
  
  
  
  
   

  
  

  
  
  

 گذاري اشتغال در ایران پساانقالب تحلیل جنسیتی سیاست

  ***محمدتقی کرمی قهی ،   **مریم ابراهیمی ،   *مزینانی اکبر تاج علی
  13/6/1398 :تاریخ پذیرش   19/12/1397 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي  هدف این مقاله شناسایی رویکردهاي جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست
نتایج . اشتغال بعد از انقالب اسالمی با استفاده از تحلیل محتواي کیفی است

هاي جنسیتی رقیب در  هاي مختلفی از گفتمان دهد که گزاره می مطالعه نشان 
شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع  مجموعه اسناد قابل

دیگر،  عبارت به. اند هاي اشتغال، تنوع و تحول داشته کننده و حوزه تصویب
گرا در مجموعه اسناد و در  دهنده رویکرد ذات که مقوالت بازتاب درحالی
هاي سیاسی مختلف چون اولویت مادري و همسري، خانواده مرد  گفتمان

سرپرست، اشتغال مضر، حوزه خصوصی مهم، تکالیف و حقوق متفاوت و 
خبه نیز مورد اشتغال مشروط براي گروه زنان ن. خانواده محوري سیطره دارد

گذار بوده است و از منظر غیرذاتگرایانه نیز مقوالتی چون برابري  نظر سیاست
دستمزد، مهارت محوري و توانمندسازي و تغییرات ساختاري نیز مدنظر بوده 

توان وجود رویکردهاي  مجموع با استفاده از مدل مک فیل می در. است
                                                

  tajmazinani@atu.ac.ir            ).نویسنده مسئول( رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشیار*
  ebrahimi.m95@yahoo.com     .ئی دانشجوي دکتراي رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبا**

  mt.karami@yahoo.com              . زنان دانشگاه عالمه طباطبائیت دانشیار مطالعا***
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دهنده   را شناسایی کرد که نشانگرایانه مختلف در اسناد گرایانه و غیرذات ذات
تناقضات اساسی و مواضع متناقض در سطح کالن نسبت به اشتغال زنان 

  .هستند
هاي   تحلیل جنسیتی، اشتغال، زنان، خانواده، گفتمان:هاي کلیدي واژه

  جنسیتی
 

   بیان مسئله-1
ها  هاي درآمدزاي حوزه عمومی نتیجه سال اشتغال زنان و حضور آنان در فعالیت

دهد که پیش از عصر صنعت، زنان و  مطالعات نشان می. گري در این حوزه است طالبهم
وسطی  زنان در دوران قرون. اند مردان در فضاي شغلی و حوزه خانگی مشارکت داشته

کردند، بخش اعظمی از  زنان یونانی در معادن کار می. همانند مردان امکان کار داشتند
 امکان دستیابی به درجاتی چون استادکاري، آموزش زنان. نساجی در سیطره زنان بود

اما صنعتی شدن و ساخت ماشین و جدایی . جهت ورود به حرفه پزشکی را نیز داشتند
. فضاي کار از خانه، موجب بیکاري انبوهی از زنان و اشتغال آنان در صنایع خانگی شد

ان و افزایش اساس صنعتی شدن باعث کاهش عظیم منزلت و قدرت اقتصادي زن براین
تمایل زنان به حضور در بازار کار و ). 258: 1390 هال، گیبن،(وابستگی به مردان شد 

گیري  هایی از جانب کارفرمایان و در مقابل شکل تر آنان با سوءاستفاده دستمزد پایین
تبع آن گسترش مفاهیم ضد اشتغال زنان در غرب همراه بود  اعتراضات و به

آل  هاي فیزیولوژیک زن و مرد و ایده همچنین، تفاوت). 1386 زاده، رضادوست، حسین(
وقت زن در حوزه خانگی موجب تقویت موانع ضد اشتغال زنان شد؛ اما  حضور تمام

هاي جهانی چون سازمان  المللی و از منظر سازمان امروزه این حوزه در عرصه بین
وریت خود را در این سازمان مأم. شود عنوان حق بشري شناخته می  بهجهانی کار

                                                
1. International Labor Organization 
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منظور دستیابی به   در بخش اشتغال در قالب برنامه عملیاتی و بهجریان سازي جنسیتی
برابري جنسیتی و تغییر روابط جنسیتی موجود در جهت برابري بیشتر با استفاده از 

  ).3: 2013گلدینگ، (ها قرار داده است  بازتوزیع منابع و مسئولیت
این . گذاري مناسب ممکن نیست هی سیاستبدون شک این تغییر بدون همرا

یافته، فرآیند حضور و عدم حضور زنان در بازار کار را از  همگامی در کشورهاي توسعه
بنابراین، ). 1394 قدرتی،(  وارونه ساخته استU شکل تبدیل به Mمدل 

اي در این کشورها  نگر در این حوزه عالوه بر مزایاي توسعه گذاري جامع سیاست
دیگر کشورهایی که  عبارت تري را میان دو جنس به همراه داشته است، به برابرانهشرایط 

اند از شرایط اقتصادي بهتري برخوردار  وضعیت بهتري را براي اشتغال زنان داشته
  ).1395 کریمی و همکاران،(هستند 

همگام با تغییرات جهانی، مطالعات مختلف در کشور، تغییرات فرهنگی و 
ها و  پیمایش ارزش(کنند  بت به اشتغال زنان در جامعه را تأیید میگسترش نگرش مث

، 1377 عبدي و گودرزي،. 1356 اسدي و همکاران،(، )1382 هاي ایرانیان، نگرش
همچنین مطالعات متعدد ). 1388  به نقل از فروتن،2005 ، شادي طلب،1382 زنجانی،

کنند   زندگی آنان اشاره میبر تأثیرات اشتغال زنان بر قدرت بخشی و افزایش کیفیت
 ، فتحی،1395  به نقل از ترکمن،2005 ، صافی زاده،2010 ، جواهري،2010 زنجانی،(

 ،سیگر، مدنی(، )1390 توسلی، سعیدي،(، )1388 ساروخانی، گودرزي،(، )1395
  ).1388 باقري، ملتفت، شریفیان،( )1397

                                                
1. Gender Mainstreaming 

-    در مدلM هاي مادرانه و بازگشت  هایی از حضور و عدم حضور در بازار کار به دلیل نقش  شکل زنان دوره
کـار بـه    وارونه غیبت زنان از محیط Uاما در مدل . کنند به کار پس از کاهش بار مراقبت از کودك را تجربه می         

زمان  هاي مختلف، مدت هاي پدرانه و برنامه رسد و نهادهاي حمایتی، مرخصی دلیل مسئولیت مادرانه به حداقل می
  .کنند غیبت از کار زنان را کم می
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ن، تحوالت اقتصادي عالوه بر تغییرات مثبت نگرش جامعه نسبت به اشتغال زنا
بدین معنا که وجود تورم و عدم تناسب . کند جامعه نیز نیاز به کار زنان را ایجاب می

سازد و این وضعیت در  درآمد و مخارج خانواده، نیاز به کار زوجین را ضروري می
همچنین، ). 336 :1390همتی، (کند  ها صدق می خصوص درصد باالیی از خانواده

. دهند ار ایران افزایش تعداد خانوارهاي زن سرپرست را نشان میهاي مرکز آم گزارش
 درصد بوده 12,1 تعداد خانوارهاي زن سرپرست 90بنا به گزارش سرشماري سال 

 ساله 5هاي   درصد و روندهاي قبلی در دوره9,5 با نرخ 1385است که نسبت به سال 
هاي گذشته  ت به سالاین میزان افزایش نسب.  درصد رشد داشته است1,5 تا 1حدود 

طبق گزارش مرکز آمار درصد . دهد وضعیت جدیدي از سرپرستی خانواده را نشان می
ساله   درصد بوده است و آمارهاي ده7,3 معادل 1355سرپرست در سال  خانوارهاي زن

) 1395سرشماري نفوس و مسکن، (دهد  روند رو به رشد این نوع خانوارها را نشان می
این در حالی است که، .  درصد آنان شاغل هستند18 تنها 1390سال که بر اساس آمار 
 درصد از کل خانوارهاي زن سرپرست در دو دهک 43,3دهد که  مطالعات نشان می

این عدد بسیار بیشتر از درصد خانوارهاي مرد سرپرستی . اول اقتصادي قرار دارند
). 1395اکبري،  علی(است که در دو دهک پایین اقتصادي قرار دارند )  درصد16,8(

سرپرست بیشتر در معرض فقر قرار داشته و نیازمند مداخله  هاي زن بنابراین، خانواده
هاي حمایتی و رفاهی از این گروه از  در وضعیتی که سیاست. گذاري هستند سیاست

کند، موضع  وجه کفایت الزم براي معیشت همراه با کرامت الزم را نمی هیچ خانوارها به
طور کل و یا اشتغال زنان داراي شرایط خاص، در  ار نسبت به اشتغال زنان بهگذ سیاست

نوعی همه زنان بالقوه  چراکه به. بهبود وضعیت زنان و رهایی از فقر زنانه اثرگذار است
  .امکان قرارگیري در چنین وضعیتی را دارند

شکار در هاي آ شده، میزان پایین اشتغال زنان و تناقض هاي مطرح در کنار ضرورت
ها نسبت به این حوزه توجه ویژه به شناسایی و تحلیل تناقضات موجود را  برنامه

هاي جنسیتی مختلفی در زمینه اشتغال زنان وجود دارند  رسد گفتمان طلبد؛ به نظر می می
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که داراي اختالفات اساسی نسبت به ورود و یا عدم ورود زنان به فضاي عمومی 
تالش براي افزایش حضور زنان ) ت.چ.ب(ه چهارم توسعه که در برنام درحالی. هستند

) ت.پ.ب(گیرد، در برنامه پنجم توسعه  در عرصه توسعه و حوزه عمومی صورت می
داري پیدا  روند پیگیري مسائل زنان موضعی متفاوت و در راستاي تثبیت جایگاه خانه

آورـ زن  ی مرد نانت، تحکیم بنیان خانواده و البته خانواده سنت.پ.رویکرد ب. کند می
هایی  همچنین، بر نقش مادري و همسري تأکید کرده است و برنامه. دار بوده است خانه

صفري (براي حضور بیشتر بانوان در خانه و کاهش ساعت کاري آنان داشته است 
  ).1394 :شالی

گذاري جنسیتی  ها، مراجع مختلفی در زمینه سیاست  در کنار تناقضات در سیاست
تند که شناسایی نوع گفتمان جنسیتی و ذهنیت این مراجع از جایگاه و درگیر هس

هاي حوزه زنان  تواند به شفافیت در زمینه سیاست هاي مورد انتظار از زنان می نقش
هاي اخیر در خصوص رویکرد جنسیتی محدود  شده در سال مطالعات انجام. کمک کند

 در تحلیل سه برنامه 1391رمی هاي توسعه بوده است؛ مطالعه ک به مطالعات برنامه
 برنامه 5 مبنی بر تحلیل گفتمان 1394، صفري شالی )سوم، چهارم و پنجم(توسعه 

 در خصوص برنامه 1396پور و همکاران  توسعه از منظر عدالت جنسیتی و مطالعه علی
اما با توجه به گستره قوانین و مراجع . در این راستاست) ت.ش.ب(ششم توسعه 

تواند در تحلیل  هاي توسعه نمی واقع تنها برنامه گذار در حوزه زنان، به مختلف سیاست
هاي مختلف حوزه اشتغال زنان کافی باشد؛ بر این اساس این مطالعه  جنسیتی سیاست

اشتغال زنان در سه سطح خرد، متوسط . گیرد ها را در برمی تري از سیاست حوزه گسترده
دهد که   نشان می1394ادقی و خادمی اما مطالعات ص. تحلیل است و کالن قابل

شده در چهار دهه اخیر در حوزه اشتغال به عوامل کالن و ساختاري  مطالعات انجام
این مطالعه با هدف کشف . اند تأثیرگذار بر وضعیت اشتغال زنان کمتر توجه داشته

  .پردازد گذار، به بررسی این عوامل کالن می ذهنیت سیاست
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   سؤاالت تحقیق-2
  گذار به تشابه و یا تفاوت دو جنس در حوزه اشتغال چگونه است؟ ه سیاست نگا-
  گذار در خصوص حضور زن در حوزه عمومی و خصوصی چگونه است؟ نگاه سیاست -
  هاي اشتغال چگونه است؟ هاي جهانی جنسیتی در سیاست بازنمود جریان -
  است؟شده  هاي اشتغال چگونه تعریف  حقوق و تکالیف دو جنس در سیاست-
  

   چارچوب مفهومی-3
اي روي  تاثیرات یک فعالیت توسعه  تحلیل جنسیتی را فرآیند ارزیابیجولیت هانت

هانت، (کند  ها بر ارتقاء برابري زن و مرد تعریف می زنان و مردان و تأثیرات برنامه
عنوان ابزاري در بررسی حضور یا عدم حضور  بدین منظور تحلیل جنسیتی به). 2004

گیري   عرصه عمومی، بررسی میزان تأثیرگذاري زنان در حوزه قدرت و تصمیمزنان در
سازي ورود بیشتر زنان در این عرصه و شناسایی موانع مشارکت آنان  و در جهت فراهم

تحلیل جنسیتی ابزاري براي فهم روابط قدرت، ). 2004: هانت(در حوزه عمومی است 
  ).2016 آموه،(رد بر زندگی آنان است هاي زن و م ها و تأثیر تفاوت موانع و فرصت

گرایانه  گرایانه و غیرذات هاي ذات دو رویکرد متمایز در حوزه جنسیت، دیدگاه
داند و  گرایانه تفاوت دو جنس را مولد تفاوت کارکرد می دیدگاه ذات. هستند
بندي مشخصی از وظایف مردان در حوزه عمومی و زنان در حوزه خصوصی  تقسیم
  ).470: 1390  گودمن،ریتزر،(دارد 

هاي کامالً مخالف با اشتغال زنان و مدعی  گرایان را دیدگاه  اگرچه طیفی از ذات
دهد در این طیف  ناپذیر اشتغال آنان بر خانواده و جامعه تشکیل می عوارض جبران

شرط انجام وظایف مادري، خانگی و  پردازانی نیز تا حدي موافق اشتغال زنان اما به نظریه
. دانند  هستند و اشتغال را براي زنان در صورت انجام این وظایف بالمانع میهمسري

                                                
1. Juliet Hunt 
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هاي میان دو جنس را پذیرفته و ابزار  گرایان نیز تفاوت گروه دیگري از ذات
دیگر  عبارت به. کنند اي براي کاهش نابرابري دو جنس تعریف می گذاري را وسیله سیاست

. دانند هاي دو جنس عادالنه می  مبناي تفاوتگرایان تقسیم وظایف را بر طیفی از ذات
گرایان این تقسیمات را مولد نابرابري میان دو جنس تعریف اما اصل تفاوت  طیفی از ذات

هاي مبنایی بین زنان و مردان در  را پذیرفته و معتقد به لزوم توجه به تفاوت
  ).2004  کیوکاتز،؛گاس(گذاري جهت کاهش نابرابري دو جنس هستند  سیاست

هاي کارکردي  گرایانه معتقد به منشأ زیستی تفاوت چنانکه مطرح شد، دیدگاه ذات
اند  در خلقت انسان زن و مرد در جهت تکمیل یکدیگر به وجود آمده. زن و مرد است

و هر آنچه زن و مرد در طبیعت خود دارد سندي بر وظایف متفاوت آن دو نیز هست 
هاي تکوینی دو جنس و روحیه تهاجمی و  تفاوتدیگر  عبارت به). 211: 1374 مطهري،(

کمیله پاگلیا، به (شود  ها در این حوزه عمومی می طلبانه مردان باعث خالقیت آن رقابت
و به دلیل اهمیت مادري و لزوم حضور زن در فضاي ) 427: 1391 نژاد، نقل از زیبایی

د طبیعی زن به دلیل همچنین، کارکر. شود خانگی، اشتغال در شرایط خاص مجاز شمرده می
داري بر دوش  لطافت جسم و روح در فضاي خصوصی تعریف و وظایف مراقبتی و خانه

این دیدگاه مرد را ). 65 :1382 عالسوند،( )416: 1374عالمه طباطبایی، (شود  زن سپرده می
و ) 61: 1382 عالسوند،( )1393سوزنچی، (گیرد  خانواده در نظر می  مدیر و سرپرست

  .داند هاي شغلی مردان می ن در عرصه اشتغال را موجب کاهش فرصتحضور زنا
 این رویکرد، حضور زنان در عرصه اشتغال را از پیامدهاي فردگرایی و گسترش 

داري و عوامل غیراقتصادي چون روحیه  طلبی مدرنیته و روحیه سرمایه رویکرد تنوع
و اشتغال را ) 37: 1388 عفرانچی،نژاد به نقل از ز زیبایی(داند  طلبی و فردگرایی می رفاه

از جهت تأثیر بر روابط مادر و فرزند، تأثیر بر اقتصاد خانواده و افزایش انتظارات، خطر 
ارج شدن خانه و فرزندآوري و تغییر الگوي مشارکت زنان از  رقابت با همسر، کم

 مضر و طلبانه هاي جنسیتی به الگوي مردانه و رقابت خانواده محور متناسب با ویژگی
  ).67-61 همان،(کند  تنها براي قشري از زنان فرهیخته، تعریف می
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گرا توجه بیشتري به مقوله نفقه داشته و گنجاندن آن در درامدهاي  رویکرد ذات
 سوزنچی،(کند  مرد خانواده را عاملی جهت کاهش نیاز به اشتغال زنان معرفی می

اهمیت اشتغال مرد در جامعه، بنابراین، تفکیک جنسیتی مشاغل، توجه به ). 1393
دار و حفظ تفاوت و تقویت قوامیت مرد در  آور و زن خانه تقویت خانواده مرد نان

  .ها از مضامین مورد توجه این دیدگاه است سیاست
گرایانه، با فرض برابري حقوقی دوجنس و غلبه مفاهیم  در مقابل رویکرد غیرذات

ر جوامع، ورود آنان به حوزه اشتغال را فرهنگی و اجتماعی در تعیین وضعیت زنان د
این رویکرد گرچه از ابتداي ورود مسئله جنسیت به حوزه . کند عنوان حق تلقی می به

اي مختلفی را تدوین  هاي توسعه گذاري داراي تغییر و تحوالتی بوده و پارادایم سیاست
 درمجموع .هاي مختلف تحلیل جنسیتی نیز بوده است گیري مدل کرده است، مولد شکل

به حضور بیشتر زنان در عرصه اشتغال و تسهیل این فرآیند و افزایش قدرت بخشی 
گیري و رفع هرگونه موانع در این زمینه نظر  زنان در کسب منابع مادي، قدرت تصمیم

  .داشته است
  که با عبارت زن در توسعهنگرش خنثی نسبت به جنسیت: ها شامل این پارادایم

هاي فیزیولوژیک زن و مرد قواعد و  ین رویکرد بدون توجه به تفاوتخوانی دارد؛ ا هم
اگرچه این جریان با در نظر . قوانین مشابهی در سطح گفتمان جنسیتی مدنظر دارد

هاي متفاوت آنان بار مسئولیت زنان  ها و نقش نگرفتن وضعیت متفاوت زنان و مسئولیت
ا به دلیل مبنا قرار دادن بحث گیرد ام را در حوزه خصوصی و خانوادگی نادیده می

، این رویکرد به دنبال )19: 2013گلدینگ، (شود  تشابه در جهت برابري تعریف می
پور  علی(ورود بیشتر زنان به حوزه اشتغال بوده و به عوامل کالن تأثیرگذار توجه ندارد 

  ).1396 و همکاران،

                                                
1. Gender Neutral 
2. Woman in Development (WID) 
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کرد با مبنا قرار  این روی، مشابه جریان زن و توسعه جریان حساس به جنسیت
. دهد دادن برابري میان دو جنس، هنجارها و باورهاي مخالف را مورد انتقاد قرار می

این جریان با اصل  یا همان رویکرد جنسیت و توسعهرویکرد چهارم، جنسیت مثبت
ها در جهت  قرار دادن برابري میان دوجنس تغییرات اساسی در هنجارها و سیاست

  ).19: 2013گلدینگ، (کند  ال میایجاد برابري را دنب
  

  هاي اشتغال  طیف ابعاد جنسیتی سیاست-1نمودار 
  کورجنس خنثی نسبت به جنسیت حساس به جنسیت جنسیت مثبت

تنها برابر  زنان و مردان نه
هستند بلکه تغییر هنجارها 

ها و دسترسی به  و نقش
عنوان جزء کلیدي  منابع به

خروجی سیاست مدنظر 
 است

دان برابرند، زنان و مر
هاي  هنجارها و نقش

جنسیتی و دسترسی به 
منابع براي رسیدن به 
اهداف سیاست مورد 

 .گیرد توجه قرار می

زنان و مردان برابر 
. نیستند اما، مشابه هستند

هاي  هنجارها و نقش
 جنسیتی تأثیرگذار نیستند

. زنان و مردان برابر نیستند
استفاده از هنجارها، 

یی که ها ها و کلیشه نقش
نابرابري جنسیتی را 

  .کنند تقویت می

 منفی و در خالف جهت در جهت تا حدودي در جهت و یا فراتر از آن

 
 

 

  )19: 2013گلدینگ، (برگرفته از 
  دگرگونی سیاست جنسیتی

توجه به نیازهاي جنسیتی، انتقال از شرایط نابرابري در روابط 
ر منابع و جنسیتی در جهت افزایش قدرت و کنترل زنان ب

 حمایت از توانمندسازي زنان

  
                                                

1. Gender Sensitive 
2. Woman and Development (WAD) 
3. Gender Positive 
4. Gender and Development (GAD) 
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ها جهات متفاوتی را دنبال  دهد، دو طیف سیاست چنانکه جدول فوق نشان می
گذاري اشتغال  در سیاست. کنند و به عبارتی مقصد و هدف یکسانی ندارند می
ریزي  ضرورت و اهمیت اشتغال زنان و ابزارهاي مکمل آن، در کنار برنامه توجهی به بی

ها  ها از زنجیره حمایتی و کاهش بار حمایتی دولت توانمندسازي و خروج آنبراي 
خود بوده و  به زمان هم مستقل و متکی توان انتظار داشت زنان هم نمی. جمع نیست قابل

حال تحت تکفل و وابسته بوده و زمینه  ها نباشند و درعین مولد بارمالی بر دوش دولت
گذاري بر مبناي نیازهاي جامعه  ارغ از اهمیت سیاستف. اشتغال براي آنان فراهم نباشد

گذاري در این حوزه باید واجد وفاق در  رسد سیاست و تحوالت موجود، به نظر می
  .سطح گفتمانی نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال زنان و چگونگی آن باشد

 

   روش تحقیق-4
تحلیل . یتی استرویکرد مورد استفاده در تحلیل سیاست در این تحقیق، تحلیل جنس

تحلیل جنسیتی درواقع به دنبال . گیرد جنسیتی مورد نظر در پارادایم انتقادي قرار می
ها و وظایف مورد  گذار از جنسیت است و مفاهیمی چون نقش فهم ذهنیت سیاست

. شود انتظار، برابري و تفاوت، روابط دوجنس و مفاهیم مربوط به قدرت سنجیده می
هاي حوزه اشتغال  ی در این مطالعه کشف این مفاهیم در سیاستمنظور از تحلیل جنسیت

. شود است و از روش تحلیل محتواي کیفی جهت شناسایی این مفاهیم استفاده می
شناختی است که  انداز معرفت زعم هاروي، مطالعات اجتماعی انتقادي شامل یک چشم به

چیزي بیش از صرف عنوان اند و یک تحقیق انتقادي  تنیده در آن دانش و انتقاد درهم
براي . اند شده آوري اي مکانیکی جمع هاست که به شیوه اي از داده انتقاد به مجموعه

هاروي، (شود  شناس انتقادي دانش فرآیندي است که به فهمی از جهان منتهی می روش
بنابراین، جهت دستیابی به این فهم در حوزه اشتغال اسناد مربوط در مراجع ). 3: 1990

هاي  گذاري اجتماعی در ایران شامل مجموعه لوایح و مصوبات دولت ی سیاستاصل
هاي کلی ابالغی از جانب مجمع تشخیص  جمهوري اسالمی ایران، مجموعه سیاست
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مصلحت نظام، مجموعه قوانین و مصوبات مجلس شوراي اسالمی و اسناد مصوب 
الب اسالمی مورد بررسی شوراي عالی انقالب فرهنگی در حوزه اشتغال زنان بعد از انق

بر این اساس دو دسته از اسناد شامل قوانین عام مربوط به اشتغال و قوانین . قرار گرفت
از آنجائی که مجموعه . خاص اشتغال زنان و قوانین داراي مضامین مرتبط انتخاب شد

  .مصوبات نهادهاي مذکور مورد نظر این مطالعه بود، کلیه اسناد تمام شماري شد
 

  ها فته یا-5
گذاري  تحلیل اسناد مختلف حوزه اشتغال وجود رویکردهاي متنوعی از سیاست

گرایانه داراي سیطره غالب نسبت به  دهد؛ که در آن رویکرد ذات جنسیتی را نشان می
ها و قوانین  نوعی در دولت اگرچه این رویکرد به. دیگر رویکردهاي جنسیتی است

هاي  ود؛ اما رویکردهاي جنسیتی گفتمانش هاي مختلف مشاهده می مصوب در دوره
مسلط سیاسی و رویکردهاي اقتصادي آنان نیز بر فراز و فرودهاي نرخ اشتغال زنان 

 با حاکمیت 1385 تا 1375هاي  تعداد زنان کارفرما در طول سال. اند تأثیرگذار بوده
هاي   سالیافته ولی در فاصله  هزار نفر افزایش131 هزار به 16طلب از  گفتمان اصالح

 هزار نفر 31شدت کاهش پیداکرده به  گرا به  و حاکمیت گفتمان اصول1390 -1385
در این دوره )  هزار نفر80بیش از (دیگر بخش اعظم زنان کارآفرین  بیان به. رسیده است

  .اند فعالیت خود را تعطیل کرده
ومی بگیر عم  از سهم زنان مزد و حقوق1390-1385هاي  همچنین، در فاصله سال

بگیر   هزار نفر رسیده که در مقابل بر سهم زنان مزد و حقوق854 به 1039کاسته و از 
علت اصلی این .  هزار نفر رسیده است832 هزار نفر به 625خصوصی افزوده شد و از 

ها و شرکت  ها بیمه هاي عمومی از قبیل بانک تغییر خصوصی شدن برخی از بنگاه
  ).171 :1394 ل سیگر، مدنی، به نق1394کریمی (مخابرات است 

  
  



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     12 

  )تمایزمحور(گرا   رویکرد ذات-5-1
شناسایی هستند که این  هایی در مجموعه اسناد قابل گرا مقوله از منظر رویکرد ذات

دهند با این تفاوت که این تمایز را  ها حفظ تفاوت را در دستور کار خود قرار می مقوله
این رویکرد تفسیر . کنند مرد تفسیر میمحورانه خلقت زن و  در راستاي اهداف مکمل

هاي دوجنس، حقوق و تکالیف و حضور در عرصه خصوصی و  خاصی در مورد تفاوت
گرایی را جایگزین فردگرایی براي زنان  تفوق رویکرد محلی جنسیتی داشته و خانواده

 هاي اشتغال چون سیاست(در میان قوانین حوزه اشتغال زنان قوانین خاص زنان . کند می
از مصوبات ) هاي زنان زنان در جمهوري اسالمی ایران، منشور حقوق و مسئولیت

شوراي عالی انقالب فرهنگی نسبت به قوانین عام اشتغال چون قانون کار و قوانین 
دهنده  در ادامه مقوالت بازتاب. کنند گرایانه را دنبال می استخدامی بیشتر مضامین ذات

  .این رویکرد آمده است
گذار، مادري و همسري   از منظر سیاستلویت مادري و همسري،او. 5-1-1

شده است و انجام کامل وظیفه مادري و تقدیس آن  ترین وظیفه زنان مطرح عنوان مهم به
، مصوب )ز.ا.س(هاي اشتغال زنان  سند سیاست. هاي مالی مدنظر است فراتر از قیاس

است جمهوري هاشمی زمان با ری  هم1370شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال 
. گذاري اشتغال زنان مطرح کرده است دفعات اهمیت مادري را در سیاست رفسنجانی به

، ایفاي نقش مادري، قداست مقام مادر، تربیت نسل آینده، مدیریت 1مثال، ماده  عنوان به
مثل مرخصی با حقوق، تقلیل (، مقررات و تسهیالت براي شغل مادرانه 10ماده . خانه

، مزایاي بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداري از ساعت کار
هاي  ، فرصت12ماده ). تأمین اجتماعی در مواقع بیکاري، بیماري، پیري یا ناتوانی از کار

دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت  شغلی مناسب براي مادران خانه
  .ر و تسهیالت تعاونیوقت و بامنظور کردن مزد در قبال کا

. ، است)ب.و.ن.ا.ق(وقت بانوان  از دیگر اسناد این حوزه، قانون اشتغال نیمه
نوعی موافقت در جهت حضور  تصویب این قانون در دوران جنگ صورت گرفت و به
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به . زنان در عرصه اقتصادي بود و همچنان انجام وظیفه خانگی در اولویت بوده است
کند که خانواده یک  ، رییس جمهور به زنان یادآوري می)5/10/1370(گزارش کیهان 

: 1999رستمی، (گیرد  هاي زنان را در برمی نهاد طبیعی براي زنان است و اساس فعالیت
 بر اساس الحاق یک تبصره در مجلس پنجم براي همان 76این قانون در سال ). 130

کند این  چهارم تغییر می دسته قبلی زنان بنا به درخواست و موافقت مقام مسئول به سه
درواقع در دوره اصالحات این قانون . طرح از سوي نمایندگان تقدیم مجلس شده بود

 در دوران ریاست 90دهد و در سال  مجوز حضور بیشتر در عرصه کار را به زنان می
، شرط رسمی بودن، براي مادران شاغل داراي 1نژاد، در تبصره ماده  جمهوري احمدي

که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده ) شدید و خیلی شدید (فرزند معلول
گذار از این قانون در جهت حمایت و  رسد سیاست به نظر می. شود باشد، حذف می

  .تثبیت وظیفه مراقبتی زنان استفاده کرده است
هاي اجتماعی  هاي پیشگیري و بازتوانی زنان از آسیب سند سیاست

اي فرهنگی اجتماعی زنان در دوره ریاست جمهوري ، از مصوبات شور)آ.ز.ب.پ.س(
هاي تکوینی میان زنان و مردان را برجسته کرده و وظیفه مادري را  خاتمی نیز تفاوت

. این سند در مقدمه، زنان را مادران آینده خوانده است. براي زنان مشخص ساخته است
رزندان در عنوان مربی تربیت ف اولویت مادري و همسري و وظیفه اصلی زن به

 نیز از 1370مصوب ) ك.ز.م.ب.ط(نامه طرح بررسی مشکالت زنان کارگر  تصویب
هاي اولیه  اهمیت مادري مخصوصاً در سال. گذار است مفاهیم نظري مدنظر سیاست

گذار در کنار اسناد کلی حوزه اشتغال، منجر به تدوین  زندگی کودك در نزد سیاست
مصوبه دولت ) د.ق(در قانون دورکاري . استقوانین خاصی چون دورکاري، نیز شده 

، در 4گرا، در تبصره ماده  زمان با مجلس هشتم و تسلط گفتمان اصول نژاد و هم احمدي
 سال 6رقابت با دیگر متقاضیان، اولویت را به زنان باردار و مادران داراي فرزند زیر 

اوت میان دو هاي مختلف ضمن پذیرش تف گذار در دوره بنابراین، سیاست. دهد می
هایی جهت حفظ این جایگاه و حفظ تعریف وظایف مادري و مراقبتی براي  جنس طرح
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هاي مادري، از این منظر، اهمیت رابطه مادر و  و دلیل اولویت دادن به نقش. زنان دارد
منظور تحقق  گیري نظام اجتماعی اسالم، به ویژه در سنین کودکی و جهت فرزند به

  ).157: 1388 بستان،( است اي سالم و صالح جامعه
شده است؛ حفظ تفاوت در الگوي  عنوان حق نیز دیده  همسري عالوه بر وظیفه به

هاي مربوط به این  ازجمله مصداق. شده است مثابه حق در نظر گرفته اشتغال زنان به
است که حق و مسئولیت ) ز.م.ح.م(هاي زنان   منشور حقوق و مسئولیت71مقوله ماده 

هاي الزم در مدیریت خانه و خانواده و تربیت و پرورش فرزند  ب مهارتآگاهی و کس
  .را براي زنان قائل است

گذار براي زنان با تخصص باال  که سیاست  درحالیاشتغال مضر،. 5-1-2
، اما در سطح زنان کارگر در مقدمه کند هاي آشتی نقش را تجویز می سیاست

کرات به معایب اشتغال اشاره  فرهنگی بهك از مصوبات شوراي عالی انقالب .ز.م.ب.ط
عدم تربیت صحیح فرزندان و برهم خوردن نظام خانواده و : این معایب شامل. شود می

هاي جسمانی ناشی از کار در  هاي متفاوت در محیط کار و بیماري و ناراحتی ایجاد تنش
ت حاد و تنها حضور زن در اشتغال را به دلیل مشکال. منزل و خارج از منزل است

  2.کند اقتصادي توجیه می
گذار با تعریف اهمیت انجام وظایف  سیاستحریم خصوصی مهم، . 5-1-3

مادري، همسري و مراقبتی براي زن، حضور او در حوزه خصوصی و جهت انجام 
هاي مشخصی را براي  گذار نقش دیگر، سیاست عبارت به. داند وظایف مذکور را الزم می

                                                
-      هـاي زنـان    تـسهیالت الزم بـراي اسـتفاده از توانـایی     : هاي اشتغال زنـان      سند سیاست  7از مصادیق آن ماده

اي که اهتمام آنان به ایفاي نقش خود در خانواده و شرایط  گونه فراهم آید به  کرده  کارشناس، متخصص و تحصیل   
  .گیري از فعالیت اجتماعی نشود  به کنارهمنجر زندگی،

- 4زا بودن محیط کار اجتماعی و مضر بودن آن براي زنان، ماده  فرض آسیب مصداق دیگري از این نگرش پیش 
اي مهیا شود که زمینه رشد معنـوي، علمـی و    گونه شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به     : ز، عبارت از  .ا.س

اي وارد  شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سالمتی فکري و روحی و جسمی آنان لطمـه          اي آنان فراهم      حرفه
  .نیاید
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هاي  عنوان تفاوت عنوان کلیشه بلکه به ها را نه به  این نقشکند و حفظ زنان تعریف می
  .گیرد هاي تکوینی براي زنان در نظر می تکوینی و حق حفظ تفاوت

گذار در شرایطی  حریم خصوصی، به این معنا که فضاي خصوصی در نزد سیاست
که زنان در آن شاغل نیز باشند فاقد نفوذ از طرف بازرسان و منابع رسمی کنترل 

، ورود بازرسان کار به )ك.ق( قانون کار 98طبق تبصره ماده . ضعیت شاغلین استو
  .هاي خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود کارگاه
در جهت جذابیت بیشتر و قدرت بخشی مالی ارزشمندي کار خانگی، . 5-1-4

جام کار در فضاي به زنان و نگرش دینی مبتنی حق زن بر دریافت درآمد به ازاي ان
خانگی، دین طرح اجرت خدمت، اجر رضاع و یا استخدام خدمتکار را مطرح کرده 

ز، باید ارزش معنوي و مادي .ا. سند س1مطابق ماده . )157: 1382 عالسوند،(است 
ارزش مادي و معنوي کار . نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود

آ، نیز لحاظ شده است .ز.ب.پ.، با عنوان اقتصاد در سند س سومزن در خانه در مؤلفه
، مبنی بر محاسبه ارزش کار زن در اقتصاد خانواده و ملی بر این ز.م.ح. م98و ماده 

نیز در جهت ) ز.ب.ا.ط.ق(دار  قانون طرح اجراي بیمه زنان خانه. مضمون تکیه دارد
دیگر در اسناد مختلف و  عبارت به. ارزشمندي کار خانگی و شغل خانگی است

هاي مختلف سیاسی همچنان ارزشمندي کار خانگی مطرح بوده  هاي تسلط گفتمان دوره
  .است

الگوي اشتغال زنان در جمهوري اسالمی تکالیف و حقوق متفاوت، . 5-1-5
هاي تکوینی زن و مرد در نظر گرفته  ایران، حقوق و تکالیف متفاوتی را بر مبناي تفاوت

هاي خانوار را به مرد سپرده است و مرد را  دیگر، وظیفه تأمین هزینه تعبار به. است
                                                

-       هـا در خـانواده بـا ایجـاد      تأکید بر تواناسازي اقتصادي زنان از طریق احتساب ارزش مادي و معنوي کار آن
 .بسترهاي قانونی و فرهنگی الزم

- داري در صورت تقاضا و حق حمایت از تأثیر کار زن  ر خانهحق دریافت دستمزد از همسر در برابر انجام امو
  در منزل بر اقتصاد خانواده و درآمد ملی
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مندي  هزینه عائله کننده کمک بر این اساس دریافت. سرپرست خانواده تعیین کرده است
به دلیل قوامیت مرد در . ها هستند عنوان مسئول تأمین هزینه نیز مردان خانواده به

: 1382عالسوند، (معنوي خانواده نیز هست خانواده، مرد مسئول تمام امور مادي و 
ز مبنی بر حق نفقه .م.ح. هاي این مقوله عبارت از ماده پانزدهمم برخی مصداق). 61

 این سند مبنی بر حق برخورداري از حقوق مالی در ایام زوجیت و 28 و ماده دختران
  . است آن مبنی برحق دریافت مهریه93ماده 

ست خانواده است و سرپرستی زن در شرایط  در مجموعه اسناد، مرد سرپر
پدر، همسر و دولت در سرپرستی . شده است ازکارافتادگی و فقدان حضور مرد پذیرفته

 قانون مقررات استخدامی 160هایی از آن شامل ماده  مصداق. داراي اولویت هستند
ن مبالغی مزایاي مستمر کارکنا: شامل) ا.ن.ا.م.ق(نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 

هزینه  هزینه مسکن و کمک عنوان کمک تکفل آنان به تناسب تعداد عائله تحت است که به
 تبصره دوم، کارکنان زن مشمول این قانون 161گردد و در ماده  مندي پرداخت می عائله

مندي  هزینه عائله را که داراي همسر ازکارافتاده و تحت تکفل باشند را مشمول کمک
 1370نون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  قا9موضوع ماده 

نیز ) ع.ه.ا.ا.آ( نامه مقررات استخدامی اعضاي هیات علمی  آیین36ماده . قراردادهاست
مندي به مردان شاغل و بازنشسته و زنان در شرایط خاص را مطرح  پرداخت حق عائله

                                                
-مسکن، پوشاك، تغذیه سالم و کافی و تسهیالت بهداشتی جهت تأمین :  حق برخورداري دختران از نفقه شامل

  .سالمت جسمانی و روانی آنان
- گونه دخل و تصرف در آنحق تعیین مهریه و دریافت آن از همسر و هر.  
- مندي هزینه عائله اي تحت عنوان کمک هزینه نامه کمک به عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول این آیین 

گردد، تبصره  هزینه اوالد پرداخت می اي تحت عنوان کمک هزینه و در صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک       
خانوار که همسرشان متوفی، معلول یا  ن شاغل و یا بازنشسته سرپرستبگیر و همچنین اعضاي ز بانوان وظیفه: یک

مندي  هزینه عائله دارند، از کمک موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را به عهده ازکارافتاده کلی بوده و به
  .شوند هزینه اوالد برخوردار می و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک
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نیز ) پ.خ.ق.ا(یراپزشکان  الحاقیه قانون مربوط به خدمات پزشکان و پ9ماده . سازد می
التحصیل بعد از  کند، بدین مضمون که خدمات بانوان فارغ تبعیت از همسر را مطرح می

 که به تبعیت از همسر و با کسب پروانه خاص یا مجوز از وزارت 4/3/1360تاریخ 
اند  وظیفه کرده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بهداري در مناطق غیرمجاز انجام

ز .م.ح.همچنین، م. بنابراین، تبعیت از همسر در اولویت قرار دارد. باشد اسبه میمح قابل
 حق برخورداري دختران از سرپرستی شایسته 14مصوب دوران اصالحات نیز در ماده 

 حق داشتن سرپرست براي دختران بدسرپرست و 192را مطرح ساخته است و در ماده 
 حق حمایت در 97ماده .  کرده استسرپرست را با رعایت مصلحت آنان عنوان بی

سرپرستی و بد سرپرستی و ایجاد امکانات جهت  صورت فقر، طالق، معلولیت، بی
  .ها را مطرح ساخته است توانبخشی و خودکفایی آن

اند، اما  ها وابستگی زنان به مردان را در حوزه درآمدي حفظ کرده گرچه سیاست
کننده اشتغال زنان بدون  وضع تسهیلدولت در نقش سرپرست از موضع حمایتی به م

ت، .پ. ب39بند ب ماده . سرپرست و کاهش نقش مساعدتی گام برداشته است
هاي حمایتی  توانمندسازي و خروج ساالنه ده درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه

  .استثناء سالمندان و معلولین ذهنی را در دستور کار قرار داده است به
هاي  گیرد که در آن گفتمان هایی را در برمی ، گزارهبومیرویکرد محلی یا . 5-1-6

گذار داراي تفوق  جنسیتی دینی و یا گفتمان جنسیتی جمهوري اسالمی در نظر سیاست
نوعی  هایی که همه به مبنا، گزاره بر این . شود المللی تفسیر می بر رویکردهاي بین

                                                
- که   همسر دائم جز درصورتی- الف :اند از بگیران مشمول این قانون عبارت  مستمري- 164ه قانون ارتش، ماد

نموده است که همسرش مخارج وي را تأمین می شوهر درصورتی -بشوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و 

- لحت سرپرست و بدسرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مص حق دختران بی
  آنان و برخورداري از حمایت و نظارت حکومت

-تقویت فرهنگ حمایت اقتصادي زن توسط خانواده هاي سرپرستی مرد و وضعیت تبعی زن  از دیگر مصداق 
  1382آمصوب .ز.ب.پ.س(خصوصاً همسر
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گرایی گنجانده   یا بومیکننده این نوع بینش و نگاه هستند در مقوله محلی تداعی
خانواده با ) الف. اسناد حوزه اشتغال چند نوع نگاه بومی به زن را دارا است. شوند می

تعمیم رویکرد محلی در سطح کشورهاي اسالمی و جهان و انتقاد به ) محوریت زن ب
  گفتمان جنسیتی غرب

اسی مختلف هاي سی ها و گفتمان  این مقوله در دوره با محوریت زن،خانواده) الف
از . گذاري اشتغال زنان است نیز مورد توجه بوده و به عبارتی نقطه مرکزي مدل سیاست

برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري : مصادیق آن عبارت از
مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، . 3-18بند ) ت.ا.ب(اسالمی ایران 

هاي متعالی شخصیت اسالمی  شئونات خانواده و ارزشآموزشی و اقتصادي با حفظ 
هاي اساسی کامالً مشابه برنامه  مشی  خط13در بند ) ت.د.ب(زن، برنامه دوم توسعه 

، در جهت تنظیم لوایح مربوط )ت.چ.ب( برنامه چهارم توسعه 111، بند ب ماده اول
ه مبنی بر تقویت هاي کلی خانواد به تحکیم نهاد خانواده، دستیابی به اهداف سیاست

نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفاي حقوق شرعی و قانونی زنان در همه 
 این برنامه که مختص 102و ماده ) ت.ش.ب( برنامه ششم توسعه 101ها در ماده  عرصه

هاي الگو و سبک  خانواده و ارائه راهکارهایی جهت تقویت خانواده بر مبناي شاخص
 است و حمایت از خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، زندگی اسالمی ایرانی

هاي خانواده محور را مدنظر دارد، وظیفه صیانت از خانواده، نقش  ها و بنگاه تعاونی
ز .ا. س10 و 1اصلی در خانواده، نقش تربیتی و سازنده زن در خانواده در مقدمه و مواد 

هایی از  ز، همه مصداق.م.ح. م21و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده در بند 
  .اهمیت خانواده با محوریت زن در مجموعه اسناد هستند

                                                
- 13-            مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشـی و اقتـصادي بـا حفـظ شـئونات خـانواده و  

  هاي متعالی شخصیت اسالمی زن ارزش
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، تعمیم رویکرد تعمیم رویکرد محلی در سطح کشورهاي اسالمی و جهان) ب
ها در قوانین  داخلی و گفتمان خاص جنسیتی جمهوري اسالمی در مجموعه سیاست

سطح اول گسترش این . وده استگذار ب خاص اشتغال زنان، در دو سطح مدنظر سیاست
نظر در خصوص استفاده از این نوع نگاه  دیدگاه در سطح کشورهاي اسالمی و تبادل

ز به آن پرداخته .م.ح. جنسیتی در سطح کشورهاي اسالمی که در نهمین نکته سندم
ها در سطح   همین سند، اعالم دستاوردهاي این دیدگاه88است و سطح دوم در ماده 

گذار با فرض تفوق رویکرد جنسیتی بومی خواستار  دیگر، سیاست بیان  به.جهانی است
  .گسترش آن در سطح محلی و جهانی است

 در اسناد خاص زنان، حضور زن در حضور مشروط در حوزه عمومی،. 5-1-7
ها را  این شروط طیفی از گزاره. عرصه عمومی در کنار تحقق شروط دیگر آمده است

  : ازندگیرد که عبارت در برمی
 هاي مادري، همسري و مراقبتی در حوزه خصوصی انجام وظایف و نقش)  الف

هاي شغلی، مسئول رعایت  ، زن عالوه بر مسئولیتحفظ عفاف در حوزه عمومی) ب
ز این وظیفه را بر .م.ح. م105و حفظ امنیت و عفاف فضاي شغلی نیز هست؛ ماده 

، ایجاد و گسترش فضاهاي میتفکیک فضا در حوزه عمو) دوش زنان نهاده است، پ
 1032هاي مختلف جهت حضور زنان در عرصه عمومی، ماده  خاص زنانه در حوزه

 آن بر تشکیل و گسترش مراکز 87ز حق مشاوره شغلی توسط زنان و ماده .م.ح.م
  .کند تحقیقاتی با مدیریت زنان اشاره می

ز .ا. س5، ماده تفکیک نوع شغل و اهمیت اشتغال زنان در برخی مشاغل) ت
مشاغلی که پرداختن به آن از سوي ) نخست: بندي مشخصی از مشاغل دارد، شامل دسته

مشاغلی که با ) هاي پزشکی و تدریس، دوم شارع مطلوب است مانند مامایی و رشته

                                                
- مسئولیت زنان پژوهشگر در ارائه دیدگاه و تبیین دستاوردهاي مثبت دینی و ملی در زمینه مسائل زنان به جهانیان  
- حق برخورداري زنان از مشاوره شغلی و کاریابی توسط بانوان  
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هاي بانوان ازلحاظ روحی و جسمی مناسب است مانند علوم آزمایشگاهی،  ویژگی
مشاغلی که ) ري اجتماعی و مترجمی، سوممهندسی الکترونیک، داروسازي، مددکا

گونه مزیت و برتري در آن براي شاغالن وجود ندارد و مالك آن تخصص و تجربه  هیچ
) و چهارم) هاي فنی و خدماتی کارگري ساده در سایر رشته(است و نه جنسیت 

هاي اعتقادي  مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش
  .نشانی براي بانوان نامناسب است مانند قضا و آتش) فرهنگی و اجتماعی(

هاي جسمی و روحی زن و تناسب نوع شغل با آن، در رویکرد  توجه به ویژگی
، مدعی  سوره نساء19برخی مفسران با تمسک به آیه . جنسیتی دینی مورد توجه است

 طباطبایی،( و توان وي هستند ها تناسب امور اقتصادي و نوع و میزان کار زن با ویژگی
 یوسفی، از  نقل   به270،269، صص 1375 جوادي آملی، /255، ص 4، جلد 1394
ها مورد نظر  همچنین توجه به نیاز جامعه زنان به برخی مشاغل مربوط به آن). 1390

نامه   در مجلس پنجم و آیین1377 در سال در این راستا در قانونی. گذار است سیاست
شود که مواد مختلفی در خصوص   در هیات وزیران تصویب می1380ر سال مربوط د

نامه، اقدامات   آیین5ازجمله، ماده . شود تفکیک جنسیتی در حوزه درمان، مطرح می
تشخیصی، درمانی و مراقبتی در مؤسسات پزشکی باید با حفظ حق اختیار بر اساس 

جنس به عمل آید مگر  ی همموازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فن
هاي پس از  همچنین طی سال. پذیر نباشد در مواردي که به علت ضرورت این امر امکان

 برابر شده 50 برابر و تعداد پزشکان متخصص زن 16انقالب آمار پزشکان عمومی زن 

                                                
-         ُأَنْ تَرِث نُوا لَا یحِلُّ لَکما الَّذِینَ آما أَنْ یـأْتِینَ     یا أَیه وهنَّ إِلـَّ ا آتَیتُمـضِ معوا بِببنَّ لِتَذْهضُلُوهلَا تَعا وکرْه اءوا النِّس

ینَۀٍ وبرُوفِ بِفَاحِشَۀٍ معنَّ بِالْماشِرُوهفِیهِ خَیرًا کثِیرًاع لَ اللَّهعیجوا شَیئًا وی أَنْ تَکرَهسنَّ فَعوهتُمفَإِنْ کرِه  

- نون انطباق فنی و اداري مؤسسات پزشکی با موازین شرعقا  
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 درصدي زنان 25و اتخاذ رویکرد تبعیض مثبت مبنی بر سهمیه ) 1397دانشجو،(است 
  . نیز در همین راستاست1372ستیاري پزشکی مصوب در آزمون د

اي  رسد برابري فرصت گزینه ، گرچه به نظر میبرابري فرصت مشروط) ت
گذار برابري فرصت را  محور باشد اما سیاست هاي تشابه برابرمحورانه و مبتنی بر ارزش

زن  عالوه بر حمایت قانونی یکسان از مرد و ك. ق6ماده  .مشروط مطرح کرده است
 نیز این برابري 2ز ماده .ا.در سند س. سازد امکان فرصت برابر براي اشتغال را مطرح می

اما برابري . شده است گذار مطرح عنوان الزمه عدالت اجتماعی در نزد سیاست فرصت به
ز حق اشتغال .م.ح. م101مثال در ماده  عنوان به. در بسیاري از اسناد با قیودي همراه است

گذار در برخی  سیاست. نونی با رعایت قوانین اسالمی مورد نظر استبعد از سن قا
اسناد برابري فرصت را موردتوجه قرار داده است اما به نظر برابري فرصت همراه با 
قیود اسالمی جهت جلوگیري از نزدیکی به رویکرد تشابه محور موردتوجه اکید 

  .گذار بوده است سیاست
وزه عمومی، اغلب براي دو طیف از زنان شامل عالوه بر موارد فوق، حضور در ح

گذار،  زنان نخبه و در سطوح باالي دانشی و مدیریتی و زنان محروم به بیان سیاست
دیگر، تدوین سیاست حمایتی جهت حضور گروه  عبارت به. فاقد سرپرست، مطرح است

 گذار بوده زنان متخصص و در سطوح باالي شغلی در عرصه عمومی موردنظر سیاست
  .است

                                                
-  تواند زنان را با حفظ موازین  ا، نیروي انتظامی می.ن.ا.م. ق20از دیگر مصادیق تفکیک مشاغل خاص زنان ماده

  .صورت کارکنان انتظامی یا کارمند استخدام کند اسالمی در مشاغلی که مستلزم بکارگیري زنان است به
-   کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیلـه کـه باشـند از         اجبار افراد به کار معین و بهره      ،  6ماده

ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد  حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زنان و مانند این
به آن مایل است و مخالف اسالم و مـصالح  یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که    

  .عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند
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دهنده پذیرش  هاي مربوط به حضور مشروط زن در عرصه عمومی نشان مقوله
هاي جنسیتی در این شرایط همچنان مطرح  حضور زن در عرصه عمومی است، اما نقش

  .هستند
  
 )محور تشابه(گرا  رویکرد غیرذات. 5-2

زمان با گسترش  اي، رویکرد زن در توسعه که هم هاي توسعه در میان پارادایم
گذاري را مبنا قرار داده   مطرح شد، استاندارد مردانه در سیاست70درنیزاسیون در دهه م

طورکلی حوزه  و افزایش برابري و تشابه در مشارکت در عرصه آموزشی و شغلی و به
هاي تولیدي زنان تمرکز داشته و از  این رویکرد بیشتر بر جنبه. عمومی را در نظر دارد

فرض تغییر شرایط زنان بعد از دستیابی به  ن به دلیل پیشنقش بازتولیدي زندگی زنا
هاي سیاستی این رویکرد  پیشنهاد. کند پوشی می قدرت اقتصادي برابر با مردان، چشم

هاي مربوط به روابط جنسیتی ورود  نگر لیبرال بوده و به چالش مشابه نظرات زنانه
ات قانونی در جهت طرفی نسبت به جنسیت، اصالح بی) 1989 راسگیبر،(کند  نمی

 تامپسون،(اند  برابري و شباهت بیشتر، فرصت برابر، تبعیض مثبت موقت از آن جمله
  ).57: 1387 تانگ،( )2003

هاي نظریه   با انتقاد از محدودیت70رویکرد زنان و توسعه نیز از نیمه دهه 
زنان و این دیدگاه بر روابط بین . گذاري جنسیتی شد مدرنیزاسیون وارد مباحث سیاست

نگر مارکسیستی و نئومارکسیستی  فرآیند توسعه نظر دارد و تحت تأثیر نظریات زنانه
هاي خانگی زنان در فرآیند توسعه را مورد انتقاد  است و غفلت نظریات توسعه از نقش

هاي خانگی و مراقبتی زنان و محاسبه آن در حوزه  دهد و توجه به نقش قرار می
  ).1989راسگیبر، (اقتصادي مورد مطالبه است 

نگر   و با مبانی فلسفی دیدگاه زنانه80رویکرد جنسیت و توسعه در دهه 
و روابط ) در تولیدمثل، تولید و مراقبت(هاي مختلف زنان  سوسیالیستی با توجه به نقش

بر اساس این رویکرد مدل تحلیل ) 1989همان،(قدرت بین دو جنس شکل گرفت 
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انه موزر و لوي نیز شکل گرفت که تحلیل گ جنسیتی چون مدل چارچوب نقش سه
دهد  گانه زنان را هدف قرار می هاي سه ریزي براي توازن نقش جهت برنامه

این رویکرد به دنبال قدرت بخشی به زنان و تقویت عاملیت و خروج ). 2016آموه،(
کننده منفعل خدمات رفاهی است و جریان سازي جنسیتی و قدرت  زنان از دریافت

درمجموع رویکردهاي ). 1989راسگیبر، (کند   در مالکیت را دنبال میبخشی زنان
اي حذف موانع قانونی مشارکت، افزایش قدرت بخشی به زنان، افزایش برابري  توسعه

تر  اي تر و در قالب جریان سازي جنسیتی، اصالحات ریشه را مطالبه و در موضع برابرانه
هاي مختلفی  بدین منظور مدل. اند دادهجهت ایجاد برابري میان دوجنس را هدف قرار 

هاي تحلیل جنسیتی، وجود  عنوان یکی از مدل  بهاند که مدل مک فیل شده نیز تدوین
اي و میزان گرایش به تشابه و تمایز دوجنس و بحث قدرت  رویکردهاي مختلف توسعه

کانر و (دهد  و حضور در حوزه عمومی و خصوصی را مورد سنجش قرار می
  .هاي مرتبط با این مفاهیم آمده است در ادامه مقوله). 2011نتینگ،
اي است که در   گزارهدستمزد برابر دستمزد برابر به ازاي کار برابر،. 5-2-1
. آمده است) قوانین خاص و عام این حوزه(هاي مختلف قوانین مربوط به اشتغال  بخش

ه در شرایط مساوي در ك براي انجام کار مساوي ک. ق38مثال، بر اساس ماده  عنوان به
 9گیرد باید به زن و مرد حقوق مساوي پرداخت شود و یا ماده  یک کارگاه انجام می

 را منظور "الزحمه و مزایاي مساوي ز در تعیین ارزش کار در شرایط مساوي حق.ا.س
این .  نیز این را موردتوجه قرار داده استز.م.ح. م104همچنین، ماده . داشته است

 این قانون نیز 101ت در بند الف ماده .چ.ن اصول بنیادین کار در سند بعنوا اصل به
  .آمده است

هاي این   ازجمله مصداقآموزي، برابري فرصت در اشتغال و مهارت. 5-2-2
ز که اشتغال زنان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي را .ا. س2مقوله، ماده 

                                                
1. McPhail 

- حق برخورداري از مزد و مزایاي برابر در شرایط کار مساوي با مردان و سایر زنان 
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 بخش 7بند چهارده ماده . داند معه میازجمله شرایط تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جا
برداري  اي و بهره وحرفه ت، گسترش و تقویت مراکز آموزش فنی.د.اشتغال سند ب

کامل از امکانات براي افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیرماهر را در دستور کار 
راي مهارت آموزشی از طریق کارورزي و شرایط برابر کارورزي ب. است اجرا قرار داده 

هاي شغلی در همین برنامه در بخش مربوط به اشتغال  دو جنس جهت افزایش مهارت
گذار به مهارت محوري، در سند  هاي دیگر از توجه سیاست مثال. آمده است) 7-15(

هاي  وپرورش را در زمینه مهارت  آمده است که کارکنان آموزش52ت نیز در ماده .چ.ب
  .ه قرار داده استمربوط به فناوري اطالعات مورد توج

هاي اشتغال زنان سه نوع   سیاستگیري، قدرت بخشی نهادي، تصمیم. 5-2-3
ها و  حمایت از اشتغال زنان در قالب تعاونی. 1. اند قدرت بخشی به زنان را دنبال کرده

. 3ها و نهادهاي زنانه و یا نهادهاي با مدیریت زنان و  حمایت از سمن. 2خوداشتغالی، 
ت در .د.مثال، سند ب عنوان به. گیري ان از طریق حق دخالت در تصمیمقدرت بخشی زن

ت .چ. سند ب111ماده . سازد  تسهیالتی جهت خوداشتغالی زنان مطرح می12تبصره 
ت .س.ب. دهد ها و نهادهاي زنانه را مورد توجه قرار می بند د نیز لزوم توجه به سمن

اي  وحرفه هاي فنی گذاري آموزش است نیز امکان حضور مسئول زنان در سی151در ماده 
ز نیز حق .م.ح. م82همچنین، ماده . دهد گذاران قرار می را در دستور کار سیاست
  .است گذاري را مدنظر قرار داده  مشارکت بانوان در سیاست

نگر  ، این مقوله اگرچه از مطالبات سیاستی نظریات زنانهتبعیض مثبت. 5-2-4
 در حوزه عمومی است؛ اما به لحاظ مفهومی در اسناد لیبرالی جهت افزایش حضور زن

                                                
-     دهد درصدي از اعتبارات جاري و عمرانـی   هاي اجرائی اجازه می ت نیز به دستگاه  .س. ب 150بند الف ماده

 54ماده . هزینه کنند) خارج از نظام آموزش عالی رسمی    (هاي آموزشی ضمن خدمت       خود را براي اجراي دوره    
  .هاي شغلی هاي آموزش ضمن خدمت جهت افزایش سطح کارایی و مهارت ت، دوره.چ.ب
-     هاي الزم براي افـزایش   ت در خصوص طرح.س. ب158 از دیگر مصادیق توجه به خوداشتغالی بند ب ماده

  هاي اشتغال زنان فرصت
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شناسایی است و  در سه جهت، توانمندسازي، آشتی نقش و اصالحات ساختاري قابل
هاي  برخی از سیاست. اي همراستاست هایی از رویکردهاي مختلف توسعه با گزینه

ي ها سیاست. 1کند، مانند  تبعیض مثبت حضور زن در عرصه عمومی را تسهیل می
  ها و صرفاً براي زنان  ها و مهارت تبعیض مثبت در جهت افزایش توانمندي

. کند هاي مختلف زنان کمک می زمان نقش هاي آشتی نقش که به انجام هم سیاست. 2
تواند منجر به ایجاد تغییرات ساختاري و  هاي تبعیض مثبت می اما برخی از سیاست

تبعیض مثبت در جهت . 3عنوان  ن بههنجاري و در جهت برابري بیشتر شود که از آ
نگر  شود که در گفتمان جنسیت و توسعه برگرفته از نظریات زنانه تغییر ساختاري یاد می
کار، تغییرات در نگرش جامعه نسبت به  مفاهیمی چون تقسیم. سوسیالیستی قرار دارد

  .توانمندي زنان در این حوزه قرار دارند
ت توانمندسازي زنان جهت برآوردن .چ. ثال دربم عنوان ، بهتوانمندسازي زنان) 1

شده است و یا کمک به تقویت  نیازهاي موردنیاز جامعه چون آشنایی با فناوري مطرح
هاي  گیري تشکل سازي شکل نهادهاي زنانه و قدرت بخشی به زنان از طریق امکان

گذار بوده  ستهاي زنانه در عرصه اشتغال مدنظر سیا نهاد با مدیریت زنان و تعاونی مردم
 همین سند مبنی بر افزایش مهارت 54ت و ماده .چ. سند ب بند ل52ماده . است

هاي آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد  و دوره  ویژه براي زنان  شغلی به
هاي شغلی آنان  منظور افزایش سطح کارایی و ارتقاي مهارت تصدي کارکنان به

 بند د که افزایش 95مدت و ماده  هاي کوتاه زشاز طریق آمو) خصوص براي زنان به(
ویژه براي سه دهک پایین درآمدي و ماده  هاي شغلی و زندگی به توانمندي و مهارت

  .اند هاي زنان متناسب با نیازهاي جامعه را مدنظر داشته  تقویت مهارت111
اول، آشتی نقش در . گذار است  از چند منظر مورد توجه سیاستآشتی نقش،) 2

زه عمومی که براي این منظور زنان متخصص و در سطوح باالي تحصیلی و شغلی حو

                                                
-  وپرورش در زمینه فناوري اطالعات روزآمد کردن دانش و مهارت کارکنان آموزش: 52بند ل ماده  



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     26 

اند و رویکرد دوم آشتی نقش براي سایر زنان از طریق امکان اشتغال در  مورد توجه بوده
باال آشتی نقش و براي  گذار براي زنان متخصص و در رده سیاست. فضاي خانگی است

ه زندگی کودك و شغل مادرانه و یا بازگشت به هاي اولی سایر زنان تسهیالت براي سال
هاي این نگرش در متون و  برخی از مصداق. دهد خانه و مشاغل خانگی را پیشنهاد می

  :اسناد شامل موارد زیر است
 مبنی بر تسهیالت براي زنان متخصص تا براي خانواده از فعالیت 7ز ماده .ا.در س

هاي شغلی مناسب براي مادران   فرصت12اجتماعی دست نکشند؛ در این سند در ماده 
دار در محیط خانه و در کنار فرزندان بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد  خانه

-6(ت بخش اشتغال .د.در سند ب. شده است در قبال کار و تسهیالت تعاونی نیز مطرح
ك .در ق. ، توسعه و حمایت از مشاغل کوچک و خانگی را مدنظر قرار داده است)3

 نیز الزام کارفرما بر ایجاد مراکز مناسب چون شیرخوارگاه و یا مهدکودك جهت 78ماده 
  .نگهداري کودك و شیرخوار آمده است

درك  هاي حوزه اشتغال قابل ، از چند منظر در سیاستاصالحات ساختاري) 3
هایی که موجب افزایش حضور پدر در انجام وظایف تربیتی کودك  سیاست. 1. است

ز این موضوع را تحت عنوان حق مشارکت و .م.ح.  سندم37 به عبارتی ماده .شوند می
از طرف دیگر حضور پدر در واقعه . حمایت در تربیت فرزند براي زن قائل شده است

 بند الف قانون 103شده است، طبق ماده  تولد نیز در قالب مرخصی پدرانه مطرح
گانه،   مردان شاغل در قواي سهاالجرا شدن این قانون کلیه ت، از تاریخ الزم.ش.ب

شوند از سه روز مرخصی  هاي دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می بخش
تدوین قوانینی که موجب اصالح بینش جامعه نسبت به . 2. گردند تشویقی برخوردار می

اصالح بینش " تحت عنوان8ز در ماده .ا.در سند س. شوند هاي زنان می توانمندي
ت .چ. و یا در ب"به اشتغال زنان جهت حضور زنان در سازندگی کشورجامعه نسبت 

هاي زنان موردتوجه   بند الف مبنی بر تغییر باور جامعه نسبت به توانایی111در ماده 
گذار بوده  بنابراین، اصالحات ساختاري در چند حوزه مدنظر سیاست. قرارگرفته است
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رهنگی نسبت به توانمندهاي زنان از طرفی ذهنیت جامعه و رفع نگرش منفی ف. است
هاي اجتماعی، و از جانب دیگر افزایش حضور مرد در حوزه  جهت حضور در عرصه

ز برخورداري از مشارکت و .م.ح. م37بند .. خصوصی و دخالت در تربیت فرزند
است و یا  عنوان حقی براي زنان در نظر گرفته  حمایت همسر در تربیت فرزند را به

اصالحات . ز آمده است.ا. س3 اعضاي خانه در امور خانه در ماده همکاري و تعاون
ساختاري جهت ایجاد برابري میان دوجنس که در رویکرد جنسیت و توسعه وجود 

  .رنگی دارد دارد در مجموعه اسناد نسبت به دیگر رویکردها نقش کم
دهنده رویکردهاي  گذاري اشتغال زنان در کنار مقوالت بازتاب جریان سیاست

رویکردهاي . هاي جهانی نیز تأثیر پذیرفته است بومی از تغییرات و تحوالت و سیاست
ها و استانداردهاي مشخص، افزایش حضور زنان در عرصه اشتغال را  جهانی با شاخص

  .کنند از طریق جریان سازي جنسیتی دنبال می
  . بررسی است ، در حوزه اشتغال از چند بعد قابلرویکرد جهانی. 5-2-5

تأثیرپذیري . 2در حوزه اشتغال،  هاي سازمان جهانی کار نامه  پذیرش برخی از مقاوله.1
  .المللی حوزه اشتغال ها و رویکردهاي بین ها و طرح اسناد از شاخص

 که در دولت 101ت ماده .چ.ها کار شایسته است که در ب یکی از این طرح
 ملی توسعه کار شایسته شده است؛ دولت را موظف به تدوین برنامه اصالحات تدوین

جانبه گرایی که متضمن  عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد سه به
ت که در .پ.ب. کند ها و آزادي و امنیت نیروي کار می نفس، برابري فرصت عزت

 که تدوین این سند با پردازد  به آن می25شده است، در ماده  گرا تدوین دولت اصول

                                                
-   وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایـسته را        25ماده 

وق کارگران و کارفرمایـان در جهـت تثبیـت حقـوق       المللی کار و حقوق کار و حق        حسب مصوبات سازمان بین   
هاي کارگري و کارفرمایی  جانبه و با مشارکت تشکل بنیادین کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه

  .تنظیم نماید
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همچنین، در . گیرد  برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار می4ند ز ماده تأخیر در ب
منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با   به24ت نیز ماده .پ.ب

هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور،  توسعه انسانی باال و هماهنگی رشد شاخص
  .سازد را مطرح می» ه انسانیارتقاء سطح شاخص توسع«لزوم تدوین سند راهبردي 

المللی نیز تا حدودي پذیرش رویکرد جهانی نسبت به  هاي بین پذیرش مقاوله نامه
 1که ماده ) 17/2/1343مصوب  (111نامه  ازجمله مقاوله. دهد اشتغال زنان را نشان می

بند الف که هرگونه تفاوت و محرومیت و یا تقدم بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت 
نیز ) 18/2/1351مصوب ( 100مقاوله نامه شماره . کند را در امور استخدام ممنوع می.. و

مبنی بر برابري اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش، موافقت با منع تبعیض 
  .دهد در دستمزد را نشان می

  
  گیري  بحث و نتیجه-6

 ایران با مسائلی در سطح هاي اشتغال زنان در دهد که سیاست هاي تحقیق نشان می یافته
گفتمانی مواجه هستند که جریانی از رویکردهاي متفاوت و گاه متناقض در امر 

وجود نهادهاي مختلف با رویکردهاي متفاوت . کنند گذاري اشتغال را ایجاد می سیاست
حمایت را دربر  هایی از توافق و حمایت تا مخالفت و عدم نسبت به اشتغال زنان طیف

ها  ها در سیاست ها و تناقض اي از سردرگمی ه در نتیجه آن مجموعهگیرند ک می
مشاهده است و دستیابی به وفاق در سطح گفتمانی در این حوزه با توجه به  قابل

  .رسد تغییرات جامعه و اهمیت اشتغال زنان، الزم به نظر می

                                                
- هـاي   منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادي بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاسـت   دولت مکلف است به    -ز

بنیان مبتنـی بـر    اي و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش زایی، مهارت افزایی و ارتقاي دانش حرفه    الاشتغ
سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامـه بـا پیـشنهاد وزارت تعـاون، کـار و رفـاه        

  .قدام کنداجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ا
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مالً ها ع که برخی از این آرمان. هاي متعددي براي زنان دارند ها آرمان سیاست
همسو نیستند و بندهاي متناقض و محدودکننده بسیاري در ساختار کالن نسبت به 

بخشی اشتغال براي همه زنان را با موانعی  اشتغال زنان وجود دارد که حتی مشروعیت
هاي  نوعی در دوره گرایانه به هاي رویکرد ذات در عین اینکه گزاره. سازد مواجه می

ها مقوالتی از  فرماست در برخی دوره تلف حکمهاي سیاسی مخ مختلف و گفتمان
اند که عمالً در بسیاري از موارد  ها گنجانده شده اي نیز در سیاست رویکردهاي توسعه
  .اند مجال تحقق نیافته
هاي توسعه نیز این عدم وفاق  قهی در خصوص تحلیل گفتمان برنامه مطالعه کرمی

. دهد اي توسعه را نشان میه گذاري زنان در برنامه در مورد وضعیت سیاست
طلب قرار دارد تلفیقی  دیگر، در برنامه سوم و چهارم توسعه که در گفتمان اصالح بیان به

از رویکردهاي توانمندسازي و جنسیت و توسعه و در جهت حضور بیشتر زنان در 
گرا با رویکرد  عنوان نمادي از گفتمان اصول شده و برنامه پنجم به عرصه اشتغال تدوین

اما این ). 1391 قهی، کرمی(گرایی در جهت حضور بیشتر زنان در خانواده است  خانواده
  .ها قرار دارد گرایانه آن ها در کنار قوانین دیگر خاص زنان و غلبه رویکرد ذات برنامه

هایی از حمایت و ایجاد تغییر در نگرش جامعه  هاي اشتغال زنان گزاره  سیاست
یر در ساختار خانواده در جهت افزایش حضور مرد در نسبت به اشتغال زنان و تغی

حوزه خانگی و افزایش مهارت و توانمندي زنان جهت رسیدن به موضع برابرانه، تا 
که  درحالی. گیرد مخالفت با اشتغال و یا در حاشیه ماندن اشتغال براي زنان را در برمی

ي در راستاي بهبود ا هاي رسمی اشتغال زنان مقدمه وفاق در سطح قوانین و سیاست
  .اشتغال زنان است

انداز  اساس محیط سیاستی مشخص و متناسب با قوانین و داراي چشم براین
دیگر، باید بتوان با تحلیل  بیان به. تعریف و شفاف در حوزه اشتغال زنان الزم است قابل

د ها رویکرد مشخص اسناد را تعریف کرد و مجموعه اسناد اشتغال در ایران فاق سیاست
هایی از رویکردهاي متعدد در  رویکرد مشخص در حوزه اشتغال زنان هستند و گزاره
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در کشورهایی که برابري جنسیتی در . اند داده زمینه اشتغال زنان را در خود جاي
شود هرگونه قانون و سیاستی که در  انداز سیاستی تعریف می عنوان چشم ها به سیاست

هاي  به عبارتی، مضامینی که ویژگی. گیرد رار میخالف این جهت باشد مورد انتقاد ق
 و یا مضامینی کند تحت عنوان عقاید قالبی توصیفی مشخصی براي زنان توصیف می

 هاي مشخصی را از زنان انتظار دارند، با عنوان عقاید قالبی تجویزي که ویژگی
وع عقاید ها توجه به عدم دخالت این ن و سیاست) 2011بابیت زهر، (شوند  توصیف می

  .دهند در مضامین سیاستی را در دستور کار خود قرار می
گذار با اولویت قرار دادن خانواده  هاي اشتغال زنان، سیاست  در مجموعه سیاست

دار و اهمیت مادري، همسري و وظایف مراقبتی براي زنان و  خانه آور و زن مرد نان
مشخص براي دوجنس و هاي فیزیولوژیک در تعریف وظایف  توجه به نقش تفاوت

ها را ناشی از خلقت  عدم اعتقاد به عبارت تصورات قالبی از این مضامین، تفاوت
بنابراین، در نظر . داند هاي زن و مرد می محور بودن تفاوت متفاوت و مکمل

  .عنوان حقی براي زنان مطرح است ها به نهادن بر این تفاوت گذار وقع سیاست
اي از برابري و تشابه  هاي پراکنده هیم مذکور، گزارهگذار ضمن باور به مفا سیاست

گذار افزایش حضور زن در حوزه عمومی را  دیگر سیاست عبارت به. کند را نیز دنبال می
این حمایت از تغییر . دهد شده، موردحمایت نیز قرار می با پذیرش مضامین مطرح

غالی آنان را نیز در نگرش جامعه نسبت به توانمندي زنان و افزایش مهارت و خوداشت
ساالري را در  گذار در برخی موارد نخبه محوري و شایسته اما اگرچه سیاست. گیرد برمی

رغم باور به برابري دستمزد در برابر کار یکسان براي  کند و علی حوزه اشتغال دنبال می
زن و مرد، از حیث نتیجه این شرایط منجر به برابري در کسب درآمد و جایگاه شغلی 

گذار ضمن تأکید بر برابري دستمزد در  به عبارتی، سیاست. شود یان زن و مرد نمیم
هاي ویژه چون  اسناد مختلف به دلیل اعتقاد به لزوم سرپرستی مرد در خانواده حمایت

                                                
1. Descriptive 
2. Prescriptive 
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مندي را براي اکثریت مردان سرپرست و اقلیت زنان سرپرست در نظر گرفته  حق عائله
  .است

هاي مبتنی بر برابري و تغییر هنجارها و  ار به گزینهگذ  بنابراین، اگرچه سیاست
ها نیز پرداخته است و قدرت بخشی به زنان را در مواردي مورد توجه قرار داده  نقش

ها مبتنی بر تفاوت بوده و این  است، اما اولویت اصلی در اسناد حفظ هنجارها و نقش
رسد با توجه  به نظر می. تمضامین داراي بار تأثیرگذاري بیشتري در مجموعه اسناد اس

به تغییر و تحوالت جامعه و گسترش پوشش آموزش و تحصیالت عالی براي زنان و 
هاي حمایتی، دستیابی به وفاق در خصوص  ها به کاهش بار مسئولیت گرایش دولت

اشتغال زنان و همسوسازي رویکردهاي مختلف قوانین خاص و عام زنان و 
هت حمایت از آنان و درمجموع حمایت از هاي مختلف ج سازي سیاست همگام

  .خانواده بتواند پاسخگوي بهتري در شرایط جدید باشد
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  .78-1:51، سال دوم، شماره شناسی معاصر جامعه، »)شاغل و متأهل وزارت کار و امور اجتماعی
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 سید مهدي : ، ترجمۀزنان در جهان و ایران، )1395. (سیگر، جونی و مدنی قهفرخی، سعید
  .نشر روزنه: خدایی، تهران

 گویی اسالمی براي تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در ال«، )1393. (سوزنچی، حسین
  .78- 1:43، سال پنجم، شماره دین و سیاست فرهنگی، »گذاري عرصه سیاست

 فرا تحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع «، )1394. (صادقی فسایی، سهیال و خادمی، عاطفه
  .256-243.: 2سال هفتم، شماره ، ، زن در فرهنگ و هنر»اشتغال زنان

 هاي توسعه  تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در لوایح و برنامه«، )1394. (صفري شالی، رضا
، سال بیست و شناختی مطالعات جامعه، »اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  .211-237: 2دوم، شماره 
 رمانی، جلد محمدرضا صالحی ک:  ترجمۀ،تفسیر المیزان، )1370. (طباطبایی، سید محمدحسین

  .بنیاد علمی و فکري عالمه طباطبایی با همکاري مرکز نشر فرهنگی رجاء: تهران. چهارم
 مرکز مدیریت :  قم، اشکال تبعیض علیه زنانکلیۀنقد کنوانسیون رفع ، )1382. (عالسوند، فریبا

  .حوزه علمیه
 هاي مختلف  هاي خانوارهاي زن سرپرست در گروه ویژگی«، )1395. (اکبري صبا، روشنک علی

  .15- 9: 19، سال چهارم، شماره آمار ،»وضع زناشویی سرپرست خانوار
 تحلیل «، )1396. (پور، پروین؛ زاهدي، محمدجواد؛ ملکی، امیر و جوادي یگانه، محمدرضا علی

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري  گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه پنج
  .239-2:203 سال ششم، شماره ات و تحقیقات اجتماعی در ایران،مطالع، »اسالمی ایران

 بررسی نظري و تجربی با تأکید بر : شناسی دین و جنسیت جامعه«، )1388. (فروتن، یعقوب
 .138- 107: 69سال شانزدهم، شماره ، مسائل اجتماعی ایران، »اشتغال زنان

 ن و تفاوت آن با روندهاي جهانیفراز و فرود اشتغال زنان در ایرا«، )1394. (قدرتی، حسین«، 
 .52- 29: 3سال نهم، شماره ، )توسعه انسانی سابق(توسعه اجتماعی 

 تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردي به مسائل زنان و «، )1391. (قهی، محمدتقی کرمی
  .74- 47: 13 سال چهارم، شماره ،ریزي رفاه اجتماعی برنامه، »خانواده

 جایگاه زنان در بازار کار «، )1395. (تیغ، الهام و ابراهیمی پورفائز، سهند نکریمی، زهرا؛ جها
، سال هفتم، نامه زنان  پژوهش،»)2010-1995(توسعه مسلمان و غیرمسلمان  کشورهاي درحال

 .178-155: 1شماره 



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     34 

  آنالین .سرشماري عمومی نفوس و مسکن). 1390(مرکز آمار ایران:  
   https://amar.org.ir/Portals/0/Files/1390_CN/eghamat.pdf 

 انتشارات صدرا: ، تهراننظام حقوق زن در اسالم، )1374. (مطهري، مرتضی. 

 تهران،)موج دوم(هاي ایرانیان  ها و نگرش ارزش، )1382. (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  :
  .هاي ملی  طرحدفتر

 درآمدي بر فهم جامعۀ مدرن، کتاب یکم، )1390. (هال، استوارت و گیبن، برم :
محمود متحد؛ عباس مخبر؛ حسن مرتضوي؛ مهران مهاجر و : ، ترجمۀهاي مدرنیته بندي صورت

 .نشر آگه: محمد نبوي، تهران

 ن و مطالعات مدر هاي کالسیک، مدرن، پست سیاست اجتماعی نظریه، )1390. (همتی، فریده
  .نشر جامعه شناسان: ، تهراناي مقایسه

 هاي اسالمی هاي راهبردي در اشتغال زنان از دید آموزه سیاست«، )1390. (یوسفی، احمدعلی«، 
  .84-63.:39 سال دهم، شماره ،اقتصاد اسالمی
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