
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 ( 26)در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  

 عرصه های مدیریتی نگاهی به جایگاه زنان در 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه 

موجبات رشد و شکوفایی در آحاد مردم به ویژه زنان روی داد  یکه در پرتو انقالب اسالممهمی روحی  و تحوالت فکری

بعد از پیروزی انقالب اسالمی زنان با پیشرفت در عرصه تحصیل و کسب مدارج علمی و  هرچه بیشتر آنها را فراهم آورد.

مدیریتی ارتقا دادند و بسترهای اجتماعی توانمندیهای خود را در حوزه های مختلف برای حضور در عرصه های  ،دانشگاهی

را فرهنگی و نوع نگرش رهبران نظام به حضور و نقش آفرینی زنان در جامعه نیز به این موضوع کمک کرد تا حضور خود 

در سالهای  مدیریتی هایعرصهنقش زنان در دارد بر  نگاهیاین گزارش های مدیریتی به تدریج افزایش دهند. در عرصه

 . در مقایسه با قبل از آن پس از انقالب اسالمی
 

 قایسه آن با قبل از انقالبم زن در جمهوری اسالمی و و اهمیت نگاهی به جایگاه   

سالمی از جهات مختلف سی.. ( زنان در دوران قبل از انقالب ا سیا سواد و آموزش و حقوق اجتماعی  هم طراز با مردان  )

صت بروز و ظهور  نبودند و د. و این به دلیل نوع رویکرد حکومت و نظام فرهنگی حاکم بر دننیافته بو شان راتوانمندیهایفر

شور  سی ک سا سال جامعه آن زمان بود. به لحاظ قانونی در تدوین اولین قانون ا و اعطای حق رای به مردم، زنان  (1290)

قانون منع حق راى  .... قرار گرفتند و از حق رای محروم شدنددر ردیف صغیران، ورشکستگان، مرتکبین قتل و سرقت و 

سال  صر عقیده دارند که اعطای حق رای به زنان در دوره پهلوی به قوت خود باقى بود.  1341زنان تا  برخی مورخان معا

از نمادهای  که نشانه اعطای آزادی سیاسی به جامعه باشد، سوءاستفاده صوریشمسی بیش از آن 40دوم در ابتدای دهه 

های سیاسی دست این امر تنها باعث شد که برخی زنان طبقات باال و خاص جامعه به برخی مناصب و پست.نوگرایی بود

فریبانه و ادعای برابری رای تبلیغات عوامهای سیاسی فرصت مناسبی بیابند و رژیم، بعد از حضور همین تعداد زن در مقام

ولی منظور اصتتلی اعطای حق رای به زنان که فراهم کردن بستتتر مناستتب برای  .حقوق زنان و مردان را به دستتت آورد

  .1گاه برآورده نشدمشارکت عموم زنان است، هیچ

                                                           
 21/11/87خانواده؛  و زن تحقیقات وبسایت مرکز انقالب اسالمی، از بعد و قبل زنان جایگاه بر مروری -1

 
 های مدیریتی داشتند.عرصهقبل از انقالب به واسطه پایین بودن سطح سواد و تحصیالت و مهارتها، زنان کمتری توانمندی الزم را برای حضور در -

یافتند نیز اغلب از  زنان صاحب منصب سیاسی قبل از انقالب در دوره پهلوی ها انگشت شمار بودند و آنها که به مجلس شورا و یا سنا راه می -

 بودند. همسران و بستگان رجال و متنفذین یا امرای ارتش

دانش و بینش و کسب مهارتها را برای عموم زنان در کنار مردان فراهم کرد و با ارتقای انقالب اسالمی بسترهای الزم برای گسترش تحصیالت و -

 تحصیلی و علمی، زنان بسیاری توانمندی حضور در عرصه های  مدیریتی راکسب کردند.

درصدی  60ها با رشد ریمار در استانداآایم که این زنان بوده درصدی مدیریت 16.5یکسال گذشته، در سطح کالن مدیریتی شاهد رشد در  -

 .مدیریت زنان همراه بوده است

 در دوره دهم افزایش یافته است.    %5.9در دوره اول به  %1.2نسبت نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی از-

 فعالیت دارند. زن در کشور معاون فرماندار  9بخشدار و  20حاضر سه فرماندار زن، حال در  -

 .میزن دار ینفر قاض 1000از  شینفر بودند، االن ب 33 رانیدر کل ا یقاض یهاقبل از انقالب خانم -

 نفر رسیده است. 2547142به  متخصصانو  قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران، در مجموع تعداد زنان در میان 95سرشماری سال  طبق-
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  تفاوت نگاه محمد رضا پهلوی و امام خمینی به زنان 

شن ره قبل ووآنچه تفاوت جایگاه زن در د سالمی را رو ضا پهلوی و کند به تر میبعد از انقالب ا تفاوت نگاه میان محمد ر

صوص زنان و جایگاه آنها ست عقل زن ناقصبر می امام خمینی )ره( در خ شعار  گردد. یکی معتقد ا ست و در عین حال  ا

سر می ستفاده که عمال نتیجه دهدحداکثر آزادی از نوع غربی آن را برای زنان و مردان  ای جز تضعیف جایگاه و هویت و ا

 : ها داردداند و اعتقاد به حضور فعال زنان در همه عرصهمیی جامعه بو دیگری زن را مر ابزاری از زن ندارد

تر از مردان است و البته استثنائاتی عقل زنان به طور کلی ناقص» گوید:با یک خبرنگار می محمد رضا پهلوی در مصاحبه

دهد و در تواند پس از او به اداره امور مملک بپردازد پاسخ نمی)فرح دیبا( می او در خصوص اینکه آیا شهبانو« د.هم دار

 .1دهدمواجهه با سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه پس چرا او )فرح دیبا( را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده نیز پاسخی نمی

در مقابل، امام خمینی چه قبل از انقالب و چه در دوران پیروزی و پس از انقالب اسالمی همواره بر حضور موثر و آگاهانه 

یک برابری  «زن انسان ساز است؛ قرآن انسان ساز است.» فرمایند: خمینی)ره( میامام زنان در همه عرصه ها تاکید دارند. 

فرمایند: زنان باید در تمام مقدرات جمهوری اسالمی کنند و در جای دیگر میبین قرآن و نقش تربیتی زنان تعریف می

همه ملت » فرمایند:جایی دیگر میدر 2.دخالت کنند؛ از کالن تا جزء. ایشان نظرشان این بود که زنان باید دخالت کنند

شود، مرد اند بسازند، ایران با دست تنها مرد ساخته نمیای را که برای ما گذاشتهو چه مردان باید این خرابه ایران چه زنان

های ها در عرصهترین؛ این فرامین عاملی شد تا زنان به عنوان متعهدترین و متخصص«و زن باید با هم این خرابه را بسازند.

های های رهبر معظم انقالب نسبت به حضور زنان در عرصهرویکرد در دیدگاه و تداوم این المللی بدرخشندداخلی و بین

خودباوری و هویت اسالمی زمینه رشد و تعالی زنان را در جامعه فراهم ساخت و فرصت حضور آنها را در مختلف با ایجاد 

 3 .ها قدم بردارندتر کرد تا بتوانند به شکل توانمندتری در همه عرصهجامعه پررنگ
 

 تاریخچه حضور زنان در عرصه های مدیریتی قبل از انقالب 

شاه، نام هیچ زنی به عنوان مدیر سیاسی در ایران ثبت نشد، اما در دوره محمدرضا پهلوی از سال   در دوره سلطنت رضا

د و از ش های اجرایی کشور، فرخ رو پارسا به معاونت وزارت آموزش و پرورش منصوبنخستین بار در تاریخ دستگاه 1342

سال  1347سال  ست. در  شاه)فرح پهلوی 1346وی اولین و تنها وزیر زن ایرانی بوده ا ست به( همسر  بت نیا شورای ریا

سی زنان  سیا صب  شد که در آن زمان باالترین من صوب  سا، . در کابینه امیرعباس هویدا، غیر از فرخبودسلطنت من رو پار

سال  شتند. عالوه بر این دو  56تا  54مهناز افخمی از  ضور دا شاور امور بانوان ح سپس آموزگار به عنوان م سی و  ، شم

لین زن (، مهین زندی او1340دخت اردالن، به عنوان اولین نماینده ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل)توان از ظفرمی

 .منصبان سیاسی نام بردحومه کرج و مهرانگیز دولتشاهی اولین زن سفیر ایران در دانمارک هم به عنوان صاحب ربخشدا

به  1342و عالوه بر اینها تعدادی نیز از  نفر( بوده است. 8بنابراین شمار زنان صاحب منصب در این دوره کمتر از ده نفر)

 1342در انتخابات ستتال راه یافته به مجلس اولین گروه از زنان  لی و ستتنا بشتتوند.بعد توانستتتند وارد مجالس شتتورای م

ضور در دو مجلس . البته بودند« کنگره آزاد زنان و آزاد مردان» هاینامزد سی معتقدند زنانی اجازه ح سیا برخی مورخان 

                                                           
 12/11/93، دیدبان، در قبل و بعد انقالب رانیزنان ا تیوضع -2
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شورای ملی را می ستسنا و  سیا سو بودند. یافتند که با  سران و های حاکم رژیم منطبق و هم سیاری از این زنان از هم ب

 1 .شدندبستگان رجال و متنفذین یا امرای ارتش محسوب می
 

  نقش زنان در عرصه های مدیریتی بعد از انقالب اسالمی 

ساسی جمهوری اسالمی انعکاس یافتترین موضعصریح  . ه استگیری انقالب اسالمی نسبت به مشارکت زنان در قانون ا

ای مشارکت زنان در تمامی بر قانونی راه و نشده مقرر جنسیت دلیل به معنا و تنها هیچ تبعیضی در لفظدر این قانون نه 

سالمی ها فراهم آمدهصحنه شانه نگرش مثبت رهبران انقالب ا شده که ن شان خانوادگی و اجتماعی زنان نیز حمایت  ، از 

 2.به مسائل زنان است
 

 

 اسالمی صاحب منصب پس از پیروزی انقالب زنان        

مدیریت توسعه پایدار در "عنوان با  ،"تجارب زیسته زنان مدیر"نشستهای تخصصیمعصومه ابتکار در اولین برنامه از 

هستند این درحالیست که بسیاری از آنها از توانمندی درصد از کارمندان جمهوری اسالمی زن  40گفت:  "دوران معاصر

طی آمارهای یکسال گذشته، در سطح کالن مدیریتی  .علمی و تجربه کافی برخوردارند اما به آنها فرصتی داده نشده است

ه بوده درصدی مدیریت زنان همرا 60ها با رشد مار در استانداریآایم که این درصدی مدیریت زنان بوده 16.5شاهد رشد 

 3.باشد. یسازانیجامعه موجب تحول و جر یتواند برایم یزنان از هوش عاطفبرخورداری  .است

جایگاه حضور زنان در عرصه سیاست، در مجلس شورای اسالمی بروز و ظهور یافت. اولین  : مجلس شورای اسالمی -الف 

در . های پس از آن افزایش یافترو بود ولی در سالدرصد نمایندگان زن مجلس هرچند در ابتدای انقالب با کاهش روبه

درصد نمایندگان  1.5نفرشان به مجلس راه یافتند و این تعداد  4نفر داوطلب شدند که  90دوره اول مجلس شورای اسالمی 

نفرشان به مجلس  17زن داوطلب نمایندگی مجلس بودند که  1234آن دوره را شامل می شد. اما اکنون در دوره دهم 

 درصد رسیده است. 11راه یافتند. درصد نمایندگان زن نسبت به کل نمایندگان در این دوره به 
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 ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی و نماینده در داوطلبسهم زنان 

  نمایندگان کل ازدرصد  کل نمایندگانتعداد  نمایندگان زنتعداد  داوطلبان زنتعداد  ادوار مجلس

 1.2 327 4 90 دوره اول

 1.5 274 4 32 دوره دوم

 1.4 278 4 47 دوره سوم

 6.9 275 9 86 دوره چهارم

 5.1 277 14 351 پنجمدوره 

 4.4 297 13 504 دوره ششم

 4.4 294 13 827 دوره هفتم

 2.8 288 8 585 دوره هشتم

 3.1 288 9 390 دوره نهم

 5.9 290 17  1234 دوره دهم

     

 
  

سالمی روندی کند اما امی شورای ا ضور زنان در مجلس  ست. بطوریروند افزایش ح شی بوده ا که در دوره دوارکننده و افزای

کل داوطلبان  %11 انزن .ایمبوده داوطلبان زندرصتتدی تعداد  3دهم نستتبت به دوره قبل )مجلس نهم( شتتاهد افزایش 

 تعداد زنان راه یافته به مجلس نیز نسبت به دوره قبل تقریبا دو برابر شده است. .اندنمایندگی این دوره را تشکیل داده

در دهه اخیر ترکیب جنسی اعضای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور نشان  :شوراهای اسالمی شهر و روستا -ب

، وراهادر این ش فعال زنان تعداداند. دهد که این شوراها زمینه مشارکت فعال زنان را در رقابت پویا با مردان فراهم کردهمی

شوراهای اسالمی شهر و روستا از   .های کوچک بیانگر ایجاد زمینه فعالیت سیاسی برای زنان استهرستانشحتی در 

اند که از سوی جامعه محلی بریم، میزبان حضور زنانی بودهبسر میپنجم نخستین دوره آغاز به کار خود تاکنون که در دوره 

اند. بر اساس آمارهای موجود در وهله نخست حضور زنان خود برگزیده شده و راهی شوراهای اسالمی شهر و روستا شده

است. اما از آنجایی که تعداد زنان در قیاس با مردان بسیار کمتر بوده، زنان دوره پایدار بوده 5در شوراها مستمر بوده و در 

براساس آمار موجود، تعداد  اقلیتی هستند که در سایه اکثریت قاطع و دائمی مردان جوالن عمل قابل توجهی نداشته اند.

 :دوره شوراهای شهر و روستا بدین قرارند 5داوطلبین به تفکیک جنسیت در 
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 1به تفکیک جنس شهر و روستا یاسالم یشوراهاداوطلبان ادوار مختلف انتخابات 

 مردانسهم   سهم زنان کل داوطلبان مردان داوطلب زنان داوطلب 

 % 97.8 % 2.1 336138 328862 7267 1377 دوره اول

 % 97.3 % 2.6 218957 213090 5867 1381 دوره دوم

 % 97.1 % 2.8 247759 240628 7131 1385 دوره سوم

 % 95.3 % 4.6 259664 247568 12096 1392دوره چهارم

 % 93.6 % 6.3 278452 269450 17885 1396 دوره پنجم

 

 
 

شانی، ی محمدعل دیسبه گفته  شهرداریاف سازمان  شورها و دهیاریرئیس  ستا، در حوزه ،های ک شهر و رو های مدیریت 

ستاها و  3547 سالمی رو شوراهای ا ضو  شهری نیز  2393زن ع زن  482نفر نیز دهیار زن هستند، همچنین در مدیریت 

هزار دهیاری در اقصی  37قریب به   .زن هم به عنوان شهردار مشغول به فعالیت هستند 8عضو شوراهای اسالمی شهر و 

ها حضتتور پویا و فعالی در عرصتته مدیریت گیری دهیاریکنند که در این میان زنان از بدو شتتکلنقاط کشتتور فعالیت می

نفر و با آغاز دوره پنجم  2167به درصتدی  43با رشتد  93ستال  دربانوان دهیار  ستهم اند.گذاشتته روستتایی به نمایش

در این میان زنان عضو شوراهای روستا نیز سهم مهمی را به  نفر افزایش یافته است. 2393شوراهای اسالمی تا کنون به 

نفر از زنان، عضو شوراهای روستا بوده و در  2428خود اختصاص داده اند که به طور مثال در دوره چهارم شوراها، تعداد 

درصدی را شاهد هستیم  50نفر افزایش یافته است که رشد تقریبا  3547م شوراهای اسالمی نیز این تعداد به دوره پنج

که استان های خراسان رضوی، کرمان، مازندران، سیستان و بلوچستان و گیالن به ترتیب دارای بیشترین دهیاران زن در 

  2پنجمین دوره شوراهای اسالمی هستند.

 

 

                                                           
 . برگرفته از آمار اداره انتخابات وزارت کشور.  1
 9/2/97، ایسنا، شهر و روستا یزن در شوراها 6000از شیحضور ب.  2
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 در پنجمین دوره شوراهای اسالمی روستا و دهیاری ها نسبت به دوره چهارم افزایش سهم زنان

 میزان رشد 93سال  96سال  
 % 50 2428 3547 زنان عضو شورای اسالمی روستا

 % 43 2167 2393 دهیار زن

  

این میزان در بوده است. درصد  15.2، 92رتبه و مدیران در سال درصد حضور زنان در میان قانون گذاران، مقامات عالی

نفر؛ دستیار  3تعداد معاونان رییس جمهور  95تا سال همچنین  درصد بوده است . 84.8،  92خصوص مردان در سال 

در  .1اندنفر بوده 3نفر و فرماندار  201مدیران کل و روسای ادارات  نفر، مدیران ارشد 12ویژه یک نفر، معاونین وزارت 

 فعالیت دارند. زن معاون فرماندار  9بخشدار و  20ن، حاضر سه فرماندار زحال 

آفرینی و حضور زنان در اداره امور کشور، تنها نباید به البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که در ارائه آمار نقش

جمهوری، نشینان زن مجلس شورای اسالمی اکتفا کرد؛ چرا که زنان درجایگاه های دیگری همچون مشاور رئیس کرسی

اند اند. زنان امروز توانستهکرده را به خوبی ایفا خود های اجرایی کشور نقشفرماندار، شورای شهر و یا دیگر مسئولیت

های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به نمایش همگان توانایی، کارایی، هوش و درایت باالی خود را در عرصه

 .2باشندرسان مشکالت کشور بگذارند و یاری

 

 1395تعداد زنان در مناصب عالی کشور بر اساس اطالعات سرشماری سال 
 بخش عمومی بخش خصوصی

 مناصب زنان
 مرد و زن زن مرد و زن زن

قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و  287145 71250 431423 49238

 مدیران
 متخصصان 1185676 555870 535861 211490

 جمع 4322701 954353 15255893 1592789

 

 ییقضا یهازنان در احراز پست یباز شدن فضا برا ی نظام اسالمی،از دستاوردهادیگر  یکی 3زنان و منصب قضاوت -پ

در کل  یقاض یهاقبل از انقالب خانم، استان تهران یکل دادگستر سیرئ ییمعاون قضای، داود دختنیمهبه گفته  است.

گرفته تا  یاریاز بدو کار داد ییمختلف قضا یهاکه در پست میزن دار ینفر قاض 1000از  شینفر بودند، االن ب 33 رانیا

کشور، در دادگاه  یعال وانید یزن در دادسرا یهستند. قاض فهیکشور است، مشغول انجام وظ یعال وانیشغل که د نیباالتر

مشاور در دادگاه  یقاض یدر حال حاضر خانم ها .میما قضات زن دار دیکه شما فکر کن یپست نظر و در هر دیتجد یها

 سیکل و معاون رئ سیمشاور باشد، معاون رئ یبا اخذ نظر قاض دیدادگاه با میدارند که طبق قانون تصم تیّخانواده فعال

 یبعض یبرا رایاخ. هستند تیّ سطوح مشغول فعال یزنان هستند. قضات زن در تمامنیز  ییقضا یکل محاکم در مجتمع ها

                                                           
  16/10/96، ایسنا، رانیو مد رتبهیقانون گذاران، مقامات عال انیدرصد حضور زنان در مزهرا شجاعی استاد دانشگاه،  1
، وبسایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست امروز و فردا روز،ی: دیاسالم رانیزنان ا، عبدالکریم گراوند، معاون مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور 2

  30/3/95جمهوری، 
 3/7/97، فارس، قاضی زن داریم 1000نفر بودند، امروز بیش از  33قبل از انقالب قضات زن در ایران  3



 

7 

 

 یاجرا یهاپرونده ستین یازین گریابالغ د نیاحکام صادر شده و با ا یاجرا یمشاور با حفظ سمت، ابالغ دادرس یهااز خانم

 توانند دستورات را خودشان صادر کنند.یاحکام م یها به عنوان دادرس اجراکسب دستور به دادگاه برود؛ خانم یاحکام برا

 1سایر موارد-ت

درصتتد زنان ایرانی در بخش  22نشتتریه ویژه زنان، مشتتغول بودن  25نشتتریات توستتا زنان، وجود درصتتد  40مدیریت 

فعالیت  درصد زنان در بخش صنعتی نساجی، پوشاک و صنایع دستی، 25درصد در بخش خدمات، فعالیت  52کشاورزی، 

نان در  عال از دیگر  11ز عاونی ف حادرصتتتتد از یکصتتتتد هزار ت نان در  حاضتتتر استتتتت.موارد نقش آفرینی ز  ل 

سهم  همچنین طبق آمارها، ستخدام دولتی، زنان  صی  27/2در بخش ا صو صد را از آن خود کرده اند اما در بخش خ در

ضور زنان به  شرکت های دانش بنیان نیز  72ح ست، تعداد مدیران زن در  سیده ا صد ر  17ت زنان در نفر، فعالی 320در

سیاسی و حزب ) شجویان نیز از دیگر فعالیت 47سمت دبیرکلی زنان(، سهم تشکل  های زنان به درصدی زنان از کل دان

              .رودشمار می

     

 های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجراییسهم کنونی زنان از حضور در عرصه
 درصد40 مدیران نشریات

 مورد 25 نشریات ویژه زنان

 درصد 22 اشتغال در بخش کشاورزی

 درصد 25 یدست عیپوشاک و صنا ،ینساج یبخش صنعت

 درصد 11 تعاونی های فعال

 درصد 27.2 سهم زنان از استخدام دولتی

 درصد 72 بخش خصوصیسهم زنان از استخدام 

 نفر 320 مدیران زن در شرکتهای دانش بنیان

 تشکل 17 ب )سمت دبیرکلی زنان(احزاسیاسی و های فعالیت زنان در تشکل 

 نفر 817 دستگاه های اجرایی مشاور امور بانوان

 نفر 2 معاون استاندار

 نفر 50 مدیران کل استانداری ها

 نفر 49 مدیران کل در دستگاههای اجرایی

 نفر 40 معاون مدیر کل در استانداری ها

 نفر 215 معاون مدیر کل در دستگاههای اجرایی

 نفر 4 فرماندار زن

 نفر 7 معاون فرماندار زن

 نفر 220 بانوان در فرمانداری هامشاور امور 

 19 بخشدار

                                                           
 25/1/96، ایرنا، که دارند یکه رفته اند، نگاه یشهر و روستا؛ راه یاسالم یزنان و شوراها.  1
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  کالم آخر     

اند قابلیتها و توانمندیهای خود و دانش و بینش توانستهی زنان به لحاظ تحصیل، مهارت طی سالهای پس از انقالب اسالم

هایشان دلیل شایستگی را در پرتو فرصتها و بسترهای قانونی و اجتماعی که برایشان فراهم شده به فعلیت در آورند و به

در عرصه های مدیریتی،  در حضور زنان کسب کنند البته قطعا این حد از پیشرفتمناصب مدیریتی را در سطوح مختلف 

ضرورتها و توان سب با  ست اما نه کافی و نه متنا ست، بلکه گرچه قابل تقدیر ا نوید بخش مندیهای زنان در جامعه کنونی ا

به ویژه آن ستای آرمانهای نظام اسالمی است. تر از امروز در رادر ساختن فردایی بهتر و متعالی حضور فعالتر و پویاتر زنان

سئوالن نیز بر ارتقای کمی ) که هدفگذاری و تالش دولت و ضور موثرتر آنان در  30م صدی( و کیفی جایگاه زنان و ح در

   .سطوح باالی مدیریتی کشور قرار گرفته است

 

  

   


