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  چکیده

ویژه کیفیت و ضمانت  با جایگاه قانون و بهبحث از اشتغال زنان و رفاه آنان رابطه تنگاتنگی 

عنوان قوانین حمایتی در جوامع مدرن، بخش الینفکی از  این قوانین به. اجرایی آن در جامعه دارد

شناسی رفاه وضعیت  تحقیق حاضر به آسیب. شوند وضعیت رفاهی و اشتغال زنان محسوب می

  .شده است ساسی ایران پرداختهاشتغال زنان بر اساس قوانین حمایتی مندرج در قانون ا

. بر اساس سؤاالت و اهداف تحقیق از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسناد و مدارك استفاده شد

اي مورد در تکنیک مذکور براي مطالعه اسناد نوشتاري و تعیین مقوالت، تحلیل محتواي مقوله

ها و  بررسی همان شکوائیهدعنوان جامعۀ مور مطالعه بهاسناد مورد. استفاده قرار گرفته است

به ادارات تعاون، کار و رفاه  1396تا  1390هاي  هاي زنان شاغل است که طی سال دادخواست

 380پروندة مربوط به شکایات زنان،  63502از میان تعداد . اجتماعی تهران ارائه گردیده است

تأملی از مغایرت در قوانین ها آمارهاي قابل بررسی قرار گرفته و بر اساس یافتهدادخواست مورد

شکایت مطروحه تنها  332از میان . شود و کیفیت و اجراي آن در خصوص اشتغال زنان دیده می

اند و از میان زنان داراي مرخصی زایمان نیز که  درصد به سرکار بازگشته 69/49مورد یعنی  165

اند به سرکار  مورد توانسته 38درصد از این افراد یعنی 84/35اند، در نهایت تنها  مورد بوده 106

هاي اجرایی در حق  وجود این موارد مبین ناکافی بودن کیفیت قوانین و ضمانت. خود بازگردند
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اند بخشی از  دهد که هرچند قوانین حمایتی توانسته ها نشان می طورکلی یافته به. زنان شاغل است

را  165و  158، 148، 71، 64جمله مادة شده در قوانین کار از مطالبات زنان از طریق مواد تدوین

ها و  برآورده کنند و حقوق زنان را حتی به شکلی جزئی به آنان بازگردانند، اما هنوز آسیب

موانعی در خصوص کیفیت و اجراي قوانین حمایتی و همچنین نوع احکام و آراء صادره از سوي 

.خورد هاي نظارتی به چشم می هیأت

کیفیت ضمانت اجرایی،رفاه،اشتغال،شناسی، آسیبزنان،ن حمایتی،قوانی:واژه هاي کلیدي

  تهرانقوانین،

  

  مقدمه و طرح مسئله

. اشتغال و استقالل مالی براي رفاه و توسعۀ جایگاه زنان عنصري اساسی و کلیدي است 

هاي فکري و  اشتغال در اصطالح، به معنی انجام وظایفی است که متضمن صرف کوشش

هدف از آن، تولید کاالها و خدماتی است که نیازهاي انسانی را برآورده  جسمی بوده و

کار بر همین مبنا امري است که همواره در دستورات اخالقی و دینی و حتی در . سازد می

مارکس جایگاه . هاي اجتماعی مدرن جایگاه رفیع و مهمی در زندگی افراد دارد اندیشه

ود و گیدنزست کاِر آزاد را در آزادي افراد می
1

ها  کار در همۀ فرهنگ": معتقد است که 

اساس نظام اقتصادي است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کاال و خدمات 

بدین تقدیر، انسان همواره انسانی است اقتصادي که ). 517:1387گیدنز، ("سروکار دارند

سیاسی مشارکت دارد و در -به میانجی روابط کاري و شغلی خویش در مناسبات اجتماعی

هرچند در اعصار گذشته، کار و اشتغال بیشتر یک امر مردانه . دارد جهت رفاه گام برمی

شد، اما در عصر مدرن به عنصري کلیدي در حیات اجتماعی تمام افراد مبدل  تلقی می

  .گردیده است

وق عمومی شدن اشتغال و گرایش زنان به حوزة اشتغال موجب شد تا قوانین و حق

المللی کار، تغییرات بسیاري یافته و مجموعۀ وسیعی از  هاي بین کار و اساسنامه

مطابق معیارهاي . ها و الگوهاي مربوط به کار در دستور کار قرار بگیرد دستورالعمل

                                                  
1. Anthony Giddens
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در زمینۀ اشتغال . المللی کار، اعمال تبعیض مذهبی و دینی در روابط کار ممنوع شد بین

به زنان و همچنین تشویق کارفرمایان به استخدام زنان از طریق ارائه خدمات و تسهیالت 

ها، تدابیري مفید براي رفع تبعیض از زنان  معافیت مالیاتی یا تخصیص خدمات دولتی به آن

اورلوف. شاغل بود
1

گذاري اشتغال زنان در ارتباط وثیق با  سیاست": معتقد است 

تضمین دو هدف اصلی برقراري تعادل بین  هاي رفاه خانواده قرار دارد که به دنبال سیاست

ویژه مادران ـ در دو دنیاي کار و زندگی و برآورده شدن نیازهاي  هاي والدین ـ به مسئولیت

هاي درآمدي والدین ـ  ویژه از طریق حمایت اولیۀ کودکان در چارچوب خانواده ـ به

ورود زنان به بازار سازي براي  گذاري در پی زمینه همچنین این حوزه از سیاست. هستند

پذیر  وقت و انعطاف وقت، پاره وقت، نیمه کار، بر اساس الگوهاي شغلی متفاوت کاِر تمام

هاي رفاهی کشورهاي مختلف  مطابق با الگوي سیاست جنسیتی اتخاذ شده توسط نظام

  ). Orloff, 2014: 12-14("باشد می

سی جایگاه زنان در شنا ضرورت بحث از اشتغال زنان خود موجب طرح دعوي آسیب

شناسی اشتغال زنان با تأکید بر اجراي حقوق حمایتی، براي  آسیب. حوزه اشتغال گردید

. تِر کار، بسیار مهم و حیاتی است رفاه زنان شاغل و دستیابی آنان به شرایط مناسب

که بر اساس دیدگاه استر بوزروپ طوري به
2

فرآیند رشد اقتصادي در عصر مدرن با "

هاي  هاي بیشتر زنان در حوزه ه زنان همراه بوده که خود موجب وابستگیتبعیض علی

با تعریف ناعادالنۀ نقش زن در عرصۀ توسعه و . اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است

شده و  هاي سطح کالن، زنان بیش از دوران سنتی به حاشیۀ اقتصاد و تولید رانده برنامه

  ).Boserup, 1970: 17("اند مار قرارگرفتهمثابۀ نیروي کار ارزان مورد استث به

زعم تغییراتی که در پی رویارویی با مدرنیته در حوزة اشتغال و رفاه  در ایران نیز به

ویژه در  اجتماعی روي داد، مسئلۀ اشتغال زنان و قوانین مربوط به آن از همان آغاز و به

در پی حضور زنان شاغل  .ها مبدل شد گذاري عصر قاجار به یک مسئلۀ کلیدي در سیاست

                                                  
1. Orloff
2. Ister Boserup
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هاي ناشی از کار بسیار موردتوجه  در بازار، قوانین حمایتی و تأکید بر کاهش آسیب

اما علیرغم سپري شدن بیش از یک قرن از تنظیم . ها و نهادهاي مدنی قرار گرفت دولت

. هایی همراه بوده است قوانین حمایتی، اجراي این قوانین همچنان با مشکالت و آسیب

تواند راهگشاي رهایی زنان از شرایط  د بر اجرایی شدن قوانین حمایتی کار هرچند میتأکی

ها و مصائب زنان  ناعادالنۀ کار و ایجاد رفاه و امنیت براي ایشان باشد، اما در عمل به آسیب

در ایران . پایان نداده و همچنان زنان را با مشکالت حقوقی بیشتري روبرو ساخته است

بایست  احقاق حقوق خود و تدوین قوانین حمایتی براي اشتغال آنان را می تالش زنان براي

محصول تصادم و رویارویی زنان ایرانی و تمدن غربی و تالش عمومی جامعه به تدوین 

شده بود، اما شدت یافتن  این رویارویی هرچند در دورة قاجاري شروع. قوانین کار دانست

ها موجب شد تا خود رضاشاه بیش از  ایرانیان با غربی آن در دوران رضاشاه و ارتباط بیشتر

هر چیز بر تغییر در چهره و لباس و پوشش زنان و تشویق به حضور آنان در بازار و جامعه 

بعد از انقالب اسالمی قوانین کار بیشتر . اي از موفقیت و پیشرفت تأکید کند عنوان نشانه به

این مسئله که  1358انچه در مصوبۀ سال چن. سوي قوانین حمایتی گرایش پیدا کرد به

هاي بیش از ده نفر کارگر باید محلی را براي نگهداري از کودکان در نظر بگیرند،  کارگاه

بعد از پایان جنگ تحمیلی شرایط براي تغییرات  1368در سال . به قوانین کار افزوده شد

در اصالحات سال  .مناسب قوانین کار براي کار زنان و دیگر مستخدمین هموارتر شد

  ).12: 1396دار،  قلعه(شود  اي به حقوق زنان دیده می توجۀ ویژه 1368

ها و مشکالت ناشی از  شناختی در تالش است تا آسیب این تحقیق به شکلی آسیب

دهد که چگونه  ها نشان می این آسیب. اجراي قوانین حمایتی را مورد بررسی قرار بدهد

اهمیت اجرا کردن قوانین . ی در حوزة اجرایی روبرو استقوانین حمایتی کار با مشکالت

حمایتی و مشمولیت بیشتر آن در اصل تالشی است براي بیرون کشیدن قوانین از وضعیت 

در طی بررسی این سؤال، تالش . انتزاعی و عملی شدن چتر حمایتی قوانین بر سر زنان

:شود به سؤال کلیدي پرداخته شود می
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ایتی توانسته است به درخواست مطالبات حقوقی زنان کمک آیا اجراي قوانین حم-

کند؟

گذار و  هاي قانون آیا سیل عظیمی از قوانین، احکام و آراء صادره از سوي هیأت-

نظارتی موجب  شده است که از آمار فساد، ارتشاء و تخلفات قانونی کاسته شود؟

پوشش مسائل و  آیا قوانین حمایتی، کیفیت الزم جهت باال بردن رفاه آنان و-

مصائب زنان در حوزة اشتغال را دارند؟

ها ما را به طرح سه مسئلۀ اصلی در اشتغال زنان یعنی قوانین حمایتی،  بررسی این سؤال

مطالبات حقوقی زنان، فساد، ارتشاء و تخلفات قانونی در حوزه اشتغال زنان و کیفیت الزم 

تحقیق حاضر در پی بررسی . سازد قوانین جهت پوشش مسائل و مصائب زنان رهنمون می

.هاي حوزة اشتغال زنان است عنوان آسیب این سه مسئله به

  

پیشینۀ تحقیق

آمیت کومار
1

یافتـه و تأکیـد بـر     با بررسی جایگاه اشتغال زنـان در کشـورهاي کمتـر توسـعه     

قوانین حمایتی در هندوستان معتقد است که تغییرات اساسی در جایگاه زنـان و نقـش آنـان    

ویژه هندوستان ارتباط مستقیمی با رشد صنعتی طی قرن  ر تغییرات قوانین این کشورها و بهد

میلیون کـارگر در هنـد،    407هرچند از . هجدهم و همچنین تحول صنعت کشاورزي داشت

دیـوان عـالی    1997دهند، اما با ایـن اوصـاف در سـال     میلیون آن را زنان تشکیل می 90تنها 

ونی را در رابطه بـا هـر نـوع آزاري کـه زنـان را از اشـتغال ممانعـت        هند مجموعه قوانین مد

 Amit. (کند بـه تصـویب رسـاند و تمـام ایـن مـوارد را ذیـل آزار جنسـی قلمـداد کـرد           می

Kumar, 2011: 186.(  

لیدا هایس
2

هاي  به شکل نمادین و چه واقعی در عرصه نیز در بحث از حضور زنان چه 

زنان هنوز در بسیاري پرداخته و معتقد است که  2013تا  1972از سال  ویژه اشتغال اجتماعی به

                                                  
1. Amit Kumar
2. Lydia J.B. Hayes
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از موارد با مشکالت زیادي روبرو بوده و قوانین حمایتی انگلستان بیش از آنکه زنـان را بـه   

  ). Hayes, 2015: 54(ساخته است اشتغال ترغیب کند در اصل آنان را ناامید و ناتوان 

سـالگی بـا    25، اعالم نموده است که زنان در سـن  2019نشریۀ زنان، تجارت و قوانین 

شوند که ناشی از عدم امنیت اقتصادي، باال بودن انتظارات خانوادگی و  مشکالتی روبرو می

ــدگی اســت و همــین خــود موجــب ایجــاد دوره    ــان کــار و زن  اي از مســئلۀ عــدم تعــادل می

هاي اساسی در اشتغال زنان  شده که در نهایت قسمت اعظمی از زنان را از ادامۀ کار  چالش

). 2: 2019نشـریۀ زنـان، تجـارت و قـوانین     (کنـد  و اشتغال مأیوس، سرخورده و نـاتوان مـی  

دهد که موانع مهمی اعـم از موانـع فرهنگـی،     گرفته نشان می مطالعاتی که در ایران نیز انجام

مدیریتی سر راه اشتغال -شناختی و آموزشی گذاري، اقتصادي، فنی، روان استاجتماعی، سی

  .زنان وجود دارد که خود قوانین حمایتی را با چالش روبرو ساخته است

در مقالـۀ بررسـی و تحلیـل عوامـل     ) 1395(الـدینی و حسـینی    علوي زاده، شـمس 

نفر از  370انی و با بررسی بازدارندة اشتغال زنان روستایی در شهرستان کاشمر، با روش مید

انـد   عنوان موانع بازدارنده اعم از مورد بررسی قرار داده عامل نهایی به 8مردم این شهرستان، 

شـناختی   گـذاري و فرهنگـی بیشـترین واریـانس و عامـل روان      که در این میان عامل سیاست

  . کمترین واریانس را در ممانعت از اشتغال زنان داشتند

شناسی حقوقی زنـان شـاغل    اي با عنوان آسیب در نوشته) 1392(ادي مر جاوید و شاه

کــه در نشــریۀ راهبــردي زنـان، فصــلنامه شــوراي فرهنگــی  ) بـا محوریــت دســتگاه قضـایی  (

هـاي حـوزة اشـتغال     اجتماعی زنان و خانواده به چاپ رسیده است، معتقدند که اعم آسـیب 

و همین خود موجب محـدود شـدن   زنان، ریشه در فرهنگ حقوقی و سرمایۀ اجتماعی دارد 

تـدریج بـا    لذا مفروض آن است که بـه . جایگاه زنان در نظام حقوقی و اجتماعی  شده است

توسـعه بـا درایـت     ها، فعاالن اجتماعی و مسئوالن جوامع درحال شفاف شدن این نوع آسیب

  .گیرند الزم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می

گذاري جمهوري اسالمی ایران در حوزة اشتغال زنان  ا طرح سیاستب) 1392(یاسري 

ــه  ــان، در    و توصــیف وضــع موجــود ب ــوان عــاملی کــالن در حــوزة مــدیریت اشــتغال زن عن
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، با اسـتفاده  گذاري اشتغال زنان در جمهوري اسالمی ایران بررسی سیاستاي با نام  نامه پایان

گـذار و   ها و قـوانین مصـوب در نهادهـاي اصـلی سیاسـت      از تحلیل محتواي کیفی، سیاست

گذار در جمهوري اسالمی ایران و همچنین رویکردهاي حاکم را مـورد بررسـی قـرار     قانون

داده و به این نتیجه رسیده کـه قـوام قـوانین حمـایتی تنهـا بـا ضـمانت اجرایـی حاکمیـت و          

  . ین حوزه قابل حصول استمداخلۀ آن در ا

هـاي اشـتغال زنـان در     اي با نام مسائل و چالش در مقاله) 1391(رفعت جاه و خیرخواه 

گیـري از تجربـه و تخصـص مـدیران      هـاي مـدیریتی، بـا بهـره     ایران از دیدگاه شاغالن پست

بی ها، موانع و مشکالت اشتغال زنان را شناسایی و راهکارها و شـرایط مناسـ   اجرایی سازمان

هـا، همـۀ مـدیران بـه      براي اشتغال بهینۀ زن ایرانی معرفی کرده و معتقدند بـا توجـه بـه یافتـه    

  .شناختی اشتغال زنان باور داشتند اهمیت اقتصادي، اجتماعی و روان

 نیز بر همین مبنا در مقالۀ بررسی موانـع و مشـکالت موجـود در اشـتغال    ) 1380(جزنی 

ونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشـتی و امـور مشـارکت    هاي دولتی تهران، معا زنان در بخش

زنان، به جایگاه مسئلۀ اشـتغال زنـان در سـطوح دولتـی پرداختـه و بـر ایـن اسـاس مسـائل و          

هاي دولتی چه در سطح مالی، چه حقوقی و اجتماعی  مشکالتی را که زنان شاغل در بخش

  .اند مورد بررسی قرار داده است با آن روبرو بوده

  

  ی پیشینه تحقیقنقد و بررس

انـد و   هاي عمومی حوزة اشتغال زنـان توجـه نشـان داده    گرفته بیشتر بر چالش مطالعات انجام

تحقیق حاضر در تالش . توجهی به جایگاه قوانین حمایتی، کیفیت و اجراي آن نداشته است

یتی و شناسانه به کیفیت قوانین حما است تا این غیبت مطالعاتی را رفع کرده و با نگاهی آسیب

در . تأثیرات آن بر مطالبات حقوقی و مالی زنان شاغل و جایگاه آنها در حوزة اشتغال بپردازد

واقع تأکید بر جایگاه قوانین در ارتباط با اشتغال زنان، میزان مطالبـه پـذیري حقـوق آنـان و     

کشد که  ضرورت بسط چتر حمایتی قانون را در جهت رفاه این گروه اجتماعی به تصویر می

  .رسد پذیر یک ضرورت کارکردي به نظر می راي تداوم اشتغال اقشار آسیبب
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  چارچوب مفهومی

تـوجهی مبتنـی بـر آزادي، اسـتقالل،      اشتغال بیش از مردان، براي زنـان حـاوي عناصـر قابـل    

اي تا حدود زیادي به جایگاه زنان به شکل سنتی در رابطه با  چنین مسئله. توسعه و رفاه است

سـوم   به نظر گیدنز، کار خانگی زنان علیرغم اینکـه یـک  . گردد مزد برمی کار خانگی بدون

تولید ساالنه در اقتصاد امروزي اسـت، امـا خـود موجـب نادیـده گـرفتن آنهـا  شـده اسـت          

تفکیک جنسیتی اشتغال جامعه و تأکید بر نقـشِ اقتصـاديِ مـردان در    ). 518: 1387گیدنز، (

اغل در امور خانه، گاهی چنان موردتوجـه مـردم بـوده    دار و ش عنوان خانه برابر نقش زنان به

: 1377ریتـزر،  (دانسـتند   که کسانی چون پارسونز، آن را موجب قوام خـانواده و جامعـه مـی   

466 .(  

هـاي   رهیافت. شناسانی چون گیدنز هاي شدید علیه جامعه پس از جنگ جهانی، هجمه

تا مسئلۀ اشتغال زنان، قـوانین   هاي ضداشتغالِ زنان موجب شد کارکردگرایانۀ وي و سیاست

هـا در خصـوص    سیلی از مطالعـات و بررسـی  . اي بیابد و حیطۀ مشمولیت آن اهمیت برجسته

هـاي تنـد و    اشتغال زنان از نظر قانونی، دین، عرف و هنجارهاي اجتمـاعی در کنـار دیـدگاه   

امري قانونی و  اینکه آیا اشتغال زنان. ها وارد عرصۀ علوم اجتماعی گردید انتقادي فمینیست

خداپسندانه است، یا اینکه اشتغال زنان چه قوانینی باید داشته باشد و زنان چه هنجارهایی را 

هـا و   باید رعایت کنند، همه و همه مسئلۀ اشتغال زنان را به کیفیت و اجراي قوانین و ضعف

امـري کـه ضـرورت بررسـی     . تـر گـره زده اسـت    هاي قوانین کالسیک و سـنتی  ناکارآمدي

  .کرد ازپیش مطرح می شناسی حقوق مدرن زنان را بیش جامعه

ویـژه مفهـوم شـهروندي، نقـش کلیـدي در       تحوالت مدرن مبتنی بر حقوق فردي و بـه 

بـه نظـر گیـدنز، توسـعۀ مفهـوم شـهروندي بـه گسـترش         . گذر از قـوانین کالسـیک داشـت   

گیـدنز،  (دد گـر  شدن قدرت اداري از اواخـر قـرن شـانزدهم برمـی     حاکمیت دولت یا ساخته

ویـژه اقشـار    توانست جایگاه فرد و بـه  ترین مفهومی که می به همین دلیل اصلی). 219: 1387

بـه نظـر   . پذیرتري چون زنان را پوشـش دهـد، مفهـوم قـوانین حقـوق اجتمـاعی بـود        آسیب
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مارشال
1

، حقوق اجتماعی عبارت است از طیف وسیعی از حقـوق کـه حـق برخـورداري از     

صـادي و امنیـت تـا حـق برخـورداري کامـل از میـراث اجتمـاعی و حـق          حداقلی از رفاه اقت

عنوان یک موجود متمدن طبق اصول و معیارهـاي مسـتولی بـر یـک جامعـه را در       زندگی به

هـاي قـانونی را پـیش کشـید کـه خـود        همین مسئله تنش). Marshall, 1992: 8(گیرد  برمی

  . ة اشتغال زنان بودهاي مشمولیت حقوقی در حوز ها و ناتوانی ناشی از ضعف

هـاي زنـان در بـازار کـار و علیـه سـاختارهاي        تـنش ": معتقد است) 1997(کاوینگتون 

شـمولی   مسلط اقتصادي و مدیریتی موجب شد تا زنان به فکر تدوین قـوانین حقـوقی جهـان   

داشـتی را بیشـتر منتقـدین و زنـان طبقـۀ       چنـین چشـم  . بیافتند تا امنیت بیشـتري داشـته باشـند   

"دانستند گذاري و اقناع زنان می مطرح کرده بودند که تحول اجتماعی را در قانونمتوسطی 

)Covington, 1997: 239 .(شناسی اشتغال زنان به  از این دوره به بعد ضرورت طرح آسیب

شناسـان بـا طـرح ادعـاي      جامعـه . مسئلۀ اساسی در مطالعات مربوط به حقوق زنان مبدل شـد 

هاي نظریۀ مارکسیسم در  در حوزه کار و اشتغال زنان، ضعف مشاهده هاي قابل وجود آسیب

  . خصوص عدم طرح مسئلۀ تبعیض جنسیتی در محیط کار را پیش کشیدند

پــل کــروگمن
2

و تــونی اتکینســون) 2002(
3

هــا و هنجارهــاي  بــه اهمیــت نــرم) 2002(

ده و اجتماعی در جوامع غربی و تـأثیر آن بـر نـابرابري در حـوزة کـار زنـان توجـه نشـان دا        

هـاي میـان زنـان و     تـوان در اعمـال قـوانین حمایـت از تفـاوت      ها را می معتقدند این نابرابري

مشــاهده کــرد ... یــابی، تصــدي مشــاغل و  مــردان، میــزان تحــرك اجتمــاعی، نــوع مهــارت

)Perrons, 2009: 4(جهت موردتوجـه اسـت، کـه بـیش از آنکـه       هایی ازاین ؛ چنین آسیب

ی خاصی باشد، بخشی است الینفـک سـاختار اقتصـادي نظـام     یک رویکرد فردي یا سازمان

به همین دلیل ضرورت طرح قوانین مـرتبط و تغییـر در   . داري و اقتصاد سیاسی مدرن سرمایه

اي که موجب آسیب علیه اشتغال زنان  شده است، یک اصل بنیـادین محسـوب    مواد قانونی

                                                  
1. Marshall
2. Paul Krugman
3. Tony Atkinson
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به نظر رابري. شود می
1

تغال زنان، تنها با فرض قرائـت آنـان   بسیاري از مطالعات مربوط به اش 

هـاي جنسـیتی، چگـونگی     در مواجهه با مفهوم کار بوده و کمتر بـه مـواردي چـون شـکاف    

گیــري محــیط کــار، اقتصــاد جنســیت زده، هنجارهــا و فرضــیات جنســیتی و قــوانین    شــکل

 بر همین اساس براي آنان و کسانی) Rubery, 2005: 23(بازدارندة زنان توجه  شده است

چون الوتون
2

، فرض رهایی از دام این نوع تبعیضات بدون تغییرات کالن در حـوزة قـوانین   

زیـرا رشـد مشـاغل کـاري     ) Perrons, 2009: 5(کار و عملیـاتی کـردن آن نـاممکن اسـت     

ــین   ــاي کــم و درع ــا حقــوق و مزای ــان ب ــراي زن ــانونی   ســخت ب ــدون اعمــال مــواد ق حــال ب

 ,Lawton(روز در حـال افـزایش اسـت     ضـر روزبـه  کننده و توانمند ساز در حال حا حمایت

2009: 6.(  

  

  شناسی روش

ــر اســاس ســؤاالت و اهــداف تحقیــق روش تحلیــل محتــواي مقولــه   اي  در تحقیــق حاضــر ب

موردتوجه قرار گرفته است و علت اصلی آن هم عالوه بر رواج آن در تحقیقات اجتمـاعی  

بـا تکنیـک اسـناد و    . حتـواي آنهاسـت  ها و تجزیۀ متـون و م  ایران، دقت نظر در ایجاد مقوله

ها از طرفـی و از طـرف    ها و دادخواست مدارك در این روش ابتدا متن اسناد یعنی شکوائیه

هـا بـه طبقـاتی تقسـیم      شود و سپس اجزا یا همان مقولـه  ها به اجزایی تجزیه می دیگر دادنامه

ها  ها و دادخواست مهگردد و با شمارش فراوانی هر طبقه، درصد مقوالت مربوط به دادنا می

اي اسـناد مربـوط بـه شـکایات و      تحلیل مقوله. شود مشخص و در پایان، تحلیل و بررسی می

توانـد جوانـب امـر را بـراي      هایی که صـادر شـده اسـت، مـی     هاي زنان و دادنامه دادخواست

  .شناسی اشتغال زنان بهتر مشخص کند تحلیل آسیب

 1396تا  1390هاي  ان شاغل طی سالهاي زن قلمرو زمانی این پژوهش دادخواست

که مربوط به  قلمرو مکانی و محدودة این تحقیق با توجه به موضوع آن. بود

                                                  
1. Rubery
2. Lawton
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هاي حل اختالف در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر  کنندگان زن به هیأت مراجعه

رة جنوب تهران بود، در واقع پنج ادارة تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر تهران شامل ادا

در این ادارات . غربی، شرق، شمال شرق، شمال غرب و میرزاي شیرازي مدنظر گرفته شد

هاي مربوط به شکایات زنانی که از سوي کارفرمایان اخراج و یا با اجحاف در  پرونده

شده و به همین دلیل قلمرو اصلی  اند، بایگانی روبرو بوده... حقوق و استرداد حق بیمه و 

انتخاب . اتاق بایگانی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر تهران استتحقیق همان 

شهر تهران از میان دیگر شهرهاي استان تهران به دلیل تعداد باالي شاغلین در این شهر 

نفر شاغلین در شهر تهران  482482درصد افراد شاغل استان یعنی  58قریب به "است که 

باشد مربوط به این شهر  فقره می 167029زارت کار که بوده و بیشتر شکایات مطروحه در و

اعزازي و ("باشد فقره می 72504است و از این میان تعداد شکایات زنان شاغل نزدیک به 

  ).61: 1396محمدي، 

هاي زنان شاغل در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تعداد بسیار زیادي از پرونده

با توجه به اینکه غالباً . شده است پرونده تخمین زده 63502در دست است که تعداد آنها به 

براي به دست آوردن حجم نمونه از دو روش فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده 

اند، در این تحقیق براي مشخص کردن  شود و نتایج در هر دو حالت بسیار به هم نزدیک می

  . شده است حجم نمونه از روش کوکران استفاده

پرونده است و با احتساب  635880جه به فرمول کوکران و جمعیت کل که با تو

. پرونده خواهد بود 380یا همان  380,285حجم نمونه معادل  0,05مقدار خطاي مجاز 

کننده به پنج اداره تعاون، کار و  صورت تصادفی و به نسبت شاکیان مراجعه گیري به نمونه

  .رفاه اجتماعی شهر تهران انجام شد
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  هاي تحقیق فتهیا

هـا، احکـام    هـا، دادخواسـت   با توجه به اینکه محتواي موردمطالعه، اسناد مربوط به شـکوائیه 

باشد، نوع محتواي مـورد بررسـی و فراوانـی آن در     هاي تجدیدنظر می صادره و دادخواست

دادخواسـت کـه    32، تعـداد  1390بر اساس این جدول در سال . آمده است 1جدول شماره 

صورت قطعی در همان سال صادر شده است و سه مورد نیز  دادنامه به 21ان تعداد در این می

بقیه نیز از طـرق مختلـف هماننـد    . هاي دیگر محول  شده است صورت تجدیدنظر به زمان به

سند مـورد بررسـی    380از میان . مصلحت، عدم پیگیري شکایات و اشکال دیگر بوده است

ایـن آمارهـا نشـان    . انـد  درصـد را تشـکیل داده   42/8سـبت  ، ن1390تعداد اسناد انتخابی سال 

زعـم آن   ها نسبت به سـال گذشـته افـزایش داشـته و بـه      دهد که هرسال آمار دادخواست می

  . یافته است تعداد احکام صادره نیز افزایش

 380، اذعان داشت کـه از میـان   1هاي جدول شماره  توان بر اساس داده طورکلی می به

صـورت حکـم قطعـی مـورد      مـورد بـه   318انـد،   شده سال ارائه 7طی این  دادخواستی که در

مـورد   35صورت تجدیدنظر ادامه یافته است و تعـداد   مورد به 27پیگیري قرار گرفته، تعداد 

وجود این آمارهـا حـاکی از ایـن ادعاسـت     . وفصل گردیده است هاي دیگر حل نیز به روش

مراجـع قـانونی و قضـایی بـوده و همـین امـر        ازپـیش وابسـته بـه    که حوزة اشتغال زنان بـیش 

بر اساس . طلبد ضرورت طرح دعوي معتنابه و اعمال قوانین داراي کیفیت اجرایی باال را می

درصد همچنـان بـدون    11فقره از آنها یعنی  35شده، تعداد پرونده ارائه 380آمارها از میان 

اشکالی غیـر از اشـکال قـانونی    توجه مسکوت مانده و به  اعاده دادرسی و صدور حکم قابل

  .رفع یا سرپوش نهاده  شده است
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  ها و احکام صادره بر اساس سال فراوانی شکوائیه -1جدول 

سال 

  سند
  درصد  دادخواست

دادنامه و 

احکام قطعی 

  در همان سال

  درصد
دادخواست 

  تجدیدنظر
  درصد  سایر  درصد

1390  32  42/8  21  65,3  3  14,28  8  38,09  

1391  40  52/10  30  75,2  5  16,6  5  16,06  

1392  41  78/10  39  95,11  1  2,65  1  2,65  

1393  55  47/14  50  90,9  0  0  5  10  

1394  68  89/17  43  63,23  10  33/2  15  34,88  

1395  71  68/18  69  97,18  2  2,89  0  0  

1396  73  21/19  66  90,41  6  9,09  1  1,55  

  11  35  8,49  27  100  318  100  380  جمع

      8,49    94/83    100  درصد

  

اکنون با توجه به جایگـاه قـوانین حمـایتی در حـوزة اشـتغال زنـان و اهمیـت دسـتگاه         

قضایی در رفع و حل مشکالت زنان در این حوزه سـه مسـئلۀ اصـلی موردتوجـه اسـت کـه       

شناختی اشتغال زنان به تنـاظر قـوانین مـذکور را مشـخص      تواند سطح آسیب بررسی آنها می

.سازد

  

حمایتی و مطالبات حقوقی زنان قوانین: الف

قـوانین  . تواند به قـانون روح ببخشـد اجـراي آن و عملیـاتی کـردن آن اسـت       آنچه می

هـا بـه میـانجی     هـاي اجرایـی و دولـت    اي هستند که دسـتگاه  هاي نظري همواره دستورالعمل

قـوانینی کـه بـه قالـب     . شـوند  اجراي آنها نظم و انسجام اجتماعی در جامعـه را متضـمن مـی   

دار شــدن رویکردهــاي قضــایی و امــورات  اجرایــی درنیایــد در ذات خــود موجــب خدشــه

بایست در حوزة اشـتغال زنـان اجـرا شـود      در جدول ذیل قوانینی که می. گردد اجتماعی می

  :آمده است
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که بر اساس تحلیل محتواي احکام صـادرة مربـوط    2بر اساس آمارهاي جدول شماره 

. است کیفیت قوانین حمایتی بر اساس قوانین متفاوت است آمده دست تن از شاکیان به 380

 37هاي تشـخیص بـوده اسـت، مـادة      اي که موردنظر مسئولین هیأت هاي اصلی از میان قانون

نفر  223مربوط به پرداخت حقوق و مزایاي کارگران است که هرچند مادة موردنظر به نفع 

درصـد از   87/65صـدور حکـم تنهـا    ها است، اما بعـد از   درصد از دادخواست 33/75یعنی 

دهـد کـه مطالبـه گـري زنـان بـیش از        که این خود نشان می. اند آنها به سرکار خود بازگشته

بـر  . آنکه به تداوم کار آنها دامن بزند، به شکلی سلبی مانع از ادامـۀ کـار آنهـا  شـده اسـت     

درصـد   81/69اساس مادة قانونی مرخصی استحقاقی مربوط بـه زایمـان نیـز علیـرغم اینکـه      

احکام صادره به نفع شاکیان بوده است و تعداد بیش از سی درصـد از زنـان را در برنگرفتـه    

اند بعد از زایمان به  مورد توانسته 38درصد از این افراد یعنی  84/35است، اما در نهایت تنها 

ن ، نیـز بـه همـی   148این بازماندگی از کار در خصوص مـادة شـماره   . سرکار خود بازگردند

نفر حکـم   275مورد دادخواست، تعداد  332که از تعداد شاکیان  طوري شکل بوده است، به

درصـد بـه    69/49مـورد یعنـی    165هیئت به نفع خود را دریافت کردند اما در نهایـت تنهـا   

  . اند سرکار بازگشته

ها صادق است  این مسئله در مورد سنوات خدمت، عیدي و پاداش و دیگر دادخواست

دهد سطح کیفیت قوانین هنوز چندان مقبول نیست که مانع از اجحاف نسبت به  می که نشان

انـد بـه    دهد که قوانین از نظر اجرایی نیز نتوانسـته  این درصد پایین نشان می. زنان شاغل شود

در واقع مطالبه گري زنان، موجب افزایش امید زنـان  . نفع کارگران و کارمندان شاکی باشد

ندگاري آنها در شغل خود نبوده است، بلکه در نهایت موجب تنش میان در تداوم کار و ما

کارگر زن و کارفرما بوده و مطالبات حقوقی را بیش از یک امـر ایجـابی بـه سـطح تـنش و      

  .تعامالت سلبی میان آنان تقلیل داده است
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  اجراي قوانین -2جدول 

ماده 

  قانون
  درصد  تعداد خواهان  استناد ماده

آراء تعداد

نفع به 

  خواهان

درصد

  

اجرایی ضمانت

  بازگشت به کار
  درصد

  87/55  مورد 195  33/75  مورد 223  48/77  مورد 296  پرداخت حقوق و مزایا  37

  16  مورد 12  33/73  مورد 65  63/19  مورد 75  ذخیره مرخصی  66

  84/35  مورد 38  81/69  مورد 94  74/27  مورد 106  مرخصی استحقاقی  71

87  
شتی در رعایت مقررات بهدا

  محیط کار
  22/55  مورد 37  13/73  مورد 59  53/17  مورد 67

  93/53  مورد 89  33/73  مورد 151  19/43  مورد 165  عیدي و پاداش  95

  69/49  مورد 165  83/82  مورد 331  91/86  مورد 332  واریز حق بیمه  148

  88/66  مورد 206  81/81  مورد 301  62/80  مورد 308  سنوات خدمت  165

  55  مورد742  40/94  مورد 1274  ----   ردمو 1349  جمع

  

فساد، ارتشاء و تخلفات قانونی در حوزه اشتغال زنان: ب

دسـت همـواره بخـش     با استناد به اینکه ناقانونی، فساد و ارتشاء و دیگر مواردي ازایـن 

اي کـه چنـین مسـائلی در آن دخیـل      الینفک قانون بوده است، پیدا کردن جامعـه یـا حـوزه   

هاي زنـان در حـوزة اشـتغال نیـز، مـوارد       بر اساس شکوائیه. رسد ه نظر مینباشد، غیرممکن ب

شود که آیا علیرغم  خورد و این سؤال اصلی مطرح می بسیاري از تخلف و فساد به چشم می

توان  تنوع حقوق حمایتی و احاطه گري آن در حوزة اشتغال، فساد، ارتشاء و تخلفات را می

یعنـی   159یعنی احکام اولیه، مـادة   16کرد؟ مواد قانونی از چهرة این حوزه از اشتغال پاك 

طـور مسـتقیم بـه تخلفـات      به جریمۀ تخلفات کارفرمایان به 50الزم اجرا بودن حکم و مادة 

قانونی مرتبط است و مین مبین این ادعاست که قانون از قبل تخلفات قـانونی اعـم از فسـاد،    

  .ایی ناپذیر مطالبات حقوقی افراد استبینی کرده است که بخش جد را پیش... ارتشا و 

رأي بـه نفـع    330دادنامـه،   380از مجمـوع احکـام اولیـۀ     3با توجه بـه جـدول شـماره    

خواهان صادر شده است، اما در تمام این آراء بـا یـک جملـۀ پایـانی حکـم مـزین بـه یـک         
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بایسـت   ضمانت اجرایی  شده است که البته آن هم مرتبط است با اقداماتی که کارفرمـا مـی  

قانون  180رأي صادره به استناد مادة : ها آمده است که این جمله در تمام ابالغیه. انجام دهد

قـانون تشـکیالت و آئـین     16مادة   2باشد لیکن به استناد تبصرة  االجرا می کار قطعی و الزم

دادرسی دیوان عدالت اداري براي اشخاص داخل کشور ظرف سه مـاه و بـراي افـراد مقـیم     

خـواهی در دیـوان عـدالت     ج از کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ رأي قابـل فرجـام  خار

  .اداري است

االجرا بودن آن بـه هـر    حکم قطعی که الزم 362ها علیرغم اینکه از میان  بر اساس داده

عنوان دادخواست جریمۀ خوانـده،   مورد از سوي خواهان به 121شده است،  دو طرف ابالغ

در حقیقـت  . مورد، علیه خوانده یعنی کارفرما بوده است 5شد، که تنها  بایست لحاظ می می

درصد به نفع خواهان بوده اسـت کـه البتـه بـا بررسـی احکـام        60/61شده تنها  احکام ابالغ

شـده بـه نفـع     هـاي تعیـین   یعنی جریمۀ تخلف کارفرمایـان فـارغ از هزینـه    50مربوط به مادة 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      لیه کارفرمایان بوده است، میدرصد آن ع 13/4کارگران، که تنها 

در واقع کارفرما نه خود بـه پرداخـت جریمـه    . احکام مذکور قدرت اجرایی چندانی ندارند

تن داده است و نه احکام صادره این ضمانت را تضمین کرده است و همین تعلیـق قـانون را   

  .به نفع کارفرمایان در برداشته است

  

  ایی احکامضمانت اجر -3جدول 

ماده 

  قانون

تعداد   استناد ماده

  خواهان

رأي به نفع   درصد

  خواهان

رأي به نفع درصد

  خوانده

  درصد

  15/13  مورد 50  73/94  مورد 330  100  مورد 380  حکم اولیه  16

180  
حکم قطعی و 

  االجرا الزم
  40/17  مورد 139  60/61  مورد 223  76/94  مورد 362

50  
جریمه تخلف 

  کارفرمایان
  69/96  مورد 117  13/4  مورد 5  85/31  مورد121

  62/35  مورد 305  45/64  مورد 558  ----   مورد 863  جمع

  



  

  

  

  

183   |تولی و همکارانق، ... شناسی رفاه زنان شاغل باآسیب  

کیفیت الزم قوانین جهت پوشش مسائل و مصائب زنان: ج

اجراي قوانین بر اساس احکام صادره، منوط به ارائۀ مدارك  4بر اساس جدول شماره 

در بیشتر مـوارد ایـن   . بایست ارائه دهندپسندي است که شاکی و خواهان می الزم و محکمه

مدارك از قبل توسط کارفرمایان مخدوش گردیده و یا اصالً ارائه نشدهاست تا خواهان بـه  

هاي تفحصی در کشـف   اي به نوع تهیۀ مدارك، روش در این احکام اشاره. آنها استناد کند

بع و مدارك کاري نشـده  مدارك و تنبیهاتی مبنی بر دالیل عدم عقد قرارداد و یا صدور منا

احکام مذکور تنها از سـوي هیئـت تشـخیص صـادر گردیـده و ضـمانت اجرایـی آن        . است

بســیاري از ایــن احکــام بــه دنبــال درخواســت تجدیــدنظر  . چنــدان متــذکر نگردیــده اســت

  .تغییریافته و در نوع حکم تسهیل ایجاد شده است 159کارفرمایان با توجه به مادة 

حکـم،   380ء تعداد احکام قطعی که به نفع خواهان بوده از مجموع با توجه به این آرا

به نفع زنـان شـاغل بـوده و     68/62گرفته که از این تعداد  حکم درخواست انجام 268تعداد 

بخشـی از ایـن   . مورد نیز به نفع خوانده و کارفرما بـوده اسـت   31/37حکم یعنی  100تعداد 

گـردد کـه بـر     راز رابطۀ کـارگري و کارفرمـایی برمـی   یعنی قانون اح 3و  2آمار باال به مواد 

انــد مــدارك الزم جهــت احــراز رابطــۀ   نفــر توانســته 311مــورد،  380اســاس آن از تعــداد 

در واقع هیچ ضمانتی مبنی بـر  . کارگري و کارفرمایی را به هیئت تحویل داده و اثبات کنند

ی و کارگري هماننـد قولنامـه،   اینکه چگونه و چرا کارفرما مدارکی منوط به رابطۀ کارفرمای

را ارائه نداده و در اختیار کارگر قرار نداده است، ... نامه و  دفتر ساعات ورود و خروج، بیمه

  .در دست نیست

از شاکیان به علت عـدم آگـاهی نسـبت بـه قراردادهـاي      ) درصد 15/18(نفر  69تعداد 

قوانین مذکور از نظـر  . یابند نتوانستند به حقوق خود دست... کاري، دفاتر ورود و خروج و 

توجهی نیستند که همپوشانی کاملی بـر مطالبـات زنـان     اجرایی نیز داراي کیفیت چندان قابل

بیشتر زنان به علت عدم آشنایی با قـوانین در بـدو ورود بـه محـیط کـار،      . شاغل داشته باشد

این حق را از دست ... کاري و  عدم ثبت قراردادهاي کاري، عدم تهیۀ اسناد مربوط به اضافه

لذا خود قانون عـالوه  . اند که در نهایت به نفع خوانده، حقوق آنها ضایع گردیده است داده
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تـوجهی در دالیـل عـدم     بایست مداخالت حقوقی قابـل  هاي مشمولیت خویش، می بر حوزه

وجود مدارك الزم براي احراز رابطۀ کارگري و کارفرمایی داشته باشد و هر نوع احتمـالی  

  .ی بر تضییع حقوق زنان را مورد بررسی و احاطه گري قرار دهدمبن

  

  کیفیت اجرایی قوانین-4جدول 

ماده 

  قانون

تعداد   استناد ماده

  خواهان

رأي به نفع   درصد

  خواهان

رأي به نفع درصد

  خوانده

  درصد

  حکم اولیه  16
380 

  مورد
  15/13  مورد 50  84/86  مورد 330  100

  تجدیدنظر در حکم  159
268 

  دمور
  31/37  مورد 100  68/62  مورد 168  76/94

  3و  2
احراز رابطۀ کارگري و 

  کارفرمایی

380 

  مورد
  15/18  مورد 69  84/81  مورد 311  100

  جمع
1122 

  مورد
  51/19  مورد 219  10/72  مورد 809  ---- 

  

با توجه به تحقیق حاضر، و با استناد به فرضیات مشخصی که منوط به کیفیت و اجراي 

توجهی بـوده،   توان اذعان داشت علیرغم اینکه کیفیت قوانین در سطح قابل ند میقوانین بود

اما اشکال اجرایی آن و احکام صادره در خصوص حقوق حقـۀ زنـان بـه شـکلی کـاربردي      

هرچنـد از میـان   . موجب ارتقاء سطح اشتغال آنها و مطالبه پذیري اقدامات آنان نبوده اسـت 

بـوده، کـه در   ) خواهان(ها به نفع مطالبات زنان  دادنامهمورد از  223مورد دادخواست،  296

ها با نوع مطالبۀ خواهان منطبق بوده اسـت، امـا بازگشـت زنـان بـه       مورد از دادنامه 224واقع 

باشد، شمانت  طور اخص می طور عام و زنان به ترین انتظار کارگران به سرکار خود که اصلی

ر بخش پرداخت حقوق و مزایا با توجـه بـه مـادة    براي نمونه د. اجرایی چندانی نداشته است

نفـر بـه سـرکار     195مورد به نفع خواهان بوده، اما تنها  223دادخواست،  296، از 37شماره 

درصد از این زنان، حکم اخراج از سوي کارفرمـا را در   3/44برگشته و در بقیه موارد یعنی 
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ها پرداخت حقـوق و مزایـا و دیگـر     امهاند با این تفاوت که در دادن دادنامۀ خود تجربه کرده

این بدان معناست که قوانین حمایتی، کاري در . مسائل مالی به نفع خواهان صادر شده است

نیز ) 66مادة (در مورد ذخیرة مرخصی . اند جهت بازگرداندن زن شاغل به محیط کار نکرده

ادر شـده اسـت، امـا در    ها، به نفع خواهان صـ  مورد دادنامه 65مورد دادخواست،  75از میان 

 53نفر صادر شده و بقیه یعنـی   12واقع حکم صادره در جهت بازگشت به محیط کار براي 

  . اند نفر بعد از دریافت حقوق و مزایاي از کار خود اخراج شده

دهد که ضمانت اجرایی احکام صادره داراي مشکالتی است  در اساس، این نشان می  

در بخش آزارهاي جنسی، در بسیاري از . را برطرف سازد بایست دستگاه قضایی آن که می

مورد زنـی کـه ایـن نـوع      18در میان . ها نیز بدان اشاره هم نشده است موارد حتی در دادنامه

انـد   مورد خواهان ادامۀ کار بوده و تنها درخواسـت کـرده   10اند،  دادخواست را ارائه نموده

 2انـد، کـه در نهایـت     انفصال از کار بـوده مورد هم خود خواهان  8که شرایط حل شود، و 

که همین خـود مبـین مطالبـه    . اند مورد از آنها با حکم عدم انفصال از کار به سرکار برگشته

  .ها و فقدان موضوعیت آن در بسیاري از موارد بوده است ناپذیري این مشکالت و آسیب 

  

  گیري نتیجه

غال زنـان و توسـعۀ انسـانی و اجتمـاعی هـر      با توجه به اینکه ارتباط تنگاتنگی میان نـرخ اشـت  

توان اذعان نمود که نرخ مشارکت زنان در بازار و حوزة اشتغال و  اي وجود دارد، می جامعه

اي است بنیـادین در عصـر مـدرن و بخـش الینفکـی از میـان        رفاه این گروه اجتماعی مسئله

فمینیست بسیاري وجود شناسان و منتقدین  جامعه. شود یافتگی آن جامعه محسوب می توسعه

دارند که نقـش زنـان را در حـوزة اشـتغال و سـرمایه، بـراي تحقـق برابـري، امـري کلیـدي           

ــان، یکــی از   . انــد محســوب کــرده ــا اشــتغال زن بــه همــین دلیــل امــروزه آمارهــاي مــرتبط ب

یافتـه از کشـورهاي کمتـر     هاي اساسی براي تعیین تفاوت اساسیِ کشورهاي توسـعه  شاخص

درصـد   3/69یافتـه   نرخ اشتغال زنـان در کشـورهاي توسـعه    2018در سال . ستیافته ا توسعه

در ایـران نـرخ   . درصد اسـت  20یافته کمتر از  بوده، در حالی که در کشورهاي کمتر توسعه
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نفـري   یعنـی جمعیـت دومیلیـون   (درصد بوده  1/9، نزدیک به 1375اشتغال زنان که در سال 

 7/19بـه بـیش از    1396، در سـال  )درصـدي مـردان   8/60زنان در اشتغال در برابر مشارکت 

  .درصد رسیده است

این آمار که نشانگر ارتقاء سـطح حضـور زنـان در بـازار کـار اسـت، در حـال حاضـر         

البته علیرغم این افزایش، هنوز اشتغال زنان چـه  . هزار نفر است 590میلیون و  26نزدیک به 

زنـان  . أملی بـا نـرخ مشـارکت مـردان دارد    ت ازلحاظ کمیت و چه کیفیت اشتغال، فاصلۀ قابل

کـه   طـوري  هاي کشور متفاوت اسـت؛ بـه   بسیاري هنوز بیکار بوده و این آمار بر اساس استان

ها کمترین آمار اشتغال مربوط بـه اسـتان کرمـان، خراسـان جنـوبی، خراسـان        در میان استان

، چهارمحال بختیـاري،  رضوي، ایالم، یزد و گلستان است و باالترین میزان مربوط به همدان

  .باشد تهران، آذربایجان غربی و قزوین می

بر اساس تحقیق حاضر، زنان شاغل عالوه بر دستیابی به کـار، بـا مشـکالتی در محـیط     

کار خود روبرو هستند که با وضعیت رفاه آنان در ارتباط است و این خود ضرورت قـوانین  

ت بـاال و ضـمانت اجـراي معتنـابهی را     حـال داراي کیفیـ   گیر و مشمول و درعـین  جامع، همه

هـاي زنـان شـاغل در     آمده در این تحقیق که مربـوط بـه شـکوائیه    دست هاي به داده. طلبد می

شهر تهران است، در بیشتر موارد مشکالتی اعم از اخراج و عدم پرداخت مطالبات حقـوقی  

ن را بـه مجـامع   گریبان گیر زنان بوده و این مشکالت در تعدادي از مـوارد حـل مسـائل زنـا    

هـاي خـود طیفـی از     زنـان در دادخواسـت  . قضایی و شوراهاي حل اختالف کشـانده اسـت  

انـد کـه از طرفـی مبـین مـوج       مسائل و مصائب زنان را در محیط کـار موردتوجـه قـرار داده   

ها در محیط کار اسـت و از طـرف    اخالقی ها و بی عظیمی از تهدیدات، نامالیمات، اجحاف

هـا   این شکاف. شود هایی است که در درون قوانین حمایتی دیده می فدیگر حاکی از شکا

در برابر همـۀ  . ها را در حوزة اشتغال زنان در برگیرد ترین چالش تواند اصلی و نامالیمات می

هـاي نظـارتی و اجرایـی دل بسـت تـا       توان به قوانین، دستگاه ها تنها می این مصائب و آسیب

هاي شغلی و درآمدي با مردان  سطح دستمزدها و چه فرصتبتوان سطح اشتغال زنان چه در 

  .برابر باشد
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توان اذعان نمود که قوانین هرچند از کیفیـت   طورکلی می بر اساس نتایج این تحقیق به

توجهی برخوردار هستند و در بسـیاري از مواقـع اشـراف خـوب و مناسـبی بـر        خوب و قابل

مــا ایــن قـوانین و احکــام صــادره توانــایی  رخـدادها و انتظــارات محــیط کــار زنـان دارنــد، ا  

هـاي   گاهی کارفرمایان قـوانین و عقدنامـه  . اند ومانع بر کارفرمایان را نداشته نفوذ جامع اعمال

هـاي   هـا و چـک   برد در نظر گرفته و یا از سفته-سازمانی را نوعی قرارداد دوسویۀ برد درون

اند که در نهایت زنـان را در محـیط   ضمانتی علیه احکام صادره و ادعاي زنان استفاده کرده

هـاي   پذیرتر کرده است؛ و همین خود زنـان را نـاگزیر بـه دریافـت بیمـه      کار ناتوان و صدمه

شـده بسـیاري از زنـان     بر اساس مطالعات انجـام . هاي درآمدي کرده است بیکاري و حداقل

زایمـان شـرایط    بسیاري از زنان بعـد از مرخصـی  . اند بعد از طرح دعوي، از کار اخراج شده

زنـان  (هرچنـد در بسـیاري از مـوارد رأي بـه خواهـان      . انـد  بازگشت به کار را از دست داده

چنـین مسـائلی   . اند به سرکار قبلـی خـود بازگردنـد    شده است، اما زنان نتوانسته داده) شاغل

از اند که فاقد هر نوع ضمانت اجرایی بعد  مبین این ادعاست که زنان در وضعیتی قرارگرفته

اي مـانع از رشـد و تعـالی زنـان در      اند و شرایط به شکل سقف شیشـه  طرح دادخواست بوده

  . حوزة اشتغال بوده است

هاي الحاقی مرتبط بـه آن، بـراي افـزایش میـزان رفـاه       هرچند قوانین مذکور و ضمانت

زنان و در سطوح بعدي استقالل مالی خود و افراد تحـت تکفلشـان اسـت، امـا در عمـل در      

هاي حقوقی سوق داده است که از طرفی توان آنان را در محیط  تر مواقع زنان را به تنشبیش

کاري تباه کرده و از سوي دیگر در نهایت هر نـوع دعـوي مـالی و حقـوقیِ آنـان، موجـب       

احکام صادره در بیشتر مواقـع رأي بـه پرداخـت حقـوق     . اخراج و انفصال از کار شده است

همـین  . به کار قبلی در کمترین موارد در دستور کار بوده است حقۀ زنان داده، اما بازگشت

بخـش   دهد که هر نوع دعوي مالی و حقوقی از سوي زنـان در نهایـت پایـان    مسئله نشان می

در واقــع مطالبــه گــري زنــان، . دردنـاك زنــان اســت در شــغل قبلــی و آغــاز بیکـاري آنــان  

زنـان را بـه کـارگران فصـلی و      بازگرداندن آنان است بـه خانـۀ اول، چیـزي کـه در نهایـت     

  .مدت مبدل کرده است کوتاه
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