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 چکیده
 حیث از زنان شتغالا حوزه به توجه است، گرفته قرار توجه مورد بسیار کارآفرینی حوزه در زنان فعالیت اخیر های سال در

 اهمیت نانآ خانوادگی های نقش به توجه عین در زنان های توانمندی از استفاده و آنان استعدادهای شکوفایی و رشد

 که دارند نیز را بودن مادر و خانواده مدیریت و همسری فرزندی، نقش معموال کار، کنار در زنان واقع در. دارد ای ویژه

 از بسیاری رد مرد و زن تساوی به اسالم. کند می تر سخت مردان با قیاس در آنها برای را یشترب کنشگری و فعالیت

 ما هدف. شود فظح کار محیط در و جامعه در زن شأن تا است داده را دستوراتی نیز اشتغال زمینه در و دارد باور جهات

 این با تا دهیم رارق طالعهم مورد اسالمی جمهوری امنظ در را زنان کارآفرینی مسئله نوعی به تا است این حاضر مقاله در

 و است تهنگذش بیشتر سالی چند ایران در زنان کارآفرینی از اینکه چه. شود مشخص آن های قوت و ها ضعف واکاوی

 در نانز کارآفرینی شناسی آسیب و واکاوی پژوهش این دیگر هدف همچنین .شود می احساس مهم این تحلیل به نیاز

 این در. شود شخصم جامعه افراد از نیمی عمل و اندیشه از استفاده امکان علمی، نگاهی با تا است بوده اسالمی جمهوری

 انجام شغل تولید و یکارآفرین البته و کار بازار به زنان ورود جهت را هایی تالش اسالمی جمهوری نیز انقالب از پس میان

 مشاغل به مترک اسالمی جمهوری مختلف های دولت که رسد می نظر به. مای پرداخته بدان مقاله این در ما که است داده

 .است تحلیلی-توصیفی ما تحقیق روش. اند داده نشان تمایل زنان برای کارآفرینی کالن

 زن، اشتغال، کارآفرینی، کنشگری، خانواده. کلیدواژگان:
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 مقدمه

ای اقتصادی ینی و نوآوری عناصر مهم سیاست هامروزه، بسیاری از دولت ها می دانند که فعالیت های کارآفر

ندیشه اقتصادی است. این ایده یک رابطه مثبت بین نوآوری و کارآفرینی از یک طرف و رشد اقتصادی از سوی دیگر در ا

نکه اال غافل شد. چه ایبرا درونی کرده است. در این بین نباید از نقش اندیشه و عمل زنان، به عنوان نیروهایی با پتانسیل 

ه به این نیروی آماده زنان را می توان به عنوان پتانسیلی باال در حوزه تولید اشتغال دید و همانند کشورهای توسعه یافت

شده است در  توجه بیشتری مبذول داشت. در اسالم بارها به نقش موثر زن در جامعه و مسئولیت اجتماعی او پرداخته

یاز به تقویت نتولید اشتغال و کارآفرینی برای زنان انجام گرفته است که جمهوری اسالمی نیز تالش هایی در زمینه 

 آفرینی می پردازیم.بیشتر دارد. ما در این مقاله به آسیب شناسی نقش و جایگاه زنان در جمهوری اسالمی در زمینه ی کار

 ادبیات پژوهش 1-1

نشد که به یکی از آنها  معدودی یافت در رابطه با موضوع حاضر، پژوهشی آکادمیک و موثق در ایران غیر از

توسعه  کردیبا رو ینیارزش کارآفر رهیبر اساس زنج یزنان شهر ینیکارآفر یسازمدلکنیم: مقاله اشاره می

( است که نویسندگان بر این اعتقادند که 1399و همکاران) پور یانیورک سهینفاز  در استان گلستان یاجتماع داریپا

ن با حساسیت های زیادی همراه شده است که نیازمند بررسی است. این مقاله سعی می کند تا کارآفرینی زنان در ایرا

چند سال  اما در آثار بین المللیو با روش منطق فازی تحلیل کند.  کارآفرینی زنان را با توجه به توسعه پایدار اجتماعی

، مردم شناسی و سیاست کارآفرینی زنانزن، رفاه  در خاورمیانه و شمال آفریقا، نقش اخیر می توان به کتاب 

 تاشیرکسانا بهارمبا موضوع مقاله حاضر تطابق بیشتر دارد.  1ناجنسیت و کارآفرینی در ایراشاره کرد که در آن مقاله 

( در این مقاله براین اعتقادند که کارآفرینان زن در بنگاه های بزرگ کاری، بیش از بنگاه 2016و هادی صالحی اصفهانی)

در سطح کوچک و خرد در ایران رواج دارند. به عقیده نویسندگان علی رغم نگاه جنسیتی در برخی مشاغل مانند  هایی

مهارت های الکترونیکی، اما زنان کارآفرین توانسته اند تالش های قابل قبولی در پیدا کردن جایگاه خود در این صنعت 

لیات و دسترسی به بانک های درخصوص وام گرفتن، در مضیقه داشته باشند. اگرچه زنان کارآفرین از جهت پرداخت ما

کارآفرینی زنان در مچنین کتاب . هدولت کمتر از مردان، به حمایت از زنان کارآفرین توجه نشان می دهد هستند و
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ای ( هم از آثار مرتبط است. در این کتاب، نرخ کارآفرینی زنان و موفقیت آنان با کشوره2017، لیال سرفراز)1ایران

عربستان، ترکیه، مصر و پاکستان مورد قیاس قرار گرفته است. در این بین چالش های زنان کارآفرین ایرانی در رسیدن 

 بیشتر مورد تدقیق واقع شده است.  2013تا  2008به موفقیت طی سال های 

ست کاری که ما اجام نگرفته می توان گفت در هیچکدام از این آثار به آسیب شناسی جایگاه زنان در حوزه کارآفرینی ان

 در این مقاله سعی بر انجام آن داریم.

 2کارآفرینی 1-1

این دو  تیو آدام اسم لونیکانت چاردیرپیشینه کارآفرینی را متعلق به حدود سیصد سال پیش می دانند که 

ن یک علم و مطابق با آنچه اقتصاد دان مطرح در آثار خود به کار می بردند؛ اما واقعیت این است که کارآفرینی به عنوا

مطرح شد که کارآفرینی را مساوی با استفاده و بهره برداری از  1928امروز آن را می فهمیم توسط ژوزف شومپیتر در 

، یعنی قرار دادن خود در مقام فراگیر)یادگیرنده( و دانش پژوه کارآفرین بودن»براین اساس  . فرصت ها تعریف کرد

همکار موجد موفقیت تا اینکه  خود را به عنوان نفر اول در گروه، سازمان، بنگاه و درمیان  کمکی در یک کار گروهی و

: ص 2019و همکاران،  3والستر»)و افزون بر این، خود را نباید به عنوان قهرمان مطرح سازد افراد هم سطح مطرح کند

سود و مزایای اقتصادی را باال ببرد خود را از کارآفرینی خود را به عنوان مکانیزمی که می تواند »(. از طرف دیگر  71

اواسط قرن بیستم به صورت خاص معرفی کرد موضوعی که با مطرح شدن توسعه پایدار در کشورهای توسعه یافته هم 

زمان شد. این هم زمانی، دلیلی برای حمایت دولت از اقتصاد کنشگرانی بود که تمایل به کارآفرینی و تولید اشتغال در 

(. با توجه به این توضیح به بررسی جایگاه اشتغال زنان و کارآفرینی در  2020و همکاران،  4تران یپز«)را داشتند جامعه

 اسالم می پردازیم.
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 اسالم و کارآفرینی زنان 1-2

تواند به سرنوشت خود و دیگران بی اعتنا در نگرش اسالمی، انسان موجودی متعهد و مسئول است که نمی

کند داند و بر مناسبات فردگرایانه تأکید میگاه با نگرش لیبرالیستی که هدف زندگی را کسب لذت و رفاه میباشد. این ن

افزون بر آنکه مسئولیت اجتماعی مردم را در قالب وجوب امر به معروف و نهی از  های اسالمی تفاوتی فاحش دارد. آموزه

شمارند که بی توجهی به آن به منزله عدم ای میامور مسلمین را وظیفه(، اهتمام به 71)سوره توبه،آیه  کندمنکر بیان می

 (. 1394است)زیبایی نژاد، عضویت در جامعه اسالمی

خصوص کارآفرینی زنان را اینگونه بیان کرد که: مسئولیت اجتماعی زنان  این اساس می توان نگاه اسالم در بر

زند. جامعه در این اصطالح اعم از ه سرنوشت جامعه را رقم میبه معنای سهم و نقش مجموعه زنان در اموری است ک

خانواده، جامعه و جهان است. نگرش مبنایی در این پژوهش جهت احصاء دیدگاه اسالم پیرامون اشتغال زنان جهان بینی 

ارد که بین ای دگرایی زنان در مسئولیت اجتماعی اشاره به نظریهتکامل»گرایی مسئولیت اجتماعی زنان است. تکامل

ای که نقش آفرینی زنان را صرفاً از جامعه زنان و مردان در گستره مسئولیت اجتماعی تفاوتی قائل نیست برخالف نظریه

نماید. اما در نوع مسئولیت اجتماعی بین آنها تفاوت قائل بوده و معتقد است که رعایت عدالت مجرای خانواده تعقیب می

ای که تساوی و همسانی های زنانه مسئولیت پذیر باشند. بر خالف نظریه ا با رعایت ویژگیه و تناسب، اقتضا دارد که زن

(. از سوی دیگر براساس فلسفه تاریخ شیعه تاریخ تکامل 1390)پیروزمند، « زن و مرد را شعار خویش قرار داده است

گرایی در مسئولیت اجتماعی ه تکاملواسط اجتماعی بشر بر محور خالقیت و ربوبیت حضرت حق جریان دارد و زنان به

گرایی زنان به معنای حضور آنان در (. تکامل1388نمایند ) میرباقری: نقش بسزایی در تکامل اجتماعی جامعه ایفا می

شود. گرایی اجتماعی جامعه قلمداد میهای مهم در تکاملباشد و این یکی از مؤلفهتغییر موازنه قدرت به نفع اسالم می

گرایی بدین معناست که افق حساسیت اندیشه زنان از سطح خرد و پیش پا افتاده  وحتی در سطح نان در تکاملحضور ز

احراز مناصب ظاهری همچون وزارت و وکالت و مدیریت به افق باالتری پر بکشد،  گرفتن مناصب قدرت در درون جامعه و

های بزرگ برسد ) پیروزمند،  و داشتن اهداف و آرمان یعنی به سطح حساسیت نسبت به وضعیت اسالم در قبال جهان کفر

زن مسلمان ایرانی در دنیای » فرمایند: مقام معظم رهبری نیز در برخی از سخنان خود بر این امر تأکید می .(1380

شری به های مختلف بامروز رسالتی عظیم بر عهده دارد و به عنوان الگوی زنان جهان باید پیام متعالی خود را در عرصه

المللی زنان را منحصر (. در عبارت مذکور ایشان حضور بین18/9/1374گوش جهانیان برساند )روزنامه جمهوری اسالمی
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دانند. از این حیث اگرچه زن های بشری ضروری می های خاص مربوط به زنان ننموده و آن را در همه عرصهبه فعالیت

های  بلکه از حیث ضرورت عهده داری برخی فعالیت شوددانسته نمیدر اسالم مکلف به کسب درآمد برای خانواده 

 اجتماعی و یا شایستگی، از مسئولیت اجتماعی زن دفاع می کند. 

 زنان و اشتغال در اسالم 1-3

 از زنان راستا در این. هستند روانی و زیستی های تفاوت و تکوینی خاص های ویژگی دارای مردان و زنان

 به توجه با لذا. برخوردارند شان جنسیتی های نقش با مطابق مردان به نسبت بیشتری روانی و جسمی ظرافت و لطافت

 کیفیت و کمیت شغل، نوع جهت از باید زنان اشتغال زنانه، های ویژگی ظرافت و لطافت و روانی و زیستی های تفاوت این

 متناسب و داشته مطابقت آنان روانی وجسمی هایویژگی با هک باشد ایگونه به( آن قواعد و ساختار شغلی، ضوابط)آن 

فرمایند: ال تملک المرأه من امرها جاوز نفسها فان المرأه ریحانه لیست باشد. به همین جهت است که حضرت علی)ع( می

 نه است بهاری گل مانند زن زیرا مکن، تحمیل وی بر است زن توان از بیش که را ( اموری31بقهرمانه. )نهج البالغه، نامه

 خانوادگی به اختصاصی آیه این که اند نموده بیان ؛19 نساء /«بالمعروف عاشروهن»آیه  ذیل نیز طباطبایی عالمه. قهرمان

 هاویژگی با متناسب باید زن کار میزان و نوع و اقتصادی امور بنابراین شود،می نیز اقتصادی و اجتماعی امور شامل و ندارد

 بافت با متناسب ییها سیاست زنان اشتغال در اگر( 286-285 :1389آملی، )جوادی. باشد زنان بیعتط قدرت و توان و

برخی از  .شد خواهد وارد خانواده و جامعه به انکاری غیرقابل یها آسیب نشود، مالحظه آنانجسمی و روحی تکوینی،

 ه این شرح است:مولفه هایی که در اسالم برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده است ب

 رعایت حجاب، عفاف و عدم اختالط 1-3-1

 در حجاب حفظ بر عالوه(. 53 ،59 احزاب ؛31نور،) است اسالم ضروریات از زنان برای پوشش و حجاب رعایت

(. 30-53 احزاب ،13 نور) شود رعایت نیز رفتار و گفتار نگاه، جهت از عفاف مراتب است الزم اجتماعی، حضور هنگام

 حر) .دهدمی پرهیز نامحرم زنان با زا آسیب برخورد از را مردان و  محرومنا مردان با برخورد و اختالط از را زنان همچنین

 خلوت یا مردان با اختالط ای گونه به یا باشد عفاف یا حجاب نقض مستلزم که مشاغلی بنابراین(. 471 ق:1416عاملی،

 اینگونه حدود این چگونگی درباره رهبری معظم مقام. نیست پذیرفته اسالم دیدگاه از شود؛ موجب را محرماننا با

نکنند،  عبادت محیط یک در نکنند، تحصیل محیط یک در مردان و زنان که نیست این هم مرز آن معنای»... :فرمایندمی

 این معنایش بلکه -است  موارد فراوان قبیل این که -نکنند  فروش و خرید محیط یک در و کار نکنند محیط یک در
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 اناتی) ب «.کندمی حفظ را خودش حجاب اینجا در باشند؛ ... زن قائل خودشان معاشرتی اخالق در و حدودی حد که است

 دوشادوش توانندمی مسائل همه در زنان که کنندمی اشاره نکته این به دیگری جای در ایشان(  1373 ،یمقام معظم رهبر

 .اندداشته پیشرفت گوناگونی هایمیدان در ما زنان حمداهلل به امروز» :الهی احکام و حدود رعایت به منوط باشند مردان

 زنان .پیدا نمایند بصیرت و معرفت و کنند تحصیل تا کرد کمک باید بازداشت؛ علم تحصیل از را دختران و زنان نباید

 مقام معظم اناتیب )«.بشود حفظ الهی اماحک و الهی حدود باید البته باشند مردان دوشادوش مسائل یهمه در توانندمی

 ( 1370 رهبری،

 های خانوادگی آنان نقشتناسب شغل زنان با  1-3-2

استمرار  تشکیل، ضرورت بر که است اجتماع نهاد اولین و ترین زیربنایی و بشری جامعه در مهم نهادی خانواده

 ای خانواده از آنکه مگر برسد، سالمت به تواندنمی ایهجامع هیچ .است شده تاکید و مکاتب ادیان همه در آن و تقویت

 را آن نظری صاحب هیچ که است ای اندازه به جامعه افراد شکوفایی و تعادل رشد، بر خانواده تاثیر .باشد برخوردار سالم

 خانواده یعنی اجتماعی نهاد ترینحیاتی اصلی ستون زوج، این و شودمی گذاریپایه ازدواج پیمان با خانواده. کندنمی انکار

. گرددمی باصفاتر و تر شیرین زندگی باشد، تر پرجاذبه و تر سالم بهتر، همسران میان روابط قدر هر. دهندمی تشکیل را

 .شودمی مشخص زنان دراشتغال مهم ی مقوله دو اساس این بر

 عدم تعارض شغل زن با مصالح خانوادگی 1-3-2-1

 روابط داشتن براى آنها رعایت که کنندمی پیدا یکدیگر به نسبت تکالیفی و حقوق ،ازدواج قرارداد با شوهر و زن

 کدام هر رعایت که است یکدیگر بر شوهر و زن جنسی حقوق حقوق این جمله از. است ضرورى مستحکم زندگى و بهتر

 همسر بر شوهر جنسی حق رعایت. نمود خواهد ایجاد حق این رعایت واسطه به مقابل طرف بر را تکلیفی حقوق این از

 دارعهده متقابال نیز مرد و نمایدمی ارب زن بر را شوهر اذن بدون منزل از خروج تکلیف که است حقوق این جمله از خویش

  : فرمایدمی زن بر شوهر حقوق درباره( ع)باقر امام .شودمی دانسته فرزندانش و زن اقتصادی یهاهزینه و مخارج تأمین

 او از زن اینکه: فرمود حضرت چیست؟ همسرش بر مرد حق خدا رسول ای: پرسید و آمد( ص)کرما رسول نزد زنی »

 خود از را او و نگیرد مستحبی روزه او اذن بدون و ندهد صدقه اشاجازه بدون خانه از و نکند او نافرمانی و کند اطاعت

 فرشتگان شود خارج اذن بدون اگر و نشود خارج او اجازه بدون اشخانه از و باشد سوار شتری پشت بر اگرچه نکند منع

این  از(. 112 :1416حرعاملی) «گردد باز اشخانه به تا کنندمی لعنت را او رحمت و غضب فرشتگان و زمین و آسمان
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 اشتغال که همانطور. باشد داشته خانوادگی مصالح و همسر حقوق با منافاتی نباید بازاری کار حوزه در زن اشتغال روی

است  شده برشمرده مدنی قانون در زوجه حقوق جمله از نیز این و باشد داشته خانوادگی مصالح با منافاتی نباید نیز مرد

 (.1385نیا، هدایت)

 است گرفته قرار اسالم مبین دین توجه مورد آن به بخشی تحکیم و خانواده حفظ حوزه در که دیگری موضوع

 خانواده کانون در ازدواج بواسطه سکینه و آرامش ایجاد مقوله شودمی سوبمح خانواده تشکیل یهاکارآمدی جمله از و

 ؛21روم،) «رحمة و مودّة بینکم جعل و إلیها لتسکنوا أَزواجا أنفسکم من لکم خلق أَن آیاته من و» است مرد و زن برای

 جمله از بتوان شاید اده،خانو در آرامش این ایجاد در زن محوری نقش و آرامش این حفظ روی این از(. 189 اعراف،

 به بخشی آرامش چند هر شمرد؛بر خانواده در او بخشی آرامش با زن شغل مغایرت عدم را زن بر خانواده یا شوهر حقوق

 الگوی در باید حتماً اسالم در ازدواج فلسفه براساس رسدمی نظر به اما نیامده، حساب به فقهی تکلیف یا حق یک عنوان

 .بگیرد قرار توجه ردمو اجتماعی نگاه اب خانواده مطلوب

 عدم تعارض شغل زن با وظیفه مادری 1-3-2-2

 به توصیه در حتی و است نموده نسل گسترش و فرزندآوری به توصیه ادیان سایر مانند نیز اسالم مبین دین

 برای .(307: 1394 :لسیمج )گسترش یابد  مسلمانان نسل و آورید فرزند تا کنید ازدواج که است شده بیان نیز ازدواج

 در حضور به نسبت زنان برای مادری نقش ایفای و داشتهاسالمی نگرش در ایویژه اهمیت آینده نسل پرورش و تربیت

 مادری نقشاسالمی روایات در. یابدمی اولویت مردان، توسط خانواده مخارج تأمین تکلیف واگذاری به توجه با بازاری کار

 تعارض صورت در لذا. (16: 1390پیروزمند ،)شود می مطرح آموزش و رسیدگی و محافظت یه،تغذ وراثت، بعد سه در

 در و سازد ناتوان خویش فرزند به نسبت موارد این از کدام هر رفع در را زن که ابعاد این از کدام هر با مادران اشتغال

 قرار اولویت در است فرزند صالح تتربی و مادری که را زن اصلی وظیفه فرزندان، ناصحیح تربیت بروز نتیجه

 اشتغال بانوان، سیاسی و اجتماعی مشارکت و حضور بر تأکید رغمعلی نیز( ره  )خمینی  امام( 80: 1387بستان،.)دهدمی

 فساد و و صالح دانسته جامعه مربی را زن ایشان که چرا نخورد ای لطمه خانواده به که کردندمی تأکید آنجا تا را زنان

 (.301:  6، ج1370، خمینی موسوی)دانستند می مرتبط جامعه آن زنان فساد و صالح به را جوامع

 در بلکه کشورها، داخلی قوانین در تنها نه و بوده روشن نیز رفاهی یها بر دولت حتی امر این اهمیت امروزه

 به بارداری دلیل به کار از اخراج تممنوعی و اطفال نگهداری زایمان، مرخصی چون اموری نیز المللی،بین هایکنوانسیون
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 تعدیل مادران و زنان شغلی شرایط باید و نیست تقلیل یا اغماض قابل مادری وظیفه بنابراین. است شده شناخته رسمیت

 چنان مادری کارکردهای و نقش مورد در گذاریارزش اسالم هایآموزه در همچنین. شود هماهنگ مادری وظایف با و

 به اعتقاد علت به مکاتب این در. باشدنمی جایگزینی قابل... و فمینیستی لیبرالیستی، رویکرد رخالفب که است متعالی

 همین به و شودمی زنان محرومیت و تبعیض باعث و شده تلقی طبیعت جبر نوعی فرزندآوری فردی رفاه و فرد اصالت

 به تولد بدو از فرزندان نگهداری و تاس شده آزاد جنین سقط و شده محدود فرزندآوری قوانینی وضع با دلیل

 .شودمی واگذار دولتی یا مراکزخصوصی

 رشد شخصیت و ارتقاء معنویت وحفظ کرامت انسانی زن   1-3-3

تنها کرامت و منزلت انسانی زن را زیر سؤال نبرد بلکه باید در جهت  ای باشد که نهاشتغال زن باید بگونه

تواند از نیروی کار یک کشور نمی: »فرمایندام معظم رهبری در این خصوص میمق. ارتقاء معنویت وشخصیت او باشد

. های مختلف بی نیاز باشد، اما اینکار نباید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات داشته باشدزنان در عرصه

 (1371 ،یم رهبرمقام معظ اناتیب) .«نباید زن را تذلیل کنند و او را وادار به تواضع و خشوع نمایند

 گذاری کار خانگی زنارزش 1-3-4

های خانوادگی زن مورد توجه و دارای اهمیت بسیار زیادی بوده است و اهمیت نقش نقشدر اسالم همواره 

کار خانگی زن کمتر از کار . خوردتربیتی زنان در جامعه به قدری است که صالح و فساد جوامع بر اساس آن رقم می

 .ز خانه نیستبیرون ا

 عدم بهره کشی و تلذذ جنسی از زنان 1-3-5

واسطه  زن نباید به. ای باشد که جلوی سوء استفاده و بهره کشی از او را سلب نمایداشتغال زنان باید به گونه

به حد شیء و کاال تنزل یابد و از طریق تجمالت و مدهای جدید، مروج محصوالت اش  شاغل شدن و محیط شغلی

در ( ره)امام خمینی . برای چنین محصوالتی در جامعه خود باشد کننده مهمیداری و نیز مصرف نظام سرمایه مصرفی

تواند زن به عنوان یک انسان می در نظام اسالمی: »دهندعبارتی زنان را از تنزل به حد یک شیء بدین گونه پرهیز می

باشد، ولی نه به صورت یک شیء، نه او حق دارد خود را به چنین داشته مشارکت فعال با مردان در بنیان جامعه اسالمی

مقام معظم رهبری ( 92: 3،  ج1378موسوی خمینی، )حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیاندیشند

قتصادی و سیاسی و های اجتماعی و ا پیدا کند؛ در میدان زن باید پرورش اسالمی: »...فرمایندنیز در این باره اینگونه می
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 ،یمقام معظم رهبر اناتیب) ...«همه جا برود و پیشتاز باشد؛ اما در مسائل شهوانی و جنسی ملعبه دست این و آن نشود

1370 ) 

بلکه باید زنان خانه . الگوی زن شاغل در جامعه نباید به عنوان یک الگوی مطلوب برای تمام زنان معرفی شود

مقام معظم رهبری این نکته مهم را در نشست راهبردی زنان و خانواده اینگونه بیان . نددار نیز تکریم و تشویق شو

توانستند بروند کار بگیرند، بعضى بعضى می. گذارى ویژه بشوددار ارزشهاى خانهحتماً بایستى بر روى کار زن : »فرمودند

گفتند ما  -من دیدم زنانى را از این قبیل  -توانستند تحصیالت عالیه بکنند، بعضى تحصیالت عالیه هم داشتند می

زن نرفته کار بگیرد، آن کار هم زمین نمانده؛ . خواهیم این بچه را بزرگ کنیم، خوب تربیت کنیم، نرفتیم کار بگیریممی

. ر گرفته شودى براى اینها در نظیهامثالً بیمه.. .باید از اینجور زنى قدردانى شود. آن ده نفر دیگر رفتند آن کار را گرفتند

 ،یمقام معظم رهبر اناتیب) ...ى که الزم است، باید در نظر گرفته شودیشان، بقیه چیزها هشان، بیم ، تأمین اقتصادى...

1390 )» 

 توان مقوالت مورد توجه ایدئولوژی اسالم را اینگونه برشمرد:به طور خالصه و در یک دسته بندی می

 رشد شخصیت و ارتقاء معنویت زن -1

این  شود که اشتغال زنان نباید کرامت و منزلت انسانی اورا زیر سؤال ببرد و عالوه بردر دیدگاه اسالم بیان می

معنویت او را ارتقاء بخشیده و او را به خداوند نزدیک نماید. براین اساس مقوله  باید سبب رشد شخصیت انسانی او شده و

 زن را شاهدی بر این مفهوم در نظر گرفت. ایو حرفه اشتغال همراه با رشد معنوی، علمی

 رعایت حدود و احکام الهی و اخالق معاشرتی -2

و همچنین رعایت اخالق  بر رعایت حدود و احکام الهی به معنای رعایت حجاب اسالمی در رویکرد اسالمی

تلزم نقض حجاب یا عفاف باشد بنابراین مشاغلی که مس شود.در تعامل میان زن و مرد نامحرم تأکید میمعاشرتی اسالمی

که توجه به این  چرا ای آمیزش با مردان یا خلوت با نامحرمان را موجب شود، از دیدگاه اسالم پذیرفته نیست. یا به گونه

های جنسی به زنان جلوگیری خواهد نمود. براین  ای چون استفاده ابزاری ونگاهمهم از ایجاد فساد و ایجاد مشکالت زمینه

گذاری اشتغال زنان توان مقوالت رعایت حجاب و عفاف و همچنین مقوله عدم اختالط زن و مرد در سیاستیاساس م

 را در توجه به این مفهوم در نظرگرفت.جمهوری اسالمی 
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 های زنان(های شغلی )افزایش توانمندیارتقاء مهارت -3

بیان  در اره مورد تأکید مکتب اسالم بوده وافزایش توانمندی زنان و رشد علمی، معنوی و حرفه ای آنان همو

 بزرگان دین نیز بر تحقق این مهم تأکید شده است.

 توجه و تأکید بر مسئولیت اجتماعی زنان -4

شود، که گاه در شکل توجه به توجه به امور مسلمین، آموزه ای فراجنسیتی دانسته می در بینش اسالمی

نیازهای کالن جامعه و نظام اسالمی، گاه توجه به موازنه قوای اسالم و کفر در  ها، گاه توجه به مشکالت اشخاص و گروه

(. همانطور که 1388یابد )زیبایی نژاد، های تاریخی نمود می مقیاس جهانی و زمانی نیز به شکل توجه به مسئولیت

ی است که سرنوشت جامعه درفصل دوم اشاره شد مسئولیت اجتماعی زنان به معنای سهم و نقش مجموعه زنان در امور

زند. جامعه در این اصطالح اعم از خانواده، جامعه و جهان است. لذا در این نگاه مسئولیت اجتماعی زنان فرای را رقم می

مسئولیت اجتماعی زنان  -گذار اشتغال زنان را ذیل این کالنشود که در صورتی دستگاه سیاستاشتغال آنان تعریف می

 الهام گرفته است. توان گفت در این مفهوم از دیدگاه اسالمیگذاری نماید میاره سیاستببیند و در آن ب -

 ترویج اشتغال متعالی زنان -5

گیرد اشتغالی است متناسب با در رویکرد اسالم نوع اشتغالی که برای زنان مورد تشویق و تأیید قرار می

ی خانوادگی زنان، متناسب با وظیفه مادری آنها وهمچنین هم ها نقشو روحی زنان، متناسب با  های جسمیویژگی

جهت با مصالح خانوادگی و پیوند زناشویی. بنابر نظر اسالم چنین اشتغالی شایستگی و جواز ترویج وتشویق را دارد. براین 

ن، حمایت از مادران ت بانواوق های خانوادگی زن، اشتغال نیمهنقشتوان مقوالت هماهنگی ساختار شغلی با اساس می

شاغل، توسعه مشاغل خانگی، حق برخورداری از مشاوره شغلی توسط بانوان، آموزش اشتغال محور متناسب با شرایط 

 های اشتغال متعالی زنان آمده است را متأثر از این مفهوم دانست. وسایر مقوالتی که ذیل مقوله کالن سیاست

 امنیت شغلی زنان -6

باشد که منظور از امنیت امنیت اقتصادی آنان می اعم از امنیت اخالقی ورویکرد اسالمی امنیت شغلی زنان در

ها نسبت به زنان و نداشتن نگاه جنسی به آنان در فضای اشتغال است و منظور از امنیت اقتصادی  اخالقی حفظ حریم

های بیماری، بیکاری،  آنان در زمانآنان تحقق تعهدات نظام اجتماعی نسبت به زنان شاغل در خصوص تأمین اجتماعی 

 باشد.از کارافتادگی و... می
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 ممانعت از بهره کشی زنان -7

ای ای شده است و براین اساس اشتغال زنان باید به گونهدر دیدگاه اسالم به شخصیت زن و حفظ آن توجه ویژه

واسطه شاغل شدن و محیط که زن نباید به شودباشد که جلوی سوء استفاده و بهره کشی از او را سلب نماید و بیان می

داری اش به حد شیء و کاال تنزل یابد و از طریق تجمالت و مدهای جدید، مروج محصوالت مصرفی نظام سرمایهشغلی

ای برای تنزل جایگاه و برای چنین محصوالتی در جامعه خود باشد تا مبادا از این طریق روزنهو نیز مصرف کننده مهمی 

 نسانی او پیدا شود. شخصیت ا

 تناسب شغل زن با مصالح خانوادگی و پیوند زناشویی -8

با توجه به آنکه  همواره به تحکیم آن سفارش شده است. ای دارد وخانواده در اسالم اهمیت و جایگاه ویژه

نواده و ستون خانواده بخش، خا و در دیدگاه اسالم عنصر آرامش بخشی از اهداف مهم ازدواج در دیدگاه اسالم است آرامش

بخشی در خانواده بر شمرد؛ هر  شاید بتوان از جمله حقوق شوهر یا خانواده را عدم مغایرت شغل زن با آرامشزن است، 

همواره بر عدم تنافی شغل همسران)زنان بخشی به عنوان یک حق یا تکلیف فقهی به حساب نیامده، اما  چند آرامش

 أکید شده است.ومردان( با مصالح خانوادگی ت

 تناسب شغل زن با وظیفه مادری: -9

ای برای تربیت و پرورش نسل آینده قایل است و با تأکید بر نقش مادری و اولویت دادن آن اسالم اهمیت ویژه

ای بدان دارد و اگر قرار باشد اشتغال مادران در ایفای نقش مادری و تربیت نسل نسبت به کار خارج از خانه، توجه ویژه

   دهد ناهنجار تأثیر داشته و متعارض باشد، وظیفه اصلی زن را که مادری و تربیت فرزند صالح است در اولویت قرار می

ان و همچنین به تبع آن حوزه اشتغال (. لذا همواره این مهم را در پرداخت به مسئولیت اجتماعی آن80: 1387بستان، )

کند چه از دهد و همواره بر عدم تعارض شغل زنان با وظیفه مادری آنها تأکید میآنان را مورد توجه و مداقه قرار می

 .های شغلی برای زنان حیث نوع شغل و چه از حیث ساختار شغلی و حتی فراهم نمودن فرصت

 حفظ نشاط زن: -10

های مادری و همسری  نقشجسم او بوده و همچنین به ایفای  روریات در سالمت روح ونشاط زن از جمله ض

نماید ها از جمله حوزه اشتغال زنان تأکید می حوزهبر حفظ نشاط زن درتمامی نماید. لذا در رویکرد اسالمیاو کمک می

 .به صورتی که شغل زن نباید باعث از بین رفتن نشاط او گردد
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 و روحی زن: های جسمیشغل زن با ویژگیتناسب  -11

های روحی و روانی خاص زنان که  کمتر زنان نسبت به مردان، ویژگیاسالم توجه به میزان توان جسمی از نظر

شود، نوع شغلی های شغلی که برای زنان ارائه می تر هستند و... در ایجاد فرصتنسبت به مردان به لحاظ روحی حساس

جهت حضور در محل کار، زمان بازنشستگی،  ساختار شغلی به معنای قوانین و نوع قوانین، شوندارد میکه زنان به آن و

شود، تسهیالتی که برای های ضمن خدمت، که برای آنها طراحی می شغلی، تعهدات کاری، نحوه گذران دوره نحوه ارتقاء

  باشد.شود؛ امری ضروری و انکارناپذیر میزنان در نظر گرفته می

 جایگاه کارآفرینی زنان در ایران 1-4

آنچه در ذیل می آوریم حمایت های قانونی جمهوری اسالمی ایران از اشتغال زنان و کارآفرینی آنان است. به 

نظر می رسد که بیشتر این حمایت ها منوط به مدیریت خانواده از طرف زنان باشد. در اسالم و نظام جمهوری اسالمی، 

مهم است. در این بین ایجاد فرصت اشتغال در خانه و کارآفرینی در منزل، برای مادران درجهت نقش مادری بسیار 

های خانوادگی زنان با کار بوده و به عنوان یکی از نقشاستفاده از ظرفیت زنان به صورت حداکثری و ایجاد تناسب میان 

های  سیاست12. ماده گیردگذار قرار مییاستمصادیق اشتغال خانگی و گسترش آن مورد توجه برخی از نهادهای س

های شغلی مناسب برای مادران فرصت»نماید: ایران، این مهم را اینطور مطرح می اشتغال زنان در جمهوری اسالمی

خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیالت 

های زنان آن را با نظام فکری ها و مسئولیتنقشامری که توجه به آن، از حیث تناسب با سایر « اد شود.تعاونی ایج

با انجام  تا دهدایران به دولت اجازه میبرنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی 80دهد. همچنین ماده اسالم مطابقت می

         کارآفرینی به افزایش اشتغال کمک نماید:  های زود بازدهاقداماتی از جمله ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و بنگاه

 تعادل کاهش عدم کارآفرینی، توسعه پایدار، اشتغال ایجاد راستای در شودمی داده اجازه دولت به (:80ماده)»

 دهد: انجام را زیر هایاقدام نو توسعه مشاغل و منطقه ای

های اشتغال زای بخش خصوصی و  دور و طرح گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه»   

برنامه دوم  6بخش  3در ماده « ویژه درمناطق با نرخ بیکاری باالتر از متوسط نرخ بیکاری کشور...تعاونی؛ به

صنایع  توسعه و حمایت از صنایع کوچک،»انگی تأکید شده است: ازمشاغل خ توسعه نیز بر حمایت
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«. فنی و توسعه و احیاء صنایع دستی با اولویت مناطق روستایی تبدیلی،صنایع و مشاغل خانگی، خدمات

های اجرای برنامه موظف به اولویت سامان دهی مشاغل  برنامه پنجم توسعه نیز دولت را در طول سال 230همچنین ماده 

 از بطذیر های دستگاه و ها سازمان همکاری با دولت» سازد: خانگی برای زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار می

 استیفاء و اجتماعی های عرصه در زنان و جایگاه خانواده نهاد تقویت هدف با خانواده و زنان امور مرکز جمله

« خانواده و زنان امور برنامه جامع توسعه» تصویب  و تدوین با ها زمینه همه در بانوان قانونی و شرعی حقوق

 های از آسیب پیشگیری مربوطه، مقررات و ینقوان بازنگری خانواده، بنیان تحکیم محورهای بر مشتمل

سرپرست  زنان برای خانگی مشاغل ساماندهی اولویت با معیشتی اقتصادی امور ساماندهی و توسعه اجتماعی،

 «خانوار یا بد سرپرست اقدام قانونی نماید.

ج و زمینه سازی ایران ذیل توجه به این مقوله ضمن ترویگذاری کارآفرینی زنان در جمهوری اسالمیسیاست

های خانوادگی آنان بویژه مادری آنها را مورد توجه قرار نقشبرای اشتغال زنان، هم جهت با مصالح خانوادگی، ایفای 

باشد. براین اساس رویکرد فوق، در جمهوری در توجه به این مقوله میاین اساس دارای رویکردی اسالمی  دهد. برمی

در راستای گسترش اشتغال زنان از طریق ارائه تسهیالت به زنان بیکار سرپرست خانوار مورد این اصل را اسالمی ایران، 

قانون  56دهد که زن در کنار تولید اشتغال نباید از وظایف مادری و خانوادگی خود جدا بیافتد. لذا در ماده توجه قرار می

های  در راستای تحقق سیاست» ان آمده است: ایربرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

های بانکی کشور موظف است تسهیالت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر  اشتغال این قانون نظام

های جدید شغلی قرار دهد.این تسهیالت به زنان بیکار سرپرست خانوار و...تا  دولتی به منظور ایجاد فرصت

های اجتماعی های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب همچنین در سیاست« .شودمبلغ سی میلیون تومان معین می

های عنوان شده ذیل بخش اقتصاد آن به اعطای تسهیالت خود اشتغالی به زنان اشاره شده است. همچنین  یکی از سیاست

های خود ای طرحماده واحده برنامه دوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور دولت موظف به اجر 10در تبصره 

به »...: اشتغالی به منظور افزایش اشتغال و تأمین عدالت اجتماعی از طریق اعطای تسهیالت ارزان قیمت بانکی شده است

های اقتصادی کوچک، منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه

قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم دولتی، تعاونی و  44و  43دولت مکلف است در جهت اجرای اصول 
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های اشتغال زا  های اقتصادی بخش تعاونی و اجرای طرحخصوصی در اقتصادکشور، افزایش سهم فعالیت

همچنین « های الزم را به عمل آورد. )خود اشتغالی( از طریق پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانکی حمایت

های تولیدی و خود اشتغالی در  عنوان شده است که دولت جهت توسعه فعالیت رکومذ ماده واحده 11ذیل تبصره 

روستاهای محروم از طریق پرداخت ما به التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک در امور آب، کشاورزی و... در بودجه 

ای در روستاها در ههای منطقبه منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل »  سنواتی پیش بینی نماید: 

های تولیدی و اشتغال زا و خود اشتغالی ...توسعه فعالیت گردد:طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می

 در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابه التفاوت کارمزد وسود بانکی مورد انتظار در امور آب،کشاورزی،

برنامه سوم زنان  56همچنین در ماده « ر بودجه سنواتی...صنعت ،مسکن و امور اجتماعی و پیش بینی آنها د

»  :سرپرست خانوار و بدسرپرست در اولویت جهت دریافت تسهیالت خود اشتغالی نسبت به سایر افراد دانسته شده اند

قانون اساسی نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی  43در اجرای بند دوم اصل 

 20های قرض الحسنه که حداکثر از  مواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپردههریزی نماید که برنامه

درصد بقیه را برای تهیه ابزار کار در اختیار کسانی که برای کار کردن  70کند، حداقل درصد آن تجاوز نمی

  «.اولویت برخوردارند امکان تهیه ابزار در اختیار ندارند...زنان بیکار سرپرست خانوار و...از

با توجه به این مقوله نقش نان آوری زنان سرپرست خانوار و عامل بودن آنها در زنان  ینیکارآفر یگذاراستیس

شان را لحاظ نموده و آنان را در دریافت های خانوادگینقششان را در عین ایفای سایر رفع نیازهای اقتصادی افراد خانواده

غالی که زمینه مناسبی جهت دستیابی آنان به شغلی مناسب با شرایط محیطی محل زندگی شان، تسهیالت خود اشت

این  باشد؛ بر سایر افراد برتری و اولویت داده است. برشان میها و عالیق و روحی آنان و توانمندی های جسمیویژگی

 ایرانقانون اساسی جمهوری اسالمی 43اصل  4دبنچه اینکه باشد. میاساس در توجه به این مهم، دارای رویکردی اسالمی

برآوردن نیازهای انسان در  همچنین فقر و محرومیت و نمودنتأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن  در جهت

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار به کاری معین به ایران جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی

های  بند )ب( بخش سوم منشور حقوق و مسئولیتکند. در این راستا در اشاره می کشی از کار دیگریی از بهرهو جلوگیر

شود. بر این حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق زنان دانسته می ایران،زنان در جمهوری اسالمی

ی و رفع نیازهای او دانسته شده است؛ که توجه به همه اساس آزادی انتخاب شغل در عین آزادگی فرد و در جهت رشد
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گری در انتخاب شغل متمایز خواهد ساخت. لذا نهاد اینها ذیل انتخاب آزادانه شغل، این مقوله را از مفهوم اباحه

ن و در امور زنا یجمهور استیمعاونت رباشد. همچنین میگذار در توجه به این مقوله دارای رویکردی اسالمیسیاست

 نانیکارآفر نیبرتر یسامانه انتخاب مردم یرا رقم زده و اقدام به راه انداز یدیجد هیهدف تجر نیبا ا رانیخانواده در ا

 خود سازد. یمحل نیکارآفر تیموفق یو تالش برا ییآشنا ریرا درگ ییو روستا یجوامع شهر لهیوس نیزن کرده تا به ا

 1397، در سال رانیبرتر ا نیزنان کارآفر یسامانه انتخاب مردمرا تحت عنوان  ، سامانه ایمعاونت امور زنان و خانواده

 . ایجاد کرد تا با این کنش، به نوعی زنان کارآفرین ایرانی تشویق کند

 تحلیل سیستمی کارآفرینی زنان در جمهوری اسالمی ایران 1-5

ه نظر می رسد. زنانی که فارغ از کارآفرینی به صورت جدی در دو دهه ی اخیر برای زنان جدی تر از پیش ب

، 1)کامبریدو تمام مشکالت و نقش های مادری، همسری و خانوادگی سعی در کنشگری در فعالیت های اقتصادی دارند

(. این مهم در ایران نیز در دهه اخیر منش نمایی کرده است و زنان ایرانی سعی در ورود به بازار کارآفرینی و 4: 2020

ن داشته اند. اگر ساختارمند و سیستمیک به مسئله کارآفرینی زنان در ایران نگاه کنیم از همان خالقیت همپای مردا

ابتدا به محدودیت فعالیت زنان در حوزه خالقیت و کارآفرینی خواهیم رسید چه اینکه یک مرد برای رسیدن به ایده آل 

 خود چند مرحله دارد:

 فرد باید تصمیم به انتخاب حیطه و فعالیت خود بگیرد.تصمیم گیری، اولین رکن این مراحل است که  -1

 پس از این که انتخاب صورت گرفت ایده فرد باید به محصول)کاال و خدمت( برسد. -2

از اینجا به بعد است که فرد باید مدلی مطابق ایده ی خود طراحی کند و به قولی نقشه راه اندازی کسب و کار را  -3

ن زمان، برآورد مالی برای زمان ایده و احیانا گرفتن وام، و نهایتا اقدام جهت انجام و شروع بکشد. این مرحله یعنی تعیی

 (. 4: 2020، 2کار)پاگیز و همکاران

با توجه به مراحلی که آوردیم به وضوح می توانیم عدم برابری زنان با مردان را در زمینه راه اندازی کسب و کار 

که از همان مرحله اول که انتخاب حوزه و حیطه کاری کارآفرین است زنان با  مشاهده کنیم. در واقع می توان گفت

مشکل مواجه می شوند چرا که نمی توانند در هر حوزه ی کاری فعالیت نمایند در زمینه انتقال ایده به محصول نیز، زنان 

                                                      
1 Kamberidou 
2 Poggesi 
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ورد چه اینکه قدرت تامین به دالیل مختلف از جمله عدم حمایت عملی دولتی و خانوادگی باز به مشکل برخواهند خ

واقع  مالی را به راحتی ندارند. زنان بیشتر زمان خود را در قالب نقش مادر، خواهر، همسر  مدیر خانواده ایفا کرده اند و در

فرصت تجربه محیط های کاری حرفه ای را کمتر داشته اند و همین امر موجب پایین آمدن توان آنها در مواجهه ی با 

زمینه خلق کار جدید است. از این جهت دولت در خصوص ایجاد فرصت برای زنان کارآفرین باید  فرصت آفرینی در

وزارت تعاون، کار و رفاه تسهیالت بیشتری ارائه دهد تا بتواند از پتانسیل زنان نیز در حوزه کسب و کار استفاده کند. 

ی کشور، و اتیسازمان امور مالی، رتجاریات غاداره کل ثبت شرکت ها و موسس، وزارت صنعت، معدن و تجارتی، اجتماع

سامانه چه  سازمان هایی از این دست می توانند در زمینه کارآفرینی زنان بسیار موثر افتند. واقعیت این است که اگر

شکل گرفت اما از لحاظ عملی، کمک چندانی به رویه شدن  1397در سال  رانیبرتر ا نیزنان کارآفر یانتخاب مردم

زنان کارآفرین انجام نشده است. این در حالی است که می توان گفت که خروجی کارآفرینی زنان می تواند حمایت از 

 بسیار در چرخه اقتصاد کشور موثر باشد که شمائی از آن را بیان می کنیم:

ی و خودباوری زنان در عرصه اجتماعی و فعالیت های اقتصادی که می تواند مشکل خیل عظیم بیکاران دانشگاه-1

غیردانشگاهی را حل کند. این طرح می تواند زنانی را تربیت کند که در کنار همدیگر و همکاری مستقل، هم وظیفه ی 

 دینی خود را با پوشش و رفتار مناسب در محیط کار در کنار زنان دیگر انجام می دهند و هم اقتصاد را پویا تر می کنند.

مادران وجود دارد می توان در خالقیت و کارآفرینی نیز نشر یابد و زنان حس کمک به دیگران، که در مهر و عطوفت -2

خالق با میل به حمایت و یاری دیگر اقشار جامعه، تالش هدفمند را پیش گیرند. این احساس می تواند در بلندمدت، 

 اهرمی برای حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست در ایران از طرف زنان کارآفرین باشد. 

رائه مدل های کارآفرینی و خالقیت به زنان و دختران دانشگاهی، که می تواند ضامن خلق کارهایی درخشان تری در ا-3

آینده باشد. چه اینکه اگر آموزش درست و مدل راهبردی برای دانشجویان ایجاد شود خالقیت نیز به پشتوانه آن شکل 

 خواهد گرفت.
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 مقاله مدل سیستمی ورودی و خروجی کارآفرینی زنان را می آوریم: در ذیل به عنوان جمع بندی این

 

 مدل پیشنهادی مفهومی کارآفرینی زنان در جمهوری اسالمی ایران

 ورودی سیستم                     خروجی سیستم                                                                         

 
 

 

 

 

 

 شور و اشتیاق در جامعه و زنان-1

 حس امیدواری-2

 اقتدار دولت-3

 

 

 

 
 

 

 

 یبرا یریگ میتصم-1

 ینیکارآفر

 نیفرد کارآفر دهیا -2

شدن به  لیتبد یبرا

 محصول و خدمات

و راه  یاتینقشه عمل -3
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 گرانید

 یارائه مدل ها -3
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 یدانشگاه
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 نتیجه گیری

دیریت آن بسیار اهمیت دارد. در سال در اسالم، زن به عنوان سکینه معرفی شده است بنابراین نقش زن در خانواده و م

های اخیر کنشگری زنان مسلمان در جامعه و به دنبال آن تمایل به کارآفرینی ضرورت پرداختن به جایگاه زنان را در 

نان کارآفرین دارد. البته این نکته حائز اهمیت است زایران ایجاد کرده است. در این راستا دولت وظایفی را در حمایت از 

ی می گوییم دولت کارآفرین به این معنی نیست که تغییر و تحوالت فقط در بخش دولتی رخ می دهد، بلکه که وقت

منظور، نقش راهبردی برای هر بخش های خصوصی عمومی است. عصر امروز، عصر سرعت، تحول فناورانه، ارتباطات 

فرینان کوچک که بیشتر نقش مادری را به عهده کارآ گسترده و رقابت شدید است که در یکدیگر تاثیر می گذارد. بنابراین

دارند به همکاری دولت در زمینه های مختلف نیاز دارند. آنان مانند کارآفرینان بزرگ قادر به پرداخت مبالغ هنگفت به 

کند  یبه آن فکر م نکهیکار خود را به محض ا نیکارآفر کارشناسان و مشاوران برای حل مشکالت کاری خود نیستند.

و  ردیکند، پروانه کار بگ یم افتیالزم را در یکار/ شرکت خود را به ثبت برساند، مجوزها دیکند، بلکه ابتدا با یع نمشرو

 یدولت مختلفبا ادرات  دیبا نانیاست و در اکثر مواقع، کارآفر ریمراحل وقت گ نیا ی. تمامدیدر خواست وام نما یحت

به  فاتیتشر نیمقصر دانست، اما ا یادار فاتیتشر نیا یوان دولت را برات یم یبه راحت یسروکار داشته باشند. از طرف

در  نیاست. ثبت شرکت از کارآفر ریاجتناب ناپذ دیکار جد کیالزم قبل از به ثبت رساندن  یها یریگیمراحل و پ  لیدل

این در حالی است . کند یم تیکنند، حما ییرا جعل و از نام شرکت او سودجو اوکه ممکن است محصوالت  یمقابل رقبا

که دولت بیش از اینکه به دامنه کارآفرینی زنان به عنوان یک فرصت نگاه کند به دنبال تحدید آن به مشاغل خانگی 

د و قوانینی که آوردیم این مدعی قابل اثبات بوده است. البته تالش هایی هم برای قدرت مند شدن راست و در اکثر موا

برتر  نیزنان کارآفر یسامانه انتخاب مردم 1397در سال  معاونت امور زنان و خانوادهه زنان کارآفرین شده است از جمل

ایجاد کرد که نوعی شوق و امید را به زنان کارآفرین برای پیشبرد اهداف خود می دهد که امیدوار کننده است.  رانیا

فرین در قیاس با مردان کمتر وجود دارد؛ آنچه در این مقاله بدان رسیدیم این است که فرصت های برابر برای زنان کارآ

در این بین سه مرحله را برای شروع روند کارآفرینی در بین زنان و مردان را از نظر گذراندیم: مرحله تصمیم گیری که 

فرد در پی شناسایی ایده آل های خود برای کارآفرینی است؛ مرحله تبدیل ایده به محصول یا خدمات، که فرد قدم های 

واقع نقشی اساسی  آغازین خود را برای شروع کار برمی دارد و نهایتا بهره وری با توجه به نقشه عملیاتی راه که درعملی 

در کارآفرینی ایجاد می کند. روشن است که زنان برای تحقق رویای خالقیت و کارآفرینی در این سه مرحله کمتر با 



 رانیا یاسالم یجمهور در زنان ینیکارآفر گاهیجا یواکاو

123 

 

نان در محیط های کار گرفته تا نقش هایی که زنان در کنار مردان قابل قیاس هستند؛ از کم بودن تجربه ی عملی ز

کارهایشان به عنوان مادر، همسر مدیر خانواده دارند موید این ادعاست که زنان در بازار رقابت کارآفرینانه با مردان نیازمند 

یشرفت اقتصاد کشور شناسه را به عنوان خروجی کارآفرینی زنان در پ 3حمایت هستند. براین اساس ما در این مقاله 

ی، که اقتصاد یها تیو فعال یزنان در عرصه اجتماع یخودباور -1احصاء نمودیم و در قالب یک مدل بیان کردیم: 

پتانسیل و نیروی جدید زنان را در چرخه اقتصاد کشور به منصه ظهور می رساند و حتی می تواند در خیلی از جهات، 

، که می تواند گرانیحس کمک به د-2 ی از مشکالت اقتصادی کشور رفع گرددایده آفرین و خالقانه عمل کند تا برخ

و  ینیکارآفر یارائه مدل ها-3موجب انعطاف بیشتر سیستم شغلی موجود در کشور برای پیشرفت بیشتر شود و نهایتا 

م به تخصصی شدن و ی که البته هم امکان مهار بیکاری زنان را فراهم می آورد و هبه زنان و دختران دانشگاه تیخالق

 .مهارت پذیربودن زنان در این حیطه کمک شایانی می کند
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Analysis of the status of women's entrepreneurship in the Islamic 

Republic of Iran 

1  i.jafarinasab   ,    m.valikhani dehaghani *2 

 

Abstract 

In recent years women in entrepreneurial activity is very considerable, given the scope of 

the employment of women in terms of growth and development of their talents and 

abilities of women, but also according to their family roles is very important. In fact, 

women in the work, usually as children, spouses and family management activity and 

activism and being a mother to have more to them than men harder. Islam believes in 

equality of the sexes in many directions and instructions given on the employment status 

of women in society and in the workplace is to be maintained. The aim of this paper is to 

sort the issue of women's entrepreneurship in the Islamic Republic examine to determine 

its strengths and weaknesses with this analysis. What the Iranian women's 

entrepreneurship few years ago and felt the need to analyze this matter.In the meantime, 

after the revolution, the Islamic Republic's efforts for entry of women into the labor 

market and, of course, has done entrepreneurship and job creation that we've discussed in 

this article. It seems that the government of the Islamic Republic of fewer jobs for women 

have shown great entrepreneurship. The aim of this study was to analyze the pathology 

of women's entrepreneurship in the Islamic Republic with a view to scientific thought and 

action take advantage of half of the population to be determined. Our research is 

descriptive-analytic method. 

Keywords: Woman, employment, entrepreneurship, activism, family. 
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