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چکیده
بی تردي��د، بخش مهمی از چالش های مربوط به اش��تغال زنان، با نق��ش مادری آنها پيوند دارد. 
وقوع تغييراتی مهم در کّم و کيف ايفای نقش مادری در جامعه ی ايران و ربط معنادار اين تغييرات 
به مقوالت تحصيل و اش��تغال زنان، اهميت توجه به اين عرصه را به خوبی نش��ان می دهد. بديهی 
اس��ت که مديريت کالن چنين تغييراتی، در راس��تای حمايت و تسهيل مادری، در کنار بهره مندی 
از توان مندی ها و فرصت های زنان در روند توسعه ی کشور، بر عهده ی حاکميت است و سياست 
اجتماعی يکی از ابزار کارآمد در مديريت تحوالت اجتماعی به ش��مار می رود. »سياس��ت اشتغال« 
يکی از بخش های سياس��ت اجتماعی است و راهبردهای آن در حوزه ی مادری بر مجموعه تدابير 
و اقدامات حاکميت در راس��تای تأمين درآمد و تس��هيل اشتغال برای گروه مادران صدق می کنند. 
اي��ن پژوه��ش، مبتنی ب��ر روش تحليل محتوای کيفی و با مطالعه ی کليه ی سياس��ت های تقنينی و 
اجرايی مصّوب مراجع مختلف سياست گذاری جمهوری اسالمی ايران از سال 1358 تا سال 1394 
به مطالعه و تحليل اين راهبردها، در دو سطح کالن و خرد پرداخته است. در انتها، مقوالت کالن 
»تحقق عدالت« و »تأمين درآمد« از تحليل سياست های کلی نظام و مقوالت »سياست های تسهيلی« 

و »سياست های تأمين درآمد« از بررسی راهبردهای سطح خرد حاصل شد.
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مقدمه و بیان مسئله
با�محوريت�نقش�مادری،�در� در�دهه�های�اخير،�گروه�»زنان«�در�گستره�ای�وسيع�و�عمدتاً�
زمره�ی�جامعه�ی�هدف�سياست�گذاری�دولت�ها�واقع�شده�اند.�به�اذعان�هارتلی�دين1،�اين�تمايز�
بنيادين�و�مهم�که�زنان�ويژگی�های�طبيعی�بارداری،�زايش�و�شيردهی�دارند�و�مردان�فاقد�اين�
ويژگی�ها�هستند،�تفاوت�های�جنسی�را�در�سياست�گذاری�مهم�می�کند�)دين،�141�:1388(.�به�ويژه�
آنکه�تفاوت�های�جنسی�همواره�در�طول�تاريخ�از�ابزار�و�عوامل�مهم�ايجاد�محروميت�و�تبعيض�عليه�
زنان�به�شمار�رفته�اند�و�اذعان�به�بهره�بردن�از�ظرفيت�سياست�گذاری�های�کالن�و�خرد�در�برقراری�
عدالت�اجتماعی�و�کاهش�محروميت�های��ناشی�از�تفاوت�،�از�مواضع�وفاق�بيشتر�نظريه�پردازان�اين�
حوزه�است،�اما�توجه�ويژه�ی�جوامع�امروزين�به�گروه�زنان�در�امر�سياست�گذاری�و�مديريت�اجتماعی�
داليل�مهم�ديگری�نيز�دارد؛�از�جمله�آنکه،�اهميت�نقش�زنان�در�تحقق�اهداف�اجتماعی�و�اقتصادی�
ملت�ها�و�توسعه�و�تعالی�آنها�-�به��ويژه�در�دهه�های�اخير-�به�روشنی�رخ�نموده�است.�به��طوری�که�
از�يک�سو�به�نقش�مؤثر�و�بی�بديل�زنان�در�توليد�و�پرورش�نيروی�انسانی�و�از�سوی�ديگر،�تأثير�
جدی�در�تسريع�روند�توسعه�ی�همه�جانبه�ی�جامعه�به�واسطه�ی�نقش�آفرينی�در�عرصه�های�مختلف،�
پی�برده�شده�است؛�چرا�که�يکي�از�مباحث�اساسي�درباره�ی�توسعه،�ميزان�بهره�مندی�درست�و�
منطقي�از�توانايي�ها�و�استعدادهاي�نيروي�انساني�هر�جامعه�است.�بر�اين�اساس،�رفع�نشدن�موانع�
و�بهره�وری�بهينه�از�نيروي�بالقوه�ی�زنان�در�زمينه�هاي�مختلف�اجتماعي،�اقتصادي،�سياسي�و�
فرهنگی،�عالوه�بر�آنکه�با�تحقق�هدف�غايی�عدالت�اجتماعی�در�جامعه�ی�اسالمی�مغايرت�دارد،�
دستيابي�به�توسعه�را�ناممکن�مي�کند.�بر�اين�مهم،�در�سياست�ها�و�قوانين�کالن�جمهوری�اسالمی�
ايران�نيز�تأکيد�شده�است.�به�طوری�که�از�يک�سو،�به�تقديس�مقام�مادری�زن�و�اهميت�نقش�زنان�
در�خانواده�برای�استحکام�و�تعالی�آن�توجه�شده�و�از�سوی�ديگر�در�گزاره�های�متعددی،�بر�حق�
زنان�در�احراز�مشاغل�در�عرصه�های�مختلف�و�نيز�لزوم�و�اهميت�نقش�آفرينی�آنها�در�توسعه�ی�
کشور�تأکيد�شده�است.�2حوزه�ی�»اشتغال«�از�عرصه�های�بسيار�مهم�حضور�اجتماعی�و�اقتصادی�

1- Hartley Dean
2- مواردی از سياست های کلی و اصولی از قانون اساسی در اين موضوع عبارت است از: »ايجاد شرايط مساوی برای احراز مشاغل 
برای همه ی افراد جامعه، ايجاد زمينه های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او، مطلوبيت ايفاء همزمان 
نقش خطير مادری و فعاليت های اجتماعی توسط زنان در حکومت اسالمی، تقديس مادری و ضرورت حمايت از آن« )قانون اساسی 
ج.ا.ا.(، »لزوم توجه به اشتغال زنان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری، به عنوان يکی از لوازم تحقق عدالت اجتماعی، 
لزوم فرهنگ سازی در زمينه ی اشتغال زنان و ضرورت حضور آنان در رشد و سازندگی کشور، توسط دستگاه های تبليغاتی و رسانه های 
گروهی« )سياست های کلی اشتغال زنان، 1371/5/20(، »توجه به نقش های چندگانه، مؤثر و پويای زنان در خانواده و جامعه، تکريم و 
تجليل از زنان خانه دار، همسران و مادران نمونه به ويژه موفقيت آنها در ايفای نقش های چندگانه، ضرورت ايجاد زمينه ی مناسب در 
ايفای صحيح رسالت خطير مادری و نقش زنان در تحکيم خانواده« )سياست های فرهنگی- تبليغی روز زن، 1381/7/16( و »زمينه سازی 
برای ايفای نقش مناسب زنان در توسعه ی کشور و تقويت نهاد خانواده، ايجاد و تقويت شرايط فرهنگی- اجتماعی و الزامات مناسب 

برای بهره مندی نظام از شايستگی ها و توانمندی های زنان در تمام سطوح« )سياست های کلی برنامة سوم توسعه، 1377/12/25(.
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زنان�به�شمار�می�رود�که�به�واسطه�ی�تحوالت�گسترده�ی�فرهنگی،�اجتماعی�و�اقتصادی�جامعه�ی�
ايران�و�افزايش�روزافزون�و�هم�زمان�سطح�تحصيالت�زنان�در�آموزش�عالی�و�بيکاری�آنها�در�دهه�ی�

اخير،�1به�عرصه�ای�پرحاشيه�و�تأمل�برانگيز�بدل�شده�است.�
بی�ترديد�بخش�مهمی�از�چالش�های�مربوط�به�اشتغال�زنان،�با�نقش�مادری�آنها�پيوند�دارد.�وقوع�
تغييراتی�مهم�در�کّم�و�کيف�ايفای�نقش�مادری�و�ربط�معنادار�اين�تغييرات�به�مقوالت�تحصيل�و�
اشتغال�زنان،�اهميت�توجه�به�اين�عرصه�را�به�خوبی�نشان�می�دهد.�مهم�ترين�اين�تغييرات�را�می�توان�
»تأخير�و�کاستی�در�فرزندآوری«،�»تحول�در�ارزش�مادری«�و�»پرمخاطره�شدن�امور�تربيتی�و�
مالی�فرزندان«�دانست�)مرکز�تحقيقات�زن�و�خانواده،�1393(.�افزون�بر�آن،�چالش�تأثير�متعارضی�است�
که�اشتغال�زنان،�در�دو�متغير�مهم�»نرخ�باروری«�و�»اقتصاد�خانواده«�دارد.�به�طوری�که�با�کاهش�
اشتغال�زنان،�اقتصاد�خانواده�ضعيف�می�شود�و�با�افزايش�آن،�نرخ�باروری�کاهش�و�احتمال�وقوع�

بحران�»پيرشدگی�جمعيت«�افزايش�می�يابد.
بديهی�است�که�مديريت�کالن�چنين�تغييراتی�در�راستای�حمايت�و�تسهيل�مادری�در�کنار�
بهره�مندی�از�توان�مندی�ها�و�فرصت�های�زنان�در�روند�توسعه�ی�کشور�بر�عهده�ی�حاکميت�است.�

اين�مهم،�در�بسياری�از�کشورها�به�طور�جدی�دنبال�شده�است.�2
»سياست�اجتماعی«�يکی�از�ابزار�کارآمد�در�مديريت�تحوالت�اجتماعی،�توسط�مجموعه�ی�
حاکميت�است�که�با�هدف�تحقق�عدالت�در�بخش�های�مختلف�آموزش،�اشتغال،�مسکن،�سالمت،�
تأمين�اجتماعی�و�...�اتّخاذ�می�شود؛�لذا�»راهبردهای�سياست�اشتغال«�که�بر�تصميمات�و�تدابير�
دولتی�در�زمينه�ی�اشتغال�در�جايگاه�يکی�از�ابعاد�سياست�اجتماعی�تمرکز�دارند،�در�پيوند�با�
مفهوم�مادری،�به�مجموعه�سياست�ها�و�قوانينی�اشاره�می�کنند�که�در�راستای�اشتغال�زايی�برای�
گروه�مادران�و�نيز�حمايت�و�تسهيل�ايفای�مادری�در�انجام�مسئوليت�های�هم�زمان�شغلی�و�مادری،�

تدوين�و�تصويب�می�شوند.
بر�اين�اساس،�مسئله�ی�محوری�اين�نوشتار�عبارت�است�از�اينکه�جمهوری�اسالمی�ايران�چگونه�
حضور�مادران�در�امر�اشتغال�اعم�از�»تضمين�درآمد«�و�»تسهيل�ايفای�نقش�های�هم�زمان�خانوادگی�

1- بر اساس آخرين آمار اعالم شده از مرکز آمار ايران و گزارشات بانک آمار شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، در بين سال های 1384 
تا 1392، عليرغم کاهش نرخ بيکاری کل کشور از 11/5 به 10/4 درصد، نرخ بيکاری زنان فارغ التحصيل در سطوح عالی، از 12/1 به 

)/Zn.farhangoelm.ir/190بانک-آمار/ آموزشی ، www.Amar.org.ir( 18/8 افزايش داشته است
2- يکی از مصاديق شاخص در اين زمينه، اقدام کشور فرانسه است که در شرايطی که بسياری از کشورهای اروپايی در موقعيت 
بحران اقتصادی، با کاهش باروری، افزايش سقط جنين و نتيجتاً سير نزولی جمعيت روبرو شدند، توانست صرفاً با بهره گيری از ظرفيت 
سياست گذاری در حوزهای مختلف، با محوريت تسهيل مادری، نرخ زاد و ولد خود را حتی نسبت به قبل از آغاز بحران اقتصادی، 
افزايش داده، در سال 2010 به باالترين رقم در سی سال گذشته اش برساند. ]در سال 1980، يکی از مقامات دولتی فرانسه نوشت: 
»وضعيت جمعيتی فرانسه وخيم است.«[ )سگالن، 1380: 321( اين در حالی است که نرخ اشتغال زنان در جامعه ی فرانسه، بالغ بر 

84 درصد می باشد و سقط جنين امری اختياری به شمار می آيد )همان: 322 و 323(.
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و�شغلی«�را�مديريت�می�کند.�در�اين�راستا�به�اين�سؤال�پاسخ�داده�خواهد�شد�که�»راهبردهای�
جمهوری�اسالمی�ايران�در�سياست�اشتغال،�در�دو�سطح�کالن�و�خرد،�با�تمرکز�بر�گروه�مادران،�

شامل�چه�مواردی�است؟«

1- مبانی نظری
در�راستای�بيان�مبانی�نظری،�مفاهيم�اصلی�تحقيق�شامل�مادری�و�سياست�اشتغال،�تعريف�

و�تحديد�شده�و�در�ادامه�چارچوب�مفهومی�تحقيق�مورد�بررسی�قرار�گرفته�است.

1-1- تعریف مفاهیم اساسی
هر�تحقيق�مبتنی�بر�تعدادی�از�مفاهيم�اساسی�شکل�می�گيرد�و�ارائه�ی�تعريفی�مشخص�و�
جامع�از�اين�مفاهيم،�اولين�گام�در�تبيين�مبانی�آن�تحقيق�به�شمار�می�آيد؛�لذا�مفاهيم�»مادری«�
و�»سياست�اشتغال«�-�به�عنوان�مفاهيم�اساسی�اين�پژوهش-�نيازمند�تعريف�و�تحديد�هستند.

1-1-1- مادری
مادری�مفهومی�سيال�است�و�علی�رغم�اشتراک�نسبی�ذهنی�و�متنی�ای�که�بر�سر�معنای�لغوی�

آن�وجود�دارد،�در�فرهنگ�های�مختلف،�مصاديق�و�گستره�ی�متفاوتی�را�شامل�می�شود.�
اين�مفهوم�در�لغت�به�زنی�که�فرزندی�را�به�دنيا�آورده�است�و�نيز�زنی�که�کارهای�مربوط�به�
يک�مادر�را�برای�کودک�انجام�می�دهد�)هورنبای،828�:1381؛�عميد،�1068�:1380(،�آمده�است.�اين�دو�

 Glenn, 1994: 12 ؛�Arendeel,(وجه،�در�ديدگاه�های�مختلف�نسبت�به�مادری�نيز�تأکيد�شده�است�

33 :�1999؛�ربانی�اصفهانی،�1393(.

در�اين�نوشتار،�گستره�ی�مادری�عبارت�است�از�نقش�مادری�در�کارکرد�اجتماعی�آن�که�شامل�
مجموعه�وظايف�و�رفتارهايی�است�که�از�زنی�در�جايگاه�مادر-�اعم�از�بيولوژيک�يا�غير�آن-�در�داخل�
گروه�خانواده�نسبت�به�فرزندان�انتظار�می�رود�و�عمدتاً�در�دو�محور�کلی�»نگهداری«�و�»تربيت«�

جمع�می�شود.�
1-1-2- سیاست اشتغال

سياست�اشتغال�از�حوزه�های�سياست�اجتماعی�است.�»سياست�اجتماعی«�ناظر�به�مناسبات�
اجتماعی�و�عبارت�است�از�»تدابير�اعمال�شده�از�سوی�دولت�ها�برای�تحقق�عدالت�اجتماعی،�تأمين�
رفاه�يا�بهزيستی�عموم�افراد�جامعه،�حمايت�اجتماعی�و�رفع�نيازهای�گروه�های�خاص«�)فيتزپتريک،�
15�:1383(�و�عمدتاً�در�حوزه�های�بهداشت�و�درمان،�آموزش،�اشتغال،�تأمين�اجتماعی�و�مسکن�

نمود�می�يابد�)يزدانی،��43�:1382و44(.
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در�ترکيب�سياست�اشتغال،�مفهوم�»سياست�«�يا�»خط�مشی«�به�معنای�مطلق�راه�حل�ها�و�
تدابيری�است�که�دولت�ها�در�حل�مسائل�و�معضالت�اجتماعی�اتخاذ�می�کنند�)مولر،�39�:1378(.�
اين�مفهوم�متفاوت�از�»قانون«�و�عام�تر�از�آن�است.�در�مقايسه�با�الگوی�تعريف��شده�برای�قوانين،�
سياست�ها�نمی�توانند�آثار�و�نتايج�مشخص�خود�يا�حتی�رعايت�نکردن�خود�را�تعيين�کنند�و�بيشتر�
در�چارچوب�فرآيندها�شکل�می�گيرند.�سياست�ها�برای�اجرايی�و�عملياتی�شدن،�نيازمند�تنظيم�
برنامه�و�وضع�قوانين�و�مقررات�هستند�و�به�خودی�خود�امکان�اجرا�ندارند،�بلکه�به�احکامی�قانونی�
برای�اجرا�نيازمندند�)زارعی،�327�:1383(،�درحالی��که�قوانين�به�محض�تصويب�و�ابالغ،�مشروعيت�

و�شرايط�اجرا�می�يابند.
»اشتغال«�نيز�به�معنای�انجام�دادن�وظايفی�است�که�از�يک�سو،�متضمن�صرف�کوشش�های�
فکری�و�جسمی�با�هدف�توليد�کاالها�يا�خدمات�و�از�سوی�ديگر،�با�دريافت�دستمزد�همراه�است�

)گيدنز،�517�:�1387(.
مرکز�آمار�ايران،�در�ارائه�ی�تعريفی�عملياتی�از�مفهوم�اشتغال،�کليه�ی�جمعيت�ده�ساله�و�بيشتر�
که�در�طول�زمان�مرجع،�حداقل�يک�ساعت�در�شغل�خود�– يعنی�انجام�کار�در�برابر�دريافت�
دستمزد-�فعاليت�داشته�و�يا�بنا�به�داليلی،�ترک�موقت�از�شغل�دارند�را�به�عنوان�»شاغل«�تعريف�

.)www.Amar.Org(کرده�است�
در�اين�نوشتار،�سياست�اشتغال�به�معنای�»مجموعه�تدابير�و�اقدامات�حاکميت-�در�قالب�
سياست�گذاری�و�قانون�گذاری�در�سطوح�کالن�و�خرد-�در�راستای�تأمين�درآمد�و�تسهيل�انجام�

مسئوليت�های�مربوط�به�اشتغال�برای�گروه�مادران«�است.

1-2- چارچوب مفهومی
سياست�اشتغال،�برای�تحقق�بخشی�به�اهداف�مهمی�چون�رفاه،�عدالت�اجتماعی�و�رفع�نيازهای�
گروه�های�خاص�در�جامعه،�نيازمند�راهبردها�يا�استراتژی�هايی�است�که�بتوانند�بدون�اجحاف�و�ستم�
به�هيچ�يک�از�گروه�های�اجتماعی�با�استفاده�از�منابع�محدود�و�موجود�نيازهای�گسترده�و�متنوعی�
را�پاسخ�دهند.�در�اين�راستا،�محققان�مختلف�بر�راهبردهای�متفاوتی�تأکيد�کرده�اند.�سه�مدل�از�
مهم�ترين�اين�موارد�-که�بر�مبنای�برش�جنسيتی�به�صورت�خاص�بدانها�توجه�شده�است-�عبارت�

است�از�»اقدام�مثبت«،�1»برابری�نتيجه«�2و�»برابری�فرصت«.3

1- Affirmative Action
2- Equality in result
3- Equality in opportunity
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به�اذعان�بلک�مور1،�تمايزات�اينان�تيره�و�مبهم�اند�و�می�توان�سياست�گذاری�های�طرفدار�اين�
راهبردها�را�در�پيوستاری�بين�»ضعيف«�تا�»سخت«�يا�سياست�گذاری�های�حداقلی�تا�حداکثری�

قرار�داد�)بلک�مور،�47�:1385(.
»اقدام�يا�تبعيض�مثبت«�از�راهبردهايی�است�که�در�سياست�گذاری�مبتنی�بر�انصاف�به�آن�توجه�
شده�و�بيشتر�در�راستای�رفع�نيازهای�خاص�افراد�و�گروه�هايی�که�پيش�از�اين�دچار�محروميت�
و�تبعيض�مستقيم�و�غيرمستقيم�بوده�اند،�توصيه�می�شود.�بر�اساس�اين�ديدگاه،�بايد�به�افراد�و�
گروه�های�با�نيازهای�خاص،�تسهيالت�خاص�و�در�صورت�نياز�بيشتر،�امکانات�و�مستمری�های�
بيشتری�اختصاص�داده�شود�)الکاک�و�همکاران،�43�:1391(.�در�اين�راهبرد،�توصيه�می�شود�که�برای�
نيل�به�نتيجه�ی�برابر�بايد�به�صورت�نابرابر�يا�بر�اساس�عدالت�و�انصاف�عمل�شود.�مانند�تقسيم�
غذا�بر�اساس�ميزان�گرسنگی�افراد�که�با�اتخاذ�رفتاری�نابرابر،�در�نهايت�وضعيتی�برابر،�يعنی�سير�
کردن�افراد�حاصل�می�شود.�بنابراين،�هدف�اقدام�ايجابی�برابر�کردن�به�گونه�ای�است�که�اطمينان�

حاصل�شود،�هرکس�به�نيازهايش�دسترسی�دارد�)بلک�مور،�49�:1385(.�
نقدهايی�از�س��وی�برخی�محققين�به�سياست�گذاری�مبتنی�بر�راهبرد�اقدام�مثبت�وارد�شده�
است؛�از�جمله�آنکه،�رفتار�نابرابر�جامعه�را�در�مقابل�تصميم�حاکميت�با�واکنش�روبه�رو�می�کند.�
به�عبارت�ديگر،�گفته�می�شود�که�اين�راهبرد،�به�دليل�نداشتن�پذيرش�عمومی،�ماندگاری�کمی�
خواهد�داش��ت.�انتقاد�ديگر�آن�اس��ت�که�اين�راهبرد،�مبتنی�بر�نياز�افراد�جامعه�اس��ت�و�اينکه�
تعريف�چه�کس��ی�از�نياز�بايد�مورد�توجه�قرار�گيرد،�مورد�س��ؤال�و�مناقشه�ی�جدی�است.�ممکن�
اس��ت�سياس��ت�گذار�نتواند�ميزان�واقعی�نياز�افراد�و�گروه�ها�را�به�درستی�و�عادالنه�تخمين�بزند�

)الکاک،�45�:1391(.
قائلين�به�برابری�اجتماعی�بيشتر�دو�راهبرد�ديگر�-�برابری�فرصت�و�برابری�نتيجه-�را�در�نظر�
قرار�داده�اند.�سياست�های�مبتنی�بر�برابری�نتيجه،�می�خواهند�در�نهايت�امر،�افراد�را�در�موقعيت�های�
با�ارزش�يکسان�قرار�دهند.�درحالی��که�هدف�سياست�های�مبتنی�بر�برابری�فرصت،�اين�است�که�

به�افراد�در�يک�جامعه�ی�نابرابر،�نقطه�ی�شروع�يکسانی�داده�شود.�
به�اعتقاد�الکاک2،�در�ميان�راهبردهای�مطرح�شده،�مساوات�خواهی�به�شکل�برابری�فرصت،�تنها�
راهبردی�است�که�کاماًل�با�تفاوت�ها�و�واگرايی�های�وسيع�موجود�در�فرصت�های�زندگی�افراد�مطابق�
است.�به�اذعان�وی،�برخی�تقسيم�بندی�های�خاص،�استحقاق�مداخله�برای�برقراری�فرصت�برابر�را�
دارند.�مسائل�جنسيت،�سن،�معلوليت،�منطقه�و�حتی�گاهی�طبقه�ی�اجتماعی�به�عنوان�حوزه�هايی�

1- Blakemore. K
2-Alcock, P
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بحث�می�شوند�که�سياست�های�فرصت�های�برابر�بايد�در�آنها�اعمال�شود�)الکاک،��45�:1391و�95(.
در�مقابل،�فيتزپتريک�1معتقد�است،�سه�دليل�وجود�دارد�که�به�ما�می�گويد�برابری�فرصت�ها�
کافی�نيست؛�اول،�حاکميت�مقررات�واحد�بر�همه�ی�افراد�ممکن�است�برای�جبران�بسياری�از�
بی�عدالتی�های�به�ارث�برده�از�گذشته�کافی�نباشد.�دوم،�برابری�فرصت�ها�به�خودی�خود�نمی�تواند�
فقر�را�از�ميان�بردارد�و�سوم،�داللت�ضمنی�اين�اصل�آن�است�که�تأمين�فرصت�برابر�در�نهايت�امر،�
موقعيت�نهايی�برابر�را�برای�افراد�مختلف�تضمين�نمی�کند�و�اين�امر�بالقوه�با�ارزش�های�بنيادی�
مساوات�طلبی�در�تضاد�است.�وی�با�اتخاذ�رويکردی�تفصيلی�پيشنهاد�می�کند�که�برابری�فرصت�
بايد�با�اصل�برابری�نتيجه�تکميل�شود.�در�اينجاست�که�در�پايان�مسابقه�يا�رقابت�دخالت�می�کنيم�
تا�مطمئن�شويم�که�هرگونه�بی�عدالتی�باقی��مانده�برطرف�و�برابری�در�خط�پايان�حاصل�شده�

است�)فيتزپتريک،�59�:1383(.�
برابری�در�نتيجه�نيز�به�نوبه�ی�خود�در�معرض�انتقاد�کسانی�قرار�گرفته�است�که�اعتقاد�اکيد�
دارند،�تعيين�مصنوعی�نتايج�رقابت�به�معنای�دخالت�در�امری�است�که�نتيجه�ی�آن�دقيقاً�بايد�به�

شايستگی�و�استحقاق�افراد�موکول�شده�باشد�)همان(.�
در�ديدگاه�ديگری،�اعتقاد�بر�اين�است�که�اعمال�راهبردهای�برابری�فرصت�و�برابری�نتيجه،�
به�انضمام�يکديگر�می�تواند�محقق�برابری�اجتماعی�باشد.�اين�ديدگاه�بر�دو�وجه�»رفاه«�و�»منابع«�
تکيه�دارد.�رفاه�به�معنای�»ارضا�شدن�ترجيحات�و�نيازهای�افراد�جامعه«�است�و�منابع�به�ترکيب�
منابع�مادی�)درآمد،�ثروت�و�پس�انداز(�و�منابع�درونی�)ظرفيت�های�ذاتی�مانند�استعدادها،�قابليت�ها�

و�شايستگی�ها(�با�يکديگر�اشاره�دارد�)همان:�59(.�
بر�اساس�رويکرد�اخير،�انضمام�سه�راهبرد�کلی�تأمين�حداقلی�برابر�از�رفاه�)برابری�رفاه�در�
نتيجه(،�رفع�تبعيض�و�بهبود�دسترسی�مادران�به�اشتغال�کامل�)برابری�فرصت�برای�دسترسی�
به�رفاه(�و�توجه�به�نيازهای�خاص�مادران�شاغل�به�اقتضاء�ايفای�هم�زمان�نقش�های�پرمخاطره�ی�
مادری�و�شغلی�و�جبران�تبعيض�ها�و�محروميت�های�احتمالی�به�جا�مانده�از�گذشته�در�مورد�مادران�
به�دليل�درگيری�در�نقش�مادری�با�ارائه�ی�تسهيالت�ويژه�)برابری�فرصت�برای�دسترسی�به�منابع/�
تبعيض�مثبت(�محقق�رويکرد�تفصيلی�به�عنوان�کامل�ترين�رويکرد�درباره�ی�راهبردهای�سياست�

اشتغال– با�تمرکز�بر�گروه�مادران-�به�شمار�می�رود.

1-Fitzpatrick, T
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2- روش تحقیق
برای�انجام�اين�پژوهش�با�توجه�به�ماهيت�موضوع�مطالعه�و�سؤال�تحقيق،�از�روش�»تحليل�
محتوای�کيفی«�مبتنی�بر�پارادايم�»تفسيرگرايی«�و�»شيوه�ی�استقرايی«،�بهره�برده�شده�است.�
در�اين�راستا،�ابتدا�مطالعه�ی�اکتشافی�و�توصيفی�داده�ها�انجام�شده�و�داده�ها�در�قالب�مفاهيم�و�

مقوله�های�تکوينی�و�برآمده�از�متن�قرار�گرفتند.
داده�های�تحليل�شده�در�اين�مقاله،�سياست�ها�و�قوانين�مصوب�در�حوزه�ی�اشتغال�زنان�است�
ک��ه�از�جمل��ه�متون�مکتوب�بوده�و�تحليل�و�ارزيابی�آنها�مس��تلزم�بهره�گيری�از�روش�های�بدون�
واکنش�1مانند�تحليل�محتوا�با�هدف�يافتن�محتوای�درون�متنی�است.�روش�کدگذاری�بر�اساس�

تکنيک�تحليل�تماتيک�)Depoy & Gitlin, 2005(�انجام�ش��ده�اس��ت.�در�اين�راس��تا،�ابتدا�متن�
تمامی�سياست�ها�و�قوانين�مصوب�مراجع�صالح�سياست�گذاری�و�قانون�گذاری�جمهوری�اسالمی�
ايران�در�حوزه�ی�سياس��ت�اش��تغال�زنان�)ش��امل�مصوبات�مجلس�شورای�اسالمی،�شورای�عالی�
انقالب�فرهنگی،�مجمع�تشخيص�مصلحت�نظام،�هيئت�وزيران�و�شورای�عالی�اداری(�از�انقالب�
اسالمی�تا�کنون،�که�در�نهايت�– بدون�انتخاب�تعداد�از�پيش�تعيين��شده�و�بر�اساس�نمونه�گيری�
هدفمن��د-�به�تعداد��205عنوان�قانون�و�مصوبه�رس��يد،�به�عن��وان�جامعه�ی�آماری�اين�پژوهش،�
مطالعه�و�مراحل�کدگذاری�باز،�محوری�و�متمرکز�انجام�ش��ده�اس��ت.�در�اين�فرآيند،�محقق�در�
راس��تای�دس��تيابی�به�حساس��يت�نظری،�مفاهيمی�را�دنبال�کرده�که�در�راستای�پاسخ�به�سؤال�

تحقيق،�ارزش�تحليلی�بيشتری�دارند.
پايايی�تحقيق�که�بر�اساس�درصد�توافق�بين�دو�کدگذار�با�استفاده�از�فرمول�پيشنهادی�هولستی�

امکان�ارزيابی�دارد�)هولستی،�213�:1373(،�در�اين�پژوهش�عبارت�است�از:

C-�درصد�پايايی
M-�مقوله�های�توافق�شده�بين�دو�کدگذار

N-�کل�مقوله�ها�در�کدگذاری�اوليه

C= )M/N(*100

C= )21/23(*100= 91/30

1- Nonreactive



15

بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه ی مادری در جمهوری اسالمی ایران

3- یافته های پژوهش
قابل� متفاوتی� ابعاد� و� از�جهات� قوانين� و� تحليل�سياست�ها� و� مطالعه� از� يافته�های�حاصل�
توجه�و�ارائه�هستند.�يکی�از�اين�ابعاد،�سطوح�يا�مراتب�خط�مشی�گذاری�است.�مجمع�تشخيص�
مصلحت�نظام�در�مصوبه�ی�مورخ�1376/10/13،�مبحث�مراتب�سياست�ها�در�جمهوری�اسالمی�
ايران�را�با�عنوان�»سياست�و�مراتب�آن«�به�تفصيل�مطرح�کرده�است.�در�اين�مصوبه�آمده�است:�
»در�يک�نظام�آرمانی�و�هدف�دار،�برنامه�ريزی�به�معنی�عام�را�می�توان�دربرگيرنده�ی�مراتب�زير�
دانست:�1-�سياست�های�کلی:�سياست�هايی�که�برای�تحقق�آرمان�ها�و�اهداف،�پس�از�مجموعه�
آرمان�ها�قرار�می�گيرند�و�حاوی�اصولی�هستند�که�آرمان�ها�را�به�مفاهيم�اجرايی�نزديک�می�کنند�و�
شامل�سياست�های�»بخشی�و�فرابخشی«�1می�باشند.�2-�سياست�های�اجرايی:�مجموعه�تدبيرها�و�
سياست�هايی��هستند�که�برای�تحقق�سياست�های�کلی،�توسط�قوای�مختلف�کشور�و�دستگاه�های�
برنامه�ها:�طراحی�عملی�و�وجه�اجرای� قانونی،�تدوين�می�شوند.�3-� بر�اساس�مقررات� اجرايی،�

سياست�های�اجرايی�هستند�که�برای�دوره�مشخصی�تدوين�و�تنظيم�می�شوند.«
توجه�به�مراتب�مختلف�سياست�ها،�می�تواند�نسبت�سياست�های�کالن�و�خرد�را�مشخص�کند.�
به�طوری�که�از�يک�سو،�ميزان�تحقق�و�اجرايی�شدن�اهداف�کالن�و�سياست�های�کلی�نظام�و�از�
سوی�ديگر،�ميزان�التزام�يا�نبود�التزام�سياست�ها�و�برنامه�های�اجرايی�نسبت�به�سياست�های�کلی�
را�نشان�می�دهد.�بر�اين�اساس�و�با�توجه�به�هدف�و�گستره�ی�اين�تحقيق،�يافته�های�پژوهش�در�
دو�بخش�»سياست�های�کلی«�و�»سياست�های�اجرايی«�از�نظر�خواهد�گذشت.�در�اين�گذار،�سؤال�
پژوهش�مبنی�بر�»بيان�راهبردهای�جمهوری�اسالمی�ايران�در�سياست�اشتغال،�در�دو�سطح�کالن�

و�خرد،�با�تمرکز�بر�گروه�مادران«�پاسخ�داده�می�شود.

3-1- سیاست های کلی
سياست�های�کلی�نظام�در�موضوع�اين�تحقيق،�بر�اساس�تعريف�ارائه�شده�در�مصوبه�ی�مجمع�
تشخيص�مصلحت�نظام�-که�از�نظر�گذشت-�شامل�سياست�های�فرابخشی�حوزه�ی�اشتغال�به�طور�
کلی�و�سياست�های�بخشی�اشتغال�زنان�به�طور�خاص�است.�اين�سياست�ها،�چارچوب�و�اصول�

کلی�راهنما�به�شمار�می�روند.

1- برخی از اسناد باالدستی، سياست های کلی حاکم بر تمامی حوزه های سياست گذاری می باشند. قانون اساسي، سند چشم انداز ايران 
در افق 1404، سياست های کلی برنامه های توسعه ی کشور، سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قانون بودجه ساالنه کشور 
از مهمترين اسناد باالدستي »فرابخشی« يا »مشترک« در همه حوزه ها به شمار مي روند. اما در هر حوزه اي نيز به فراخور اهداف و 
مسئوليت های مربوطه، اسنادي تدوين شده که در زمره اسناد باالدستي »تخصصي« يا »بخشی« به شمار مي رود. مانند سند تحول بنيادين، 
که از جمله اسناد باالدستي حوزه آموزش و پرورش است و قانون کار جمهوري اسالمي ايران، که در حوزه اشتغال، از مصاديق اسناد 

باالدستي اين بخش به شمار مي رود. 
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فهم�و�گزينش�سياست�های�کلی�از�دو�طريق�امکان�پذير�است؛�اول،�برخی�از�مجموعه�قوانين�
جمهوری�اسالمی�ايران�مانند�قانون�اساسی،�سند�چشم�انداز،�سياست�های�کلی�نظام�)ابالغی�مقام�
معظم�رهبری(�و�...�تنها�با�هدف�بيان�مبانی�و�اهداف�کالن�سياست�گذاری�توسط�مجمع�تشخيص�
مصلحت�نظام�تدوين�و�تصويب�شده�اند،�تمامی�بندهای�آنها�از�مصاديق�سياست�های�کلی�به�شمار�
می�روند.�دوم،�برخی�ديگر�از�مجموعه�قوانين�مانند�برنامه�های�پنج�ساله�ی�توسعه،�قانون�کار،�قانون�
ساختار�نظام�جامع�رفاه�و�تأمين�اجتماعی�و�...�عمدتاً�تحت�عناوين�اهداف�و�اصول،�سياست�های�

کلی�مربوط�را�بيان�می�کنند.1
از�تحليل�و�کدگذاری�سياست�های�کلی�در�هر�يک�از�سطوح�بخشی�و�فرابخشی،�دو�مقوله�ی�

متمرکز�»تحقق�عدالت«�و�»تأمين�درآمد«�به�دست�آمد.�
الف- تحقق عدالت:�با�توجه�به�مفهوم�و�گستره�ی�واژه�ی�عدالت،�تحقق�عدالت�را�می�توان�
هدفی�کالن�و�معيار�حاکم�بر�تمامی�مقوالت�ديگر�در�حوزه�های�بخشی�و�فرابخشی�به�شمار�آورد.�
تحقق�عدالت�اجتماعی�بر�اساس�ضوابط�اسالمی،�از�شاخص�هايی�است�که�به�صورت�مکرر�در�
سياست�های�کلی�نظام�بر�آن�تأکيد�می�شود.�2بر�اين�اساس،�می�بايست�فهم�معنا�و�گستره�ی�عدالت�
در�اين�نظام،�می�بايست�مبتنی�بر�ديدگاه�اسالم�انجام�شود.�در�اين�ديدگاه،�ريشه�ی�لغوی�عدالت�
»َعدل«�يا�»ِعدل«�است�که�در�معنا�نزديک�بوده�و�معادل�»برابری،�مساوات�و�همسانی«�است�
)ابن�منظور،�1405:�ج11،�ص11(.�اين�مفهوم�در�اصطالح،�عمدتاً�به�معنای�»ميانه�روی�و�اجتناب�از�دو�
سوی�افراط�و�تفريط�در�هر�امری«�است�و�به�اذعان�عالمه�طباطبائی،�از�حيث�مفهومی،�بر�مدار�
»مساوات«�و�اقامه�ی�آن�ميان�امور�قرار�دارد�و�در�جوهر�آن�دو�معنای�ديگر�استخراج�می�شود؛�الف:�
قرار�گرفتن�هر�چيزی�در�جای�خود؛�ب:�دادن�حق�هر�صاحب�حقی�يا�دادن�هر�کسی،�آنچه�را�که�
به�حکم�عقل�يا�شرع�يا�عرف،�سزاوار�و�شايسته�ی�آن�است�)طباطبائی،�1384:�ج6،�صص301-�297و�
ج12،�صص�477و�478(.�در�ديدگاه�استاد�مطهری�نيز�مفهوم�عدالت�در�معانی�و�کاربردهای�»توازن�
و�تعادل«،�»تساوی�در�جايی�که�شرايط�مساوی�حاکم�باشد«،�»تفاوت�در�شرايط�متفاوت�نسبت�به�
فرد�و�جامعه�و�بر�اساس�استعدادها،�استحقاق�ها،�مجاهدت�ها�و�مراقبت�ها«،�»دادن�حق�هر�صاحب�

1- به طور کلی در مورد جايگاه و ماهيت نهاد سياست  های کلی نظام در حقوق اساسی ايران، دو ديدگاه عمده وجود دارد: الف- 
ديدگاهی که ماهيت سياست  های کلی نظام را ]متمايز از قانون اساسی[ و از جنس رهنمود، توصيه و ارشاد می داند و معتقد است اساسًا 
سياست گذاری، يک مقوله مديريتی است. بنابراين بر اين سياست ها اثر حقوقی مترتب نيست.از اين منظر حتی نظارت پيش بينی شده 
در قانون اساسی نيز نظارت سياسی تلقی شده و آثار حقوقی بر آن بار نمی شود. ب- در مقابل اين ديدگاه، آن چه در عمل رخ می دهد 
و مطابق بر قانون است، بر اساس ديدگاهی است که اين سياست ها را الزام آور می داند و اين نهاد را يک مقوله مديريتی- حقوقی 
تلقی می نمايد. بنابراين از اين منظر صواب آن است تا بر اين سياست ها آثار حقوقی مترتب بوده و نظارت پيش بينی شده نيز نظارتی 

حقوقی باشد )اسماعيلی و طهان نظيف، 1378 : 94(.
2- برخی از مهمترين اسناد شامل اين گزاره عبارتند از: قانون اساسی، برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، سياست های کلی 

اشتغال زنان، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی، سند چشم انداز نظام در افق 1404.
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حقی�با�رعايت�استحقاق�در�افاضه�ی�وجود�و�حقوق«�و�»قرار�گرفتن�هر�چيزی�در�جای�خود«�به�
کار�رفته�است�)مطهری،�1377،�ج84-78�:1(.

بر�مبنای�اين�تعاريف�می�توان�گفت،�عدالت�از�ديدگاه�اسالم،�مفهومی�چند�اليه�و�گسترده�است�
که�ذيل�آن�معانی�متفاوتی�-که�ممکن�است�در�ظاهر�امر�متعارض�با�يکديگر�به�نظر�برسند-�بيان�
شده�است،�اما�بايد�اذعان�داشت�که�صدق�مفهوم�»عدالت«�بر�تمامی�اين�موارد،�امکان�عقلی�و�عملی�
دارد،�زيرا�همانند�رويکرد�تفصيلی�در�حوزه�ی�راهبردهای�سياست�اشتغال،�با�انضمام�راهبردهای�
متفاوت،�متناسب�با�ويژگی�ها�و�نيازهای�گروه�های�مختلف�افراد�در�جامعه،�امکان�تحقق�آرمان�

عدالت�در�عمل�ايجاد�می�شود.�
مطالعه�ی�سياست�های�کلی�ذيل�مقوله�ی�»تحقق�عدالت«�نشان�می�دهد�که�ظرفيت�تحقق�
عدالت�در�حوزه�ی�اشتغال�زنان�در�سياست�های�کلی�نظام�اسالمی�ايران�با�قيد�»رعايت�موازين�
اسالمی«�به�طور�جامع�پيش�بينی�شده�است.�در�اين�راستا�بر�گزاره�هايی�مانند�»توجه�ويژه�به�اشتغال�
زنان�به�عنوان�يکی�از�لوازم�تحقق�عدالت�اجتماعی،�برابری�زن�و�مرد�در�فرصت�های�کار�و�اشتغال،�
برابری�دستمزد�و�برخورداری�از�حمايت�قانون�کار،�لزوم�تناسب�محيط�و�نوع�کار�با�ويژگی�های�
زنان،�لحاظ�نقش�زنان�در�خانواده�و�امر�مادری�در�سياست�اشتغال�و�لزوم�حمايت�قانونی�از�تعدد�
نقش�های�زنان«�تأکيد�شده�است.�برخی�از�سياست�های�موجود�در�اين�خصوص�و�اسناد�مربوط،�
ذيل�دو�مقوله�ی�محوری�»تناسب«�و�»برابری«�-�در�عرصه�ی�اشتغال�به�طور�کلی�)فرابخشی(�و�

اشتغال�زنان�به�طور�خاص�)بخشی(-�در�جدول�شماره�ی��1بيان�شده�است.1

1- اعداد داخل پرانتز در مقابل سياست ها، در کليه ی جداول، شماره ی اسناد مربوط به آن سياست ها می باشند که در انتهای هر جدول، 
ذيل »فهرست اسناد« آورده شده اند.
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جدول )1(: سیاست های کلی »تحقق عدالت« در دو سطح فرابخشی و بخشی1

بخشیفرابخشی

برابریتناسببرابریتناسب

تأمي��ن�امکان��ات�ب��ه�
س��ب� متنا رت� ص��و
ب��روز� راس��تای� در�
متفاوت� خالقيت�های�
اش��تغال�زايی� انسانی،�
بر�اس��اس�رعايت�نياز�
جامع��ه�ب��ه�مش��اغل�
گوناگ��ون�)1(،�رعايت�
حداقل�مزد�متناس��ب�
با�حداقل�معيشت�)6(

ايجاد�ش��رايط�مساوی�
در� تبعي��ض� رف��ع� و�
اش��تغال�و�حرفه�برای�
آح��اد�مل��ت�)�1و��2و�
6(،�کاهش�نابرابری�های�
اجتماع��ی�و�اقتصادی�
ايج��اد� و8(،� و�6 �7(
براب��ری�فرصت�ه��ا�در�
کار�ب��رای�همه�ی�افراد�
مل��ت�)�6و��10و�11(

توج��ه�به�نقش�ه��ای�مختلف�زن��ان�در�خانواده�و�
جامع��ه،�ب��ه�ويژه�نقش�م��ادری�و�ل��زوم�حمايت�
قانون��ی�از�ايف��ای�هم�زم��ان�آنه��ا�)�1و��3و��4و��5
و�8(،�توجه�به�تناس��ب�محيط�کار�با�ش��خصيت،�
منزل��ت�و�س��المت�زن��ان�)3(�ممنوعي��ت�انجام�
کارهای�خطرناک،�س��خت�و�زي��ان�آور�و�حمل�بار�
بي��ش�از�حد�مجاز�ب��رای�کارگ��ران�زن�)�2و�8(،�
توجه�ويژه�به�نيازهای�خاص�زنان�کارمند،�کارگر�و�
سرپرست�خانوار�در�مراحل�مختلف�زندگی�)�5و�9(

براب��ری�زن�و�مرد�در:�
همه�ی�حقوق�با�رعايت�
اس��المی)1(،� موازين�
دس��تمزد�در�ش��رايط�
مس��اوی�)�2و��3و��6
ب��ه� و�8(،�دسترس��ی�
ش��غلی� فرصت�ه��ای�
از� برخ��ورداری� �،)3(
حمايت�قانون�کار�)2(

فهرست اسناد

)2(�قانون�کار�)1369/8/29()1(�قانون�اساسی�)1358/1/10(���

)4(�اصول�سياست�فرهنگی�کشور�)1371/6/2()3(�سياست�های�اشتغال�زنان�)1371/5/20(

)6(�قانون�برنامه��چهارم�توسعه�)1383/6/11()5(�سياست�های�فرهنگی-�تبليغی�روز�زن�)1381/7/16(

)7(�قانون�ساختار�نظام�جامع�رفاه�و�تأمين�اجتماعی�)1383/2/21(���

)8(�منشور�حقوق�و�مسئوليت�های�زنان�در�نظام�جمهوری�اسالمی�ايران�)1383/6/31(

)9(�اهداف�و�اصول�تشکيل�خانواده�و�سياست�های�تحکيم�و�تعالی�آن�)1384/4/7(

)10(�قانون�مديريت�خدمات�کشوری�)1386/7/8(

)11(�قانون�تصويب�کنوانسيون�حقوق�افراد�دارای�معلوليت�)1387/9/13(

ب- تأمین درآمد:�تأمين�درآمد�ديگر�مقوله�ی�کالنی�است�که�قانون�گذار�در�سياست�های�کلی�
نظام،�با�سه�راهبرد�»حمايت«،�»اشتغال�زايی«�و�»توانمندسازی«�مبتنی�بر�شرايط�و�نيازهای�
گروه�های�مختلف�افراد�جامعه�به�صورت�منفرد�يا�مکّمل�در�راستای�تأمين�امنيت�اقتصادی�همه�ی�

اقشار�جامعه�به�آن�اشاره��کرده�است.
راهبرد�»حمايت«�در�حوزه�ی�فرابخشی،�کمک�های�مستقيم�مالی،�کااليی�يا�بيمه�ای�را�شامل�
می�شود�که�عمدتاً�بر�دو�شاخص�»تأمين�حداقلی�نيازهای�اساسی�آحاد�جامعه«�و�»حمايت�ويژه�
از�نيازمندان�و�اقشار�خاص«�مبتنی�است.�عالوه�بر�آن،�سياست�های�کالن�بر�افزايش�اشتغال�و�
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کاهش�بيکاری�و�نيز�مهارت�افزايی�و�توانمندسازی�آحاد�جامعه�به�ويژه�نيازمندان�و�تا�حد�ممکن�
کاهش�پوشش�حمايتی�آنها�با�بهره�از�اين�راهبردها�تکيه�دارد.�

قانون�گذار�مبتنی�بر�شاخص�های�»سرپرستی«،�»مرحله�ی�زندگی«�و�»سالمت«�در�هر�سه�
راهبرد�حمايت،�اشتغال�زايی�و�توانمندسازی�به�مادران�توجه�ويژه�داشته�است.�بر�اين�اساس،�
سياست�های�کلی�نظام�تأکيد�دارند�که�به�زنان�بی�سرپرست،�بدسرپرست�و�خودسرپرست،�در�مراحل�
خاصی�از�زندگی�مانند�بارداری،�شيردهی،�حضانت�و�سالمندی�و�نيز�در�شرايطی�چون�معلوليت�
و�از�کارافتادگی،�به�طور�خاص�در�سه�مقوله�ی�حمايت،�اشتغال�زايی�و�توانمندسازی�توجه�شود.�
هر�چند�که�زمان�و�نوع�ورود�قانون�گذار�به�اين�مباحث،�متفاوت�است.�بحث�حمايت�از�مادران�در�
شرايط�خاص،�از�جهت�امنيت�اقتصادی،�از�قانون�اساسی�)1358(�آغاز�شده�و�به�استمرار�موضوع�

سياست�گذاری�واقع�شده�است.�
آغاز�ورود�دو�راهبرد�»اشتغال�زايی«�و�»توانمندسازی«�به�سياست�های�کلی�در�حوزه�ی�مسائل�
زنان،�با�تأخير�زمانی�بسياری�انجام�شده�است.�گزاره�ی�»افزايش�مشارکت�اقتصادی�زنان«�برای�
اولين�بار�در�قانون�برنامه��اول�توسعه�)1368(�ذکر�شده�و�با�عبارت�»در�راستای�تحديد�مواليد«�
مقيد�شده�است.�به�عبارتی،�در�اين�توجه�ابتدايی،�مشارکت�اقتصادی�زنان�تنها�در�راستای�هدف�
ملی�تحديد�مواليد�در�دهه�ی��60و�با�رويکرد�حداقلی�ديده�شده�و�عالوه�بر�آن�به�صورت�ضمنی،�
بر�تأثير�افزايش�مشارکت�اجتماعی�و�اقتصادی�زنان�در�کاهش�نرخ�باروری�و�تحديد�مواليد�تأکيد�
شده�است،�اما�آغاز�توجه�جدی�به�بحث�اشتغال�زنان�در�سياست�های�کلی�را�می�بايست�از�زمان�
تصويب�سياست�های�اشتغال�زنان�)1371(�از�سوی�شورای�عالی�انقالب�فرهنگی�دانست.�به��خصوص�
آنکه،�اين�سياست�ها�در�پيوند�مسئوليت�های�خانوادگی�زنان�و�امر�اشتغال�بر�گزاره�های�خاصی�
تأکيد�دارند�که�قبل�و�بعد�از�آن�در�هيچ�موردی�از�سياست�های�جمهوری�اسالمی�ايران�تکرار�نشده�
است؛�مانند�آنکه�در�ماده�ی�1،�بر�لزوم�توجه�به�ارزش�معنوی�و�مادی�کار�زنان�در�خانه�به�عنوان�
»شغل�اصلی�زن«�تأکيد�کرده،�در�ماده�ی�10،�در�راستای�اثبات�لزوم�حمايت�از�مادران�شاغل�با�
راهبردهای�مختلف،�از�مادری�با�عنوان�»شغل�مادرانه«�ياد�کرده�است.�همچنين�در�ماده�ی�12،�
خواستار�ايجاد�فرصت�های�شغلی�برای�مادران�خانه�دار�در�محيط�خانه�شده�است.�در�همين�راستا،�
در�سياست�های�تحکيم�و�تعالی�خانواده�)1384(�نيز�بر�اولويت�وظايف�خانه�داری�و�مادری�برای�
زنان�و�لزوم�هدايت�زنان�به�سوی�فعاليت�های�متناسب�با�اين�نقش�ها�تأکيد�شده�است�و�به�نوعی�

بر�محوريت�نقش�مادری�در�تنظيم�نقش�های�مختلف�زنان�تکيه�دارد.
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سياست�توانمندسازی�1زنان،�با�بيش�از�دو�دهه�تأخير�نسبت�به�آغاز�سياست�گذاری�پس�از�
انقالب�اسالمی،�برای�اولين�بار�در�سياست�های�بهبود�وضع�گذران�اوقات�فراغت�زنان�و�دختران�
)1381(�گنجانده�شد.�در�اين�سياست،�بر�توانمندسازی�زنان�با�تکيه�بر�گزاره�های�»مهارت�بخشی«،�
»ارتقاء�سطح�آگاهی،�خردمندی�و�توانمندی�های�زنان«،�»در�عرصه�های�مختلف�فردی،�خانوادگی�
واجتماعی«�و�»در�راستای�ايفای�نقش�اساسی�در�عرصه�های�مختلف«�توجه�شده�است.�پس�از�آن�
در�ديگر�سياست�ها،�عمدتاً�با�تأکيد�بر�»زنان�سرپرست�خانوار«�که�شامل�گروه�مادران�نيز�هستند�
و�»زنان�خودسرپرست«�و�توجه�به�دو�عرصه�ی�هم�زمان�اجتماعی�و�خانوادگی�ايفای�نقش�زنان،�

به�لزوم�توانمندسازی�آنها�اشاره�شده�است.

مهم�ترين�گزاره�های�مربوط�به�مقوله�ی�»تأمين�درآمد«�در�دو�سطح�فرابخشی�و�بخشی�به�
انضمام�اسناد�مربوطه،�در�جدول�شماره�ی��2بيان�شده�است.

جدول )2(: سیاست های کلی »تأمین درآمد« در دو سطح فرابخشی و بخشی

فرابخشی

توانمندسازیاشتغال زاییحمایتی

تأمي��ن�حداقل�نيازه��ای�اساس��ی�مردم�و�
پرداخ��ت�مس��تمری�ب��ه�اقش��ار�نيازمند�و�
�9 و� �8 و� �5 و� �4 و� �2 و� �1( کار� جوي��ای�
در� حماي��ت� �،)16 و� �15 و� �13 و� �10 و�
شرايط�خاص�از�نظر�بيکاری،�ازکارافتادگی،�
)10 و� �9 و� �5 و� �1( �... و� بی�سرپرس��تی�

تأمين�امکانات�و�ش��رايط�کار�برای�همه�ی�
و� �13 و� �8 و� �5 و� �4 و� �2 و� �1( اف��راد�
15(،�تس��هيالت�وي��ژه�برای�اش��تغال�در�
مناطق�کمتر�توس��عه��يافت��ه�)5(،�اولويت�
دادن�ب��ه�بيمه�ه��ای�مبتن��ی�ب��ر�ب��ازار�
کار�و�اش��تغال�ب��رای�آح��اد�جامع��ه�)9(

فراه��م�کردن�زمينه�های�الزم�برای�توانمندس��ازی�
ب��ا� �،)16 و� �9 و� �5( نيازمن��دان� خوداتکاي��ی� و�
روش�های�آم��وزش،�مهارت�افزايی�و�مس��اعدت�در�
زمينه�ه��ای�مختلف�با�هدف�بازتوانی�)�7و��9و�13(

بخشی

توانمندسازیاشتغال زاییحمایتی

1- کاربرد اصطالح »سياست توانمندسازی« و ارائه ی تعريفی قانونی از آن، برای اولين بار در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين 
اجتماعی )مصوب 1383/2/21(، صورت گرفت. بر اساس اين قانون، »سياست توانمندسازی« به معنای »کاهش روشهای مبتنی بر 
تأمين مستقيم نياز و متقاباًل افزايش توانائی های فردی و جمعی به منظور تأمين نيازها توسط خود افراد وابسته« می باشد. پيش از اين، 

در قانون برنامه  سوم توسعه )مصوب 1379/1/17( به مفهوم و ابزار »توانمندسازی« بدون کاربرد اصطالح مذکور، اشاره شده بود.
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جدول )2(: سیاست های کلی »تأمین درآمد« در دو سطح فرابخشی و بخشی

فرابخشی

انج��ام�حمايت�ه��ای�الزم�از�
زنان�در�ص��ورت�فقر،�طالق،�
بی�سرپرس��تی،� معلولي��ت،�
بدسرپرس��تی�)�4و��9و��10
و��11و�12(،�ايج��اد�بيمه�ی�
خاص�زنان�بيوه�،�س��الخورده�
�،)9 و� �1( بی�سرپرس��ت� و�
ارائ��ه�خدمات�به�م��ادران�در�
بارداری،�شيردهی،�حضانت،�
از�کارافتادگی�و�سالمندی�)�1

و��9و��11و�12(

افزايش�فرصت�های�شغلی�برای�زنان�جهت�توسعه�ی�کشور�و�
تقويت�نهاد�خانواده�)�2و��3و��4و��5و��6و��7و��8و��10و�11(�
به�صورت�هماهنگ�با�آموزش�عالی�)14(�و�با�اولويت�قشر�
محروم�بانوان�نا�ن�آور�خانواده�)3(،�ارائه�ی�تسهيالت�فوق�العاده�
به�زنان�در�اش��تغال�به�برخی�مشاغل�خاص،�ارزش�گذاری�
مادی�برای�ش��غل�خانه�داری�و�ش��غل�مادرانه�ی�زنان�)3(،�
ايجاد�فرصت�های�ش��غلی�در�محي��ط�خانه�برای�مادران�)�3
و�12(،�توجه�به�ارتقاء�ش��غلی�زنان�)5(�و�به�کارگيری�آنها�
در�پست�های�مديريتی�)6(�،�لحاظ�مسؤليت�های�خانوادگی�
زنان�در�جذب،�به�کارگيری،�ارتقاء�و�بازنشستگی�آنها�در�زمان�
اشتغال�)11(،اصالح�الگوها�و�هدايت�زنان�به�سوی�پذيرفتن�
نقش�های�اجتماعی�هماهنگ�با�نقش�مادری�و�همسری�)12(

مهارت�بخش��ی�و�ارتق��اء�توانمندی�ه��ای�فردی،�
خانوادگ��ی�و�اجتماعی�زن��ان�برای�ايفای�نقش�در�
عرصه�ه��ای�مختل��ف�)�7و��11و�16(�به�وي��ژه�در�
مورد�زنان�سرپرس��ت�خانوار�و�زنان�خودسرپرست�

)�10و��11و�12(

فهرست اسناد

)2(�قانون�برنامه��اول�توسعه�)1368/11/11()1(�قانون�اساسی�)1358/1/10(

)4(�قانون�برنامه��دوم�توسعه�)1373/9/20()3(سياست�های�اشتغال�زنان�)1371/5/20(

)6(�سياست�های�فرهنگی-�تبليغی�روز�زن�)1381/7/16()5(�قانون�برنامه�سوم�توسعه�)1379/1/17(

)7(�سياست�های�بهبود�وضع�گذران�اوقات�فراغت�زنان�و�دختران�)1381/12/20(

)8(�سياست�های�کلی�نظام�)ابالغی�مقام�معظم�رهبری(�)1382/8/12(

)10(�قانون�برنامه���چهارم�توسعه�)1383/6/11()9(�قانون�ساختار�نظام�جامع�رفاه�و�تأمين�اجتماعی�)1383/2/21(

)11(�منشور�حقوق�و�مسئوليت�های�زنان�در�نظام�جمهوری�اسالمی�ايران�)1383/6/31(

)12(�اهداف�و�اصول�تشکيل�خانواده�و�سياست�های�تحکيم�و�تعالی�آن�)1384/4/7(

)13(�سند�کاهش�فقر�و�هدفمندسازی�يارانه�ها�)1384/5/11(

)14(�سياست�های�ارتقاء�مشارکت�زنان�در�آموزش�عالی�)1384/7/26(

)16(�قانون�برنامه��پنجم�توسعه�)1389/10/5()15(�سند�چشم�انداز�ج.ا.ا.�در�افق��1404ه.ش�)1385/9/5(
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3-2- قوانین و مقررات اجرایی
دومين�سطح�از�سياست�گذاری،�پس�از�بيان�اهداف�و�مبانی�کالن،�سياست�های�اجرايی�هستند.�
اين�سياست�ها�که�با�هدف�تحقق�آرمان�ها�و�سياست�های�کلی�نظام�تدوين�و�تصويب�می�شوند،�از�
طريق�رجوع�به�قوانين�ميان�مدت�و�آيين�های�اجرايی�هيئت�وزيران�مطالعه�و�بررسی�می�شوند�و�
عمدتاً�به�دليل�مقطعی�و�موردی�بودن،�متعدد�و�متشتت�هستند؛�لذا�رجوع�به�اين�سياست�ها�بر�

مبنای�محورهای�مشخص�و�با�اهداف�خاص�بسيار�مهم�است.
يافته�های�حاصل�از�مطالعه�و�تحليل�محتوای�سياست�های�اجرايی،�مبتنی�بر�محور�»راهبردهای�
سياست�اشتغال�مادران«�را�می�توان�ذيل�دو�مقوله�ی�متمرکز�»سياست�های�تسهيلی«�و�»سياست�های�

تأمين�درآمد«�قرار�داد.
الف- سیاست های تسهیلی:�سياست�های�تسهيلی�به�سياست�هايی�اطالق�می�شوند�که�به�تناسب�
ويژگی�های�طبيعی�زنان�و�نيز�تنظيم�نقش�های�خانوادگی�و�شغلی�آنها�ارائه�ی�تسهيالتی�را�در�
راستای�تحقق�اصل�»تناسب«�ذيل�مقوله�ی�»تحقق�عدالت«�در�سياست�های�کلی�و�عمدتاً�مبتنی�
بر�راهبرد�»اقدام�يا�تبعيض�مثبت«،�پيش�بينی�کرده�اند.�اين�سياست�ها�به�دليل�آنکه�به�لحاظ�تأمين�
هزينه�و�ايجاد�زمينه�های�همکاری�کارفرمايان�در�اجرا،�بار�سنگينی�بر�عهده�ی�حاکميت�به�شمار�

می�آيند،�از�جهت�محتوا�و�به�ويژه�اجرا�با�فراز�و�نشيب�های�بسياری�روبه�رو�هستند.�
سير�تحوالت�محتوايی�سياست�های�تسهيلی�حوزه�ی�اشتغال�مادران�از�انقالب�اسالمی�تا�کنون�
نشان�می�دهد،�اين�سياست�ها�همواره�از�تغييرات�رويکرد�حاکميت�به�مسئله�ی�جمعيت�و�مواليد-�به�
اذعان�صريح�برخی�از�قوانين-�تأثيرات�چشمگيری�پذيرفته�اند.�به�طوری�که�در�نيمه�ی�دوم�دهه�ی�
�60با�افزايش�بی�رويه�ی�جمعيت،�اولين�اقدام�قانونی�در�تحديد�مواليد،�با�تصويب�قانون�نحوه�ی�
استفاده�ی�بانوان�باردار�کارمند�دولت�از�مرخصی�استعالجی�)1367/3/25(�و�محدود�کردن�خدمات�
مرخصی�زايمان�برای�مادران�کارمند�به�سه�فرزند�صورت�گرفت.�پس�از�آن�در�اقدامی�گسترده�تر،�با�
اعالم�صريح�قانون�جمعيت�و�تنظيم�خانواده�)1372/2/26(،�تمامی�خدمات�حمايتی�از�خانوارها�در�
حوزه�ی�اشتغال�مانند�حق�عائله�مندی�و�حق�بيمه�و�نيز�خدمات�تسهيلی�به�مادران�شاغل�کارمند�و�
کارگر،�به�سه�فرزند�محدود�شد.�در�مقابل،�با�وقوع�تهديد�کاهش�نرخ�باروری�تا�حد�کمتر�از�ميزان�
جايگزينی�جمعيت،�شورای�عالی�انقالب�فرهنگی�در�مصوبه��»راهبردها�و�اقدامات�ملی�مربوط�به�
جلوگيری�از�کاهش�نرخ�باروری�و�ارتقای�آن�متناسب�با�آموزه�های�اسالمی�و�اقتضائات�راهبردی�
کشور«�)1391/3/2(،�پيشنهاداتی�را�مبنی�بر�افزايش�تسهيالت�به�مادران�شاغل�مطرح�نمود�که�
برخی�از�آنها�در�مصوبات�هيئت�وزيران�مانند�»تصويب�نامه�در�خصوص�مدت�مرخصی�زايمان�زنان�
شاغل�در�بخش�های�دولتی�و�غيردولتی�و�دو�هفته�مرخصی�تشويقی�همسران،�1392/4/16«�در�
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راستای�افزايش�مرخصی�زايمان�به�نه�ماه،�به�صورت�سياست�های�اجرايی�در�آمد.�نکته�ی�مهم�
در�مورد�اين�اقدامات�آن�است�که�سياست�های�تحديد�تسهيالت�بی�فاصله�پس�از�تصويب�اجرا�
می�شوند�و�تحوالت�جمعيتی�در�ايران�نشان�می�دهد�که�سياست�تحديد�مواليد�در�ايران�به�خوبی�
محقق�و�مؤثر�واقع�شده�اند.�درحالی�که�سياست�های�ارتقاء�تسهيالت،�پشتوانه�های�قانونی�و�نظارتی�
کمتری�داشتند�و�دسترسی�زنان�به�آنها�با�موانع�متعددی�مواجه�می�شود.�نمونه�ی�بارز�آن،�افزايش�
مرخصی�زايمان�در�مراحل�مختلف�است�که�با�موانع�اجرايی�عدم�تخصيص�اعتبار،�تأخير�در�ابالغ�

و�امتناع�سازمان�ها�از�اجرا�به�ويژه�در�بخش�های�غيردولتی1روبه�رو�بوده��است.
در�حالت�مطلوب،�می�بايست�گستره�ی�سياست�های�تسهيلی�از�بُعد�محورهای�اصلی�ارائه�ی�
تسهيالت،�از�گستره�ی�نيازهای�مادران�شاغل�پيروی�کند.�اين�نيازها�عمدتاً�از�شرايط�جسمی�مادران،�
نوع،�شرايط�و�محيط�کار،�شرايط�جسمی�و�سنی�فرزندان�و�وضعيت�سرپرست�خانواده�متأثرند.�مرور�
سياست�های�تسهيلی�نشان�می�دهد�که�معيار�»نيازهای�مادران�شاغل«�ذيل�محورهای�»مرخصی�
زايمان،�مرخصی�شيردهی،�خدمت�پاره�وقت،�خدمات�نگهداری�اطفال�و�معافيت�و�تخفيف«�در�
سياست�های�اجرايی�لحاظ�شده�است،�ليکن�تأخيرهای�زمانی�بسيار�در�رفع�نيازها،�عدم�پوشش�
کامل�نيازها�و�گروه�های�مادران�شاغل�در�سياست�ها�و�ابهام�برخی�از�قوانين،�موانعی�هستند�که�از�
تحقق�حد�مطلوب�سياست�های�تسهيلی�در�اشتغال�مادران�جلوگيری�می�کنند.�منظور�از�تأخيرهای�
زمانی،�فواصل�زمانی�طوالنی��مدتی�است�که�در�توجه�قانون�گذار�به�يک�مسئله�و�نيز�در�بين�مراحل�
مختلف�سياست�گذاری�از�سياست�های�کلی�تا�برنامه�های�ميان�مدت�و�سپس�راهبردهای�اجرايی�– 
در�صورت�وجود-�ديده�می�شود�و�پاسخ�گويی�به�نيازها�را�با�خدشه�ای�جدی�روبه�رو�می�کند؛�مانند�
راهبردهای�»مرخصی�شيردهی«�و�»خدمات�نگهداری�کودکان«�که�در�مورد�زنان�کارگر�از�قانون�کار�
مصوب��1336وجود�داشت�و�در�قانون�کار�مصوب��1369تکرار�شد،�اما�در�مورد�زنان�کارمند�برای�
اولين�بار�و�پس�از�رشد�روزافزون�گرايش�به�مصرف�شيرخشک�در�جامعه،�در�قانون�»ترويج�تغذيه�
با�شير�مادر�و�حمايت�از�مادران�در�دوران�شيردهی«�مصوب�1374،�اعطای�»مرخصی�شيردهی«�
و�ايجاد�تسهيالت�مناسب،�تنها�برای�»تغذيه�ی�شيرخوارگان«�در�جوار�محل�کار�کارکنان�زن�در�
بخش�های�دولتی�و�غيردولتی�پيش�بينی�شد،�اما�در�مورد�»خدمات�نگهداری�کودکان«�در�دوران�
شيردهی�و�پس�از�آن،�برای�مادران�کارمند�در�بخش�های�دولتی�و�غيردولتی،�تا�کنون�هيچ�گونه�
تسهيالت�و�الزام�های�قانونی�لحاظ�نشده�است.�مورد�ديگر،�امکان�»خدمت�پاره�وقت«�برای�مادرانی�
است�که�فرزند�زير�سه�سال�دارند.�اين�راهبرد�که�در�راستای�تسهيل�مادری�و�ايجاد�امکان�ايفاء�
نقش�مؤثر�مادران�در�عرصه�های�خانوادگی�و�اجتماعی�گام�بسيار�مهمی�به�شمار�می�رود،�از�سال�

)http://hamshahrionline.ir/details/87484( : 1- وبگاه خبری- تحليلی همشهری آنالين به آدرس
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1356،�با�تصويب�قانون�خدمت�غيرتمام�وقت�بانوان،�به�نظام�حقوقی�ايران�وارد�شد�و�پس�از�انقالب�
اسالمی،�با�تصويب�قانون�راجع�به�خدمت�نيمه�وقت�بانوان�در�سال�1362و�الحاق�يک�تبصره�به�آن�
در�سال�1376،�با�ذکر�دو�شرط�»رسمی�و�ثابت�بودن�شغل�بانوان�کارمند�متقاضی«�و�»موافقت�
باالترين�مقام�مسئول�سازمان�مربوطه«�و�لحاظ�امکان�تقليل�ساعات�خدمت�بانوان�مشمول�تا�سه�
چهارم�ساعات�کار،�دوباره�پذيرفته�شد.�دو�شرطی�که�از�يک�سو�تعداد�بسياری�از�بانوان�شاغل�که�
به�صورت�غيررسمی�يا�قراردادی�با�دستگاه�های�دولتی�همکاری�داشتند�را�از�امکان�بهره�مندی�
محروم�و�از�سوی�ديگر،�با�لحاظ�شرط�موافقت�سازمان،�امکان�دسترسی�به�آن�را�با�صعوبت�و�چالش�
جدی�روبه�رو�کرد.�پس�از�بيش�از�دو�دهه،�در�سال�1384،�به�موجب�اصالحيه�ای�که�بر�آيين�نامه�ی�
استخدام�پيمانی�مصوب��1368وارد�شد،�برای�بانوان�مستخدم�پيمانی�نيز�امکان�استفاده�از�خدمت�
نيمه�وقت�همچنان�با�شرط�»موافقت�سازمان�مربوطه«�ايجاد�شد�و�در�سال�1389،�شرط�رسمی�و�
ثابت�بودن�برای�بانوان�کارمندی�که�فرزند�معلول�با�درجه�ی�معلوليت�شديد�و�خيلی�شديد�دارند،�
برداشته�شد،�اما�همچنان�بانوان�کارگر،�تا�کنون�تحت�پوشش�اين�قانون�يا�مشابه�آن�قرار�نگرفته�اند.
برخی�از�سياست�های�تسهيلی�به�راهبردهايی�اشاره�دارد�که�تخفيف�و�يا�معافيت�هايی�را�در�
برخی�شرايط�برای�مادران�شاغل�در�برگرفته�اند؛�مانند�مواردی�که�به�بانوان�کارگر�مربوط�می�شود�و�
رعايت�اصل�تناسب�نوع�کار�و�شرايط�جسمی�زنان�را�تضمين�می�کند.�اين�موارد�شامل�»ممنوعيت�
انجام�کارهای�سخت�و�زيان�آور�توسط�زنان،�ارجاع�بانوان�باردار�به�کار�سبک�تر�بدون�کسر�حق�السعی�
در�دوران�بارداری�به�موجب�قانون�کار�)1369(�و�ممنوعيت�حمل�و�جابه�جايی�بار�با�دست�برای�
آنها�در�طول�مدت�بارداری�و�ده�هفته�پس�از�زايمان�مطابق�آيين�نامه�ی�حفاظتی�حمل�دستی�
بار�)1389(«.�اين�قوانين�از�سال�1393،�با�تصويب�آيين�نامه�ی�اجرايی�قانون�مجازات�اسالمی،�
به�زنان�زندانی�در�اجرای�خدمات�عمومی�رايگان�نيز�تسّری�يافت،�اما�تا�کنون�سياست�اجرايی��
خاصی�راجع�به�شرايط�محيط�کار�و�تناسب�آن�با�وضعيت�خاص�بانوان�باردار�و�نيز�توجه�به�شرايط�
و�نيازهای�زنان�شاغل�سرپرست�خانوار�در�مراحل�مختلف�زندگی�– علی�رغم�تأکيد�بر�آنها�در�
سياست�های�کلی�-�تاکنون�پيش�بينی�نشده�است.�با�وجود�آنکه�در�قانون�سياست�ها�و�راهبردهای�
ارتقاء�سالمت�زنان�)1386(،�ذيل�عنوان�»راهبردها«،�بر�بهبود�وضعيت�سالمت�محيط�کار�و�تأثير�
آن�در�سالمت�زنان�شاغل�به�ويژه�در�دوران�بارداری�و�شيردهی�توسط�وزارت�کار�و�وزارت�رفاه�و�
تأمين�اجتماعی�و�نيز�ارتقاء�سالمت�زنان�شاغل�با�توجه�به�نقش�های�خانوادگی�و�اجتماعی�آنها�
تأکيد�شده�است،�در�عمل�و�در�راستای�تحقق�آنها،�تا�کنون�هيچ�گونه�برنامه�ی�مشخصی�تدوين،�

تصويب�و�اجرا�نشده�است.
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تخفيف�مهم�ديگری�که�در�مورد�گروهی�از�مادران�شاغل�در�نظر�گرفته�شده�است،�به�قانون�
»کاهش�ساعات�کار�بانوان�دارای�شرايط�خاص«�مصوب��1395/6/2بازمی�گردد.�به�موجب�اين�
قانون،�چهار�گروه�از�بانوان�شاغل�اعم�از�رسمی،�پيمانی�و�قراردادی�شامل�اين�کاهش�ساعات�کاری�
می�شوند.�اين�چهار�گروه،�بانوان�شاغل�با�معلوليت�شديد،�صاحب�فرزند�زير��6سال�تمام،�صاحب�
همسر�يا�فرزند�معلول�شديد�يا�مبتال�به�بيماری�صعب�العالج�و�زنان�سرپرست�خانوار�شاغل�در�
دستگاه�های�اجرايی�موضوع�ماده��222قانون�برنامه�پنجم�هستند�که�با�تأييد�مراجع�ذی�ربط�-�
سازمان�بهزيستی�کشور،�وزارتخانه�های�بهداشت�درمان�و�آموزش�پزشکی�و�دادگستری�-�مشمول�
کاهش�ساعات�کاری�از��44ساعت�به��36ساعت�در�هفته�با�دريافت�حقوق�و�مزايای��44ساعت�
خواهند�شد.�اين�مصوبه�به�دليل�تصريح�بر�گروه�های�هدف�و�دستگاه�های�احراز�شرايط�خاص،�به�
تدوين�و�تصويب�آيين�نامه�ی�هيئت�دولت�نيازی�ندارد�و�در�پی�ابالغ�در�تاريخ�1395/7/7،�بدون�

هيچ�گونه�مانع�قانونی،�منتظر�اجراست.
ب- سیاست های تأمین درآمد: سياست�های�تأمين�درآمد�سياست�هايی�هستند�که�با�اهداف�
تضمين�درآمد،�ايجاد�فرصت�های�شغلی�و�خودکفايی�زنان،�ذيل�محورهای�مختلف�»سياست�های�
حمايتی،�سياست�های�اشتغال�زايی،�سياست�های�توانمندسازی،�تضمين�امنيت�و�ارتقاء�شغلی«�

تدوين�و�تصويب�شده�اند.
»سياست�های�حمايتی«�خط�مشی�هايی�هستند�که�عمدتاً�در�شرايط�خاص،�مبتنی�بر�»راهبرد�
اقدام�مثبت«�و�در�دو�حالت�نقدی�و�غيرنقدی�از�سوی�حاکميت�تدوين�و�اجرا�می�شوند.�از�آنجا�
�که�اين�راهبردها�به�نوعی،�مکمل�راهبردهای�اشتغال�زايی�و�توانمندسازی�در�تأمين�درآمد�برخی�

از�گروه�های�مادران�هستند،�می�بايست�در�سياست�اشتغال�زنان�به�آنها�توجه�شود.�
از�زنان�که�بيشتر�گروه� محور�اصلی�سياست�های�حمايتی�»نيازمندی«�است�و�گروه�هايی�
مادران�هستند،�به�شرط�نيازمندی،�موضوع�برخی�از�اين�سياست�ها�واقع�شده�اند؛�مانند�پيش�بينی�
پرداخت�کمک�معاش�ماهيانه�به�»زنان�بيوه،�سالخورده،�بی�سرپرست�و�يا�با�سرپرست�ازکارافتاده،�
مفقود،�زندانی�يا�معتاد�و�نيز�زنان�آزاد�شده�از�زندان«�در�قانون�تأمين�زنان�و�کودکان�بی�سرپرست�
)1371(�و�اصالحات�بعدی�آن،�اولويت�»مادران�بيکار�سرپرست�خانوار«�در�دريافت�کمک�هزينه�ی�
توسعه� برنامه��سوم� و� قانون� همان� در� بيمه�ای� پوشش� و� امکانات�خودکفايی� و� وسايل� تهيه�ی�
)1379(�و�اولويت�»مادران�شاغل�سرپرست�خانوار«�در�دريافت�تسهيالت�مسکن�به�صورت�وام�در�
آيين�نامه�های�نحوه�ی�پرداخت�تسهيالت�قرض�الحسنه�به�مستأجران�کم�درآمد�)1384(�و�اعطای�

تسهيالت�مسکن�روستايی)1385(.
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»سياست�های�اشتغال�زايی«�شامل�راهبردهايی�است�که�ايجاد�فرصت�اشتغال�يا�تأمين�درآمد�
توسط�خود�زنان�را�در�بر�دارد.�در�اين�بخش�از�سياست�ها�نيز�تأکيد�اصلی�قانون�گذار�بر�گروه�های�
خاص�زنان�با�محور�آسيب�پذيری�آنها،�عمدتاً�متمرکز�بر�شرايط�سرپرست�خانواده�است�و�بر�گروه�
مادران�نيز�ذيل�اين�محور�توجه�شده�است.�در�اين�راستا�در�آيين�نامه�ی�اجرايی�قانون�تأمين�زنان�
و�کودکان�بی�سرپرست�)1374(،�تخصيص�اعتبار�برای�خوداشتغالی�زنان�آسيب�پذيری�همچون�
زنان�بی�سرپرست�و�يا�با�سرپرست�ازکارافتاده،�زندانی�و�معتاد�به�شرط�نيازمندی�و�ارائه�ی�خدمات�
کاريابی�و�اشتغال�به�آنها�پيش�بينی�شد.�پس�از�آن�در�آيين�نامه�ی�اجرايی�ماده�ی��158قانون�برنامه��
سوم�توسعه�)1379(،�آيين�نامه�ی�چتر�ايمنی�رفاه�اجتماعی�)1384(�به�ارائه�يا�اولويت�در�ارائه�ی�
تسهيالت�اشتغال�زايی�به�زنان�سرپرست�خانوار�به�ويژه�خوداشتغالی�و�کار�در�خانه�اشاره�شده�است.�
قانون�گذار�به�زنان�روستايی�نيز�به�دليل�ايفای�نقش�کليدی�در�بخش�اشتغال�و�نياز�ملی�به�آنها�به�
ويژه�در�بخش�کشاورزی،�به�دليل�اشتغال�زايی�و�حمايت�از�تعاونی�های�روستايی�زنان�در�آيين�نامه�ی�
راه�کارهای�اجرايی�حوزه�های�بخشی�قانون�برنامه��سوم�توسعه�)1379(�و�مصوبات�استانی�هيئت�
وزيران�در�مورد�استان�های�کرمان�)86/2/14(،�اصفهان�)86/3/6(�و�سمنان�)86/3/23(�توجه�
خاص�نمود.�اين�در�حالی�است�که�اين�قشر– با�وجود�آنکه�بيشترين�بار�افزايش�جمعيت�را�نيز�
به�دوش�می�کشند-�از�جهت�سياست�های�حمايتی�و�تسهيلی�ذيل�هيچ�يک�از�اقشار�زنان�شاغل�
به�شمار�نيامده�و�در�راستای�ايفای�هم�زمان�نقش�های�مادری�و�شغلی�هيچ�گونه�تسهيالتی�به�آنها�
تعلق�نمی�گيرد.�نقصانی�که�به�روشنی�بر�توزيع�عادالنه�ی�ثروت�و�تحقق�غايت�عدالت�اجتماعی�

خدشه�وارد�می�کند.�
»سياست�های�توانمندسازی«�در�حوزه�ی�اشتغال،�بيشتر�به�سياست�هايی�اطالق�می�شوند�که�
هدف�مهارت�افزايی�و�ارتقاء�توانمندی�های�زنان�در�راستای�ايجاد�فرصت�اشتغال�برای�آنها�را�دنبال�
می�کنند.�در�اين�سياست�ها�نيز�مانند�ساير�مقوالت،�بر�محور�سرپرستی�خانواده�توجه�ويژه�شده�
است.�»زنان�سرپرست�خانوار«�گروه�اصلی�دريافت�خدمات�توانمندسازی�در�ميان�زنان�و�حتی�در�

ميان�تمامی�گروه�های�اجتماعی�به�شمار�می�روند.
قانون�برنامه��چهارم�توسعه�)1383(،�اولين�سندی�است�که�بندهايی�از�آن�به�سياست�های�
اجرايی�مربوط�به�توانمندسازی�زنان�اشاره�دارد؛�مواردی�مانند�لزوم�تدوين�و�تصويب�طرح�های�
»توانمندسازی�زنان�خودسرپرست�و�سرپرست�خانوار«�در�شش�ماهه�نخست�سال�اول�برنامه��چهارم�
توسعه،�»توانمندسازی�و�حمايت�از�حقوق�زنان�در�ابعاد��حقوقی،�اجتماعی�و�اقتصادی«�و�اجرای�
آن�در�مراجع�ذی�ربط�در�سال�اول�برنامه��چهارم�توسعه�و�»توسعه�ی�مشارکت�زنان�مشتمل�بر�
تقويت�مهارت�های�آنها�متناسب�با�نيازهای�جامعه�و�...�«�و�اجرای�آن.�در�اين�ميان،�»طرح�جامع�
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توانمندسازی�زنان�سرپرست�خانوار«�تنها�طرحی�است�که�توسط�مرکز�امور�زنان�و�خانواده،�قريب�
به�يک�دهه�فاصله�از�برنامه��چهارم�توسعه،�با�اهدافی�مانند�حمايت�همه��جانبه�ی�فردی،�اجتماعی�
و�اقتصادی�از�زنان�سرپرست�خانوار�و�تسهيل�فرآيند��اشتغال�آنها،�تدوين�و�برای�اولين�بار�در�سال�
�1393در�منطقه�ی�شهرری�استان�تهران�اجرايی�شد،�اما�به�اذعان�مشاور�امور�بانوان�وزير�صنعت،�
معدن�و�تجارت�به�دليل�مشکالت�مالی،�اجرای�ملی�آن�تاکنون�محقق�نشده�است.�1همچنين�
در�آيين�نامه�ی�چتر�ايمنی�رفاه�اجتماعی�)1384(�و�برخی�از�مصوبات�استانی�هيئت�وزيران�در�
مراکز�استان�های�زنجان�)85/2/8(،�آذربايجان�غربی�)85/6/11(،�کردستان�)85/8/25(�و�کرمان�
)1386/2/14(�به�لزوم�و�تخصيص�اعتبار�برای�توانمندسازی�زنان�سرپرست�خانوار�اشاره�شده�است.�
تنها�تمهيد�عامی�که�در�راستای�ارتقاء�توانمندی�زنان�و�صرف��نظر�از�وضعيت�سرپرستی�
خانواده�در�سياست�های�اجرايی�مدنظر�واقع�شده�است،�اولويت�زنان�شاغل�در�دريافت�آموزش�های�
کوتاه�مدت�ضمن�خدمت�است�که�در�آيين�نامه�ی�اجرايی�ماده�ی��54قانون�برنامه��چهارم�توسعه�
به�آن�اشاره�شده�است.�برنامه��پنجم�توسعه�)1389(�نيز�مشتمل�بر�لزوم�تدوين�و�تصويب�»برنامه��
جامع�توسعه�ی�امور�زنان�و�خانواده«�مشتمل�بر�محورهای�مختلف�مانند�»ارتقاء�توانمندی�های�
زنان�مدير�و�نخبه«�است.�علی�رغم�آنکه�اين�طرح�در�اواخر�دولت�دهم�تدوين�و�بسته�ی�اجرايی�آن�
به�دستگاه��ها�ابالغ�شده،�به�اذعان�معاونت�امور�زنان�و�خانواده�رياست�جمهوری،�تاکنون�گزارشی�

از�عملی�شدن�آن�در�دستگاه�ها�به�اين�مرکز�ارسال�نشده�است.2
»سياست�های�تضمين�امنيت�و�ارتقاء�شغلی«،�به�سياست�های�دولت�در�حفظ�شغل�از�جهات�

مختلف�و�نيز�ايجاد�فرصت�ها�و�رفع�موانع�ارتقاء�شغلی�برای�مادران�اشاره�دارد.�
در�حوزه�ی�تضمين�امنيت�شغلی�مادران،�بر�گزاره�ی�»تأمين�امنيت�شغلی�و�ممنوعيت�نقل�
و�انتقال�زنان�در�دوران�مرخصی�زايمان�و�شيردهی«�برای�زنان�کارگر�در�قانون�کار�)1369(�و�
برای�زنان�کارمند�در�بخش�های�دولتی�و�غيردولتی�در�قانون�ترويج�تغذيه�با�شير�مادر�)1374(�

تأکيد�شده�است.
اولين�توجه�قانون�گذار�به�تضمين�ارتقاء�شغلی�زنان�در�قانون�برنامه��سوم�توسعه�)1379(�است.�
در�اين�قانون،�»مرکز�امور�مشارکت�زنان«�3به�ارائه�ی�طرح�های�الزم�برای�ارتقاء�شغلی�زنان�و�ارائه�
به�هيئت�وزيران�موظف�شده�بود.�وظيفه�ای�که�در�دوران�پنج�ساله�ی�برنامه��سوم�توسعه�و�پس�

http://nahad.govir.ir/portal/Home/( :1- وبگاه مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری، بخش گزارش ها به آدرس
)ShowPage.aspx

2- همان.
3- »مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری« مذکور در اين قانون، در سال 1384 در ابتدای دولت نهم به »مرکز امور زنان و 

خانواده رياست جمهوری« تغيير نام داد.
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از�آن�انجام�نشد.�در�اين�باره،�مصوبه�ی�شورای�عالی�اداری�با�عنوان�»ضوابط�انتخاب،�انتصاب�و�
تغيير�مديران�دستگاه�هايی�که�به�نحوی�از�بودجه�ی�عمومی�دولت�استفاده�می�کنند�)1381(«�به�
ارتقاء�شغلی�زنان�توجه�ويژه�ای�کرده�است.�در�اين�مصوبه�آمده�است:�»به�منظور�ارتقاء�مشارکت�
بانوان�در�امور�مديريتی،�دستگاه�های�اجرايی�موظف�هستند�برنامه�ريزی�و�اقدامات�الزم�را�برای�
شناسايی�و�ارتقاء�توانمندی�های�بانوان�و�انتصاب�آنها�در�سطوح�مديريتی�انجام�دهند،�به�نحوی�
که�همه�ساله�انتصاب�بانوان�در�پست�های�مديريتی�افزايش�يابد.«�اين�مصوبه،�عالی�ترين�مقام�
هر�دستگاه�را�مسئول�حسن�اجرای�آن�در�دستگاه�متبوع�خويش�دانسته�است.�در�اين�راستا�در�
آيين�نامه�ی�اجرايی�ماده�ی���54قانون�برنامه��چهارم�توسعه،�دستگاه�های�اجرايی�مکلف�شدند�در�
انتصاب�مديران،�تمهيدات�الزم�را�برای�اعزام�آنها�به�دوره�های�آموزشی�بهبود�مديريت�با�لحاظ�

اولويت�آموزش�زنان�فراهم�کنند.
در�مورد�تضمين�ارتقاء�شغلی�مادران،�تنها�مورد�خاصی�که�وجود�دارد،�مصوبه�ای�است�که�
هيئت�وزيران�در�مورد�اعطای�مرخصی�زايمان�و�شيردهی�بر�اساس�قوانين�و�مقررات�تصويب�
کرده�و�در�آن�اعالم�شده�است:�»مرخصی�زايمان�و�شيردهی�نبايد�تأثير�منفی�بر�استخدام�و�ارتقاء�
شغلی�زنان�داشته�باشد.«�درحالی�که�هيچ�اشاره�ای�به�مرجع�و�روند�رسيدگی�و�نظارت�بر�اجرای�

اين�مصوبه�نشده�است.

نتیجه گیری
بررسی�و�تحليل�سياست�های�اجتماعی�جمهوری�اسالمی�ايران�در�حوزه�ی�اشتغال�زنان،�با�

محوريت�نقش�مادری�و�در�دو�سطح�خرد�و�کالن�نتايج�کلی�زير�را�دربرداشت:
الف-�اهداف�و�اصول�کلی�نظام�در�بخش�اشتغال�زنان�که�از�سياست�های�کالن�نظام�در�حوزه�ی�

اشتغال�پيروی�می�کنند،�در�همان�راستا�و�هماهنگ�با�آنها�هستند.
ب-�ظرفيت�تحقق�رويکرد�تفصيلی�در�زمينه�ی�راهبردهای�اشتغال�زنان�در�سياست�گذاری�
کالن�نظام�پيش�بينی�شده�است،�اما�شيوه�ی�توجه�قانون�گذار�به�راهبردهای�مذکور�در�سياست�های�
اجرايی،�محقق�رويکرد�تفصيلی�در�عمل�نيست.�به�طوری�که�نتايج�نشان�می�دهد،�بيشترين�اقدامات�
اجرايی�در�اين�حوزه،�سياست�های�منفعالنه�و�مبتنی�بر�راهبرد�تبعيض�مثبت�بوده�است�و�راهبرد�
برابری�فرصت�ها�برای�دسترسی�مادران�به�اشتغال�کامل�تا�حد�زيادی�مغفول�مانده�است.�به�ويژه�
آنکه،�ايجاد�برخی�از�فرصت�های�برابر،�بدون�تحميل�بار�مالی�بر�مجموعه�ی�حاکميت�قابل�تحقق�
است�و�تنها�نيازمند�کمترين�ميزان�دغدغه�مندی�و�پذيرش�اهميت�جايگاه�مادری�و�استحکام�و�
پويايی�نهاد�خانواده�در�پيشبرد�اهداف�ملی�و�تحقق�توسعه�ی�همه��جانبه�ی�کشور�است.�در�اين�
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مورد�می�توان�پيشنهاد�»لحاظ�مدت�بارداری�و�شيردهی�مادران�متقاضی�در�استخدام�های�دولتی�
در�حداکثر�سن�مقبول�برای�استخدام«�را�بيان�کرد.�با�توجه�به�آنکه�از�سال��1386با�تغيير�قانون�
مديريت�خدمات�کشوری،�شرط�سنی�از�بازنشستگی�پيش�از�موعد�زنان�برداشته�شده�است�و�
تنها�مدت��25سال�خدمت�لحاظ�می�شود،�افزايش�سن�استخدام�مادران�به�ازای�مدت�بارداری�و�
شيردهی�هر�فرزند،�هيچ�گونه�کسر�خدمت�و�بار�مالی�بر�دوش�دولت�ايجاد�نمی�کند.�در�حال�حاضر،�
در�بيشتر�استخدام�هايی�که�دستگاه�های�دولتی�انجام�می�دهند،�به�ازای�مدت�سربازی�مردان�و�
نيز�مدت�تحصيل�متقاضيان،�سن�استخدام�افزون�تر�در�نظر�گرفته�می�شود،�1اما�علی�رغم�تأکيد�
منشور�حقوق�و�مسئوليت�های�زنان�در�جايگاه�سند�مرجع�سياست�گذاری�در�اين�حوزه،�بر�حق�
بهره�مندی�زنان�از�تسهيالت�متناسب�با�مسؤليت�های�خانوادگی،�در�جذب،�به�کارگيری�و�ارتقاء�
آنها�در�زمينه�ی�اشتغال،�تا�کنون�نسبت�به�شرايط�استخدام�مادران�هيچ�گونه�توجهی�نشده�است.�
آثار�اين�بی�توجهی�را�به�خوبی�می�توان�در�تغيير�سبک�زندگی�بيشتر�دختران�در�جامعه�ی�ايرانی�
به�ويژه�فارغ�التحصيالن�دانشگاهی،�به�وضوح�مشاهده�کرد.�تأخير�در�ازدواج�و�به��خصوص�مادری،�
تنها�يکی�از�اين�آثار�است.�به�طوری�که�می�توان�اذعان�داشت،�در�جامعه�ی�کنونی�ايران،�واکنش�گروه�
زنان�به�کاستی�های�قانونی�در�امر�اشتغال�شان،�عمدتاً�مانند�دهه�های�گذشته�دائرمدار�امر�تشکيل�
و�استمرار�نهاد�خانواده�نيست،�بلکه�به�صورت�انطباق�شرايط�مربوط�به�نهاد�خانواده�با�فعاليت�های�

اجتماعی�و�اقتصادی�خويش�در�جايگاه�محور�اصلی�توازن�مسئوليت�ها�بروز�و�ظهور�دارد.
ج-�غايت�کالن�»تحقق�عدالت«�در�سطح�سياست�های�اجرايی�حوزه�ی�اشتغال�مادران،�با�
چالش�های�چشمگيری�مواجه�است.�يک�نمونه�ی�مهم،�»عدم�توزيع�عادالنه�و�منصفانه�ی�ثروت�
ملی«�در�حوزه�ی�رسيدگی�به�اقشار�مختلف�زنان�است.�برخی�از�گروه�های�زنان�مانند�مادران�
خانه�دار�– علی�رغم�آنکه�در�سياست�های�کلی�نظام�بر�گزاره�ی�مهم�»ارزش�گذاری�مادی�برای�
شغل�خانه�داری�و�شغل�مادرانه�ی�زنان«�تأکيد�شده�است-�کاماًل�از�ديد�سياست�گذار�اجرايی�پنهان�
مانده�اند.�بايد�توجه�داشت�که�زنان�شاغل�در�مدت�مرخصی�زايمان�خويش،�در�عمل�در�مقابل�انجام�
دادن�وظايف�مادری�و�اقدام�به�شيردهی�و�نه�در�برابر�فعاليت�های�شغلی�خود،�حقوق�و�مزايای�
کامل�دارند،�اما�مادران�خانه�دار�غيرشاغل�از�اين�توزيع�ثروت�بهره�ای�نمی�برند.�به�انضمام�آنکه،�از�
خانواده�هايی�حمايت�می�شود�که�در�شرايط�عادی،�از�دستمزد�مضاعف�زن�و�مرد�شاغل�بهره�مند�
هستند�و�لذا�وضعيت�اقتصادی�آنها�با�لحاظ�برابری�در�ديگر�شرايط،�در�مقايسه�با�خانواده�هايی�
که�تنها�از�دستمزد�مرد�شاغل�بهره�مند�می�شوند،�بسيار�مساعدتر�است.�اين�رويکرد�به��تدريج�

1- ماده ی 42 قانون مديريت خدمات کشوری )1386(: »شرايط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از: الف - داشتن 
حداقل سن بيست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصين با مدرک تحصيلی دکتری چهل و پنج سال.«
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شکاف�ثروت�در�ميان�خانواده�های�زن/�مرد�شاغل�و�خانواده�های�مرد�شاغل�را�افزايش�می�دهد�و�
در�يک�نتيجه�ی�منطقی،�هجوم�روزافزون�زنان�به�سمت�اشتغال�خارج�از�خانه�و�تأخير�و�کاستی�

در�فرزندآوری�را�به�دنبال�دارد.
عنوان� به� اين�گروه� زياد� بسيار� اهميت� علی�رغم� �- نخبه«� »مادران� به�گروه� قانون�گذار� د-�
سرمايه�های�فکری�و�تخصصی�جامعه-�در�هيچ�سياست�اجرايی�ای�توجه�نکرده�و�تا�کنون�در�
آيين�نامه�و�سياست�های�مربوط�به�بنياد�ملی�نخبگان�نيز�هيچ�گونه�تسهيلی�درباره�ی�ايفای�نقش�

مادری�هم�زمان�با�فعاليت�های�نخبگانی،�لحاظ�نشده�است.
ه-�مقايسه�ی�کلی�دوره�های�مختلف�اجرايی�پس�از�انقالب�اسالمی�تا�کنون،�تنها�از�جهت�
سياست�اشتغال�زنان،�نشان�می�دهد�که�در�دوره�ی�اول�دولت�چهارم�)�1384تا�1388(�با�گفتمان�
انقالبی�و�عدالت�خواه،�بيشترين�توجه�به�اشتغال�زايی�برای�زنان�و�تأکيد�بر�خودکفايی�آنها�به�ويژه�در�
استان�های�محروم�کشور،�عمدتاً�با�بهره��گيری�از�ظرفيت�تعاونی�های�زنان�و�صندوق�ها�و�تعاونی�های�
روستايی�لحاظ�شده�است.�به�طوری�که�تنها�در�فاصله�ی�سال�های��1385و�1386،�در�مصوبات�
از�بودجه�ی�ساالنه�ی�وزارت�تعاون�برای�تأسيس�قريب�به��1100واحد� استانی�هيئت�وزيران،�
تعاونی�به�منظور�ايجاد�بيش�از��16000فرصت�شغلی�برای�زنان�بيکار�جويای�کار�با�اولويت�زنان�
فارغ�التحصيل�دانشگاهی�و�زنان�سرپرست�خانوار�در�استان�های�مختلف�کشور�اختصاص�داده�شد.
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