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 ه چكید
اما اقتصاددانان  .به کار رودهای گوناگون ها و پارادایمحوزهتواند در  که میاست غنی  یمنفعت مفهوم

در  اشاره دارند. )یعنی منفعت اقتصادی(عتفاز من ینوع خاص ای همواره بهنظرانهگرایی تنگبا تقلیل
قصد دارد فراتر از رویکرد  مقاله . اینکنند بر روی انواع مختلف منافع تاکید می شناسانجامعهحالی که 

زنانه را  منفعت هایشناسی اقتصادی جدید، ویژگیجریان اصلی عمل اقتصاد، به کمک رویکرد جامعه
 پرسش این به اکتشافی_این پژوهش کیفی کشف کند. دیجیتال عصر در مدرن دستی حوزه صنایع در

 دنبال به مدرن دستیصنایع حوزه در دخو کارآفرینانه کنش در زنان آیا که داد خواهد پاسخ اساسی
 ابعاد به پرسش این به پاسخ خالل از و منافع؟ انواع یا هستند اقتصادی( منفعت)عمدتا نوع یک کسب

 زنان دهد کهمطالعه حاضر نشان می. بنابراین شد خواهد پرداخته نیز زنانه طلبیمنفعت گوناگون
تیصال اقتصادی، بلکه برای کسب انواع منفعت)شامل نه به دلیل محرومیت و اس سازنده در این حوزه،

ای(دست به کارآفرینی منفعت استقالل طلبی، منفعت عاطفی، منفعت خودشکوفایی و منفعت شبکه
 تقویت مجازی هایبستر شبکه در ای شبکه ارتباطات ایجاد طریق انواع منافع را ازاند. همچنین آنها  زده

 دستی اجتماع سازندگان صنایع بین در را زنانه گفتمان از صلحا کرده و از این طریق، پیامدهای
 بلکه نیست اضطرار و استیصال از برآمده نیاز یک زنان برای کارآفرینی مبنا این بر .دهندگسترش می

 کارآفرینی است. معاصر جامعه در زنان گی سوژه بر تاییدی و استقالل برای آگاهانه انتخاب یک
 را دیگر سوی از عمومی حوزه در مشارکت و سو یک از خصوصی حوزه به وفاداری تالقی فرصت
  است. آورده ارمغان به زنان برای را جمعی و فردی منفعت همزمان و سازد می فراهم

 زنانه منفعت اقتصادی، کنش زنان، کارآفرینی منفعت، اقتصادی، شناسی جامعه کلیدی: واژگان
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  مقدمه .1

رفته تا گهای مختلفی کاربرد دارد، از زبان روزمره  ر زمینهمفهوم منفعت اغلب و به راحتی د

های علوم اجتماعی. معنای آن ممکن است آشکار به نظر برسد اما فراتر از  سیاست و گفتمان

 یا دهد و ها را تغییر می افراد و یا گروه کنشکه همواره  نستدا ی ینیروتوان  ت را میعمنف ،این

د خودخواه باشند؛ اینکه کشوری ممکن است نتوان م که مردم میدانی کند. همه ما می تعیین می

های ذینفع در زندگی سیاسی  منافعی در سایر نقاط جهان داشته باشد و تعداد زیادی از گروه

در  ،تواند در بسیاری از موارد پذیری مفهوم منفعت که به راحتی می . این انعطافرندوجود دا

مورد استفاده قرار گیرد، یکی از  گوناگون های اری از پدیدههای مختلف و برای تحلیل بسی زمینه

پذیری باز  به همین انعطاف نیز بدون شک برخی از اشکاالتاما های مثبت آن است.  ویژگی

توان  ای می های غنی ایده ،در مورد این مفهوم. اساسا کند تر می مفهوم منفعت را پیچیده و گردد می

با این حال، امروزه خیلی پرکاربرد نیستند. دلیل اصلی آن این  ؛ها پیدا کرد در بسیاری از سنت

به شدت به  شانهای اخیر معنای است که مفهوم منغعت و حتی مفهوم خودخواهی، در گفتمان

بحث  ،یعنی به منافع شخصی اقتصادی تقلیل یافته است. برای اقتصاددانانخاص، یک واحد 

تواند با توجه به معیارهای  چیزی است که میو آن هم  منفعت با منفعت شخصی یکسان است

گرایی در مفهوم منفعت نه  این تقلیل. (1،2005:360)سوئدبرگگیری کرد اندازه ،پول انندجهانی م

تنها برای سالیان طوالنی در جریان اصلی علم اقتصاد وجود داشته بلکه در مطالعات مربوط به 

توان دید. بدین معنی که د پای آن را میکارآفرینی )و به خصوص کارآفرینی زنان( نیز ر

 ایجاد دنبال به تنها که شوند می کشیده تصویر به سرسختی فردگرایان مثابه به غالباً کارآفرینان

 تصویر چنین. هستند خود شخصی منافع حداکثرسازی برای جدید های برنامه و ها سازمان

 را جمعی توانند منافعمی نیز ارآفرینانک کند کهاز نظرها پنهان می را واقعیت اول این ناقصی،

 انسان در را جمعی و فردی منافع همزمان پیگیری در موجود بنیادین تناقض کنند و دوم دنبال

. است جمعی و شخصی منافع همزمان پیگیری انسان در بنیادین پارادوکس دهد. یک نمی نشان

 به مرا که ایخودخواهانه هیتما - شودمی متمرکز« من» بر پارادوکس این خودمحور مرکزیت

 کنترل، داشتن رساند،می حداکثر به را امفردی منافع که چیزهایی و منابع به دستیابی سمت

                                                           
1.Swedberg 
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 برای سودمند ابزاری عنوان به دیگران با رقابت یا استثمار و دیگران، به نسبت تمایز و استقالل

 -چرخدمی «ما» حول اما جمعی منافع دهد. مرکزیتمی سوق شخصی، منافع آوردن دست به

 و کرده برقرار پایدار فردی بین روابط و پیوند دیگران با کندمی وادار را ما که مانجمعی ماهیت

 این به دستیابی برای و باشیم خودمان از بزرگتر جمعی کوشش یک از بخشی کنیم، حفظ را آنها

 نظریه خالف بر. کنیم همکاری و همیاری دیگران با شخصی پذیریآسیب مرز تا جمعی منافع

 که است داده نشان اجتماعی علوم در تجربی مطالعات از بسیاری عقالنی، شخصی منافع غالب

 و پلیاوین)شوندمی داده سوق جمعی منافع هم و شخصی منافع هم پیگیری به مردم

-گاهجای هم که شوندمی مشاهده ایگونه به افراد روزمره، زندگی در مثال، (. برای1،1990چانگ

 نفع برای را اجتماعی رفتارهای هم و بخشندمی ارتقا را خود هایپاداش و قدرت شخصی، های

(. از 2،199۸بتسون)نباشد سازگار آنها شخصی منافع با است ممکن که دهندمی انجام دیگران

 همچنین بلکه اند،شهره شخصی سود و از ثروت رویتنها به دنبال نه تجاری رو کارآفریناناین

 شخصی هزینه با اوقات گاهی که هستند، خود مشتریان و کارمندان رفاه و منافع پیشبرد دنبال هب

 (. 3،2004بل و نلسون)شودمی انجام شرکت سود منبع از توجهی قابل

گرایی در مفهوم منفعت، نه تنها در مورد کنش  اما همانگونه که گفته شد این تقلیل

بطه با کارآفرینی زنان به طور خاص نیز تکرار شده است. در راکارآفرینانه به طور عام بلکه 

و تنها ناظر بر نوع خاصی از  بیشتر نظریات مربوط به کارآفرینی زنان پیرامون مسئله محرومیت

های موجود در  بر این اساس بیشتر پژوهش طلبی یعنی منفعت اقتصادی است.منفعت

فقر و یا مرگ سرپرست خانوار)پدر یا کشورهای در حال توسعه، اجبار یا استیصال بر اثر 

همسر( را به عنوان مهمترین دلیل کارآفرینی زنان ذکر کرده و از کارآفرینان اجباری سخن 

(. این زنان کارآفرین کسانی هستند که از شرایط و وضعیتی مانند 1۸: 4،2001گویند)داسمی

اند و مجبور به  ر پذیرفتهمرگ همسر یا سرپرست خانوار، مشکالت مالی خانواده و غیره تاثی

اند. محرک و انگیزه اصلی آنها به دست آوردن منابع مالی یا منفعت  شروع کسب و کار شده

نمونه اولیه از زنان کارآفرین سبب شد تا آنها به طور  این (. 1۸: 2001اقتصادی است)داس،

                                                           
1.Piliavin & Chang  
2.Batson 
3 .Nelson & Bell 
4. Das 
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زنان عموما بدون  بر این اساس .بندی و مطالعه شوند یکسان و به عنوان یک گروه همگرا طبقه

 منفعت در نظر گرفته شده و تنها در پی وقوع یک حادثه و بر اثر اجبار به دنبال کسب منفعت

 :آیند. این تصویر به قدری جا افتاده که حتی در مطبوعات نیز نفوذ کرده استبرمی اقتصادی

آفرین بسیار ای از زن کار ، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله2012به عنوان مثال، در سال 

میلیون  120موفقیت اقتصادی کسب کرده و یک کمپانی با ارزش  تهبرد که توانسموفقی نام می

توجه موفقیت او پرداخته نشده های دیگر و قابل دالری را اداره کند اما در این مقاله به جنبه

این موضوعات به مسیری مطالعاتی منجر شده است که برای فهم  (.1،2012هورین)است

تر  کارآفرینی زنان، زنان کارآفرین محرومیت کشیده و فقیر را در تقابل با مردان کارآفرین موفق

بنابراین خارج از دوگانه محرومیت و استیصال، هیچگاه تصویر  دهد. و کارآمدتر قرار می

 کلیدی پرسش این اینجا درای از کارآفرینی زنان ارائه نشده است. طلبانهشناختی منفعتجامعه

 کرد؟ وارد اقتصاد و جنسیت تحلیل در را منفعت مفهوم توانمی اساسا آیا که شودمی مطرح

 آنها .(3،19۸۸هارتمن و فولبر ؛2،19۸۸جوناسدوتیر)اند کرده مطرح را پرسش این ها فمنیست

 در که رفت رایج اقتصاد علم اندیشه ورای باید جنسیتی منفعت موثر تحلیل منظور به معتقدند

 اقتصادگرایی نوع این گیرد. می قرار بحث مورد اقتصادی منفعت یعنی منفعت نوع یک تنها آن

 رابطه بازار در مرد با اقتصادی منفعت که است ارتباط در اندیشه این با بسیار بوردیو قول به

شناسانه به مفهوم منفعت از هر طیفی که  اما نگاه جامعه خانواده. در زن با دگرخواهی و دارد

هایی را برای کنش  شناسی است. بدین معنا که انواع منفعت محرک ید نوعی سنخباشد، مو

 پسهاست.  ها بر اساس این محرک کند و زندگی اجتماعی نتیجه کنش انسان ها تولید می انسان

 )مانند منفعت مختلف انواع است الزم اقتصاد، و جنسیت در منفعت مسئله به پرداختن برای

 در را خانوادگی( منفعت و عاطفی منافع فرزندان، و کودکان نفعتم زن، منفعت مرد، منفعت

  کنیم. وارد تحلیل

 علم اصلی جریان گرایی تقلیل از گرفتن فاصله با که است این حاضر مقاله هدف بنابراین

 تصویری نامند(؛ می نیز مطلوبیت را آن مواقع بیشتر در )که منفعت مفهوم با رابطه در اقتصاد

                                                           
1.Horyn 
2.Folbre &  Hartmann 
3.Jonasdottir 
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 به رواین از دهد. ارائه 1مدرن دستیصنایع حوزه در زنان اقتصادی/کارآفرینانه کنش از متفاوت

-صنایع حوزه در خود کارآفرینانه کنش در زنان آیا که شد خواهد داده پاسخ اساسی پرسش این

 خالل از و منافع؟ انواع یا هستند اقتصادی( )عمدتا منفعت نوع یک کسب دنبال به مدرن دستی

این  شد. خواهد پرداخته نیز زنانه طلبیمنفعت گوناگون ابعاد به اصلی شپرس این به پاسخ

-کنش اگر تجربی، مشاهدات تطبیق مطالعه در نوع خود بدیع و بسیار پراهمیت است چرا که در

 نظر از و ترکامل نظری لحاظ به بپردازند شخصی و جمعی منافع به همزمان کارآفرینانه های

باشد.  جمعی منافع یا شخصی منافع اساس بر تنها که حالتی به نسبت بود، خواهد تردقیق تجربی

 هم اساس بر باید در حوزه کارآفرینی به خصوص )کارآفرینی زنان( پردازینظریه مبنا، این بر

 یکی از آنها. اساس بر نه باشد، هاانسان جمعی منافع هم و شخصی منافع

 .پیشینه نظری پژوهش2

 جستجوی در مردانِ روی بر همه از بیش شخصی منافع پیگیری و داریسرمایه بین رابطه داستان

. خواهد داد نشان را تریپیچیده روایت جنسیتی دیدگاهی که حالی در. است شده متمرکز پول

 زنان به نسبت مردان برای گوید،می 2هیلبرونر رابرت که آنچه طبق بر بودن، ثروت دنبال به

 که)اسمیت آدام از ویژه به تواندمی استاندارد اخالقی دوگانه یک. دارد بیشتری بسیار مشروعیت

 حرفی آنها مادران و زنان مورد در هرگز اما داد قرار پرسش مورد را نانوا و قصاب دگرخواهی

 خانوادگی وظایف به نسبت که کند وسوسه را زنان مزدبگیری ترسیدمی که)مارشال آلفرد تا( نزد

                                                           
 التحصیل فارغ زنان کارآفرینانه کنش و خوداشتغالی کیفی مطالعه: «خانه به بازگشت».در مقاالت  1

 ،34 شماره ،9 سال طباطبایی، عالمه دانشگاه اجتماعی، توسعه و رفاه ریزی برنامه پژوهشی علمی فصلنامه/دانشگاهی
 علمی نامهفصل دو ها، شبکه عصر در مدرن دستی صنایع نوظهور ی پدیده کیفی مطالعه: «دیگر تولدی»؛ 139۷بهار،

 دوستان، خانواده،»؛ 139۷تابستان، و بهار اول، شماره ،10 دوره تهران، دانشگاه ادبیات، و هنر شناسی جامعه پژوهشی
 پژوهشکده ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه مدرن، دستی صنایع حوزه در زنان سازی شبکه کیفی مطالعه: «ها غریبه

 ،49 پیاپی اول، شماره ،13 فناوری،دوره و تحقیقات علوم، رتوزا اجتماعی، و فرهنگی مطالعات مطالعات
 فصلنامه ایران، مدرن دستی صنایع و هنرها جنبش شناختی جامعه مطالعه«: تجارت و هنر میان چیزی»؛ 1399بهار،

 و تحقیقات علوم، وزارت اجتماعی، و فرهنگی مطالعات مطالعات پژوهشکده انسانی، علوم ایرشته میان مطالعات
ایم. در این مقاله از پرداخته مدرن دستیصنایع نوظهور حوزه هایبه تفضیل به ویژگی (قطعی پذیرش)ناوریف

 طلبانه زنان در این حوزه پرداخته خواهد شد. های منفعتتوصیف مجدد میدان خودداری کرده و به کنش
2.Robert Heilbroner 
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 گریمیانجی با(. 2،1992؛ پوجول1،19۸۸هارتمن و فولبر)دشو ترسیم(کنند توجهیبی خود

 اندوزیثروت مشروعیت همچنان اما شود،می کند فردگرایی پیشروی جنسیتی، هایایدئولوژی

 ماند.نشده باقی می آشکار داریسرمایه کشورهای در بیستم قرن دوم نیمه تا زنان

دهند که پژوهشی نشان میاساسا محتوای متون جریان اصلی علم اقتصاد و مجالت 

(. 3،19۸5های مردان و زنان سخن بگویند)فینر و مورگان اقتصاددانان مایل نیستند در مورد تفاوت

های جنسیتی فراتر از محدوده تحلیل  اند که تفاوت رسد بیشتر اقتصاددانان متقاعد شده به نظر می

گیرند. در  شناختی قرار می های جامعه اقتصادی یا در حوزه معلومات بیولوژیکی یا انگاره

اند که منافع فردی  های نئوکالسیک و مارکسیستی، اکثر مردان اقتصاددان بر این فرض سنت

تواند محرک مردان و  داری است اما همین امر نمی برانگیزاننده تصمیمات مردان در بازار سرمایه

ین مفهوم مرد عقالنی ی خصوصی خانه باشد. بسیاری از اقتصاددانان رابطه ب زنان در حوزه

(؛ اما بیشتر آنها 1393؛ هیرشمن،4،19۷9اند)السترداری را کشف کرده اقتصادی و ظهور سرمایه

انگارند. داری را نادیده می رابطه بین مرد عقالنی اقتصادی و ابعاد پدرساالرانه جامعه سرمایه

کند:  ت را پنهان میحداقل دو دستگاه لفاظی اهمیت ارتباط بین مفهوم منفعت شخصی و جنسی

فردی در خانواده را  در سنت نئوکالسیک، فرض تابع مزیت مشترک، امکان وجود تضادهای بین

کند. و در درون سنت مارکسی، بر اساس این فرض که منفعت طبقاتی اصل است، امکان  رد می

رادایم شود. در نتیجه هر دو پاوجود تضاد بین افراد درون یک طبقه واحد مبهم انگاشته می

های بسیار سختی بر کارکرد منافع  دهند و محدودیت آل از خانواده ارائه می تصویری ایده

 تاکید به توجه (. بنابراین و با6،19۸6؛ فولبر5،19۸1گذارند)هارتمن شخصی در درون خانواده می

 نسبتا داتموجو عنوان به را خود زنان اقتصادی، غیر ابعاد و فردی غیر به وضوح منافع این بر آنها

 های نابرابری سازی عقالنی در مهمی نقش تصویر نه تنها این. کنند می توصیف اقتصادی غیر

 ممکن اخالقی و های دگرخواهانه مشغولی دل را هم که استدالل جنسیتی کار داشته بلکه این

 ابزار یک ابتدا در خودخواه زن کند. تصویرمی شود، رد بسته کار به داری سرمایه بازار در است

                                                           
1.Folbre & Hartmann 
2.Pujol 
3.Feiner &  Morgan 
4.Elster 
5.Hartmann 
6.Folbre 
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 اقتصاددانان اولین اما. بود اقتصادی نظریه با مردانه سلطه دادن تطبیق برای موثر ای افسانه

 قابل اقتصادی تضادهای فمنیست معاصر اقتصاددانان و بودند مخالف تصویر این با فمنیست

 یها تالش کننده تقویت و مکمل آنان های پژوهش. اند کرده مستند مردان و زنان بین را توجهی

 . است دگرخواهی و شخصی منافع سنتی مفهومی تفکیک بر غلبه دیگر برای

 شخصی منافع با رابطه در نئوکالسیک .رویكرد2-1

ای که در مرکز نظریه اقتصادی نئوکالسیک قرار دارد در واقع همان فردگرایی  فردگرایی اقتصادی

افراد، بلکه به مادران یا همسران  مردانه است. اکثر پیشگامان نظریه اقتصادی زنان را نه به عنوان

کند که زنان از لحاظ اقتصادی منطقی، و یا به  کنند. مطالعات تجربی مدرن اغلب ادعا می محدود می

ی مردان، طالب منافع شخصی نیستند. مرزبندی لفظی دقیق بین دنیای غیرشخصی مردان و  اندازه

نماید و روابط جنسیتی را از مداقه  میدنیای شخصی زنان، بازار را از انتقادات اخالقی حفظ 

شناختی مدرن در نظریه سیاسی قرن هفدهم که بر  های فردگرایی روش کند. ریشه اقتصادی جدا می

های خود  در تبیین 1(1962فرسون)مکبیکند، قرار گرفته است. سی ی آزاد بین افراد تاکید می مبادله

مناسبی از تاکید بر مبادله آزاد و مفهوم سرمایه  ، توصیف3و جان الک 2های توماس هابز از نظریه

هایشان و  جامعه از تعداد زیادی مردان آزاد تشکیل شده که به فراخور ظرفیت»دهد:  انسانی ارائه می

ای بین  اند. جامعه از روابط مبادله آورند، با یکدیگر در ارتباط ی عمل به دست می آنچه که به وسیله

گری برای حفاظت از این  شود به ابزار محاسبه سیاسی تبدیل می مالکان متشکل است. جامعه

الیه این صفت  همانگونه که مشخص است مضاف«. ای منظم ها و برای حفظ یک رابطه مبادله دارایی

ای که به  هایش، به گونه فردگرایانه پیوند خورده به مفهوم مرد، به مثابه مالک فردیت خود و توانایی

ه نیست. در نتیجه، نظریه لیبرال دموکراسی همواره بر روابط بین مردان بالغ هیچ وجه مدیون جامع

تمرکز داشته است. هابز خودش هم متوجه این بود که عواطف والدگری در تناقض با استعاره 

اش  کند که نظریه مرکزی او برای جامعه انسانی است)ستیز همه بر علیه همه(. بنابراین تصریح می

  های خود خیزند و ناگهان مانند قارچ میمردان از زمین بر"لغ سروکار دارد. به بیان او تنها با مردان با

ها مراقبت،  (. او سال4،19۸4:6دیستفانو«)رسند رو بدون هیچ تعاملی با یکدیگر، به بلوغ کامل می

                                                           
1.C. B. McPherson 
2.Thomas Hobbes 
3.John Locke 
4.DiStefano 



 

 

 

 

 

 الین شناختی / انتشار آنمطالعات جامعه   8
 

زنان های خود رو به آنها نیازمندند و توسط  هایی را که مردان بر خالف قارچ تدارکات و محافظت

 چنین است ممکن که روابطی انواع گرفتن نادیده با الک و گیرد. هابز شود، نادیده می انجام می

 جامعه به تعهدی هیچ که مردان کنند می تقویت را فرضپیش این دو شود، هر موجب را تعهدی

 نظریه در تعهد فقدان این است، کرده مشاهده (19۸3)1هارتستوک نانسی که همانطور ندارند.

 پرورش خاص طور به و خانوادگی زندگی که شود می اثبات صورتی در تنها دموکراسی لیبرال

 جای به را نوزاد-مادر رابطه اگر»نویسد: می او شود. خارج ها تحلیل از یا گذاشته پرانتز در فرزند،

 متفاوتی ربسیا کلی توان طرح گرفته شود، می نظر در انسانی تعامل اولیه نوع عنوان به بازار مبادله

 فرضیات از بسیاری که اسمیت نیز آدام حتی (.2-19۸3:41هارتستوک،«)را دید اجتماع یک از

 روابط مالحظه از کرده و اقتصادی توسعه و رشد از اشتبیین وارد را دموکراسی لیبرال سنت

 هر از یازنبی طبیعی مهربانی که ادعا این با او اما است. کرده پرهیز بازار از خارج در اقتصادی

 به نسبت را خویش آمیزستایش موضع تا کرده است سعی است، مسلط خانواده بر توضیحی،

 روشن کامال را ایدئولوژیک( هنجاری)و مفاهیم اسمیت کند. تعدیل بازار در شخصی منافع پیگیری

 نامرئی دست که جایی باشند، طلب(خودخواه)منعفت باید غیرشخصی بازار در افراد است: کرده

 دست خانواده در اما بود. خواهد عمومی منافع خدمت در خصوصی منافع که کرد خواهد تضمین

بود.  خواهد متمرکزغیر و ناکارآمد غیرطبیعی، آنجا در خودخواهی باشد. مستولی باید گریاری

 را خود شام توانیم نمی خیرخواهی سر از» که: است این ملل ثروتکتاب  از قول نقل مشهورترین

-می لحاظ را شانشخصی نفع آنها بلکه کنیم، طلب نانوا یا فروش آبجو صاب،ق از

ها)قصاب، آبجوفروش، رسانآذوقه این که نکرد اشاره هرگز اسمیت . اما2(193۷اسمیت،«)کنند

 توجه با است ممکن آنها زنان که نداشت نظر در حتی او و کنند.نمی درست شام را واقع در نانوا(

 و پدران خیرخواهی به نسبت تردیدی کمترین او کنند. تهیه شام همسرانشان یبرا خود منافع به

 خطی خصوصی و عمومی امر بین (1966اسمیت) اخالقی، تمایالت نظریه در نداشت. شوهران

 ساده ای دوگانه به دومی. او به اخالق و داشت تعلق اولی به اقتصاد اول درجه در که کرد ترسیم

 برای خیرخواهی از ترکیبی کدام هر که مرکزی هم دوایر و جداگانه های حوزه اما نشد متوسل

 در دوستان و خانواده (.۷0: 3،19۷6نمود)رسمن معین را بود دیگران برای خیرخواهی و خود

                                                           
1.Nancy Hartsock 
2.Smith 
3.Reisman 
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 زندگی در اخالقی تمایالت به اعتماد این گرفتند. قرار مردان نفس)خود( ی دایره ترین میانی

 به زنان که داشت داللت این بر زیرا بود، زنان حقوق نفی یبرا قدرتمندی ی وسیله خانوادگی

 گوید:میل در این باره می جیمز برند. می لذت خانواده اعضای حمایت از همسر یا دختر عنوان

 دیگر افراد نزد ناپذیری انکار طور به آنها منافع که افرادی تمام اینکه است، واضح کامال چیز یک»

 سن تا کودکان همه است ممکن منظر این از آید. دست به حمتیز گونه هیچ بدون شاید است

 نیز زنان همچنین است. خورده پیوند والدینشان با منافعشان که شوند گرفته نظر در اینگونه خاصی

 پیوند همسرانشان یا پدران با منافعشان که ای گونه به شوند نگریسته منظر این از است ممکن

 به زنان در خودخواهانه انگیزه فقدان که است این بر فرض (.1،1۸25:122میل«)است خورده

 در زنان که اند داشته اظهار زنان رهایی مخالفان از برخی شود. نمی استفاده آنها علیه بر سادگی

 رنج ی مایه تنها افراد عنوان به آنان با برخورد بنابراین و نیستند خوب خیلی خود منافع کردن دنبال

 فردگرایی دنیای با تماس طریق از زنان که ممکن است دارند اصرار دیگر خیبر بود. خواهد آنان

 هربرت شوند. شان تمدنی نفوذ دادن دست از رنج متحمل نیز مردان و شده فاسد خودخواهانه،

 منجر باری فاجعه رفاهی وضعیت به حاکمیت در زنان مشارکت که داد هشدار (1۸۷6)2اسپنسر

 کند پیدا ادامه آمیزیجنون شکل به است ممکن زنان وستیدنوع طبیعت زیرا شد. خواهد

 (19۷6) 4گری بکر تا (1956)3سامئلسون از برجسته اقتصاددانان حال این (. با1۸۷6:414)اسپنسر،

 و وفاق معتقدند زیرا اند. داشته خانواده درون در فردی های مطلوبیت انباشتگی با کمی نزاع

 به وابسته های سودمندی کردن محدود به تمایل تاریخی تداوم است. حاکم آنجا در دوستی نوع

 مزایای کند می اشاره که جایی است مشهود بسیار خانواده مورد در بکر رساله در خانواده

 کند می برابری بازار معامالت آن در معایب با والدین و کودکان رفاه بهبود در دوستی نوع

 خانواده درون در را خود کریه صورت تواند می خودخواهی اینکه تصدیق با بکر (.1، 19۸1)بکر،

 دهد توضیح اینکه جای به بکر اما گیرد. می پیش را استداللش سازد، نمایان فاسد بچه یک قالب در

 در گیرند، نمی مجانی سواری و کنند نمی سواستفاده اعضا سایر خیرخواهی از خانواده اعضای چرا

 از است ممکن والدین» وی: گفته به شود. یم متوسل خیرخواه دیکتاتور مفهوم به واقع

 کل منافع تا کنند فراهم فرزندان برای مدتی دراز انگیزه که جهت بدین احتمالی های واگذاری

                                                           
1.Mill 
2.Herbert Spencer 
3.Samuelson 
4.Becker 



 

 

 

 

 

 الین شناختی / انتشار آنمطالعات جامعه   10
 

 مراتب به خانواده در خودخواهی (.1۸۸ ،19۸1بکر،«)ببرند بهره گیرند، ثروت نظر در را خانواده

 بزرگساالن. گر محاسبه رفتار تا است کودکان نابالغانه رفتارهای به مربوط این و است محدودتر

 باشند داشته که خواهند می اما ندارند را آن که کسانی تنها اند دوست نوع دارند قدرت که کسانی

 تبیین از بکر سهم اقتصاددانان از کمی تعداد تقریبا (.2،19۸5؛پوالک1،19۷۷هستند)هیرشلفر فاسد

 ادبیات خانواده، در مشترک سود تابع یک فرض اما رند؛پذی تماما می را خانوادگی زندگی اقتصاد

 عرضه مدل ترین شده پذیرفته دهد. می گسترش را مزدبگیر کار نیروی و خانه در زنان کار تجربی

 انجام خانه در توانند می که کاری نتیجه حداقل سادگی به زنان که کند می فرض زنان کار نیروی

 برابر در را دو هر و کنند می مقایسه را دریافت کنند ازارب در توانند می که دستمزدی با دهند

 مردان از کمتر بازار در زنان (. اگر4،19۸0گرونو ؛3،19۸0سنجد)مینسر می فراغت اوقات سودمندی

 مشترک سود و یابند می تخصص خانگی تولید در باشند، مولدتر خانه در اما کنند کسب درآمد

 در زنان که بحث این به استناد با نئوکالسیک اقتصاددانان از ریبسیا سازند. می بیشینه را خانواده

 تخصص زمینه این در که کنند می انتخاب بنابراین و برخوردارند نسبی مزیت از خانگی تولید

 سطح به نسبت تا قائلند شان خانواده رفاه برای بیشتری اولویت زنان که کنند می استدالل یابند،

یا  5 به 9 بنیانگذار سازمان 5ناسبام کارن که ای حرفه انتخاب از نهیک نمو در خودشان. دستمزد

 و مینسر نامند، می زنان دستمزدهای6«لیمینگ نظریه» را زنان کارگر، آن ملی انجمن همان

 محور-زنانه درآمد کم مشاغل زنان، که کنند می استدالل (19۸1)۸پولچک و (19۷۸و۷،19۷4پوالک

 رجوع مجدد و ترک به مجبور خانوادگی دالیل به اگر هایی شغل چنین در زیرا کنند می انتخاب را

 دهد دیگری ارائه می ( توضیح19۸5)9خواهند کرد. گلدین تجربه را کمتری دستمزد کاهش شوند،

آمریکا  اقتصادی توسعه طول در به خاطر دستمزدهای کمتری که زنان چگونه مورد اینکه در

 همین به و اند دست کم گرفته را خود کار نیروی آینده سهم آنها اند. اند، سرزنش شده دریافت کرده

 به نسبت بازار مکان در زنان حساب، این با برخوردار نیستند. شغل با مرتبط های مهارت از دلیل

                                                           
1.Hirshleifer 
2.Pollak 
3.Mincer 
4.Gronau 
5.Karen Nussbaum 
6.lemming theory 
7.Mincer  & Polachek 
8.Polachek 
9.Goldin 
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 مطلوبیت سازی حداکثر به تنها احتماالً مردان، و هستند. طلب منفعت کمتر مردان از نظر اقتصادی

 های مهارت به دست آوردن از را که زنان اقتصادی ندارند انگیزه هیچ ماا مندند، عالقه مشترک

 سیاست این منصرف کنند. پیامدهای دهد، افزایش را شان اقتصادی استقالل است ممکن که شغلی

 با مشاغل جستجوی از زنان کردن منصرف برای دلیلی کارفرمایان نه و مردان نه اگر است: واضح

 در نباشند. بهتر درآمد با شغل دنبال به که گیرند می تصمیم داوطلبانه زنان پس ندارند، بهتر درآمد

 بزرگ فروشگاه بود، شده ارائه برابر های فرصت کمیسیون سوی از که تبعیض دادخواست به پاسخ

 های شغل زنان که داشت اظهار او و فراخواند دادگاه به را ای خبره العموم مدعی ،1سیرز آمریکایی

 هایی جایگاه چنین زیرا خواهند نمی کنند، می دریافت )ماموریت( کمیسیون حق آن در که را فروش

 اما بودند. مخالف مدعیان خبره سایر (.2،19۸5)وینر است تضاد در خانواده و خانه های ارزش با

 درآمد پر و پرمسئولیت مشاغل چرا دهند: پاسخ ها پرسش این به باید هستند موافق که کسانی حتی

مردان  که است این احتمالی پاسخ یک اند؟ خانواده و خانه سنتی های ارزش با مغایر نزنا برای

 استقالل زنان به هنگامی که کنند. واگذار می زنان به را هاارزش آن از دفاع یبیهوده وظیفه تاحدی

 اند،دمی مردان متعلق به فقط را خودخواهی اقتصادی که دوگانه استاندارد یابند،دست می اقتصادی

شخصی  منافع پیگیری یافت، گسترش بازارها مردانه دنیای از فراتر که هنگامی برند.می سوال زیر

 سازماندهی برای یک اصل عنوان به بلکه کند، می تهدید را سنتی هایارزش تنها نه توسط افراد

 جذابیت چندانی ندارد. نیز مبادله و تولید

 طبقاتی منافع مارکسیستی .رویكرد2-2

 شخصی منافع از برخواسته هایسواستفاده علیه که هاستمدت مارکسی سنت صادداناناقت

 متناقض پیامدهای از انگلس و مارکس واقع، در کنند.می مبارزه بازار اقتصاد در افسارگسیخته

 احساسات جوانمردی، اشتیاق شور مذهبی، وجوه ترینآسمانی» آنها گفته به که داری،سرمایه ظهور

-1399اند)انگلس،شگفت زده ،«شوندمی خودخواهانه غرق گریمحاسبه زده یخ آب رد فلسفی،

 و زنان نئوکالسیک، شخصی منافع هایلفاظی مانند طبقاتی، منافع مارکسیستی لفاظی اما (.33۷:

 مفهوم نئوکالسیک اقتصاددانان که حالی در کند.می خارج اقتصادی عقالنیت قلمرو از را خانواده

 از تا گیرندمی بهره مشترک مطلوبیت لفاظی از و کنندمی محدود بازار مکان به را شخصی منافع

                                                           
1.Sears 
2.Weiner 
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 هایبنگاه به را استثمار مفهوم مارکسیست اقتصاددانان کنند، پرهیز خانواده درون تضادهای به توجه

 در شیکبهره امکان از تا کنندمی استفاده طبقاتی همبستگی لفاظی از و کنندمی محدود داریسرمایه

 اما شود،می ظاهر خانواده واژه از قبل سرمایه کتاب در گاهی پدرساالر صفت کنند. اجتناب خانه

 تحت مارکس، کرد.می برخورد مشارکتی کامالً واحد یک عنوان به خانواده با کلی طور به مارکس

 نویسدمی (،1،19۸2اخالقی)لندس کامالً قلمرو یک عنوان به خانوادهرابطه با  در هگل، بینش تاثیر

-می عمل خانواده مشترک کار نیروی قدرت ابزار عنوان به ذاتا فردی، کار نیروی قدرت»

 مطلوبیت مشابه وضوح به مشترک، کار نیروی قدرت زمینه این در (.139۸:1۷1)مارکس،«کند

 از مارکس تحلیل است. به همان اندازه دست نیافتنی عمال ناگفته فرضیه نتایج و است. مشترک

 در استثمار وجود احتمال تصور حتی و زد کنار را فرزندآوری و خانوار تولید مسائل داری،سرمایه

 مردان منافع اساس بر عمدتاً سنتی طور به طبقاتی منفعت. (19۸2)فولبر، ساخت دشوار را خانه

 ارکسم اند،کرده اشاره (19۸3) 3تیلور و (19۸4)2بننسون که همانطور شد.می تعریف کارگر طبقه

 تا کرد تالش و شد جدا کار و خانواده اخالقی تحول بر مبنی تخیلیم سوسیالیس دیدگاه از قاطعانه

 اساسی عناصر» نظریه این کند. تنظیم صنعتی پرولتاریای تاریخی نقش درباره را تری«علمی» نظریه

 تصور جمله از شود،می شامل را 1۸40 دهه ماهر عمدتا یافته،سازمان کارگر مردان اندازچشم

 بنابراین،. (19۸4:1)بننسون، «کارگر طبقه خانواده واقعی آورنان تنها عنوان بهش خود از مرد کارگر

 مرد که هستند طبقاتی منافع و عضویت همان دارای هاخانواده اعضای که است این بر فرض

 کار بازار و خانوار از مارکسیست معاصر هایتحلیل (.19۷3)آکر، است آن دارای بگیرشان حقوق

-ایده و کوچک سوسیالیستی جامعه یک گویی که کنندمی برخورد اینگونه خانواده به نسبت اغلب

 حداقل به را کار محل و خانه در مرد و زن بین احتمالی اختالفات دارند گرایش آنها است. آل

 سرمایه تانباش برای پیامدهایش نظر از اول درجه در خانگی کارهای (.4،19۸1هارتمن) برسانند

 که بود مسئله این سر بر هابحث بیشتر (.5،19۷3و جیمز کوستا داال) است گرفته قرار تحلیل مورد

 ؛6،19۷۷موهان و هیملوت) خیر یا دنکنمی تولید سرمایه برای اضافی ارزش خانه کارهای آیا

                                                           
1.Landes 
2.Benenson 
3.Taylor 
4.Hartmann 
5.Dalla Costa & James 
6.Himmelweit & Mohun 
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 را جنسیتی هایتفاوت اهمیت معاصر مارکسیست اقتصاددانان (.2،19۷3هاریسون ؛1،19۷4سکوم

  کنند.نمی تبدیل جنسیتی منافع تحلیل به واقعاً را این هرگز اما دهند،می تشخیص

 جنسیتی منافع مورد در فمینیستیرویكرد  .2-3

 زنان که لفاظی هرگونه به نسبت همگی دارند، که تنوعی همه با فمینیستی، اقتصادی رویکردهای

 خودکار طور به یا دارند کمتری شخصی فعمنا مردان با مقایسه در که کند توصیف ایگونه به را

 دهند،می قرار طبقاتی منافع یا خانوادگی منافع به نسبت تریپایین سطح در را جنسیتی منافع

 یک دوستانهنوع زنان که استدالل این ایدئولوژیکی ویژگی به فمنیست اولیه مخالفان اند.بدبین

 هایپژوهش از بسیاری اشاره دارند. کنند،می اقتصادی انتخاب کار تقسیم در را زیردست جایگاه

 از بسیاری و است. متمرکز مردان و زنان بین نابرابر قدرت پیامدهای و علل بر فمینیستی معاصر

 بازار و خانوارها در اقتصادی تمایالت از بهتری ها، تفسیرپژوهش به سایر نسبت پژوهش ها این

 در کامالً، معیارها اکثر مطابق ،4تیلور هریت کارش،هم و 3میل استوارت جان دهند.می ارائه کار

 بین مرزبندی از آنها معاصرانشان، برخالف وجود، این با گیرند.می قرار نئوکالسیک سنت

 همه منافع» :نویسدمی زنان انقیادی او در رساله ورزیدند. امتناع سیاسی اقتصاد و فردی اقتصاد

 آنها و قرار دارد دارند، را منافع همان که برادرانی و رانشوه پدران، دستان در زنان به شکل امنی

شان از خود زنان از منافع بیشتر بسیار بلکه است، خوب زنان برای چیزی چه که دانندمی تنها نه

 نشده نمایندگی طبقات همه مورد در که است چیزی همان دقیقاً این حضرات،...کنندمراقبت می

 آیا کنند؟می نمایندگی شان رامنافع کارکنان عمالً کارفرمایان آیا مثال عنوان به شود.می گفته

 کلی، طور به و...اند؟یکسان شود، درک درستی به که صورت این در شاغلین، و کارفرمایان منافع

 زن که همانطور نیستند، بیگانه افراد همه برابر در مشترکی منافع دارای کارکنان و کارفرمایان آیا

 همه مگر نه اینکه این، بر عالوه اند؟اینگونه خانواده از افراد خارج همه بربرا در شوهر و

 آرزو همیشه و هستند خود کارگران عاشق که اند،خیرخواهی مهربان خوب، مردان کارفرمایان

 اندازه ادعاهای همان به ادعاها این تمامی دهند؟ انجام است آنها نفع به بیشتر که را آنچه دارند

                                                           
1.Seccombe 

2.Harrison 

3.John Stuart Mill 
4.Harriet Taylor 



 

 

 

 

 

 الین شناختی / انتشار آنمطالعات جامعه   14
 

 شارلوت بعد سال سی حدود. (1۸69:4۸6،میل) «مرد درست و هدفمند هستند و نز به مربوط

 متمایزی، التقاطی نظری دیدگاه بات فمینیس و سوسیالیست اقتصاددان یک ،1گیلمن پرکینز

 به بیشتر کنند،تخصص پیدا می "خودگذشتگی از" برای خانگی تولید در زنان که کرد استدالل

 او است. وابسته مذکر به اقتصادی نظر از جنس مونث» رند.دا کمی انتخاب که دلیل این

 پارادایم در تواندمی نیز فمینیستی صدای (.2،1966:22گیلمن) «است او غذایی کننده تامین

 سال در که دولت و خصوصی مالکیت خانواده، منشا کتاب در شود. شنیده نوزدهم قرن مارکسی

 مورد در وی است. کرده اشاره کارگران و زنان نبی تشابه به انگلس فردریک شد، منتشر 1۸۸4

 را پرولتاریا، طبقه زنو  است؛ بورژوا خانواده( آورنان)  مرد»نوشت:  مالکیت دارای هایخانواده

 مردساالر کارگر طبقه هایخانواده اینکه قید با انگلس (.3،1399:۷4انگلس) «کندمی نمایندگی

 مالکیت فاقد دو هر و بگیر حقوق مرد هم و زن مه زیرا کرد کمرنگ را قیاس این نیستند،

 به را کار مفهوم و گرفت نادیده را خانگی کار محتوای و مفهوم او بعالوه، بودند. خصوصی

 توضیح را زنان تبعیت احتمالی هایریشه که هنگامی وجود این با کرد. محدود کاال تولید

 است. کرده وارد جنس دو بین طرواب تحلیل به را اقتصادی شخصی منافع مفهوم دهد، می

 زنان قدرتیکم تاریخی امر او که است واقعیت این از تراهمیتکم بسیار انگلس شرح جزئیات

می زنان دگردوستی باعث که بیولوژیکی هایتفاوت نه است، کرده توصیف را مردان به نسبت

 غالب هایلفاظی با نگلسا و گیلمن تیلور، میل، توسط شده ارائه هایاستدالل از یک هیچ شود.

 مارکسی و نئوکالسیک سنت دو هر از ارتدوکس اقتصاددانان و نیست. سازگار اقتصادی منافع

 زدهخجالت موضوع« علمی غیر» بنابراین و زنانه شخصی، موضع از حد از بیش است ممکن

علوم » بین مرز تقویت به جنسیتی منافع حذف واقع، در کنند. دنبال بیشتر را آن نتوانند و باشند

 کندمی کمک است رسانده اثبات به را خود ایحرفه اعتبار که« م طبیعیوعل» و« انسانی

 ایهمجموع فمینیسم نظریه گذشته، سال پانزده طول در وجود، این با (.19۸5 ،4کلوسکی مک)

 دارد وجود رشدی به رو شواهد است. کرده ایجاد را تجربی و تاریخی هایپژوهش از بزرگ

 پژوهش در که است چیزی همان این و است اقتصادی تعارض مکان خانوار اینکه بر مبنی

                                                           
1.Charlotte Perkins Gilman 
2.Gilman 
3.Engels 
4.McCloskey 
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 طور به (19۸1) 1برگمان که همانطور است. آمده (19۸6) فولبر و (19۸1) هارتمن مشترک

 مربوط مطالعات طبق است. زیاد بسیار« بودن دارخانه اقتصادی هایرسیک» کند،می بیان خالصه

 که شودمی اشاره د،نکنمی فراغت مستند اوقات و کاال توزیع در را برینابرا که زمانی بودجه به

 خانوادهفروپاشی  هایهزینه زیرا دارندوربرخ خانواده در نابرابر زنیچانه قدرت از زنان و مردان

 رویکردهای. (3،19۸1هومی و الرویمک ؛2،19۸4ویس) است مردان از بیشتر بسیار زنان برای

 داشته تفاوت شاناهداف در است ممکن مردان و زنان که را تصور این ارک بازار به فمینیستی

 به زیرا هستند شده اغراق و غلوآمیز غالباً اهداف این که کندمی اشاره اما کند،نمی رد باشند،

 متاخر مرور کنند. می عمل زنان، محدود هایفرصت و پایین دستمزد عقالنی گرتوجیه عنوان

 مختلف، مالی افراد هایپاداش ارزش میزان رابطه با در شناسیجامعه و ادبیات روانشناسی

 مطالعات این است، غیره و دیگران به کمک مردم، با کار خالقیت، نظارت، از آزادی جایگاه،

  (.4،19۸6:60هارتمن و رسکین) بیابند جنسیت منظر از را توجهی قابل هایتفاوت نتوانستند

اکراه  دلیل به آنها اغلب .نیست آنها بازدهی یا ترجیحات از تابعی لزوما خانواده به زنان تعهد

 کودکان از مراقبت هایمسئولیت و خانه کارهای انجام کمک در برای خانواده اعضای سایر

 به اول وهله در زنان که فرضپیش این اندکرده اشاره (19۷9) 5گلن و فلدبرگ شوند.مجبور می

 شود. کارگر زنان رفتار مورد در جدی تعبیرء سو به منجر تواندمی دارند توجه خانوادگی مسائل

 تعهدات که بر این است فرض اغلب شود،می زیاد های زنانهشغل در غیبت وقتی مثال، عنوان به

 تری داشتهمهم بسیار نقش است ممکن دستمزد و حقوق اما باشد. آن علت تواندمی خانوادگی

 ندارد معناداری تفاوت مردان و زنان غیبت میزان شود،می سهمقای مشابه مشاغل زمانی که باشد.

 منافع که اندکرده کشف را هاییروش هافمینیست مارکسی، سنت در (.6،19۸6فربر و بلو)

-کسلر) شوند گذاشته کنار خاص مشاغل برخی از زنان شده باعث مردان اقتصادی

 کارگری هایاتحادیه جنبش ه بارابط در (19۷9) ۸مستندات فونر (.19۷6،هارتمن ؛۷،19۸2هریس

                                                           
1.Bergmann 
2.Weiss 
3.McElroy & Homey 
4.Reskin & Hartmann 
5.Feldberg & Glenn 
6.Blau & Ferber 
7.Kessler-Harris 
8.Foner 
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 مقابل در دهد.می نشان را زنان رقابت برابر در مردان مقاومت میزان آمریکا متحده ایاالت

 1تیلور و فیلیپس است،« نزاع» اصلی کنندهتعیین طبقاتی تضاد اینکه بر مبنی بریومن استدالل

دهند می نشان کنند ود میپوشاک استنا صنعت در لندن هایخیاط مورد در پژوهشی به (19۸0)

-کم مشاغل به تنها زنان اند کار زنان را با مهارت کمتر تعریف کنند.موفق شده مردان چگونه که

 ترپایین سطح توجیه برای دهندمی انجام که مشاغلی بلکه - نیستند محدود درآمدکم و مهارت

 زنانه مورد در مشابهی ویاییپ که کندمی بیان (19۸2) 2دیویس هستند.« ترمهارتکم» دستمزد،

 بین رابطه مورد در تردید است. داشته وجود نیز متحده ایاالت در دفتری کار نیروی شدن

 از بسیاری است. زده دامن ایمقایسه ارزش مسئله به آنها واقعی وریبهره و زنان دستمزد

 مردان شاغلم به نسبت کمتری سطح در زنان هایشغل که دهدمی نشان شغل سنجش مطالعات

 برخی (.4،19۸5سورنسن ؛3،19۸4رمیک ؛19۸5هارتمن،) گیردمی دستمزد مشخصات همان با

 بعضاً که ارتباطات، و انسانی روابط در زنان خاص هایمهارت کنندمی اشاره دیگر مطالعات

 ؛5،19۸3هوشچایلد) است شده گرفته نادیده زیادی حد تا شود،می نامیده« عاطفی کار»

بیشتر از اشکال پر  زنان است، در ذات دیگران از مراقبت که سخن این (.6،19۸6الکساندر

 است.  هاییچنین مراقبت این هایهزینه کاهش هایشیوه از یکی اهمیت کار،

 منافع مورد در برتر اینظریه سوی به.2-4

 رنمد جامعه دررا  منافع از ایگسترده طیف دننتوان، اقتصادی منافع سنتی هایلفاظی اگر

 نیست.رویکردهای نظری  فهرست کردن طوالنی صرفاً مسئله این حلراه د،نکن شناسایی

 اگر شود. متهم روش در مردانه سوگیری یک به است ممکن آمد، باال در که فمنیستی رویکرد

 خوب نیز زن متاهل برای است، پس باید خوب مرد متاهل برای شخصی منافع دنبال کردن

 بین سنتی مرزهای زیرا یابد، تقلیل جویانهتالفی منطق این به نباید یفمنیست بحث اما باشد.

 کاریکاتوراما در هر حال  (.۷،19۸3جاگر) بردمی سوال زیر نیز را دوستینوع و شخصی منافع

                                                           
1.Philips & Taylor 
2.Davies 
3.Remick 
4.Sorensen 
5.Hochschild 
6.Alexander 
7.Jagger 
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البته  است.بوده  عقالنی اقتصادی مردتصویر  مقابل نقطه همیشه غیراقتصادی و غیرعقالنی زن

 زیر برای پوزیتیویسم مرزهای از فراترامروزی  اقتصاددانانی گروه برداشتن گام مشاهده

 کمک مفروضات این شدن تربینانهواقع بهو  است دلگرمی باعث دیگر، مرزهای بردن سوال

حل بیشتر از رسد راهست. در هر حال به نظر میکند اما همچنان راه بسیار طوالنی باقیمی

ز این ا ایفزاینده مجموعهست.  ایرشتهبین یهاپژوهشاینکه در علم اقتصاد باشد در 

-کامل نظریه توسعهتواند به شناسی اقتصادی جدید میها بخصوص در پارادایم جامعهپژوهش

 در رای کنشبرهم و وفاداری همکاری، مانند مفاهیمی که اینظریه ،منجر شود منافع از تری

شناسی اقتصادی جدید رادایم جامعهپژوهش قصد دارم به کمک پا این از این رو در برگیرد.

 و. ارائه دهم دیجیتال عصر در مدرن دستی صنایع حوزه در طلبی زنانه راتصویری نو از منفعت

 زندگی روزمره، و کار میان مبهم مرزهای طلبی جدید وهای این منفعتبه ویژگی حیث این از

 معرف که کار جدید رایطش و اشکال در پسافوردی کار محیط از مهمی داد برون عنوان به

نه تنها  سازنده، زنان در این پژوهش خواهیم دید که برای. بپردازم نیز است «دیجیتال اقتصاد»

 مجازی هایشبکه در ای شبکه ارتباطات ایجاد طریق از انواع منافع در بستر اقتصاد جدید

اجتماع سازندگان  ینب در فمنیستی که گفتمان از حاصل پیامدها و منافع بلکه گردد؛ می تقویت

 خواهد بود.  تنیده شده است نیز قابل تحلیل

 .روش پژوهش3
این  فمینیستی است. شناسیبه روش متعهد کیفیاین مطالعه پیش از هر چیز باید اشاره شود که 

 است. در واقعگرایانه گرایانه و اثباتهای محدود، تقلیلدور شدن از روش شناسی متضمنروش

ای رشته میان هایشود اما حالتمی واحد حقیقت یک به ها منجرپژوهش در لکام عینیت موضع

 نظر در خود هایروش اصلی مرکز عنوان به را جنسیت و کرده استقبال انتقادی پذیریبازتاب از

بین تحلیلی در نظر سازی جنسیت را به عنوان یک ذرهبرجسته شناسی فمنیستیروش .گیرندمی

 مندهای موقعیتدانشکرده و را ارزشمند ارزیابی  زنانای گرفته و ذهنیت و صد

همچنین در  (.3،19۸6هاردینگ ؛2،19۸3هاردینگ و هینتیکا) کندمی تصدیق را (1،1991هاراوی)

                                                           
1.Haraway 

2.Harding & Hintikka 
3.Harding 
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 و (1،199۸ریچاردسون) که نوشتن خود یک روش فمینیستی استشود ادعا می شناسیاین روش

 کار به فمینیستی تحلیل و پژوهش روش نعنوا به (2،200۸هندرسون) «نقل قول کردن»مفهوم 

 ازهای این پژوهش  های زنانه، داده«نقل قول»بنابراین در راستای بازتاب صدا و  .رودمی

دستی  ی صنایع زن سازنده فعال در حوزه 40بیش از  باساختاریافته های عمیق و نیمه مصاحبه

 نیمه برنامه یک اساس رب رسمیهای  مصاحبهپیوست(.  1جدول ) مدرن به دست آمده است

 طوربه  شوندگان مصاحبه آنها در کهانجام گرفت  تلفنیو  حضوری صورت به ساختاریافته

 ساعت چهار تا ساعت دو ازها  مصاحبه زماند. مدت گرفتن قرار پرسش مورد عمیق و گسترده

 حاصل اطمینان برای مصاحبه طول در .ه استنبود ساعت دو زیرای  مصاحبه هیچ و بود متغیر

 وضعیت شده دریافت اطالعات و شودنمی دهیجهت و رهبری شونده مصاحبه کهشدن از این

 اسمیت-استربای به ر.ک) شد حفظ مصاحبه اکتشافی دهند ویژگی می نشان را موجود و واقعی

ها مشخص و اشباع  مصاحبه روند یکنواختی داده 25هر چند پس از . (3،1991:۸0همکاران و

از این مصاحبه ادامه پیدا کردند.  40ها تا  ا تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبهداده حاصل شد ام

از  ،هاهداد تحلیل برایهای عمیق و باز، هزار و دویست صفحه متن به دست آمده است.  مصاحبه

 شد. کدگذاریپیاده و  هامصاحبه متنای که روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد به گونه

 در آنها دادن قرار و مشابه مضامین جستجوی همراه به متن خواندن شامل کدگذاری فرآیند

؛ 4،199۸روسمن و رالیس) باشدمی هادسته این تفسیر برای تالش سپس و هادسته

 به را هاداده کدها این» دهد،می توضیح (2010:119) 5کوزینتس که همانطور(. 1396کراسول،

 خواندن طریق از و« دنکنمی بندیطبقه ترعمومی هاییدهپد برخی از اینمونه یا متعلقات عنوان

های در این پژوهش داده شوند.می پدیدار شده،تعیین پیش از هایبندیدسته جای به هاداده دقیق

 مستقیماً مهم موضوعات و ثبتای لحظه هایواکنش ابتدا، .شده است تحلیل مرحله سه در کیفی

 گوش کامل طور به شده ضبط مصاحبه هر بهپس از آن  .تشده اس برجسته مصاحبه هر از پس

تری های تفضیلیمتن ،کلیدی مضامین شناسایی ضمن تاشده است  پیاده را جمالت همهداده و 

 این ،پاالیش گردیده هایادداشت وه شده خواند کامل طور بهها متن ،رآخ در .به نگارش درآید

                                                           
1.Richardson 
2.Henderson 
3.Easterby-Smith et al. 

4.Rossman & Rallis 
5.Kozinets  
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 کند.می دهیسازمان مشترک روابط و بندیرتیبت عبارات، با مضامین قالب در راون مت کار

 ورده ک کلی تبدیل مفهومی ساختارهای از کمی تعداد به را کدها تواندمی فرایند، اینبنابراین 

میلز و ) دهد کاهش کنترلی قابل شکل به را شدهبازنویسی  متن از صفحه صدها

 واهیم پرداخت.ها خ(. در ادامه به تشریح یافته2010؛کوزینتس،1،1994هوبرمن

 های پژوهش.یافته4

 عمدتا حوزه این زنان که دهندمی نشان مدرن در جهان دستیصنایع اکتشافی حوزه هایپژوهش

 ایتحصیلکرده و ممتاز نسبتاً مربوط به زنان کنش اقتصادی، این. هستند متوسط طبقه به متعلق

 برای کافی درآمد و وقت ی کهاند. زنانگسترده هایشبکه و اجتماعی سرمایه دارای که است

 است ممکن برخی که کندمی نشان خاطر باره این در رابیمک. دارند را حوزه این کردن دنبال

 زنان عهده از تنها ها،وام بازپرداخت  با کردن نرم پنجه و دست حاضر حال در که کنند استدالل

 شروع برای تا دارند نفس به داعتما کافی اندازه به که آیدبرمی متعلق به طبقه ممتاز جوان

 وجود نیز استثنایی موارد اگرچه کنند، دریافت را بیشتری بانکی هایوام خالقانه خود تجارت

 مطالعهشوندگان پژوهش حاضر، همانند زنان بر این اساس مصاحبه (.2010:۷2رابی،مک) دارد

 فرزند بدونیا  مجرد اکثرا جوان، یکنواخت طور به (،199۸) انگلستان مد صنعت در رابیمک

یی اتکاخود و مستقل، جوان زنان شاملمدرن  دستیصنایع اقتصادرسد هستند. بنابراین به نظر می

 از را این زنان خودانجامی، . اخالقنداخانواده تشکیل انتظار در عمدتا یا ندارند فرزندی کهاست 

 و شغلی آرزوهای هم افراد این. دکنمی متمایز دهند،می انجام کاردستی سرگرمی برای که افرادی

 طریق از رضایتمندی و خودشکوفایی برای ابزاری عنوان به را شانخالقانه ساخت هایشیوه هم

 دانسته خالق را خود آنها. گیرندمی درنظر خودانجامی فلسفه از حاصل خودکفایی و سخت کار

یرند. بنابراین زنان در این نوع گدرنظر می کارشان با خود اصلی رابطه عنوان به را هویت این و

خوداشتغالی صرفا به دنبال منفعت اقتصادی مورد نظر اقتصاددانان نیستند. بلکه به دنبال انواع 

 منفعت نوع چهارشناختی شامل باشند. در اینجا منفعت زنانه با رویکردی جامعهمنافع می

 و تشریح تفکیک به را یک هر هادام در که است ایشبکه و خودشکوفایی طلبی،استقالل عاطفی،

 کرد. خواهم تحلیل

                                                           
1.Miles & Huberman 
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 عاطفی طلبی .منفعت4-1

 اقتصاد و فرهنگ رابطه فهم برای که بوردیو وارهعادت مفهوم ذیل توانمی را منفعت نوع این

 کنشگری بادوام خوی و خلق مثابه به توانمی را وارهعادت کرد. تشریح است؛ مفید نیز

 کنشگر شود. می مواجه واقعیت با است، گذشته تاثیر تحت که خاص حالتی در که کرد تعریف

 در دهد.می سازمان مختلفی هایشیوه به را آنها بازنمود و خود اعمال اشوارهعادت به بسته

 همواره دهدمی انجام که را چیزی هر ندارد ای وارهعادت یا گذشته هیچ اقتصادی انسان مقابل

 روزمره اقتصادی اعمال که داند می خویی و خلق را صادیاقت وارهعادت بوردیو است. جدید

 دهد می جهت و سازمان را غیره و بانک از گرفتن اعتبار و انداز پس خرید، از اعم زندگی

 است. خورده پیوند منفعت مفهوم با اقتصادی وارهعادت مفهوم که گفت باید (.19۷9بوردیو،)

 به توجه بدون و عالقهبی ظاهر در تنها الیمتع فرهنگ جهان واقعیت، در است معتقد بوردیو

 هدایت آن هایکشمکش و منفعت با اجتماعی های میدان سایر  اندازه به واقع در است، منفعت

 که کندمی اشاره او است. غیراقتصادی  منفعت کندمی هدایت را میدان اساسا آنچه شود.می

 آن اقتصاددانان که است چیزی قتصادیا منغعت از غیر جهان در منفعتی نوع هر به  توجه عدم

 اقتصادی وارهعادت بنابراین (.1993واکانت، و بوردیو ؛1993بوردیو،) اند کرده تحمیل ما به را

 این و است. همراه عاطفی منفعت یعنی اقتصادی غیر منفعت با مطالعه این در کارآفرین زنان

 ساله 32 زهره مثال برای دهد. می لشک را آنان ی کارآفرینانه کنش زیادی حد تا عاطفی منفعت

 گوید: می سوژا برند بنیانگذار

 دارهامغازه از باال...اوایل میبرم رو دارم...مزدشون نگه رو هام بافنده که کنم تالش باید من»
 خیلی عدد یه بدم...اونا باید دستمزد چقدر مثال چیزی همچین بافتن برای که پرسیدم می

 همه این باید پرزحمتیه کار چقدر میدونستم و بودم بافته خودم چون من میگفتن... پایینی
 دادم می برابر چند…دادم نمی گوش و بود دار خنده برام عددا این بزاری دست و بزاری چشم

 میدم عیدی میدم... میشن قائل شهر توی که بافنده معمول دستمزد برابر چند…رو دستمزدا
 تولدهاشون میخرم کادو هاشون بچه برای اشونبر میبرم میخرم کادو تهران میام…بهشون

 های همسن جوون دخترای چندتاشون چون…داریم خوبی دوستی ی رابطه یه هم با…میرم
 خیلی من کارهای بعد…دارم می شون نگه راضی جوری یه شده جور هر…هستن خودم
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 و متنوعه…نمیزنه رنگ یه و مدل یه از صدتا ماشین و ربات عین بافنده…هستش متنوع
 «.نمیشیم خسته اصال ما میگن همش

  گوید: می کلوزار برند بنیانگذار دیپلم ساله 4۸ سهیال

 رو شون یکی دبستان پنجم دختر هستن. هایی خانواده چه از ما های بافنده نمیشه باورتون»
 هم قرصی یه دنبال بودن. کرده تخلیه رو چشمش نمیبینه، اصال چشمش یه که شدن متوجه
 خدا رو تو که کردم سفارش من امریکا تو خیریه اون توی شد. نمی پیدا یرانا تو که بودن
 هزار با که دیم، می باشه اش هزینه هرچقدر بفرستید، بچه این برای رو دارو این کنید پیدا

 «.فرستادن کردن پیدا زحمت

 گوید: می علیرضایی الهام برند بنیانگذار ساله 39 الهام یا و

 داشتن نیاز که هاییبچه یا هازن به کمکی هیچ بودم نقاشی ممعل من که زمانی اون»
 هم با که هایی زن و دخترا هوای میتونم تنها نه االن نداشتم...ولی پولی چون بکنم نمیتونستم

 که خیری کارهای کنم...میتونم کمک هاشون خانواده به و باشم داشته بیشتر رو میکنیم کار
 «.کنم کمک سرپرست بی های بچه هبدم...ب انجام هم رو داشتم دوست

شامل  پساصنعتی اقتصاد در کار ماهیت تغییر با همراهمنفعت  این بسط و گسترشاز طرفی 

 اندکرده یاد عاطفی و مادیغیر کار عنوان تحت آن از محققان از بسیاری که است مواردی

رجوع  همچنین ؛3،200۸؛ گیل و پرات2،2004ویرنو ؛1399،هارت و نگری ؛1999 ،1الزاراتو)

 که است کاری معاصر، جهانی داریسرمایه در موثر یا عاطفی کار. (4،19۸3هوچشیلد بهکنید 

 دارد ارتباط زنانه کار با معموالً عاطفی کار (.2004:91ویرنو،) کندمی ایجاد عاطفی تأثیر یا اثرات

 که است عاطفی رهایکا بر تأکید و ارتباطات، خدمات بر مبتنی بیشتر کار نوع این کلی ماهیت -

 غالب بدنه که خورندمی پیوند هاییبخش به اغلب و شود.می انجام زنان توسط سنتی طور به

 بخش و معاصر دستیصنایع زیبایی، و مد صنایع جمله از دهند.می تشکیل زنان را آن کارکنان

ت زنانه یعنی و از طرف دیگر این کارهای عاطفی با نوع دوم منفع (.2010:69رابی،مک) خدمات

 طلبی در ارتباط است.منفعت استقالل

                                                           
1.Lazzarato 
2.Virno 
3.Gill  & Pratt 
4.Hochschild 



 

 

 

 

 

 الین شناختی / انتشار آنمطالعات جامعه   22
 

 طلبی استقالل .منفعت4-2
غیرمادی و غلبه رویکردهای  ظهور مفهوم کار طلبی زنان با دوره پسافوردیسم،منفعت استقالل

 گرفتن فاصله راستای در اقتصادمحور فزاینده هایجنبش همزمان با جنسیتی پیوند خورده است.

 هاییپرسش محققان گذشته، سال 20 در خالق و فکری کار سمت به ایانهکارخ و مادی کار از

-پسا تولید چتر زیر پرمخاطره کار به مربوط مسائل و عاطفی و مادی غیر کار با رابطه در را

 (،2010) «پسافوردیسم رژیم و غیرمادی کار فمینیسم،» مقاله در بیارمک ند.اهکرد طرح فوردی

 تغییر حال در شرایط از بسیاری ترسیم برای تالش در را عاصرانشانم و نگری و هارت مطالعات

 و انگلستان در کارگر نوین حزب، تاچریسم واسطه به کارگری هایاتحادیه سقوط جمله از) کار

 زندگی داشتن برای کارگر طبقه جوانان آرزوهای کانادا(، و آمریکا متحده ایاالت در نئولیبرالیسم

 برای کارشان، نیروی به نسبت شناختی ظرفیت افزایش به هاکار و کسب نیاز و بهتر؛

 ارزان کارگر رشد برای توسعه حال در کشورهای به سپاریبرون و پذیریمحاسبه خودکارسازی،

 فوردیسم،اپس تولید دوره در که کندمی اشاره نکته این به وی کند.می ترشیح ماهر، غیر و

این امر  و گرفته قرارافراد  اختیار در گذشته به تنسب بیشتری گیریتصمیم قدرت و استقالل

. (1،2010:64رابیمک) است شده پذیرترامکان تولید جدید هایشیوه و ایشبکه ارتباطات توسط

 جایی کند،می برجسته را کارگران عاملیت افزایش همچنین مادی غیر کار و فوردیسمپسا نظریه

 توانندمحور، میدانش هایجایگاه افزایش و ایهکارخان روزمره کار کاهش دلیل به آنها که

 امر این باشند. داشته (2010:65رابی،مک) «کارحیط م در تریهوشمندانه و مشارکتی هاینقش»

 نهاآ نوآوری ظرفیت و کارگران هایایده به هاشرکت آن در که است کرده ایجاد محیطینه تنها 

 شرایط اینبلکه  است. کارگران بین بیشتر تعامل و یهمکار افزایش مستلزم این که کنند، اعتماد

 شوند؛ کارآفرین خودشان توانندمی اکنون هم کارگران آن در که است کرده ایجاد را موقعیتی

 رشد با امر این البته و شوند مزدبگیر قلمداد کارگر یا کارمند عنوان به تنها نباید دیگر

 با همراه خرد کارآفرینی جدید هایشکل با یا نانجوا میان پرمخاطره در یا مستقل خوداشتغالی

-مک) متاخر، کامال همساز است داریسرمایه در ایرسانه و خالق فرهنگی، هایبخش رشد

 به رو بخشی عنوان به اخیر هایدوره در دستیصنایع به اقبال ترتیب، این به. (65: 2010رابی،

                                                           
1. McRobbie 
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 انتخاب عنوان به و است گرفته قرار ستایش مورد جدید اقتصاد در محبوب ایحوزه و رشد

 .1(2013 جاکوب،) است یافته جایگاه اقتصادی پرمخاطره بسیار هایدوره در بینانهخوش شغلی

 پذیریانعطاف و مهارت آن کار شرایط و پسافوردیسم اقتصاد که کند،می نشان خاطر رابیمک

 زنان استقالل افزایش به نسبت سمفمینی هایموفقیت این کنار در داند،می مطلوب را زن کارگران

 است شده داند،می« کار نیروی شدن زنانه» او آنچه به منجر شغلی هایفرصت و

 و بارداری کنترل امکان که جنسی انقالب و فمینیسم تأثیر از ترکیبی (.2010:65جاکوب،)

 از جوان نزنا آرزوهای که است معنا این به کرد، فراهم زنان برای را تریگسترده هایفرصت

 توانستندمی زنان ایفزاینده طور به دوره این در است. داشته چشمگیری رشد بعد به 19۷0 دهه

 امکان معنای به خود نوبه به که یابند دست توجهی قابل درآمد به و کنند تأمین را خود زندگی

 در تأخیر و ازدواج سن در تأخیر شامل بخشیآزادی هایجنبش و فراغت اوقات از بردن لذت

بنابراین منفعت  (.2010:66جاکوب،) است مسافرت و تعطیالت همچنین و فرزندآوری،

شوندگان انگیزه و محرک قوی خوداشتغالی است و آنها به وضوح طلبی برای مصاحبهاستقالل

 برند.دار را زیر سوال میآور/زن خانهدوگانه مرد نان

 گوید: یس میساله بنیانگذار برند پرد 24برای مثال مریم 
کنم که  خوام حتما این استقالله باشه. اآلن هم که ازدواج کردم اصال به این فکر نمی می»

بنشینم تو خونه و همسرم بره کار کنه یه خرجی بیاره تو خونه بذاره کف دست من، افت 
شود برام و سختمه. دوست دارم خودم کار کنم و استقالل مالی داشته  خیلی بدی حساب می

که هم بتونم خودم خرج کنم و هم کمک همسرمم باشم حتی خود همسرم می گه  باشم
دوست دارم بعدا برای تو یه آموزشگاهی چیزی بزنم و اینطوری کنیم، اون طوری کنیم.  او 
بیشتر از من مشتاقه که آینده موفقی داشته باشم و مشوق اصلی زدن آموزشگاه  همسرمه. 

 «.هم دوست دارههمسرم کار منو پذیرفته و خیلی 

 گوید: ساله بنیانگذار برند شیرین دگمه می 2۸شیرین 
اس اینه که خودش استقالل مالی داشته  ی زندگی هر کسی که تو این جامعه به نظرم الزمه»

ها زیرمجموعه همین استقالله. یعنی ما به هرحال به یک سنی که  باشه چون همه استقالل
گی در حال خرج کردنیم ولی حاال از همون اول ز بچهرسیم باید اینو داشته باشیم. امی

                                                           
1.Jakob 
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زندگی استقالل چیزی نیست که داشته باشیمش...من از هجده سالگی تقریباً مشغول کار 
 «.جیبیم رو خودم در بیاورم... بودم. تا حداقل پول تو

 گوید: ساله بنیانگذار برند مرغک می 29صالحه 

مسر پول بگیرم. هیچ وقتم این بحث پیش نیومد که ام یا ه هیچ وقت فکر نکردم از خانواده»
فکر کنم که بتونم روی اونها حساب کنم یعنی همه رو از اول خودم شروع کردم و کم و 
بیش اینم پای خودم بود خودم هیچ وقت نخواستم، ولی بعد از اینکه کار رو شروع کردم کالً 

من درآمد خاصی نداشت درآمد من تو زندگی خیلی تاثیر زیادی گذاشت. چون همسر 
همسرم مدرس هستن. درآمد باالیی ندارن و کار من در زندگی شخصی من خیلی تاثیر 
گذاشت. چون درآمد من خیلی خیلی بیشتر از همسرم بود و کالً تو زندگی من یه جوری 
بوده که همیشه خودم درآمد داشتم. یعنی هیچ وقت پول نگرفتم از همسرم، یعنی اصال 

. نمی دونم فکرش رو هم نکردم. خیلی زیاد راضیم از کارم، هر چند خیلی موقعیتش نشد
 «.مشکالی زیادی داشتم و دارم

  گوید: می غزال برند بنیانگذار غزاله یا و
 دیبا مرد که اونجوری ستین هگید مرد و زن یسنت نقش ...میکن یم کار هم با همسرم و من»

 ستمیس نیا چون من بده. ور یزندگ خرج دیبا ردم ،رهایب فشار خودش به دینبا زن ،هکن کار
 کار هم با دو هر نبود. ینطوریا هم همسرم و نبودم ینطوریا اول از نداشتم دوست ور
 انجام هم با ور کارها همه و هکن یم کمک هونخ کار تو ونشیا هم و رونیب کار هم . میکرد یم

 «.نهوخ کار نفر کی که رونیب کار نفر یه نکهیا تا دیم می

 در دوم موج هایفمینیست فعالیت از که هستند ایتحصیلکرده زنان ،حوزه این سازندگان

 جوان زناناین  اند.شده مندبهره جوان زنان برای عالی تحصیالت به دسترسی امکان راستای

 سرمایه. اندکرده دنبال را ایحرفه شغلی جایگاه یک سپس و اندرفته دانشگاه به، تحصیلکرده

 از آنها کلی، طور به اند.آورده دست به اقتصادی مزیت شانمدرک از و اندکرده کسب یننماد

 شانهویت برای حیاتی و اقتصادی ضرورتی عنوان به مالی خودکفایی و شدن ایحرفه اهمیت

 برای را زمینه فمینیسم دستاوردهای که کنندمی تصدیق کلی طور به آنها اگرچه، .گویندسخن می

 به یا کنندنمی بیان را فمنیستی آشکار سیاست اما است، کرده فراهم گسترده هایفرصت این

 پنهان حدی تا فمینیسم زنان، این برای عوض، در کنند.نمی معرفی فمینیست را خود خاص طور

 هاسیاست دارای اخیر که هایجنبش برخالف نیست. آنها روزمره کار و پیشه به مربوط و است،
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 اشتاریخی اهمیت دلیل به را فمینیسم معاصر سازندگان فمنیستی هستند، نروش هایشیوه و

 و سازیتوانمند هایگفتمان به خود فردی خالقانه هویت از بخشی عنوان به اما کنند،می تصدیق

  دارند. تمایل زنان خوداتکای

 خودشكوفایی منفعت -4-3

 از تر مهم کار از رضایت و موفقیت منفعت یا و خودشکوفایی منفعت کسب زنان این برای

 به آنها منفعت، جنسیتی تحلیل سطح در شد گفته که همانگونه است. مالی منفعت کسب صرف

 این به مربوط جنسیتی ادبیات در برند. می سوال زیر را دار خانه آور/زن نان مرد دوگانه وضوح

 زنان برای  یاصل و ابتدایی محرک عامل یک مالی منفعت کسب که شده اشاره نیز موضوع

 و نمایش فرصت ،کشیدن چالش به برای را یکار و کسب تا ندمند عالقه بیشتر زنان نیست.

 کنترل منظور به بیشتر زنان که ندباور این بر بسیاری  (.1،1992الوویه)  کنند آغاز خود، اثبات

 وعشر به دست شغلی پیشرفت هایمحدودیت مقابل در انتخاب یک عنوان به کار کمی و کیفی

 (.4،1994چارست ؛3،1994ربراون برارد ؛2،1991همکاران و بلکورت) زنند می کار و کسب یک

 گوید: می پردیس برند بنیانگذار مریم مثال برای

 باشم. داشته استقالل خودم داشتم دوست بود. سخت برام نکردن کار دانشجویی دوران تو»
 کرد می افتخار من به بیاره... در رو خودش برج این خرج تونه می مریم خوب، چه بگه پدرم

 با بخرم ماشین تونستم حتی میاره. در خودش رو خرجش مریم گفت... می فامیل تو هم و
 این نگفتیم بهش ما میگفت خریده. ماشین خودش مریم گفت می رفتیم می جا هر و کارم این

 قائل ارزش دیدم می بود. مهم من برای خیلی این و رفته رو راه این خودش برو، راهو
 اومد می خوشم خیلی کنه... رو کار این تونسته مریم که شدم زبونزد فامیل تو شن. می

 ازدواجمم از بعد باشه. استقالله این حتما خوام می کردم ازداوج که باشم...االنم داشته استقالل
 خونه تو بیاره خرجی یه کنه کار بره همسرم و خونه تو بنشینم که کنم نمی فکر این به اصال
 کار خودم دارم دوست سختمه. و برام شه می حساب بدی خیلی افت من، دست کف بذاره
 «.باشم همسرمم کمک هم و کنم خرج خودم بتونم هم که باشم داشته مالی استقالل و کنم

                                                           
1.Lavoie 

2.Belcourt & Burket & Lee-Gosselin 
3. Berard & Brown 
4.Charest 
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  گوید: می برازا برند بنیانگذار غزاله یا و

 دار پرچم من اون. به سبتن آدم داره مسئولیت کنه، می فرق داری مشترک زندگی که وقتی»
 در صد و ندارم قبول کنن. هندل رو زندگی های هزینه ی همه نباید آقایون که اینم از دفاع
 شه می شریک کسی با هم وقتی و اول خودشه زندگی مسئول شخصا کسی هر مخالفم. صد

 و دادم مانجا رو کار این من و نیست شعار این نداره. مرد و زن واقعاً و اونه زندگی مسئول
 بیشتر کی و کشه می زحمت بیشتر کی میاره، در پول بیشتر کی نیست ًمهم اصال داد. خواهم
 به و خودش زندگی از ببره لذت آدم و کنه کار عشق با آدم چقدر که اینه مهم داره، بازتاب

 این در که مهمه همسرم و من خودش...برای با میاد هم برکت که دارم اعتقاد جمله این
 «.کنیم استفاده اون از شده داده ما به که فرصتی و هستیم که زندگی ی لحظه

های پسافوردی، کار خالق،  وضعیت پرمخاطره اقتصاد جهانی و رژیمبه طور کلی، 

پذیر و مولد مبتنی بر نوآوری در ارتباطات و فناوری اطالعات، ممکن است افراد را ملزم  انعطاف

 اگر» کند: اشاره می 1. همانگونه که ریچارد سنتر کنندخود تجدیدنظ کند که در مورد معاش

 زندگی های روایت شوند مجبور است ممکن افراد ندهند، ارائه بلندمدت چهارچوب یک نهادها

در مورد چگونگی امرار معاش یک نفر امروزه  .2(4، 2006سنت،) «بسازند بداهه را خود

که  شودتوسط افراد مطرح می هایی رسشدر این راستا پ های فراوانی وجود دارد وتردید

 «ظهور طبقه خالق» های پیرامون . گفتماناستخالقیت از کار و رضایتمندی  یمشخصه معنادار

دهد که بالقوه  پذیر نشان می را به سمت کار انعطاف جامعه تغییر جهت اعضای 3(2004فلوریدا،)

عضای طبقه خالق تحت یک شود. ا هم از نظر اقتصادی ماندگار است و هم خالقانه انجام می

دهند که در آنها  انجام می ای آور هستند و کار فکری یا علمی امر اقتصادی و فرهنگی الزام

منفعت خودشکوفایی در کنار منفعت  بنابراینخالقیت انسانی یک منبع اقتصادی با ارزش است. 

 گوید:  گذار برند رَد میفاطمه بنیاناقتصادی همواره برای زنان برندساز پراهمیت است. برای مثال 

ای و هنری هم  همیشه دوست داشتم کاری کنم جدا از جنبه مالییش، برای من لذت حرفه»
داشته باشه. عالقه شخصیم بوده که شدید دوست داشتم دنبال کنم که خب البته اون جریان 

 «.مالی هم بخشی از اون و انگیزه بود

                                                           
1.Richard Sennett 

2.Sennett 
3.Florida 
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 گوید: مریم بنیانگذار برند میم میو 

 نیا یتو تیموفق احساس .سراغم اومد دانشگاه یتو درآورد پول هنر از دیبا که فکر نیا»
 «.کشوند یم کردنش شتریب دنبال منو تیموفق احساس نیا. کردم کار

 اینکه مورد در لفاظی طریق از را پسافوردیسم پذیریانعطاف افسانه، دستیصنایع اقتصاد

 از باشد بخشآزادی و آفرینشادی، محورخانواده توانمندساز، تواندمی پذیریانعطاف چطور

این اقتصاد  بخشد.می تداوم خود،متعلق به  خالق کوچک بنگاه اداره و خوداشتغالی طریق

شود. در این  بخش کار خالقانه و تولید فرهنگی، ستوده می غالبا به علت پتانسیل آزادی« جدید»

یعنی ساعت کار و برنامه کاری  -ر و مستقل استپذیآل از کار، در واقع کار انعطافتصور ایده

-انگیز، خالقانه و تحققو عوامل ناهمگون تولید مسیری هیجان -شود یک فرد آزادانه تعیین می

، «ها یقهبی»هایی چون های کار با نام کنند. این محیطپذیرتر از صنایع سنتی را ترسیم می

؛ فلوریدا، 20042؛ راس، 19991بنتلی، ) «القکعبه آمالی برای طبقه خ»و « های جدید بووهمی»

دهند. بر همین ( مدعی هستند که آزادی، سرگرمی و برابری را در بین همگان، رواج می2004

بخش نیست و دارند که کارهای یکنواخت، برای آنها رضایتاظهار می شوندگاناساس مصاحبه

 گوید: انگذار برند هور میآنها به دنبال خالقیت در کار هستند. یرای مثال فروغ بنی
کرد، برای اینکه احساس  چون مهاجرت کرده بودم به شهری که شوهرم باید اونجا کار می»

خواست به عنوان یک زن احساس استقالل  تنهایی نکنم این کار را شروع کردم چون دلم می
مثل کارهای  خواست یه کاری داشته باشم ره و دلم نمیکنم و اعتماد به نفسم کامالً باال می

روتینی که بقیه دارن، دوست داشتم روی اون چیزی که عالقه داشتم کار کنم.. من دوست 
کننده است که بخواهم از صبح تا عصر یه کار داشتم برای خودم کار کنم. برام خیلی خسته

روتین داشته باشم و یه نفر بهم بگه چیکار کن چیکار نکن. دوست دارم کاری انجام بدم که 
تونه تحمل  گم چه جوری می عاً دوستش دارم...همسرم کارشون روتینه...با خودم میواق

تونم کنم می خواد کارم دست خودم باشه و اینجوری احساس میدونم که دلم میکنه...من می
خواسته چیزی رو خلق کنم، زمانی که تر باشم، و کارم رو دوست دارم. همیشه دلم می راحت

برم انگار که از نو متولد شدم خیلی  شه، اونقدر لذت می لق میکنم چیزی خ احساس می
 «.شم سرزنده می

                                                           
1.Bentley 
2.Ross 
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 گوید: ساله بنیانگذار برند منترا می 2۸منترا 

این کار دقیقا کاریه که دوست دارم. من کاری که با دست انجام بشه رو کال دوست داشتم... »
ی  رده باشم و فکر و ایدهیه چیزی رو خلق کردن که از صفر تا صد اون رو خودم درست ک

ده. وقتی یه کار رو  خودم پشت اون باشه و ساخته باشمش خیلی لذت جالبی به من می
کنم  کنم خیلی حس خوبی دارم که این به وجود اومده و احساس می سازم بعد که نگاه می می

ن تونن از او ها می یه تکه از وجود خودمه که تبدیل شده به یه جواهری، چیزی که آدم
 «.استفاده کنن

 آزادی، به مربوط لفاظی تقدیس بر بیشتر حوزه این هایهمانگونه که اشاره شد پژوهش

 کاالهای برابر در هاسازهدست و خودانجامی اخالق گذاریارزش و خالقیت پذیری،انعطاف

 شانگذشتگان از بیشتر بسیار تحصیلکرده، جوان زنان دارند. به عالوه، این تاکید انبوه تولید

 اشتراک، سازماندهی، برای سازندگان هستند. ارتباطات دارای تکنولوژیکی نظر از و متحرک

فعالیت  اینترنت بستر در جهانی بازار یک در خود سازدست محصوالت فروش و سازیشبکه

 است شدن وصل ساختن که اندکرده تأیید دستیصنایع معاصر سازندگان ترتیب، این به کنند.می

 هایشبکه در را مهمی فضای سازنده زنان .1(2011 گانتلت،) است ساختن هماناتصال  و

 به دستیصنایع از است ساخته قادر را آنها که اند،آورده دست به کوشش و پشتکار با مجازی

گیری کنند. این خود باعث شکل استفاده آنالین صمیمیت پرورش برای پرتابی سکوی عنوان

 شود. ای میعنی منفعت شبکهچهارمین شکل منفعت زنانه ی

 ایشبكه .منفعت4-4

 در باید سازندگان است، تغییر حال در سرعت به که آنالین توزیع بازار در موفق رقابت برای

 سازی شبکه و بازاریابی باشند. داشته بیشتری کنشگری، بالقوه و فعلی مشتریان با تعامل نحوه

سازندگان و طراحان  آنالین، هانی توزیعج های شبکه رشد کنار در اجتماعی، های رسانه

 فراتر از را خود محصوالت فروش و نمایش مرزهای تا است ساخته قادر رادرن م دستی صنایع

 وضوح خالق به موفق اشتغالیخود بنابراین دهند. گسترش سنتی کسب و کار های مدل و بازار

 واقع، در است.« آمد خواهند نمشتریا و سازیممی آنالین( بصورت)  به را آن» از فراتر چیزی

                                                           
1. Gauntlett 
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 کارکنان برای ترگسترده طور به بلکه سازندگان برای فقط نه آنالین، ایحرفه هویت یک داشتن

 بیاید، حساب به فوری نمایه و موفقیت جواز یک اینکه از بیشتر خالق، هایحرفه از بسیاری در

هر  که است چیزی این شود.می تلقی بدیهی امری پایان، نهو  شروع نقطه یک عنوان به اکنون

 فروش یا اعتبار ایجاد باعث لزوما اما باشد. داشته فرضپیش عنوان به بایدفعالی در این حوزه 

 کندمی اثبات راحتی به ایحرفه سایتوب یک در آنالین بصورت حضور بنابراین شد، نخواهد

1جستجوپذیر بودن" هستید. تماس قابل شما که
 که است، جدید مبنای کی ایحرفه صورت به "

 در سازندگان که هنگامی دهد.می ارائه را شما ایحرفه هویت مشروعیت و واقعیت از شواهدی

 اجتماعی روابط های شبکه از دهند، می انجام اقتصادی کنش ای شبکه بازار مثابه به مجازی فضای

 که است شرایطی یساز شبکه گیرد. می بهره اعتماد شرایط برقراری برای مجازی ارتباطات و

 شود. منجر اقتصادی کنش به تواندمی ایشبکه منفعت و اعتماد این و است. اعتماد متضمن خود

 منفعت میزان و سطوحی  کنندهتعیین، روابط شبکه درکنشگران  موقعیت دیگر عبارت به

 اختیار در را فرصت این ها شبکه. پس در رابطه با کارآفرینی زنان آنهاست اقتصادی و اجتماعی

 اجتماعی اقتصادی فعال نقش و درآیند اقتصادی اجتماعی منفعل نقش از کهدهند  می قرارآنان 

شبکه  در خودشان را منفعت نیست مردان دستان در دیگر آنان منفعتای که  . به گونهکنند بازی

 گوید: می بی ام برند بنیانگذار ساله 25 مریم مثال برای. کنند می کسب

 وجود با اصال بعدم میکنن... خرید راحت و بینن می بوکفیس تو شده، خوب کال االن»
 میگه الکی داره کی که مشخصه میشناسن. رو همدیگه همه که شده جور یه مجازی فضای

 دیگه کم کم ولی پیجی یه به نکنی اعتماد تو شاید آره واقعا بار اولین برداره. کاله کی
 «.میشه جلب اعتمادشون

  گوید: می منترا برند بنیانگذار ساله 29  منترا

 عین در که جالبه و شدن زیاد اینقدر آدمها شده... خوب خیلی اومده اینستاگرام وقتی از»
 فیسبوک از که بودن آدمهایی شده. هم بیشتر ها آدم اعتماد ولی هست، اعتمادی بی اینکه

 طال و ببینم رو شما حضوری باید من گفت می بود خانم یه بدن سفارش من به خواستن می
 کاله رو سرشون که میان آدمایی گفت می کرد می کار قضائیه قوه تو اینکه و بدم سفارش
 و ها صفحه این انقدر شده. بهتر خیلی اآلن ولی فروختن... اونا به طال جای رو برنج گذاشتن.

                                                           
1 Google-able 
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 از آدمها هک دونن می همه االن است. شده بیشتر هم آدمها اعتماد که شده زیاد اینترنتی فروش
 باالخره هرکسی اینکه و بدن گسترش رو خودشون کار خوان می و کنن می تبلیغ طریق این

 دیده و کرده رو کار این بار دو یکی، اینکه داشته... رو اینترنتی خرید تجربه این بار چندین
 واقعی بودن، اعتماد قابل که هایی پیج شده. بیشتر و بیشتر هی بنابراین پس گرفته، رو جوابش

  «.کرده پیدا گسترش داستانا این و آدما کردن معرفی هم به هی رو اینا زدن، می که حرفی بوده

 گوید: می ویلیکا برند بنیانگذار ساله 29 مریم یا و
 مخاطبتون به میتونید کنید هزینه زیاد اینکه بدون هاس فروش ترینامن از یکی اینترنتی فروش»

 بفرستید نفر چند برای که کنید سازی اعتماد اگه اینطوری... میوفته جا برند و کنید پیدا دسترسی
 کار یا…نفرستید رو کار که نشه موقع یه…بفرستید رو گذاشتید رو عکسش که کاری همون و
 اگه ولی…نکنن خرید شما از دیگه که میشه باعث این تصویرش با باشه متفاوت…بفرستید بد

 «.دیگه کسای میکنند اعتماد شما هب کم کم مخاطب، با بکنید اعتمادسازی

-شبکه که جایی گردد.می باز مصرف حوزه به ایشبکه منفعت از مهمی بخش این بر عالوه

 بیشتر تأکید اینجا در باشند. زنان اقتصادی/کارآفرینانه کنش گرتسهیل توانندمی اجتماعی های

ذکر  نوظهور سازندگانین ا است. اجتماعی هایشبکه در بازاریابی اهمیت و سهولت برزنان 

 و هافرصت ونق. راست« ترآسان» قدیمی سازندگان با مقایسه در آنان برای بازاریابی کهنند کمی

 دور. این امر از طریق است کرده فراهمرا  دموکراتیک بازار به دسترسی آنالین فروش هایروش

 ای،حرفه هایانجمن یا اصناف جمله از بازار هایواسطه و سنتی ایحرفه هایمتولی زدن

 بازار به سنتی طور به همه که فروشانی خرده همچنین و کار و کسب ایحرفه توسعه مشاوران

  به را آن» از فراتر چیزی وضوح خالق به موفق اشتغالیخود .، حاصل شده استدارند دسترسی

 ایحرفه ویته یک داشتن واقع، در است.« آمد خواهند مشتریان و سازیممی آنالین( بصورت)

 هایحرفه از بسیاری در کارکنان برای ترگسترده طور به بلکه سازندگان برای فقط نه آنالین،

 یک عنوان به اکنون بیاید، حساب به فوری نمایه و موفقیت جواز یک اینکه از بیشتر خالق،

 انعنو به باید شما که است چیزی این شود.می تلقی بدیهی امری پایان، نه شروع، نقطه

 حضور بنابراین شد، نخواهد فروش یا اعتبار ایجاد باعث لزوما اما باشید. داشته فرض پیش

 هستید.پذیر دسترس شما که کندمی اثبات راحتی به ایحرفه سایتوب یک در آنالین بصورت

 و پوتز است. ایشبکه تقاضای و مصرف حوزه این بر حاکم هنجارهای از یکی بنابراین
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 صنایع این در مشتری انتخاب زیرا اندمتفاوت دیگر صنایع از خالق صنایع که ندمعتقد همکاران

 همکاران و پونز تعریف در حاکم یقاعده مطابق ندارد. همخوانی تقاضا ی نظریه با درستی به

می تصمیم اجتماعی هایشبکه در دیگران انتخاب اساس بر مصرف، در چه و تولید در چه افراد

 گوید:می آرتا برند بنیانگذار ساله 32 بهاره مثال برای تیبتر این به گیرند.

 و میاد خوششون دارن اشتراکات دوستاشون با چون و پسندنمی چی دوستاشون میبینن آدما»
 همه...از برای شده منبع یه مجازی های شبکه که هستش هم موقع یه میخرن... رو چیز همون
 کنن... استفاده رو چیزی یه ترن، معروف که اگرامرهاییاینست ناخودآگاه گیرن... می الهام اونجا
 «.سمتش میرن یا کنن استفاده اونو باید میکنن فکر همه

 تضمین را برند بقای و حیات تواند می ایشبکه بازار هنجارهای به توجه و داشتن اطالع

 توجه آن به خالقان که است ایشبکه بازار هنجارهای ترینمهم از یکی ای شبکه مصرف کند،

 بنیانگذار ساله 2۸ مرضیه مثال برای شوند.می مندبهره ایشبکه منفعت این از و دارند ایویژه

  گوید: می پینه وصله برند

 نباشه. فردا ممکنه مده االن چیزی یه باشه، داشته ناامنی ی آینده ممکنه کاری و کسب هر»
 نزنه. درجا یعنی بره. پیش مردم خواستن و مد این جریان با که اینه هنرمند یه هنر ولی
 محصول کنی... می رو جدید ی ایده تو نداره تقاضا دیگه و میشه تموم که کاالیی یه بازار

 باید جریان با دارم. ایمان جریان به واقعا من باشه... داشته تقاضا که کنی می وارد جدیدی
 تعطیل که هست رهاکا و کسب از خیلی گرنه و بمونی. شغل این توی بتونی تا بری پیش

 «.ندارن مشتری و میشن

ای یک عمل اجتماعی است نه یک  فرهنگ شبکه» کند که مصرف در بنابراین این اثبات می

های  این دسترسی با فناوری مشارکتی و فرم .1(2009:216 گرین و جنکینز،) «عمل فردی

فای برای اتصال سی به وایهای تلفن همراه و دستر ای جدید، با افزایش اعتماد به دستگاه رسانه

کنشی باعث ایجاد  با این حال، صرف نظر از قالب، همگرایی دیجیتال و هم پذیر است.امکان

های اجتماعی و به ویژه تسلط  ظرفیت تولید در دست کاربر شده است. با رشد سریع شبکه

عاتی که بوک، عمل مصرف از بسیاری جهات به یک فرآیند جمعی تبدیل شده است با اطال فیس

 شود.  گذاری یا روابط اجتماعی، به اشتراک گذاشته می مند به اشتراک در میان اجتماعات عالقه

                                                           
1. Green & Jenkins 
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 گیری بندی و نتیجه .جمع5
هایی که در مورد کارآفرینی زنان انجام شده است به  همانگونه که پیش از این اشاره شد، پژوهش

بر منفعت خانواده به مفهوم کالسیک آن  ی منفعت زنانه، توجهی به نظریه ویژه در ایران با بی

تاکید دارند. به طور کلی این مطالعات تاکیدی بر دو نظریه مشهور کارآفرینی زنان یعنی نظریه 

 ؛13۸6، 13۸5،1393،1392،1392،13۸5ر.ک به آراستی،) محرومیت/استیصال و یا فرار است

؛ گلرد و 13۸4،13۸۷،13۸۸،13۸۸؛ گلرد،13۸9خنیفر و احمدی آزرم، ؛13۸3جواهری و قضاتی،

(. اما زنان/دختران مطالعه حاضر نه به دلیل محرومیت و استیصال اقتصادی و نه 1396همکاران،

 به دلیل فرار از فضای اشتغال رسمی برای ایجاد تعادل در زندگی بلکه برای کسب انواع منفعت 

ای( دست به شبکه شامل منفعت استقالل طلبی، منفعت عاطفی، منفعت خودشکوفایی و منفعت)

ی  دهد که زنان برندساز عمدتا دارای زمینه های عمیق نشان می مصاحبهاند.  کارآفرینی زده

محرک اولیه شروع کنش اند و متعلق به طبقه متوسط شهری هستند.  اقتصادی متوسط-اجتماعی

بوده است. اقتصادی، برای هیچ کدام از کارآفرینان مورد مطالعه در این پژوهش، مشکالت مالی ن

آنها در شرایط استیصال، محرومیت و نیاز مبرم مالی نیستند. حالتی که در مطالعات کارآفرینی 

کارآفرینی و شروع خوداشتغالی ) توان دیدزنان در جهان تحت عنوان کارآفرینان اجباری می

ن تحت نیاز مالی مبرم و استیصال(. از این رو محرک اولیه کنش اقتصادی/کارآفرینانه زنا

ی  همچنان که طبق نظریه مالی( نیست.) برندساز، به دست آوردن صرفا منفعت اقتصادی 

(. بلکه تمایل به 1393:9سوئدبرگ،) تواند محرک کارآفرینی باشدشومپیتر نیز پول به تنهایی نمی

انجام کار متفاوت بیرون از ) قدرت و استقالل؛ تمایل به موفقیت؛ رضایت از انجام کار 

رسمی موجود( نیز دارای اهمیت است. از این منظر کارآفرینان قطعا به مفهوم  های چهارچوب

 فایده صرف نیستند_نظری، افرادی اقتصادی و تنها به دنبال حداکثرسازی سود و تحلیل هزینه

  (.40۸ :1،1991شومپیتر)

به دلیل  گرایانه اقتصاددانان به منفعت، باعث شده که زناننظرانه و تقلیلدیدگاه تنگدر واقع 

شوند، از معامالت اقتصادی و طلب در نظر گرفته میاینکه موجوداتی دگرخواه و غیرمنفعت

عقالنی حذف شوند. در حالی که اگر مفهوم منفعت را شامل انواع گوناگونی در نظر بگیریم آن 

                                                           
1. Schumpeter  
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انواع  زمان است که زنان وارد شده و دارای انواع منفعت خواهند بود. در اینجا نه تنها توجه به

نیروی  و اجتماعی حیات اساسی و اصلی علت مثابه به باید منفعت منفعت اهمیت دارد بلکه

 نیز نکته این ذکر این، رغم علی شود. گرفته نظر در کارآفرین زنان کننده روابط اجتماعی هدایت

گذارند اما کسب این  هرچند زنان اشکال گوناگونی از منفعت را به نمایش می که ضروریست

نافع توسط آنان در تعارض و تقابل با مفهوم کلی منفعت خانوادگی نبوده است. البته باید توجه م

 های فراوانی شده است.داشت که مفهوم منفعت خانوادگی در دنیای امروز دستخوش دگرگونی

 که یافت را ها جنس بین کار تقسیم توان می خانواده درون طوالنی هایمدت برایبدین معنی که 

 که است شده گفته عصر، آن اساس بر (. 200: 1392وبر،) است تاریخ کار تقسیم نوع ترین کهن

 مواد پردازش و کشاورزی طریق از غذا مستمر تهیه یعنی اقتصاد اساس عامل ترینکهن زنان

 زن بر مرد و است مرد نوعا خانواده اموال و دارایی مالک همچنین (.1392وبر،) هستند غذایی

 و خانواده بنگاه شکل در و یافته توسعه بازار جهت در نیز خانوار زمان مرور به اما دارد. اقتدار

 اند داشته تالش دوره این طی مردان و زنان است. داده توسعه را خود مدرن بنگاه عنوان به سپس

 منفعت برای خانواده اعضای تمامی کنند. خانواده منافع تابع و انقیاد تحت را خود فردی منافع

 داد. می شکل را خانواده اعضای هایفعالیت تمام منفعت این و کردند می کار خانواده ادیاقتص

 بود. می بازده دارای و مثمرثمر باید همیشه فرد که بود این خانواده منفعت بر تاکید این نتیجه

 مانجا و گرفته برعهده را وظایفی و موقتی کارهای دادند می ترجیح کرده ازدواج زنان بنابراین

 مشاغل در بیشتر زنان کنند. مدیریت حال عین در نیز را خانوار امور دهد اجازه آنها به که دهند

 از بیشتر متاهل زنان بنابراین بودند. مشغول غیره و فروشندگی گری،منشی معلمی، مانند ستادی

 صرف خودشان لذت و رفاه برای زنان درآمدهای کردند. دستمزدی کارهای به شروع گذشته

 خانوادگی منافع (.444- 451: 1395سوئدبرگ،) شد می خانواده رفاه افزایش صرف بلکه شد، مین

 و مالیمت مراقبت، دگرخواهی، شامل مسئله این و کرد می ایفا دوره این در را محوری نقش

 بسیار خانواده منافع بزرگ مفهوم عنوان با زنان سرکوب اما شد. می زنان در رقابتی روح نبود

 و گیرند می قرار آن تابع مرد و زن که خانوادگی منفعت یک وجود است. گرفته قرار تقادان مورد

 مفهوم روی همین از است. گرفته قرار انتقاد مورد شود، می بازنمایی مرد واسطه به نوعا اینکه

 جوانی زنان ی بالقوه استقالل غرب در هجدهم قرن در شد. مطرح زنان منفعت اسم به دیگری

 تیلی) یافت افزایش توجهی قابل نحو به کردند، کار به شروع خانه از خارج و دستمزد برای که
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 منافع شوند، می کار بازار وارد زیاد تعداد به زنان که هنگامی رسد می نظر به (.1،19۸9اسکات و

 نیز مردان مورد در مسئله این شود. می روشن خودشان برای و گرفته قرار تاکید مورد شانفردی

 منافع است. یافته افزایش گذشته ی دهه چند در مردان و زنان منافع میان تقابل و اردد صحت

 منافع از زنان و مردان آگاهی رشد تاثیر تحت امر این رفته بین از قطعا خانواده بزرگ رئیس

این روند با ظهور اقتصاد خالق سرعت  (.:1395 453سوئدبرگ،) است شده انجام خود فردی

 استفاده بر در اقتصاد خالق ناظر گراییکارآفرینی و فردی خالقیت بر ت. تأکیدبیشتری گرفته اس

 در سرعت و به رقابتی ایفزاینده طور به که بود ایجامعه در ماندن زنده برای منابع از حداکثری

 عنوان به هدایتیخود و خودآموزی در افراد توانایی بر خالقیت، گسترده ترویج است. تغییر حال

کرده،  استدالل 2(2016) رابیمک آنجال که همانطور است، متمرکز "خود کارآفرینی" زا بخشی

کند:  خاطر نشان می 3مارک بنکس است. شده تبدیل ملکه ذهن به تقریباً این موضوع اکنون

طلبی اقتصادی و تقدم  برخی منتقدان بر این باورند که فردگرایی بیش از حد، فرهنگ منفعت»

های مفروض کار  ، در مقابل آزادی«تر و فاسدتر کرده است اخالقی تصاد را غیرعقالنیت بازار، اق

 به سازدست (. اقتصاد4،2006:456بنکس) باشد« پذیر انعطاف»توان بازگشتی به امر فرهنگی می

 منددغدغه بینانه،روشن اخالق برمبنای طبیعت، با زنانه، سازگار جایگزین، اقتصاد یک عنوان

شود. بنابراین، می قائل ارزش ،بومی و مردمی آرتیزانی، هایشیوه برای و است زیستمحیط

 برخوردار تریآگاهانه رویکرد از سازشده اقتصاد نوین دست زنانه بخش عنوان به دستیصنایع

 تریجمعی دارای رویکرد شوندمی اداره زنان رهبری تحت دستی کهصنایع خرد هایبنگاه است.

تر مناسب کسب و کارها اداره مردانه هستند. رویکردهای زنانه برای سنتی درویکر با مقایسه در

 برخوردار و کمتری پرخاشگری از عمل در زنان که باشد این ممکن است بیانگر است و

 بخشیدن پایان برای قطعی حلیراه زنان کارآفرینی چه اگر (.5،2009مالوی و الرنر) ترنداخالقی

 خالقیت، استقالل، اعتماد، حس تواند می یقینا اما نیست، طلبیعتمنف به رایج های دیدگاه به

 برآمده نیاز یک زنان برای کارآفرینی مبنا این بر کند. تقویت را زنان بودن مصمم و ماجراجویی

 زنان گی سوژه بر تاییدی و استقالل برای آگاهانه انتخاب یک بلکه نیست اضطرار و استیصال از

                                                           
1.Tilly & Scott 

2.McRobbie 
3.Mark Banks 

4.Banks 
5.Larner & Molloy  
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 در که دهد می را فرصت این زنان به کارآفرینی حوزه در پذیری نعطافا است. معاصر جامعه در

 نظر به نکنند. دیگری فدای را یکی و نشوند اسیر مدرن مطالبات و سنتی های نقش کشاکش

 حوزه در مشارکت و سو یک از خصوصی حوزه به وفاداری تالقی فرصت کارآفرینی رسد، می

 به زنان برای را جمعی و فردی منفعت همزمان و سازد. می فراهم را دیگر سوی از عمومی

  است. آورده ارمغان

 منابع

 ناشر: پارسا، خسرو مترجم: دولت، و خصوصی مالکیت خانواده منشا (.1399) فردریک انگلس، -

 پرسو. طالیه

 ناشر: عراقی، نجم منیژه مترجم: شخصی، زندگی و خانواده داری سرمایه (139۸) ایالی زارتسکی، -
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 پیوست
 شده ( زنان کارآفرین مصاحبه1) جدول 

 تحصیالت وضعیت تاهل
سال 

 شروع
 شماره کارآفرین نوع فعالیت

 1390 کارشناسی زبان انگلیسی مجرد
زیورآالت 

 دوزی سوزن
 1 آتنا

 مجرد
کارشناسی طراحی صنعتی و 

 کارشناسی طراحی پارچه
13۸9 

زیورآالت 

 ساز دست

آذین و 

 زرین
2 

 3 آزاده کیف 1392 کارشناسی طراحی صنعتی متاهل بدون فرزند

 4 آزاده سفال 1391 کارشناسی عکاسی مجرد

 1391 کارشناسی نقاشی مجرد
زیورآالت 

 ساز دست
 5 آناهیتا

 13۸۸ کارشناسی نقاشی مجرد
زیورآالت 

 ساز دست
 6 الهام

 ۷ سحر عروسک 1393 کارشناسی فرش مجرد

 1392 کارشناسی زیست سلولی متاهل بدون فرزند
زیورآالت 

 خمیری
 ۸ بهاره

 9 پرناز اکسسوری 1394 کارشناسی طراحی فرش مجرد

 مجرد

 گرایش با تئاتر ارشد کارشناسی

 یکارشناس لباس و و صحنه طراحی

 تئاتر

 10 آذر و آزاده کفش 1395

 11 زهره کیف 1393 کارشناسی فرش مجرد

 مجرد
دستی و لیسانس  کارشناسی صنایع

 پرستاری
 سفال 1390

زهره و 

 فرزانه
12 

 13 سارا اکسسوری 1393 کارشناسی حسابداری متاهل بدون فرزند
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 شده ( زنان کارآفرین مصاحبه1) دول جدامه ا

 تحصیالت وضعیت تاهل
سال 

 شروع
 شماره کارآفرین نوع فعالیت

 متاهل بدون فرزند

کارشناسی شیمی را تمام نکرده، فن 

یک و عکاسی،خود آموخته گراف

 آموخته عروسک سازی

 14 سپیده عروسک 1390

 15 سحر اکسسوری 1392 کارشناسی ارشد تصویرسازی مجرد

 مجرد
های  دیپلم گرافیک، فن آموخته دوره

 تخصصی ساخت زیورآالت
13۸9 

زیورآالت 

 سازدست
 16 سعیده

 1۷ سمیرا کیف 1392 سازیکارشناسی مجسمه مجرد

 متاهل دارای فرزند
های  آموخته دورهدیپلم، فن

 تخصصی گلیم بافی
 1۸ سهیال کیف 1393

 19 شهرزاد اکسسوری 1394 کارشناسی گرافیک مجرد

 20 شیرین دگمه 13۸9 کارشناسی گرافیک متاهل بدون فرزند

 21 شیرین عروسک 1394 کارشناسی طراحی صنعتی مجرد

 22 صالحه کیف 13۸۷ کارشناسی طراحی پارچه متاهل دارای فرزند

 متاهل بدون فرزند

کارشناسی تئاتر، فن آموخته 

های تخصصی ساخت  دوره

 زیورآالت

13۸۷ 
زیورآالت 

 دست ساز
 23 غزاله

 متاهل بدون فرزند
کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 دستی یعصنا
1390 

زیورآالت 

 دست ساز
 24 غزاله

 25 فاطمه کیف 1391 کارشناسی گرافیک مجرد

 26 فرزانه عروسک 1392 کارشناسی گرافیک مجرد

 2۷ فرشته کیف و مانتو 13۸۷ کارشناسی طراحی پارچه متاهل بدون فرزند

 2۸ فروغ کیف 1392 کارشناسی نقاشی متاهل بدون فرزند

 29 مرضیه عروسک 1292 شگریکارشناسی گرد مجرد

 30 مریم کیف 1390 کارشناسی گرافیک مجرد

 1390 کارشناسی مهندسی کشاورزی متاهل بدون فرزند
زیورآالت 

 خمیری
 31 مریم
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 شده ( زنان کارآفرین مصاحبه1دول  )جادامه 

 تحصیالت وضعیت تاهل
سال 

 شروع
 شماره کارآفرین نوع فعالیت

 1392 کارشناسی گرافیک مجرد
زیورآالت 

 بازیافتی
 33 مریم

 34 مریم عروسک 13۸۸ کارشناسی فلسفه متاهل بدون فرزند

 مجرد

کارشناسی گرافیک، فن آموخته 

های تخصصی ساخت  دوره

 زیورآالت

13۸9 
زیورآالت 

 ساز دست
 35 منترا

 36 مهری ورآالتزی 1391 کارشناسی گرافیک مجرد

 3۷ مهسا جامدادی 1393 کارشناسی زبان انگلیسی مجرد

 مجرد
سازی و لیسانس  کارشناسی مجسمه

 طراحی پارچه و لباس
1391 

دکوراسیون 

 داخلی

نگین و 

 شقایق
3۸ 

 39 ساناز طراح لباس 13۸۸ کارشناسی گرافیک مجرد

 متاهل بدون فرزند
کارشناسی گرافیک و کارشناسی 

 گرافیک
1392 

دست 

های  ساخته

 سفالی

نیلوفر و 

 الدن
40 

 1390 کارشناسی گرافیک مجرد
زیورآالت 

 دوزی سوزن
 32 مریم

 1392 کارشناسی گرافیک مجرد
زیورآالت 

 بازیافتی
 33 مریم

 34 مریم عروسک 13۸۸ کارشناسی فلسفه متاهل بدون فرزند

 مجرد

کارشناسی گرافیک، فن آموخته 

های تخصصی ساخت  دوره

 زیورآالت

13۸9 
زیورآالت 

 ساز دست
 35 منترا
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 شده ( زنان کارآفرین مصاحبه1دول  )جادامه 

 تحصیالت وضعیت تاهل
سال 

 شروع
 شماره کارآفرین نوع فعالیت

 36 مهری ورآالتزی 1391 کارشناسی گرافیک مجرد

 3۷ مهسا جامدادی 1393 کارشناسی زبان انگلیسی مجرد

 مجرد
سازی و لیسانس  کارشناسی مجسمه

 طراحی پارچه و لباس
1391 

دکوراسیون 

 داخلی

نگین و 

 شقایق
3۸ 

 39 ساناز طراح لباس 13۸۸ کارشناسی گرافیک مجرد

 متاهل بدون فرزند
کارشناسی گرافیک و کارشناسی 

 گرافیک
1392 

دست 

های  ساخته

 سفالی

نیلوفر و 

 الدن
40 

 


