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88498440سرويس اجتماعي

انحراف از سیاست های اشتغال
زنان در جمهوری اسالمی ایران 

 محمد نیک ضمیر 
 با نیم نگاهی به ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان 
در کنک��ور و متعاق��ب آن پذیرفته ش��دگان در 
دانش��گاه ها و حضور ب��االی 60 درص��د دختران 
متقاضی تحصیل، طبیعت��اً آمار زن��ان و دختران 
متقاضی شغل هم باالتر خواهد رفت. اشتغال زنان 
به عنوان نیمه جامع��ه با پیش��رفت جوامع امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت و چرخ های اقتصاد کش��ور با 
همراهی زنان و مردان در کنار یکدیگر می چرخد. 

با وجود این ضرورت اما ویژگی های جنسیتی متفاوت 
زن و م��رد و همچنین نقش های متف��اوت آنان در 
کانون خانواده ایجاب می کند تا نقش های اجتماعی 
و مدل اشتغال آنان نیز متفاوت از یکدیگر و بر مبنای 
ویژگی های هر گروه تعریف شود. همچنان که سال 
1371 »  سیاست های اش��تغال زنان در جمهوری 
اس��المی ایران « در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
به تصویب رسید تا شاخص های اش��تغال زنان در 

جمهوری اسالمی ایران را تعیین و ابالغ کند. 
بر اساس این قانون، زن مسلمان ایرانی امروز از  یک 
سو با ایمان کامل به وظیفه اش به عنوان محور اصلی 
در خانواده و به لحاظ نق��ش عظیمی که در تربیت 
و پرورش انسان های متعالی به عهده دارد، شایسته 
زیبا ترین ستایش هاس��ت و از دیگر س��و به برکت 
تسهیالت، امکانات و شرایط مناسب اجتماعی زن 
ایران در صحنه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمل 
مشکالت در رشد فرهنگی جامعه، افزایش تولیدات 
اقتصادی و ارائه خدمات بهداشتی و...  نقشی مؤثر و 
ارزشمند ایفا می کند و چنانچه اتخاذ سیاست های 
فرهنگی مناسب و حمایت های الزم قانونی از این 
مشارکت ایثارگرانه وی صورت پذیرد، قادر خواهد 
بود با ایفای کامل نقش مادری و انجام وظیفه صیانت 
از خانواده سالمت معنوی و آینده روشن جامعه را 
تضمین کند و در کنار آن در  رف��ع نیازهای خود و 

جامعه اش بیش از پیش مؤثر واقع شود. 
ماده یک این قانون می گوید:» با توجه به قداس��ت 
مقام مادری و تربیت نس��ل آینده و مدیریت خانه 
و با عنایت ب��ه اهمیت نقش زنان در فرآیند رش��د 
فرهنگی و توس��عه اقتصادی  باید ارزش معنوی و 
مادی نقش زنان در خان��واده و کار آنان در خانه در 

نظر گرفته شود.«
ماده 4 این قانون نیز تأکید دارد شرایط و محیط کار 
اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه 
رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به 
دیانت، شخصیت،  منزلت و سالمتی فکری و روحی 

و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید. 
مطابق م��اده 8  »سیاس��ت های اش��تغال زنان در 
جمهوری اسالمی ایران « نیز دستگاه های تبلیغاتی 
و رسانه های گروهی باید بر اس��اس سیاست های 
مصوب در زمینه اش��تغال زنان، به گونه ای تبلیغ 
کنند که به هیچ وجه  هموارکننده پیشرفت هجوم 
ش��رق و غرب به ارزش ه��ای اعتقادی و اس��المی 
ما نباش��د و در عین حال زمینه س��از ج��ذب زنان 
در فعالیت ه��ای فرهنگی، اجتماع��ی، خدماتی و 
تولیدی و اصالح بینش جامعه نس��بت به اشتغال 
آنان و ضرورت حضور زنان و در مرحله رشد و دوران 

سازندگی کشور باشد. 
اما تصویری که در رسانه های ما از اشتغال زنان ارائه 
می شود، بیشتر از آنکه مطابق ارزش های اسالمی 
باشد بر مبنای اصول غربی استوار است و بیشتر از 
آنکه نقش های مادری و همسری زنان را مورد توجه 
و تأکید قرار دهد، نگاه غربی در حوزه اشتغال زنان را 

تبلیغ و ترویج می کند. 
این در حالی است که مطابق با ماده 10 سیاست های 
اشتغال زنان در جمهوری اسالمی با توجه به اهمیتی 
که نظام جمهوری اسالمی به استحکام بنیان خانواده 
و نقش تربیتی و س��ازنده زنان در خانه قائل است، 
مقررات و  تسهیالت الزم، به مناسبت »  شغل مادرانه « 
در نظر گرفته ش��ود، از قبیل اس��تفاده از مرخصی 
با حقوق تقلیل س��اعت کار، مزایای بازنشستگی با 
سنوات کمتر  خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از 
تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا 

ناتوانی از کار باید مد نظر قرار بگیرد . 
همچنین بنا بر  ماده 12 فرصت های شغلی مناسب 
برای مادران خان��ه دار در محیط خان��ه و در کنار 
فرزندان، بدون محدودی��ت وقت و با منظور کردن 

مزد در قبال کار و  تسهیالت تعاونی ایجاد شود. 
اما در عمل این قانون و این سند هم مانند بسیاری از 
اسناد باالدستی دیگر هرگز به درستی اجرایی نشده 
و حتی در مواردی بر خالف آن عمل ش��ده اس��ت. 
سیاست های اشتغال در کش��ورمان خیلی وقت ها 
خانواده محور نیس��ت و همین مس��ئله هم موجب 
شده تا زنان شاغل برای مدیریت زندگی خانوادگی و 
شخصی و شغل خود به چالش های جدی دچار شوند. 
ماجرایی که می طلبد قانونگذاران و مجریان به اسناد 
باال دستی و قوانینی همچون سیاست های اشتغال 
زنان در جمهوری اسالمی ایران بیشتر توجه کنند. 

يادداشت

روابط عمومی باال مزیتی اس��ت که برای بس��یاری از مشاغل و حتی 
زندگی شخصی خود ما مورد نیاز است اما وقتی گزینه روابط عمومی 
باال با ظاهر آراس��ته یا حتی به صراحت خوش پوش و خوش صحبت و 
شرایط س��نی خاص مثاًل زیر 22 یا 35 س��ال همراه شد، ماجرا کمی 
مشکوک می شود. اغلب این آگهی های اس��تخدام هم نیاز به مدرک 
و توانمندی خاصی ندارد و س��ابقه کار هم نمی خواهد. این مش��اغل 
که اغلب بازاریابی است به صورت پورسانتی با افراد کار می کنند و در 
نهایت سر ماه مبلغ ناچیزی به عنوان حقوق به دختران و زنان جوان و 
خوش پوش و خوش صحبتی داده می شود که ساعت ها از پشت تلفن 
یا حتی مراجعه حضوری توانسته اند مراجعه کنندگان را سرگرم کنند 
و در نهایت آنها را به خرید خدمت یا کاالیی ترغیب کرده باش��ند و در 
این مسیر کلی راست و دروغ به هم بافته باشند و حتی گاهی با رفتار 
و گفتارشان شخصیت خود را زیر س��ؤال برده باشند. بگذریم از اینکه 
برخی از شرکت های خصوصی و آگهی دهندگان اینچنینی مقاصدشان 
از چنین آگهی ها و استخدام هایی حتی فراتر از این حرف هاست. اغلب 
این مشاغل تحت نظارت وزارت کار نیستند و حقوق مصوب وزارت کار 
و بیمه ندارند و در نهایت هیچ دستاوردی برای زنان و دختران جوان به 
همراه نخواهند داشت . این در حالی است که بسیاری از زنان و دختران 
به خصوص آنهایی که تحصیالت دانش��گاهی دارند به شدت مشتاق 
ورود به بازار کار هستند اما هیچ برنامه ریزی مدونی برای این اشتیاق و 
بهره گیری از توانمندی و نیروی کار آنان پیش بینی نشده است. بگذریم 
از اینکه درصد قابل توجهی از این افراد اصاًل توانمندی خاصی ندارند و 
همین مسئله هم موجب شده تا به مشاغل کاذب یا مشاغل دون شأن 

زنانه شان روی بیاورند. 

 نگاه آماری به اشتغال زنان
طبق آخرین گ��زارش مرکز آمار در رابطه با وضعی��ت ، در حال حاضر 
جمعیت 15 ساله و بیش��تر به 62میلیون و 444 هزار نفر رسیده که 
4/41درصد آنها از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن 

یا بیکاران قرار گرفته اند. 
در بین جمعی��ت فعال 23 میلی��ون و 413 هزار نفر ش��اغل و حدود 
2میلیون و 435 هزار نفر بیکار هس��تند. بر این اس��اس نرخ بیکاری 
پاییز به 4/9 درصد رسیده بود که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 

1/2درصد کاهش داشت. 
اما بررسی جزئیات گزارش بیکاری نشان می دهد که در پاییز امسال 
تعداد زنان بیکار حدود 700 هزار و 153 نفر اعالم شده و نرخ بیکاری 
در بین آنها به 15/9 درصد رس��یده اس��ت. در حالی که در پاییز سال 
گذشته جمعیت زنان بیکار 936 هزار نفر با نرخ 17/3 درصد بوده است. 
همچنین در پاییز پارس��ال از جمعیت بیکار یک میلیون و 956 هزار 
و 724 نفر مرد بوده اند که نرخ بیکاری در بین آنها 8/9 درصد گزارش 
شده بود ولی در پاییز سال جاری جمعیت مردان بیکار به یک میلیون 
و 735 هزار و 536 نفر رسیده است که در این حالت نرخ بیکاری بین 

آنها 8/1درصد اعالم شده است. 
بیکاری در زنان فاقد تحصیالت دانشگاهی نسبت به زنان تحصیلکرده 
پایین تر است، شاید به این خاطر که آنان حاضرند به هر کاری تن در 
دهند اما زنان و دختران تحصیلکرده به واسطه تحصیالتشان به دنبال 
کارهای سطح باالتر هستند . بگذریم از اینکه با افزایش بیکاری در بین 
زنان کم نیس��تند زنان تحصیلکرده ای که ب��ه راحتی جذب کار هایی 
همچون فروش بیمه نامه، منشی شرکت برای تایپ و پاسخگویی تلفن 

می ش��وند و به انجام کارهای خدماتی همچون ریختن چای ، نظافت 
یا کارمند آژانس هواپیمایی اقدام می کنند؛ مش��اغلی که انجامش��ان 
نیازمند تحصیالت دانشگاهی نیست و حتی یک دیپلم یا زیردیپلم هم 
می تواند تلفن جواب دهد، چای بریزد و برای فروش بیمه نامه،  اینترنت 
پرسرعت،  دستگاه تصفیه آب و مواردی از این قبیل بازاریابی کند. اما 
حضور زنان و دختران جوان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در چنین 
مشاغلی انتظارات کارفرمایان را هم باال برده و آنان در کنار خوش پوشی 
و خوش صحبتی و شرایط سنی خاص، بدش��ان نمی آید کارمندشان 

تحصیالت باال هم داشته باشد!
 گزاره های ارزشی زن شاغل نسبت به زن خانه دار

 بیکاری بیشتر در جامعه زنان نسبت به مردان از این منظر که طبق شرع 
و عرف جامعه ما، وظیفه تأمین نیازهای مالی خانواده بر عهده مردان 
است خارج از انتظار نیست اما آمار دو برابری این بیکاری بیشتر از حد 
انتظار است. از سوی دیگر تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و افزایش 
آمار زنان خودسرپرست و سرپرس��ت خانوار و همچنین چالش های 
اقتصادی زن��ان را ناگزیر از ای��ن کرده تا برای تأمی��ن مخارج زندگی 
همدوش م��ردان کار کنند . اما تمام زنان و دختران ش��اغل یا جویای 
اشتغال از س��ر ناچاری و برای حل و فصل دو دوتا چهارتای زندگی و 
چالش های اقتصادی کار نمی کنند. تغییر ارزش های اجتماعی موجب 
شده تا اشتغال زنان به این پرستیژ اجتماعی تبدیل شود و زن خانه دار 
نمادی از زنی کم سواد و کم توان باشد و در مقابل زن شاغل نمادی از زن 
مستقل امروزی شود که توانایی نقش آفرینی در عرصه های گوناگون را 
دارد و غالب شدن این گزاره اجتماعی فرهنگی موجب شده تا برخی از 
زنان و دختران حاضر شوند به هر قیمتی شده شاغل باشند و نه خانه دار. 

این در حالی است که فارغ از کلیشه های جنسیتی، توانمندی در ایفای 
نقش های اجتماعی و اقتصادی و چرخاندن چرخ های اقتصاد خانواده و 
جامعه حضور زنان در مشاغل گوناگون را به عنوان نیمی از پیکره جامعه 
اجتناب ناپذیر می کند اما ویژگی های جنسیتی و لزوم حفظ کرامت زن 
در کنار لزوم برقراری امنیت روانی وی در محل کار، موجب می ش��ود 
تا برای حضور و اشتغال زنان و دختران در محیط های کاری شرایط و 
باید و نباید هایی در نظر گرفته شود و اگر در محیط های کاری کرامت و 
شخصیت زنانه آنها دچار چالش شود، آسیب هایی دامنگیر آنان خواهد 
شد که با هیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود. در چنین شرایطی است 
که اشتغال زنان و دختران می تواند پیش از آنکه فایده ای را نصیب آنان 

و خانواده هایشان کند ، برای آنان ضرر به همراه آورد. 
 نظارتی که باید باشد و نیست !

اشتغال زنان و دختران باید ها و نباید هایی دارد و الزم است تا نهادهای 
نظارتی عالوه بر سرکشی به شرکت ها و کارگاه های مختلف برای تخطی 
نکردن این بنگاه های اقتصادی از قوانین کار  روی آگهی های استخدام 
و به خصوص استخدام زنان و دختران نظارت مناسبی داشته باشند. 
بیان شروطی همچون خوش پوش ، خوش صحبت و تعیین شرط سنی 
حداکثر 33 سال برای استخدام یک منشی یا کارمند زن و حتی ورود به 
مسائل خصوصی تر زندگی کارمندان از جمله تأهل یا تجرد و در مواردی 
تأکید بر مجرد بودن خانم منشی گزاره هایی نیست که روی کار اثرگذار 
باشد و بیشتر از آسیب هایی حکایت دارد که چنین محیط های کاری 
می توانند برای زنان و دختران جوان به همراه داشته باشد. اما وقتی این 
نظارت ها وجود ندارد باید تاوان این کم کاری ها را با افزایش آسیب های 

اجتماعی در تمام جامعه پرداخت کرد. 

بهایی که برخی زنان شاغل باید بپردازند!
ش�بیه وانتی های کنار خیابان که هندوانه یا طالبی می فروش�ند و با صدای بلند درباره 
کیفیت بارش�ان تبلیغ می کنند و هر رهگذری را ب�ه خرید هندوانه ی�ا خربزه و طالبی 
فرا می خوانند،  او هم متاعش را که بیمه نامه اس�ت با صدایی آنچنان بلند که در شلوغی 
تردد صد ها نفر داخل فضای مترو شنیده شود، فریاد می کشد و با نگاه مسافران رهگذر 
می گوید: » خانم بفرمایید درباره ش�رایط بیمه نامه هامون براتون توضیح بدم. ش�ما آقا 
بیمه نامه عمر می خواید. بفرمایید اینجا.« وقتی افراد نگاهشان را بر می گیرند و می روند 
دوباره با صدایی فریادگونه می گوید: »   بیمه عمر،  بیمه زنان خانه دار با بازنشستگی.« در 
قطارهای مترو هم با وجود کرونا و افزایش روزافزون آمار بیماران کرونایی زنان دستفروش 

حضور دارند . از دخت�ران جوان با تیپ های امروزی و آرایش غلیظ تا زنان مس�نی که به 
سختی خودشان را می کشند چه برسد به باری که می خواهند بفروشند!  از مترو بیرون 
می آیم و به س�مت خیابان راهم را ادامه می دهم. در طول مسیر به یک مغازه پروتئینی 
برمی خورم؛  مغازه ای که فروشندگان آن زن هستند!  چند دختر جوان با پیشبند و کالهی 
بر سر به خواسته مشتری ها که اغلب مرد هستند، مرغ و گوشت می کشند و کله و پاچه 
را داخل پالس�تیک می گذارند و مش�تری ها را به صندوق هدایت می کنند. برای انجام 
کاری باید به ش�رکتی خصوصی مراجعه کنم . یک آپارتمان اداری در میانه ش�هر،  زنگ 
در آپارتمان را می زنم. دختری جوان با موهای دم اس�بی و روسری دور گردنش در را به 

رویم باز می کند! بعد هم که داخل می روم همان دختر که گویا منشی شرکت است و طبق 
برخی از آگهی های استخدامی ظاهری آراس�ته دارد! با سینی چای وارد اتاق می شود و 
چای را در مقابلم می گیرد. متوجه می شوم این خانم منشی با ظاهر آراسته اش عالوه بر 
اینکه کارهای اداری شرکت را انجام می دهد،  نقش آبدارچی شرکت را هم بازی می کند 
و برای مهمانان چای می ریزد! همین گش�ت و گذار چند ساعته کافیست تا دستم بیاید 
در حوزه اشتغال زنان با چه حجمی از آسیب ها مواجهیم؛ آسیب هایی متنوع که هر کدام 
گریبان بخشی از زنان و دختران ش�اغل را گرفته و در مجموع با تأثیر بر امنیت روانی و 
اجتماعی زنان و دختران جامعه،  امنی�ت روانی کل جامعه را تح�ت تأثیر قرار می دهد. 

پرونده » جوان « درباره آسیب شناسی اشتغال زنان در مشاغل خارج از شأن و کرامت زنانه 

با درنظر نداشتن تفاوت های 
اشتغال زنان، امنیت روانی و 
اجتماعی دختران و مادران 

ایرانی به مخاطره می افتد. درست 
اجرا شدن قوانین کار، خصوصًا 
آن جاهایی که امتیازات مثبت 
برای زنان درنظر داشته است، 

نیازمند بازرسی و نظارت مستمر 
دستگاه های مسئول است

از دولت س��ازندگی به بعد، جایگاه زن و خانواده در 
نگاه انقالب��ی، از هدف اصلی خود خ��ارج و دولت ها 
دغدغه  شان توسعه ش��د و با نگاه غربی به آموزش و 
اشتغال زنان مفهوم توسعه را دال مرکزی خود کردند. 
با طراحی نظام آموزش عالی، زن��ان ملزم به ورود در 
این سیستم ش��دند و با تحصیالت عالیه مطالبه ای 
جدید به نام اشتغال داش��تند. در فضای اشتغال هم 
س��اختار های اجتماعی جامعه ایران، زن��ان را وادار 
به ورود به عرصه ای از اش��تغال می کند که عموماً به 

عنوان جنس دوم مطرح هستند . اکثر زنان شاغل در کشور ما در 
شغل های ثانویه خدماتی و دست چندم به خدمت گرفته می شوند 
و اشتغال آنها در جامعه، اغلب با نماد  ها و نشانه های غربی تعریف 
می شود. امروز با سپری شدن 40 سال از انقالب، زنانی داریم که 
مجبورند در این ساختار اشتغال وارد شوند. این در حالی است که 
تئوریسین های ما در بحث اقتصاد مقاومتی، باید از اهمیت حضور 
زنان در حوزه خانواده بگویند . باید مشخص شود حضور زن در خانه 
چقدر در راستای خدمت به اقتصاد مقاومتی است تا زنان خانه دار را 

از آسیب مصرف گرایی و سبک زندگی غربی خارج 
کنیم و به زنان خانه دارمان کرامت بدهیم. باید زنان 
خانه دار ما متوجه ش��وند آنها ه��م اثرگذارند و در 
حوزه اقتصاد نقش آفرینی دارند، حتی اگر نخواهند 
در ساختار اشتغال موجود قرار بگیرند. اما در مقابل 
در انقالب اس��المی ، هم اکنون زنی الگو ش��ده که 
تحصیالت دانشگاهی داشته و شاغل باشد و نگاه به 
توسعه گرایی و نسبت به ارزش  ها و هنجار  ها انفعال 
داشته باشد. قدر مسلم تحصیالت و حضور در عرصه 
اقتصاد امری نامطلوب نیست، اما وقتی سیستم آموزشی طوری 
طراحی می شود که هیچ نسبتی با اقتضائات و ظرافت های روحی 
زن ندارد و از آن بدتر زنان را وارد اشتغالی می کنیم که به اقتضائات 
زن بودن ضربه می زن��د و او را از اولویت هایش خارج و در پارادایم 
دیگری می کشاند، این انتزاع موجب می شود ما نتوانیم الگوی سوم 

زن نه شرقی نه غربی را در داخل کشور محقق کنیم . 
عاطفه خادمی
دکترای سیاستگذاری فرهنگی

تغییر در سبک زندگی، مهم  ترین عامل اشتغال 
زنان است. در فضای کنونی جامعه اشتغال زنان 
ارزش شناخته می ش��ود. این مسئله متأثر از سه 
عامل است؛ تغییر در سبک زندگی به  عنوان اولین 
عاملی اس��ت که زنان را روانه  ب��ازار کار می کند. 
همچنین گرایش اف��راد به زندگی م��درن که از 
آنان می خواهد به یک نیروی کار آموزش دیده و 
متخصص تبدیل شوند و در افزایش گرایش زنان 
به اشتغال نقش مهمی دارد. این تغییر در سبک 

زندگی، همسو با خواست ش��رایط موجود است و در آن افراد 
به عنوان هدف اصلی رشد اجتماعی قلمداد می شوند. تبعیض 
مثبت در مسئله  آموزش زنان دومین عامل این مسئله است . 
اما با افزایش زنان تحصیلکرده ، مطالبات آنان برای ورود به بازار 
کار و اشتغال بیرون از منزل هم افزایش می یابد . گسترش این 
مطالبات در کنار بی توجهی به خانواده محوری در ارائه  الگوی 
اشتغال زنانه، کم شدن فرصت های شغلی برای مردان به عنوان 
سرپرس��تان خانوار و مشکالت مربوط به تش��کیل خانواده و 

ازدواج، از جمل��ه از بین رفت��ن فرصت های 
مناسب ازدواج برای برخی از زنان تحصیلکرده 
یا باال رفتن سن ازدواج، چالش هایی را ایجاد 

کرده است. 
در عین ح��ال با ن��گاه واقع بینان��ه مالحظه 
می کنی��م ک��ه تع��دادی از زنان ک��ه اندک 
هم نیس��تند در زندگی روزمره با احس��اس 
محرومیت و فقر روبه رو هستند و بهترین راه را 
برای فرار از این وضعیت و مشکالت دیگر، در 
گرایش به آموزش و اشتغال می بینند.  تحصیالت زن، اشتغال 
زن، ساختار اداری و… در جهت تحکیم خانواده نیست و باید 
به دنبال ارائه  الگوی اشتغال زنان در راستای تحکیم خانواده 
بود و به ارائه  الگوهای ارتباطی به طور عام و الگوهای ارتباطی 
زناشویی به طور خاص و الگوی حل تعارضات بر مبنای گذشت 

و ایثار نیز اقدام کرد. 
دکتر مجید ابهری 
رفتار شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

نظر کا رشنا س

زهرا چیذری

پرونده
اشتغال زنان

ارزششناختهشدناشتغالنسبتبهخانهداری
زنانرابهبازارکارکشاندهاست

مدلغربیاشتغالزنان
مانعتحققالگویزننهشرقی،نهغربیاست


