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  چكيده
هاي مادري و شغلي براي زنان اشاره دارد كـه از  به همزماني نقش» مادري/ اشتغال«حوزة 

جهات مختلفي قابل تأمل و نيازمند تدبير و مديريت است. تـدابير حاكميـت در راسـتاي    
كه از ابزار مديريت مخاطرات اجتماعي و » سياست اجتماعي«مقولة  تسهيل اين امر، تحت
باشد قابل تحقق است. اين پژوهش بـا هـدف فهـم    هاي خاص ميپاسخ به نيازهاي گروه

، با استفاده »مادري/ اشتغال«هاي اجتماعي در حوزة تحوالت و الگوهاي حاكم بر سياست
رين نتايج اين پژوهش عبارت اسـت  از روش تحليل محتواي كيفي انجام شده است. مهمت

گذاري ايران در چهار دهة اخير به دليل تغيير تسهيالت ارائه شده بر اساس سياست - 1از:
گذاري سياست - 2تعداد فرزندان، از مهمترين ابزارهاي تنظيم جمعيت به شمار رفته است. 

ن خـدماتي در  هاي تسهيلي ايرادر سياست - 3در اين حوزه، تأخيري و پسيني بوده است. 
راستاي حمايت از شيردهي طبيعي مادران شاغل اختصاص داده شده اسـت. امـا افـزايش    

- تواند نشانگذاري تسهيل مادري، ميگرايش به مصرف شيرخشك و ارتباط آن با سياست

برخـي از تحـوالت نوشـتاري     - 4هاي مربوطه باشـد.  دهندة عدم اجراي مطلوب سياست
گـذاري ايـران در   الگوهـاي سياسـت   - 5ن كاسـته اسـت.   وقـت، از كفايـت آ  خدمت پاره

، چندوجهي، عمـدتاً مسـتقيم و بـه سـمت تـرويج و      »مراقبت«و » جمعيت«هاي شاخص
  بوده است.» آور/ زن مراقبمرد نان«تحكيم الگوي 
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  مادري، اشتغال، سياست اجتماعي، تحوالت سياستي، الگوهاي سياستي ايران. :ها واژهكليد
  
  لهو طرح مسئ مقدمه. 1

، »گذاريسياست«، »باروري«، »جنسيت«، »كار«، »خانواده«روابط ميان مفاهيم مهمي همچون 
هاي اخير به واسـطة  و ... روابط متقابل و قابل تأملي است كه به ويژه در دهه» نظام رفاهي«

تغييرات جمعيتي و نيز تحوالت گستردة اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جوامـع مختلـف از   
ملة جامعة ايراني كه به تغييرات غيرقابل انكار سبك و شـيوة زنـدگي در آن منجـر شـده     ج

  اند.هاي دانشگاهي راه يافتهمندي و در نتيجه پژوهشاست، به سطح مسأله
ها در مديريت مخاطرات اجتماعي و مواجهه با نيازهاي اقشـار  به دليل نقش مهم دولت

) كه  Policy Makingگذاري (مطالعاتي سياست )، ورود در عرصة21: 1392خاص(اسپيكر، 
پـور  پـور و غـالم  گيـرد (قلـي  ا در بر ميرر نوع و سطح از تصميمات مجموعة حاكميت ه

هاي گوناگون در اين حوزه، داراي اهميت و تالش براي پاسخ به پرسش)17: 1389آهنگر، 
) ناظر بر مطالعة كنش Social Policy( »سياست اجتماعي«فراواني است. در اين ميان، مطالعة 

  است. )11: 1382(كامكار، اجتماعي دولت در ارتباط با رفاه شهروندان و حمايت اجتماعي
جمهوري اسالمي ايران از ابتداي تكوين، همواره بـر اهـداف برقـراري رفـاه و تحقـق      

- عدالت اجتماعي تأكيد داشته و قانون اساسي آن به طور بالقوه يكي از مقتدرترين پشـتوانه 

، 21، 3). اصول 117: 1384شود(دادگر، هاي يك دولت رفاه كارآمد و عادالنه محسوب مي
قانون اساسي، پيوستن به اجالس توسعة اجتماعي،تصويب قانون جامع رفاه و  43و  31، 29

تـوان مصـاديقي از توجـه تـدريجي ايـران بـه       تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را مي
  ي دولت رفاهي در آن دانست.سياست اجتماعي و برقرار

هـاي اخيـر بـه دليـل تجربـة نيازهـاي خـاص و        هايي كه بـويژه در دهـه  يكي از گروه
گذاري اجتماعي اي وسيع به عنوان جامعة هدف سياستهاي اجتماعي، در گسترهمحروميت
به ويژه به واسطة مهمترين وجه جنسيت يعني نقش مادري (دين، » زنان«اند، گروه واقع شده

هـاي مربـوط   باشد.ايفاء نقش مادري به دليل اقتضائات جسمي و مسئوليت) مي141: 1388
شـود و بـه ايـن واسـطه، امكـان ايجـاد       به آن نيازهاي متعددي را براي زنـان موجـب مـي   

هاي اخير و ورود جدي دهد. به ويژه در دههمحروميت و تبعيض بر عليه آنها را افزايش مي
هـاي شـغلي و مـادري بـراي     و اقتصادي، همزماني مسـئوليت  هاي اجتماعيزنان به عرصه

شده و از سوي ديگـر بـر   » خانواده - تعارض كار«بسياري از زنان از يك سو موجب رخداد
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هاي جمعيتي ايران تأثيرگذار بوده استكه نيازمند ورود جدي حاكميت بعد خانوار و شاخص
 - ).تعـارض كـار  5: 1389(سليمي،  باشدهاي پيراموني آن ميدر مديريت و كاستن از آسيب

اسـاس نتـايج بسـياري از    . بـر  اسـت  خـانوادگي  و كاري هاينقش بين ناسازگاري خانواده
. امـا  شـوند يهاي خود نمـ ها يا نقشمجبور به معامله بر سر هويتاغلب  ها، مردانپژوهش

بـه  جبور مو  كنندتجربه ميرا هاي شغلي و خانوادگي ها و هويتزنان عمدتاً تعارض نقش
اولـين و  در اين ميـان،  ). 159: 1383(رستگارخالد،  شوندمييكي  به نفع ديگري واگذاري 
، كوچـك كـردن بعـد خـانواده و جلـوگيري از داشـتن       فوق ترين مواجهبا تعارضدسترس

به ويژه آنكه ايفاء مطلوب اين نقش به جهت تأثير بـر  ).همانفرزندان خردسال متعدد است(
وليد و تربيت نيروهاي اجتماعي براي كليت نظام، ماهيتاً نقشي مهم و فراتر نهاد خانواده و ت

  باشد.از امري شخصي مي
از جستجو در ميان تحقيقات انجام شده در موضوع اين پژوهش، مواردي چند در حوزة 

هاي ايران به دست آمد كـه از جهـات مختلـف، متمـايز از تحقيـق حاضـر       بررسي سياست
، رسـالة دكتـري معصـومه    1390تحليل سياست اجتماعي در ايران، « - الفباشند. مانند:  مي

كه با در نظر گرفتن سياسـت اجتمـاعي بـه عنـوان يـك      » قاراخاني، دانشگاه تربيت مدرس
موضوع كالن، نيمرخي از سياست اجتماعي دوره جمهوري اسالمي، در سه حوزة سالمت، 

بررسـي  «- نبوده اسـت. ب » ي/ اشتغالمادر«آموزش و مسكنارائهداده و گسترة آن در حوزة 
نامـة كارشناسـي ارشـد    ، پايان1392گذاري اشتغال زنان درجمهوري اسالمي ايران، سياست

هـاي ايـران در خصـوص    كه توصيفي از سياسـت » زينب ياسري، دانشگاه عالمه طباطبائي
زي اشتغال زنان ارائه داده، بر حوزة مادري و تحليل تحـوالت و الگوهـاي سياسـتي تمركـ    

تحليل گفتمان سه برنامه توسعه با رويكردي «همچنين مقاالتي چند مانند:  - نداشته است. ج
زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه، «، » ، محمدتقي كرمي1391به مسائل زنان و خانواده، 

الگويي اسالمي براي تحليل مسائل زن و خانواده و كاربرد «، » ، ليالسادات زعفرانچي1384
؛ كه از جهت هدف و گسترة تحقيق، » ، حسين سوزنچي1393عرصة سياستگذاري،  آن در

بررسي راهبردهاي سياست اشـتغال در  «هاي اساسي دارند. مقالة با پژوهش پيش رو تفاوت
موردي است » ، راحله كاردواني و همكاران1395حوزة مادري در جمهوري اسالمي ايران، 
حوزة مادري انجام شده است؛ اما هدف، سواالت كه مشخصاً در موضوع سياست اجتماعي 

و مباني نظري متفاوتي داشته، تبييني از تحوالت و الگوهاي سياسـتي در ايـن حـوزه ارائـه     
  نداده است.
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منـدي معضـالت و پيامـدهاي مـرتبط بـا حـوزة       اين پژوهش بر مبناي اهميت و مسأله
ظرفيـت ابـزار سياسـتي در     كه به برخي از آنهـا اشـاره شـد و اهميـت و    » مادري/ اشتغال«

هـاي  مديريت صحيح آنها، قصد دارد به بررسي تحـوالت و الگوهـاي حـاكم بـر سياسـت     
اجتماعي ايران در مديريت اين حوزه بپردازد. تحليل تحوالت، با تمركـز بررونـد محتـوايي    

هاي مربوطـه  گذاري در ارتباط با حوزة مورد نظر و ارتباط آن با متغيرها و شاخصسياست
شود و فهم الگوهاي سياستي، با توجه به چارچوب مفهومي تحقيـق و تمركـز بـر    جام ميان

گـذاري  تواند نقاط قوت و ضعف سياسـت شود.اين بررسي ميشواهد سياستي، حاصل مي
در راستاي تقويت و بهبود رونـد آن  » مادري/ اشتغال«ايران را در خصوص مديريت حوزة 

ــن اســاس، پرســش  ــازد.بر اي ــايآشــكار س ــارت اســت از:   ه ــيش رو عب ــژوهش پ  - 1پ
مـادري/  «) در حـوزة  1395تـا   1357گذاري اجتماعي جمهوري اسالمي ايـران (از   سياست
الگوهاي سياستي ايران در اين حوزه،  - 2داراي چه روند و تحوالتي بوده است؟ و » اشتغال

  باشد؟عمدتاً مبتني بر كدام يك از الگوهاي رايج مي
  

  مرور ادبيات نظري. 2
]، بـه  1ترين مباحث مطرح در الگوهـاي خـدمات اجتمـاعي در دولـت رفـاه [     يكي از مهم

وضعيت زنان در بازار كار و به ويـژه بحـث مراقبـت از كودكـان در مـورد مـادران شـاغل        
اختصاص دارد. تا حدي كه به اعتقاد برخي، هستة مركزي جايگاه جنسيت در دولت رفـاه،  

و » جمعيـت «هـاي  ). در اينجـا بـر اسـاس شـاخص    Lewis, 1992مراقبت از كودكان است (
» مادري/ اشتغال«هاي تفكيك الگوهاي سياستي حوزة به عنوان مهمترين شاخص» مراقبت«

  كه در جوامع مختلف تجربه شده است، به مرور ادبيات نظري پرداخته خواهد شد.
  

  »جمعيت«الگوهاي سياستي مبتني بر شاخص  1.2
هاي اخير به دليل درگيري گذاري در حوزة مادري در دههتيكي از محورهاي كليدي سياس

» جمعيـت «بسياري از جوامع در روند كاهش جمعيت، بـه نقـش خـاص زنـان در مسـألة      
  گردد.  بازمي

هـاي  هاي اقتدار و قدرت ملـي هـر كشـوري اسـت و سياسـت     جمعيت يكي از مؤلفه
دهي به واده و جامعه در شكلجمعيتي به عنوان يك مسألة مهم و مرتبط با نقش زنان در خان
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هـاي  ها در اين حوزه مورد توجه جدي قـرار گرفتـه و بـه تـالش    الگوهاي سياستي دولت
هـاي كـالن و خـرد بـراي مـديريت مسـألة جمعيـت        گذاريمشيها به صورت خطدولت

هـاي  را برنامه» هاي جمعيتيسياست«)،  ,2003Paoul Demenyانجاميده است. پاوول دمني (
ها به عمـد، مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـر تغييـرات       داند كه به وسيلة آنها دولتيمشخصي م

را نـوعي اسـتراتژي   » سياست جمعيتـي «) نيز ,2008Weeksگذارند. ويكز (جمعيتي تأثير مي
براي دستيابي به الگوي خاصي از تغييرات تعريف كرده كه ممكن اسـت تنهـا يـك هـدف     

تعقيب كند و يا چندوجهي بوده، تغييرات متعددي مشخص از قبيل كاهش ميزان باروري را 
كـه بـه   - هاي جمعيتي را به دو دسته مستقيم را در رفتار باروري در نظر بگيرد. وي سياست

كـه   –و غيرمسـتقيم   - شوند صورت صريح به منظور تغيير رفتار جمعيتي خاص تنظيم مي
هاي ديگـري  سازي جنبهرگونشوند، بلكه با دگالزاماً با هدف تغيير در جمعيت طراحي نمي

 كند.تقسيم مي - گذارنداز شرايط زندگي و رفتار مردم روي رفتار جمعيتي آنان تأثير مي

و پيشتر  1930و  1920هاي باروري كمتر از نرخ جانشيني نخستين بار در اروپا در دهه
در آن  ).Demeny, 2003هـايي را بـه وجـود آورد (   از همه در فرانسه مشاهده شد و نگرانـي 

زمان در واكـنش بـه چنـين رويـدادي، الگـوي سياسـتي مبتنـي بـر حمايـت مـالي ماننـد            
هاي نقدي براي ترويج ازدواج و فرزندآوري در پيش گرفته شد. اقداماتي كه پـس   پرداخت

از جنگ جهاني دوم به دليل انفجار مواليد پس از جنگ انقطاعي موقت داشت. اما از حدود 
هاي اً به سطح جانشيني كاهش يافت و با تداوم اين روند، در سال، باروري مجدد1970دهة 

انتهايي قرن بيستم مسائل جمعيتي به بحراني براي بسياري از كشورهاي اروپاي غربي تبديل 
هايي را با هدف رفاه فرزند و خانواده به كار ). به همين دليل اين كشورها سياستIbidشد (

ه اقداماتي مانند تخفيف و بخشش مالياتي براي والـدين،  هاي مستقيم كگرفتند. اين سياست
هاي داراي فرزند براي دريافـت يارانـه مسـكن، تخصـيص     در اولويت قرار گرفتن خانواده

شود، از جهت تأثيرگـذاري  هاي مراقبت از فرزندان و ... را شامل ميمرخصي والدين، يارانه
). از كساني كـه  Coleman, 2003اند (فتهاز ديد بسياري از محققان مورد ترديد جدي قرار گر

نگـرد،  هاي مستقيم افزايش سطح بـاروري در جوامـع غربـي مـي    با ديدة ترديد به سياست
هـايي كـه از دل آن   مدرنيتـه بـا تمـام جنـبش    «) است كه معتقد بود؛ Macintoshمكينتاش (

لگـوي  هـا را بـه غايـت دگرگـون كـرده اسـت. تغييـر ا       هاي زندگي انسـان جوشيده، شيوه
خانوادگي، فردگرايي، آزادي جنسي، اشتغال تمام وقت به خصـوص بـراي زنـان، افـزايش     

گراي اقتصاد بازار و هاي مصرفداري و بزرگ كردن فرزندان به دليل سياستهاي نگههزينه
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هاي كنترل بارداري، افزايش شهرنشـيني و ... بـه خـودي    اشتغال مادران، پيدايش تكنولوژي
يت در كشورهاي غربي انجاميد. به نحوي كه ابعاد مدرنيته در رفتارهاي خود به كاهش جمع

روزمره انسان غربي رسوخ كرده و به عبارت ديگر، كنترل جمعيت به يك عـادت بـراي او   
تبديل شده است كه با ساختار زندگي جديد او كامالً هماهنـگ اسـت. بـر همـين اسـاس      

انـد بـا تبليغـات    اند، نتوانستهت مواجه شدهاي كه با رشد منفي جمعييافتهكشورهاي توسعه
مردم را به فرزندآوري بيشتر ترغيب كنند. دليل اين مسأله آن اسـت كـه ترغيـب مـردم بـه      

كننـد،  ازدواج و فرزندآوري با وجود ساختارهايي كه همگي به كاهش جمعيت دعوت مـي 
با اذعان بـه تفـاوت    )Coleman, 2003) در مقابل، كلمن (Macintosh, 1995» (نتيجه است.بي

دار سطوح باروري در كشورهاي شـمال غـرب اروپـا يعنـي كشـورهايي كـه اجـراي        معني
هـايي نظيـر   اند، با كشورهاي فاقد چنـين سياسـت  هاي جمعيتي را مد نظر قرار دادهسياست

هـا حمايـت   كشورهاي اروپاي جنوبي و شرق آسيا، از اثربخش بودن اجراي ايـن سياسـت  
  كرده است.

  
  »مراقبت«الگوهاي سياستي مبتني بر شاخص  2.2

 - آورينـان «بندي الگوهاي سياستي مختلف با تمركز بـر محـور   در رويكردي ديگر، تقسيم
گران براي تجزيه و تحليل خدمات رفاه اجتماعي در حوزة مادري كه اغلب تحليل» مراقبت

ر اين رويكرد، اعتقاد بـر  )، انجام شده است. دGornick & Meyers, 2003اند (از آن بهره برده
رود و توجـه بـه آن   هستة مركزي سياست خانواده به شمار مـي » مراقبت«اين است كه امر 

هـاي مراقبـت و   اي از اهداف سياستي خاص در مورد توزيع هزينهمستلزم تدوين مجموعه
). همچنـين تأكيـد شـده اسـت كـه      Jenson & Sineau, 2001بهبود كيفيت مراقبـت اسـت (  

بايست ابعاد مختلفي چون رسـمي  مفهومي چندبعدي است و در فهم دقيق آن مي» مراقبت«
هـاي  هاي مربوطه، بخـش ها و هزينهيا غيررسمي بودن، شخصي يا عمومي بودن، مسئوليت

  ).Lewis, 1992داوطلبانه و جامعوي دولت در امر مراقبت و ... مورد توجه قرار گيرد (
ي در خـانواده بـر مبنـاي اشـتغال، نمونـة كـاملي از       شناسي افينگر از روابط جنسيتگونه
شناسي، پـنج  است. در اين گونه» مراقبت - آورينان«بندي الگوهاي سياستي بر مبناي تقسيم

آور/ زن ) مـرد نـان  2آور/ زن مراقب؛ () مرد نان1مدل با ترتيبات مختلف ارائه شده است: (
) دو 5آور/ مراقب دسـتمزدي؛ ( ) دو نان4(آور/ دولت مراقب؛ ) دو نان3وقت؛ (نان آور پاره

  ).Pfau-Effinger, 1999آور/ دو مراقب (نان
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آور/ مـرد نـان  «هاي رفاه پس از جنگ جهاني دوم تاكنون، از مدل بيشترين تحول دولت
گذاري كـار زن در منـزل بسـيار    كه تا پيش از جنگ جهاني دوم و بدون ارزش» زن مراقب

» آور/ مراقب دستمزديدو نان«و » آور/ دولت مراقبدو نان« هايمرسوم بود، به سوي مدل
بوده است. زيرا اعتقاد بر اين است كه اين مدل از يك سـو مشـاركت زنـان بـه خصـوص      

دهد و از سوي ديگر به ارتقاء پذيرش اجتمـاعي برابـري   مادران را در بازار كار افزايش مي
). در اين دو مـدل اخيـر، هـر دو گـروه     Duncan et al., 2003: 309- 310انجامد (جنسيتي مي

شوند كـه موظـف هسـتند در    مردان و زنان در درجة اول، به عنوان نيروي كاري فرض مي
شان وارد بـازار كـار شـوند. در ايـن حالـت، بيشـترين       راستاي تأمين مادي خود و فرزندان

ي يا خارج از با هدف افزايش مراقبت رسم» نگهداري از كودكان«گذاري بر سياست سرمايه
گيرد. هر چند كه در اغلب موارد، با استفاده از استراتژي تعيين ماليات بر خانواده صورت مي

حقوق پدران و مادران، به جاي آنكه از هزينة دولتي صرف شود، بـه صـورت ماليـات بـر     
شود امـا وظيفـة ايجـاد يـك موقعيـت عـالي بـراي        حقوق، از دريافتيِ والدين پرداخت مي

  ). Ibidگيرد (كودكان و نظارت عالي بر اين امكان را خود دولت بر عهده مي نگهداري
حـول محورهـاي   » مـادري/ اشـتغال  «در مجموع، الگوهاي سياستي مختلف در حـوزة  

گـذاري كـار خـانگي و بـه     و با دغدغة چگونگي ارزش» نگهداري از كودكان«و » جمعيت«
بر اصول اقتصادي و فرهنگي مختلـف،  در جوامع مختلف، مبتني » مراقبت«طور خاص، امر 

اي و اي از تـدبيرهاي دوره اند و برخـي از آنهـا كـه ملغمـه    اشكال گوناگوني به خود گرفته
  گيرند.هاي خاص مورد اشاره قرار نمياند، ذيل هيچ يك از مدلموقت
 

 روش تحقيق. 3
از روش  اين پژوهش در رويكرد كيفي انجام گرفته و جهت پاسخ به سـواالت مـورد نظـر   

مبتني بر تكنيك كدگذاري محتوا شاملسه مرحلة تقليل، توصـيف و تفسـير،   » تحليل محتوا«
هـاي ايـران   ). به اين صورت كه ابتدا كلية سياسـت Depoy & Gitlin, 2005بهره برده است (

 ها و ...، كه درنامهها، تصويبها، بخشنامهنامه) اعم از قوانين، مقررات، آيين1395تا  1357(
صـالحي همچـون   هاي مادري و شغلي، توسط مراجـع دولتـي ذي  راستاي هماهنگي نقش

انـد و  مجلس شوراي اسالمي، هيأت وزيران و شوراي عالي اداري، تصويب و ابـالغ شـده  
روند، گزينش، مطالعة مكرر و كدگـذاري يـا   جمعيت مورد مطالعة اين پژوهش به شمار مي

هاي هدف از آنها به دست آمد، به همراه مرجع و استبندي شدند. كلية اسنادي كه سيمقوله
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هـاي رسـمي اعـالم    ) ارائه شده است. متن اين اسناد از سامانه1تاريخ تصويب در جدول (
هاي مجلس شوراي اسالمي و روزنامـة  قوانين و مقررات مانند سامانة قوانين مركز پژوهش

 2008س تحقيق الو و كينگز (رسمي دولت استخراج شده است. روند تحليل محتوا، بر اسا

Elo & Kyngäs,    سـازي  آمـاده  - 1باشـد:  ) صورت گرفته است كه شامل سـه مرحلـه مـي
)Preparation : (آوري شده و به دست آوردن حـس كلـي محتـوا،    هاي جمعغرق در داده

انتخاب واحد تحليل، تصميم گيري در مورد تجزيه و تحليل محتواي آشـكار يـا محتـواي    
بنـدي، دسـته بنـدي كـدهاي     كدگذاري باز و دسته) :  Organisingسازماندهي ( - 2پنهان. 

تر، تدوين يك توصيف كلـي از موضـوع تحقيـق از طريـق ايجـاد      اوليه تحت مفاهيم كالن
گزارش فرايند تحليل و ) : Reportingگزارش نويسي ( - 3.هاي بسيار كلي يا انتزاعيدسته

  اي مفهومي و تحليل خط (روند) كلي محتوا.ها و نمودارهبندينتايج، ترسيم دسته

  فهرست اسناد .)1جدول (

تاريخ   مرجع تصويب  عنوان سند شماره
  تصويب

  21/8/1336  مجلس شوراي ملي  قانون كار  )1(

قانون  49و  48، 47ها موضوع مواد نامه مرخصيآيين  )2(
  22/7/1346  هيات وزيران  استخدام كشوري

  3/4/1354  مجلس شوراي ملي  قانون تأمين اجتماعي  )3(
  11/5/1356  مجلس شوراي ملي  وقت بانوانقانون خدمت غيرتمام  )4(

)5(  
هاي  مصوبة ايجاد شيرخوارگاه و مهد كودك در كارگاه

دولتي و وابسته به دولت // آيين نامه اجرايي مصوبه ايجاد 
  شيرخوارگاه و ....

هيأت وزيران // وزارت 
  كار و امور اجتماعي

22/5/1358  
16/5/1370  

  10/9/1362  مجلس شوراي اسالمي  وقت بانوانقانون راجع به خدمت نيمه  )6(
  18/1/1364  مجلس شوراي اسالمي  وقت بانوانقانون نحوه اجراي قانون راجع به خدمت نيمه  )7(

)8(  
نحوه استفاده بانوان باردار كارمند دولت از مرخصي 

نامه  آيين 31استعالجي و معذوريت موضوع ماده 
  نامه استخدام پيماني آيين 25ها و ماده  مرخصي

  25/3/1367  هيأت وزيران

قانون  6نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده  آيين  )9(
  1/6/1368  هيأت وزيران  استخدام كشوري

 49و  48،  47ها موضوع مواد نامه مرخصياصالحات آيين  )10(
  5/9/1368  هيأت وزيران  مرحله)قانون استخدام كشوري (در دو 

1/7/1374  

مجمع تشخيص   قانون كار  )11(
  29/8/1369  مصلحت
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  26/2/1372  مجلس شوراي اسالمي  قانون تنظيم خانواده و جمعيت  )12(

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در   )13(
  22/12/1374  مجلس شوراي اسالمي  دوران شيردهي

  21/9/1375  هيأت وزيران  اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر... نامه آيين  )14(
  19/1/1376  مجلس شوراي اسالمي  وقت بانوانالحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه  )15(

قانون ترويج تغذيه با شير  3به مادة  3قانون الحاق تبصرة   )16(
  22/12/1380  مجلس شوراي اسالمي  مادر...

نامة اجرايي قانون ترويج تغذيه با الحاق يك تبصره به آيين  )17(
  24/6/1381  هيأت وزيران  شير مادر...

  20/10/1383  هيأت وزيران  نامة اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر...اصالح آيين  )18(

قانون  6نامة استخدام پيماني موضوع ماده اصالح آيين  )19(
  10/5/1384  هيأت وزيران  استخدام كشوري

  12/6/1386  سازمان تأمين اجتماعي  بخشنامة تأمين اجتماعي در افزايش مرخصي زايمان  )20(
  8/7/1386  مجلس شوراي اسالمي  قانون مديريت خدمات كشوري  )21(
  22/2/1388  مجلس شوراي اسالمي  قانون اصالح قانون تنظيم خانواده و جمعيت  )22(
  5/3/1389  هيأت وزيران  بار نامة حفاظتي حمل دستيآئين  )23(

) قانون نحوه اجراي قانون راجع به 7) و (1اصالح مواد (  )24(
  22/2/1389  مجلس شوراي اسالمي  وقت بانوانخدمت نيمه

  11/4/1392  مجلس شوراي اسالمي  قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده  )25(

)26(  
شاغل نامه در خصوص مدت مرخصي زايمان زنان تصويب

در بخش هاي دولتي و غيردولتي و دو هفته مرخصي 
  اجباري (تشويقي) همسران

  16/4/1392  هيأت وزيران

  19/3/1393  وزارت تعاون  بخشنامه داخلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  )27(
  2/6/1395  مجلس شوراي اسالمي  قانون كاهش ساعات كار بانوان داراي شرايط خاص  )28(
  11/12/1395  مجلس شوراي اسالمي  برنامه ششم توسعه قانون  )29(

  
 ها يافته. 4

، »مادري/ اشتغال«هاي اجتماعي ايران در حوزة هاي حاصل از تحليل محتواي سياستيافته
ها براي مادران شاغل، در سه بخش توصـيف مقـوالت،   با تمركز بر تسهيل هماهنگي نقش

  سياستي ايران ارائه خواهد شد.تحليل تحوالت سياستي و تحليل الگوهاي 
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  توصيف مقوالت 1.4
شامل شش مقولة » مادري/ اشتغال«هاي اجتماعي حوزة دهد سياستها نشان ميتحليل يافته

خـدمات نگهـداري   «، »وقـت خدمت پاره«، »مرخصي شيردهي«، »مرخصي زايمان«محوريِ 
  است:» امنيت شغلي«و » معافيت و تخفيف«، »اطفال

كه براساس شرايط مندرج در قوانين،  است اي استعالجيفرجهايمان: مرخصي ز - الف
دهـد  گيرد. مروري بر قوانين اين حـوزه نشـان مـي   به مادران شاغل پس از زايمان تعلق مي

بـوده  » گسـترة گـروه هـدف   «و » مـدت مرخصـي  « دو زمينـة عمـدتاً در  طـه  تحوالت مربو
» مـادران كـارگر  «گذار قرار گرفـت،  ناولين گروه از مادران شاغل كه مورد توجه قانواست.

بودند كه براي آنهاشش هفته مرخصي قبل از زايمان و چهار هفته مرخصي بعـد از زايمـان   
كـار كـردن زن در ايـن مـدت     » ممنوعيـت «) به صورت اجباري با اعالم 1336(قانون كار/ 

وعيت داشت. بيني گرديد. اين قانون تا بيش از يك دهه پس از انقالب اسالمي نيز مشرپيش
) به تصويب رسيد. در اين قـانون چنـد تحـول اساسـي     1369تا زماني كه قانون كار جديد(

نسبت به رويكرد سابق در مقولة مرخصي زايمـان صـورت گرفـت. يـك: افـزايش مـدت       
روز بيشـتر   14روز؛ دو: تمايز بين زايمان منفرد و زايمان توأمان. بطوريكـه   90مرخصي تا 

لحاظ گرديد؛ سه: افزايش سهم و انعطاف استفاده از مدت مرخصي، در براي زايمان توأمان 
روز مرخصي پس از زايمان، بـا   90روز از  45با تأكيد بر استفاده از  - فرجة پس از زايمان 

بـه  » ممنوعيـت «گـذار از حالـت   ؛ چهـار: تغييـر سـبك بيـان قـانون      - »تا حـد امكـان  «قيد 
شدة قبل و بعـد  جديد، كار كردن زن در مدت معين به اين معنا كه در قانون». پذيري امكان«

مندي از مدت مرخصي و الزام از زايمان، ممنوع اعالم نشد بلكه به خواست وي امكان بهره
بيني گرديد و پنج: تصريح بر لزوم پرداخـت دسـتمزد بـه كـارگر در     كارفرما به تمكين پيش
  مدت مرخصي زايمان.

نامـة  ) و آيين1345ي) در قانون استخدام كشوري (در مورد زنان كارمند (رسمي و پيمان
)، ذكري از مرخصـي زايمـان و بـارداري بـه طـور خـاص       1346ها (آن در زمينة مرخصي

صورت نگرفت. بلكه اين گروه مانند ديگر كارمندان در صورت مواجهه با بيماري، مشمول 
و دهة بعد ادامه داشت استفاده از حداكثر چهار ماه مرخصي استعالجي بودند. اين روند تا د

بـه   1367در سـال  » نحوة استفادة بانوان كارمند دولـت از مرخصـي زايمـان   «تا اينكه قانون 
تصويب رسيد و براي اولين بار، زنان كارمند در بحث مرخصي زايمان، به طور خاص مورد 

د [بـا  توجه واقع شدند. در اين قانون براي كارمندان زن، سه ماه مرخصي زايمان تا سه فرزن
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بيني و در تعيين تكليف فرزند چهـارم بـه بعـد،    دريافت حقوق و مزاياي كامل شغلي] پيش
بدون هيچگونه قيـدي در نحـوة   » استفاده از مرخصي استعالجي با تشخيص پزشك«تمهيد 

براي فرزند چهارم به بعد، دو ماه مرخصي با  1368استفاده از آن مطرح شد.تا اينكه در سال 
، در 1374نامه مذكور در سـال  شغلي تعيين گرديد و در اصالح بعدي آيينحقوق و مزاياي 

مورد مرخصي زايمان چندقلويي نيز به طور خاص تعيين تكليف گرديـد. بطوريكـه مـدت    
  چهار ماه براي زايمان توأمان و يك سال براي زايمان بيش از دوقلو، در نظر گرفته شد.

سازي تمامي شرايط استفاده از قانون وي همسانبه س 60گذار از اواخر دهة اهتمام قانون
ـ     مرخصي زايمان براي گروه ا هاي مختلف زنان بوده است. گـام جـدي او در ايـن راسـتا، ب

در سـال   »ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شـيردهي «تصويب قانون 
ي دولتـي و غيردولتـي،   هاهاي زنان شاغل در بخشبراي تمامي گروه برداشته شد كه 1374

- بر اساس آيين و اعالم گرديدبراي مرخصي زايمان سه فرزند)  محدود بهمدت چهار ماه (

)، تعلق ماه چهارم مرخصي، به ارائة گواهي پزشك براي احراز عـدم  1375نامة اجراييِ آن (
 ،1380. سـپس بـا الحـاق يـك تبصـره بـه آن در سـال        منوط گرديداستفاده از شيرخشك 

هاي دوقلو، پنج ماه و براي سه قلو و بيشتر، يك سـال بـا   زايمان براي وضع حملمرخصي 
استفاده از حقوق و مزايا در نظر گرفته شد. پس از آن در دو مرحلة ديگر، مـدت مرخصـي   

 9) و در نهايت 1388ماه (بخشنامة تأمين اجتماعي،  6به  4، از غلزايمان براي تمامي زنانشا
بـا حـذف    - ) با كلية حقوق و مزاياي مربوط به شغل1392وزيران، نامة هيأت ماه (تصويب
، ة مـذكور نامـ و براي اولين بار در تصويب براي يك و دوقلو، افزايش يافت - قيد سه فرزند

شوند نيز كه صاحب فرزند ميين زن شاغل به همسراندو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) 
مرخصي پدرشدن با تصويب قانون برنامـة  ، 1395. اما در آخرين روزهاي سال تعلق گرفت

ششم توسعه، دستخوش تغيير گرديد. بطوريكه مدت دو هفته به سـه روز كـاهش يافـت و    
هـاي دولتـي و   گسترة گروه هدف آن از همسران شاغلين زن به كلية مردان شاغل دربخـش 

  عمومي غيردولتي افزايش يافت.
شده در قوانين، ساس شرايط معينراب اي اشاره دارد كهبه فرجهمرخصي شيردهي:  - ب

تعلـق  در فواصـل انجـام خـدمت     ، جهت تغذية كودكمادران شاغل در دوران شيردهيبه 
در - پس از هر سـه سـاعت كـار    فرجهنيم ساعت  ،تا دو سالگي كودك -  اين دورهگيرد. مي

سـال  بيني شده بود اما در مورد قشر كارمند اولين بـار در  پيش 1336از  كارگر مادرانمورد 
) 1374قانون ترويج تغذيـه بـا شـير مـادر (     ردبه صراحت مطرح گرديد. اين راهبرد  1368
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مورد توجه مجدد قرار گرفت. به واسطة اين قانون، تغييراتي در قوانين قبلي صورت گرفت 
در با افزايش گسترة گروه هـدف و در برگيـري تمـامي زنـان شـاغل       - 1بر اين اساس كه: 

 - 2، به سوي همگرايي قوانين مربوط به اين راهبرد اقدام كرد؛ ولتيهاي دولتي و غيردبخش
 - 3مندي مـادر از ايـن فرجـه كـاهش داد؛     ماهگي براي بهره 20سن كودك شيرخوار را تا 

فرجـة مرخصـي   عـدم كسـر    - 4مدت فرجه را به يك ساعت (در سه نوبت) مقيد نمود و 
  رد.بيني كمادر شاغل را پيششيردهي از مرخصي استحقاقي 

 مذكورنامة اجرايي قانون قريب به يك دهه، در اصالحية آيين گذشت پس از آن بعد از
) مدت مرخصي شيردهي براي مـادران داراي فرزنـد دوقلـو و بـاالتر بـه ميـزان دو       1383(

  ساعت افزايش يافت.
ايجاد تسهيالت مناسب براي تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل كار كاركنان 

) و 1374در قـانون تـرويج تغذيـه بـا شـير مـادر (      نيز هاي دولتي و غيردولتي ر بخشزن د
  گرديد.بيني پيش) 1375نامة اجرايي آن ( آيين

امكـان كـاهش سـاعات كـار      اشاره به امكاني قـانوني دارد كـه  وقت:  خدمت پاره - ج
ب قـانون  ، بـا تصـوي  1356از سـال  سازد. اين راهبـرد  گروهي از مادران شاغل را فراهم مي

هـاي  و به موجب آن، سـازمان  به نظام حقوقي ايران وارد شد» وقت بانوانخدمت غيرتمام«
كنـد،  دولتي و عمومي غيردولتي ملزم گرديدند در مورد مشاغلي خاص كه دولت تعيين مي

در صورت تقاضاي مستخدمين زن داراي فرزند كمتر از سه سال، تا سقف دو مرتبـه، نـوع   
پـس از انقـالب اسـالمي بـا     وقت تغيير دهنـد. ايـن امكـان،    نوع غيرتمامخدمت آنها را به 

) 1364نحوة اجراي آن (و  1362در سال » وقت بانوانراجع به خدمت نيمه«تصويب قانون 
) مورد بازنگري و تغيير قرار گرفت. به موجب اين قوانين: 1376(الحاق يك تبصره به آن و 
شموالن قانون استخدام كشوري و مؤسسات دولتي هاي مورد خطاب به مگسترة سازمان - 1

رسـمي و  «دو شـرط   - 3مشموليت قانون بر مشاغلي خاص منتفي گرديد.  - 2محدود شد. 
در » موافقت باالترين مقـام مسـئول سـازمان مربوطـه    «و » ثابت بودن بانوان كارمند متقاضي

قانون نسـبت بـه   » ليفيتك«استفاده از امكان خدمت نيمه وقت الزامي اعالم شد. لذا گفتمان 
تغيير كرد و شمول قانون بر كارمنـدان پيمـاني و   » اختياري«هاي مربوطه، به گفتمان سازمان

وقـت  حداقل استفاده از خدمت نيمـه «هاي در نحوة اجرا، بر شرط - 4غيرثابت نفي گرديد. 
» انجام حداقل نصف سـاعات كـار مقـرر هفتگـي    «و » توسط مادر شاغل به مدت يك سال

مكان تقليل ساعات خدمت بانوان مشمول تا سـه چهـارم   در تبصرة الحاقي، ا - 5يد شد. تأك
  ، مورد نظر قرار گرفت. ساعات كار
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نامـة  اي كه بر آيـين ، به موجب اصالحيه1384بيش از دو دهه، در سال گذشت پس از 
فاده از وارد شد، براي بانوان مستخدم پيماني نيز امكـان اسـت   1368استخدام پيمانيِ مصوب 

، 1389ايجاد گرديد و در سال » موافقت سازمان مربوطه«وقت همچنان با شرط خدمت نيمه
رسمي و «شرط دو وقت بانوان، در اصالحية قانون نحوة اجراي قانون راجع به خدمت نيمه

در مورد بانوان كارمندي كه فرزنـد معلـول بـا درجـه      »سن سه سال كودك«و » ثابت بودن
همچنـين در ايـن اصـالحيه، در مـورد      خيلي شديد دارند، برداشته شـد. معلوليت شديد و 

نيروهاي قراردادي و شركتي با اقدام به پرداخت حق بيمـة خـود و سـهم كارفرمـا، امكـان      
بيني گرديد كه مشـمول مـادران كـارگر و مسـتخدمان     وقت پيشاستفاده از خدمت غيرتمام
  شود.بخش خصوصي نيز مي

هـاي مـادران   يكي از مهمترين معضـالت و محـدوديت  ل: خدمات نگهداري اطفا - د
شاغل به ويژه در شرايط كنوني جامعة ايران بـا مسـألة جـدي حمـل و نقـل و ترافيـك در       

بخصـوص در  » نگهداري اطفال«اي شدن خانوادة ايراني، مشكل شهرها و رخداد هسته كالن
مهم به پـيش از انقـالب و    اولين توجه قانوني به اينباشد. هاي آغازين تولد كودك ميسال

ايجـاد شـيرخوارگاه و مهـد كـودك در     «اين امكان در مصوبة گردد. بازمي 1336قانون كار 
بـدون ذكـر تعـداد خاصـي از اطفـال،       1358مصوب » هاي دولتي و وابسته به دولت كارگاه

كارفرمايان مكلف گرديدند متناسب بـا تعـداد   )1369جديد (تكرار شد. سپس در قانون كار 
ودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها، مراكز مربـوط بـه نگهـداري كودكـان را ايجـاد      ك

نامه اجرايي مربوط به اين مصوبه، با بيش از يك دهه فاصله و پس از تأكيد مجدد آيينكنند.
 1370قانون كار جديد بر مسئوليت كارفرمـا در ايجـاد مراكـز نگهـداري كـودك، در سـال       

هاي نامه، كارفرما مكلف گرديد با هزينة خود در كارگاهب اين آيينتصويب گرديد. به موج
سال بيشتر باشد، محلي در  7كودك زير  5نفر كارگر كه تعداد فرزندان آنها از  10با بيش از 

  قسمتي از كارگاه يا محلي نزديك به آن براي نگهداري فرزندان كارگران ايجاد كند.
) ، 1369نامـة هيـأت وزيـران (   موجـب تصـويب   در مورد مادران كارمند (رسمي)، بـه 

المقدور تسهيالت و امكانات  هاي اجرايي موظف شدند ترتيبي اتخاذ نمايند كه حتي دستگاه
الزم براي استفاده كاركنان (و نه صرفاً مادران شاغل) از مهد كودك با نـرخ مناسـب فـراهم    

ست هزينـة نگهـداري   شود و در صورت عدم وجود مهد كودك در اداره، دستگاه موظف ا
كودك خارج از اداره را به كارمند (صرفاً براي كارمندان اناث) بپردازد. ميزان اين هزينـه در  

گـذار و نيـز   شود. هر چند كه استحكام رأي قـانون هر سال در بودجة ساالنة دولت ذكر مي
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تا  - 1كه:  هاي مختلف، تغييراتي داشته است. مانند آنشرايط استفاده از اين خدمات در سال
هزينة نگهداري از فرزند براي مادران شاغل به تعداد سه ، پرداخت كمك1391پيش از سال 

سال) محدود بوده است و هزينة بيش سـه كـودك را حتـي در صـورت      5فرزند (كمتر از 
گرديد. از سـال  بايست خود مادر متقبل مينگهداري طفل در مهد كودك واقع در اداره، مي

تـا   - 2سال افـزايش يافـت.    6سه فرزند لغو شد و سن هر كودك نيز به  ، محدوديت1391
» موظفنـد «گذار از فعـل  شود كه قانون، در قوانين بودجة ساالنه ديده مي1376پيش از سال 

هزينـة نگهـداري   هاي اجرايي و تعيين تكليف براي آنها در پرداخت كمكدر مورد دستگاه
» موظفند«به بعد، فعل  1377انون اجرايي بودجة سال كرده است. اما در قكودك استفاده مي

بـه شـكل   » تكليفي«و مشخصاً زبان نوشتاري قانون از حالت » شونداجازه داده مي«به فعل 
هـاي جديـد در   ، ممنوعيت ايجاد مهـدكودك 1384از سال  - 3تغيير كرده است. » اختياري«

نامـه  اساسـي و براسـاس آيـين   قـانون   44مطابق اصل  1386در سال  - 4ادارات اعالم شد. 
هـاي صـادره از سـوي    اجرايي مصوب شده در هيأت وزيران دولـت نهـم و دسـتورالعمل   

هـا در ادارات و مراكـز دولتـي بـه بخـش      سازمان بهزيستي كل كشور، تمـامي مهـدكودك  
توانند بر اساس قانون بهزيستي و خصوصي واگذار شد و به موجب آن نهادهاي مختلف مي

تأسيس مهد كـودك بـراي فرزنـدان پرسـنل خـود صـرفاً از طريـق بخـش          أخذ مجوز، به
  خصوصي اقدام نمايند.

بـه   »مـادري/ اشـتغال  «حـوزة   هـاي تسـهيلي  برخي از سياسـت معافيت و تخفيف:  - ه
مادران گروه براي  ،هايي را در برخي شرايطراهبردهايي اشاره دارند كه تخفيف و يا معافيت

شود و تناسب نوع كـار و  مواردي كه به بانوان كارگر مربوط مياند. مانند شاغل در برگرفته
آور ممنوعيت انجام كارهاي سـخت و زيـان   :كنند. شاملشرايط جسمي زنان را تضمين مي

تر در دوران بـارداري  باردار به كار سبك كارگرانارجاع الزام كارفرما به ، كارگر توسط زنان
و ممنوعيـت حمـل و    )1369( قـانون كـار   77و 75مـواد   السعي به موجببدون كسر حق

جابجايي بار با دست براي آنها در طول مدت بـارداري و ده هفتـه پـس از زايمـان مطـابق      
 تسـهيالت  ايپـاره كارمنـد نيـز    مادران . در مورد)1389( نامة حفاظتي حمل دستي بار آيين

اراي شـرايط  كـاهش سـاعات كـار بـانوان د    «مانند قانون در نظر گرفته شده است. تخفيفي 
اعـم از   از بـانوان شـاغل   گـروه چهـار  . به موجب اين مصـوبه،  2/6/1395مصوب » خاص

بانوان  . اين چهار گروه،شوند ت كاري مياشامل اين كاهش ساع رسمي، پيماني و قراردادي
همسر يا فرزند معلول  ، دارايفرزند زير شش سال تمامداراي شاغل داراي معلوليت شديد، 
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هـاي   به بيماري صعب العالج و زنان سرپرسـت خـانوار شـاغل در دسـتگاه     شديد يا مبتال
 - د مراجع ذيربط ييبا تا باشند كه] مي2[ قانون برنامه پنجم توسعه 222اجرايي موضوع ماده 

-  هاي بهداشت درمان و آموزش پزشـكي و دادگسـتري   سازمان بهزيستي كشور، وزارتخانه
سـاعت در هفتـه بـا دريافـت حقـوق و       36 ساعت به 44ت كاري از اكاهش ساع مشمول
  خواهند شد.ساعت  44مزاياي 
هاي تسهيلي براي مـادران شـاغل،   از آغاز تدوين و تصويب سياستامنيت شغلي:  - و

ها بر امنيت شغلي آنها وجود داشته است. بطوريكـه اولـين مواجهـة    شائبة تأثير اين سياست
ستفاده از مرخصي زايمان و شيردهي، به قانون گذار با مسألة اخراج مادران به واسطة اقانون
گردد كه راهبرد مرخصي زايمان و شيردهي را براي اولين بـار مـورد نظـر    باز مي 1336كارِ 

قرار داد. در اين قانون تأكيد شده است؛ كارفرما در مـدت مرخصـي زايمـان، حـق اخـراج      
نوشـتاري قـانون، بـه نـوعي      كارگر را ندارد. در قانون كار جديد نيز عليرغم تغيير در سبك

ديگر بر همان محتوا تأكيد شده است. با اين تفاوت كه عالوه بر تضمين بازگشت كارگر به 
خود را مد نظر قرار داده است. بطوريكه نقل و انتقال كارگر » كار سابق«كار، بر بازگشت به 

ة اجرايـي قـانون   نامـ توسط كارفرما پس از بازگشت به كار را ممنوع اعالم كرده اسـت.آيين 
هاي مختلف مادران شاغل، بر تضـمين  ) با دربرگيري گروه1375ترويج تغذيه با شير مادر (

و » بازگشت به كـار «امنيت شغلي آنان تأكيدي مجدد كرد و در آن، به صراحت بر دو گزارة 
پس از پايان مرخصي زايمان اشاره شده است. بـه اصـالحية ايـن    » ممنوعيت نقل و انتقال«
تضمين عدم اخراج «)، دو گزارة ديگر نيز به موارد پيشين اضافه شد. شامل: 1383نامه (نآيي

امكـان نقـل و انتقـال    «و » و نقل و انتقال كارگر در دوران مرخصي شيردهي توسط كارفرما
  ».مادر كارگر پس از مرخصي زايمان و در دوران شيردهي، صرفاً با تقاضاي خود مادر

) توسط رهبري، 30/2/1393هاي كلي جمعيت (ابالغ سياست بعد از گذشت يك دهه و
هايي كه در تضمين امنيت شغلي مادران شاغل رخ داده بود، وزارت به ويژه به جهت چالش

اي صادر ) جهت اقدام به استحكام اين تضمين، بخشنامه1393تعاون، كار و رفاه اجتماعي (
]، معاونت روابط كار 3هاي جمعيتي [تسياس 3در راستاي بند «و به موجب آن تأكيد كرد: 

هاي كار شرايط الزم را براي فعاليت مادران باردار فراهم سـاخته تـا   موظف است در محيط
هـاي  مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طي دوران بارداري به محيط كار بازگردند و هيأت

ر، اجازه اخراج تشخيص و حل اختالف در اين زمينه موظف هستند در چارچوب قانون كا
  »پس از بازگشت از مرخصي زايمان را ندهند.
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ها ابالغ گرديد و سپس به دليل مشكالت محتـوايي و  اين بخشنامه به مديران كل استان
  توسط هيأت وزيران دولت دوازدهم ابطال شد. 1396اجرايي، در سال 

زايمـان و  در مورد مادران كارمند، عالوه بر تضمين امنيت شغلي در شـرايط مرخصـي   
شيردهي كه در قانون ترويج تغذيه با شير مادر مورد تأكيد واقع شد، در قانون نحوة اجراي 

استخدام نيروي ديگري «) ، با اشاره به گزارة 1364وقت بانوان (قانون راجع به خدمت نيمه
، سعي بر تضمين امنيت شغلي بـراي  » وقت ممنوع استبه هر شكل به جاي مستخدم نيمه

وقت شده است كه براي اينگونه مستخدمان در صورت اخـراج، امكـان   كارمند نيمه مادران
  سازد.شكايت و دادخواهي را فراهم مي

 

  تحليل تحوالت سياستي 2.4
توان تحوالت رخ در ايران مي» مادري/ اشتغال«هاي تسهيلي حوزة با نگاهي كلي به سياست

  يين و تفسير كرد :داده را در ابعاد زير مورد توجه قرار داده، تب
كاهش ساعات كـاري زنـان در شـرايط    «ها مگر مورد تأسيس تمامي اين سياست - الف
) به نظام حقوقي ايران وارد شـده اسـت، بـه پـيش از انقـالب      1395كه به تازگي (» خاص

هاي موجود، صـرفاً تغييراتـي   گردد و بعد از انقالب تاكنون در همان سياستاسالمي بازمي
ها و نيز برخي از شرايط تحقق آنها صورت گرفته يش يا كاهش گسترة سياستمبني بر افزا

است. تغييراتي كه در جهاتي به بهبود وضعيت سياستي ايران در اين حوزه منجر شده است 
  و در برخي جهات ديگر، دسترسي مادران شاغل را كاهش داده است.

كـه ايـن   اكي از آن اسـت  ، ح»مادري/ اشتغال« هايِسير تحوالت محتواييِ سياست - ب
ها همواره از تغييرات رويكـرد حاكميـت بـه مسـألة جمعيـت و مواليـد، تـأثيرات        سياست

) TFR= 6.5 – 6.7( جمعيـت پرشـتاب  با افزايش  60دهة  اولاند.در نيمة چشمگيري پذيرفته
نحـوة  «، اولين اقدام قانوني در تحديد مواليد پس از انقالب اسالمي، با تصـويب قـانون   ]4[

) و محدود كردن خـدمات  1367(» استفادة بانوان باردار كارمند دولت از مرخصي استعالج
مرخصي زايمان براي مادران كارمند به سه فرزنـد صـورت گرفـت. پـس از آن در اقـدامي      

) تمامي خدمات حمـايتي  1372تر، با اعالم صريح قانون تنظيم خانواده و جمعيت (گسترده
مندي، حق بيمه و خدمات تسهيلي بـه مـادران   ل مانند حق عائلهاز خانوارها در حوزة اشتغا

با وقوع تهديد پس از دو دهه، شاغل كارمند و كارگر، به سه فرزند محدود گرديد. در مقابل 
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تنظيم ن يانقوكاهش نرخ باروري تا حد كمتر از ميزان جايگزيني جمعيت، در قانون اصالح 
 اي مقرر در قانون تنظـيم خـانواده و جمعيـت   ه كليه محدوديت )1392خانواده و جمعيت (

و اصالحات آن و ساير قوانين كه براساس تعداد فرزنـد بـراي والـدين شـاغل يـا       )1372(
  . فرزندان آنان ايجاد شده بود، لغو گرديد

دهد كه هاي صورت گرفته نشان ميبررسي تحوالت جمعيت ايران براساس سرشماري
مر با سير نزولي جمعيت ايران و كاهش سرعت رشد تاكنون، به صورت مست 1365از سال 

). اولـين  www.Amar.org.irساالنة آن روبرو هستيم (ر.ك: وبگاه مركز آمار ايران در نشاني: 
 =TFRو اعالم ميزان بـاروري كـل (   1385زنگ خطرها براي ايران پس از سرشماري سال 

 1/69را معـادل   TFRكـه   1390) به صدا درآمد و پس از آن در نتايج سرشـماري سـال   1/8
برآورد كرد، روند كاهش ميزان بازروي كل تأييد شد. اين امر، مسألة جمعيت را به يكـي از  

  گذاري كالن و خرد كشور قرار داد.مهمترين مسائل سياست
تحـوالت سياسـتي   «و » عيـت تحوالت آماري جم«جنبة ديگر، بررسي ميزان انطباق  - ج

، 1390تا  1351است. بنابر آمار نفوس و مسكن، تغييرات باروري در ايران از » مربوط به آن
) و سپس كاهش ممتد جمعيت 60شامل تغييراتي محسوس در افزايش مقطعي (تا نيمة دهة 

 هاي زماني تغييرات صـورت گرفتـه بـا تمركـز بـر وقـايع      تاكنون بوده است. توجه به دوره
، نرخ باروري تا كمتـر از حـد   80دهد عليرغم آنكه از ابتداي دهة سياستي مربوطه نشان مي

هاي كلي و اجرايـي،  جانشيني ثبت شده است، آغاز توجه به اين موضوع از جهت سياست
گردد. به اذعان برخـي متخصصـان، ايـن    به قريب به يك دهه پس از اولين هشدارها باز مي

گذاري اجتماعي در ايران است كه عمدتاً از نـوع  از ماهيت سياستتأخير تا حدي برخاسته 
هـاي اجتمـاعي بـه    پسيني، منفعالنه و ترميمي است كه تنها پس از بروز مخاطرات و آسيب

  ). 3: 1395افتد (تاج مزيناني، فكر چاره مي
 ايران بـا دو هـدف   90و  60هاي جمعيتي دهة و اما در مقام مقايسة ميزان تأثير سياست

متضاد كاهش و افزايش جمعيت بايد گفت؛ در حاليكه نرخ بـاروري در فواصـل دو سـالة    
كـاهش   1.3و  1.1، در نتيجة سياست جمعيتي تحديد مواليـد بـه ميـزان    71- 69و  68- 66

  اند.هاي افزايش جمعيت تاكنون نتيجة قابل قبولي در پي نداشتهداشته است، سياست
ميزان گرايش مادران شيرده به مصرف شيرخشك براي  از ديگر موارد، تأمل بر رابطة - د

باشـد. بـر اسـاس گـزارش     نوزاد با اشتغال به آنها كار و شرايط كاري و تسهيلي مربوطه مي
درصد نوزادان براي خوردن شير مـادر مشـكلي ندارنـد، امـا      97وزارت بهداشت، هر چند 
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از شير  - گونه دليل پزشكيبدون وجود هيچ - حدود نيمي از شيرخواران زير دو سال ايراني
هاي ايـن جمعيـت   ). اما در اين خصوص كه ويژگي1394كنند(سهرابي، خشك استفاده مي

بـه ويـژه بـا     - كننـد مادراني كه بدون داليل پزشكي، از شيردهي به نوزاد خويش امتناع مي
آمار هيچگونه آمار رسمي ارائه نشده است. لذا از آنجا كه  - » اشتغال مادر«توجه به شاخص 

هاي مختلف زنان در اين خصوص در دقيق و رسمي از ميزان شيردهي مادر و تفاوت گروه
هـاي  دسترس نيست، در تحليل ارتباط شيردهي مادران و اشتغال آنهـا الزم اسـت از يافتـه   

 هاي اخير در اين موضوع بهره برد.هاي انجام شده در سالپژوهش

و مصرف شيرخشك الزم اسـت بـه دو    در بيان سنجش كيفيت و كميت شيردهي مادر
توجـه شـود. بـر اسـاس     » تداوم شيردهي تا دو سـال «و » تغذيه انحصاري تا شش ماه«بعد 

هاي انجام شده، عوامل متعددي بر تغيير مدت هر يك از ابعـاد مـذكور نسـبت بـه     پژوهش
بـه آن ماننـد   و شرايط وابسته » اشتغال مادر«آل آن مؤثر است كه از مهمترين آنها ميزان ايده

مختصـات محـل شـيردهي و    «و » شـرايط مرخصـي شـيردهي   «، »مدت مرخصي زايمـان «
) در پـژوهش  1387باشـد. در ايـن خصـوص، قطبـي (    مـي » نگهداري كودك در محل كار

مادر شيرده در  630با تحقيق بر روي » دارمقايسة الگوي شيردهي در مادران شاغل و خانه«
ميزان و مدت «اند، نتيجه گرفته است: دران كارمند تشكيل دادهنفر از آنها را ما 254تهران كه 

ــي     ــور معن ــار، بط ــه ك ــس از بازگشــت ب ــد پ ــادران كارمن ــيردهي در م ــر از ش داري كمت
  »داراست. مادرانخانه

ماده بوده و يكي از نتايج  4در دورة زماني انجام پژوهش قطبي، مدت مرخصي زايمان، 
  حاصله عبارت بوده از:
 ه بر شيردهي مادران اثر منفي دارد برگشت به كار است، به طوريكه ازتنهاعاملي ك

داري كمتـر از غيرشـاغلين شـيردهي    ماهگي به بعد، مادران شاغل به طـور معنـي   4
  شـد دارتـر مـي  گذشـت، ايـن كـاهش معنـي    داشتند و هر چه از ماه چهار تولد مـي 

  .)161: 1387(قطبي، 

ي پس از بازگشت به كار، سبب شروع شيشه همچنين اين تحقيق نشان داد افت شيرده
) عالوه بر آنكه حجم 162شده كه اين خود عاملي جهت افت بيشتر شيردهي است (همان: 

هاي تحقيق وي را فراهم نموده است، نتايج نمونه و شيوة پژوهش قطبي، امكان تعميم يافته
داخل و خارج كشور  هايي از هاي متعدد ديگري بر روي نمونهاين پژوهش با نتايج پژوهش

هـاي  باشد.بر اين اساس، تأثير قطعي كميت و كيفيت اجـراي سياسـت  نيز در يك راستا مي
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بر ميزان تمايل و امكان شيردهي توسط مادران شاغل اثبات شـده  » مادري/ اشتغال«تسهيلي 
هاي تسهيلي ايـران در  رسد به جهت عدم اجراي مطلوب سياستاست. امري كه به نظر مي

اي شيردهي مـادران شـاغل، موجـب افـزايش مصـرف شـير خشـك در طـول زمـان          راست
  است.  بوده

مـاه، اعطـاي    4بـه   3يكي از نكات جالب آن است كه در افزايش مرخصـي زايمـان از   
چهارمين ماه مرخصي، منوط به ارائة گواهي پزشك براي احراز عدم استفادة مادر شـاغل از  

آن دوره، هدف از افزايش مرخصي زايمان را صرفاً شيرخشك بوده است. به اين معنا كه در 
انـد. در حاليكـه در افـزايش    ترويج و تسهيل امر شيردهي نوازادان با شير مادر در نظر داشته

ماه، هيچگونه قيدي مبني بر ارائـة گـواهي در ايـن     9به  6و پس از آن،  6به  4مرخصي از 
هاي صـادره در  عدم اعتماد به گواهي تواند پيامي مبني برخصوص وجود ندارد. اين امر مي

گذار نسبت به وقوع قطعي شـيردهي توسـط   گذشته داشته باشد و يا از اطمينان خاطر قانون
گذار و گـذر از پيگيـري   مادر شاغل يا در نقطة مقابل، عدم اهميت اين موضوع براي قانون

ايش مرخصـي زايمـان   پيرامون آن خبر دهد. به هر نحو، از آنجا كه يكي از داليل اصلي افز
پوشـي  رسـد چشـم  رود، بـه نظـر مـي   حقيقتاً تسهيل شيردهي براي مادر شاغل به شمار مي

  باشد. گذار از پيگيري اين موضوع، فاقد وجاهت علمي و عقلي مي قانون
شود. بعد ديگري از تحوالت، به تغييرات نوشتاري قوانين در برخي موارد مربوط مي - ه

رسند، ماهيت قانون گرفته عليرغم آنكه بسيار جزئي به نظر ميصورتبرخي از اين تغييرات 
را با استحالة جدي روبرو ساخته و گاهاً آن را از تحقق اهداف اوليه، كه علت تولد آن قانون 

توان به تحوالتي اشاره كرد اند دور كرده است. به عنوان يكي از مهمترين اين موارد، ميبوده
وقت زنان با آن روبرو بوده است. اين قانون پيش از انقالب ت پارهكه قانون مربوط به خدم

هاي مادري و همسريِ زنان شـاغل، متولـد شـد. در    اسالمي و با هدف تسهيل تجميع نقش
گرفته بر آن تأسيس اوليه، دو ويژگي مهم در اين قانون وجود داشت، كه با تغييرات صورت

مل: تكليفي بودن و تصريح بر مشاغل خاص. اين پس از انقالب، از ميان برداشته شدند. شا
تغيير كرد. بـدين صـورت    1362وقت بانوان مصوب دو قيد در قانون راجع به خدمت نيمه

تغيير كرد و شرط مشاغل خاص، حذف گرديد. تبديل فعل » توانندمي«به » مكلفند«كه فعل 
ي خواهـد شـد. تعيـين    تكليفي به اختياري در قانون، مشخصاً موجب عدم امكان الزام مجر

گري توانست مؤثر واقع شود. اول آنكه: نوعي غربالمشاغل خاص نيز از دو جهت مهم مي
براي تفكيك مشاغلي است كه از جهـت ماهيـت شـغلي و محـيط كـار، نيازمنـد حضـور        
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وقت مستخدم هستند و دوم: نوعي تعيين تكليف اوليه براي زناني است كه قصد ورود  تمام
  را دارند. بر اين منوال كه بتوانند نسبت به شرايط خود، انتخاب مسير نمايند.به بازار كار 

 

  تحليل الگوي سياستي ايران 3.4
الزم اسـت بـر   » مـادري/ اشـتغال  «در راستاي فهم و تحليل الگوي سياستي ايران در حوزة 

  تمركز داشت.» مراقبت«و » جمعيت«هاي شاخص
هاي مهم در فهم اري ايران از شاخصهبه ويژه در خصوص سياستگذ» جمعيت«شاخص 

الگوي سياستي در حوزة مادري است. در اين راستا الزم است معيارهاي يك يا چندوجهي 
هاي جمعيتي، بررسي شود. به اين معنا كه در بودن و نيز مستقيم يا غيرمستقيم بودن سياست

واحـدي از قبيـل   آيا سياست جمعيتـي ايـران، هـدف    «ارتباط با حوزة مادري، تعيين شود: 
- كند يا تغيير در وجـه كاهش يا افزايش نرخ باروري نسبت به سطح جانشيني را تعقيب مي

هاي جمعيتي ايران آيا سياست«و » هاي متمايزي از رفتار باروري را مورد نظر داشته است؟
روند كه به صورتي صريح به منظور تغييـر رفتـار   هاي مستقيم به شمار ميدر زمرة سياست

شـوند يـا عمـدتاً شـامل     يتي خاص (مثال كاهش يـا افـزايش زاد و ولـد) تنظـيم مـي     جمع
شوند، بلكه هاي غيرمستقيمي هستند كه الزاماً با هدف تغيير در جمعيت طراحي نمي سياست
  »كنند؟هاي ديگري از شرايط زندگي و رفتار جمعيتي جامعه را دنبال ميسازي جنبهدگرگون

گفت؛ اهتمام حاكميت بر تحقق چند هدف مختلف بوده كه  در پاسخ به سوال اول بايد
تنظيم رشد جمعيت بر اساس حد «هاي متمايزي از رفتار باروري را در بر دارند. شامل: وجه

هـاي  تجويز نوع زايمان طبيعي نسبت به سزارين انتخابي كـه در سـال  «، »جانشيني جمعيت
ان و آموزش پزشكي بـه صـورت   هاي مختلفي از سوي وزارت بهداشت، درماخير با روش

تجويز الگوي شيردهي طبيعي توسط مادر كه با دو نوع سياست «و » جدي دنبال شده است
هاي ايجابي شامل قوانين اعطاي مرخصي سياست». شودايجابي و سلبي در كشور دنبال مي

شيردهي، الزام كارفرما به تدارك محـل مناسـب شـيردهي و افـزايش مرخصـي زايمـان؛ و        
هاي سلبي مانند كاهش يارانة شير خشـك و اعـالم ممنوعيـت تبليـغ آن از سـوي      ستسيا

  ].5وزارت بهداشت [
از سوي ديگر توجه به نحوة ورود حاكميت به مباحث جمعيتي كشور، اهتمام بيشتر آن 

هـا  دهد. اين روشمديريت تغييرات جمعيتي را به روشني نشان مي» مستقيمِ«هاي بر روش
هاي تحديد مواليد، به صـورت إعمـال محـدوديت در حمايـت از     سياستدر دورة اجراي 
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هـاي پيشـگيري از   فرزندان چهارم به بعد، توزيع و ارائة رايگان و گستردة وسـايل و روش 
ها به عنوان يكي از دروس عمومي در دانشگاه» تنظيم خانواده«بارداري، تدوين واحد درسي 
اي و شـهري مبنـي   ارداري، تبليغات رسانههاي پيشگيري از بجهت آموزش سراسري روش

بر مطلوبيت كاهش بعد خانوار تا حد كفايت دو فرزند و .... به كـار گرفتـه شـد. همچنـين     
هاي تعـديل جمعيـت و افـزايش نـرخ بـاروري، بـه       اقدامات حاكميت در راستاي سياست

غيير عنوان هاي مربوط به حمايت از فرزند چهارم به بعد، تصورت برداشته شدن محدوديت
مبتنـي بـر اهـداف    » دانش خـانواده و جمعيـت  «به » تنظيم خانواده«و محتواي واحد درسي 

ها و تبليغات شهري به سوي تشكيل، تحكيم و فرزندآوري در خانواده، تغيير رويكرد رسانه
  روند سياستي جديد و .... صورت گرفته است. 

نرخ بـاروري در خـانوادة ايرانـي    هاي مستقيم در افزايش آنچه از بازخورد إعمال روش
هـاي مسـتقيمِ   ) مبني بر عـدم تـأثير سياسـت   Macintoshشود، با ديدگاه مكينتاش (ديده مي

افزايش سطح باروري با توجه به تغييرات گسترده و عميق روش و مختصات زندگي افـراد  
قيم تحديد هاي مستدر جامعة كنوني، مطابقت دارد. زيرا عليرغم تأثير سريع و قاطع سياست

مواليد بر كاهش نرخ باوري، تأثير آنها بر افزايش اين نرخ با ترديد جدي روبروست. زيرا با 
هاي افزايش نرخ باروري، نـه تنهـا افـزايش بلكـه     سال از آغاز سياست 3گذشت قريب به 

ايم. در خصوص چرايي اين عدم تأثير، دو فرض مختلف، همچنان با كاهش آن روبرو بوده
هاي مستقيم افزايش نرخ باروري؛ و دوم: است: اول: عدم اجراي مطلوب سياست قابل طرح

هاي غيرمستقيم مبتني بر تغييـر سـبك   هاي مستقيم و لزوم توجه به روشعدم كفايت روش
  زندگي و نوع نگرش افراد در جامعه متناسب با اهداف جمعيتي اخير حاكميت.

هاي مختلف ي يكسان و ثابتي در دورهنيز عدم حاكميتالگو» مراقبت«تمركز بر شاخص 
هـاي هفـتم و هشـتم، تـالش بـراي مشـاركت       دهد. بطوريكـه در دورة دولـت  را نشان مي

رنـگ كـردن الگـوي    كه مفهوم مخالف آن، كـم  - حداكثري زنان در امور مختلف اجتماعي
بر  كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض«و تصويب  - باشدمي» آور/ زن مراقبمرد نان«تقسيم كار
هاي زنان و مـردان بـود،   كه هدف اصلي آن تالش براي برابري موقعيت و نقش» عليه زنان

كـه مهمتـرين    –هـاي توسـعة سـوم و چهـارم     صورت گرفـت. بررسـي محتـوايي برنامـه    
نيز چنين رويكردي در مسائل  - روندها به شمار ميگذاري در اين دورههاي سياست نماينده

قانون برنامة سوم توسعه كه مادة اصلي مطرح شده  158دهند. در مادة و خانواده را نشان مي
باشد، در يك بنـد بـر   بند مي 5رود و مشتمل بر در مورد مسائل زنان و خانواده به شمار مي
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توجه به «، » هاي اشتغال زنانافزايش فرصت«تسهيل حقوقي و قضايي زنان و در سه بند بر 
» گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنانبهره«و » ي زناننيازهاي آموزشي، فرهنگي و ورزش

بـا صـراحت و تمركـز     111تأكيد شده است. در قانون برنامة چهارم توسـعه نيـز در مـادة    
تقويت نقـش زنـان در جامعـه و توسـعة     «بيشتري نسبت به برنامة سوم، بر هدف مشخص 

ـ   » ها و گسترش سـطح مشـاركت آنهـا در كشـور    فرصت ه آن تأكيـد  و اقـدامات مربـوط ب
  ].6است [  شده

هاي نهم و دهـم، بـا تأكيـد جـدي بـر      در مقابل، با روي كار آمدن دولتي ديگر در دوره
هاي برابرخواهانه، ضعيف و مجدداً گذاري، پيگيري آرمانمحوريت نهاد خانواده در سياست

ن ]. برنامة پنجم توسعه در ايـ 7بر حمايت از نقش زنان در عرصة خصوصي تمركز گرديد [
به طور خاص بر مباحث حوزة زنان توجه كرد.  230دوره تدوين و تصويب شد و در مادة 

تـرويج و  «و »تقويت بنيان خانواده«، » تقويت نهاد خانواده«هاي در اين ماده، تأكيد بر گزاره
به روشني، تغيير رويكرد اين قانون نسبت به دو برنامة پيشين را » ساماندهي مشاغل خانگي

  دهد.گواهي مي
، در سـطح  1392در آخرين تحول اجرايـي كشـور تـاكنون، بـا تغييـر كابينـه در سـال        

انـد، شـاهد   هايي كه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهـوري مطـرح نمـوده    اولويت
آفريني اجتماعي زنان در ميـان مسـائل ايـن حـوزه و     ارتقاء مجدد اولويت حمايت از نقش

باشـيم  دري و شـغلي بـه عنـوان اولويـت نخسـت مـي      هـاي مـا  اهتمام بر هماهنگي نقـش 
اي در نامههاي اجرايي، مقررات و آيين). اما در عمل و در سطح سياست1392(موالوردي، 

اين خصوص تصويب نشد. عالوه بر آن، گام حداقليدر راسـتاي افـزايش نقـش همسـران     
 1392كه در سال » آور/ دو مراقبدو نان«مادران شاغل در خانواده جهت تقريب به الگوي 

با تصويب دو هفته مرخصي اجباري به اين گروه از مردان برداشته شده بود، در برنامه ششم 
آور/ زن مـرد نـان  «) و كسر اين مدت به سه روز، مجدداً بـه تثبيـت الگـوي    1395توسعه (

  بازگشت.» دار خانه
 

 گيري نتيجه. 5
ها از گيري ملتي و مهم در بهرههاي مادري و شغلي كه از ملزومات ضرورهماهنگي نقش

هاي سياستي مختلـف  رود، در نظامها و تخصص زنان در جريان توسعه به شمار ميتوانايي
مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقي ايران نيز از پيش از انقالب اسـالمي تـاكنون،   
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شده و لـذا   تدوين و تصويب» مادري/ اشتغال«هاي متنوع و متعددي جهت تسهيل سياست
هـا مگـر   هايي جهت بهبود اين روند صورت گرفته است. تأسيس تمامي اين سياستتالش

گردد و پس از آن تغييراتـي از جهـات مختلـف    يك مورد، به پيش از انقالب اسالمي بازمي
افـزايش   - 2افزايش گسترة زماني: تحوالتدر مـدت مرخصـي زايمـان؛     - 1اند. مانند : داشته

هاي مختلف مادران شاغل از جهـت كارمنـد رسـمي،    دف: دربرگيري گروهگسترة جامعة ه
سازي : حركـت  هماهنگ - 3قرارداري، بخش خصوصي، كارگران و ...در ارائة تسهيالت ؛ 

هاي مختلف مادران شاغل مانند هماهنـگ سـازي   سازي قوانين براي گروهدر جهت يكسان
گري كاهش تصدي - 4كاري؛ شرايط مرخصي زايمان، مرخصي شيردهي و كاهش ساعات 

تغيير شرايط  - 5دولتي : با واگذاري ارائة خدمات نگهداري از اطفال به بخش خصوصي؛ و 
وقت مادران از حالت اجباري براي پذيرش از سوي كارفرما به حالت اختيـاري  خدمت پاره

  و لذا كاهش امكان دسترسي مادران.
گـذاري  دهدكـه سياسـت  شان مـي داده در حدود چهار دهة گذشتهنبررسي تحوالت رخ

هاي كـالن جمعيتـي حاكميـت    بيشترين تأثير را از سياست» مادري/ اشتغال«ايران در حوزة 
سازي جمعيتي براي حاكميت ايران به پذيرفته و نيز از ابزار اصلي تنظيم جمعيت و فرهنگ

ق پوشـي تحقـ  شمار رفته است. امري كه از يك سو از ضروريات غيرقابـل انكـار و چشـم   
هاي جمعيتي است و از سوي ديگر به دليـل اسـتفاده ابـزاري و بـه حاشـيه بـردن       سياست

، قابل نقد و نظر است.در اين خصوص كه آيا مديريت ايـن  »مادري/ اشتغال«نيازهاي اصيل 
گيـرد يـا خيـر،    حوزه مبتني بر نيازسـنجي دقيـق و كـاملي از مـادران شـاغل صـورت مـي       

صرفاً افزايش ميزان مرخصي زايمان كه تحميل هزينة گزاف بـر  هايي وجود دارد. آيا  چالش
هـاي شـغلي   كارفرما، قطع كلي رابطة مستخدم با محل كار در اين دوران و كاهش فرصـت 

براي گروه زنان به طور عام و زنان متأهل به طور خاص را به دنبال دارد؛ تنها راه مواجهه با 
يژه تا پيش از ورود كودك به دورة تحصـيلي  به و» مادري/ اشتغال«مشكالت عديدة دوران 

ريـزي بـراي خـدمات    توانـد برنامـه  هاي بدون انعطافي مـي است؟ جايگزين چنين سياست
هاي گستردة تكنولوژيكي و امكان ذخيره و تقسـيم  وقت بر اساس پيشرفتدوركاري و پاره

جـد   مدت مرخصي در طول سال، متناسب با وضعيت مادر و كودك باشـد. امـري كـه بـه    
  مغفول مانده است.

هاي تسهيلي ايران خدمات متنوعي به صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـه      در سياست
تسهيل شيردهي مادران شاغل اختصاص داده شده است كه در صورت اجرايي شدن، بنا بر 
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تواند تأثير بسزايي بر تحقق مطلوب امـر شـيردهي در ايـن گـروه از     تجربيات پژوهشي مي
بينـي مكـان مناسـب    باشد. خدمات مستقيم شامل مرخصي شـيردهي و پـيش   مادران داشته

باشـد و در خـدمات غيرمسـتقيم، بـه افـزايش      شيردهي و نگهداري كودك در محل كار مي
ماه، كاهش ساعات كاري براي مادران داراي فرزند كمتر از شش سال  9مرخصي زايمان تا 
  توان اشاره كرد.وقت ميو امكان خدمت پاره

ه بر آن، عـدم توجـه بـه تحـوالت سـبك زنـدگي زنـان و خـانوادة ايرانـي را در          عالو
توان فهم كرد. زيرا عليرغم آنكه كاهش بعـد  هاي اجتماعي اين حوزه به روشني مي سياست

خانوار وتحوالت فكري و فرهنگي، افزايشمشاركت مردان در نگهداري و تربيت فرزندان را 
گـذاري،  ير ساخته؛ امـا در طـول چهـار دهـه سياسـت     پذنسبت به گذشته، مطلوب و امكان

شود و ظرفيتي قانوني در افـزايش  همچنان بر نقش مفرد زنان در امر فرزندپروري توجه مي
مشاركت مردان در اين خصوص ايجاد نشده است، كـه قابـل تأمـل و نيازمنـد انعطـاف و      

كردي را در روند است. چنين روي» مادري/ اشتغال«مندي در كاهش مشكالت حوزة دغدغه
توان فهم كرد. بطوريكه تمركز حداكثري بر تحليل الگوي سياستي ايران در اين حوزه نيز مي

و عدم توجه كافي به تغييرات سبك زندگي و نيز » جمعيت«هاي مستقيم در شاخص روش
در » آور/ زن مراقـب مـرد نـان  «گذاري به ترويج و تحكـيم الگـوي   بيشترين تمايل سياست

هـا در عصـر جديـد،    هاي زنان و خـانواده ها و تواناييبر خالف گرايش» راقبتم«شاخص 
منـدي كـافي و   آور عدم وجود مطالعات ميداني، نيازسـنجيِ دقيـق، انعطـاف و دغدغـه     پيام

است. به ويژه آنكه سابقه افزايش » مادري/ اشتغال«هوشمندانه در خصوص مديريت حوزة 
دهد كه با وجود عـزم  پس از انقالب اسالمي نشان مي نرخ باروري در ايران در اولين دورة

)، هيچ قانون يا مقررة خاصي 1367سياسي بر افزايش جمعيت در اين دوره (تا پيش از سال 
براي تشويق خانواده به افزايش جمعيت تصويب نشد و قانون در افزايش ناگهاني جمعيت 

هاي فرهنگي و عقيـدتي بـود   پيامنقشي نداشت. بلكه صرفاً با تغييرات فكري و  60در دهة 
هاي جامعه رسد پذيرش واقعيتاي رقم خورد. در حال حاضر نيز به نظر ميكه چنين واقعه

هــاي بينشـي و گرايشـي زنـان در عصـر حاضــر و     از جهـت تحـوالت فكـري و اولويـت    
هـاي موجـود در حـوزة    ريزي بر اين اساس، به نحو مؤثرتري بتواند در حـل چـالش   برنامه

  كمك رساند.» ي/ اشتغالمادر«
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  ها نوشت پي
هايي، به رفاه و به معناي دولتي كه با سلسله سياست» دولت خدمات اجتماعي«دولت رفاه به نام  .1

 & Goertzكنـد، آمـده اسـت (   مردم كمك و اهداف امنيت، انصاف، برابري و توسعه را دنبال مي

Mazur, 2008: 95.(  
) قـانون مـديريت   5كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده («عه: قانون برنامة پنجم توس 222مادة  .2

) قانون محاسبات عمومي 5) و (4) ، (3) ، (2خدمات كشوري و نيز دستگاههاي موضوع مواد (
  ».باشند كشور در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي

ه در دوره بـارداري و  اختصاص تسهيالت مناسب براي مادران بويژ«هاي جمعيتي: سياست 3بند  .3
هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادهـا و   اي هزينه شيردهي و پوشش بيمه
  »ربط. مؤسسات حمايتي ذي

4. TFR  )Total Fertility Rate  يا نرخ كلي باروري، عبارت از تعداد فرزنداني است كه يـك زن در (
آورد. اين شاخص، يكي از پركاربردترين ي) به دنيا ميسالگ 49تا  15طول دورة بالقوة باروري (

 2/1ابزار مورد استفاده براي برآورد سطوح باروري است. به اين صـورت كـه اگـر مقـدار آن از     
شود كـه آن جمعيـت، بـاروري زيـر سـطح      فرزند براي هر زن در جمعيتي كمتر باشد، گفته مي

  ).119و  117: 1394كند (عليئي، جانشيني را تجربه مي
)؛ در راستاي صيانت 13/7/1395به موجب بخشنامة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (. 5

از اجراي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شـيردهي مصـوبه سـال    
هاي اجرايي و الحاقات بعدي آن، قرار دادن شيرخشك و لوازم تغذيـه بـا شـير    نامهو آيين 1374

  ها ممنوع اعالم شد.شك در معرض ديد مراجعين داروخانهخ
گذاري در حوزة مسائل زنان و خانواده پس از انقالب اسالمي، از ارتقـاء دفتـر   توجه به سياست. 6

مركـز  «بـه   - مقارن با روي كار آمدن دولت هفتم -  1376امور بانوانِ رياست جمهوري در سال 
ايجـاد و تقويـت نگـرش جنسـيتي در     «د. اهـداف  به طور جدي آغـاز شـ  » امور مشاركت زنان

(مركـز  » هاي زن مسـلمان ايرانـي  تقويت باورها نسبت به توانمندي«و » هاي توسعه كشور برنامه
  )، در اين بستر تازه مورد نظر قرار گرفت.15: 1384امور مشاركت زنان رياست جمهوري، 

مركـز  «آمدن دولت نهم؛ در اولين گام، نام ، با روي كار 1384مقارن با تغيير كابينة دولت در سال  .7
 بـه عنـوان  » محـوري خـانواده «تغيير يافت و » مركز امور زنان و خانواده«به » امور مشاركت زنان

  اولويت اول رسيدگي به مسائل زنان اعالم شد.
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  نامه كتاب
 )، موضوعات و رهيافـت هـاي سياسـتگذاري اجتمـاعي، ترجمـه حميدرضـا ملـك       1392اسپيكر، پل (

  محمدي، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
گـذاري اجتمـاعي (جلـد    )، كتاب مرجع سياست1391الكاك، پيت، مارگارت مي و كارن راولينگسون (

 اول)، ترجمه: علي اكبر تاج مزيناني و محسن قاسمي، تهران: امام صادق.

 : عطر ياس.)، تدبير خانواده، راهگشاي مهندسي فرهنگي جمعيت، تهران1387پارسا، مجيد (

گذاري اجتماعي در ايـران، تهـران:   )، چكيده مقاالت همايش ملي سياست1395اكبر (تاج مزيناني، علي
 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي.

)، قانون اساسي و دولت رفاه كارساز در اقتصاد ايـران، فصـلنامه اقتصـاد و جامعـه،     1384دادگر، ياسر (
 ، بهار.3شمارة 

)، سياستگذاري اجتماعي، ترجمه عبـداهللا بيچرانلـو، تهـران: پژوهشـكده مطالعـات      1388، هارتلي (دين
 فرهنگي و اجتماعي.

 جنسيت، تهران: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان. - كار - )، خانواده1383رستگارخالد، امير (

و پژوهشـي و   خـانواده و بررسـي مبـاني نظـري     - سـازي كـار  )، تبيين مفهوم غني1389سليمي، فريبا (
زاده و ايـران باغبـان،   سـادات فـاتحي  راهكارهاي اجرايي آن در زنان شاغل، اسـاتيد راهنمـا: مـريم   

 كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.

)، گزارش روزنامة فرصت امروز از بازار شير خشك نوزادان در ايـران و جهـان،   1394سهرابي، تهمينه (
 http://forsatnet.ir/news/report، در آدرس: 14/5/1394

)، رابطة بين ميزان بـاروري  1385ضيايي بيگدلي، محمدتقي و صمد كالنتري و محمدباقر عليزاده اقدم (
، تابستان، 21كل با توسعة اقتصادي و اجتماعي، فصلنامه پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 

123  - 140. 

ن خود براي بـرآورد بـاروري در ايـران بـا     )،  ارزيابي روش فرزندا1379عباسي شوازي، محمدجالل (
 .135- 105، 16، نامة علوم اجتماعي، شماره 1375و  1365هاي سرشماري استفاده از داده

هاي جمعيتي در استحكام سـاخت درونـي قـدرت    )، نقش جمعيت و سياست1394عليئي، محمدولي (
 .135- 113، ، پاييز28 نظام جمهوري اسالمي ايران، فصلنامه افاق امنيت، سال هشتم، شماره

 دار، پژوهشـدر پزشـكي (مجلـه   )، مقايسة الگوي شيردهي در مادران شاغل و خانه1387قطبي، فاطمه (
 بهشـتي، دوره  شهيد درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم پزشكي)، دانشگاه دانشكده پژوهشي

 .164 - 150 ،تابستان،2،شماره 32

گذاري عمـومي در ايـران، تهـران:    )، فرايند سياست1389پور آهنگر (اهللا و ابراهيم غالمپور، رحمتقلي
 مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي.
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نامة سياست اجتماعي، )، سياست اجتماعي چيست؟ فصلنامه رفاه اجتماعي، ويژه1382كامكار، مهديس (
 .30- 11، 10شماره

 ران: روز نو.)، مشاركت زنان و دولت هشتم، ته1384مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري (

 هاي حمايتي خانواده، تهران: ميزان.هاي رفاه و سياست)، دولت1390السادات (فر، حشمتمعيني

وگو با روزنامة شرق  جمهوري در امور زنان، در گفت ، معاون رييس)22/7/1392( شهيندخت،موالوردي
گو از زهره آشـتياني،  ، گفت»پيشنهادم تشكيل معاونت راهبردي و نظارت امور زنان است«در عنوان: 

)www.sharghdaily.ir.( 

)، مفاهيم بنيادي در مباحث رفاه اجتماعي(سياست اجتماعي، حمايـت اجتمـاعي،   1382يزداني، فرشيد (
، رفاه و تأمين اجتماعي)، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال سوم، دانشگاه علـوم بهزيسـتي و توانبخشـي   

31 -54.  
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