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  دهیچک
از اصــول  یو فرهنگ یو اجتماع ياقتصــاد يهاتیحضــور زنان در فعال

 بنقالاز ا گذشته هۀد رچها یط. رودمی به شمار داریتوسعه پا یاساس

 ارهوــــــهم جتماعیا عرصۀدر  نناز رحضو کیفو  کم، انیرا سالمیا
جه  ماع دهبومورد تو حث حقوق اجت با باطرح م ــــان یو نان یوانس ، ز

 هايزیها در برنامه ر تیاز اولو یکیموضـــوع اشـــتغال زنان به عنوان 
ــ ــتگذاریوس ــالم هادولت يهاياس مد نظر قرار گرفته  یبعد ازانقالب اس

ــاس  ییهاچالشدارد  یبررســ يجا اما آنچه که. اســت اســت که بر اس
امر  نیچرا که ا .شودمی دهیحوزه د نیدر ا هادولتمتفاوت  يکردهایرو

 کیدر حوزه اشتغال زنان از  ياستگذارینظام س تیوضع دهیباعث گرد
ستفاده از روش  يداریثبات پا ضر با ا شتار حا شد. لذا نو برخوردار نبا

س یفیک محتواي– لیتحل صدد برر ساز کردیرو دو تأثیر یدر  يتوانمند 
ـــتغال زا هادولت يخانواده محور و ـــت ییبر رونداهداف اش . زنان اس

ــاننتایج  ــمی پژوهش نش ــناس ــئله ش در حوزه  هادولت یدهد عدم مس
حوزه باعث نقص در  نیدرا ستنینگر يتک بعد اشتغال و ياستگذاریس

  . زنان شده است ییاشتغال زاهاي برنامه
انقالب ، يتوانمند ساز، یاجتماع ياستگذاریس، اشتغال زنان :دواژهیکل

  .یاسالم

  03/02/1398 تأیید خیتار                        24/11/1397 افتیدر خیتار

  باشد.می استیريخانم ي دکتر رسالهاین مقاله برگرفته از 
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 مقدمه 

را کانون ارتباطات توان آن می اســت و ریانســان انکار ناپذ یزندگ ییاینقش اشــتغال در پو

ـــان ـــوعات مهم و  یکی دیترد یب ییایپو نینمود. در جهت ا یتلق یو اجتماع یانس از موض

و  یقانون، یاســتیســ داتیاشــتغال آنها و تمه گاهیو جا تیوضــع، مورد توجه در حوزه زنان

ضع، آن يبرا دهش دهیشیاندهاي برنامه است.  ياستگذاریمطلوب نظام س تیجهت تحقق و

از عوامل  یکی، موضـــوع نیبه ا ياســـتگذاریمحتوا و چگونه پرداختن نظام ســـ، شـــک یب

  که جاییرود. از آن می آن به شـــمار يمطلوب برا گاهیو جا تیوضـــع نییدر تع گذارتأثیر

  تعیین کلیشههاو  يژیدئولوا، هاارزش، داتعتقاا، یشهااگر، عقاید، سیاسی يهايجهتگیر

، سونزرپا( ستا يدقتصاو ا جتماعیا دبعادر ا نناآ يسیاستهاو  لتهادو مشی خط هکنند

 انیگرزبا یکیژیدئولوا يموقعیتها شناسایی .)2000، انیگرو د لشدوم؛ وا جلد، 1385

  نیاوافر همیتاز ا سیاستها يهاداد ونبرو  پیامدها، اتتاثیر قیقد تحلیل نیزو  سیاسی

 سساا بر لتهادو کهدارد  دجوو رتصو ینا. )186: 2008، انیگرو د كلکا(ا ستا رداربرخو

  جتماعیا يسیاستهادر  تیومتفا يهايگیر جهت، سیاسی نگوناگو يهادیکرو رو هاهیدا

را در  مهمی نقش لتدو دیکررو تا هشد سبب انیردر ا سیاسی دقتصاا رساختا. نددار دخو

 انیردر ا لتدو نقشو  رساختا، لتحو فهم، رو یناز ا. نماید یفاا جتماعیا يسیاستها تعیین

  به نسبت لتدو نقشو  دیکررو ماا. ستا جتماعیا سیاست بهتر فهم يورضر تماالزاز ا

  با لتهاییدو دمیشو عااد کهش. 1357 بنقالاز ا پس هیژو به انیردر ا جتماعیا سیاست

  جتماعیا سیاست زهحو تمطالعا توجه ردمو انچند، ستا شتهدا وتمتفا سیاسی يهادیکررو

از  یک هر سیربر ممستلز عموضو ین). ا1390، خانیراقا به بنگرید رهبا ین(درا ستا دهنبو

    .ستاها لتدو دیکررو به توجه با جتماعیاسیاست دبعاا

ـــالم رانیدر ا ـــترده يهاتالش یبعد از انقالب اس ـــد و اعتال ياگس زنان و  يدر جهت رش

ـــ ـــاس یاجتماع يهاتیآنان در فعال ارکتمش ـــورت گرفت چنانکه در مقدمه قانون اس  ص

ـــول آن از جمله اصــــل  یوبرخ به عنوان ، دادن تیاهم، 21از اص از  یکیبه حقوق زنان 

 مورد توجه قرارگرفته اســت. يقانونگذار و ياســتگذاریســ يهادر عرصــه موضــوعات مهم

ـــالم ییهادولت ـــر کار آمدند با توجه به مبان یکه بعد از انقالب اس خود در  يفکر یبر س

اساس است که ما در  نیبرا .اشتغال زنان پرداختند يهاسیاست نیحوزه اشتغال زنان به تدو

 میمواجهه هست یمتفاوت يکردهایدر موضوع اشتغال زنان با رو یاجتماع ياستگذاریروند س

از  یگذار بوده اســـت. چنانچه در برخ تأثیراشـــتغال زنان  یثبات یکرد در بیتفاوت رو نیوا
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اشتغال زنان  شیاست افزا يتوانمند ساز کردیرو يبر مبنا که، هادولت یاسیس يهادگاهید

ــ تیبه عنوان اولو، وتوجه به آن ــتگذاریس ــت. در چن ياس زنان  يکردیرو نیمورد توجه اس

مربوط به توســعه هاي يارذاســتگیخود در حوزه ســ اســبو نقش من گاهینتوانســته اند به جا

شتغال زنان و رابطه آن با توسعه ن داریپا شت يضرور يامر زیبرسند و سخن از ا ، یاست (به

در جهت حل مشکالت مربوط  دیبا يزیو برنامه ر ياستگذاریس، اساس نی. بر ا)73: 1382

، ســائل و مشــکالت زناناز م یبرخ دگاهید نیدر ا .باشــد شــتریزنان به اشــتغال ب یابیبه دســت

ـــعه ـــورها مربوط م ياموانع توس ـــاختار کش ـــت که به س ـــیاس ـــود و بخش از آن موانع  یش

و ، یفرهنگ، یموانع اجتماع، يااســت. از جمله موانع توســعه يســاختار ریو غ ياتوســعهریغ

صاد سعه ریتوان نام برد. موانع غیرا م ياقت ص يهاویژگیبه  زیناي تو  يولوژیزیو ف یتیشخ

 .)283: 1394، ضی(فاگرددمی زنان باز

لتاز  يگرید کردیدر رو  تاک، رانیدر ا هادو با  يبرخانواده محور دیبا  قدند: که  معت

سئول يهاویژگیتوجه به  شتغال  يمتعدد يهاتیخاص زنان و م که در خانه به عهده دارند ا

صول و قواعد خاص دارد. ا ازیزنان ن سناد باالدست کردیرو نیبه ا ستناد به ا ست  یبا ا معتقد ا

ور بودن و خانواده مح ردیدر دســتور کار دولت قرار گ دیبا تیاولو عنوانمســئله خانواده به 

سعه در پ يهادر برنامه دیرا با س شیتو ستگذاریگرفت. لذا  شتغال زنان با يا با  دیدر حوزه ا

خانواده محور دیتاک عا يبر  هت تحکارزش تیو ر از  يریخانواده و جلوگ میها در ج

آنها روند  يهاسیاستها و است که در برنامه بیتتر نی. بدردیخانواده صورت گ یفروپاش

 نی. در اردیگیخانواده صــورت م میبر تحک دیبا تاک در حوزه اشــتغال زنان ياســتگذاریســ

 یاصل فهیباشد که باعث دور شدن زن از وظ يابه گونه دیزنان در اجتماع نبا کردحضوریرو

خانواده  .)1395، فرد ی(ضرغامدمردان فراهم نشو يبرا یشغل نهیاش باشد و باعث گردد زم

ـــبک ییگرا ندگ یس که  یاز ز هایخانواده و ناســــت  نخســــت  تیزن اولو يآن برا ياز

به ، ندارد یاز خانه مخالفت رونیاســـالم با اشـــتغال زنان در ب .)141:1396، این تیاســـت(هدا

ق خال نکــه ســــالمــت ا ن یشــــرط آ طر  خ ــه  نهــا ب ک فتــدیآ نواده آســــ انیــو ــخــا  بی

سوندندینب ست : تفاوت رو نیکه در ا یسوال .)56:1390(عال شتار مطرح ا  هادولت کردینو

شتغال زا يتأثیرچه  رانیدر ا ست ؟ تک بعد ییبرروند ا شته ا  در حوزه ستنینگر يزنان دا

ست شتغال زنان يهاسیا ست، دهیباعث گرد، ا در روند اجرا از عدم توازن برخوردار  هاسیا

  . زنان را به دنبال داشته است اشتغال يهاسیاستعدم توازن معطل ماندن  نیباشد وا
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  یمفهوم یمبان  -1

 مفهوم اشتغال 1-1

ــمیابتدا الزم است  در ــمفه ناـ ــقتا زةوـــحدر  »لتغاـــشا« موـ ــی »راـــک« موـــمفهو  دصاـ   اـ

و خدمات  کاال تولیدو  تهیه رمنظو به که میگویند فعالیتی به لشتغا. ادنها تمایز »فعالیت«

  الیتیـفع هردارد و  معا معنایی رکا حالیکه) در19:1381، ونی(علو د؛میشو منجاا يدقتصاا

  یژگیو سه هـک ییمرو بهرو لشتغااز ا يجدید شکل با، صنعتی عصردر  ما. ادبرمیگیررا در

  فاصله دجوو و، رکا تساعا لقبادر  دمز یافتدر، منظمو  مشخص نمادر ز فعالیت منجاا دارد

  می تعبیر تولیداز  فمصر گرفتن صلهاف هـباز آن  هاـگ هـک دگیـنز لـمحو  رکا محل نمیا

  پیشه یا شغل: همدآ شناسی جامعه حصطالا در .)116:1380، سالوا کلرو  تبوا پامال(دشو

 .)562 :1387، دنزــگی( دمیشو منجاا  منظم قحقو اــی دتمزــسد لــمقابدر  که ستا يرکا

ــشا ــنظریدر  لتغاـ ــقتا ۀـ   یتاهد تولید جهتدر  که ستا فعالیتی یا نسانیا کوشش«، يدصاـ

  فقطو  اجد، مدیریتو  سرمایه، لیهوا ادمواز  رکا، تولید عامل کـــی انوـــهعنـــب. دوـــیشـــم

  که دمیشو شاملرا  يادفرا  همۀ رکا، تیرعبا به. ستا لشتغادر ا انگرراـک ساعیـم شامل

  کلیۀ شامل که ددمیگررب ملت یک رکا يونیر به تعریف ینا. کنند می راـک ستنـیز يارـب

 .)1145 :1385، قدیر( «ستا معین سن يباالو  لشتغاا لـقاب تـجمعی

  یاجتماع ياستگذاریس -2-1

ستگذاریس شکالت  يبرا هادولتاست که هایی مجموعه اقدام یاجتماع يا مواجهه با م

در دستور  یاجتماع نیتام و رفاه، مسکن، آموزش، بهداشت يهادر حوزه ژهیبه و، یاجتماع

ــروع يدر ارتقا يگذار تأثیردهند که نقش یکار قرار م ــ تیمش ــیس ، يدی( امآنها دارد یاس

 يبرا یلیبه عنوان بد یاجتماع ياستگذاریباورند که س نیبر ا گرانیود الکاك .)179:1393

 یاجتماعهاي نهیبه زم، خدمات افتیودر ياســتگذاریعالوه بر توســعه ســ یاجتماع تیریمد

هدف  نظربالدك به .توجه دارد رندیگمی در آن شـــکل هاســـیاســـتو ندهایکه فرا يونظر

که  لیدل نینخســت به ا، اســت یوبهبود رفاه انســان يکاهش نابرابر یاجتماع ياســتگذاریســ

سان ينابرابر سئله اخالق کی یورفاه ان وجود شکاف بزرگ ، یبه لحاظ اخالق رایاست ز یم

سان ينابرابر، نکهیدوم ا ستین هیقابل توج یوغن ریفق انیم س لیدل نیبه ا یورفاه ان ستیدر   ا

  گذارند.یم تأثیر يبرشهروند میمهم اند که به طور مستق یاجتماع يگذار

س فیبه تعار باتوجه ستگذاریمتعدد از  ستدر روند  هادولت یاجتماع يا خود  يهاسیا

ـــ یدر حوزه اجتماع ـــتگذاریاز ابزار س وبهبود رفاه  يبا هدف کاهش نابرابر یاجتماع ياس
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توجه خاص  یاجتماع نیهداشــت ومســکن وتامب، اشــتغال، آموزش يهاســیاســتبه  یانســان

ساس .دارند سیها م فیتعر نیا برا ستگذاریتوان  ست  يارا مداخله عامدانه یاجتماع يا دان

ـــ يکه دولت برا ـــهروندان انجام  انیمجدد منابع در م عیدر توز یبه اهداف رفاه دنیرس ش

سیم ستگذاریدهد  ست که در اهداف اجتماع یحالت یاجتماع يا مانند  یاز دخالت دولت ا

ـــ تیعدالت حما ، يدی(ام ابدیمی یتجل یمدبرانه زندگ يزیوبرنامه ر ریپذ بیاز مردم آس

182:1393(. 

  یتیعدالت جنس -3-1

دانسـت. به  تیدر حـوزه جنسـ یعدالـت اجتماعـ ـلیتـوان تعدیرا م یتیجنسـ عدالـت

منابـــع و ، دارد کـــه براســـاس آن یـــیاشـــاره بـــه مبنا یتیعدالـــت جنســـ، گـــریعبـــارت د

ـورت غ ـات به ص ـ ـانیم ـزیآم ضیرتبعیامکان ـردان تقس ـان و م ـوند. پیم میزن از  ـشیش

 يبه لحاظ لغو تیجنس است يضرور تیواژه جنس فهـم، یتینسـمفهـوم عدالـت ج یبررسـ

ست متفاوت از جنس، یومفهوم شاره به تفاوت، جنس .ا مردان  انیم یشناخت ستیز يهاا

ـــ ـــودیزنان ومردان گفته م انیمتفاوت م یاجتماعهاي به نقش تیوزنان دارد اما جنس . ش

مذهـب و ، ـخیتار، در فرهنـگ شهیر شود یناش یستیز يهااز آنکه از تفاوت شیب تیجنس

ـ ـارت د یبه طورکل ـر برسـاخته و  ـکی تیجنسـ، گـریهنجارهـا و سـنت ها دارد. به عب ام

اشـــاره بـــه  تیباشـــد. جنسیم ـــکیولوژیو ب یعـــیطب يامـــا جنـــس امـــر، مصنـــوع اســـت

ــه بـــدون آنکـــه توجهـــهایی ســـنت ــته باشـــد ـــتیبـــه فرد یدارد کـ ــا، زنان داشـ را  آنهـ

 .)19:1377، يری(سف دهـدمی نابرابـر نسـبت بـه مـردان قـرار یگاهـیدرجا

 متما يابر که میکند دیجاا دمرزن و  با مطابق، رکا تقسیم یک، یند نظر ردمو لتاعد

 روـط هـب اـما، برندابر دمر یکزن و  یک يلیتهاومسؤو  قحقو. ستا مفید جامعه اـعضا

  غلبرا در ا جنسدو  ظایفو ناـمی ایزـتم ناـلمانـمس که جاییآن از، نیستند مـه دـمانن وملز

 رمنظو ینا به، دارد وتتفاو زن  دمر يهالیتومسؤ، میکنند یـتلق یدــمفو  عیــطبی، اردمو

  لیتومسؤ شپذیر يابررا  مینهو ز دیجاا نناو ز دانمر جسمانی يهافختالا یندر ا لیدتعا که

 زمال جامعه خیرو  هفار يابرو  ستا نناز هعهد بر تربیتیو  جنسی مسائلدر  که يتر رگبز

ـکنا. )47:1387، رزادعطا( کند تأمین، ستا ـکشدر  نوـ ـغرب يهاروـ ـتس«یـ ـب »يواـ   اـ

ــتش« ـــ ــبابر« و» ابهـ ـــ ، مسالا يهازهمودر آ اما دمیشو دهبر رکا به معنا هم »يهمانند«با  »يرـ

، ستا نظر مد چهآن  ارددـن ثـؤن مو  ذکرـم، هـمطمئن سـنف، اردند مؤنثو  مذکر، روح

  هندابخو ياهعد ینکهدارد و ا دجوو درـــمزن و  نســـجدردو  اییـــهوتتفا که ستا ینا
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ــکنن يرجا نناآ بر اردمو همهدر  تشابه یاو  يوتسا نقانو ــن دـ  ردمودر  عدلیو  لطفی تنها هـ

  لطائف تکوینی يهاوتتفا یندر ا. ندا دهکر نناآ به گیربز ظلم بلکه، ندا ادهند منجاا نناز

ـــقو د يحسابگر با که ستا نهفته ربسیا حکیمانه ـــفدر آ تـ ـــنجا رینشـ ـــش ماـ ـــسا هدـ   تـ

 .)1382:  186، کاشانیها(

ـــــــجنس عدالت مفهوم توان می بندي جمع یک در نیبنابرا :  نمود تعریف چنین را یتیـ

، فرهنگی امکانات همه به دسترسی در مردان و زنان بــتناس رعایت یعنی یتیــجنس عدالت

  مردانه یا زنانه خصایص با بــمتناس جنس دو از یک هر که اي گونه به اقتصادي و اجتماعی

 .نشود وارد آنان حق در اجحافی یا ستم گونه هیچ و باشد برخوردار امکانات همه از

  ينظر یمبان   -2

است  یهیاند. بدجامعۀ مدرن دانسته يهادة اشتغال زنان را از ضرورتیپد، پردازانهینظر

 يهاساختارم و یا اکثر) مفاهی( یرات در برخییآن است که تحوالت و تغ ين سخن به معنایا

اشتغال ، گریان دیر کرده است. به بییزنان را دستخوش تغ یالگوها و نقش اجتماع، یاجتماع

ز به شمار ین یاجتماع ییروبنا يهااز ساختار، است یوجه چند يادهینکه پدیزنان افزون بر ا

اشــتغال زنان بدون توجه به ســلســله  يبرا يزیرت و برنامهیریمد، پژوهش، جهیدر نت، دیآیم

 یفیط یاجتماع استیس .)1388، ی(زعفرانچ ستیر نیپذگذار بر آن امکاناثرعلل و عوامل 

 یمتفاوت درباره عمل يریگ جهیکه منجر به نت کندیرا اتخاذ م ختلفم ينظر يهادگاهیاز د

و  28: 1391 گرانی(الکاك و د شــودمی گوناگون یاســتیبودن و مطلوب بودن اقدامات ســ

 يها و هنجارهاارزش، هاشــهیاند يبر مبنا یاجتماع يگذار اســتیســ، اســاس نیبر ا .)27

 ياستگذاریحوزه س .)29: 1389 رمو کیدارد (بل يعنصر دستور کیشده و  یجامعه طراح

قاعده  نیاز ا یاجتماع يگذار اســـتیســـهاي حوزه نیترمهماز  یکیبه عنوان  زیاشـــتغال ن

 يرویمنطق پ نیاز ا ییاشتغال زا یعملهاي اشتغال گرفته تا برنامه فیو از تعر ستین یمستثن

 .کندمی

شتغال وجود دارد یفیتوجه به تعر با سالمپیروزي بعد از ، که از ا وبا توجه به  یانقالب ا

سطه انقالب برا یطیشرا صه، شد جادیزنان ا يکه به وا شارکت زنان در عر ضور وم  يهاح

سیس صاد یا سر کار  ییهادولتلذا در ، مورد توجه قرارگرفت يواقت که بعد از انقالب بر 

 هادولتاز  یبرخ، گرفته شد شیاشتغال زنان در پ ياستگذاریس وزهدر ح کردیآمدند دو رو

ـــاز هیاز نظر يریبا بهره گ ـــه شیزنان به دنبال افزا يتوانمند س ـــور زنان در عرص هاي حض

سیس از  تیبه دنبال حما یاجتماع تیحما هیازنظر يریه گبا بهر یبودند وبرخ يواقتصاد یا
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 نیخانواده بر آمدند لذا درا انیبن میتحک يســـتادر را ياقتصـــاد تیامن جادیزنان خانه داروا

ـــاز هیبخش دونظر ـــون یاجتماع تیحما هیونظر يتوانمند س ـــاراس ـــ، س قرار  یمورد بررس

 .ردیگیم

  يتوانمند ساز هینظر 2-1

ـــارا ال دارد يمتعدد فیتعار قیتحق اتیمفهوم در ادب نیا از  یکی )Sara lange( نگهس

پنج مرحله را که  دیزنان با يتوانمند ســاز يپردازان در امور زنان که معتقد اســت برا هینظر

س، شامل رفاه بیبه ترت ستر ست ط، یآگاه، ید شارکت وکنترل ا ، در مرحله رفاه .کرد یم

رفع ، يمرحله از توانمند ســاز نیدر ا .شــودمی یآمد بررســ ودر هیزنان مانند تغذ يرفاه ماد

ـــردیگمی زنان ومردان مد نظر قرار نیب ضیتبع ـــترس به عوامل  دیزنان با، ی. در مرحله دس

ـــ، مولد در آمد يکارها، دیتول ـــتخدام وتولمهارت یخدمات آموزش  را ممکن دیزا که اس

 دیزنان با، یمرحله آگاه. در باشند شتهدا یدسترس، محصول و دسترنج خود یسازد وحتمی

بلکه نشات گرفته ، ستین شانتیشخص از کمبودها یدهند که مشکالت آنها ناش صیتشخ

ــ يهااز نقش ــت رییمربوط به فرهنگ بوده ولذا قابل تغ یتیجنس مفهوم به  نیدرا یآگاه .اس

مربوط به خود  هايهزنان در تمام برنام، . در مرحله مشـــارکتاســـت يداشـــتن برابر يمعنا

، تی. در نهاوشمار آنها در جامعه متناسب باشدبا تعداد  دی. مشارکت آنها باکنندیرکت مش

توانمند  .)1372، ( النگهدان اســـتزنان ومر انیتوازن قدرت م يدر کنترل به معنا يبرابر

 ي( شادباشدخود را داشته  يهافرد امکان انتخاب براساس خواسته است که يندیفرا يساز

زنان به منابع  شـتریب یدسـترســ يرا به معنا يسـازتوانمند  اگبومه نطوریهم .)54:1381، طلب

ــاز توانمند). Ugbomeh:2001,289( داندمی خود یوکنترل بر زندگ  ضیتفو يبه معنا يس

 کی يتوانمند ســاز). Conger and Kanugo:1998,471(اســت  یقدرت به کســ يبا اعطا

فرد در ارتباط با  دیعقا ایپو ندیفرا نیا، ســت ایپو ندیفرا کیبلکه  ســتین یتیحالت شــخصــ

 .کندمی را منعکس طمحی –شخص 

شده طبق ساز، مطالعات انجام  سازمان  فیبا توجه به تعار يتوانمند شده از طرف  ارائه 

ــت که عبارتند از  ــامل پنج بخش عمده اس ــتن  -1ملل متحد ش ــاس ارزش داش حق  -2احس

صم تیمالک س -3 يریگ میوت ستر صت ها ومنابع  یحق د خود  یحق کنترل زندگ -4به فر

به وجود  يبرا یاجتماع راتییتغ انیبرجر يگذارتأثیرقدرت  -5از خانه  رونیدر داخل وب

  اــــب يزنمندسااتو درــــیکاست. رو یوجهان یدر محدوده مل يآوردن نظام عادالنه اقتصاد

و  شخصیت  ناگوـگون ياـههـجنب رـب، " يرـبابر" ناـمو آر " یتـجنس"موـمفه رـب دـتأکی
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ـــخرطو بهو  ادهخانوزن در  نقش بهدارد و  نظرزن  ندگیز ـــم صاـ ـــص يدراـ  رکنادر  رفاًـ

ــتقساز  که فاهیر هیدگاد فخال بر ینابنابر ؛کند می توجه يو یگرد ينقشها  ردراـــک یمـ

  طۀـــسوا هـــب يزاـــنمندساتو نظریۀ، دارد تأکید جنسیتی ينقشها برو  کند می عفاد ادهخانو

  تنـشدابر ناـمیاز لاـنبد هـب، هـجامعو  ادهانوـخدر  درـمزن و  يرـبابر ينظر ربشخواز آ تغذیه

 .)49:1396، ینانیمز(ستا ممکن حد تا جنسیت بر مبتنی وتمتفا ينقشها

ستستیفمن فاتیبر تال یکه مبتن هینظر نیا شورها هیبا تک ها سوم  يبرتجارب ک جهان 

ست سناد بشکل گرفته ا سعه پا یالملل نی. لذا در ا سند تو س داریهمچون  رفع  ونیودر کنوان

 .مهم پرداخته شده استهاي از مولفه یکیزنان به عنوان  يزنان بر توانمند ساز هیعل ضیتبع

شاخصه ساز رمهم د يهااز  سائل، زنان عالوه برآموزش يتوانمند  از  ضیرفع تبع لیاز قب یم

عنوان  یومشــارکت اجتماع، تیاز حق مالک يبرخوردار، یبه منابع مال یدســترســ، بازارکار

 .)499:1995، ی(گزارش توسعه جهانشده است

 یبرخ یبعد از انقالب اسالم، صورت گرفت يکه از توانمند ساز یفیلذا با توجه به تعر 

 ياستگذاریبه س کردیرو نیها در حوزه زنان با ا ياستگذاریتوسعه وسهاي دربرنامه هادولت

، یتیجنســ يبرابر يفکر يمعتقدند که بر اســاس مبنا آنها .در حوزه اشــتغال زنان پرداختند

ـــاد نزنا ـــارکت ن یواجتماع يبه عنوان عوامل موثر در امور مختلف اقتص  يرویواز نظر مش

سان ساي سهم را دارند به گونه نیشتریدر جامعه ب، ازیمورد ن یان  دنیکه بدون کمک آنها ر

 يتالش کرد با توانمند ساز هايزیردر برنامه دیناممکن است لذا با يامر يبه توسعه اقتصاد

 نیدر ا. را فراهم ســـاخت یفیوک یواشـــتغال کم یتیریمد يبه پســـتها هاآن یابیدســـت، زنان

ـــازهاي از جمله مولفه کردیرو ـــاس در  نیزنان آموزش بود که بر ا يمهم در توانمند س اس

 شیواد ودانش افراد جامعه به خصــوص دختران وافزاســطح ســ شیبرنامه اول توســعه برافزا

 شده بود. دیتاک یتماعواج يمشارکت زنان در امور اقتصادهاي نهیزم

 در هژـیو هـب دانرـمو  ناـنز تـموقعی يبراابرـن ضفر بر مبتنی نناز يزنمندسااتو هیدگاد

 ، ناـنز طـتوس يداـغیرمو  يداـم ابعـمن لرـکنت یشافزدر ا يارسیاستگذ نقش بر، ادهخانو

  اـب ناـنز يخالقیتهاو  ناییهااتو متمااز  يگیرهبهرو  نناآ بنتخاا يو آزاد رتقد یشافزا

 ).Moser,1999:6(میکند تأکید دمرزن و  يبرابر بهن سیدهدف ر

  یاجتماع تیحما هینظر -2 -2

 اتتأثیراســـت که افراد را از  يفرد انیاز ارتباطات م يســـازوکار یاجتماع تیحما

ظت یمنف یدگیتن حاف ند می م ما). Decker:2007,11(ک ماع تیح به می را یاجت توان 
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ــرفتیکه به پ یگونه محرکهر ــده کمک تیاهداف فرد حما ش ــت(دمی ش ، متئویکند دانس

ـــون حما .)1387 ـــاراس  یداند که هر دوبعد واقعیم يچند بعد یرا مفهوم یاجتماع تیس

 یاجتماع تیتوان گفت که حمامی در مجموع .)1385، پوری( علردیگمی را در بر يوتصور

ـــخص مورد توجه د نیا یعنی ـــاس که ش ـــت ود گرانیاحس او ارزش قائلند  يبرا گرانیاس

ـــبکه اجتماع کیاو به  نکهیوا ـــت یش  تیهدف حما .)1377، گرانی( گاچل ودمتعلق اس

حدوث ، فیهاست از جمله بهداشت ضع يریپذ بیدر مقابل انواع آس تیامن هیته یتماعاج

ــاد، يکاریب ــانات اقتص ــ يهااز گروه تیحما، ينوس ــرا تیحما ریپذ بیآس  يکار طیاز ش

 .دشوار

سالم در شور ما بعد از انقالب ا س یک ستگذارینظام  س یاجتماع يا ــــ که  ستگذاریـ  يا

زنان در مقابل نوسانات  ياقتصاد تیامن جادیشود به منظور امی فیآن تعر لیاشتغال زنان ذ

صاد صل ياقت شتغال به و یدر دو محور ا شتغال زنان ژهیبه مداخله در حوزه ا  -1پردازد: می ا

سه شو لیت شتغ قیو ت شاغالن زن و غ تیحما -2، زنان الا (تاج  باشـدمی شاغالن زن ریاز 

ـــریو  ینانیمز ـــاد یتیحما کردیلذا رو .)8: 1392، ياس زنان  يچه برا ياز زنان در بعد اقتص

ستر در شاغل وچه زنان خانه دا  کردیرو نیشود در امی دهید هادولت يهاوبرنامه هاسیا

در  یوضـــوابط نیکه قوان دیگردمی تالش، اســـتانقالب  یاســـالم کردیکه برگرفته از رو

اي آنها لطمه يخانه دار فهیحوزه زنان وضع گردد که عالوه بر حضور زنان در اقتصاد به وظ

همچون دولت نهم  یبعد از انقالب اســـالم هادولتاز  یبرخهاي لذا در برنامه .وارد نشـــود

ـــع تیدر حما ینیقوان ـــودمی از زنان شـــاغل وخانه دار وض اتخاذ  ها در جهتوتالش .ش

ست ست که با ا ینیو قوان هاسیا شاغل  يایدن انیم شتریتعادل ب جادیا کار و خانواده از زنان 

از زنان سرپرست  تیحما تیبا اولو ياقتصاد تیامن کردیکنند. در دولت نهم رومی تیحما

ــد وا رفتهگ شیدر پ یزنان خانه دار ومشــاغل خانگ مهیاز ب تیخانوار وحما دولت در  نیش

زنان در خانواده  ياقتصاد تیاز امن تیبه دنبال حما شتریاموزنان وخانواده در حوزه اشتغال ب

مختلف هاي ان در عرصهکار زن يرویتواند از ن یکشورنم کی. معتقد بود لیدل نیبود به هم

 داشـــته باشـــد اتزن مناف یانســـان و يبا کرامت وارزش معنو دیکار نبا نیباشـــداما ا ازین یب

 .)1390(قانون برنامه پنجم توسعه ،

زنان و مردان  انیم يهاییاز تفاوت توانا یمهم را ناشــ نیتوان توجه به امی جهت نیبد 

بر عهده دارند.  یو خانوادگ يفرد یدانســت که آنها در ســراســر زندگ یمتفاوت يهاو نقش

ــئول موارد به  نیاز جمله ا یخانگ ياز فرزندان و انجام کارها ينگهدار تیدر مورد زنان مس
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. لذا دینمامی يرا ضـرور یرفاه ينظامها ياز سـو شـتریب تیحما افتیرود که درمی شـمار

روابط  میتنظ يو مقررات را برا نیاز قوان یعیوســ اریبســ فیط یاجتماع ياســتگذارینظام ســ

از کار  یناشــ يایاز مزا يبرخوردار نیمناســب کار کردن و همچن طیشــرا نیو تضــم يکار

، بیترت نی. بدگذاراســـتتأثیرآنها هاي وضـــع کرده اســـت که بر رفاه شـــاغالن و خانواده

 جادیا يزنان در راستا مختلف از مشکالت اشتغال نیقوان بیکنند با تصومی تالش هادولت

ـــ رســـد که در نظام می اســـاس به نظر نیبکاهند. بر ا يو خانواده محور یتیعدالت جنس

هاي بر اســاس آموزه نیو قوان هاســیاســت، ینینظام د کیبه عنوان  رانیا یاســالم يجمهور

 انینظام که خانواده به عنوان بن نی. در ارندیگمی موجود در آن شــکل يو ارزشــها یاســالم

صل زیقرار دارد و زن ن تیجامعه در اولو شود. می خانواده شناخته ریو مد یبه عنوان محور ا

ــمن توجه به حفظ و تقو دیبا زین نیها و قوان يزیهمه برنامه ر ــد و تعا، نهاد نیا تیض  یلرش

ـــالمت يوجود ـــم و روح او را مد نظر قرار دهد. همچن یزن و س ـــرور نیجس اســـت  يض

زنان و خاصه اشتغال آنها با  یاجتماع يتهایانجام مسئول انیکاهش تعارضات م يهاسیاست

، یاصـــالح ســـاختار شـــغل قیخانواده از طر طیزنان در مح يو فرد یخانوادگ يتهایمســـئول

ـــتغال ن ـــهارائه ت، وقت بانوان مهیاش ـــغل التیس از  تیو حما يمادر فیانجام وظا يبرا یش

متناسب با  یضوابط شغل و اصالح مانیزا، يارداردوران بهاي یمادران شاغل چون مرخص

ستگ، زنان يهاویژگی ش سن بازن ستگ، زنان یکاهش  ش سال  20از موعد زنان با شیپ یبازن

 .دیسابقه کاراعمال نما

  رانیا یاسالم يحاکم براشتغال درجمهور يهاسیاستاصول و  -3

  یقانون اساس - 3-1

 رانیاز جمله ا یدر هر کشـــور و نظام اجتماع يگذار اســـتیو ســـ يقانون گذار يمبنا

و  هاســیاســتمفاد آن در  تیملزم به رعا یاجتماع ياســتگذاریلذا ســ، اســت یقانون اســاســ

ـــدر همه حوزه نیقوان ـــاس ـــالم يجمهور یها خواهد بود. در قانون اس دولت  زین رانیا یاس

صتها يساز نهیموظف به زم ست يو فراهم نمودن فر شاغل برا یابید زنان و مردان به  يبه م

ـــانیطور  ـــالم نیمواز تیبا رعا کس ـــاغل گوناگون يازهایو با توجه به ن یاس  جامعه به مش

 :میپردازمی یبه اصول مطرح شده در قانون اساس نجایباشد که در امی

، به اهداف مذکور در اصل دوم لین يموظف است برا یاسالم ي: دولت جمهور3 اصل

 به کار برد: ریامور ز يهمه امکانات خود را برا
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 یو فرهنگ یاجتماع، ياقتصاد، یاسیسرنوشت س نییمشارکت عامه مردم در تع - 8 بند

 .شیخو

و  يمادهاي نهیدر تمام زم، همه يامکانات عادالنه برا جادیناروا و ا ضاتیـ رفع تبع9 بند

 .يمعنو

صح يزیر یپ -12 بند صاد  سالم حیاقت ضوابط ا رفاه و  جادیجهت ا یو عادالنه بر طبق 

ساختن هر نوع محروم سکن، هیتغذهاي نهیدر زم تیرفع فقر و برطرف  شت و ، کار، م بهدا

 .مهیب میتعم

ـــا تیامن جادیحقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ا نیتأم -14 بند  يعادالنه برا ییقض

 عموم در برابر قانون. يهمه و تساو

صل سانی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد 20 ا قانون قرار دارند و از همه  تیدر حما ک

 اسالم برخوردارند. نیمواز تیبا رعا یو فرهنگ یاجتماع، ياقتصاد، یاسیس، یحقوق انسان

ـــل ـــت حقوق زن را درتمام جهات با رعا21اص ـــالم نیمواز تی:دولت موظف اس  یاس

 .دینما نیتضم

او  يومعنو يحقوق ماد يایزن واح تیرشــد شــخصــ يمســاعد برا نهیزم جادیا -1بند

 .دیآمی دولت به شمار فیازجمله وظا

اســت و مخالف اســالم و مصــالح  لیرا که بدان ما ی: هر کس حق دارد شــغل28 اصــل

جامعه به مشاغل  ازین تی. دولت موظف است با رعاندیبرگز ستین گرانیو حقوق د یعموم

 جادیاحراز مشاغل ا يرا برا يمساو طیهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرا يگوناگون برا

 .دینما

کند که تمام می مردم را موظف ندگانیونما هادولت، یاصول در قانون اساس نیا وجود

ــوبات وطرحها ولوا ــتا تنظ نیرا درا حیمص ــو میراس ــالم« یژگیکرده وو بیوتص بودن  یاس

ساز«و» حقوق خانواده تیمحور تیرعا«، »نیقوان ستر سان هیجهت احقاق کل يب   »یحقوق ان

همان مبنا ، نیاز قوان یعدم تشــابه حقوق زن ومرد در برخ رد ینکته اســاســ. کنند تیرا رعا

ــالم ــئول یونگرش اس ــت که هر جا مس ــت( قو زیحقوق ن، تفاوت دارد تهایاس ، يمتفاوت اس

83:1394(. 

  یپس از انقالب اسالم هادولتتوسعه هاي اشتغال زنان در گذر برنامه  -4

موضوعات  یکه برخ میشویدر حوزه اشتغال زنان متوجه م هاسیاست ترقیدق یبررس با

ستتنها به  صو یمحدود مانده و گاه نیو قوان هاسیا صورت  یقانون چیه بیبدون ت تنها به 
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سیس يهادگاهیبنابر گفتمان و د هادولت رسدیمطرح شده است. به نظر م استیس کی  یا

ضوع زنان  شان داده یطور عموم بهکه دارند به مو شتغال زنان به طور خاص توجه ن اند و و ا

شده  ینیبشیپ نیکه از گذشته در قوان ییهاسیاست ياجرا ایو  دیجد يهاسیاست نیبا تدو

ست شته يهادگاهیدر اعمال د یسع، ا شتغال زنان دا سبب  نیاند که همخود در حوزه ا امر 

و مداوم در حوزه  داریپا يشاهد روند کند و ما رییتغ هاسیاست، هادولت رییشده است با تغ

 .میاشتغال زنان نباش

 اشتغال زنان  يهاسیاست يزنان در اجرا يتوانمند ساز کردیرو -1-4

 منجاا يابر يو که ستا ممفهو نـیا هـب، زن کـی يزاـنمندساتو کردیرو نیاساس ا بر

، دانمرو  نناز نمیا تبعیض فعر به، مرا ینا. کند می اپید جمعی اییــــناتو، اــــهرکااز  برخی

  فتر(د ددگر می قعوا مؤثر، جامعهدر  جنسیتی ياـیضهـتبع اـب هـمقابلدر  اـی دوـش یـم رـمنج

 .)1372، يرجمهو یاستر دنها ناـنر زموا

مورد توجه  ضیرفع تبع يبرا ياریآمار اشــتغال زنان به عنوان مع شیافزا کردیرو نیا در

به اشتغال  یابیتفکرات در حوزه اشتغال زنان مشارکت برابر زنان در دست یوهسته اصل. است

لذا بر  بود. ســـریم يتوانمندســـاز يهابرنامه قیبرابر تنها از طر يهافرصـــت نیبرابر بود که ا

ساس ا ست که در برهه کردیرو نیا سازاي ا شاهد توانمند  سوم توسعه   ياز زمان در برنامه 

 . میبه منظور حضور در مشاغل گوناگون هست التیزنان در حوزه تحص

ـــتیمرکز امور زنان ر سیرئ چنانکه ـــجاع، وقت يجمهور اس ـــوص  یزهرا ش در خص

ص ازیضرورت ن شتغال معتقد بود: چنان التیزنان جامعه به تح ست جامعهو ا به  ياچه قرار ا

از  یمیعنوان نبهفعال است و زنان  یانسان يروین یاستفاده از تمام ازمندین، ابدیتوسعه دست 

ست در ا کیافراد  س نیجامعه الزم ا شند. مطابق ا ریم شته با شارکت دا شارکت  نیم نظر م

 آنان است.  يتوانمندساز ازمندیزنان در امر توسعه ن

 )1379-1383( اشتغال زنان وبرنامه سوم وچهارم توسعه -4-1-1

ــ کردیکه به رواي برنامه نیاول  ــت که با نگرش  یتیجنس ــوم اس ــت برنامه س پرداخته اس

و  يو اقتصــاد یاجتماع يهازنان در صــحنه شــتریبر باور مشــارکت ب یمبتن اســتگذارانیســ

ــبت به دو برنامه پ یفرهنگ ــت؛ لذا نس ــع شیهمراه بوده اس  يابانوان به گونه تیتوجه به وض

 . دیتر طرح گردروشن

ــوم با توجه به رو در ــال کردیبرنامه س ــتحات در مباحث دولت اص ــیاس آموزش  يهاس

گرفت وتالش دولت می صــورت یتیجنســ يبرابر يدر راســتااي ها به گونهواشــتغال تالش



 171                                   98بهار /46سال سیزدهم/شماره                

 

شارکت زنان ستگذارانیس دهیا يریبکارگ، ومرکز امور م ساز ا زنان در  يدر جهت توانمند

ــد و ارتقا ــت. چرا که آموزش زنان به عنوان ابزار رش ــت و آموزش بوده اس  يحوزه بهداش

 شیافزا يالزم براهاي آمده است : طرح 158. در بند ب ماده دیآمی به شمار یانسان هیسرما

صت شتغال زنان وارتقاهاي فر  نیشده در ا ینیب شیپ داتیآنان در چارچوب تمه یشغل يا

به  بیه وبه منظور تصــویرا ته یوحقوق يدر امور ادار يمتضــمن اصــالحات ضــرور، قانون

توانمند  کردیرو دیهمانگونه که در برنامه سوم توسعه مشاهده گرد کند.ارائه  رانیوز اتیه

ــاز ــاس مبان یآموزشــ، زنان يس ــت چرا که بر اس ــعه يفکر یاس نرخ زنان  شیافزااي توس

آنان  شتریرشد هر چه ب يبرااي نهیقلمداد شود که زم یتواند به عنوان فرصتمی لکردهیتحص

  .را فراهم آورد

شورها اغلب  ارانهی یآموزش عال ژهیبه و يآموزش اجبار يبرا شیکم و ب، شرفتهیپ يک

. داشته باشند کسانیشود افراد شانش وبخت می پردازند چرا که معتقدند آموزش باعثمی

سان يرویاز ن یمیزنان به عنوان ن  نیکه در ا، شندبرخوردار با یاز آموزش عال دیمولد با یان

در  يضـرورهاي تخصـص، توسـعه يازهایومنطبق با ن حیبه تناسـب صـح دتواننمی صـورت

 يبرا یواحراز خبرگ يدیمشـــاغل کل يتصـــد يبرا نیهمچن .بازار کار را کســـب کنند

 اســت يضـرور یاز آموزش عال يبرخوردار یمشـارکت در تحقق اهداف برنامه توسـعه مل

 .)282: 1384، گو قتی(حق

ساز نیترمهمشود که می شناخته يبه عنوان ابزار آموزش ست  يکاربرد آن توانا زنان ا

ـــگاه يبه کارکردها 21قرن  یآموزش عال هیانیرســـالت در ب نیو ا اضـــافه شـــد  یدانش

)Leathwood,2009( که  يبه خود گرفت به طور ییهم جنبه اجرا رانیموضــوع در ا نیو ا

شگاه ص31ها از نرخ ورود زنان به دان ص 51انقالب به  يدر ابتدا ددر سال تح صد در   یلیدر

فتی شیافزا1386-1387 هاMehran ،2009( ا حات م تی) و در ن ـــال زان یدر دوره اص

سواد صد و م 81زنان به  يبا صیدر شش تح س 97دختران به  یلیزان پو صد ر ن رقم ید. ایدر

ــد ــد چهاردرص ــترك م، يرش ــارکت زنان و آموزش یحاصــل برنامه مش  وان مرکزامور مش

بند و ماده و عبارت راجع  43از  شیبتوسعه چهارم هم در برنامه  1384در سال  پرورش بود.

ـــازانیجر یبه زنان وجود دارد که نوع ـــ يس . ازجمله مواد مربوط به اندینمایرا م یتیجنس

شتغال زنان در ا شارکت و ا صت  دیو تأک 111به ماده  توانیبرنامه م نیم سترش فر آن بر گ

ـــور نمشـــارکت زنا ـــغل يهاارتقاء مهارت، در کش  قیزنان از طر ییکار آ شیو افزا یش

دســـتمزد مرد و زن در برابر کار  تســـاوي) «54ضـــمن خدمت ( ماده  یآموزشـــ يهادوره



 یکالن کشور بعد از انقالب اسالم يهااستیاشتغال زنان در س گاهیجا                 172

ـــت برابري» ارزشهم ـــاز يها برافرص ـــت قیزنان از طر يزن و مرد و توانمندس به  یابیدس

) اشاره 101(ماده  »ستهیتوسعه کار شا یلبرنامه م«واسطه طرح اشتغال مناسب به يهافرصت

 کرد. 

ـــارکت اجتماع نیدغدغه در ا نیترمهم نقش آنان در جامعه  تیزنان و تقو یبرنامه مش

س ساس جن س هیو توسعه ته تیاست و برنامه چهارم بر ا سا س تیشده و به سمت ح و  یتیجن

ــ ــتیس ــده  نیاز مواد ا یمثبت حرکت نموده و برخ ضیتبع اس ــند پکن گرفته ش برنامه از س

 گاهیجا يموضـــوع اشـــتغال زنان و ارتقا، دغدغه نیترمهمبرنامه چهارم توســـعه  اســـت. در

 کردیبر رو هیبا تک هادولتدوره  نیتوان گفت که در امی زنان در جامعه است لذا ياقتصاد

 . کردندمی را دنبال لیموارد ذ يتوانمند

 بر نقش مستقل زن در جامعه و خانواده؛ دی. تأک1

 زنان؛ یزندگ تیفیزنان و ارتقاء ک ي. توانمندساز2

 ساختار خانواده و نقش زنان؛ نییدر تب ینید یشی. استفاده از تفکرات نواند3

 ؛يدر حوزه مشارکت اقتصاد یتیجنس يبرابر جادی. ا4

 زنان در جامعه. گاهیجا نییدر خصوص تب یو جهان یالمللنیب يها. وارد ساختن گفتمان5

با نگاه توانمند ، توســعه ســوم و چهارم و توجه به اشــتغال زنان يهابرنامه نیدنبال تدو به

ـــاز ـــ شیدر حوزه آموزش وبه دنبال آن افزا يس  شیکه نه تنها با افزا مینیبمی، التیتحص

ـــتغال زنان روبرو ن ـــتیاش دهد روند کل می نشـــان رانیمرکز آمار ا يآمار یابیبلکه ارز میس

 9/86اشــتغال کل از  زانیم شیافزا دهندهنشــان  1381تا 1376 يهاســال یاشــتغال کشــور ط

صد به  صد 55/87در شد اما امی در شتغال زنان حاک نیبا  زانیاز کاهش م یروند در مورد ا

 نیبه واقع ا است 1386درصد درسال  23/80به  1376درصد در سال  6/85اشتغال زنان از 

متناســـب با رشـــد ، زنان به اشـــتغال یابیدســـت زانیاســـت که م نیاز ا یحاک یروند کاهشـــ

، شتریمنجر به مشارکت ب یلیزنان به مدارج باالتر تحص یابیآنان نبوده است ودست التیتحص

ودر  .)190:1385، ینی(گائ. آن ها نشــده اســت ياز مشــاغل برا يتر عیوســ فیاشــتغال وط

ص نکهیا تینها شد تح سعه ر سوم وچهارم تو شد  التیدر برنامه  شتغالبا ر هماهنگ نبوده  ا

ـــ شیافزا امدیوپ ـــتغال وآمار  يمطالبه برا شیبا عث افزا ریدهه اخ کیدر  التیتحص اش

  .)135:1395، ینی(ام شده است يکاریب
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 اشتغال زنان و برنامه ششم توسعه -4-1-2

 ندیاز نکات مورد توجه در فرا یکیرا  یتیجنســ يتوســعه برمبنا کردیرو ازدهمی دولت

ـــت يزیربرنامه   بر توسعه يیزربرنامه یندافردر  لصوا ترینمهماز  یکی .خود قرار داده اس

  کهاســت  صخا رطو به نناز يزنمندسااتوو  معا رطو به دممر يزنمندسااتو، جنسیت يمبنا

 دبوجو مینهز یندر ا زمال يظرفیتهاو دگیر ارقر يرکشو هر توسعه يبرنامهها نکانودر  باید

 بنتخاا منهو دا یافت هداخو رظهو فرصت نناز نهفته يقابلیتها که ستا یطاشر یندر ا. یدآ

  نمنداتو نناز که مانیز .شد هداخو بیشتر توسعه یندافردر  بیشتر چه هر کترمشا يابر نهاآ

، ی(رمضان شد هداخو بیشتر توسعه یندافر در فرینیآنقش و فعالیت يابر نناآکترمشا، شوند

78:1395(.  

ــت مغتنم ازدهمی دولت ــعه را فرص ــم توس ــش ــعهمی یبرنامه ش اي داند که به تحقق توس

  یطاشر گفتگوو  تعامل مشی گرفتن پیش در، دولت معتقد است نیا .کندمی متوازن کمک

 يها نقش هنگا ینا با .کند می مهیا جامعهو  خانهدر  نناز چندگانه يها نقش يیفاا يابررا 

نان ن یکار وزندگ زیون، بازارکار، ها تیریمد، دمرزن و  جتماعیو ا گیادخانو ندیز  ازم

زنان ومردان در همه  نبهکه در آن مشـارکت همه جا یتیاسـت وضـع یتیتوازن وتعادل جنسـ

 توسعه کشوررا به ارمغان آورد.، عرصه

ـــه  یتیعدالت جنســـ يدر جهت تســـر يازدهم با نگاه توانمند ســـازی دولت وارد عرص

شتغال زنان  شیافزا کردیرو نی) در ا1395، د بهراماجامعه شد( نژ يبرا ياستگذاریس آمار ا

تفکرات در حوزه اشتغال  یوهسته اصل. مورد توجه است ضیرفع تبع يبرا ياریبه عنوان مع

شارکت برابر زنان در د شم انداز یابیستزنان م ست افق چ شتغال برابر ا دولت تالش  نیا به ا

س صمیزندگ يهادر تمام جنبه یتیدر تحقق تعادل و توازن جن صم يسازمی: ت ، يریگمیو ت

از  يگســترش قدرت انتخاب و برخوردار، به منابع و خدمات یدســترســ، يگذاراســتیســ

سان سعه ان سیپا یمنافع تو ستر  یمعرف، ثروت و اطالعات، قدرت، متوازن به منزلت یدار و د

 .)1394، يجمهور استیمرکز امور زنان ر تیبه سا یشده است( قابل دسترس

 ژهیبو یو خصـوصـ یبخش دولتهاي تیبا اسـتفاده از ظرف ینیاشـتغال و توسـعه کارآفر 

ـــت دهیدولت اعالم گرد نیاهاي برنامه بانوان از يبرا ـــاد يای( دناس ) در 7/12/1393، اقتص

 يهايش توانمندیزنان افزا داریبه اشتغال پا دنیدولت در رس یششم توسعه خط مش رنامهب

شتغال، ، ینیکارآفر، یتیریدم يهازنان در حوزه ست وتالش، ا ستاا کاهش نرخ  يها در را
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با اولو يکاریب ـــیزنان  نان در پســــت یش کمیها و افزالکردهیت تحص و  یتیریمد يهاز

 . است، يگذارقانون

 ستمیاشتغال خارج از س يهافرصت جادیو ا، در برنامه ششم توسعه بر حق اشتغال زنان 

دارد و تالش  دیزنان تأک یو خوداشتغال ییبر خوداتکا کردیرو نیا .شده است دیتاک یدولت

کند.  تیزنان را به آن ســمت هدا دیجد یشــغل يهافرصــت جادیا يبرا نهیزم جادیدارد با ا

ـــازمان تیجاکه ظرفازآن ـــتیکار ن يایزنان جو میحجم عظ يگوجواب یدولت يهاس  ، س

ستیمعاونت امور زنان ر س يجمهور ا سند  ستیدر  شتغال پا ییاجرا یا شورا داریا  يکه به 

 نیرا در حوزه اشتغال زنان مطرح نمود در ا یاستیس شنهادیاشتغال ارسال نمود چهار پ یعال

صبخش  ریچهار محور زنان مزد وحقوق بگ سند صو سخت، یخ شاغل  ، زنان کارگر در م

سمیزنان در بازار کار غ س یدولت ریبخش غ یابیومراکز کار یرر قرار گرفته وبه  یمورد برر

بر اشتغال  ) ی( روحان ازدهمیدولت  .است دهیگرد شنهادیاشتغال جهت اجرا پ یعال يشورا

اشــتغال زنان به  هخود در حوز يهاســیاســتاســاس در  نیدارد وبرا دیتاک یتیجنســ يوبرابر

 .است يمقدار کار مساو ينوع مشاغل وسطح پرداخت برا، یشغل يهافرصت يدنبال برابر

ــوعات مهم د ــد و در دولت دوازدهم  يریگیپ، دولت نیکه در امور زنان ا يگریاز موض ش

 توسط زنان است.  یتیریمد يهادرصد از پست30به  افتنیدست  دیدنبال گرد

س ستها در  یبرر شتغال زنان در دولت  يهاسیا شان ازدهمیا  نیدهد آنچه که درامی ن

 يبا نگاه برابر يتوانمند ساز کردیرو ازدهمیدولت  .است یاسیغلبه نگاه س دولت رخ داده

از آنکه  شتریدولت ب نیا .کندیم ) است دنبال2030( داریراکه در اهداف توسعه پا یتیجنس

 يزنان را در امر اقتصاد یقیباشد ومشارکت حق ییدر حوزه اشتغال زا يدمتاثر از نگاه اقتصا

آنجا که به مشـارکت زنان در  یمسـئله پرداخته وحت نیبه ا یاســیمد نظر قرار دهد با نگاه سـ

 .زنان است یاسیمشارکت س شیافزا يبرا يساز نهیپردازد به دنبال زممی يامر اقتصاد

شخ دولت شتغال زنان وابعاد مترتب بر آن دچار  حیصح صیاعتدال در ت سئله ا وجامع م

س یشتابزدگ ینوع ضا کیدر  هاسیاست یتمام ریشده وم  هدمند دنبال ریسامان وغ یب يف

شتغال زامی شاهد عدم تحقق اهداف ا ست ییشود چرا که اکنون  هاي یبررس طبق .میزنان ه

 یط کاریزنان ب تیجمع، یکارورفاه اجتماع، وزارت تعاون يمرکز آمار واطالعات راهبرد

 افتهی شیهزار نفر افزا 37و ونیلیم کیاز  شینفر به ب 996هزار و 830از  96تا  90ي هاســـال

 .)1395، سنای( اددار تیحکا یفاصله زمان نیدر ا تیجمع نیا يهزار نفر 200 شیکه از افزا
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ش نیا شان دهنده عدم کارا یروند کاه ست یبرخ یین شتغال زا يهاسیا دولت  نیدر ا ییا

 است.

به اهداف مذکور  دنیرســ يودوازدهم )درراســتا ازدهمیدردولت (  از اقدامات یبخشــ

 است: ریشامل موارد ز

س نی. وعده تدو1 ستیسند  شتغال پا ییاجرا یا س داریا سرانجام نر  دهیزنان که تاکنون به 

 است؛

 در برنامه ششم توسعه؛ یتی. گنجاندن واژه عدالت جنس2

 .ییو روستا يزنان شهر يتوانمندساز يهابرنامه ي. اجرا3

 زنان  یتیریمد يدرصد 30 يپرداختن به موضوع پستها -4

 اشتغال زنان  يهاسیاست يدراجرا يخانواده محور کردیرو-4-2

 يجامعه ونهادها یمهندســ يمقصــود از خانواده محور یاجتماع ياســتگذاریســ درروند

بار درسند نقش  نینخست يبرا يخانواده است اصطالح خانواده محور تیبا محور یاجتماع

ســند با  نی) درا204:1396، این تیکشــور به کار گرفته شــده اســت (هدا یفرهنگ یمهندســ

آورده  نی)چن يبه عنوان (قطب خانواده محور رانیا یاسالم يجمهور یلزوم معرف بر دیتاک

ست : تب سالم يخانواده تراز جمهور يالگو جیوترو نییا ساز رانیا یا  یو معرف يوگفتمان 

ـــود از خانواده محور بیترت نی. بديج.ا.ا به عنوان قطب خانواده محور در حقوق  يمقص

لذا  .کالن خانواده است مصالحو ازهایبا ن یاقدامات مل یتمام يهماهنگ ساز، ج.ا.ا یداخل

صوص درقوان نیدرا داتیبا توجه به تاک ست نیخ ست يبر اجرا یمبن یباالد ساس  هاسیا بر ا

ـــت يدر حوزه اجرا تیاولو نیبا ا هادولت یبرخ يخانواده محور کردیرو ـــیاس اقدام  هاس

س ییاجراهاي نمودند ودر برنامه شتغال زنان به منظور عدم آ ضوع ا به حوزه  بیخود در مو

 يهاســیاســت يگفتمان در تالش بود با اجرا نیوا .گرفتند شیرا در پ یتیخانواده نگاه حما

دوران و در  نیلذا در هم .را محقق سازد يگر لیاز زنان شاغل وزنان خانه دار تسه یتیحما

ن ین شد. در ایتدو» رانیا یاسالم يجمهور اشتغال زنان در يهاسیاست«بود که  1371سال 

ساز نهیعمل کنند که زم يابه گونه، خواسته شده بود یاسیو س یغاتیتبل يهابرنامه از دستگاه

نش نسبت به یو اصالح ب يدیو تول یخدمات، یاجتماع، یفرهنگ يهاتیحضور زنان در فعال

 يباشد و تالش برا یسازندگاشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران 

ـــن يروهایر نگرش نییتغ ـــتغال زنان در ا یتس ـــبت به اش ن دوره مورد توجه قرار گرفت. ینس

حق ، نه تنها اشــتغال، یاســالم ياشــتغال زنان در جمهور يهاســیاســت 2چنانکه مطابق ماده 
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 زیآن ن 5و4است ودر مواد  »جامعه یتعال«و  »یعدالت اجتماع«بلکه الزمه تحقق ، زنان است

 يمادر فیوظا يفایزنان در جهت ا يبرا الزم التیمطلوب وتسـه طیبر فراهم آوردن شـرا

 .)21: 1385، ( آل کجبافنموده است دیتاک يوکار

مصــوب  رانیا یاســالم يزنان در نظام جمهورهاي تیمنشــور حقوق و مســئول نیهمچن

بر  هیآن و با تک یجامع اسالم و نظام حقوق عتیبا الهام از شر، یانقالب فرهنگ یعال يشورا

زنان در هاي تینظام مند حقوق و مســئول نییبه خداوند متعال و با هدف تب مانیشــناخت و ا

منشــور با  نیاســت. ودر ا دهیگرد نیتدو یو خانوادگ یجتماعا، يحقوق فردهاي عرصــه

ـــالم روند حما اتیاز نظر يریبهره گ ـــاغل وغ یتیاس ـــتور کار  ریاز زنان ش ـــاغل در دس ش

 . زنان قرار گرفتهاي برنامه

 اشتغال زنان در برنامه پنجم توسعه -4-2-1

که  يکردینژاد و با توجه به رو يمحمود احمد اســتیکار آمدن دولت نهم به ر يرو با

ـــت در ابتدا نیا ـــوع زنان داش نام مرکز  رییها در جهت تغدولت تالش نیا يدولت به موض

صورت گرفت. به  يجمهور استیبه معاونت امور زنان و خانواده ر يجمهور استیزنان ر

 .برد یدولت در حوزه زنان پ نیا يهاســیاســتتوان به می منا رییتغ نیگفت از هم دیواقع با

 نیشد. درا نیتدو خانواده انیبن میبر تحک دیدولت در حوزه زنان با تاک نیا يهاسیاستکه 

مبارزه ، يمدار نید، چون عدالت ییحول محورها یدولت اسالم لیدولت که با شعار تشک

ساد شک نیتوجه به محروم، باف خانواده ومنزلت زن در  يمحور گاهیبه جا جهشد تو لیو... ت

 نیحوزه زنان مورد توجه قرار گرفت از نگاه اهاي وبرنامه هاســـیاســـتدر  یجامعه اســـالم

صر تع یاتیخانواده جنبه ح دولت ص دراي کننده نییدارد و عن ضع تیشخ  یاجتماع تیو و

، ي(باقراست افتهیدر هر جامعۀ سازمان  يضرور يشوهر و کودکان آنهاست و عنصر، زن

سعه مالحظه .)1383 خود  يفکر یمبان با توجه به شود که دولت وقتمی دربرنامه پنجم تو

بر  دیاشــتغال زنان با تاک يهاســیاســتگام برداشــته و در حوزه  یتیعدالت جنســ يدر راســتا

 يبهبود فضــا، اقتصــاد، از حوزه ها از جمله حوزه آموزش ياریدر بســ خانواده انیبن میتحک

 نیدر ا .پرداخته است ياستگذاریفراغت زنان به س ورزش و اوقات، سالمت، و کار بکس

ستتوجه به  کردیرو شتغال زنان با توجه به  يهاسیا ستا  مورد توجه قرار یتیجمع يهاسیا

  .ردیگمی

برنامه درباره زنان  نیماده ا نیترمهم یقانون برنامه پنجم توســـعه که به نوع 230ماده  در

مورد توجه قرار گرفته  تیخانواده به عنوان اولو انیبن میتحک، شــودمی و خانواده محســوب
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ز یاز تولد فرزند ن چرا که .)171:1392، يجمهور اســتی(مرکز امور زنان وخانواده ر اســت

داشــتن فرزند و مراقبت از  يثار براینه ها و ایاز کودك و هز ينگهدار تیولســئشــتر بار میب

  .)3:1974، شود (شولتزمی توسط مادر تحمل ينوزاد يهاسالآن در طول 

ست که الگو نیها برادولت تالش نیدرا شتغال زنان طراح ییا گردد تا زن  یدر حوزه ا

ش تیبتواند با اولو سئول یبخ صورت لزوم هاي تیبه م شتغال  لیتما ایخانواده در  در حوزه ا

، زنان خانه دار مهیاســت که موضــوع ب دگاهید نیمشــارکت داشــته باشــد. لذا براســاس ا زین

وقت به عنوان  مهیاشـــتغال ن، زنان شـــاغل يســـاعت کار کاهش، مانیزا یمرخصـــ شیافزا

 .ردیگمی مورد مورد توجه قرار یتیحما يهاسیاست

ـــ دولت ( نهم ودهم ) درباره زنان به قرار  نیدر ا یگفتمان يهاگزاره نیترمهماز  یبخش

 است: ریز

 نقش زنان در بستر خانواده؛ فیبر تعر دیتأک -

 ؛یشغل يهاطیآن در ادارات و مح جیگسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و ترو -

 ؛یتیجنس يهاآموزش و گسترش اشتغال زنان متناسب با نقش -

 یخانگ يهااشـتغال و نقش انیتعادل م جادیا يدر راسـتا ییهاسـیاسـتو ها توجه به برنامه -

 زنان.

 خانواده  انیبن میپرداختن به مشکالت زنان شاغل در جهت تحک -5

، رفتیشمار مکشور به ییاصولگرا انیاز جر یدولت نهم و دهم که جزئ يریگشکل با

دولت  نیاهاي ياستگذاریها وس يزیزنان در خانواده هدف برنامه ر تیپررنگ شدن مسئول

اشـــتغال زنان ابتدا به صـــورت  يبرا یاســـاس کاهش زمان نیدر امور زنان قرارگرفت وبر ا

ــنامه در برخ ــورت ال هاخانهوزارت یبخش ــو حهیمطرح و بعد به ص دولت به مجلس  ياز س

نان پنجشنبه و استخدام ز يزنان شاغل در روزها يارائه شد. پس از آن دولت طرح دورکار

صورت پاره ست که نگونهیوقت را ارائه داد. لذا ابه  عدم توجه دولت نهم  لیبه دل مینیبمی ا

صت جادیبه ا سم یشغلهاي فر شاغل ر سب در م ضور یمنا شاغل غ ح سم ریزنان در م  یر

زنان باالتر از  انیدر م التیکه متوســـط ســـطح تحصـــ تیواقع نیوبه رغم ا ابدیمی شیافزا

 ) وبه واقع123:1390، یمیباالتر است (کر یرسم ریمردان است اما نسبت زنان در مشاغل غ

شاغل با مزدها کی سم نییپا يسوم زنان  شغول به کارند یتر از حداقل ر ( يهاسالدر  .م

درصد  10که تنها  یدهند در حالمی لیزنان تشک را یرسم ریشاغالن غ ازدرصد  25) 1387

 .)1390، وهمکاران یرا زنان برعهده دارند (رنان یاز مشاغل رسم
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س نیا شان دهنده فقدان  شاغل زنان در دولت نهم ن ستگذاریروند در م سب وعدم  يا منا

شخ سئله در حوزه  صیت ست م ستدر شتغال زنان يهاسیا ست ا و  شیچرا که باعث افزا ا

 يهاســـالتر از حداقل مزد در  نییپا يبا مزدها یتیحما ریوغ یرســـم ریمشـــاغل غ رشیپذ

 . توسط زنان شده است 1390تا  1384

 است: ریدولت مذکور شامل موارد ز یاز اقدامات عمل یبخش

و  وقتمهیاشتغال ن، يمحور شامل دورکارخانواده کردیاشتغال زنان با رو يها. ارائه برنامه1

 مان؛یزا یمدت مرخص شیو افزا یو گسترش مشاغل خانگ يکاهش ساعات کار

 ییزااشتغال يهاقرار دادن زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست در برنامه تی. در اولو2

 زنان؛

ـــاغل خانگ 230ماده  دی. تأک3 ـــعه بر مش در  ییو تالش جهت درآمدزا یبرنامه پنجم توس

ــالم نیحوزه خانواده (ا ــازامر با هدف س ط زن و مرد و کاهش اختال، يکار يهاطیمح يس

 گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مورد توجه قرار گرفته است)؛ يدر راستا

 زنان سرپرست خانوار يدر جهت تواناساز یتیحما يها. توجه به برنامه4

  يریگ جهینت 

اشتغال زنان  نهیدر زم رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس یپژوهش حاضر با بررس در

شود که می برداشت جهینت نیا توسعههاي در برنامه هادولت يهاسیاست یبررس نیو همچن

نبوده است و باعث تناقض در امر  تأثیر یآنها ب ياستگذاریدر روند س هادولت يفکر یمبان

باشد  یتیمعتقد به عدالت جنس یاست چنانکه اگر دولت دهیگرد ناندر حوزه ز ياستگذاریس

خود  یو جنس یجسم طیزنان با توجه به شرا رود کهمی شیپاي به گونه ياستگذاریروند س

ماع فیو وظا ندیدر جامعه بروز وظهور  یاجت که دولت اب نا یچنان ـــ يبرابر يبرمب  یتیجنس

زن و مرد  نیب یعدالت یرود که آنچه باعث بمی ســمت نیها به اتالش دینما ياســتگذاریســ

ل زنان برنامه در حوزه اشــتغا تیبدون در نظر گرفتن جنســ دیاســت و با تیجنســ دهیگرد

، یحضـــور اجتماع شیدولت افزا کردینمود به واقع مثال در برنامه چهارم توســـعه رو يزیر

که  یدولت يهادگاهیزنان اســت اما دربرنامه پنجم توســعه با توجه به د يو اقتصــاد یاســیســ

خانواده مطرح است و  میبحث تحک شتریمتفاوت است و ب کردیرو، قدرت را به دست دارد

صاد ضور اقت س ردیگمی قرار يبعد تیزنان در اولو یو اجتماع يح ستگذاریو روند  در  يا

شتغال زنان به گونه به منظور توجه  یتیحما التیتسه رندهیدر برگ شتریاست که باي حوزه ا

 است.  ادهبه خانو
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ـــعه در بهبود  يهااز برنامه کیچیبتوان گفت ه ینگاه کل کیدر  رســـدینظر مبه    توس

از  جانبهکیتوسـعه به رشـد  يهااز برنامه کینداشـته اسـت. هر  یزنان ثمر چندان تیوضـع

ـــت. ودر واقع در برهه يازهاین توانمند  کردیاز رو يریاز زمان با بهره گاي زنان پرداخته اس

بدون  کردیرو نیوا زنان است ییاهداف اشتغال زا يبه دنبال اجرا هاسیاست يمحتوا يساز

 ردیگمی شیاهداف خود را درپ ییدر موضوع زنان روند اجرا یتوجه به نگاه اسناد باالدست

در صدد نگاه  هاسیاستگریداي ودر برهه دینمامی آمار اشتغال زنان توجه شیوفقط به افزا

عدم حضـــور مســـتمر زنان هاي بیاســـت وکمتر به آســـ اربه زنان شـــاغل وخانه د یتیحما

در حوزه زنان  ياســـتگذاریســـ نگونهیگفت ا دیوبه واقع با دینمامی مشـــاغل توجه یدربرخ

شأت گرفته از تناقض س يفکرهاي ن شنا سئله  ست یدر حوزه م تناقض باعث  نیچرا که ا .ا

ضوع هادولتکه  يکریاز زمان با توجه به رواي در هر برهه دهیگرد سئله دارند مو از  یبه م

بنا به  هادولتمسئله را نداشته است و  کی طیخود قرار دهند که شرا زنان را در دستور کار

عنوان مســئله را به يامســئله، زنان یقیحق ازیجامعه و ن یخود و نه مصــلحت جمع صیتشــخ

 اند. ساله خود را صرف کردهزنان انتخاب و بر اساس آن توان هشت

 یخود را به نگاه يجا، زنان لیدر مســا بودنياقهیو ســل یبرنامگیآن اســت که ب زمان

بدهد تا بتوان  یرانیا بومســــتیز یو منعطف در برابر تنوع فرهنگ تیکل يدارا، نگرجامع

 ســتیکه در آن ز يابه امور زنان و جامعه یجناح يهاو انتخاب یاســیســ يهادوراز تنشبه

شود ا ینکته مهم تیسامان داد. در نها، کنندیم ست توجه  ضع نکهیکه الزم ا شتغال  تیو ا

س شور ما آ سهایی بیزنان در ک ستگزارانیدارد و  شتغال زنان در هر دولت ا تالش  دیبا یدر ا

ـــئول تیکنند تا زن بتواند با رعا یرا طراح ییالگو ندینما در  یخانوادگ يهاتیتوجه به مس

اشتغال  يهاسیاستدر حوزه اشتغال مشارکت داشته باشد و به واقع  لیتما ایصورت لزوم 

 يهاســیاســتاســت دور مانده و  تیکه مد نظر حاکم یتیزنان در کشــور ما از عدالت جنســ

س دهیباعث گرد هادولتدوگانه  ست نیاز ا ياریکه ب بماند وجنبه  یدر حد قانون باق هاسیا

 نیتواند به رفع امی زناناي همرکز فراقو سیتاسگردد می شنهادینکند.در آخر پ دایپ ییاجرا

ـــتها در روند  یدوگانگ ـــیاس ـــت همه  نیند در احوزه زنان کمک ک يهاس مرکز قرار اس

 لیشود. درذ میوترس ریتصو حیهندسه صح کیبا، کامل یستمیشکل س کیمسائل زنان به 

 يزیوبرنامه ر هایاستگذاریکه درحوزه زنان فعال هستند ودرس ییمرکز هم وجود نهادها نیا

از  یتفکر جمع کیشود درمی مدل باعث نیتواند موثر باشد چرا که امی ارینقش دارند بس

  .افتیدرحوزه زنان دست  گذارتأثیرموثر و دهیا کیبه  یستمیمدل س قیطر
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  :مآخذ و منابع
، ترجمه جامعه شناسی زنان)1380ابوت،پامالوکلرواالس، ( - 

 منیژه نجم عراقی ، نشرنی، تهران،

مرجع ) 1391الکاك، پیت و مارگارت می و کارن راولینگسون ( - 

ترجمه علی اکبر مزینانی و محسن  سیاستگذاري اجتماعی

  قاسمی، تهران، دانشگاه امام صادق

مقدمه اي بر سیاستگذاري ).1389بلیک مور، کن، ( - 

، ترجمه ي علی اصغرسعیدي و سعید صادقی، تهران، اجتماعی

  جامعه شناسان

مبانی سیاستگذاري عمومی  ) 1385پارسونز، واین ، ( - 

محمدي ، جلد دوم ، ، ترجمه : حمید رضا ملک وتحلیل سیاستها

  تهران ، پژوهشکده راهبردي

 ، ترجمه م.کاویانی، روانشناسی سالمت) . 1378دیمتئو،م.ر( - 

 م.عباسپور، ح.محمدي، غ. تقی زاده ، تهران : انتشارات سمت 

،تبیان  جامعه شناسی ، اشتغال زنان)، 1377سفیري ،خدیجه،( - 

 ، تهران

، زنان ایرانتوسعه وچالش هاي )، 1381شادي طلب،ژاله،( - 

  تهران :نشرقطره

 جامعه شناسی  در دوران معاصرنظریه 1379ریترز ، جورج،  - 

  ، ترجمه محسن ثالثی ، انتشارات علمی ، چاپ چهارم 

، تهران ،  اشتغال زنان)، 1388زعفرانچی ، لیال سادات ، ( - 

  مرکزامور زنان وخانواده ریاست جمهوري 

  ، قم، نشر هاجر2جلد،  زن در اسالم)، 1390عالسوند، فریبا، ( - 

کار زنان در حقوق ایران ) 1381علویون، سید محمد رضا، ( - 

، تهران،  انتشارات روشنگران ومطالعات  وحقوق بین الملل کار

  زنان

، انتشارات لشکر  الگوي سوم)، 1395هدایت نیا فرج اهللا ، - 

 فرشتگان

درآمدي برکارآمدي نظام جمهوري ) 1394قوي ، نیره( - 

 ،تهران ، نشرمعارف،قلمرو زناناسالمی ایران در 

، تهران ، انتشارات زهرا مظهر جمال)، 1382کاشانی ها ،زهرا،( - 

 رامین، چاپ دوم

زمینه روان شناسی )،1377گاچل ،رابرت.جی،ودیگران،( - 

، ترجمه دکترغالمرضا خوي نژاد، تهران، انتشارات تندرستی

  قدس رضوي 

ترجمه مریم . آرامش در خانه) .1386گراگلیا اف ، کارولین .( - 

فرهمند . مجموعه مقاالت فمنیسم وخانواده .تهران ، روابط عمومی 

  اجتماعی  –شوراي فرهنگی 

، ترجمه : صبوري ، جامعه شناسی) 1387گیدنز، آنتونی ( - 

  منوچهر. تهران: نشر نی

، تهران :  معیارهایی براي توانا سازي) 1372النگه ، سارا (  - 

 انتشارات روشنگران 

،  اقتصاد و اشتغال زنان در ایران)، 1395نژادبهرام ،زهرا،( - 

  نشر اشگات در انگلستان 

، سیاستگذاري اجتماعی) 1393(،امیدي،رضا، وصالی،سعید - 

 زمینه ها ورویکرده

)بررسی تطبیقی وضعیت اجتماعی زنان در 1395امینی،سعیده،( - 

 1295،زمستان فصلنامه علوم اجتماعیدولت هاي دو دهه اخیر ، 

) ، بایدها ونبایدهاي قانونی اشتغال زنان 1385ل کجباف،حسین (آ - 

پرتال  نان ، گزارش گروه اجتماعی مشرق ،، مطالعات راهبردي ز

 34، شماره جامع علوم انسانی 

)، خانواده وسیاستگذاري اجتماعی در عرصه 1383باقري ، شهال، ( - 

  مجله مطالعات راهبردي زنانملی وفراملی، 

) بررسی تجربه ها وچالش هاي 1395ان ،(ضرغامی فرد، مژگ - 

، فصلنامه علمی وپژوهشی   زنان در پست هاي رهبري سازمان

 زارت علوم ، دوره دوازدهم و

تحصیالت دختران، سندي «)، 1384گو، مریم ،فروردین (حقیقت - 

سالۀ آموزش و پرورش، آمارها  25ماندگار و مایۀ افتخار (عملکرد 

نامۀ زنان در (ویژه پیام زن، »)ها با دیگر کشورهاو مقایسه

جمهوري اسالمی ایران ـ دفتر سوم)، ماهنامۀ فرهنگی، اجتماعی، 

 سیاسی و هنري، سال چهاردهم، شمارة یکم. 

آشنایی با جایگاه وسهم زنان در ) 1395رمضانی، جواد،( -

 برنامه هاي توسعه 

) شناخت 1390رنانی ،محسن،اربابیان، شیرین،میرزایی،محمد( - 

فصلنامه تحقیقات اشتغال زنان دربخش غیررسمی کشور، ساختار 

 اقتصادي راه اندیشه،

) زن وخانواده در چهار برنامه 1385زعفرانچی ، لیال سادات ( - 

  33، شماره  فصلنامه مطالعات راهبردي زنانتوسعه ، 

توانمندي سازي زنان، رویکردي )، 1394فائض، سمانه،( - 

، سازمان اسناد وکتابخانه استراتزیک درفرایند توسعه کشور

  ملی جمهوري اسالمی ایران 

رویکرد اعتدال از انقالب اسالمی )، 1394عزیزي، فیروزه، ( - 

تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی  تاکنون،

 ایران 

)،بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسالم 1387عطارزاد، مجتبی،( - 

 42ماره ش مطالعات راهبردزنانوغرب ، 

) تحلیل سیاست اجتماعی در ایران 1390قاراخانی، معصومه ، ( - 

  پایان نامه دکتري جامعه شناسی سیاسی) ، 1388تا1360(

قانون حداقل دستمزد واشتغال غیر ) 1390کریمی، زهرا، ( - 

 اولین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه تهران رسمی در ایران،

نان در آموزش ارزیابی وضعیت ز) 1385گائینی، فاطمه، ( - 

 فرهنگی اجتماعی زنان  عالی ده ساله اخیر ، شوراي

)بررسی سیاستگذاري اشتغال 1392مزینانی  تاج، یاسري  زینب ، ( -

فصلنامه مطالعات راهبري زنان در جمهوري اسالمی ایران ، 

 شوراي فرهنگی اجتماعی زنان

)، بررسی رویکرد 1396مزینانی ، علی اکبر، کاردوانی ، راحله ،( - 

   کالن سیاستگذاري اجتماعی ایران در حوزه مادري

سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در جمهوري  - 

هجري شمسی، سازمان مدیریت و  1404در افق  اسالمی ایران

 .)1382برنامه ریزي کشور، آذرماه(

مجموعه ) اشتغال زنان ازمنظراسالم وغرب، 1385قدیر،محسن،( - 

اولویتها  ومشکالت زنانمقاالت هم اندیشی بررسی مسائل 
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 ورویکردها، قم، دفتر مطالعات وتحقیقات زنان

اقتصادي ، فرهنگی واجتماعی ج.ا.ا،  قانون برنامه اول توسعه -

 1368سازمان برنامه وبودجه  ، 

اقتصادي ، فرهنگی واجتماعی ج.ا.ا،  قانون برنامه دوم توسعه -

 1374سازمان برنامه وبودجه  ، 

اقتصادي ، فرهنگی واجتماعی ج.ا.ا،  هقانون برنامه سوم  توسع -

 1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ، 

اقتصادي ، فرهنگی واجتماعی  قانون برنامه چهارم توسعه -

 1384ج.ا.ا، سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ، 

فرهنگی ، جتماعیدي ، اقتصااتوسعه  برنامه پنجمن قانو -

ییس دي رهبررت رانظاي و یزرنت برنامهومعا)، 1390ج.ا.ا.(
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