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 چکیده 
هاي خاص حقوق حمایت وقت و فلسفهموضوع این مقاله خدمت نیمه

بشري براي بانوان در قوانین ج ا. ایران است. این مقاله با رویکردي 
هاي ج. است که سیاست تحلیلی درصدد پاسخ، به این پرسشتوصیفی و 

هاي ا. ایران در زمینه خدمت نیمه وقت بانوان تا چه میزان با حمایت
خاص به عمل آمده در سطوح بین المللی از زنان هماهنگی دارد. فرضیه 
پژوهش این است که رویکرد قانونگذار ایرانی در عمل با این استاندارهاي 

که قوانین  دهدایج نشان میدر انطباق و سازگاري است. نت بین المللی
المللی همسو و سازگار است بلکه انطباق نه تنها با اسناد بین یرانج.ا.ا

وقت بانوان، بیش از هر چیز از احکام مذکور در حوزه خدمت نیمه
گیرد که در آن بر شان و منزلت فردي زن، بر نقش اسالمی سرچشمه می

شی او به خصوص در نهاد مقدس خانواده تاکید شده تربیتی و آموز
توان ادعا نمود که این شیوه از سازماندهی شغلی به عنوان یک است. می

حمایت ویژه و به نوعی از تبعیض مثبت نه تنها در جهت حمایت از زنان 
خانواده حمایت هاي تشویقی فرزندآوري و سیاست جهتشاغل، بلکه در 

 است. 
وقت بانوان، اشتغال و حق به کار زنان، یمهخدمت نکلیدواژه:

 هاي قانونی از زنان، تبعیض مثبت .حمایت
 27/9/1399تاریخ تأیید                                    21/05/1399تاریخ دریافت 
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 مقدمه
اي نوظهور نیست، چرا که در طول تاریخ زندگی بشر، بنا به کارکردن زنان پدیده

و هر اجتماعی، گروه زنان به عنوان نیمی از جمعیت آن اجتماع، بخشی  زمانهاقتضائات هر 
دورانت، (ي اقتصادي به خصوص در امور کشاورزيهایی را که مستقیماً به چرخهاز فعالیت

آنچه امروزه از کار زنان که تحت عنوان  اند.وط بوده است بر عهده داشته) مرب53 :9، ج1374
گردد، زمانی که می تر به ما برتوجه و بررسی است به زمانی نزدیک مورد» حق به کار زنان«

نظر متفاوتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در آغاز، این پیامِد کار زنان از نقطه  مسئله
انقالب صنعتی و گسترش مدرنیته بود که منجر به نوعی استقالل نسبی در کار، جدا شدن 

رفعت جاه، (و سوق دادن اعضاي خانواده به کار انفرادي شد محیط هاي کاري زنان و مردان
هاي فمینیستی از اواخر قرن نوزدهم و به طور کلی ). سپس با ظهور جنبش1392خیرخواه 

) Eliane Gubin, 2004 : 167(تاکید شد» کار برابر، حقوق برابر«تئوریهاي جنسیتی، بر شعار 
هاي کلیدي به طور برابر با نیز حصول به پُست و حق به کار، به دستمزد، به ارتقاي شغلی و

المللی به ي بینهاسازمانگیري نهادها و مردان مورد مطالبه قرار گرفت. عالوه بر این با شکل
، حق به کار زنان در کنار سایر حقوق 1945خصوص پس از پایان جنگ جهانی دوم در 

این اسناد کنوانسیون رفع هر  لهعمومی و خصوصی، براي زنان به رسمیت شناخته شد. از جم
دارد که هر گونه تبعیض علیه زنان نه تنها ) است که اذعان می1979(1گونه تبعیض علیه زنان

، بلکه از مشارکت زنان تحت شودمی به نقض اصل برابري حقوق و کرامت انسانی منجر
ها ممانعت به ینشرایط برابر با مردان در حیات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سرزم

جوامع و شکوفایی  عمل آورده و در نتیجه با سرکوب استعداد و قابلیت زنان، توسعه
همین  10ي. سپس در ارتباط با اشتغال زنان، در مادهسازدمیها را نیز با سختی روبرو خانواده

 ).CEDAW, 1979 : 4(شودمیتاکید اي و شغلی کنوانسیون، بر شرایط برابر حرفه
اي نیست، چرا که شرایطی وجود دارد که با این وجود، اعمال برابري همواره کار ساده

هایی مربوط است که کند. این شرایط به وضعیتمذکور را تهدید می به طور طبیعی مطالبه
این  ترینمهمشوند. گرفته به دنبال آن ایجاد میهاي اجتماعی شکلاز  بیولوژي زنان و نقش

هایی چون همسري شوند که نقشدنبال  ازدواج، حاملگی و شیردهی ایجاد میها به وضعیت
آورد. در هاي مهمی هستند را به بار میو مادري را که هر کدام داراي تکالیف و مسئولیت

                                                      
1.Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women(CEDAW) 
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هاي مذکور، عاملی هستند که منجر به دوري متناوب زنان از نظریات نئوکالسیک، وضعیت
شوند تا و مهارت شخصی آنان از کار شده و باعث می بهکار و در نتیجه کم تر بودن تجر

تري در بازار تر و جایگاه نازلوري پایینمند شده و بهرهانسانی کمتري بهره زنان از سرمایه
شک این عوامل از یک طرف قادرند تا موانعی در مقابل خیرخواه). بی(کار داشته باشند

توانند تا حدود هاي شغلی زنان ایجاد کنند و از طرف دیگر میتوسعه و گسترش فعالیت
 مداخله زیادي امنیت شغلی زنان شاغل را به مخاطره بیندازند. به همین خاطر است که زمینه

هاي شغلی ضروري ار در جهت حمایت از زنان در محیطگذسیاست ترینمهمدولت به عنوان 
آید که براي حفظ است. این نوع از حمایت، در مجموع جز تبعیض مثبت به حساب می

. در ارتباط با شودمیپذیر و شکننده اعمال ي آسیبهاگروهعدالت اجتماعی پیرامون 
ناپذیر ز زنان اجتنابهاي ذکر شده و نیز سایر شرایطی که متعاقب ضرورت حمایت اوضعیت

خدمت نیمه وقت است که در اسناد بین المللی مورد ، رسد، یکی از اقدامات مهمبه نظر می
تاکید واقع شده است. هر چند این حمایت به دلیل ایجاد نوعی تبعیض مثبت براي زنان 

 موافقین و مخالفین خود را دارد.
 ري اسالمی ایران داراي صراحتدر ارتباط با خدمت نیمه وقت، مجموع قوانینی جمهو

باشند و در هم سویی آنها با قوانین بین المللی حقوق بشري تردیدي نیست، با این وجود، می
ریشه در فقه  ها پیش از اینکه معطوف به اسناد بین المللی باشند، مستقیماًي این حمایتفلسفه

در ذیل احکام اسالمی در اسالمی و رهیافت حمایتی آن از زن دارد. در واقع این مسئله 
ارتباط با خانواده، نقش و اهمیت جایگاه مادري در تربیت و آموزش انسانی باید مطالعه شود. 

در جایگاه شخصی و انفرادي و جنسیتی مورد توجه هستند بلکه  در این احکام زنان نه صرفاً
حساسی چون مادري هاي کلیدي و در بدنه کلی اجتماع و در کنار مردان و در ارتباط با نقش

به بعد، به خانواده  80 و همسري در مرکز توجه قرار دارند. رویکرد دولت به خصوص از دهه
محوري و سیاست فرزندآوري در تصویب هر چه بیشتر قوانین مربوط به کاهش ساعات کار 

رغم این موضوع بایدخاطر نشان نمود که نظام بانوان شاغل نقش مهمی داشته است. علی
مندي از مزیت خدمت نیمه وقت صرفا بخشی از زنان را تحت پوشش قرار بهره یراناج.ا.
هاي دولتی اشتغال دارند و به خصوص آن دسته از زنانی که به دهد که عموما در بخشمی

گیرد. در تحقیق حاضر قصد داریم تا ضمن طور غیر رسمی مشغول به کار هستند را در بر نمی
کار نیمه وقت زنان در اسناد بین المللی و همین طور نظرات موافق و  نگاهی اجمالی به مسئله

مخالف این مسئله، وضعیت آن را در جمهوري اسالمی ایران و به خصوص مجموعه قوانین 
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و مقررات بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که خدمت نیمه وقت چه مزایایی براي 
راي آنها به بار بیاورد. در آغاز پرداختن به زنان دارد و چگونه قادر است امنیت شغلی ب

خدمت نیمه وقت را  ي تبعیض مثبت که فلسفهمفاهیمی همچون خدمت نیمه وقت، مقوله
 رسد.  دهد و همچنین نظرات موافق و مخالف آن ضروري به نظر میتوضیح می
 تحقیق پیشینه

ز زوایاي وجهی است و ا اجتماعی دیگر، چند به طور کلی اشتغال زنان مانند هر پدیده
ذکور، شاهد باشد. به همین دلیل با مطرح شده هر چه بیشتر موضوع ممختلفی قابل بررسی می
ر کتاب ها با رویکردهاي مختلفی هستیم.  لیال سادات زعفرانچی دطیف زیادي از پژوهش

راري برق )،کوشیده است تا با1388(خود به نام اشتغال زنان: مجموعه مقاالت و گفتگوها
دینی،  شناسی، اقتصاد یا مطالعاتهاي مختلف مانند جامعهنظران عرصهدیالوگ بین صاحب
وع مورد نظر ي اشتغال زنان را بررسی کرده و به تحلیلی جامع از موضابعاد گوناگون پدیده

ر بر اشتغال دست پیدا کند. همچنین در کتاب اشتغال زنان در ایران: درآمدي بر عوامل موث
معیتی، هاي فرهنگی، ج)، شهال باقري با تاکید بر مولفه1383(ر چهل سال گذشتهزنان د

ي ر مقولهداقتصادي، اجتماعی و روانشناختی کوشیده است تا سیر تحول و نیز عوامل موثر 
هاي شغلی را طی چهار کاري و نابرابرياشتغال زنان ایرانی و نیز معضالتی مانند بیکاري، کم

 شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.ران که متوجه زنان میي گذشته در ایدهه
ن ي خود با عنواتر در مقالهعذرا جارالهی با رویکردي تاریخی و به طور جزیی

کار خارج  ) که روشی توصیفی و تبیینی دارد به تحول1372(ي اشتغال زن در ایرانتاریخچه
کند و ق میاز زمانی به زمان دیگر فرپردازد که ي اجتماعی میاز خانه در مقام یک پدیده

به عنوان تنها  ، از کار بدون کارمزد زن در خانوادهشودمیي تاریخی وسیعی را شامل دوره
ز انقالب ااي از نیروي کار جوامع بعد واحد اقتصادي گرفته تا تبدیل زنان به بخش عمده

ي کار یدهکه در آنها پد کشدصنعتی. مولف در ادامه بحث جوامعی مانند ایران را پیش می
ها مطرح بوده ي اجتماعی هم در سطح خانوادهزنان در خارج از خانه به عنوان یک مسئله

 است و هم در سطح کشور.
در این میان، برخی از مطالعات سعی در بررسی و نشان دادن پیامد و پیامدهاي اشتغال 

اشتغال زنان بر هرم قدرت  ي بررسی تاثیرتوان به مقالهمی زنان دارند از آن جمله
ي یک ) معصومه باقري، حسین ملتفت و هدایت شریفیان اشاره کرد که با ارائه1388(خانواده

گیري زنان در امور شهر در استان ایالم) به قدرت تصمیمزنان متاهل دره(تحقیق پیمایشی
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تماعی خانواده ي مشارکت اجاقتصادي، تربیت فرزندان، اوقات فراغت، تعیین موالید و نحوه
 دهند.   پرداخته و اشتغال یا عدم اشتغال زنان را به عنوان علت اصلی آن مورد بررسی قرار می

المللی همواره یکی المللی اشتغال زنان به خصوص در اسناد بینبین از سوي دیگر، وجه
ثر فاطمه ) ا1396(المللي بیندیگر از مباحث مورد تحقیق است. جایگاه اشتغال زن در عرصه

کار اسناد  پردازد و براي ایني اشتغال میي حقوق کارگران و زنان در حوزهعبدي به مسئله
نظور نقد و الملل را مطالعه کرده تا بتواند معیارهاي محکمی به محقوق بشري و حقوق بین

 هاي پیش رو ارائه کند.  بررسی وضعیت حقوقی زنان شاغل و چالش
بر  ت مذکور هر چند به نقش اشتغال زنان و عوامل موثرقابل ذکر است که تحقیقا

وقت زنان کار نیمه اند اما کمتر به مسئلهگیري آن توجه نشان دادهگیري یا عدم شکلشکل
اوالً تمرکز  اند. نوآوري تحقیق حاضر از این نظر است کهمجزا پرداخته به عنوان یک مقوله
اسناد  مقایسه(ايدوماً با اتخاذ رویکردي مقایسه وقت زنان قرار داده ورا بر خدمات نیمه

مهوري اسالمی المللی و قوانین ایران)، تجزیه و تحلیل قوانین مربوط به حقوق بشر در جبین
 ایران در راستاي حمایت از زنان را در دستور کار خود قرار داده است.    

 مفهوم خدمت نیمه وقت زنان 
باشد که مطابق با آن، دهی کار می، شکلی از سازمانوقتوقت یا کار پارهخدمت نیمه

وقت، وقت کمتر است. همچون ساعات کار تماممدت زمان کار نسبت به ساعات کار تمام
توانند از نظام اداري کشوري به کشور دیگر متفاوت باشند. این وقت آن نیز میشرایط نیمه

در اروپا شکل گرفت و به آرامی وارد ي هفتاد میالدي شیوه از کار که نخستین بار در دهه
) فرصت شغلی مناسبی را ایجاد Ulrich and Zilberman, 2007(المللی شدنظامِ کاري بین

وقت نیستند امکان نمود تا اقشاري که به هر دلیلی داراي شرایط فعالیت به صورت تمام
ز شرایط قانونی محدود کردن ساعات کار خود و نیز دریافت دستمزد مناسب و برخوردار ا

هاي آماري بر این مهم توافق دارند که زنان شناسان با استناد به دادهکار را داشته باشند. جامعه
وقت استقبال خوبی از خود نشان اند که از قانون خدمت نیمهاز جمله اقشاري بوده

در  2011). براي مثال در سال Bouffartigue, Coninck, Pendariès, 1992 : 404(اندداده
دادند که در خدمات درصد از جمعیت فعال شاغل را زنانی تشکیل می  49,1کشور هلند، 

همچنین طبق آمار  ). Le Parisien, 25 février 2013(وقت مشغول به فعالیت بودندنیمه
، در حالی که مردان فقط 2016) در سال OCDE(ياقتصاد سازمان همکاري و توسعه

درصد این جمعیت را  60شدند، زنان وقت را شامل میدرصدي از شاغلین پاره 19جمعیت 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Bouffartigue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Bouffartigue
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دهد که از هر پنج نشان می  2013دادند. این آمار در فرانسه، در سال به خود اختصاص می
درصد این شاغلین زنان  80 وقت برخوردار بوده است و در مجموعنفر یک نفر از کار نیمه

). Bourreau-Dubois, Guillot, Jankeliowitch-Laval, 2001 : 349-350(اندبوده
هاي اجتماعی ي روزافزون شبکههمچنین باید اضافه نمود که امروزه با ظهور اینترنت و توسعه

ي و امکان دورکاري بدون نیاز به حضور فیزیکی در فضایی خارج از محل زندگی، شیوه
 وقت آن هم در فضاي شخصی و خصوصی در حال توسعه است.جدیدي از کار نیمه

 خدمت نیمه وقت شکلی از تبعیض مثبت
ي اجتماعی است که در آنها افراد، هاگروهسیاست پشتیبانی از برخی  1تبعیض مثبت،

آمیز سیستماتیک هستند. هدف از چنین سیاستی، تکوین مجدد قربانی برخوردهاي تبعیض
آمیز که اصل مذکور در برابرشان موضع باشد. برخوردهاي تبعیضمی 2اصل برابري فرصتها

هاي گرفته و سعی در اصالحشان دارد عبارتند از جنسیت، مذهب، سن، معلولیت و محرومیت
 ).”Oxford Dictionary, “Positive discrimination(اجتماعی

ي آمریکا در ایاالت متحده 1960ي از منظر تاریخی، تبعیض مثبت که در اواخر دهه
گرفت که به یمایجاد شد نه تنها فرزندانِ بردگان، بلکه همچنین سایر شهروندانی را در بر 

راموش فگرفتند. نباید اي که داشتند مورد تبعیض قرار میعلت جنسیت یا خاستگاه قومی
قراردادهاي  ، اعطاي: سیستم اشتغالشودمیکرد که تبعیض مثبت در سه حیطه به کار بسته 

). به عبارت دیگر، با این Kurtulus, 2012 : 220)عمومی و پذیرش در مراکز آموزش عالی
اي که به نهتري قرار دارد به گوفرض که گروه و یا اقلیتی در وضعیت فرودست و یا شکننده

و  اهوهگرصرف اِعمال عدالت عمومی و همگانی، اصل برابري گروه مذکور در مقابل سایر 
که با وضع و اعمال  شودمی، پس قانونگذار متقاعد شودمیاعضاي اکثریتی به آسانی میسر ن

 خشد.قوانین خاص حمایتی، دسترسی به عدالت اجتماعی را براي گروه مربوطه تسریع ب
مدت تلقی توان سیاستی در جهت برابري در کوتاهتبعیض مثبت را نمی«با این وجود 

آید و مشخص است، الاقل در دوران گذار، گونه که از نام آن بر مینکرد، زیرا دقیقًا هما
ها را در یک جهت افزایش و در جهت دیگر کاهش این سیاست در پی آن است که دسترسی
کند. اما این امر در درازمدت و هاي نابرابر ایجاد میدهد. بنابراین درست برعکس، موقعیت

                                                      
1. Positive discrimination  

2. Equal opportunity 
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هاي برابر و متوازن برسد. بنابراین به طور د به موقعیت، بای»غایت گرایانه«شاید با تعبیري 
توان گفت که نابرابري نامشروع و غیر قابل دفاعی که در توزیع امتیازات اجتماعی خالصه می

وجود دارد به دلیل عدم امکان جبران آن در روندهاي طبیعی بازتوزیع، نیاز به  هاگروهمیان 
فکوهی، (»ند تا در نهایت توزیع عادالنه به دست آیدکهاي تبعیض مثبت را ایجاد میسیاست

1384 :113.( 
ي نیازمند هاگروهامروز تبعیض مثبت به عنوان یکی از سازوکارهاي الزامی حمایت از 

توان به ضرورت حمایت می رسد. از جملهناپذیر به نظر میپذیرفته شده است و گاهاً اجتناب
سمیت شناختن رپذیر اشاره کرد و از آن جمله به سیبي آهاگروهاز زنان به عنوان یکی از 

موعه قوانین وقت در اسناد بین المللی را یکی از مصادیق آن دانست. در مجي کار نیمهشیوه
که در کنار عدالت  شودمیایرانی از تبعیض مثبت به عنوان شکلی از عدالت استحقاقی یاد 

 پذیر را حمایت کند. ي آسیبهاگروهکند می مساواتی، تالش
موافقان و مخالفان خدمت نیمه وقت زنان به عنوان یک حمایت 

 تبعیض مثبت)(خاص
روهی گبه طور کلی، اِعمال تبعیض مثبت داراي موافقان و مخالفان خود است. براي 

ی کارناپذیر، یعنطبیعتاً تاثیر تبعیض مثبت بر زندگی و فعالیتهاي اجتماعی زنان امري است ان
کنند. چرا که از طریق سهمی که زنان در سِمَتهاي مدیریتی، مشاغل و فنون از آن خود می

نده به زنان و هم در آی شودمیي موجود اصالح کاربست تبعیض مثبت، هم رفتار ناعادالنه
). و اما مخالفان  ,2014Sunhee and Seoyong :30-96(شودمیفرصت برابر با مردان داده 

سازي ي آگاهجاي حل مشکلی که باید به وسیلهتبعیض مثبت به کنند که ل میآن نیز استدال
ي هاگروهتنفر بین  انجام شود، به حس هاگروهنسبت به تفاوتهاي موجود بین  هاانسانبیشتر 

افع کند. از طرف دیگر، مناجتماعی دامن زده و در نتیجه مشکل مذکور را تشدید می
در نظر گرفته  هایی که براي قربانیان تبعیض نژاديبندياولویت درست مانند(اعطاشده به زنان

شوند، امري که بر سازي جنسیتی بین افراد می) منجر به مشروعیت بخشیدن به مفهومشودمی
فاوت تاي که دیگر به چشم خالف غایت نهایی اصل تبعیض مثبت است، یعنی ساختن جامعه

قبال افرادي  این، اِعمال سیاستهاي تبعیض مثبت درکند. عالوه بر به اتباع خویش نگاه نمی
زیرا تصور  آمیز تلقی شود،و از جمله زنان) ممکن است توهین(اندکه مورد تبعیض واقع شده

ي نامبرده هاروهگتواند باعث شود تا کند و میسیاستِ خیریه یا امدادرسانی را به ذهن القا می
 ).Villenave, 2006 : 39-40(انجام ندهند براي ادغام در جامعه، از خود تالش خاصی
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توان چنین موافق تبعیض مثبت به طورکلی، میبه دنبال دو دیدگاه مخالف و 
کند تا یموقت زنان شناسایی کرد؛ اولی تالش هایی را در ارتباط با خدمت نیمهگیريموضع

در تضاد  مرداننشان دهد که کار مذکور با منافع زنان و به خصوص برابري حقوق آنها با 
ز حمایت وقت، آن را شکلی اي حمایتی کار نیمهاست، در حالیکه دومی با تاکید بر جنبه

 گیرد.آمده از زنان فرض میعملبه ویژه
بط بین زن هاي جنسیتی از جمله فمینسیم،  با بازنگري مجددِ ساختار کالسیک رواتئوري

ي مردان بر زنان ، قائل به وجود نوعی سلطهي تبعیضو مرد و تقسیم کاري بین آن دو بر پایه
یخ بر عهده ها و وظایفی هستند که در طول تاربوده و خواهان تجدید نظر زنان در مسئولیت

اقتصاد، تنها راه  گرا بر مسئلههاي چپیشهانداصوالً با الهام گرفتن از آرا و اند. فمینیسمداشته
با استقالل  وزنان به مشاغل درآمدزا حصول یافته  داند کهخروج از این تسلط را در این می

مچنین ه).  Sparreboom,2014 : 273)شده، به آزادي و برابري با مردان برسندمالیِ اکتساب
با  هاي کالسیک زن در خانه و ارتباطدر ارتباط با کار خانگی و وظایف و مسئولیت

، به عنوان هوم کار در جوامع صنعتیکند که با توجه به مفاش این طور استدالل میخانواده
ین جا ااز  کار خانگی شغل نیست. شودمیفعالیتی که در مقابل انجامش دستمزد پرداخت 

پی برد. در واقع  ،شودمیوقت زنان وارد توان به نقدي که در این نظریه نسبت به کار نیمهمی
هاي سنتی زنان و نقشفمینیسم این شکل از سازماندهی کار را چیزي جز بازتولید همان 

وقت نه تنها یک استراتژي داند. بنابراین کار نیمهمحدود کردن آنها به خانه و خانواده نمی
آن زنان همچنان  هاي سنتی است که بر پایهحمایتی نیست بلکه بازتولید مجدد همان نقش

وضعیت  دربایست بخشی از زمان خود را به کارهاي خانه بپردازند و از نظر اقتصادي می
ناپذیر مثل هاي اجتنابشکننده و وابسته به مردان زندگی کنند. در این دیدگاه، مرخصی

خواسته  چنان که از دولتمرخصی زایمان باید به حداقل زمان ممکن تقلیل پیدا کند. هم
بر عهده گرفته  تا مسئولیت آموزش و نگهداري کودکان را از همان ماههاي اول تولد شودمی

 ).Sparreboom,2014 : 280(ط بازگشت زنان به دنیاي اشتغال را تسریع کندو شرای
مخالفان اما رویکرد دیگري به موضوع دارند و با برجسته نمودن تفاوت بین دو عبارت 

بودگی کنند: عبارت اول به طور کلی به خاصجنس و جنسیت این طور استدالل می
ت و عبارت دوم، یعنی جنسیت، به بُعد آناتومی) و فیزیولوژي انسان مربوط اس(تشریح

شوند. ها بازنمایی میهاي بین دو جنس که از طریق رفتار و اعمال و ارزشفرهنگی تفاوت
ها خود دانان، ویژگی خاص آناتومی هر یک از جنسدر گفتارهاي به خصوص تاریخ



 193                                  99زمستان /53سال چهاردهم/شماره                  

بین دو جنس هاي فرهنگی بین زن و مرد است. به عبارت دیگر تفاوت ذاتی ي تفاوتسازنده
ي نظم بیولوژیکی متفاوت در دو جنس، نظر ژنتیک وآناتومیک است که بر پایهاز نقطه
هایی را از نظر اجتماعی و از بُعد فرهنگی در آنها بوجود آورده و در نتیجه آنها را تفاوت

ي مطلوب خود به قلبِ بخشی کند.آنان معتقدند که فمینیسم براي رسیدن به نتیجهمتمایز می
زند چرا که با تعدیل صرف استقالل زنان به داشتن درآمد مکفی از واقعیت دست می

توجهی به نهاد بادوام خانواده هاي خانگی از دیدگاه مادي، بیاقتصادي، ارزشگذاري فعالیت
در بستر تاریخی و  تقلیل روابط زن و شوهري و مادر و فرزندي به یک قرارداد تحمیلی در 

دهد که با وجود هایی است که زنان را به فردیتی تقلیل مییشهاندلغ آرا وشرایط نابرابر، مب
نهاد خانواده و نقش همسر و مادري قادر نخواهند بود به آزادي دسترسی پیدا 

 .(Sparreboom, 2014 : 270)کنند
آغاز تا  در این دیدگاه با پذیرش تفاوت بین زن و مرد بر اساس نظم طبیعی موجود از

کار و  هاي بیولوژیک و روانی بین دو جنس، بر تفکیکثبات علمی چنین تفاوتامروز و ا
وقت که شرایط . در نتیجه به خدمت نیمهشودمیمشاغل متناسب براي هر گروه صحه گذاشته 

نها را هایی مثل حاملگی، زایمان و شیردهی و به خصوص رسالت مادري آزنان در موقعیت
 کنند.نگاه می ي مثبتگیرد به دیدهدر نظر می

 المللیوقت زنان در اسناد بیناشتغال و خدمت نیمه
بریم که به طور می با نگاه اجمالی به اسناد مهمی همچون کنوانسیون رفع تبعیض زنان پی

کلی خدمت نیمه وقت همواره به عنوان یکی از سازوکارهاي اساسی حمایت از وضعیت 
مذکور بوده است. چنانچه ذکر کردیم کنوانسیون رفع اشتغال زنان مورد توجه و تاکید اسناد 

اي و شغلی تاکید ، نخست بر تضمین شرایط برابر حرفه10در ماده  1هر گونه تبعیض علیه زنان
مصادیق این برابري برشمرده شده است که  11)و سپس در ماده CEDAW, 1979 : 4(شده

) حق آزادي انتخاب شغل، 3ابر ) حق دسترسی به امکانات شغلی بر2) حق اشتغال 1شامل: 
ارتقاي شغلی، امنیت شغلی و مزایاي مربوط به آن، دستمزد مساوي، بهره مندي از رفتار 

) حق تامین 4مساوي در مشاغل و حِرَف، ارزیابی کیفیت شغلی به دور از هر تبعیضی 
حقاقی بیکاري، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیماري)، حق استفاده از مرخصی است(اجتماعی

براي مثال تضمین سالمت براي تولید مثل). () حق داشتن ایمنی شرایط و بهداشت کاري5

                                                      
1.Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women(CEDAW) 
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تر رفت ضمنِ همین ماده، اقدامات الزم براي رفع تبعیض علیه زنان به همچنین چنانچه پیش
) تضمین 1شوند: ي ازدواج و بارداري پیش بینی شده است که شامل این موارد میبهانه

) مرخصی 2به علت حاملگی، مرخصی زایمان یا وضعیت زناشویی خاص  ممنوعیت اخراج
خدمات () ارائه ي تسهیالت حمایتی3با حقوق و مزایا) و حفظ شغل یا سِمَت (زایمان

) پشتیبانی 4اجتماعی) براي والدین در راستاي تطبیق وظایف شغلی با تعهدات خانوادگی 
کارند که براي سالمتی ایشان مضر هستند. در ویژه از زنان بارداري که در مشاغلی مشغول به 

نهایت باید افزود که کنوانسیون، تمام موارد مطروحه در باال را در چارچوب آخرین 
). کنوانسیون در CEDAW, 1979 : 4-5(داندمی دستاوردهاي علمی روز، قابل تجدید نظر

ق تبعیض علیه زنان ه علت حاملگی، زایمان یا مرخصی را از مصادیباخراج  11ماده  2بند 
هاي عضو موظف به ارائه خدمات مناسب کند که دولتتاکید می 12ماده  2داند و در بند می

ي کافی در ارتباط با بارداري، بستري شدن براي زایمان، و دوران پس از آن و تضمین تغذیه
 در دوران بارداري به مادران هستند. 

ابري ي اشتغال را ارتقاي بر) نیز فلسفهILO(المللی کاربا همین هدف، سازمان بین
با پاداش  ها بین زنان و مردان به منظور دستیابی به کار شایسته یعنی کاري مولد،فرصت

انی مناسب و قابل انجام تحت شرایطی که در آن آزادي، عدالت، امنیت و کرامت انس
هاي عمده ز تالشکند. این سازمان، برابري زن و مرد را یکی امحفوظ بمانند تعریف می

وق اساسی ترویج و اجراي اصول و حق) 1داند:براي دستیابی به چهار هدف راهبردي خود می
زایی و کسب درآمد مناسب براي زنان و ها براي اشتغالافزایش فرصت)2کار؛

 گراییجانبهتقویت سه)4هاي اجتماعی؛افزایش دامنه و اثربخشی حمایت)3مردان؛

)tripartism( )کارفرمایان و کارگران) و مذاکرات اجتماعی.هاحکومت ، 
اي هاي چهارگانهالمللی کار کنوانسیوني باال، سازمان بینجهت اجراي اصول چهارگانه

المللی به تصویب رسانده است که هاي بینآژانس هاي داخلی کلیهرا به عنوان دستورالعمل
ي پاداش شند و شامل کنوانسیون دربارهباي بین المللی نیز میتلویحاً الگوهاي ارائه شده

)، کنوانسیون 1958ي مصوبه(اشتغال و حرفه)()، کنوانسیون تبعیض 1951ي مصوبه(برابر
) هستند. در 2000ي مصوبه()، از زایمان1981ي مصوبه(کارگران با مسئولیتهاي خانوادگی

اي از جانبهت همهآخرین کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، سعی شده است تا حمای
هفته) زایمان، حق مرخصی ساعتی  14(شرایط کار در دوران حاملگی، حق مرخصی حداقلی

ي حقوق، مزایا و بیمه صورت پذیرد. این موارد تنها براي شیردهی و همین طور تضمین کلیه



 195                                  99زمستان /53سال چهاردهم/شماره                  

هایی هستند از تبعیض مثبتی که جهت تحقق عدالت اجتماعی براي زنان با توجه به نمونه
 شرایط خاص آنها به عمل آمده است.

 نگرش به اشتغال بانوان در جمهوري اسالمی ایران 
فتمانی ق زن در دستگاه تقنینی ج.ا.ا برآمده از گتوان گفت که حقوبه صورت کلی می

یژه نگاه فقه شیعی که در آن زن از جایگاه و منزلت ذاتی ، به واست االهی، اسالمی -حیانیو
را بر عهده  مندي از حقوق طبیعی و انسانی متعاقبا برخی تکالیفبهره برخوردار است و ضمن

ي، تشابه در احکام اسالمی، تساوي حقوقی زن و مرد به معنا ).273:» 1399، مروتی(دارد
زنان قائل  نیست. اسالم هرگز، امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی براي مردان در مقایسه با

ه آن هم کو تکلیف ممکن است به دلیل تکالیف بیشتري  نیست، گرچه با توجه به تالزم حق
رات بیشتري بر اساس استعدادهاي متفاوت زن و مرد بر عهده مردان گذاشته است، گاه اختیا

اك زن و ). شکی نیست که الزمه اشتر311: 1399اسکندري،(نیز براي آنها قائل شده باشد
انسانی است و  ت، برابري آنها در حقوقمرد در حیثیت انسانی و برابري آنها از لحاظ انسانی

این نگاه اصیل به زن که فراسوي تمامی  )310: 1399(اسکندري،نه تشابه حقوق
دهد و اش قرار میدر مقام انسانیزن را اندازهاي ابزاري و ماتریالیستی است و نه تنها چشم

هم خواهان  مثبت راکند، بلکه گاهی به اصل انصاف، تبعیض حقوقی برابر براي او مطالبه می
  ).271 :1399،مروتی(شودمی است امري که  در اصل بیست و یکم قانون اساسی دنبال

هاي تربیتی از سوي دیگر، در اسالم، تشکیل خانواده، تحکیم بنیان آن، پاسداري از ارزش
و آموزشی و تالش در راستاي حفظ آن در برابر هرگونه آسیب مادي، اجتماعی و فرهنگی 

عنوان یک دستورالعمل ضروري در اولویت قرار دارد. بدین ترتیب جایگاه زن و همچنین به 
هاي مادر، دختر، خواهر، همسر و پدر، پسر، برادر و شوهر مرد در همین نهاد در قالب نقش

با این وجود، نگاهی به مسئله اشتغال زنان  .گیردمورد سنجش، بازبینی و ارزشگذاري قرار می
غیرات رادیکال در ساختار کند که با بروز تیت را آشکار مییک طرف این واقع در ایران، از

سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه طی بیش از صد سال اخیر، در زندگی زنان ایرانی 
تحوالت بیشماري رخ داده است. از آن جمله امروزه شاهد حضور هر چه بیشتر زنان در 

وانع فرهنگی بسیاري براي اینکه زنان بتوانند هاي اجتماعی و عمومی هستیم و معرصه
رغم این بهعمومی و اقتصادي داشته باشند برداشته شده است.  مشارکت فعالی در عرصه

هاي واقعیت انکارناپذیر، باید اذعان داشت که بر اساس داده هاي آماري، سیاستگذاري
بیشتري را براي به  هايفیتظرمربوط به اشتغال زنان ایرانی، همچنان ناکافی است و ایجاد 
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). بر اساس گزارش مرکز آمار 165:  1399استیري،(طلبدکار گیري توان و استعداد زنان می
 17,5مشارکت زنان در بازار کار تنها  1398ایران، درباره وضعیت اشتغال و بیکاري در پائیز 

کاهش داشته  درصد 0,04، 1397درصد بوده است که نسبت به سال گذشته آن یعنی پاییز 
هزار نفر هستند در  500دارد که تعداد زنان شاغل چهار میلیون و است. این گزارش بیان می

باشند. هزار نفر می 500حالیکه فقط زنان سرپرست خانوار ایران در همان سال سه میلیون و
درصدي زنان، در حالی ست که میزان زنان آموزش دیده و داراي  20این مشارکت کمتر از 

به طور مثال در (ي اخیر رقم باالیی را بخود اختصاص داده استحصیالت عالیه در دو دههت
 درصد رسیده است.)  81دوران اصالحات به 

هایی که بعد از انقالب اسالمی روي کار اشتغال زنان، دولت به طور کلی در زمینه
د، برخی از آنها با انسیاستگذاري اشتغال در پیش گرفته اند، دو رویکرد در حوزهآمده
هاي سیاسی ي توانمندسازي زنان به دنبال افزایش حضور زنان در عرصهگیري از نظریهبهره

گیري از نظریه حمایت هاي هفتم و هشتم) و برخی با بهرهمثل دولت(اندو اقتصادي بوده
یم و بنیان دار و ایجاد امنیت اقتصادي در راستاي تحکاجتماعی به دنبال حمایت از زنان خانه

).  در رویکرد اول، 167 :1399 هاي نهم و دهم)( استیري،اند(مانند دولتخانواده برآمده
هاي مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بوده است. در هدف اصلی ورود زنان به عرصه

حالیکه در رویکرد دوم، اشتغال در پیوند زن با خانه و خانواده سنجیده شده و هدف کمک 
پذیرد. هر چند رویکردهاي آموزشی و تربیتی خانواده صورت می در جهت حفظ بنیانبه او، 

یاد شده تا امروز قادر نبوده است که معضل اشتغال زنان را حل کرده و به همین دلیل، شاهد 
ایم، اما سیاست هاي اتخاذ شده بر اساس کاهش نرخ اشتغال زنان در دوره هاي مختلف بوده

ت ها منجر به تاثیرگذاري بر مقوله ي خدمت نیمه وقت زنان بوده است. بینش هر یک از دول
هاي نهم و دهم و پررنگ به عبارت دیگر، شاهدیم که به خصوص با روي کار آمدن دولت

شدن مسئولیت زنان در خانواده، کاهش زمان کار براي زنان شاغل به صورت بخشنامه در 
ت الیحه از سوي دولت به مجلس ارائه شد. ها مطرح و سپس به صوربرخی از وزارت خانه

پس از آن دولت طرح دورکاري زنان شاغل در روزهاي پنج شنبه و استخدام زنان به صورت 
هاي کالن در راستاي ریزي). بنابراین در برنامه177 : 1399استیري، (پاره وقت را مطرح نمود

مربوط به خانه محرکی بوده است هاي اشتغال زنان، توجه ویژه به مسئولیت زن در ایفاي نقش
که برخورداري از کاهش ساعات کاري به عنوان یک امتیاز حمایتی خاص به زنان شاغل 

 هايسالاعطا شود. چنانچه مالحظه خواهیم کرد رویکرد حمایتی به مسئله اشتغال زنان در 
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قوانین  اخیر مبانی نظري و عملی دولت هاي وقت بوده است. در ادامه به بررسی مجموعه
یی از زنان که مشمولین این مزایا هاگروهمربوط به خدمت نیمه وقت بانوان در ج.ا.ا و نیز 

 پردازیم.  می هستند
 بانوان مشمولین خدمت نیمه وقت 
کند با رعایت شاغالن زن است و تالش می گذشته از مقررات کلی که مشمول کلیه

قانون  38ماده (و روحی زنان متناسب کند برابري حقوق و دستمزد، کار را با شرایط جسمی
ستند، از هي حمایتی خاص برخوردار اند که از فلسفهي قوانینی نیز وضع شدهکار)، مجموعه

ن طریق کند. و از ایوقت را براي بانوان ایجاد میجمله مواردي که امتیاز خدمت نیمه
جاد شود خانه براي زنان ایهاي تواند بین اشتغال و مسئولیتکوشند تا تعارضی که میمی

غل در شرایط مرتفع گردد. چهار گروه از زنان مورد حمایت قانونگذار شامل گروه مادران شا
وان شاغل کلی، گروه مادران شاغل در شرایط موقت بارداري، زایمان و شیردهی، گروه بان

 باشند. پذیر میداراي شرایط خاص و گروه زنان آسیب
با توجه به « دارد که: مقرر می 1384اي عالی انقالب فرهنگی ي شورمصوبه 10ي ماده

اهمیتی که نظام جمهوري اسالمی ایران براي استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و 
در نظر » شغل مادرانه«ي زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهیالت الزم به مناسبت سازنده

ا حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایاي بازنشستگی با گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصی ی
سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداري از امنیت اجتماعی در مواقع بیکاري، 

در این ماده، ضمن برجسته ساختن نقش مادر به عنوان یک » بیماري، پیري یا ناتوانی از کار.
رسد که سایر زنان شاغلی که مادر باشد و به نظر میشغل، امتیازات نامبرده مشمول مادران می

هاي ي مشمولین این حمایتنیستند، مثالً دختران مجرد و یا زنان مزدوج بدون فرزند، از دایره
، علت این امر را تا حدودي سند مهندسی فرهنگی کشور 13ي شوند. در مادهخاص خارج می

ي خانواده بر مسئله توان دریافت، چرا که سند مذکور در روند سیاستگذاري اجتماعیمی
). مطابق با این سند، عالوه بر اهمیت 204، 1396محوري تاکید ورزیده است(هدایت نیا، 

هاي وي در امور خانه و نقش مادر و حمایت از او در حین اشتغال با توجه به مسئولیت
 هاي فرزندآوري تنظیمي حمایت خاص از مادران شاغل در راستاي سیاستداري، مسئلهخانه
بازنگري و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی این سند،  13ي اند. مادهشده

 موالیـد و تعـدادي فرزندآوري به صورت پلکانی بـا رعایـت سـه معیـار سـن ازدواج، فاصـله
ي رایگان، اقالم ي اجباري مادر و کودك، سبد تغذیهرا ضروري دانسته و بیمهفرزندان 
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ي مرخصی زایمان و ... را به متر شدن سنوات کاري، بیشتر شدن دورهبهداشتی رایگان، ک
طور مشخص براي مادرانِ داراي دو و یا سه فرزند معین کرده است. بنابراین هر چقدر که 

ها نیز افزایش هاي مادران شاغل در مقابل آنها بیشتر شود، حمایتتعداد فرزندان و مسئولیت
توان زنان در وضعیت بارداري، زایمان و شیردهی را حتی می یابند. به همین دلیل است کهمی

هاي زمانی گذار قرار ندارند، به عنوان گروهی دیگر متمایز از مادرانی که در این دوره
ها و راهبردهاي ارتقاي سیاستتوان در ساخت. مثًال در ارتباط با این گروه از مادران می

بهبود «راهبردها) رجوع کرد که به (4ي نزده ماده، به بند شا8/8/86ي مصوبه سالمت زنان،
وضع سالمت محیط کار و تاثیر آن بر سالمت زنان شاغل به ویژه در دوران بارداري و 

 گذارد. صحه می» شیردهی توسط وزارت کار و وزارت رفاه و تامین اجتماعی
ضعیت گروه سوم و چهارم زنان مورد حمایت شامل بانوانی هستند که صرف نظر از و

برند و در نتیجه پذیري به سر میبیولوژیک و یا شغلِ مادري، در شرایط سخت و یا آسیب
نیازمند دریافت مساعدت مضاعف هستند. در قانون کاهش ساعات کار بانوان داراي شرایط 

ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و  ،واحده مادهخاص، بر اساس مفاد 
ار چهل و چهار ساعت به کار سی و شش ساعت تقلیل یافته است. بانوان مشمول ک ،قراردادي

فرزند صاحب داراي معلولیت شدید یا شوند که یا این تعدیل ساعات کار شامل آنهایی می
باشند و العالج میزیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتال به بیماري صعب

قانون تامین ل هستند. و سرانجام گروه چهارم که توسط ار شاغزنان سرپرست خانوجزِ یا 
است زنان بیوه، زنان پیر و  متمایز شده  27/8/71مصوب  سرپرستزنان و کودکان بی

گیرد پذیري در بر میي آسیبهاگروهسرپرست را به عنوان سالخورده و زنان و دختران بی
یر نقدي، خدمات آموزشی و تربیتی و هاي نقدي و غهاي مالی، مقرريکه مشمول حمایت

 باشند.هاي اجتماعی میحمایت در مقابل آسیب
تنها گروه سوم هستند که بدون توجه  ، ي باالي چهارگانههاگروهبینیم در بین چنانچه می

اند، این در حالی به اینکه کارمند ثابت و یا پیمانی باشند مشمول چنین عدالت استحقاقی شده
ربط ي کارمندان رسمی نهاد و یا دستگاه دولتی ذيصرفا دربرگیرنده هاگروهاست که سایر 

وقت بانوان مربوط به خدمت نیمه قانونِ يِاجراي قانون نحوه 6ي باشند. مطابق مادهمی
هاي اجرایی مشمولین این حق نیستند و حتی کارمندان کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاه

هچنین سنوات  توانند از آن منتفع شوند.ي آزمایشی خود میم دورهآزمایشی هم به شرط اتما
وقت از نظر بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمري کامل محسوب خدمت نیمه



 199                                  99زمستان /53سال چهاردهم/شماره                  

شوند اما از نظر حقوق بازنشستگی و استفاده از حقوق مستمري، نصف مدت خدمت می
باشد که تصریح آن می 14ي ون، مادهي مثبت این قانشوند. اما نکتهوقت حساب مینیمه
وقت استفاده نماید که استخدام جدید به هر عنوان را به جاي کارمندي که از شرایط نیمهمی
 کند ممنوع اعالم داشته است. می

باشند درحاضر بخش چشمگیري از نیروهاي کار دستگاههاي دولتی مختلف پیمانی می
ابت، ثو پر واضح است که سکوت قانونگذار و یا صراحتش در گزینش شاغالن زن رسمی و 

 اي به سرعت خارج شوند. که نیروهاي کار پیمانی از دایره چنین حمایت ویژه شودمیباعث 
 وقت بانوان خدمت نیمههاي حقوق، مزایا و محدودیت

ایمان و زتوضیح داده شد حمایت ویژه از زنان شاغل در دوران خاص از جمله بارداري، 
ل چند ي مادري و اشتغال است که شامهاي اجتماعی حوزهپس از زایمان از جمله سیاست

ی، ي محوري خواهد بود، از جمله مرخصی زایمان و امنیت شغلی، مرخصی شیردهمقوله
ه. به همین ) و غیر83: 96سجادي، و میرخانی و تاج مزینانی و کاردوانی(ي از اطفالنگهدار

حوزه  بایست در مقرارت مربوط بهوقت را میخدمت نیمه دلیل، مقررات وضع شده درباره
ار گرفتند، اولین گروه از مادران شاغل که مورد توجه قانونگذار قرنامبرده جستجو کرد. 

ن آبعد از ه براي آنها شش هفته مرخصی قبل از زایمان و چهارهفتهمادران کارگر بودند ک
در قانون ، اردر نظر گرفته شده بود. این مدت ممنوعیت اجباري ک 1336مطابق با قانون کار 

یافت.  ماه افزایش 6تحت عنوان مرخصی زایمان و حمایت از مادران شاغل به  1368کار 
 9یه  از شش ماه 1392جمعیت خانواده در سال ي قانون تنظیم مدت مذکور طبق اصالحیه

جایی حمل و جاب 1389ي حفاظتی حمل بار دستی مصوب ماه رسید. همچنین در آیین نامه
 نوع شده است. بار براي زنان شاغل باردار در طول مدت بارداري و ده هفته پس از زایمان مم

ماه  شش زن کارگرِ و زایمان بارداري رخصی، م68مصوب سال  مطابق با قانون کار 
خدمت وي محسوب  سابقه ءجزمدت مذبور پس از پایان مرخصی زایمان،  تعیین شده است و

و پس از مرخصی،  شدهایام تعلیق از کار محسوب  ءجزنیز مرخصی زایمان  دوره .شودمی
 حساب به فرد کار سابقۀ از بخشی زایمان مرخصی گردد.می کارگر زن به کار سابق خود باز

 از تواندمی شاغل فرد یک قانون، مطابق که را هاییمرخصی سایر آن، از استفاده و آیدمی
 چه بیماري زمان در استعالجی مرخصی همچون دهدنمی قرار تأثیر تحت کند استفاده آنها
 این در را وي اخراج حق کارفرما این، بر عالوه . آن از بعد و قبل چه و بارداري دوره در

هاي حل اختالف تواند به هیاتمی زن مجدد، پذیرش از امتناع صورت در و ندارد مدت
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در  همچنین .بیکاري برخوردار شود و متعاقب آن از مقرري بیمه کردهوزارت کار شکایت 
غرامت دستمزد ایام وظیفه دارد تا سازمان تامین اجتماعی مرخصی زایمان، طول مدت 

مادران شیرده پس از شروع به کار بق با قانون کار، کند. مطا شده پرداختبه بیمهرا بارداري 
 ساعت به بچهماهگی کودك، هر سه ساعت، نیمبیست و چهارتوانند حداکثر تا مجدد می
 .لحاظ خواهد شدساعات کار آنان  ءدهند. این فرصت جزبخود شیر 

به  بانوانوقت مربوط به خدمت نیمه قانونِ يِاجراي قانون نحوه، 1364در فروردین  
 است وقت خدمتیخدمت نیمهرسید که در آن، منظور از مجلس شوراي اسالمی  تصویب

که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و 
وقت بر اساس ساعات نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه) و 2ي باشد(مادهموسسات مربوط 

ذیربط و طبق نظر باالترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد ي کار وزارتخانه و موسسه
کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و موسسه و شرکت گردید و در هیچ مورد 

وقت، یک سال و براي معلمان در مجموع حداقل استفاده از قانون نیمهمربوطه نخواهد بود. 
 ).5ي ماده(شاغل، اتمام سال تحصیلی است

وقت مدت استفاده از مرخصی استعالجی، زایمان و استحقاق در بازگشت به خدمت تمام
ربط در صورت ي ذيپیش از پایان ذکر شده در قانون با موافقت وزارتخانه یا مؤسسه

وقت کمتر از یکسال نخواهد ، اما در هر صورت مدت خدمت نیمهشودمیضرورت عمل 
ها و وقت، حق اشتغال در وزارتخانهطرح، یعنی خدمت نیمه کننده از اینبود و بانوان استفاده

مؤسسات دیگر را نداشته و در غیر این صورت از دستگاه متبوع خویش اخراج خواهند شد 
ندري (کاري نیز براي این دسته از بانوان ممنوع دانسته شده استالعاده و اضافهو پرداخت فوق

ي اجراي قانون مربوط ح مواد یک و هفت قانون نحوهاصالقانون   89در سال  ).11: 84ابیانه، 
وقت بانوان به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. بر طبق این اصالحات، به خدمت نیمه

ي معلولیت الزام شرط رسمی و ثابت بودن براي بانوان کارمندي که فرزند معلول با درجه
وقت بانوانی با این شرایط، یمهشدید و خیلی شدید دارند ملغی شد.  همچنین سنوات خدمت ن

مربوط به کارفرما، به نسبت تمام حقوق ثابت  به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه
ي شغل و عناوین مشابه العادهالعاده و مزایاي مشمول و حق بیمه یا حقوق ثابت و فوقو فوق

در محسوب شد.  وقتمازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی، در حکم خدمت تمام
به دولت  ،قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده 2يمطابق با به تبصره 1392سال 

در همین راستا، سازمان افزایش دهد. ماه 9به  ماه) 6از  (را مرخصی زایمان تااجازه داده شد 
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ي شماره عدالت اداري( دیوان هیئت عمومی ، 1398 /31/2 تامین اجتماعی نیز بر اساس راي
ماه شخص مذکور را به  9ي بیمه شده است که کلیهمکلف   )، 307و  305الی  288دادنامه 

 طور کامل پرداخت کند.
، کارفرما ملزم است تا به مادران شیرده تا پایان قانون کاردر ارتباط با شیردهی، مطابق با 

و این فرصت ساعت فرصت شیر دادن بدهد دو سالگی کودك پس از هر سه ساعت، نیم
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و تر . به طور دقیقشودمیجزء ساعت کار مادر محسوب 

تصریح دارد که مادران مجازند روزي یک ساعت از  1374سال  حمایت از مادران شیرده
ي کودکشان با شیر خود اختصاص دهند که این وقت جزء وقت اداري خود را به تغذیه

شد و نیاز به گرفتن مرخصی ندارند. در تبصره ي یکم نها محسوب میساعت کاري اداري آ
توانند پس از مرخصی نیز مادران شیرده می 1386این قانون در سال  3ي ي مادهاصالحیه

و چهارماهگی کودك، روزانه  ي شیردهی، حداکثر تا بیستزایمان خود در صورت ادامه
، 90ی استحقاقی) استفاده کنند. در سال البته بدون کسر از مرخص(یک ساعت از مرخصی

مشترکًا  ي اصالح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهیالیحه
از سوي مرکز و خانواده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیئت دولت ارائه 

به سن یکسال نرسیده است شد که طبق آن، ساعت شیردهی براي مادرانی که نوزادشان هنوز 
دو ساعت و براي کودکان باالي یکسال تا دو سال یک ساعت در نظر گرفته شود. اما این 

ها الیحه چون با طرح مجلس در خصوص افزایش جمعیت همپوشانی داشت و چون مدت
پس از تصویب طرح مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به مجلس فرستاده شده 

 ). 96،راد، بهبوديمؤمنی(مجلس قرار نگرفتبود مورد بررسی 
توضیحات مذکور در نهایت حاکی از وجود قوانین و مقررات مهمی است که در 

ي اشتغال به تصویب اخیر و با توجه به حضور روزافزون مشارکت زنان در عرصه هايسال
قابل مالحظه اند. حمایت قانونگذار براي اجراي عدالت اجتماعی در ارتباط با زنان رسیده

ي است. چنانچه قبالً توضیح دادیم، قانونگذار تالش داشته است تا از زنان در سه مرحله
حاملگی، زایمان و شیردهی حمایت کرده و ضمن رعایت جانب مادر و کودك، همچنین 
امنیت شغلی و نیز بازگشت به شغل را تضمین کند.  با این حال این امر همچنان بخش زیادي 

گیرد. همچنین زنانی که بر نمیهاي خصوصی و خانوادگی را درحوزهاغل در از زنان ش
شوند یا ها خارج میي مشمولین این حمایتکارمندان رسمی و ثابت نیستند به نوعی از دایره

رسد که قانون پیرامون آنها و وضعیت اشتغالشان ساکت است. به حداقل چنین به نظر می
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ي زنان، به ي این بخش از مسئلها وضع مقررات ویژههمین دلیل ضرورت بازنگري و ی
 . شودمیخصوص با توجه به ازدیاد آنها قویاً احساس 

 گیرينتیجه
سالمی ایران ااسناد باالدستی و قوانین جمهوري  وقت در مجموعهاشتغال زنان به کار نیمه

جهت  ی ذیربطهاي اجرایبه رسمیت شناخته شده است. قانونگذار در مکلف نمودن دستگاه
 لسفهفوقت زنان و تعیین بسیاري از جزئیات آن صراحت دارد. رعایت حق به خدمت نیمه

ت از وجودي چنین حقی، چنانچه به کرات در قوانین مختلف تذکر داده شده است، حمای
همسري  یفزنان و بنیان خانواده و به خصوص تالش در جهت مساعدت زنان براي انجام تکال

یتی قانونی باشد. با این وجود در این شکل از سیاست حماشان به نحو احسنت میای و مادري
وقت معطوف به هاي مذکور در خدمت نیمهو اجرایی، با تاکید بر نقش مادري، حمایت

مندان رسمی مادران شاغل است. با وجود خال و یا سکوت قانون در مورد زنان شاغلی که کار
 گیري و روشن کردن ضوابطنیستند و ضرورت تصمیم هاي دولتی و خصوصیو ثابت بخش
حدود زیادي  بایست به این واقعیت مثبت اذعان نمود که چنین قوانین حمایتی تامربوطه، می

ستاي حضور هر اند شکلی از امنیت شغلی را براي زنان ایجاد کنند و قدم مهمی در راتوانسته
گرفتن  اشته باشند، آن هم با در نظرهاي اجتماعی واقتصادي دچه بیشتر زنان در عرصه

ارند. به دهاي تربیتی و آموزشی که به ویژه در قبال نسل آینده بخشی به مسئولیتاولویت
همگام با  توانیم نتیجه بگیریم که مقررات و قوانین فعلی جمهوري اسالمیطور اجمالی می

عیض مثبت براي ل به نوعی تبالمللی از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، قائاسناد بین
ي اشتغال هزنان شاغل است و از آنها در مقابل مخاطراتی که به خاطر شرایطتشان در زمین

وقت براي هنماید. با این وجود قانونگذار با پذیرش کار نیمکند، حمایت میممکن بروز می
ز زنان در حمایت اکند: حفظ نهاد خانواده، ي دیگر را نیز دنبال میبانوان، سه هدف عمده

 شاغل و نقش مادري و تشویق آنان به فرزندآوري و نیز حمایت از آنان در جایگاه مادرِ
 امنیت شغلی او. 
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