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چكیده
 از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعيت و جايگاه اشتغال 
زنان و تمهيدات سياستی، قانونی و برنامه ای انديشيده شده برای آن، جهت تحقق 
وضعيت مطلوب نظام سياست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام 
سياست گذاری به اين موضوع، يکی از عوامل تأثيرگذار در تعيين وضعيت و جايگاهی 
بررسی  درصدد  حاضر  پژوهش  اساس،  اين  بر  می رود.  شمار  به  آن  برای  مطلوب 
وضع  توصيف  و  زنان  اشتغال  حوزه ی  در  ايران  اسالمی  جمهوری  سياست گذاری 
موجود است. در اين راستا، با استفاده از تحليل محتوای کيفی، متن کليه ی سياست ها و 
قوانين مصوب در نهادهای اصلی سياست گذار و قانون گذار در جمهوری اسالمی ايران 
از طريق احصاء و تبيين مقوالت و موضوعات مورد توجه در اين سياست ها و قوانين 
بررسی شد. سياست گذاری اجتماعی بامحور کالن سياست های تشويقی- ترويجی که 
خود شامل دو دسته مقوله ی »اشتغال متناسب زنان« و »اشتغال بدون قيد زنان« و محور 
کالن سياست های حمايتی شامل دو محور خردتر »حمايت از زنان شاغل« و »حمايت 
از غيرشاغلين زن« می باشد، به موضوع اشتغال زنان توجه کرده است. با اين حال، 
بسياری از سياست های کلی فاقد پشتوانه در قوانين جاری جهت عملياتی شدن بوده 

و لذا در حد شعار باقی مانده است.
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1- مقدمه و بیان مسئله

يکی  مطلوب،  جايگاهی  به  و دست يابی  نظام  و مشکالت  موانع  رفع 

مهم  مباحث  از  کارآمدی  سنجش  لذا  است؛  سياسی  نظام  هر  اهداف  از 

سنجش هر نظام سياسی محسوب می شود. کارآمدی مقوله ای است که با 

احتساب ميزان تحقق اهداف و کاهش فاصله ميان شرايط موجود و شرايط 

آرمانی جامعه، سنجيده می شود. نظام جمهوری اسالمی ايران که با عنايت 

بسط  همچنين  و  مردم  جايگاه  و  نقش  به  توجه  و  اسالمی  آموزه های  به 

عدالت، رفع محروميت و ظلم در جامعه تأسيس شده است، توجه ويژه ای 

به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بيانات بنيان گذار جمهوری اسالمی 

مشاهده   )( معظم رهبری  مقام  و   )( امام خمينی  ايران، حضرت 

می  شود، درک ارزش و جايگاه انسانی زن و کوشش در جهت ارتقای سطح 

کيفی زندگی زنان جامعه، از اهم وظايف دولت اسالمی بوده است. به اين 

تفريطی  و  )تجددطلبانه(  افراطی  ديدگاه های  از  فارغ  اسالمی  نظام  ترتيب 

)متحجرانه(، موظف به اعتدال و توجه به شخصيت و کرامت انسانی زن در 

جامعه می باشد. از اين وجه زنان در برخورداری از حقوق سياسی، اجتماعی 

و فرهنگی همانند مردان بوده و تفاوت های فطری و طبيعی ميان زنان و 

مردان که موجب ايفای نقش ها و تکاليف متفاوتی توسط ايشان می شود، آنها 

را از برخورداری از حقوق انسانی مشترک با مردان محروم نخواهد ساخت.

برآيند جهانی درباره ی اشتغال زنان، کار خانگی، وظايف مادری و همسری 

آنان را مسائلی حاشيه ای دانسته و در نهايت برای حل آنها راهکارهايی چون 
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سا روابط جنسی آزاد به جای ازدواج و قرار گرفتن در قيد و بندهای آن، آزادی 

سقط جنين برای رهايی از حاملگی و داشتن فرزند و سرانجام ايجاد مراکز 

نگهداری از کودک برای حذف دغدغه خاطر زندگی زن را پيشنهاد می کند.  

بر اين اساس نخستين مانع اشتغال زنان، خانواده و مسائل آن تلقی می شود 

و چنانچه اين روند غيرطبيعی ادامه يابد، بهبود وضعيت زنان در عرصه های 

اجتماعی چشم انداز روشنی نخواهد داشت. زيرا هيچ  کدام از اين راهکارها 

با گرايش های روحی و ذهنی زنان سازگار نبوده و تجلی ناکارآمدی آن را 

به روشنی می توان در وضعيت امروز بانوان مشاهده کرد )زيبايي نژاد 1388: 

154(. بی هويتی، سرگشتگی، فروپاشی خانواده، احساس ناامنی، پوچ گرايی 

امروز  نشان می دهد که زن  زنان  بيماری های روحی و جسمی  افزايش  و 

برای ادامه حيات اجتماعی خويش با چالش های بيشماری روبه روست. در 

نظر گرفتن  با در  اجتماعی که  برنامه ی سياست  الگوی  نبود يک  حقيقت 

ويژگی های روحی و تناسبات عاطفی مورد نياز زنان در خانواده و اجتماع 

و ساير نيازهای آنها برای کسب رفاه در عين انجام نقش ها و مسئوليت های 

خويش بتواند معادالت جديدی را طراحی کند، به شدت احساس می شود. 

نگرش دينی به مسائل زنان به دليل پشتوانه ي فلسفی برخواسته از الوهيت 

و ديدگاه تکامل گرای خويش که کرامت انسانی زن را در برابر ديدگاه های 

اومانيستی به چالش می کشد، نگاهی نو به مسائل زنان را فراروی می نهد.

اکنون با گذشت چند دهه از پيروزی انقالب اسالمی، به رغم ارائه ي 

لوايح، تصويب قوانين، سياست ها و همچنين ايجاد و تأسيس نهادها و مراکز 
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مرتبط با موضوع زنان و خانواده جهت بازيابی هويت حقيقی زن و احيای سا

حقوق و حضور مؤثر او در صحنه ي تحوالت اجتماعی و رشد استعدادها 

با فراز و نشيب بسيار مواجه  انسانی اش که طی ساليان گذشته  و کرامت 

شده بود، هنوز جايگاه مطلوبی از حضور مؤثر اجتماعی برای زنان، در عين 

ايفای نقش های شان در درون مهم ترين گروه اجتماعی )خانواده( و سطح 

رفاهی متناسب با منزلت، نقش ها و رسالت تاريخی ايشان در تمدن سازی 

و جامعه پردازی دينی ايجاد نشده است؛ لذا بررسی وضع موجود و ارائه ي 

در عرصه ي  زن  بحران  رفع  سياست گذاری صحيح جهت  برای  راهبردها 

بين المللی و تنظيم و تدوين سياست های ملی در حوزه ي اشتغال زنان با 

محوريت خانواده و با توجه به نيازها و رسالت های فردی و اجتماعی آنها 

ضروری بوده و الزمه ي تحقق آرمان های بلند انقالب اسالمی در حوزه ي 

زنان و خانواده ـ که اشتغال زنان بخش تأثير گذار در ساير وجوه اين حوزه 

می باشد ـ دانسته می شود. بر اين اساس ضرورت بازنگری و اصالح جدی 

محتوای نظام برنامه ريزی کالن کشور ـ که برنامه های 5 ساله ي توسعه ي 

مجمع  و  مقننه  مجريه،  قوه ي  مصوبات  و  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

انقالب  عالی  شورای  مصوب  سياست های  و  نظام،  مصلحت  تشخيص 

فرهنگی از مهم ترين آنهاست ـ روشن می شود. اين مهم نيز جز با شناخت 

مبنايی و دقيق وضع موجود و بررسی آن متناسب با نگرش خانواده محوری 

و...(  جمعيتی  مؤلفه های  جمله  )از  نظام  استراتژيک  مسائل  آينده نگری  و 

حاصل نمی شود. امری که تاکنون مغفول مانده و بر اساس جست وجوهای 
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سا انجام شده تاکنون هيچ کار تحقيقاتی منسجم و روش مندی براي بررسی 

نشده  انجام  ايران  اسالمی  در جمهوری  زنان  اشتغال  موجود  سياست های 

است؛ لذا انجام چنين پژوهشی می تواند افق جديدی را به جهت ارزيابی 

اين پژوهش  لذا نگارنده در  اين حوزه بگشايد.  عملکرد نظام اسالمی در 

درصدد بررسی مقوالت و موضوعات مورد توجه سياست گذاری اجتماعی 

جمهوری اسالمی ايران در حوزه ي اشتغال زنان و توصيف وضع موجود با 

استفاده از تحليل محتوای کيفی متن سياست ها وقوانين مصوب در نهادهای 

اصلی تصميم سازی و سياست گذاری در جمهوری اسالمی ايران )مجلس 

مجمع  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  وزيران،  هيأت  اسالمی،  شورای 

بوده است. سپس وضع موجود سياست گذاری  نظام(  تشخيص مصلحت 

اشتغال زنان را از طريق بيان موضوعات و مقوالت مطرح و مورد توجه در 

اين حوزه توصيف کرده و در نهايت بر اساس يافته های ارائه شده برای برون 

رفت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب، راهبردها و پيشنهاداتی ارائه 

داده است. اميد است اين پژوهش با شناسايی خألها و ارائه ی پيشنهادات 

راهبردی در اين حوزه، گامی مؤثر در بهبود شرايط فعلی فراهم نمايد.

بر اين اساس دو سؤال اصلی که نگارنده به دنبال پاسخ گويی به آنها بوده، 

عبارت اند از:

در  زنان  اشتغال  توجه سياست گذاری  مورد  موضوعات  و  مقوالت   .1

اسناد و برنامه های ذی ربط موجود چيست؟
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2. چه پيشنهادات و راهکارهايی برای برون رفت از وضع موجود و نيل سا

به وضع مطلوب سياست گذاری اشتغال زنان ارائه می شود؟

2- چارچوب مفهومی

سياست اجتماعی طيفی از ديدگاه های نظری مختلف را اتخاذ می کند 

بودن  مطلوب  و  بودن  عملی  درباره ی  متفاوت  نتيجه گيری  به  منجر  که 

اقدامات سياستی گوناگون می  شود )الکاک و ديگران 1391: 28 و 27(. بر اين 

اساس، سياست گذاری اجتماعی بر مبنای انديشه ها، ارزش ها و هنجارهای 

 .)29  :1389 مور  )بليک  دارد  دستوری  عنصر  يک  و  شده  طراحی  جامعه 

مهم ترين حوزه های  از  يکی  عنوان  به  نيز  اشتغال  حوزه ی سياست گذاری 

سياست گذاری اجتماعی از اين قاعده مستثنی نيست و از تعريف اشتغال 

گرفته تا برنامه های عملی اشتغال زايی از اين منطق پيروی می کنند. اشتغال 

در اصطالح، انجام وظايفی تعريف می شود که متضمن صرف کوشش های 

فکری و جسمی بوده و هدفشان توليد کاالها و خدماتی است که نيازهای 

انسانی را برآورده می سازد. شغل يا پيشه کاری است که در مقابل مزد يا 

حقوق منظمی انجام می شود. کار در همه ی فرهنگ ها اساس نظام اقتصادی 

يا اقتصاد است که شامل نهاد هايی است که با توليد و توزيع کاالها و خدمات 

سروکار دارند )گيدنز1387: 517(. اشتغال به کار بيشتر از سوی مراجع، مراکز 

اقتصادی و آماری در هر کشور با ذکر ويژگی های معين تعريف می شود.  

براين اساس، مرکز آمار ايران کليه ی جمعيت ده ساله و بيشتر که در طول 

زمان مرجع حداقل يک ساعت در شغل خود فعاليت داشته و يا بنا به داليلی 
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سا ترک موقت از شغل دارد به عنوان شاغل تعريف می نمايد )www.amar.org.ir(؛ 

لذا در عصر مدرن می توان سه عنصر اصلی را در تعريف اشتغال مشخص نمود: 

انجام فعاليت در زمان مشخص و منظم؛ دريافت مزد در قبال ساعات کار؛ وجود 

فاصله ميان محل کار و محل زندگی که گاه از آن به فاصله گرفتن مصرف از 

توليد تعبير می شود )ابوت و واالس 1376: 166(. با توجه به موارد فوق، در نظام 

سياست گذاری اجتماعی منظور از اشتغال زنان، اشتغالی با ابعاد تعريف شده 

فوق است که مقصود از زنان به طور مشخص جنس مؤنث اعم از متأهل، 

مجرد و سرپرست خانواده در مقابل جنس مذکر خواهد بود. سياست گذاری 

به  با سياست های رفاه خانواده قرار دارد که  ارتباط وثيق  اشتغال زنان در 

دنبال تضمين دوهدف اصلی برقراری تعادل بين مسئوليت های والدين – به 

ويژه مادران – در دو دنيای کار و زندگی و برآورده شدن نيازهای اوليه ی 

کودکان در چارچوب خانوادهـ  به ويژه از طريق حمايت های درآمدی والدين 

ـ  هستند. همچنين اين حوزه از سياست گذاری در پی زمينه ســازی برای 

ورود زنان به بازار کار بر اساس الگوهای شغلی متفاوت کار تمام وقـت، 

نيمه وقت، پاره وقت و انعطاف پذير مطابق با الگــوی سياســت جنسيتــی 

می باشـد  مختلــف  کشورهــای  رفاهــی  نظام های  توسط  شده  اتخاذ 

)Orloof 2002: 12-14(. که اين مهم را در قالب تعيين خط مشی ها، ارائه ی 

راهبردهای اساسی جهت دهنده به تمامی دستگاه های ذی ربط پيگيری نموده 

و همچنين از طريق ارائه ی لوايح و برنامه های پنج ساله توسعه، خـطوط 

اساسی و چشم اندازهای آتی، برنامه ها و اقدامات را در خصوص اشتغال زنان 
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در نظام های رفاهی مشخص می کند.سا

به طور کلی نظام سياست گذاری اجتماعی ـ که سياست گذاری اشتغال 

زنان ذيل آن تعريف می شود ـ و به تبع آن نظام رفاه اجتماعی در محورهای 

اصلی زير به مداخله در حوزه ی اشتغال به ويژه اشتغال زنان اهتمام می ورزد:

2-1- تسهيل و تشويق اشتغال زنان

مبنای قانون گذاری و سياست گذاری در هر کشور و نظام اجتماعی از 

جمله ايران قانون اساسی است؛ لذا سياست گذاری اجتماعی ملزم به رعايت 

قانون  بود. در  قوانين در همه ی حوزه ها خواهد  مفاد آن در سياست ها و 

نيز دولت موظف به زمينه سازی و فراهم  ايران  اساسی جمهوری اسالمی 

نمودن فرصت های دست يابی به  مشاغل  برای زنان و مردان به طور يکسان 

با رعايت موازين اسالمی و با توجه به نيازهای جامعه به مشاغل گوناگون 

می باشد. در اصل 28 قانون اساسی آمده است: »هرکس حق دارد شغلی را 

که بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست 

برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای 

همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل 

ايجاد نمايد«.

در اصل 21 قانون اساسی نيز ضمن توجه به حقوق اجتماعی مشترک 

بين زن و مرد، توجه به ويژگی های زنان و درک موقعيت های زن بودن، 

همسری و مادری را در عرصه های سياست گذاری و قانون گذاری ضروری 

برمی شمرد:
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سا »1. ايجاد زمينه های مساعد برای شخصيت زن و احيای حقوق مادی 

ومعنوی او؛

بارداری و حضانت فرزند و  بالخصوص در دوران  2.حمايت مادران، 

حمايت از کودکان بی سرپرست و...«.

بر اساس آنچه گفته شد سياست گذاری اشتغال زنان در موارد فوق مقيد 

حقوق  و  عمومی  مصالح  با  تنافی  عدم  اسالمی«،  موازين  »رعايت  قيد  به 

ديگران و همچنين تناسب سازی با ويژگی های زنان و درک موقعيت های زن 

بودن، همسری و مادری می باشد که موارد ذيل را می توان با توجه به هرکدام 

از قيود فوق لحاظ نمود:

فقه  در  که  مرد  و  زن  ميان حقوق  تفاوت های  پذيرش  لزوم  به  اشاره   -1

اسالمی مطرح شده است؛ با چنين رويکردی زن و مرد در کليت حقوق با 

هم برابرند و هيچ گونه تبعيضی ميان آنها وجود ندارد و مشاهده ی برخی از 

تفاوت های حقوقی ميان زنان و مردان ناشی از تفاوت های جسمی و روحی 

زن و مرد بوده که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکاليف برجای می گذارد 

و ناديده انگاشتن اين تفاوت ها، ظلمی آشکار به هر دو جنس و به  ويژه زنان 

خواهد بود.

موقعيت های زن  زنان و درک  با ويژگی های  زنان  تناسب مشاغل   -2

بودن، همسری و مادری.

بر اين اساس از يک سو با توجه خاص به سياست گذاری اشتغال زنان 

در سياست گذاری اجتماعی زمينه ی رفع مسائل و مشکالت زنان در حوزه ی 
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ساير حوزه های سا با  که  وثيقی  ارتباط  از حيث  را  آن  می توان  که  ـ  اشتغال 

اجتماعی دارد ميان حوزه ای در نظر گرفتـ  فراهم شود. اين امر نيز زمينه ی 

استفاده ی حداکثری از ظرفيت زنان در پيشرفت جامعه را فراهم خواهد کرد. 

بنابراين توجه داشتن سياست ها و قوانين مصوب به ويژگی های جسمی، 

روحی و روانی زنان و همچنين تعادل ميان نقش ها و مسئوليت اجتماعی با 

نقش ها و مسئوليت های خانوادگی زنان در عرصه های مختلف سياست گذاری 

گام مهمی در اين زمينه می باشد.

2-2- حمايت از شاغالن زن و حمايت از غير شاغالن زن

گروه ديگر از سياست های مورد توجه دولت های رفاهی، اتخاذ سياست ها 

و قوانينی است که با ايجاد تعادل بيشتر ميان دنيای کار و خانواده از زنان شاغل 

حمايت می کند. می توان توجه به اين مهم را ناشی از تفاوت توانايی های ميان 

زنان و مردان و نقش های متفاوتی دانست که آنها در سراسر زندگی فردی 

و خانوادگی بر عهده دارند. در مورد زنان مسئوليت نگهداری از فرزندان و 

انجام کارهای خانگی از جمله اين موارد به شمار می رود که دريافت حمايت 

بيشتر از سوی نظام های رفاهی را ضروری می نمايد. اما سياست هاي حمايتي 

زنان،  اشتغال  حوزه  در  جنسيتی شان  ايدئولوژی های  حسب  بر  دولت ها 

متفاوت خواهد بود. در برخی ايدئولوژی ها، سياست های برابری جنسيتی در 

افق سياست گذاری های اشتغال زنان جزء حمايتی سياست های آنها محسوب 

می شود؛ در صورتی که برخی ديگر الگوی حمايتی ايجاد عدالت جنسيتی را 

در دستور کار خويش قرار می دهند؛ لذا نظام سياست گذاري اجتماعی طيف 
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سا بسيار وسيعی از قوانين و مقررات را براي تنظيم روابط کاري و تضمين 

شرايط مناسب کار کردن و همچنين برخورداري از مزاياي ناشی از کار وضع 

کرده است که بر رفاه شاغالن و خانواده هاي آنها تأثيرگذاراست. از جمله 

مهم ترين موارد اين مقررات و تمهيدات می توان به محورهاي زير اشاره کرد:

1- تعيين حداقل دستمزد؛

2- تعيين حداقل سن براي اشتغال؛

3- شرايط بهداشتی و فيزيکی محيط کار؛

4- بيمه درمانی فرد شاغل و افراد تحت تکفل وي؛ 

5- مستمري از کار افتادگی يا معلوليت موقت يا دائم؛

6- مزايا )فوق العاده ها( ضمن کار )نظير اعتبارهاي مالياتی(؛

7- مقررات مربوط به تعادل بين دنياي کار و دنياي خانواده؛

8- حمايت از اشتغال )شرايط استخدام واخراج(؛

9- بازنشستگی؛

10- ايمنی فضای شغلی )فراهم نمودن فضای شغلی از لحاظ بهداشتی 

و فيزيکی متناسب باويژگی های روحی- جسمی زنان و همچنين ايمن سازی 

فضای شغلی به جهت عدم اختالط آسيب زای زنان و مردان و بر همخوردن 

آرامش روحی- روانی آنها )تاج مزينانی1388: 116-137(.

دولت ها تالش می کنند با تصويب قوانين مختلف از مشکالت اشتغال 

زنان در راستای ايجاد عدالت جنسيتی و خانواده محوری بکاهند.
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به سا ايران  اسالمی  نظام جمهوری  در  که  می رسد  نظر  به  اساس  اين  بر 

عنوان يک نظام دينی، سياست ها و قوانين بر اساس آموزه های اسالمی و 

ارزش های موجود در آن شکل می گيرند. در اين نظام که خانواده به عنوان 

بنيان جامعه در اولويت قرار دارد و زن نيز به عنوان محور اصلی و مدير 

خانواده شناخته می شود؛ همه ي برنامه ريزی ها و قوانين نيز بايد ضمن توجه 

به حفظ و تقويت اين نهاد، رشد و تعالی وجودی زن و سالمتی جسم و 

روح او را مد نظر قرار دهد. همچنين ضروري است سياست های کاهش 

تعارضات ميان انجام مسئوليت های اجتماعی زنان و خاصه اشتغال آنها با 

مسئوليت های خانوادگی و فردی زنان در محيط خانواده از طريق اصالح 

ساختار شغلی )اشتغال نيمه وقت بانوان،...(، ارائه ي تسهيالت شغلی برای 

انجام وظايف مادری و حمايت از مادران شاغل چون مرخصی های دوران 

بارداری، زايمان و اصالح ضوابط شغلی متناسب با ويژگی های زنان  )کاهش 

سن بازنشستگی زنان، بازنشستگی پيش از موعد زنان با20 سال سابقه کار( 

اعمال نمايد.

3- روش پژوهش

در اين پژوهش برحسب نوع پژوهش و سؤاالت تحقيق، روش تحليل 

تحليل  در  استقرايی  راهبرد  است.  شده  استفاده  استقرايی  کيفی  محتوای 

محتوای کيفی به اين معناست که در اين روش پژوهشگر هيچ گونه تعريف 

يا تعميمی را قبل از شروع تحليل به عنوان پيش فرض در نظر نمی گيرد. 

پژوهش با مطالعه ی متن آغاز می گردد و محقق هر آنچه را که حاصل اين 
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سا تحليل است، به عنوان جمع بندي ارائه می کند؛ لذا واحد متن در اين پژوهش 

هر يک از اسناد، قوانين و سياست های احصاء شده در حوزه ی اشتغال زنان 

بوده و واحد تحليلی نيز ضميمه می باشد.

جهت نيل به يافته های حاصل از کاربرد اين روش، مراحل زير انجام شد:

الف � تحديدموضوع؛ موضوع انتخابی به دقت بررسی و تعيين حدود 

شد.

ب- تعيين جامعه ی آماری؛ پس از مشخص شدن موضوع کليه ی منابع 

اطالعاتی ذی ربط با قوانين و سياست های مصوب در حوزه ی اشتغال زنان 

رصد شد، تا کليه ی متون قوانين و مصوبات قوه ی مقننه، قوه ی مجريه، مجمع 

تشخيص مصلحت نظام و شورای عالی اداری پس از انقالب اسالمی تا سال 

1390، به عنوان جامعه ی آماری اين پژوهش احصاء گردد. 

ج - انجام مشاهده آزاد؛ مطالعه ی مکرر اسناد در پژوهش های تحليل 

محتوا مشاهده ی آزاد ناميده می شود که در خالل آن کدگذاری باز و اوليه 

جهت دستيابی به شاخص ها و خرده مقوالت و مقوالت انجام می شود.

د� کدگذاری باز؛ در گام بعدی و پس از مشخص شدن جامعه ی آماری، 

کدگذاری اوليه )باز( بر محتوا و متن قوانين و مقررات و سياست های احصاء 

شده بر اساس مضامين موجود انجام شد، زيرا واحد تحليل منتخب در اين 

پژوهش مضمون می باشد که امکان کدگذاری را بر اساس مضامين موجود 

برای محقق فراهم نمود و هر کدام از مضمون های موجود در هر جمله يا 

سطر و يا پاراگراف احصاء گرديد و کدگذاری شد.
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ه-  کدگذاری محوری؛ پس از انجام کدگذاری باز، برای به دست آوردن سا

مفاهيم کالن تر و مقوالت محوری، کدگذاری محوری انجام شد. خروجی 

و  باز  کدگذاری  از  آمده  دست  به  مقوالت  خرده  دسته بندی  قسمت  اين 

دستيابی به مقوالت محوری بود.

و- کدگذاری گزينشی؛ در مرحله ی بعد، کدگذاری گزينشی برای احصاء 

مقوالت کالن تر و دسته بندی نهايی مقوالت خرد و کالن که در مرحله های 

قبل به دست آمده بود، انجام  شد و به وسيله ی آن محورهای اصلی در 

مقوالت پردازش شده، احصاء شد.

ز- ارزيابی پايايی؛ در نهايت ميزان پايايی تحقيق بر اساس درصد توافق 

بين دو کد گذار و بر اساس فرمول پيشنهادی هولستی محاسبه شده است 

)هولستی1373: 213(.

C=M/N*100

M= مقوله های توافق شده

N= کل مقوالت

C=33/35*100= 94/28

4- یافته های پژوهش

گام اول در برون رفت از وضعيت موجود اشتغال زنان به سوی وضعيت 

مطلوب و اشتغال بهينه ی زنان، شناخت نسبت به وضعيت موجود و احصاء 

حوزه های کالن، مقوالت و موضوعات مورد توجه سياست گذاری اشتغال 

زنان می باشد که نظام سياست گذاری اجتماعی را در فهم نقاط قوت، ضعف، 
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سا فرصت ها و تهديدها در موضوع اشتغال زنان ياری می رساند. برای احصاء 

اين مهم، ابتدا متن همه ی سياست ها، قوانين، مقررات و آيين نامه های اشتغال 

زنان در جمهوری اسالمی ايران به دقت مطالعه و کد گذاری شد و در گام 

بعدی مقوالت خرد احصاء شده در مقوالت کالن تر دسته بندی شد؛ لذا در 

اين بخش ابتدا توصيف و تبيين مقوالت احصاء شده  ارائه می شود و در 

انتهای هر کدام از مجموعه مقوالت کالن، جداول مربوط به آن بخش ارائه 

خواهد شد.در نهايت نيز تحليل و جمع بندی نهايی مربوط به هر بخش در 

انتهای آن خواهد آمد. مقوالت کالن احصاء شده از سياست گذاری اشتغال 

زنان عبارت اند از سياست های تشويقی- ترويجی اشتغال زنان و سياست های 

حمايتی.

سياست های تشويقی ـ ترويجی اشتغال زنان شامل دو مجموعه مقوله ی 

خرد »سياست های تشويقی اشتغال متناسب زنان« و »سياست های تشويقی- 

ترويجی اشتغال بدون قيد زنان« می باشد و سياست های حمايتی شامل دو 

مجموعه مقوله »سياست های حمايتی از زنان شاغل« و »سياست های حمايتی 

زير  و  مقوالت کالن  اين  از  کدام  هر  ادامه  در  می باشد.  خانه دار«  زنان  از 

مجموعه های آنها توصيف و تبيين می شود.
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سياستگذاري اشتغال زنان 
ايران.ا.درج

سياست هاي حمايتي

غيرشاغلين زن 
)زنان خانه دار(

شاغلين زن

سياست هاي  

ترويجي- تشويقي

اشتغال بدون قيد 
زنان

اشتغال متناسب زنان

نمودار1: مقوالت کالن مورد توجه سیاست گذاری اشتغال زنان

الف- سياست های تشويقی- ترويجی اشتغال زنان

سياست های تشويقی ـ ترويجی اشتغال ناظر به سياست هايی است که 

با استفاده  ارائه کننده ی تسهيالت و رفع موانع اشتغال  عهده دار گسترش، 

کار و  بازار  اطالع رسانی  مراکزی جهت  ايجاد  اقدامات سياستی چون  از 

مشاوره ی شغلی )که از طريق شناسايی مشاغل موجود، شناسايی مشاغل 

مورد نياز جهت رفع نيازهای جامعه، دسته بندی مشاغل به لحاظ کارآمدی هر 

کدام از گروه های افراد جامعه، ايجاد بانک اطالعات مشاغل و افراد متقاضی 

کار و توانمندی های آنها اقدام به ارائه ی مشاوره ی شغلی به متقاضيان کار 

می نمايند(، ارائه ی برنامه ريزی آموزشی و کارآموزی هدفمند جهت ارتقاء 

مهارت های شغلی و برنامه های اشتغال زايی مستقيم می باشد. 

1- سیاست های تشویقی اشتغال متناسب زنان

سياست هايی که مشوق و مروج اشتغال برای زنان هستند، می بايست 

متناسب با ساير نقش ها و مسئوليت های او و همچنين متناسب با ويژگی های 
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سا معنوی،  رشد  و  ارتقاء  سبب  و  باشد  او  توانايی های  و  روحی  جسمی، 

شخصيتی و فکری او شده و آسيب فردی، خانوادگی و اجتماعی برای او به 

دنبال نداشته باشد. اين مقوله به عنوان مقوله ی  محوری کالن تر برای پوشش 

خرده مقوالت احصاء شده از متن سياست ها و قوانين بررسی شده انتخاب 

شده است که به شرح اجمالی آنها در ذيل پرداخته می شود.

1-1- اشتغال همراه با رشد معنوی، علمی و حرفه ای زن 

شغلي که زنان و مردان بر مي گزينند بايد فرصت و توان کافي را براي 

افزايش  به  نيز  و  آورد  فراهم  آنها  اجتماعي  و  معنوي، سياسي  خودسازي 

مهارت و ابتکار آنها کمک و مدد رساند.1 »ماده 4 سياست های اشتغال زنان 

به  مهم  اين  بر  نيز  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  )مصوب 1371/5/20(« 

عنوان يکی از شرايط محيط کار اجتماعی بانوان تأکيد نموده و فراهم آوردن 

شرايط کار زنان را منوط به حفظ ديانت، شخصيت، منزلت وسالمتی فکری 

و روحی و جسمی زنان می داند.

1-2- مهارت افزايی و ارتقاء شغلی

برنامه ريزی و تدوين نظام موضوعات آموزشی متناسب با شغل و حرفه ای 

که افراد در آن مشغول به کار هستند از جمله موارد افزايش بهره وری در 

سازمان ها به شمار می رود، که در قالب دوره های مجازی، کارگاهی، ضمن 

خدمت و ... پوشش داده می شوند. توجه به اين مقوله در حوزه ی اشتغال 

1- قانون اساسی،اصل 3،تبصره 14.
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زنان زمينه ی مؤثری برای توان افزايی زنان و ارتقاء شغلی آنها فراهم خواهد سا

آورد. مطابق ماده 54 برنامه چهارم توسعه تمامی دستگاه های اجرايی کشور 

موظف شده اند بخشی از اعتبارات هزينه ای خود را برای برگزاری دوره های 

آموزشی ضمن  خدمت به ويژه کوتاه مدت متناسب با مشاغل مورد تصدی 

کارکنانشان به خصوص برای زنان هزينه نمايند. سياست 102 منشور حقوق 

)مصوب 1383/6/31(،   ايران  اسالمی  در جمهوری  زنان  مسئوليت های  و 

ماده 158 برنامه سوم توسعه و ماده 111 برنامه چهارم توسعه نيز از جمله 

شواهد اين مقوله به شمار می روند. 

1-3- توسعه مشاغل خانگی

مشاغل خانگی يکی از اشکال کسب و کارهای کوچک می باشد که در 

کاهش نرخ بيکاری نقش بسيار مؤثری دارد. منظور از مشاغل خانگی آن 

اعضای خانواده در فضای  يا  فعاليت هايی است که توسط عضو  از  دسته 

مسکونی در قالب يک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخالل در 

آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گيرد و منجر به توليد خدمت و 

يا کاالی قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسکونی می گردد )وزارت تعاون 

و رفاه اجتماعی 1392(. مزيت های مشاغل خانگی نسبت به کسب و کارهای 

ديگر باعث می شود که متوليان سياست گذاری اشتغال در کشور تمهيدات 

هوشمندانه ای را برای استفاده از اين ظرفيت بزرگ برای توسعه ی اشتغال 

کشور پيش بينی کنند. ماده ی80 برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه می دهد 

بنگاه های  و  توسعه مشاغل خانگی  ايجاد و  از جمله  اقداماتی  انجام  با  تا 
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سا زودبازده به افزايش اشتغال کمک نمايد. عالوه بر اين در ماده 3 بخش 6 

برنامه دوم توسعه و ماده 230 برنامه پنجم توسعه تأکيد شده است که در 

طول سال های اجرای برنامه دولت به حمايت از مشاغل خانگی به اولويت 

زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار  برای  به مشاغل خانگی  سامان دهی 

موظف است.

1-4- تسهيل فعاليت ها و مشارکت زنان

به  توجه  و  شده،1  تاکيد  اجتماعی  مسئوليت  بر  اسالمی  آموزه های  در 

امور مسلمين، آموزه ای فراجنسيتی دانسته می شود که گاه در شکل توجه 

به مشکالت اشخاص و گروه ها، گاه توجه به نيازهای کالن جامعه و نظام 

اسالمی، گاه توجه به موازنه ی قوای اسالم و کفر در مقياس جهانی و گاهی نيز 

به شکل توجه به مسئوليت های تاريخی نمود می يابد )زيبايی نژاد 1388: 81(. بر 

اين اساس تسهيل فعاليت های اجتماعی زنان به معنی زمينه سازی، ترويج 

و رفع موانع فرهنگی و اجتماعی و انجام مسئوليت های اجتماعی زنان ـ 

و  مشکالت  تبييين  اساس  اين  بر  می باشد.  ـ  اجتماعی  فعاليت های  قالب 

محدوديت های موجود بر سر راه فعاليت های زنان و راه های تقويت افزايش 

مشارکت آنان به عنوان يکی از  »سياست های فرهنگی - تبليغی روز زن 

)مصوب 1381/7/16(« توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تعريف شده 

است. 

1- توبه: 71
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1-5- قداست مقام مادریسا

اين مقوله برای نقش مادری اهميت و ارزش ويژه ای قائل است و تربيت 

شايسته فرزند توسط مادر از عوامل اصلی تعالی اجتماع دانسته می شود. در 

ماده 1 سياست های اشتغال زنانـ  مصوب شورای عالی انقالب فرهنگیـ  به 

اين مهم اشاره، بر اهميت تربيت نسل آينده تأکيد و در ادامه خواستار در نظر 

گرفتن ارزش مادی و معنوی نقش زنان در خانواده شده است.

1-6-حق اشتغال زنان

زن بر اساس حکمت الهی ذوق، فکر، فهم، هوش و استعداد کار دارد و 

مثمرثمر بودن آن حکيمانه است. از آنجا که هر استعداد طبيعی دليل يک حق 

طبيعی است، پس اشتغال زن حقی است که خدای متعال به آنان ارزانی داشته 

است و محروم ساختن او از اين حق خالف عدالت و خيانت به اجتماع نيز 

می باشد. بر اين اساس به تصريح اصل 21 قانون اساسی حق اشتغال برای 

هر مرد و زن و به تصريح منشور حقوق و مسئوليت های زنان در جمهوری 

اسالمی ايرانـ  مصوب شورای عالی انقالب فرهنگیـ  حق اشتغال زنان پس 

از رسيدن به سن قانونی کار، جزءحقوق برشمرده شده برای زنان می باشد.

1-7-حق برخورداری از مشاوره ي شغلی توسط بانوان

ارائه مشاوره ي شغلی يکی از مقوالت مؤثر در افزايش اشتغال می باشد. 

برخورداری زنان از مشاوره ي شغلی توسط زنان در عين جلوگيري از اختالط 

غير ضرور زنان با مردان، سبب دريافت مشاوره هايی مفيد تر و کارآمدتر نيز 

خواهد شد. چرا که مشاوران زن، درک صحيح تر و مطابق با واقع تری از 
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سا بر اساس  بهتر و آگاهانه تری  لذا مشاوره ي  شرايط هم جنسان خود دارند؛ 

درک و فهم صحيح تر از وضع موجود درخواست کننده خود ارائه خواهند 

داد. اين مهم از جمله حقوق برشمرده شده در ماده 103 منشور حقوق و 

مسئوليت های زنان در جمهوری اسالمی ايران است.

1-8-آموزش اشتغال محور هوشمندانه

تحقق برخی از بخش های مسئوليت اجتماعی زنان گاهي با اشتغال زنان 

همراه می شود. به عبارت ديگر حضور زنان در جايگاه های شغلی خاص 

از حيث انجام مسئوليت اجتماعی آنها ضروری است نه از حيث درآمد زا 

برای رفع  زنان  آموزش  تربيت و  آماده سازی،  به  لذا  کار؛  انجام آن  بودن 

چنين نيازهايی آموزش اشتغال محور هوشمندانه گفته می شود. فصل هفتم 

سياست های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی )مصوب 1384/7/26( که 

اختصاص به اشتغال فارغ التحصيالن زن دارد، هدف چنين برنامه ريزی برای 

زنان جامعه را مسير توسعه و پيشرفت کشور دانسته است. همچنين در ماده 

102 منشور حقوق و مسئوليت های زنان اين مهم با قيد »مناسب« همراه شده 

که نشان از هوشمندانه بودن اين آموزش اشتغال محور ـ از حيث توجه  به 

نوع مشاغلی که زنان بايد در آن حضور يابند ـ دارد و آن را به عنوان يکی 

از حقوق زنان برمی شمرد.

1-9- ايجاد فرصت اشتغال در خانه برای مادران

ايجاد فرصت اشتغال در خانه برای مادران جهت استفاده از ظرفيت زنان 

به صورت حداکثری و ايجاد تناسب ميان نقش های خانوادگی آنها با کار بوده 



28

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ار 
به

 / 
59

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
و به عنوان يکی از مصاديق اشتغال خانگی و گسترش آن مورد توجه برخی سا

از نهاد های سياست گذار قرار می گيرد. ماده 12سياست های اشتغال زنان در 

جمهوری اسالمی ايران، اين مهم را اين طور مطرح می نمايد »فرصت های 

شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محيط خانه و در کنار فرزندان، بدون 

محدوديت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهيالت تعاونی ايجاد 

شود«.

1-10- اعطای تسهيالت اشتغال به زنان سرپرست خانوار

بند 2 اصل43 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران دولت را موظف 

می کند تا شرايط و امکانات کار برای همه ی افراد، به منظور رسيدن به اشتغال 

کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه ي کسانی که قادر به کارند ولی 

وسايل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع 

ديگر تأمين نمايد، که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های 

بزرگ مطلق  کارفرمای  به صورت يک  را  نه دولت  و  منتهی شود  خاص 

درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت های حاکم بر برنامه ريزی عمومی 

اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد. سياست گذاری اشتغال 

زنان در جمهوری اسالمی، به اين اصل در راستای گسترش اشتغال زنان از 

طريق ارائه ي تسهيالت به زنان بيکار سرپرست خانوار توجه مي کند. لذا 

در ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه نظام های بانکی کشور را موظف به 

پرداخت تسهيالت به اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی به منظور ايجاد 

فرصت های جديد شغلی می نمايد. همچنين در بخش اقتصاد سياست های 
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سا )مصوب1382/2/20(،  اجتماعی  آسيب های  از  زنان  بازتوانی  و  پيشگيری 

تبصره 11  و همچنين  توسعه کشور  دوم  برنامه  واحده  ماده  تبصره ي 10 

ماده واحده مذکور به نحوی به اين مقوله پرداخته و به ارائه ي تسهيالت 

خود اشتغالی به زنان اشاره شده است. همچنين در ماده 56 برنامه سوم توسعه 

براي دريافت تسهيالت خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست 

نسبت به ساير افراد اولي تر شناخته شده اند. 

1-11- آزادی انتخاب شغل 

بند 4 اصل 43 قانون اساسی جمهوري اسالمي ايران به تأمين استقالل 

اقتصادی جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان 

در جريان رشد، با حفظ آزادگی او، ارتقاء وضعيت اقتصاد جمهوری اسالمی 

ايران با رعايت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار به کاری معين و همچنين 

جلوگيری از بهره کشی از کار ديگری اشاره می کند. در اين راستا در بند )ب( 

بخش سوم منشور حقوق و مسئوليت های زنان حق اشتغال و آزادی انتخاب 

شغل به عنوان يکی از حقوق زنان برشمرده شده است.

1-12- گسترش تعاونی های زنان

در هر کشوری ايجاد اشتغال جديد به منظور تقليل مسائل مربوط به 

بيکاری يکی از هدف های مهم برنامه ريزی و توسعه ي اقتصادی می باشد. 

بخش تعاونی اين امتياز ويژه را دارد )صالحی1386: 99-96(. تعاون در اصطالح 

بهبود  بر  عالوه  تعاونی ها  در  مي باشد.  متقابل  همراهي  و  ياوري  معني  به 

عدالت،  همچون  اجتماعی  اهداف  اعضا،  نياز  تأمين  و  زندگی  وضعيت 
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بخش سا همچنين  می شود.  دنبال  نيز  گروهی  همکاری  و  مسئوليت پذيری 

تعاوني در قوانين مصوب نظام جمهوري اسالمي ايران، به ويژه قانون اساسي 

جايگاه ويژه اي دارد. امروزه تقريباً بيشتر کشورهاي جهان با موضوع تعاون 

مرتبط بوده، در پي گسترش و تقويت اين بخش اقتصادي هستند. به اين 

مهم در حوزه ي افزايش اشتغال متناسب زنان در مصوبات استانی دولت نهم 

توجه شده است1 )معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهوری 1385(.

1- مصوبات ذيل نيز شواهد اين مقوله محسوب می شوند:
- کمک به تأسيس 30 شرکت تعاوني بانوان در استان به منظور ايجاد 300 فرصت شغلي براي 
زنان فاقد شغل و جوياي کار با الويت فارغ التحصيالن، مصوبه شماره 57286 به تاريخ 1385/5/21، 

استان خراسان شمالي؛
- ايجاد حداقل 10 واحد تعاوني بانوان داراي توجيه فني و اقتصادي به منظور ايجاد حداقل 100 
فرصت شغلي براي بانوان فاقد شغل و جوياي کار، مصوب 63213 به تاريخ 1385/6/1، استان 

اردبيل؛
- کمک به تأسيس 555 شرکت تعاوني بانوان به  منظور ايجاد 8905 فرصت شغلي براي بانوان با 

الويت فارغ التحصيالن، مصوبه شماره 96209 به تاريخ 1385/8/13، استان تهران؛
- تشکيل چهل واحد تعاوني زنان در شهرستان هاي استان خوزستان، مصوبه شماره 137146 به 

تاريخ 1385/10/25، استان خوزستان
- کمک به تأسيس 67 شرکت تعاوني بانوان به منظور ايجاد 1080 فرصت شغلي براي بانوان با الويت 

فارغ التحصيالن دانشگاهي در سال 1385، مصوبه شماره 106787 به تاريخ 1385/9/1، استان کردستان؛
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سا جدول 1: سیاست های تشویقی-ترویجی اشتغال متناسب زنان

مقوالت 
کالن

مقوالت 
سیاست ها/قوانینشواهدخرد

ی
ی – ترویج

ی تشویق
ت ها

ف: سیاس
ال

ب زنان
ل متناس

1: اشتغا

اشتغال همراه با رشد 
معنوی، علمی و حرفه ای  

زن
- ماده 4 سیاست های اشتغال زنان

مهارت افزایی و ارتقاء 
شغلی

- ماده 54 برنامه چهارم توس��عه، سیاست 102 
منشور حقوق و مسئولیت های زنان، ماده 111 

برنامه چهارم توسعه

- ماده80 برنامه پنجم توس��عه، ماده 3 بخش 6 توسعه مشاغل خانگی
برنامه دوم توسعه، ماده 230 برنامه پنجم توسعه

تسهیل فعالیت ها و 
- سیاست های فرهنگی- تبلیغی روز زنمشارکت زنان

- ماده 1 سیاست های اشتغال زنانقداست مقام مادری

- ماده 102 منشور حقوق و مسئولیت های زنانحق اشتغال زنان

حق برخورداری از مشاوره 
- منشور حقوق و مسئولیت های زنانشغلی  توسط بانوان

آموزش اشتغال 
محورهوشمندانه

- فصل 7 سیاس��ت های ارتقاء مشارکت زنان 
در آم��وزش عالی، ماده 102منش��ورحقوق و 
مسئولیت هاي زنان در جمهوري اسالمي ایران

ایجاد فرصت اشتغال در 
- ماده 12 سیاست های اشتغال زنانخانه برای مادران

اعطای  تسهیالت  اشتغال  به  
زنان  سرپرست  خانوار

- ماده 56 برنامه س��وم توسعه، تبصره 10 و 11 
ماده  واحده  برنامه دوم توسعه

- بن��د )ب( بخ��ش س��وم منش��ور حق��وق و آزادی انتخاب شغل
مسئولیت های زنان

- مصوبات استانی دولت نهمگسترش تعاونی های زنان
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2- سیاست های تشویقی- ترویجی اشتغال بدون قید زنان

سياست هايی  زنان  قيد  بدون  اشتغال  ترويجی  تشويقی-  سياست های 

هستند که بر افزايش اشتغال زنان به لحاظ کمی تأکيد می کنند و هيچ مؤلفه ای 

مبنی بر متناسب سازی شغل يا محيط شغل با شرايط روحی و جسمی زنان 

ندارند و به لحاظ ضوابط و مقررات شغلی نيز هيچ تفاوتی ميان کارکنان زن 

و مرد قائل نبوده و شرايط فيزيکی، نقش ها و مسئوليت های متفاوت زنان و 

مردان را لحاظ نمی نمايند.

2-1- اشتغال فارغ التحصيالن زن

مقوله ي اشتغال فارغ التحصيالن زن اشاره به پرداخت و توجه به هدف 

ايجاد فرصت های شغلی برای صددرصد فارغ التحصيالن دانشگاهی بدون 

هيچ مؤلفه و قيدی است. به عبارت ديگر تنها به افزايش اشتغال زنان توجه 

می کند و کيفيت آن فرصت های شغلی را لحاظ نمی نمايد. از آنجا که فصل 

هفتم سياست های ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالی )مصوب 1384/7/26( 

»اشتغال زنان فارغ التحصيل« ناميده شده و اختصاص به اين موضوع دارد، 

می توان گفت اين مجموعه ي سياستی در بخش هفتم، مشارکت کمی و کيفی 

فارغ التحصيالن دانشگاهی و بهره وری مناسب از آموزش عالی را منوط به 

اشتغال آنها دانسته است بدون اينکه هيچ قيد و مشخصاتی برای اين اشتغال 

مطرح کرده باشد؛ بهره گيری مناسب و تخصصی از مشارکت کمی و کيفی 

زنان آموزش ديده و فارغ التحصيل به عنوان سرمايه ي ملی در برنامه های 

توسعه در راستای بهره وری مناسب از نظام آموزشی.
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سا 2-2- برنامه ريزی آموزشی اشتغال محور

برنامه ريزی  روش های  از  يکی  انسانی  نيروی  برنامه ريزی  رويکرد 

نيازهای  به  پاسخ گويی  برای  اشتغال  ترويج  و  تشويق  در جهت  آموزشی 

جامعه و پيش بينی نيروی انسانی مورد نياز برای اقتصاد می باشد )کومز 1356: 

29-31(. بر  اين اساس بر برنامه ريزی آموزشی اشتغال محور از سوی برخی 

از نهاد های سياست گذار و قانون گذار در جهت افزايش اشتغال زنان تأکيد 

شده است. ماده 7 سياست های اشتغال زنان با اشاره به ارزشمندی نيروهای 

تحصيل کرده و در هر جامعه و توجه به هزينه ي تربيت و آموزش اين نيروها، 

استفاده غيرمستقيم از اين نيروها و بازگشت سرمايه ي هزينه شده را منوط 

به اشتغال آنها می داند. بر اين اساس تنها نکته ي مهم در انتخاب رشته های 

تحصيلی دختران و زنان، نسبت آن رشته با ميزان دستيابی به شغل در آينده 

است بدون توجه به اين نکته که نظام آموزشی مطلوب مبتنی بر نگرش دينی 

عهده دار رشد، تعالی تمامی ابعاد وجودی فرد و تربيت افراد در جهت ايفای 

بهتر نقش ها و مسئوليت های فردی، خانوادگی و اجتماعی آنهاست. در چنين 

نظامي کارآمدی افراد تنها با داشتن شغل در بازار کار حاصل نخواهد شد 

و بهره وری نظام آموزشی و بازگشت هزينه ي آن می تواند با تربيت افرادی 

آگاه، دين دار و مسئول، داشتن جامعه ای بالنده و به دور از فساد باشد. در 

فصل 7 سياست های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی که به اشتغال زنان 

فارغ التحصيل اختصاص دارد، بهره وری نظام آموزش عالی تنها در شاغل 

شدن فارغ التحصيالن آن دانسته شده است؛ لذا در ادامه تصريح می کند که 
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بايد تدابير الزم برای انتخاب رشته ي تحصيلی دختران در اين جهت انجام سا

شود. 

2-3- تأکيد بر اشتغال زنان به مثابه عدالت اجتماعی

از  زنان  اشتغال  بر  جنسيتی،  برابری  مفهوم  ذيل  فمينيستی  نگرش  در 

جهت دست يافتن به همسانی با مردان تأکيد می شود )ميل 1970: 67(. ماده 

2 سياست های اشتغال زنان با تأکيد بر اشتغال زنان بدون بيان هيچ نياز و 

ضرورتی به ايجاد آن، تنها به جهت کسب برابری در حوزه ي اشتغال، يکی 

از مؤلفه های تحقق عدالت اجتماعی دانسته می شود.

2-4- ترغيب زنان به مشاغل اجرايی 

اين مقوله به تشويق و ترغيب زنان به طور عام به تصدی در مشاغل 

اجرايی و مديريتی بدون مشخص کردن حوزه های اين گونه مشاغل اطالق 

ضروری  آنها  پذيرش  که  خاص  موارد  در  جز  مشاغل  اين گونه  می شود. 

به  فرسايشی مي باشد.  نموده و  بار  زنان  به  را  زيادی  بار مسئوليتی  است، 

و  داشته  دنبال  به  را  کمتری  فکری  و  علمی  اجرايی، رشد  مشاغل  عالوه 

مستلزم فشار ها و اصطکاک های کاری زيادی می باشد. از سوی ديگر تأکيد 

و اصرار بر افزايش زنان در اين گونه مشاغل، بدون لحاظ هيچ گونه مؤلفه و 

قيدی با اهداف کالن نظام اسالمی در حوزه ي زنان و خانواده مغاير است. 

را  قانون گذار  مراجع  ايران  اسالمی  اشتغال جمهوری  سياست های  ماده 6 

به قانون گذاری در زمينه ي تشويق و ترغيب زنان در سمت های مديريتی 

اوقات فراغت زنان مصوب  بهبود  و اجرايی موظف مي کند. سياست های 
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سا شورای عالی انقالب فرهنگی نيز بر اتخاذ تدابير الزم برای جذب و تربيت 

مديران از ميان بانوان تأکيد می کند.1 در فصل اول بخش سوم منشور حقوق و 

مسئوليت های زنان در جمهوری اسالمی ايران نيز مشارکت زنان در مديريت 

و امور اجرايی در حوزه ي بهداشت و درمان از جمله حقوق زنان بر شمرده 

شده است.
جدول 2: سیاست های تشویقی-ترویجی اشتغال بدون قید زنان

مقوالتمقوالت کالن
سیاست ها/قوانینشواهد  خرد

ی
ی - ترویج

ی تشویق
ت ها

ف: سیاس
ال

ل بدون قید زنان
2 : اشتغا

اشتغال فارغ التحصیالن زن
- فص��ل هفت��م سیاس��ت های ارتقا 

مشارکت زنان در آموزش عالی

برنامه ریزی آموزشی 
اشتغال محور

- ماده 7 سیاس��ت های اشتغال زنان/
فصل 7 سیاست های ارتقاء مشارکت 

زنان در آموزش عالی

تأکید بر اشتغال زنان به مثابه 
عدالت اجتماعی

- ماده 2 سیاست های اشتغال زنان

ترغیب زنان به مشاغل 
اجرایی

- ماده 6 سیاس��ت های اشتغال زنان، 
سیاس��ت های بهبود اوق��ات فراغت 
زنان، فصل اول بخش س��وم منشور 
حقوق و مسئولیت های زنان در نظام 

جمهوري اسالمي ایران

1- همچنين در ماده 13 سياست های بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران بر استفاده 
از توانمندی زنان در سطوح مختلف مديريت امور بين المللی و سياست های خارجی نظام اسالمی 

تأکيد می کند.



36

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ار 
به

 / 
59

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
ب- سياست های حمايتیسا

دولت ها و نظام های رفاهی تالش می کنند با تصويب قوانين مختلف از 

زنان شاغل حمايت نمايند که آنها در اتخاذ نوع سياست های به کار گرفته 

شده وابسته به نوع نظام فکری خود بوده و منبعث از ايدئولوژی رفاهی غالب 

در آن دولت و نظام رفاهی خواهد بود. در يک دسته بندی می توان خرده 

مقوالت زير را ذيل مقوله ي سياست های حمايتی برای نظام سياست گذاری 

اشتغال زنان در جمهوري اسالمي ايران تعريف نمود:

1- حمایت از زنان شاغل

حمايت از زنان شاغل شامل تالش هايی است که از يک سو ابزارهای 

حمايتی براي کاهش فشار ناشی از مسئوليت های خانوادگی، فردی و اجتماعی 

زنان - که اين تالش ها گاه از طريق نفی و يا کاهش نقش های جنسيتی آنها 

اين  ميان  بيشتر  هماهنگی  بيشتر جهت  تسهيالت  اعطای  طريق  از  گاه  و 

مسئوليت ها با مسئوليت های اجتماعی و اشتغال آنان صورت می پذيرد ـ و 

از سوی ديگر ابزارهای حمايتی را براي فراهم نمودن فضای شغلی آنها از 

حيث ايجاد تناسب بهداشتی، فيزيکی با ويژگی های روحی- جسمی زنان 

و همچنين سالم سازی آن از حيث عدم اختالط آسيب زای زنان و مردان و 

برهم خوردن آرامش روحی- روانی ايشان ارائه می نمايد. 
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سا 1-1- در جهت افزايش اشتغال و کاهش نقش های جنسيتی زنان

در برخی دولت ها، در راستای توسعه يافتگی بيشتر و افزايش شاخص های 

توسعه يافتگی، افزايش اشتغال زنان به لحاظ کمی در تمامی مشاغل موجود 

بدون هيچ قيدی در افق سياست گذاری حوزه ي زنان قرار می گيرند و به 

جهت کاهش فشار مضاعف حاصل از تعارض کار و نقش های جنسيتی 

زنان، اقدام به حذف يا کاهش نقش های جنسيتی می نمايند. در اين راستا به 

جای تعديل سياست های اشتغال و همسان سازی آن سياست ها با نقش های 

جنسيتی زنان، نقش های جنسيتی ايشان حذف شده و حمايت از زنان به ويژه 

زنان شاغل را در هرچه بيشتر شبيه نمودن و شبيه دانستن زنان و مردان 

در تمامی زمينه ها و اتخاذ تمهيدات سياستی کاماًل شبيه به هم در تمامی 

حوزه های سياست گذاری و به ويژه اشتغال آنان می جويند و اين امر را در 

سايه ي نفی تفاوت های زيستی زن و مرد و يکسان دانستن توانايی های آنها 

پيگيری می کنند. ماده 19 و 26 آيين نامه مرخصی ها )مصوب 1346/7/22( 

و اصالحی آن )مصوب 1368/9/5( به موضوع مرخصی زايمان زنان شاغل 

پرداخته است، اما مدت آن برای زايمان های يک قلو تنها 3 ماه و برای 2 قلو 

به باال نيز تنها 1 سال منظور شده است.1 اين امر تعارضاتی را در خصوص 

1 - شواهد ديگر اين مقوله در سياست گذاری اشتغال زنان:
- تصويبنامه در خصوص معذوريت وضع حمل بانوان )مصوب1374/6/12(

- اصالحات آيين نامه مرخصی ها، موضوع مواد 47، 48 و49 قانون استخدام کشوری )مصوب 1346/7/22(
- قانون الحاق تبصره )3( به ماده )3( قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران 

شيردهی مصوب 72/12/22. )مصوب80/12/28(
- آيين نامه استخدامی نظام بانکی دولت )مصوب1379/11/26(
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پرداخت به اشتغال و نقش های خانوادگی زنان به ويژه نقش مادری آنها ايجاد سا

می کند. 

1-2- ايمنی فضای شغلی

ايمنی فضای شغلی اشاره به فراهم نمودن امنيت اقتصادی )از حيث باقی 

ماندن در شغل در صورت استفاده از مرخصی هايی چون مرخصی زايمان يا 

بيماری، پرداخت بيمه ي بيکاری در صورت برکناری از شغل بدون تقاضای 

فرد تا زمانی که فرد مجدد در کار ديگری مشغول شود و...( و تأمين امنيت 

اخالقی )از حيث ايجاد محيطی امن از طريق مختلط نشدن زن و مرد، رعايت 

حجاب و عفاف و...( دارد؛ لذا اين مقوله در وضعيتي کالن تر نسبت به خرده 

مقوالت امنيت اخالقی، عدم اختالط زن و مرد، رعايت حجاب و عفاف و 

همچنين بيمه ي زنان شاغل، تأمين اجتماعی زنان شاغل و بيمه بيکاری قرار 

می گيرد.

1-2-1- رعايت عفاف و حجاب

ويژه  به  و  بـشری  جامعه ي  در  ارزش  دو  عنوان  به  عفاف  و  حجاب 

جوامع اسالمی مطرح اسـت. از بيانات امام خمينی )( و لزوم تأکيد بر 

حفظ زنان و نفی نگاه های جنسيتی و ابزاری به ايشان برداشت مي شود که 

زمينه ي رشد و تعالی آنها را در تمامی عرصه های اجتماعی فراهم می نمايد. 

به  رعايت حريم هاي خاص  به  موظف  اجتماع،  در  عين حضور  در  زنان 

قانون رسيدگی  ماده 8  بند 20  با  مطابق  مردان هستند.  با  ارتباط  در  ويژه 

به تخلفات اداری )مصوب1372/9/23( »رعايت نکردن حجاب اسالمی از 
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سا جمله تخلفات اداری شناخته می شود«. همچنين در ماده 20 قانون مقررات 

استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی )مصوب1382/11/7( رعايت 

ارگان دانسته شده  اين  به کارگيری کارکنان زن در  موازين اسالمی شرط 

است.

1-2-2- عدم اختالط زن و مرد

منظور از اين مقوله پرهيز از اختالط آسيب زای زن و مرد در حضور 

اجتماعی زن و به ويژه در محيط های شغلی است. ماده 35 آيين نامه نحوه 

تشکيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد )1385/5/8( آموزشگاه ها 

از  اين طريق  از  برای دختران و پسران موظف و  تعيين مربی مجزا  به  را 

اختالط ميان زنان و مردان جلوگيری کرده است. 

1-2-3- تأمين اجتماعی زنان شاغل

تأمين  ايران در اصل 29 آن، مقوله ي  قانون اساسی جمهوری اسالمی 

اجتماعی را با عباراتی چون برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، 

بيکاری، پيری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح 

و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه 

و غيره توضيح می دهد و آن را حقی همگانی می داند که دولت موظف به 

تأمين آنها برای يک يک افراد کشور می باشد. 
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1-2-3-1- بيمه ي بيکاریسا

يافته  توسعه  جوامع  ويژگي هاي  از  يکي  کار،  نيروي  از  مؤثر  حمايت 

از مهم ترين سرمايه هاي جوامع به سبب  به عنوان يکي  نيروي کار  است. 

سهم و نقشي که در فرآيند توسعه دارند، بايد در برابر حوادث و رويدادهايي 

که منجر به قطع و کاهش درآمد آنها مي شود، حمايت شوند. يکي از انواع 

حوادثي که نيروي کار را تهديد مي کند، از دست دادن غير ارادي کار است و 

پيش بيني بيمه ي بيکاري راهکار مناسب و مطمئني براي تأمين زندگي ايشان 

در چنين شرايطي است )نعيمی و همکاران 1389: 482(. قانون بيمه ي بيکاری از 

قوانين سياست گذاری اشتغال در ايران می باشد.

1-2-3-2-بيمه ي درمانی زنان شاغل

بيمه ي درماني زنان شاغل به معنای حمايت اجتماعی از زنان شاغل در 

زمان بيماری با ارائه ي خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به 

صورت بيمه می باشد. می توان »قانون بازنشستگی پيش از موعد بيمه شدگان 

تأمين اجتماعی« در خصوص زنان را شاهدی بر اين مقوله دانست.

1-3-حمايت از خانواده و ايفای نقش های جنسيتی زنان

نقشی  اسالم، جايگاه و  نورانی  تعاليم  از  بهره گيری  با  اسالمی  انقالب 

واال و مهم برای زنان در نظر گرفته است. در جمهوری اسالمی ايران، زنان 

از يک طرف توانمندی های خودشان را در عرصه های مختلف اجتماع به 

اثبات می رسانند و از طرف ديگر از فضای خانه و تربيت فرزند و نقش های 

و  سياست ها  به  مقوله  اين  نمی گيرند.  فاصله  نيز  مادری خود  و  همسری 
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سا قوانينی اطالق می شود که زنان را در جهت هماهنگی بيشتر ميان مسئوليت ها 

و نقش های خانوادگی و اجتماعی شان ياری می رساند.

1-3-1- هماهنگی ميان ساختار شغلی با نقش های خانوادگی زن

با توجه به اينکه خانواده جايگاه رفيعی در ديدگاه اسالم دارد، انعطاف پذير 

بودن ضوابط و قوانين مربوط به مشاغل نسبت به تغيير وضعيت زنان و 

يا لحاظ نقش های خانوادگی آنها در تعهدات شغلی شان از جمله مواردی 

زنان شاغل محسوب می شود.  به  نسبت  ابزارهای حمايتی  که جزء  است 

برای  داروساز  و  دندانپزشک  پزشک،  متأهل  زنان  معافيت  قانونی  اليحه 

گرفتن پروانه ي دائم خدمت خارج از تهران )مصوب1359/4/25( و قانون 

اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمين رسمی يا ثابت که همسر آنان به 

مأموريت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند )مصوب1366/9/1( با لحاظ 

شرط تأهل و نقش های خانوادگی آنها، به اين مهم اشاره مي کند. در ماده 7 

سياست های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ايران نيز نهادهای قانون گذار، 

مسئول ارائه ي تسهيالت الزم به زنان جهت ايفای نقش های خانوادگی آنان 

شدند تا زنان از فعاليت های اجتماعی و اشتغال به واسطه ي تعارض با انجام 

نقش های خانوادگی خويش باز نمانند.

1-3-2- حمايت از مادران شاغل

حمايت از مادران شاغل و پشتيبانی از آنها براي ايفای بهتر نقش مادری 

تربيتی دوران طاليی  نظريات  بر  بنا  ـ که  اول زندگی  پايان هفت سال  تا 

تربيت کودک نام گذاری شده و کودک در اين دوران نياز ويژه به حضور 
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مادر دارد ـ ضروری می باشد. بر اين اساس ارائه ي تسهيالتی از قبيل انواع سا

مرخصی ها و حق شيردهی تا پايان دو سالگی و… از جمله موارد حمايتی 

از مادران شاغل قلمداد می شود. ماده 10 سياست های اشتغال زنان، نهادهای 

قانون گذار را موظف می کند که تمهيدات ايجاد و ارائه تسهيالت و مقررات 

مزايای  کار،  ساعات  تقليل  حقوق،  با  مرخصی  از  استفاده  قبيل  از  الزم، 

تأمين  از  برخورداری  شغلی،  امنيت  کمتر خدمت،  سنوات  با  بازنشستگی 

اجتماعی در مواقع بيکاری، بيماری، پيری يا ناتوانی از کار به مناسبت شغل 

مادرانه فراهم نمايند. تصويب نامه ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان 

زن شاغل دارای فرزند زير هفت سال و يا دانش آموز دوره ابتدايی )مصوب 

1390/12/16(، ماده 6 آيين نامه اجرايی قانون تغذيه با شير مادر و تبصره 1 

آن )مصوب1375/9/21( شواهدی بر اين مقوله به شمار می روند. همچنين 

ايجاد  تصويب نامه  و  مهدکودک ها  و  شيرخوارگاه ها  اجرايی  آيين نامه  در 

شيرخوارگاه ها و مهدکودک ها )مصوب1370/5/16( در کارگاه های دولتی 

وابسته به دولت بر ايجاد شيرخوارگاه و مهدکودک در نزديکی محل کار 

مادران شاغل تأکيد می شود.

1-3-3- توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

امروزه اغلب کشورها براي دستيابي به توسعه ي پايدار، توانمندسازي 

را کارآمدترين روش يافته اند )Parsons 2001(. توانمندسازی عبارت است 

از افزايش توانايی های فردی و جمعی زنان از طريق فراهم کردن ضوابط 

اقتصادی،  فرصت های  به  زنان  دسترسی  بهبود  منظور  به  الزم  امکانات  و 
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سا اجتماعی، منابع فرهنگی و بازار اشتغال. زنان سرپرست خانوار نيز به زنانی 

يا  امور خود  اداره ي  يا  زندگی  معاش  تأمين  مسئوليت  که  اطالق می شود 

خانواده ي خود را به طور دائم يا موقت عهده دار می باشند )مرکزپژوهش های 

مجلس شورای اسالمی1382(.

جايگاه  از  خانوار  سرپرست  زنان  اشتغال،  سياست های  در  است  الزم 

و حمايت های ويژه و مهم تري نسبت به مردان برخوردار باشند؛ لذا يکی 

و  خانوار  سرپرست  زنان  برای  اشتغال  ايجاد  نيز  دولت  سياست های  از 

خانوارهای دارای سرپرست زن می باشد. ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه 

با تأکيد بر برنامه های اجتماع محور و خانواده محور حداکثر تا پايان سال اول 

برنامه به اين مهم توجه نموده است. 

1-3-4-  اشتغال نيمه وقت بانوان

برنامه ي  تنظيم  ايران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  اصل 43   3 بند 

اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار آن چنان باشد که 

هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، 

سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و 

در  امر  اين  به  توجه  راستای  در  را ضروری می نمايد.  باشد،  داشته  ابتکار 

اشتغال زنان طرح ريزی اشتغال نيمه وقتـ  که برای زنان زمينه ي پرداخت به 

ساير ابعاد و نقش های زندگی را فراهم می سازد ـ اهميت می يابد.
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نيمه وقت سا قانون خدمت  قانون استخدام کشوری ذيل ماده واحده  در 

اداره  و  تشکيل  نحوه  آيين نامه   80 ماده  و  )مصوب1362/9/10(  بانوان 

آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بر اشتغال نيمه وقت برای نيروهای دائم 

و قراردادی تصريح شده است.

1-4- تناسب شرايط محيط شغلی و شغل با ويژگی های زنان

قانون اساسي تصريح مي کند دولت زمينه ي مشارکت عامه ي مردم در 

تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را پديد مي آورد؛ 

لذا ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيالت غيرضرور به منظور تصدي 

زنان در مشاغل مناسب با وضعيت جسمي آنها انکارناپذير است. )زاهدی 

64:1381(. اين مقوله به اهميت توجه و لحاظ ويژگی ها وتوانايی های روحی 

ـ جسمی زنان در نوع شغل و شرايط بهداشتی و رفاهی محيط کار آنها اشاره 

مي کند؛ لذا توجه به ممنوعيت کار کردن به صورت اجباری برای زنان و يا 

محول نکردن کارهاي سخت به زنان از موارد اين تناسب به شمار می رود.

1-4-1- ممنوعيت کار اجباری، سخت و خطرناک زنان

اصطالح »کار اجباري« در مقاوله نامه بين المللی کار به کار يا خدماتي 

اطالق مي شود که با تهديد به مجازات و بي آنکه شخص ذي نفع، به ميل و 

 .)ILO,1930( رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد، به وي تحميل شود

به  انسان و شخصيت اوست و احترام  با آزادي  وجود چنين کاري مغاير 

حقوق انسان و شخصيت او ايجاب مي کند که هيچ کس بدون رضاي خود به 

کار گمارده نشود )عراقی 24:1376(. با توجه به توانايی جسمی محدودتر زنان 
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سا نسبت به مردان و حساسيت روحی بيشتر آنان، توجه به اعمال ممنوعيت 

در انجام کار اجباری ضروری بوده و تأکيد شده است. در ماده 106منشور 

حقوق و مسئوليت های زنان، آيين نامه مربوط به حمل بار با دست بدون 

استفاده از وسايل مکانيکی برای کارگران زن )مصوب1369/8/29( و ماده 75 

قانون کار )مصوب1369/8/29( انجام کارهای سخت و زيان آور و خطرناک 

و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست برای کارگران زن ممنوع شده 

است.

1-4-2- ضوابط شغلی متناسب با توانايی جسمی زنان

اين مقوله به آن دسته از يافته ها اطالق می شود که در قوانين و ضوابط 

مربوط به آن جايگاه شغلی، به توانايی جسمی زنان در نوع شغل به کار 

گرفته  شده، زمان بازنشستگی و... توجه شده است و بر اساس اين توجه، 

قوانين و ضوابط متفاوتی برای زنان و مردان به کار گمارده شده در آن جايگاه 

شغلی، تدوين شده است. در ماده33 آيين نامه استخدامی نظام بانکی دولت 

)مصوب1379/11/26( و ماده 114آيين نامه استخدامی مشترک شرکت های 

بيمه )مصوب1381/12/4( کارمندان زن براي بازنشستگي، از شرط حداقل50 

سال سن و 20 سال سابقه خدمت با موافقت شرکت، مستثنا شده اند.
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جدول 3: سیاست های حمایتی از زنان شاغلسا

مقوالت 
کالن

مقوالت 
خرد

سیاست ها/قوانینشواهد

ی
ی حمایت

ت ها
ب( سیاس

ل
ت از زنان شاغ

1- حمای

در جهت افزایش اشتغال و 
کاهش نقش های جنسیتی زنان

- م��اده 19 و 26 آیین نامه مرخصی ها مصوب 
7/22/ 1346و اصالحی آن

-تصویب نامه در خص��وص معذوریت وضع 
حمل بانوان )مصوب1374/6/12(

- اصالحات آیین نام��ه مرخصی ها، موضوع 
مواد 47، 48 و49 قانون اس��تخدام کش��وری 

)مصوب 1346/7/22(
- قان��ون الحاق تبصره )3( به م��اده )3( قانون 
ترویج تغذیه با ش��یر مادر و حمایت از مادران 
 .72/12/22 مص��وب  ش��یردهی  دوران  در 

)مصوب80/12/28(
- آیین نام��ه اس��تخدامی نظام بانک��ی دولت 

)مصوب1379/11/26(

ایمنی 
فضای 
شغلی

رعایت عفاف و 
حجاب

- م��اده 20 قانون مقررات اس��تخدامی نیروی 
انتظامی، بن��د 20  ماده 8 قانون رس��یدگی به 

تخلفات اداری

عدم اختالط 
زن و مرد

- م��اده 35 آیین نام��ه نحوه تش��کیل و اداره 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

تأمین اجتماعی 
زنان شاغل

- قان��ون بیم��ه بی��کاری، قانون بازنشس��تگی 
پیش از موعد بیمه ش��دگان تأمین اجتماعی، 

بیمه های درمانی
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سا مقوالت 
کالن

مقوالت 
خرد

سیاست ها/قوانینشواهد

ی
ی حمایت

ت ها
ب( سیاس

ل
ت از زنان شاغ

1- حمای

حمایت 
از خانواده 
و ایفای 

نقش های 
جنسیتی 

زنان

هماهنگی میان 
ساختار شغلی 
با نقش های 
خانوادگی زن

- الیحه قانونی معافیت زنان متأهل پزشک و 
دندان پزشک و داروس��از برای گرفتن پروانه 
دائم از خدمت خارج از تهران، قانون اعطای 
مرخصی بدون حقوق به مستخدمین رسمی یا 
ثابت که همسر آنان به ماموریت ثابت خارج 
از کش��ور اعزام می شوند، ماده 7 سیاست های 

اشتغال زنان

حمایت از 
مادران شاغل

- ماده 10 سیاست های اشتغال زنان، تصویب 
نامه ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان 
زن ش��اغل که دارای فرزند زیر هفت س��ال و 
ی��ا دانش آموز دوره ابتدای��ی دارند، ماده 6 و 
تبصره 1 آیین نامه اجرایی قانون تغذیه با ش��یر 

مادر و...

توانمندسازی زنان  
سرپرست  خانوار

- ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه

اشتغال نیمه 
وقت بانوان

- م��اده واحده قانون خدمت نیمه وقت بانوان 
درقانون استخدام کشوری، ماده 80 آیین نامه 
نحوه تش��کیل و اداره آموزش��گاه های فنی و 

حرفه ای آزاد

تناسب 
شرایط 
محیط 
شغلی و 
شغل با 

ویژگی های 
زنان

ممنوعیت کار 
اجباری زنان

- ماده 106 منش��ور حقوق و مس��ئولیت های 
زن��ان، ماده 75 قان��ون کار، م��اده4 آیین نامه 

مربوط به حمل بار با دست زنان

ضوابط شغلی 
متناسب با 

توانایی جسمی 
زنان

- در ماده33 آیین نامه اس��تخدامی نظام بانکی 
دولت، ماده 114 آیین نامه استخدامی مشترک 

شرکت های بیمه
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2- سیاست های حمایت ازغیرشاغالن زن )زنان خانه دار(

خانه دار فردی است که شاغل، بيکار و محصل به حساب نمی آيد و بنا  

بر اظهارات پاسخ گو در هفت روز پيش از مراجعه ي مأمور آمارگيری به 

خانه داری مشغول باشد )مرکز آمار ايران 1376(. کار خانگی به آشپزی، نظافت 

منزل و ...گفته می شود که اگر اين خدمات به شخصی در خارج از گروه 

خانواده واگذار شود، دستمزد پرداخت می گردد. اين فعاليت ها »کار« ناميده 

می شود.

2-1- بيمه ي زنان خانه دار

بيمه ي زنان خانه دار به عنوان بخشی از تأمين اقتصادی زنان خانه دار از 

حيث ارج نهادن به کاری است که آنها در خانه انجام می دهند )بيمه ملت 

1392(. اين مهم از سوي مقام معظم رهبری )( بارها بيان شده بوده و 

در نشست سوم راهبردی زن و خانواده نيز تأکيد شد1.

2-2- ارزشمند  شمردن کار خانگی زنان

بين 25تا40  يافته  اقتصاد کشورهای توسعه  سهم کار خانگی زنان در 

درصد تخمين زده شده است )گيدنز1373: 546 و 545(. با وجود اين کار زنان 

در منزل و وظايف خانه داری که نوعی توليد خدمت است، هنوز در توليد 

ملی کشورها وارد نشده است )چنگيزی1376(. در فصل سوم منشور حقوق و 

مسئوليت های زنان، در نظر گرفتن ارزش کار خانگی زنان از جمله حقوق 

1 - بيانات مقام معظم رهبری دز نشست راهبردی زنان و خانواده، دی ماه 1390
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سا آنان برشمرده شده است. در مؤلفه سوم سياست های پيشگيری و بازتوانی 

زنان از آسيب های اجتماعی نيز يکی از راه های تواناسازی اقتصادی زنان 

احتساب ارزش مادی و معنوی کار آنها در خانواده دانسته شده است.

جدول 4: سیاست های حمایت از غیرشاغلین زن

مقوالت  کالن
مقوالت  

خرد
سیاست ها/قوانینشواهد

ی
ی حمایت

ت ها
ب( سیاس

ت از زنان
2- حمای

ل)خانه دار(
غیرشاغ

بیمه ي زنان خانه دار
- آیین نامه شماره 68 

بیمه مرکزی

ارزشمند شمردن کار 
خانگی زنان

- فصل سوم از منشور 
حقوق و مسئولیت های 

زنان

5- نتیجه گیری

سياست گذاری اجتماعی در جمهوری اسالمی ايران، به موضوع اشتغال 

زنان تحت دو محور کالن سياست ها و قوانين تشويقی - ترويجی و حمايتی 

توجه مي کند. محور اول به موضوعات »اشتغال متناسب زنان« و »اشتغال 

بدون قيد زنان« و محور دوم به موضوعات »حمايت از زنان شاغل« و »زنان 

غير شاغل« خرد می شود.

با بررسی دقيق تر مقوالت موجود در اين دو حوزه ي محوری مشخص 

می شود که علی رغم مطرح شدن برخی موضوعات، قوانين و سياست هاي 

قانوني،  هيچ  تصويب  بدون  گاهي  و  بوده  محدود  بسيار  آنها  به  مربوط 
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تنها به صورت يک سياست مطرح شده اند. اين امر حاکی از توجه اندک سا

سياست گذاری اشتغال زنان در آن موضوعات است. از جمله ي اين موارد 

می توان به مقوله ي »اشتغال همراه با رشد معنوی، علمی و حرفه ای زن« اشاره 

نمود که تنها ذيل ماده واحده ي سياستی به آن توجه شده و هيچ معادل قانونی 

برای اجرای عملياتی اين سياست در مجموع سياست گذاری اشتغال زنان 

يافت نشد. در مورد مقوله ي »توسعه ي مشاغل خانگی« نيز علی رغم اهميت 

اين گونه مشاغل در ساختار اقتصادی کشور و زمينه سازی مناسب اين گونه 

مشاغل برای افزايش اشتغال زنان، نهاد سياست گذار به اين موضوع توجه 

جدی ننموده و تنها به ارائه تسهيالت در اين خصوص اکتفا کرده است و 

موضوعاتی مانند برنامه ريزی برای استفاده از محصوالت اين گونه مشاغل، 

نيازمندی های  اساس  بر  مشاغل  اين  دسته بندی  شناسايی،  آنها،  بر  نظارت 

کشور و ارائه ي آنها بر اساس توانمندی ها و استعداد های افراد به ويژه زنان 

مغفول مانده است. موضوع »مسئوليت اجتماعی و فعاليت های اجتماعی زنان« 

از جمله موضوعات مهم در زمينه ي حقوق و تکاليف زنان و مقوله ای کالن تر 

نسبت به اشتغال زنان به شمار می رود، به صورتی که اشتغال زنان به عنوان 

بخشی از اين مسئوليت بوده و زنان در اين خصوص دارای حق هستند و 

از حيث درآمدزايی، تکليفی متوجه آنان نيست. با اين حال فعاليت اجتماعی 

زنان تنها به عنوان يک حق ذيل يک سياست مطرح شده و هيچ تمهيد قانونی 

برای آن پيش بيني نشده است. در حالی که موضوع مسئوليت اجتماعی زنان 
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سا و واليت اجتماعی آنان1 نيازمند مفهوم پردازی، نظريه پردازی، گفتمان سازی 

و الگوسازی است. »قداست مقام مادری« نيز از جمله مقوالتی است که از 

ايران دور  اسالمي  زنان در جمهوري  اشتغال  توجه جدی سياست گذاری 

مانده و تنها به اهميت آن ذيل يکی از سياست های اشتغال زنان اشاره شده 

و به علت نبود نگاه سيستمی، در شبکه ای ديدن سياست گذاری های حوزه ي 

زنان و خانواده، و از جمله سياست گذاری اشتغال زنان برخی از سياست های 

مادری  مقام  اهميت  بيان  علی رغم  می کنند.  نقض  را  ديگر  برخی  موجود 

و تربيت نسل در ديدگاه اسالمی و بيان آن در سياست های اشتغال زنان، 

متأسفانه در حوزه ي قانون گذاری براي حمايت از مادران شاغل اقدام جدی 

صورت نگرفته و يا در صورت لحاظ تسهيالتی چون مرخصی های زايمان و 

شيردهیـ  که گاهي زمان های اندکی را برای اين امر اختصاص داده اندـ  هيچ  

ضمانت اجرای قانوني براي آنها در نظر گرفته نشده است. اين امر سبب اجرا 

نشدن و ناديده گرفتن اين قوانين و مقررات از سوی کارفرمايان می شود. 

اين در حالی است که حمايت از مادران شاغل در بسياری از کشورهای 

OECD از دوران بارداری زنان شروع شده و تا زمانی که کودکان به 7سالگی 

می رسند ادامه می يابد و مادران شاغل می توانند تا اين زمان از اشتغال پاره 

وقت استفاده کرده و پس از طی اين مدت به کار تمام وقت با حفظ جايگاه 

آن  ارتباط  که  موضوعاتی  جمله  از   .)Orloff 2002( شوند  وارد  شغلی شان 

»برنامه ريزی  است،  نشده  لحاظ  به خوبی  زنان  بهينه ي  اشتغال  موضوع  با 

1 - بيانات مقام معظم رهبری- پيام به کنگره ی »هفت هزار زن شهيد کشور« 1391/12/16
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آموزشی اشتغال محور هوشمندانه« است که بر زمينه سازی آمادگی زنان و سا

دختران برای پذيرش نقش های خانوادگی و اجتماعی تأکيد می کند و راه 

ورود و دستيابی زنان برای اشتغال بهينه ي آنان را فراهم می سازد. بررسی 

نوع  اين  به  توجه  از  بيشتر  که  است  حاکي  زنان  اشتغال  سياست گذاری 

آموزش اشتغال محور، بر هم جهتی آموزش با افزايش اشتغال کمی زنان و 

دختران بدون توجه به نوع و کيفيت اين اشتغال توجه شده است. امری که 

در صورت توجه جدی نهاد قانون گذار می تواند راه رسيدن به الگوی مطلوب 

اشتغال زنان را کوتاه کند. »ايجاد فرصت های اشتغال مادران در خانه« نيز از 

جمله مقوالتی است که صرفاً در ماده واحده ي سياستی ذيل سياست های 

اشتغال زنان مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی آمده است و قانونی در 

خصوص عملياتی نمودن آن در سطح جامعه ارائه نشده است. امری که به 

جهت انعطاف در ساعات کاری و ايجاد تعادل ميان نقش های خانوادگی و 

اجتماعی زنان از سوي ايشان استقبال مي شود و زمينه ي مشارکت آنها را در 

فعاليت های اقتصادی کشور فراهم مي کند. موضوعات پوشش بيمه درمانی و 

بازنشستگی و حقوق زنان سرپرست خانوار نيز از جمله موضوعاتی است که 

در سياست گذاری اشتغال زنان مغفول مانده است. روشن است که اين قشر 

از زنان نيازمند توجه جدی دولت، به عنوان متولی امنيت کشور می باشند، 

چرا که امنيت اقتصادی زنان بي سرپرست از جمله وظايف نظام  اسالمی به 

 شمار می آيد. حضور زنان در حوزه های راهبردی و سياست گذاری به ويژه 

پيرامون زنان از جمله ضرورياتی است که نهاد سياست گذار از آن غفلت 
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سا کرده است. حمايت از زنان خانه دار و تأمين اقتصادی و ارزش گذاری کار 

آنها ـ علی رغم اهميت آن در اقتصاد کشور ـ مغفول مانده و تنها سياست 

اتخاذ شده در مورد آنها – بيمه ي زنان خانه دار- نيز تا کنون اجرايی نشده 

است و تنها در منشور حقوق و مسئوليت های زنان تحت يک حق بر شمرده 

می شود. حقی که برای عملياتی شدن و احصاء آن هيچ ماده قانونی تنظيم 

نشده است.

6-  پیشنهادات 

6-1- پيشنهادات پژوهشی

توليد مدل مطلوب اشتغال زنان بر اساس الگوی جامع اسالمی- ايرانی زن   -

و خانواده؛

-  بازنگری قوانين، مقررات و آيين نامه های اشتغال زنان با رويکرد خانواده 

محور؛

-  تنظيم سند اشتغال بهينه ي زنان بر اساس سند چشم انداز بيست ساله کشور 

و مبتنی بر مزيت های نسبی زنان شامل نقاط و حوزه های مورد نياز کشور به 

مشارکت زنان در افق 1404، مهارت های مورد نياز برای رفع هر کدام از آن 

نيازهای شغلی، فرصت های شغلی موجود، تدوين نظام آماری از جامعه ي 

زنان به ويژه نخبه و شناسايی سرمايه های انسانی زنان؛

ارزيابی اجتماعی و پيامد سنجی قوانين و مقررات اشتغال زنان؛ ارزيابی   -

اجتماعی ميزان موفقيت يا عدم موفقيت قانون گذار در رفع مسائل و مشکالت 
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اشتغال زنان و ميزان پوشش دهی کامل آنها در پرداختن به تمامی ابعاد و سا

موضوعات و مقوالت اشتغال زنان را نشان می دهد. همچنين قانون گذار را 

نسبت به پيامدهای حاصل از قانون گذاری خويش در اين حوزه و واقعيت 

جامعه آگاه مي سازد.

اتخاذ رويکرد سيستمی در پرداختن به حوزه ي مسائل زنان به  ويژه اشتغال   -

آنان و ساير مسائل کشور )با توجه به اين نکته که اشتغال زنان ارتباط وثيقی 

با مقوله ي سالمت، تأمين اجتماعی و... داشته و اينکه زنان جامعه ي اسالمی 

ايفا  نفع اسالم  به  تغيير موازنه ي جهانی  پيشبرد اهداف و  نقش مهمی در 

می کنند(.

6-2- پيشنهادات اجريی

توجه به زنان سرپرست خانوار مانند بيمه ي درمانی، بازنشستگی و...؛  -

انسجام و سازماندهی و جهت دهی مشاغل خانگی بر اساس نياز کشور و   -

تدوين نظامی از اين مشاغل جهت ارائه به افراد متقاضی؛

تهيه يک طبقه بندی از مشاغل جنسيتی و حرفه ای به صورت جزئی و ارائه   -

به مراکز کاريابی و مشاوره شغلی جهت ارائه به متقاضيان؛

تدبير جهت تبديل سياست های موجود اشتغال زنان به قانون و سپس به   -

برنامه های قابل اجرا در سازمان ها و نهادهای ذی ربط؛

پيگيری و نظارت براي جلوگيری از توقف قوانين مصوب و تالش برای   -

ورود قوانين مصوب نهادهای قانون گذار به مرحله ي عملياتی شدن و اجرا 

و ابالغ به مراکز و نهادهای ذی ربط؛



55

                                        بررسی سياست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ايران
13

92
ار 

به
 / 

59
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا اتخاذ سياست های حمايتی در خصوص غير شاغلين زن )زنان خانه دار(؛  -

فرهنگ سازی در جهت ارزشمند شمردن و ارزش گذاری اجتماعی به کار   -

زنان خانه دار؛

در  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  طرح  اجرای  بر  نظارت  و  پيگيری   -

خصوص بيمه ي زنان خانه دار؛

ارائه ي مدل های شغلی و فرصت سازی برای اشتغال مادران در خانه به   -

عنوان بخشی از مدل ايفای مسئوليت اجتماعی زنان با توجه به نقش های 

در سطح  نمودن  عملياتی  براي  قانونی  اين خصوص  در  آنان؛  چندگانه ي 

جامعه ارائه نشده است. امری که به جهت انعطاف در ساعات کاری و ايجاد 

تعادل ميان نقش های خانوادگی و اجتماعی زنان از سوي ايشان استقبال شده 

و زمينه ي مشارکت آنان را در فعاليت های اقتصادی کشور فراهم مي کند.

اصالح نظام آموزشی کشور در جهت اصالح رويکردها نسبت به اشتغال   -

ايفای  چگونگی  و  چيستی  چرايی،  خصوص  در  فرهنگ سازی  و  زنان 

مسئوليت اجتماعی زنان و مدل اشتغال مطلوب زنان به عنوان بخشی از اين 

مسئوليت اجتماعی؛

نظارت بر مشاغل خانگی و برنامه ريزی برای استفاده از محصوالت آنها؛   -

و  نيازمندی های کشور  اساس  بر  و دسته بندی مشاغل خانگی  شناسايی   -

ارائه ي آنها بر اساس توانمندی ها و استعداد های افراد به ويژه زنان؛

فراهم کردن زيرساخت های اشتغال زنان و گسترش تسهيالت دورکاری   -

برای ايشان. 
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فمينيستی،  × نگرش های  بر جامعه شناسی  درآمدی  کلر 1376.  واالس  و  پامال  ابوت، 
ترجمه ي مريم خراسانی و حميد احمدی، تهران، دنيای مادر.

اداره مطالعات خانواده نهاد رهبری در دانشگاهها 1387.  کارآمدی نظام جمهوری  ×
اسالمی ايران در مسائل زنان، قم، معارف.

بليک مور، کن، 1389. مقدمه ای بر سياست گذاری اجتماعی، ترجمه ي علی اصغر  ×
سعيدی و سعيد صادقی، تهران، جامعه شناسان.

بيانات مقام معظم رهبری- پيام به کنگره ی »هفت هزار زن شهيد کشور« 1391/12/16 ×
بيانات مقام معظم رهبری در نشست راهبردی زنان و خانواده، دی ماه 1390 ×
تاج مزينانی، علی اکبر 1388. مطالعه تطبيقی رفاه جوانان در نظام هاي رفاهی کشورهاي  ×

توسعه يافته، تهران، سازمان ملی جوانان.
چنگيزی، فرنگيس 1376. احتساب سهم زنان در توليد، سازمان آمار ايران. ×
حيدری، احمد 1384. »زن و خانواده در قوانين جمهوری اسالمی ايران«، پيام زن،  ×

دفتر دوم، ش2، )1384(.
زاهدی، فضل اهلل 1381. بررسی تطبيقی شرايط کار زنان، تهران، مؤسسه کار و تأمين  ×

اجتماعی.
زيبايی نژاد، محمدرضا. »عوامل، پيامدها و رويکردهای اشتغال زنان از نگاه مديريت  ×

اجتماعی«، اشتغال زنان، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، )1388(.
زنان  × اجتماعی  فرهنگی  شورای  با  آشنايی   .1386 زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای 

)دفتراول( سياست ها و طرح ها مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی)1386-1366(، 
تهران.
ــاد تعاون،  × ــتغال زايی«، اقتص ــا در اش ــش تعاونی ه ــی، اکرم. »نق ــی مرزيجران صالح

ش189و190، )خرداد و تير1386(.
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سا افزايش مزيت رقابتی« وزارت  × عباسی، عباس. »دورکاری صنعتی،مشاغل خانگی و 
تعاون ورفاه اجتماعی، )1392(. 

عراقي، عزت اهلل 1376. حقوق بين المللي کار، تهران، دانشگاه تهران. ×
فرهنگ، منوچهر 1366. فرهنگ علوم اقتصادي، تهران، آزاده. ×
قانون برنامه دوم توسعه فرهنگی، سياسی، اقتصادی کشور)مصوب1374/9/5( ×
ايران  × اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه  قانون 

)مصوب1379/1/17(
ايران  × اسالمی  جمهوری  اجتماعی  و  سياسی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون 

)1383/6/11(
ايران  × اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  برنامه  قانون 

)مصوب1389/10/15(
سياست گذاری  × مرجع   .1391 راولينگسون  کارن  و  می  مارگارت  و  پيت  الکاک، 

.)( اجتماعی ترجمه ي علی اکبر مزينانی و محسن قاسمی، تهران، دانشگاه امام صادق
منش،  × برهان  محمد  ترجمه  ي  چيست؟،  آموزشي  برنامه ريزي   .1353 فليپ  کومز، 

تهران، دانشگاه تهران.
گيدنز، آنتونی 1387. جامعه شناسی، ترجمه ي منوچهر صبوری، تهران، ني. ×
زنان  × توانمندسازی  طرح  »پيش نويس  اسالمی،  شورای  مجلس  پزوهش های  مرکز 

سرپرست خانوار« )شماره مسلسل6830/کدموضوعی410(، )دی ماه 1382(.
نعيمی، عمران و همکاران 1389. قانون تأمين اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران،  ×

جنگل.
نرم افزار جامع قوانين و مقررات کشور) لوح حق( ×
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1368. قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، تهران،  ×

اداره کل انتشارات و تبليغات مجلس.
هولستی، ال-آر 1373. تحليل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه ي نادر ساالر  ×

زاده اميری، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايی. 
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