـرد طـي روز،           به. حقيقي است يا تصورشده صورت گيرد     
هاي استرس ترشح شـوند يـا خيـر؟ بنـابراين            تعيين خواهد كرد كه آيا هورمون     

ام؛ نخواهم توانست اين كار را انجـام          من خيلي خسته  «يك فكر معمولي، مانند     
از اين روي، زناني    . آور كافي است    خواني يك پاسخ استرس   ، براي فرا  »...دهم؛  

هـا، شـامل از       كنند ممكن است دچار بعـضي اسـترس         كه بيرون از خانه كار مي     
وقت كم جهـت اسـتراحت،      و  دست دادن فرزندان، عدم كنترل خانه و خانواده         

  .انجامد آور مي باشند كه به فراخواني پاسخ استرس

  ها و پيشنهادها توصيه. 7
 جوامع غربي، سازگاري موفق با شيوة زنـدگي زن و شـوهر شـاغل، شـامل                 در

تغيير در انتظارات نقش جنسيتي و تغييـر در نظـام خـانواده و زنـدگي زنـان و                   
ليكن در جامعه و نظام اسالمي، كـه متـأثر از اعتقـادات مـذهبي و                . مردان است 

ارد، راه  فرهنگ سنتي است و خانواده نقشي اساسي و كليدي در تربيت نـسل د             
  . ريزان است دست سياستگذاران و برنامه حل اين تناقض و تعارض به

به بيان ديگر، زنان شاغل با توجه به اينكه ناگزيرند مدتي از روز را خارج               
ويـژه    در نتيجه، خانواده، و به    . ند  از خانه بگذرانند، ساعاتي از كودكان خود دور       
  :فرزندان، دچار مشكالتي خواهند شد؛ از جمله
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شـود فرزنـدان نظـارت        حضور نداشتن پدر و مادر در خانه سـبب مـي          . 1
ويـژه در سـنين رشـد، بـا           والدين را احساس نكنند، و در نتيجه تربيت آنان بـه          

كـه بزهكـاري    پذيري آنان گسترش يابد؛ چنان رو شده، زمينة آسيب    اختالل روبه 
 هاي فاقد حضور مادر بيشتر مشهود است؛ نوجوانان در خانواده

بـا در نظـر     ) وقت  تمام(حضور مستمر و منظم زنان شاغل در محل كار          . 2
گرفتن حفظ فعاليت خانگي، به فشار دوچنـدان و اسـتهالك قـواي جـسمي و                

زند، و هم به      انجامد، كه اين مسئله، هم به طبيعت زنانه لطمه مي           روحي آنان مي  
  انجامد؛  كاهش حضور خانگي آنان در ساعات حساس مي

اي   راي برطرف كردن مـشكالت زنـان شـاغل بايـد تـدابير ويـژه              بنابراين ب 
 كـه در    اي  گونـه   ؛ بـه   متوجه والدين اسـت    نخست كه اين امر در وهلة       ،انديشيد

م ، و در مرحلـة دو      داشته باشـند   بسيار اصول تربيتي دقت      رعايت فرزندآوري و 
ران  آورنـد تـا مـاد        را فـراهم   سازوكارها و امكاناتي  مسئوالن بايد در حد امكان      

  . سر برند ه فرزندانشان بدر كناربتوانند ساعات بيشتري 
   تدابير اجتماعي.7ـ1

بار اشتغال مادران را در       زيان پيامدهايهايي كه ممكن است        از مسئوليت  يبخش
 نهادهاي  ر عهدة  ب ،نهايت سالمت جامعه به حداقل برساند     در  تربيت فرزندان و    
  :استاجتماعي مربوط 

 زنـان   اسـتخدامي در زمينـة اشـتغال      قوانين كار و امور     : كار  وضع قوانين . 1
اي وضع شـود كـه مـادران از           گونه  در مراكز دولتي و غيردولتي بايد به      ) مادران(

هاي بيشتري براي حضور در خانواده برخوردار شوند، و موانـع قـانوني               فرصت
 نيز شناخته و برطرف گردد؛ 

آمـدي نقـش مـادري و       منظور برجـسته شـدن و كار        اصالحات فرهنگي به  . 2
هـا و مطبوعـات در خـصوص          توان به اهميت رسانه     همسري، كه در اين زمينه مي     

 توجه دادن زنان به نقش اصلي خود در خانواده و در ارتباط با فرزندان اشاره كرد؛
هـاي جنـسيتي      هاي متناسب با ويژگـي      تشويق زنان به حضور در عرصه     . 3

توان به حـضور در          در اين زمينه مي    هاي حمايتي خاص، كه     آنان در قالب طرح   
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 هاي گروهي غيردولتي مانند امور خيريه، پژوهش و هنر اشاره كرد؛ فعاليت
پيشنهاد به متوليان امور اجتماعي و دولت، براي دادن امتيازاتي به زنـان             . 4
 دار، و در نظر گرفتن تسهيالتي براي زنان شاغل؛ خانه

شـناختيِ ضـمن خـدمت، در         انفراهم ساختن امكانـات آموزشـي و رو       . 5
منظـور   ها و ايجـاد حـس اعتمـاد بـه نفـس در زنـان، بـه            جهت كاهش تعارض  

  .هاي خانوادگي برقراري تعادلي مطلوب ميان اشتغال و مسئوليت
   تأسيس مراكز نگهداري كودكان .7ـ2

حضور مادر كنار فرزند در زماني كه به كار اشتغال دارد ممكن است موجبـات               
 مراكـز در ادارات     گونه  نبنابراين تأسيس اي  .  را فراهم آورد   ر دو هآرامش رواني   

 در حفظ و ارتقاي سطح سالمت       وري،  ه  تواند ضمن افزايش بهر      مي ها  و سازمان 
  . فرزند مؤثر باشدورواني مادر 

   آموزش مربيان و كودكياران .7ـ3
 افزايـي بـراي مربيـان و        هاي آموزشـي و دانـش       براي اين منظور برگزاري دوره    

  .كودكياران ضروري است
  تدابير خانواده . 7ـ4
   ايفاي نقش مادرانه.7ـ4ـ1

اصوالً مادران بايد بدانند كه حضور مؤثر آنان در خانواده براي تربيـت صـحيح               
هايي كـه بـا كـودك خـود           از اين روي، اگر مادر در زمان      . كودكان ارزنده است  

شـد و در قبـال نقـش        كننـده با    مند، عـاطفي و حمايـت       گذراند مثبت، عالقه    مي
توانـد تـأثير بـسيار بهتـري در          مادرانة خود در خانواده مسئوالنه رفتار كند، مـي        
جـو،    وقت امـا منفـي، پرخـاش        خانواده داشته باشد، تا زماني كه حضوري تمام       
  .انتقادگر و طردكننده، خشك و غيرصميمي دارد

   مشاركت پدر.7ـ4ـ2
بنـابر تحقيقـات،    .  داشـته باشـد    تواند در غياب مـادر نقـش مـؤثري          پدر نيز مي  

تري بر عهده دارند، هنگام  كودكاني كه پدرانشان در مراقبت از آنان نقش فعاالنه  
  . دهند جدايي والدين، كمتر واكنش شديد نشان مي
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   توجه به اوقات فراغت فرزندان.7ـ4ـ3
هايي كه مادر شاغل است، مسئلة اوقات فراغت اهميت و حساسيت             در خانواده 

 دارد؛ زيرا فرزندان محصل، در خارج از مدرسه، اوقات فراغت بيشتري            بيشتري
بنابراين پر كردن مناسـب     . شود  دارند كه بدون نظارت يك سرپرست سپري مي       

هـا و مـسئوالن امـور         اوقات فراغت فرزندان مادران شاغل با همكاري خـانواده        
  .فرهنگي، امري ضروري است

ان بايد با نقش مادري آنان انطبـاق و         سرانجام بايد اذعان كرد كه اشتغال زن      
ويـژه در جامعـة اسـالمي مـا،           سازگاري داشته باشد؛ زيرا تأكيد بر اين امـر، بـه          

  . ناپذير است ضرورتي اجتناب
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  منابع فارسي
 ــ    فرهنگـي ةماهنامـ ( يـاس ، »اشـتغال زنـان در جامعـه   «آذربايجاني، مسعود،  .1

هـاي   ــ تربيتـي حـوزه    هنگي، معاونت فر14، شمارة  )رساني  اجتماعي و اطالع    
 .1379علميه خواهران، تهران، 

، ترجمـة پرويـز صـانعي، انتـشارات         شناسي كيفـري    روانابيراهمسن، ديويد،    .2
 .1355دانشگاه ملي، تهران، 
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  ؛ وقت و مشاركتي اشتغال پاره
  ثر در كاهش بيكاري زنانؤراهكاري م

  1دكتر عليرضا اميني
  2زهره حجازي آزاد

  

  مقدمه
 مانند افزايش   ي متعدد هاي  دليل  بههاي اخير نرخ مشاركت زنان در ايران         در سال 

سطح تحصيالت، كاهش بعد خانوار، افزايش ميانگين سن ازدواج، پايين بـودن            
افزايش زندگي، تغييـر     به  أمين استانداردهاي رو  تمزد مردان در ت   قدرت خريد دس  

 حضور زنان در بـازار كـار، گـسترش مراكـز نگهـداري از               دربارةنگرش مردان   
وقت و مشاركتي افزايش يافتـه، ولـي         ة مشاغل پاره  كودكان و سالمندان و توسع    

  پـايين  يافتـه بـسيار     توسعه و توسعه  در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال         
 ة و فاصل  ست باال آنانرغم پايين بودن نرخ مشاركت زنان، نرخ بيكاري          به. است

بـارة زنـان   ويـژه در  ة بيكاري زنـان بـه  مسئل. آن با نرخ بيكاري مردان زياد است 
 بحـران بـسيار   ةها به آستان    كه در برخي استان    شدت يافته حدي   جوان شهري به  

مدت   فعال بازار كار كه در كوتاه ياستبنابراين اجراي يك س   . نزديك شده است  
                                                            

 اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـران مركـزي و               ةت علمي دانشكد  ئعضو هي  .1
 .ريزي كشور ازمان مديريت و برنامهريزي و مديريت اقتصاد كالن س مشاور پژوهشي دفتر برنامه

  .هاي بازار كار وزارت كار و امور اجتماعي ريزي و سياست دفتر برنامه كارشناس .2
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هـاي فعـال بـازار كـار،          يكـي از سياسـت    . داردثمربخش باشد، اهميت بسزايي     
 175براساس كنوانسيون     . وقت و مشاركتي براي زنان است      ة مشاغل پاره  توسع

 هـر فـرد     : تعريف شده است   چنينوقت    كار پاره  ،)ILO( المللي كار  سازمان بين 
  از 1.وقتش كمتر باشـد    رش در مقايسه با همكار تمام     ال كا شاغلي كه ساعت نرم   

 و در كـشورهاي     ،يـا فعاليـت      نـوع شـغل      اسـاس   بـر كه ساعت كار نرمال       آنجا 
هاي   و براي فعاليت   گوناگون، اين تعريف در كشورهاي         متفاوت است  ،مختلف

اي  هـاي داوطلبانـه      بـه ترتيـب    مشاغل مشاركتي نيز  . متفاوت قابل استفاده است   
وقـت را     تمـام هـاي متعلـق بـه يـك شـغل            شود كه دو نفـر مـسئوليت       گفته مي 

معـين   خاصـي كـه كارفرمـا        هاي   ترتيب اساس  بر زمان را بين خود      پذيرند و  مي
 دو صـورت  بـه  مـشاغل مـشاركتي،      گونـة تـرين    عمومي. كنند  ساخته، تقسيم مي  

، محـض نمونـه    2.وقت است   پاره به دو شغل     وقت  تمامقسمت كردن يك شغل     
اي تقـسيم كننـد كـه نيمـي از            گونه شي يك پزشك كار را بين خود به       ناگر دو م  

 يـا اگـر دو      ،كار بيايد   سر دومروزهاي هفته را فرد اول و نيم ديگر هفته را فرد            
، بـه آن    پيش گيرنـد   تدريس در مدرسه     برايمعلم يا دبير چنين تقسيم كاري را        

  . شود مشاغل مشاركتي گفته مي
 براي نيروي كار و     پرشماري نيز شاركتي فوايد    و م  وقت  پاره مشاغل   ةتوسع

 مـشاغل آن اسـت كـه        گونـه   ن ايـ  ة توسع ة فايد نخستين. دارد  پي   دركارفرمايان  
 و بـه    شـود   مياي بين جويندگان كار تقسيم        هاي شغلي به شكل عادالنه     فرصت

اين است كه ديگر  ةفايد. كند مدت كمك بسيار مي   كاهش بيكاري زنان در كوتاه    
) مانند نگهداري از كودك و تحصيل     (هاي غيربازاري    توانند بين فعاليت   زنان مي 

ده كمـك  ا و به تحكـيم بنيـان خـانو   سازندو كار در بازار توازن و تعادل برقرار         
 و مشاركتي بـراي كارفرمايـان ايـن       وقت  پاره مشاغل   ةيكي از فوايد توسع   . كنند

و از خـدمات    تخدام كننـد    اسـ  نيروي كار    ، نياز قدر  توانند به   ها مي  است كه بنگاه  
وقت اجتناب   ة نيروي كار تمام   ل كل هزين  به اين ترتيب از تحم     و    برند  آنها بهره 

 تعـديل نيـروي كـار را        ة كه قـانون كـار اجـاز       وضعيتيهمچنين، در   . ورزند    مي
، تقـسيم   كـاهش مـشاغل    ، و در نتيجـه    هاي ركـود اقتـصادي      دهد، در دوره    نمي

                                                            
1. ILO; Convention 175 and Recommendation 182 Concerning Part-Time 

Work; (1994). 
2. ILO; Part-Time Work: Solution or Trap? in: International Labour; (1997). 
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 حلي  راهتواند    و مشاركتي بين نيروي كار مي      وقت  پاره صورت  بهمشاغل موجود   
از سوي ديگر، با گسترش و رونـق بـازار،          . شمار آيد  بهكمكي براي كارفرمايان    

 و افـزايش زمـان توليـد،        وقـت   پارهتوانند با استخدام نيروي كار        كارفرمايان مي 
  از بنـابراين . هاي توليدي خود را افزايش و به نيازهاي بازار پاسخ دهند           ظرفيت
پـذير   منزلة ابزاري براي انعطـاف        توان به   وقت و مشاركتي مي     شاغل پاره  م ةتوسع
  .  جست بهرهن بازار كار نيز كرد

 خاص بازار كار زنان در ايران و فوايد مختلـف مـشاغل             اوضاعبا توجه به    
 مـشاغل   گونـه   ن بـه بررسـي ايـ      روي،   پژوهش پـيش   و مشاركتي، در     وقت  پاره
نظري و مطالعات انجام شده در برخي كشورهاي جهـان      ابتدا مباني   . پردازيم  مي
ثر ؤ و سپس عوامل مـ     سازيم  و مشاركتي مطرح مي    وقت  پاره مشاغل   ةدر زمين را  

 برگزيـدة  را در برخي كشورهاي سير توسعة آنها  مشاغل و    گونه  نبر گسترش اي  
 به اشتغال   ناظر بحث، وضعيت حقوقي و قوانين       ةدر ادام . مكني    ميجهان بررسي   

 بـانوان   وقت  هطور مشخص قانون كار نيم     شود و به    وقت در ايران مطرح مي      هپار
، وضعيت بازار   پژوهشدر بخش ديگر    . در بخش عمومي تحليل خواهد گرديد     

 ، جديدترين آمار موجود در ايران بررسـي       اساس  بر وقت  پارهكار زنان و مشاغل     
 . شود هاي سياستي مطرح مي  نتايج تحقيق و توصيهسرانجامو 

  پژوهشباني نظري م
،   بگيـري    و حقـوق    مـزد  مـشاغل  درافـزون زنـان      ، مـشاركت روز    جهان در تمام 

 عواملي كـه    مياناز  .  را هرچه بيشتر آشكار ساخته است      آنانمشاركت اقتصادي   
اجتماعي،   توان به تغييرات سياسي،      نرخ مشاركت زنان را افزايش داده است مي       

 سـطح اسـتانداردهاي     يات، ارتقـا   تغييـر در قـوانين و مقـرر         سطح تحصيالت، 
  .داشاره كر  دستمزد مردان كافي نبودن و ،زندگي
 شـان     ة اصـلي   و وظيفـ   اند   خانگي مشغول  كارهايكه بيشتر زنان به       آنجا   از

 براي ايجاد همـاهنگي و سـازش بـين وظـايف       است، آنان نگهداري از كودكان    
هـاي بيـشتري     حـدوديت  مـردان م    در مقايسه با     خانه، بيرون خود با كار     مادري
 و كـار از راه      1، مـشاركتي  وقـت   پارهصورت   گسترش مشاغلي به  بنابراين  . دارند

                                                            
1. Job-Sharing. 
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ــافتن راه 1،دور ــان را در ي ــراي    آن ــه ب ــي بهين ــاي  حل ــين نيازه ــادل ب ايجــاد تع
يـاري  ) بيـرون منـزل   هاي داخـل منـزل و كـار          از قبيل مسئوليت  (شان   چندگانه

  .كند مي
 ايــن نــوع كــار را داوطلبانــه ، زنــانيــژهو وقــت، بــه پــارهبيــشتر كــارگران 

 توجـه بايـد   البته  . اند    وقت  پاره در جستجوي مشاغل     نان آ ،، در واقع  گزينند  برمي
 ةكننـد  انـد بيـان      كه داوطلبانه انتخـاب شـده      وقت  پارهداشت سهم باالي مشاغل     

پايين بودن سطح . نيستل اين نوع مشاغل وقعيت شغلي كامالً مطلوب و ايدئام
 عــدم 2وقــت، تمــام در مقايــسه بــا وقــت پــارهتمزد نيــروي كــار حقــوق و دســ

و ،    حقـوق   ، مرخصي با  )پاداش( نظير حق بيمه     ي از مزاياي اجتماعي   ربرخوردا
 است، ولي بـا ايـن حـال         وقت  پاره بيماري برخي از معايب مشاغل       ةهزين كمك

جوي  بيشتر در جست، كه زناندهند نشان مي در بيشتر كشورها 3مطالعات تجربي
 نـاظر بـه    مـشكالت    ،علـت آن  و   ؛وقـت  اند تـا مـشاغل تمـام          وقت مشاغل پاره 

  . ستهاي آنها  مسئوليتديگرنگهداري از كودك و 
 چنانچـه بـه     اند  وقت  پاره كه در جستجوي مشاغل      زناني است بيشتر    گفتني
 توزيـع بـد نيـروي كـار و          ة كه منعكس كنند   ،، به اشتغال ناقص   نيابندآن دست   

قص از توانـايي افـراد يـا      نا ةاستفاد  آن كمي دستمزد،   عاليم ،بيكاري پنهان بوده  
شـود   چنين استنباط مـي    در بسياري موارد     .آورند ، روي مي  وري است  كمي بهره 

 ؛دهنـد  متـر و شـرايط نامناسـب را تـرجيح مـي            بـا دسـتمزد ك     كه زنان مشاغلِ  
  . است وقت پارهدليل اين امر كمبود مشاغل  كه  درحالي

وقـت و     معايـبِ كارهـاي پـاره     ، بـا وجـود برخـي        گذشتتر   كه پيش   چنان
 مشاغل براي   گونه  نهم در بسياري موارد اي     ، باز تر مشاركتي، مانند دستمزد پايين   

انتخـابي   وقـت،   تمـام  از قبيل بيكـاري يـا كـار          ها،  گزينهديگر   در قياس با  زنان  
 يرد كه از آن   گ أثير عوامل مختلفي صورت مي    اين انتخاب تحت ت   . مطلوب است 

توان به متغيرهاي خانوادگي از قبيـل وجـود كـودك خردسـال، سـن                جمله مي 
  . دكر درآمد غيركاري اشاره و داشتنفرزند، 

                                                            
1. Tele-Working. 
2. Bardasi E.; Women and Part-Time Employment: Workers’ ‘Choices’ and 

Wage Penalties in Five Industrialized Countries;(2000), p. 56. 
3. Presser; Child Care as a Constraint on Employment: Prevalence, Correlates, 

and Bearing on The Work and Fertility Nexus; (1980), p. 203-13. 
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شـده بـراي مـشاغل        براي بررسي اينكه چرا زنان با وجود معايـب مطـرح          
 نيروي كار   ة، از تابع عرض   گزينند  برميرا داوطلبانه      باز آن  ،وقت و مشاركتي   پاره

. كنـيم   ه، اسـتفاده مـي    شدي تصميم كار و فراغت فردي مطرح        كه براساس تئور  
خواهد به آن تركيبـي از درآمـد حقيقـي و فراغـت      اين تئوري، فرد مي    اساس  بر

با فرض اينكـه    . همراه دارد     دست يابد كه بيشترين رضايت خاطر را براي او به         
را eY درآمد حقيقي انتظـاري  ،تواند ساعاتي را به كار اختصاص داده      كارگر مي 

ها و قيودي كـه توانـايي او را           محدوديت ، برسد L  و يا به فراغت    دست آورد   به
كننـد،   محـدود مـي  U  در رسيدن به باالترين سطح رضايت خاطر يا مطلوبيـت 

   1. ساعات كار روزانه و نرخ دستمزد حقيقي:ازاند  ت عبار
 با در نظـر گـرفتن امكـان          استاندارد را  مطلوبيت م مدل ماكزيم  2آتروستيك

 در ايـن مـدل،     .دكـر  و سطح دستمزد تعديل      4 بين مشخصات شغل   3جايگزيني
 اسـت،  تابعي از زمان فراغت و مـصرف كاالهـاي بـازاري             تنها  نهمطلوبيت فرد   

بنابراين فرد بـراي مـاكزيمم      . گيرد  مي  بر  درشغل را نيز    ) يها ويژگي(مشخصات  
 كار، مصرف كاال و مشخصات شغل را         تركيبي از ساعات   ،كردن مطلوبيت خود  

با مشخصات مناسب و مطلوب با دستمزد       را   فرد، شغلي    گفتوي  . گزيند  برمي
. پـذيرد  سب به ازاي دريافت مزد باالتر مـي       با مشخصات نامنا  را   يا شغلي    ،كمتر

  ؛زير است صورت بهتابع مطلوبيت فرد 
                                         U = U (X, L, J; D) 

 T = L + H                                                   زمان محدود است به؛  
  PX = wMH+A                   صورت استبدينقيد محدوديت بودجه نيز :  
                                     wM = g (J; HK) 

االهـا و  بـردار ك X ، اجتمـاعي  مشخـصات D  مشخصات شـغل،  Jدر اينجا 
 سـاعاتي   H  دستمزد پولي سـاعتي و     P، wMخدمات خريداري شده در قيمت      

 بـازاري   ساعت فراغت و كارهاي غير     L است كه به كار بازاري اختصاص يافته،      
                                                            

، ترجمـة عبـاس شـاكري، ص        هـاي اقتـصاد كـالن       تئوري و سياسـت   ،  برانسونويليام   :ك.ر .1
  .158ـ150

2. Atrostic; The Demand for Leisure and Nonpecuniary Job Characteristics; 
(1982), p. 428-440. 

3. Trade Off. 
4. Characteristics. 
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. سـت  زا ن كاري بـرو  درآمد پولي غيرA همچنين، .  كل ساعات هفتگي استTو 
 فـرد تعيـين   شخصات شـغلي را بـراي  ، سطح دستمزد و م  (HK)  انساني ةسرماي
هاي ديني  اجتماعي، نگرش ـ   نيز موقعيت اقتصادياجتماعيمشخصات . كند مي

  .گيرد مي بر أهل را دريا وضعيت ت
اسـتخراج  صـورت زيـر       بـه  1هاي فوق، تابع الگرانژين    با تركيب محدوديت  

  :شود مي
                     ] PX – g (J; HK).(T-L)-A[λ = U (X, L, J; D) -  π  

 ة از شـرايط مرتبـ  2،)رفتار بودن تابع مطلوبيت خوش(ايط مناسب تحت شر 
  :آيد دست مي ، نتايج زير به تابع مطلوبيتساختناول براي حداكثر 

X = dx (P, A; D, HK) 
L = dl (P, A; D, HK) 
J = dj (P, A; D, HK) 

 بر انتخـاب سـطح      افزون مطلوبيت خود    ساختن حداكثردر واقع فرد براي     
 شـغل نيـز     3پـولي  ريزان فراغت خود، به انتخاب مشخصات غي      مصرف كاال و م   

پـولي و    ها، درآمد غيـر      نيروي كار به قيمت    ة اين الگو، عرض   اساس  بر. پردازد  مي
پولي شـغل و    بين اين مشخصات غيرةرابط. بستگي دارد g(J; HK)پارامترهاي 

بنـابراين فـرد بـراي      . اسـت كنـد، معكـوس       دستمزد پولي كه فرد دريافـت مـي       
پولي شغل را به ازاي از دسـت     ة غير اكزيمم كردن مطلوبيت خود، يك مشخص     م

ة كار زنـان را  تواند عرض اين الگو مي. گزيند برميدادن مقداري از دستمزد پولي  
 داراي فرزنـد    ويـژه متـأهالن     بـه ( زنان   : توضيح دهد  چنينوقت   در مشاغل پاره  

ن در اين مشاغل كمتر از  را با اينكه ميزان دستمزدشاوقت پارهمشاغل ) خردسال
هـاي مطلـوب از لحـاظ ايجـاد              داشتن ويژگي  علت، به   است وقت  تماممشاغل  

   .گزينند برميهاي خانوادگي خود، داوطلبانه   مسئوليتديگرتعادل با 
 انساني، دسـتمزد واقعـي تـابعي از         ة تئوري سرماي  اساس  بر از سوي ديگر،    

 انساني را با تكيـه      ةتئوري سرماي  4پوالچك و سيبرت  . است انساني فرد    ةسرماي
                                                            

1. Lagrangian. 
2. Under Suitable Conditions. 
3. Nonpecuniary Job Characteristics. 
4. Polachek & Siebert; The Economics of Earnings; (1993), p. 16-35. 
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دليـل    كه زنـان بـه     نان گفتند آ. ندكرد نيروي كار تعديل     1بر اثر مشاركت متناوب   
هاي خود را از     بخشي از مهارت  ...) و ها  انواع مرخصي ( ي غيبت از كار     ها  دوره

 ة سـرماي  ، مـردان  در مقايسه بـا    يكسان،   وضعيت و در نتيجه در      ،دهند  دست مي 
را دليل مشاركت متناوبشان در بازار كـار مـشاغلي           زنان به . ارنددانساني كمتري   

ــي ــد برم ــارت گزينن ــل مه ــرخ تحلي ــه ن ــتمزدي   ك ــصوصيات دس ــر و خ  كمت
ـ   آنان   روي،  اين   ازد،  نتري داشته باش   يكنواخت  يـك شـغل     ةبا انتخاب داوطلبان

تـري   پولي است، در سطح پايين      هاي غير    يا مشاركتي كه داراي ويژگي     وقت  پاره
  .يابند مي دستمزد به مطلوبيت باالتر دست از

، ايجـاد تعـادل بـين      و مـشاركتي بـراي زنـان   وقـت  پـاره ويژگـي مـشاغل   
بنـابراين بـا    . اسـت  منزل   بيرونخانه و شرايط شغلي      ي مختلف در  ها  مسئوليت
ــدا  ةتوســع ــه ازاي از دســت دادن مق ــان ب ــشاغلي، زن ــين م ــا و  چن ري از مزاي
  .يابند ي بين انتخاب شغل يا بيكاري دست ميا  بهينهحل الزحمه، به راه حق

 وقـت   تمامداري   قعيت توافقي است كه فرد بين خانه       يك مو  وقت  پارهشغل  
و در اين زمان هر دو را بهينـه         و اشتغال خود، يك وضعيت مطلوب را انتخاب         

 از زمـاني اسـت كـه        بيش براي زنان    وقت  پاره مشاغل   مزاياي ،در واقع . كند مي
  .اند ي خانگي مشغولها تغال به فعاليت دور از اشنانآ

وقـت    صورت پـاره    ناني كه به   ز گويد  مي 3 ترجيحات تئوري ة با ارائ  2حكيم
، متفـاوت   كننـد   كار مي  وقت  تمام زناني كه    باكنند، سليقه و ترجيحاتشان      كار مي 
دليـل   وقـت را بـه      پـاره كنـد كـه بيـشتر زنـان مـشاغل             وي اسـتدالل مـي    . است

. دهند   ترجيح مي  وقت  تمام مشاغل   بر از وابستگان خود     هاي نگهداري  مسئوليت
 ثير عوامل خـانوادگي اسـت كـه از آن   أ اشتغال زنان تحت ت  هاي   تصميم بنابراين
 و سـطح   ، وابـسته  سـال   بزرگوجود يك كودك خردسال، فرد      توان به     ميجمله  

 كـاهش   موجـب داري زنان     بچه هاي مسئوليتافزايش  . اشاره كرد درآمد خانوار   
مـشاركت  در بازار كار    شود و زناني كه      بگيري مي   آنان در كارهاي مزد    مشاركت

                                                            
1. Intermittent. 
2. Hakim; Developing a Sociology for The Twenty-First Century: Preference 

Theory; (1998), p.137-143. 
3. Preference Theory. 
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  . دهند بگيري خود را كاهش مي نيز ساعت كارهاي مزددارند 
 بـراي مـشاغل     1كننده در الگوهاي نـاهمگون     ، عامل تعيين    تئوريبراساس اين   

  تلفيق كارهاي بـدون    براي ها  اين ترجيح . است ترجيحات و ساليق ناهمگون       زنان،
بيرون شغل   (يبگير و كارهاي مزد  ...) كارهاي خانگي و  نگهداري از فرزندان،    (مزد  
ـ   ،در واقع . گيرد  صورت مي   )خانه  ،   وجـود مـشاغل فـصلي       ،   حكـيم  ة براساس نظري
، فرصـت مناسـبي       تي و مـشارك   وقـت   پاره مشاغل   ،طور اخص  اي و به    دوره ، موقتي

  . سازند برقرار يعادل مناسبتوانند بين كار و زندگي خود ت است كه زنان مي
 زنـان   هـاي      ترجيح ،است كوچك   وقت  پارهدر كشورهايي كه بازار مشاغل      

 بـه كـار     : ممكن است به يك اجبار تبديل شـود        وقت  پاره مشاغل   گزينشبراي  
   .مانند بپردازند يا بيكار بوقت تمام

   در برخي كشورهاي جهان انجام شدههاي پژوهشمروري بر 
مشاركت نيروي كار در كشور نيوزلند      به سير    پژوهشيدر   2مرويل مك پرسون  

 ساله و   64 ـ   45   ساله، 44ـ25 سه گروه سني     ارةـپژوهش درب اين  . پرداخته است 
 پرشـماري  شناسانة  پژوهشگر، عوامل جمعيت  .  ساله صورت گرفته است    84ـ65

. اسـت را بررسـي كـرده      ثر دانسته و ايـن عوامـل        ؤرا بر مشاركت نيروي كار م     
اميد به زنـدگي، سـن ورود بـه         : ند  شده از اين قرار    بررسيي  ها  ي شاخص برخ

 بارة در پژوهشزايي اين    هاي اوج بچه     و سال  ،بازار كار، سن خروج از بازار كار      
هـاي    در گروه  مزبور را  و اثر تمام عوامل      گرفته،هر دو گروه زن و مرد صورت        

يـروي كـار در     ، مـشاركت ن   تحقيـق بخشي از ايـن     در   . است كردهسني بررسي   
 كـه جـز     دسـت آمـده     به و اين نتيجه     شده مقايسه   وقت  تمام و   وقت  پارهمشاغل  

 مشاركت مـردان و     ،هاي سني   گروه ديگر  ساله براي زنان، در      44ـ25گروه سني   
 افزايش مشاغل   هاي  دليليكي از    . افزايش يافته است   وقت  پارهزنان در كارهاي    

در ايـن   . اسـت  تحـصيل    ةنـان بـه ادامـ      تمايل بيشتر آ   ، در بين جوانان   وقت  پاره
 جديـد بـراي ايجـاد تعـادل بـين           ة يك گزينـ   منزلة  وقت، به   پاره اشتغال   بررسي،

                                                            
1. Hetrogeneous. 
2. McPherson M.; Part-Time Work and Productivity: Trends and Initiatives, A 

life Course Approach; (2005), p. 1-36. 
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 شـده هـاي زنـدگي مطـرح         انتخـاب  ديگرهاي خانوادگي و      مسئوليت  تحصيل،
 شناسايي وقت  پاره اشتغال   ة، موانع توسع  پژوهشدر بخش ديگري از اين      . است

طح  بـه سـ    وقـت   پارهابي كارگران   عدم دستي : ند  ار بدين قر  شده كه برخي از آنها    
 و عدم وجود    ،وقت  عدم پرداخت مساوي با همكاران تمام       ،)مديريت(ارشديت  
  .وقت تمام به كارهاي دوباره بازگشت برايشرايطي 

كيد أبا ت را  هل در بازار كار     أ تصميمات زنان مت   پژوهشيدر   1جوزف فالزون 
 وقـت   پاره احتمال مشاغل    ،    پژوهش اين   . است بررسي كرده  وقت  پارهبر مشاغل   

اي بـا اسـتفاده از       جملـه   لوجيـك چنـد   هل با كمك يـك مـدل        أرا براي زنان مت   
 2000ي استخراج شده از بررسي پوياي درآمد كشور هلنـد بـراي سـال               ها  داده

  . استكردهبرآورد 
 پلي ميـان بيكـاري و مـشاغل         عنوان  به يا   وقت  پاره مشاغل   گويد  ميمحقق  

 .وقـت  تمام ديگر در كنار مشاغل اي شوند و يا گزينه  در نظر گرفته مي    وقت  تمام
ثر در  ؤ مـ  حل  راه يك   ،هل داراي فرزند خردسال   أ براي زنان مت   وقت،  پارهمشاغل  

هاي كاري و خانوادگي     بين مسئوليت تا  سازد   آنان را قادر مي   بازار كار است كه     
  .  كنندخود تعادلي برقرار

 كيفي براي بررسي احتمال اتخاذ سـه        ةغير وابست  مت ارزيابي به   پژوهشاين  
) وقـت و بـدون كـار        تمـام   وقـت،     پـاره شامل كـار    ( تصميم متمايز در بازار كار    

وقـت،   پـاره  واضـح از مـشاغل   ي تصويرپژوهش، نتايج اين اساس  بر. پردازد مي
در .  سـازد  رو  به  روانداز روشني    چشمواند تصميمات زنان را در بازار كار با         ت  مي
 بهتـري بـراي انتخـاب       ةزنان گزين     وقت،  پاره مشاغل   گسترشع، در صورت    واق

 آنان را در ايجاد ، و اين انتخاب ، خواهند داشت  وقت  تمامبين بيكاري يا اشتغال     
  . دهد هاي خانوادگي ياري مي  مسئوليتديگرتعادل با 

  را در اياالت متحـده     وقت  پاره كار و مشاغل     بازار هاي  يي   پويا 2ربكا بالنك 
 سـال   چهاردهي آماري   ها  با استفاده از داده   او   تحقيق.  است كردهمريكا بررسي   ا
 نيروي كار زنـان     ةبه بررسي انتخاب پوياي عرض     3هاي درآمد،    مطالعة پويايي  از

                                                            
1. Falzone J.; Labor Market Decisions of Married Women: with Emphasis on 

Part-Time Employment; (1997), p. 662-671. 
2. Blank R.; Labor Market Dynamics and Part-Time Work; (1990). 
3. Panel Study of Income Dynamics (PSID). 
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  .پردازد  و نداشتن شغل ميوقت تمام  وقت، پارهبين مشاغل 
 گوني،نـاهم  كه علـت ايـن       اند،   بسيار ناهمگون  يگروه وقت،  پارهكارگران  
 مـشاغل   ،بيـشتر زنـان   .  نيروي كار متفاوت معرفي شـده اسـت        ةالگوهاي عرض 

. كنند  يا نداشتن شغل انتخاب مي     وقت  تمام بين كار    اي  منزلة گزينه   به را   وقت  پاره
وقـت در نظـر       نتقال به كار تمام    ا گامي براي  اندكي از زنان اين مشاغل را        شمار
 را كه به اطالعات زمـاني       گوناگوني ثرؤهاي م   استراتژي پژوهش،اين  . گيرند مي

 ةهـاي عرضـ     د انتخابات نده  نتايج نشان مي  . كند  ميدارند مقايسه   نياز  كم يا زياد    
  ويـژه   بـه  ، نيروي كار فعلي   ة در انتظارات عرض   ،نيروي كار زنان در زمان گذشته     

   . داردبسزايي، اهميت وقت پاره كارگران بارةدر
پـژوهش   وي در .پـردازد  وقت زنان مـي  هبه بررسي مشاغل پار  1النا برداسي 

الگـو و    2زامبورگهاي بين كشوري از بررسي درآمد لوك        با استفاده از داده    خود،
،  آلمـان ،  كانـادا  ـ  در بين زنان پـنج كـشور صـنعتي   وقت پارهپيامدهاي مشاغل 

ـ مريكااانگلستان و  ، ايتاليا . را تحليل كرده اسـت  1990 ةهاي مياني ده  در سال 
وجود فرزند خردسال   (هاي نگهداري از وابستگان       اثر مسئوليت  روشني   به ،نتايج

در . دهند  گيري براي كار زنان نشان مي        تصميم بررا  ) و يا اعضاي خانواده مسن    
 بررسي  ند،ثرؤ، عوامل مختلفي كه بر تصميمات زنان در بازار كار م          پژوهشاين  
هـاي خـانوادگي، بـراي       دليل داشـتن مـسئوليت     گويد زنان به    ميمحقق  . اند  شده

نان  و اغلب آ   بيش از مردان تحت فشارند،    انطباق شغل با وظايف والديني خود       
ها ايجاد   توانند سازش بيشتري بين اين مسئوليت      وقت مي   با يافتن يك شغل پاره    

 و وقـت   پـاره هاي دسـتمزد بـين مـشاغل          تفاوت پژوهشهمچنين در اين    . كنند
توازن بين دستمزد مشاغل در كـشورهاي       اين عدم   .  تحليل شده است   وقت  تمام

 ـ  8  در كانادا و آلمانوقت پارهمنتخب بدين صورت است كه دستمزد كارگران 
 درصـد كمتـر از      22مريكـا و ايتاليـا      ا درصـد و در      15 در انگلـيس     ، درصد 12

    .است وقت تمامشاغالن 
                                                            

1. Bardasi E.; Women and Part-Time Employment: Workers’ ‘Choices’ and 
Wage Penalties in Five Industrialized Countries; (2000), p. 56. 

2. Luxembourg Income Study (LIS). 
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 بـه   آنـان  و تمايـل     وقت  پاره به تحليل وضعيت كارمندان زن       1جانت والش 
 نيـروي كـار   ة وي وجـه مشخـص  و ساعات كاري در استراليا پرداخته است   ر  كا

در ايـن   .  كند  بارة اشتغال زنان معرفي مي    هاي اخير در     را پيشتاز مناقشه   وقت  پاره
ها و ترجيحات بيش   نگرش،ي مربوط به مشخصاتها  با استفاده از دادهبررسي،
 وقت پارهين نيروي كار  در بپرشماري تمايزهاي وقت،  پارهصد كارگر زن     از يك 

ي شـغلي مختلـف و      ها  دهد كه زنان با زمينه     مينتايج نمونه نشان    . مشخص شد 
ـ   مند شـده   ه عالق وقت  پارهي متفاوتي به مشاغل     ها  انگيزه  شـمار كـه    حـالي   در. دان

   راضي بودنـد،   وقت  پارهزيادي از كارگران زن از ترتيبات موجود براي كارهاي          
 ، تغيير دهند  وقت  تمامتند موقعيت شغلي خود را به       خواس   مي شماري  افراد اندك 

ـ           زنـدگي  « يـا    2»مركـز خانـه   «عنـوان    هكه اين گروه اخير از زنان نقش خود را ب
 بودند و بدين دليل تمايل داشتند موقعيت شـغلي خـود              از دست داده   3»هليأمت

   . تغيير دهندوقت تمامرا به 
ـ      پژوهشي در   4مارك مونتگومري  ان بـراي كـارگران      بـه تقاضـاي كارفرماي

 يهـاي پيمايـش   ين بررسي كه با استفاده از دادهادر وي .  پرداخته استوقت  پاره
 صورت گرفته، به ارزيـابي      1980 زيادي از كارفرمايان خصوصي در سال        شمار

  . وقت پرداخته است وقت و تمام پاره براي مشاغل ها ي بنگاههاميزان تقاضا
 را  وقـت   تمام و   وقت  پارهاز كارگران    تركيبي   ، يك بنگاه  گويد  مي پژوهشگر

 نسبي تدارك خدمات نيروي كار بـراي        ة به هزين  آنها  نسبت   كه   كند    مياستخدام  
صـورت دسـتمزد     يـروي كـار بـه      نسبي ن  ةهزين. داردبستگي  هر نوع نيروي كار     
، و  هـر نفـر نيـروي كـار    ة سرانةهزين   وقت،  تمام و   وقت  پارهنسبي براي مشاغل    

  .شود وقت تعريف مي وقت و تمام غل پارهاي مشاوري نسبي بر بهره
را تابع دستمزد ساعت كـاري مـشخص        در بازار كار، ساختار دستمزد تعادلي       

. اسـت تابعي از مشخصات بنگـاه      اين ساختار    و در يك بازار رقابت كامل،        كند،    مي
                                                            

1.Walsh J.; Myths and Counter-Myths: An Analysis of Part-Time Female 
Employees and their Orientations to Work and Working Hours; (1999),  p. 
179-203. 

2. Home-Centered. 
3. Marriage Career. 
4. Montgomery M.; On The Determinants of Employer Demand for Part-Time 

Workers; (1988), p. 112-117. 



   اشتغال زنان  218

  

دستمزد انتخـاب   ـ  مشخصات بنگاه و شغلي كه بايد اشغال شود به تركيب ساعت
آمـوزش  در زمينـة    بيـشتر   محض نمونه، بنگاهي كه     . سط بنگاه بستگي دارد   شده تو 
ي نـسبي   هـا   هزينـه . مدت توجه دارد   است، به تغييرات طوالني     كرده  گذاري   سرمايه

 كه از لحاظ تعريف به سـاعت كـاري در هفتـه             وقت  تمام و   وقت  پارهبراي مشاغل   
ه اين خود به سـاختار   كاست،دستمزد وابسته  ـ   به شيب تابع ساعت ،بستگي دارد

براي مثـال، يـك افـزايش در نـسبت جوينـدگان            . جمعيتي نيروي كار بستگي دارد    
در مقايـسه بـا      دستمزد را براي مشاغل بـا سـاعت كـاري كمتـر              وقت،  پارهمشاغل  

  .دهد تر كاهش مي مشاغل با ساعت كاري طوالني
نيروي كـار  هر فرد  ) ثابت شبه(ة سرانه    بنگاه هزين  ، بر دستمزد ساعتي   افزون

بر نظارت    اداري   ةهزين) 1 ( شامل 1،ي شبه ثابت  ها  هزينه. گيرد  بر عهده مي  را نيز   
  ،جـستجو  ةهزينـ ) 2(  آنهـا  و نگهـداري از     هر نفر نيـروي كـار      2سوابقو   آنها،

كه است  آن دسته از مزاياي شغلي      ) 3 ( و ،استخدام و آموزش نيروي كار جديد     
  .نيستندوابسته به ساعت كاري 

 در بنگـاه    وقـت   پـاره ثابت به كاهش سـهم مـشاغل         هاي شبه    هزينه افزايش
 وقت،  ه نيم  نيروي كار   دو ا ب  مثالً وقت  تمامجايگزيني يك نيروي كار     . انجامد  مي

  .استثابت همراه  هاي شبه با دو برابر شدن هزينه
  كـرد،  مطـرح    3 كه نخـستين بـار اون      وقت  پارهدر مدل تقاضا براي مشاغل      

 سطح پـايين     اساس،  اين  بر. ثابت تعيين شده است     هاي شبه  سطح بحراني هزينه  
يابنـد و   وقت سـوق مـي      كه مشاغل به سمت پاره     بحراني جايي است     ةاين هزين 

  .روند وقت مي  كه مشاغل به سمت تمامسطح باالي اين هزينه جايي است
ثابـت بـه كـاهش نـسبت مـشاغلي           هاي شـبه     سطح هزينه  ةافزايش در ميان  

ثابت بـه مشخـصات      هاي شبه    توزيع هزينه  .اند  وقت صورت پاره   بهانجامد كه     مي
 كارمندان دفتـري    ها براي آموزش    كه بنگاه   آنجا   از. دارد بستگي   ها  مختلف بنگاه 

 كنند، ميگذاري كمتري   سرمايهبر  محصوالت كمتر مهارت ةكنند و كارگران توليد  
ـ  مهارت  كمتر يي كه مشاغل  ها  بنگاه نـسبت مـشاغل    ت، بـه ر در آنهـا بيـشتر اسـ      ب
  . بيشتري خواهند داشتوقت پاره

                                                            
1. Quasi-Fixed Cost.  
2. Records.  
3. Owen; Working Hours; p. 198-199. 
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بـه   يك بنگاه بزرگ     است؛ زيرا ثر  ؤثابت م  ة شبه  يك بنگاه نيز بر هزين     ةانداز
هـايي كـه      بنگـاه . كنـد  صـرف مـي    نظارتي بيـشتري     ةهزينازاي هر كارگر خود     

دليل داشتن قوانين خاصي كـه بـراي         هاند، ب   ي بزرگ درآمده  ها  صورت اتحاديه  به
هـاي بيـشتري را       بايد هزينـه  ،   تنبيه و اخراج نيروي كار وضع شده است        ،لانتقا

  . اين تشكيالت متحمل شوندةبراي نظارت و ادار
. گرفـت نظـر   ابت، بايد مزايـاي شـغلي را نيـز در         ث هاي شبه   افزون بر هزينه  

ي هـا   بيمـه .  اغلب برخي شرايط احـراز ايـن مزايـا را دارنـد            وقت،  پارهكارگران  
 ،گيـرد  هـا تعلـق مـي       وقـت   تمـام  مزاياي بازنشستگي اغلب به       عمر و    و پزشكي

هـا    وقت  تمام همانند   ها   تعطيالت و مرخصي   وقت،  پارهكه براي كارگران     حالي در
  ).به نسبت ساعات كاري(شود  محاسبه مي

 در بـين    وقـت   تمـام  و   وقـت   پارهوري نسبي براي كارگران      در نهايت، بهره  
وقت در صـنايعي      پاره نمونه، كارگران    ضمح. استها متفاوت    صنايع و فعاليت  
شـوند و بيـشتر جـذب         ، به نسبت كمتـر جـذب مـي        ر هستند ب كه بيشتر سرمايه  

 مـثالً (بيني مختلفي از تقاضـا دارنـد         يش كاري پ  ة هفت طي كه   گردند  صنايعي مي 
اين مطالعه نـشان داد     . )هاي خدماتي   فروشي و برخي حرفه    فروش خرده   و  خريد

 شـماري  ،)هـا    نيمي از نمونـه    تقريباً(ي مورد بررسي    ها  بنگاهكه درصد بااليي از     
تر، تمايل به اسـتخدام      ي كوچك ها   و در بنگاه   كنند،  استخدام مي  وقت  پارهكارگر  
  .است بيشتر وقت پارهكارگر 

ثابـت نيـروي كـار، جـذابيت        هاي شبه   تحليل رگرسيون نيز افزايش هزينه    بنابر  
 مـانعي  ، تعليم و آموزشهاي هزينه. دهد  ميوقت را كاهش م نيروي كار پاره   استخدا

 مـشاغلي كـه     گـسترش با  . شود  شناخته مي  وقت  پارهبزرگ براي استخدام كارگران     
هاي بهتري بـراي پيـشرفت دارنـد و          گيرد و فرصت    تعلق مي  به آنها  پرداختي باالتر 

دارنـد، چنـين    نيـاز   ي آمـوزش و تعلـيم بـاالتر         هـا   همچنين مشاغلي كه به هزينـه     
  .يابند مي اختصاص وقت پاره كمتر به كارگران هايي احتماالً موقعيت

 .كـرد  را بررسـي     وقت  تمام و   وقت  پاره تقاضاي پويا براي كارگران      1فريزن
                                                            

1. Friesen J.; The Dynamic Demand for Part-Time and Full-Time Labour; 
(1997), p. 495-507  .  
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كـارگران  ندارد بـراي  ا تعـديل پويـاي اسـت   ة مدل هزين استفاده از  با   پژوهشاين  
ـ       ر به بر  وقت  تمام و   وقت  پاره  كـارگيري نيـروي كـار      هسـي الگوهـاي مختلـف ب
بـا اسـتفاده از     ايـن بررسـي را       پژوهشگر، . است  پرداخته وقت  پارهو   وقت  تمام
 هـاي  از پيمـايش را ي ماهانه كه اشتغال و دستمزد نيـروي كـار       ها   داده سري يك

 ،نـد گيـري كـرده بود     اندازه 1987 تا 1979 هاي  سال طيمريكا  اجاري جمعيت   
 .انجام داده است

هاي   راهبرد در وقت پارهد كه مشاغل نكن  ميتأييداين فرض را    تحقيق  نتايج  
  ديگـر،  سـوي  از .دنـ كن مي ايفا   تعديل پوياي بنگاه در برخي صنايع نقش مهمي       

صـورت   ايـن   به ؛گروه نيروي كار وجود دارد    دو   متقابل پويايي بين تعديل      ةرابط
 ،بررسـي فريـزن   .  تعديل در ديگري اسـت       ةدهند  نشان ،عدم تعادل در يكي   كه  

هـاي    راهبـرد  در   مهمـي  نقـش    وقـت   پارهكه مشاغل   بي كرده   را ارزيا اين فرض   
 نتـايج   .كننـد   مي ايفاهاي اقتصادي     يك بنگاه در رويارويي با شوك      برايتعديل  
 از  عظيمـي  منبـع    وقـت   پـاره د كـه كـارگران      نـ كن حمايت مي ده  اياين  از  تحقيق  
ـ      سياسـت  .آورند  مي  فراهم ها  بنگاهپذيري پويا را در برخي       انعطاف ه هـايي كـه ب

ت در محـيط    تغييـرا  و   انجامند  وقت مي   هاي تعديل نيروي كار پاره      كاهش هزينه 
 شـايد   ،آورنـد   پديـد مـي   پـذيري بيـشتري را بـراي بنگـاه            كه انعطاف  ،اقتصادي
 .دن اخير باشة در چند دهوقت پاره از رشد اشتغال بخشي ةدهند توضيح

كـه بـراي      زماني .ترند  پذير  انعطاف ، مختلف هايي  دليل  به ،وقت  پارهكارگران  
و داشـته باشـد     نياز   وقت  تمام بنگاه به استخدام نيروي كار جديد        اوضاع،بهبود  

مـدت   در كوتـاه   ،ي آموزش ها  دليل وجود هزينه   اين نيروي كار موجود نباشد، به     
 براي  وقت  پارهكارگران  اگر   كه حالي ؛ در خواهد بود ر  ب گزيني و تعديل هزينه   جاي

 )وقـت   تماممشاغل  (  مشاغل ديگرجستجوي   درتر  مدت كم  جايگزيني در كوتاه  
؛ زيرا اين نوع كارگران، بيشتر، يابد  كاهش ميناني تعديل براي آها هزينه، باشند

 .ر استب كنند كه كمتر مهارت  را اشغال ميمشاغلي
 كـه   افـرادي  در مقايـسه بـا     ،گزينند  برمي را   وقت  تمامكارگراني كه مشاغل    

 تـري  ثبـات   بـا  تحايجترميانگين   عمدتاً   ،شوند ي م  استخدام وقت  پارهصورت   به
 تغييـرات سـاعت     ،بنـابراين  .نـد  و درآمد ثابت دار    عاديي كاري   ها  براي برنامه 
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 ممكـن   وقـت   پـاره  در مقايـسه بـا     وقت  تمام براي كارگران    نوع فعاليت يا  كاري  
بـه كـاهش    ايـن امـر     در نتيجه    و   ،به همراه داشته باشد   بيشتري  است نارضايتي   

 .بينجامد و افزايش دستمزد جبراني وري بهره
 ممكن است نيروي كار     ،پردازند  ميثر را   ؤهايي كه دستمزد م     بنگاه سرانجام

كه امنيت شغلي    كسانييعني   ،نيروي كار اوليه   :بخش تقسيم كنند  دو  خود را به    
هـاي تقاضـا بـراي       كارگراني كه در شـوك    يعني    و گروه ثانوي،   ؛ندربيشتري دا 

طـور      بـه د كه كارگران گروه دوم      نده تمام نتايج نشان مي   . شوند توليد جذب مي  
 . شوند مين ميأوقت ت عمده از طريق كارگران پاره

 مـشاغل   رشـد برخـي    ،دوقت بدين منظور استفاده شو       پاره كارگراناز  اگر  
ايـدار بـازار محـصوالت يـا كـاهش          پرشـد نا  بـه    اخيـر    ة در چند دهـ    وقت  پاره

  .نسبت داده خواهد شد ها  نهادهديگريا و  توق تمامپذيري نيروي كار  انعطاف

   وقت پارهثر بر گسترش مشاغل ؤعوامل م
 روشي براي افزايش حضور نيروي كار، از هنگـام ركـود            منزلة  ، به وقت كار پاره 

اكثـر كـشورهاي پيـشرفته و       .  اسـت  فـراوان يافتـه    اهميت   1980 ةاقتصادي ده 
 ةنحـو نـد، ولـي از بررسـي        حمايـت كرد  ،  وقت  پارهگسترش كار   از  يافته   سعهتو

هـا،   شود كه ضرورت روشن مي اين نوع مشاغل در كشورهاي مختلف      گسترش
 در  وقـت   پاره كار   گسترشكارهاي اجرايي    و  ها و ساز      ، راهبرد  رويكردها ،اهداف

 اروپا، نرخ   ةدر برخي كشورهاي عضو اتحادي    . استكشورهاي مختلف متفاوت    
ـ      انجاميـده  وقـت   پـاره   كارگران شمار باال به افزايش     بيكاريِ طـور    ه اسـت كـه ب

منزلة ابزاري بـراي      به   عموماً وقت  پارهاشتغال  از   1.ندا  داوطلبانه به آن مشغول    غير
، بـه ايـن ترتيـب كـه         شـود   استفاده مـي  پذيري بيشتر در بازار كار       ايجاد انعطاف 

در واقـع، در ايـن كـشورها        . شـود     موجود بين افراد بيشتري توزيع مـي      مشاغل  
شـمار بيكـاران جويـاي كـار         از   وقـت   پـاره داران با گـسترش مـشاغل       سياستم

ة بحران بيكاري   ترتيب نرخ بيكاري كشور خود را در يك دور         كاهند و بدين    مي

                                                            
1. Corral A.; Part Time Work in Eurpe, European Foundation for the 

Improvement of  Living and working conditions, Luxeemourg, Office for 
Official Publieations of the European Communities; (2005). 
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 اجتماعي ناشي از باال بودن نـرخ   ـ  سياسيهاي ديگر خطردهند و از  كاهش مي
  1.دكنن بيكاري جلوگيري مي

ثر ؤ در يك كشور مـ وقت پاره نيز بر سهم مشاغل  عموميچارچوب قوانين   
 مثال به گـسترش و      برايهاي مالياتي،     حمايتي و معافيت   هاي  نظامبرخي  . است

 و اين امر بر ميزان ساعت       انجاميدهسسات نگهداري از كودكان     ؤبهبود كيفيت م  
در برخـي كـشورهاي عـضو       . اسـت گـذار    اثر) أهل براي زنان مت   ويژه  به(كاري  
 را بيـشتر    وقـت   پـاره  مـشاغل    ة سرعت توسع  هبردرا اقتصادي اروپا، اين     ةجامع
  2. استكرده

تعيـين سـن        ، ماليـات و درآمـد     زمينـة  دولـت در     هـاي  سياستبسياري از   
ة مـشاغل   توانـد بـر توسـع      هاي بيكاري مـي      مستمري و بيمه   مقدار ،بازنشستگي

موجـب  گاهي وضع برخي قـوانين ماليـات بـر درآمـد            . گذار باشد  وقت اثر   پاره
 افـزايش   در مقايـسه بـا    شـاغل    وقت از طـرف زوج غيـر        كار پاره جام  شود ان  مي

تر باشد و اين امـر بـه    صرفه  شاغل خانواده از نظر اقتصادي باساعات كاري فرد 
  .بينجامد وقت پارهگسترش مشاغل 

 گـسترش مـشاغل     گـاه مـانع   ي بيكاري نيز    ها  ها براي بيمه   هاي دولت  طرح
شرايط احـراز منـافع     وقت، پاره كار  چنانچه دسترسي به يك   .شوند  مي وقت  پاره
وقـت    موجب عدم گسترش مشاغل پاره     اين امر    ، بيكاري را به خطر اندازد     ةبيم
هـا بـا     دولـت )  فنالنـد و دانمـارك     ،از جمله سوئد  (در برخي كشورها    . شود مي

طـرد  « بازگردانـدن    بـراي هاي خاص     سياست اعمالي بيكاري و    ها  اصالح بيمه 
در ايـن كـشورها اعطـاي       . انـد   كـرده اين موانع را برطرف      ،از بازار كار   »ها  شده
ي بازگـشت بـه كـار       هـا    به رعايت طرح   ، بيكاري ةهزينه يا استفاده از بيم     كمك

هـا    ايـن توانـايي   را ارزيابي، و از     ي افراد   ها  ها، توانايي   در اين طرح   .منوط است 
در  اصي هر فرد راهكارها و تدابيري خـ        برا سرانجام و   كنند،  برآوردي تهيه مي  

 متقاضيان كار بايد كارهاي پيشنهاد شده       ،ها  اين سياست  اساس  بر. گيرند  پيش مي 
                                                            

1. ILO; “Part-Time Work: Solution or Trap?” in: International Labour; 
(1997), p. 557-579. 

2. Corral A.; Part Time Work in Eurpe, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Luxeemourg, Office for 
Official Publieations of The European Communities; (2005), p. 1-17. 
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تمــام يــا بخــشي از  ، و رد پيــشنهادات، در صــورت عــدم قبــولو ،را بپذيرنــد
در اين مـوارد، در صـورت عـدم وجـود           . خواهند شد قطع   بيكاري   ةهزين كمك
ترتيـب    نورنـد و بـدي    آ وقت روي مـي     پاره متقاضيان به اشتغال     وقت،  تمامشغل  

  1.يابد وقت گسترش مي مشاغل پاره
 بازار كار نيـز     ساختنپذير    ابزاري براي انعطاف   منزلة  به وقت  پارهمشاغل  از  

شمار مشاغل موجـود كـاهش      هاي ركود اقتصادي كه       در دوره . شود   استفاده مي 
 ر توسـط كارفرمـا    يابد و قوانين موجود در بازار كار مانع تعديل نيـروي كـا             مي
وقت و مشاركتي بين نيروي كـار         پارهصورت   ، تقسيم مشاغل موجود به    شود مي
 از سوي ديگر، با گسترش  . شمار آيد   به كمكي براي كارفرمايان     حلي  راهتواند   مي

 و افزايش   وقت  پارهتوانند با استخدام نيروي كار       و رونق بازار نيز كارفرمايان مي     
ترتيب به نيازهاي    زايش دهند و بدين   وليدي خود را اف   هاي ت   زمان توليد، ظرفيت  

  .بازار پاسخ دهند
توانند بـين    كنند مي   وقت كار مي    صورت پاره   راني كه به  نظر داشت كارگ   بايد در 

هاي   فعاليت  ،هاي خانوادگي  مانند مسئوليت (هاي خود     فعاليت ديگرزندگي كاري و    
توانـد   وقت مـي     پاره ، كار  بر اين  افزون. سازندتعادل برقرار   ...)  تحصيل و   ،اجتماعي

 جواناني كه بـراي     صورت كه  كند؛ بدين ورود و خروج افراد را به بازار كار تسهيل          
 به افـزايش     وقت،  پارهتوانند با انتخاب يك شغل       شوند مي   اول بار وارد بازار كار مي     

  . دانش مهارتي و سازگاري با محيط كاري دست يابند،تجربه
؛ ثر اسـت  ؤ مـ  وقت  پاره گسترش مشاغل     نيز بر  خانوارهاموقعيت اقتصادي   

، تمايل دارند زمان كمتـري را صـرف         اند  ترتيب كه خانوارهايي كه در رفاه       بدين
 و برعكس خانوارهـايي كـه مـشكالت مـالي زيـادي             كنند خانه   بيرونكارهاي  

بنـابراين در ايـن     . كننـد   بگيـري مـي    زمان بيشتري را صرف مشاغل مـزد        ،  دارند
مين بيـشتر   أدر خانواده براي ت   ) آور اصلي  نان(صلي  وضعيت، گاهي فرد شاغل ا    

) دوم( شـغل فرعـي  منزلـة  بـه  را وقـت  پـاره  يك شـغل  ،ي باالي زندگي ها  هزينه
مين معاش  أبراي كمك به ت   ) زن يا جوانان  (شاغل خانواده     يا فرد غير   گزيند  برمي

                                                            
1. Daguerre. A.; Importing Workfare: Policy Transfer of Social and Labour 

Market Policies from The USA to Britain under New Labour; (2004), p. 41. 
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ي ها مسئوليت(  و با توجه به شرايط خاص آنها         ،شود ميبازار كار   وارد  خانواده  
  1.دهند  را ترجيح ميوقت پارهيك كار ) نگهداري از وابستگان يا تحصيل

ة اخيـر در بـين كـشورهاي         در چنـد دهـ     وقـت   پـاره رشد سـريع مـشاغل      
 ةايـن رابطـ  .  داردة متقابـل  با افزايش حضور زنان در بازار كار رابط        ،يافته توسعه

رهاي كـشو  در   وقت  پارهمثبت بين نسبت زنان شاغل در كل جمعيت و مشاغل           
 زنان را به ورود به بازار ،وقت پاره مشاغل ة كه توسعنشان آن است ،يافته توسعه

  2.دكن  ميكار تشويق

   در جهانوقت پاره مشاغل سير
 در ميـان كـشورهاي      وقـت   پـاره  زنان در كارهاي     اشتغالدرصد   1960 از سال   

»OECD «ن ادامـه    همچنا 1980 ةدر ده سير   و اين    رشد كرده  فزاينده   اي  گونه    به
كشورهاي  در كل اشتغال در اكثر       وقت  پاره سهم كار    1990 ةدر ده . داشته است 

افـزايش نهـاد، ولـي در كـشورهاي          به   براي مردان و زنان رو     يافته توسعهصنعتي  
سهم زنـان از كارهـاي      . كارائيب اين نوع مشاغل كاهش يافت     مريكاي التين و    ا

در جدول . استدرصد شتاد هطور متوسط   به»OECD«  در كشورهايوقت پاره
 از كل مشاغل و سـهم اشـتغال زنـان در مـشاغل              وقت  پاره، درصد مشاغل    )1(

 ئـه  ارا 2002 از كشورهاي جهـان در سـال         شماري و كل اشتغال براي      وقت  پاره
ـ       وقت  پارهتفاوت در سهم مشاغل     . شده است  ثير عوامـل   أ در كـشورها تحـت ت

هـاي عمـومي بـراي مـشاغل         تتوان به سياسـ     مي ه كه از آن جمل    استبسياري  
با وجود تفاوت سـهم     . دكرقوانين و مقررات اشاره     و   ،نگرش به كار      ،وقت  پاره

 سهم بـاالي زنـان در ايـن گـروه از مـشاغل              ، در بين كشورها   وقت  پارهمشاغل  
هاي اشتغال    است براساس نتايج طرح آمارگيري از ويژگي      گفتني   3.نمايان است 

 44 كمتـر از     صـورت   بـه  را   وقـت   پاره، اگر كار    1382و بيكاري خانوار در پاييز      
 بـراي ايـران حـدود    وقـت  پارهم، درصد مشاغل كنيساعت كار در هفته تعريف      

                                                            
1. Gasparini G.; Full-Time or Part-Time Work: Realities and Options; (2000), 

p. 1-8. 
2. ILO (2005); Key Indicators of The Labor Market; Chapter 3.  
3. Ibid. 
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پايين بودن سهم زنان . است درصد 5/29 وقت پاره و سهم زنان از مشاغل 7/27
دليـل نـرخ     در قيـاس بـا ديگـر كـشورها بـه           در ايـران     وقت  پارهاز كل مشاغل    

اي  گونـه    به است؛ و سهم اندك اشتغال زنان از كل اشتغال           ايينمشاركت بسيار پ  
بنابراين بـا   . است درصد   1/13كه سهم اشتغال زنان از كل اشتغال كشور حدود          

 از مشاغل   آنان از كل اشتغال كشور، سهم       آنانتوجه به پايين بودن سهم اشتغال       
  . قابل توجه و باالستوقت پاره

ة نيروي كار و افـزايش      راي كاهش هزين   تالش ب  ،در بين كشورهاي صنعتي   
انجاميـده   وقـت   پـاره صورت   در بازار كار به گسترش مشاغلي به      پذيري   انعطاف
 ،هاي شغلي مدت و كمبود فرصت    ي طوالني ها  در برخي كشورها، بيكاري   . است

 وقت  پاره بودند به پذيرش مشاغل      وقت  تمام كارهاي   در پي زنان و مردان را كه      
  .ه است كردتشويق 

  
درصد   نام كشور

مشاغل 
  وقت پاره

سهم زنان از 
  مشاغل

وقت  پاره
  )درصد(

سهم زنان از 
كل اشتغال 

  )درصد(

نسبت سهم زنان از 
 به وقت پارهمشاغل 

سهم زنان از كل 
  اشتغال

  73/1  6/43  4/75  9/33  هلند
  84/1  1/45  8/82  7/24  سوئيس
  74/1  2/45  8/78  23  انگليس
  84/1  8/44  7/83  8/18  آلمان
  73/1  46  5/79  7/13  فرانسه
  96/1  5/44  3/87  5/13  استراليا
  64/1  9/40  67  1/25  ژاپن

  40/1  6/41  3/58  6/7  كره شمالي
  25/2  1/13  5/29  7/27  ايران
 و كل اشتغال در وقت پاره و سهم زنان از مشاغل وقت پاره سهم مشاغل .1 جدول

  2002كشورها در سال اي  پاره
  )حاسبات تحقيق حاضر درباره ايران و مKILM 2005: مأخذ(
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   در ايرانوقت پاره به اشتغال ناظر وضعيت حقوقي و قوانين
اشـتغال زن   و  است   رياست خانواده با شوهر      ، مدني ناظر بر خانواده     قانون بنابر

منـع   ـ  قانون مـدني ـ 1117 ةماد (است ممنوع  ،در صورت عدم رضايت همسر
 اشـتغال مـشكالتي در مـسير   ن امـر   اي.)صورت عدم رضايت شوهر كار زن در

 قانون اساسي بر برابري زن و مرد         بيست اصلاز سوي ديگر،    . آيد  پديد مي زنان  
 افراد ملت   ةهم« براساس اين اصل      و ه است كرددر حمايت قانون از آنها تأكيد       

 حقوق انـساني،    ةاعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از هم             
 .»اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسـالم برخوردارنـد          اقتصادي،   ،سياسي
دولـت موظـف    « 21 اصل   اساس  بر با تأكيد بر رعايت حقوق زنان        ، بر آن  افزون

  .»مي تضمين نمايداست حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسال
، خانواده واحـد بنيـادي جامعـه اسـالمي     اساسي قانون ة ده  ماد درهمچنين  

 در جهـت پاسـداري از   هـا   ريزي  اهميت قوانين و مقررات و برنامه       بر  و ،معرفي
  .كيد شده استأاستواري روابط خانوادگي ت

ها و تدوين     اتخاذ سياست  ، اشتغال زنان  وضعيت بهبود   ، براي اساس  اين   بر
،  بـر حفـظ حقـوق فـردي زنـان          افـزون اي صورت گيرد كه      گونه وانين بايد به  ق

  مجلس شوراي اسـالمي    ،اساس  همين بر. گرفته شود نظر   حقوق خانواده نيز در   
 كـه از    يحـال زنـان      مراعـات  نيزو   بانوان شاغل    ي بهتر برا  وضعيت ايجاد   براي

  بـانوان را در سـال  وقـت  هقانون خدمت نيم ،كنند ي منگهداريفرزند خردسال 

 و ، اين قانونياجرادربارة شيوة  نيز 1364 و در سال ،به تصويب رسانده 1362
 ر كـرده نظـ  وقـت اظهـار    كار نيمهدربارة 1376الحاق تبصره در سال   باامسرانج
  . مكني  برخي مواد مهم اين قانون را بررسي مي، در ادامه. است
 بـانوان كارمنـد   ، قانون اساسي21 از اصل 2 و  1 در اجراي بندهاي     .1 ةماد  

   و ها هاي دولتي و شهرداري     و شركت  سساتؤمها و     خانه  وزارترسمي و ثابت    
 ، كه شمول قانون بر آنهـا مـستلزم ذكـر نـام اسـت              سساتيؤمنيروهاي مسلح و    

   از ، متبـوع خـود    ةتوانند در صورت موافقت وزير يا بـاالترين مقـام مؤسـس             مي
  . دكنن استفاده وقت هخدمت نيم
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كننـد نـصف حقـوق         استفاده مي  وقت  ه نيم خدمت كارمنداني كه از     .3 ةماد  
عنـاوين    العاده شغل و يا مزاياي شغل و يا          و فوق  گروه و پايه و يا حقوق ثابت      

 هـا شود به آن    طور مستمر پرداخت مي    ها و مزايايي كه به      العاده  مشابه ديگر و فوق   
آب و هـوا و       هاي محل خـدمت، بـدي       العاده  ن فوق ليك و ،تعلق خواهد گرفت  

طـور كامـل     بـه ، بوده ا مستثن مزبورمحروميت از تسهيالت زندگي از محدوديت       
  . شود داخت ميپر

هاي اجرايي مـشمول مقـررات       ثابت دستگاه   كارمندان پيماني و غير    .6 ةماد  
موكـول بـه      اين قانون نيستند و استفاده مستخدمين رسمي و ثابت از اين قانون           

  . پايان يافتن خدمت آزمايشي يا مشابه آن خواهد بود
الزم بـراي    خدمت   ة بانوان از لحاظ سابق    وقت  ه نيم خدمت سنوات   .7 ةماد  

محـسوب    طـور كامـل   اده از حقوق وظيفه يـا مـستمري، بـه     بازنشستگي و استف  
 ليكن در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه يـا مـستمري و نيـز               .خواهد شد 
نصف مدت     )وقت  تمام بر مدت خدمت     افزون(گونه كارمندان     اين ةدريافت پاي 
شستگي يـا حـق     كسور بازن .  منظور و محسوب خواهد گرديد     وقت  هخدمت نيم 

 اين  اساس  برمزايايي كه     بيمه مربوط به سهم كارمندان مزبور به نسبت حقوق و         
  . گيرد، كسر و به صندوق مربوط واريز خواهد شد قانون به آنان تعلق مي

 بــانوان بــه شــرط پرداخــت كــسور وقــت ه نيمــخــدمت ســنوات :تبــصره 
  حقـوق ثابـت و     بازنشستگي و حق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه و پايـه يـا             

العاده شغل و يا عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حقـوق بازنشـستگي در                  فوق  
  . شود  محسوب ميوقت تمامحكم خدمت 

 از مرخـصي اسـتحقاقي طبـق مقـررات مربـوط بـه              استفاده دوران   .8 ةماد  
 العـاده شـغل و نيـز سـاير           فقط ميزان حقـوق و فـوق       ، بوده وقت  تمامكارمندان  

 وقـت  تمـام گونه مستخدمين نصف مبالغ مربوط به كارمنـدان   ر اينمزاياي مستم   
  . خواهد بود

 از مرخصي استعالجي و زايمان براي بانوان مـشمول          استفاده مدت   .9 ةماد  
لحـاظ     و در آن مدت از، خواهد بود  وقت  تمام مانند كارمندان    وقت  هخدمت نيم 
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  . هند بود خواوقت هحقوق و مزايا تابع مقررات مربوط به خدمت نيم
ل از پايـان مـدت خـدمت         قبـ  وقـت   هكه كارمندان نيم   صورتي   در .11 ةماد  
ضرورت و      در صورت  ، را بنمايند  وقت  تمامخواست انجام خدمت     وقت در   نيمه

 آنـان بـه خـدمت       وقـت   ه خـدمت نيمـ    ه، مربوط ة و مؤسس  خانه  وزارتموافقت  
از يك سال      تر كم وقت  هحال خدمت نيم   هر وقت تبديل خواهد گرديد و در       تمام

  . نخواهد بود
 ممنـوع   وقـت   ه به هر شكل به جـاي كارمنـد نيمـ          جديد استخدام   .14 ةماد  
  . است
العاده روزانه بـه ايـن       اضافه كار ساعتي و فوق     العاده  فوق پرداخت   .15 ةماد  

  . باشد قبيل كاركنان ممنوع مي
 خـدمت  كـه قـانون      دكـر توجـه   ايـن نكتـه     بايد به    فوقبا توجه به موارد     

اسـت؛  هـاي دولتـي      زنان مختص شاغالن زن رسمي و ثابت دسـتگاه         وقت  هيمن
 شاغالن پيماني   شماركه  امروزه   .گيرد    نمي  بر  دركه شاغالن زن پيماني را       حالي در

 زمينـه نظـر در ايـن       ، ضرورت تجديـد   هاي دولتي افزايش يافته است     در دستگاه 
  . ملموس است

كـار در خـصوص خـدمت       قـانون    ،دولتـي  از سوي ديگر، در بخـش غيـر       
 وقت  ه و تنها يك ماده از قانون كار به مشاغل نيم          هكرد بانوان سكوت    وقت  هنيم

ـ   وقت   نيمه  صورت  به   كه   كارگراني مزاياي مزد و    ،39 ةماد بر  بنا .پرداخته است  ا  ي
 كـار     سـاعات    نـسبت    دارند به   كار اشتغال    به  شده   تعيين   قانوني  كمتر از ساعات  

 بـا توجـه بـه سـكوت قـانون كـار در            .شـود    مي   و پرداخت    محاسبه  ه يافت  انجام
 بانوان كمتـر    وقت  هخدمت نيم  قانون،  وقت  پاره به اشتغال    ناظربسياري از موارد    

و ايـن    واقع گرديده    ي خصوص سساتؤ و م  ها  ه كارفرمايان كارخان  موافقتمورد  
 و اشـتغال    يصادمشاركت اقت  افزايش   زمينة  شده در     يادامر مانع اثربخشي قانون     

  .استزنان 
دليـل   وقـت بـانوان در بخـش عمـومي بـه            ه است، قانون خدمت نيم    گفتني

و  را نداشــته ضــمانت اجرايــي الزم ،هــاي متعــدد آن مــشكالت و محــدوديت
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ل هنوز زنان شاغ   روي،   اين   از. آورد اجرا فراهم    ي را برا  است وضعيت ه  نتوانست
اند و بازنگري در ايـن قـانون           نكرده استقبالاز آن چندان    هاي اجرايي    و دستگاه 

  .استالزامي 
ايـن   و گـردد بانوان رفع  وقت  ه خدمت نيم  قانون به   ناظرچنانچه مشكالت   

 يبـرا   تبـديل شـود،   وقـت  پاره اشتغال ة جامع و كارآمد در زمينقانون به قانوني 
ن و كيد قانون اساسي بر اتخاذ قوانيأبا توجه به ت   ،  بانوان بسيار مفيد بوده   اشتغال  

 فـراهم  بـانوان  بـراي ايـن فرصـت      ،مقررات در جهت حفظ استواري خـانواده      
 متعـادل   ي خانه به نحو   بيروندر خانه و    را   خود   ةدوگان كه وظايف شد  خواهد  

ـ   خانواده  تحكيم  از اين طريق موجبات       و انجام دهند، و متوازن     ةو توزيع عادالن
  .آمدهاي شغلي فراهم خواهد  فرصت

  ار زنان در ايران بررسي وضعيت بازار ك
هاي كليدي بازار كار زنان در ايـران          ، ابتدا تصويري كلي از شاخص     مقامدر اين   
  .كنيم را بررسي مي زنان وقت پاره و سپس ميزان مشاغل دهيم ارائه مي

هاي كليدي بازار كار، نرخ مشاركت نيروي كـار           ترين شاخص  يكي از مهم  
عيت واقع در سن كـار، از نظـر    كه چند درصد جم دهد  نشان مي اين نرخ   . است

 نـرخ مـشاركت زنـان     .نـد    يا بيكار جوياي كار    اند   يعني شاغل  اند؛  اقتصادي فعال 
 درصـد بـوده     5/18 حدود   1384 ساله و بيشتر در پاييز       پانزده جمعيت   اساس  بر

تفـاوت زيـاد بـين      . است درصد   7/73 براي مردان    مزبوركه رقم    حالي است، در 
بـه  نـاظر    متعددي دارد كه يكي از آنهـا         هاي  دليلر  هاي مشاركت نيروي كا     نرخ

در ايران، مـسئوليت تربيـت و نگهـداري از          . است ايراني   ةنقش زنان در خانواد   
 خـدمات خـانگي مـورد    ة بر آن، زنان به ارائافزون زنان است و ةها به عهد    بچه

 ديگـر، مـردان     سوياز  . پردازند  ميو نگهداري از سالمندان      خانوار   ينياز اعضا 
 در آنـان كند كـه    عهده دارند و اين وظيفه ايجاب مي     برمين معيشت را    أ ت ةوظيف

هـاي   افزون بر اينها، در بسياري فعاليت. بازار كار مشاركت بيشتري داشته باشند     
 سـطح   ،عامـل ديگـر   .  مناسب براي حضور زنان فراهم نيـست       وضعيتبازاري  
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ـ       در گذشته سـرمايه   . تحصيالت و تخصص است    راي زنـان   گـذاري آموزشـي ب
 مـردان   در قيـاس   انساني زنـان     ة آن پايين بودن سطح سرماي     ة نتيج كمتر بود كه  

 مـسئوليت برخـي     پـذيرش بـراي   را  برخي زنان تخصص و مهارت الزم       . است
البتـه در   .  و بالطبع شانس كمتري براي پر كردن مـشاغل دارنـد           ،مشاغل ندارند 

 انساني فرزندان دختر    ةايهاي ايراني به ارتقاي سطح سرم       هاي اخير خانواده   سال
شـدگان    هاكنـون درصـد پذيرفتـ      اي كه هـم     گونه  اند؛ به   بسيار اهتمام ورزيده  خود  

هاي  ديگر، با تحولي كه در سال      عبارت  به. ها بيش از پسر است      دختر در دانشگاه  
 ارتقاي سطح آموزش دختران و زنان رخ داده است، نقش عامـل             ةاخير در زمين  

 و حتي اين عامـل      گشتهتر    رنگ ن بودن مشاركت زنان كم     انساني در پايي   ةسرماي
افـزون بـر    .  افزايشي داشـته باشـد     سيري شده است نرخ مشاركت زنان       موجب

هـا   كودك  اين، با كاهش بعد خانوار، افزايش ميانگين سن ازدواج، گسترش مهد    
و مراكز نگهداري از سالمندان، ارتقاي سطح استاندارد زندگي و عـدم توانـايي              

مين اين سطح از زندگي، افزايش سطح سالمتي و بهداشت و ماننـد             أن در ت  مردا
هاي آتي  رود در سال  افزايشي داشته و انتظار ميسيرياينها، نرخ مشاركت زنان  

  . نيز ادامه يابد
اين شـاخص   . بازار كار نرخ بيكاري نيروي كار است      دومِ   شاخص كليديِ 

نرخ بيكاري  . ندكار جوياي كار  بيانگر آن است كه چند درصد جمعيت فعال، بي        
در مقايسه   درصد بوده كه     9/16 حدود   1384 ساله و بيشتر در پاييز       پانزدهزنان  

ديگر، نرخ بيكاري زنـان      تعبار به. است درصد بيشتر    5/7 نرخ بيكاري مردان     با
رغـم اينكـه نـرخ       هبنابراين ب .  برابر بيشتر از نرخ بيكاري مردان است       8/1حدود  

 آنان در مقايسه بـا    تر است، نرخ بيكاري        مردان پايين  ر قياس با  دمشاركت زنان   
هاي شغلي براي      كمبود فرصت  روشني  ، كه اين مسئله به     باالتر است  بارهامردان  

كـار ايـران بـازار كـار بـسيار          ديگـر، بـازار      عبـارت   بـه . دهـد   زنان را نشان مـي    
 حضور زنان    مردانه است و امكان     يعني بسياري از مشاغلْ    ؛ است اي  شده تفكيك

ماننـد  (برخي مشاغل ماهيتاً مردانه است      . در آنها وجود ندارد يا بسيار كم است       
 بـازار   هـاي كنـوني     ويژگيدليل   و برخي مشاغل به   ) سازي  هاي ساختمان  فعاليت
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 مـسائل  هـا بـه   ويژگـي بخشي از اين . كار، امكان حضور زنان را كم كرده است       
هاي   بخشي به عدم نظارت بر فعاليت       و گردند  مي  بازفرهنگي و اجتماعي جامعه     

هـاي فرهنگـي و        بـا تغييـر تـدريجي نگـرش        سـوي، بنابراين از يك    . اقتصادي
 بـا افـزايش پوشـش نظـارت دولـت بـر             ، ديگـر  سـوي  و از    ،اجتماعي جامعـه  

. آمـد هاي اقتصادي، امكان مشاركت زنان در بازار كـار فـراهم خواهـد               فعاليت
ـ      گفتني  درصـد و    2/36ان بـه اسـتان كرمـان بـا           است، باالترين نرخ بيكاري زن

بنـابراين  .  درصد تعلق داشته است    4/4كمترين آن به استان آذربايجان شرقي با        
  . هاي مختلف، برابر با هم نيست  بيكاري زنان در استانمشكل

 آن بـا    ةو فاصـل  بارها بـاالتر،     است، نرخ بيكاري زنان در مناطق شهري         گفتني
 و 5/24 نرخ بيكاري زنان و مردان شهري به ترتيب  .نرخ بيكاري مردان بيشتر است    

افـزون بـر ايـن، نـرخ        . رسد   مي  درصد 9/13 اختالف آنها به   كه   است درصد   6/10
. است درصد  1/23 و   48 ساله به ترتيب     24ـ15بيكاري زنان و مردان جوان شهري       

دهد كـه      حاد بودن وضعيت بيكاري جوانان را در مناطق شهري نشان مي           اين ارقام 
 آورد و ناپـذيري پديـد    سوء اجتمـاعي جبـران  هاي پيامدتواند  دم توجه به آن مي  ع

 نرخ بيكاري زنان  كهقابل توجه است.  سازدرو روبهها را با مشكالت جدي  خانواده
 درصد رسـيده اسـت و       8/67ي كشور مانند گيالن به مرز       ها  جوان در برخي استان   

 درصد افزايش يافته كه 1/80مد به يلويه و بويراحكحتي در مناطق شهري استان كه  
  .آيد شمار مي به بحراني وضعيتي

نرخ .  داراي تحصيالت عالي است    شاخص كليدي ديگر، نرخ بيكاري زنانِ     
 درصـد و بـراي      24 حـدود    1384بيكاري زنان داراي تحصيالت عالي در پاييز        

هـاي بيكـاري زنـان و         درصد بوده است كه تفاوت زياد بـين نـرخ          9/10مردان  
كـه  قابـل توجـه اسـت       . دهد  دان را در سطح تحصيالت دانشگاهي نشان مي       مر

 مـردان ايـن     دربـارة  و   ، داراي تحصيالت عالي   ، درصد بيكاران زن   5/35حدود  
ــابراين.  درصــد اســت9/13رقــم  ــلبن اي از بيكــاران زن   مالحظــه  بخــش قاب

  .دارندتحصيالت دانشگاهي 
در . ال كـشور اسـت  شاخص كليدي ديگر، سهم اشتغال زنان از كـل اشـتغ         

هاي شغلي كشور به زنان تعلق داشته         درصد كل فرصت   17، حدود   1384پاييز  
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 ناشـي از  وضـع  ايـن  آيـد،   شمار مي   بههاي شغلي    فرصتاز   كمياست كه سهم    
هاي اقتصادي براي زنان اسـت        مهيا نبودن شرايط فعاليت در بسياري از فعاليت       

شده  ه لحاظ جنسيتي بسيار تفكيك    ب شده است بازار كار ايران       امر موجب و اين   
هـاي    براي روشن شدن بيشتر موضوع، توزيع اشتغال زنان را در فعاليـت           . باشد

 درصـد شـاغالن زن در       6/30، حـدود    1384در پاييز   . كنيم اقتصادي بررسي مي  
 درصـد در آمـوزش،      9/18،  )سـاخت ( درصد در صـنعت      28بخش كشاورزي،   

ــاع 8/5 ــددكاري اجتم ــت و م ــد در بهداش ــاني 8/4ي،  درص ــد در بازرگ  درص
ـ   و  درصـد در خـدمات عمـومي       4/6 ،)فروشـي  فروشـي و خـرده     عمده( مين أ ت

هـا    فعاليـت ديگـر مانـده در    درصـد بـاقي  5/5اجتماعي و خدمات اجتمـاعي و   
 زنان شاغل در    چشمگيري از  بخش    كه قابل توجه است  . اند  مشغول به كار بوده   

) ساخت( در بخش صنعت     و)  درصد 92حدود   (اند  بخش كشاورزي، روستايي  
تـوان نتيجـه گرفـت زنـان شـهري            ميبنابراين  .  درصد است  49اين رقم حدود    

هاي آموزشي و بهداشتي، صنعتي و خدماتي مشغول بـه   طور عمده در فعاليت  به
ويژه صنايع خـانگي     به(ن روستايي در كشاورزي و صنعت       فعاليت هستند و زنا   

تـوان بـه تمركـز زنـان در برخـي             ياز مطالب مطرح شده م    . اند  شاغل) و دستي 
خـوبي   ازار كار بين مردان و زنان را بـه        هاي محدود پي برد كه تفكيك ب       فعاليت

  . دهد نشان مي
شاخص كليدي ديگر، سهم اشتغال زنان در بخش عمومي و خصوصي كشور            

هـاي عمـومي و خـصوصي بـه           ، سهم شاغالن زن در بخـش      1384در پاييز   . است
 اسـت  درصد   1/81 و   4/18 مردان به ترتيب     دربارة و   ،د درص 4/75 و   8/23ترتيب  
با توجـه بـه اشـباع       . رساند  را مي  بيشتر زنان به اشتغال در بخش عمومي         يكه اتكا 

پذيري   بودن بخش دولتي و سياست دولت در جهت كاهش شاغالن دولتي، آسيب           
 بـراي  و اين عـاملي      ،هاي شغلي به نسبت بيشتر است       كسب فرصت  ةزنان در زمين  

 زنـان شـهري بـه       ي اتكا  كه قابل توجه است  . زايش نرخ بيكاري آنها خواهد بود     اف
 درصد زنـان    7/41اي كه حدود      گونه ؛ به  بيشتر است  بارهااشتغال در بخش عمومي     

 درصـد زنـان     6/3كـه تنهـا      حـالي  مي مشغول بـه كارنـد، در      شهري در بخش عمو   
  .اند روستايي در بخش عمومي شاغل
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 ميـزان حـضور نوجوانـان و سـالمندان در           ،كار شاخص كليدي ديگر بازار   
 بـه   آغاز قانون كار جمهوري اسالمي ايران، سن        اساس  بر. بازار كار كشور است   

مين أدليل مشكل فقر و عدم وجود نظام ت        ، ولي به   سال است  كم پانزده   دستكار  
سـاله در بـازار كـار        ده تا چهارده  اجتماعي كارآمد و جامع، بخشي از نوجوانان        

 برخـي سـالمندان از بـازار كـار          ،شـده  ياددليل  همان  همچنين به   . ارندحضور د 
 زيرا يا اصالً حقـوق بازنشـستگي        گردند؛  مي  آن باز  به   دوبارةشوند يا     خارج نمي 

، نـرخ   1384در پـاييز    .  پـايين اسـت    آنـان كنند و يا قدرت خريـد         دريافت نمي 
 زنـان   كتنـرخ مـشار    درصـد و     دوساله حـدود     ده تا چهارده  مشاركت دختران   

در صورت برقراري نظام    . است درصد   3/14ساله و بيشتر حدود      شصتسالمند  
توان شرايط خروج نوجوانان و سـالمندان را          مين اجتماعي مي  أجامع و كارآمد ت   

  .  شوندگزين آنانتوانند جاي  و جوانان ميفراهم ساخت،از بازار كار 
است، سـهم   رتبط  م وقت  پاره كه با مشاغل     ،شاخص كليدي ديگر بازار كار    

 انـد     افراد داراي اشتغال ناقص زماني، شامل تمام شـاغالني        .  است اشتغال ناقص 
 مرجع، حاضر در سـر كـار يـا غايـب موقـت از محـل كـار بـوده،                     ةكه در هفت  

 ركود كاري، پيدا نكردن كار بـا سـاعت كـار بيـشتر،              مانند اقتصادي   هاي  دليل  به
 سـاعت كـار كـرده، خواهـان و          44ز  كمتر ا ...  قرار داشتن در فصل غيركاري و     

سـهم اشـتغال نـاقص نيـز        . اند   مرجع بوده  ةآماده براي انجام كار اضافي در هفت      
، عبارت است از نسبت جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني به جمعيـت شـاغل             

  .صددر  ضرب
 درصـد و بـراي مـردان        6/4، سهم اشتغال ناقص براي زنان       1384در پاييز   

 مختلف هاي دليل به وقت پاره درصد زنان شاغل 4/95ين بنابرا. است درصد 7/8
 بر كار   افزون آناناي به پيدا كردن شغل با ساعات كار بيشتر ندارند، زيرا              عالقه

.  عهـده دارنـد    ة خدمات در خانواده را نيـز بـر        داري و ارائ     خانه ةدر بازار، وظيف  
انـد، ايـن نـوع        زيده را برگ  وقت  پاره اكثريت زنان ايراني كه مشاغل       ،بنابر آمارها 

مشاغل را داوطلبانه انتخاب كرده و اصوالً اين نوع مشاغل بـا شـرايط زنـدگي                
  . آنها هماهنگي دارد
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.  به كل مشاغل اسـت     وقت  پارهشاخص كليدي ديگر بازار كار، درصد مشاغل        
در هفتـه  آنهـا   ساعات كار معمـول  شمار كه گويند مي به مشاغلي  وقت  پارهمشاغل  
 درصد زنـان شـاغل داراي مـشاغل         6/61، حدود   1382در پاييز   .  است 44كمتر از   

 بنابراين  1. درصد بوده است   5/22كه اين رقم براي مردان       حالي ؛ در اند   بوده وقت  پاره
 گفتني.  دارند وقت  پاره بيشتري به مشاغل     ةرفت، زنان عالق     كه انتظار مي   گونه  همان

 و در 7/57اطق شـهري    در منـ   وقـت   پـاره است، درصد زنان شاغل داراي مـشاغل        
 در منـاطق شـهري بيـشتر        وقـت   پـاره بنابراين مشاغل   . است 4/43مناطق روستايي   

 را كمتر از    وقت  هاگر كار نيم  .  زياد نيست  چندان زنان است، ولي اين تفاوت       مقبول
 از كـل    وقت  ه، سهم اشتغال زنان داراي مشاغل نيم      كنيم ساعت در هفته تعريف      22

 در وقت ه بيانگر كمبود مشاغل نيمروشني است كه بهصد  در6/8اشتغال زنان حدود 
 از كـل شـاغالن      وقـت   هترتيب، سـهم شـاغالن نيمـ       همين  به. استبازار كار كشور    

 حـدود   گفتنـي اسـت،   . شـود    درصد براي زنان برآورد مي     چهارده حدود   وقت  پاره
ايـن   كه   اند  ، در بخش خصوصي مشغول فعاليت     وقت  ه درصد زنان شاغل نيم    1/82

 در بخـش عمـومي چنـدان مهيـا          وقـت   هبيانگر آن است كه شرايط اشتغال نيم       آمار
 ايـن اسـت كـه       وقـت   هشاغالن زن نيم  ة مهم و قابل توجه ديگر دربارة        نكت. نيست
ايـن  . انـد   سه سال  كار در شغل اصلي كمتر از        ة داراي سابق  آنان درصد   2/22حدود  

 كار اين نوع ةل كمي سابقدلي وقت به هزنان داراي مشاغل نيمدهد كه    وضع نشان مي  
آنـان   و اين انتخـاب داوطلبانـه بـوده و بـا شـرايط زنـدگي               اند  برنگزيدهمشاغل را   
در )  درصـد  9/22حـدود   (با توجه به اينكه بخـشي از شـاغالن زن           .  است متناسب

 28 تـا    24 بين   ناناند و ساعات كار موظفي آ       بخش آموزش مشغول به فعاليت بوده     
 44ات كـار كمتـر از    ساعاساس بر وقت پارهيف اشتغال  تعر2است،ساعت در هفته    

                                                            
، درصـد مـشاغل     1355 است، براساس سرشماري عمومي نفوس و مـسكن در سـال             گفتني. 1

بنـابراين،  .  بوده است  1/23 و براي مردان     1/61 كل مشاغل براي زنان      در مقايسه با   وقت  پاره
 دربـارة  درصـد افـزايش و   نـيم  حدود  1355 نسبت به    1382 براي زنان در     وقت  پارهمشاغل  
 . درصد كاهش يافته است6/0مردان 

 و افـرادي كـه     اسـت،  24 مقاطع   ديگر و در    28 موظفي براي مقطع تحصيلي ابتدايي        ساعات .2
 يـاد  ساعت كمتـر از ارقـام        شان چهار    كار دارند، ساعات موظفي    ة سال سابق  بيست كم  دست
 .استشده 
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 و  نيـست  از دقـت كـافي برخـوردار         ،گونه مشاغل اعتبـار نداشـته      ساعت براي اين  
شـاغالن زن در    يلي  وقت منوط به وجود اطالعـات تفـص         پاره دقيق اشتغال    ةمحاسب
اگر متوسط ساعات كـار     . است ساعات كار در هفته      هاي اقتصادي بر حسب     بخش
نظر بگيريم و   ساعت در44ها   ساعت و براي بخش26 در بخش آموزش را موظفي

، ساعات كـار  كنيم وزن استفاده منزلة بههاي اقتصادي     از سهم اشتغال زنان در بخش     
، اساس  اين  بر. آيد دست مي  ساعت در هفته به9/39 وقت تمامموظفي براي مشاغل    

 ساعت كـار    چهلت كار كمتر از      تعداد ساعا  صورت  به براي زنان    وقت  پارهاشتغال  
  بـر . شود  برآورد مي ) اعت در هفته   س 39 تا   يكيعني تعداد ساعات كار از      ( در هفته 

 درصـد بـرآورد     8/54زنـان   وقت به كل اشـتغال        پاره  زن اساس، سهم شاغالن    اين
از كـل  )  ساعت كار در هفتـه    بيستكمتر از    (وقت  هشود و سهم شاغالن زن نيم       مي

  . شود  درصد تخمين زده مي8/13 حدود وقت پارهشاغالن زن 
 بـه   ،تـوان نتيجـه گرفـت زنـان ايرانـي            مطالب مطرح شده مـي     ةاز مجموع 

هـاي متعـدد      دليـل   به وقت  ه، ولي مشاغل نيم   مندند  بسيار عالقه  وقت  پارهمشاغل  
تـرين علـل آن عـدم اجـراي كامـل        است كه يكي از مهم     گسترش نيافته  چندان

. خش دولتـي يـا عمـومي و پوشـش نـاقص آن اسـت               در ب  وقت  هقانون كار نيم  
 سـاختن  در جهت افزايش پوشش و كارآمدي آن و فـراهم            مزبوراصالح قانون   

ثر ؤ بـسيار مـ    وقـت   ه مـشاغل نيمـ    ةتواند در توسع    هاي اجراي كامل آن مي      زمينه
 ة اشتغال و كـاهش بيكـاري برنامـ        ة است، در سند فرابخشي توسع     گفتني. باشد

 بـا همكـاري     شـده اسـت   ار و امور اجتماعي موظـف       چهارم توسعه، وزارت ك   
ريزي كـشور، بـسترهاي قـانوني و تـشكيالتي الزم را            سازمان مديريت و برنامه   

  .فراهم آورد) ويژه براي زنان به(وقت و مشاركتي  ة مشاغل پارهبراي توسع
 جوانـان در    دربـارة  نرخ بيكاري زنان باالست و       سوييبا توجه به اينكه از      

 بـراي زنـان     وقت  هه حد بحراني رسيده است و سهم مشاغل نيم        مناطق شهري ب  
 هم نرخ بيكاري زنـان      وقت،  هتوان از طريق گسترش مشاغل نيم       پايين است، مي  

هاي شغلي را در بازار كار به شكل          هم فرصت  ، كاهش داد  تا حد چشمگيري  را  
 ،محـض نمونـه   . د و هم به تحكيم بنيان خانواده كمك كرد        كراي توزيع     عادالنه

، اهداف  وقت  ه به نيم  وقت  تمامتواند با تبديل بخش عمده شاغالن زن          دولت مي 
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، حـدود   1383 آمار سال    اساس  بر.  بسيار پاييني تحقق بخشد    ةشده را با هزين    ياد
 مقـررات اسـتخدامي در      ديگـر  نفر زن تابع قانون استخدام كشوري و         703151

هـاي    خانـه    وزارت بـه انـد و بيـشترين تعـداد         بـوده بخش دولتي مشغول به كار      
 نفر و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـا              498553آموزش و پرورش با     

 درصـد  پنجـاه  را بـراي  وقت هاگر قانون كار نيم  .  نفر تعلق داشته است    106486
 فرصـت شـغلي     351575كـرديم،      اجرا مي  1384زنان در بخش دولتي در سال       

 هزار نفـر  6/412 تنها حدود 1384 آمار پاييز اساس برشد و  براي زنان ايجاد مي   
 نهادهـاي   ديگـر داشت كه در صورت اجراي اين قـانون در            زن بيكار وجود مي   

از شمار  يم  ستتوان  سسات بيمه مي  ؤها و م   ها، بانك   بخش عمومي مانند شهرداري   
   .بكاهيماين تعداد بيكار نيز 

  گيري و پيشنهادها نتيجه
سـير  در بيـشتر كـشورهاي جهـان    هاي اخيـر    و مشاركتي در سال   وقت  پارهاشتغال  

 وقـت   تمـام اشـتغال     بهتر بين بيكاري و    اي   گزينه منزلة  بهرشدي داشته است و      به  رو
 كه بانوان به    اند   مشاغل داراي اين ويژگي    گونه  ن زيرا اي  ؛براي زنان مطرح شده است    

. توانند بين كار در منزل و كار در بازار تعادل و توازن برقرار كننـد                شكل بهتري مي  
 زنـان از كـل   وقـت  پـاره  سهم مـشاغل  1382ـ1355 ة طي دور كهقابل توجه است  

 درصد افزايش يافته است كه بيـانگر عـدم تحـول            نيممشاغل زنان در ايران حدود      
 كه نـرخ    وضعيتيافزون بر اين، در     .  در بازار كار زنان است     وقت  پارهجدي مشاغل   

راهبـرد  ها به     بيكاري، دولت  هاي بد   پيامد از   براي دوري بيكاري در كشور باالست،     
، در شرايطي كه قانون كـار       افزون بر اين  . آورند   روي مي  وقت  پاره مشاغل   گسترش
 بـازار   ساختنپذير   تواند به انعطاف     مي وقت  پاره مشاغل   ةناپذير است، توسع   انعطاف

شود كارفرمايان متناسب   سبب ميوقت پاره مشاغل ةهمچنين، توسع. كار كمك كند
 و از تحميـل     بپردازنـد د به استخدام نيروي كار و استفاده از خدمات آنها           با نياز خو  

  . هاي اضافي به آنها اجتناب شود هزينه
د نرخ بيكـاري زنـان      نده   بازار كار زنان در ايران نشان مي       دربارة ها  بررسي

 پـايين بـودن نـرخ مـشاركت         رغـم  هبسيار فراتر از نرخ بيكاري مردان است و ب        
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نان و مردان، نرخ بيكاري زنـان  كيك بيش از حد بازار كار بين ز      دليل تف  زنان، به 
هـاي كـشور بـسيار        طور اخـص در برخـي اسـتان         و به  ويژه در مناطق شهري    به
 زنان جوان شـهري شـكل حـادتري دارد و    بارة ويژه در  وضعيت به اين  . ستباال

با .  رسيده استة بحران ها نرخ بيكاري زنان جوان به آستان       حتي در برخي استان   
 و دارنـد توجه به اينكه بخش قابل توجهي از بيكاران زن تحصيالت دانشگاهي            

 بهينه از آنها    ةاستفاداند    گذاري زيادي كرده    سرمايه نانها و دولت براي آ      خانواده
افزون بر آن، با توجه به افزايش ميانگين سـن ازدواج، بيكـاري             . استضروري  
هاي منفي اجتمـاعي داشـته باشـد كـه          تواند پيامد   مدت براي جوانان مي    طوالني

از ديـدگاه   . پذير نخواهد بود   در آينده امكان  هاي بسيار     جبران آنها حتي با هزينه    
 نيست؛هاي شغلي عادالنه     هدف عدالت اقتصادي و اجتماعي نيز توزيع فرصت       

 زنان جوان حتـي بـا داشـتن          در وضعيت فعلي،   زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه     
 وقـت   تمـام طـور    هاي گذشته بـه      كه در سال   ي زنان ر قياس با  دتحصيالت باالتر   

براي رسيدن به عدالت اقتصادي     .  نباشند نداشتهاند، شانس استخدام      شاغل شده 
را ) وقـت   هويـژه نيمـ    به (وقت  پاره مشاغل   گسترشتوان سياست     و اجتماعي مي  
  .  باشندداشتههاي برابر شاغل شدن   زنان فرصتكرد تا تمامبراي زنان اجرا 
چـه سـهم     ، اگـر   خصوص بازار كار زنان در ايران نـشان داد         بارةبررسي در 

 داوطلبانـه   آنـان  زنان از كل اشتغال زنان قابل توجـه اسـت و             وقت  پارهمشاغل  
 زنان از كل اشتغال زنان      وقت  هسهم مشاغل نيم  گزينند،    برميگونه مشاغل را     اين

. انـد   خـصوصي شـاغل    در بخش    وقت  هبسيار پايين است و اكثريت شاغالن نيم      
 در بخـش عمـومي،   وقـت   ه پـايين بـودن سـهم مـشاغل نيمـ          هـاي   دليليكي از   

 اسـت؛  بـانوان و پوشـش كـم ايـن قـانون             وقـت   همشكالت قانون خدمت نيمـ    
 و بـسياري از     گيـرد   مـي   دربـر اي كـه فقـط شـاغالن رسـمي و ثابـت را                گونه به

 كارمنـدان   بيـشتر كننـد و      هاي اجرايي از اجراي اين قانون استقبال نمـي         دستگاه
 و حـدود    گـردد  بـازنگري    مزبوراگر قانون   . دولت نيز از آن اطالع كافي ندارند      

 تبديل شـوند،  وقت ه در بخش عمومي به نيم   وقت  تمام درصد شاغالن زن     پنجاه
، و   اسـتخدام شـوند    وقت  ه نيم صورت  بهتوانند     نيمي از بيكاران زن مي     كم  دست
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 ايجاد اشـتغال  ةيابد و هزين  كاهش ميتسرع بهمدت نرخ بيكاري زنان      در كوتاه 
  . از اين طريق براي دولت بسيار پايين است

 بـانوان سـكوت     وقـت   ه خدمت نيمـ   بارة  كار در در بخش غيردولتي، قانون     
از .  اسـت  پرداختـه  وقـت   ه مزد و مزاياي كارگران نيم     به 39 ةكرده و تنها در ماد    

 چهـارم توسـعه   ةبرنام اشتغال و كاهش بيكاري ة در سند فرابخشي توسع سويي
 و   است شدهكيد  أويژه براي زنان ت    وقت و مشاركتي به     ة مشاغل پاره  توسعنيز بر   

انـداز    شده در سـند چـشم       اين سياست در راستاي تحقق عدالت اجتماعيِ اشاره       
اسـاس    ايـن   بـر  . هجـري شمـسي اسـت     1404جمهوري اسالمي ايران در افق      

  : شود  مي مطرح دربارة موضوع مزبورهاي زير توصيه
شود قانون خـدمت      ريزي كشور پيشنهاد مي     به سازمان مديريت و برنامه    . 1

 :كند بازنگري ذيل بانوان را با توجه به موارد وقت هنيم
 تحت پوشش قـرار دادن كـل شـاغالن زن اعـم از رسـمي، رسـمي                  )الف

هــاي دولتــي،  ســسات و شــركتؤهــا و م خانــه وزارتآزمايــشي و پيمــاني در 
نون بر آنها مـستلزم ذكـر       سساتي كه شمول قا   ؤنيروهاي مسلح و م   ها،    شهرداري
  نام است؛
 وقـت  ه بـه نيمـ  وقـت  تمـام  درصـد شـاغالن زن    پنجاه كم  دست تبديل   )ب

   ؛ چهارم توسعهةبندي شده تا پايان برنام  زماناي  طبق برنامه، تدريجيصورت به
هـاي آن دسـته از مـشاغل كـه الزم اسـت شـاغالن زن                  تعيين ويژگـي   )ج

  ؛)ويژهمانند مشاغل مديريتي و تخصصي ( داشته باشند وقت مامت
  ؛ زنانوقت تمام كار الزم براي اشتغال ةتعيين حداقل سابق) د
هاي خاص مانند زنان سرپرسـت خـانوار كـه در صـورت                تعيين گروه  )هـ

  ؛ حقوق كامل دريافت كنندوقت هاشتغال نيم
اي   گونـه   قانون كار را به    شود   پيشنهاد مي  به وزارت كار و امور اجتماعي     . 2

 و  وقـت   ه، نيمـ  وقـت   پـاره  اشـتغال    زمينـة هاي قـانوني در     كند كه خأل  بازنگري  
 شود؛مشاركتي برطرف 

 را داوطلبانـه    وقـت   ههاي اجرايـي بـه افـرادي كـه مـشاغل نيمـ             دستگاه. 3
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، وزارت آمـوزش و پـروش       محـض نمونـه   . كنـد ، امتيـازاتي اعطـا      گزينند  برمي
مانند شهر تهـران    (د  نيران به مناطقي كه متقاضي زيادي دار      تواند در انتقال دب     مي

پذيرنـد اولويـت     را مـي وقـت  ه، به دبيراني كه خدمت نيمـ    )و مناطق باالي شهر   
 وقـت   هكه در اين مناطق حاضر به قبول خدمت نيمـ         را   و برعكس افرادي     ،دهد

 منتقل سازد؛نيستند به مناطق ديگر 
كـم   دسـت شـود،    مـي سـفارش شور ريزي ك ن مديريت و برنامه به سازما . 4
هاي اجرايـي را بـه اسـتخدام         هاي استخدامي جديد دستگاه      درصد رديف  پنجاه
  .  زنان اختصاص دهدوقت هنيم
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  مسئلة اشتغال زنان در توسعة نظام اسالمي
  1زهره عطايي آشتياني

  مقدمه
. ساختار جوامع بشري در سراسر تاريخ، در دو جهت اصلي انتظام يافتـه اسـت              

هاي كامالً متفاوت و گـاه متـضادي از مجموعـة             هر يك از اين دو جهت، بستر      
ذهنـي را در جامعـه پديـد آورده و          هـا و نيازهـاي        رفتارها، تمايالت، انگيـزش   

هاي دينـي، يـا       هر يك از اين ساختارها نيز، بر مبناي ارزش        .  است  داده  پرورش  
ها و سـاختارهاي متفـاوت اقتـصادي،     بر مبناي توسعة مادي، منشأ پيدايش نظام    

ريـزي    انـد در پـي      جوامعي كه نتوانسته  . شده است ... فرهنگي، علمي، سياسي، و   
طور كامل برگزينند،     از دو جهت را در تمام شئون اجتماعي به        ادارة جامعه يكي    

هاي رفتاري و گرايـشي       دليل تزاحم در مباني، در بسياري موارد دچار تناقض          به
شك در يك سيستم، كـه اجـزاي          بي. شوند  در موضوعات فردي و اجتماعي مي     

هاي متفاوت ولي مرتبط با يكديگر دارد، روش دستيابي به سازوكارها و راهبرد           
روي، با تغييـر در        اين  از. شود  عملي متناسب با مباني و متغير اصلي طراحي مي        
  . دست خواهد آمد متغير اصلي نظام، نتايج و محصوالت متفاوتي به

كـارگيري    هاي موضوعي و چه در بـه        امروزه در ايران، چه در انتخاب اولويت      
گـانگي و حتـي     روش متناسب، بـراي دسـتيابي بـه اهـداف نظـام اسـالمي بـا دو                

                                                            
 .  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيت علميئيعضو ه. 1
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بنـدي و     هـا و بـه تبـع آن طبقـه           در حـوزة گـرايش    . رويـيم   هـايي روبـه     چندگانگي
اي كه بحث     گونه  هاي مسائل اقتصادي جامعه ديدگاه ارزشي حاكم است؛ به          اولويت

مداري و انصاف در امور اقتصادي از چنين رويكردي ناشي            محوري، دين   از عدالت 
هـاي انتزاعـي كـه موضـوعات          ، از روش  براي عملياتي كردن اين نگـرش     . شود  مي

  دهد، بهـره      سياسي، فرهنگي و اقتصادي را منفك از يكديگر مورد سنجش قرار مي           
هاي كارشناسـي و اجرايـي بـراي دسـتيابي بـه              از سوي ديگر، در بخش    . گيرند  مي

هاي تجربي و مـادي، روشـي    فرض هاي اقتصادي با رويكرد رفاهي و با پيش      برنامه
كار گرفته شده، كه در مبنـا         ليت كاركرد در عينيت و عمل را دارد به        سيستمي كه قاب  

  . كامالً جداي از منطق و روش ديدگاه نخست است
دست آمده،    هاي به   هماهنگ نبودن دو روش فوق، به سبب دوگانگي پاسخ        

موجب پيدايش ناهنجاري و ناهماهنگي در جامعـه شـده اسـت كـه در ميـدان                 
  . انجامد به ديگري ميعمل، ضرورتاً، به حذف يكي 

هاست در حوزة اقتصاد، جامعه را براسـاس          از جمله مسائل كالني كه سال     
اين دو ديدگاه به خطر انداخته است، تعيين جايگاه اشتغال زنان در تنظيم نظـام         

اي مدون و عيني  نگرش سنتي امكان طراحي برنامه. اقتصاد جامعة اسالمي است  
ه، سعي در اثبات اين مـسئله دارد كـه نخـستين            را با توجه به اوضاع روز نداشت      

حـال  . هاي مـادري و همـسري اسـت         اولويتِ شغلي زنان، در خانه، و در نقش       
هاي توسعة جهاني     آنكه برنامة موجود سياسي، فرهنگي و اقتصادي، برپاية نظام        

آنچه . شود كار گرفته مي و با اصل قرار دادن سود سرمايه طراحي و در جامعه به         
هـا، ايجـاد بـستر     چه بيشتر دختران به دانشگاه يابد، جذب هر    تحقق مي  در عمل 

اشباع بازار كار از نيـروي      هاي جهاني، و سرانجام       الزم براي رسيدن به شاخص    
   .متخصص است

داري و مقايـسة    مقالة پيش روي، با بررسي مكاتب توسعه در نظام سـرمايه          
يدگاه را تحليل كرده، در اثبـات  آنها با توسعة ديني در حوزة اقتصاد، مباني دو د      

هاي مختلف حضور  كوشد كه افزايش سهم تأثير و شناسايي عرصه        اين مدعا مي  
تنها با تغيير در فضا و مبـادي نظـري          ) از جمله اشتغال  (اجتماعي زنان مسلمان    

  . پذير است امكان
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  نگرش از دو زاوية خاص به مسائل اجتماعي . 1
ي فردي يا اجتماعي، ممكـن اسـت بـر مبنـاي            ا  گيري دربارة مسئله    براي موضع 

شده تبيين گردد، يا از      تعيين   پيش  عقيده و جهتي خاص سعي شود كه نگرشي از        
هاي متفاوت در   گيري  افقي باالتر به بررسي نظريات ديگر پرداخته شود و جهت         

 كمبودهـا و خألهـاي موجـود،        يك مسئله كانون كندوكاو قرار گيـرد و برپايـة         
ها در قبال     گيري ديدگاه    موضع طور كلي  هپس ب . گردداوت پيشنهاد   اي متف     عقيده

  :گيرد مسائل گوناگون، برپاية دو رويكرد اصلي صورت مي
شـده نتـايج      تعيين   پيش  نخست، نگرش تبليغي، كه از ديدگاهي خاص و از        

هاي مختلف را به آن آثـار         كند، و بر آن اساس، حوزه       يك مسئله را مالحظه مي    
كوشد تا با ابزارهاي متفاوت نتيجة مورد انتظـار را بـه تأييـد                ، مي مرتبط ساخته 

داوري و توجه به آثـار موضـوع تنهـا ابعـاد      روي با پيش   اين   رساند، و از    عموم  
  دهد؛  خاصي از مسئله را كانون توجه قرار مي

هـاي    دوم، نگرش پژوهشي، كه براي دريافت پاسـخ از واقعيـت، بـه اليـه              
از ايـن رويكـرد،     . كنـد   جمله مبنا و منطق مسئله توجه مـي       تر موضوع، از      عميق

بنـدي، و قـدرت شـمول و     هاي فكري متفاوت را به لحاظ مبادي دسـته     دستگاه
گيرنـد و بـا اسـتخراج         نظـر مـي     جانبـه در    كارآمدي هر نظريه را با نگرشي همه      

 . دهند خألها، طرحي متفاوت و هماهنگ براي حل مسئله ارائه مي
 اساسي و مهمي كه به نگاه پژوهشي و جامع نيـاز دارد،             يكي از محورهاي  

چنانچه با نگـرش پژوهـشي بـه ايـن          . نقش اشتغال زنان در برنامة توسعه است      
مسئله توجه شود، زواياي مختلفي آشكار گرديده، رابطـه و چگـونگي كـاركرد              

در ايـن ديـدگاه،   . شـود  مباني توسعه براي حضور زنان در اشـتغال روشـن مـي     
اي   صـورت هماهنـگ، يكپارچـه و مجموعـه          ل در بحث اشتغال بـه     عوامل دخي 

از جمله عوامل دخيل در تعيين جايگاه اشـتغال زنـان در            . شود  نظر گرفته مي    در
ريزي و مديريت توسعه، سهم تأثير ساختارها،         برنامة توسعه، بررسي نظام برنامه    

. اسـت   توسعة تكنولوژي  هاي قشرهاي مختلف، رشد علوم و فنون، و         كارآمدي
اي منصفانه دربارة جايگـاه، ميـزان تـأثير و عوامـل              گونه  تواند به   اين رويكرد مي  

مؤثر بر مسئلة اشـتغال زنـان در نظـام توسـعة سياسـي، فرهنگـي و اقتـصادي                   
 . نظر كند اظهار
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  نگر  اشتغال از ديدگاه مجموعهبررسي مسئلة. 2
مـسئله در سـه   جايگاه دگاه پژوهشي الزم است    يددر  براي مطالعة يك موضوع     

تعيـين  » نتـايج مـسئله  «و » موضوعات مـسئله «، »به لحاظ موضوعمسئله «محور  
مبـادي،  شناسـايي   از جمله،    ابعاد و سطوح يك مسئله       ، همة در اين شكل  . شود  

هـاي    جـاي پاسـخ    آينـده، بـه       مـسائل  بيني  پيش و نتايج براي     موضوعاتمباني،  
  . شود نظر گرفته مي اي و مقطعي در وهله

جانبه، بررسي سه پرسـش اصـلي         روي، براي دستيابي به پاسخ همه        ناي  از
  :اهميت دارد

در نظام توسـعة سياسـي، فرهنگـي و         » به لحاظ موضوع  «جايگاه مسئله   . 1
 اقتصادي چگونه است؟

 اند؟ مسئله يا مصاديق دربرگيرندة موضوع كدام» موضوعات«. 2
رد مطالعه در عينيـت و      دست آمده از موضوع مو      مسئله يا آثار به   » نتايج«. 3

  اند؟ بررسي آثار آن در ابعاد فردي، صنفي و اجتماعي كدام
بايـد بـه      دست آوردن حل جامع مسائل اجتماعي مي        به بيان ديگر، براي به    

ليكن امـروزه در    . هر سه سطح يك موضوع و ارتباط آنها با يكديگر توجه كرد           
هـاي علـوم    تـر، در حـوزه   مويژه در علوم اجتماعي، و از آن مهـ  جامعة ايران، به 

شـود؛    موضوعات مورد نياز جامعه پرداخته مـي      » نتايج«انساني و زنان، بيشتر به      
اند، و در     آنكه نتايج در واقع ناظر به رابطة بين جايگاه مسئله و مصاديق آن              حال

كه در ديـدگاه      حالي  در. پيوندد  آخرين مرحله، آثار حاصل در عينيت به وقوع مي        
توانـد نتـايج و       مـي » بـه لحـاظ موضـوع     «رسي مسئله به شـكل      نگر بر   مجموعه

بـه  «منظـور از    . بيني و كنترل، و بعضاً تصحيح و بهينـه كنـد            محصوالت را پيش  
توجه به زمينه و علـت پيـدايش موضـوع اسـت كـه مقـدم بـر                  » لحاظ موضوع 

  . يا مصاديق عيني آن است» موضوعات«شناخت 
در » به لحاظ موضـوع   «ل زنان را    مطالعة حاضر بر آن است تا جايگاه اشتغا       

روي، ابتـدا بـسترهاي تـاريخي و اجتمـاعي            ايـن    برنامة توسعه بررسي كند، از    
حضور زنان در پيشبرد اقتـصادي نهادهـاي اجتمـاعي و خـانواده، و چگـونگي        
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ترين  بندي اصلي سپس با طرح و طبقه. گيري اين مفهوم بررسي شده است       شكل
صر، رابطة كاركردها و نتايج هر يك از اين الگوها          هاي توسعة اقتصادي معا     الگو

پـس از آن، مبـاني الگوهـاي توسـعة           هاي اشتغال زنان تبيين گرديده، و       با زمينه 
منزلة الگوي حاكم در جهـان امـروز و تـأثير آن در مـسئلة               اي، به   اقتصاد سرمايه 

ي، با بررسي مسئلة اشتغال زنان به لحاظ موضـوع        . شود  اشتغال زنان تشريح مي   
ها و كمبودهاي مبنايي آن استخراج شده، امكان مطالعة عوارض ناشي از              ضعف

 سرانجام نيز مـدل     .فراهم خواهد آمد  »  سازي جهت   بهينه«مباني حاكم و امكان     
نظري دربارة جايگاه اشتغال زنان در الگـوي توسـعه بـر مبنـاي ديـن پيـشنهاد                  

  . شود مي

  گيري مفهوم اشتغال زنان سابقة شكل. 3
ريـزي توسـعة       از مسائل مهم اجتماعي كه طي چند دهة اخير محور برنامه           يكي

اجتمــاعي قــرار گرفتــه، موضــوع ميــزان حــضور، نقــش و اثربخــشي زنــان در 
  . هاي اقتصادي است بخش

پيش از آنكه به هر يك از اين مباحث بپردازيم، حضور اقتـصادي زنـان را                
 دورة مهم تاريخي بررسي زمين و چه در شرق، در چند  در تاريخ، چه در مغرب    

  . كنيم مي
  زنان در دورة پيش از تاريخ. 3ـ1

گيري جوامع، دربارة جايگاه      پرفسور گيرشمن در نگاهي اجمالي به تاريخ شكل       
  : نويسد كلي زنان مي

وي گذشته  . در جامعة بدوي وظيفة مخصوصي به عهدة زن گذاشته شده بود          
...  سازنده ظروف سفالين بوده و     كننده و   از آنكه نگهبان آتش و شايد اختراع      

هـاي وحـشي را بـه         آوري ميـوه    هاي خوردني نباتات يا جمـع       جستجوي ريشه 
هاي رسـوبي     نخستين مساعي او در راه كشاورزي در زمين       . عهده داشته است  

پيـشرفتي كـرده بـود، زن بـا         انجام گرفت، و در همـان حـال كـه مـرد انـدك             
در چنين  ... . داعات بسياري نموده  اب... كشاورزي ابتدايي خود در دورة حجر     
رسـد و در      كند و به مقام روحانيت مي       جوامعي، زن كارهاي قبيله را اداره مي      
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در  1... .گيـرد   وسيله سلسلة زنان صورت مي      عين حال زنجير اتصال خانواده به     
عهـده   ، زن اقتصاد قبيله خصوصاً امور كشاورزي را به     )مادرشاهي(اين مرحله   

  2.نظر تأمين معيشت چندان اهميتي نداشتداشته، شكار از 
دليل اعتبار زن    زمين، به   اه زنان در اقتصاد مشرق    در دورة ماقبل تاريخ، جايگ    

در مقام مادري كه با توليد مثل موجب غلبه بر مرگ و استمرار نسل بشر بـوده،            
هاي كشاورزي و بذرافشاني و تـأمين    در اين دوره، فعاليت   . مهم و اساسي است   

دسـت زنـان       و تهية وسايل زنـدگي بـه       3انواده، و نيز ساخت ظروف    خوراك خ 
زمين نيز زنان ضمن اشتغال       در همين دوران، در مغرب    . گرفته است   صورت مي 

گري و كار در مـزارع همـدوش مـردان            به امور خانه، در خارج از منزل با كوزه        
   4.كردند فعاليت مي

زمين در    دري در مشرق  رسد در اين دوران زنان به سبب نقش ما          به نظر مي  
چنـد در غـرب      انـد؛ هـر     اي داشـته     و اعتبار ويـژه    زمين قداست   مقايسه با مغرب  

نظـر   هاي حضور اقتصادي آنان در امور خانگي بيش از نقـش زايـشي مـد                زمينه
  .گرفت قرار مي

  مدنيت و تمدن. 3ـ2
 هايي بزرگ چون ايران، بابل، چين، ژاپن        با آغاز تمدن و مدنيت در شرق، تمدن       

 قـضاوت و    5و مصر ظهور كردند كه در آنها جايگاه زنان تـا حـد ادارة قبايـل،               
 ارتقا يافـت، و     9 و حضور در مجامع ديني     8 و فرمانروايي،  7 حاكميت 6مشورت،

                                                            
  . 29، ص تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي. 1
   30.،29همان، ص . 2
 . 28، ص تاريخ تمدن و فرهنگ ايران، العظيم رضايي عبد. 3
، ترجمة احمد آرام و ديگـران،  )زمين، گاهوارة تمدن مشرق(، 1، ج تمدنتاريخويل دورانت،   . 4

  . 12ص
حيات اجتماعي زن در تـاريخ       هاي فرهنگي وابسته به مراكز فرهنگي سينمايي،        دفتر پژوهش . 5

 . 26، دفتر اول، قبل اسالم، ص 1، ج راناي
  . 215، ص  و سيرت ايرانيان باستان سرشتالعظيم رضايي، عبد. 6
، ترجمة احمد آرام و ديگـران،  ) تمدنة گاهوار،زمين مشرق(، 1، ج تمدنتاريخويل دورانت،   . 7

  . 857ص
  . 197 همان، ص. 8
  . 465 همان، ص .9
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از جمله در ايران    . آنان در امور اقتصادي نيز به همين نسبت شأن باالتري يافتند          
 فعاليـت   2پروري،  زي و دام   ابداع نظام نوين كشاور    1بخش اعظم ترقي اقتصادي،   

 و مشاغلي چون نگهباني آتـش مقـدس در          3دستي و تجارت،    در عرصة صنايع    
همچنـين  .  به عهدة آنان بوده اسـت      4آتشكده، وكالت و قضاوت در دادگستري     

در تمدن بابل و مصر، زنان از حق مالكيت و خريد و فـروش از محـل درآمـد                   
 برخـوردار بودنـد، و      7 و صـنايع   6 فعاليت در عرصة بازرگاني، منشيگري     5خود،

الطوايفي، زنان در امـور اقتـصادي تنـزل           تنها در چين با استقرار حكومت ملوك      
   8.درجه پيدا كردند

زمـين،   در مقايسه بـا ايـن دوره، يعنـي آغـاز تمـدن و مـدنيت، در مغـرب                 
ايـن عـصر آغـاز دورة    . هـايي شـكل گرفـت    هاي يونان و روم با ويژگـي      تمدن

دست مردان بود، و در قياس        ن قوانين ناظر به امور جنسي به       و تدوي  9پدرشاهي
اعتقاد به يگانگي نيروي توالد و      . آيد  شمار مي    سيري قهقرايي به   10زمين  با مشرق 

 رواج روسـپيگري و انجمـن       12 اشاعة زناشويي سياسـي،    11اختاص آن به مردان،   
رسم ارث   و فسخ    14گردي زنان به اندازة مردان،       آزادي و هرزه   13ها،  خانه  روسپي

                                                            
حيات اجتماعي زن در تـاريخ       مراكز فرهنگي سينمايي،  هاي فرهنگي وابسته به       دفتر پژوهش . 1

 . 23، دفتر اول، قبل اسالم، ص 1، ج ايران
  . 59، ترجمة احمد بهمنش، ص  تاريخسيرگوردن، چايلد . 2
 .113ـ112، ص تاريخ اجتماعي ايران د نفيسي،يعس. 3
  . 215، ص سرشت و سيرت ايرانيان باستان  عبدالعظيم رضايي،.4
، ترجمـة احمـد آرام و ديگـران،         )زمين، گـاهوارة تمـدن      مشرق(،  1ج ،تاريخ تمدن ،  ويل دورانت . 5

  .291ص
  .291 ص همان،. 6
  . 197، ص همان. 7
  . 857، ص همان. 8
  . 60، ترجمة سهيل آذري، ص )يونان باستان(، 2 ج، تاريخ تمدنويل دورانت، . 9

 ترجمة احمد آرام و ديگران، ص       ،)زمين، گاهوارة تمدن    مشرق(،  1، ج تاريخ تمدن ،  ويل دورانت . 10
339.  

 . 340 همان، ص .11
  . 157، ترجمة پرويز مرزبان، ص )قيصر و مسيح(، 3، ج تمدنتاريخويل دورانت، . 12
  .157  همان، ص.13
 .158همان، ص . 14
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هاي اقتـصادي بيـشتر        موجب شد تا حضور زنان در عرصه       1بردن از طرف مادر   
گردد، و فعاليت آنان در حوزة امور خـانگي، از جملـه ريـسندگي و بافنـدگي،                 

دوزي، آسياب كردن غالت در يونان، و در سطح ديگر در روم براي طبقة                قالب
  . صه شوداشراف، نظارت بر كارگران خانگي و پرورش فرزندان خال

هاي ظهور اديان الهي يهوديـت و         هاي تاريخي، از جمله دوره        البته در برهه  
زمان با آغاز تمدن و مدنيت تغييـرات شـگرفي در             زمين هم   مسيحيت در مشرق  

زمـان بـا قـرون وسـطا در           ظهور اسالم در شرق، هـم     . نگرش به زنان پديد آمد    
قتصادي جايگاه متفـاوتي    ها از جمله در حوزة حضور ا        غرب نيز در همة عرصه    

  . زمين رقم زد براي زن شرقي در مقايسه با مغرب
  زنان و انقالب صنعتي. 3ـ3

با ظهور رنسانس و در نتيجة دوران طوالني حاكميت كليـسا در قـرون وسـطا،                
هـاي سياسـي و فرهنگـي صـورت           تعريف جديدي از حـضور زنـان در زمينـه         

انگاري در قـرون      نان و ناديده  گيري در حق آ     افراط بيش از حد و سخت     . گرفت
ايـن زمينـه    . وسطا موجب شد تا گرايش تفريطي دربارة حقوق زنان پديد آيـد           

موجب شد جسارت عقلي، گستاخي اخالقي و اين عقيده كه كاميـابي مـستلزم              
رحمانه به موازين اخالقي، قراردادي و ديني اسـت و در زنـدگي               توجهي بي   بي

.  اشـاعه يابـد    2ردار كاميـابي وجـود نـدارد،      كـ   افراد خداپرست، نيايشگر و نيك    
هـاي   تحصيل در ايـن دوران بـراي زنـان در چـارچوب آشـنايي بـا شخـصيت            

برجـــستة تـــاريخ يونـــان و روم، ادبيـــات و فلـــسفه، نـــواختن موســـيقي و 
رنگ، و بـه       حضور اقتصادي زنان در اين دوران كم       4. شايع شد  3سازي،  مجسمه

  .  محدود شدهاي نساجي اي كارگاه فعاليت در پاره
با ظهور انقالب صنعتي تحوالت چشمگيري در حوزة كار اقتـصادي زنـان     
روي داد و همين امر موجب شد تا در جهان غـرب وضـعيت زنـان كـه تـا آن          

                                                            
  . 339، ترجمة سهيل آذري، ص )يونان باستان(، 2، ج تمدنتاريخويل دورانت، . 1
  . 109 ص ،شناسي غرب، احمد رهنمايي. 2
 .615ـ614، ترجمة پرويز مرزبان، ص )رنسانس(، 5، جتاريخ تمدن ويل دورانت،. 3
   .206همان، ص . 4
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هاي   ها همراه با محدوديت     وار بود و حتي در برخي برهه        زمان تحقيرآميز و برده   
  : اند از تغييرات عبارتترين علل اين  اصلي. انساني بود، تغيير اساسي يابد

) 1830ـ1730(رن ـانتقال تدريجي صنعت از خانه به كارخانه طي يك ق     . 1
  و تفكيك عرصة عمومي و خصوصي؛ 

هاي   ايجاد ساختارهاي جديد هماهنگ با گفتمان تجددگرايانه در عرصه        . 2
  سياسي، فرهنگي و اقتصادي؛ 

، از جمله تحول )1960ـ1760(ايِ صنعتي طي دو قرن  هاي مرحله دگرگوني. 3
در صنايع بخار، الكتريسيته، نفت، الكترونيك و انرژي اتمي، كه در مقايسه با ميزان              

آمـد و     شمار مي   كلمب انقالبي واقعي به     تغيير اقتصادي در اروپاي پيش از كريستف      
تنها كشاورزي، ترابري، ارتباطات و صنعت، بلكه سياست، آداب و اخالق، فلسفه  نه

   1. از بنيان دستخوش دگرگوني ساختو هنر را نيز
پشتيباني اقتصاد از انقالب صنعتي با تمركز كار و سرمايه در توليد صورت             

  : نويسد ميتاريخ تمدن ويل دورانت در . گرفت
ها، تهية مواد خام، استخدام كارگر و مدير، و ترابري            خريد و جا دادن ماشين    

كننـدة   كننده يا اداره  دار تهيه  سرمايه. محصول و فروش آن مستلزم سرمايه بود      
اي كهن بود؛ ولي چون نياز به سرمايه فزوني يافت، مردانـي              سرمايه نيز پديده  

كه آماده بودند براي تهية آن دل به دريـا بزننـد، اهميـت اقتـصادي و قـدرت        
طور نظري حاكم بر صنايع اروپـا بودنـد در         اصناف كه هنوز به   . سياسي يافتند 
كوشـيدند توليـد و توزيـع را بـر انحـصار خـود                 كـه مـي    دارانـي   برابر سـرمايه  

كردند؛ ولـي سيـستم صـنعتي بيـشتر بـر بنيـان صـنايع             درآورند، ايستادگي مي  
هاي محلـي بـود       دستي قرار گرفته بود تا ماشين و نظام آن در سطح نيازمندي             

المللـي تناسـبي    هاي بازار ملي و خيلي كمتر از آن بـا بـازار بـين              و با نيازمندي  
توانــست كميــت توليــد را افــزايش دهــد و  دار بهتــر مــي ســرمايه... . شــتندا

او زيركانه ياد گرفتـه بـود       . هاي دوردست توزيع كند     محصول را در سرزمين   
لذا توليدكنندگان خانگي كـه بخـش اعظـم     ... . كه چگونه از پول پول بسازد     

 كـه  دادند وضعيتي متفاوت پيـدا كردنـد؛ بـه ايـن معنـا      آن را زنان تشكيل مي    
 نبـود و صـنعت ديگـر بخـشي از زنـدگي              كارگاه آنان ديگر در راهرو خانـه      

                                                            
 . 53، ترجمة سهيل آذري، ص )عصر ولتر(، 9، ج  تمدنتاريخويل دورانت، . 1
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صنعتگر از مقـام خـود تنـزل كـرد و بـه             ... . رفت  شمار نمي    آنان به   خانوادگي
و ميــزان مــزد او تــابع گرســنگي مردانــي شــد كــه در ... 1مبــدل شــد» دســت«

  2.كردند كاريابي با زنان و كودكان رقابت مي
كه تا پيش از اين مفهومي عـام نـزد زن و مـرد        » كار«ان  در واقع در اين زم    

هـاي خـود در زمينـة          سيستم كشاورزي بود و هر كس بنا به توانمندي         اساس  بر
تبـديل  » اشتغال«داد، به مفهوم   هاي اقتصاد كشاورزي را سامان مي       توليد، فعاليت 

، »توسـعة اقتـصادي   «در پس آن، افزون بر توليـد، مفـاهيم ديگـري چـون              . شد
كـرد و     نيز معنـا پيـدا      » هاي اقتصادي   افزايش كارايي «و  » هاي اقتصادي   ظرفيت«

  . كسب درآمد و مزد در آن نقش محوري يافت
داري، رابطة كارگر با كـار دسـتخوش    ها و رشد سرمايه    با گسترش كارخانه  

دگرگوني شد، و از اين پس، كـارگر مالـك ابـزار كـارش نبـود و حـق تعيـين                     
را از دست داد و سهم او در تعيين ميزان درآمد، يا كيفيت ساعات و شرايط كار   

  .محصول بسيار كاهش يافت
هـاي كـارگري در قالـب ايجـاد          در پايان قرن هجـدهم، نخـستين حركـت        

اتحاديه و سنديكاي كارگري و با محوريت افـزايش دسـتمزد و قـانوني كـردن                
ر آزادي عـص «: توان گفـت  كه مي حداقل حقوق در انگلستان شكل گرفت؛ چنان  

   3.»داران فرا رسيد عمل و عدم دخالت دولت در كار سرمايه
اي جـز     شايد بتوان گفت با پذيرش نظام حاكم اقتـصادي، كـارگران چـاره            

روي، تمـام هـم خـويش را بـر             اين   از. داري و مزدبگيري نداشتند     قبول سرمايه 
  . تعيين جايگاه مناسب در همان نظام متمركز ساختند

  هاي برنامة توسعة اقتصادي  الگوصادي زنان و تحركات اقت. 4
هـاي فنّـاوري طـي     خور توجه حوزه با افزايش شتاب انقالب صنعتي و رشد در      

                                                            
   .59ـ58همان، ص . 1
 بافنـدة مـرد در      كارگر.  اندكي متغير بود   1770 تا   1700هاي     كارگر در فاصلة سال    ميزان مزد . 2

اي شش شيلينگ، كارگر بافندة زن پنج شيلينگ و شش پنس و كودك بافنـده دو                   هفته 1750
گرفت؛ زنان ريسنده از دو تا پنج شـيلينگ، و دختـران ريـسندة                شيلينگ و شش پني مزد مي     

 .گرفتند شش تا دوازده ساله از يك شيلينگ تا يك شيلينگ و شش پني در هفته مزد مي
  . همان. 3
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هاي هجده و نوزده در اروپا، توليد صنعتي خود را نيازمند تـصاحب بـازار                 قرن
» توسـعة «اقتـصادي و    » رشـد «پـس مفـاهيمي چـون       . تر ديد   كشورهاي ضعيف 
  . رد مداقه قرار گرفتاقتصادي، كانون مو

منزلة هدف كشورهاي صـنعتي مـدنظر         در آغاز تحوالت، رشد اقتصادي به     
سـرمايه و   (كـارگيري نهادهـا       قرار گرفت، و بر محور افزايش كمي منـابع و بـه           

هـاي   كارگيري ظرفيت وري عوامل توليد و به ، كارايي اقتصادي، بهره  )نيروي كار 
 .دش را شامل احتمالي خالي در اقتصاد 

جـاي  » رشـد «با تغيير ساختارها و جايگزيني عملكردهاي نظام اقتـصادي،          
در اين چارچوب، رشـد     . داد» توسعة اقتصادي «خود را به مفهومي كيفي، يعني       

هـاي فيزيكـي انـساني و     هاي توليدي، اعـم از ظرفيـت     همراه با افزايش ظرفيت   
كننـده    ليد تعيين در توسعة اقتصادي، رشد كمي تو     . اجتماعي، مدنظر قرار گرفت   

دليل پيدايش نيازهاي جديد در جامعه، نهادهاي اجتماعي  شد؛ اما در كنار آن، به   
تـوان  . هـاي انگيزشـي و بينـشي افـراد تغييـر كـرد              نيز تحول يافـت و ظرفيـت      

هاي جديدي كه بـا هـدف ايجـاد           ها و كارآمدي    برداري از منابع با نوآوري      بهره
گرديد، بستر جديد براي ايجاد جريان نياز           هاي نو همراه    كاركردها و تكنولوژي  

و ارضاي آن در جامعه بر مبناي كاركردهاي جديد رشد اقتصادي، جـاي خـود               
ترِ توسعة اقتصادي داد، كه در آن هدف، اوالً، افزايش ثـروت              را به مفهوم جامع   

 .و رفاه مردم جامعه، و ثانياً، ايجاد اشتغال همراه با كاهش تورم بود
 كوشيم مكاتب اقتصادي، مي  هاي مختلف     ري اجمالي بر انديشه   اينك با مرو  
هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي         هاي برنامة توسـعه را بـا جريـان          تا هر يك از الگو    

هاي   مربوط به زنان تطبيق زماني دهيم و تأثير اين تحركات را در طراحي نظريه             
  .توسعه بررسي كنيم

  الگوهاي توسعة كالسيك. 4ـ1
يـافتن علـل، عوامـل و     در الگوي برنامـة توسـعه، در پـي     هاي موج اول      تئوري
مند ساختن راهكارهـاي هـدايت و راهبـري جريـان سياسـي، فرهنگـي و                  نظام

در همـين حـال، جوامـع غربـي مراحـل گـذار از              . اقتصادي جوامع غربي بـود    
. پيمودنـد   فئوداليسمِ پيش از انقالب صـنعتي، بـه سـوي صـنعتي شـدن را مـي                

ترينِ آنهـا نظريـه آدام        نظريات كالسيك مشهورند و اصلي    نظريات اين دوره به     
  . اسميت است
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) 1790ــ   1723(سه متغير اصلي توسعة اقتصادي در نظريـة آدام اسـميت            
بـر    وي نظـامي مبتنـي    . اسـت » گسترش بازار «و  » انباشت سرمايه «،  »تقسيم كار «

ه بيـان ديگـر     داري رقابتي را پيشنهاد كرد كه در آن تقسيم كار، يا ب             بازار سرمايه 
تخصصي شدن مشاغل و قانون انباشـت سـرمايه، موجـب پيـشرفت فنّـاوري،               

  . شود رقابت و تجارت آزاد مي
كه با  ) 1823ـ1766(نظرية توسعة اقتصادي جمعيت و اشباع بازار مالتوس         

اي از نظرية اسـميت     داري، به زواياي تازه     بخشي به نظام سرمايه     توجه به اصالت  
ازجملـه نظريـة جمعيتـي كـه        . پـردازد   سعة سـرمايه مـي    و عوارض ناشي از تو    

است، و  » ميزان توليد «با  » افزايش دستمزد «دهد، رابطة مستقيم      مالتوس ارائه مي  
در پيِ آن، فراواني مواد غذايي و كاالهاي ضروري و افزايش ميزان جمعيـت را               

وي معتقـد اسـت تعـادل، زمـاني         . كنـد    سال دو برابر، طرح مـي      25به ازاي هر    
از . شود كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميـزان توليـد همگـام شـود                مكن مي م

دار   سوي ديگر، مالتوس در نظرية اشباع بازار، استخدام كارگران توسط سـرمايه           
داند كه ايشان بيش از ارزش كااليي كه، تمايل بـه خريـد آن                را منوط به آن مي    

رگـز قـادر بـه خريـد     نتيجه اين است كـه كـارگران ه  . دارند، ارزش ايجاد كنند   
بايـد در پـي       داران مـي    روي، مالكان و سـرمايه       اين   كاالي خود نخواهند بود، از    

 .تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد در جهت توسعه باشند
در جهـت تكميـل نظريـات       ) 1833ــ 1723(نظرية تجارت آزاد ريكـاردو      

را در ساية وجود    داري    ريكاردو رشد اقتصادي جامعة سرمايه    . اسميت ارائه شد  
قيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سـرمايه در صـنعت،              مواد غذايي ارزان  

دانـد، و اعمـال       توليد بيشتر و در نهايت افزايش درآمدهاي اقتـصادي كـل مـي            
هاي درهاي باز بـراي تجـارت آزاد را بـراي پـايين نگهداشـتن سـطح                   سياست

 . كند دستمزدهاي اسمي توصيه مي
هاي توسعة كالسيك در اقتصاد، زنان كـه تـا            گيري تئوري   شكلزمان با     هم

شـناختي و     هاي فيزيولوژيـك و زيـست       دليل تفاوت   پيش از تغييرات صنعتي، به    
شدند، بـا ورود   تر به كار گرفته مي هايِ يديِ پايين قدرت بدني كمتر، در فعاليت   

ابر با مـردان    ماشين به صحنة توليد، در عرصة توليد اقتصادي وضعيتي تقريباً بر          
هـاي    موازي با رويكرد فوق، فضاي اجتماعي و سياسي با طـرح چـالش            . يافتند
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چـاپ كتـاب    . نظري در موضوع جايگاه فردي و اجتماعي زن نيز دگرگون شد          
، كه در آن بر حـضور  )1794( 1، نوشتة مري ولستون كرافتدفاع از حقوق زنان   

أ تغييراتـي اساسـي در      ها تأكيـد شـده بـود، منـش          اجتماعي زنان در همة عرصه    
  . وضعيت زنان غربي شد

سياسـت    . ...زنان بايد پزشك و پرستار باشند     «:  كرافت معتقد است    ولستون
 تـا از ايـن راه بتواننـد    2.»را مطالعه كرده، بـه انـواع كارهـاي تجـاري بپردازنـد            

موازي . واسطة كاركردهاي اجتماعي به حق تعيين سرنوشت خود دست يابند           به
پـردازان جريـان ليبـرال، از جملـه جـان             ور اجتماعي زنان، نظريـه    با طرح حض  

آنچه در حال حاضر سرشت «: استوارت ميل، مباني نظري آن را نيز تبيين كردند   
شود، چيزي اساساً مصنوعي است كه در نتيجة سركوب بخشي از             زن ناميده مي  

   3.»ابعاد انساني و تحريك غيرطبيعي ابعاد ديگر ممكن شده است
گويد زن بودن بيشتر ماهيتي اجتماعي دارد تا طبيعي،           يان ديگر، ميل مي   به ب 

هـاي   را بايد در نظـام ) بين زنان و مردان (روي، دليل تبعيض و تفاوت         اين  و از 
  .اجتماعي، از جمله نظام آموزشي، جست

رسد رويكـرد جديـد       زمان و عيني، به نظر مي       هاي هم   با توجه به دگرگوني   
ويژه در مفهـوم نـوين اشـتغال،      هاي اقتصادي و به     ن در عرصه  دربارة حضور زنا  

داري شـكل   هاي جديد در نظام سـرمايه  دهي تحت تأثير فشار حاصل از سازمان     
كارگيري نيروهاي بـالقوه و بالفعـل در          ها و به    گرفته است؛ زيرا با ايجاد ظرفيت     

 از آنجـا كـه     همچنـين . منزلة يك معيار، ارزيـابي شـد          ، نيروي كار به   »بازار كار «
داري نيازمند كاهش هزينة نيروي كار، در چارچوب هزينة توليـد بـراي               سرمايه

افزايش سود بود، بازار كار ثانويه با به حاشـيه رانـده شـدن جمعيـت درخـور                  
توجهي كه آموزش ديده و ماهر نبودند، كوشيد تا ميان متغيرها و نسبت توليـد               

                                                            
) Sinclair, A., 1979(ترين و در واقع انجيل فمينيسم   و مهمنخستين عنوان بااز اين كتاب . 1

  .شود ياد مي
2. Wollston Craft. M, The Vindictation of Rights of  Women: New Dehli: Deep & 

Deep, p. 171. 
3. John Stuart Mill, The Subjection of Women, in; Three Essays by J. S. Mill, 

Oxford University Press, 1966 [1869], p. 453. 
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ايـن رونـد در اواخـر قـرن         . د كنـد  با بازار كار و افزايش جمعيت تعـادل ايجـا         
شـمار آوردن آن      داران و صنايع را به نيروي كار زنان و به           نوزدهم توجه سرمايه  

روي، موقعيـت مناسـبي بـراي        ايـن    از. در معادالت توسعة اقتصادي جلب كرد     
اي از    پـاره . جذب نيروي كاري زنان همراه با مزاياي درخور توجهي فراهم آمد          

  : آمدن اين موقعيت شده عبارت بود ازعللي كه موجب پديد
دليـل عـدم آمـوزش و نبـود           امكان پرداخت دستمزد كمتر به زنان به      ) الف

  سرماية انساني الزم؛
استفاده براي كارهاي موقت و فصلي كه نيازمند مهـارت و تخـصص             ) ب

  كمتري بود؛
هـاي اضـطراري      به خدمت گرفتن نيروي كار بالفعل زنان در وضـعيت         ) ج

ــا عنــوان  جــايلــهاز جم(  در 1»ارتــش ذخيــرة بيكــاران«گزيني نيــروي زنــان ب
 ؛ )ها اعزام شده بودند جاي كارگران مرد كه به جبهه هاي جنگي به وضعيت
استفادة سياسي از شكاف جنسي بين زنـان و مـردان كـارگر، از طريـق                ) د

ــراي ايجــاد تفرقــه و جلــوگيري از   ــارزات ســازماني، ب ــان در مب نپــذيرفتن زن
گيري مردان كـارگر در       ايجاد خصومتي آشكار و موضع    «:  نيروي كار  يكپارچگي

هاي كـارگري بـه بهانـة         ها و اتحاديه    مقابل زنان و عدم پذيرش آنان در سازمان       
  2؛»نداشتن قدرت ستيز در زمينة احقاق حق

هـايي كـه مـردان آن را در           كارگيري نيروي عظيم كار زنان در بخش        به) هـ
از جملـه    نيازمنـد تقويـت آن بـود؛          داري  م سـرمايه  ديدند و نظـا     شأن خود نمي  

 :هاي خدماتي حضور در عرصه
اي  گونـه  هبر تعداد مشاغل در آن افـزوده شـد؛ بـ       ) خدمات(با رشد اين بخش     

كه اين مشاغل در اوايل قرن بيستم حـدود ده درصـد از كـل نيـروي كـار را                    
سازي برخي از     ههمراه با پيشرفت فنّاورانه كه به ساد      . جذب خود كرده بودند   

كارها در بخش خدمات منجر شد، راه را براي حضور زنان در اين بخـش از                
  3.اقتصاد گشود

                                                            
1. A. Oakley, Subject Women, New York, Pearsall Books, 1981, p. 136  
2. Ibid, p. 38. 
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داري، دو متغيـر ثابـت        در مجموع الگوهاي كالسيك توسعة اقتصاد سرمايه      
متغيرهاي وابسته به پيشرفت فنّـاوري،      . پيشرفت فنّاوري و رشد جمعيت    : دارند

و متغير وابسته به رشد     ) طح و روند تغيير سود    با احتساب س  (» انباشت سرمايه «
تالش براي به تعادل رساندن اين دو عامل، نتوانست .  تقسيم كار است جمعيت،

پيشرفت واقعي، به معناي برخورداري از سطح زندگي باالتر با رشـد پايـدار و               
فـرض    كـه پـيش     حالي  در. مستمر براي تمام طبقات را در گذر زمان فراهم آورد         

ين بود كه با رشد جمعيت، پيشرفت فنّاوري خواهان رفع نيازهاي اصـلي             نظام ا 
ابـت  دهند كه با توجه به دو متغير ث         جامعه است؛ ليكن شواهد تاريخي نشان مي      

داري  شده، رشد فنّاوري و متغير جمعيت، هر دو، براي ارتقاي نظـام سـرمايه           ياد
) از جملـه زنـان    (مـاعي   بنابراين رفاه طبقات مختلف اجت    . اند  به كار گرفته شده   

عمالً در دورة حاكميت اين نظريات حتي به شـكل نـسبي پديـد نيامـد؛ بلكـه                  
  .يافتگي نظام سرمايه فراهم شد هاي الزم براي سازمان زمينه

  مدل توسعة سوسياليستي. 4ـ2
او . داري آغـاز شـد      از نقد نظـام سـرمايه     ) 1883ـ1818(ارل ماركس   ـديدگاه ك 
اي بنـا بـه علـل     دانست كه در مرحله هاي توليد مي شيوهداري را يكي از      سرمايه

سـتود،    داري را مـي     او با اينكه قـدرت توليـدي سـرمايه        . پاشد  اجتماعي فرو مي  
كرد و توزيع درآمد را در اين جوامـع           هزينة انساني توليد چنين ثروتي را رد مي       

 .دانست غيرعادالنه مي
: صـلي اسـتوار اسـت     پايـة چنـد ويژگـي ا       بر  الگوي رشد اقتصادي ماركس   

و ) چون ابزار، ساختار، نرخ تغيير فنّاوري و منابع طبيعي توليـد          (نيروهاي توليد   
و ) هـا در جريـان توليـد، روابـط اجتمـاعي            شامل روابـط انـسان    (روابط توليد   
شامل نهادهاي اجتماعي و حقوقي، سياسي، فرهنگي و مذهبي كـه           (ايدئولوژي  

  ). گرفته استمتناسب با روابط توليدي موجود شكل 
تفاوت الگوي ماركس با الگوي كالسيك توسعه در تأكيد بـر سـاختارهاي             

وي ايجاد تعادل در سهم درآمدي را به طراحي و   . نهادي و طبقاتي جامعه است    
داند كه از رهگـذار مبـارزات         ـ اجتماعي وابسته مي    هاي بنيادي   تحقق دگرگوني 

گي  قلمـرو خـصوصي و خـانواد   دامنة اين مبارزات تا  . طبقاتي قابل تحقق است   
شـود   جا كه تغيير ساختار خانواده پيشنهاد داده مي يابد، تا بدان  افراد گسترش مي  

  .تا زنان از شكل بردگي پدر يا همسر نجات يابند
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رهـايي زنـان و   ) 1884 (منشأ خانواده، مالكيت خصوصي   انگلس در كتاب    
ورزد كـه     داند و تأكيد مي     برابري آنان با مردان را منوط به تغييرات اجتماعي مي         

پاية مالكيت خـصوصي شـكل    زنان اصوالً ستمي جنسي است و بر      ستم وارد بر  
داري، زنـان،     اين مسئله موجب شده تا در بازار كار جامعة سـرمايه          . گرفته است 

تنهـا  . ، و هم تحت استبداد همـسران خـود باشـند       هم تحت استثمار كارفرمايان   
را از وابستگي اقتصادي مردان آزاد سـازند، تـا     چارة زنان در اين است كه خود        

بـه جـاي كارهـاي      (بتوانند نقش خود را در حوزة كارهاي درآمدزا و توليـدي            
انگلس از جمله شروط بسيار مهم بـراي آزادي         . استوار كنند ) بدون مزد خانگي  

زنان را حضور آنان در ميدان كارهاي خارج از خانـه دانـست؛ شـرطي كـه بـا                   
  .يابد داري صنعتي تحقق مي گسترش سرمايه

داري را تغييـر شـكل        هـاي دورة سـرمايه      همچنين ماركس يكي از ويژگـي     
در واقع مـدل توسـعة      . داند  خانواده و بروز روابط جديد ميان زنان و مردان مي         

سوسياليستي نيز زمينة حضور در جريان بازار كار توليد اقتصادي را براي زنان،             
 به بعـد،    1917هاي    تي، تقويت كرد و حتي طي سال      منزلة قربانيان سلطة طبقا     به

سعي در جريان دادن اين رويكرد در برنامة اقتصادي جامعه و عينيت بخـشيدن              
ساختارهاي دولتي براي نگهداري، تربيت، و آموزش كودكـانِ         . به اين الگو كرد   

تري براي حضور آنان در برابر مـردان و           زنان كارگر طراحي شد تا بستر عادالنه      
اگرچه در اين نظام، مسئوليت كار خانگي از        . سازي روند توليد ايجاد كنند      ينهبه

دوش زنان برداشته شد، فعاليت آنان در عرصة توليد در حد ماشين تنزل يافت،              
دليـل    هاي خود، چون مادري، منفك شدند، و نيز بـه           و ايشان از بسياري قابليت    

ي، فرصت افزايش آگـاهي     طوالني بودن زمان حضور در مراكز صنعتي و خدمات        
  . هاي خود به شكل تخصصي را نيز از دست دادند و ارتقاي مهارت

  الگوهاي توسعة نئوكالسيك. 4ـ3
هـا   پاية تثبيت محورهـا و برنامـه  ري بردا با پايان جنگ جهاني دوم، نظام سرمايه   

از سويي، نياز بـه همـاهنگي سـاختارهاي سياسـي اقتـصادي             . دهي شد   سازمان
آالت،   اين پديـده موجـب شـكوفايي اقتـصادي، كـاربرد ماشـين            . افزايش يافت 

و » سـرعت «افزايش نرخ توليد، و انباشت سريع سرمايه و عاملي براي افـزايش        
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هاي كشاورزي از     از سوي ديگر، گرايش نيروي كار بخش      . در توليد شد  » دقت«
روي،    ايـن    از. رو سـاخت    روستاها به شهر، بازار را با مازاد نيروي انساني روبه         

ناپذير شـد و زمينـة        هاي توسعه اجتناب    دخالت عوامل جديد در طراحي برنامه     
  . ظهور گرايش ديگري با عنوان نئوكالسيك در حوزة الگوي توسعه فراهم آمد

 :پردازيم ئوكالسيك مينترين نظريات  در اين مقام به برخي از محوري
مبـدع ايـن    : داري  نظام سرمايه » نوآوري و جريان دوري   «نظرية رابطة   ) الف

ــه توســط جــوزف شــومپيتر   ــه، ك ــ1870(نظري ــود ماشــين )1950ـ ، معتقــد ب
هـاي    داري قـدرت توليـد نـرخ بـاالي رشـد اقتـصادي را دارد، و زيـان                   سرمايه

وي از سـوي ديگـر، بـه        . تواند جبران كنـد     اجتماعي حاصل از اين رابطه را مي      
 معتقـد بـود و ويژگـي        داري در حالت تعادل ايستا نيز       ركود و فروپاشي سرمايه   

او معتقد است اين جريـان همـواره        . ناميد  مي» جريان دوري «چنين وضعيتي را    
هـاي    شود و هنگامي كه بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد، هزينـه              تكرار مي 

در .  صـفر اسـت    روي، سود    اين   آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن خواهد بود، و از        
مثابـة بنگـاه      ي وجود نداشته، حتي خـانواده بـه       هاي سودآور   اين حالت فرصت  

ترتيب، اساس توسـعة اقتـصادي        بدين. برد  سر مي   اقتصادي در چنين وضعيتي به    
، و از سـه طريـق       »نـوآوري «قطع اين رونـد بـا       . است» جريان دوري «قطع اين   

آالت و ابزار غيرقابل اسـتفادة فعلـي، كـسب       جايگزيني ماشين : گيرد  صورت مي 
هاي جديد اقتصادي، و توليد محـصوالت متنـوع و            ي از زمينه  سودهاي انحصار 

. اندازهاي خود براي خريد آن كـاال باشـند          جديد كه مردم حاضر به صرف پس      
هاي كالسيك و سوسياليستي سه تفاوت اساسي         مدل رياضي اين نظريه، با مدل     

گذاري، معرفي اهميت نرخ بهره و تأكيد بر محـوري            تفكيك انواع سرمايه  : دارد
هـا    بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي از طريق ايجاد بازارهاي مـالي و بانـك             

 براي قدرت دادن به كارآفرينان؛ 
كـه بـه مـدل توسـعة        » فرايند توسعة نيروي كار مـازاد     «نظرية عمومي   ) ب
ايـن نظريـه بـه دو بخـش         : معـروف اسـت   ) 1960ـ1950(ـ رانيس     ـ في   لوئيس

 : شود اساسي تقسيم مي
وري پـايين و مـازاد نيـروي كـار؛ و دوم،              روستايي با بهـره   نخست، بخش   
  . وري باال و ظرفيت جذب نيروي كار از روستا بخش صنعتي با بهره
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دليل صنعتي شدن كـشش       كه عرصة نيروي كار در مناطق شهري به          آنجا   از
اين وضعيت  . شود  الزم را دارد، نيروي كارِ بخش روستايي جذب اين بخش مي          

ه منحني عرضة نيروي كار شيب مثبت بيابد و رشـد اشـتغال و       گردد ك   سبب مي 
در پي اين روند، انتقال ساختاري اقتصاد با تعادل در          . دستمزد موازي هم باشند   

  .جايگزيني بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري صورت خواهد گرفت
شـمار زيـاد كـارگر بـه شـكل مـنظم از                در اين الگو، دسترسي مستمر بـه      

چـه بيـشتر زنـان بـراي          روي، بسيجِ هر     اين   از. شود  ستم تلقي مي  ضروريات سي 
داران   صـاحبان صـنعت و سـرمايه      . ناپذير خواهـد بـود      بازارهاي كار امري گريز   

دليـل پـذيرش      هاي افـول اقتـصادي بـه        توانستند نيروي كار زنان را در دوره        مي
ـ           ها و وظايف دوگانه، شامل خانه       نقش راحتـي    هداري و شغل بيـرون از خانـه، ب

اخراج كنند، و هر زمان كه به نيروي كار آنان نياز بود با تدابير مختلف آنـان را                  
رخ داد، و   ) 1960ـ1950(ة  ـچنين وضعي در ده   . دوباره جذب بازار كار سازند    

راهبـردي خـاص    «، يا به گفتة ويتز      »وقت  كار نيمه «اي به نام      داري پديده   سرمايه
رو بود     زيرا سيستم با كمبود نيروي كار روبه        براي زنان را تدبير كرد؛     1»جنسيت

و از اين طريق به جذب زنان متأهـل پرداخـت، و در عـين حـال از پرداخـت                    
نظـام  » بازسـاختاريابي «اين  . وقت زنان خودداري ورزيد     هاي اشتغال تمام    هزينه

 البتـه   2.به تحول در روابط جنسيت انجاميد     » عرصة اصلي «اقتصادي و بازار كار     
ويـژه در حـوزة    گرايانـه در نظريـات نئوكالسـيك، بـه         كردهاي انسان برخي روي 

نيروي كار زنان، مانند حمايت از كارآفرينان، در دهة اخير مطرح شده است، كه      
داري از    ها براي ارتقا و نجات نظـام سـرمايه          هدف اصلي آن استفاده از نوآوري     

ضعيت نيروي كـار  ايستادن بوده است، و توسعة و هاي توليد از باز   ركود و چرخ  
  .ويژه زنان، در اين جهت شكل گرفته است انساني، و به

  داري بندي متغيرهاي برنامة توسعة سرمايه رتبه. 4ـ4
ها و مكاتب اقتصادي، تالش براي توليد مفاهيم جديـد بـراي              با پيدايش انديشه  

بنابراين بررسي علل و عوامـل،      . رساندن جامعه به موازنة پايدار ضرورت يافت      
                                                            

1. A. Witz, Women and Work, in Robinson and Robinson, Op. Cit, p. 244. 
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داري در همة الگوهاي توسعه    اهكارهاي هدايت و راهبري نظام اقتصاد سرمايه      ر
سه ركن اصلي در نظام موازنه يا تعادل پايـدار          . شمار آمد   جزو اهداف اصلي به   

طور   در كليت نظام است كه به     » ها  تخصيص«و  » تنظيمات«،  »تعاريف«هماهنگي  
ايه و عرضـه و تقاضـا       داري برپاية سود سرم     در نظام سرمايه  » تعاريف«مشخص  
اسـتخراج  » تنظـيم مـدل   «براساس تعاريف، ابزارها و متغيرهـاي       . گيرد  شكل مي 

، )نيـروي كـار   (ترين آنها شامل مقدورات انساني        طور كلي اصلي    شود، كه به    مي
ــابع ســرمايه(مقــدورات طبيعــي  ــزاري ) اي من  و افــزار ســخت(و مقــدورات اب

رسـد در الگوهـاي اصـلي در           مـي  چند به نظـر   هر. است) افزارهاي تكنيكي   نرم
ريزي توسعة اقتصادي رويكردهاي فلسفي متفاوتي حاكم است، ولي هـر             برنامه

طور كلي بر مبناي اين سه متغير اصلي، معادالت توسعه را             يك از اين الگوها به    
بـه  . كنند  هاي متناسب براي دستيابي به اهداف برنامه طراحي مي          با ايجاد نسبت  

هـاي    بديل مفاهيم كيفي در دستگاه محاسباتي، بنا به اولويـت         بيان ديگر، براي ت   
شـود، و در ايـن ميـان چگـونگي            داده مـي  » تخـصيص «سيستم، ضرايب كمـي     

ويژه نقش زنان در ارتقاي سيستم توسعة اقتصاد با           كارگيري نيروي انساني، به     به
  .گردد دستكاري در ضرايب معادالت براساس شرايط رشد سرمايه تبيين مي

  محور  توسعة سرمايهالگوهاي. 5
محور، الزم    پيش از بررسي جايگاه اشتغال زنان در الگوي برنامة توسعة سرمايه          

داري توضـيح   مند و كاربردي شدن الگوي توسعة سـرمايه       است چگونگي قاعده  
منزلة بخشي از اين نظام مالحظه، و ارتبـاط           داده شود تا بتوان اشتغال زنان را به       

  . مل بررسي كردآن را با ديگر عوا
هـا در مراكـز       داري و انباشـت سـرمايه       منـد شـدن سيـستم سـرمايه         با نظام 

هاي توليدي و توزيعي متمركزي ايجاد شـد تـا            انحصاري، خود به خود سيستم    
در روند ايـن    . هاي انباشته شدة سرمايه را جذب كند و به كار اندازد            بتواند توده 

حصوالت خاصي شكل گرفـت كـه       ها، سازوكارها و م    دار، ويژگي   توسعة جهت 
  . پردازيم در اين بخش به اجمال به آن مي

  داري هاي نظام اقتصاد سرمايه ويژگي. 5ـ1
هـاي گونـاگون در يـك نظـام           كار گروهي حاصل از تمركز عناصـر و فعاليـت         
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وري از زمان و افزايش بازدهي را         توليدي و توزيعي، امكان گسترش ميزان بهره      
  : ت فراهم آورداز دو مسير براي مديري

جـويي در     كـارگيري صـرفه     نخست، استفاده از حداكثر ظرفيت توليد، با به       
مقياس، قواعد جديد و تغيير تكنولوژي كه تنها در ساية كار متمركز و گروهـي               

تر را نتيجـه      زنان و مردان عملي است و توليد كاال با هزينة كمتر و قيمت ارزان             
  را به همراه دارد؛» ر مقياس انبوه توليدجويي د صرفه«دهد، يا به بياني،  مي

دوم، تخصصي شدن امور و عناصر، كيفيت ديگري كه تنها با كار متمركـز              
تواند با افـزايش دقـت و سـرعت كـار در              يابد و مي    و گروهي امكان تحقق مي    

هاي كمـي و      جريان توليد و نيز جايگزيني افراد مناسب، ميزان بازدهي در جنبه          
ها و عناصر توليد انحصار       تخصص و تجزية مهارت   . زايش دهد كيفي توليد را اف   

از ايـن روي، در نتيجـة امكـان         . فنون و تكنيـك را بـه همـراه خواهـد داشـت            
ها و معـامالت ربـوي، سـود     بازپرداخت گردش جريان اعتبارات از طريق بانك     

دليل تخصص خاص فراهم شده، حاصل چنين        دار به   بيشتري براي بنگاه سرمايه   
  .رشد مستمر نرخ ربا در جامعه خواهد بودروندي 
و » جـويي در مقيـاس انبـوه توليـد          صـرفه «كارگيري اين تناسبات، يعني       به

، در  »تنظيمـات «طبق نظـام    » ها و عناصر توليد     تخصصي شدن و تجزية مهارت    «
  : داري آثاري خاص دارد روند توليد اقتصاد سرمايه

 ط توليد متناسب؛ايجاد ابزار هماهنگ يعني كارخانه با خ) الف
مثابة ابزاري كه به بهترين شكل توانـسته اسـت            دهي صنعت به    سازمان) ب

 انسان را با سرعت خويش پشت سر گذارد؛ 
هاي انبوه حاصل از انحصار و ربا با ميزان سرعت      رابطة مستقيم سرمايه  ) ج

 و انبوهي توليدات مصرفي براي جامعه؛ 
 گسترش رفاه مادي؛ ) د
 تأثير تخـصص نيروهـاي كـار تـا مـرز تبـديل آنـان بـه                  افزايش سهم ) هـ
سـرعت بيـشتر و        هاي داراي حركات تكراري و پاندولي براي رسيدن بـه           مهره

 تر؛ كميت افزون
 افزايش سطح مرغوبيت و مطلوبيت صرفاً كاربردي و مادي كاال؛) و
وري توليدات فريبنده، جذاب، دقيق، ظريـف         كوشش براي افزايش بهره   ) ز
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قابت در بازار با ديگر توليدات از طريق تـصرف در مجـاري حـسي و                و قابل ر  
  . شناسي با كمك صنعت تبليغات تغيير حس زيبايي

  داري سازوكار نظام اقتصاد سرمايه. 5ـ2
دهي و گردش     الزمة افزايش سرعت، ايجاد نهادهاي خاصي براي تبديل، سامان        

وليد، چهار بازار اصـلي     اين نهادها در پيوند با عوامل ت      . محصوالت توليدي بود  
هـر يـك از ايـن       . بازار سرمايه، بازار كار، بازار كاال و بازار پول        : را شكل دادند  

بـراي مثـال، كـار و همچنـين كـاالي      . بازارها با متغير زمان رابطة مـستقيم دارد     
اما شـاخص و معيـار اصـلي كـه          . يابد  در زمان، افزايش كمي مي      توليدي ضرب 

در   عوامل به هم را دارد، پول اسـت؛ يعنـي پـول ضـرب             امكان تبديل تمام اين     
را بـه همـراه     ) داري  هدف اصلي برنامه توسعة سرمايه    (زمان، افزايش نرخ سود     

دهد موجـب گـردش       منزلة ساختاري كه بازار پول را سامان مي         دارد، و بانك به   
يه نظام سرما . گردد  گذاري مي   هاي سرمايه   ها و شركت    اعتبارات و ارتباط با بنگاه    

تنهـا حيـات اقتـصاد در گـرو       در گرو پيوند با نظام بانكي و اعتباري است، و نه          
نظام ربوي است، بلكه سرنوشت نظام اعتباري بانكي نيز هماهنگ و پيوسته بـا              

نظام اعتباري براي استمرار حيات خويش      . خورد  سرنوشت نظام اقتصاد رقم مي    
ي، بهرة باالتري را طلب كند،      ناگزير است در برابر بازدهي بيشتر ماشين اقتصاد       

و اقتصاد نيز براي ادامة حيات خود بايد با افزودن بـر سـرعت توليـد، قـدرت                  
، حركـت ايـن دو      به بيان ديگر  . تأمين بازپرداخت نرخ بيشتر ربا را فراهم سازد       

پيوسته در سيستم توسـعة نظـام سـرمايه بـه مـسابقة دو                هم  مجموعة عظيم و به   
كه از طريق روابط انحـصاري  . چرخند اي مي ر محيط دايره  ماند كه ب    اتومبيلي مي 

، براي رسيدن به ديگـري        هر يك از اين دو اتومبيل     . اند  بر محور ربا تمركز يافته    
آنها يكنواخت و   ) شتاب(افزايد، اما ميزان افزايش سرعت        بر سرعت خويش مي   
ونـي  روي، با اينكه شـتاب هـر دو عامـل، پيوسـته فز              اين هماهنگ است، و از   

آنكـه    ترتيـب مـسابقه بـي       ماند، و بدين    شان هماهنگ و ثابت مي        گيرد، فاصله   مي
  .يابد اي داشته باشد، ادامه مي پايان و برنده

  داري پيامدهاي نظام اقتصادي سرمايه. 5ـ3
هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي        همة اركان و اجزاي جامعه، از نظام      
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خالق، انديشه و رفتار فردي، منطبق و پيوسته با هاي روحي ـ رواني، ا  تا ويژگي
هـا حـول محـور        سيستم دگرگون شـده، مجموعـة ايـن تغييـرات و دگرگـوني            

» هـا   رشد و گسترش مداوم سـرمايه     «و با هدف    » وري مادي   افزايش امكان بهره  «
گونه كه هر دستگاه، هر انسان، هر فعاليـت و حركتـي              همان. شوند  هماهنگ مي 

كـه  (جايگاهي خاص و وضعيتي متناسب با خط توليـد دارد           در درون كارخانه    
، در خارج از محيط توليد نيز همين روند         )يابد  اگر چنين نباشد بازده كاهش مي     

يعني براي آنكه جامعه در كل نيز بتوانـد         . يابد  هاي ديگري جريان مي     به صورت 
د رفاه  از بيشترين سرعت در تحركات و از حداكثر بازدهي مادي، يا باالترين ح            

مند شود، بايد براي ايجاد هر كيفيت، پذيراي تحرك متناسب            گرايي بهره   و لذت 
بـه  . در اين ميان تكنولوژي و ابزارهاي تكنيكي نيـز مـستثنا نيـستند            . با آن باشد  

هـاي    بيان ديگر، پس از اينكه محل نصب هر صنعتي به لحاظ مكـاني، ظرفيـت              
 اوليـة مـصرفي و در نهايـت بـازار           توليد، شمار نيروي كار، ميزان توليـد، مـواد        

اي كـه ايـن پايگـاه جديـد             گونه  هاي ديگر بايد به     مصرف مشخص شد، ويژگي   
محور باشد، تنظـيم      كنندة نظام متمركز و انحصاري سرمايه       پذيرا، مدافع و تثبيت   

ها و نيز قوانيني بـراي اجـراي          ترتيب وجود مراكزي براي اين تنظيم       بدين. گردد
هـاي همگـاني در       هـا و سـازمان      دولـت . يابـد   نها ضرورت مـي   آنها و دفاع از آ    

المللي بـراي جلـوگيري از بـه هـدر رفـتن و نـابودي        كشورها يا در گسترة بين 
هاي انبوهي كه در صنايع، كشاورزي و بخـش خـدمات متمركـز شـده،                 سرمايه

گردنـد تـا بـا        شوند، و با استفاده از سازوكارهاي اجرايي موظف مي          طراحي مي 
 و  1سترهاي مناسب از طريق ايجاد تسهيالت و تمركز در سـطح جهـاني            ايجاد ب 

 اصـولي، جايگـاه و كيفيـت هـر حركـت اقتـصادي را                صدور پروانه و موافقت   
  :هاي ذيل را تسهيل كنند مشخص، و دستيابي هدف

 پيشگيري از پيدايش رقيب؛ ) الف
  هاي انبوه؛ ايجاد تمركز و امنيت در برنامه) ب
  . گذاري رمايهحمايت از رشد س) ج

شـده   رسد پيوند اقتصاد داخلي در هر كشور با نظام ازپيش تنظيم به نظر مي 
                                                            

  . WTO سازمان تجارت جهاني صندوق پول،. 1
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المللي، اين عارضه را نيز در پي خواهد داشت كه وارد شدن هـر                و اجراييِ بين  
  . انجامد  بر نظام، به وارد شدن زيان بر كل اقتصاد يك كشور مي ضربه

  رمايه الگوي برنامة توسعه، حاكميت نظام س. 5ـ4
توان دريافت كه تحقق هدف در يك نظام اقتـصادي از    با توجه به آنچه گذشت مي     

پذير است، و اين هدف       طريق وجود اجزا، و ارتباط اين اجزا با مبناي سيستم امكان          
وظيفة برنامه، تعريف وضعيت موجود، مطلوب و نحوة       . نياز دارد » الگوي برنامه «به  

روي، با توجه به مبنا و هدف اصلي           اين  از. استانتقال از وضع موجود به مطلوب       
نظام اقتصادي، جهت، ساختارها و نحوة توسعه آن تعريف شـده و سـازوكارها در               

داري  براي مثال ايجاد توانمندي مادي هدف سيستم سرمايه. يابد جامعه حاكميت مي
. دشـو   نظر گرفته مي   هدف، اصالت سرمايه مبناي نظام در     است كه جهت تحقق اين      

غايي رشد توليدات است و بـراي يـافتن جايگـاه اشـتغال در چنـين                  سرمايه علت   
ناميـده  » سـرماية انـساني   «، در نهايـت     »نيـروي انـساني   «فضايي بايد توجه كرد كه      

نيروي انساني با چنين رويكردي در كنار ديگر عوامل توليـد، ماننـد ابـزار               . شود  مي
بـراي تحقـق    . گـردد   ل سرمايه طرح مـي    گرفته، تحت شمو    توليد و مواد اوليه قرار      

هدفِ ارتقاي سرمايه در مدل برنامة توسعه، اجزا و عناصري چون بانك، شركت و              
دهند تـا هـدف نظـام تـأمين           هاي توليد و توزيعي را در چنان ربطي قرار مي           شبكه
تـر    چه دستيابي به اهداف نظام اقتصادي بيشتر شـود، مـدل برنامـه موفـق                هر. گردد

هاي سيستم، بهينه و عوامل ناديده گرفته شده خود را نشان   و ناهنجاريخواهد بود،
  . خواهند داد

  محور جايگاه اشتغال زنان در الگوي برنامة توسعة سرمايه. 5ـ5
هاي سيستم، از جمله نيروي كار زن يـا مـرد، در              رسد همة زيربخش    به نظر مي  

كميـت  . شوند  ته مي نظر گرف   منزلة اجزاي سيستم در     جهت تحقق رشد سرمايه به    
يكـي  . يابد  و كيفيت اجزا و ارتباط آنها در رابطه با مبناي سيستم موضوعيت مي            

از اين اجزا، روابط انساني و فرهنگ خاص براي رشد نيـروي كـار متخـصص                
هـاي انـساني بايـد توانمنـدي الزم را            براي تحقق هدف تكـاثر، سـرمايه      . است

. گـذاري شـود     ساني بايد سرمايه  دست آورند و براي رشد نيروي متخصص ان         به
افزون بر اينكه مدل برنامة توسعه تا زماني كه هدف مـورد نظـر محقـق شـود،                  
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هاي   هاي خاص در دوره     كنندة ميزان نيروي كار و پذيرش و ظرفيت رشته         تعيين
  . زماني مختلف بنا به ضرورت و نياز خواهد بود

ILO،1  ـ     المللي كار، يكي از سازمان       سازمان بين المللـي در حـوزة       ينهـاي ب
هايي را براي دستيابي زنان به كـار          هاي خود زمينه    نيروي كار است كه در برنامه     

. هاي چشمگيري كرده اسـت      نظر داشته و براي عملياتي ساختن آنها، فعاليت         مد
الملل در عرصـة      از جمله اقدامات انجام شده، تبيين چارچوب اهداف نظام بين         

  . سازمان استكار زنان با توجه به اهداف 
 1999 در هشتاد و هفتمين اجالس ژنو در سال          ILOبه گزارش دبيركل       بنا

شـود،    مطرح مي » نياز اصلي «منزلة يك     ، كار براي افراد به    »كار مناسب «با عنوان   
 در دنيـاي در حـال تغييـر و گـذار، جـستجوي كـار                ILOو نخستين گام براي     

شمرده شده، و اين امر يكـي از        مناسب براي زنان و مردان در همة نقاط جهان          
ها بوده، در تمام جوامـع مـشترك          ترين نيازها براي همة مردم و خانواده        گسترده
» مـديريت تجـاري و سياسـي      «امروز كار مناسب، نيازي جهاني است كه        . است

  .روست جهان با آن روبه
 كــه دبيركــل ســازمان ILOگــام دوم بــراي اصــالحات و مــدرنيزه كــردن 

اصول و  «كند، دستيابي به چهار هدف راهبردي، يعني          ر پيشنهاد مي  المللي كا   بين
گفتمـان  «و » حمايـت اجتمـاعي  «، »اشـتغال «، »حقوق مبنايي و اساسـي در كـار     

  2.است» اجتماعي
آور كردن تساوي جنسيتي، رفـع   در راه تحقق اين اهداف، تالش براي الزام      

ي زنان يا تربيت نيـروي  هاي برابر شغلي برا    گونه تبعيض و نابرابري، فرصت      هر
  كار زنان با هدف ارتقا و افزايش انگيزة رقابـت جنـسيتي و ايجـاد تعـادل بـين                

منزلة يك الگـو، از طريـق سـفارش بـه             نيروهاي متخصص به لحاظ جنسيتي به     
هاي تخصصي و     اندازي گروه   ها و راه    كشورهاي مختلف در قالب تعريف پروژه     

  3.گيرد اي صورت مي هاي منطقه شبكه
                                                            

1. International Labour Organization. 
2. International Laubor Comitte, Key Indcators of The Labour Market, Fourth 

Edition, 1999. 
3. http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/publ/ep0l-10.htm. 
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دليل سازمان يـافتن در       المللي به   هاي ساختارهاي بين    رسد تالش   به نظر مي  
داري، قابليت عمل در موضوع برابـري جنـسيتي را نداشـته اسـت؛      نظام سرمايه 

به عبارتي، الزمة توسـعة اقتـصادي   . زيرا نيروي كار تابعي از رشد سرمايه است       
رپاية آن بنـا شـده، متغيـر        داري كه امروزه اقتصاد جهاني ب       بر مبناي نظام سرمايه   

وري به تبع نيروي كار متخصص و كارآمد و به نفـع              ثابت سرمايه، افزايش بهره   
روي، كارآمـدي متغيرهـاي تـابع، از      ايـن   از. وري و انباشت سرمايه اسـت   بهره

هـاي    حول محور برابري فرصت   » كارآمدي انسان «و  » توسعة ابزار توليد  «جمله  
چند ضرورت حضور زنان رسد؛ هر  بعيد به نظر ميرد، امريشغلي براي زن و م   

رفـت بـازار    داري در چنـد محـور، بـراي بـرون     در برنامة توسعة اقتصاد سرمايه   
  :ها اهميت دارد سرمايه از نوسان

هاي خاص اقتصادي براي تغيير ظرفيـت         نيروي كار زنان در موقعيت    ) الف
  و به تعادل رساندن دستمزد راه گشاست؛

ان اهرمي براي به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار            نيروي كار زن   )ب
  ؛كار است
اند كه در صـورت عـدم         كنندگان  زنان خود جمعيت عظيمي از مصرف     ) ج

درآمدزايي و دستيابي به شغل، حضور كمتري در بازار مصرف خواهند داشت؛            
تواند در فعال سـاختن بخـش         هاي جنسي زنان مي     كه استفاده از تفاوت     حالي  در
  . صرف و توزيع كاال نقش اساسي ايفا كندم

توان دريافت كه متغيرهاي اصلي در مـدل برنامـة            با توجه به آنچه گذشت مي     
وري از نيـروي   محور ريشه داشته، بهره توسعة امروز جوامع، همه در اقتصاد سرمايه     

   .و مردان براي تنظيم بازار كار در چنين فضايي طراحي شده استكار زنان 

  محور اد الگوي توسعة دينپيشنه. 6
مند حكومتي بـر مبنـاي        با پيروزي انقالب اسالمي و طرح تشكيل يك الگوي نظام         

هاي اصلي ادارة جامعه، شامل سياست و         دين، اين تصور شكل گرفت كه همة پايه       
كننـدة آن     بايد در فرايند توليد با جهت متفاوتي كه دين تعيين           فرهنگ و اقتصاد، مي   

 ديني براي    افزارهايي متناسب با جهت      بنابراين مسئلة توليد نرم    .است، طراحي شود  
گيـري ارزشـي ضـرورت و         اي بـا جهـت      توليد الگويي كارآمد، متوازن و مجموعه     

  . موضوعيت يافت
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هنگامي كه مكانيزم عرضه و تقاضا اصل شود، اگر در جهت نظام مادي بود،              
» اتخـذ الهـه هـواه   « اين .شود كلية مسير تا آخر كار از عرضه و تقاضا اخذ مي       

اصـالً  ! محـال اسـت   » عـدالت اجتمـاعي   «و  » تعـديل اجتمـاعي   «پس  . باشد  مي
كرامـت،  . شـود   كنـد و مفهـوم ديگـري مـي          مفهوم كرامت در اينجا تغيير مي     

يعني برتري منزلت، بـراي حـرص و شـهوت افـراد اسـت، كـه البتـه حـرص                    
   1.بخشد اجتماعي نه حرص فردي را تحقق مي

ها   فرض  ريزي با پيش      ري سيستم، براي مراحل مختلف برنامه     گي  تغيير جهت 
و متغيرهاي دروني و بيروني براساس اهداف جديد، موجـب تغييـر مفـاهيم و               

  .آيند  تعاريف موجود شده، به تبع آن، موضوعات جديدي پديد مي
  داري جايگاه كار در اسالم و سرمايه. 6ـ1

در و  فهوم اشتغال زنان در تـاريخ       گيري م   گونه كه در نحوة شكل      همان آغاز،در  
، چنانچـه جهـت سيـستم       شرح داده شـد   فضاي نظام اقتصادي با جهت سرمايه       

ة مبنـاي توسـع    تغيير ادارة جامعه از مادي به الهي باشد، تعـاريف جديـدي بـر             
 از  ، و مفاهيم كمي و كيفي مربوط به همة موضـوعات          آيد،    الزم مي واليت الهي   
  .گيرد  دقت قرار ميتفاوتي كانوننظرگاه م از ،جمله اشتغال

نظر در باب اشتغال زنـان از   نتيجة نظرگاه فوق اين است كه تحليل و اظهار   
پذير نبوده، عكس اين مطلـب        داري امكان   ديدگاه ديني در فضاي اقتصاد سرمايه     

  .نيز صادق است
تعريف كار در اسالم صبغة قدسي و معنوي دارد، و گردش مراكز توليـدي              

در اسالم از كار با     . دآوري صرفاً از رهگذار كار محقق نخواهد شد       و توسعة سو  
  :شود اي براي مسلمان براي توسعة نظام الهي ياد مي عنوان عبادت و وظيفه

  2.به سرانجام آن است» كار«ـ اعتبار 
 3.بشتابيد» كار«پس تا مهلت داريد به سوي . گنج است و دنيا، معدن» كار«ـ 

  4.هاي خويش است تالش انسان با دست» كارها«ترين  ـ پاكيزه
                                                            

ريزي توسـعه    تفصيلي دستورالعمل رهبري به رياست جمهوري، مدل برنامه   بررسي و تحليل  . 1
  . 13، ص 4،  جلسة ;هاشمي اقتصادي، عالمه سيدمنيرالدين حسيني

 .567، ص ج الفصاحةنه ابوالقاسم پاينده،. 2
  . 540، ص مكارم االخالقحسن بن فضل طبرسي، . 3
  . 8، ص 4، ج كنز العمالالدين هندي،  عالء .4
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  1.ـ به دنبال كسب حالل رفتن بر هر زن و مرد واجب است
 2.شود ـ دنبال كسب روزي حالل رفتن جهاد شمرده مي

  3.بستگي دارد او» كار«ـ اعتبار و ارزش مؤمن به 
گونه بكوش كه گويا جاودان خواهي ماند،         قدر و آن    ـ براي معيشت دنيا آن    

 4.كن كه گويا فردا خواهي مرد» تالش«گونه  خود آنو براي آخرت 
كنند تا بدين طريـق خـانوادة         ـ كساني كه از فضل خداوند طلب روزي مي        

نياز سازند، اجر و مزدشان در نزد پروردگار جهان برتر از             خود را از ديگران بي    
  5.اجر مجاهدان در راه خدا است

 از نظـر صـاحب سـرمايه بـه          (Work)آنكه در نظام اقتصادي امروز، كار         حال  
هاي صنعت، كشاورزي و خدمات، براي سودآوري، و از منظر            معناي گردش چرخ  

هـر قـدر رفـاه      .  امكان ادامة حيات در يك نظـام طبقـاتي اسـت           (Job)كارگر، كار   
تر شود، در جايگاه افراد به لحاظ اجتماعي تغييري  يافته تر و سازمان اجتماعي پيچيده

  . براي ارتقاي سطح توليد و سوددهي اقتصاديرخ نخواهد داد، مگر
  مفهوم توسعه در اسالم. 6ـ2

 در اصـطالح    .تفاوت فاحشي وجود دارد     دو مبنا  اساس  بردر تعريف توسعه نيز     
اسي ، نوگرايي، دموكر   مفاهيمي چون پيشرفت، رشد اقتصادي، مدرنيزم      ،رايج آن 

هـاي سياسـي،       وسـيعي از تغييـرات كمـي و كيفـي در فعاليـت             و اجماالً طيف  
كه بـر مبنـاي ديـن، توسـعه بـه            حالي   در اقتصادي و فرهنگي به كار رفته است؛      

در توسعة الهي، هر قدر نظام اجتماعي       . معناي بسترسازي براي قرب الهي است     
به سوي قوانين   ها و ايجاد انگيزه براي هدايت         در ايجاد نظام ملكات، حساسيت    
گيـري    در چنين وضعيتي جهـت    . ستتر شده ا    الهي پيش رود به توسعه نزديك     

جامعه به جاي محوريت توسعة سود اقتـصادي، توسـعة ايثـار            ي  تكامل و ارتقا  
                                                            

  . 9، ص 100، ج االنوار  رباقر مجلسي، بحا محمد. 1
 . 6، ص 4 ج العمال،  كنزالدين هندي، عالء. 2
  . ، حرف الفالحكم غرر ، عبدالواحد بن محمد آمدي .3
 . 29، ص همان. 4
  . 49، ص 12، ج وسائل الشيعةمحمد بن حسن حر عاملي، . 5
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 دنيـايي نيـست،   البته اين رويكرد به معناي رهبانيت و تـرك امـور            . خواهد بود 
ه در  كـ    چنـان  ؛گيـرد   مادي نيز شـدت مـي       توسعة ،اي  بلكه براساس چنين انگيزه   

آباداني و عمرانـي     توان به ميزان    مي خوبي  به :بررسي توليدات اقتصادي ائمه   
  :  پي برد، به تأسي از كالم وحي داشتندايشانكه 

از  شـما را     ]خـدايي كـه   [اوسـت    «1؛هو انشأكم من االرض و استعمركم فيها      
  .»خاك آفريد و براي آباد كردن زمين برگماشت

ا حفـر    ب 7طالب  بن ابي   دست علي     هاي كشاورزي به    ها و زمين    آباداني باغ 
هاي متعدد در اطراف مدينه، كه بالفاصله پس از پايـان             ها و ايجاد نخلستان     چاه

گرفت و بـراي      كار، به صورت مكتوب به شكل وقف در اختيار جامعه قرار مي           
  .شد، مؤيد اين مدعاست پيشبرد و رفاه جامعة مسلمين هزينه مي

خ اسـالم   نقش زنان نيز در پيشبرد اقتـصادي نظـام الهـي در سراسـر تـاري               
 6 در كنار پيـامبر    3از جمله، حضور زني چون خديجه     . درخور توجه است  

كه جزو معتبرترين افراد با پشتوانة اقتصادي در عربستان بود، و در اختيار قـرار               
ايـشان از   . ناپـذير اسـت    خود براي توسعة نظـام اسـالم انكـار        دادن تمام ثروت    

يد و رفاه اقتـصادي بايـد در        اند كه تول    هاي عيني براي تأييد اين مطلب       شاخص
خدمت و اختيار همة افراد جامعه در جهت ارتقا و رشد آنـان بـه سـوي نظـام                   

  .الهي قرار گيرد
ة  افقي جديد در جهـت تكامـل جامعـ          توسعه به معناي ايجادِ    از اين منظر،  

وري در سـطح جامعـه         ساختارها و تغييـر در بهـره        و سازي روابط   انساني، بهينه 
 زمينة توسـعة سياسـي، فرهنگـي و         ، ابزارهاي مناسب  پيدايش خواهد بود كه با   

  . آورد اقتصادي را با مبناي متفاوت فراهم مي
بنابر ديدگاه الهي، انسان، متغيـر اصـلي در امـر توسـعه اسـت، و بـيش از                   

در جريـان نيازهـاي فـردي و        . متغيرهاي سرمايه، ابزار و تكنيـك اهميـت دارد        
تـوان بـراي تمـام آحـاد بـشر            شتركي را مـي   اجتماعي، و رفع آنها، نيازهـاي مـ       

از جمله نياز به عدالت و امنيت كه موجب تالش براي برقـراري             . شناسايي كرد 
در اين صورت براي آنكه جامعه به تعـادلي پايـدار در          . شود  ارتباط با محيط مي   

                                                            
 .61، )11( هود. 1
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مسير تكامل دست يابد، نيروي انساني در توليد نياز، توليـد ابـزار و رفـع نيـاز                  
نقـش محـوري داشـته، جايگـاه آن متنـاظر بـا             ) افزار  افزار و سخت    نرماعم از   (

با توجه بـه تغييـر هـدف در ديـدگاه           . داري امروز است    سرمايه در نظام سرمايه   
اي جديد و براي تأمين نيازهاي مشترك بـشري           گونه  زايي به   الهي، فرايند اشتغال  

  . گيرد شكل مي) چون عدالت(
تغال براي زنـان و مـردان طـي معـادالت           امروزه چرخة اقتصادي ايجاد اش    

  :شود كه شامل سه محور است مشخصي تبيين مي
 گذار؛ هاي اقتصادي يا عوامل سرمايه نخست، بنگاه

 دهي ربا؛ دوم، بانك، متكفل گردش اعتبارات و سازمان
 .ريزي و حاكميت ساختار اقتصادي سوم، مدل برنامة توسعه، متكفل برنامه

  داري وسعه سرمايه برنامة تالگوي       
                          

  
   

                                                             
  
  
  

سوي   محور، نيروي انساني در چرخة توليد از يك           در الگوي برنامة سرمايه   
گذار و مولد كار ارتباط دارد، و از سـوي ديگـر بـا                هاي سرمايه   با مراكز و بنگاه   

زايي، و رابطة دوم در گـرو          رابطة نخست موجب اشتغال    .ساختاري به نام بانك   
گرفتـه اسـت، و از طرفـي، رابطـة شـركت و               سوددهي به منابع مالي فرد شكل       

  . بانك براي گردش منابع اعتباري ضرورت دارد
پذيرنـد و متغيـر       كه مجموعة عوامل يك برنامه از يكديگر تأثير مي           آنجا  از

بـه جهـت و      هـاي متفـاوت بنـا       كننده و متغيرهاي وابسته به نسبت       اصلي تعيين 
هدف برنامه تابع متغير اصلي خواهند بود، بـا تغييـر جهـت معـادالت و تغييـر                  
نسبت بين متغيرها، مفاهيم و تعاريف متفاوتي با هماهنگي محور اصـلي ايجـاد              

 بانك

)مرد و زن(نيروي انساني

هاي اقتصاديشركت يا بنگاه
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ين نتيجة اين روند، مناسبات فردي، گروهـي و اجتمـاعي و همچنـ            . خواهد شد 
ريـزي و گـردش عمليـات اقتـصادي را            دهي، برنامه   تغييرات اساسي در سازمان   

  .آورد فراهم مي
موضـوعات  «و » متغيرهاي برنامه«عوامل مؤثر در برنامة توسعه به دو دستة   

  : موضوعات برنامه از اين قرارند. شود تقسيم مي» برنامه
اني و فـردي     يا رفتار و عملكـرد اجرايـي سـازم         (Function)كارايي  ) الف

 متناسب در نظام اقتصادي است؛ 
افزارها، سازمان و بدنة مـرتبط بـا نظـام             يا سخت  (Structure)ساختار  ) ب

 دار است؛ اقتصادي كه وظيفة جريان دادن و عملياتي كردن برنامه را عهده
افزاري كـه حـول محـور هـدف            يا برنامة نرم   (Development)توسعه  ) ج

 بين عوامل كمي و كيفي را در نظام اقتـصادي روشـن             معيني تبيين شده، ارتباط   
  . سازد يم

  :اند از متغيرهاي برنامه نيز عبارت
اي،   شــامل همــة منــابع ســرمايه(Natural Res)مقــدورات طبيعــي ) الــف

 ؛... زميني، معادن و زير
 شامل تمام منـابع و ابزارهـاي   (Instrumental Res)مقدورات ابزاري ) ب

 افزار؛ افزار و نرم تفنّاوري، اعم از سخ
هـاي    شـامل همـة نيروهـا و سـرمايه    (Human Res)مقدورات انساني ) ج

 . انساني كار و روابط فردي و اجتماعي در جريان توليد
هر يك از متغيرها براساس     » تخصيص«گفتني است به نسبت تأثير، و در واقع         

 . اهد آوردمبادي الگو در برنامة توسعة اقتصادي نتايج متفاوتي به بار خو
تـرين عامـل بـراي        التزايد سرمايه مهـم     در الگوهاي توسعة رايج، رشد دائم     

روي، تسلط بر مقدورات طبيعي در         اين   از. آيد  شمار مي   توسعه و رفاه جوامع به    
هاي باالتري در مقايسه با مقدورات ابزاري، و مـديريت بـر مقـدورات                اولويت

هـا،    در اين وضعيت ارزش   . ني خواهد بود  ابزاري، در رتبة باالتري از منابع انسا      
هاي انساني به تبع منابع استراتژيك و توليـد تكنولـوژي شـكل               اخالق، گرايش 

  .گيرد مي



     273مسئله اشتغال زنان در توسعة نظام اسالمي    

 

  
 برنامه  موضوعات              

  1  ييكارا  2  ساختار  4  توسعه   متغيرهاي برنامه

  4 مقدورات انساني 
 ةتوسع

 مقدورات
  انساني

16  
ساختار 

مقدورات 
   انساني

8  
ي ياراك

مقدورات 
  يانسان

4  

  2  مقدورات ابزاري
 ةتوسع

 مقدورات
  ابزاري 

8  
ساختار 

مقدورات 
  ابزاري

4  
ي يكارا

مقدورات 
  ابزاري 

2  

  1  مقدورات طبيعي
 ةتوسع

 مقدورات
  طبيعي

4  
ساختار 
ت مقدورا
  طبيعي

2  
ي يكارا

مقدورات 
  طبيعي

1  

وسعه  تةگيري مدل برنام مفاهيم دومتغيري محوري در شكل. 1جدول 
  داري سرمايه اقتصادي

آيد   دست مي   از تعامل موضوعات در متغيرهاي برنامه، نُه مفهوم محوري به         
هاي ارزشـي متفـاوتي دارد؛ بـه           اقتصاد رتبه   كه هر يك به لحاظ مبنا در سيستم       

 آنجـا    از. اسـت ) 4(و توسعه   ) 2(، ساختار   )1(اين معنا كه رتبة موضوع كارايي       
) 4(ار نبايد بيش از وزن توسـعه باشـد، ضـريب كمـيِ              ساخت+ كه وزن كارايي      

  . نظر گرفته شده است براي توسعه در
هـاي مقـدورات    بـه اولويـت   محـور بنـا   ، در سيستم سـرمايه »1«در جدول   

هـا تخـصيص داده شـده         طبيعي، ابزاري و انساني ضرايب هر يـك از اولويـت          
ر موضوعات برنامـه    د    با ضرب ماتريسي هر يك از نُه متغير برنامه ضرب         . است

 . آيد دست مي هاي متفاوتي به به درجة اهميت با وزن مفاهيم محوري بنا
محور، باالترين اولويت توسعة مقدورات طبيعي        براي مثال، در نظام سرمايه    

) 4(در توسـعه    ) 4(است كه از حاصل ضرب مقدورات طبيعي        ) 16(با ضريب   
 .آيد  دست مي به

ترين اولويت از آنِ كـاراييِ مقـدورات           پايين از سوي ديگر، در همين نظام،     
در كارايي  ) 1(است كه از حاصل ضرب مقدورات انساني      ) 1(انساني با ضريب    
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    1.آيد دست مي به) 1(
گردنـد، در     ميفته شده به مبناي فلسفي الگو بـاز       نظر گر   چند ضرايب در  هر

 ضـريب   اينجا تذكر اين نكته الزم است كه مجموعة ضرايب دو متغير تبعي بـا             
نبايـد بيـشتر باشـد تـا تـوازن در           ) 4(از وزن متغير اصلي با ضريب       ) 1(و  ) 2(

  .تركيب متغيرها در الگو در همة شرايط برقرار باشد
در صورتي كه مبناي برنامة توسعه اقتـصادي بـر مناسـبات و نظـام دينـي                 
انتظام يابد، موضوعات توسعة جامعه در جهت دسـتيابي بـه امنيـت، عـدالت و            

پيامدهاي روند توسعة اقتصادي جامعـة دينـي   . شود ت جامعه تعريف مي مشارك
تناسبات قدرت، اطالعات و ثروت را با توجه به مقدورات انـساني، ابـزاري و               

  . دهد شكل مي) دهي متفاوت بندي و وزن با صورت(طبيعي 
 سـوي    محور، نيروي كار انساني در چرخة توليد از يك          در مدل برنامة دين   

اي توليدي بر مبناي همكاري و تعاون، و از سوي ديگر با بانك بـدون        ه  با بنگاه 
هاي جديد، از     در اين چرخه، رابطة اول موجب افزايش ظرفيت       . ارتباط دارد  ربا

شود، و ارتباط دوجانبـة دوم، موجـب بـه حـداكثر      هاي شغلي مي جمله ظرفيت 
هاي توليدي و  نگاهحال، رابطة ب اين با. گردد وري در جريان توليد مي      رسيدن بهره 

گـذاري زمينـة      بانك، تنها در گرو جريان يافتن اعتبارات نبوده، جريـان سـرمايه           
  .آورد ايجاد ساختارهاي توليدي جديد را فراهم مي

         يدين ة برنامة توسعالگوي        
  
  
   

                                                               
  

                                                            
 بـا توجـه بـه مبنـاي فلـسفي خـاص             4 و   2 و   1است كـه ضـرايب      اين نكته الزم    يادآوري  . 1

 طراحي شده كه توضيح آن از فرصت ;پرداز آن، عالمه سيدمنيرالدين حسيني هاشمي       نظريه
 .    اين نوشتار خارج است

  

)مرد و زن(نيروي انساني

اي توليد و تعاونهبنگاه بانك بدون ربا
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شده در الگوي پيشنهادي، محورهاي برنامه بـه ترتيـب          به روند ياد  با توجه   
  :اولويت و اثربخشي شامل سه محور ذيل خواهد بود

  .مقدورات طبيعي) مقدورات ابزاري؛ ج) مقدورات انساني؛ ب) الف
در تبـع مقـدورات انـساني          بندي امكانات طبيعي و ابزاري بـه        در اين طبقه  

نيازهاي فـردي، بـه     . شود  كار گرفته مي     بهظ و   ريزي توسعة اقتصادي لحا     برنامه
 در ايـن صـورت، اخـالق         و انـد،   عكس نظام مـادي، تـابع نيازهـاي اجتمـاعي         

كننـدة نـوع، كيفيـت، و        همچنين تعيين  ، و  نيازهاي ابزاري و طبيعي    دهندة  جهت
 ،داري، سـرمايه و ابـزار        سـرمايه  ةكه در نظام توسع    حالي ؛ در ميزان آن نيازهاست  

  .گرديد  ايجاد نياز فردي تلقي مي اخالق اجتماعي و عامل اصليِدهندة شكل
  
 برنامه  موضوعات             

  1  ييكارا  2  ساختار  4  توسعه   متغيرهاي برنامه

  4 مقدورات انساني 
 ةتوسع

 مقدورات
  انساني

16  
ساختار 

مقدورات 
   انساني

8  
ي يكارا

مقدورات 
  يانسان

4  

  2  مقدورات ابزاري
 ةتوسع

 مقدورات
  ابزاري 

8  
ساختار 

مقدورات 
  ابزاري

4  
ي يكارا

مقدورات 
  ابزاري 

2  

  1  مقدورات طبيعي
 ةتوسع

 مقدورات
  طبيعي

4  
ساختار 
ت مقدورا
  طبيعي

2  
ي يكارا

مقدورات 
  طبيعي

1  

 اقتصادي  ة توسعة برنامالگويگيري  متغيري محوري در شكلمفاهيم دو. 2جدول 
  يدين 

محـور   متغير اصلي در دو نظام سرمايه      نُه سهم تأثير    ،2 و   1 جدولبراساس  
 2 و   1، در نمـودار      با احتساب وزن و اولويت هر مفهوم در نظـام          ،محور و دين 

 توسعه، چنانچه جايگاه هر يك از مفاهيم        ة معادالت برنام  در. مقايسه شده است  
 ،ديگر برنامـه  در متغيرهاي    از متغيرها به وزن و اهميت و سهم تأثير هر يك           بنا

. يافـت خواهـد   گردش جريان اقتصادي شكل ديگري      اده قرار گيرد،    مورد استف 
گيري برنامة توسعة اقتصادي ديني از        افتراق جداول دومتغيري محوري در شكل     

  .هاست دليل اختالف در اولويت داري نيز به سرمايه
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 يدار هي سرماة توسعة در برنامي اصليرهاينسبت متغ.1نمودار

34% 

16% 8% 
16% 

8%

4% 
8% 4% 2% 

  يعيمقدورات طب  ييكارا
  يمقدورات ابزار  ييكارا
 يمقدورات انسان يي كارا

 
 

  يعي مقدورات طبةتوسع
  يزار مقدورات ابةتوسع
 يمقدورات انسان ة توسع

 

يعيساختار مقدورات طب
يساختار مقدورات ابزار
يساختار مقدورات انسان

  
 

 ديني توسعه ة در برنامي اصليرهاينسبت متغ.2نمودار

8% 4% 2% 
16% 

8% 
4% 

34% 

16% 

8% 

  يعيطب مقدوراتةتوسع
  ي ابزارمقدورات ةتوسع
 ينسانمقدورات ا ة توسع

  يعيساختار مقدورات طب
  يساختار مقدورات ابزار
 يساختار مقدورات انسان

 يعيمقدورات طب  ييكارا
 يمقدورات ابزار  ييكارا
يمقدورات انسان يي كارا
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محـور،    محور و ديـن     م تأثير مفاهيم محوري در دو برنامة سرمايه       با مطالعة سه  
  .تفاوت جايگاه زنان در توليد و همچنين اشتغال آنان روشن خواهد شد

 درصـد،   34داري تأثير توسـعة مقـدورات طبيعـي           در برنامة توسعة سرمايه   
توسعة مقدورات ابزاري شانزده درصد و توسعة مقدورات انساني هشت درصد           

اعم از موضـوعات    (اي    ود، و در كل برنامه، مقدورات طبيعي و سرمايه        خواهد ب 
 درصـد و    28 درصد، مقـدورات ابـزاري       58) اي، ساختاري و كارايي آن      توسعه

كه در برنامة توسـعة       حالي  شود؛ در   مقدورات انساني چهارده درصد را شامل مي      
ت محور تأثير توسعة مقدورات طبيعـي هـشت درصـد، و توسـعة مقـدورا                دين

اعـم از موضـوعات     ( درصد بوده، در كل برنامـه مقـدورات انـساني            34انساني  
 درصد و مقدورات طبيعي چهارده درصد       58) اي، ساختاري و كارايي آن      توسعه

هـا داراي ضـرايب كمـي         همچنين مفاهيم دومتغيري كـه در جـدول       . سهم دارد 
ـ   يكساني هستند در دستگاه معادالت رياضي با ضـرايب يكـسان و هـم              راز بـا   ت

داري، توسـعة   شوند؛ از جمله در نظام توسـعة سـرمايه       نظر گرفته مي    يكديگر در 
و توسعة مقـدورات  ) 8(مقدورات ابزاري و ساختار مقدورات طبيعي با ضريب        

در ) 4(انساني و ساختار مقدورات ابزاري و كارايي مقدورات طبيعي با ضريب            
د تكنولوژي بـا توسـعة نيـروي        باشند، و براي مثال، كاركر      تراز مي   محاسبات هم 

كه كارايي    حالي  انساني در دستگاه معادالت جايگاهي يكسان خواهند داشت، در        
مقدورات انساني، كه در واقع عملكرد نيروي كار است، بـا توسـعة مقـدورات               

اي، جايگاه و ضريبي يكسان در دستگاه معادالت نظـام توسـعة اقتـصاد                سرمايه
ترين رفتار انساني، بـا بـاالترين تغييـرات سـرمايه             ينديني داشته، به عبارتي، پاي    

  . كند برابري مي
داري، كه بخشي از      در واقع حضور و تأثير نيروي كار زنان در نظام سرمايه          

 دهد، در تناسبات نظـام نقـش اساسـي نداشـته،            مقدورات انساني را تشكيل مي    
شــود؛  اي تعريــف مـي  جايگـاه آن تنهـا بــا رشـد مقــدورات طبيعـي و سـرمايه     

اي، ابزارها و تكنولوژي، بـه تبـع          كه در برنامة توسعة ديني منابع سرمايه        حالي  در
وري   شود و كارايي و بهـره       نيروي انساني توسعه يافته، ساختارهاي آن تبيين مي       

  .يابد آن ارتقا مي
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» ديـنْ « در برنامـة توسـعه براسـاس          ها و جهت    فرض    روي، تغيير پيش     اين   از
هاي متفـاوتي از نيـاز را در رونـد توليـد، توزيـع و                 و تخصيص تعاريف، تنظيمات   

هـاي    دهد، و به تبع آن، تعريف و جايگاه مشاركت زنان در زمينـه              مصرف ارائه مي  
  . اقتصادي و ارتقاي عملكرد آنان در فضايي ديگر را فراهم خواهد آورد

هاي اقتـصادي، از      بنابراين تعيين جايگاه و چگونگي حضور زن در فعاليت        
جمله داشتن شغل خارج از خانه و تبيين نقش اجتماعي زن مسلمان در جهـت               

 ايـن   بـر . پـذير نيـست   داري امكان توسعة نظام اسالمي در فضاي توسعة سرمايه    
شـود حـداكثر ارائـة همـان       اساس، پيشنهادهايي نيز كه در اين زمينه طـرح مـي            

د، و چنانچه تـالش     دهن  المللي پيشنهاد مي    هاي بين   راهكارهايي است كه سازمان   
هـاي مختلـف از جملـه اقتـصاد،           شود تا فضاي نظري با مباني ديني در حـوزه         

طراحي، و تا مرحلة عملياتي شدن پيش رود، امكان بررسي اين جايگـاه پديـد               
  .خواهد آمد
حـول محـور    داري     توسعة پايدار اقتـصادي در نظـام سـرمايه         ترتيب،  بدين

 .گردد ميي روزافزون سرمايه و منابع مادي فرض اصلي مدل برنامه يا ارتقا پيش
ها، قوانين و برخي آداب و مناسك ديني          روي، با وارد كردن دستورالعمل       اين   از

توان بـه تبيـين جايگـاه و          ويژه اشتغال زنان نمي     و اسالمي به حوزة اقتصاد و به      
هاي اقتصادي از منظر دين       هاي جديد براي حضور زنان در بخش        معرفي عرصه 

  .افتدست ي
چه با مبناي   (در پايان، ضرورت باور اين مسئله الزامي است كه هر نظامي            

تري ارائـه دهـد و نيـز          تر و پيچيده    كه بتواند اختيارات دقيق   ) ارزشي، چه مادي  
ظرفيت تاريخي باالتري براي حضور در عينيت و كاربرد ارائه دهـد، بـر نظـام                

  .گيري متضاد غلبه خواهد كرد ديگر با جهت
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  بررسي وضعيت اشتغال زنان در ايران
   1ليالسادات زعفرانچي

  مقدمه
. هاي منقطع مـالي اسـت       در جهان امروز توسعة اقتصادي چيزي بيش از جهش        

هـاي    شد پربار حـوزه   ترين ذخيرة هر ملت، در ر       ارزش  منزلة با   سرماية انساني، به  
هـا،    الزمة پويـايي ملـت    . اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جوامع نقشي بسزا دارد       

ــد رشــد    احــساس همــاهنگي و هــم ــا فراين ــوايي در جهــت ســهيم شــدن ب ن
گذاري كالن نظام اقتـصادي،  گيري و سياست ز اين منظر، در جهت  ا. كشورهاست

تجربـة  . طلبـد   اي مـي    ويـژه ويژه زنان، توجه      هاي مختلف، به    نظر گرفتن قشر    در
هاي اقتـصادي     جهاني نشان داده است پرداختن به شعار حضور زنان در فعاليت          

اند، نگاهي سطحي بـه       و اجتماعي تنها با تكيه بر اينكه نيمي از جمعيت جوامع          
غفلـت از   . هاي اجتماعي و اقتصادي است      بحث حضور زنان در عرصة فعاليت     

هايي دارد كه گاه سرماية انساني را    يِ الزم، پيامد  هاي فرهنگي و زيربناي     ساز  زمينه
گيـري سـير       پـي اوج    كـشور ايـران در    . انـدازد   در فرايند توسعه به مخاطره مـي      

هاي پيـروزي انقـالب اسـالمي، بـا افـزايش             ويژه، پس از سال     آموزش زنان، به  
اين سـير   . رو بوده است    جمعيت متخصص و خواهان ورود به كار بازاري روبه        

شتاب عرضة نيروي كار بانوان بدون اقدامات حقوقي و قانوني نـاظر               پر با سيل 

                                                            
تراز هيئت علمـي، عـضو گـروه بررسـي            ريزي و توسعه اقتصادي، هم      كارشناس ارشد برنامه  . 1

 .مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي



   اشتغال زنان  284

  

هاي شغلي مناسب، خأل اقدامات الزم در حوزة فرهنگـي،            بر آن، كمبود فرصت   
ـ         دقتي در ترسيم چشم     تر، بي   و از همه مهم    ان اندازي صحيح از شيوة حـضور زن

ه بـه دقـت     گذاري كالن كشور را در اين حـوز       هاي اقتصادي، سياست    در فعاليت 
  .خواند نظر بيشتري فرا مي

اين پژوهش درصدد است تا با اشاره بـه تاريخچـة حـضور زنـان در كـار                 
هاي رايج اقتصادي در حوزة كار بازاري زنان، ضمن          بازاري و مروري بر تئوري    

ــانو  ــه وضــعيت موجــود اشــتغال ب ــرداختن ب ــه راهكارهــايي در حــوزة پ ان، ب
    .     كشور اشاره كندگذاري امر اشتغال اين قشر درسياست

  تاريخچة ورود زنان به كار بازاري . 1
بـود  متكـي  اي، به نيروي فيزيكي مردان   از عصر صنعتي، توليدات كارخانه  پيش

 ضمن آنكـه اعتقـاد بـه    ،شد   در حوزة عمومي باالتر ارزيابي ميآنانوري    و بهره 
 زيـرا   واج داشت؛ ره جامعه   شدت در ميان طبقات مرف      دار به   يك زن ايدئال خانه   

وري   خانگي زنـان و فـضاي آرام و امـن خانـه، بهـره               كه توليدات  معتقد بودند 
 افـزايش   ،»حوزة عمـومي  « اقتصادي در     ابزارهاي توليد  منزلة  ، به نيروي مردان را  

وري مردان در حـوزة عمـومي و طـرح ضـرورت              چه انديشة بهره    اگر 1.دهد  مي
عه را با خود همراه سازد، در همراه         توانست طبقات مرفه جام    2نشيني زنان   خانه

پيش از موج حضور زنان در بازار كار، اشتغال         . ساختن طبقة متوسط ناكام ماند    
در منزل و مراقبت از كودكان يا شيفت دومِ كار در خانه بدون دستمزد، ارزشي               
معادل كارهاي داراي دستمزد داشت، و انديـشة مـسلط طبقـات ميـاني و بـاال،                 

 علمـي،    منزلة رويكـردي    و تمركز زنان را در محيط خصوصي به       پاكي، پارسايي   
  3.دانست مؤثر مي
تبع آن ترويج انديشة مؤيد آن، به          داري، و به    نشيني براي نظام سرمايه     خانه

هاي منفي نداشته، با واقعيات عيني در تـضاد           اين معنا نبود كه اين انديشه پيامد      
                                                            

1. cf. Epstein., Perceptive Pistincitions: Sex, Gender and The Social Order; 
1988 & Rowbotham, 1972. 

2. Domesticity. 
3. cf., Chatherine Beecher; Atreatise on Domestic Economy, 1841 & Richard, 

1915. 
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. ري همخـواني خواهـد داشـت      دا  نيست و همچنين همواره بـا اصـول سـرمايه         
داري مستلزم گسترش نيروي كـار، ارزانـي و فراوانـي آن بـود و                 توسعة سرمايه 

حذف نصف جمعيت از بازار كار، آن هم در قرن نـوزدهم و در اوضـاعي كـه                  
  . داري باشد توانست به سود سرمايه رشد و شكوفايي گذاشت، نمي به اقتصاد رو

داري برپاية    نشيني، جامعة سرمايه    ابتدايي خانه رغم انديشة     در پي اين رويداد به    
در اين مرحلـه، عبـارت جـامع و         . نيازهاي اقتصادي و اجتماعي، راه ديگري پيمود      

و » مردانگـي «هـاي     كانون پرسش قـرار گرفـت و عبـارت        » طبيعت انساني «خنثاي  
يسه با  در مقا » توانايي انساني «شمار آمد، و      هاي زنان به    كنندة تجربه   تحديد» زنانگي«
  .، در تعيين جايگاه زنان كاراتر ارزيابي شد»طبيعت انساني«

با گسترش تفكر سود فردي به جاي محوريت نفع جمعي و حداكثرسازي            
اي از جامعه، اين بينش با حمله         منزلة قشر گسترده    سود مادي و همراهي زنان به     

نتي و  به كار خانگي و نقش مادري با اين توجيه كه فراينـد مزبـور، سـيري سـ                 
در اين  . اكتسابي است، زمينه را براي طرح ورود زنان به بازار كار آماده ساخت            

ها تنها به جريان ثابت بـدون آمـوزش يـا بـا               مرحله از توسعة صنعتي، كارخانه    
. اهميت براي آنها شمار كارگران بود       آموزش محدود نياز داشتند و تنها مسئلة با       

تا پيش  . ن در اين گردش سرمايه فراهم آمد       براي حضور زنا    روي، زمينه    اين   از
بـر    هاي مبتني   از آن، جدايي سپهر عمومي و خصوصي در زمينة روابط و هويت           

هـا و     گيري  منزلة يك جمع، در تصميم      زنان به . هاي عميقي داشت    جنسيت پيامد 
كننـده ايفـا    داريِ آن ـ نقـشي تعيـين    در معناي ماقبل سـرمايه ـ اقدامات عمومي  

هـا،    اما با اين دگرگـوني    . شد   كار آنان مانند كار مردان ارج نهاده مي        كردند و   مي
زنان به سپهر خصوصي يا خانگي رانده شدند كه كار انجام شـده در آن ديگـر                 

كـرد، صـرفاً     آمد؛ زيرا توليدي نبود و زني كه در خانه كـار مـي              شمار نمي   كار به 
   1.شد آور تلقي مي دار بود، و تنها مرد نان خانه

د زنان به عرصة كار بازاري و گسستگي آنان از كار در منزل در حـالي        ورو
گرفت كه ايشان فاقد هرگونه سرماية الزم انساني و تجربة حـضور در               شكل مي 

دنبال همين كمبود، كارفرمايـان بـه كـاركرد زنـان در كـار                به. كار بازاري بودند  
                                                            

  . 25، ص ، تاريخ دو قرن فمينيسم اجتماعية از جنبش تا نظريمشيرزاده،حميرا .  1
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در دورانـي بـا كـار       در حقيقـت زنـان      . آميز يافتند   بازاري نگرشي كامالً تبعيض   
شـدت در التهـاب شـمار         داري بـه    بازاري زنان آشنا شدند كـه جامعـة سـرمايه         

هاي توليد  تنها عاملي كه براي كاهش هزينه     . قيمت بود   كارگران غيرماهر و ارزان   
. نمود، شمار كارگران در خط توليد و نه كيفيت كارگران متخصص بود             مفيد مي 

 صـورت غيرمـستقيم، موجـب ايجـاد         ان، به از سوي ديگر، عرضة كار بازاري زن      
شـد، و از ايـن منظـر، زنـان جـزوي از              تعادل دستمزد كار بازاري مردان نيز مي      

 تـر و    تر، مطيع   راه  به  اي سر   گونه  دادند؛ ارتشي كه به     ارتش آمادة كار را تشكيل مي     
دهـد عـصر كـار        اين فراگرد، تأكيد ديگري است كه نشان مي       .  بود  پذيرتر  كنترل
داري تحت فشار شرايط، و كمتر براساس انتخـاب           ي زنان در نظام سرمايه    بازار

 هاي فردي زنان شكل گرفت و به ايجاد بازار كـار ثـانوي و تبعـيض                   و خواسته 
  .  در بازار كار انجاميد1جنسي

با رشد و پيشرفت صنعت و گسترش شهرنشيني، نياز به نيـروي كـار مـاهر و       
صيل تـأثير گذاشـت و گـسترش آمـوزش در           متخصص، بر ارزيابي دوبارة حق تح     

در . هاي بزرگ قرن نوزدهم تبديل كرد سطوح ابتدايي و متوسطه را به يكي از آرمان
آغاز، آموزش دختران، هم از لحاظ گسترة اجتماعي و هم از نظر محتوايي محـدود               

گـذار    بود، اما همين آموزش محدود نيز از نظر ايجاد تقاضا براي تغيير وضعيت اثر             
در نتيجه، افزون بر ارتقاي وضعيت آموزش ابتدايي بـراي دختـران و يكـسان               . دبو

تدريج راه تحصيالت عالي براي زنان گشوده شد و نهادهـاي             شدن آن با پسران، به    
هـاي جداگانـه و سـرانجام در          تـدريج زنـان را ابتـدا در دانـشگاه           آموزش عالي بـه   

داري و     سـرمايه  ةجامعـ يجة نيازهاي   ترتيب در نت    بدين. هاي مردانه پذيرفتند    دانشگاه
 ،مريكـا اتنها در   . سابقه يافت    بي يكرده رشد   زنان تحصيل  شمار ،نيز فشارهاي زنان  

 زن مدرك كارشناسي داشتند و دو سال بعد 2500 از  كمي بيش1880ة در پايان ده
زن در  هزار 85 ،1900 يعني در سال ،ده سال بعد 2. رسيد هزار تن   به پنج  آنان شمار

  3. رسيدنفرهزار  250 به 1920سال  و آنها در ،كرده بودند ثبت نام ها نشگاهدا
                                                            

1. Sexism. 
2. E. Flexner; “Century of Struggle”, in: The Women’s Right Movement in The 

United States, Cambridge, Belknap, Press of Harvard University, p. 178. 
3. R. Rapp & Ross E., The Twenties Blacklash: Compulsory Heterosexuality 

The Consumer Family and The Waning of feminism, p. 94. 
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ــال ــاي  در س ــارغ 1910 و 1900ه ــل ف ــست درصــد از ك التحــصيالن  ، بي
ها زن بودند و نسبت زنان داراي مدرك باالتر از كارشناسي كه در سال                دانشگاه

  1. به پانزده درصد رسيد1920، شش درصد بود، در سال 1900
ندن زنان در دوران پيش از صنعتي شدن از فرايند تكامل و توسعة جامعه، بازما

مباحث ارائه شـده  . وقفة مناديان احقاق حقوق زنان قرار گرفت ماية تالش بي   دست
  تـرين مـشكل زنـان عـدم         فرض كـه اصـلي      در زمينة حضور اقتصادي، با اين پيش      

گيري در حوزة خانوادگي  مدستيابي به منابع مالي براي دسترسي به استقالل و تصمي
و اجتماعي است، افزون بر تهييج حضور كمي بانوان در مـشاغل اقتـصادي، جـاي      

  .هاي جديد اقتصادي نيز باز كرد ها و تئوري خود را در نظريه
نتيجه آن بود كه در كنار تشويق مشاركت اقتصادي زنـان در كـار بـازاري،            

لص ملي ناديـده گرفتـه شـد، و         هاي خانگي در توليد ناخا      گذاري فعاليت   ارزش
كشورها درصدد ارائة آمار و ارقامي برآمدند كه از حـضور حـداكثري زنـان در                

  .داد؛ حضوري مشابه مردان بازار كار خبر مي

گيري كار بازاري     هاي فمينيستي در شكل     سازي جنبش   زمينه. 2
  زنان 

 حـوزة   كردن زنان و انتقال آنان از محيط خصوصي به          بحث چگونگي اجتماعي  
گرايان سوسياليست حتي در دوران پـيش        عمومي كانون توجه بسياري از جامعه     

هـاي     گـرايش   طـور كلـي تمـام        بـه  2.گيري موج اول فمينيسم بوده است       از اوج 
نفـوذي    فمينيستي نظير ليبرال، ماركسيست و راديكال، تحت تأثير تفكر افراد بـا           

هاي زنان    دند جدايي نقش   معتق 6 و والبي،  5 بارت 4 تانگ، 3چون جگر روتنبرگ،  
  .در ساختارهاي اجتماعي تحت تسلط مردان صورتي جاودانه يافته است

                                                            
1. D. Reisehe, Women and Society, p. 64-66. 
2. cf., Gilman; Women and Economies: A Study of The Economic Relation 

Between Men and Women as A Factor in Social; 1898. 
3. Rothenberg. 
4. Tong. 
5. Michele  Barret; Women’s Oppression Today: Problems in Marxist 

Feminist Analysis, 1980. 
6. Walby. 
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هاي موج اول فمينيسم كه از فلسفة ليبرال برخاسته، آغاز منازعـه        از ويژگي 
دربارة تحصيالت و آموزش زنان، با هدف بـه صـحنه كـشيدن آنـان از حـوزة                  

 بـه   1استيفاي حقوق زنـان   ب   كتا 1972در سال   . خصوصي به حوزة عمومي بود    
هـاي   وي مسئلة اصلي زنان را به تعريف نقـش .  منتشر شد2قلم ولستون كرافت 

گرداند و معتقد بود براي خروج از اين وضعيت نامطلوب، بايـد        مي  اجتماعي باز 
از ديگر آثاري كه در سـدة       . منزلة اصلي جدي توجه شود      به موضوع آموزش به   

 3زن در سـدة نـوزدهم    توان به كتاب      وشته شد مي   در حمايت از زنان ن      نوزدهم،
گيـري مـوج      ها بـا اوج     گروهي ديگر از فمينيست   .  اشاره كرد  4اثر مارگرت فولر  

كنندة فرصت زنان در زمينة اسـتقالل         منزلة محدود   هاي مادري به    اول، از مهارت  
كردند و بر اين باور بودنـد        و برابري اقتصادي با مردان در حوزة عمومي ياد مي         
ساز نابرابري اجتماعي آنان      كه كار بدون دستمزد در خانه و وظيفة مادري، زمينه         

  5.گشته است
ها براي    هاي اقتصادي كه فمينيست     با آغاز انقالب روسيه، بسياري از آرمان      

هماهنگي ايـدئولوژيك   . دست آمد   كوشيدند، بدون منازعه به     آنها مي   دستيابي به   
ف كمونيسم، مـوج جديـدي از مخالفـت بـا           تفكرات موج اول فمينيسم با اهدا     

. نوايي با انقالب روسيه در غرب پديد آورد         دليل هم   هاي فمينيستي را به     گرايش
  .  شد1960 تا 1920اين امر موجب افول فمينيسم در غرب از سال 

هاي زنان، آغاز جنگ جهـاني        رنگ شدن نهضت    از ديگر عوامل مؤثر بر كم     
نگ، مباحث عـاطفي ـ احـساسي نظيـر مباحـث      بود؛ زيرا در اوضاع بحراني ج

زنان در دو جنـگ جهـاني بـه اشـتغال دعـوت            . شدت رنگ باخت    فمينيستي به 
پس . شدند تا جاي خالي مردان را، كه به نيروهاي مسلح پيوسته بودند، پر كنند             

لـيكن پـس از جنـگ       . از جنگ جهاني اول، مردان دوباره جاي زنان را گرفتنـد          
يني چندان دقيق صـورت نپـذيرفت، و ايـن امـر زمينـة              جهاني دوم، اين جايگز   

سـاله فـراهم آورد كـه تـا         گيري موج دوم فمينيسم را پس از ركودي چهـل           اوج
منزلـة    دربارة رويكرد منفي به كار خانگي زنان بـه        . عصر كنوني ادامه يافته است    

                                                            
1. Vindication of The Rights of Women. 
2. Mary Wollstonecraft, Class Attitudes and Professionalism (1759-1797). 
3. Women in The 19th  Century.   
4. Margaret Fuller. 
5. cf., Ellen key, The Century of The Child, 1909. 
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تـوان نظريـات فمينيـستي ـ      مانعي بر سر راه پيشرفت اقتصادي اين جـنس مـي  
  . را از يكديگر تفكيك كرداقتصادي

شود، انتقاد  هاي ليبرال از كارهاي خانه كه بدون دستمزد انجام مي   فمينيست
 آنـان ارزش شـدن   د و اين امر را موجب وابستگي زنان بـه مـردان و كـم           كنن مي
ـ ماركسيستي، كار خـانگي بخـشي از         هاي فمينيستي    مبناي تئوري  بر 1.دانند  مي

كـه قـدرت فئـودالي مـردان را بـر كـارگران زن          مدل فئودالي خانوادگي اسـت    
هاي ماركسيست نيز كار خانگي زنان را بخـشي            بقيه فمينيست  2.كند  تحميل مي 

  3.دانند داري مي از فرايند توليد مجدد نظام سرمايه
 عدم پرداخت دستمزد به امر توليد مثل، موجب سود بيشتر           ، اين بينش  بنابر

هاي ماركسيست بين كار توليـدي        قاد فمينيست به اعت . دشو   داري مي   نظام سرمايه 
بندي جنسيتي كار رخ داده كه موجب نابرابري زنان با مردان              تقسيم و توليد مثل  

  4.ه استشدداري از اشتغال بدون دستمزد زنان  برداري نظام سرمايه و بهره
يكي از مسائل فلـسفي نـاظر بـه بحـث اشـتغال زنـان پـس از مـوج دوم                     

تربيت كودكان،  . كيك كار خانگي از اوقات فراغت است      فمينيسم، چگونگي تف  
نفسه ارزش داشـته، در       هاي اوقات فراغت، في     اي از فعاليت    منزلة زيرمجموعه   به

 ليكن در مباحث اقتـصادي، تنهـا        5.اين زمينه هيچ استثماري مورد بحث نيست      
بخشي از اوقات فراغت كه براي رشد جسمي و رواني كودكان ضروري است،             

بردارانـة فمينيـستي، مقايـسة        بنابراين بـا نگرشـي بهـره      . گنجد   مقوله مي  در اين 
توانـد    شده، مي   ساعات كار زنان با ميزان صرف زمان همسرانشان در فعاليت ياد          

  .هاي مورد نظر در كار بازاري باشد برداري زنان از زمان توجيهي براي عدم بهره
ل زنان اين بـود كـه در   مبحث ديگر پس از موج دوم فمينيسم دربارة اشتغا      

فرايند تاريخ و تحوالت فرهنگي، مرز بين كار و اوقـات فراغـت تغييـر يافـت؛          
                                                            

1. cf., Betty friendan, The Feminine Mystique, 1963. 
2. cf., Margaret Beneston, The Political Economy of Women’s Liberation, 

Monthly Review,  1969; fox, “Hidden in The Household: Women’s 
Domestic Labur under Capitalism”, Torento: The Women’s Press, 1980.  

3. Sylvia Federici, Wages Against House Work; p. 164-187. 
4. cf., Dalla Costa,  The Power of Women and The Subversion of The 

Community; Silvia Federici, Wages Against House work, p. 187-194. 
5. Ann Ferguson, Women, Care and The Public Good, Adia Logue, p. 95- 108. 
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اي كه حوزة مشخصي وجود نداشت تا زنان بتوانند به صـراحت تعيـين                گونه    به
 .آيا فعاليت آنان كار است يا خيركنند كه 

يكـي از   . د شصت به بعد آغاز كر     ةنوع راديكال فمينيسم فعاليت خود را از ده       
 در  1 فايرسـتون  والميتنخستين تفسيرهاي اساسي و منظم از فمينيسم راديكال را ش         

قـدر    جنـسي آن   ةطبقـ « وي   باوربه  .  ارائه داد  2ديالكتيك جنس  عنوان   اكتاب خود ب  
» توليـد مثـل   «هاي راديكال معتقدند       فمينيست .»پيچيده است كه قابل رؤيت نيست     

هاي اقتصادي توليد نهفته اسـت و          سيستم تمامر زير    كه د  استبخشي از كار زنان     
  3.كنند برداري مي مردان از كار توليد مثلي زنان بهره

نگرانـة   هاي آينده گامان ادغام اين فرضية راديكال ـ فمينيستي با تئوري  پيش
هاي    روش بهكار زنان آنان را به طبيعت و نيازهاي انساني          ماركسيستي معتقدند   

تـري از     زده است كه امكان انتقال تجربـة كمتـر و جـامع            مردان گره    بامتفاوتي  
هاي معاصر كـه       ليكن برخي فمينيست   4.آورد  كاركردهاي اجتماعي را فراهم مي    

هـاي خـانگي بـدون دسـتمزدند، تأكيـد            منتقد تغييرات يا چرخش دوم فعاليت     
 و  5كننـد؛   قلمداد مـي  » كار«ورزند شمار روزافزوني از زنان، كارهاي خانه را           مي
كه تربيـت و نگهـداري كودكـان و مراقبـت از               آنجا   اند از    نهايت آنان مدعي   در

طـور آشـكار      اي كاالي عمومي است، اين فعاليت به        كنندة گونه   ساالن ايجاد   كهن
عهده دارند، از جمله زنـان،      آيد و افرادي كه اين وظايف را بر         شمار مي   به» كار«

  6. دولت حمايت شوند از جانب جامعه يا اي عادالنه گونه بايد به
ترين شعارهاي قابل      بحث عرضه و تقاضاي نيروي كار دو جنس از اصلي         

آيـد؛    شـمار مـي     طرح براي رفع ظلم تاريخي بر زنـان در ديـدگاه فمينيـسم بـه              
                                                            

1. Shulamith Firestone. 
2. The Dialectic of Sex. 
3. cf., Christine Delphy, “Close to Home: A Materialist Analysis of  Women’s 

Oppression”, Lisa; Leghorn and  Katherine Parker, Women’s Worth: Sexual 
Economic and The World of Women & Rich, “Compulsory Heterosexuality 
and Lesbian Existence”, Signs, p. 3. 

4. Dorothy Smith, Women’s Perspective as A Radical Critique of Sociology, 
p. 1-13. 

5. Arlie Hoch Schild, Global Care Chains and Emotional Surplus Value, p. 
130-146. 

6. cf., Ann Ferguson, Women, Care and The Public Good, Adia logue. 
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جويي در بحث اقتصاد و اشتغال        هاي مختلف، مدعي چاره     اي كه گرايش    گونه  به
اي براي ورود     دنبال نسخه   دي هر دوره به   فمينيسم در پي تز رايج اقتصا     . ند  ا  زنان

هـاي نظـام اقتـصادي حـاكم بـوده            سياست بر  زنان به عرصة اشتغال بازار مبتني     
ساالري و بحث جنگ اقتصادي دو جنس در گذر تاريخ            اگرچه شعار زن  . است
هـا بـه افـزايش عرضـة          داراني يافته است، ليكن نتايج هياهوي فمينيـست         طرف

هــاي اقتــصادي، و رونــق  زد، تجميــع ســود بنگــاهنيــروي كــار، كــاهش دســتم
عـدالتي جهـاني انجاميـده        داري و حداكثر شدن رفاه مادي در سـاية بـي            سرمايه
  . است

هـاي   دهند كه تشويق زنان براي ورود بـه عرصـه   آمارهاي جهاني نشان مي   
ها    تحسين در زمينة ظهور خالقيت      دهندة حضوري فعال و درخور      اشتغال، نشان 

اما ادعاي اينكه ورود زنان به مشاغل و هجوم آنهـا بـه بـازار               . ست  او استعداده 
انجامـد،    كار، به بهبود وضعيت كشورها و اصالح اوضـاع اقتـصادي زنـان مـي              

 ميليـارد نفـر كـه فرصـت     8/2 از ميـان     2003در سال   . ابهام و مشكوك است     پر
در ده سال    ميليارد نفر زن بودند، و سهم زنان از كل اشتغال            1/1شغلي داشتند،   

حـال در بـسياري مـشاغل،         اين  اما با . اخير بيش از چهل درصد رشد كرده است       
. زنان درآمد كمتري دارند   ) طور سنتي ويژة زنان بوده است       حتي مشاغلي كه به   (

هاي اقتـصادي، نظيـر وضـعيت اشـتغال، اشـتغال بـر               هاي شاخص   نتايج تحليل 
كنـد كـه بـه         تأكيـد مـي    ها، دستمزدها و درآمدها، بر اين واقعيـت         حسب بخش 

هاي قانون و مقررات با حداقلي از منـافع           احتمال زياد زنان بيرون از چارچوب     
پذيري در قيـاس بـا مـردان در بخـش             تأمين اجتماعي و درجة بااليي از آسيب      

نتيجه اينكـه زنـان سـهم بـاالتري در تعـداد            . يابند  اقتصاد غيررسمي اشتغال مي   
كنند اما زير خـط        افراد كساني هستند كه كار مي      اين. فقراي كاري در دنيا دارند    

فقرند؛ زيرا روزانه بيش از يك دالر درآمد ندارند و اين رقـم هزينـة زنـدگي و                
 330 ميليـون فقيـر كـاري در دنيـا،           550از ميان   . دهد  شان را كفاف نمي     خانواده

ارزيابي اوليه نـشان     .دهند  را زنان تشكيل مي   ) حدود شصت درصد  (ميليون نفر   
دهد كه رشد و پيشرفت در مشاركت نيروي كار زنان ضرورتاً با پيشرفت در  مي
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 اين سير همـراه بـا       1.هاي كار شايسته براي آنها همراه نبوده است         ايجاد فرصت 
احتساب ساعات كار نيروي كار زنان در اقتصاد غيررسمي با درجة ناامني زياد،             

رش كودكان و كار بـازاري را       هاي پرو   هنگامي كه زنان فعاليت   . تر است   بحراني
. ينـد   هـا   سـازي نقـش     حلـي بـراي متعـادل       توأمان بر عهـده دارنـد، نيازمنـد راه        

تـري را بـراي زنـان در اشـتغال مزدبگيـري،              ناسازگاريِ نقش، مشكالت بزرگ   
مشكالت كمتري را براي آنان در خوداشتغالي، و نيز مشكالت كمتري را بـراي              

بـر    اما هنوز بنـا   (گيرند    يرند و دستمزدي نمي   زناني كه در حوزة كار خانگي درگ      
  .بردارد در) آيند شمار نمي تعريف استاندارد اشتغال، شاغل به

مشكل نظريات فمينيستي با متمركز شدن بـر جـنس و طـرح شـعار ارتقـاي                  
وضعيت قشري آنان در اين نكته نهفته است كه مدعيان معموالً ابتـدا بـا شكـستن                 

كننـد،    شه و خاسـتگاه فطـري زنـان اسـت آغـاز مـي             آنچه در حقيقت اصل، ري      هر
منزلـة    آنچه با آن بـه      كه در پايان ديگر چيزي براي عرضه و جايگزيني با هر            حالي  در

ايـن  . گذارند  اند براي تشكيل هويت زنان باقي نمي        اي مبارزه كرده    هاي كليشه   نقش
ابتـدا بـا    : دامر، دربارة تعيين وضعيت اقتصادي زنان نيز مصداق و ظهور جالبي دار           

هجوم به تمام ساختارهاي سنتي و پيشين شغلي زنـان، از جملـه حـضور آنـان در                  
شـود،    بخش كشاورزي كه نيازمند مهارت و سرماية انساني كمي است، مبارزه مـي            

هاي حضور آنان در بخش صنعت و خدمات ايجاد نـشده و بـراي    كه زمينه حالي  در
ي صـنعتي و خـدماتي تجهيـز        هـاي شـغل     حضوري مؤثر و مفيد در عرصة فرصت      

تخصص و با سـطح       هاي كم   اي جز تراكم زنان در مهارت       اين سير نتيجه  . اند  نگشته
هاي زنـان   دستمزد پايين ندارد، و اين عاملي است كه دوباره مدعيان دفاع از جنبش      

اگرچه تز همراهي مردان در . دارد گرفتن حقوق آنان به تالش بيشتر وامي را براي باز
هـاي    ي، محدوديت انتظارات خانگي در حريم خانواده، سپردن مسئوليت        كار خانگ 

منزلة نكات كليدي در ارتقـاي كـار بـازاري زنـان              بيشتر پرورش فرزند به مردان به     
گفته دغدغة زنان براي انجام وظايف        شود، با توجه به سير پيش       همواره پيگيري مي  

مـردان در حـوزة كـار       مادري و همسري كاهش نيافته، و از سويي ديگر، حـضور            
  . عنان اشتغال زنان در عرصة كار بازاري صورت نپذيرفته است خانگي هم

                                                            
1. Ilo Global Employment Trends Model, 2003.  
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  هاي اقتصادي حاكم بر بازار كار زنان مروري بر تئوري. 3
هـاي    هـاي متفكـران اقتـصادي، سياسـت         بينـي   دليل تنـوع جهـان      دنياي امروز به  

هـاي    عرفـي پديـده   بينـي و اعتقـادات در م        تأثير جهان . اقتصادي گوناگوني دارد  
هـا روش     علم اقتـصاد در بررسـي پديـده       . اقتصادي امري كامالً محسوس است    

بازار . فردي دارد كه زيربناي آن متفاوت با علوم طبيعي است       به  شناسايي منحصر 
دليـل ارتبـاط بـا انـسان،          كار، مانند بسياري از مسائل حوزة علـوم انـساني، بـه           

ر بحث عرضة نيروي كار زنان تفكيـك دو        چه د   اگر. هاي فراواني دارد    پيچيدگي
رسـد   نظر مـي  زند، به  جنس براي ورود به بازار كار، مسائل متفاوتي را دامن مي   

هـاي بنگـاه و       دليل اهتمـام بـه تـرجيح        در خصوص تقاضاي نيروي كار زنان به      
تـوان نتيجـه را       تـر شـده، نمـي       مطرح شدن بحث انگيزة كارفرما، مطالعه مشكل      

  . ب يك تئوري اقتصادي ارائه كردروشني در قال به
زن و (و جـنس  ) سـياه و سـفيد  (ناهمگوني افراد در بازار كار از منظر نژاد         

هـاي شـغلي از       از يك سوي، و پيدايش تفاوت در دسـتمزدها و نـابرابري           ) مرد
هاي گوناگوني در حوزة بـازار كـار          سوي ديگر موجب طرح نظريات و ديدگاه      

سازد كه در طرح ايجاد        اقتصادي روشن مي   بررسي نظريات مختلف  . شده است 
هاي مربوط، ابعاد مسئله را روشـن         اي از تئوري    هاي شغلي زنان، آميخته     فرصت

هاي ناظر بر بازار كـار زنـان، معرفـي            هدف از ارائة مباني نظري ديدگاه     . كند  مي
نظـر   يك بـا در  رويكردهاي متفاوت به بحث ساختار اشتغال بانوان و بررسي هر  

  . هاي مختلف است هاي ديدگاه ها و ضعف قوتگرفتن 

  1 رويكردهاي نئوكالسيك. 3ـ1
هاي جنسيتي و اينكـه چـرا درآمـد           هاي نئوكالسيك، براي تشريح تفاوت      نظريه

حاصل از كار زنان كمتـر از مـردان اسـت، بـه متغيرهـايي همچـون مـسئوليت                  
ار، هـاي كـ     خانوادگي، نيروي جسماني، آموزش عمومي، آموزش فنـي، سـاعت         

وري   جايي در كار و چگـونگي تـأثير ايـن متغيرهـا در بهـره                غيبت از كار، جابه   
شـده در ميـان       يك فرض نئوكالسيك مطرح   . پردازند  نيروي كار و عرضة آن مي     

                                                            
1. Neoclassical Approaches. 
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خـود را بـه     ) وقـت و پـول    (هاي جديد اين است كه خانواده منـابع           اقتصاددان
شـود زنـان       مـي  كند و ايـن امـر سـبب         روش عقاليي بين افراد خود تقسيم مي      

براسـاس ايـن    . هاي مادي و انساني كمتري در سنين پايين دريافت كنند           سرمايه
نظريه، زنان در مقايسه با مردان سرماية انساني كمتري دارند و تخصيص بهينـة              

  .كند كه زنان به كار در منزل و مردان به كار در بازار بپردازند منابع ايجاب مي
يين بودن نـرخ مـشاركت زنـان در بـازار كـار،          هاي پا   بنابراين يكي از دليل   

. هـاي اقتـصادي اسـت       وري آنـان در فعاليـت       پايين بودن سرماية انساني و بهره     
كنند كه برخـي زنـان بـراي ازدواج، حـاملگي و پـرورش                همچنين استدالل مي  

كنند؛ در نتيجـه، كارفرمايـان تمايـل چنـداني بـه        كودكان شغل خود را ترك مي     
حتي ممكن است كارفرمايـان     . مر افزايش مهارت آنان ندارند    گذاري در ا    سرمايه

ها بپرهيزند؛ زيـرا در صـورت         به همين دليل از استخدام زنان براي برخي شغل        
گذاري براي نيروي كار زنان، ممكن است آنان پس از مدتي شغل خـود                سرمايه

 در بـرداري كنـد و     هـايش بهـره     گـذاري   را ترك كنند و كارفرما نتواند از سرمايه       
هاي ساده كه   همين دليل زنان اغلب در شغل به. نهايت بنگاه اقتصادي زيان بيند    

تخصـصي را كـه     هـاي     شوند و شـغل     نياز به آموزش ندارند مشغول فعاليت مي      
نتيجـة چنـين    . كننـد   اي هستند غالباً مردان اشغال مـي        هاي حرفه   نيازمند آموزش 

هـاي   و فرسـايش شـديد مهـارت    مردان در مقايسه باتجربة كمتر زنان   يندي  افر
   1.ست ا آنان 

ها براي فقـدان تقاضـاي نيـروي كـار زنـان،              هاي نئوكالسيك   از ديگر دليل  
در بـسياري   . شـده بـه بنگـاه بـراي جـذب كـارگر زن اسـت                هاي تحميل   هزينه

هاي برپايي مهد كـودك و هزينـة غيبـت            كشورها قوانين حمايتي با ايجاد هزينه     
ه هزينة كارگر زن افزايش يافته، تقاضاي كلـي بـراي           شوند ك   سبب مي ... زنان و 

ــد  ــان،  . ايجــاد فرصــت شــغلي كــاهش ياب ــار زن ــروي ك در بحــث عرضــة ني
 حـداكثر رسـاندن      اند در چارچوب تئوري رفتار عقالنيِ بـه           ها مايل   نئوكالسيك

  . سود و مطلوبيت، بكوشند تا تفاوت عرضة نيروي كار دو جنس را تبيين كنند
نتخاب بين كار خانگي و كار بـازاري يـا برخـورداري از             مسئلة چگونگي ا  

                                                            
  .134، ص  چهارم توسعه با تأكيد بر اشتغال زنانةتحوالت بازار كار در برنامعليرضا اميني، . 1
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بنـابر ايـن نظريـه،    . اوقات فراغت موضوع مورد توجه ايـن اقتـصاددانان اسـت         
يگزيني سه عامل كار خانگي، كـار         تفاوت اصلي عرضة نيروي كار دو جنس جا       

كه دربـارة مـردان،       حالي  بازاري و اوقات فراغت براي نيروي كار زنان است؛ در         
. گيـرد    تنها بين دو عامل كار بازاري و اوقـات فراغـت صـورت مـي               زينيجايگ

   1.تر از مردان است كشش بنابراين تقاضاي فراغت براي زنان با
هـا از دو      گيري محدوديت زماني بانوان متأهل در بينش نئوكالسيك         تصميم

  :جنبه با اعضاي مرد خانواده تفاوت اساسي دارد
بـاروري و   ( توليـدات خـدمات خـانگي        طور سـنتي،    نخست اينكه زنان به   

  دانند؛ ترين نقش خويش مي ترين و اصلي را مهم) تربيت كودكان
تـر از شوهرانـشان عمـل         ديگر اينكه زنان دربارة بازار كار بسيار محتاطانـه        

  . كنند مي
گـذاري كـار بـازاري زنـان، نـرخ دسـتمزد خـانگي                دربارة ارزيـابي و ارزش    

كه در مقايسه، نـرخ دسـتمزد بـازاري           حالي  ست، در جايگزيني مناسب و تأثيرگذار ا    
 دستيابي به سبد كاالها و خدمات        مردان با توجه به مطلوبيت اوقات فراغت و عدم        

گفتني است جايگزيني كار خانه بايد از جانب بـانوان نـسبت بـه              . شود  ارزيابي مي 
دكـان  ويژه در مراحلـي كـه كو        تغييرات دستمزد بازار واكنش كمتري نشان دهد، به       

  2.آساني قابل جايگزيني براي بازار كار نيست اند و وقت بانوان متأهل به كوچك
برخي اقتصاددانان نئوكالسيك براي توضيح تفاوت دستمزد زنان و مردان،          

آنهـا دسـتمزد برابـر بـا ارزش           انـد كـه در        كـار بـرده     هايي كامالً رقابتي بـه      مدل
ن ديدگاه دو نظريـه و رويكـرد        در اي . شود  محصوالت نهايي كارگران منظور مي    

وريِ پـايين كـارگران    فرضية تراكم جمعيت، كه در آن بهره  : شود  ويژه مطرح مي  
شود؛ و ديگري تئوري سـرماية        گذارندة كارفرما توضيح داده مي      زن با رفتار كنار   

وري زنان پايين است زيرا آنان منابع سرماية انساني           كند بهره   انساني، كه بيان مي   

                                                            
، 1، دورة   پژوهش زنـان  ،  »تجزيه جنسيتي بازار كار در ايران     «،   ابراهيم شيباني   و زهرا افشاري . 1

 . 1380، پاييز 1ش 
2. Becker, G. S., Human Capital, Effort and The Sexual Division of  Labor, p. 

533-558.  
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ديگر اقتصاددانان نئوكالسيك فرض بازار كار كامالً رقـابتي را رد   . ندكمتري دار 
كننـد؛     تمركز مـي   1كرده، در عوض بر اعمال دستمزد انحصاري از جانب خريد         

به اين معنا كه قدرت انحصار در طرف خريداران نيـروي كـار شـكل گرفتـه و              
  2.هاي بزرگ است انحصار در دست شركت

  3معيت مدل تراكم يا ازدحام ج.3ـ2
تأثير متقابل تقاضاي بالنسبه كـم      «: ترين تعريف تراكم جمعيت عبارت است از        ساده

  .»براي كارگران از نوع ويژه با عرضة نسبتاً زياد همان گروه از كارگران است
ديده   تواند برخاسته از زياديِ شمار افراد آموزش        بنابراين تراكم جمعيت مي   

تواند ناشـي از شـمار زيـاد           حتي مي  براي حرفة خاص يا گروهي از مشاغل، و       
 روي گـروه نامشخـصي از    هاي اعمال شـده بـر كـل مـشاغل پـيش        محدوديت

  . كارگران باشد
 5»اجـورث « و   4»فاوسـت «نخستين تعريف از لفظ تراكم جمعيت در مقالة         

 نظريـة تـراكم جمعيـت را در         6 برگمن 1970در اوايل دهة    . دست آمده است    به
زنـان از جانـب طـرف       :  وي گفـت   7.مطرح سـاخت  بندي شغلي     تحليل تقسيم 

اين محدوديت ابتدا بر    . شوند  ها محدود مي    تقاضا به مجموعة محدودي از شغل     
گذارد و در مرحلة بعد بـر گـروه           گيرند اثر مي    زناني كه دستمزدهاي كمتري مي    

. گيرنـد تأثيرگـذار اسـت       كـه دسـتمزدهاي بـاالتري مـي       ) مردان(محدوديت    بي
رگمن معتقد اسـت كـارگران ارزش محـصول نهـايي خـود را              ديگر، ب   عبارت  به
آورند، و زنان به اين دليل كه به گروه كـوچكي از مـشاغل هـدايت              دست مي   به
ها همراه اسـت نـسبتاً پـايين          شوند و نسبت سرمايه به كاري كه با اين شغل           مي

، در  )دليل تراكم جمعيت زنان، نسبت كار بـه سـرمايه بـاال رفتـه اسـت               (است  
                                                            

1. Monopsony. 
2. Blau & Jusenius, The Economics of  Women, Men, and Work, 1976 Table 

(11/3). 
3. The Overcrowding Approach. 
4. Millicent G. Fawcett, Equal Pay for Equal Work. 
5. F. Y. Edgeworth, Equal Pay to Men and Women for Equal Work. 
6. Barbara R. Bergman, The Effect on White Incomes of  Discrimination in 

Employment. 
7. Ibid, p. 294-313. 
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:  دارد تئوري بـرگمن دو جـزء كليـدي       . وري كمتري دارند    ه با مردان بهره   مقايس
توانند جـايگزين     وري بالقوه يكسان مي     نظر گرفتن بهره  اول اينكه كارگران با در    

يكديگر شوند؛ و دوم اينكه شرايط سمت تقاضا مسئول تراكم جمعيت است و             
نكتـة  . كنـد   ي مي مطلوبيت و ميل كارفرما از ادغام نيروي كار دو جنس جلوگير          

هاي   جالب توجه اينكه برگمن از طريق دخيل دانستن مطلوبيت كارفرما، تئوري          
  .بكر و فاوست و اجورث را با يكديگر درآميخت

در تئوري بكر، كارفرمايانــي كـــه مطلوبيـت جهـت اعمـال تفـاوت در                
 كه كنند تقاضاي نيروي كار عليه زنان را دارند، فقط زماني ايشان را استخدام مي

قدري زياد باشد كه اين تمايل را جبران          تفاوت دستمزد نيروي كار زن و مرد به       
  . روي، رويكرد برگمن در حقيقت يك نظرية حداكثري بكر است   اين  از. كند

در ديدگاه برگمن، اگر انگيزة كارفرما براي ندادن فرصت شغلي به زنان در            
طـور كامـل كنـار گذاشـته          بـه مشاغل مردانه خيلي زياد باشد نيروي كار زنـان          

در نقـد تفكـر بـرگمن       . كنـد     خواهد شد و تفاوت دستمزد نيز آن را جبران نمي         
گويند مشخص نيست كه چرا بسياري از كارفرمايان چنين تفكـر و نگرشـي             مي

قدري زيـاد باشـد كـه     همچنين چرا انگيزة كارفرمايان بايد به    . دربارة زنان دارند  
با وجود ايـن، در     . زنان و مردان قابل جبران نباشد     با وجود تفاوت دستمزد بين      

افـزون بـر    . بندي شغلي كامالً به تمايل كارفرما بستگي دارد         مدل برگمن تقسيم  
يند توليد،  ا كامل بين زنان و مردان در فر       جايگزينياين، آشكار نيست كه امكان      

ر بنـدي شـغلي سـايه افكنـد، د          قدري عمومي باشد كه بر الگوي كامل تقسيم         به
بنـدي شـغلي      توان گفت توجه برگمن بيشتر بر تحليـل نتـايج تقـسيم             نتيجه مي 

  . هاي اين امر استوار است تا رويكردي براي توضيح دليل

  1 رويكرد سرماية انساني.3ـ3
نكتة اصلي رويكرد سرماية انساني به عدم جايگزيني كامـل مـردان و زنـان در                

هـاي هوشـي و سـطوح       بنـدي   وهاگرچه ممكن اسـت گـر     . گردد  مي  بازار كار باز  
تحــصيالت زنــان و مــردان مــشابه باشــد، بــانوان ســرماية انــساني كمتــري از  

اين فرايند به ايـن دليـل اسـت كـه ايـشان در              . كنند    هاي كاري كسب مي     تجربه
                                                            

1. The  Human Capital Approach. 
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روي،      ايـن    از. كننـد   هاي كمتري در نيروي كار صرف مـي         مقايسه با مردان سال   
گردد و كيفيت كار اين دو گروه         دان ظاهر مي  هاي توليدي بين زنان و مر       تفاوت

كنندة كيفيت كار زنـان       هاي پرداختي منعكس    شود، و تفاوت    متفاوت ارزيابي مي  
  .و مردان است

هاي اقتصادي، معتقدان به اين نگرش        با بازبيني سنتي كار و بيكاري در تئوري       
مباحث توابع  . دكنن    تأثيرات خانواده را بر منحني عرضة نيروي كار زنان منعكس مي          

شود كـه از بـازار        تنها شامل اوقات فراغت و كاالهايي مي        عرضة نيروي كار زنان نه    
طـور    گيرد؛ كارهايي كـه بـه       مي  بر  بازاري را نيز در     گردد، بلكه كاالهاي غير     كسب مي 

روي، حداكثر شدن سـود كـار خـانگي              اين   از. شود  دست بانوان انجام مي     سنتي به 
بنـابر  . معناي فقدان سرماية انساني نسبتاً باال براي زنان خواهد بود         طور مستمر به      به

هـاي كمـي بـراي     اين تئوري زنان تمايل دارند وارد مشاغلي شوند كه بـه فرصـت     
بيني يا در واكنش به  زنان با پيش. افزايش توليد از طريق تجارب بازار نياز كار دارند

چه محتمـل اسـت پـاداش تجـارب          شوند كه گر    نيازهاي خانواده وارد مشاغلي مي    
حال بـه علـت وقفـه در اشـتغال جريمـه نيـز                عين  كاري خود را دريافت نكنند، در     

چنين استداللي گوياي آن است كه زنان تمايل دارند خود را از نوع دومـي               . نشوند
بري دارند، ماننـد وكـالي حقـوقي، دور     از مشاغل، كه فرايند آموزشِ عموميِ زمان      

تـري از عمرشـان       روهي از بانوان كه بـراي دورة زمـاني طـوالني          نگاه دارند؛ جز گ   
از ديگر سوي، كارفرمايان نيز تمايـل دارنـد زنـان را از            . خواهان كار بازاري هستند   

 آمـوزش   بـراي گـذاري بنگـاه       ها كه در آنها سرمايه      مشاغل و حرفه  گروه سومي از    
  .مستثنا كنندتر است  نيروها طوالني

هـاي    هاي مردان و زنـان نيازمنـد مهـارت          ويند شغل گ  در نقد اين نظريه مي    
هاي آموزشي  كه برخي از مشاغل زنان مانند مردان به برنامه    متفاوتي است؛ چنان  

از سـوي ديگـر، برخـي       ). پرستاري و مامايي  ( نياز دارد     مدت  عمومي و طوالني  
 مشاوران(اي نيازمند است      هاي بنگاهي ويژه    مشاغل زنان مانند مردان به آموزش     

و در نهايت برخي مشاغل بانوان ممكن است مانند برخـي از مـشاغل              ) اجرايي
هـاي توليـد از       هاي كمتري نياز داشته باشد و افـزايش قابليـت           مردان به مهارت  
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   1).پيشخدمتي(شود  طريق تجربة كاري در اين مشاغل فراهم نمي
 زن  اتكا و تكية مكتب سرماية انساني بر مقدم دانستن خـانواده در زنـدگي             

تواند تمايل بيشتر زنان را به انتخاب كارهايي با مهارت كمتر توجيـه               اگرچه مي 
تواند تمركز آنان بر گروه انـدكي از مـشاغل مربـوط بـه ايـشان را بـا                     كند نمي 

  . ويژگي مهارتي خاص را توجيه كند
براي توجيه اين تراكم، معتقدان به اين مكتب بر ذائقه يـا عالقـة بـانوان تكيـه              

شـده از تئـوري ارجحيـت آشـكار رفتـار             توصيف ذيل، يك نظرية تعديل    . دكنن  مي
 از  Aدهد كـه كـاالي        اگر برچسب قيمت دو كاال نشان مي      «: كند  مشتري را بيان مي   

تر نيست در آن صورت تنها يك توجيه موجه براي انتخاب مشتري               ارزان Bكاالي  
  2.»را دوست داردخرد به اين دليل كه آن   را ميAمشتري كاالي : وجود دارد

لذا توصيف تئوري انتخاب حرفه براي زنان در چارچوب سرماية انـساني             
گويد كه شغل     اين است كه اگر برچسب دستمزد دو شغل براي ايشان به ما مي            

A       درآمد بيشتري از شـغل B               نـدارد، در آن صـورت فقـط يـك توجيـه بـراي 
دليـل اينكـه آن را        شوند بـه     مي Aزنان وارد شغل    «: انتخاب كارگر موجود است   

وقـت، مرخـصي و       انساني گرايش به كار نيمـه       مكتب سرماية   . پسندند  بيشتر مي 
بر قدرت انطباق     ترك شغل، و در نتيجه گرايش زنان به مشاغلي خاص را مبتني           

  3.»داند آن با الگوهاي رفتاري و زندگي خانوادگي ايشان مي
ندن مطلوبيت، ايـن نتيجـه را   حداكثر رسا اين تئوري با بررسي رفتار عقالنيِ به   

آورنـد كـه در دورة عـدم مـشاركت       دهد كه زنان به مشاغلي روي مـي         دست مي   به
عبارتي در ايـن   احتمال از دست دادن آنها كمتر باشد و به ...) داري و  بارداري، بچه (

  .هاي كسب شده را داشته باشند دوره حداقل ميزان استهالك مهارت
ز زنان در مشاغلي خاص شده است؛ مشاغلي كه         تمام اين موارد موجب تمرك    

تـر و در نتيجـه دسـتمزد          ند؛ و كـارايي پـايين       به مهارت كمتري نياز دارند؛ كاربرتر     
ثبـاتي    بر اين مبنا يك كارفرماي عاقل بـراي مقابلـه بـا بـي             . كمتري خواهند داشت  

                                                            
1. Jusenius Garol L., The Influence of Work Experience and Typicality of 

Occupational Assignment on Women’s Earnings. 
2. Baumol William J., Economic Theory and Operations Research, p. 198.  
3. Ibid, p. 185-187. 
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عرضة كار زنان با پرداخت دستمزد كمتر و استخدام آنـان در مـشاغل غيرحـساس      
رغم اصل اولية اقتصادي، كه قيمـت         در نقد اين نظريه بايد گفت به      . گويد  اسخ مي پ

گونه كـه رويكـرد بـرگمن از          شود، همان   در تقابل منحني عرضه و تقاضا تعيين مي       
نظـر    پوشد، مكتب سرماية انساني نيز اغلب از در         مالحظات سمت عرضه چشم مي    

    1.عاجز است) كارفرمايان(گرفتن عوامل سمت تقاضا 

  2 مدل بازار كار دوگانه.3ـ4
ترين كـاربرد رويكـرد بـازار كـار داخلـي بـراي               تحليل بازار كار دوگانه، اصلي    

فرض اصـلي تحليـل بـازار       . پاسخگويي به مسائل دستمزد و اشتغال زنان است       
بخش اوليه، بـا    . گردد  مي  بندي مشاغل به اوليه و ثانويه باز        كار دوگانه، به تقسيم   

كوشـد    رساندن سود، در استخدام نيروي كار فعال و پايدار مي         هدف به حداكثر    
مشاغل اوليه با مزد زيـاد و       . گيرد  و كمتر تحت تأثير نوسانات اقتصادي قرار مي       

امكان پيشرفت باال، به لحاظ لزوم ثبات شغلي، بـراي كارفرمـا اهميـت زيـادي                
تـر در   دارند و تعويض شغل پرسنل زن يعني اين خطر وجود دارد كه زنـان كم              

رغـم توانـايي و مهـارت برابـر بـه هنگـام            سان بـه    بدين. مشاغل باال قرار گيرند   
شوند، در قيـاس      نظر گرفته مي    استخدام، مردان كه كارگران و كارمندان ثابت در       

ايـن  . با بانوان، فرصت و امكان بيشتري براي استخدام در مشاغل اوليـه دارنـد             
ليدي دارد و بـر امكانـات آتـي         نگرش بر نقشي كه شغل آغازين در مؤسسة تو        

و نيز بر فرصـت     ) آموزش در حين كار و تجربه     (دست آوردن سرماية انساني       به
هـاي شـغلي آنـان        دهد كه رفتار كارگران به ويژگي       ارتقا تأثير گذاشته، نشان مي    

كه بيشترين غيبت در كار و تعويض شـغل، معمـوالً در               آنجا   بستگي دارد، و از   
گيـرد، معمـوالً شـمار زنـان در           دون آينده صورت مـي    سطح مشاغل جزئي و ب    

  .گونه مشاغل بيشتر است اين
دار بودن يـا      تجرد يا تأهل، طالق، بچه    (سطح آموزش، وضعيت خانوادگي     

قطعـه     موجب ناپيوسته بودن و قطعه      )شهري يا روستايي  (و محل اقامت    ) نبودن
                                                            

1. England, The Failure of Human Capital Theory to Explain Occupational 
Job Segregation Journal of Human Resource, p. 358-370. 

2. Dual Labor Market Theory. 
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رد بـازار كـار     آنان طـي زنـدگي خـود بارهـا وا         . شود  شدن مشاركت بانوان مي   
  1.شوند و الگوي مشاركت ايشان تحت تأثير تغييرات زندگي است مي

در مشاغل بخش اول، ثبات كارگر در كـار بـراي كارفرمـا اهميـت دارد و                 
شود بـه ايـن معناسـت كـه احتمـال             جايي بيشتري كه در زنان مشاهده مي        جابه

 اگر كيفيـت    روي، حتي    اين   از. جذب ايشان در مشاغل بخش دوم زيادتر است       
نيروي انساني پيش از ورود به شغل برابر باشد، احتمال به كار گمـاردن مردهـا              
در مشاغل بخش اول كه امكان پيشرفت بعدي در آنها از لحاظ مزد و آمـوزش                

  . هاست اي و ترفيع زيادتر است، بيش از زن حرفه
ردان نظرية بازار كار دوگانه به تبيين چگونگي توزيع مشاغل بين زنان و مـ             

هـاي   كند؛ اما چگونگي جداسازي بر مبناي جنسيت را در درون بخش  كمك مي 
تواند هم بعد ثابت و هم ناپايـدار بـازار            هايي را كه جنس مي      اول و دوم و دليل    

  .سازد كار تلقي شود، روشن نمي
  آميز انتخاب منطقي و عوامل غيرتبعيض. 3ـ5

عوامل تبعيض و تفكيك بـازاري،      جز    اقتصاددانان معتقدند بسياري از عوامل، به     
بنابراين مشاهدة  . بر تفاوت دريافت و نوع مشاغل زنان و مردان تأثيرگذار است          

هزار دالر درآمد دارد ولـي درآمـد يـك مـرد معـادل                اينكه يك زن سالي بيست    
هزار دالر است، لزوماً به معناي شاهدي بر تبعيض جنسي و تفكيـك بـازار                 سي

ت حتي زماني كه ايـن مـرد و زن از نظـر تحـصيالت               كه اين تفاو    نيست؛ چنان 
بـسياري  . كننـد نيـز صـادق اسـت         اند و بـراي يـك كارفرمـا كـار مـي             همسطح

وري  آساني موجـب بهـره    هاي ذهني ممكن است به      فرض  جز پيش   مالحظات، به 
  .  زن مورد نظر شودازبيشتر مرد مورد نظر 

 بـانوان اساسـاً در   برخي اقتصاددانان معتقدند سطوح جايگاه شـغلي پـايين        
كنندة نظريـة     عامل ايجاد . نتيجة تصميمات منطقي و آزادانة آنان پديد آمده است        

بينـي   فوق اين است كه بيشتر زنان مراحل ازدواج و نگهداري از فرزند را پـيش         
شود كه بانوان بين دورة كاركرد بازاريِ خود و           كنند و اين مسئله موجب مي       مي

هاي اقتصادي    ماندگي  ندازند، كه همين امر سبب عقب     زمان ازدواجشان فاصله بي   
  . زنان است

                                                            
1. Michael J. Piore, The Dual Labor Market: Theory and Implications, p. 196-197. 
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 درصد نيروي كار زنـان بـين        85 دريافت كه بيش از      1محض نمونه، سورنسن  
درصـد كمتـر از     اند و اين زنان سـي  طور مقطعي كار كرده  سالگي سال به41 تا  35

در همـين بـاره    2.انـد  اند درآمـد داشـته      بانوان همين گروه سني كه كار مداوم داشته       
گيرنـد احتمـاالً در منـاطق         كارهايي كه زنان بـه عهـده مـي        « : فوخس معتقد است  

وقت باشد بيشتر است و  هاي شغلي پاره مسكوني مستقر بوده، احتمال اينكه فرصت
  3.»تر است نان سازگارتر و موافق هاي اولية سنتي آ طور كلي با نقش به

داري سـنتي خـود،       هاي خانـه    م نقش  منظر، زنان در تالش براي انجا       از اين 
شـده   هـاي تعريـف   هاي سازگارتري با اين نقش    كوشند تا در بازار كار، شغل       مي

گيري زنان دربارة سرماية انساني، ساعات كار و محل كار،            اين تصميم . برگزينند
بيني زنـان     پيش. انجامد  به درآمدهاي كمتري براي ايشان در مقايسه با مردان مي         

بماننـد، موجـب      طـور دائـم در نيـروي كـار بـاقي              توانند به    كه نمي  در اين باره  
فعاليـت   هايي نظير پرستاري يا دبيري مـدارس ابتـدايي را كـه بـه           شود شغل   مي

خانگي بيشتر وابستگي دارند، ترجيح دهند، مفهوم اين تئـوري ايـن اسـت كـه                
يـشتر،  ها، ب   هاي اقتصادي، نه همة بخش      هاي دستمزدي در بعضي فعاليت      تفاوت

  . نتيجة مالحظات زنان است، تا تبعيض صورت گرفته در حق ايشان
هـاي اجتمـاعي، سـاعات كـاري،          مشاغل از نظر عواملي همچون موقعيـت      

از سـوي ديگـر،     . انـد   محل استقرار، ريسك و تصادفات مرگ بـا هـم متفـاوت           
در ايـن تئـوري     . هاي متفـاوتي دارنـد      هاي شغلي و انگيزه     متقاضيان كار ترجيح  

هـا    دنبال و در نتيجة ايـن تفـاوت         هاي اقتصادي به    هاي دستمزد در بخش     فاوتت
هاي با  كاري، شغل بنابراين اگر زنان ارزش زيادي براي ساعات كم . دهند  رخ مي 

هـا ممكـن      اند، ايـن تـرجيح      تر به منزل قائل     امنيت بيشتر و مناطق كاري نزديك     
بـرعكس در   . شـته باشـد   است دستمزد و درآمد كمتري براي آنان بـه همـراه دا           

هايي كه مردان، ساعات بيشتر كـار، مخـاطرات بيـشتر و نـاراحتي محـل                  بخش
هـا    گونـه تـرجيح     گزينند، درآمد و ميزان دستمزد براي اين        استقرار شغل را برمي   

  . بيشتر است

                                                            
1. Sorensen. 
2. Macpherson and Brue Macconnell,  “Labor Market Discrimination” 

Contemporary Labor Economics, Chapter 1, p. 455-460. 
3. F. Fuchs, Victor How We Live, p. 28-29. 
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ويژه بانوان متأهل، در مقايسه بـا مـردان بـه مـشاغل      افزون بر اين، زنان، به 
طور متوسط در قياس با       ري دارند و بايد افزود كه مردان به       وقت عالقة بيشت    نيمه

كند كه ميـل      فوخس اشاره مي  . كنند  زنان ساعات كاري بيشتري در هفته كار مي       
بنـدي    وقت يا ساعات كمتر كار، توجيهي بـراي تقـسيم           زنان براي كارهاي نيمه   

دودي هاي محـ    مشاغل و در نتيجه دستيابي به درآمد كمتر آنان است؛ زيرا شغل           
تر از  هاي كاري نسبتاً كوتاه وقت و هفته توانند براي كار نيمه    هستند كه بانوان مي   

  .عهدة آنها برآيند
كوشند در مـشاغلي كـه بـه             شغل مي   نتيجة نخست اينكه، زنان در انتخاب     

كـه در تئـوري       اين وضعيت، همچنـان   . فعاليت كمتري نياز دارند منحصر شوند       
دوم اينكه، . انجامد  تر مي   ه شد، به دستمزدهاي پايين    هاي تراكم جمعيت گفت     مدل

گـردد، بلكـه بـه همـت و تـالش             نمـي   دستمزدها تنها به مدت زماني شغل بـاز       
صـورت اختيـاري      كـه زنـان بـه          آنجـا    از.  دارد  شده بـراي كـار بـستگي        صرف
گزيننـد، دسـتمزد و درآمـد ايـشان در            هايي با شدت تالش كمتر را برمـي         شغل

ديـدگاه انتخـاب منطقـي معتقـد اسـت تـصميم            . ردان كمتـر اسـت    مقايسه با م  
داوطلبانة زنان، با سطح و نوع تحصيالت ايـشان و همچنـين نـوع شـغلي كـه                  

  . گزينند، مرتبط است برمي
سـازد كـه      هاي اقتصادي تقاضاي نيروي كار زنان روشن مي         مروري بر تئوري  

اي از علـل و آثـاري         مسئلة تقاضاي نيروي كار ويژة زنان متضمن تركيـب پيچيـده          
هـاي چگـونگي حـضور       بر واقعيت، بايد به همة جنبه       است كه براي قضاوتي مبتني    

قـدر كـه مـشكالت        رسد همـان     نظر مي   به. هاي اشتغال توجه كرد     بانوان در صحنه  
طرف تقاضاي بازار كار، از جمله نگرش صاحبان بنگـاه و كارفرمايـان در محـدود                

و ثانويه نقش دارد، تصميم بانوان به برگزيدن نوع         ساختن بانوان به مشاغل محدود      
مشاغل همسو با انجام وظايف همـسري و مـادري واقعيتـي اسـت كـه كتمـان آن           

شـايد بتـوان    . تواند توجيه مناسبي براي ارتقاي حضور اقتصادي بـانوان باشـد            نمي
هاي  شنظر گرفتن گراي ريزي در زمينة اشتغال بانوان اگر با در نتيجه گرفت كه برنامه 

مندي بيشتر آنـان گـشته،        فردي و وظايف طبيعي ايشان صورت پذيرد موجب رضا        
نيـز از سـوي ديگـر، بـا         . بخـشد   هاي مربوط، ارتقا مي     وري ايشان را در حيطه      بهره
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كلي در زمينة ايجـاد تقاضـا         وري باالتر، نگرش كارفرمايان به      افزايش حضور و بهره   
ايـن وضـع در حـالي رخ        . يابـد   وان تغيير مـي   گونه مشاغل معموالً به نفع بان       در اين 

دهد كه مسئلة تراكم جمعيت زنان در مشاغل زنانه و معضل كاهش دسـتمزد را                 مي
هاي جديد شغليِ متناسبِ بانوان و نيز تنوع بخشيدن به  بايد با ايجاد و معرفي حوزه

 .آنها مرتفع ساخت

  مروري بر وضعيت اشتغال زنان در ايران. 4
 هجري شمسي، ايران    1404از جمهوري اسالمي ايران در افق       اند  براساس چشم 

يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقـه،              كشوري توسعه 
بخش در جهان اسـالم و بـا تعامـل سـازنده و       الهام  با هويت اسالمي و انقالبي،    

ي براسـاس   ريز  از اين منظر برنامه   . بيني شده است    الملل پيش   مؤثر در روابط بين   
گذاري،   مشي و هدف    قواعد اصلي فرهنگ و اقتصاد حاكم بر جامعه، تعيين خط         

گذاري براي حركت از وضعيت موجود به سـمت وضـعيت             و سرانجام سياست  
ريزي دربارة بازار كار است، كه در خصوص زنان           هاي برنامه   مطلوب از ويژگي  

  .كوششي دوچندان نياز دارد
   ايرانساختار اشتغال زنان در. 4ـ1

پس از ظهور انقالب اسالمي و وقوع جنگ تحميلي كشور جمهـوري اسـالمي              
هـاي گونـاگون      نوسـان . رو شـد    ايران با مـشكالت اقتـصادي پرشـماري روبـه         

اقتصادي و وقوع جنگي تحميلي از جمله عواملي است كه موجب افت اشتغال             
هـاي    طـي سـال   .  شـده اسـت    1365ــ 1355هـاي     براي هر دو جنس بين سـال      

 با توجه به باال بودن حضور زنان شاغل شهري در بخش صـنعت،            1365ـ1355
دليـل مـشكالت جنـگ، تحـريم اقتـصادي و در نهايـت                كاهش اشتغال زنان به   

  .تعطيلي كارخانجات صنعتي چشمگيرتر است
  

 سال روستاها شهرها كل كشور
 مرد زن مرد زن مرد زن

1335 5/99 1/97 5/99 95 7/99 1/98 
1345 91/4 7/90 2/96 94 1/89 8/88 
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1355 83/6 9/90 1/84 95 3/78  4/87 
1365 6/74 1/87 8/70 4/86 4/79 9/87 
1375 6/86 5/91 5/87 6/91 7/85 4/91 
1376 06/85 2/87 8/81 1/88 39/88 95/85 
1377 25/86 76/87 75/80 8/87 71/90 7/87 
1378 39/86 47/86 6/79 95/86 21/92 85/85 
1379 54/83 16/86 47/76 45/86 04/90 77/85 
1380 1/81 07/86 79/73 74/86 32/88 15/85 
1381 61/77 82/88 41/69 23/88 59/86 58/89 
1382 81/78 86/89 5/71 67/89 97/88 22/90 
1383 14/82  91 91/72 82/89 28/93 17/93 
1385  65/76  19/89 53/77 17/90 52/74 11/87 

  
  )1385 ـ1335(غال به تفكيك نقاط شهري و روستايي و جنس نرخ اشت .1جدول 

  )1385هاي اشتغال و بيكاري خانوار، سرشماري  سالنامة آماري كشور، آمارگيري از ويژگي: مأخذ(
دليـل   هاي اشتغال زنـان روسـتايي بـه    ها نوسان با وجود اين، در همين سال    

وضعيت اشتغال  . دشو  دور بودن از مشكالت پيش آمدة اقتصادي كمتر ديده مي         
 هـد د ميشده نشان  نظر گرفته   هاي در   روستايي طي سال   زنان در مناطق شهري و    

 زيـرا   دارد؛ زنان شهري كمتر نوسان      در مقايسه با   اشتغال زنان روستايي     سيركه  
ي هـا  تمـسئولي هاي روستايي زنان در ايـران بـا مراقبـت از كودكـان و                فعاليت
  .داري سازگارتر است خانه

  
   عمدة فعاليتهاي بخش  سال

1365  1375  1385  
  4/25  7/16  6/26  كشاورزي
  5/33  5/34  9/22  صنعت

  1/44  9/45  9/45  خدمات 
  0/0  0/3  7/4  بندي غير قابل طبقه

  
هاي  هاي عمده فعاليت در سال  توزيع نسبي زنان شاغل در بخش.2جدول 

  1385ـ1365
  ) مركز آمار ايراننتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن،: مأخذ(
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پس از هاي   فعاليت در سالةهاي عمد  توزيع نسبي زنان شاغل در بخش.1نمودار 

  1385ـ 1365انقالب 
نعت و خـدمات در   اشتغال زنان در سه بخش كشاورزي، ص       الگوي ةمقايس

 ايـن دهـه،     طـي از آن اسـت كـه        ي در كل كشور حـاك     1375 و   1365قطع  دو م 
فراواني نسبي اشتغال زنان در بخـش كـشاورزي كـاهش و در بخـش صـنعت                 

هـاي آمـاري      براسـاس داده  .  و در بخش خدمات ثابت مانده است       يافتهافزايش  
هـاي مختلـف      توان نتيجه گرفت كه گرايش زنـان بـراي اشـتغال در بخـش               مي

ها از    سوي صنعت، و در روستا      ها از بخش خدمات به      فعاليت اقتصادي در شهر   
گـرايش زنـان بـه بخـش        . بخش كشاورزي به سوي صنعت تغيير كـرده اسـت         

وضع مزبور البته توجـه بـه       . ويژه در مناطق روستايي چشمگير است       صنعت، به 
بافي و صنعت   هايي نظير قالي    طلبد كه بسياري از زنان در فعاليت        اين نكته را مي   

اند كه اين امر به رشـد جمعيـت شـاغل در              نساجي در روستاها مشغول فعاليت    
توزيع جمعيت شاغل كشور به تفكيك جنسيت در  .انجامد صنعت روستايي مي

ويـژه    به(، بخش خدمات    1375اي است كه در سال        گونه  هاي اقتصادي به    بخش
) دستي و خانگي    ويژه صنايع   به(، صنايع و معادن     )آموزشي و بهداشتي  خدمات  

 درصد در ايجاد اشـتغال بـراي زنـان          7/16،  5/34،  9/45و كشاورزي به ترتيب     
  .اند نقش داشته
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 در گـروه    1385 تا   1355هاي    درصد اشتغال در بخش كشاورزي طي سال      
مـردان در   نـرخ رشـد اشـتغال       . زايش داشته است   و براي زنان اف    ،مردان كاهش 

 و نرخ رشد    ، درصد 47/46برابر   1385 تا   1355هاي   بخش كشاورزي طي سال   
  .درصد بوده است 03/35ماگر براي زنان در اين دوره اين ن

 شـدت  بـه  1365 تـا    1355هـاي    درصد اشتغال در بخش صنعت طي سـال       
 از سال چندهر ؛ استنهاده رو به افزايش دوباره 1365 ولي از سال يافتهكاهش  
ـ         دوباره،  1375 نـرخ  . ايـم   رو بـوده   ه با كاهش اشتغال زنان در بخش صنعت روب

 4/14 برابـر    1385 تـا    1355هاي   طي سال  صنعتن در بخش    مردا رشد اشتغال 
 . درصد بوده است   73/37درصد و نرخ رشد اين نماگر براي زنان در اين دوره            

 1385 تا   1355هاي  توسط طي سال  طور م  نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات به      
  1.داشته است  درصد افزايش92/32 درصد و براي زنان 83/51در ميان مردان 

سـازي و واگـذاري       سـوي خـصوصي   ، به همراه حركت به      1381 از اواخر 
هاي دولتي به بخش خـصوصي و تعـاوني و گـسترش              سهام و مديريت شركت   

فعاليت بخش خصوصي، دولت ايران با هدف اصالح عدم تـوازن سـاختاري و              
سازي نرخ ارز، اصالحات تجاري، تصويب        هايي چون يكسان     به فعاليت  ،نهادي

اجـازة تأسـيس    صـدور   خـارجي، اصـالحات ماليـاتي و        گـذاري     قانون سرمايه 
  .خصوصي اقدام كرده استهاي  بانك

  
  شغلي وضع     اظهار نشده بخش تعاوني بخش عمومي بخش خصوصي

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن سال
1375 11/48 63 82/33 45/25 44/0 34/0 63/17 21/11 

1376 06/57 71/64 72/27 12/22 18/0 33/0 04/15 84/12 

1377 15/63 65/67 94/22 77/19 14/0 31/0 77/13 27/12 

1378 67/62 59/67 52/23 52/18 2/0 35/0 61/13 54/13 

                                                            
، مركز امور زنان و خانواده      )1385ـ1355(گزارش وضعيت زنان در جمهوري اسالمي ايران         .1

  . رياست جمهوري
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1379 12/60 33/67 15/23 5/18 2/0 3/0 53/16 87/13 

1380 42/57 06/68 53/23 74/17 1/0 2/0 95/18 14 

1381 23/56 9/67 3/24 69/20 05/0 2/0 42/22 21/11 

1382 18/53 83/68 58/25 89/20 03/0 15/0 21/21 13/10 

1383 97/58 92/70 08/23 9/19 09/0 19/0 86/17 99/8 

1385 76/45 56/67 62/28 09/20 0 0 62/25 35/12 
  

 )1385 ـ1375(نرخ اشتغال به تفكيك وضع شغلي و جنس  . 3جدول 
  )1385 سرشماري، اي اشتغال و بيكاري خانواره گيري از ويژگي آمار ، آماري كشورة سالنام:ـأخـذم(

  .جمعيت فعال همان جنس: اين محاسبات عبارت است از در جمعيت هدف* 
 

سازي و كاهش تـصدي دولـت، بـه همـراه آزادسـازي و ايجـاد                خصوصي
ويژه اشتغال زنـان      محيطي رقابتي، بر متغيرهاي كالن اقتصاد از جمله اشتغال، به         

  . اثرگذار استآموختة آموزش عالي، دانش
  تحوالت اشتغال زنان پس از انقالب اسالمي. 4ـ2

. شـد   پس از انقـالب اسـالمي تغييـر سـاختاري سـريع، يـك ضـرورت تلقـي                   
هاي دولت، چگونگي رشد اقتصادي و توزيع آن، برابـري            دگرگوني در سياست  

هاي   بيشتر در برخورداري از منافع اقتصادي، و سرانجام تحول بنيادي در ارزش           
هاي الزم رشد اقتصادي خودكفـا در      منزلة شرط   ج جامعه و مشاركت مردم به     راي

  .توسعه، طرح و تأكيد شد
دسـت، همـراه بـا        فراهم آوردن امكانات آموزشي حتي در روسـتاهاي دور        

ويژه پدران، از نظام آموزشي و اسالمي دانـستن آن، در             تفسير جديد خانواده، به   
 فرهنگيِ فراروي آموزش دختـران را       رنگ شدن موانع    حد چشمگيري زمينة كم   

در دهة نخستين پس از پيروزي انقالب با گسترش آموزش دختران           . فراهم كرد 
در سطوح ابتدايي و متوسطه، سياست گسترش آموزش عالي با افزايش ظرفيت            

هاي دولتي و تأسيس دانشگاه خصوصي، زمينه را بـراي ارتقـاي سـطح           دانشگاه
هـاي توليـدي،      از سوي ديگـر، تغييـرات بخـش       . هاي بيشتر فراهم آورد     آگاهي
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. مشكالت اقتصادي و آغاز جنگ موجب كاهش عرضة كار بازاري بـانوان شـد             
 2/8 درصد به    9/12ساله و باالتر از       در اين دوره سهم زنان فعال در كل زنان ده         

 درصد  8/13درصد و به همين ترتيب سهم زنان شاغل در كل اشتغال كشور از              
  .هش يافت درصد كا9/8به 

هايِ بـسيارِ كـشورهاي گونـاگون در زمينـة            رغم تجربه     در دوران جنگ، به   
هـاي    تلـف فعاليـت   هـاي مخ     كردن نيروي كار زنان با مردان در حوزه          جايگزين

گزيني در كشور محقق نشد و اطالعات آماري از كاهش آمار           اقتصادي، اين جاي  
كاهش باروري در كشور، كـه  سير رو به . دهد اشتغال زنان در اين دوره خبر مي 

، يعني زمـان سرشـماري      1365 آغاز شده بود، تا سال       1355ـ1345هاي    از سال 
از سوي ديگر، سياسـت  . بعدي ادامه نيافت و در آغاز اين دوره تغيير جهت داد          

شـد در     هاي پـيش از انقـالب تبليـغ و تـرويج مـي              كاهش جمعيت كه در سال    
هـاي    كه براساس يافتـه      آنجا  ت، و از  هاي پس از انقالب جهت ديگري ياف        سال

اي منفـي وجـود دارد        پژوهشي، بين ميزان مواليد و ميزان اشـتغال زنـان رابطـه           
براساس نتايج سرشماري عمـومي نفـوس و        . موجب اُفت آمار شاغالن زن شد     

، ميزان باروري كل، هفت بچه براي هر زن بود كه در مقايـسه بـا                1365مسكن  
در اين دوره، شـدت     .  افزايش چشمگيري داشته است    ،1355رقم متناظر آن در     

  1.تغيير در مناطق شهري بارها بيش از مناطق روستايي است
، توليد ناخـالص داخلـي بـه علـت وقـوع            1365ـ1357هاي    در دورة سال  

طور متوسـط سـاالنه      هاي اقتصادي، به     تحميلي و تحريم   انقالب اسالمي، جنگ  
يارد ريال رسيد كه در كاهش اشـتغال   ميل9/10688دو درصد كاهش يافت و به    

اگرچه متغيرهاي اقتصادي ـ اجتمـاعي مطـرح    . كلي و اشتغال زنان تأثير داشت
 داشـته   1365ـ1355ال زنان در دورة     ـزا در كاهش اشتغ   ـشده هريك سهمي بس   

هاي پس    در سال . است، سهم تأثير متغيرهاي فرهنگي نبايد ناديده انگاشته شود        
كـرد      طـور جـدي مخالفـت مـي          كه با امر اشتغال زنان بـه       از انقالب نوع بينشي   

                                                            
، »تحليلي بر عوامل اقتصادي مؤثر در اشتغال زنان ايران« مصطفي عمادزاده، صادقي ومسعود . 1
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   اشتغال زنان  310

  

. برگرفته از تجربة حضور زنان در مشاغل اقتصادي در زمان پيش از انقالب بود   
جـاي حـضور در       روي، بسياري حضور زنان در حوزة خصوصي را بـه              اين   از

از سوي ديگر، عدم تجهيز زنـان بـه         . كردند  اقتصاد عمومي تشويق و ترويج مي     
هاي انساني الزم براي ورود به بـازار كـار در دوران پـيش از انقـالب و                    يهسرما

هاي تحصيلي باال، از جمله عواملي بود كه بر سـير             محدوديت آموزش در دوره   
  .اُفت اشتغال زنان تأثيرگذار بوده است

پس از جنگ تحميلي با پذيرش ضرورت تغييـرات در اوضـاع اقتـصادي،              
 عقاليي منافع حاصل از آن براي همگـان مـدنظر           رشد اقتصادي همراه با توزيع    

فارغ از ميزان موفقيت در اين اهداف، مسئلة مهمي كـه برنامـة اول      . قرار گرفت 
رو شد انباشت گستردة سرماية انساني        توسعه پس از انقالب اسالمي با آن روبه       

از ديگر موضوعات مطرح در برنامة اول توسعه، سياست تنظيم خـانواده و             . بود
، سطح باروري دوباره سير نزولـي       1365پس از سال    . ر رشد جمعيت است   مها

 بچه بـه ازاي هـر زن رسـيد و سـهم زنـان در      7/5، به حدود 1370يافت و در   
، شمار شاغالن كل كـشور،  1370ـ1365در دورة زماني .  درصد شد  4/9اشتغال  

 يافت و    هزار نفر ارتقا   6/13096 درصد، به    5/3اي معادل     با متوسط رشد ساالنه   
با پايان جنگ و تغيير نگرش حاكم به نفع حضور زنان در بازار كـار و كـاهش                  

 هزار نفر و سهم زنان در اشتغال بـه          2/1231نرخ بيكاري، شمار شاغالن زن به       
طور متوسـط     اين درحالي بود كه توليد ناخالص داخلي نيز به        .  درصد رسيد  4/9

ميليارد ريال رسيد كه در واقع، دليل  1/13264 درصد افزايش يافت و به 4/4ساالنه 
 شـاغالن، بـا    شمار كـل 1375ـ1370هاي  در سال . اصلي افزايش اشتغال كل است    

 هزار نفر افـزايش يافـت   6/14571 درصد، به 2/2اي معادل  متوسط رشد ساالنه 
 هزار نفر و سهم آنـان در اشـتغال          4/1765و شمار شاغالن زن در اين دوره به         

   1.يش يافت درصد افزا1/12به 
دهند كه افزايش سـطح تحـصيالت، افـزون بـر اينكـه               ها نشان مي    پژوهش

                                                            
 ،»تحليلي بر عوامل اقتصادي مؤثر در اشتغال زنان ايران« مصطفي عمادزاده،  وصادقيمسعود . 1

  .16، ص 1383، بهار 1، ش 2، دورة پژوهش زنان
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دهـد، موجـب بـاال رفـتن سـطح            هاي اشتغال را براي زنان افزايش مـي         فرصت
شود و در نتيجه، احتمال آنكـه دسـتمزد بـازار             دستمزد آنان در بازار كار نيز مي      

د بازار كار شوند افـزايش      باالتر از دستمزد كف زنان قرار گيرد و اين گروه وار          
هاي پس از جنگ نيز در ايران دربارة وضعيت اشتغال  اين سير طي سال   . يابد  مي

بـا افـزايش قابـل توجـه زنـان داراي مـدرك             . روشني قابل رؤيت است     زنان به 
  . دانشگاهي سهم اين گروه از زنان در كل نيروي كار شاغالن زن افزايش يافت

گذاران به    ريزي توسعه، پرداختن سياست     امههاي مختلف برن    در خالل دوره  
از علـل اصـلي     . اي يافـت    مباحث جنسيتي پس از انقالب اسـالمي ابعـاد تـازه          

هاي نخست پس از انقالب به بحث زنان، عقب افتـادن اصـل               توجهي برنامه   بي
اي كه تصويب برنامـة اول موجـب از دسـت             گونه  ريزي در كشور بود؛ به      برنامه

بنـدي اهـداف در زمينـة         ر براي شناسايي نيازها و اولويـت      دادن مدت زمان مؤث   
 داشت، و آن اين  اتالف زمان پيامد ديگري نيز در پي . موضوعات زنان شده بود   

بود كه گويا مشكالت زنان پس از گذشت يك دهه از انقالب اسالمي همچنان              
روي، بحث آمـوزش و        اين   از. رسيد  همان مشكالت پيش از انقالب به نظر مي       

بهداشت كه در دوران پيش از انقالب از نقاط اصـلي بحـث برانگيـز در زمينـة                  
بار با شدت بيشتر در جامعه طـرح شـد و سرفـصل               مشكالت بانوان بود، ديگر   

  . اول توسعه دربارة زنان قرار گرفتةاصلي برنام
 تحميلــي  هــاي اقتــصادي و مــشكالت برخاســته از جنــگ  تحــريم در پــي

هـاي تحقيقـاتي      خصيص بودجه بـراي انجـام طـرح       مشكالت كشور در زمينة ت    
در دهة نخست پس از انقالب آمار كم و محـدود           . روشني رخ نمود    زيربنايي به 

دليـل    ويژه تحقيقات انجام شده در زمينة مسائل زنـان، بـه            هاي پژوهشي به    طرح
سازي ملي موجب     ها در جايگاه سياسي و تصميم       گونه پژوهش   عدم اولويت اين  

بندي مسائل زنـان، از       ريزي و اولويت    هاي زيربنايي در امر برنامه     فقدان پژوهش 
عوامل فوق مؤيد اين مدعاسـت كـه در زمينـة بحـث             . جمله بحث اشتغال شد   

ساز و اجرايـي كـشور        اشتغال زنان در دهة نخست پس از انقالب بافت تصميم         
تـر  هاي اساسي در ايـن زمينـه كم         فارغ از پژوهش زيربنايي بوده و پيام اولويت       
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ريزي ابالغ   گذاران امر برنامه    مند از جانب مراكز علمي به سياست        صورت نظام   به
  .شده است

از ديگر مسائل مورد نقد در زمينة حضور اقتصادي زنان در دهـة نخـست               
پس از انقالب، جدي نگرفتن شرايط بهينه حضور زنان در عرصـة مـورد نظـر                

گيـري بحـث       بـا اوج   1375ز  هاي پس ا    اي كه در دهة دوم و سال        گونه  است؛ به 
رسيد امر مشاركت منحصر به حضور اقتصادي بـدون           مشاركت زنان به نظر مي    

اگرچه در دهة شصت    . سازي اين امر است     هاي الزم براي بهينه     مهيا كردن زمينه  
هاي وارد بر آن در كشور چنـدان          و اوايل دهة هفتاد مشكالت خانواده و آسيب       

هاي بعد اين مسئله جز مباحث اصلي فرهنگي         رسيد، در سال    جدي به نظر نمي   
همـسو بـا پررنـگ      . گير كـرد    گذاران را غافل    و اجتماعي قرار گرفت و سياست     

تنهايي ارزشمند و ماية مباهات عملكـرد         شدن بحث آموزش دختران كه خود به      
گرايي و مشكالت اقتـصادي، وسـعت         نظام بود، تهاجم گستردة فرهنگي، تجمل     

تر، رسوخ    هاي توسعه، و از همه مهم       مانده در برنامه     مغفول هاي طبقاتيِ   نابرابري
ها و باورهاي فمينيستي در متهم كردن نظام ادارة كـشور بـه مردسـاالري،                 بينش

هاي فرهنگي و دينـي،       همگي موجب شد در برابر تمايل جامعه به حفظ ارزش         
بازار كـار  دختران جوان با كسب سرماية انساني بيشتر، تا خود را آمادة ورود به    

  .هاي مادري و همسري جاي ايفاي نقش كنند به 
سير پرشتاب زنان براي كسب سرماية انساني از مسائل درخور توجهي اسـت             

 آينـده خبـر    كه در ادامة راه خود از رشد پرشتاب بحث مشاركت اقتصادي زنان در   
 بـه   1367 درصد در    1/69نام ناخالص زنان در آموزش متوسطه از          نرخ ثبت . داد  مي
، نـسبت زنـان     1377ــ 1367 در نتيجه، در     1. افزايش يافت  1376 درصد در    9/90

ــارغ ــه   ف ــارغ 6/57التحــصيل دورة متوســطه ب ــسبت ف التحــصيالن   درصــد و ن
  2. درصد رسيد و از مردان پيشي گرفت8/59دانشگاهي به  پيش

هاي مستقيم در مقررات تحصيالت عالي زنان با          از سوي ديگر، محدوديت   
 در نتيجـه، تقاضـاي      3. برطـرف شـد    1372رت علوم در دهم بهمن      تصميم وزا 

                                                            
  .1378ريزي، گزارش ملي توسعة انساني جمهوري اسالمي ايران،   و برنامهسازمان مديريت. 1
 .1381،  آماري كشورسالنامة،  مركز آمار ايران.2
، تهـران، مؤسـسه پـژوهش و        هـاي كـشور     جايگـاه زن در فعاليـت پـژوهش        سيما بـوذري،   .3

 .1381ريزي آموزش عالي،  برنامه
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ها و مؤسسات آموزش عـالي، بـا          اجتماعي زنان براي ادامة تحصيل در دانشگاه      
دسـت      گذاري انساني و گسترش دانش و مهارت و توانـايي و بـه              هدف سرمايه 

، 1376اي كـه در       گونـه   آوردن فرصت ورود به بـازار كـار، افـزايش يافـت؛ بـه             
 درصد رسيد و    36/49ها به     اني زنان نسبت به مردان براي ورود به دانشگاه        فراو

، در 9/53 بــه 1378، در 4/51 بـه  1377سـپس از مــردان فزونـي گرفــت و در   
 درصد رسيد و همچنان     7/59 به   1381 و در    6/57 به   1380، در   3/56 به   1379

  1.يابد افزايش مي
هـا نيـز از        زنـان در دانـشگاه     اساس، طبيعي بود كه فراواني پذيرش        اين   بر

 درصـد بـود و در       4/49 ايـن نـسبت      1376ي كه در    ا  گونه بهمردان پيشي گيرد؛    
 و در   6/61 بـه    1380، در   9/59 بـه    1379، در   2/57 بـه    1378، در   52 به   1377
  2. درصد رسيد7/62 به 1381

، 1382ــ 1381آثار اولي و مقدماتي اين سير آن است كه براي نخستين بار در              
نظـر   بت زنان در جمعيت دانشجويي كشور بر مردان فزوني گرفـت و بـدون در       نس

 38/50 درصـد و در دانـشگاه آزاد اسـالمي بـه     51گرفتن دانشگاه آزاد اسالمي، به    
  3. درصد رسيد68/50درصد و در مجموع آموزش عالي كشور به 

در پي اين رويداد، سهم جمعيت فعال زنان داراي تحصيالت عالي از كـل              
 درصـد در    9/19 بـه    1375 درصـد در سـال       3/17يت فعال زنان از حدود      جمع
 و  رسـيد  درصـد    5/23حـدود    بـه    1383 افزايش يافـت و در سـال         1379سال  
  . يابددامه و رشد چهارم توسعه اةشود اين روند تا پايان برنام بيني مي پيش

 ،1380ـ1375هاي    التحصيالن زن دانشگاهي در سال      با توجه به كثرت فارغ    
حث تبعيض مثبت و در حقيقت ايجاد فضاي بيشتر جهت مشاركت اقتـصادي             ب

  .جد پيگيري شد زنان در تدوين برنامة چهارم توسعه به
                                                            

، 1374بررسي وضعيت پذيرش در كنكور سراسري سـالهاي           فني و آماري،   هاي  دفتر بررسي . 1
 .1381 ،آموزش كشورو  به تفكيك جنس، معاونت فني و آماري سازمان سنجش 1381

 . همان. 2
، تابـستان   2، ش   2، دورة   پژوهش زنان ،  »زنان، آموزش عالي و بازار كار     «،  راستخواهف مقصود. 3

 .153ـ151، ص 1383
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نامنـد، بـه گروهـي از          نيـز مـي    2»عمل مثبـت  « كه گاه آن را      1تبعيض مثبت 
هاي قانوني و اشـكال اجرايـي و عملـي            ها و دستورالعمل    ساختارها، چارچوب 

هـايي خـاص بـه كـار گرفتـه       طور دائم يا در دوره توانند به  ميگويند كه آنها مي 
ويـژه را از مـوقعيتي   .... شوند تا يك گروه اجتماعي، سياسي، ديني، جنـسيتي و        

يافته امكانات رشد     صورتي شتاب   نامطلوب در كل جامعة مربوط خارج كرده، به       
مثبـت بـه   استفاده از سازوكارهاي عمل   . و شكوفايي بيشتري به آن گروه بدهند      

 در اروپا با تصويب گروهي از قوانين در سطح اتحادية           1984سود زنان از سال     
ايدة تبعـيض مثبـت و اسـتفادة آن در          . اروپا براي تقويت اشتغال زنان آغاز شد      

  .يابد  چهارم توسعه نمود مي وضوح در برنامة  هاي توسعة كشوري به برنامه
  ريـزي كـشوري، تـا روي        نامـه سير تشويق و ترغيب زنان به اشتغال، در بر        

دولت نهم با نگرشي كامالً متفاوت در       . كارآمدن دولت نهم همچنان ادامه يافت     
زمينة بحث مشاركت اجتماعي زنان، خيـر و صـالح زنـان را در بازگـشت بـه                  

هدف اين بود كـه     . داري معرفي كرد    خانواده و ايفاي شغل مقدس و معتبر خانه       
هـاي گـستردة      نظـر كـردن او از فعاليـت         فبا بازگشت زن بـه خـانواده و صـر         

هـاي شـغلي بيـشتري بـراي مـردان كـه              اجتماعي و اقتـصادي، ايجـاد فرصـت       
در همين زمينه   . مسئوليت اداره و سرپرستي خانوار را بر عهده دارند، فراهم آيد          

و براي تعيين كف و سقف حضور زنـان در جامعـه در مجلـس هفـتم، اليحـة                   
ستگي زنان مـورد اسـتقبال نماينـدگان قـرار          كاهش ساعات كاري و سن بازنش     

بر ممنوعيت كار زنان پس       وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مبني      گرفت و بخشنامة  
  . در ادارات وابسته به اين سازمان اجرايي شد18از ساعت 
حال، مخالفان ترغيب زنان به بازگشت به حـوزة خـصوصي معتقـد               اين  در

دانـد،    نـان را مـانع اشـتغال مـردان مـي          بودند برخالف تصور رايج كه اشتغال ز      
دهد اشتغال زنان موجب      مستندات تجربي و آماري كشورهاي مختلف نشان مي       

توجيـه آنـان ايـن بـود كـه بـا واگـذاري              . شود  زايي بيشتر در جامعه مي      اشتغال
مانـده از     هاي خانگي زنان به بازار براي پاسخگويي به تقاضاهاي باقي           مسئوليت

طـور    تواننـد بـه     نتي زنان، نهادها و مؤسـسات بـسياري مـي         ظاهر س   هاي به   نقش
                                                            

1. Positive Discrimination.  
2. Positive Action. 
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ها براي    كودك تأسيس مهد . خدماتي جايگزين مناسبي براي اين امر تلقي شوند       
رسـان    ها و نهادهاي متعدد خدمت      اندازي شركت   نگهداري كودكان، در كنار راه    

، كه انجام همة امور خانگي از جمله آشپزي، خريد و نظافت را به عهده دارنـد               
هـاي    حلي است كه هم نيازهاي خانگي زنان شاغل را كه معطوف بـه نقـش                راه

زايـي بـراي زنـان و     سازد و هم بـه اشـتغال    همسري و مادري است برطرف مي     
  .انجامد مردان ديگر مي

دليل افـزايش     از سوي ديگر برخي معتقدند مشكل بيكاري در جامعه، نه به          
دليـل مـشكل اصـلي        تصادي، بل به  هاي اق   تقاضاي زنان براي حضور در فعاليت     

بنـابراين  .  روي داده اسـت 1360انفجار جمعيتي اسـت كـه در نيمـة اول دهـة            
 جمعيـت كـشور را در   هاي پيچيـدة اجتمـاعي كـه    كشور در رويارويي با پديده  

برابر كرده، اكنون با انفجار در تقاضاي اشتغال و ورود به بازار              سال دو  25مدت  
همچنـين  . سـت   رو  كرده اسـت روبـه      تة زنان تحصيل  كار، كه بخشي از آن خواس     

هاي خارجي و عدم ارتبـاط سـازنده بـا اقتـصاد              شايد ناتواني در جذب سرمايه    
هاي اقتصادي كشور بـراي توسـعه در          جهاني موجب شده تا استفاده از ظرفيت      

  1.حد قابل قبولي نباشد كه بيكاري يكي از نتايج آن است

ـ     . 5 اي وضـع زنـان در حـوزة        محورهاي پيشنهادي بـراي ارتق
  هاي اقتصادي كشور فعاليت

هـاي اقتـصادي و       گيـري كـل نظـام       بايد اذعان كرد اگر توسعه به معناي سـمت        
 در جهـت رشـد       ...)گـذاري، اجرايـي و      اعم از نظام آموزشي، قـانون     (اجتماعي  

گيري كل نظام در جهت رشد اقتصادي اين اسـت            اقتصادي است، معناي سمت   
رحي به رشد اقتصادي نينجامد بايد حذف شود و حتي نظـام            كه هر برنامه و ط    

ديگـر،   عبـارت  بـه .  اقتصادي باشـد ةريزي توسع آموزشي نيز بايد تابعي از برنامه     
هاي فرهنگي و اجتماعي      ريزي  اقتصاد بايد زيربنا و مبناي همة تحوالت و برنامه        

خـانوادگي  با اين مفهوم، مناسبات بين توليد و مصرف، براي پيونـدهاي            . گردد
روي، در پاسـخ گروهـي كـه معتقدنـد             ايـن    از. نيز تعيين وضعيت خواهد كرد    

                                                            
1. httP.//www.zanan.co.ir/social/000570.htm1. 
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كمبودهاي حضور زنان در منزل، با خريد خدمات از سيستم كار بازاري جبران             
اند كه امـر تربيـت        بر آن   شود بايد اذعان كرد نظريات مختلف اقتصادي مبتني         مي

حيح، گذشت، ايثار و فداكاري     نظير خانگي چون تربيت ص      فرزند و توليدات بي   
و انتقــال آن در تربيــت فرزنــدان، خــدماتي نيــستند كــه در بــازار آزاد قابليــت 

شده برپاية عرضة نيروي    همة نظريات اقتصادي ذكر   . ه باشند وفروش داشت   خريد
كار زنان به اين نكتة مهم توجه دارند كه زنان در تقـسيم مـدت زمـان روزانـة                   

بنـدي سـومي نيـز كـه همـان            كار بازاري به تقسيم   خود، افزون بر استراحت و      
بـا تمـام تـدابير و       . پرداختن به حوزة كار خانگي اسـت تـوجهي ويـژه دارنـد            

ترفندهاي امروزة جهان اين واقعيت شيرين همچنان برجاست كه زنانْ خـانواده       
از سويي ديگـر،    . دهند  و فرزندان را همچنان بر كار و اشتغال بازاري ترجيح مي          

هاي سرماية انساني، آنان خواهان مـشاركت بيـشتر اجتمـاعي     ي شاخصهبا ارتقا 
شـود؛    هـاي اقتـصادي خالصـه مـي         هستند كه بخشي از آن در عرصـة فعاليـت         

هاي   تر از انگيزة كسب درآمد، بانوان خواستار ظهور توانمندي          اي كه مهم    گونه  به
تمـاعي  تـر، بلـوغ اج      خود، همراهي با جريان رشد تكامل ملي، و از همـه مهـم            

هاي ذاتي زنان در جامعه، اگرچـه منـوط بـه             ارتقاي ويژگي . فردي خود هستند  
حضور زنان در حوزة اجتماعي است، قطعاً به معناي منحـصر شـدن زنـان بـه                 

هـايي از حـضور       اصل مزيت نسبي و يافت سرفصل     . مشاركت اقتصادي نيست  
مطابقـت  هـاي زنـان         هـا و خواسـت      اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه با گرايش      

ها، مفيـد     گونه جايگاه   وري و حضور زنان نيز در اين        داشته، از سوي ديگر، بهره    
با توجه بـه    . و مؤثر باشد، مقدمة اصلي بحث توسعه در يك نظام ارزشي است           

  :شود مطالعة حاضر، به نكاتي چند دربارة بحث اشتغال زنان در كشور اشاره مي
 اليتناهاي الهي سرچـشمه     تكامل در طول حيات بشر از سرچشمة ذات       . 1

اي كه مسلم     گونه  گرفته، همچون حيات در طول تاريخ جاري و ساري است؛ به          
هـاي مختلـف    عرصه. نمايد ناپذيري سير تكامل، اصلي و روشن مي    بودن تعطيل 

اجتماعي ميدان ظهور توانايي فردفرد جامعه از هر جنس است، و شايد اجتماع،         
گيـري از     اي فطري و ذاتي زن و مـرد و بهـره          ه  بيش از هر چيز به بروز ويژگي      

روي، همراهي و همگامي زنان با        اين   از. هاي هر دو جنس نيازمند است       ويژگي
بلوغ اجتماعي و قرار گرفتن در جريـان تكامـل توسـعة نظـام الهـي و ارتقـاي                   
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اي آرمـاني، اصـلي انكارناپـذير         ادبيات و زبان مفاهمة آنان در سـاختن جامعـه         
 در ادبيات و هماهنگي زبان مفاهمة دو جنس از جملـه اصـولي              اختالف. است

هاي پرواز جامعة الهي      است كه در صورت فراموشي، موجب نامتعادل شدن بال        
دست گرفتن ادبيات سازماني زنان از جمله نحوة          نكتة مهم اينكه اگر به    . شود  مي

گـذاران ملـي و براسـاس ضـوابط و            حضور اقتصادي بانوان از جانب سياسـت      
هـاي گونـاگون      مقررات مذهبي و ملي صورت نگيرد، حضور زنـان در عرصـه           

نتيجـة چنـين سـيري جـز ايـن          . اجتماعي رنگي تبعي به خود خواهـد گرفـت        
كــارگيري  نخواهــد بــود كــه تمــام ســاختارهاي تربيتــي، نظــام آموزشــي و بــه

هاي وارداتـي شـكل    هاي انساني در مسيري انحرافي افتاده، برپاية ارزش      توانايي
هاي خاص و ذاتي بانوان در نيـل         اين آسيبي است كه به خمود ويژگي      . گيرد  يم

  انجامد؛  به جامعة آرماني الهي مي
هاي كار سازماني، رويكـرد       عدم گفتمان اجتماعي، فقدان كسب مهارت     . 2

المللـي، اصـولي      خُرد و خاص به مسائل روز، فراغت از مشكالت ملـي و بـين             
نيافتـه از وضـعيت       اي تعريـف     بـه حاشـيه    هستند كه در صـورت رانـدن زنـان        

صورت انتظار بلوغ و گـسترش عاطفـه و           اين  اجتماعي عارض خواهد شد و در     
محبت كه صفت اصلي وجود زنان است، در حـوزة اجتمـاعي انتظـاري دور از        

 واقعيت است؛
شك در كنار حضور در امر توسـعة اجتمـاعي، لطمـات و عـوارض                 بي. 3

گي و در سطوح خانوادگي و فردي زنان وجود دارد          مشهودي نيز در ابعاد فرهن    
كه برخاسته از رجحان موقعيت و نقش كار بـازاري، بـر كـاركرد ويـژة زن در                  

سوي، اهتمـام بـه اصـالح     حل مشكالت برآمده از يك . شود  خانواده عارض مي  
بينش زنان را در زمينـة اهميـت بحـث و تغييـر زاويـة ديـد دربـارة محوريـت                  

گذاري مشخص  طلبد، و از سوي ديگر، به قانون مسري ميهاي مادري و ه   نقش
و هدفمند براي تسهيل حضور اقتصادي زنـان بـا حفـظ حـريم امـن خـانواده                  

 نيازمند است؛ 
رو   اينكه امروزه كشور با خيل متقاضيان كار زن در عرصة اقتصادي روبه           . 4

م باشد طبعاً به معناي منفي بودن كامـل جريـان فـوق نيـست؛ يـا ارتقـاي سـه                   
موقع و صحيح،     ريزي به   تحصيالت دانشگاهي زنان در كشور، در صورت برنامه       
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شـود كـه    بحران زماني آغاز مي. آورد گسيختگي آنان را به همراه نمي   لزوماً لجام 
در آغاز راه كـسب سـرماية انـساني دو جـنس معيـار مشخـصي بـراي جهـت                    

لي متناسـب   هاي شغ   چگونگي استفاده از تخصص آنان و نيز مهيا كردن فرصت         
بـا ايـن رويكـرد،      . هاي روحي و جسمي ايشان وجود نداشته باشـد          با خواست 

نگرش كالن برپاية پذيرش اصل حضور زنان در جريان تكامل جامعه در كنـار              
هاي اصلي مادري و همـسري        بندي به نفع نقش     هاي الزم در اولويت     بسترسازي

يـك از دو       وظـايف هـر   مند كـردن      آنان از مواردي است كه براي نيل به قاعده        
تجربـة تلـخ غـرب دربـارة        . جنس در حيطة عملكرد ملي الزم و ضرور اسـت         

اشتغال زنان، براساس تعريفي كامالً مـادي از بحـث اشـتغال و در تعـارض بـا                  
كه با توليد تعريفي      حالي  گذاري زندگي خانوادگي است، در      گرايي و ارزش    جمع

تـوان    دينـي و بـومي كـشور، مـي        هـاي     بـر ارزش    صحيح از كار و اشتغال مبتني     
. المللـي رقـم زد   تنها در ابعاد ملي، كه در نظام بين جرياني نو در اين حيطه را نه    

حلي براي معرفي جايگاه مطلوب زن در عرصة اجتماع           امروزه جهان نيازمند راه   
 هاي فردي و خانوادگي است؛  و هماهنگ با نقش

امعه، كه گاه با انتخاب منطقي انتخاب هرگونه مشاركت اجتماعي زنان در ج. 5
هاي اجتماعي شكل گرفته، مؤيد اين مدعاست كه  آنان و با هدف همراهي با جريان

هـاي    پوشـي از همراهـي مـادران و همـسران از جريـان              غفلت از آگاهي و چـشم     
داران تربيت و  منزلة پرچم اجتماعي، موجب عدم نيل به انتظاراتي است كه از آنان به

هـاي    روي، با پذيرفتن نقـش       اين   از. رود   و در ابعاد ملي انتظار مي      اخالق در جهان  
مثبت و ارزندة بانوان در عرصة سازندگي كـشور و تـوان هـدايت جمعيـت انبـوه                  

انـداز    تـوان چـشم     متخصص و بسترسازي مناسب و در جهت الزامـات ملـي، مـي            
م و روشني را در همراهي زنان با توسـعة جامعـه، و از سـوي ديگـر، حفـظ حـري                  

دليل روشني بر اين مدعا حضور مفيـد و         . كاهش آسيب بر بدنة خانواده پديد آورد      
عدم تفكيك حوزة كار بازاري از حوزة كار     . مؤثر زنان در حوزة كار روستايي است      

اي چشمگير، امكان تلفيق مفيد      گونه  خانگي در ايجاد اشتغال براي زنان روستايي، به       
هاي اصلي اشتغال زنان در  مشخصه. هم آورده استها را براي زنان فرا      و مؤثر نقش  

روستاها، توليد براي مصرف خانوار، و منعطف بودن سـاعات شـغلي زنـان نـشان                
اي مناسـب بـراي اشـتغال و عـدم درگيـري حـوزة                دهد كه شرايط فوق زمينـه       مي
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 خصوصي و عمومي فراهم كرده است؛ 
 شـرعي و    مرزهـاي   و  مسئلة اشتغال زنـان نيازمنـد مـشخص شـدن حـد           . 6

هـاي   قانوني، و در حقيقت مشخص شدن نقاط قرمز عدم عـدول از چـارچوب          
هايي محكم و زيربنايي بين مراكز ديني،         شده، اتصال   رويكرد طرح . ارزشي است 

هاي علميه، سيستم علمي و دانشگاهي كشور و در نهايت مراكز اجرايي و  حوزه
 در ابعـاد دولتـي در       تعيين يك وضـعيت زنجيـروار اجرايـي       . طلبد  دولتي را مي  

 هاي مقولة فوق است؛ ريزي جامعي از ديگر الزام خصوص اجزاي چنين برنامه
منزلة شاخص مطـرح اسـت،        براي بررسي وضعيت اشتغال زنان آنچه به      . 7

ترين نتيجة سـنجش   قطعي. گيري از مفاهيم غربي توليد شده است   عموماً با بهره  
داتـي، بـدهكاري نظـام در     هـاي وار    كـش شـاخص     اشتغال زنان كشور بـا خـط      

روي، نيـاز اصـلي        اين   از. خصوص جايگاه زن در برابر معيارهاي جهاني است       
هايي گوياي    كارگيري شاخص   جامعة زنان در زمينة اشتغالْ شناسايي، توليد و به        

هـايي كـه      مفاهيم ديني و ملي براي ارزيابي وضعيت زنان كشور است؛ شاخص          
اي سنجش فراگير براي بهبـود وضـع اشـتغال زنـان     منزلة معياره بتوان آنها را به   
  .المللي معرفي كرد هاي بين جهان، به حوزه
پاية معيارهاي ديني و ملـي براسـاس        در كشور بر  » اشتغال زنان «در نهايت   

بر مـصالح فـرد،       هاي سياسي و مبتني     دور از جريان    مشيي روشن و به     تعيين خط 
ايجـاد فـضاي مناسـب در جهـت         حل بـراي      جامعه و نظام اسالمي، بهترين راه     

  . آيد شمار مي هاي آنان به برداري از ظرفيت بهره
  



   اشتغال زنان  320

  

 منابع فارسي
 ،»تجزيـه جنـسيتي بـازار كـار در ايـران          « ،شيباني  ابراهيم  و افشاري، زهرا  .1

 ،دانـشگاه تهـران    مركز مطالعات و تحقيقات زنـان،        ، فصلنامة پژوهش زنان 
 .1380پاييز ، 1 ة شمار،1 ةدور

تحوالت بازار كار در برنامه چهـارم توسـعه بـا تأكيـد بـر                ا،اميني، عليرض  .2
هـا و منـاطق شـهري و          التحـصيالن دانـشگاه     ، جوانـان، فـارغ    اشتغال زنان 

 معاونـت امـور اقتـصادي و        ،ريـزي    سـازمان مـديريت و برنامـه       ،روستايي
 .1383 ، مردادهماهنگي دفتر اقتصاد كالن

عوامل اقتصادي مـؤثر در  تحليلي بر «صادقي، مسعود و مصطفي عمادزاده،   .3
 مركـز مطالعـات و تحقيقـات        ، فـصلنامة  پژوهش زنان ،  »اشتغال زنان ايران  

  .1383، بهار 1، شمارة 2، دانشگاه تهران، دورة زنان
، پـژوهش زنـان   ،»هاي اقتصاد كالن و بازار كار زنان      سياست«،  علمي، زهرا  .4

، شـمارة   2 ، دورة دانشگاه تهـران   مركز مطالعات و تحقيقات زنان،       فصلنامة
 .1383، تابستان 2

، پـژوهش زنـان   ،  »زنان، آمـوزش عـالي و بـازار كـار         «فراستخواه، مقصود،    .5
، شـمارة   2، دورة   دانشگاه تهـران   مركز مطالعات و تحقيقات زنان،       ةفصلنام

  .1383، تابستان 2
  .سالنامة آماري كشور، )1381(مركز آمار ايران  .6
، چ  اعي، تاريخ دو قرن فمينيـسم      اجتم   تا نظرية   از جنبش مشيرزاده، حميرا،    .7

 .1385سوم، نشر پژوهش شيرازه، تهران، 

  منابع التين
1. Barrett, Michele, “Women’s Oppression Today: Problems in 

Marxist Feminist Analysis”, London: verso, 1980.  
2. Baumol, William J., “Economic Theory and Operations 

Research,” 2d rev. ed. Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 
Inc., 1965. 

3. Baumol, William j., Economic Theory and Operations Research, 
zarer.ed. Eng Lewood Cliffs, N. J, pretice-Hall, Inc, 1965. 



     321بررسي وضعيت اشتغال زنان در ايران    

 

4. Becker, G. S., “Human Capital, Effort and the Sexual Division of 
Labor”, Journal of Labor Economics 3/1,1985. 

5. Beecher, Catherine, Atreatise on Domestic Economy, New York: 
Source Book Press. 1841. 

6. Benston, Margaret, The Political Economy of Women’s 
Liberation, Monthly Review, v. 21, N 4, 1969. 

7. Bergman Barbara, R., “The Effect on White Incomes of 
Discrimination in Employment”, in: Journal of Political 
Economy, 79, March / April, 1971. 

8. Blau & Jusenius, The Economics of Women, Men, and Work, 
1998. 

9. Dalla costa maria, The Power of Women and The Subversion of 
The Community, Bristol, England, Falling Wall Press, 1974. 

10. Delphy, Christine, Close to Home: A materialist Analysis of 
Women’s Oppression, Amherst MA: University of Massachuestts, 
1984. 

11. Edgeworth, F. Y., “Equal Pay to Men and Women for Equal 
Work”, Economic Journal, 32, September, 1922. 

12. England p., “The Failure of Human Capital Theory to Explain 
Occupational Job Seygregation”, Journal of Human Resource, 
1982. 

13. Epstein, C., “Peceptive Pistincitions: Sex, Gender and The Social 
Order”, New Haven: Yale University Press, 1988. 

14. Federici, Sylvia, “Wages Against House Work”, in: Ellen Malos, 
ed., Op. Cit, 1975. 

15. Ferguson, Ann, “Women, Care and The Public Good, Adia 
logue”, in: Anatols, Milton Fisk and Nancy Holmstrom, eds. 
Boulderco: West View Press, 2000. 

16. Flexner, E., “Century of Struggle”, in: The Women’s Right 
Movement in The United States, Cambridge, Belknap, Press of 
Harvard University, 1959. 

17. Fox, Bonnie. ed., “Hidden in the Household: Women’s Domestic 
Labor under Capitalism”, Torento: The women’s Press, 1980. 

18. Francine D. Blau, Marianne A. ferber, and Anne E. Winker, “The 
Economics of Women, Men, and Work”, 3rd ed. (Englewood 
Cliffs, Nj: Prentice-Hall), Table 11.3, 1998. 

19. Friendan, Betty, The feminine Mystique, New York, Norton, 
1963.  

20. Frnacine D. Blau and Carol L. Jusenius, “Women and The Work 
Place”, Economists’ Approaches to Sex Segregation in The Labor 
Market: An Appraisa The University of Chicago, All rights 
reserved, 1976. 



   اشتغال زنان  322

  

21. Gilman, Charlotte Perkins, “Women and Economies: A Study of 
The Economic Relation Between Men and Women as A Factor in 
Social”, Evolution at Home, New yourk: Penguin, 1998. 

22. Hoch Schild, Arlie, Global Care Chains and Emotional Surplus 
Value, New York: The New Press, 2000: 130-146-Hooks, Bell, 
“Where We Stand: Class Matters, New York: Routledge, 2000.  

23. http.//www.zanan.co.ir/social/000570.html.  
24. Ilo Global Employment Trends Model, 2003. 
25. Jusenius, Carol L., “The Influence of Work Experience and 

Typicality of Occupational Assignment on Women’s Earnings”, 
Dual Careers, Research Monograph, No. 21, Vol. 4, Washington, 
D. C., Department of Labor, 1976. 

26. Key, Ellen, The Century of the Child, New York, Gp. Putnam’s 
Sons, 1909. 

27. Kolb, D, The Critique of Pure Modernity, Chicago, University of 
Chicago Press, 1986. 

28. Kollias, Karen, Class Realities: Create a New Power Base, in: 
Quest: A feminist Quarterly, V, ln. 3. Reprinted in Quest, eds. 
1981, Building Feminist Theory: Essays from Quest. New York: 
Longmans, Winter, 1975. 

29. Leghorn, Lisa and Katherine Parker, Women’s Worth: Sexual 
Economic and The World of Women, London: Routledge and 
Kegan Paul, 1981. 

30. Macpherson and Brue Macconnell “Labor Marrket 
Discrimination", Contemporary Labor Economics, Pubished by 
mc Graw Hill, 2003. 

31. Michael J. Piore, “The Dual Labor Market: Theory and 
Implications" in: Problems in Political Economy, ed., Gordon, 
1971.  

32. Millicent G. Fawcett, “Equal Pay for Equal Work”, Economic 
Journal 28, march, 1918. 

33. P. Armstrong, et. Al, “Capitallism since World War II." London, 
Fontana, 1984. 

34. R. Rapp and E. Ross. “The Twenties Blacklash: Compulsory 
Heterosexuality The Consumer Family and The Waning of 
Feminism”. in: H. Lessinger and A. Swerdlow, eds., Class, Race 
and Sex, Boston, G. k. Hall & Co, 1983. 

35. Resische, D, ed., Women and Society, New York, Wilson and Co, 
1972.  

36. Rich, Adrienne, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian 
Existence”, Signs, Vol. 5, 1980. 

37. Sancier. B, and Map, p, “Who Helps Working Women Care for 
The Young and The Old?”, in: Brown, ed., Women’s Issues, New 
York, Wilson Comp, 1993.  



     323بررسي وضعيت اشتغال زنان در ايران    

 

38. Smith, Dorothy E., "Women’s Perspective as A Radical Critique 
of Sociology", Sociological Inquiry, vol. 4, N. January 1974. 

39. Victor F. Fuchs, “How We live”, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1983. 

 
 



 

 



 

 

  
  
  
  
  

    1ها ، كار و ارزشمتأهلزنان 
  2وند  مهشيد جليلنوشتة

   مريم رفيعيترجمة
  

شخصي در قياس با زنان غيرشاغل ساختار ارزش ـ  رسد زنان شاغل  ر ميبه نظ
كننـد    زنـاني كـه كـار مـي        بـين هاي اقتـصادي و سياسـي        ارزش: دارند يمتفاوت

 دار  خانـه   زنـان هاي اجتماعي و مذهبي براي       كه ارزش   تر هستند، درحالي    جستهبر
  .كنند تري ايفا مي مهمنقش 

مـشاركت زنـان     را در    پايـايي  مربوط، افـزايش پيوسـته و        هاي  بررسي داده 
 دو دهه پـيش آن      اي كه رالف اسميت    ؛ پديده دهد مي در نيروي كار نشان      متأهل

  بـه    رو اخيـر    هـاي   اين رشد در سال   روند  ولي   4. ناميد 3»انقالب نامحسوس «را  
گـذاري آموزشـي     به سبب عواملي همچون افزايش سـرمايه       بوده، و گاه،   كاهش

 كـاهش  تولـد و     تصادي اوايل دهة نـود، نـرخ فزاينـدة        اق، ركود   متأهلبين زنان   
 6 آمـار كـار   ادارة5.ه اسـت شـد  از زايمـان متوقـف       پـس بازگشت به كار زنـان      

                                                            
  . 2000، اوت Monthly Labor Review: منبع. 1
 دانـشگاه  ر دپارتمان علوم اجتماعي در مدرسة هنـر و علـوم   استاد اقتصاد دوند مهشيد جليل .2

 . است)منوموني، ويس كانسين (ويس كانسين استوت
3. Subtle Revolution. 
4. Ralph E. Smith (ed.), The Subtle Revolution: Women at Work, Washington, 

DC, The Urban Institute, 1979. 
5. Aaron Bernstein, “Workers May Get Scarce, But Nobody’s Scared,” in: 

Business Week, July 11, 1994, p. 95-98; Howard V. Hayghe and Suzanne 
M. Bianchi, “Married Mothers’ Work Patterns: The Job-Family 
Compromise,”in: Monthly Labor Review, June 1994, p. 24-30. 

6. Bureau of Labor Statistics. 
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تـشكيل خواهنـد     درصد نيروي كار را      48، زنان   2008كند تا سال     ميبيني   پيش
 زنـان   1. درصد بوده اسـت    46،  1998داد، كه در مقايسه با آن، اين رقم در سال           

)  درصد 58(كنند   ميشان مراقبت    ، اغلب از خانواده   شاغل  غيرو  هل سال   باالي چ 
  2). درصد29(شوند  مييا بازنشسته 
آمـد مـردان      چه در   مؤيد اين نظريه هستند كه هر       معموالً 3 مقطعي هاي  پژوهش

 نظريـة . خواهـد بـود   تـر    باالتر باشد، نرخ مشاركت همسرشان در نيروي كار پايين        
اي اسـت       كند، كـه رابطـه      بيني مي   دقيقاً همين رابطه را پيش     4منحني برگشتي عرضه  

كـه عوامـل ديگـر    وضعيتي  و نرخ مشاركت زنان در مرد بين درآمد كامالً معكوس 
، از همـين روي   . شـود  مـي  تلقي از بازار كار هنجاري خوب        بودن زن   دور. برابرند

آمد باال كمتر      با در  مردانِ. كنند مي به خاطر نياز اقتصادي كار       »بضاعت  بي«فقط زنان   
دارشان   از ديگر مردانْ همسر شاغل دارند؛ زيرا خود قادر به تأمين رفاه همسر خانه             

به اين ترتيب، همسران اين قبيل مردان نيز از فـشار ناشـي از مـشاركت در        . هستند
 با توجه به رشد درآمـد واقعـي كـه           اما. شوند  خاطر مي   آمد خانواده آسوده    تأمين در 

 افـزايش مـشاركت نيـروي كـار همـسران در            گذر زمان حاصـل شـده،     عموماً در   
رسد  ميبه نظر   . آورد ميد  پدي فرضي   هاي اخير، ترديدهايي را دربارة اين رابطة        سال
 هـاي   ترين توجيـه    رايج، يكي از    خرج خانواده   و  دخلمين  مالي براي كمك به تأ    نياز  

 سريع نـرخ مـشاركت      تواند دليلي براي رشد    مي ندرت  است، اما به  همسران شاغل   
رغـم پـايين بـودن         زنان به  ،هاي پيش   در دهه زيرا   5متأهل در نيروي كار باشد؛    زنان  
 ، عاملي جهاني و ثابت است     نياز مالي ظاهراً  . دار بودند   آمد شوهرشان بازهم خانه       در
  6.توجيه كند را در نيروي كارمشاركت زنان افزايش تواند  مي نروي،  اين و از

                                                            
1. Howard N Fullerton, Jr., “Labor Force Projections to 2008: Steady Growth 

and Changing Composition,” Monthly Labor Review, November 1999, p. 
19-32; see also: “Labor Force,” in: Special Issue of Occupational Outlook 
Quarterly, Winter 1999-2000, p. 37. 

2. Work and Family: Women in Their Forties, Bureau of Labor Statistics, 
April 1993. 

3. Cross-Sectional Study. 
4. Backward-Bending Supply Curve. 
5. Victor R. Fuchs, How We Live (Cambridge, MA, Harvard University Press, 

1983). 
6. Nathan Keyfitz, “Population Appearances and Demographic Realities”, 

Population and Development Review, March 1980, p. 47-64. 
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 2گزين تغييـر در نـرخ دسـتمزد        كه بر درآمد و آثار جـاي       1رنظرية عرضة كا  
داند؛ اما زماني كه    مي 3مبتني است، تقاضا براي اوقات فراغت را كااليي مصرفي        

وجهـي    گيرند در بازار كار مشاركت كنند، با الگوي انتخاب سه           زنان تصميم مي  
زد و كـار    هاي آنان اوقات فراغت، كـارِ تـوأم بـا دسـتم             گزينه. شوند  رو مي   روبه

كند، درآمـد،     محض اينكه نرخ دستمزد تغيير مي       به. بدون دستمزد در خانه است    
وري زمان كار در بـازار در مقايـسه بـا             بهاي اوقات فراغت، و ارزش پولي بهره      

ايـن طـرح بـه تبيـين ايـن          . يابـد   شده در خانه براي زنان تغيير مـي         زمان صرف 
 واقعي مردان، مـشاركت زنـان       رغم رشد درآمد    به كند كه چرا    موضوع كمك مي  

  4.در نيروي كار رو به افزايش است
شان  اند نرخ مشاركت نيروي كار زناني كه درآمد شوهر ها نشان داده بررسي

در نيمة باالي توزيع درآمد قرار دارد بيش از نرخ مشاركت زناني افزايش يافتـه          
تر، معموالً همسري   مردان با درآمد باال   .  است  شان در نيمة پايين     كه درآمد شوهر  

پـولي ديگـر موجـب    ترديد عوامل غير بر اين اساس، بيبا درآمد باالتر دارند، و    
  5.ـ مشاركت چندان منفي نباشد شوند رابطة درآمد مي

. شدت افـزايش يافتـه اسـت         به 1960مشاركت نيروي كار زنان متأهل از سال        
د شوهر، بر مـشاركت     ها نشان داده است برخي عوامل ديگر، افزون بر درآم           بررسي

 از جملة اين عوامل، افزايش ميـزان تحـصيالت زن، افـزايش             6.گذارد  زنان تأثير مي  
ها و شرايط كاري آنان، كاهش        نرخ دستمزد، تغيير موقعيت اقتصادي زنان و ويژگي       

آمد زن و مرد و كاهش تبعيض جنسي، باروري كمتر، فاصلة زماني               در  شكاف ميان 
گيري، پيشرفت  هاي جلو ولد نخستين فرزند، استفاده از روش بيشتر ميان ازدواج و ت    

                                                            
1. Labour Supply. 
2. Wage Rate. 
3. Consumption Good. 
4. Jacob Mincer, “Labor Force Participation of Married Women: A Study of 

Labor Supply”, in: Aspects of Labor Economics, Conference of the 
Universities, report of the National Bureau of Economic Research, New 
York (Princeton, NJ, Princeton University Press, 1962), p. 63-105. 

5. Paul Ryscavage, “More wives in The Labor Force Have Husbands with 
‘Above-Average’ incomes”, Monthly Labor Review, June 1979, p. 40-42. 

6. Mincer, “Labor Force Participation of Married Women”; See also: Cynthia 
B. Lloyd and Beth T. Niemi, The Economics of Sex Differentials (New 
York, Columbia University Press, 1979). 
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، )فناوري خـانگي  (شوند    جويي در زمان و كار مي       وسايل سرمايه كه موجب صرفه    
 بيكـاري و تـورم، و    كاهش دائم ساعات كـار هفتگـي، افـزايش شهرنـشيني، نـرخ           

  .هاي عملكرد دولت است باالخره، قوانين و شيوه
گيري زنـان      عوامل مؤثر بر تصميم    1دفع،  و  ح جذب اصطال  هاي به   بنابر نظريه 

توان به دو دسـته تقـسيم        بر مشاركت يا عدم مشاركت در نيروي كار را مي           مبني
 عوامل خارجي، كه بر عرضـه      2.عوامل خارج از خانه و عوامل داخل خانه       : كرد

بـه  اند، زنان را در پاسخ به تقاضاي اضافي، از خانـه              و تقاضا در بازار كار مبتني     
هـاي فـرد و       عوامل داخلي نيز كه بـه ويژگـي       . سمت نيروي كار خواهند كشيد    

  .شوند زنان از خانه به بازار كار روي آورند گردند، موجب مي امور خانه بازمي
ناشـي  «زنان را در نيروي كار      مشاركت  افزايش  از  ها، بخشي     برخي ديدگاه 

و روانـي   ( پـاداش     منـابع  منزلـة   ازار كار و مشاغل بـه      ادراك زنان از ب    از افزايش 
بيشتر مكمـل مـشاغل خـانگي باشـد تـا جـايگزين             تواند   مي كه   دانند  مي) مالي
دار   آور خانواده، و زن خانه      كه در آن، مرد نان     سنتي   ، مدل خانوادة   امروزه 3.»آنها

هـاي    خـانواده .  اعتبـار دارد   هـا    بخش بـسيار كـوچكي از زوج       بود، فقط دربارة  
 و  دهنـد   را تشكيل مـي   رشدي از نيروي كار      به    و  ر، بخش بزرگ و     4درآمديدو

ـ    شمار فزاينده  ي شـغل دوم  هـاي  كننـدگان درآمـد در چنـين خـانواده        أميناي از ت
چنـين   1997 سـال  »Monthly Labor Review«مجله اي در  مقاله. گزينند برمي

 2/6بـراي زنـان      5شـغله بـودن   ، نـرخ چند   1996است كه در سـال      عنوان كرده   
بوده است، و ديگر اينكه      درصدي مردان    1/6دكي باالتر از نرخ      ان  بود كه  درصد

  6. درصد افراد چندشغله زنان بودند47در آن سال 
نـوعي منطقـي فـرض     هـاي اقتـصادي، عوامـل اقتـصادي بـه        در اكثر مـدل   

                                                            
1. Push-and-Pull Theories. 
2. Alfreda P. Iglehart, Married Women and Work (Lexington, MA, Lexington 

Books, 1979). 
3. F. L. Mott and D. Shapiro, “Complementarity of Work and Fertility Among 

Young American Mothers,” Journal of Population Studies, July 1983, p. 
239-252. 

4. Dual-Earner Family. 
5. Multiple Jobholding. 
6. John F. Stinson, Jr., “New Data on Multiple Jobholding Available From 

The CPS,” Monthly Labor Review, March 1997, p. 3-8. 
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 و در مقـام   1گان، سودمندي مـورد انتظـار،       كنند  آنان در جايگاه مصرف   . شوند  مي
منزلة عوامل منطقـي، از بـين         به. كنند   را بيشينه مي   2ارتوليدكننده، سود مورد انتظ   

كننـد كـه بيـشترين        اي را انتخاب مي     طور متوسط، گزينه    راهكارهاي مختلف، به  
گرايي، آنها سودمندي مورد انتظـاري       به زبان فايده  . منفعت را در پي داشته باشد     

بنا بـه   . آيد  ميشمار     نتايج ادراكي احتمالي به    3كنند كه ارزش ذهني     را بيشينه مي  
رسد مردم سودمندي مورد انتظار را بيش از          گفتة برخي پژوهشگران، به نظر مي     

  4.كنند سود مورد انتظار بيشينه مي
هـاي    تواننـد تفـاوت     مـي  »هاي شخـصي    ارزش« بر عوامل اقتصادي،     افزون

 هاي  ارزش. تبيين كنند  مختلف مردم را     هاي  گيري گروه  موجود در رفتار تصميم   
كـه در مواجهـه بـا راهكارهـاي مختلـف در يـك               هـستند    هـايي   ظر، ن شخصي

هـاي     ارزش اي معتقدنـد    پاره. تر است   كنند كدام يك مطلوب     موقعيت، تعيين مي  
 نواع نظري،  به ا  توان آنها را    مي 5، ادوارد اشپرانگر  اند، و بنا به گفتة      شخصي ثابت 

  6.كردبندي   مذهبي طبقه وشناختي، اجتماعي، سياسي اقتصادي، زيبايي
                                                            

1. Expected Profit. 
2. Expected Utility. 
3. Subject Value. 
4. Ward Edwards, “Decision Making; Psychological Aspects”, International 

Encyclopedia of The Social Sciences, vol. 4, Edited by David L. Sills (New 
York, Macmillan and Free Press, 1968), p. 34-42. 

5. Edward Spranger, Types of Men (Halle, Germany, Max Niemeyer Verlag, 
1928); Translation by Paul J. W. Pigors (New York, Johnson Reprint 
Company, 1966).  

نرخ بيكاري و     شخصي اقتصادي با عوامل اقتصادي خارجي از قبيل        هاي   ارزش بايد توجه داشت   .6
 و گراشپرانبندي  طبقه.  ـ تفاوت دارنددنگيري فرد اثر بگذار مكن است بر تصميمكه م  ـنرخ تورم
رود و در آثـار        است، هنوز هـم بـه كـار مـي          1928چه مربوط به سال       ، گر بر آن  نامة مبتني   پرسش

  : از اند   عبارتاشپرانگر انواع نفوسارجاعات به كتاب  شود؛ از جمله مربوط از آن ياد مي
Lawrence J. Axelrod, “Balancing Personal Needs with Environmental 
Preservation: Identifying The Values That Guide Decisions in Ecological 
Dilemmas”, Journal of Social Issues, Fall 1994, p. 85-104; H. T. Hunt, 
“Triumph of The Will: Heidegger’s Nazism as Spiritual Pathology”, Journal of 
Mind and Behavior, Fall 1998, p. 379-414; and S. S. Bubnova, “Value 
Orientations of Personality as a Multivariate Non-linear System”, 
Psikologicheskii Zhurnal, Sep-Oct, 1999, p. 38-44. 

 چنـين   نمونة. روزند  سيار عام و به    دارد كه ب   پرشمارياي   گزينه  هاي چند   پرسشنامه    اين پرسش 
چه نوع اخبـاري   « و»تراست؟ ة مطالعاتي مهمكنيد كدام حوز  مي فكر« : از   اند  عبارت هايي  پرسش

 .»خوانيد؟ مي اولرا 
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 در افراد مختلف     آنها  شخصي و ساختار   هاي  به مفهوم ارزش  در اين مقاله،    
هاي زنان    گيري  تصميم در   ها  ثير احتمالي آن ارزش   أ است تا ت   اي شده   توجه ويژه 

  : رداين مقاله دو هدف دا.  بررسي گرددمتأهل دربارة بازار كار
انـد و   بررسي تأثير ساختارهاي ارزشِ شخصيِ گروهي از زنان، كـه شـاغل    . 1

 مشاركت در نيروي كار؛ دربارة گيري آنان بر روي تصميم آنهايي كه شاغل نيستند،
 ـ  اجتماعي و عوامـل اجتمـاعي  ـ عوامل اقتصادي   اين گفته كه صدق آزمون .2

ـ  زمينـة بـازار كـار     هـاي زنـان در        گيـري   هـر دو بـر تـصميم      شناختي   روان ثير أ ت
 شـصت   مربوط به دهة   ي  ها گذشت، بسياري از نوشته    كه   گونه  همان. ندگذار مي

 مـشاركت   تبيـين افـزايش    در   »خـارجي « هشتاد بر عوامل     به بعد تا سراسر دهة    
 Monthly يكي از منابع بسيار جديـد حتي . اند داشتهزنان در نيروي كار تمركز 

Labor Review, December 1999به زنان در نيروي كـار اختـصاص   كامالًه  ك 
پرداختـه   ارتباط زنـان بـا نيـروي كـار     بيروني برثيرات أ تداشت ـ تقريباً تنها به 

باطني تصميمات زنان بـراي اشـتغال ـ     يا »دروني« ابعادبه ناظر اما سنت . است
 1980 تـا آخـر دهـة        1960 تبيين عوامل خـارجي طـي دهـة        كه همراه با     سنتي

بـر ارزش شخـصي بـراي     توجيه مبتنـي .  نيز درخور توجه استوجود داشت ـ 
  . گيرد افزايش مشاركت زنان در نيروي كار در درون اين سنت قرار مي

   شخصيهاي ارزش
ضـمني، متمـايز از     صريح يا     ميمفهو« را   »ارزش«،  كاليد كلوخن  ،نيم قرن پيش  

 هـاي   انتخـاب از ميـان شـيوه      بر  ه   يك گروه، از مطلوبيتي ك     يك فرد يا مشخصة   
در دو اثـر جداگانـه،       1. تعريف كرد  »گذارد  ميثير  أ و اهداف عمل ت    ابزارموجود،  

كـارل   متعلق به   و ديگري  ،كافي. رابرت اي  و   آتوس. آنتوني جي  متعلق به يكي  
هـاي      ارزش«: گوينـد   هاي شخصي مـي     نويسندگان در تعريف ارزش   ،  شيب. اي

هايي هستند كه در مواجهه با راهكارهاي مختلـف در            ها و پرسش    شخصي، ايده 
                                                            

1. Clyde K. Kluckhohn, “Values and Value Orientations in The Theory of 
Action,” in: Talcott Parsons and Edward A. Shils (eds.), Toward a General 
Theory of Action (Cambridge, M. A., Harvard University Press, 1951); 
Quote from, p. 395. 
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 1.»كنند چه چيزي براي فرد خوب، مطلوب، يا بهتر است    يك موقعيت تعيين مي   
 كـه   اي هـستند   هاي مطلق مثبت يا منفي      ايده« ها  ، ارزش ميلتون راكيچ  بنا به گفتة  

ند و نمايانگر باورهاي شـخص      شو ميبسته ن وا يا موقعيت خاصي     شيءبه هيچ   
 در 2.»انـد     ها و الزامـات     معيار بايد ] ها  ارزش[ . ... رفتاري هستند  هاي  شيوه دربارة

 سـاختار ارزش شـخص    شـود كـه      مـي  يـادآور    انگلنـد . جـورج دبليـو    بارهاين  
دهد و  مي ثابت ادراكي است كه طبيعت عام رفتار فرد را شكل چارچوب نسبتاً«

اما بـه لحـاظ ماهيـت،        ، شباهت دارند  ها   به نگرش  ها  ارزش. گذارد ميبر آن اثر    
تـر و     هـا عميـق     گويد ارزش  همچنين مي  راكيچ 3.»ندتر و پايدارتر   ، ثابت تر عميق

شـمار    هـا بـه     كننـدة نگـرش     هستند و بيشتر عوامل تعيين     ها  نگرشتر از    گسترده
 رفتـار، اهـداف، ارزيـابي     معيارهـاي  از   هـا    ارزش 4.هاي آن   روند، نه از مؤلفه     مي

 و باالخره انگيـزش شـخص       ، مقاصد ،، رويدادها ميزان جذابيت نتايج  شخص از   
  5.پرداختن به امور مختلف حكايت دارندبراي 

  يهاي شخص بندي ارزش طبقه
هايـشان در     گيري ارزش  ، افراد را بر مبناي جهت     انواع نفوس  در كتاب    اشپرانگر

  :ه استبندي كرد شش گروه اصلي طبقه
 منـد  سـاختار نظـام   ، كـشف حقيقـت و       اصلي چنين فردي  عاليق   :نظري. 1

» يشـناخت  « رويكـردي  هايش  هدفزن يا مرد نظري، براي پيگيري       . دانش است 
هـا بـه       در قـضاوت   رد؛ در پي يافتن وجوه اشتراك و افتـراق اسـت؛          گي  پيش مي 

                                                            
1. Anthony G. Athos and Robert E. Coffey, Behavior in Organizations: A 

Multidimensional View (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1968); Karl 
E. Scheibe, Beliefs and Values (New York, Holt, Rinehart and Winston, 
1970). 

2. Milton Rokeach, “The Role of Values in Public Opinion Research,” Public 
Opinion Quarterly, vol. 32, 1959, p. 124; and “Some Unresolved Issues in 
Theories of Beliefs, Attitudes, and Values,” 1979, Nebraska Symposium on 
Motivation, vol. 27 (Lincoln, NE, University of Nebraska Press, 1980), p. 
261-304; Quote from p. 272. 

3. George W. England, “Personal Value Systems of American Managers,” 
Academy of Management Journal, March 1967, p. 53-68. 

4. Rokeach, “Some Unresolved Issues”. 
5. N. T. Feather, “Values, Valences, and Choice: The Influence of Values on 

The Perceived Attractiveness and Choice of Alternatives”, Journal of 
Personality and Social Psychology, June 1995, p. 1135-51. 
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مـشاهده و اسـتدالل     در پـي     و تنهـا     كنـد   نميل توجه   زيبايي يا سودمندي مسائ   
. ربي، انتقادي، و عقلي اسـت      تج هاي   با گرايش  فرد نظري، يك روشنفكر   . است

  .نداين افراداز ي هاي فيلسوفان نمونهدانشمندان و 
مند به سودمندي، صيانت نفس،      ه عالق قتصادي اساساً  شخص ا  :اقتصادي. 2

امور عملي جهان تجارت، توليد، بازاريابي، مصرف، استفاده از منابع اقتـصادي،            
 در  هـايش   ي تصميم رو  اين از. وس است گسترش اعتبار و انباشت ثروت محس     

كلـي اهـل      به چنين فردي .  نتايج عملي و اقتصادي مورد انتظار قرار دارد        ةسيطر
  .استمريكايي ا تاجر آن يِ ا نمونة كليشه و ، استلعم

 هنـري زنـدگي     هاي  به جنبه ر درجة نخست    چنين فردي د  : شناس  زيبايي. 3
 ة دربار؛دهد اهميت مي فرم و هماهنگي به شناس  زيبايي شخص .مند است عالقه

كنـد و از     مـي نظر  هماهنگي و تناسب اظهار    زيبايي، تقارن، يا     اساس  بررويدادها  
  .برد ميادها به خاطر خودشان لذت رويد

دوستانه   به زندگي نگاهي نوع   اين شخص عاشق مردم است و        :اجتماعي. 4
  ايـن  دانـد، و از     مردم را هدف غايي خود مي     فرد اجتماعي   . دوستانه دارد  يا بشر 

 افـراد نظـري،     ،اواز نظـر    . خودگذشته باشد كوشد مهربان، دلسوز و از      روي، مي 
. نـد تـري دار   انـساني هـاي سـردتر و غير       گيـري  ناس جهـت  ش     و زيبايي  اقتصادي

دهـد   مي اهميت انساني   ؤلفة رابطة ترين م  منزلة مهم   شخص اجتماعي به عشق به    
  .سازد مي مذهبي نزديك او را به فردو نگرشي به زندگي دارد كه 

در نـه فقـط    (هـا  فعاليـت   م اصلي اين فرد، قدرت در تمـا   عالقة :سياسي. 5
 و در پي كـسب     ند   رهبر ها   سياسي اغلب در بسياري حوزه     افراد. است) سياست

  .اند آوازهشهرت و ، قدرت شخصي، نفوذ
اي   بـه شـيوه    كوشـد  مـي مـسلك اسـت و        شخص مذهبي عارف   :مذهبي. 6
فعاليت ذهنـي او، پيوسـته      .  رابطه برقرار كند   ، يك كل  منزلة  ، با كائنات به   معنادار

  . استهاي تجربي رزشاترين  كننده  سوي خلق واالترين و خشنودبه
امـا   ؛ شخصي را دارند   هاي   افراد، تمام اين ارزش    ، همة اشپرانگربنا به گفتة    

ه از شخصي به شـخص ديگـر        دهند ك   ميمراتبي را تشكيل     ها سلسله   اين ارزش 
، گـاردنر لينـدزي    و   ورنـون . فيليـپ اي  ،  آلپـورت . گوردون دبليو . كند ميتغيير  



     333ها    زنان متأهل، كار و ارزش 

 

در گيري اهميت نسبي اين شـش ارزش شخـصي           طرحي تجربي را براي اندازه    
  1.دهند مي هر فرد ارائه شخصيِ مراتب ارزشِ سلسله

  گيري هاي شخصي و تصميم ارزش
گيري عمدتاً به خاطر سه مسئلة مهم         يت قضاوت در تصميم   هاست كه اهم    مدت

  2:زير شناخته شده است
شـمار    توان همة اطالعـات مربـوط بـه تعـداد بـي             به لحاظ فيزيكي نمي   . 1

نيروهاي خارجي را كه در هـر موقعيـت مفـروض جـاري هـستند گـردآوري،                 
  جذب و ارزيابي كرد؛

يابي شود، اغلب بـا توجـه     آوري و ارز    هر مقدار اطالعات كه بتواند گرد     . 2
 گويد ناقص است؛ به آنچه به ما مي

 معنـاي ايجـاد     را در  زياد متغيرهاي مرتبط با تصميمات راهبـردي         شمار. 3
در پـي داشـته      »صحيح«روابط كاركردي دقيق كه خروجي قطعي يا تصميمات         

 .سازي كرد توان مدل باشد، نمي
اطالعـات نـاقص بـستگي    گيري به ارزيـابي       روي، زماني كه تصميم      اين از

گيـري در ايـن    پس تـصميم . ترين نقش را خواهد داشت يابد، قضاوت، برجسته 
گيرنـده     تصميم هاي شخصي فردِ    ها فرايندي كامالً عيني نيست و ارزش        موقعيت

  .كند نقش مهمي ايفا مي
ها، شماري از پژوهشگران، تأثير ساختارهاي ارزش شخصي را بر            طي سال 

هـا بررسـي    گيـري   راهكارهـاي مختلـف بـه هنگـام تـصميم          رفتار و بر انتخاب   
كم  ها بخشي از شخصيت فردند، يا دست  اجماع بر آن است كه ارزش3.اند كرده

  .گذارند گرايانة فرد تأثير مي گيري رفتار هدف شوند كه بر تصميم جزء آن مي
                                                            

1. Gordon W. Allport, Philip E. Vernon, and Gardner Lindzey, A Study of 
Values, (Boston, Houghton Mifflin, 1960). 

2. Robert C. Shirley, “Values in Decision Making: Their Origin and Effects”, 
Managerial Planning, January-February 1975, p. 1-5. 

3. See William D. Guth and Renato Tagiuri, “Personal Values and Corporate 
Strategy”, Harvard Business Review, September-October 1965, p.123-132; 
England, “Personal Value Systems”, and “Organizational Goals and 
Expected Behavior of American Managers”, Academy of Management 
Journal, June 1967, p. 107-117; and Shirley, “Values in Decision Making”. 
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  مطالعه
 داشت كه   اي كه شرح آن در اين مقاله آمده است به گروهي از زنان نياز               مطالعه

براي ايجاد گروهي   . شاغل  غيربودند و برخي      بايست شاغل مي    برخي از آنان مي   
خاص با مقداري همگني، همسران همة كارمندان مرد يـك مؤسـسة مـشخص              

رفت كه از اين جمعيت، دو گروه پديـدار           انتظار مي . براي مطالعه انتخاب شدند   
هاي    مربوط به تفاوت   ةضيبراي آزمايش فر  . شاغل  غيرزنان شاغل و زنان     : شوند

گيري اهميت نسبي شش عالقه       ارزشِ شخصي بين اين دو گروه از زنان، اندازه        
  .هاي شخصي الزم بود دهندة ارزش يا انگيزة اصلي تشكيل

بخــش اول شــامل . آوري شــدند نامــه گــرد هــا بــا اســتفاده از پرســش داده
يت اشـتغال،   دهنده، وضع   هاي مربوط به باالترين سطح تحصيالت پاسخ        پرسش

درآمد همسر و هر درآمد ديگري جز دستمزدهاي خود فرد، و بـاالخره، شـمار               
 و  ورنـون ،  آلپـورت نامـة     سـپس پرسـش   . فرزندان زير هجده و شش سال بـود       

غييرات، تا براي زنان     اجرا شد؛ البته با اندكي ت       بر مبناي كتاب اشپرانگر    1،ليندزي
  .تر باشد عملي

  :فرضيات صفر زير آزمايش شدند
هاي شخصي در افـراد مختلـف تفـاوت نـدارد؛       ميانگين امتياز ارزش  ) الف

  ها براي همة افراد اهميت يكساني دارند؛ يعني تمام ارزش
هاي شـاغل     هاي شخصي براي گروه     ميانگين امتيازات متناظر با ارزش    ) ب

 تفاوتي ندارد؛ يعني ساختارهاي ارزشِ شخصي هـر دو گـروه           زنان شاغل  غيرو  
 زنان يكسان هستند؛

براي هر ارزش شخصي، ميانگين امتيازات بين افراد در دو گروه زنـان             ) ج
 .تفاوت ندارد

 ةفرضي. الزم است ) ج(و  ) ب (ة تفاوت ميان فرضي   در بارة توضيح كوتاهي   
فـاوت كلـي بـين سـاختارهاي        گيـرد و ت    مينظر  ها را با هم در       ارزش تمام) ب(

هـر بـار بـه يـك        ) ج (ةكند؛ امـا فرضـي     ميشخصي دو گروه را آزمايش       ارزش
شـود و اگـر      مـي  اولين تفاوت كلي آزمـايش       معموالً. پردازد  ارزش شخصي مي  

                                                            
1. Allport, Vernon, and Lindzey, A Study of Values. 
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 آيـا   معلـوم شـود   تر الزم است تا      هاي جزئي    آزمايش وجود آن محرز شود، بعداً    
 آنهـا متفاوت هستند يا فقط برخي از        به نحو چشمگيري     ها   ارزش از »هر كدام «

ثابت كند كه هـيچ تفـاوت كلـي بـين دو گـروه              ) ب (ةاگر فرضي . تفاوت دارند 
  .شود مي آزمايش ديگري انجام نگاه وجود ندارد، آن

هاي صفر، بررسي اين موضـوع بـود كـه آيـا              هدف از آزمايش اين فرضيه    
 آيا زنان شـاغل     هاي شخصي درجات متفاوتي از اهميت نسبي را دارند؟          ارزش

هـاي     سـاختارهاي ارزشِ شخـصي متفـاوتي دارنـد؟ و آيـا ارزش             شـاغل   غيرو  
هـاي    هاي شخـصي بـاالتر از ارزش        مراتب ارزش   اقتصادي و سياسي در سلسله    

هـاي اقتـصادي و       زيـرا ارزش  (اجتماعي و مذهبي ميان زنـان شـاغل هـستند؟           
  ).تري با كار داشته باشند سياسي ممكن است بستگي تنگاتنگ

نامه از مجموع      پرسش 145( درصد   69هاي ارسالي،     نامه    از بين تمام پرسش   
تكميل و بازگشت داده شدند؛ تعداد كمي از آنها كه نادرست تكميل شده ) 211

 46(نامـة كامـل        پرسـش  140بودند از مطالعه كنار گذاشته شدند؛ و در نهايـت           
عيت اشـتغال   جـدول زيـر وضـ     . بـاقي مانـد كـه از آنهـا اسـتفاده شـد            ) درصد
 :دهد دهندگان را نشان مي پاسخ

  
    درصد     فراواني  

  65  91  شاغل  
  35  49  شاغل غير

  
بنـدي    نامه، شـش امتيـاز رده       هاي متفاوت پرسش      بر مبناي پاسخ به پرسش    

اين . كنندگان در مطالعه محاسبه شد      هاي شخصي براي هر يك از شركت        ارزش
صيِ گـردآوري شـده، بـا اسـتفاده از          ها و همچنـين بقيـة اطالعـات شخـ           امتياز

  :هاي زير تحليل گرديد تكنيك
بـراي  ) بـستة آمـاري بـراي علـوم اجتمـاعي          (SPSSXافزاري    بستة نرم . 1

  1ها استفاده شد؛ تحليل آماري داده
                                                            

1. SPSS, Inc., SPSSx User’s Guide (New York: McGraw-Hill, 1983). 
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هـا بـا      گـروه   كنندگان بين زير    توزيع فراواني براي مشاهدة توزيع شركت     . 2
 درآمد شوهر و درآمدهاي ديگـر و        توجه به ميزان تحصيالت، وضعيت اشتغال،     

 تعداد فرزندان مورد استفاده قرار گرفت؛
كنندگان و نيـز      ميانگين امتيازات شش ارزش شخصي براي همة شركت       . 3

هـا و     هاي شخصي بـين گـروه       بندي ارزش   منظور مقايسة رده    ها به   گروه  همة زير 
 محاسبه شد؛ شاغل غيرهاي شاغل ـ  گروه زير

هـاي    هـاي كلـي ارزش       براي بررسي تفاوت   واريانس متغيرةتحليل چند . 4
 شـاغل  غيـر هـاي شـاغل ـ     كنندگان و بين همـة گـروه   شخصي بين همة شركت

 استفاده شد؛
هـا و     هـا ميـان گـروه        بـراي بررسـي تفـاوت      واريانسمتغيرة    تحليل تك . 5
شـان   هاي شخـصي  از ارزش با توجه به هر يك شاغل غيرهاي شاغل ـ   گروه زير

 .استفاده شد

  نتايج
براي ميـانگين امتيـازات     (توان به شكل زير خالصه كرد         نتايج اين مطالعه را مي    

  ):مراجعه كنيد) 1(هاي شخصي به جدول  ارزش
كنندگان، زنان شاغل و    بندي تركيبي شركت     فراواني و جدول    طبق توزيع . 1
جز دستمزد و حقوق زن،       هاي ديگر به  آمد   به لحاظ عواملي از قبيل در      شاغل  غير

  ميزان تحصيالت و شمار فرزندان شباهت بسيار زيادي با هم دارند؛
هـاي شخـصي بـا        اي از ارزش    براي كل جمعيت مـورد مطالعـه، دسـته        . 2

هـاي شخـصي بـه        ايـن ارزش  . درجات متفاوتي از اهميت نسبي مـشاهده شـد        
ميـانگين  (جة اهميت نـسبي      در اساس  بربندي شدند و به اين ترتيب         ترتيب رده 

مراتب اولويـت نمـايش داده    مربوط به هر كدام از آنها به صورت سلسله     ) امتياز
  شود؛ رد مي) الف(روي، فرضية صفر   اين از. شدند
تـرين، بـه    هاي شخصي از بـاالترين بـه پـايين         براي كل جميعت، ارزش   . 3

ي و اقتـصادي    شناسي، اجتماعي، نظري، سياس     ترتيب به صورت مذهبي، زيبايي    
  بندي شدند؛ رده
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بنـدي    هـاي شخـصي در رده        بـه لحـاظ ارزش     شـاغل   غيرزنان شاغل و    . 4
شناسي و اجتماعي بين      هاي زيبايي   مشابهي قرار داشتند، جز اينكه جايگاه ارزش      

  دو گروه برعكس بود؛
طور قابل تـوجهي بـراي دو    درجة اهميت نسبي شش ارزش شخصي به     . 5

  شود؛ رد مي) ب(روي، فرضية صفر   اين  از.گروه زنان تفاوت دارند
امـا بـراي   . ارزش مذهبي، ارزش شخصي غالب براي كل جمعيت است       . 6

  زنان غيرشاغل در مقايسه با گروه شاغل اهميت نسبي باالتري دارد؛
  تر از زنان شاغل است؛  مهمشاغل غيرارزش اجتماعي براي زنان . 7
شـاغل در مقايـسه بـا زنـان      هاي اقتصادي و سياسي بـراي زنـان           ارزش. 8
  تر است؛  مهمشاغل غير

شناسي از نظـر اهميـت        ارزش نظري، و حتي از آن بيشتر، ارزش زيبايي        . 9
  براي هر دو گروه زنان يكسان است؛

، بـراي اكثـر     )ج(بنا به مـوارد شـش، هفـت و هـشت، فرضـية صـفر                . 10
  .ودش شناسي رد مي هاي نظري و زيبايي هاي شخصي، جز براي ارزش ارزش

  
    زنان غيرشاغل  زنان شاغل  كل جمعيت

ارزش   رديف
  شخصي

 ميانگين
  امتياز

ارزش 
  شخصي

ميانگين 
  امتياز

ارزش 
  شخصي

ميانگين 
  امتياز

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  مذهبي
  شناس زيبايي

  اجتماعي
  نظري
  سياسي
  اقتصادي

93/34  
63/32  
91/31  
35/30  
81/25  
38/24  

  

  مذهبي
  شناس زيبايي

  اجتماعي
  نظري
  سياسي

  ادياقتص

66/33  
64/32  
48/31  
75/30  
58/26  
90/24  

  

  مذهبي
  شناس زيبايي

  اجتماعي
  نظري
  سياسي
  اقتصادي

28/37  
70/32  
60/32  
61/29  
40/24  
41/23  

، شاغل غير و زنان شخصي كل جمعيت، زنان شاغلمراتب ارزشِ  سلسله. 1جدول 
  امتيازبه ترتيب ميانگين 

انـد تـا معلـوم        ررسي شده در اين مقاله، ساختارهاي ارزشِ شخصي زنان ب       
بـه  . ها تأثيري بر تصميمات مرتبط با بازار كار زنان دارنـد            گردد آيا اين ساختار   
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هاي شخصي زنان درجات متفاوتي از اهميت نسبي دارند و            رسد ارزش   نظر مي 
هاي شخصي زنـان   مراتب ارزش ظاهراً سلسله. شوند  بندي مي   توسط هر فرد رده   

  .وت دارد تفاشاغل غيرشاغل با زنان 
شـوند، بـازهم      هاي بيشتري تفكيك مي     گروه  زماني كه دو گروه زنان به زير      

امـا  . شـود   هاي شخـصي مـشاهده مـي        اي بين برخي ارزش     هاي برجسته   تفاوت
پديدة مزبور را   . تر تفاوت نداشتند    هاي بزرگ   مراتب به شدتِ ديگر گروه      سلسله

تـري   هاي جزئي   ها تقسيم   توان براساس اين حقيقت تبيين كرد كه وقتي گروه          مي
گـروه شـباهت بيـشتري        مراتب ارزشِ شخصي اعضاي يك زير       يابند، سلسله   مي

  .كنند پيدا مي
، شـاغل   غيـر هاي شخصي زنان شاغل و زنان         ميانگين امتيازات براي ارزش   

هـاي    دهـد كـه ارزش      هاي ديگر نـشان مـي       گروه  همچنين ميانگين امتيازات زير   
هاي اجتماعي و مـذهبي اهميـت نـسبي           با ارزش اقتصادي و سياسي در مقايسه      
هاي اجتماعي و مـذهبي بـراي         در برابر، ارزش  . بيشتري براي زنان شاغل دارند    

تـري از     اي تكميلي با گروه بزرگ      توان مطالعه   مي. ترند   نسبتاً مهم  شاغل  غيرزنان  
كننـدگان   تـري ترتيـب داد كـه در آن شـركت           زنان در حوزة جغرافيـايي وسـيع      

ن تـر بـي     هاي برجـسته    به احتمال زياد، حتي عدم شباهت     . همگن نباشند قدر    اين
ــاغل و غير    ارزش ــان ش ــصي زن ــاي شخ ــد   ه ــد ش ــشاهده خواه ــاغل م .ش



 

 

  
  
  
  
  

  اشتغال زنان در آرا و ادبيات فقهي 
   1مريم احمديه

  مقدمه
هاي اقتصادي قدمتي ديرين، شايد به اندازة عمر بـشر            مشاركت زنان در فعاليت   

، )مـزارع و دامـداري    (تي از وقت خود را بـه امـور كـشاورزي            آنان ساعا . دارد
پرداختند، و ايـن امـري عـادي و           يا خدماتي مي  ) ريسندگي و بافندگي  (صنعتي  

امـا اشـتغال زنـان در مفهـوم جديـد آن، بـه فعاليـت                . رسـيد   طبيعي به نظر مي   
  2.شود اقتصادي ايشان در ساعات معين و دور از محيط خانه تعريف مي

پـذير و اختيـاري بـه وضـعيتي           ي، اشـتغال از وضـعيتي انعطـاف       از اين رو  
اي بـا عنـوان       استخدامي و غيراختياري تبديل شده اسـت و در جامعـه، مـسئله            

هاي افراط و تفريط را در ايـن          اشتغال زنان پديد آورده، و به همين سبب، زمينه        
از برخي دربارة اشتغال زنان به محدود شدن كمي آن          . مسئله موجب شده است   

دهند، و برخي ديگر جانب افراط پيموده، تـصدي           ميان انواع اشتغاالت رأي مي    
ايـن  . داننـد   انواع و اقسام اشتغال و كميت حضور ايـن دو جـنس را برابـر مـي                

هاي مبهم و نامـشخص در ايـن عرصـه شـده و               اختالف موجب اتخاذ سياست   
سـازي    در نتيجـه در مرحلـة تـصميم       . اوضاع ناهمـساني را پديـد آورده اسـت        

هاي متعـدد و      گيري سليقه   هاي مختلفي پرداخته شده و در مرحلة تصميم         تئوري
                                                            

  .معاون پژوهشي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان 1
 . 3، ص 83، آبان و آذر 8شمارة ،  حوراءةماهنام  .2
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بنابراين يكي از طرق ايجاد     . اند  آيد كه با يكديگر متناقض      متنوعي به اجرا درمي   
 ايـن    يابي اشتغال زنان در آرا و ادبيات فقهي اسـت، و بـر              وحدت روش، ريشه  

  : ها پاسخ گفت بايد از منظر فقه به اين پرسش اساس، مي 
هاي اقتصادي حضور  اوالً، آيا زنان مانند مردان حق دارند در عرصة فعاليت

  يابند؟
بيني شده است؟     هاي اشتغال خاصي براي زنان در شرع پيش         ثانياً، آيا زمينه  

  اند؟  مصاديق اشتغال بانوان در شريعت كدام
شـرعي، و   بنابراين در وهلة نخست، جـواز اشـتغال بـانوان از نظـر منـابع                

  . سپس، انواع اشتغال بانوان را در كتب فقهي بررسي و تحليل خواهيم كرد

  جواز اشتغال بانوان. 1
تواننـد    بلكه هر دو مي   .  اقتصادي به زن يا مرد اختصاص ندارد        در اسالم فعاليت  

للرجال نصيب مما اكتـسبوا و      : مند شوند   به هر نسبت كه فعاليت كنند از آن بهره        
  1.ما اكتسبنللنساء نصيب م

اين آية نوراني، به صراحت مالكيت هر يك از زن و مرد را بـر كـار خـود                   
هـاي   شـمارد؛ زيـرا فعاليـت    آمد حاصل از آن را نيـز محتـرم مـي          پذيرد و در    مي

تنها منع شرعي و قانوني ندارد، بلكه همواره تشويق گرديده است و              اقتصادي نه 
ة زندگي، ميان همـة افـراد قـرار         مندي به كوشش و حيازت براي ادام        اين عالقه 

  . داده شده تا خانة دنيا از اين رهگذار آباد گردد
 اكتساب يك نوع حيـازت و اختـصاص اسـت،           ;به تعبير عالمه طباطبايي   

چه با عملي اختياري مثل صنعت و شغل كه زن يا مرد از راه تجـارت يـا كـار                    
 متعال بـا تـشريع      اختياري كه خداوند  آورد و چه با عملي غير       دست مي   بهديگر  

احكام خاص براي زن و مرد براي هر يك مزايايي را قرار داده است كه موجب 
  2.شود تفاوت در سهم و نصيب مي
  :اند شده به سه نكته اشاره كردهايشان در تفسير آية ياد

                                                            
 . 7، )4 (نساء. 1
 . 174، ص الميزان  تفسيرطباطبايي، حسين  محمد سيد :ك .ر. 2
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طور اختياري در حيطة عمل  سود و ربح تجارتي كه هر يك از زن و مرد به
 به خود اوست و اين فضيلتي اسـت كـه خداونـد             آورد، متعلق   دست مي   خود به 

  مندي مناسب را عايد خويش گرداند؛ براي ايشان قرار داده تا هر كس بهره
براي زن يا مرد شايسته است كه در كسب خود، از فضيلتي كه خداوند در               

هاي وجودي خـويش،      خوبي بهره گيرد و با توجه به امتياز         او به وديعه نهاده، به    
 ر استفاده كند؛از اين اختيا

براي پيشگيري از بروز رفتارهاي غيراخالقي در ميان دو جنس، و نيز براي             
هاي غيراختياري ديگري كه خداوند در وجـود ايـشان            اينكه هر يك به موقعيت    

هاي زيستي، روحي و رواني و تفاوت در توانـايي منجـر     قرار نداده و به تفاوت    
و مـرد را بـه شـناخت و حفـظ           شده، حسرت نخورد، اين آيه هـر يـك از زن            

  . كند  موقعيت وجودي خود دعوت مي
هاي هر يك از زن و مرد، منوط به حـسن انتخـاب               بنابراين كسب موفقيت  

ايشان در دستيابي به استعدادهاي جـسمي و روحـي خـويش، و يافـت مـسير                 
موفقيت خود، متناسب با موقعيت و اوضاع است كه انتخاب شـغل نيـز از ايـن       

  . نيستامر مستثنا 
بنـابراين  . سـت   حفظ تناسب در كـسب، امـري مولـوي نبـوده، ارشـادي ا             

هاي اسـالم در زمينـة انتخـاب شـغل متناسـب، صـرفاً بـراي رعايـت                    سفارش
روي، چنانچـه مـصلحتي در كـار نباشـد يـا               ايـن   از. مرد است  مصلحت زن و  

ن اي در پيـروي از ايـ        مصلحت ديگري بر اين امر پيشي گيرد، هيچ الزام شرعي         
امر ارشادي وجود ندارد؛ زيرا اسالم تالش انساني را، كه در معنـاي اخـص بـا                 

 . شود، هميشه تشويق كرده است عنوان شغل از آن ياد مي
بنابراين مفهوم آيه، فراتر از جواز اشتغال زنان است، و با فرض جواز اشتغال،              

هر يـك از  به كسب مالكيت و استقالل اقتصادي هر يك از زن و مرد ناظر است و     
  .مند شوند توانند خود از نتايج آن بهره زن و مرد هر قدر تالش كنند مي

بنابراين با نگرش مثبت به اشتغال زنان، همواره بايد به رفع موانع و كيفيت             
هـاي    منظور تعيين شـيوه     حضور ايشان انديشيد، و تالش براي اتخاذ تدابيري به        

نظر و مورد تأكيـد قـرار    م باشد، مدكارآمدي آنان كه با حفظ حقوق خانواده توأ    
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گونه افراط و تفريط و ارائة الگوي اشـتغال بـراي       گيرد، و براي جلوگيري از هر     
  .زن مسلمان تعريف جديدي از آن شايسته و بايسته است

  تقسيم مشاغل در شريعت. 2
اشتغال در بيان شرع، به معناي كسب يا مكاسب اسـت؛ و كـسب در لغـت بـه                   

آورد؛ اعم از اينكه مال يا  دست مي كه انسان ندارد و آن را به     معناي چيزي است    
گيرنـد، بلكـه    نظـر نمـي   اي را در  اما فقهـا چنـين معنـاي گـسترده        . غيرمال باشد 

بـه لحـاظ    . انجامـد   هايي است كه به كسب مـال يـا منـافع مـي              شان اشتغال   مراد
هـاي    يمهاي مختلف در زمينة احكام تجارت و بيـع، در ميـان فقهـا تقـس                 اعتبار

 و بعضي آن    1برخي آن را به دو قسم مكروه و مباح،        . خورد  متشتتي به چشم مي   
 و جمعـي آن را بـه چهـار قـسم حـرام،              2را به سه قسم حرام، مكـروه و مبـاح         

  . اند  تقسيم نموده4 و گروهي نيز آن را به پنج دسته3مكروه، مباح و مستحب،
  :ند نكته الزم استپيش از بيان تفصيلي و پرداختن به مصاديق، طرح چ

اند؛ زيرا  برخي وجود دو شغل واجب و مستحب را كانون ترديد قرار داده. اول
چند شخص براي تهيـة روزي   اند نه وضعي، هر     انگر حكم تكليفي  گانه بي   احكام پنج 

خانواده مجبور به عملي تجاري بشود، لكن اين امر براي او واجب شرعي نيـست؛               
 وجودي و نه بر وجوب بالعرض وابسته است، چون وجوب واجب، نه بر مقدمات

   5.توان تجارت را واجب شمرد و با عناوين ثانوي نيز نمي
هـاي   در ادبيات فقهي، مشاغل حـرام و مكـروه بـيش از ديگـر گونـه               . دوم

اند، و معامالت حرام نيز در تقسيمات         مشاغل كانون بحث و بررسي قرار گرفته      
  :اند؛ زيرا دهمشاغل با عنوان كسب و مكاسب مطرح ش

هاي ديني و الهي احكامي        مصالح و مفاسد و ارزش     اساس  برشريعت  ) الف
                                                            

  .19 ص، منهاج الفقاهة روحاني،محمدصادق  سيد. 1
  .292، ص الوسيلة تحرير  مستند خميني،مصطفي  سيد. 2
  .19، ص منهاج الفقاهةصادق روحاني،  محمد سيد. 3
  . 171، ص  في احكام النبويةالمراسم العلوية،  ديلميعبدالعزيز  بن سالر. 4
  .3ص ، المكاسب المحرمه خميني،اهللا  سيدروح. 5
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صادر كرده و فقه اسالمي متكفل بيان آن است تا مرز حالل و حرام معين شود،                
و بحث مكاسب محرمه نيز در فقه با توجـه بـه همـين هـدف مطـرح گرديـده            

  است؛
لة باطل نيست؛ بلكه مقصود مراد فقها از معامالت ممنوع يا حرام، معام) ب

تـوان شـخص را       آن است كه اقدام به آن معامله، جرم است، و به اين علت مي             
پيگرد قانوني و مجازات كرد، و از نظر شرع نيز عِقـاب دارد، كـه بـه آن حـرام                    

 .گويند تكليفي مي
ن تكليف و بايد و نبايدهاي فقهي در زمينة اشتغال، مـصاديق            يبراي تعي ) ج

بندي مباح    ها در دسته     از آن، بقية كسب    نظر  صرفوه آورده شده، و     حرام و مكر  
دليـل رجحانـشان، شـغل        گيرند، كـه برخـي از آن مـشاغل مجــاز، بـه              قرار مي 

  آيند؛ شمار مي مستحب به
شـود كـه موجـب        گاه در مصداق يك شغل، قيود و شئوني لحـاظ مـي           ) د

گري كـه خـود مبـاح       گردند؛ مثالً شغل آرايـش      حرمت يا كراهت يا اباحة آن مي      
است، وقتي با فريبكاري همراه شود، حرام، و زماني كه با شرط اجـرت همـراه                

هاي مختلـف در      روي، بنابر حاالت و موقعيت       اين   از. گردد، مكروه خواهد بود   
نفـسه    هايي كه في    شود و اشتغال      مصاديق يك اشتغال، احكام آن نيز متفاوت مي       

  اند؛ دهاند در اين مباحث مطرح نش حرام
احصاي مشاغل با عنوان شغل زنانه، در كتب فقهـي، صـرفاً بـه زنـان                ) هـ

هـا    طور معمول زنـان بـه ايـن نـوع از شـغل              كه به   آنجا   اختصاص ندارد؛ بل از   
... اند، در بحث مكاسب محرمه به شناسايي وجوه حرمت، كراهت و            پرداخته  مي

اشتغال زنـان در كتـب فقهـي،        اند، و اين مجموعه، به تبعِ بيان مصاديق           پرداخته
  . بررسي شده است

  اشتغال واجب. 2ـ1
كند كـه در طلـب رزق و    مديريت و تدبير هر فرد بر زندگي خويش ايجاب مي         

 بنـابر ايـن آيـة نـوراني،     1.و النهار مبصرة لتبتغوا من فـضل ربكـم     : روزي بكوشد 
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خداوند روز را بـراي كوشـش در طلـب رزق قـرار داده تـا هـر كـس، فـضل                      
 زيرا به تعبير ايـن روايـت، اقـدام بـراي            1ردگار را يافته و طلب روزي كند؛      پرو

 افزون بر اينكه اين 2.سازد نياز مي  انسان را از ديگران بي   ،تجارت و كسب و كار    
: انـد   فرمـوده 6پيـامبر اكـرم  . شمار آمـده اسـت   همت، جزئي از عبادت نيز به  

ترتيب عقل اين     بدين. »تعبادت هفتاد جزء دارد كه بهترينِ آن طلب حالل اس         «
. كنـد  ستايد و نيازمند جلوه دادن را در صورت توانايي مذمت مي  نيازي را مي  بي

 و  3انـد   به همين دليل، برخي فقها تهية روزي در حد كفايت را واجـب شـمرده              
كسي كه كار خـود را  «اند   كه فرموده6 برخي ديگر با استناد به فرمايش پيامبر    

، طلب روزي را براي شخص نيازمند       »ازد لعنت شده است   بر عهدة ديگران بيند   
 همچنين اگرچه برخي ديگـر، تهيـة روزي را واجـب شـرعي              4.دانند  واجب مي 

دانند، قطعاً اين كار يك واجب عقلي   و عِقابي را بر آن مترتب نمي  5شمارند  نمي
دسـت آوردن مـال را        است؛ زيرا اگر شخصي استطاعت كار و تالش بـراي بـه           

  6.شد و از فعاليت در اين زمينه امتناع ورزد، مذموم استداشته با
دست آوردن مالي كه موجب تأمين خوراك، پوشـاك و            بنابراين وجوب به  

مسكن افراد و از ضروريات حيات انساني است و لزوم آن بر هيچ كس پوشيده  
 و آيات و روايات هم مؤيد آن بوده، بر آن           7.نيست، دليلي جز دليل عقلي ندارد     

  . ورزند  يد ميتأك
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   مصداق يا مصاديقي را براي اشتغالِ واجب تعيين نكـرده          ،بنابراين شريعت 
 مـسلم   ،ليكن حتي با فرض پذيرش اينكه اشتغالْ واجب شـرعي نيـست           . است

است كه انسان راهي جز تالش براي طلب روزي ندارد، و اين واجبي است كه               
داند؛ امـا در       معاش خود مي   عقل به آن فرمان داده و هر فرد را موظف به تأمين           

مواردي كه شريعت برشمرده، اين وظيفه از عهدة خود فرد به صـورت مـستقل               
  : اي ديگر تعيين شده است خارج شده و به گونه

   الزام به انفاق به واسطة نكاح.2ـ1ـ1
بديهي است كه پس از تشكيل خانواده، تأمين معاش زن و فرزنـدان بـر عهـدة                 

محض انشاي عقد، نفقـة       نابراين به واسطة عقد ازدواج، به     ب. گيرد  شوهر قرار مي  
اين واجبي شرعي است و ضمانت اجراي شـرعي و          . شود  زن بر مرد واجب مي    

ليكن در انجام اين وظيفة شرعي، گاه فرد براي برآورده كردن نيـاز        . قانوني دارد 
خانوادة خويش تمكن مالي دارد كه در ايـن صـورت كـسب و كـار ضـرورت                  

؛ ولي در اغلب موارد، تـالش و كـسب و كـار بـراي تـأمين نفقـه الزم       يابد  نمي
امـا آيـا    . اي واجب بـراي آن واجـب شـرعي اسـت            است، و اين تالش، مقدمه    

گونه كه تأمين معاش واجب شرعي است، تالش بـراي كـسب آن، يعنـي                   همان
 معتقدنـد اگرچـه قـوت       1انجام معامله نيز واجب شرعي اسـت؟ امـام خمينـي          

توان به وجـوب شـرعي آن رأي داد؛           حصر به انجام معامله باشد نمي     خانواده من 
حتي اگر آن را از مقدمات وجوديه بدانيم و براي رسيدن به واجب، ناچـار بـه                 

وقتـي عقـل    : فرماينـد   اهللا خـويي مـي       همچنـين مرحـوم آيـت      1.انجام آن باشيم  
عقلـي  المقدمه را بدون وجود مقدمه ناممكن بدانـد، ايـن اسـتنتاجي صـرفاً                 ذي

 2.تواند واجب شرعي باشد؛ زيرا امر لغوي خواهد بـود  است و ديگر مقدمه نمي 
آنكه امتثال امر شرعي متوقف بر انجام ايـن مقدمـه اسـت، از جانـب                  بنابراين با 

خوانند كه مقدمة ذات      شارع هيچ قيدي ندارد، و آن را مقدمة عقلية وجوديه مي          
نمايد كـه    اين پرسش رخ مي    پس از رد واجب شرعي بودن مقدمه،       3.فعل است 
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دست آوردن پيشه و حرفه براي تـأمين نفقـه را يـك               توان تالش براي به     آيا مي 
  واجب عقلي دانست؟ 

چون هر شخـصي كـه انجـام هـر امـر عـادي يـا                : معتقدند1 امام خميني 
المقدمه، به انجام مقدمـه ارادة      غيرعادي را اراده كند، بدون هيچ وابستگي به ذي        

دهد، اين تالش    كند، و عقل از سرِ ناچاري به انجام آن فرمان مي            يمستقل پيدا م  
تواند واجب عقلي باشد، بلكـه البـديت عقلـي اسـت كـه آن هـم جـدا از                      نمي

وجوب عقلي است، و اينكه عقل براي هر كـاري بخواهـد مقـدماتي را انجـام                 
   1.دهد، به واجبات اختصاص ندارد

 البديت عقلـي، نفـس واجـب بـودن        ،1روي، بنابر نظر مرحوم مظفر      هـر  به
طاعتي است كه همان وجوب عقلي بوده، داخل در آراي محموده است و آراي              

  2.عقال، بما هم عقال، با آن منطبق است
دانـد و بـه انجـام آن رأي           بنابراين عقل عملي مقدمة واجب را واجب مـي        

  . دهد مي
   الزام به انفاق به واسطة قرابت.2ـ1ـ2

 الزام، برخالف الزام به دادن نفقة زن كه رنگي از معاوضه بـر آن               گونه از   در اين 
سايه افكنده، هدف اين است كه حقوق همبستگي اعضاي خـانواده را تـضمين              

به . كند و تكليف اخالقي مربوط به دستگيري از خويشان نزديك را انجام دهد            
همين جهت، تكليف به انفـاق خويـشان تكليفـي متقابـل اسـت و در صـورتي         

البته دستگيري  . كننده توانگر، و طلبكار او نيازمند باشد        پذيرد كه انفاق    حقق مي ت
تـوان اجـراي      از خويشان، تنها جنبة اخالقي ندارد و الزامي قانوني است كه مي           

 بنابراين دو عامل اساسيِ خويشاوندي و تمكنِ مـاليِ          3.آن را از دادگاه خواست    
   4.در تحقق اين الزام دخالت دارنديكي از دو خويشاوند و نيازِ فرد ديگر، 

  : اند از  گيرند عبارت اما خويشاونداني كه تحت اين الزام قرار مي
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  پدر و مادر و فرزندان نسبت به يكديگر؛. 1
  . ها نسبت به يكديگر اجداد پدري و مادري و نواده. 2

 قانون مدني كه عقيـدة مـشهور در فقـه اماميـه را پذيرفتـه      1196بنابر مادة  
روابط بين اقارب نسبي در خط عمودي، اعم از صعودي يا نزولي ملزوم              «است

  .»به انفاق يكديگرند
ترتيب، الزام به انفاق، افزون بر شوهر و پدر، كه موظف به پرداخت نفقه                بدين

 اما 1گيرد؛ مي را هم دربر) ها اجداد و نوه(اند، خويشان خط عمودي  به زن و فرزندان  
رغم اينكه در برخي        ملزم به انفاق به يكديگر نيستند، و به       خويشانِ در خط اطراف،     

 2ويژه برادر و خواهر تأكيد شده است،        هاي مذهبي، بر دستگيري خويشان، به       سنت
  .عكس الزامي ندارد قانون بر انفاق به برادر و خواهر يا به

فـاق  واسطة دو قانون الزام به انفاق به سبب نكاح و الزام به ان              بنابراين گرچه به  
  :گيرند به سبب قرابت، زن و بسياري از خويشاوندان نسبي تحت نفقة افراد قرار مي

واسطة نكاح، و چه يا الـزام بـه انفـاق             اوالً، چه در صورت الزام به انفاق به       
كننده بايد استطاعتِ پرداخت را داشته باشـند، و در غيـر              واسطة قرابت، انفاق    به

توانند معطل مانده، از حداقل روزي بـراي         اين صورت، افراد تحت نفقة او نمي      
بايـد درصـدد تهيـة روزي           ناچـار خـود مـي       تأمين معاش برخوردار نباشند و به     

بگير هستند،    واسطة قرابت، نفقه    خويش برآيند، و اين مسئله دربارة افرادي كه به        
نداشتن هيچ الزام قـانوني   كننده در صورت استطاعت   تر است؛ زيرا انفاق     برجسته

توان بـراي آن قـرار    اي براي پرداخت ندارد و ضمانت اجرايي هم نمي     عيو شر 
  داد؛

ثانياً، قانون در برخي موارد چون پرداخت نفقة خواهر از طريـق بـرادر يـا                
  كند؛ گونه پرداخت الزام نمي عكس تصريحي ندارد و به اين به

 و   مـادر  ،هاي خويشاوندي، چون پـدر      يك از وابستگي    ثالثاً، گاه فردي هيچ   
اجداد را ندارد؛ زيرا ايشان را از دست داده، يا فرد مجـردي اسـت كـه از ابتـدا                   

  .نيامده است تحت تكفل شخص ديگر در
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بنابراين در هر صورت، چه انفاق الزامي باشد و چه الزامي نباشد، مـواقعي              
  . آيد كه اين نياز جسمي بايد برآورده شود پديد مي

  اشتغال مباح. 2ـ2
انـد، و       ذشت، در آراي فقهي كمتر به ذكر مصاديق مباح پرداخته         گونه كه گ      همان

هاي مبـاح     زند، شغل   كه ترك يا عدم ترك شغل مباح به كسي ضرر نمي             آنجا   از
اين مشاغل در كتـب فقهـي بـا         . برگيرند  توانند دايرة وسيعي از مشاغل را در        مي

ند كه در     ا  دهمباحث مبسوطي را به خود اختصاص دا      » بيع و اجاره  «عناوين كلي   
آن به شرايط صحت و بطالن معامله، شروط ملكيت، مالكيت و طهارت اشـاره              

برخي از مـشاغل كـه   . شده است، و در اين زمينه، زن و مرد با هم فرقي ندارند        
  :از اند   اند عبارت در آراي فقهي براي زنان مباح شمرده شده

   مامايي.2ـ2ـ1
فقهـاي  . كنـد   زنـد بـه مـادر كمـك مـي         ماما يا قابله كسي است كه در تولـد فر         

 برخي فقهـا نيـز همـراه        1.اند  پرشماري اين نوع از كسب را مباح و جايز دانسته         
 و برخي ديگر، مانند صاحب      2،  شدن اين عمل را با شرط اجرت، مكروه دانسته        

، داللتي بر كراهـت در كـسب قابلـه نيافتـه و مبـاح بـودن آن را مطلـق                     رياض
  3.اند شمرده

  ندگي زنان ريس.2ـ2ـ2
هاي پنبه يا پشم      خوانده شده، ريسيدن نخ   » غزل«اين شغل كه در عبارات فقهي       

 بلكـه در    5تنها مباح دانسته شـده،       و با اينكه شغلي صرفاً زنانه نيست، نه        4است،
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هاست و انتخـاب آن بـراي زنـان شايـسته و              ترين كسب   لسان روايات از حالل   
   1:مستحب شمرده شده است

گذشـتم، ايـشان       مـي  7روزي از كنار اميرمؤمنان   : گويد  يام حسن نخعيه م   
اين : ايشان فرمود . كنم  ريسندگي مي : اي داري؟ گفتم    چه صنعت و حرفه   : فرمود

  هاست؛  ترين كسب شغل حالل
ها بـراي زن صـالح، ريـسندگي          بهترين سرگرمي :  فرمودند 6رسول اكرم 

  2.است
ند كـه     ا  ي زنان برشمرده  البته در كتب فقهي عللي براي شايستگي اين شغل برا         

  . طلبد و ارزيابي دوبارة اين شغل در زمان حاضر الزم است اي مي بررسي ويژه
  اشتغال مستحب. 2ـ3

 و جايگاه خاصي دارند كه غالبـاً         هاي مباح، برخي مصاديقْ ويژگي      از ميان شغل  
از آن جملـه    .  به مشاغل مستحب ياد شـده اسـت        آنهااند و از    از مشاغل توليدي  

همچنـين از ميـان انـواع       . وان به شغل ريـسندگي بـراي زنـان اشـاره كـرد            ت  مي
هـو الـذي    : هاي باير و معادن، مقدس شمرده شده است         معامالت، حيازت زمين  

   3.انشأكم من االرض و استعمركم فيها
خدا از مواد زميني حقيقتي     «: فرمايد   در تفسير اين آيه مي     ;عالمه طباطبايي 

كم با تربيت آنهـا را بـه كمـال رسـاند و او را                 د و كم  به نام انسان به وجود آور     
كم آن را بـه حـالي درآورد كـه در             چنان سرشت كه در زمين تصرف كند و كم        

                                                            
محمد بنُ أَحمد بنِ يحيى عنْ محمدِ بنِ عِيسى عنِ الْحسنِ بنِ علِي عنْ عثْمانَ بنِ عِيسى عنْ أَبِي                   . 1

ءٍ تَصنَعِينَ يا أُم الْحـسنِ        فَقَالَ أَي شَي   7حسنِ النَّخَعِيةِ قَالَت مرَّ بِي أَمِيرُ الْمؤْمِنِينَ      زهرَةَ عنْ أُم الْ   
، 12، ج   ةوسائل الشيع عاملي،   حسن حر      بن  محمد (قُلْت أَغْزِلُ قَالَت فَقَالَ أَما إِنَّه أَحلُّ الْكَسبِ       

  ). 22415، ح 174ص 
2 .محم                    ـدمنْ أَحع دمنِ أَحدِ بمحنْ مى عيحنِ يدِ بمحنْ منْ أَبِيهِ عنِ فِي الْعِلَلِ عيسنِ الْحب لِينُ عب د

 أَبِـي  بنِ أَبِي عبدِ اللَّهِ عنْ رجلٍ عنْ علِي بنِ أَسباطٍ عنْ عمهِ يعقُوب رفَع الْحدِيثَ إِلَى علِـي بـنِ            
محمد بن  (  فِي كَلَامٍ كَثِيرٍ و نِعم اللَّهو الْمِغْزَلُ لِلْمرْأَةِ الصالِحةِ         6 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ    7طَالِبٍ

 .)22416 ، ح174، ص  الشيعة وسائلحسن حر عاملي، 
   .»او شما را پديد آورد و به آبادي آن واداشت« 61 ،)11 (هود. 3
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كند به وسـيله آن       زندگي او سودمند افتد و نيازها و كمبودهايي كه احساس مي          
گونه اشتغال، كه كاري توليدي اعم از كـشاورزي يـا صـنعت           در اين  1.»رفع كند 

شود، زمين بايد از حالت معطلـي   ، افزون بر اينكه معاش خانواده تأمين مي است
برخـي فقهـا در     . گـردد   شود خارج و آبـاد        و تعطيلي كه موجب تضييع مال مي      

خداوند متعال زمين و معادن و منافع متعلـق بـه   «: گويند    تأييد چنين اشتغالي مي   
در حديثي، جابر . قرار دادآن را عبث خلق نفرمود و منافع آن را براي ساكنانش         

اي را زنده كند بـراي        كسي كه زمين مرده   «: اند   فرموده 6به نقل از پيامبر اكرم    
   2.»اند او اجر و ثواب است و اين را مستحب دانسته

ورزد كه اگر كـشاورز       هايي چنان اهتمام مي     شريعت به انجام چنين اشتغال    
 هم سـرماية مـادي آن را تـأمين          تنهايي نتواند هم نيروي انساني و       يا صنعتگر به  

بيني و طـرق انجـام        كند، با معرفي معامالتي زمينة مشاركتي آن را در شرع پيش          
  : اند از برخي از معامالت عبارت. آن را معرفي كرده است

   مضاربه.2ـ3ـ1
وقتي شخصي مالي را در اختيار ديگري قرار دهد تا با آن كار كرده، در برابر، از    

اگرچه ايـن   . شود  ي برداشت كند، اين عمل مضاربه ناميده مي       سود آن سهم معين   
گونه تصرف در مال يا مالكيت فرد و سـودآور     تعريف، تعريف عام است كه هر     

طور خاص، ناظر به ضـرب و تـصرف در            بودن آن را دربردارد، لفظ مضاربه به      
  .زمين است كه به عمران و آباداني آن بينجامد

   مزارعه.2ـ3ـ2
ميني را در اختيار كشاورز بگذارد و با وي طي عقدي چنين قـرار  وقتي مالك، ز 

دسـت آمـده را       بگذارد كه در مقابل مدت معين، كشاورز مقداري از محصول به          
ها   ترين فرصت   اين يكي از مهم   . شود  به وي بدهد، اين معامله مزارعه ناميده مي       

  :آيد؛ زيرا شمار مي براي اشتغال بانوان به
                                                            

  .176 ، ص20 ج،تفسير الميزانبايي، طباطحسين  محمد. 1
 ،فهاممسالك اال ثاني،  شهيد  : ك . ر ؛40، ص 1 ج   ،تذكرة الفقهاء حلي،  حسن بن يوسف     :ك .ر. 2

  .389ص، 13ج 
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تغال زنان، كه استخدام در روزهاي معين و در سـاعاتي    در اين شغل، اش   . 1
معين از روز بود به شركت غيرحـضوري امـا مـؤثر در چرخـة توليـدي مبـدل                   

توانند ضمن داشتن شغلي مفيد براي جامعه، نقش  راحتي مي شود، و بانوان به مي
  خوبي و بدون دغدغه ايفا كنند؛ مادري و همسري خود را نيز به

هاي معطل نزد ايشان در يك  س در دست بانوان يا زمين  نقدينگي محبو . 2 
هـاي عمـده فعاليـت        گيرد و يكي از اركـان گـروه         چرخة توليدي سالم قرار مي    

يابد، و هم زنان و هم كل جامعـه از نتـايج آن       اشتغال چون كشاورزي رونق مي    
  شوند؛ مند مي بهره

ة اقتصادي  افزون بر تأمين استقالل اقتصادي خويش، تالش او در چرخ         . 3
و ارتقاي توان توليدي و عمراني كشور و كمك بـه افـزايش درآمـدهاي ملـي،                 

  .هاي معنوي او را تقويت خواهد كرد انگيزه
بديهي است، مباح دانستن اشتغال، فارغ از حوزة جنسيتي آن در شـريعت،             

كه بار مسئوليت نفقه بر دوش مـردان اسـت، مبـين ايـن معناسـت كـه                    حالي  در
دليل تأمين معـاش خـانواده نيـست     هاي شغلي صرفاً اجبار به    يتشركت در فعال  

، بلكـه شـركت در مـشاغل گونـاگون بـا            )كه مردان در آن سهم بيشتري دارند      (
مثالً فرد گاهي براي تقويـت بنيـة مـالي و           . گيرد  هاي مختلفي صورت مي     انگيزه

اســتقالل اقتــصادي خــويش؛ گــاه بــراي كــسب مقــام و موقعيــت اجتمــاعي و 
ت در جامعه و جلب احترام اجتمـاعي؛ زمـاني بـراي اسـتفادة بهينـه از                 محبوبي

رسـاني بـه جامعـه؛ و گـاهي نيـز بـراي افـزايش                 نيروي خويش براي خـدمت    
گزيند،   اي برمي   خودباوري و عزت نفس و استقالل فردي خويش، شغل و پيشه          

روي، بـراي      ايـن    از. هاي مختلف فرقي بين زن و مـرد نيـست           و در اين انگيزه   
هاي شـغلي زنـان مـؤثر اسـت،           گيري  پاسخ به اين نيازها كه از درون بر تصميم        

توان مانع ايجاد كرد و از آزادي ايشان در انتخاب شـغل؛ چـه ايـن اصـلي                    نمي
پذيرفته است كه هر كس حـق دارد اسـتعدادهاي خـويش را بـه منـصة ظهـور          

سري برساند، و همة استعدادهاي زنان در داخـل خانـه و شـغل مـادري و همـ                 
هـايي در ايـن زمينـه بـه چـشم             روي، اگـر اشـكال       اين   از. خالصه نشده است  

آورد،   هاي ناسازگاري در زندگي را فراهم مـي         خورد، مثالً اشتغال زنان زمينه      مي
پذير است، يا اگـر مطالبـات زنـان           هاي فرهنگي است كه جبران      ناشي از ضعف  
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يابـد،    دي افزايش مـي   هاي اقتصا   كرده در زندگي براي حضور در صحنه        تحصيل
امري ناپسند نيست؛ بلكه براي اصالح اين وضعيت، بايـد سـاختار نظـام اداري           

اي تنظيم شود كه به دو نقش مـادري و همـسري و شـاغل بـودن زنـان                     گونه  به
  . طلبد آسيبي نرسد، و رفع اين معضالت تمهيداتي متناسب در اين زمينه را مي

  مشاغل مكروه و حرام. 2ـ4
  ايشگري آر.2ـ4ـ1

آيد؛ اما در كتب  شمار مي آرايشگري خود حرام نيست، بلكه از انواع مشاغل مباح به 
  :منزلة حرمت يا كراهت احصا شده كه نيازمند بررسي است فقهي مواردي به

  وجوه حرمت در آرايشگري. 2ـ4ـ1ـ1
تـدليس  «از جمله مواردي كه در كتب فقهي دربارة شخص آرايشگر مطـرح شـده               

گاه آرايشگر براي زيبانمايي زني ديگر، ترفندهايي چون سرخ كردن          . تاس» ماشطه
بـرد تـا عيـوب او را          صورت و وصل كردن موي ديگري به موي او را به كار مـي             

 تا زمينه ازدواج زن را بـا مـردي فـراهم            1بپوشاند و وي را داراي محاسني بنماياند،      
گونـه كـه تـدليس در هـر           انبنابراين هم . گويند   به اين كار تدليس ماشطه مي      2كند،

اي موجب حرمت است، در اينجا نيز آرايشگر كه براي فريب دادن ديگـري                معامله
در كلمات فقهـا  » ماشطه«بنابراين آوردن لفظ   . به اجاره درآمده، اجرتش حرام است     

اي زينـت   گونـه  منزلة تمثيل است؛ زيرا اگر زني بدون كمك آرايشگر، خود را بـه        به
 يا اگر آرايـشگر بـدون       3ل او فريب بخورد، عمل او حرام است،       كند كه طرف مقاب   

هيچ قصدي زني را آرايش كند ولي آن زن خود قصد فريب ديگري را داشته باشد، 
  4.كند اجرت آرايشگر حالل است و تدليس بر آن صدق نمي

اند كه    دهد برشمرده   طور معمول اعمالي را كه آرايشگر انجام مي         روايات، به 
  :اند بر فريب و تدليس نها مبتنيحرمت همة آ

                                                            
 . 83، ص مجمع الفائدة و البرهان  اردبيلي، محقق:ك .ر. 1
 . 194، ص  الحدائق الناضرةبحراني، محققيوسف . 2
  . همان: ك.  ر.3
 . 129، ص 3  ج،االفهاممسالك  ني،ثاشهيد . 4
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  وصل كردن مو به مو. 1
آيا هنوز شـغل    : حضرت از او پرسيدند   .  آمد 6زن آرايشگري نزد پيامبر اكرم    

دهم مگر اينكـه شـما امـر بـه      من به اين شغل ادامه مي: خود را داري؟ او گفت   
؛ امـا بـه او سـفارش        »به كارت ادامه بـده    «: حضرت فرمودند . ترك آن بفرماييد  

كني، با تكه پارچة مرطـوب صـورت          كردند كه وقتي صورت زني را آرايش مي       
برد و همچنين مـوي       او را پاك نكن؛ زيرا اين آب و رنگ صورت را از بين مي             

   1).تا پرپشت يا بلند جلوه كند(شخصي را به موي كس ديگر وصل نكن 
ــت    ــده اس ــري آم ــت ديگ ــديث، در رواي ــن ح ــر اي ــضرت : در براب از ح

گذارند و    هايي كه بانوان داخل موهايشان مي       پوشش( دربارة قرامل    7جعفر    ابي
هر زينتي كه براي حالل «: ايشان فرمودند. پرسيدند) كنند به موهايشان وصل مي  

 6اهللا راوي دربارة روايت لعن رسول  . »اشكال ندارد ) براي شوهر (انجام بدهد   
انـد،    را لعـن كـرده  ايم حضرت واصله و موصوله ما شنيده«: گويد پرسد و مي   مي

واصـله كـسي اسـت كـه        «: حضرت فرمودند » فرماييد؟  شما در اين باره چه مي     
   2.»)رساند زن و مردي را به حرام به يكديگر مي(كند  وصل به حرام مي

اوالً، : بنابراين وصل كردن موي زني به موي زن ديگر اشكال نـدارد؛ زيـرا             
وي زني را بـه زن ديگـر وصـل          بنابر حديث اخير، اشكالي ندارد كه آرايشگر م       

                                                            
 قَالَ 7أَحمد بنُ محمدٍ عنْ علِي بنِ أَحمد بنِ أَشْيم عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عنْ رجلٍ عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ .1

قَمتِ علَيهِ فَقَالَت يـا رسـولَ        فَقَالَ لَها هلْ تَرَكْتِ عملَكِ أَو أَ       6دخَلَت ماشِطَةٌ علَى رسولِ اللَّهِ    
اللَّهِ أَنَا أَعملُه إِلَّا أَنْ تَنْهانِي عنْه فَأَنْتَهِي عنْه فَقَالَ لَها افْعلِي فَإِذَا مشَطْتِ فَلَا تَجلِي الْوجه بِالْخِرَقِ                  

، وسائل الـشيعة  عاملي،  محمد بن حسن حر      (لشَّعرِفَإِنَّها تَذْهب بِماءِ الْوجهِ و لَا تَصِلِي الشَّعرَ بِا        
 ). 22172ح ، 94، ص 12ج 

محمد بنُ يحيى عنْ محمدِ بنِ الْحسينِ عنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبِي هاشِمٍ عنْ سـالِمِ بـنِ مكْـرَمٍ عـنْ       . 2
الْقَرَامِـلِ الَّتِـي تَـضَعها النِّـساء فِـي رءوسِـهِنَّ يـصِلْنَه               عنِ   7سعدٍ الْإِسكَافِ قَالَ سئِلَ أَبو جعفَرٍ     

 6بِشُعورِهِنَّ فَقَالَ لَا بأْس علَى الْمرْأَةِ بِما تَزَينَت بِهِ لِزَوجِها قَالَ فَقُلْت لَه بلَغَنَا أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ                  
 الْواصِـلَةَ الَّتِـي تَزْنِـي فِـي         6لَيس هنَاك إِنَّما لَعنَ رسولُ اللَّـهِ      لَعنَ الْواصِلَةَ و الْموصولَةَ فَقَالَ      

محمد بن حـسن حـر   ( شَبابِها فَلَما كَبِرَت قَادتِ النِّساء إِلَى الرِّجالِ فَتِلْك الْواصِلَةُ و الْموصولَةُ     
  ).22173، ح 94ص ، 12، ج وسائل الشيعةعاملي، 
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 ثانياً، معلوم نيست منظور از معناي وصل مو به مو در آن زمان چه بوده و                 1كند؛
الح مزبور به چه معنايي استعمال شده است؛ ثالثاً، برخي از فقها اين عمـل           طاص

كـار رفتـه مـوي        انـد اگـر مـوي بـه            و گفته   آرايشگر را مصداق تدليس ندانسته    
شـود و     ال ندارد؛ زيرا موي غيرانسان با انـسان اشـتباه نمـي           غيرانسان باشد اشك  

  2گيرد؛ مصداق تدليس قرار نمي
  ها و خالكوبي بدن بند انداختن صورت، براق كردن دندان. 2

منزلـة     چهار كـار را كـه بـه        6پيامبر اكرم : نويسد   مي  االخبار  معانيصدوق در   
شـده را لعنـت     آرايـش شود جايز ندانسته و آرايشگر و زينت براي زن انجام مي   

گيري آنها، وصل كـردن مـوي         ها و جرم    بند انداختن، براق كردن دندان    : اند  كرده  
. و خـالكوبي  ) كه موجب بلند يا پرپشت نمودن آن شود       (زني به موي زن ديگر      

كردنـد؛ بـه      هاي خود را خالكوبي مي      هاي عرب معموالً بين دو ابرو، يا گونه         زن
زند تا تـأثير بگـذارد و سـپس جـاي آن را               ن مي اين صورت كه سوزن را در بد      

 در برابر ايـن روايـت،       3.كردند  سرمه يا آهك به خال آبي رنگ يا سبز رنگ مي          
 محقق بحراني، بنابر اين حديث، اصالح كـردن         4: قرار دارد  قرب االسناد روايت  

   5.داند موي صورت را جايز مي
 7عبـداهللا     ابـي از حضرت   .  است مكارم االخالق ديگر، روايت طبرسي در     

.  نقل شده است، ميپرسـند     6دربارة معناي لعن واصله و موصوله كه از پيامبر        
                                                            

  .197 ، صلحدائق الناضرةا بحراني،  قيوسف محق. 1
 . 166  ص،1، ج المكاسبانصاري، شيخ مرتضي . 2
و فِي معانِي الْأَخْبارِ عنْ أَحمد بنِ محمدِ بنِ الْهيثَمِ عنْ أَحمد بنِ يحيى عنْ زكَرِيا عنْ بكْرِ بنِ عبدِ . 3

 بنِ بهلُولٍ عنْ أَبِيهِ عنْ علِي بنِ غُرَابٍ عنْ جعفَرِ بنِ محمدٍ عنْ آبائِهِ قَـالَ                 اللَّهِ بنِ حبِيبٍ عنْ تَمِيمِ    
 النَّامِصةَ و الْمنْتَمِصةَ و الْواشِـرَةَ و الْموتَـشِرَةَ و الْواصِـلَةَ و الْمـستَوصِلَةَ و                 6لَعنَ رسولُ اللَّهِ  
الْم ةَ واشِمةَالْوشِمتَو22177ح ، 12، ج وسائل الشيعةعاملي،  بن حسن حر  محمد( س( .  

4 .                        ـأَلَ أَخَـاهس فَـرٍ أَنَّـهعـنِ جب لِينْ عنِ عسنِ الْحدِ اللَّهِ ببنْ عنَادِ عفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسعنُ جاللَّهِ ب دبع
عاملي، محمد بن حسن حر  (الشَّعرَ مِنْ وجهِها قَالَ لَا بأْس      عنِ الْمرْأَةِ تَحف     7موسى بنَ جعفَرٍ  
   .)22178، ح 95ص ، 12، ج وسائل الشيعة
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آيـا منظـور كـسي      : پرسـد   راوي مي . بله، چنين لعني هست   : فرمايند  حضرت مي 
را داخل موي   ) يعني همين موهاي اضافي   (كند و قرامل      است كه آرايشگري مي   

: پرسد  راوي مي .  اشكال ندارد  نه، اين : دهد؟ حضرت فرمودند    زن ديگر قرار مي   
اي است    مراد آن زن فاجره   : پس لعن پيامبر به چه معنا است؟ حضرت فرمودند        

  1.كه دالل محبت است
نفسه اشكالي ندارد؛ اگرچه لعنت در روايت         بنابر اين روايت، وصل مو به مو، في       

  .علي بن غراب ظهور در حرمت دارد، لكن سند اين روايت قابل قبول نيست
نكتـة  . ترتيب، هيچ يك از اين چهـار عمـل آرايـشگر حرمـت نـدارد          نبدي

كه اينگونه اعمال هيچ يـك مـصداق          اساسي ديگر دربارة كار آرايشگر است اين      
ــ تـدليس        اند  بنابراين آنچه بعض فقها در تعريف تدليس فرموده       . تدليس نيستند 

غييـر  ـ پذيرفتني نيست؛ زيـرا ت       چيزي است كه موجب رغبت طرف ديگر بشود       
سازد، نه اغوا،  اي كه موجبات رغبت مرد يا زن را به هم فراهم مي         شكل ظاهري 

نه فريب و نه تدليس است، و از نظر عقل و شرع نيز حرام نيست و هيچ دليلي                  
رسـد معيـار و ميـزان تـدليس،           همچنين به نظر مـي    . بر حرمت آن وجود ندارد    

يـشتر شـدن رغبـت را       دانـد، و صِـرف ب         چيزي است كه عرف آن را تدليس مي       
يك از اعمال برشمرده شـده، بـراي          به همين دليل، هيچ     . توان تدليس ناميد    نمي

  .آرايشگر حرام نيستند
  زينت كردن به حرام. 3

يكي ديگر از وجوه حرام آرايشگري براي زنان ناظر به زماني است كه زنـي بـا        
تزيين الرجل بما «البته اين عمل در كتب فقهي با عنوان    . زينتي حرام تزئين شود   

از باب مثال اسـت، و بـين زن و مـرد در ايـن       » رجل«آمده كه ذكر    » يحرم عليه 
  .نوع از زينت فرقي وجود ندارد

                                                            
 لَعـنَ   6 اللَّـهِ   إِنَّ النَّـاس يـرْوونَ أَنَّ رسـولَ        7و عنْ عمارٍ الساباطِي قَالَ قُلْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ        . 1

شِطُ و تَجعلُ فِي الشَّعرِ الْقَرَامِلَ قَالَ فَقَالَ لِي لَيس لَ نَعم قُلْت الَّتِي تَمالْواصِلَةَ و الْموصولَةَ قَالَ فَقَا  
مد بن حـسن حـر عـاملي،        مح (بِهذَا بأْس قُلْت فَما الْواصِلَةُ و الْموصولَةُ قَالَ الْفَاجِرَةُ و الْقَوادةُ          

 . )25389 ح 136، ص 4 ج از ابواب مقدمات النكاح،  101، باب وسائل الشيعة
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. دانـد   ج به زينت را بـراي زن حـرام مـي          تر دانستيم كه قرآن كريم تبرّ       پيش
گونه از تبرج بيارايد، اجـرتِ ايـن معاملـه نيـز              حال اگر شخصي، زني را به اين      

  . استحرام
هاي پيشين    در اين است كه در تقسيم     » تدليس ماشطه «تفاوت اين مسئله با     

نفـسه    از وجوه آرايشگري، محور بحث تدليس بود ولي عمـل آرايـشگري فـي             
گونة آرايش، خود عمل تزئين حـرام اسـت، و بـه همـين                حرام نبود، اما در اين    

  . دليل، اجرت حاصل از آن نيز حرمت دارد
  هت در آرايشگري وجه كرا.2ـ4ـ1ـ2

 را دليل بر كراهت شرط مبلـغ توسـط آرايـشگر            فقيهبرخي فقها، روايت مرسل     
البأس بكسب الماشـطة اذا لـم نـشارط و          : حسين قال   محمد بن علي بن     . دانند  مي

   1.قبلت ما تعطي
آيد كـه بهتـر اسـت         محقق بحراني معتقد است از ظاهر روايت چنين برمي        

 2دهند بپـذيرد؛     قرار ندهد و آنچه به او مي       آرايشگر براي اجرت خويش شرطي    
دليل   زيرا در عروسي توقع ايشان بيش از حد معمول است و صاحب مجلس به             

پـردازد، دريافـت      اجبار مـي    شده از جانب آرايشگر را به       حفظ آبرو، مقدار تعيين   
اين مبلغ خالي از شبهه نيست، و به همين دليل شريعت توصيه به قناعت كـرده             

. المثـل بـه آرايـشگر داده نـشود     شود، اجـرت    اين كراهت سبب نمي   است؛ ولي   
بنابراين مستحب است وي مبلغ بيش از حق خود مطالبه نكند و اجرت دهنده،              

  .  و بنابراين كراهتي در اين زمينه وجود ندارد3المثل او را بپردازد، اجرت
  )خوانندگي(خواني   آوازه.2ـ4ـ2

رام بـراي زنـان در كتـب فقهـي يـاد شـده              از ديگر مشاغلي كه با عنوان شـغل حـ         
  : بصير است اي كه در اين زمينه وارد شده روايت ابي روايت اصلي. خوانندگي است

 التي تزف العرائس لـيس بـه بـأس وليــست       هالمغنياجر  : 7عبداهللا  قال ابو 
                                                            

  .22176ح  ،95ص ، 12، ج وسائل الشيعةعاملي،  بن حسن حر  محمد. 1
   .194 ص، الحدائق الناضرة بحراني، يوسف محقق  .2
   .172 ،171، ص1، ج المكاسبانصاري،  شيخ مرتضي  :ك . ر.3
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خوان در عروسـي و در جـايي كـه            كسب زن آوازه   «1؛بالتي يدخل عليها الرجال   
  . »اشند اشكال نداردمردان در مجلس نب

هايي بـدين شـرح مطـرح     احتمال» ...وليست بالتي«در عبارت   » واو«دربارة  
  : شده است

حاليه است، بـه ايـن معنـا كـه وقتـي در مجلـس               » ...و ليست بالتي  «جملة  
  .عروسي مردان با زنان اختالط نداشته باشند، اجرت خواننده حالل است

نفـسه    دهد غنـا فـي      ليل است و نشان مي    منزلة تع     به» ...و ليست بالتي   «ةجمل
حرام نيست، و حرمت اجرت خوانندة زن، به ايـن دليـل اسـت كـه مـردان در                   

بنابراين غنـايي   . بينند  مجلس زنانه حضور يافته، صورت و حركات ايشان را مي         
 .حرام است كه مردان و زنان با هم در مجلس حضور داشته باشند

مختلط نبـودن زنـان و      ( خاصي از غنا     فقط قسم ) حرمت غنا (در احتمال اول    
صرفاً وقتي غنا بـا شـرط       ) حرام نبودن غنا  (اما در احتمال دوم     . حالل است ) مردان
حرام است، كـه ايـن فـرض اخيـر، بـا همـة              ) اختالط زن و مرد در مجلس     (باشد  

رسد مبناي اختالف نظـر        به نظر مي   2.داند مخالفت دارد    رواياتي كه غنا را حرام مي     
  .ارة خوانندگي زن با حرمت يا عدم حرمت غنا مرتبط استعلما درب

در احتمال نخست، مطلق غنـا حـرام اسـت و تنهـا مـواردي از آن كـه در                    
گونـه اسـتثنا      بصير آمده، استثنا شده است كه در تعبيـر فقهـا در ايـن               روايت ابي 

  : هايي وجود دارد تفاوت
نبـوده، غنـا بـه      ، جايي كه در مجلس بين زن و مرد اخـتالط            نهايهشيخ در   

 استثنا كردن غنا در شـب       3.داند  باطل هم نباشد، اجرت خوانندة زن را جايز مي        
عروسي، تا هنگامي است كه حرام ديگـري ماننـد دروغ گفـتن، تـار زدن و يـا                   
داخل نشدن مردان در مجلس عروسي، با آن همراه نشود، وگرنه اين كار، حرام              

بين حرمـت غنـا و   (شود   حرام مي و با حرمت عمل، اجرت آن نيز   4خواهد بود 
                                                            

 .22144، ح 85، ص 12، ج وسائل الشيعةعاملي،  بن حسن حر  مدمح. 1
  .215 ، صالمكاسب المحرمهخميني، اهللا  روح سيد :ك .ر. 2
  .405 ، صايضاح الفوائد محققين،محمد فخرال. 3
   .492، صمصباح الفقاهةخويي، سيدابوالقاسم . 4



   اشتغال زنان  358

  

  ).حرمت اجرت مالزمه وجود دارد
الـصوت بـالطرب ـ قائـل      ـ ترجيع  برخي فقها، براي غناي لغو، قدر متيقني
دانند، و از همين غناي لغو، غناي زن          شده، اين قدر متيقن را به اجماع حرام مي        

لـق غنـا    خواننده در شب عروسي استثنا شده است و دليلي بر حـرام بـودن مط              
 اما دربارة احتمال دوم، برخي چـون محـدث كاشـاني و آخونـد               1.وجود ندارد 

دانند، بلكه حرمت آن را ناظر به زمـاني           طور مطلق حرام نمي     خراساني غنا را به   
هـاي    دانند كه مواردي حرام، چون اختالط زن و مرد در مجلس، و سرگرمي              مي

ايات وارد شده دربـارة غنـا و         آن هم به اين دليل كه رو       2لهو به آن ملحق شود؛    
كنند، ناظر      فروش را بيان مي     و  متعلقات آن، مانند اجرت، تسليم، شنيدن، و خريد       

گونه كـه     بنابراين همان . عباس بوده است    اميه و بني    به غناي مرسوم در زمان بني     
شود، اگـر غنـا بـا هـر          فهميده مي » و ليست بالتي يدخل عليها الرجال     «از عبارت   

 در ايـن صـورت غنـا حـرام          3.گـردد   ديگري همراه شود، حرام مـي     عمل حرام   
امـا محقـق بحرانـي ايـن توجيـه را           . نيست، مگر عمل حرامي با آن همراه شود       

 بنابراين طبق نظـر     4.پذيرد  داند و آن را نمي      دربارة حرمت غنا توهمي بيش نمي     
نيز ) هخوانند(خوان    گونه كه غنا حرام است، اجرت زن آوازه         مشهور فقها، همان  

حرام است، مگر اينكه اين خوانندگي در شب عروسي باشد و همراه بـا حـرام                
 . در اين صورت اجرت و كسب زن خواننده حالل است. ديگري صورت نگيرد

  خواني  نوحه.2ـ4ـ3
نفسه هيچ اشكالي ندارد، بلكـه حتـي          خالف خوانندگي في    خواني بر   شغل نوحه 

شـده      امري نيكو و سفارش    :امامان و ديگر    7سرايي براي امام حسين     مرثيه
  . است

كه غالبـاً      آنجا   خواني فرقي بين زن و مرد نيست، و از          در حكم فقهي نوحه   
منزلـة شـغل زنـان        خواني به   اند، در كتب فقهي، نوحه      كرده  خواني مي   ها نوحه   زن

                                                            
  .127 ص، مستند الشيعة في احكام الشريعة نراقي،محقق . 1
  . 206 ، صالمكاسب المحرمه خميني،اهللا  روح دسي. 2
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  .مطرح شده است
  1:اند شمرده خواني بر   حكم كلي دربارة كسب نوحه بنابر روايات، سه

  خواني  حرمت نوحه.2ـ4ـ3ـ1
كـسي كـه بـه او مـصيبتي برسـد و در آن            : فرمايند   در روايتي مي   7امام صادق 

  2.خواني كند كفر ورزيده است مصيبت نوحه
. در ميان راويان ضـعيف اسـت      مسلمة بن خطاب    دليل وجود     اين روايت به  

 خوان اگـر پـيش از        نقل شده كه زن نوحه     6در روايت ديگري از پيامبر اكرم     
آورد كه پيراهني از مس       مرگش توبه نكند روز قيامت در حالي از خاك سربرمي         

  3.گداخته بر تن دارد
در حـديث   . دليل مجهول بودن برخي روات آن مقبول نيست         اين روايت به  

خواني و گـوش دادن بـه آن نهـي             نقل شده است كه نوحه     6مناهي از پيامبر  
   4.شده است

 رواياتي را در نوحه به باطـل قـرار          محقق بحراني معصيت و حرمت چنين     
  5.اند داده يا حمل بر تقيه كرده

                                                            
  . 434  ص،مصباح الفقاهةخويي، ابوالقاسم  سيد .1
2.           دٍ عمحنِ مب رَاهِيمنْ إِبنِ الْخَطَّابِ عةَ بلَمنْ سى عيحنِ يدِ بمحنْ مع ـنْ أَ وع فَرَانِيرَ الزَّعمبِـي  نْ ع

 قَالَ منْ أَنْعم اللَّه علَيهِ بِنِعمةٍ فَجاء عِنْد تِلْك النِّعمةِ بِمِزْمارٍ فَقَد كَفَرَها و منْ أُصِـيب                  7عبدِ اللَّهِ 
       كَفَرَه ةٍ فَقَدةِ بِنَائِحصِيبالْم تِلْك عِنْد اءةٍ فَجصِيبوسايل الشيعة محمد بن حسن حر عاملي،      ( ابِم ،

 ).22158، ح 90، ص12ج 
 أَربعةٌ لَا تَزَالُ فِي أُمتِي إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ الْفَخْـرُ بِالْأَحـسابِ و الطَّعـنُ فِـي                     6اللَّهِ قَالَ رسولُ . 3

نَّ النَّائِحةَ إِذَا لَم تَتُب قَبلَ موتِها تَقُوم يـوم الْقِيامـةِ و             الْأَنْسابِ و الِاستِسقَاء بِالنُّجومِ و النِّياحةُ و إِ       
، 12، ج   وسايل الـشيعة   محمد بن حسن حر عاملي،    ( علَيها سِرْبالٌ مِنْ قَطِرَانٍ و دِرع مِنْ حرَبٍ       

 ).22165، ح 91ص 
 عنِ الرَّنَّةِ عِنْد الْمـصِيبةِ      6ي قَالَ و نَهى رسولُ اللَّهِ      فِي حدِيثِ الْمنَاهِ   7عنِ الصادِقِ عنْ آبائِهِ   . 4

، ص  12، ج   وسـايل الـشيعة   محمد بن حسن حر عاملي،       (يهاو نَهى عنِ النِّياحةِ و الِاستِماعِ إِلَ      
 ).22164، ح 91

  .140، صةالحدائق الناضر بحراني،يوسف محقق  .5
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  خواني  كراهت نوحه.2ـ4ـ3ـ2
خـواني مكـروه        در روايت ضعيف عثمان بن عيسي، اجرت خوانندگي و نوحـه          

  1.دانسته شده است
  2.خواني بر ميت مكروه دانسته شده است در صحيفة علي بن جعفر، نوحه

  يخوان  جواز نوحه.2ـ4ـ3ـ3
  :كنيم روايات پرشماري در اين زمينه برجاي مانده كه به برخي از آنها اشاره مي

   3:داند خواني بر ميت را جايز مي بصير نوحه ـ روايتي صحيح از ابي
 مـال  7ــ امـام بـاقر    ـ در روايتي ديگـر ـ صـحيحة يـونس بـن يعقـوب      

مـدت    اند تا با آن به       وصيت فرموده  7مخصوص را وقف كرده و به امام صادق       
  4.خواني برگزار كنند  در ايام حج، نوحهٰ ده سال در مـني

 هم بر اين ادعـا      :افزون بر روايات متعدد در اين زمينه، سيرة معصومان        
 با كالمي نيكـو و بـا        3گونه كه نقل شده است، فاطمة زهرا        همان. داللت دارد 

جلـب  خواندند يـا اهـل مدينـه بـراي      شمردن فضايل پدر، بر ايشان نوحه مي  بر
الـشهدا بـر      ، پس از جنگ احد و شـهادت حمـزه سـيد           6رضايت پيامبر اكرم  

  .خواني كردند ايشان نوحه
خواني به دروغ اسـت       خواني، ناظر به نوحه     شده از نوحه    بنابراين اخبار نهي  

خواني به صـدق؛ و نوحـه بـه باطـل،             خواني، ناظر به نوحه     و اخبار جواز نوحه   
تيجه اينكه روايات به عنوان اولي داللت بـر         ن. حرام، و نوحه به حق جايز است      

كنند، بدون اينكه عناوين محرمه، چون كذب، غنا، شـنيده            خواني مي   جواز نوحه 
                                                            

 بـن    محمـد  (عه قال سألته عن كسب المغنيه والنائحه فكرهه       عنه عن عثمان بن عيسي عن سما       .1
  ). 22161، ح 91، ص 12، ج وسائل الشيعة عاملي، حرحسن 

  قال سألته عن النوح علي الميت أيـصلح؟        7علي بن جعفر في كتابه، عن اخيه موسي بن جعفر         . 2
 . )22166ح ، 92ص همان،  (يكره: قال

   .)22160ح ، 90ص همان،  (أْس بِأَجرِ النَّائِحةِ الَّتِي تَنُوح علَى الْميت لَا ب7عبدِاللَّهِ قَالَ أَبو. 3
تَنْـدبنِي  ]  لِنَوادِب[ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يا جعفَرُ أَوقِف لِي مِنْ مالِي كَذَا و كَذَا النوادب 7اللَّهِ عنْ أَبِي عبدِ  . 4

 امشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَي22154ح ، 12، ج وسائل الشيعةعاملي،  حرمحمد بن حسن ( مِنًىع(.   



     361اشتغال زنان در آرا و ادبيات فقهي    

 

  1.شدن صداي زن براي اجانب و استفاده از آالت لهو، در آن باشد
خـواني بـدون دروغ و كـذب، جـايز              مشهور و ظاهر اين است كـه نوحـه        

حرام؛ زيرا دروغ حرام است و گـرفتن مـزد بـر          خواني به باطل،       و نوحه  2است،
خواني وقتي با كالمي نيكـو و راسـت همـراه              بنابراين شغل نوحه   3.حرام، حرام 

  .نفسه نه براي زن است نه براي مرد  و اين كار في4باشد جايز است
خـواني افـزون      برخي فقها به استناد حديث حنان بن سدير، معتقدند نوحه         

: كنـد   حنان بن سدير نقـل مـي    5.رط اجرت داشته باشد   بر نوحه به حق، نبايد ش     
اي : وي نزد پـدرم آمـد و گفـت        . خواني داشت   زني همراه ما بود كه كنيز نوحه      

خـوان تـأمين      داني معيشت من از جانب خدا و با ايـن كنيـز نوحـه               عمر، تو مي  
، دربارة حالل بودن اين شغل بپرسـي، و         7دوست دارم از امام صادق    . شود  مي

كـنم تـا از       فروشم و از پـول آن اسـتفاده مـي           حالل نبودن، او را مي    در صورت   
وقتي نزد حـضرت رسـيدم در ايـن بـاره           : او گفت . جانب خدا گشايشي بشود   

بـه خـدا قـسم      : كند؟ گفتم   آيا شرط هم مي   : حضرت فرمودند ... خواهيم پرسيد 
و به او بگو شرطي در عمل خود نگذارد و آنچه به ا : حضرت فرمودند . دانم  نمي
    6.بپذيرد. دهند مي

                                                            
 . 434 ، صمصباح الفقاهة خويي،ابوالقاسم  سيد. ك. ر. 1
  .318  ص،مستند الشيعةنراقي، محقق . 2
 . 1102 ، ص2 ج  ،منتهي المطلبحلي، حسن بن يوسف . 3
  . 557 ، صغنايم االيام ميرزاي قمي،. 4
  .58 ، ص10 ج ،ذكرة الفقهاءتحلي، حسن بن يوسف . 5
6 .لِينِ                   عنَانِ بنْ حمِيعاً عاعِيلَ جمنِ إِسدِ بمحنِ مب دمنْ أَحى عيحنُ يب دمحم نْ أَبِيهِ وع رَاهِيمنُ إِبب 

ءت إِلَى أَبِي فَقَالَت يا عم أَنْت تَعلَـم         سدِيرٍ قَالَ كَانَتِ امرَأَةٌ معنَا فِي الْحي و لَها جارِيةٌ نَائِحةٌ فَجا           
 7اللَّـهِ  أَنَّ معِيشَتِي مِنَ اللَّهِ عزَّ و جلَّ ثُم مِنْ هذِهِ الْجارِيةِ النَّائِحةِ و قَد أَحببت أَنْ تَسأَلَ أَبا عبدِ                  

كَلْت مِنْ ثَمنِها حتَّى يأْتِي اللَّه بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَها أَبِي و اللَّـهِ        عنْ ذَلِك فَإِنْ كَانَ حلَالًا و إِلَّا بِعتُها و أَ         
 أَنْ أَسأَلَه عنْ هذِهِ الْمسأَلَةِ قَالَ فَلَما قَدِمنَا علَيهِ أَخْبرْتُه أَنَا بِذَلِك فَقَالَ              7اللَّهِ إِنِّي لَأُعظِم أَبا عبدِ   

 أَتُشَارِطُ قُلْت و اللَّهِ ما أَدرِي تُشَارِطُ أَم لَا فَقَالَ قُلْ لَها لَـا تُـشَارِطُ و تَقْبـلُ مـا             7لَّهِال أَبو عبدِ 
 ). 22156ح ، 89ص ، 12، ج وسائل الشيعةعاملي، محمد بن حسن حر  ( أُعطِيت
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مرحوم محقق اردبيلي با توجه به اين حديث، و روايت عثمان بن عيـسي،              
: گويد  يكند، م   تر بدان اشاره شد و از آن با عنوان مضمره سماعه ياد مي              كه پيش 

زند، و از جمـع       ، به موثقه بودن حديث ضرري نمي       بن سدير   واقفي بودن حنان  
خوان شـرط اجـرت بگـذارد،         فت كه اگر نوحه   توان نتيجه گر    اين دو روايت مي   

 كراهـت در ايـن شـرط را نپذيرفتـه،           ;اهللا خـويي     آيت 1.اجرت او كراهت دارد   
اند كه شرط كردن      ها، ارشاد به اين مطلب      ها در اين كسب     گونه نهي   معتقدند اين 

المثـل نيـست، و    با شئونات مردم تناسبي ندارد و اجرت آن هم كمتر از اجـرت        
توانند از پذيرش آن امتنـاع        المثل به ايشان پرداخت نشد، مي       اجرتاگر كمتر از    

 پـس در  2.و بنابراين بر تقييد به كراهت داللتي وجود ندارد) اشكال ندارد (كنند  
  . تواند وجود داشته باشد اين زمينه كراهتي نمي

  نتيجه
شرع مقدس اسالم، در انتخاب شغل محدوديتي براي زن و مرد در نظر نگرفته،              

كه فراتر از آن و به اعتبار محترم بودن عمل هر مـسلمان، اعـم از زن و مـرد،               بل
مالكيت كار هر يـك را بـه خـود او منحـصر دانـسته اسـت، و در آراي فقهـي                      

هاي مفيـد بـراي ايـشان، ماننـد      هاي خاص زنان، چون مامايي، و اشتغال  شغل  به
  .ريسندگي، اشاراتي شده است

، فاذا فرغت فانـصب    به اعتبار آية نوراني،      همچنين، تالش و پويايي هر فرد     
هاي زندگي در شريعت و عرف مدح و ستايش شده است، و هـر                در همة دوره  

هاي گوناگوني چون انگيزة مـادي و تـشكيل    تواند انگيزه كس ـ زن يا مردـ مي 
سرمايه براي ارتقاي مالي و كسب ثروت، انگيزة اجتماعي مثـل كـسب مقـام و                

در جامعه، انگيزة خدماتي چون ايجاد اشتغال و خدمت         موقعيت و مطرح شدن     
به ديگران يا اقتصاد جامعه، انگيزة خانوادگي چون جلب رضايت افراد خانواده            
و يا انگيزة شخـصي ماننـد اسـتقالل در مـسائل اقتـصادي يـا شـكوفا سـاختن           

                                                            
  .62  ص،مجمع الفائدة و البرهان اردبيلي،محقق . 1
  . 436  ص،مصباح الفقاهة، خوييسيدابوالقاسم . 2
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ها و شـكوفا      از سويي پاسخگويي به برخي از اين انگيزه       . استعدادها داشته باشد  
اي از آنها در عرصة خانه و روابط خانوادگي ميـسر نبـوده نيازمنـد                 ختن پاره سا

هاي رسـيدن بعـضي از آنهـا     ها و شيوه    همچنين راه . هاي اجتماعي است    فرصت
هـاي بـانوان    براي زنان و مردان متفاوت است، و شـرايط فيزيكـي و مـسئوليت     

ختلـف زنـدگي،    هاي م   شود، در مقاطع و دوره      منزلة مادر و همسر موجب مي       به
مـثالً اگـر خـانمي بخواهـد     . ها شدت و ضعف يابـد  بروز هر يك از اين انگيزه 

مراحل پيشرفت و درجات علمي را طي كند، امري مجاز و پسنديده، و حقي از       
لكن تنظـيم اوقـات، چـون زمـان         . حقوقي است كه بايد شرايط آن فراهم شود       

بايد بـا دقـت و    است، و او ميآغاز، شيوة ادامة كار و كيفيت آن بر عهدة ايشان          
حكومت نيـز   . پذيري در امور زندگي به اين اهداف جامة عمل بپوشاند           انعطاف

اي است تا به سبب حفظ حـريم خـانواده توسـط              موظف به تأمين شرايط ويژه    
هاي علمي آنان در جامعه متوقف نشده، همواره به ارتقـاي             زنان چرخة توانايي  
هـاي    هـاي فـردي از جانـب زن و بايـسته            بايـسته اگر ايـن    . آنان انديشيده شود  

در ايـن زمينـه     » بايد شرعي «اجتماعي از جانب حكومت رعايت نشود، با اينكه         
) چون در شريعت امري ارشادي است     (شود    وجود ندارد و شخص عقوبت نمي     

ناپـذير    شود كـه گـاه جبـران        هاي جسمي و روحي بر زن شاغل وارد مي          آسيب
يـابي، اسـتعدادهاي    ومت اسـالمي بـه مـسئلة كمـال    است، و نيز عدم توجه حك 

ــرده، نيمــي از جمعيــت جامعــه را از    موجــود در جامعــه را دچــار نقــصان ك
سازد و خألهايي را در اين زمينـه پديـد خواهـد            هاي برحقشان دور مي     خواسته

  . آورد كه پنهان و ناشناخته است
 ةدر زمـر  اما گـاه اشـتغال زنـان از حـد بايـدهاي اجتمـاعي فراتـر رفتـه،                   

گيرد؛ زيرا اگرچه بر حسب شرايط اجتمـاعي          هاي ضروري عقل قرار مي      واجب
و خانوادگي در جوامع اسالمي، تأمين معاش خانواده بـر عهـدة مـردان اسـت،                

گـاه    مثالً فـرد مجـرد هـيچ      . شوند  هرحال افرادي از اين قالب نوعي خارج مي         به
تـأمين نفقـة زنـان از       گيرد و گاه نيز وجوب شرعي         تحت تكفل كسي قرار نمي    

و يـا   ) چون بيماري يـا مـرگ     (بيني    جانب مردان به سبب حوادث غيرقابل پيش      
 هشود، و در نتيجـ      مخدوش مي ) چون اعتياد يا مفقوداالثر شدن مرد     (سوء رفتار   

بنـابراين ايـشان    . مانـد   تأمين نيازهاي اولية حيـات و زنـدگي زنـان معطـل مـي             
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روي، ضروري اسـت       اين   از. آيند  نقيصه بر بايد درصدد رفع اين       ناخواه مي   خواه
پـذيرتر   هاي زندگي، آنان را آسيب هايي در زندگي داشته باشند تا سختي        مهارت

منـد    بايد شرايطي فراهم آيد كه جامعه نيز از تـالش آنـان بهـره               نسازد؛ بلكه مي  
هايي كه خانواده دچار      البته در موقعيت  . وري در جامعه افزايش يابد      شود و بهره  

زنـد، حكومـت      معضالتي است كه اشتغال مادر، به افـراد خـانواده صـدمه مـي             
  . اسالمي وظيفه تأمين معاش را بر عهده دارد
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   اشتغال زنان
  1گو با دكتر رزاقي و گفت

هـاي    دغدغـه ث روز است كـه      اقتصادي بح فرهنگي و   از دو منظر    اشتغال زنان    
 اشـتغال زنـان     پيامدهايمراكز فرهنگي، بيشتر به     . وجود دارد آن   بارةي در گوناگون
ي توانـسته بـا     حـد  فرهنگ غربي تا     .كنند   اشاره مي   بحث خانواده يا همسران    مانند

سـنتي مـا، اگـر       نـسبتاً  جامعة گريزناپذير اشتغال زنان كنار بيايد، اما در         پيامدهاي
 كـم   دسـت  ، اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد     ه سود توسعة  تغال زنان ب  خواهيم اش ب

 مخاطـب عـام     چنـدان  اقتـصادي     شايد بحث توسعة   .هدايت شود  اين مبحث    بايد
 پاسـخ   هاي مهمـي را     پرسش اما رويكرد يك اقتصاددان به اين مسئله         ،نداشته باشد 
 بر توليـد    تأثيري اشتغال زنان چه     ، اينكه با توجه به شكل كاركرد زنان     . خواهد داد 

  به هاي خصوصي    حتي نگرش بنگاه   .بحث مهمي است    اقتصاد دارد  ناخالص ملي و  
 اما مهارت   ،ا دستمزد كمتر  بهايي     شغل  است كه زنان معموالً    گونه  ايندستمزد زنان   

  .كنند اشغال مي   رابيشتر
ابعـاد   و   زنـان  حـضور اقتـصادي      چگـونگي ، آيا   با توجه به همة اين مسائل     

   هاي شما چيست؟ توصيهبخش است؟  ، رضايتهنگي اين حضور فرگستردة
 سهم زنان در    ،ن نكته نخستي. كنم   مي آغاز سه محور     در بحث را  :دكتر رزاقي  

 دربـارة هـاي موجـود       محاسـبه و سرشـماري    شـيوة   . توليد ناخالص ملي اسـت    
گونه است  دانيم وضعيت اشتغال در ايران چ        يعني ما نمي   ؛ ايراني نيست  ،اشتغال

                                                            
 .آموخته رشتة توسعه اقتصادي در مقطع دكتري از فرانسه، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران دانش. 1



   اشتغال زنان  368

  

 شيوة محاسبه همة  . دست يابيم  سهم اشتغال زنان     به ميزان  آن   اساس  بربتوانيم  تا  
 آمـار هاي محاسـبة      شيوهاين  . ندا  در اين زمينه وجود دارند وارداتي     آمارهايي كه   

 دارنـد؛   دارانـه  كنند كـه نگـاه سـرمايه    مشكل مي  ما را دچار     اشتغال، به اين دليل   
 شـاغل   ،كنـد   كـار مـي   سب سـود    و ك  حقوق   يعني هر كس براي دريافت مزد و      

تـرين خـدمت       اگـر كـسي بـزرگ      حـال . آيـد   شمار مي   به بيكار   و غير آن   ،است
دريافت نكنـد، بيكـار شـمرده        اما حقوقي    ،اقتصادي و مادي را به خانواده بكند      

و دوازده درصـد زنـان ايرانـي         درصـد زنـان غربـي        پنجاه ، با اين معنا   .شود  مي
با نگـاهي    اما   ، كم است  بسيار  شاغل در ايران    زنان ترتيب، شمار   بدين. اند  شاغل
 كـه روابـط   ماننـد ايـران   در جـوامعي   يـابيم   تر به مسئلة اشتغال زنان درمي       دقيق

دهنـد   بسياري انجام ميكارهاي ها نيست، زنان      خانوادگي و اقتصادي مثل غربي    
 گـاه  حتـي    .گيرنـد  ، اما مـزد و حقـوق نمـي        كند  كه به اقتصاد خانواده كمك مي     

. نـدارد دهند كه درآمدش براي مرد است و زن اختيـاري            انجام مي هايي   فعاليت
يـا گـاه در مزرعـه بـه         كنـد،     داري مي و باغ ، دامداري   بافي  طور مثال، زن گليم     به

مرد براي اينكـه پـول      . كند ي دريافت نمي   ولي حقوق  ،كند   كار مي  ي كارگر اندازة
 منزلـة   بـه  ي مرد  چنين ي يعن برايش كار كنند؛   گيرد تا   حتي گاه چند زن مي    ندهد  

» بخـور و نميـر    «اي     تنهـا هزينـه    حقـوق بـه جـاي     ها     كه به زن   استكارفرمايي  
ند و نقشي   آي  شمار مي   به اين افراد بيكار     ة هم آماري غرب،  تعريف   بر  بنا .دهد  مي

از اين ديدگاه ما دچـار      . دارند   خانه آنان تنها . در اقتصاد خانواده و جامعه ندارند     
 اگـر از آن ديـدگاه   امـا  . در توليد ناخالص ملي اندك اسـت  نقصيم و سهم زنان   

 در منـاطق    ويـژه   ، بـه  كـار زنـان   ،  كنند يم كه زنان ارزش افزوده ايجاد مي      نگاه كن 
 . كـشاورزي   و  دامـداري  ؛ كارهايي مانند   اقتصادي است   كامالً  كار  يك ،روستايي

م سهم زنـان را  تواني  نمي طور دقيق   ، به كه ما آمار صحيح و كاملي نداريم        آنجا   از
 روسـتايي و    يهـا  رسـد سـهم زنـان در خـانواده          ه نظر مـي    اما ب  ،مشخص كنيم 

 ؛درآمدنـد   هايي كه كم     خانواده ويژه  ه ب كننده است؛   هاي فقير شهري تعيين     هخانواد
 كـاال هـستند و ارزش       كننـدة    مصرف معموالًزنان   ،هاي پردرآمد    خانواده زيرا در 

  .كنند افزوده ايجاد نمي
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 چـرا اشـتغال زنـان از        حال. يازهاي اضافه ايجاد شده است     يك سري ن   بنابراين 
  شكل سنتي به شكل بازاري درآمده است؟

رش كنـد و بخـش ديگـ         غرب تبليغ مـي    رابخشي از اين مسئله      :دكتر رزاقي  
كردند اختيـاردار      مردان ما احساس مي    مربوط به مردساالري جامعه است؛ يعني     

كـسب  . دارنـد زنـان مـا     برخـي از     سي كه اكنون  احسا اند؛  به معناي مطلق  خانه  
ي  حـس مـالكيت    ؛ داشت نيز در پي   مديريتي   ي حس سلطة  آوري نوع  درآمد و نان  

اين رفتـار مـوقعيتي را      .  مالك باشد  به اين معنا كه همه چيز بايد مطابق خواستة        
انديـشي   بخشي از اين چاره.  راه چاره باشندها در پي آورد كه خانم به وجود مي  

دست زنان  به اين توليد كاال در منزل .كنندها در خانه فعاليت  ست كه زن  همين ا 
ر بنيز  سازي و بنايي       حتي بخشي از خانه    . سال دارد  15000 نزديك به    اي  پيشينه
 ولـي   ،كننـد   هايي كه زنان كار مـي       خانوادهدر  اين   بر  بنا. ها بوده است     خانم دوش
درآمـد خـانواده تأثيرگذارنـد و       بـر   گيرند، نقش مؤثري دارند؛ زيرا        ي نمي حقوق
ـ . عمل كندانهخواهد مردساالر  كه دلش مي گونه تواند آن   نمي همسر  در ويـژه  ه ب

تواند با     مي وي و   انجامد جوامع روستايي كه كار نكردن زن به كاهش درآمد مي         
 زن انتظـار دارد مـرد       ،در مقابـل  .  ساختار خـانواده را بـه هـم بزنـد          ،كار نكردن 

 چون  ؛ خشونت مردساالرانه بكاهد   از ه،در توجه ك  وي به    و بدهدامكاناتي به او    
تدريج اين روند     به اما .گذارد  ر كارش تأثير مي   بد و   انرنج  ميرا  زن  اين خشونت   

كـه زن مـستقل از مـرد در    كـافي اسـت   رسـد    زماني به نظر مي،كافي نبوده نيز  
  متـر فـراهم    ك در روستاها اين امكانـات    . كنددرآمد  بيرون از خانه كار و كسب       

مـزارع  كـاري    كـاري و شـالي       در مناطق شمالي زنان در بـرنج       ال،مثبراي   .است
 در  اما. شود  كنند و هيچ دستمزد و درآمدي به آنها داده نمي           فعاليت مي خودشان  

شـود    خدمات وجود دارد اين امكانات براي زن فراهم مي         شهرها كه آموزش و   
 در پي دارد؛   حقوقي را براي زن      ،هين مسئل ا .كه مستقل از مرد درآمد كسب كند      

 آزادي   براي  چون زن  ؛ گذشته عمل كند   انندتواند م   از جمله اينكه مرد ديگر نمي     
  .كند كار مي حقوق بيشتر و دستيابي به

بـر   بنـا ؟ كند  مصرف ميچگونهرا خود  اين است كه زن درآمد    يبحث بعد 
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ايـن  در تـأمين     زن مـرد اسـت و       دوشخانواده به   هاي    هزينهتأمين  دين اسالم،   
بـسيار  آورد كـه زن    را به وجـود مـي  موقعيتياين باور . ندارداي   ها وظيفه   هزينه

هـا     در هزينـه   بـدون اينكـه    ، درآمد كسب كـرده    وي چون   احساس قدرت كند؛  
 ؛ ماننـد  شـود    مطرح مـي   نيزدر كنار اين، باورهاي ديگري      . داشته باشد مشاركتي  

 ايـن مـسئله     .بپـزد  يـا غـذا      بكندنيز  ي  دار   زن بچه  اگراينكه هيچ اشكالي ندارد     
وابط سنتي ما سـابقه نداشـته       كه در جامعه و ر    » ساالري زن «خانواده را به سوي   

را آن  پـول  رسد كه تنها كار كنـد و  آرام مرد به جايي مي  رام يعني آ  برد؛  است مي 
 . بـا زن اسـت     هاي خانه نيـز     هزينهكه مديريت    حالي   در ؛در اختيار زن قرار دهد    

كـسب  ( قدر اين قضيه نشود و آنتحقير دهد تا  گوناگوني انجام مي  هايرمرد كا 
 خود ناچيزهاي  رود كه مرد ديگر اختيار هزينه پيش مي ) ادن آن به زن   درآمد و د  

اي    هديه  يا اي تهيه كند    خواهد براي مادرش وسيله   اگر ب  ال،مثبراي   . ندارد نيزرا  
 اوج قـضيه  . كنـد    كنتـرل مـي     چـون زن او را     ؛ بايد از زنش اجازه بگيـرد      ،ردخب

نبايد خانوادة خـودش    كند     مرد احساس مي   ،خالف سنت قديمي   ست كه بر  آنجا
 خـرج شـود يـا كجـا         گونهكه چ بارة درآمد مرد و اين     چون زن در   ؛ تأمين كند  را

گردد كه زن      برمي اي  گونه  به ورق   ترتيب،  بدين .كند  گيري مي    تصميم كنندزندگي  
با اين تفـاوت كـه زن   . داد مرد در گذشته انجام ميدهد كه    كارهايي را انجام مي   

 را تربيـت   كار داشت و آنهاو ها سر با بچهاو  . داشت يهاي گريز   در گذشته راه  
 مرد صبح    اكنون .ساخت  مي متعادلمرد را   در زمان، رفتار    كرد و در حركتش       مي

 ةابط، زن ر   برعكس .ها ندارد   با بچه  عاطفي خوبي    رود و رابطة    ميبيرون  از منزل   
با اختيار خود آن     تواند   دارد و مي    پول افزون بر آن   .ها دارد   عاطفي خوبي با بچه   

 كـه در خانـه هـيچ اختيـاري          شـود   مي عنصري   مردبه مرور زمان    . كند  خرج  را  
 كه ة مختصري بايد كار كند و عاطفاو تنها .شود مي تحقير گاه يا پيوستهندارد و   

 ، اين شكل جديد   . طغيان نكند  وياست كه   ها به مرد دارند براي اين         زن و بچه  
كنند نيز افزون بر تأمين بخشي از         زناني كه كار مي   .  است  خانواده بدترين شكل 

يعنـي زن بـه خـانواده كمـك         افزايند؛    ميگرايي    مصرفنيازهاي خانواده، گاه بر     
فكـري  درازمـدت  در برد، بدون اينكـه    اما سطح مصرف را باال مي      ،كند  ميمالي  
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هـاي خـانواده را        زن بـا رفتـار سـنتي كـه هزينـه           .باشـد شـده   مسئله   اين   براي
شدت در حال دگرگوني است و زني با          كاست، با تربيت و تبليغات جديد به        مي

  .گيري است گرا در حال شكل رفتار مصرف
   

  د؟كرگيري   اندازهتوان ميچقدر را اينها  
شـوندگان چقـدر     رسش دارد و اينكه پ   بستگي به آمار  اين مسئله    :دكتر رزاقي  

  . داده باشندپاسخدرست 
  

فرد به نكـاتي     كنند،  ميپيدا  پيوند   اين مسائل كه با مسائل رفتاري        بارةگاهي در  
؛ نقش مـرد     است زوالكند ساختار خانواده رو به         اينكه احساس مي   انند م رسد؛  مي
شـده  نيـز متزلـزل     اش     و جايگاه عـاطفي    است يرنگ   كم رو به  رئيس خانه    منزلة  به

كنم كـه الگـوي اشـتغال زنـان در               استفاده مي  گونه هاي شما اين   از صحبت . است
ها را    اين تفاوت  حال. در كشورهاي غربي متفاوت است    كشور ما با الگوي اشتغال      
  ؟ گرفت  آنها را اندازهتوانچگونه بايد بيان كرد كه ب

، پـيش از    تـاده كنم همين اتفاقي كه االن در ايـران اف          من فكر مي   :دكتر رزاقي  
   .است روي داده  در غرب اين
  

را در اقتـصاد     آنجـا مـشاركت مـساوي        در چـون    ، نيفتـاده   اين اتفاق  در غرب  
 امـا در    .شـود   ها تقسيم مـي     وليتها و مسئ    كند هزينه    كار مي  مرداگر   يعني   .بينيم  مي

شود كه نفقة مـن بـر         متوسل مي  به باورهاي اسالمي     كند،  كار مي كشور ما زني كه     
مريكـايي  ااگر ما الگويي ترسيم كنيم يك الگـوي ايرانـي يـا             .  است دوش همسرم 

  . بلكه الگويي است كه نظير ندارد؛نيست
 زن در پنجاه درصد از اموال و سرماية    ،ازدواجپس از   مريكا  ادر   :دكتر رزاقي  

  .شود مرد شريك مي
  

الق دارايـي   طهنگام يعني   ؛ه است سوي اين قانون دو   . وجود دارد   آن نيز  برعكس 
  .شود بين دو طرف تقسيم مي

ام و اينكـه زن كـار          شـنيده  ن اين مسئله را بيشتر دربارة زنـان       م :دكتر رزاقي  
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هـا داده      قدرت زيادي به زن    نيز فرزند   بارة در .رسد   اما دارايي به او مي     ،كند  نمي
 مـرد از  روي دهـد، اگـر طـالق   . يك جنس دست دوم استمثابة  شده و مرد به   

رسـد در ايـران ايـن         به نظـر مـي    . شود و زن عامل اصلي است       ط مي هستي ساق 
سـاالري     يعني جامعـه در حـال شكـستن مـرد          ؛گيري است   قضيه در حال شكل   

 آرام وضعيتي   آرام. روند ياد شده به اين شكل روي دهد        معتقديم نبايد    ما. است
بــه و گــرايش  پيــشين مرزهــاي شــدن ه آن شكــستشــود كــه نتيجــة ايجـاد مــي 

تـوانيم بـه يـك الگـوي       مـا مـي    .اسـت     ساالري  فرزند ، و در افق آن    ،يساالر  زن
 بهتـر   تـر اسـت؛     تـر و خردمنـد      بايد به كسي كه فهـيم      يعني   بينديشيم؛مشاركتي  

منـافع  و  گيـرد؛   تر در معرض تبليغات قرار مـي      كم؛  كند  احساساتش را كنترل مي   
  . اختيار بيشتري بدهيم ،دارد انواده را در بلندمدت نگاه ميخ

چنـدان در ايـن     رسد    در ايران به نظر مي    . شويم   وارد فضاي ايران مي    كنونا
 اكنونو  است   مردساالر بوده    پيش از اين  اي كه      در جامعه  .است     كار نشده  زمينه

.  را بپذيرنـد ي قواعـد مجموعه، زن و مرد بايد رود  پيش مي ساالري  زنسوي  به  
 ولـي آن    ؛دهـد  را انجام    خواهد اين كار    انون مي  ق ،مريكا و كشورهاي ديگر   ادر  

 يعنـي زن و مـرد بـا فرزنـدان           ؛گـذارد   مـي  روابط عاطفي زن و مرد تأثير     نيز بر   
 . قابل تحمـل باشـد     گرچه ، عادالنه نباشد  چنداناي دارند كه ممكن است        رابطه

 .شود ميتبديل يك بحث حقوقي به  كامالً مسئله و شكايت، قانون با دخالتاما 
وضعيت، بين زن و مرد ديگر رابطة  در اين .بيند  ميحاكم خانه   را  زن   گاهي فرد 

 پيـشين ميـان آنـان      ولي عـشق     ،كنند  با هم زندگي مي   آنان   .وجود ندارد  عاطفي
  وقتـي دو   بـراي مثـال،   . وجود نـدارد  اين مسئله در فرهنگ ايراني      . وجود ندارد 

رسـد بـه    كنند؛ چـه      مي پرهيز    از مراجعه به دادگاه    ،شوند  همسايه دچار خطا مي   
خـود  حق  يك نفر به    نواده و اينكه زن و مرد و فرزندان وارد دادگاه شوند تا             خا

كـار  زمينه   در اين    .عملي كنيم  بايد كار    بارة اين مسائل  رسد در   مي به نظر . برسد
 زن چگونه بايد كار   و اينكه   زنان،   اشتغال   بارة در  مثالً . مهم است  ي بسيار آموزش
 متأسفانه  اي كه بسيار مهم است و       نكته.  و درآمدها چطور بايد مصرف شود      كند
 بلكه مصرف ، توليد نيستي، اين است كه ديگر معناي زندگ   شده، جهاني   يبحث
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دن افـراد بـراي مـصرف        زندگي كردن و زنده بو     ، كار كردن  ،در اين فضا  . است
مدل   از بازار به خانه و كنار گذاشتن        جديد با ورود هر كاالي    حال. كردن است 

كند و درآمـد او چـه          كار مي  شود كه زن براي چه       مي پرسش مطرح اين  پيشين،  
  .كند را از خانواده برطرف مينيازي 

  
ا كـار كـردن     براي تأمين اين نيازه   آيا   سويي اين پرسش نيز مطرح است كه      از   

  زن ضرورت دارد؟
، كنـد   ها كار مـي     زن براي تأمين اين هزينه    . طور است   بله، همين  :دكتر رزاقي  
او سـختي كـار را      . ماند    مي  ها و كارهاي منزل باز      اري مسئوليت كه از بسي    حالي  در
فرمـاي مـرد از زن سوءاسـتفاده          شود كـه كـار       ديده مي  گاهپذيرد و حتي       مي نيز
هـا و     ژنـرال حتـي    .گونه است   همين نيزمريكا  ادر  بنابر خبر مطبوعات،    . كند مي

  .كنند فاده ميايين سوءاستپ زنان ردهباالي ارتش از سربازها و   افسران رده
  

اشـتغال  بـه    اي   كنيم و به اينكه چه عوامل اقتصادي       آغازما اگر از بحث اقتصاد       
زند برسيم و بحث تفكيك خانواده از جهت تبـديل از توليدكننـدگي      زنان دامن مي  

ي بحث تورم جهاني را مطرح      برخ. تر است   كنندگي را ادامه دهيم مناسب      به مصرف 
خواهنـد از     هـا مـي     موزش عـالي را و اينكـه خـانم        بحث آ ديگر  ي  رخ ب  و كنند  مي

 اين است كه چه عوامل اقتصادي سـبب  اكنون پرسش.  استفاده كنند خودتخصص  
  جهش آمار اشتغال زنان شده است؟

بـراي   توليـد    منظـور   بـه  افراد را    ةهمداري    اقتصاد سرمايه  اصوالً   :دكتر رزاقي  
تـأمين  ازهايـشان را از بـازار       ني  همـه  نيـز،  سـويي از  . كنـد    مي  اقتصاد بازار وارد 

   ميان فروشـنده   واسطه، افراد و اين يك بحث كلي است كه در اين ميان    كنند  مي
هـا     خانواده بر همة اين يكي از عواملي است كه       . برند   زيادي مي  و خريدار سود  

ــأثير  ــدين .گذاشــته اســتت ــه  ترتيــب، خــانواده آرام ب ــهآرام ب  از مــسير اي گون
 نيز بايد بيـرون     دكننده باش   زن بخواهد مصرف   اگر   .گيرد  يگي فاصله م  توليدكنند

 ارزش توليـد خـانواده از بـين رفتـه           رسـد   امروز به نظر مي   . از خانواده كار كند   
 .كننـد    نمـي  يتوليـد كـار    ،بيكارندبا آنكه   ها    كه بعضي خانواده  اي    گونه  است؛ به 
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هـاي ديگـر كـه     انواع چيز يا  كردند،    ها در گذشته ترشي توليد مي       زنبراي مثال،   
كننـدگان خـانگي ترشـي،      توليد،   در حال حاضـر    .اند  به بازار سپرده شده   امروزه  

 د و نسـپر   بـه بـازار مـي     جـنس خـود را       بلكه   كنندة آن نيستند،    خودشان مصرف 
تـر شـده      هـا پررنـگ     نقش واسـطه  ترتيب،    بدين. خرند  ديگران آن را از بازار مي     

 ،در گذشـته  . كنـد  را متأثر مـي   ست كه سرنوشت خانواده     اين از مواردي ا   . است
ماند   چيزي باقي مي  كرد و اگر       خودش را با توليداتش تأمين مي      نخستخانواده  

 انجاميـد و وضـعيت     به پـولي شـدن كـاال         ها  عامله و اين م   ،دكر ه مي به بازار ارائ  
 اين   از . بود  در گذشته مبادالت بيشتر به شكل كاال با كاال         .جديدي را ايجاد كرد   

 از مـازاد آن  كرد و سـپس   ازهاي خودش را برطرف مي     ني نخستده  خانواروي،    
اي   گونه اكنون خانواده به  اما  . كرد  در بازار برخي نيازهاي ديگر خود را تأمين مي        

براي رفع نيازهايش به پول و براي فراهم كردن پول بـه            است كه   دگرگون شده   
  . مهمي است، اين نكتة به نظر من.كار كردن احتياج دارد

  
  ها؟  توليد براي افزايش درآمد است نه براي كاهش هزينهالگويعني ي 
بدون مصرف داخلي   . ها براي مصرف داخلي است      كاهش هزينه  :دكتر رزاقي  

ديگـر  در كشورهاي صـنعتي در خانـه         كه   هرساندتوليد خانگي كار را به جايي       
از پختـه را   مـه  پخته و ني اولية انواع مواددر اين كشورها .شود  توليد نمي نيزغذا  

نيـز چنـين    ها    حتي در رستوران   .كنند  و آنها را گرم يا مخلوط مي       خرند  بازار مي 
 تأثير بـازار بـر      دهندة  ، و اين نشان   دهكر تقسيم كار    است؛ يعني بازار تا اينجا نيز     

هاي خانه خودشـان لبـاس         در گذشته خانم   براي مثال،  . است  سرنوشت خانواده 
 از عـواملي   تـورم نيـز   . خرنـد   اك خود را از بازار مي     پوش اما امروزه    ،دوختند  مي

 آنها را هاي صنفي، سياسي ي كه سازمانهاي  دولتويژه ها ـ به  دولتدر است كه 
ـ كنند كنترل نميچندان   اگـر  اكنـون . رود شـمار مـي   به يكي از ابزارهاي توسعه  
ـ   افـراد خـانواد   توانيم    مي بيفزاييم يك عامل    منزلة   به  نيز تورم را  ه دو گـروه    ه را ب

؛ چـون امـوال منقـول و كـاال          كننـد    از تورم استقبال مي    ي كه  گروه :تقسيم كنيم 
 كـساني  براي مثال،. يابد مي قيمت كاالها و دارايي آنها افزايش    ، و با تورم   ،نددار

 همـة  يـا    ،فروش خانـه اسـت     و  ، يا كساني كه كارشان خريد     كه شغل آزاد دارند   
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ـ بر سـود مـي  از تورم  دولت  خودو حتي هاي بانكي     شبكهبدهكاران    اگرچـه  .دن
  مزد و   اين در عمل افراد با    دهد،  ميافزايش  را  حقوق مردم   مزد و    ظاهر  دولت به 
ـ داردر قياس با گذشته      كمتري   قدرت خريد حقوق   از ايـن روسـت كـه بـا         . دن
دليـل بيـشتر شـدن نـرخ      ي گوناگون، بـه ها  سال درحقوق  مزد و   افزايش  وجود  
 كـه    دولت از تـورم    ، در نتيجه  .يافته است ردم كاهش   ميزان قدرت خريد م   تورم  

نيـز   تـأمين مـالي دولـت        اين مسئله بـه    .كند خودش عامل آن است استفاده مي     
. اســت يافتــه قــدرت خريـد مــردم كـاهش   سـوي،  امــا از آن ؛كنـد  كمـك مــي 

كنـد و مـرد بايـد     نمي نوبتي مرد، نيازهاي خانواده را تأمين  ترتيب، كار يك  بدين
هاي خانواده    ناچار براي تأمين نياز     از سوي ديگر، زن نيز به     . ر كند چند نوبت كا  

هاي اجارة مسكن يـا پرداخـت قـسط خريـد             هزينه. كند  در خارج خانه كار مي    
كه   گذار بر كار كردن زنان در خارج خانه است؛ همچنان           خانه نيز از عوامل تأثير    

  .ين تأثيري داردالگوهاي مصرفي وارداتي و نامتناسب با درآمد خانواده، چن
داري اين است كه بازار كاال، بازار خـدمات    ديگر در نظام سرمايه    نكتة مهم 

 ي وقتي درخواست كار بيش از عرضة آن        يعن ؛نددار تورم   انند م  اثري و بازار كار  
در قيـاس بـا     كـاالي بيـشتري     كـه   يا وقتي   ،  رود  حقوق كار باال مي   مزد و    ،باشد

 و تقاضا بيـشتر    كم و وقتي كاال     ،آيد  ا پايين مي  ه ، قيمت تقاضا وجود داشته باشد   
 يعنـي بـراي اينكـه توليدكننـده سـود           ؛رود  ها باال مي    قيمت طور طبيعي   است، به 

 منظور، باشد و براي اين  آن كار بيشتر از تقاضاي      كوشد عرضة   مي ،بيشتري ببرد 
يد  با ها نيز   د بچه اگر الزم باش  حتي  . بايد مشغول باشند  ) زن و مرد  ( جنس هر دو 

 نيـروي كـار     نيز با وجود  در ايران   .  شده است  گونه  نايكه اكنون     چنان كار كنند؛ 
توصـية بانـك جهـاني و صـندوق        بـا    از آنـان،   كارفرمايـان    و اسـتقبال  خارجي  

طور منظم طي ساليان متمادي كـاهش         كارگر به   حقوق كارمند و   ،لي پول لمال  بين
خواهند در تمام جهان  كه مياي است  شده  شناخته سياست كامالًاين. يافته است
 ،گـذاران خـارجي   و سـرمايه كارفرمايان با اين هدف كه براي آمدن . اعمال كنند 

 امـا  ،به اين صورت كه تورم وجـود داشـته باشـد   كرد؛  نيروي كار را ارزان     بايد
بينـد    يـك كارمنـد مـي      ، به همين ترتيـب    .نرودمتناسب با آن مزد و حقوق باال        
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فراينـد از نظـر      ايـن    .شود  نمي تر   گذران زندگي راحت    اما ،رود  مي حقوقش باال 
 اي مثـل ايـران يـك جامعـة          جامعـه . شـده اسـت    اقتصادي يك سياست حساب   

را فقير كرد؛ چـون      اين كشور شود   نمياخالقي و ارزشي است كه با آن ابزارها         
   .ايستد در برابر شما مي

كـار   است؛ چـون ايـن نيروهـا خـوب            مهم بسيارمدت   اين بحث در كوتاه   
گاه اين توليد كاال معلوم نيست به         آن. شود    كنند و كاالي باكيفيت توليد نمي       نمي
نتيجـه   در   .دهـد   زيرا اتفاقات زيادي براي كارخانـه رخ مـي         ؛دبينجامآوري  سود
نـد  ها حمايت نكن   آيد و اگر دولت    رود و كيفيت كاالها پايين مي       ها باال مي    هزينه

  .ندشو رو مي كارفرماها با مشكل روبه
.  فقر مطلق و فقر نـسبي      : است گونهفقر دو   . گرديم  مي باز  به بحث فقر   حال

خود را براي بقا ـ   نيازهاي اولية اي، نتواند خانوادهفرد يا فقر مطلق آن است كه 
در  خـانواده    فقـر بـه نـاتواني     ايـن   . مين كند ـ تأ  مثل خوراك، پوشاك و مسكن    

بـه خـوراك،    چـون انـسان     ؛  كنـد  انجامد و آن را متالشـي مـي           خود مي  بازتوليد
در مـا   . ، آموزش، آرامش و اسـتراحت نيـاز دارد        )خانه(پوشاك، حريم شخصي  

  .روييم ها نفر روبه براي ميليون چنين امكاناتي نداشتنايران با مشكل 
 انتظـارات فراتـر     ، از انقالب  پس .استايران   ذهنيت مردم    ، مهم ديگر  نكتة

از فقر بـه تنـگ آمـده        يه شاه اين بود كه       مردم عل  قيام ؛ زيرا يكي از عوامل    رفت
 نداشتند از امكانات    انتظار ايران منابع نفتي و طبيعي بسياري دارد و مردم           .بودند

سئوالن به مـردم قـول       و م  يافتهاي مردم ارزش     خواسته. ابتدايي محروم باشند  
شـأن     نيـز دربـارة       قـانون اساسـي    43اصـل   . مين كنند را تأ ها   دادند اين خواسته  

ر جهـت بـرآورده      د .كند مي همة اين امور انتظار ايجاد        و گويد  اني سخن مي  انس
هنـي   ملت ايـران تـاريخ ك      .شود هاي سياسي مطرح مي    شعار ،ها كردن همين نياز  

كـشتارهاي  ، حتـي    هاي گوناگون   هايش در دوره    دارد و براي رسيدن به خواسته     
، شعارهاي اقتصادي توان با     روي، نمي   اين   از. است را پشت سر گذاشته      فجيعي
 بحث فقر مطلق و     ، به همراه   در نتيجه  . كرد فصل و  هايش را تأمين و حل      هخواست

 سـطح   زيرا ؛ مطرح كرد   بحث ذهنيت و انتظارات مردم را نيز        بايد ،فقر اقتصادي 
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 افـراد مـسئول و شـاخص        قدر تغيير كرده كه مردم بين خودشان و        انتظارات آن 
بـراي مثـال،    .آيـد   وجـود مـي   هامل مشكالتي ب اين عودر نتيجة . بينند فرقي نمي 

 كـه  قـدر  شوند و همان   كنند؛ زنان شاغل مي     مردان شغل دوم و سوم جستجو مي      
آيد و انتظارات متفـاوت     وجود مي   شود مشكالت ديگري به       ه دور مي   از خان  زن
براي مثال بـه زن گفتـه       . سازيم  ميبراي اين انتظارات ما خودمان الگو       . شود مي
اينهـا  . كنـد  آرايـش    د يـا   لباس بپوش  گونه  بايد اين  شخصيت   راي يافتن شود ب   مي

كنند و خانواده را بيشتر به احساس فقر دچار           ايجاد مي  يهاي جديد  خود هزينه 
  .ندكن مي
  

ـ    آيد كه زنان با انگيزة      هاي شما برمي     از صحبت   صاد خـانواده وارد     كمك به اقت
 بنـابر  .كنـد  هاي جديدي را ايجاد مـي      اين ورود خود هزينه    اما   ،شوند بازار كار مي  

هايي كـه زن و مـرد هـر دو كـار              ا ديدم، در خانواده   مريكا مردم   بارةدركه  آماري  
هزينة  ، شش درصد بر   كنند هايي كه تنها مردها كار مي       نواده خا ، در قياس با   كنند مي

ـ   حـضور زنـان   زمان با    هماست؛ زيرا   خانواده افزوده شده     رون از خـانواده و      در بي
  ؟ در كشور ما چگونه است.رود ميها باال  يط كار، هزينهمح
هاي فراوان، تحت تـأثير       آسيب با وجود     در ايران پس از جنگ،     :دكتر رزاقي  

زشـي و معتقـد كـم نيـستند؛         هاي ار  هاي تعديل اقتصادي هنوز خانواده      سياست
بـه  . نـد ا  گرايـي نرفتـه     دارند، ولي به سوي مـصرف     هايي كه زنان شاغل      خانواده

 مقايسه كـرد؛  مريكا  ا توان با جامعة    را نمي  ما   كنم جامعة   همين دليل، من فكر مي    
 باري  كوشند  مي ،باشندنيز   از اقليتي كه ممكن است الگو        زنان، جدا  بيشترچون  

د؛ چـون   شـو  نيـز وارد مـي     فشار زيـادي     ، به اين زنان   .از دوش خانواده بردارند   
  . كنند داري نيز مي بچهو داري  بر كسب درآمد و ادارة خانواده، خانه افزون 

  
 يعني اگر زن شـاغل باشـد        . به نفع خانواده نيست    چندانقضيه  اين  هر دو وجه     

 را در   ش درآمـد  از سـوي ديگـر،     و   ،رداناچار است از وقتش براي خـانواده بگـذ        
كل و صـورت     شـ  . را تحمل كند   دوچندانيناچار فشار    و به اختيار خانواده بگذارد    

اش    اقتصادي ـ هاي اجتماعي  زن هم بتواند فعاليت   ه است؟ يعني    متعادل قضيه چگون  
هـاي نظـام     كـه يكـي از شاخـصه   او را درآمـدزايي    هـدف  را داشته باشد و هـم     
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وضعيت ايدئالي هنـوز در      با توجه به اينكه چنين       .داشته باشيم ن ،داري است   سرمايه
  ؟كنيد پيشنهادي مي ما وجود ندارد شما چه جامعة

تـوأم كـردن كـار و       (ر غـرب هنـوز بـه همـين شـكل اسـت              د :دكتر رزاقي  
هـاي سـازماني، بـا توجـه بـه             حقـوق و هزينـه     كـاهش يعني براي   ؛  )داري  خانه
كند يا در منـزل        زن چند ساعت كار مي     اغلب كامپيوتر   بندي شدن كارها با     طبقه

. سـت ، توجه به وضعيت زنـان در روستاها        ديگر نكتة. مشغول است با كامپيوتر   
 در .كننـد  مـي داري نيـز     و خانـه  داري    در منزل بچـه   افزون بر كار    يي   روستا زنان
د و زن بدون نبا هم تعارضي نداراين دو  و جدا نيست  خانه   از محيط كار    ،واقع

كـار در منـزل را      تـوانيم     ما نيـز مـي    . دهد  اقتصادي انجام مي  ترك منزل فعاليت    
توانـد    ين دست كه مي   بافي يا مرغداري و كارهايي از ا       گليم ؛ مانند سامان بدهيم 

  .به صورت خانوادگي باشد
  

برشـمرديد منحـصر    كـه شـما     مـواردي   ها و توليدات خـانگي بـه         اين فعاليت  
 ندارد و نهادينه شـده      جايگزيني هيچ است كه    كاري تربيت فرزندان     مثالً شود؛  نمي
ممكن است در آينده براي فرزندان مشكالتي ايجاد شود و اين نقش            بنابراين  . است
. داري آن را تـأمين كـرد         در هيچ بازار و نظام سرمايه      توان   چيزي است كه نمي    زن

   دربارة اين وضعيت چيست؟نظر شما
هـاي    هزينـه  بـودن   بـاال   هـا و      خودكار شـدن دسـتگاه      امروزه با  :دكتر رزاقي  

 انكـارگر داري و نيـاز بـه نظـارت بـر كـار          در نظام سـرمايه   هاي بزرگ    سازمان
به كارگر  بايد   براي مثال، . ويژه زنان را در خانه متمركز كرد        توان كارگران، به    مي

بـه خانـه    را  مواد مورد نياز     يا   د، بساز كه هست  اين قطعه را در هر جا      كه   گفت
 كـامپيوتر   بـا در خانـه ها    خانم  يا مثالً  .دهدتحويل   را    و كارهاي انجام شده    ببرد

 بـسيار يافتـه   امروز رواج   اين شكل در دنياي     . دنده   را انجام    ...كارهاي اداري و  
. كـرد  آن سالمت خانواده را تأمين       كمكشود آن را تعميم داد و به          كه مي است  
ايـن  ة مهـم     اما نكتـ   .رود هم درآمد باال مي   شود و    مي كار انجام    ترتيب، هم   بدين

 با   در اين كار دخالت خواهند داشت      شك  بيهايي را كه      است كه ما بايد واسطه    
ـ      .نيمكنترل ك ايجاد تعاوني     جزئـي،  ي اين كار را در منـاطق روسـتايي بـا تغييرات
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بـا  تنهـا بـا ابزارهـاي سـنتي، بلكـه             خـانگي نـه    اين نوع كار     . انجام داد  توان  مي
در داخـل   اين ابزارهـا    تنها بايد   . پذير است    امكان نيزابزارهاي جديد و پيشرفته     

رو يا راديو هاي بزرگ مثل ايران خود  قطعات كارخانهتوان  حتي مي.توليد شوند
هاسـت ايـن كـار را انجـام          پـن مـدت   ت كه ژا  در منزل ساخ  را  ... وو تلويزيون   

  .دهد مي
  

 و هويـت   ، بحث اشتغال زنان در ايران بحث توليدكنندگي نيست        رسد   به نظر مي   
كت احـساس   اداره يـا شـر    يـك    در    وي هنگام كـار     است كه  اي  گونه  به زن   كاريِ

 تحصيالت دانـشگاهي  اند  زنان بسيار راغب  ما كه   حال در جامعة  . كند  شخصيت مي 
 نقـش توليدكننـدگي را      توان  چگونه مي شوند،   مشغول   سپس به كار  داشته باشند و    

  ؟يدآ شمار ت اين توليدكنندگي هويت بهممكن اسه ونگبراي زنان تعريف كرد؟ چ
 ما  ةمردان جامع . نيز صادق است   مردان   بارةاي كه گفتيد در     نكته :دكتر رزاقي  
به نظر مـن  . اي بنشينند و كار كنند     اينكه در اداره   ؛پسندند  نين روشي را مي    چ نيز
 يعني كسي كه خواستار درآمـد بيـشتر         ؛سازي كرد    اين قضايا بايد فرهنگ    بارةدر

حل شـده   تر    در روستاها اين مسئله راحت    .  فكر خوداشتغالي باشد   بهاست بايد   
، امـروزه  چـون مـا      ؛بيـت كنـيم    تر نيز را   هايمان  توانيم بچه   فكر مي با اين   . است

در گذشـته   . كنـيم   تربيت مي توليدي   ذهن فرزندانمان را     كمتر ،برخالف گذشته 
مـا  . شـود   توليد مي  غذا   ةدر خانه عروسك يا مواد اولي     براي او   ديد كه     فرزند مي 

 آمـوزيم؛   به فرزندانمان مي   ما عكس آن را      ولي ؛ها را آموزش بدهيم   توانيم اين   مي
 نيست  چندان نيازي ر پاكيزه آن است كه شما درس بخواني و          گوييم كا   يعني مي 

 كـافي   ي و مهنـدس شـو     كه ليسانس بگيـري    همين   .اي را بياموزي    هنر و حرفه  
  .شود داده مي  توبه؛ زيرا سرانجام شغلي است

  
. دهـايي دار    تفـاوت بـا هـم     ها و آقايان      شايد منظور اين باشد كه فعاليت خانم       

ة محيط اجتماع، در     بر تجرب  افزونها    خانمو   ، دارند نيز هاي اقتصادي   آقايان دغدغه 
به مرور  ؛ اما   هاي فرهنگي دارند     و بيشتر دغدغه   اند  هاي اجتماعي  كسب موقعيت پي  
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  زنان در آينده كسب درآمـد      ة انگيز ،كند  زمان و با توجه به آنچه جامعه تحميل مي        
  .شود مي
 توليـدگرا   ،از ايـن نگـاه     مـا    ة چون جامع  ؛اين مسئله كلي نيست    :دكتر رزاقي  

ــست ــ. ني ــا ةجامع ــه م ــده داراي  ب ــور عم ــك ط ــصادي ــداقت ــرو و  خري ش و ف
نگاه ما و حتي نگاه     . استهمراه   هميشه با رنج و زحمت       ،توليد. است گر  واسطه

 وارداتچهل ميليارد دالر     1383ما در سال    .  ما توليدگرا نيست   ة جامع مسئوالن
 در اشتغال داشتند، و بيشتر اين شمار نيز       هزار نفر    صد  هشتكه   حالي  ، در داشتيم
 مولـد   اي كـه فرهنـگ      طبيعي است در جامعه   . مشغول بودند   غيرتوليدي  مشاغل

در كتـاب   .  مهـم اسـت    بـسيار پس فرهنـگ    .  نباشند ها به فكر توليد     نيست، آدم 
سـتايش  « :دين زرتشت آمـده اسـت   ، در يكي از مضامينتاريخ توسعه در ايران  

بـرد كـه گـويي او در رأس           اي مـي     يعني انسان را به درجـه      ؛»تو باد  خداوند بر 
 انـسان را    . شـود  بايد فراموش يز آمده كه ن   اين بحث در دين مبين اسالم ن      . است
ل شد و به بحث توليد      او قربي قائ   بلكه بايد براي      كرد، از امكانات محروم  نبايد  

هـا و     فـيلم در   توليـد    .در فرهنگ ما چنين نيـست     اكنون   متأسفانه   البته .پرداخت
اگر بحث ماليات مطرح بود و  . گيريم   نمي نيزماليات  و  مطرح نيست،    ها  موسيقي

تر   گرفتيم موفق    توليدكننده از واسطه ماليات مي     جاي  بهشديم و     ل مي ئتبعيض قا 
 اندك از توليد    بسيار كم و  هايمان    است و در كتاب     اشتباه ما  هاي  آموزش. بوديم

  .دهيم و به توليد برسيمنگ را تغيير ما بايد اين فره. ودش صحبت مي
  

 .شـود از آن گريخـت       اشتغال زنان در جامعه ضرورتي است كـه نمـي          دانيم   مي 
 ، كه در اين مـدل     اند،  مشغولوقت بيرون از خانه      تمامبه صورت    اكنون برخي زنان  

آسـيب  بيـشتر    مثـل ديـن، مـذهب و اخـالق           آنخانواده و ساختارهاي معناگراي     
 پيـشنهاد كـرد كـه       تـوان   اي را مـي     يافتـه   ر شما چه الگوهاي تعديل    به نظ . بينند  مي

  ؟يابدهاي خانواده كاهش  آسيب
 . و بد نيـست  زا   آسيب  صورت  نبه اي هميشه   اشتغال زنان    ةمسئل :دكتر رزاقي  

دچارنـد؛  معضالت ديگـري    ولي به   كنند     هستند زناني كه كار نمي     نخست اينكه 
 اوج بيكاري اسـت و زن       اين .دهند   اهميت نمي  اند و به فرزندانشان      افسرده مثالً
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 اسـتفاده   اش  خـود و خـانواده    آگـاهي    سـطح    ياز موقعيت خودش براي ارتقـا     
دوم اينكـه در بـسياري مـوارد         .آسيب نيـست    بيكاري زنان نيز بي   پس   .كند  نمي
 و دارنـد ليت در منزل نيز احساس مـسئو    كنند    هايي كه بيرون از خانه كار مي        زن
تـوانيم بگـوييم اگـر زن         طور كلي نمي   پس به . ندرس   بيشتر مي  نيزفرزندانشان  به  

هـاي   خـانواده را بـه شـكل      زنـان و     يم ما مجبـور   .تر خواهد بود    كار نكند مثبت  
نيـاز  دهـي     اما اين مسئله بـه سـازمان       ، در اقتصاد كشور دخالت بدهيم     گوناگون

 و  شـناخت هـاي قـديمي را       ابزارهـاي جديـد شـكل     با تقويت    يعني بايد    ؛دارد
كنـد بـا تأسـيس تعـاوني           بايد از خانمي كه در روستا فعاليت مـي         .گسترش داد 

همچنـين  . دست آورد   بهحمايت كرد تا توليداتش به دست واسطه نيفتد و سود           
 بـه   اين مـوارد   ةهم. مواد اوليه و ابزار توليد به بهاي مناسب برايش فراهم شود          

كـه   بايد زنان دريابند   موزشكنم به كمك آ     من فكر مي  . داردنياز  تفكر اقتصادي   
 خـانواده   تنهـا از آن همـة     د  نآور   مي دست  بهد و پولي كه     ن دار در خانه مسئوليت  

 مـا بايـد آگاهانـه بـراي توليـدات      ، كـه گفـتم    گونـه   همـان افزون بر اين،    . است
هـاي توليـد پـايين بيايـد و هـم             هزينهم  ريزي كنيم كه ه      برنامه  خود غيرمتمركز

  .اال برودكيفيت بات با توليدشمار
شـده، بـراي    اشـتغال زنـان، افـزون بـر مـوارد يـاد         هاي    براي كاهش آسيب  

جلوگيري از اجبار زنان در كار با كارفرمايي معين از تـرس اخـراج و بيكـاري                 
هـاي   تعـاوني . هايي انديشيد كه همـة كاركنـان آن زن باشـند          توان به سازمان    مي

ا، آمـوزش و پـرورش،      توليدي، مصرفي و اعتباري زنان در روسـتاها و شـهره          
از اين جمله است، كه با مباني ارزشي و فرهنگـي ايـران             ... بهداشت و درمان و   
   .بيشتر سازگار است

  
رويم كه     چرا ما به سمتي نمي     ولي. متمركز اشاره كرديد  ة توليد غير  شما به مسئل   

ـ  ترسيم را يعني مدلي از فعاليت اجتماعي ؛  مصرف را كاهش دهيم   اصوالً ه كنـيم ك
 مـا بـاال     ة يكي از مشكالت جامع    امروزه.  آن نقش خانواده كاهش مصرف باشد      در

 در زنـدگي مـا نبـوده و          از وسايلي كه قبالً    اكنون گذشته  مثًال. رفتن مصرف است  
 گذشـته مـصرف     شك در قياس با     بي حتي در خوردن و پوشيدن       ،شده االن اضافه 
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اگر در اقتصاد   . ه است يافت درصد افزايش    صد اين مصرف گاهي تا      .استباال رفته   
ها جلوگيري شود خود معادل يك اشتغال و كـسب            و خانواده از اين افزايش هزينه     

سازي بـراي      فرهنگ در پي  اين است كه در امر اقتصاد چرا ما          پرسش. درآمد است 
 ،به عبارت ديگـر    .دانيم  را يك ضرورت مي    اشتغال   نيستيم و پيوسته  كاهش مصرف   

توليـدي كـه    .  يك ضرورت است   نيز كاهش مصرف    ،د در كنار تولي    گفت توان  مي
ـ      . يك ضرورت است   ، كاهش مصرف صورت بگيرد    اساس  بر  ة نقش زنـان در جامع

جامعـه آن را از دسـت داده        اكنـون    و    بود تا توليد   سنتي بيشتر در كاهش مصرف    
  .است
  بحـران بـزرگ اقتـصادي در غـرب         1932ــ 1929هـاي    تا سال  :دكتر رزاقي  
يعنـي  دار مصرفشان در حـد ابتـدايي         همه، حتي افراد پول   ي   يعن ؛ بود گونه  نهمي
 باورهـاي   بنـابر  حتـي در غـرب       .بـود مين نيازهاي ابتدايي و اساسي زنـدگي        تأ

 ز،انـدا    پـس   جـاي   بـه از اين تاريخ به بعـد       . گرايي محكوم بود     تجمل ،مسيحيت
بر اثر بحران اقتـصادي     . برطرف شود توليد  بحران كسادي   شد تا     مصرف مطرح   

. توانـست كـاال خريـداري كنـد         ، بيكاري زيـاد شـد و كـسي نمـي          داري  ايهسرم
 بـر نظريـة كينـز در اقتـصاد          براي حل بحران، بنا   دولت  ها تعطيل شد و       كارخانه

گـرا   را مـصرف  انداز تشويق كـرد و مـردم    جاي پس   مصرف را به  دخالت كرد و    
. استفاده شد غات  تبليدر اين زمينه، از     . ها باشند   خريدار توليدات كارخانه   كرد تا 

وجود دارد و جامعه اضافي  توليد پيوستهداري،  يه  در نظام سرمابا توجه به اينكه  
هاي جديدتري بـراي مـصرف و         راه بايد   ، است رسيدهشباع  ادر مصرف به مرز     

  .نيازهاي دروغين بيشتر جستجو كرد
  

 . تغيير اقتصادي فارغ از فرهنـگ اسـت   ،يكي از مشكالت ما در بخش اقتصادي       
اقتصاد فرهنگ يا فرهنگ اقتصاد به تبع جريـان جهـاني تغييـر كـرده               در كشور ما    

خواهد در اين عرصه وارد شود بايد بداند بـراي چـه              اگر يك اقتصاددان مي   . است
 يعنـي ايـن     . شخصي در دو جا كار كند      چه لزومي دارد مثالً   . دكن فرهنگي كار مي  

 فرهنگي قابـل    ماية آن از نظر     بنو هم     داده نشده  پاسخ اقتصادي   از نظر  ، هم ها  نگاه
  .تأمل است
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اينكـه  . كند   همين مسائل بحث مي    بارة قانون اساسي در   43اصل   :دكتر رزاقي  
 اما در كـشور مـا   .كيفيت كار كند مفيد است  شخصي يك جا با   طور مثال، اگر      به

 يـك انديـشمند غربـي    اينكـه  ديگـر  ةنكتـ . شـود    رعايت نمي  چنداناين مسئله   
 ،ايم و خدا را باور نـداريم   ها خود را از قيد خدا راحت كرده        ما انسان « :گويد  مي

گـرا    يعنـي مـا مـصرف   ؛»ايـم  ولي خودمان را در معرض پرستش كاال قـرار داده       
بايد دانند چرا  ها نمي در واقع آدم.  و كيش مصرف بر ما چيره شده استايم شده
كاالي خريداري شده   ز   و گاهي اوقات حتي فرصت ندارند ا       قدر كاال بخرند    اين

هاي ما بـدون سـازگار كـردن آن         هاي اقتصادي در دانشگاه      انديشه .استفاده كنند 
شود، و كارشناسان و مسئوالن اقتصادي بسياري بر          با فرهنگ ايراني تدريس مي    

  .كنند اين اساس اقتصاد كشور را اداره مي
  

 است از كارشناسان    اي  نظام مجموعه .  اما كارشناسان هستند   ،نظام به فكر نيست    
 ايجـاد   اي   ساختارهاي اقتـصادي   پيوستهدر يك نظام    .  آموزشي ،اقتصادي، فرهنگي 

 ما كـه مـدل اقتـصادي    ةمثل جامع(شود كه با فرهنگ آن جامعه سازگار نيست   مي
هاي ديگـر بـه آن دامـن          و حتي در بخش    )داردداري غرب     متناسب با نظام سرمايه   

گـوييم ايـن      ما مي  اگر حال. عالي كشورمان مثل وضعيت آموزش    است؛  زده شده   
كارشناس ما در   . كنيم خود را بررسي     ة بايد گذشت  نتيجه است،   بيمدل در كشور ما     

داري با كشور ما سازگار نيست و ما بـه هـر              يه  گويد اين مدل سرما     مقام تدوين مي  
ثيرهـاي  ما بايد بپذيريم اين مدل اقتصادي تأ      . ايم   تن نداده  سخن به لوازم اين     ،دليل

مـا  .  كه در درازمدت تبعات منفي خواهد داشـت        گذاشتهها    نابهنجاري در خانواده  
خواهيم اقتصاد درست شود بايد مـدل          و اگر مي   جانبه داشته باشيم    نگاهي همه بايد  

 دستگاه كارشناسي ما مؤثر اسـت يـا كليـت           ،به نظر شما  . كندتغيير  آموزش عالي   
  نظام؟

ــ و   ، ايجـاد نيـاز ـ هرچنـد دروغـين     داري ايهموفقيت سرم رمز :دكتر رزاقي 
بـراي رفـع آن نيـاز كـاال          تنهـا  انـسان  ،اسـاس ايـن    بر   .برطرف كردن آن است   

 .اسـت اي   چـه طبقـه  به نفـع كند و ديگر اهميت ندارد اين اتفاق       ميدرخواست  
كنند    ميتصوراغلب  ،جهان سومويژه در  ، به كه كارشناساننتيجه آن خواهد بود  
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 كـافي اسـت     انديـشند تنهـا     مـي و   نـدارد    نيـاز اي به اثبات      وارداتيچنين نظرية   
معنـاترين     ممكـن اسـت بـي      جهـت،  در ايـن     .دولتمردان از آنها حمايـت كننـد      

صلة هاي بسيار، حتي فا      كار گرفته شود و با وجود هزينه        بههاي اقتصادي    روش
  .تر شود ي افزايش يابد و بيكاري گستردهطبقات

  
. ورزيـم   بخـل مـي   افتـد      ما در آنچه برايمان اتفاق مـي       بحث مهم اين است كه     

 كارشـناس فرهنگـي   ؛گويـد مـدل اقتـصادي مـشكل دارد          كارشناس اقتصادي مي  
طـور كلـي     ؛ اما بايد توجه داشت كه سيستم بـه        گويد مدل فرهنگي مشكل دارد      مي

طور كلي مـشكل     ، همه به  آموزش عالي و  اقتصاد، فرهنگ، هنر، سينما     . مشكل دارد 
. كننـد    را مطرح مـي    مؤلفهبلكه چند   توان گفتن آن را ندارد؛       ان اما كارشناس  ؛دارند
اين مدل متناسب با سيستم     كه   آموزش عالي يك كارشناس بايد بگويد        بارةدر مثالً

  .  استچنين نيز مردان بارة بلكه در، زنانبارة درتنها نه .داري غرب است سرمايه
در  ، فرموديد يك نكته وجـود دارد  مطرح كه شما ي علوم بارةدر :دكتر رزاقي  

. نيـست  عنوان مديريت استراتژيك وجود دارد كه در كشور ما           بااي    غرب رشته 
 مـستقل از دولـت     كارشـناس    86 در زمـان انوشـيروان       است،در تاريخ ما آمده     

 يعنـي بـه     .كردنـد   رهاي گوناگون با آنها مشورت مـي       كا بارةوجود داشته كه در   
شـود، بـاور     مـشورت    با آنها شوند و     ك جا جمع    هاي متخصص در ي     اينكه آدم 
هـا    محدوديت نيزكارشناسان ما   . دهيم  ما اين كار را انجام نمي     اكنون  اما  . داشتند

 بـا كارشناسـي كـه       ،اسـت و پول    مقام   در پي كارشناسي كه   . و مشكالتي دارند  
كارشـناس مـا    نيـز   گـاهي   .  متفـاوت اسـت    ، از نظر وجدانِ كـاري     نيستچنين  
 و براي اينكـه از گفـتن حـداقل محـروم نـشود، همـه چيـز را               ديت دار محدود

.  اهميت داردبسياركند   را مديريت مي   آن كسي كه    نيز خانواده   بارةدر. گويد  نمي
مـا بايـد در انتخـاب    . اسـت  داريم كه نيازمند نظارت   نيزاي    ما مشكالت حاشيه  

هـاي گونـاگون، نقـش         ولـي در ميـان عامـل       .عمـل كنـيم   دقيـق   نيز  كارشناس  
اند و    دار اقتصاد كشورند و به درآمدهاي سترگ نفت متكي          دولتمردان كه سكان  

ها، اعمال، رفتـار و نتيجـة مـديريت خـويش نيـستند،               گوي نظريه   معموالً پاسخ 
  .ساز است سرنوشت
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كشور ما تحت تأثير ساختارهاي ديگـر نيـز هـست؟ چـون              آيا مدل اشتغال در    

اند كه مدل اشتغال زنان در كشور         ح نكرده  معتبري مطر  ة مجل هيچكارشناسان ما در    
 مرد است و اين     ة نفقه به عهد   سويي نيز از  . اين روند متناقض است   . ما مشكل دارد  

ـ    منزلة    من به . رساند  ار خانواده آسيب مي   مسائل از درون به ساخت      ةكسي كـه دغدغ
 مـا    در كـشور   اكنـون . كنـيم بايد قوانين اسالمي را بررسـي       دارد، معتقدم   مذهبي  

 سـوي  از   .است بر تغذيه از راه درآمدهاي نفتي وابسته       داري مبتني   قتصاد به سرمايه  ا
داري موجـود در غـرب        با نظام سـرمايه    را    ساختارهاي غيرمولد كشور   ، همة ديگر

نيـز  هاي ديگر غير از بخـش توليـد كـه آن               بخش همة حتي در    ؛ايم  هماهنگ كرده 
 هماهنگي را اعـالم نكـرده     ناين   در كشور ما كسي با صراحت ا       .بر نفت است   مبتني
 شـود   پرسـش مـي    فرهنـگ    بـارة وقتي از يك كارشناس اقتصادي در       و مثالً  است
  .دهد ي نميپاسخ
هـاي ديگـر      فرهنـگ يـا بخـش      بـارة اينكه كارشناس اقتصاد در    :دكتر رزاقي  

 و  ،هاي ديگر تخـصص نـدارد       است كه در بخش    ، به اين دليل   دهد  توضيح نمي 
از ايـن  .  امـور نظـر بدهـد     ايـن  بـارة كند بايد در    ليت مي بخشي فعا  فردي كه بينِ  

تر، يك كارشناس اقتصادي بايد باور داشته باشد كه اقتـصاد در چـارچوب                مهم
بر آمـوزش، اقتـصاد را مـستقل از ديگـر             كه بنا   حالي  شود، در   فرهنگ تعريف مي  

  .دانند هاي اجتماعي مي دانش
  

ـ    يعني از كمبودهاي موجود در      اي   رشـته  ات فرابخـشي و ميـان      كشور ما مطالع
  . است
. البته نخست مديريت كالن اقتصادي بايد به اين باور برسد         بله،   :دكتر رزاقي  

  . اين كار را انجام دهدمتخصصانچنين شخصي بايد با جمع كردن 
  

 خـأل آمـاري دارد و بحـث جنـسيت در             اشتغال زنـانْ   بارةسازمان مديريت در   
 شـايد بـه     تنها نيزها كه آن     بعضي بخش در   جز   ،تاشتغال براي سازمان مطرح نيس    

طـور شـفاف     ما حتي آمار دستمزد را به تفكيك جنسيت، به        . داليل اقتصادي است  
، پـس   كنيم   ديگر اين است كه وقتي دستمزد يك خانم را بررسي مي           ةمسئل. نداريم
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كـنم     مـي  گمـان مـن   . گير نيست ماند چشم   هاي جانبي، آنچه مي     ينهاز كم كردن هز   
بهتـر  اش    صاديقتاش را كاهش دهد موقعيت ا       هاي زندگي   ن شخصي اگر هزينه   چني
 اقتـصادي   ةدهند كه اشتغال زنـان ارزش افـزود         مينشان  اما همه واكنش    . شود  مي
 وقـت يـك خـانم    ة تمـام   اين است كه آيا در كشور ما ارزش افـزود          پرسش. دارد
   است؟شدهگيري  اندازه

 يـك مـرد ببينـيم متوجـه         بـارة گفتيد در   اگر موردي را كه شما       :دكتر رزاقي  
 اينجاسـت اي     نكته .كند   كار نمي   آن خانم يك آقا اصالً     موقعيتشويم كه در      مي

هـا بـه      بازنشـسته . شـود   ها رفتار مي    مثل خانم نيز  ها    كه در كشور ما با بازنشسته     
 شـغل دوم    در پـي  و كـم بـودن حقـوق بازنشـستگي           هـا    باال بودن هزينه   سبب
 نيـز  خـانواده    بـارة  در .نيست در شأن آنها     گاه ، دستمزد كم  ن بر افزوروند كه     مي

هـا     گاهي خـانم   .ها متفاوت است    وضعيت با توجه به فرهنگ اقتصادي خانواده      
دولت بايد اين امور را سامان . ندنيازمندنيز  يا به آن درآمد اندك اند آور خانه نان

ـ .  كـار كنـد  وضـعيتي دهد تا يك خانم مجبـور نباشـد در هـر       ت همچنـين  دول
 در   مـثالً  ؛هاي خاصي سوق دهد    ها را با آموزش در جهت       تواند اشتغال خانم    مي

 كـه ايـن   هـاي مربـوط بـه اقتـصاد خـانواده      جهت پزشكي، پرستاري يـا رشـته      
در هـا    ايـن آمـوزش   جـاي    اكنـون  .بـرد   كيفيت را باال مـي    ،  هاي مناسب   آموزش

 بايـد بـراي ايـن       معتقـدم مـن   . و عمومي ما خالي است     آموزش عالي    هاي  نظام
 ايـن   بايـد دربـارة    مؤسسات دولتي و خصوصي      همةريزي كنيم و      مسائل برنامه 

  را  موقعيـت   مـا بايـد    .هـا بايـد توجيـه شـوند          حتي خـانم   .مسائل توجيه شوند  
 براي كسب درآمد بـه هـر ذلتـي تـن            هيچ مرد و زني    كه   اي فراهم كنيم    گونه  به

 و وجود تورم  غلب دروغين است،ها كه ا  گستردگي نيازمندي بهبا توجه. ندهند
نيازهـاي   از اشـتغال زنـان بـراي رفـع           بخـشي ويـژه در مـسكن و خـوراك،           به

 مـا   . واقعي است  نيز و بخشي    ،باال رفتن انتظارات  دليل    بهگرايانه، بخشي     مصرف
هـا    امـا اينكـه بـا كـاهش هزينـه         . ريـزي كنـيم      برنامه  آن  بايد براي بخش واقعي   

 زن را برطرف كنيم يا اينكـه مـرد بـا يـك شـغل يـا                  بخواهيم نياز به كار كردن    
هايي محدود بتواند خانواده را اداره كند، نيازمند وضعيتي هـستيم كـه از                  ساعت

اي بـراي   هاي متمول، مـصرف را وسـيله     امروزه برخي خانواده  . آن بسيار دوريم  
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معنـاي  (اي در اين زمينه       ابراز شخصيت دانسته، از سوي ديگر تبليغات گسترده       
از سوي ديگر، مـزد و حقـوق اكثـر    . شود انجام مي) زندگي مصرف بيشتر است 

كارمندان و كارگران و درآمد ساليانة بيشتر كشاورزان براي رفع نيازهاي كـامالً             
توان از خـانواده انتظـار داشـت، زن             حال چگونه مي  . ضروري آنان كافي نيست   

آن مـصرف خـانواده را      جاي    كار نكند و مرد يك شغل بيشتر نداشته باشد و به          
هـاي    تـوان خـانواده را مـسئول نابهنجـاري            كاهش دهند؟ اگر چنين شـد، نمـي       

  . اقتصادي دانست وگوناگون فرهنگي، اجتماعي
  



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  اشتغال زنان
   1گو با سركار خانم دكتر مكنون و گفت

، انتـشار   پـيش تحقيقات زنـان از دو سـال         هاي دفتر مطالعات و     يكي از دغدغه   
وجـود      فرصتي براي تضارب آرا به     ، مقاالت هاين مجموع . ستها   مصاحبه ةمجموع

يكي از اين   . كند  هاي بعدي هموار مي      زمينه را براي پژوهش    اي  اندازهآورد و تا      مي
 گويي به مسائل اصلي اشتغال زنـان و   موضوعات، بحث اشتغال زنان با هدف پاسخ      

ست كه اصل اشتغال زنان      اساسي اين ا   هاي  جمله پرسش از  . سازي آن است   شفاف
هـاي موجـود چـه         شـود؛ مـدل    گرفته  پيدر وضعيت موجود با چه الگوهايي بايد        

تـوان در پـيش       هايي را مي    سياست  و چه تدابير و    ،دن دار اي  منفي پيامدهاي مثبت و  
  . برسدكمترين حدهاي موجود به  گرفت كه آسيب

در .  بريده نگاه كنـيم    رطو  ور كلي نبايد به موضوع اشتغال به      ط  به :خانم مكنون  
 كه مثالً بگـوييم     ترتيب داد؛ به اين     درستي نظر    به  آن بارةتوان در   اين حالت نمي  

اشتغال خوب است يا خير؟ زن بهتر است در خانه باشد يا بيرون از خانـه كـار               
 اگـر . داري چيست    بايد بدانيم منظور ما از اشتغال يا خانه        نخستكند؟ بنابراين   

  .داشت  چندان معنايي نخواهدنيزنيم، بحث كردن هدف را شناسايي نك
 ريشه از جمله امريكا ، اقتصادي است كه در جوامع غربي    ياما اشتغال بحث   
نـان كمـك    طبيعـي اشـتغال ز  طور ند، بهقتصادمحوراآن جوامع  از آنجا كه . دارد

 ةزن در جامع   شود   مي  هنگامي كه گفته  از سوي ديگر،    . يدآ  مي شمار  اقتصادي به 

                                                            
 . هيئت علمي گروه بررسي مسائل زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو  ومدير. 1
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 عار واين مطلب يك ش ، مرد استدوش بر ة وينفق نياز ندارد و مي به كاراسال
   .شود  پنداشته ميبحث نظري

در كمـال آرامـش ترسـيم         مرفـه و   اي  گونه  ة اسالمي به  تصوير زن در جامع   
 فراواني چون تحمل هزينـة    هاي    ما با دغدغه  كه زنان جامعة      حالي  در  است؛ شده
مشرف به هم ـ كه آرامـش    هاي كوچك و ن فرزندان، زندگي در آپارتماةمدرس
 موزشــيآ  و امكانــات رفــاهي، تفريحــي نداشــتنـــ و   ســلب كــردهآنــانرا از 
 يعني فرهنـگ اند؛  و حاصل فرهنگ وارداتي فشارها روحي   اينة هم .رويند  به  رو

خـود   در بحث نظري     است، ليكن  غربي   به نوعي پيرو فرهنگ    ما در بعد عملي   
 اين   .... و دانيم   پايبند مي   مرد است  دوشبر  كه   نفقه   جملهرا به احكام ديني، از      

از بنـابراين   .  در جامعه ايجـاد كـرده اسـت        هايي را   ناهماهنگي و  اهنجارين ،امر
 هـدف از  ، بايد   است از غرب متأثر      اجتماعي ما تا اندازة زيادي      فرهنگ آنجا كه 

خـدمت بـه نظـام     به معنـاي  البته ديار و معناي آن را بشناسيم كه     ن  آاشتغال در   
  .داري است سرمايه
: شـود   بنـدي مـي     نياز در سه سطح طبقـه      بر حسب اشتغال  بر تعريف ما،      بنا
 ؛اقتـصادي اسـت     رفع نياز فردي و    ، است آنترين سطح     كه نازل  نخست،سطح  

  و يي تنهـا  گريـز از   در اين مقطع زن بـراي        .نياز اجتماعي است   رفع،  سطح دوم 
 ة همـ  توانـد   مـي  مـردي    نـدرت   ؛ زيرا بـه    دارد يل تما ديگران به اشتغال  با  ارتباط  

كـه  نيـز    سـطح سـوم      ؛كنـد تـأمين   ن را   زاجتمـاعي    نيازهاي فردي، اقتصادي و   
در ايـن نـوع      . نظام است  ةي خدمت به توسع   ا اشتغال بر  است،ترين سطح    عالي
در ايـن   .  پرداخـت  آنـان  بلكه بايد به تشويق      ،تنها زنان را نبايد منع كرد       نه شغل
بـا  نظام بايـد     حتي تفاوتي نيست و   آنها   ميزان كار  نوع و  مرد و   و  بين زن  زمينه
 باشـد در منـزل   بايـد تنهـا     كه جايگـاه زن     همچنين طرح اين  . همكاري كند زنان  

 بايـد اشـتياق     . اسـالمي نيـست    ة جامعـ  خـور    تحقيركننده است و در     و نامناسب
مين  تـأ  تنهـا كـردن    هدف از كار  و  خدمت به نظام واليت در جامعه ايجاد شود         

  .نباشدهاي اقتصادي و بهبود وضعيت اجتماعي و فردي  هزينه
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 برخـي  ، سنتي و دينـي    ة چالش سنت و مدرنيته و امتيازات جامع       با طرح گاهي   
 گويا تصورشان ايـن    . شما اكنون شرايط التزام به فرهنگ سنتي را نداريد         :گويند مي

 وظايفـشان عمـل    مردان بـه همةو است  سنتي رفاه حاكم بوده    ةاست كه در جامع   
ناگهان در اين ميان چالشي ايجاد شده و مردان از وظـايف گذشـته              ؛ و   اند  كرده  مي

 بـه   .هاست   سنتي و مدرن در پذيرش نقش      ةهاي جامع   يكي از تفاوت  . اند  سرباز زده 
داري با    مثالً فرهنگ سرمايه  .  نوع نگاه، فرهنگ و توقعات متفاوت است       ،تعبير ديگر 

دانـست؛  هـا     ترين شـاخص    ها را مهم  شود اين  آيا نمي . ستفرهنگ قناعت سازگار ني   
كننـد يـا       از مردهـا بـه وظايفـشان عمـل نمـي           بسياريجاي اينكه بگوييم چون      به

  توانند عمل كنند اين وضعيت پيش آمده است؟ نمي
 در  نيـز  دنياي غـرب     .يافته است   تغيير كرده و توسعه    بله، نيازها    :خانم مكنون  

پس نياز، ارضاي   . اند  ها براي ما نياز ايجاد كرده     ن  آ .ستا   آن شركت داشته   ةتوسع
هاي فرهنـگ قناعـت، ماننـد         ة توصيه طلبد؛ يعني اگر انسان به هم        مي نيزنياز را   

 زهـد فـردي     ، اجتمـاعي ديگـر    موقعيتهم در    تعهد و وفاداري پايبند باشد، باز     
  . نياز باشديگوي ارضا تواند پاسخ نمي

  
شـناختي   شود يا رويكرد جامعـه       اقتصاد مربوط مي   ة حوز  به تنهاآيا اشتغال زنان     

  د؟ر مطالعات اقتصادي اولويت داةبر مسئل
 نيـز  شـما    تعريـف  چون اشـتغال موضـوعي اقتـصادي اسـت،           :خانم مكنون  

 رويكـرد  نيـز شناسـي امـروز       علوم جامعـه   افزون بر اينكه  اقتصادي خواهد بود؛    
 از  گذشـته اكنـون   . داد   ني اسالم تطبيق  توان مباني آنها را با مبا       دارد و نمي     غربي

و  شـود يـا خيـر       شناسي تقسيم مـي    شناسي و روان   اينكه علوم اسالمي به جامعه    
كـه اشـتغال     شـود    مطرح مي  پرسش اين   ،كنيم  اي زندگي مي    چه جامعه  اينكه در 

  ؟است كدام دسته از علوم وجز
يـا  لمان   به مس  و ارتباطي تعريف كرد،   توان به هر شكلي       مياين موضوع را    

اگـر   .دنده   تعاريف يك نتيجه مي    ة هم زيرا ؛ه ندارد عجام غيرمسلمان بودن افراد  
 ،بخواهيم خودمان تعريفي از اشتغال ارائـه كنـيم          مباحث را كنار بگذاريم و      اين

  . ما خواهد بودسويبندي تعريف از  در واقع طبقه
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ـ كه    ي است دار   علوم در خدمت نظام سرمايه     همة  در غرب  شود  وقتي گفته مي   
 اسـت، بـدين معنـا     ايـشان  هاي فكري  بنيانجهتـ يا در      ما نيست  سخنِ البته اينْ 

ـ    .ها و تمايز علوم توجـه كنـيم         ل به روش  ئ ارزيابي مسا   هنگام نيست كه  ه  آنجـا ك
. يابـد  مـي  اقتصادي  ة، جنب نيز اشتغال   ،كنيد  بسيار تأكيد مي  » نياز زنان  «ةمسئلدربارة  
 ما اصـوالً امـري اقتـصادي اسـت يـا            ةال زنان در جامع    اين است كه اشتغ    پرسش

   داشت؟ نيزشناختي و فرهنگي  توان به آن نگاه جامعه مي
گونه مطرح شـود كـه      بايد اين  پرسش.  اشتباه است  پرسش اين   :خانم مكنون  

 ،پـسندند؟ در پاسـخ       آن چگونه مـي    وضعيت ما اشتغال را با توجه به        ةدر جامع 
 تـصوير   تـوان   مـي  در سه سطح      را  گفته شد، اشتغال   ينپيش از ا  گونه كه     همان
ترين سطح   توانيم از نازل     اصالحات اقتصادي در جامعه مي     برخيبا اعمال   . كرد

در همان  . گذشتتوان    دو سطح بعدي نمي   كنار  پوشي كنيم؛ اما از      اشتغال چشم 
ــ بايـد     گيـرد   ـ كه اشتغال بـراي رفـع نيـاز اقتـصادي صـورت مـي                سطح اول 

 در واقع از نيازهاي رواني، علمـي،   .ي براي رفع نياز وجود داشته باشد      هاي  روش
جـويي، پرهيـز     زهد فردي، صرفهراهتوان گذشت و از       فرهنگي و اقتصادي نمي   

گونـه     امـا متأسـفانه ايـن      .توان اين نيازها را ارضا كـرد        نمي... گرايي و  از تجمل 
خواهنـد    معنـا كـه مـي      بـه ايـن      .شوند  ما كنار هم بررسي نمي    ة  مسائل در جامع  

  . نيستپذير قوانين اجتماعي را از احكام فردي شرعي استخراج كنند كه تطبيق
 از اشـتغال بـه      سـخن  وقتي   ي،رو   از اين  . ما نگاهي خُرد است    ةنگاه جامع 

 يعنـي نگـاه     شـود؛   نگريـسته مـي    در اين سـطح      نيزن  ا به اشتغال زن   ،آيد  ميان مي 
  .ه اين مسئله ندارندبگونه  توسعه

  
 ايـن   پرسش اشتغال بپردازيم،    مسئلةبه  ) گانه  بندي سه  طبقه(اگر ما با همين نگاه       

 ما  ة مثالً در جامع   .دهند  مي تغيير    را جامعه  الگوهاي اشتغال در   عواملياست كه چه    
ايـن اتفـاق    . يابـد   مي ناگهان تمايل به يك شغل خاص افزايش         ، ديگر ةيا هر جامع  

دار وجود    ما تغييرهاي جهش   ةكنون در جامع  يك انتخاب است يا يك تحميل؟ آيا ا       
  دارد؟

 كند و شخص به   تغيير مي  نيزها    گيري  دليل توليد نيازها موضع     به :خانم مكنون  
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 در . در اين ميان اختياري وجود نـدارد    .شود  ناچار مي  انتخاب از بين چند گزينه    
انه است  بيگة زيرا اين جامع   ؛شود   گرفته مي  نيزبيشتر موارد حتي قدرت انتخاب      

ايـن  . براي طي مسير گزيده است    را  هايي را انجام داده و حتي راهي          كه گزينش 
  . ماستةوضعيت فعلي جامع

  
  . شدقائلتفكيك » توصيف«و» توصيه« مقام بايد ميان دو 
نيـز  اي     حتـي توصـيه    . در اينجـا منظـور مـن توصـيف نيـست           :خانم مكنون  
توانـد    آنچه كـه مـي     نچه هست و  شود تحليلي است از آ       آنچه بيان مي   .شود  نمي
 البته بايـد اشـاره      .شود  گانه انجام مي    بندي سه    همان طبقه  بنا بر اين تحليل   . باشد

كـه در غـرب      حالي ؛ در شود   ما كمتر ديده مي    ةكرد كه نوع سوم اشتغال در جامع      
  .اشتغال وجود دارد در هر سه سطح

  
وجـود  »  نظـام  ةتوسـع  مشاركت اجتماعي و  «و مفهوم   » اشتغال«چه نسبتي ميان     

  گانه چيست؟ هاي سه بندي يمدارد؟ اساساً هدف از تقس
معنـاي بحـث      به،  رسيم  برمي يك مفهوم    منزلة  را به  وقتي اشتغال    :خانم مكنون  

 در مبـادي    بـاال گانة    سه  بندي  طبقه. مفهوم اشتغال است  بناها و مبادي     دربارة زير 
در بحـث   . شود   آن نيز بررسي مي     جهت ،نگريم  هنگامي كه مبنا را مي    . قرار دارد 

داري و    ؛ زيرا اگر خانه   دارداهميت  » جهت«،  نيزاشتغال براي اقتصاد فردي زنان      
 هر يك از سـه سـطح        . نظام باشند ستودني است    ةاقتصاد فردي در جهت توسع    

  .گذارد جاي مي نيز، با هر نگاهي اثر وضعي خودش را به
 جامعـه   در نگرش بـه اشـتغال     شناخت ،گانه  بندي سه  هدف ما از اين طبقه    

ديگـر   .گيـرد    نظام صورت نمي   ةبا هدف توسع  معموالً   يابيم  كه درمي   است چنان 
تـأمين  نظـر از       صرف افرادكار كردن   هايي ايجاد كنيم تا هدف       چه راه بايد  كه  اين

بنـابراين تـا    .  داده شـود   ارتقـا  نظام واليـت     ة توسع  كار براي   به ،اقتصاد خانواده 
كلـي    به فعلي را    وضعيتبايد  است ن ه وضع مطلوب نرسيده      كه جامعه ب   هنگامي

فرهنگ اهتمام  آن سازي  به شناسايي فرهنگ اسالمي و بستر، بلكه بايد نفي كنيم 
 مـا بـا چـه       ة ده سال آيند   ها در برنامة    اينكه مثالً روند فعاليت    تعريف   با ؛بورزيم
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 ةوسـع  بـه سـمت ت  و چگونه بايـد  براي چه كساني ،هايي سرعتي، در چه بخش   
 نوبـت بـه بحـث       ، پس از تعريف وضـع موجـود       .داده شود نظام اسالمي سوق    

  .رسد چگونگي دستيابي به آن مي نظري و وضع مطلوب و
البتـه نخـست     .كردريزي   برنامهم اسالمي   ود عل ي تول جهتدر  بايد  همچنين  

اي را     بودجـه  ، بعد ة در مرحل  . بپذيريم كه اسالمي شدن علوم ضرورت دارد       بايد
 بيـشتر بـا   اقتصاد ما     چون نظام و   ؛ آن تخصيص دهيم   ونگي رسيدن به   چگ براي

 خواهـد   با همان هدف   نيزطور طبيعي اشتغال      ه ب .استمنطبق  داري    نظام سرمايه 
هدف زنـان از      و لوب اين است كه اقتصاد، اسالمي شود،       بنابراين وضع مط   .بود

 پيش از ب بايد رسيدن به وضع مطلوبراي اما  . نظام واليت باشد   ة توسع ،اشتغال
  .شناسي كنيم  وضع موجود را آسيبهر چيز

  
 خود اين مفهوم ـ مثل مـدل   ، نظام استة مفهومي در خدمت توسعهنگامي كه 

  ست؟غال ـ اقتضا دارد يا بدون اقتضاآموزش عالي يا اشت
  و  در اينجا بحث فلسفي نيست كه بگوييم خود مفهوم چيـست           :خانم مكنون  
  .كردط عيني بحث توان فارغ از شراي نمي

  
 ترتيـب   بـدين  .اسالمي است  ظام آموزش عالي در خدمت نظام غير      فرض كنيد ن   

بنابراين معنـاي   . گيرد   همان نظام قرار مي    جهتشود، در     وقتي همه چيز كمي ديده      
 .اسالمي، سـازگار اسـت     ة آن نظام غير   اقتضا داشتن يك مدل اين است كه با توسع        

  . نظام واليت آوردةاستاي توسعتوان آن مدل را در ر پس نمي
 مـا وارد شـده و       ة بلكـه بـه جامعـ      ،ايـم   ها را ما نياورده      آن مدل  :خانم مكنون  

  .استموجود 
  

 نيز آيا در الگوها     ،شود   نظام واليت مطرح مي    ة اين است كه وقتي توسع     پرسش 
  ؟آيد پديد ميتغييري 

 و اقتصادي جامعه    هاي سياسي، فرهنگي     بايد برنامه  نخست بله،   :خانم مكنون  
 سپس بايد ديد اشتغال زنان در برنامـه چـه جايگـاهي             .را بر مبناي دين بنا نهاد     

 همچنـين بايـد     ؟ و با چه كيفيتي خواهد بود      حددارد و اسالمي شدن آن تا چه        
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گاه وضعيت اشتغال     آن .شناسي نيز انجام دهيم      مبحث اشتغال زنان آسيب    دربارة
تـا  يافتـه بـسنجيم    ت زنـان كـشورهاي توسـعه       اسالمي را با وضـعي     ةزنان جامع 
 اين توسـعه را فـراهم   ةبندي برسيم كه چگونه زمين      بتوانيم به اين جمع    سرانجام

  . نظام حق باشدةكنيم تا جهت آن توسع
  

  كنيد؟  نظام واليت توصيه ميةچه الگويي را براي اشتغال زنان در راستاي توسع 
 البتـه ايـن     .قتصادي جامعه خواهد بود   ا    الگو در قالب الگوهاي    :خانم مكنون  

پس اشتغال زنان نيز در همان جهـت        . اقتصاد بايد در جهت اسالمي شدن باشد      
علماي ديـن مـا بايـد تعريفـي از چگـونگي حـضور زنـان در                 . كند  حركت مي 

 اسـاس   بـر ارائه دهند و مراكز اجرايي ما بايد بتواننـد          اشتغال، فرهنگ و اجتماع     
 نظام واليـت دسـت   ةريزي كنند تا در عمل به توسع    مههاي ديني برنا   فرض  پيش
  .يابند

  
نيـز  گـاهي   . ها بايد اصالح شـود      شود در اصالح اشتغال، نسبت      گاهي گفته مي   

هـا را اصـالح كـرد؛         نخست نـسبت  شود    در آنجا نمي  . شود  ميالگو نقد و بررسي     
ادي دارد  ديگر اينكه چه ايـر    ةنكت.  نسبت، مدل اشتغال زنان است     رفِكه يك ط    چرا

  مدل اشتغال زنان در راستاي نظام واليي نباشد؟
 اشتغال زنان در جامعة ما بيشتر در سـطح رفـع نيـاز اقتـصادي                :خانم مكنون  

  اي انجـام    ريـزي   برنامهبراي تغيير هدف    بايد  ي،  رو   از اين  .آنان و خانواده است   
  .نيز اكنون وجود نداردالگويي . داد
  

  پيامدهاي اين وضع چيست؟ 
 دارد كـه    نيـز  هدف مدل موجود خوب نيست، اما نكات مثبتي          :خانم مكنون  
  .تواند تغييراتي در وضعيت روحي و جايگاه زنان ايجاد كند مي
  

  وجود داشته باشد؟) يا درمان ضربتي( اين مدل اساس برتواند  چه چيزهايي مي 
غال  ما اشـت   ة چرا در جامع   : يك بحث نظري وجود دارد     نخست :خانم مكنون  

چنـان زيـاد      آيا واقعاً نياز مـادي زنـان        . زنان بيشتر براي رفع نياز شخصي است      
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 حـضور  سـبب  اگر ميل به اشتغال آنان به ؟مشغول شوند به كاري   است كه بايد    
 اشـتغال خـارج از خانـه        جـز  ،هاي ديگري از حضور    ، چه شكل  استاجتماعي  

 نيازهاي  يهايي براي ارضا   ه بنابراين بايد را   ؟تواند اين ميل زنان را ارضا كند        مي
هم نيـاز    زنان با كمك در پشت جبهه        ، جنگ براي مثال، هنگام  . بيابيماجتماعي  
  .گرايانه نبود كردند و هم هدفشان مادي و تجمل  خود را ارضا مي اجتماعي

  
مبحث  اين   .كنند   بحث تبعيض مثبت را مطرح مي      ،هاي توسعه   برخي در سياست   

  د؟ كني را چگونه ارزيابي مي
 كـه  گيـرد  صورت مـي  نگر    ردبين و جزئي   اين تبعيض از نگاه خُ     :خانم مكنون  
 نيـز اي    جويانـه  سبب عملكردهـاي تالفـي    چنين نگرشي   . افزايد   مي آمار كمي بر  
. شـوند   بندي مي   دليل حضور بيشتر زنان سهميه     ها به    دانشگاه براي مثال،  .شود  مي

گيـري   ي تصميم بلكه نوع،نيستخودمان    سياستاساس برها  از آنجا كه تصميم 
بـا   ولـي اگـر بـا سياسـت و           ؛ مثبتي ندارد  ة نتيج شك  اي است، بي    سريع و وهله  

  .تري خواهد داشت تر و عملي  درستة نتيج، نظام باشدةهدف رسيدن به توسع
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