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چکیده
تعادل کارـ خانواده به همزمانی تحقق نقشهای خانوادگی و شـلیی اشـاره دارد .بـوو شـ  ،محتـوا و گوـونوی
پرداخت نظام سیاستگذاری به این موضوع ،از اصییترین عوامل اثرگذار جهت تحقق وضعیت مطیوب نظام اشتلال
زنا و تحقق تعادل سازنوه بین کار و خانواده در زنوگی زنا محسوب میشود .این پژوهش با هوف بررسی رونو و
گرایشهای سیاستگذاری اشتلال زنا و گوونوی توجه این نوع سیاستها به تعادل کارـ خانواده درخصوص زنا
با استفاده از روش فراتحییل انجام شوه است .در این پژوهش ،فراتحییل سیاستگذاریهای بهعملآمـوه در حـوزة
اشتلال زنا و توجه به میزا ارتباط آ ها در ایجاد تعادل میا حوزههای کاری و خانواده نشا میدهو که حـوزة
سیاستگذاری نتوانسته به صورت نظاممنو به تحقق اهوافی ماننو تعادل میـا اشـتلال و خـانواده کمـ کنـو و
همچنین برمبنای اصل کرامت زنا و توجه به منزلتزایـی بـرای زنـا بـه سـامانوهی امـر اشـتلال باـردازد؛ لـذا
سیاستهای اتخاذی طی این سالها در ی آشفتوی مبنایی و محتوایی به سر میبـرد کـه در نسـبت بـا ز تـراز
انقالب اسالمی نیست.
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مقدمه و بیان مسئله
اهمیت نهادهای مختیف در حیات ی جامعه به میزا استحکام و رویکرد تعالیبخشی آ ها در
پیکرة اجتماعی باز میگردد .نهادهای اساسی ماننو نهـاد خـانواده ،آمـوزش و پـرورش و دولـت
آ گنا برای ی فرهنگ اساسی هستنو که بوو آ ها نمیتـوا اساسـاز زنـوگی اجتمـاعی را
تصور کرد .از میا این نهادها ،نهاد خانواده جزء مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب مـیشـود
که بقای ی جامعه را میتوانو تحتالشعاع قرار دهو .بـهنحـویکـه در جهـا امـروز تلییـرات
مرتبط با این نهاد منشأ تحوالت بنیادین درو تمونی محسوب میشود .لذا اهمیت ایـن نهـاد و
نوع مناسبات شکلگرفته میا نهاد خانواده بهمنزلة مهمترین نهـاد اجتمـاعی بـا دیوـر نهادهـا
همواره محل تأمل و تفکر است .در این فضـا ،تلییراتـی کـه در جوامـ امـروزی بـر اثـر آثـار و
پیاموهای مورنیته و جهانیشو  1و رشو روزافزو تکنولوژی و ...شکل گرفته است منجر شـوه
تا نهاد خانواده نیز دستخوش این فضا گردد و در دنیای مور در سرفصلهای مهمی مسئیهمنو
شود .یکی از این سرفصلهای مهم به نوع ارتباط نهاد خانواده با دیوـر نهادهـای اجتمـاعی بـاز
میگردد .کار و خانواده دو نهـاد اجتمـاعی ضـروری بـرای زنـوگی فـردی و زنـوگی اجتمـاعی
محسوب میشونو و نقش اساسی و بسیار مهمی در جوام بشری ایفا میکننو .از آغـاز زنـوگی
بشر ،پویوة کار و اشتلال مو نظر بوده است و زنا از دیرباز هماای مـردا بـار مسـئولیتهـای
زنوگی را به دوش کشیوه و مشلول کار بودهانو [ .]18مطـابق بـا بیـا یییـوریم و آیکـا  ،2در
جها امروز مشارکت زنا در نیروی کار جهانی رو به افزایش است و رقابت اقتصـادی و توسـعة
تکنولوژی سبب تلییر مرزبنوی بین حوزة اقتصاد (کـار) و خـانواده شـوه اسـت [ .]27بارنـت و
هایو 3نیز معتقونو زنا بیش از پیش به صورت فعال به نقشهای حرفهای رو مـیآورنـو و ایـن
مهم تقاضاهای نقشی مضاعفی را برای آنـا بـه دنبـال خواهـو داشـت [ .]20بـر ایـن اسـاس،
برجستهشو نقشهای اجتماعی افراد بهواسطة گسـتردگی حیـات اجتمـاعی ،یکـی از عوامـل
کمرنگکننوة مرزبنویهای میا حوزة خانوادگی و اجتماعی دانسته میشود.
دگرگونی در نهادهای خانواده و کار و نیز جوایی این دو نهاد در جامعة جویو ،پیوایش نظام
تولیو کارخانهای و عقالنی و عمومیشو و ارزش یافتن این دو در جامعة نوین ،ضرورت حضـور
مردا و زنا در خارج از خانه ،به منظور اشتلال و دستیابی به درآمو و کوگ شو خـانواده و
انتقال کارکردهای اقتصادی ،تولیوی و آموزشی و تربیتی آ به نهادهای دیور موجـب شـو کـه
اهمیت و اولویت نقشهای خانوادگی در جامعة قویم جای خود را به اهمیت و اولویت نقشهای
حرفهای در جامعة جویو بوهو و نقشهای خانوادگی جایواه ممتـاز خـود را در تعیـین هویـت
1. Globalization
2. Yildirim and Aycan
3. Barrent and Hyde
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فردی اشخاص به سود نقشهای شلیی از دست بوهو [ .]21در این وضـعیت ،یکـی از ویـایف
خطیر متولیا امور در جوام  ،خصوصاز در عرصههای سیاستگذاری و قانو گـذاری ،توجـه بـر
حفظ گارگوبهای حاکم بر نهاد خانواده و به حواقل رسانو آسیبهای مرتبط با این نهـاد در
عرصههای مختیف است .ایجاد تعادل میا نقشهای خانوادگی و حضور در عرصة اجتمـاعی در
قالب اشتلال مناسبترین حالت ممکن در طرحریزی برنامههای اجرایی و تصویب سیاستهـا و
قوانین است .اما تحقق این تعادل در بخش عموهای منوط بر سیاستگذاریهای صورتپذیرفته
در این حوزه است .در این میا  ،بایو توجه بر نقش و جایواه زنـا در نهـاد خـانواده بـهعنـوا
اصییترین نهادی که برجستهترین نقشهای زنانه در آ متجیی میشود برای سیاسـتگـذارا
در اولویت قرار گیرد ،زیرا در جامعة امروز نقشآفرینی زنا در حوزة اقتصـاد در شـکل اشـتلال
پررنگ است و نمیتوا حضور زنا در این بخش را نادیوه گرفت .این پژوهش به دلیل اهمیـت
ویژة تحقق تعادل کارـ خانواده و مسئیهمنوی آسیبها و پیاموهای ناشی از نارداختن نظامهای
سیاستگذار و قانو گذار به این حوزه قصو دارد بـه بررسـی رونـوها و گـرایشهـای حـاکم بـر
سیاستگذاری اشتلال زنا در ایرا و گوونوی پرداخت به تعادل کارــ خـانواده باـردازد .ایـن
بررسی میتوانو نقاط قوت ،ضعف سیاستگذاری اشتلال زنا در ایـرا را بـهویـژه درخصـوص
تحقق تعادل سازنوة بین حوزة کار اجتماعی و مسئولیتهای خانوادگی در جهت تقویت و بهبود
رونو آ روشن کنو .بر این اساس ،پرسشهای پیش رو پژوهش عبارت انو از:
 .1در طی سالهای  1358تا  ،1399رونو سیاستگذاری اشتلال زنا در ایـرا گوونـه
بوده است؟
 .2سیاستگذاری اشتلال زنا در ایرا گوونه به تعادل کارـ خانواده توجه نموده است؟

پیشینة پژوهش
مطــابق بــا نتــای جس ـتوجــوی انجــامشــوه در پایوــاههــای دادة عیمــی بــا عنــوا «فراتحییــل
سیاستگذاری اشتلال زنا در جمهوری اسالمیایرا » مـیتـوا گفـت تـا کنـو پـژوهشهـای
انجامشوه به طور اختصاصی به امر فراتحییل سیاستگذاری اشتلال زنا نارداختهانو و تنهـا یـ
پژوهش با موضوع فراتحییل اشتلال زنا توسط سهیال صادقی و عاطفه خادمـی صـورت پذیرفتـه
بود که حوزة فراتحییل ایـن پـژوهش مـرتبط بـا عرصـة پژوهشـی بـود و محققـا بـه فراتحییـل
پژوهشهای صورتپذیرفته در بعو از انقالب با موضوع اشتلال زنا پرداختهانو [ .]9لـذا مـیتـوا
گفت درخصوص سیاستگذاریهای صورتگرفته در اشتلال زنا پژوهشی بـه صـورت فراتحییـل
وجود نواشته است که اصالح و آسیبشناسی و همچنین رف خألهـای سیاسـتگـذاری اشـتلال
زنا  ،که در پرتو پژوهش فراتحییل سیاستگذاری اشتلال زنا فراهم میشود ،از انویزههای انجام
این پژوهش بوده باشو .درخصوص پژوهشهای انجامشوه مرتبط با موضوع این پژوهش گنو مورد
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حاصل شو که البته از جهات مختیفی از تحقیق پیش رو متمایزنو .1 :معصومه قاراخانی در رسـالة
دکتری «تحییل سیاست اجتماعی در ایرا » ( )1390دانشواه تربیـت مـورس بـه موضـوع کـال
سیاست اجتماعی در سه حوزة سالمت ،آموزش و مسکن مـیپـردازد و عمـالز ورودی بـه موضـوع
اشتلال زنا نوارد [ .2 .]11زینب یاسری در پایا نامة کارشناسی ارشو «بررسـی سیاسـتگـذاری
اشتلال زنا در جمهوری اسالمی ایرا » ( )1392دانشواه عالمه طباطبـایی توصـیفی مشخصـاز از
سیاستگذاری اشتلال زنا ارائه مینمایو و ورودی به موضوع تعادل کارـ خانواده نواشته اسـت .از
حیث هوف ،سؤاالت پژوهش ،مبانی نظری نیز از پـژوهش حاضـر متفـاوت اسـت [ .3 .]17راحیـه
کاردوانی در مقالة «بررسی راهبردهای سیاست اشتلال در حـوزة مـادری در جمهـوری اسـالمـی
ایرا » ( )1395صرفاز به موضوع سیاست اجتماعی حوزة مادری توجه نموده و درخصوص رونوها و
گرایشها و فراتحییل سیاستگذاری اشتلال زنا مطیبی بیا ننموده است و از نظر مبانی نظـری،
هوف و سؤاالت پـژوهش متفـاوت اسـت [ .4 .]13مـریم ابراهیمـی در مقالـة «تحییـل جنسـیتی
سیاســتگــذاری اشــتلال در ایــرا پســاانقــالب  »1398ســعی در بررســی گوــونوی پرداخــت
سیاستگذار به وجوه تفاوت و شباهتهای دو جـن ز و مـرد در حـوزة اشـتلال مـیپـردازد و
حضور زنا را در حوزة عمومی و خصوصی بررسی میکنو .این مقاله نیـز بـا سـؤاالتی متفـاوت از
پرسش این پژوهش ،به بررسی سیاستهای اشتلال زنا میپردازد و ورودی به موضـوع گوـونوی
پرداخت سیاستها و قوانین اشتلال زنا به مقولة تعادل کار و خانواده نوارد [ .5 .]1درنهایت ،لیال
استیری در مقالة «جایواه اشتلال زنـا در سیاسـتهـای کـال کشـور بعـو از انقـالب اسـالمی»
( )1398اجماالز به بررسی رویکرد دولتها در رونو اهواف اشتلالزایی زنا پرداخته و صرفاز تبیـین
مینمایو که عوم مسئیهشناسی دولتها در حوزة سیاستگذاری اشتلال و نورش ت بعوی آ هـا
در این حوزه باعث نقص در برنامههای اشتلالزایی زنا شوه اسـت .لـذا ایـن مقالـه نیـز از حیـث
سؤال اصیی پژوهش ،مبانی نظری نیز با این پژوهش متفاوت است [.]4
شایا ذکر است که اگر گه در ارتباط با پیشینة موضوع مطالعه شوه ،سیاستگذاری اشتلال
زنا در جمهوری اسالمی ایرا مو نظر نویسنوگا بوده است ،در بررسی پژوهش های خـارجی
منطبق با موضوع پژوهش ،به جز پژوهش مربوط به شورای فرهنوی اجتماعی زنا شورای عالی
انقالب فرهنوی ،پژوهش مرتبطی وجود نواشت .یافتههای پژوهش مذکور مؤیو این است که در
برخی از کشورها سیاستهایی اتخاذ شوه است .برای نمونه در آلما طی سالهای اخیر تمرکـز
ویژهای بر شللهـای درو منـزل و روشهـای دورکـاری بـرای زنـا شـوه اسـت .در اتـریش،
جمهوری گ  ،فنالنو و مجارستا نیز برای مادرا شاغل صاحب فرزنو تسـهیالت متنـوعی در
نظر گرفته شوه است .انویی  ،ژاپن ،سوئی و هینو نیز کار موقت و پارهوقت را بـرای مـادرا
پیشنهاد میکننـو .پیشـینة سیاسـتگـذاری اشـتلال در کشـورهای دیوـر مـیتوانـو در رونـو
سیاستگذاری اشتلال زنا در کشور محل توجه و بررسی باشو [.]16
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مالحظات نظری
از آنجا که در پژوهشهای کیفی ،پژوهش برمبنای نظریهای مشخص انجام نمیشود و اساساز بـه
دنبال اثبات فرضیات متـأثر از یـ نظریـه مشـخص نیسـت ،پـرداختن بـه نظریـات در قالـب
مالحظات نظری صورت میپذیرد تا در ذیل آ پژوهشـور بتوانـو بـه حـوزة دانشـی کـه در آ
پژوهش انجام داده است مؤیوی نظری داشته باشو [ .]9لذا در این قسمت ،به تبیین مالحظات
نظری مرتبط با موضوع فراتحییل سیاستگذاریهای جمهوری اسالمی ایرا در موضوع اشتلال
زنا با تأکیو بر تعادل کار و خانواده میپردازیم.

تعادل کارـ خانواده
در سالهای اخیر ،تناسب بین کار و زنوگی یکی از گالشهای پیش روی کارکنا و سازما هـا
بوده است .اکثر کارکنا به دنبال کاهش تعارض بین کار و خانواده و ایجاد توازنی معقـول بـین
کار و زنوگی خود هستنو .یکی از مناب عموة ایجاد استرس شلیی ،ناتوانی در حـل تضـاد بـین
کار و خانواده است که به نارضایتی شلیی و شخصی منجر میشود [ .]12مفهوم کارــ خـانواده
بهواسطة تلییرات گسترده در محیط اشتلال و ورود گستردة زنا به عرصههـای کـار و فعالیـت
خارج از خانه مشارکت در توسعه و فعالیتهای اجتمـاعی در وضـعیتی قـرار گرفتـه اسـت کـه
درنهایت سبب به وجود آمو مشکالتی برای افراد شاغل شوه است .یکی از این مشکالت بزرگ
برای افراد شاغل ،عوم تعادل میا فعالیت در محیط کـاری و خـانوادگی اسـت [ .]15از سـوی
دیور ،تلییرات محیط کار و تلییرات جمعیتشناختی ماننو پیرشو جمعیت ،افزایش روزافزو
زنا شاغل ،ساعات کار طوالنی و ...سبب افزایش بـروز تعارضـات میـا الزامـات کـار و شـرایط
زنوگی شوه است؛ بهطوریکه وجود این تعـارضهـا میـا ایفـای نقـشهـا و ویـایف کـاری و
خانوادگی درنهایت به افـراد شـاغل فشـار وارد مـینمایـو .لـذا گـرایش دولـتهـا و نظـامهـای
سیاستگذاری برای خروج از این تعارضها و رف این قبیل فشـارها جهـت ایجـاد تعـادل کارــ
خانواده رو به افزایش است .در این نواه ،تعادل کار و خانواده عمومـاز بـه معنـای رضـایت و کـار
خوب در خانه و محل کار با کمترین تضاد در نقش از سوی برخی نظریـهپـردازا عنـوا شـوه
است [ .]6برخی دیور نیـز ،گوـونوی انتخـاب افـراد در اولویـتبنـوی مسـئولیتهـای کـاری،
خانوادگی و اجتماعی خودشا را بهعنوا تعریفی از مفهوم تعادل کارـ خانواده ارائـه مـیکننـو
[ .]23تعادل کارـ خانواده بر جنبههای گوناگو ماننو بهرهوری ،رضایت و تعهـو گـه در حـوزة
کار و گه در حوزة خانواده اثرگذار است و بر پیاموهای روانی کارمنـو ماننـو اضـطراب شـلیی و
قصو ترک خومت نیز اثر دارد .تعادل کارـ زنـوگی باعـث کـاهش غیبـت ،بهبـود ابقـا ،افـزایش
بهرهوری و پیشرفت در مسیر شلیی میشود و نورشها و رفتارهایی ماننو دلبستوی و وفـاداری
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به سازما و رفتار سازمانی را ارتقا میبخشو [ .]26یافتههای تجربی نشا میدهـو کـه تعـادل
کار خانواده با رضایت شلیی و خانوادگی ،تعهو سازمانی و عمیکرد خانوادگی در ارتبـاط اسـت و
تواز در کار و زنوگی و مشخصکرد جایواه خود ،شلل و خانواده در تصویر کیی زنوگی باعث
ایجاد تعادل بین مسئولیتهای کاری و تعهوات شخصی و خانوادگی و جیوگیری از اسـتهالک و
خستوی جسمی ،روحی و روانی کارکنا میشود [.]21

زنان شاغل
زنا در توسعة اقتصادی کشور و افزایش تولیو ناخالص داخیی از حیث اینکه نیمـی از جمعیـت
کشور را تشکیل میدهنو درخور توجه است .زنا بهواسطة ارتباط مؤثری که با سایر گروههـای
اجتماعی برقرار میکننو عالوه بر نقشهای خانوادگی ،در پیشـرفتهـای اجتمـاعی نیـز نقـش
فعالی دارنو .لذا افزایش حضور زنا در عرصة عمومـی امـروزه جـزء اولویـتهـای برنامـهریـزی
اجتماعی در بسیاری از کشورهاست [ .]10شرایط حاکم بر زنوگی زنا شاغل در اکثر نقاط دنیا
حاکی از که آ است نهتنها از مسئولیتهای زنا کاسته نشوه است ،بیکه اشتلال بار مضـاعفی
را بر دوش آ ها گذاشته است .کار در بیرو از منزل ،نقش همسری ،نقش مـادری و رسـیوگی
به وض منزل در کنار فعالیت در محیط کار باعث شوه است زنـا دگـار خسـتوی و اضـطراب
ناشی از محیط کار و منزل شونو .تلییـرات اقتصـادی ،گسـترش فقـر و کـاهش قـورت خریـو،
تحوالت اجتماعی و فرهنوی ،افزایش آمار زنا تحصیلکرده ،گسترش تکنولوژی و نقـش آ در
کاهش فعالیتهای خانهداری و گسترش ساعات فراغت و عمومـاز تمرکـز دولـتهـا بـر تشـویق
اشتلال زنا  ،سبب گسترش اشتلال زنا شوه است .این در حالی است که اشتلال زنا عـالوه
بر تأثیرات مثبتی که بر اوضاع اقتصادی خانواده و افزایش خودباوری و اعتمادبهنف آ هـا دارد
سبب تعارضات متعودی برای زنا و خانوادههـای آنـا مـیشـود [ .]2زنـا بـرای انجـامداد
فعالیتهای اقتصادیـ تولیوی در کنار سایر فعالیتهای خود (از جمیه مادری ،تربیت فرزنوا و
 ...به خاطر شرایط خاص جسمانی زایما  ،شیردهی و توا جسـمی کمتـر نسـبت بـه مردهـا)
فعالیتهای جسمانی و مـادری و همسـری نیازمنـو حمایـت مـالی ،فنـی ،تکنیکـی و حقـوقی
بیشتری در مقایسه با مردا هستنو [ ]8که ضروری است مونظر نظام سیاستگـذاری اشـتلال
زنا و دستواههای قانو گذار قرار گیرد.

سیاستگذاری اشتغال زنان
سیاست اجتماعی طیفی از دیوگاههای نظری مختیف را اتخـاذ مـیکنـو کـه بـه نتیجـهگیـری
متفاوت دربارة عمیی و مطیوببود اقوامات سیاسـتی گونـاگو منجـر مـیشـود [ .]5بـر ایـن

فراتحلیل سیاستگذاریهای جمهوری اسالمی ایران7 ...

اساس ،سیاستگذاری اجتماعی 1برمبنای انویشهها ،ارزشها و هنجارهای جامعه طراحی شوه و
ی عنصر دسـتوری دارد [ ،7ص .]29حـوزة سیاسـتگـذاری اشـتلال نیـز بـهعنـوا یکـی از
حوزههای مهم سیاست گذاری اجتماعی از این قاعوه مستثنا نیست و از تعریف اشتلال گرفته تا
برنامههای عمیی اشتلالزایی از این منطق پیـروی مـیکننـو .اشـتلال در اصـطالح انجـامداد
ویایفی تعریف میشود که متضمن صرف کوششهای فکری و جسمی بـوده و هوفشـا تولیـو
کاالها و خوماتی است که نیازهای انسانی را برآورده میکنو .شلل یا پیشه کاری اسـت کـه در
مقابل مزد یا حقوقی منظم انجام میشود .کار در همة فرهنگها اساس نظام اقتصادی یا اقتصاد
است که شامل نهاد هایی اسـت کـه بـا تولیـو و توزیـ کاالهـا و خـومات سـروکار دارنـو [،14
ص .]517با توجه به موارد ذکرشوه ،در نظام سیاستگذاری اجتماعی منظـور از اشـتلال زنـا
اشتلالی با ابعاد تعریفشوة فوق است که مقصود از زنا به طور مشخص جـن مؤنـث اعـم از
متأهل ،مجرد و سرپرست خانواده در مقابل جن مذکر خواهو بود .سیاستگذاری اشتلال زنا
در ارتباط وثیق با سیاست های رفاه خانواده قـرار دارد کـه بـه دنبـال تضـمین دو هـوف اصـیی
برقراری تعادل بـین مسـئولیتهـای والـوینـ بـهویـژه مـادرا ـ در دو دنیـای کـار و زنـوگی و
برآوردهشو نیازهای اولیة کودکا در گارگوب خانوادهـ بهویژه از طریق حمایتهای درآمـوی
والوینـ هستنو .همچنین این حوزه از سیاستگذاری در پی زمینهسازی برای ورود زنا به بازار
کار براساس الووهای شلیی متفاوت کار تماموقت ،نیمهوقت ،پارهوقت و انعطافپذیر مطـابق بـا
الووی سیاست جنسیتی اتخاذشوه توسط نظامهای رفاهی کشورهای مختیـف اسـت [ ]24کـه
این مهم را در قالب تعیـین خـطمشـیهـا ،ارائـة راهبردهـای اساسـی جهـتدهنـوه بـه همـة
دستواههای ذیربط پیویری میکنو و همچنین از طریق ارائـة لـوایو و برنامـههـای پـن سـالة
توسعه ،خطوط اساسی و گشمانوازهای آتی ،برنامهها و اقوامات را درخصوص اشـتلال زنـا در
نظامهای رفاهی مشخص میکنو.

روش پژوهش
تحقیق کیفی عبارت است از مجموعه فعالیتهایی (گو مشاهوه ،مصاحبه و شـرکت گسـترده
در فعالیتهای پژوهشی) که هری به نحوی محقـق را در کسـب اطالعـات دسـت اول دربـارة
موضوع مورد تحقیق یاری میدهنو .بـوینترتیـب ،از اطالعـات جمـ آوریشـوه ،توصـیفهـای
تحیییی ،ادراکی و طبقهبنویشوه حاصل میشود .آنسـیم اسـتراس 2مـیگویـو« :منظـور مـا از
تحقیق کیفی عبارت از هر نوع تحقیقی است که یافتههایی را بهدست میدهنو که با شیوههایی
غیر از روشهای آماری یا هرگونه کمّیکرد کسب نشـوهانـو .شـیوة مـذکور ممکـن اسـت بـه
1. social policy
2. Anselm Straus
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تحقیق دربـارة زنـوگی افـراد ،شـرح حـالهـا ،رفتارهـا و همچنـین دربـارة کـارکرد سـازمانی،
جنبشهای اجتماعی یا روابط بینالمیل معطوف باشو» [ ،3ص .]2از سـه دهـة پـیش تـاکنو
فراتحییل 1به طور گسترده و به اشکال مختیف در عیوم اجتماعی و انسانی گو جامعهشناسـی،
روا شناسی و تعیـیم و تربیـت و ..اسـتفاده شـوه اسـت .از آغـاز کـار گـالس ( )1976تـاکنو
فراتحییل جایواهی ارزشمنو در عیوم اجتماعی پیوا کـرده اسـت .فراتحییـل روشـی سـودمنو و
مفیو است که از طریق آ میتوا رهیافتی واحو و مشترک فراهم کرد که محصـول مجموعـة
فراوا اطالعات متکی بر یافتههای گسترده و تحقیقات گذشته است .هوف از فراتحییـل کیفـی
ارائة تصویری جام و تفسیری از دادهها و پژوهشهایی است که تابهحـال بـه موضـوع خاصـی
پرداختهانو [ .]25اصطالح فراتحییل را اولینبار گالس 2رئی انجمن تحقیقات آموزشی امریکـا
در سال  1976به کار برد .درمجموع ،دو گونه فراتحییل وجود دارد :الف) فراتحییل کمی 3که بـا
استفاده از تکنی های آماری پیچیوه درصود یکاارگه کرد نظریهها و نتای همة پژوهشهـا و
همچنین شناسایی متلیرهای مزاحم و مواخیهگر است.
فراتحییل کیفی 4که نهتنها نظریههـا ،روشهـا و نتـای پـژوهشهـای مختیـف را یکاارگـه
میکنو ،بیکه تفسیری ژرف از موضوع بررسی شوه ارائه میدهو .البته ،در فراتحییلهـای کیفـی
نیز از آمار استفاده میشود؛ اما هوف از آ مشخصکرد فراوانیها ،درصو فراوانیهـا و ترسـیم
نمودارهای مییهای و دایرهای برای نمایش نتای است .مزیت فراتحییل کیفی به فراتحییل کمّـی
آ است که در فراتحییل کیفی نقش تفسیر برجستهتر بوده و پژوهشور صرفاز به توصیف آماری
و کمی دادههای پژوهش نمیپردازد؛ بیکه تالش دارد با توجه به زمینههای اجتماعی ،فرهنوی و
سیاسی که موضوع پژوهش در آ شکل گرفته است ،پژوهشهای انجامشوه را تفسیر و تحییـل
کنو [ .]25با این اوصاف و برای ارائة تصویری جام و شفاف از سیاستهای جمهوری اسـالمـی
ایرا در اشتلال زنا با تأکیو بر تعـادل کارــ خـانواده از فراتحییـل کیفـی اسـتفاده شـو .لـذا
بهمنظور نیل به یافتههای حاصل از کاربرد این روش ،مراحـل زیـر صـورت گرفـت :در گـام اول
موضــوع پــژوهش مشــخص و مســئیة تحقیــق بــهروشــنی تعریــف شــو .در گــام دوم ،پ ـ از
مشخصشو موضوع بررسیشوه ،جامعة پژوهش از طریق رصو کییة منـاب اطالعـاتی معتبـر،
پیرامو همة قوانین و مقررات مصوب در حوزة اشتلال زنا تعیین شو که از جمیـه مهـمتـرین
آ ها میتوا به موارد ذیل اشاره کرد :پایواه اطالعرسانی دولـت /5سـایت مرکـز پـژوهشهـای
مجی شورای اسالمی /6سامانه میی قوانین و مقررات جمهوری اسالمیایـرا  /نـرمافـزار بانـ
1. meta-analysis
2. Glass
3. a little meta-analysis
4. qualitative meta-analysis
5. www.dolat.ir
6. rc.majlis.ir
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پرتابل جام قوانین و مقررات کشور (حقوقیار) /سایت مجم تشخیص مصیحت نظام /1سـایت
شورای عالی انقالب فرهنوی/2کتاب کارآموی نظام جمهوری اسالمی ایرا در مسائل زنا .
در مرحیة بعو ،جهت یافتن همة قوانین مرتبط با اشتلال زنا کییوواژههـای مـرتبط مـورد
جستوجو واق شو و به واسطة آ ها جستوجو در هری از مراج تصمیمساز (دولت ،مجی
شورای اسالمی ،مجم تشخیص مصیحت نظام و )...انجام و قوانین مورد نظر احصا شو :اشتلال،
شلل ،زنا  ،شاغل ،زنا شاغل ،فرزنو ،بیمة زنا شاغل ،مادر ،خانواده ،دورکاری ،تحـت تکفـل،
عائیهمنوی ،نیمهوقت ،بانوا  ،مرخصـی ،زایمـا  ،بـارداری ،حمایـت ،بازنشسـتوا ز  ،مـادرا
شاغل ،زنا سرپرست خانوار ،توانمنوسازی ،بیمة بیکاری ،تأمین اجتماعی.
بعو از گردآوری همة سیاستگذاریهای بهعملآموه از طریق تمامی مناب مـرتبط ،در گـام
اول مطالعة اسنادی از نوع تحییل محتوای متن صورت پذیرفته است کـه اطالعـات احصـاشـوه
دستهبنوی موضوعی شوه و در گام دوم مورد فراتحییل قرار گرفته است.

یافتههای تحلیلی
در این قسمت ،با گردآوری تمامی سیاستهای مربوط به اشتلال زنـا در جمهـوری اسـالمـی
ایرا طی بازة زمانی  1358تا  1399به فراتحییل سیاستهای موجود پـرداختیم .در فراتحییـل
بهعملآموه پیرامو این سیاستها و با محوریت گوونوی تحقق تعـادل میـا کـار و خـانواده،
موارد ذیل بهعنوا مهمترین یافتههای تحیییی حاصل شو.

الف) محتوای کلی سیاستها
سیاستهای معطوف بر آرمانها

توجه به آرما ها و گشمانوازها 3همواره بهمنزلة یکی از بخشهای مهم در عرصة سیاستگذاری
محسوب میشود .درحقیقت ،سیاستگذاری مطیوب ،سیاستگذاری اسـت کـه بـر آرمـا هـای
موجود اجتماعی تنظیم و تووین معطوف شود ،زیرا آرما ها همـواره مبـین مسـیر پـیش رو در
آینوهانو و حوود و ثلور وضعیت فعیی بهواسطة میـزا دوری و نزدیکـی از آ آینـوه مشـخص
میشود .در حوزة اشتلال زنا نیز این قاعوه صوق میکنو .بوین معنا که سیاستها بـا نوـاه و
توجه به گشمانواز و آرما های مورد نظر در مسئیة وضعیت اجتماعی زنا در حوزة اشتلال ،به
تصویب میرسنو .نکتة مهم و حائز اهمیت در این میا توجه به نحوة تحقق این مطیوب اسـت.
بوین معنا که آرما گرایی در سیاستگذاری تا گه میزا منطبق با واقعیات موجود اسـت و تـا
1. maslahat.ir
2. www.sccr.ir
3. Vision
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گه انوازه میتوانو به مویریت و تلییر وضعیت موجود باردازد .نـوع تبیـور آرمـا هـا در تـووین
سیاستها با توجه به اقتضائات اجتماعی موجود بحث بسیار مهمـی اسـت کـه نمـیتـوا از آ
غافل بود .با توجه به این مهم ،در فراتحییل بهعملآموه پیرامو سیاستهای اشتلال زنا موارد
ذیل جزء سیاستگذاریهای میهم از آرما گرایی محسوب میشود.
جدول .1سیاستهای معطوف بر آرمانها
سرفصل

اشتلال همراه
با رشو معنوی،
عیمی و حرفهای
ز

قواست مقام
مادری
تأکیو بر اشتلال
زنا بهمثابة
عوالت اجتماعی

حمایت از
خانواده و ایفای
نقشهای
جنسیتی زنا

حمایت از زنا
غیرشاغل
خانهدار

سیاست

شلیی که زنا و مردا برمیگزیننو بایو فرصت و توا کافی را برای خودسازی معنوی،
سیاسی و اجتماعی آ ها فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آ ها کم و مود
رسانو« 1.مادة  4سیاستهای اشتلال زنا (مصوب  »)1371/5/20شورای عالی انقالب فرهنوی
نیز بر این مهم بهعنوا یکی از شرایط محیط کار اجتماعی بانوا تأکیو نموده و فراهم آورد
شرایط کار زنا را منوط به حفظ دیانت ،شخصیت ،منزلت و سالمتی فکری و روحی و جسمی
زنا میدانو.
در مادة  1سیاستهای اشتلال زنا ـ مصوب شورای عالی انقالب فرهنویـ به این مهم اشاره
است و بر اهمیت تربیت نسل آینوه تأکیو و در ادامه خواستار در نظر گرفتن ارزش مادی و
معنوی نقش زنا در خانواده شوه است.
مادة  2سیاستهای اشتلال زنا با تأکیو بر اشتلال زنا بوو بیا هیچ نیاز و ضرورتی به
ایجاد آ  ،تنها به جهت کسب برابری در حوزة اشتلال ،یکی از مؤلفههای تحقق عوالت
اجتماعی دانسته میشود.
مادة واحوة قانو خومت نیمهوقت بانوا در قانو استخوام کشوری ،مادة  80آییننامة نحوة
تشکیل و ادارة آموزشواههای فنی و حرفهای آزاد
مادة  39قانو برنامة پنجم توسعه
مادة  10سیاستهای اشتلال زنا  ،تصویب نامة ساعت کاری روزهای پن شنبة کارکنا ز
شاغل که دارای فرزنو زیر هفت سال یا دانشآموز دورة ابتوایی دارنو ،مادة  6و تبصرة 1
آییننامة اجرایی قانو تلذیه با شیر مادر و...
الیحة قانونی معافیت زنا متأهل پزش و دنوا پزش و داروساز برای گرفتن پروانة دائم از
خومت خارج از تهرا  ،قانو اعطای مرخصی بوو حقوق به مستخوما رسمی یا ثابت که
همسر آنا به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشونو ،مادة  7سیاستهای اشتلال زنا
بیمة زنا خانهدار آییننامة شمارة  68بیمة مرکزی
ارزشمنو شمرد کار خانوی زنا فصل سوم از منشور حقوق و مسئولیتهای زنا

 .1قانو اساسى ،اصل  ،3تبصرة .14
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سیاستهای ذیل جوول  ،1صرفاز مبنی بر آرما های مورد نظـر سیاسـتگـذارا در عرصـة
اشتلال زنا تنظیم شوهانو .این سیاستها به عبارات صـرفاز نظـری و ذهنـی محوودنـو .بـوو
پشتوانههای اجرایی و در نظر گرفتن الزامات تحقق تنظیم شوهانو.
سیاستهای خدماتی
دستهای از سیاستها هم به صورت موردی و جزئی به تصویب رسیونو و صرفاز قشـر محـوود و
خاصی از زنا را مورد پوشش قرار میدهنو .از سوی دیور هم حواقیی هستنو؛ یعنـی سیاسـت
مورد نظر در صورت تحقق به ایجاد تلییر و تحول بنیادی و اساسی نمیانجامو و صرفاز مـویریت
وضعیت موجود است .این سیاستها دو ویژگی دارنو  .1موردیبود و  .2حواقییبود
جدول .2سیاستهای خدماتی
سرفصل

مهارتافزایی و ارتقای شلیی
آموزش اشتلال محور هوشمنوانه
اعطای تسهیالت اشتلال به زنا
سرپرست خانوار
اشتلال فارغالتحصیال ز
برنامهریزی آموزشی اشتلالمحور

ایمنی فضای شلیی

تناسب شرایط محیط شلیی و شلل
با ویژگیهای زنا

سیاست

مادة  54برنامة گهارم توسعه ،سیاست  102منشور حقوق و مسئولیتهای
زنا  ،مادة  111برنامة گهارم توسعه
فصل  7سیاستهای ارتقای مشارکت زنا در آموزش عالی ،مادة 102
منشور حقوق و مسئولیتهای زنا در جمهوری اسالمی ایرا
مادة  56برنامة سوم توسعه ،تبصرة  10و  11مادة واحوة برنامة دوم توسعه
فصل هفتم سیاستهای ارتقای مشارکت زنا در آموزش عالی
مادة  7سیاستهای اشتلال زنا  /فصل  7سیاستهای ارتقای مشارکت
زنا در آموزش عالی
مادة  20قانو مقررات استخوامی نیروی انتظامی ،بنو  20مادة  8قانو
رسیوگی به تخیفات اداری
قانو بیمة بیکاری ،قانو بازنشستوی پیش از موعو بیمهشوگا تأمین
اجتماعی ،بیمههای درمانی
مادة  106منشور حقوق و مسئولیتهای زنا  ،مادة  75قانو کار ،مادة 4
آییننامة مربوط به حمل بار با دست زنا
در مادة  33آییننامة استخوامی نظام بانکی دولت ،مادة  114آییننامة
استخوامی مشترک شرکتهای بیمه

سیاستهای برگرفته از حقوق طبیعی زنان
دستهای دیور از سیاستها نیز صرفاز جنبة شعاری دارنو و با وض آ ها اتفاق خاصی رخ نـواده
است ،زیرا این تیپ از سیاستها برگرفته از حقوق طبیعی زنا است و به صورت طبیعـی حـق
اشتلال و ...برای زنا متصور است و برد این حقوق در قالـب سیاسـت و مصـوبکـرد آ هـا
خییی محل تأمل نیست .آ هم در انقالب اسالمیکه رویکـردش یـ رویکـرد کمـالگرایـی و
حواکثری است و لذا این موارد حواقیی نمیتوانو جزء دستاورد محسوب شود.
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جدول .3سیاستهای برگرفته از حقوق طبیعی زنان
سرفصل

سیاست

آزادی انتخاب شلل
حق اشتلال زنا
حق برخورداری از مشاورة
شلیی توسط بانوا

بنو (ب) بخش سوم منشور حقوق و مسئولیتهای زنا
مادة  102منشور حقوق و مسئولیتهای
منشور حقوق و مسئولیتهای زنا

سیاستهای معطوف بر عرصة سیاسی
برخی از سیاستها نیز متأثر از فضای سیاسی کشور در حوزة زنا است و کامالز مشـهود اسـت
که سیاست مصوبشوه همسو با رویکرد جناحی و حزبی دولتی که حاکم است مطرح و مصوب
شوه است .برای نمونه ،در زما حاکمیت هری از دولتها با رویکردهای توسعه ،آزادی ،عوالت
و ...محتوای سیاستها نیز از رویکرد سیاسی حاکم به نوعی تبعیت کرده است.
جدول .4سیاستهای معطوف بر عرصة سیاسی
سرفصل

افزایش اشتلال و کاهش
نقشهای جنسیتی زنا

ترغیب زنا به مشاغل اجرایی
تسهیل فعالیتها و مشارکت زنا

سیاست

مادة  19و  26آییننامة مرخصیها مصوب 1346 /7/22و اصالحی آ
تصویبنامه درخصوص معذوریت وض حمل بانوا (مصوب)1374/6/12
ـ اصالحات آییننامة مرخصیها ،موضوع مواد  48 ،47و 49قانو استخوام
کشوری (مصوب )1346/7/22
ـ قانو الحاق تبصره ( )3به مادة ( )3قانو تروی تلذیه با شیر مادر و
حمایت از مادرا در دورا شیردهی مصوب ( .72/12/22مصوب )80/12/28
ـ آییننامة استخوامی نظام بانکی دولت (مصوب)1379/11/26
مادة  6سیاستهای اشتلال زنا  ،سیاستهای بهبود اوقات فراغت زنا  ،فصل
اول بخش سوم منشور حقوق و مسئولیتهای زنا در نظام جمهوری اسالمی
ایرا
سیاستهای فرهنویـ تبییلی روز ز

سیاستهای زودبازده با محوریت توسعة اقتصادی
دستة پایانی سیاستها به آ بخش از سیاستها بازمیگردد که در صورت تحقق ،زودبازده بوده
و در تسری رشو اقتصادی و تحقق برنامة توسعه کشور مفیو خواهنو بود .به بیا دیوـر ،هـوف
سیاستگذارا از تصویب این سیاستها کم به افزایش رشو اقتصـادی کشـور بـا اسـتفاده از
یرفیت زنا بوده است.
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جدول  .5سیاستهای زود بازده با محوریت توسعه اقتصادی
سرفصل

سیاست

توسعة مشاغل خانوی

مادة  80برنامه پنجم توسعه ،در مادة  3بخش  6برنامة دوم توسعه،
مادة  230برنامة پنجم توسعه

ایجاد فرصت اشتلال در خانه برای
مادرا
گسترش تعاونیهای زنا

مادة  12سیاستهای اشتلال زنا
مصوبات استانی دولت نهم

ب) سیاستهای معطوف بر تعادل کار و خانواده
بین تمامی سیاستهای مرتبط با حوزة اشتلال زنا  ،سیاستهایی که محققکننوة تعادل میا
حوزة کار و خانوادهانو با توجه به کموکیف آ ها و وضعیت تحقق این سیاسـتهـا در دو دسـتة
کیی قابل تقسیمبنوی است که در ادامه به تشریو آ میپردازیم.
سیاستهای ظرفیتساز
سیاستهای یرفیتساز به آ دسته از سیاستها اشاره دارد که در ایجـاد تعـادل میـا کـار و
خانواده یرفیت دارنو و بهواسطة تحقق این سیاستها بـه صـورت جـام و در شـرایط مطیـوب
میتوا به تحقق تعادل مورد نظر نائل آمو.این سیاستها شامل موارد ذیل است:
جدول .6سیاستهای ظرفیتساز
سیاست

مقوله

ـ اشتلال همراه با رشو معنوی ،عیمی و
حرفهای ز
ـ حق برخورداری از مشاورة شلیی توسط
بانوا

سیاستهای معطوف بر آرما ها

ارتقای هویتی

توسعة مشاغل خانوی

سیاستهای زودبازده با محوریت توسعة
اقتصادی

انطباق جسمی و
روحی

ـ قواست مقام مادری
ـ حمایت از خانواده و ایفای نقشهای
جنسیتی زنا
ـ حمایت از زنا غیرشاغل خانهدار
ـ ایجاد فرصت اشتلال در خانه برای مادرا
ـ برنامهریزی آموزشی اشتلالمحور
هوشمنوانه
ـ اعطای تسهیالت اشتلال به زنا
سرپرست خانوار

ظرفیت ایجادکننده

سیاستهای معطوف بر آرما ها

حفظ نقشهای
اساسی

سیاستهای زودبازده با محوریت توسعة
اقتصادی

تسهیل کار
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هما گونه که در جوول 6بیا شو ،سیاستهای موجـود در یرفیـت ایجـادکننـوه هریـ
مستعو تحقق وجوهی از نیازمنویهای مورد نظر در ایجاد تعادل میا کـار و خـانواده هسـتنو.
نیاز به ارتقای هویتی زنا و شکلگیری درک و تصور درست و مطیوب از جن ز و نقشهای
اجتماعی آ یکی از نیازمنویهـای مهمـیاسـت کـه جامعـة زنـا از خـأل آ رنـ مـیبرنـو.
سیاستهای وض و اجراشوه در عرصة اشتلال زنا بایو با دغوغهمنوی نسبت به شکلگیری و
ارتقای هویت ز مسیما محقق شود .انطباق میا مشـاغل زنـا و توانمنـویهـای جسـمی و
روحی زنا از دیور یرفیتهای موجود در برخی از سیاستهاست .ما تابـهحـال تجربـة تحقـق
سیاستی را که ایجادکننوة این تعادل باشو نواشتهایم .بهنوعی در ایوئالتـرین شـرایط مشـاغل
زنا در برخی از موارد محوود صرفاز با در نظر گرفتن شرایط جسمی زنا در واگـذاری مشـاغل
صورت پذیرفته است و توجه به انطباق همزما میا شـرایط جسـمی و روحـی زنـا یرفیـت
فعالنشوه در این بخش است .در کنار این مورد ،میتوا به اهمیت نقشهای اساسـی زنـا در
عرصة خانواده ماننو همسری و مادری اشاره کرد .اینکه مشاغل زنـا بـه نحـوی باشـو کـه بـه
نقشهای اساسی آ ها خییی وارد نکنو سیاست ایوئالی است که تابهحـال شـاهو تحقـق آ در
عرصة اجتماعی نبودهایم و این در حالی است که برخی از سیاستهای مصوب در ایـن موضـوع
این یرفیت را دارنو .مورد آخری ،که دارای یرفیت جهت ایجاد تعادل است ،به سیاسـتهـایی
بازمیگردد که تسهیلکننوة اشتلال زنا است .بوین معنا که از طریق ارائـة آمـوزش یـا ایجـاد
مشاغل منطبق با شرایط زنا به تسهیل این امر پرداخته شود .البته الزم به یادآوری اسـت کـه
موارد عنوا شوه صرفاز یرفیتهای بالقوه دارنو و در شرایط فعیی نتوانستهانو به صـورت بالفعـل
به ایجاد تعادل میا کار و خانواده باردازنو.

ج) سیاستهای مبهم و مغایر تعادل کار و خانواده
دستة دیوری از سیاستهای مرتبط با اشتلال زنا در نسبت با ایجاد تعادل میا دو حالت بـه
سر میبرنو یا در وضعیتی مبهمانو؛ یعنی مشخص نیست که سیاست مورد نظر در محتوا و اجرا
آیا محققکننوة تعادل خواهو بود یا برهمزننوة آ  .و دستة دیور نیز ملایر تعادل کار و خـانواده
بوده ،بوین معنا که محتوای سیاست ایجادکننوه برهمزننوة تعادل کار و خانواده بوده و میتوانو
از جهت اینکه به همة نقشهای مسئولیتی زنا (فردی ،خـانوادگی ،اجتمـاعی) توجـه ننمـوده
است ،آسیبهایی را برای آنا از حیث خانوادگی و فردی به دنبال داشته باشو.
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جدول .7سیاستهای مبهم و مغایر تعادل کار و خانواده
سرفصل

مقوله

ابهام و آسیب

تأکیو بر اشتلال زنا بهمثابة عوالت
اجتماعی
اشتلال فارغالتحصیال ز

سیاستهای معطوف بر آرما ها

ابهام در اجرا و نحوة تحقق

سیاستهای خوماتی

برنامهریزی آموزشی اشتلالمحور

سیاستهای خوماتی

افزایش اشتلال و کاهش نقشهای
جنسیتی زنا

سیاستهای معطوف بر عرصة
سیاسی
سیاستهای معطوف بر عرصة
سیاسی
سیاستهای معطوف بر عرصة
سیاسی
سیاستهای خوماتی

ابهام در اجرا و نحوة تحقق
آسیب در ت بعوی دیو اشتلال
منهای خانواده
آسیب در ت بعوی دیو اشتلال
منهای خانواده
آسیب در ت بعوی دیو اشتلال
منهای خانواده

ترغیب زنا به مشاغل اجرایی
تسهیل فعالیتها و مشارکت زنا
گسترش تعاونیهای زنا

ابهام در محتوا و نحوة تحقق
ابهام در محتوا و نحوة تحقق

طبق جوول ،7وض سیاستهـایی ماننـو تسـهیل فعالیـتهـا و مشـارکت زنـا  ،گسـترش
تعاونیهای زنا  ،تأکیو بر اشتلال زنا بهمثابة عوالت اجتماعی و اشـتلال فـارغالتحصـیال ز
نقاط ابهام دارنو .ابهام در محتوای مادة سیاستی در این سیاستها مشهود است .سیاستهـا بـه
صورت واضو و آشکار ابعاد مورد نظر را تبیین ننمـوده و مشـخص نکـرده اسـت کـه منظـور از
مشارکت زنا در سیاست تسهیل مشارکت و عوالت اجتماعی در سیاست «اشتلال زنا بهمثابة
عوالت اجتماعی» به گه معناست؟ یا ابهام مادة سیاستها در نحوة تحقق و اجرا ،ماننو گسترش
تعاونیهای زنا یا اشتلال زنا فارغالتحصیل که نوع اجرای این سیاستها بـا توجـه بـه اینکـه
سیاستهای مورد نظر به عرصة اجرا بازمیگردد تبیین دقیق و شفاف نشوه است .اما بخشـی از
سیاستها نیز در نسبت با مسئیة مورد نظر پژوهش ،متناسب با تعادل کـار و خـانواده نبـوده و
میتواننو برای زنا ایجاد مشکل کننو .برای نمونه میتوا به مقوالت ترغیب زنا بـه مشـاغل
اجرایی ،افزایش اشتلال و کاهش نقشهای جنسیتی زنا و برنامهریزی آموزشی اشـتلالمحـور
در این خصوص اشاره کرد که میتوا این موارد را از حیـث عـوم پرداخـت و توجـه بـه سـایر
نقشهای زنا  ،ت بعوی(به معنای توجه صرف به مقولة اشتلال زنا بوو لحاظ تعـادل آ بـا
نقشهای فردی و خانوادگی زنا ) دانست.

جمع بندی و نتیجهگیری
در انتهای این پـژوهش ،آنچـه بـهعنـوا نتیجـهگیـری مـیتـوا عنـوا کـرد ایـن اسـت کـه
سیاستگذاری حوزة زنا در جمهوری اسالمی ایرا دارای ویژگیهای ذیل است.
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آشفتگی و بیسامانی در الیههای نظری و عملی
سیاستگذاری حوزة زنا در جمهوری اسالمی ایـرا و بـهخصـوص سیاسـتگـذاری در حـوزة
اشتلال با نوعی بیسامانی در حوزة نظر و عمل مواجه اسـت .فقـوا ادبیـات نظـری منسـجم و
متقن و منطبق با آرما های انقالب اسالمی منجر شوه است که سیاستگذاریهـا در برقـراری
ارتباط و پیونو میا آرمـا هـا و واقعیـت اجتمـاعی بـا مشـکل مواجـه شـونو و عرصـة نظـری
سیاستگذاریها عموماز در ی فضای کییگویی مبهم به سر ببرد .در عرصة عمـل نیـز همـین
وضعیت وجود دارد .برای نمونه مقولة «قواست مقام مادری» نیز از مقوالتی اسـت کـه از توجـه
جوی سیاست گذاری اشتلال زنا در جمهوری اسالمی ایرا دور مانـوه و تنهـا بـه اهمیـت آ
ذیل یکی از سیاستهای اشتلال زنا اشاره شوه و به عیت نبـود نوـاه سیسـتمی ،در شـبکهای
دیو سیاستگذاریهای حوزة زنا و خانواده و از جمیه سیاستگذاری اشتلال زنـا برخـی از
سیاستهای موجود برخی دیور را نقض میکننو .بهرغم بیا اهمیت مقام مادری و تربیت نسل
در دیوگاه اسالمی و بیا آ در سیاستهای اشتلال زنا  ،متأسفانه در حوزة قانو گذاری برای
حمایت از مادرا شـاغل اقـوام جـوی صـورت نورفتـه یـا در صـورت لحـاظ تسـهیالتی گـو
مرخصیهای زایما و شیردهی ـ که گاهی زما های انوکی را برای این امر اختصـاص دادهانوــ
هیچ ضمانت اجرای قانونی برای آ ها در نظر گرفته نشوه است.

سیاستهای بدون پشتوانه
یکی دیور از موارد در سیاستگذاریهای موجود ،بیتوجهی به وجود پشتوانههای مـورد نیـاز و
ضروری جهت تحقق سیاستهاست .سیکل معیوب تصویب سیاستهای کیی و بـوو پشـتوانه
همواره حوزة زنا را با گالشهای جوی مواجه کرده است و مان از تحقق شرایط مطیوب بـرای
زنا در عرصه اشتلال و توأم با تعادل میا کار و خـانواده شـوه اسـت .بـرای نمونـه در مقولـة
«اشتلال همراه با رشو معنوی ،عیمی و حرفهای ز » تنها ذیل ی مادة واحوة سیاستی بـه آ
توجه شوه و هیچ معادل قانونی برای اجرای عمییاتی این سیاست در مجمـوع سیاسـتگـذاری
اشتلال زنا وجود نوارد.

کمرنگ بودن نگاه آیندهپژوهانه
توجه بر تحقق گشمانوازها و آینوة مطیوب یکی از الزامات مهم در تووین سیاستهاسـت .نـوع
بازنمایی نواه آینوهپژوهانه در سیاستگذاریهای اشتلال زنا نتوانسته است به صورت مطیـوب
صورت پذیرد و آنچه بهعنوا سیاستهای معطوف به آینوه میتوا قیمواد کرد در ی فضـای
مبهم و دارای آسیب بـه سـر مـیبـرد .بـرای نمونـه در «برنامـهریـزی آموزشـی اشـتلالمحـور
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هوشمنوانه» بر زمینه سـازی آمـادگی زنـا و دختـرا بـرای پـذیرش نقـشهـای خـانوادگی و
اجتماعی تأکیو میکنو و راه ورود و دستیابی زنا برای اشتلال بهینة آنا را فـراهم مـیکنـو.
درحالیکه این نوع آموزش اشتلالمحور بر همجهتی آموزش با افـزایش اشـتلال کمـی زنـا و
دخترا بوو توجه به نوع و کیفیت این اشتلال توجه شوه است.
در انتهای این پژوهش آنچه میتوا عنوا کرد این است که متأسـفانه مطـابق بـا بررسـی
صورتگرفته بیشتر مؤلفههای سیاستی مطابق با تعادل کارـ خانواده ،کـه هـم بـه ویژگـیهـا و
تواناییهای زنا و هم به برقراری تعادل میا نقشهای اجتمـاعی و خـانوادگی باـردازد ،مـورد
توجه قرار نورفته است .جوای از اینکه فقط ی مورد سیاست وجود داشـته کـه آ نیـز هـیچ
معادل قانونی برایش یافت نشوه است .درحالیکه ایـن مقولـههـا بـا توجـه بـه اهمیـت زیـاد و
تأثیرگذاری آ ها بر کیفیت اشتلال زنا  ،قابییت خرد شو به لحاظ پرداخـت قـانونی و بسـط
مفهومی بیشتر به لحاظ سیاستی را توسط نهاد سیاستگذار و قانو گذار دارد.
یکی دیور از ضرورت هایی که بایو در تووین سیاست ها و قوانین مرتبط با حوزة اشتلال
زنا مورد توجه قرار گیرد اتخاذ رویکـرد سیسـتمید ر تنظـیم ایـن دسـته از سیاسـت هـا و
قوانین با سایر سیاست های کال نظام و همچنین سـایر حـوزه هـای فرهنوـی ،اقتصـادی و
اجتماعی کشور است .به عبارت دیور ،اشتلال زنا به عنوا بخشی از مجموعه مسائل زنـا
و خانواده و مسائل زنا و خانواده نیز به عنوا بخشی از مسائل کییوی کشـور مـورد توجـه
قرار گیرد و متناسب با رویکرد و جهت اتخاذ شوه در هری از نظامات فـوق ،سیاسـت هـا و
قوانین این بخش ها نیز تووین شونو.
درنهایت بایو گفت در جمهوری اسالمی ایرا و نظام اسالمی قانو گذار مویف خواهو بـود
از ی سو بر فعالیـتهـا و نقـشهـای ارزشـمنو زنـا در درو خـانواده (خانـهداری ،مـادری و
همسری) و همچنـین در سیاسـتگـذاری هـای خـود تأکیـو کنـو و همچنـین بـه نقـشهـا و
مسئولیتهای اجتماعی آنا توجه کنو و براساس ویژگیهای زنا (جسمی ،روحـی ،توانـایی) و
لحاظ نقشهای خانوادگی آنا در این راستا به سیاستگذاری و قانو گذاری اقوام کنو .از سوی
دیور ،قـوانینی را جهـت حمایـت از زنـا شـاغل در راسـتای حـل تعارضـات میـا اشـتلال و
مسئولیتهای خانوادگی آنا ماننو کار نیمهوقت بانوا  ،انعطافپذیر کرد سـاعات کـار بـانوا
شاغل ،ارائة تسهیالت به مادرا شاغل و ...وض کنو تـا هـم خـود ز و هـم خـانواده کمتـرین
آسیب را از اشتلال زنا متحمل شود.

پیشنهادهای سیاستی
 .1اصالح سیاستگذاری اشتلال زنا با توجه ویژه به بهرهمنوی این عرصه از الووهای منعطـف
کاری :رای ترین الووهای کاری منعطف شامل ساعات شناور (که طی آ کارکنا ساعات آغاز و
پایا کار خود را مشخص میکننو) ،هفتههای کاری فشرده (کـه در آ بـهطـور مثـال کارمنـو
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گهار روز کار و سا ی روز کاری را تعطیل میکنو) ،ارتباط تیفنی یـا دورکـاری (کـه در آ
کارکنا کار خود را در منزل یا سایت مجزایی انجام مـیدهنـو) و روشهـای کـاری پـارهوقـت
داوطیبانه است .اینگونه برنامهریزیهای کاری برای بسیاری از کارکنـا  ،خصوصـاز افـرادی کـه
مسئولیت نوهواری از ی خانواده را برعهوه دارنو ،به آ ها در راسـتای برقـراری تعـادل میـا
حوزة کار و خانواده یاری میرسانو.
 .2تسهیم شلل :بهعنوا یـ روش جویـو برنامـهریـزی کـاری مـیتوانـو از سـوی نظـام
سیاستگذاری جهت اصالح ساختار اشتلال زنا در جهت انجامداد نقشها و مسـئولیتهـای
خانوادگی و اشتلال آنا مطرح شود .این روش اجازه میدهو که دو یا گنـو نفـر یـ کـار 40
ساعت در هفته (کار تماموقت) را بین خود تقسیم کننو .بنابراین ،بهطور مثال بایو یکی از افراد
کار را از ساعت  8صبو تا  12یهر و فرد دیور از ساعت  1تا  5بعواز یهرانجام دهـو یـا اینکـه
هری از افراد روزهای مشخصی را به صورت تماموقت کار کننو [ ،4ص .]8به عبارت دیوـر ،در
این روش دو نفر یا بیشتر داوطیبانه روی ی کار تماموقت کار میکننو و در تمام حقوق ،سـود
و ...آ سهیمانو .هری از این افراد قرارداد مستقیی با کارفرما دارنو و حقوق و مزایایی مشخص.
 .3توبیر جهت تبویل سیاستهای موجود اشتلال زنا به قانو و سا به برنامههای قابل
اجرا در سازما ها و نهادهای ذیربط.
 .4پیویری و نظارت جهت جیوگیری از توقف قوانین تصویبشوه و تالش برای ورود قوانین
مصوب نهادهای قانو گذار به مرحیة عمییاتیشو و اجرا و ابالغ به مراکز و نهادهای ذیربط.
 .5توجه به حمایت از زنا سرپرست خانوار ماننو بیمة درمانی ،بازنشستوی و...
 .6ارزیابی اجتماعی و پیاموسنجی قوانین و مقررات اشتلال زنا  :ارزیابی اجتمـاعی میـزا
موفقیت یا عوم موفقیت قانو گذار در رف مسائل و مشکالت اشتلال زنا و میزا پوششدهی
کامل آ ها را در پرداخت به تمامی ابعاد و موضوعات و مقوالت اشتلال زنا را نشـا مـیدهـو
که قانو گذار را عالوه بر اینها نسبت به پیاموهای حاصل از قانو گذاری خویش در این حـوزه
در واقعیت جامعه روشن میسازد.
 .7اتخاذ رویکرد سیستمیدر پرداخت به حوزة مسائل زنـا بـهویـژه اشـتلال آنـا و سـایر
مسائل کشور (با توجه به این نکته که اشتلال زنـا ارتبـاط وثیقـی بـا مقولـة سـالمت ،تـأمین
اجتماعی و ...دارد و اینکه زنا جامعة اسالمی نقش مهمی در پیشـبرد اهـواف و تلییـر موازنـة
جهانی به نف اسالم ایفا میکننو).
یکی دیور از ضرورتهایی که بایو در تووین سیاستها و قوانین مـرتبط بـا حـوزة اشـتلال
زنا مورد توجه قرار گیرد اتخاذ رویکرد سیستمیدر تنظیم این دسته از سیاستها و قوانین بـا
سایر سیاستهای کال نظام و همچنین سایر حوزههای فرهنوی ،اقتصادی و اجتمـاعی کشـور
است .به عبارت دیور ،اشتلال زنا بهعنوا بخشی از مجموعه مسائل زنا و خـانواده و مسـائل
زنا و خانواده نیز بهعنوا بخشی از مسائل کییوی کشور مورد توجه قرار گیـرد و متناسـب بـا
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رویکرد و جهت اتخاذشوه در هری از نظامات فوق ،سیاستها و قوانین این بخشها نیز تووین
شونو .روشن است که در این حالت سنو اشتلال زنا متناسب با سنو استراتژی کشـور بـرای
رف تهویوها ،ضعفها و همچنین ارتقای بیشتر نقاط قـوت داخیـی و اسـتفاده از توانـاییهـای
بالقوه و بالفعل زنا  ،در ایجاد فرصت برای نظام اسالمی در جامعة جهانی و با رویکرد دسـتیابی
به تمو نوین اسالمی تووین خواهو شو.
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