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Abstract

Positive action / discrimination comes in many forms, from anti discrimination 

policies to strict quota policies, all are forms of action / discrimination. Therefore, 

different gender approaches can use these policies for different purposes. Positive 

Discrimination / Positive Action refers to a set of laws, policies, regulations, and 

processes that aim to put disadvantaged groups on an equal footing with privileged 

groups. Since the Third Development Plan, the women's section has been formally 

included in the plans, but despite the various policies that have been considered to 

include women in the development debate, there are still issues in this area. In this 

study, by means of qualitative content analysis, policy documents in the fields of 

education and employment from the perspective of positive discrimination were 

examined. The results show that policies in the field of positive discrimination have 

been based primarily on the role reconciliation approach, secondarily on 

empowerment and thirdly on structural reforms towards legal similarity between 

men and women; But these policies have not only been implemented due to the lack 

of consensus at the discourse level and the lack of the necessary infrastructure, but 

also in terms of inclusion, only two groups of women, including elite women and 

deprived women, have been considered by policymakers.
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  بر مبناي جنسیت گذاري سیاستبررسی تبعیض مثبت در اسناد 

  .ایرانتهران،دانشیار مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائی،  *کرمی قهی محمدتقی

  .ایرانتهران،دکتراي رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی،  مریم ابراهیمی

  

چکیده

اي  گیرانه سهمیه هاي سخت هاي منع تبعیض تا سیاست اشکال مختلفی دارد؛ از سیاستتبعیض مثبت/اقدام

توانند در جهت اهداف  رویکردهاي مختلف جنسیتی می بنابراین. تبعیض مثبت هستند/همه اشکالی از اقدام

ها و  نامه ها و آیین اقدام مثبت به مجموعه قوانین، سیاست/ تبعیض . ها استفاده کنند مختلف از این سیاست

هاي  برخوردار در موضع برابر با گروههاي نا شود که با هدف قرارگیري گروه فرآیندهایی گفته می

صورت رسمی  از زمان برنامه سوم توسعه به. شود گذار، وضع می موردنظر سیاست برخوردار و یا در موضع

هاي مختلفی که براي ورود زنان به  شده اما باوجود سیاست ها در نظر گرفته  بخشی مربوط به زنان در برنامه

تواي در این مطالعه به روش تحلیل مح. بحث توسعه مدنظر بوده همچنان مسائلی در این حوزه مطرح است

اقدام مثبت پرداخته/ هاي آموزش، اشتغال از منظر تبعیض  گذاري در حوزه به بررسی اسناد سیاستکیفی

ها، در  هاي این حوزه در درجه اول مبتنی بر رویکرد تسهیل انجام نقش دهد که سیاست نتایج نشان می. شد

ختاري به سمت تشابه حقوقی زن و درجه دوم مبتنی بر توانمندسازي و در درجه سوم بر مبناي اصالحات سا

هاي الزم  دلیل فقدان وفاق در سطح گفتمانی، فقدان وجود زیرساختها به مرد بوده است؛ اما این سیاست

گذار  تنها قابلیت اجرا نیافته بلکه از حیث شمولیت تنها دو گروه از زنان شامل زنان نخبه موردنظر سیاست نه

  .گیرد و زنان محروم را در برمی

  .گذاري آموزش، اشتغال تبعیض مثبت، زنان، سیاست :هاي کلیدي اژهو

                                                  
  mt.karami@yahoo.com   .    نویسنده مسئول *
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  مسئلهمقدمه و بیان 

حال حفظ این پنداشت که زنان  انقالب صنعتی با گسستن پیوند میان کار و خانه و درعین

باید از خانواده نگهداري کنند، ادامه فعالیت زنان در کارهاي مولد را با دشواري مواجه 

بندي و جدایی فضاي عمومی از خصوصی و  این تقسیم)34: 1389لگیت، (ساخت

قرارگیري زنان در جایگاه کار غیر مولد و مردان در جایگاه کار مولد شرایط جدیدي را 

براي زنان ایجاد کرد، صنعتی شدن و ساخت ماشین و جدایی فضاي کار از خانه موجب 

ادي زنان و افزایش وابستگی به بیکاري انبوهی از زنان و کاهش عظیم منزلت و قدرت اقتص

. نماندپایدارمدرنجامعهدروضعیتایناما). 258: 1390هال، گیبن، (مردان شد

اي در راستاي رفع این  هاي گسترده کشورهاي اروپایی در یک قرن و نیم اخیر سیاست

تلف حامی هاي مخ گروه. اند اي در این زمینه داشته ها نقش برجسته ها اتخاذ و دولت نابرابري

بین دو جنس، راهکارهاي مختلفی را ارائه دنبال حل مسئله نابرابريحقوق زنان نیز به

ها در مقابل این مطالبات ملزم به اتخاذ تصمیم  اند؛ تا از این فاصله بکاهند و دولت داده

  .شدند

هاي تبعیض مثبت  ها اجرا شده است؛ سیاست یکی از این اقدامات که از جانب دولت

به1مثبتتبعیض.گیرد ه بر مبناي آن، گذشته نابرابر دو جنس موردتوجه قرار میاست ک

اطالقعملیواجراییاشکالها، دستورالعملها، نامه آیینمقررات،قوانین،ازاي مجموعه

اقلیتاجتماعی،گروهیکتاشوند، میگرفتهکاربهخاصهاي دورهدرکهشود می

باوکندخارججامعهکلباتناسبدرنامطلوبموقعیتازار.. وجنسیتیدینی،سیاسی،

بخشندبهبودوارتقاءجامعهبهنسبتراگروهاینوضعیتسازوکارهاییبینی پیش

)Crudden, 2019: 28(.  

اقدام مثبت در راستاي ایجاد برابري فرصت از دو سوي طیف/ هاي تبعیض  سیاست

به عبارتی هم اندیشه چپ که به دنبال . گیرند ار میهاي رفاهی مورد استفاده قر ایدئولوژي

                                                  
1. positive discrimination
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پذیرد اما افزایش کارایی از طریق  برابري نتیجه است و اندیشه راست که نابرابري را می

هاي اقدام مثبت تا  استفاده از نیروهاي مختلف انسانی در جامعه را مدنظر دارد؛ سیاست

گذاري  گذاري حداقلی و سیاست استتمایز بین سی. پذیرند تبعیض مثبت را به درجاتی می

هاي طرفدار اقدام ایجابی تا تبعیض مثبت و  گذاري توان در قالب سیاست حداکثري را می

بندي کرد که این موضوع موجب  گذاري بین ضعیف و سخت، دسته عنوان سیاست به

گذاران در راستاي ایجاد برابري فرصت از اقدامات ایجابی تا تبعیضات  شود سیاست می

تبعیض مثبت /هاي اقدام دیگر سیاست عبارت به). 47: 1391بلیک مور، (مثبت استفاده کنند 

  .دهند ها را تشکیل می اي از سیاست طیف گسترده

ویژه از دوران برنامه  اسالمی بهدر دوران بعد از انقالبها این سیاستبر این اساس

گذاران  وردتوجه سیاستمسوم توسعه که بخش مربوط به زنان در برنامه شکل گرفت،

اي در  بوده است و قوانین مربوط به افزایش سهمیه زنان در برخی مشاغل تا سیاست سهمیه

وجود، زنان اگرچه نیمی از جمعیت  بااین.انتخاب مدیران زن مصادیقی از این توجه هستند

ي از زنان بار. ها حضور ندارند دهند اما عمالً در بسیاري از حوزه کشور را تشکیل می

کشند، در حوزه اشتغال نرخ  دوش میهاي مختلف رفاهی بر ها را در حوزه نابرابري

درصد و نرخ مشارکت اقتصادي زنان در آن  62,1، 1380مشارکت اقتصادي مردان در 

درصد و براي زنان 63,9براي مردان، 1385ها در  این نرخ. درصد بوده است 11,8سال 

سیگر، (درصد است12,6و براي زنان 60,7مردان  براي1390درصد و در سال 16,4

  .اند تري از مشارکت اقتصادي داشته به عبارتی همواره زنان سهم پایین) 168: 1395مدنی، 

در حوزه آموزش نیز اگرچه تعداد زنان طی سال مختلف در آموزش عمومی و عالی 

، 1355ان نسبت به سال مثال درمجموع نرخ باسوادي مرد عنوان روند صعودي داشته است به

وجود هنوز  بااینبرابر شده است 2,4یک و نیم برابر و نرخ باسوادي زنان در این بازه زمانی

در خصوص ). 47: 1400مزینانی، ابراهیمی، (هم نسبت باسوادي مردان بیشتر از زنان است 

. دارد هاي پساانقالب ورود زنان به آموزش عالی روند صعودي آموزش عالی، در طی سال

از  1391- 92تا 1375-76سهم دختران دانشجو از کل دانشجویان در فاصله تحصیلی 
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درصد رسیده است و حتی در مقاطعی از پسران بیشتر بوده است47,12درصد به 42,67

دهد؛ موجب  اما چنانکه آمار مشارکت اقتصادي نشان می) 178: 1389سیگر، مدنی، (

  . است افزایش ورود به بازار کار نشده

که تغییرات و تحوالت جامعه همگامی نگرش ایرانیان و استقبال از اشتغال  درحالی

، )1382(هاي ایرانیان ها و ارزش که مطابق پیمایش نگرش طوري دهند، به زنان را نشان می

هاي  ها و نگرش پیمایش ارزش(اند  درصد موافق کار کردن زنان در بیرون از خانه بوده72

 هاي سیاستبر این اساس این مطالعه به بررسی وجود یا عدم وجود ).64: 1382ایرانیان،

  .پردازد میزنان در دوران پساانقالب  هاي سیاستتبعیض مثبت در مجموعه 

  

  چارچوب مفهومی

ها گفته  توزیع فرصتها و اقدامات جهت باز اي از سیاست به مجموعه1اقدام مثبت/تبعیض

منظور رفع آثار تبعیضات تاریخی علیه برخی  محور، به-شود؛ از منظر رویکرد عدالت می

هاي تبعیض مثبت  سیاست. هاي تبعیض مثبت ضروري است ها و زنان، سیاست نژادها، اقلیت

محور نیز -طلبان؛ از جانب رویکردهاي راست یا سود بر استقبال از سوي عدالتعالوه

هاي متنوع و  کرد وجود گروهمعنا که در این رویاست؛ به اینمورد استقبال قرارگرفته

عملکرد آن سازمان را در قبال تواند بر کارآیی سازمان بیفزاید و استفاده از نیروي زنان می

توزیع مبنا براي باز بر این ). Kellough, 2006: 86(سازمانی افزایش دهد هاي برون چالش

. ي ضروري استا هاي حمایتی ویژه ها و رفع تبعیضات ساختاري سیاست عادالنه فرصت

تبعیض /هاي اقدام کند؛ منعطف بودن سیاست نیز به آن اشاره می2اي که شریدان نکته ویژه

اي  توان از ابزارهاي مختلفی چون ابزارهاي قانونی و سهمیه مثبت است که بسته به مسئله می

  .)Sheridan, 1998: 34(استفاده کرد

                                                  
1. Pozitive action
2. Sheridan
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گذاران براي رفع  اهکارهاي سیاستاي از ر مثبت مجموعه تبعیض/که اقدام ازآنجایی

اي در وضع و اجراي آن دارند؛ بعنوان مثال در  کننده ها نقش تعیین تبعیض است؛ دولت

ها  ؛ دو نوع سیاست براي بهبود وضعیت اقتصادي اقلیت1متحده آمریکا؛ به بیان هولزر ایاالت

 ,Holzer(استرفته هاي اقدام مثبت بکار برنامه. 2تبعیض و قوانین ضد. 1: و زنان شامل

زمان  معنا که در ابتدا و همها داراي ترتیب زمانی نیز هستند به این این سیاست). 15 :2007

در  60و50با مسائل مربوط به تبعیض نژادي و تدوین الیحه حقوق شهروندي در دهه 

متحده قوانین مربوط به ممنوعیت تبعیض بر مبناي جنس و نژاد تدوین شد و  ایاالت

وتحلیل نیروي کار، حذف موانع و  اي از اقدامات چون تجزیه ازآن مجموعه پس

هاي توانمندسازي و ایجاد تحرك  هاي حضور زنان در حوزه عمومی و برنامه محدودیت

هاي  اجتماعی و تالش براي اولویت دادن به استخدام زنان صورت گرفت و در ادامه برنامه

هاي مشخصی در حوزه آموزش  و سهمیه اي چون درصدهاي مشخصی از مشاغل سهمیه

  ).Kellough, 2006: 89(گرفته شد براي زنان در نظر

هاي مشخصی براي  ها سهمیه هاي رفع اقتدار برهمن زمان با برنامه در هند نیز هم

منظور رفع تبعیضات ساختاري رایج در فرهنگ هند اتخاذ و دولت نقش  هاي دیگر به گروه

ها در رفع  رغم نقش مؤثر دولت در آمریکا نیز علی. ین سیستم داردسازي ا پررنگی در پیاده

هاي تبعیض مثبت  هاي غیردولتی و خصوصی نیز در فرآیند اجراي برنامه تبعیض، سازمان

طور ویژه در خصوص زنان  به). Weisskopf, 2007: 35(اند هاي مؤثري داشته کمک

ري و یا فرض ناتوانی زنان به دلیل تبعیضات مثبت یا در جهت رفع موانع ساختا/اقدامات

هاي متفاوت فیزیولوژیکی است که موانعی را براي حضور مؤثر و فعال در فضاي  ویژگی

هاي متفاوت زنان در فضاي عمومی و  کنند و یا با پذیرش نقش آموزشی و شغلی ایجاد می

  . گیرد خصوصی صورت می

                                                  
1. Harry.Holzer
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تبعیضات مثبت به نفع زنان /ماتپس از تحلیل انواع اقدا)1976(1در این حوزه کانتر

کانتر سه الگو را . دهد اي از تبعیضات مثبت؛ ارائه می گانه متحده آمریکا مدل سه در ایاالت

بر طبیعت، بر این اساس زنان از منظر مثبت مبتنی تبعیض/هاي اقدام سیاست: کند مطرح می

ها، نگرشوخوي، خلقدارند؛متفاوتیشخصیتهاي ذاتی؛ با مردان متفاوتند؛ زنان ویژگی

کنند و اگر تبعیض  میعملمردانازمتفاوتهمهفرديبیندر رفتارهاينفس و اعتمادبه

بخشی زنان در فضاي ها بر قدرت مثبتی صورت گیرد باید مبتنی بر کاستن تأثیر این تفاوت

 هاي فرض تشابه زن و مرد به لحاظ حقوقی و انسانی و ارائه سیاست عمومی باشد؛ پیش

مشاهده است؛ بنابراین با  هاي تبعیض مثبت قابل به برابري بیشتر در این سبک سیاستمنجر

نفس کمتري دارند و یا مشکالتی از این قبیل که آنها را در جایگاه  این تصور زنان اعتمادبه

دهد که بخشی از این عوامل ناشی از طبیعت متفاوت  فرودستانه اي نسبت به مردان قرار می

بعنوان . شود گذاري جهت رفع این مشکالت انجام می د است؛ بر این مبنا سیاستزن و مر

هایی براي آموزش  هایی براي رفع مشکل زنان در فضاهاي کاري و یا کارگاه مثال کارگاه

کردن زنان در فضاهاي اجتماعی و تغییر هاي مدیریتی، یا سمینارهایی براي توانمند مهارت

  . شود برگزار میخود رویکرد آنان نسبت به

زعم کانتر،  گیرد به مدل دیگري که تبعیضات مثبت بر اساس آن صورت می 

هاي مختلف است که بر این اساس حمایت از زنان براي  هاي تسهیل انجام نقش سیاست

در این فضا اقداماتی چون . گیرد مدیریت هردو نقش خانوادگی و کاري صورت می

کاري، توجه خاص به پرداخت مزایا در یري ساعاتپذ وقت، انعطاف گسترش مشاغل نیمه

هایی که به زنان در ایفاي هر دو نقش  دالیلی چون زایمان، و سیاستزمان ترك کار به

پذیري فضاي کاري،  ها، انعطاف ها شامل گسترش مهدکودك این سیاست. کند کمک می

) خصوصی و عمومی در حوزه(و کلیه اقداماتی است که زنان را قادر به ایفاي هردو نقش

داند و  که ساختار را در نابرابري دخیل می 2اجتماعی-مدل دیگر مدل ساختاري. کند

                                                  
1. Kanter
2. Social structural
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ها باشد؛ به این منظور عوامل  تبعیضات مثبت باید در راستاي کاهش این نابرابري/ اقدامات

این ). Sheridan, 1998: 35. (گیرند ساختاري مؤثر در وضعیت زنان مورد بازبینی قرار می

گیري ساختار  اي از عوامل فرهنگی و قانونی هستند که در شکل وامل شامل مجموعهع

  .خانواده اثرگذار هستند

هایی قائل هستند  از منظر مفهومی برخی منابع میان اقدام مثبت و تبعیض مثبت تفاوت

در دیکشنري آکسفورد در این خصوص چنین . دانند و برخی نیز این دو را مترادف می

ها براي جبران تبعیضات  به مجموعه اقداماتی که به نفع گروه 1مثبتاقدام :آمده است

اما در منابع دیگر اقدام. مثبت خوانده است را مترادف با تبعیضشود و آن گذشته انجام می

اي را در  اند و تعاریف و تفاسیر گسترده اي از اقدامات رسمی خوانده مثبت را مجموعه

یاي استخدام در بخش خصوصی و عمومی، بهبود شرایط کار، مورد اقدام مثبت شامل مزا

نوعی  هایی که به هاي تسهیلگر هماهنگی زندگی خانوادگی و کار، و کلیه سیاست سیاست

در برخی از ). Martin, 2014: 21(بخشد به زنان کمک کرده و شرایط آنان را بهبود می

مجموعه اقدامات براي رفع منابع بین این دو تفاوت قائل هستند و تبعیض مثبت را 

ها  هاي قانونی به نفع برخی گروه هاي گذشته و اقدامات مثبت را یکسري حمایت نابرابري

در این مطالعه هرگونه سیاست و اقدامی که هم در جهت رفع . اند مثل زنان معرفی کرده

  .گیرد یهاي گذشته و هم جنبه حمایتی براي زنان داشته باشد مورد بررسی قرار م نابرابري

ها مدنظر دارند همواره  گذاري در کشورهایی که بحث تبعیض مثبت را در سیاست

هاي  دلیل نابرابريبههایی که براي گروه.. سهمی از اشتغال، آموزش، مشاغل دولتی و

برمثبت تبعیض/اقدامبنابراین. شود گذشته در معرض تبعیض قرار دارند در نظرگرفته می

بر اساس مطالعات مربوط به . استمتفاوتزنانوضعیتوزنهبکالننگاهنوعاساس

طورکلی در مجموع اسناد مربوط به  گذاري اجتماعی در ایران، به تحلیل جنسیتی سیاست

  .شناسایی است گذاري زنان دو نوع گفتمان قابل سیاست

                                                  
1. positive action, affirmative action
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 ها و وظایف متفاوتی را براي زنان و مردان در نظر نخست گفتمان تمایزمحور که نقش

ویژه در دهه اول  این گفتمان به. داند ها را در راستاي اهداف خلقت می داشته و این نقش

. گرا و در دوران تسلط آن دنبال شده است ازآن از سوي رویکرد اصول انقالب و پس

محور بوده و تحت تأثیر مدافعان داخلی و رویکرد جهانی نسبت به  گفتمان دوم تشابه

ذاري به دنبال دستیابی به حقوق برابر میان دو جنس بوده است گ مواضع جنسیتی در سیاست

تاج مزینانی، ابراهیمی، (ویژه نمود آن در برنامه چهارم توسعه قابل بازیابی است که به

  . )26: 1398کرمی، 

. تبعیض مثبت اثرگذار بوده است/تسلط هرکدام از این گفتمان بر نوع سیاست اقدام 

هاي مادري  ن مبتنی بر حفظ تمایز میان دو جنس با اولویت نقشدیگر تفوق گفتما عبارت به

تبعیض مثبت و دوام نوع خاص مبتنی بر این /هاي اقدام و همسري زنان بر نوع سیاست

هایی که رویکرد جنسیتی غالب به سمت تشابه بیشتر و اما در دوره. داشته استگفتمان اثر

تبعیض مثبت محورانه /هاي اقدام سیاستهاي حوزه عمومی بوده است  تمایز کمتر در نقش

هاي جنسیتی سوق  به سمت رویکردهاي فردگرایانه زنان در حوزه عمومی فارغ از نقش

  .پیدا کرده است

هاي زنان  ها، وظایف و توانمندي گذار از نقش فرض سیاست این موضوع که پیش

ه و یا آنها را متفاوت چگونه است؟ آیا حقوق مشابه یا متفاوتی براي زنان و مردان قائل بود

مثال قوانینی چون منع  عنوان به. گذارد هاي تبعیض مثبت اثر می بیند در نوع سیاست می

فرض تشابه حقوقی  شود با پیش بندي می تبعیض در استخدام که جزء اقدامات مثبت دسته

هاي مختلف، تمایزات میان  هاي تسهیل انجام نقش شده است اما سیاست دو جنس تدوین

اینپردازد میآنبهمقالهاینمشخصطور بهاما آنچه. جنس را در نظر گرفته است دو

لحاظاجتماعی مربوط به زنانهاي قوانین و سیاستدرمفاهیمیچنیناساسًاآیاکهاست

تبعیض / هاي اقدام اینکه سیاستیاقابلیت اجرایی داشته است،شدهلحاظاگرواستشده

هاي  ناي چه رویکردي بوده است؛ توانمندسازي زنان به دلیل تفاوتمثبت در ایران بر مب
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ها؛ تبعیضات  مبتنی بر طبیعت متفاوت زنان؛ تبعیضات مثبت در جهت تسهیل انجام نقش

  .مثبت در جهت تغییرات ساختاري

  

  روش تحقیق

در این مطالعه براي شناسایی مفاهیم مربوط به تبعیض مثبت از روش تحلیل محتواي کیفی 

هایی که ارتباط چندانی با پرسش تحقیق ندارند  در تحلیل محتواي کیفی گزاره.ستفاده شدا

و ) تلخیص اول(شوند ها دارند کنار گذاشته می که معناي مشابهی با سایر عبارت یا آنهایی

ها در  و در نهایت گزاره) تلخیص دوم(شوند بندي و خالصه می هاي مشابه دسته گزاره

با این هدف، کلیه متون قوانین و ) 348: 1391فلیک، (شوند تلخیص میتر  سطح انتزاعی

مصوبات قوه مقننه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي عالی انقالب 

فرهنگی و همچنین مشروح جلسات مذاکرات مجلس در خصوص قوانین در مجلس تا 

این مصوبات تمام . ء گردیدعنوان موارد انتخابی و مورد تحلیل پژوهش احصا به 1396سال 

، )تلخیص اول(شماري و تحلیل محتواي کیفی شد و طی سه مرحله، کدگذاري باز

شد و محقق مفاهیمی را مرتبط با ) تلخیص سوم(و گزینشی) تلخیص دوم(محوري 

همچنین پایایی تحقیق بر . هاي پژوهش و مضامین چارچوب مفهومی دنبال کرد پرسش

  .ران و بازبینی مکرر مضامین و مقوالت استمبناي توافق بین کدگذا

  

  تحقیق هاي یافته

اقدام مثبت در مجموعه /هاي تبعیض دهد که اشکالی از سیاست نتایج این مطالعه نشان می

مقوله کلی از تحلیل محتواي کیفی  5هاي حوزه زنان وجود دارد و در مجموع  سیاست

هاي تسهیل انجام  دسازي، سیاستفرصت توانمن: این مقوالت شامل. اسناد شناسایی شد

اي و عدم وفاق در گفتمان جنسیتی حاکم بر  ها، تغییرات ساختاري، رویکرد سهمیه نقش

.اند شده گذاري است که هرکدام از چندین مفهوم گرفته  سیاست
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  فرصت توانمندسازي

و توانمندسازي در مقوله فرصت توانمندسازي دو مقوله فرعیِ توانمندسازي فردي

هاي توانمندسازي براي دو  توانمندسازي فردي شامل برنامه. شناسایی است ي، قابلنهاد

گذار از دو طیف زنان  به عبارتی سیاست .استگروه از زنان شامل زنان نخبه و زنان محروم

هستند و زنان زنان نخبه که معتقد است نیازمند توانمندسازي بیشتر. حمایت کرده است

طبق گزارش اجراي ماده . گذار باید موردحمایت قرار گیرند محروم که از منظر سیاست

هایی چون  طرح) عنوان بخش مربوط به زنان مطرح است که به(قانون برنامه سوم  158

هاي اجرایی این ماده بوده است؛ در کنار زنان نخبه؛  توانمندسازي مدیران زن از برنامه

التعلیم در مناطق  دن زنان الزمهاي ویژه براي تحت پوشش قرار دا گذار، طرح سیاست

  ).113: 1384قانون برنامه سوم توسعه، 158گزارش اجراي ماده (روستایی دارد

اند؛ طیف نخست زنانی  برنامه دو طیف از زنان موردحمایت ویژه قرار گرفتهدر این

که به دالیلی چون زندگی در روستاها، مرگ و یا فقدان سرپرست خانواده؛ نیازمند توجه 

حمایت . اند هایی چون مشاغل مدیریتی قرار گرفته هستند و طیف دیگر زنانی که در رده

گذار از دیگر زنان در حوزه خوداشتغالی و یا تقویت مشاغل خانگی و  اصلی سیاست

دیگر هاي از منظر فردي؛ از حوزه. نهادسازي به شکل تعاونی و همکاري گروهی است

ذار؛ در نظر گرفتن تفاوت جسمانی زنان و مردان و گ تبعیض مثبت در نظر سیاست/اقدام

هاي جسمی زنان مولد برخی  دیگر تفاوت عبارت به.هاي حمایتی از زنان است اتخاذ سیاست

قانون کار، مبنی بر 75هاي زنان و  منشور حقوق و مسئولیت 106قوانین خاص ازجمله مواد 

هاي  منشور حقوق و مسئولیت(.آور در محیط کار است ممنوعیت انجام کار سخت و زیان

ممکن است این موضوع . )1369؛ قانون کار،1383زنان در جمهوري اسالمی ایران، 

  . زنان در برخی مشاغل شودهایی براي ورود موجب محدودیت

گذار در دوران پساانقالب با اعتقاد به حقوق و تکالیف متفاوت زنان و مردان  سیاست

تناسب نوع شغل و جنسیت عمالً ورود زنان به برخی  و اولویت نقش مادري و همسري و

بندي  هاي اشتغال زنان، دسته سیاست 5مثال در ماده  عنوان مشاغل را ممنوع کرده است به
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هاي پزشکی و تدریس را  مشخصی از مشاغل دارد و برخی مشاغل چون مامایی و رشته

را مناسب با ..رجمیبرخی مشاغل چون داروسازي، مددکاري، مت. داند مطلوب شارع می

نشانی را خشن و  هاي روحی و جسمی زنان و برخی مشاغل چون قضا و آتش ویژگی

اما مطابق مدل ). 1371هاي اشتغال زنان،  منشور سیاست(داند نامناسب براي زنان می

بخشی زنان را هاي فیزیولوژیک و کاهش آثار آن بر میزان قدرت شریدان لحاظ تفاوت

رسد این سیاست بیشتر مبتنی بر  نظر میگرچه به. دام مثبت در نظر گرفتاق/توان تبعیض می

.گذار باشد اهداف رویکرد جنسیتی تمایز محور سیاست

یکی دیگر از دلیل فقدان مهارت کافی در زنان؛ افزایی بههایی براي مهارت طرح 

مندي الزم براي فرض که زنان توان این پیش. تبعیض مثبت در قوانین ایران است/موارد اقدام

هاي موردنیاز جامعه ازجمله تحوالت فناوري ندارند؛ در برنامه چهارم  انجام مسئولیت

هاي ضمن خدمت براي رفع این نقص پیشنهاد شده  موردتوجه و آموزش) 111ماده (توسعه 

فرض کلیه زنان هستند به عبارتی؛ زنان شاغل و  هاي زنان موردنظر در این پیش گروه. است

همچنین در برنامه پنجم؛ . اند شده ار و خودسرپرست همه نیازمند توانمندسازي شناختهد خانه

تحت عناوین مختلف ازجمله توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، ارتقاء توانمندي زنان، 

گذار  آموزي و توانمندسازي، نیاز ویژه زنان به توانمندشدن از منظر سیاست توسعه مهارت

  .مطرح شده است

گذار در حوزه اشتغال و حضور زنان در  مثبت سیاست تبعیض/هکارهاي اقداماز را

ها  هاي مربوط به گسترش و تقویت تعاونی حوزه عمومی، توانمندسازي نهادي است، طرح

هاي اجرایی در برنامه سوم توسعه  و خوداشتغالی زنان و متمرکز بر زنان روستایی از طرح

هاي زنان مانند انواع  ویت و گسترش سازمانبوده و در برنامه چهارم نیز جهت تق

هر دو این نگرش به . استشده هایی در نظر گرفته زنان حمایت 1هاي غیردولتی سازمان

هاي  توانمندسازي زنان در دوران اصالحات که رویکرد دولت از منظر جنسیتی به سیاست

مطابق بند د . استشناسایی  محورانه حقوقی نزدیک شده است از تحلیل اسناد قابل تشابه

                                                  
1. Non Governmental Organizations
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قانون چهارم توسعه دولت موظف به تقدیم الیحه حمایت از ایجاد و گسترش  111ماده 

گذار تقویت  سیاست. هاي زنان است هاي غیردولتی، نهادهاي مدنی و تشکل سازمان

  .بخشی زنان در نظر گرفته استنهادهاي زنانه در بخش سوم را جهت قدرت

  

  1هاي مرتبط با نقش تها یا سیاس تسهیل انجام نقش

هاي فرعی  عنوان مقوله ها، تسهیل آموزش، تسهیل مراقبت به در مقوله تسهیل نقش

  .شناسایی است قابل

هایی هستند که فرض  ها، سیاست هاي مرتبط با نقش یا تسهیل انجام نقش سیاست 

جنس به  اند و معتقد به تفاوت میان دو هاي فیزیولوژیک میان زن و مرد را پذیرفته تفاوت

دلیل پذیرش حق اشتغال و آموزش براي زنان  دلیل فیزیولوژي متفاوت آن دو هستند؛ اما به

با . کنند ها دنبال می هایی را در جهت کمک به زنان براي فعالیت در این حوزه حمایت

اي از  توجه به اهمیت خانواده با محوریت زن در گفتمان کالن جمهوري اسالمی مجموعه

هاي مختلف در حوزه مادري، مراقبتی و شغلی براي  زمان نقش انجام هم ها جهت سیاست

ها در قوانین مختلف ازجمله قانون کار به لزوم حمایت  این سیاست. شده است زنان تدوین

کارفرمایان از مقررات بارداري و شیردهی جهت جلوگیري از اخراج زنان به دلیل درگیري 

قانون کار کارفرما را مکلف به ساخت و در78اده هاي مادري است؛ همچنین در م در نقش

نظرگیري مراکز مربوط به نگهداري و مراقبت از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودك با در نظر

به تصویب رسیده 1370هاي مربوط نیز در سال  نامه آیینکند که گرفتن شرایط سنی می

  .است

نقش مادري و همسري تأکید  گذار بر دو نوع ها؛ سیاست در حوزه تسهیل انجام نقش 

تر دیده است؛ در خصوص  هاي اولیه زندگی کودك را پررنگ و نقش مادر در سال

وظایف همسري در دوران پساانقالب با غلبه گفتمان اسالمی و خوانش تمایزمحور از فقه، 

                                                  
1. Role-related policies
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شده است؛ تقلیل ساعت کار جهت انجام وظایف گرفتهشغل اصلی زن در خانواده در نظر

با ؛ همچنین)1371هاي اشتغال زنان، منشور سیاست(در اسناد لحاظ شده استخانگی 

هژمونی گفتمان تمایزمحور جنسیتی در دهه اول انقالب، قانونی تحت عنوان قانون اشتغال 

هاي همسري و مادري زنان مصوب شده است که این قانون  منظور انجام نقش وقت؛ به نیمه

ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشور و  زارتخانهمربوط به کارکنان ثابت و رسمی و

ها مستلزم ذکر نام است مطرح؛ و بر هاي دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن شرکت

کنند و مشمول حداقل  اساس این قانون زنان نصف میزان حقوق و مزایا را دریافت می

بر اساس الحاق یک تبصره  76در سال  پرداخت هم نیستند، این قانون در دوران اصالحات،

در مجلس پنجم براي همان دسته قبلی زنان بنا به درخواست و موافقت مقام مسئول به 

وقت  قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه(کند میچهارم تغییر  سه

، مادران داراي فرزند معلول را نیز مشمول و شرایط 89این قانون در سال ) 1376،بانوان

وقت  قانون اشتغال نیمه(کند سمی و ثابت بودن را در خصوص این مادران حذف میر

  ).1364بانوان، 

هاي اولیه زندگی کودك را بیشتر از  گذار نقش مادري در سال بر این مبنا سیاست

در سند . هاي بعد موردحمایت قرار داده است داري در سال نقش مادري و همسري و خانه

نیز؛ با اعتقاد به برابري زن و مرد فارغ  1392مصوبه خردادماه سال مهندسی فرهنگی کشور 

دو را متفاوت و متناسب با هاي آن ها؛ حقوق و مسئولیت از جنسیت در امکان کسب ارزش

. کند هاي متفاوتی را براي زن و مرد تعریف می اساس نقشداند؛ بر این خلقت زن و مرد می

؛ جهت افزایش نرخ باروري 4ها؛ در راهبرد کالن  شدر این سند در حوزه تسهیل انجام نق

ماه و مرخصی 9هایی چون افزایش مرخصی استعالجی زایمان به  کل و ارتقاء آن سیاست

ماه به ازاء هر فرزند و در مجموع ده سال 30ماه و جمعًا به مدت 21بدون حقوق به 

دولتی و افزایش سنوات صورت شناور با حفظ شغل براي کلیه شاغالن بخش دولتی و غیر به

سال و کاهش سقف واحدهاي درسی 4,5تحصیلی دانشجویان مادر به ازاي هر فرزند تا 

درصد واحدهاي آموزشی براي مادران داراي فرزند 50این مادران و امکان گذراندن تا 
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زیر سه سال و ساعت کاري منعطف براي زنان باردار و داراي فرزند زیر سه سال در نظر

ها از راهکارهاي مدنظر این سند در  است؛ همچنین دولتی شدن مهدکودك شده گرفته

  ).1392سند مهندسی فرهنگی کشور،. (ها است حوزه تسهیل انجام نقش

هاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی  در حوزه آموزش نیز در سند سیاست

و متناسب با  پذیر ضمن بیان لزوم تدابیر قانونی و آموزشی انعطاف 1384مصوب 

هاي خانوادگی زنان؛ راهکارهاي عملیاتی ذکرشده در این سند نیز بیشتر محدود  مسئولیت

هاي اولیه مادري و مرخصی زایمان و ساعات شیردهی و امکان نگهداري فرزند  به سال

از منظر تشابه حقوقی ).1384هاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی، سیاست(است

ویژه در دوران  شود و به شتر منجر به کاهش حضور زنان در فضاي کاري میاین قوانین بی

گذار جایگاه مسلط در  گرا که رویکرد تمایزمحور سیاست تسلط گفتمان اصول

شود اما بر مبناي مدل شریدان،  گذاري داشته است این رویکرد تقویت می سیاست

ک کنند جزء نوعی از هاي مختلف زنان کم زمان نقش هایی که به انجام هم سیاست

رسد این سیاست به دلیل  اما به نظر می. شوند بندي می اقدام مثبت دسته/هاي تبعیض سیاست

گذار و براي حضور بیشتر زنان در حوزه خانگی تدوین  اولویت مادري در تفکر سیاست

  .شده است

  

  تغییرات ساختاري

عنوان مقوالت  ه بهدر این مقوله بازنگري حقوقی، تغییرات فرهنگی و نقش پدران

  .شناسایی هستند فرعی قابل

گذاري که موجب تغییر شرایط زنان به  تبعیض مثبت؛ هرگونه سیاست/از منظر اقدام

شود گرفته میسمت رویکرد برابرانه شود تحت عنوان تغییرات ساختاري در نظر

)Sheridan, 1998: 36.( مشترك گذار ساختار خانواده با مسئولیت  در این بخش سیاست

هاي زنان و  تغییر نگرش جامعه نسبت به توانایی. است آل قرار داده زن و مرد را ایده
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ها و تغییر قوانین به سمت برابري و تشابه  هاي فرهنگی مبتنی بر ناتوانی آن فرض پیش

  . تبعیض مثبت است/هاي اقدام حقوقی زن و مرد از مفاهیم اصلی رویکرد ساختاري سیاست

دادن خانواده با محوریت زنِ رغم مبنا قرار دهد که علی می ا نشانه تحلیل سیاست

آور و سرپرست در اسناد باالدستی، در برخی سندها مفاهیم مربوط  همسر و مادر و مرد نان

 158مثال در برنامه سوم در گزارش اجراي ماده  عنوان به. استساختاري آمدهبه تغییرات

آموزشی جهت تغییر نگرش به سمت برابري دو جنس هاي  اي از کارگاه برنامه مجموعه

158در بند ج ماده). 112: 1384برنامه سوم توسعه،  158گزارش اجراي ماده (برگزار شد

نامه اجرایی این ماده طرحی تحت عنوان نظام جامع حقوقی و قضایی زنان اجرا  و بند ه آیین

رث زوجه، تابعیت، تعدیل شرایط هاي اصالحی در مورد قانون مدنی شامل ا شد که پیشنهاد

طالق زوجه غایب مفقوداالثر، مسئولیت مدنی ناشی از برهم زدن نامزدي، مهریه، مدیریت 

خانواده، نفقه، منع از اشتغال همسر، امکان فسخ نکاح و جدایی، توکیل مطلق زوجه در 

طالق و حضانت اطفال، اصالحاتی در خصوص قانون مجازات کیفري، قانون شرایط 

نتخاب قضات دادگستري در خصوص رفع ممنوعیت استخدام زنان، قانون تصدي ریاست ا

جمهوري زنان و اصالحاتی در قانون کار ارائه شد؛ همچنین کمیته حقوقی نیز تشکیل و

مندي زنان مطلقه از  قانون تأمین اجتماعی مبنی بر بهره 86و  82، 81پیشنهاد اصالح مواد 

که پدر  خورداري فرزندان از مستمري مادر متوفی درصورتیمستمري همسر اول، امکان بر

 82مندي به همسر، پیشنهاد اصالح ماده  هزینه عائله در قید حیات باشد و پرداخت کمک

قانون استخدام کشوري مبنی بر برخورداري وراث زن شاغل یا بازنشسته از کسورات 

جع به مقررات دوران شیردهی هایی را و پیشنهادبازنشستگی یا سایر مزایاي دوران خدمت

  ).117: همان(ارائه شده است.. و

هاي  گذار در زیرساخت بازنگري قوانین در برنامه چهارم نیز مطرح شد و سیاست

اي بر اساس جنسیت  نظري برنامه چهارم نقطه مطلوب را جایی که هیچ عامل محدودکننده

ماده  111ماده ). 21: 1381ان، مرکز امور مشارکت زن(کند وجود نداشته باشد؛ عنوان می

هایی براي  باشد که از منظر ساختاري؛ اجراي برنامه برجسته این قانون در خصوص زنان می
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در .)1384قانون برنامه چهارم توسعه، (دهد جامعه نسبت به زنان را پیشنهاد میتغییر باور

اي به پدران در  هرویکرد ساختاري مرخصی پدرانه در برنامه ششم توسعه و مرخصی دوهفت

هاي اشتغال زنان در  سند مهندسی فرهنگی کشور؛ و ماده سوم سند منشور سیاست

هاي  جمهوري اسالمی ایران الزام به همکاري اعضاي خانواده براي ایفاي بهتر مسئولیت

  .شود اجتماعی؛ در راستاي حضور بیشتر پدران در فضاي خانگی تفسیر می

  

  اي سهمیهرویکرد 

شناسایی است  قابلهاي حوزه زنان گذاري مجموعه سیاستدیگري که دراز مقوالت 

گیرند  دو مقوله فرعی مشخص در زیرمجموعه این مقوله قرار می. اي است رویکرد سهمیه

  .که عبارت از، سهمیه در جهت تفکیک جنسیتی، سهمیه زنان نخبه

یض مثبت است؛ تبع/بندي از راهکارهاي عملیاتی در حوزه اقدام استفاده از سهمیه

از انجام اقدامات متحده آمریکا پس ازاین آمد؛ در کشورهایی چون ایاالت چنانکه پیش

تبعیض مثبت اجرا شده /هاي اقدام اي جهت اجراي سیاست هاي سهمیه توانمندساز؛ برنامه

ها در دیگر کشورها در قالب سهمیه اشتغال زنان در حال اجراست؛  این برنامه. است

ها موظف به استخدام سهمی از نیروها از میان زنان هستند؛ در  ه شرکتاي ک گونه به

گذاري براي زنان با توجه به غلبه رویکرد تمایز محور و اعتقاد  مجموعه سیاست

گذار بر حضور اولیه زن در نقش همسري و مادري و تفکیک وظایف بر مبناي  سیاست

طلب  ه محور در قالب دولت اصالحهایی که گفتمان تشاب جنسیت این سیاست تنها در دوره

گیرد از جانب زنان همسو با مطالبات جامعه مورد درخواست قرار  در قدرت قرار می

اي تبعیض مثبت در خصوص حضور  مثال در برنامه ششم ترکیب سهمیه عنوان گیرد به می

 نامه شوراي مطابق تبصره دو ماده پنج تصویب.اي لحاظ شده است زنان در مدیریت حرفه

30هاي مدیریتی به  عالی اداري تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست

  .درصد افزایش یابد
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اي بیشتر در راستاي اهداف جنسیتی خود بهره  هاي سهمیه گذار از سیاست اما سیاست

و  1372مثال قانون تخصیص سهمیه به زنان در دستیاري پزشکی از سال  عنوان به. برده است

ها در راستاي دستیابی به این  به خانمدرصد پذیرش در رشته زنان و زایماناص صداختص

گیرد اما بیشتر در جهت  اي قرار می اگرچه این قانون در ظاهر در دسته سهمیه. هدف است

قانون برقراري عدالت آموزشی (.گذار است اهداف جنسیتی تفکیک و تمایز محور سیاست

  ).1389اي تحصیالت تکمیلی و تخصصی، ه در پذیرش دانشجو در دوره

  

  گذاري عدم وفاق در گفتمان جنسیتی حاکم بر سیاست

هاي  گذاري جنسیتی در ایران؛ گزاره دو طیف مهم اثرگذار بر وضعیت سیاست

آمیز بوده و مناقشاتی را بهمتفاوتی در حوزه زنان دارند که اغلب فاقد یک رویکرد وفاق

اصلی این دو طیف بر اهمیت خانواده با محوریت زن در آن  وجه تفاوت. دنبال داشته است

به این معنا که طیف نخست خانواده با . هاست و زن محوري فارغ از خانواده در سیاست

آور و زن همسر و مادر را اصل مبنایی در انواع  محوریت مرد سرپرست و نان

  . گیرد ها در نظر می گذاري سیاست

نی زنان با مردان مولد کارکردها و حقوق و وظایف هاي تکوی در این طیف تفاوت 

شود و هدف از آن نیز تکامل و وحدت عنوان شده است؛  متفاوت با مردان در نظرگرفته می

ها متناسب با جنسیت و در جهت هماهنگی با  بنابراین در حوزه آموزش؛ محتوا و سرفصل

در حوزه اشتغال نیز . ودش وظایف تکوینی زن در حوزه مادري و همسري در نظرگرفته می

گذاري این حوزه  ترین مشغله زنان و سیاست وظایف مادري و همسري بعنوان اولین و مهم

اساس اشتغال در صورت اضطرار و با فرض بر این. شود نیز با لحاظ این اصل تدوین می

م نبود سرپرست خانوار و یا عدم امکان حمایت از جانب خانواده شوهر؛ و یا بعد از انجا

شود؛ بنابراین  اي تعریف می هاي فرهنگی و خیریه وظایف همسري و مادري و در حوزه

هاي  گذار فاقد سرپرست هستند در اولویت حمایت و یا برنامه زنانی که به تعبیر سیاست

  .تبعیض مثبت اشتغال قرار دارند/اقدام
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زن در در مقابل، طیف معتقد به برابري حقوقی و انسانی زن و مرد با محوریت 

گذاري؛ در حوزه آموزش و اشتغال امکان مشابه حضور زنان و مردان را مطالبه  سیاست

گذاري اجتماعی براي زنان مشابه مردان است و عوامل  کند و از منظر این طیف سیاست می

هاي مادري و مراقبتی و  محدودکننده حضور زنان در عرصه عمومی مانند مسئولیت

هاي گذشته و رفع موانع ساختاري اجتماعی،  رفع محرومیتتوانمندسازي زنان در جهت 

بنابراین دو طیف اصلی . شود هاي حمایتی جبران می حقوقی، فرهنگی و سیاسی با سیاست

اي موارد  کنند که در پاره هاي مختلف را مطالبه می گذاري زنان دو نوع گزاره سیاست

همراه داشته فراوانی را نیز بهوخیزهاي  عالوه بر تخاصم و عدم وفاق در این حوزه افت

  .است

تبعیض مثبت؛ /هاي اقدام وخیزها، عالوه بر تأثیر بر عدم اجراي سیاست این افت

مثال، در  عنوان به. گذاري جنسیتی را پدید آورده است هاي ناهمگونی از سیاست جریان

برابري  هایی با محوریت رغم تعریف نقش زن در خانواده؛ کارگاه برنامه سوم توسعه علی

توانمندسازي دو گروه نخبه و محروم از زنان نیز . جنسیتی و با گروه هدف زنانه برگزار شد

است و از منظر تغییر قوانین به سمت فضاي برابري  در تدوین برنامه موردتوجه قرار گرفته

) ه(و بند158ماده ) ج(هایی در جهت اصالح قوانین در بند  جنسیتی در حقوق نیز پیشنهاد

هاي  نامه اجرایی و طرحی تحت عنوان نظام جامع حقوقی و قضایی زنان اجرا و پیشنهاد یینآ

  . شود اصالحی ارائه می

شود؛  تر می گذاري با محوریت زن پررنگ در برنامه چهارم طیف سیاست 

عنوان عامل محدودکننده را مطرح کرده و  هاي نظري برنامه نیز رفع جنسیت به زیرساخت

 1وص اصالحات ساختاري در حوزه قوانین، تغییر فرهنگ و نگرش جامعهمواضعی در خص

همچنین توجه به . کنند هاي زنان در حوزه عمومی ارائه می به سمت توجه به توانمندي

هاي مالیاتی براي کارفرمایانی  افزایش اشتغال زنان و مشوقترکیب جنسیتی نیروي کار و

                                                  
  .شود هاي زنان مطرح می هاي نظري برنامه چهارم توسعه موضوع تغییر نگرش جامعه نسبت به توانایی در زیرساخت - 1
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در این برنامه . ز اقدامات حمایتی این برنامه استکه زنان سرپرست خانوار را بکار گیرند؛ ا

هاي  گذاري عالوه بر پیشنهاد محوردر سیاست-تر رویکرد زن با توجه به نقش پررنگ

تر از زن  هاي توانمندسازي و در طیف گسترده ساختاري؛ اقدامات متنوعی در راستاي برنامه

فناوري و آموزش آن  نظرگیري تحوالتمحروم و نخبه ازجمله آموزش ضمن خدمت، در

گیري زنان از طریق  هاي زنان و گسترش قدرت تصمیم به زنان، حمایت از نهادسازي

اما این برنامه با تغییر دولت . شود گذاري؛ مطرح می در سیاست 1دخالت مسئول دولتی زنان

  .یابد گذار بعد اجرایی نمی محور در اندیشه سیاست-و مواجهه با تفوق رویکرد خانواده

حال که ماده مربوط به  برنامه پنجم با قوت گرفتن گفتمان زن در خانواده؛ درعین در

شود؛ حمایت از زنان به حوزه خانگی منتقل و در  بازنگري قوانین به این برنامه نیز منتقل می

دار  مداري کار زنان خانه جهت بهبود و توانمندسازي زنان در فضاي خانگی از طریق ارزش

بنا به آنچه مطرح شد فقدان وفاق در خصوص . شود انگی انجام میو گسترش مشاغل خ

هاي تبعیض مثبت  حضور یا عدم حضور زن در حوزه عمومی بر اتخاذ هدفمند سیاست

معطوف به تفوق حوزه عمومی اثرگذار بوده است و مسئله اصالحات ساختاري در حوزه 

سرپرست و زنِ همسر و مادر و به  آور و-قوانین و یا تغییر ساختار خانواده از نوع مرد نان

محور و تشابه حقوقی با موانع جدي - گذاري زن عبارتی خانواده با محوریت زن به سیاست

  . روبرو بوده است

هایی از  ها در حوزه جنسیت مشخص بوده اما گزاره حال که رویکرد دولت درعین

هاي متفاوتی روبرو  کنشها وجود دارد که از منظر اجرا با وا برنامههردو نوع گفتمان در

در برنامه ششم توسعه در کنار تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن؛ .بوده است

اي جهت  هاي سهمیه هاي اصالحی در جهت حضور بیشتر در خانواده، سیاست سیاست

اي جهت ارتقاء  اي و به عبارتی سیاست سهمیه ورود بیشتر زنان در عرصه مدیریت حرفه

  .شود ه مطرح میطیف زنان نخب

                                                  
  .شود می ها و جلسات تأکید گیري در این برنامه بر لزوم حضور مسئول امور زنان ریاست جمهوري در تصمیم - 1
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هاي توسعه؛ از منظر راهبردي داراي اسناد مهمی دیگري  حوزه زنان در کنار برنامه

هاي عملیاتی و قوانین  ها و سیاست گیري جنسیتی سایر برنامه این اسناد در جهت. است

هاي  فقدان وفاق میان اسناد مختلف حوزه زنان فراتر از برنامه. حوزه زنان اثرگذار هستند

. ها نیز محسوس است هاي دیگر دولت است و این فقدان هماهنگی با برنامه توسعه

با تعریفی (مثال در سند مهندسی فرهنگی کشور که مبتنی بر گفتمان خانواده محور  عنوان به

هاي تکوینی را در تدوین  است و ضمن برابري انسانی دو جنس تفاوت) ازاین آمد که پیش

ها و الگوهاي  ها و قوانین و برنامه د و بازنگري در سیاستدان حقوق زن و مرد اثرگذار می

هاي اساسی مادري،  سازي آن با نقش اشتغال زنان را با تأکید بر نیازهاي جامعه و متناسب

نوعی  به. داند همسري و خانوادگی و صیانت از زن در چارچوب فرهنگ اسالمی انسانی می

دهد؛ اما عمالً  هاي زنان را پیشنهاد می نقشها در جهت تسهیل انجام  اي از حمایت مجموعه

هاي  سازي و تعطیلی مهدکودك این سیاست با اقدامات دولت در جهت گسترش خصوصی

  .دهد ، کارکرد خود را از دست می1386دولتی از سال 

تدوین 1383هاي زنان نیز در سال  پیش از تدوین سند فوق، منشور حقوق و مسئولیت

هاي زن و مرد مقبول اما فاقد توجیه براي تبعیض در زمینه حقوق شد؛ در این سند تفاوت

هاي  عبارتی حمایت از سیاستضمن پذیرش تفاوت میان دو جنس و بهانسانی است و

: ها؛ بدون ارائه راهکار عملیاتی حمایتی، دو طیف از زنان را شامل تسهیل دهنده انجام نقش

انمندي آنان و حمایت از مراکز تحقیقاتی با طیف اول زنان توانمند و لزوم استفاده از تو

دیده  بانوان ساکن در مناطق محروم و زنان فاقد سرپرست، آسیبمدیریت زنان و طیف دوم

میان دیگر اسناد مهم در حوزه آموزش؛ سند تحول بنیادین در. دهد را موردتوجه قرار می

وان اسناد مهم در وپرورش بعن وپرورش و مجموعه مصوبات شوراي عالی آموزش آموزش

وپرورش هستند که این اسناد نیز با لحاظ اهمیت تناسب جنسیتی در  ساحت نهاد آموزش

دهی هویت افراد بر مبناي جنسیت را دنبال  حوزه عدالت کیفی آموزش؛ رویکرد شکل

  .کند می
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اگرچه در سطح آموزش عمومی تنها حمایت ویژه از امکان تعلیم زنان در مناطق 

در سطح آموزش عالی؛ . بندي است تبعیض مثبت قابل دسته/ان اقداممحروم با عنو

هاي متفاوتی را  گذار با توجه به استقبال زنان از طی مراحل عالی آموزشی سیاست سیاست

ها در راستاي توانمندي و حضور بیشتر در حوزه عمومی، ملی و  این سیاست. کند تدوین می

اي در قانون تخصیص سهمیه به  ا سیاست سهمیهالمللی است؛ همچنین چنانکه آمد تنه بین

ها  درصد پذیرش در رشته زنان و زایمان به خانمزنان در دستیاري پزشکی و اختصاص صد

  .است

است عالیآموزشدرزنانمشارکتارتقاءهاي سند دیگر در آموزش عالی، سیاست

دهندگان نسل آینده  رشپروعنوان محور زنان را به-که این سند تحت تأثیر دیدگاه خانواده

کند و در سایر مواد دو نوع حمایت در قالب توانمندسازي در حوزه ملی و  معرفی می

فراملی و حمایت و پشتیبانی از زنان در جهت درخشش در عرصه علمی و حمایت از 

هاي  در کنار این دیدگاه در بند چهار سیاست. کند نهادسازي در عرصه علمی را مطرح می

هاي مختلف براي زنان  هایی در جهت انجام نقش هاي آموزشی حمایت رنامهمربوط به ب

رسد تحت تأثیر جریان خانواده محور قرار دارد اما این  شود که به نظر می مطرح می

مثال اگرچه در سیاست افزایش  عنوان به. ها از بعد اجرایی با تناقضاتی مواجه است سیاست

شود؛ اما  هاي مختلف فراهم می براي مدیریت نقش سنوات تحصیلی مادران امکان بیشتري

هاي تحصیل عمالً فرصت برابر براي قرارگیري در جایگاه شغلی را  طوالنی شدن سال

است که شرایط سنی براي ورود به مشاغل کورجنس در حالیسازد؛ و این در مخدوش می

ه آموزش عالی تبعیض مثبت در حوز/ هاي اقدام اگرچه در سیاست. استشده گرفتهنظر

تأثیر هر دو گفتمان خانواده محور و زن محور وجود دارد اما هم در بعد اجرا و هم در 

فقدان نگاه چندبعدي به مسئله زنان و . استنتایج حمایت مؤثري از زنان صورت نگرفته

عدم وفاق در خصوص نقش آموزش عالی در ورود به فضاي کاري، با ثانویه خواندن 

  .ها را مختل ساخته است رکرد این سیاستاشتغال زنان کا



  

  

  

  

65   |رمی قهی و ابراهیمی، ک... گذاري بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاست

تبعیض مثبت درگیر مسئله فقدان وفاق و /نیز قوانین از منظر اقدامدر حوزه اشتغال

از طرفی قانون کار با نگاه زن محور و کور جنس .گیري معطوف به نتیجه هستند جهت

د و از منظر ساز تساوي و برابري مزد به ازايِ کار مشابه و ممنوعیت تبعیض را مطرح می

کند و در چند ماده  اقدام مثبت تغییرات ساختاري در جهت تشابه را دنبال می/تبعیض

آور  مخصوص زنان به تفاوت فیزیولوژیک زنان از طریق ممنوعیت کار سخت و زیان

ها و حمایت از زنان شاغل جهت  پرداخته و در تعداد بیشتر ماده به تسهیل اجرايِ نقش

  .پردازد ي و شغلی میهاي مادر مدیریت نقش

قانون کار با نگاه کورجنس به مسئله زنان و تأکید بر رویکرد زن محور در  

که با سایر اسناد حوزه زنان در یک راستا قرار ندارد، به تداوم  گذاري؛ ازآنجایی سیاست

سند مهم دیگر، منشور . افزاید گذاري اشتغال زنان می عدم وفاق در حوزه گفتمانی سیاست

محوري مبتنی این سند خانواده. است 1هاي اشتغال زنان در جمهوري اسالمی ایران سیاست

گذاري قرار داده است و در راستاي  بر مرد سرپرست و زن مادر و همسر را مبناي سیاست

زایی براي زنان محروم و در  هاي ویژه از زنان نخبه و اشتغال ها حمایت تسهیل انجام نقش

  . است دار را در دستور کار قرار داده  شتغالی زنان خانهدرجه بعد حمایت از خودا

اي از رویکردهاي متفاوت نسبت به اشتغال زنان را در خود جاي  این سند مجموعه

از طرفی اشتغال زنان در مشاغل فرهنگی اجتماعی، اقتصادي را از لوازم تحقق . داده است

خانگی ازجمله تربیت نسل  کند و در کنار آن تمام وظایف عدالت اجتماعی معرفی می

تبعیض /از منظر اقدام. داند آینده، همسري و مادري و قداست مادري را منحصر به زنان می

ها است اما در کنار  مثبت در بهترین حالت این سند مبتنی بر رویکرد تسهیل انجام نقش

اهمیت حوزه خصوصی و نقش زنان در حوزه خصوصی؛ حضور زنان در توسعه و لزوم 

دهد؛  هاي حمایتی جهت حضور فعال زنان در عرصه عمومی را پیشنهاد می اذ سیاستاتخ

ها  هاي تسهیل انجام نقش بنابراین در مقابل قانون کار که مبتنی بر زن محوري و سیاست

                                                  
شوراي عالی انقالب فرهنگی20/5/71مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ  - ١
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است این سند که جزء اسناد مهم در حوزه اشتغال زنان است مبتنی بر خانواده با محوریت 

هاي آشتی  در حوزه خصوصی و عمومی است و سیاست زن در آن و حضور پررنگ زن

  .دهد نقش را نیز پیشنهاد می

عالوه بر تناقضات میان این دو سند مهم حوزه اشتغال؛ قوت و ضعف هرکدام از 

هاي مختلف بر فرآیند  در دوره) خانواده با محوریت زن و زن محور(رویکردها

تبعیض مثبت مبتنی /هاي اقدام ع سیاستگذاري اشتغال زنان اثرگذار بوده است و نو سیاست

ها را با دعوت زنان به فعالیت شغلی در فضاي خصوصی تحت تأثیر  بر تسهیل انجام نقش

  .قرار داده است

  

  گیري نتیجهبحث و 

منظور ایجاد امکان فرصت  گذار به اي از راهکارهاي سیاست اقدام مثبت؛ مجموعه/تبعیض

در حوزه جنسیت . اند اي را تجربه کرده نابرابرانه هایی است که شرایط برابر براي گروه

فرض . اي از مناقشات گفتمانی را به همراه دارد فلسفه برابرطلبانه تبعیض مثبت مجموعه

هاي تبعیض مثبت  اي از سیاست برابري انسانی و تشابه حقوقی زن و مرد؛ مولد مجموعه

اي از قوانین  استا مجموعهمنظور ورود زنان به حوزه عمومی بوده است؛ در این ر به

هایی چون استخدام و دستمزد و پذیرش در حوزه آموزش تدوین شده  ضدتبعیض در حوزه

  .است

اي، درصدي، بعنوان راهکارهاي عملیاتی مطرح در حوزه تبعیض  راهکارهاي سهمیه

هاي  بنابراین در حوزه جنسیت در اتخاذ و یا عدم اتخاذ سیاست. شوند مثبت بکارگرفته می

و این بحث فراتر از . گذار به وجود تبعیض میان دو جنس است تبعیض مثبت؛ باور سیاست

بحث  گذاري قابل ریزي در عرصه سیاست وجود یا عدم وجود سنت استقراریافته برنامه

  .است



  

  

  

  

67   |رمی قهی و ابراهیمی، ک... گذاري بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاست

هاي حوزه زنان تأکید بر تسهیل  دهد که در میان سیاست نتایج تحلیل اسناد نشان می 

هاي  هاي حوزه سازي و اصالحات ساختاري؛ در مجموعه سیاستها؛ توانمند انجام نقش

ها بوده است که  هاي تسهیل انجام نقش آموزش و اشتغال زنان، اولویت با تدوین سیاست

سازي در خصوص ایجاد فضاي براي  دالیلی چون غلبه رویکرد خصوصیها به این سیاست

فاقد قابلیت اجرایی عمومی  هاي الزم در حوزه اشتغال نگهداري کودك، فقدان زیرساخت

هاي الزم جهت ورود زنان به حوزه اشتغال، ایجاد  دیگر یکی از زیرساخت عبارت به. هستند

ایجاد  1384ها و مراکز مناسب نگهداري کودك است که از سال  مهدکودك

: 1399تاج مزینانی و ابراهیمی و ذکایی، (شود هاي دولتی در ادارات ممنوع می مهدکودك

292 .(  

ویژه  در درجه دوم رویکرد توانمندسازي و ضعف فیزیولوژیک زنان غلبه دارد که به

در حوزه آموزش عمومی بر حمایت از زنان محروم تأکید شده است اما در مجموع دو 

تبعیض /گذار از منظر اقدام گروه از زنان شامل زنان نخبه و زنان محروم موردتوجه سیاست

ها در موضع عدالت  تبعیض مثبت در مجموعه این سیاستدرواقع موضع . اند مثبت بوده

التعلیم است که این تحقیق نیز مشابه  آموزشی بر اساس تحت پوشش قرار دادن زنان الزم

جز موضوع زنان الزم  دهد در مجموعه اهداف به شرکائی اردکانی و همکاران نشان می

شرکائی اردکانی، (استاقدام مثبتی براي دختران ارائه نشده /التعلیم موضع تبعیض

در حوزه اصالحات ساختاري و دستیابی به رویکرد تشابه ).31: 1391نژاد و رزاقی،  ریاحی

هاي توسعه تنها در چند حوزه ازجمله  رغم تکرار ماده مربوط در برنامه محوري حقوقی علی

درگذاري براي حضور بیشتر پدر  تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندي زنان و سیاست

  .واقعه تولد اقدام تبعیض مثبتی صورت نگرفته است

سازد، فقدان  یکی از مسائلی که تبعیضات مثبت به نفع زنان را به درجاتی خنثی می

در واقع اجراي بخش کوچکی از یک . جانبه نگرانه نسبت به اجراي سیاست است نگاه همه

نظر گرفتن سایر ابعاد، عمالً تبعیض مثبت باشد بدون در /سیاست ولو اینکه مبتنی بر اقدام

سازد بعنوان مثال در سند مربوط به توسعه  آن سیاست را از منظر اجرایی با چالش مواجه می



  

  

  

1401، پاییز 52شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  68

هاي تحصیلی و خانوادگی عالوه بر مرخصی  منظور آشتی فعالیت آموزش عالی زنان و به

مطرح شد بدون احتساب سنوات بر ایجاد فضاي مراقبتی از کودك تأکید شده ولی چنانکه 

هایی که تحت تأثیر این جریان قرار گرفت  سازي یکی از بخش در جریان خصوصی

هایی اجرایی شده و فاقد یک  ها بود، درواقع عمالً این سیاست در حوزه مهدکودك

کمی آنتوسعهبهآموزشخصوصگرایانه بوده است؛ همچنین در رویکرد همه جانبه

تنهاوانداختهتأخیربهراکاربازاربهزنانورودآموزشطوالنیهاي سالولیشدهتوجه

  .استدادهافزایشراآنانانتظارات

تبعیض مثبت در مجموعه قوانین / هاي اقدام هایی از سیاست بنابراین اگرچه صورت 

ها تحت  رسد این سیاست هاي آموزش و اشتغال وجود دارد اما به نظر می زنان در حوزه

به . اند انی در حوزه زنان از ماهیت و کارکرد خود خارج شدهتأثیر فقدان وفاق گفتم

اند و یا در برخی ابعاد اجرا  عبارتی یا با فضاي گفتمانی در تضاد بوده و قابلیت اجرایی نیافته

  .اند اند و در وضعیت کلی زنان تأثیر چندانی نداشته شده
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