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تحلیل جنسیتی سیاست گذاری تأمین اجتماعی 
د  ر ایران پساانقالب

كلیه در افراد هویت ركن پایهایترین بهمثابه جنسیت مقدمه: مقد  مه:
مناسباتاجتماعیوسیاستگذاریدارایاهمیتاستوتحلیلسیاستهااز

اینمنظردرشناساییكاستیهایموجوددراینحوزهراهگشااست.
روش:روشمورداستفادهدراینتحقیقتحلیلمحتوایكیفیورویكرد
موردنظر،تحلیلجنسیتیبودهاست.بدینمنظوراسنادومصوباتنهادهای
اصلیسیاستگذاردرحوزهزنانوتأمیناجتماعیتحلیلمحتوایكیفیشد
وبا10نفرازمتخصصانحوزهتأمیناجتماعیومسئولینمرتبطباحوزه

زنان،مصاحبهنیمهساختاریافتهانجامشد.
یافته ها:الگوهایمختلفیدرسیاستهایحوزهتأمیناجتماعیزنانمدنظر
اجتماعی تأمین سیاستگذاری غالب الگوی و است بوده سیاستگذار
نانآور )مرد تبعی شهروندی الگوی زنان، به مربوط سیاستهای كلیت در
تأمین نظام رویكردحمایتی تقویت الگوضمن این است. وزنخانهدار(
همخوان جامعه تحوالت و مطالبات با آن هزینههای افزایش و اجتماعی
نیست.سیاستگذاردرقوانیناصلیاینحوزهالگویدونانآور)نانآور
فراگیر(رامدنظرداشتهاستاماازمنظرشمولیتدرصدپایینیاززنانرا
دربرمیگیرد.الگویمراقببرابروشغلانگاریخانهدارینیزبخصوصدر
دودههاخیرموردنظرسیاستگذاربودهامابامشكالتیازحیثاجرامواجه
بودهاند.الگویوظایفمراقبتیعام)دومراقب(نیزدرحدتوصیهواتخاذ
موردنظر اخیر پنجساله در پدرانه مرخصی همچون محدودی سیاستهای
فرزندآوری تشویق جهت در سیاست این اما است بوده سیاستگذار
مدنظرسیاستگذاربودهاست؛بنابراین،سیاستهایكالنجنسیتی-علیرغم
رویكردتشابهمحورانهقوانینخاصاینحوزه-تأثیراتبیشتریبروضعیت

كلینظامتأمیناجتماعیداشتهاند.
بحث:تدوینسیاستهابرمبنایزمینهوتحوالتجامعهووفاقدررویكرد
جنسیتیحاكمبرفضایسیاستگذاری،میتوانددررفعتناقضاتموجود

درسیاستگذاریاینحوزهكمككند.
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Introduction:  Due to the fact that gender is important as 
the most basic pillar of individuals’ identities in all social 
relations, it is helpful to identify current deficiencies in 
policymaking.
Method: The method used is qualitative content analysis 
in the gender analysis approach. To this end, the docu-
ments and approvals of the main women policies and so-
cial security policies became qualitative content analysis.
Findings: The results show that there are various discourses 
in social security policies in Iran but the dominant dis-
course in women related policies is the subordinate citizen-
ship (male breadwinner/female homemaker model). This 
model, while strengthening the supportive approach of the 
social security system and increasing its costs, is not com-
mensurate with the demands and developments of society. 
Although the policymaker has considered The Universal 
Breadwinner Model in the main laws, it contains a small 
proportion of women’s participation. The policymaker has 
considered The Caregiver Parity Model in two current de-
cades, but have had some problems in implementation. The 
Universal Caregiver Model has remained at the recommen-
dation level and few policies such as paternity leave has 
been considered since five years ago by the policymaker, 
but this policy, has been aimed more at encouraging child-
rearing. Despite the similarity-based approach of specific 
social security laws, macro gender policies have had a 
greater impact on social security policies.
Discussion: Formulation of policies based on the context 
and developments of society and consensus in the gen-
der approach governing the policy-making environment, 
can resolve the existing contradictions in social security 
policy-making.
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Extended Abstract
Introduction: Due to the fact that gender is important as the most basic pillar of 
individuals’ identities in all social relations, it is helpful to identify current defi-
ciencies in policymaking. Women usually face multiple problems throughout their 
lives, they have different roles, some of them are productive and some are repro-
ductive. Productive roles consist of formal and informal economy. Gender beliefs 
affect the contribution of each of these roles to women. Therefore, women spend 
most of their time on unpaid works. Because Social Security benefits are related to 
formal employment, women usually lose these opportunities.  
Method: This paper uses a gender analysis approach that is in critical paradigm.  
To this end, the documents and approvals of the Expediency Discernment Council, 
the Supreme Council of the Cultural Revolution, the government and the Islamic 
Consultative Assembly became qualitative content analysis and Semi-standard 
interviews were conducted through purposive sampling with ten experts and the 
interviews were thematically analyzed. The centerpiece of questions from experts 
is on the problems of the social security system and the barriers to applying a 
gender-sensitive approach. The reliability of the research is based on the agree-
ment between the coders and the frequent review of themes and categories.
Findings: The results show that there are various discourses in social security 
policies in Iran, but the dominant discourse in women related policies is the sub-
ordinate citizenship (male breadwinner/female homemaker model). In different 
laws, men are the head of family and entrusted with the task of bread-winning. 
Men are considered the main recipients of aids such as child benefit and family 
allowance, and women only receive benefits when they are the head of families.
The policymaker has considered The Universal Breadwinner Model in the main 
laws, but it contains a small proportion of women. In fact women in formal la-
bor benefit from equal condition and the formal employment rate for women is 
low. Because men have the task of bread- wining, policymakers have not taken 
women’s employment seriously, so supportive policies for working women are 
very small and inefficient. For example the number of kindergarten has decreased. 
Since 2005, construction of kindergartens in government departments has been 
banned and the state kindergartens became private. The government may pay part 



      278      278

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      278

of the cost, but the allowance is less than the cost of a private kindergarten. So the 
situation has become more difficult for working mothers. The Universal Bread-
winner Model ignores the differences between men and women, and it undergoes 
different feminine experiences as well as more pressures due to some of its re-
sponsibilities.
The policymaker has considered The Caregiver Parity Model in two current de-
cades, some plans such as Housewives Insurance and increased maternity leave 
have been designed, but have had some problems in implementation. There are 
some problems such as the financial burden, employer unwillingness to hire wom-
en or failure to comply with the law.
The Universal Caregiver Model has remained at the recommendation level and 
few policies such as paternity leave has been considered since five years ago by 
the policymaker, but this policy, has been aimed more at encouraging child-rear-
ing. There are numerous cultural barriers to implementing this policy. Because of 
these beliefs, women are responsible for all productive roles such as childcare and 
domestic tasks, so men are less likely to perform household roles. These cultural 
beliefs impede the implementation of such policies, therefore the first step is cul-
tural planning to change these beliefs.
Briefly, the social security system in Iran divides women into three general catego-
ries. The first group, which comprises a small proportion of women’s population, 
is in wage employment and remuneration and is supported by the formal social 
security system.
The second group of women are housewives who are supported by an insured man 
and are indirectly supported by him based on the policy makers’ interpretation. 
This policy increases the cost of the social security system. The third category of 
women are the head of family or self-care females. This group is most vulnerable 
and at risk of poverty. According to Khajvand (2015), the poverty rate of female-
headed households has always been higher than that of male-headed households, 
and being a woman, one is more likely to fall into poverty trap.
Despite the similarity-based approach of specific social security laws, macro gen-
der policies have had a greater impact on social security policies. 
Discussion: The social security system has a decisive role in the status of in-
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dividuals. Therefore, if women benefit from this policies, especially expanding 
the insurance approach tailored to women’s conditions and needs, this will be 
effective in the empowerment of women. Our society is a community of diverse 
cultures. Some women may opt for housekeeping so they benefit from subordinate 
citizenship, but today women have gained a lot of skills to enter the formal market. 
So, they demand entry into the formal labor market. It seems essential to makes 
changes in social security policies. Various policies tailor to the different needs of 
new society is essential. 
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مقد  مه
تأمیناجتماعیدرمفهوممدرنآنبهاقداماتكشورهایصنعتیجهتحمایتازافراد،
فقرزداییوكاهشنابرابریبرمیگردد.درسطحجهانینیزازسال1948اینمفهومبهعنوان
و دامنه هرچند همكاران،2016(. و )امیری مطرحشد افراد همه برای و بشری یكحق
فراگیریپوششتأمیناجتماعیدراغلبكشورهایتوسعهیافتهتقریبًاكاملاست؛بااینحال
و برخوردارند مناسب اجتماعی تأمین از جهان فراگیریت از درصد بیست حدود صرفًا
بقیه،دروضعیتناامنیازمنظربرخورداریازنظامتأمیناجتماعیرسمیزندگیمیكنند

)سپولویداونِست،45:2012؛آزادوكاشانی،2019(.
سیاستهایتأمیناجتماعیعالوهبرگسترهكمیدارایسیرتحولوتكاملبودهاست.
بهطوریكهباگذرازحمایتهایاولیهومحدود،اینمفهومامروزهجهتحمایتوپیشگیری
ازآسیبدربحرانهایمختلفزندگیافراد،تعریفمیشود.سازمانبینالمللیكار1آسیبها
این است. كرده دستهبندی را هستند مواجه آن با زندگی چرخه در زنان كه خطراتی و
خطراتدر1(دورانجوانیشاملخطراتناشیازبارداری،هنجارهایاجتماعیوتبعیض
دردسترسیبهدرآمدباالتر،عدمامنیتشغلیبهدلیلبارداریومراقبتازكودک،كمبود
ناامنیشغلیو میانسالی: درآمدزا،2( مالیوفرصتهای بهتسهیالتمؤسسات دسترسی
كاهشبازدهیبهدلیلمسئولیتهایمربوطبهمراقبتازسالمندوكودک،هزینههایمراقبتی
فرزندانوسایر ازدواج به مربوط درخانواده،هزینههای بیماری و دلیلمرگ به مالی و
و درآمد پایین وسطح ناكافی درامد و دارایی كمبود بیوگی، سالمندی: در و )3 رسوم،
درعینحالطولعمربیشتراست)سازمانبینالمللیكار،2000،بهنقلازكامِرون،2014(؛
بنابراینسیاستهایمتنوعیمبتنیبرنیازهایمختلفزناندردورههایزندگیالزماستكه

تدوینشود.
1 International Labor Organization
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سهم متعدد فعالیتهای انجام علیرغم زنان مختلف، آسیبهای و نوعخطرات كنار در
كمتریازعوایدمالیرادراختیاردارند.آمارهانشانمیدهندكهزنانبافقربیشترینسبت
بهمردانمواجههستند.اینوضعیتدرخصوصزنانسرپرستخانوارتشدیدمیشود.
مطالعهعلیاكبرینشاندادكه43.3درصدازكلخانوارهایزنسرپرستدردودهكاول
اقتصادیقراردارند.اینعددبسیاربیشترازدرصدخانوارهایمردسرپرستی)16.8درصد(
خانوارها، اقتصادی شاخصهای بررسی دارند. قرار اقتصادی پایین دهك دو در كه است
ازجملهمیانهدرآمدموردانتظارمیانخانوارهایمردسرپرستوزنسرپرستدرسال1390
نشاندادكهدردهكهایپایین،میانهدرآمدموردانتظارخانوارهایزنسرپرستكمتراز
خانوارهایمردسرپرستاست)علیاكبری،2017(.بهعبارتدیگر،تأمیناجتماعیاساسًا
مسئلهایزنانهاستزنانبهلحاظویژگیهایزیستی)طولعمربیشتر(وشرایطفرهنگیو
اجتماعیخاص)ریسكپذیریبیشتردرمقابلطالقوفروپاشیخانواده(بیشترازمردان
نیازمندحمایتهایتأمیناجتماعیهستند.ایندرحالیاستكهآنانبهدلیلشرایطنابرابربا
مرداندربازاركار،محدودیتهایفرهنگیومسئولیتهایاجتماعی،مجالكمتریبرایحضور

دراقتصادرسمیوبهرهمندیازمزایایتأمیناجتماعیدارند)جباری،2004(.
دركناردرگیریتماموقتزناندرامورمختلفاعمازدرآمدزاوغیردرآمدزاوفقرزنانه،
تغییراتوتحوالتجامعهشرایطجدیدیرابرایزنانایجادكردهاست.بهعبارتدیگردر
نظامسنتیتأمیناجتماعی،وجودروابطنزدیكبیناعضایخانوادهوزندگیحداقلسه
نسلباهمویككاسهبودندرآمدخانوادهامكانحمایتاعضاءازیكدیگررادرمواقعنیاز
فراهممیساخت)طالب،52:2003(؛اماباتحوالتصورتگرفتهووروددولتهایمدرنبه
عرصهسیاستگذاریحوزهتأمیناجتماعی،رویكرددولتهادرشمولیتومیزانبهرهمندی

زنانازسیاستهایتأمیناجتماعیاثرگذاراست.
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طبقاصالحاتقانونتأمیناجتماعیدرسال13651،حرفومشاغلآزادازشمولیت
بیمهاجباریخارجودرزمرهبیمهشدگاناختیاریقرارمیگیرند؛بنابراینحضوردراشتغال
رسمیمبتنیبررابطهكارفرمایی،رابطهتعیینكنندهایبابرخورداریازبیمهاجباریمییابد
وحضورزناندراشتغالرسمیوبرخورداریازبیمهاجباریدارایافتوخیزهاوهمواره
زیربیستدرصدبودهاست.دركنارنرخپایینمشاركتزناندراشتغالرسمی،سیاستهای
تدوینیبیمهایچونسیاستهایمبتنیبرشغلانگاریخانهدارینیزدرزمرهمشاغلآزادو
فاقدبرخورداریازبیمهاجباریدرنظرگرفتهشدهاست.علیرغمافزایشتعدادبیمهشدگان
اجباریزندر15سالهاخیرآمارهانشاندهندهاختالفشدیدایننرخمیاندوجنسهستند.
بنابردادههایآماریسال1394درصدبیمهشدگاناصلیسازمانتأمیناجتماعیشامل18
درصدزنو82درصدمرد،درصدبیمهشدگاناجباریاینسازماننیزمشابهنسبتقبلی
است.همچنیندرصدبیمهشدگانخاصبرحسبجنسیتشامل19درصدزنو81درصد
مرداستوایننسبتهادرخصوصبیمهشدگانتوافقیبرحسبجنسیتشامل10درصد
زنو90درصدمرداست)سالنامهآماریسازمانتأمیناجتماعی،26:2016(.عالوهبرمسئله
نرفته باتحوالتجامعهپیش تأمیناجتماعیهمگام بهنظرمیرسدسیاستهای شمولیت،
وبیشتردررویكردحمایتینسبتبهزنانمتمركزشدهاستدرحالیكهتحوالتنگرش
به اعتقاد خانوادگی زندگی هزینههای تأمین در آنان مشاركت و زنان اشتغال به ایرانیان
حضورپررنگزناندراینحوزهرانشانمیدهد)وزارتفرهنگوارشاداسالمی،پیمایش
ارزشهاونگرشهایایرانیان،2004(اماسیاستهایتأمیناجتماعیباتكیهبراشتغالرسمی
وعدمتوجهبهنقشهایچندگانهزنانتدبیرمناسبیبرایحمایتاززناندرحوزهعمومی
نداشتهاند.اگرچهورودبحثتأمیناجتماعیدركشورهایصنعتیجهتحمایتازكارگران
بودهاستومبنایدولتهایرفاهینیزتأمیناجتماعیزندرقالبخانوادهبودهاست،امابا

1-قانوناصالحبندبوتبصره3ماده4قانونتامیناجتماعیمصوبتیرماه1354)تاریختصویب1365/6/30(
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گسترشرویكردهایمبتنیبرسنجشحساسیتجنسیتیسیاستهامدلهایجدیدیازتأمین
اجتماعیودرراستایاستقاللبیشترزنانمطرحشدهاند.برایناساسهدفمحققشناسایی
رویكردمدنظرسیاستگذاردرقوانینمختلفنسبتبهتأمیناجتماعیزنانوشهروندی
موردنظردرمجموعهسیاستهابرایزناناستوبهتحلیلتأثیراتایننگرشبرنظامتأمین
اجتماعیوكاستیهایموجودنیزمیپردازد.برایناساس،سؤاالتتحقیقبدینشرحاندكه:
نگاهسیاستگذاربهتشابهویاتفاوتدوجنسدرحوزهتأمیناجتماعیچگونهاست؟
نگاهسیاستگذاربهحضورزندرحوزهعمومیوخصوصیچگونهبودهاست؟حقوقو
تكالیفدوجنسدرسیاستهایتأمیناجتماعیچگونهتعریفشدهاست؟رویكردجنسیتی
مناسببرایسیاستگذاریتأمیناجتماعیچیست؟سازوكارگسترشپوششبیمهزنان

چیست؟
شناساییرویكردكالنجنسیتیسیاستگذارمیتوانددرشناساییموانعساختاریبرای
دستیابیبهبرابریجنسیتیكمككنندهباشد.رویكردجنسیتیحساسبهجنسیتباشناسایی
نقشهاومسئولیتهایچندگانهزنانمیتواندموجبكاستنبارِنقشهایچندگانهآنانشودو
امكانتوانمندسازیوشكوفاییزنانرادرحوزهعمومیفراهمكند؛بنابرایناینمطالعهبا
شناساییرویكردجنسیتیكالندرمجموعهسیاستهایزنانوضعیتنظامتأمیناجتماعی

كشوردرقبالجنسیتوكاستیهایآنازمنظرجنسیتیرامشخصمیسازد.

چارچوب مفهومی
بهعنوان را خانواده مدرن رفاه دولتهای اجتماعی، تأمین سیاستگذاری تاریخ در
دریافتكنندهخدماتدرنظرگرفتهبودندوتأمیناجتماعیزناندرخانوادهازطریقحمایت
ازمردنانآورانجاممیشد؛امااینشرایطباانتقاداتیمواجهبود،منتقدین،اینامرراموجب
افزایشوابستگیزنانبهمردانوتضعیفجایگاهآناندرخانوادهوعدمامكانرهاییزنان
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ازخشونتهایخانگیمیدانستند)پاسكال،280:1999(.فرضیهایكهدرموردسیاستگذاری
تأمیناجتماعیوجودداشتتحتتكفلبودنخانوادهوكفایتحمایتكارفرماازسرپرست
خانوادهبود)كاسنت،2000(.بهبیانفریزر)1997(،ایدهآلخانواده،مبنایپرداختدستمزد
)1 بود، استوار سطح سه بر نظام این بود. صنعتی كشورهای رفاهی نظام غالب نوع در
برنامههایمربوطبهبیمهشاغلینكهنانآورخانوادهرادرمواردیچونبیماری،معلولیت،
بیكارییاپیریموردحمایتقرارمیداد.2(برخیازكشورهانیزازكارتماموقتخانگیو
مادرانهزنانحمایتمستقیمداشتهودرسطح3(،ازطریقآزمونوسعحمایتهاییدرقالب
مساعدتهایاجتماعیازافرادفقیرجامعهانجاممیشد.بابحرانهایدولتهایرفاهیوورود
بهفازجدیدیازسرمایهداریصنعتیاینمدلبامشكالتیمواجهشد.اینمدلبرگرفتهاز
تقسیمبندیسنتینقشهابراساسجنسیتبود.درنظامسیاستگذاریجنسیتیدردوران
مبتنیبرخلقتمتفاوتموردنظر اهداف با برمبنایجنسیتو پساانقالبتقسیموظایف
سیاستگذاراندرتدوینسیاستهایزنانقرارگرفتكهباعنوانگفتمانتمایزمحوردراین

مطالعهعنوانمیشود.
جهتتحلیلسیاستهایتأمیناجتماعیازمنظرجنسیتیمفاهیماولیهایمطرحهستند.
بهجنسیت تحلیلیحساس درواقع،چارچوب است. كارجنسیتی تقسیم مفاهیم از یكی
سیاستهایتأمیناجتماعیراازمنظرنقشهاومسئولیتهایمتفاوتزنانومردانوتشدید
و )پالجرسون میكند بررسی اقتصادی و عمومی درحوزه آنها وسهم موجود وضعیت
روابط و نقشها است اهمیت دارای جنسیتی تحلیل در آنچه بنابراین، 2018(؛ هاكفیلد،

جنسیتیمفروضدرسیاستهاست.
نقشهایمختلفدرتعریفجایگاهافراددرحوزهعمومیوخصوصیتعیینكنندههستند.
ازآنجائیكهاشتغالدستمزدیمظهرمهمترینراهدسترسیبهشهروندیكاملاست)پتریك،
سیستمهای حمایت تحت و شده تعریف جایگاه بهعنوان عماًل عمومی حوزه و )2005
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رسمیتأمیناجتماعیاست،حضورزناندراینحوزهدرتوانمندسازیآنانتعیینكننده
بودهاست؛بنابراین،یكیازانتقاداتمهمبهنظامهایتأمیناجتماعیسنتی،فراهمنساختن
زمینهحضورزناندرحوزهعمومیاست.اینالگوباشهروندیتبعیزنانوحفظخانواده
مردنانآوروزنخانهدار،نقشمرداندرتأمیندرآمدخانواروزناندرنقشهایبازتولیدی

وفاقددرآمدراتقویتمیكند.
انتقاداتبهدرنظرنگرفتنفردیتزنانوتعریفآناندرجایگاهتبعی،بامعیارقرار
دادنشهروندیمردانهوپذیرشحوزهعمومیمهموتشویقزنانبهحضوربیشتردرعرصه
عمومی،بهبیاننانسیفریزرباعنوانالگویدونانآوریا»الگوینانآورفراگیر1«موجب
برابردرعرصهعمومیشد،فریزربه بیشترزنانجهتكسبفرصتهای توجهبهحضور
انتقادمیكند)پتریك،2005(.اینمدل انتظارشبیهشدنزنانبهمردان الگوبهدلیل این
دركشورهایلیبرالدنبالمیشد)فریزر،1997(.درالگویبعدیباعنوانبرابریوظایف
مراقبتی2یامراقببرابركهكارزناندرحوزهخصوصیبهمیزانكارمرداندرحوزهعمومی
تثبیت را درحوزهخصوصی زنان كهوضعیت انتقاد این نیز بهرسمیتشناختهمیشود
میكند،وارداست)پتریك،2005(ودردورهایایننوعرژیمرفاهیدركشورهایاروپای
غربیوسوسیالدموكراتمورداستقبالقرارگرفت)فریزر،1997(.انتقادفریزربهایندو
الگوهای از یاحمایت تغییر بر دلیلتمركزهردو به منظرجنسیتی از مدلمسلطرفاهی
زندگیزنانهاست)النگ،2016(والگویبعدیباعنوانوظایفمراقبتیعام3یاالگویدو
مراقبكهمردانوزنان،هردو،بهحوزههایخصوصیوعمومیدسترسیدارندوبنابراین،
درمسئولیتهایمربوطبهكارهایدستمزدیوغیردستمزدیبهشكلیبرابرسهیماند)النگ،
2016(.دراینالگوباطرحهاییكهحضورمرداندرفضایخصوصیودخالتدرتربیت
1 Universal breadwinner
2 Caregiver parity
3 Universal caregiver
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دستمزد فاقد فعالیتهای در مردان بیشتر مشاركت به منجر عماًل میسازد؛ بیشتر را فرزند
خانگیچونوظایفمراقبتیمیشود.اینمدلرفاهیگاهبهعنوانتنهاراهعملیبرابری
جنسیتیزنانومرداندرنظرگرفتهمیشود)الگارت،2008(.یكیازسیاستهایاجرایی
دراینمدلمرخصیهایپدرانهاست.اینمرخصیدركشورهایاروپایشمالی1ازسالهای
1995تا2015متفاوتواز5هفتهتاحدود30هفتهمتغیربودهوهدفافزایشحضور

مرداندرمسئولیتهایپدرانهوكاهشغیبتزنانازفضایكاریاست)لیندال،2018(.
هركدامازرویكردهایمطرحشدهتأثیراتمتفاوتیبروضعیتزنانمیگذارند.وضعیت
تبعیزناندرتأمیناجتماعیعلیرغمایجادفراغتبیشتر،حضوردرحوزهعمومیراكمتر
برحاشیهبودگی تبعیعالوه افزایشمیدهد.شهروندی را مردان به درآمدی وابستگی و
نیازمند الگو این نگارندگان ازمنظر برصندوقهاتحمیلمیكند. زنان،هزینههایحمایتی
بازاندیشیاستچراكهدرشرایطیكهمطالبهاشتغالازسویزنانوجودداردوصندوقهای
تأمیناجتماعینیازمندافزایشتعدادبیمهپردازانوبهعبارتنسبتپشتیبانیهستندالگوی
تبعیتنهاموجبافزایشهزینههاوتحمیلرویكردحمایتیبهصندوقهایبیمهایمیشود

ازطرفیجایگاهزناندرحوزهخصوصیراتثبیتمیكند.
الگوینانآورفراگیرنیزبارویكردتشابهمحورانه،اگرچهازمنظردرآمدیوضدحاشیه
بودگیزنانتأثیراتمهمیبرقدرتبخشیآنانداردامابدونحمایتهایالزمازنقشهایی
كهبهلحاظفرهنگیزنانهتعریفشدهاندویاالزامًازنانههستند،اوقاتفراغتزنهارابه

حداقلرساندهوفشارهاینقشیوفرسودگیزودهنگامبههمراهدارد.
الگویبرابریوظایفمراقبتیعلیرغمایجادفراغتبیشتربرایزنانحاشیهبودگیو

عدمحضوردرحوزهعمومیراتثبیتمیكندوهزینههایحمایتیبرصندوقهایبیمهای
بنیانخانوادهرابرمحوریتزنان میافزاید.گرچهاینالگوبارویكردجنسیتیحاكمكه

1 Nordic
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این اما باشد داشته ایران در نظامجنسیتیحاكم در بیشتری كاركرد میتواند است نهاده
به زنان وابستگی بهنوعیجهت و میكند تحمیل دولتها بر را زیادی هزینههای رویكرد
پایدار منابع تأمین آنجائیكه از و تغییرمیدهد دولتها به وابستگی به را سرپرستخانوار
بهویژهدركشورهایدرحالتوسعهباوجودموانعدرونیوفرابخشیمسئلهزاستنمیتواند
رویكردیامنبهحسابآید؛ورویكردچهارمباانصافبیشتریازمنظرجنسیتیحضور
پدردرخانوادهراافزایشمیدهدواوقاتفراغتوكاررابرایهردوجنسبهنوعیتعدیل
میكند.اینرویكردنظامتأمیناجتماعیضمنفعالسازیجمعیتزنانوافزایشنسبت
پشتیبانیوفرصتتنفسبیشتربرایصندوقهایبیمهای،توانمندسازِزناننیزهست.گرچه
اینرویكردنیازمندتغییراتكالنازمنظرجنسیتیودربافتفرهنگیاستاّمامنصفانهتر
بودهوفرصتبروزاستعدادهایزناندرحوزهعمومیرافراهممیكندهمچنیننقشهای

پدرانهوهمسرانهمردانراتقویتمیكند.

روش
برایشناساییمفاهیمازروشتحلیلمحتوایكیفیورویكردتحلیلجنسیتیاستفاده
شد.تحلیلجنسیتیبهدنبالفهمذهنیتسیاستگذارازجنسیتاستومفاهیمیهمچون
نقشهاووظایفموردانتظار،برابریوتفاوت،روابطدوجنسومفاهیممربوطبهقدرت
سنجیدهمیشود.بهبیانآموه)2016(،ابزاریبرایفهمروابطقدرت،موانعوفرصتهاوتأثیر
تفاوتهایزنومردبرزندگیآناناست.منظورازتحلیلجنسیتیدراینمطالعهكشفاین
مفاهیمدرسیاستهایحوزهتأمیناجتماعیومصوباتمربوطبهزناناست.مضامیناگرچه
بهصورتپیشینی)قیاسی(انتخابشدهانددرطیتحلیلمحتوایاسنادومصاحبههامقوالتی
بهصورتاستقرایینیزاستخراجشدهاند.درواقعكلیهمتونقوانینومصوباتقوهمقننه،قوه
مجریه،مجمعتشخیصمصلحتنظاموشورایعالیانقالبفرهنگیوهمچنینمشروح
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جلساتمذاكراتمجلسدرخصوصقوانینمصوبدرمجلستاسال1396بهعنوانموارد
انتخابیوموردتحلیلپژوهشاحصاءگردید.اینمصوباتتمامشماریوتحلیلمحتوای
كیفیشدوطیسهمرحلهكدگذاریباز،محوریوگزینشیشدومحققمفاهیمیرامرتبط

باپرسشهایپژوهشومضامینچارچوبمفهومیدنبالكرد.
درراستایشناساییمشكالتموجوددرسیاستگذاریاینحوزهازطریقنمونهگیری
هدفمندبادهنفرازصاحبنظران،مصاحبهنیمهاستانداردانجاموتحلیلمضمونشد.این
افراددردورههایمختلفدرتدوینواجرایقوانینحوزهزناننقشداشتهاند.ششنفراز
مصاحبهشوندگانازمدیرانوكارشناسانموسسهعالیپژوهشتأمیناجتماعیوسازمان
تأمیناجتماعیوچهارنفرازمصاحبهشوندگانازمدیرانومشاورانسابقوكنونیمعاونت
زنانریاستجمهوریبودند.محورهایاصلیپرسشهاازمتخصصینحوزهتأمیناجتماعی
درخصوصپیامدهایرویكردجنسیتیتبعیبروضعیتتأمیناجتماعیكشورومسائل
مرتبطباآنوراهكارهایرفعمشكالتموجودبودوازمدیرانوفعاالنحقوقزنانبا
مضامینیدرخصوصموانعسیاستگذاریحساسبهجنسیتبارویكردبرابرانهوتأثیرات
رویكردتبعیدركلیتسیاستهاوضعیتزنانپرسششد.پایاییتحقیقبرمبنایتوافقبین

كدگذارانوبازبینیمكررمضامینومقوالتبودهاست.

یافته ها
نظامتأمیناجتماعیسهحوزهبیمهای،حمایتی،امدادیوتوانبخشیرادربرمیگیرد.
دراینمطالعهدوحوزهبیمهایوحمایتیموردبررسیقرارگرفت.درحوزهتأمیناجتماعی
بادوگونهسیاستمواجههستیم.1(قوانینخاصتأمیناجتماعیكهتشابهمحوربودهو
موادیبرایتعدیلتبعیضهایساختاریدارند.2(سیاستهایخاصزنانكهدارایرویكرد
تمایزمحوربودهوزنراتحتتكفلمیبیند.غلبهایننگاهامرتأمیناجتماعیزنانرابه
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برای افراد بهعنوان زنان اجتماعی تأمین نگرشی چنین تحت درنتیجه، میسپارد. خانواده
دولتهابهحاشیهكشیدهمیشود.درادامهمقوالتبرآمدهازتحلیلسیاستهاازمنظرالگوهای

جنسیتیموجودآمدهاست.

نان آور فراگیر:
اینرویكردعلیرغمانتقاداتدربرهههاییجایگاهغالبدرسیاستگذاریرفاهیبه
خودگرفت.قانونتأمیناجتماعیمصوبسال1354نیزبااینرویكردتدوینشدواین
قانونبعدازانقالبنیزدردستوركارقرارگرفتگرچهدربخشهاییهمراهبااصالحاتی

بود.مفاهیممرتبطبااینمقولهبدینشرحاند:

حق بهره مند  ی برابر
نگرشكورجنس1نسبتبهحقبهرهمندیافراددرحوزهتأمیناجتماعیبهعنوانحق
بشریدرقوانینواسنادمختلفاینحوزهمطرحشدهاست.بهعبارتدیگردربهرهمندی
كلیازحقوقتأمیناجتماعیشرایطمشابهیبرایدوجنسلحاظشدهاست.اینحقاز
قانوناساسیونگرشكورجنسآندرمادهبیستونهم2تاقوانینخاصزنانچونماده
آن متعاقب نظرگرفتهمیشود. در كلی بهصورت زنان منشورحقوقومسئولیتهای 108
برنامههایتوسعهدرراستایاجرایاینبندقانوناساسیبندهایمشابهیبرایبهرهمندی
همگانیوگسترهشمولیتخدماتتأمیناجتماعیدارند.بهعنوانمثالخطمشیششمدر
برنامهاولتوسعه،تأمینحداقلنیازهایآحادمردم،ماده5خطمشیهایاساسیبرنامهدوم
توسعهبیمهبرایهمهاقشار،ماده36برنامهسومتوسعه،تأمیناجتماعیبرایهمهوبند
1. Gender Blind
2.برخورداریازتأمیناجتماعیازنظربازنشستگی،بیكاری،پیری،ازكارافتادگی،بیسرپرستی،درراهماندگی،حوادثو
سوانح،نیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبتهایپزشكیبهصورتبیمهوغیره،حقیاستهمگانیودولتمكلف
استطبققوانینازمحلدرآمدهایعمومیودرآمدهایحاصلازمشاركتمردم،خدماتوحمایتهایفوقرابرای

یكیكافرادكشورتأمینكند.
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بماده40اینبرنامه1،بندالفماده95برنامهچهارمتوسعه،گسترشوتعمیقنظامجامع
تأمین مقوله از فراتر مفهوم این گستره و فراگیری - جامعیت ابعاد در اجتماعی، تأمین
بازاركارغیررسمیكه بهشاغلین اجتماعی2مطرحمیشودوتوجه بهحمایت اجتماعی
عمالزنانحضوربیشتریدراینبخشدارندموردتوجهسیاستگذاردرسطحسندقرار
میگیرد3.قانونساختارنظامجامعرفاهنیزبهرهمندیازمواردمشابهرادرنظرمیگیردوبه
وجوهمسئلهآفرینفقدانتأمیناجتماعیچونآسیبهایاجتماعینیزتوجهمیكند.همچنین
تازهتصویباست، اسناد، بهدیگر ماده86منشورحقوقشهروندیكهنسبت براساس
بهرهمندیازرفاهعمومی،تأمیناجتماعیوخدماتامدادیراحقهرشهرونددانستهاست.
ازمنظرشرایطدریافتونوعخدماتنیزقوانینتأمیناجتماعیمواردمشابهیبرای
مشمولیناینقانوندرنظرگرفتهاند.بهعنوانمثالماده7تبصره1آییننامهادامهبیمهاختیاری
حداكثرسنپذیرشتقاضایمتقاضیبیمهاختیاریبرایمردانوزنان55سالتمامدرتاریخ
ثبتتقاضاخواهدبوددرحالیكهپیشازاصالحیه1386/11/20برایمردان45سالوزنان
40سالبودهاست.برخورداریازخدماتپزشكیبهصورتمشابهوحمایتهایجانبیچون
غرامتدستمزدنیزبهصورتمشابهبرایزنانومرداندرمواد59،56،57،54و62قانون

تأمیناجتماعیلحاظشدهاست.
حوادثناشیازكارنیزدرماده60قانونتأمیناجتماعیفارغازموضوعجنسیتموردتوجه
بودهاستوطبقماده74،73و75اینقانوندرخصوصازكارافتادگیشرایطمشابهیرامیان
دوجنسمطرحمیسازد.سیاستگذارجهتحمایتازمشمولینحمایتهایمقطعیمشابهیدر

دورانهایحساسزندگیافرادچونازدواجومرگدرماده84و85اینقانوندارد.
1.تأمینپوششكاملجمعیتازنظرابعادنظامتأمیناجتماعیوجامعیتنظام

2. Social protection
3.ماده101بندجاینبرنامه،گسترشحمایتهایاجتماعی)تأمیناجتماعی،بیمهبیكاری،ایجادتوسعهوتقویتسازو
كارهایجبرانی،حمایتهایاجتماعیازشاغلینبازاركارغیررسمی،توانبخشیمعلولینوبرابریفرصتهابرایزنانو

مردانوتوانمندسازیزنانازطریقدستیابیبهفرصتهایشغلیمناسبرامطرحساختهاست.
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نیزازحمایتهای پایانقراردادكار دركنارحمایتهایمشابهدرطیكار،مشمولیندر
مشابهیبرخوردارهستند.مثالهاییازاینحمایتهایتشابهمدارانهچونعدمتفاوتمیاندو
جنسدرمیزانمستمریبازماندگاناست.قانونكارنیزشاغلینرافارغازجنسیتدرنظر
ازكاهشتواناییكارگرنگرش ناشی بیكاریوخاتمهقراردادكار بیمه گرفتهودرباب
خدمات مدیریت قانون 107 ماده در مشابه شرایط این است. كرده اتخاذ را كورجنسی

كشوریجهتدریافتمزایایبازنشستگینیزآمدهاست.
با مختلف دولتهای در انقالب از بعد سالهای طول در اجتماعی تأمین بهحق توجه
استنادبهماده29قانوناساسیوجودداشتهاستوقانوناجراییدرطیاینسالها،قانون
تأمیناجتماعیاستكهاینقانونازمنظرجنسیتینگاهتشابهمدارانهایرادرنظرداشته
ودركنارموادمشابهفارغازجنس،مجموعهایازحمایتهاجهتانجامنقشهایمادرانهو
برقراریامكانبازگشتبهكار،داشتهاست.بهبیانف.یكارشناسحوزهتأمیناجتماعی،
»اینقانوندرجهتتعدیلتبعیضاتجنسیتیدرفرهنگغالببودهاست«؛امااینمسئله
قابلتأملاستكهایننظامدرصدپایینیاززنانراكهامكانحضوردراشتغالرسمیدارند،
دربرمیگیردوبهعبارتیوجهتبعیضآمیزآنازمنظرشمولیتبخشاعظمیاززنانجامعه

قابلتوجهاست.

مهارت محوری کورجنس
یكیازكاركردهاینظامتأمیناجتماعیتوانمندسازیافرادازطریقمهارتافزاییو
سوادآموزیبرایورودفعالبهبازاركاراستهرچندازمنظرح.ن،ازمدیرانحوزهتأمین
اجتماعی»بُعدآموزشیعنصرمغفولدرنظامتأمیناجتماعیحاضراست«.درسطحاسناد
بهموضوعسوادآموزیمطابقتبصره4وبهمهارتآموزیوبازآموزیمهارتهابهكارگران

مطابقتبصره3ماده9قانونبیمهبیكاریفارغازجنسیتافرادتوجهشدهاست.
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برون سپاری وظایف مراقبتی
نقشهایبازتولیدیچونوظایفخانگیومراقبتیبخشزیادیازوقتزنانرابهخود
اختصاصمیدهندكهبرونسپاریبخشیازاینوظایفمیتواندبهحضوربیشترزناندر
نقشهایتولیدیودرآمدزاكمككند.درمجموعهاسنادمربوطبهگسترشمهدكودكهابدین
منظورتوجهشدهاستكهبهنظرمیرسدتحتتأثیررویكردغالبجنسیتیمبنیبرنقش
اصلیزناندرامورخانگیونقشفرعیآناندرحوزهاشتغالدچارتحوالتیشدهاست.به
اینمعناكهگرچهدرمتناسنادچونماده78قانونكارویاتصویبنامههیئتوزیران)1369(
جهتحمایتازشاغلینزنتشكیلمهدكودكهادرمحلكارویادراداراتتصویبشده
وهزینههایمربوطبهكارفرماواگذارشدهاست؛اماقوانینورویكردهایجنسیتیدولتهابر
كاهشاینمهدكودكهایكمهزینهبهویژهدربخشدولتیتأثیرگذاربودهاند.بطوریكهازسال
84ایجادمهدكودكهایجدیددراداراتممنوعوازسال1386مطابقآییننامههیئتوزیران
دولتنهمكلیهمهدكودكهابهبخشخصوصیواگذارمیشوند.بهاینترتیبنقشدولتدر
حمایتازنقشهایبازتولیدیزنانجهتایجادتشابهمیاندوجنستقلیلمییابدوسیاستهای
كاهشتصدیگریدولتپسازآننیزدرجهتكاهشتعدادمهدكودكهایدولتیاز214مهد
درسال90به65مهدكودکدرسال1394استودرمقابلتعدادمهدكودكهایخصوصیدر

اینمدت692موردافزایشداشتهاست)سازمانبهزیستیكشور،2016(.
مجدد راهاندازی فرزندآوری زنانشاغلجهت از سیاستحمایت با یازدهم دولت 
مهدكودكهارادنبالمیكند1كهمجالتحققنمییابد.ازمنظرا.گمدیردرحوزهزنان»این

سیاستباسیاستهایكالنكاهشتصدیگریدولتدریكراستانیست«.

1:راهاندازیمهدكودکدراداراتزمینهسازترغیببانوانشاغلبهفرزندآوریبیشتراست،)1395/3/3(،قابلدسترسدر
http://women.gov.ir/fa/news4169/

http://women.gov.ir/fa/news/4169
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حمایت جهت بازگشت به حوزه عمومی
زنانبهسببتفاوتفیزیولوژیكونقشمادری،ناچاربهترکكاربرایمراقبتهایاولیه
ازكودکوبازتوانیبعدازدورانبارداریوزایمانهستند.مرخصیهایمربوطبهزایمانو
شیردهیوتضمینامكانبازگشتبهكارمیتواندحضورزناندرحوزهعمومیراتسهیل
كند.روندمربوطبهمرخصیزایمانروندیافزایشیبودهاستامادوجریانكلیكهبخشی
ازآنملهمازرویكردجنسیتیوبخشیبرمبنایدالیلاقتصادیاستدراینروندتأثیرگذار

بودهاند.
درقانونكارمصوب1369مرخصیزایمان90روزتعیینمیشودوزنانپساززایمان
امكانبازگشتبهكاررامطابققانوندارند.درقانوننحوهاستفادهبانوانكارمنددولتاز
مرخصیدرسال1367همتاسهفرزندمرخصیسهماههمقررمیگردد.درقانونترویج
تغذیهباشیرمادر)1374(مدتمرخصیزایمانبرایمادرانیكهفرزندخودراشیرمیدهند
دربخشدولتیوغیردولتیبه4ماهافزایشمییابد.درالیحهدولتمدتمرخصیشیردهی
ایرادشورای بودومورد افزوده بهآن ماه بودكهكمیسیونمربوط4 ماهعنوانشده 20
نگهبانبراساساصل75قانوناساسیقرارگرفتودرنهایتالیحهدولتتصویبشد
)مجلسشورایاسالمی،1996(.دوازدهسالبعد1چهارماهمرخصیزایمانبه6ماهو20
ماهمرخصیشیردهیبه24ماهافزایشمییابد،اینتغییربامباحثیهمراهمیشود،استدالل
موافقاناستنادبهقرآن،اهمیتتغذیهباشیرمادربهمدتدوسال،اهمیتحضورتماموقت
زنانتا6ماهدركنارفرزندانواستداللمخالفانهزینههایاینطرحومتضررشدنبانوان
بهدلیلكاهشامكاناشتغالاست)مجلسشورایاسالمی،2008(.مادهواحدهقانوناصالح
قوانینتنظیمجمعیتوخانوادهمصوب)1392/3/20(مجلسشورایاسالمیمقررداشته

1قانوناصالحماده)3(قانونترویجتغذیهباشیرمادروحمایتازمادراندردورانشیردهیمصوب1374مصوب
)86/4/6(
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استكهبهبانوانكارمندمرخصیزایمانبهمدتنهماهتعلقمیگیرد.پسازآنهیئتوزیران
درراستایاجراییكردنقانونیادشدهمصوبهای)1392/4/19(تصویبكردكهبراساسآن

مدتمرخصیزایمانبانوانكارمنداز6ماهبه9ماهافزایشیافتهاست.
بهنظرمیرسدعلیرغموجودمخالفتهاازمنظراقتصادیوتأثیراتمنفیآنبرمیزان
درمجموع مادری نقش اصلی اولویت جهت به زایمان مرخصی افزایش زنان، اشتغال
سیاستگذاریحوزهزنانولوباعدمامكاناجرا؛امكانتصویببیشتریمییابد؛درحالیكه
باروندفعلیاشتغالووجودقراردادهایكوتاهمدت،عمالبهبیانم.سكارشناسحوزه

زنان:
»افزایشمرخصیهابدونحمایتدولتوپایشوضعیتوباتوجهبهوضعیت
ناپایداراقتصادیموجببستنقراردادهایكوتاهمدتبرایزنانوعدمبهرهمندی
آنانازمرخصیزایمانوعدمامكانبازگشتبهكاروعدمتمایلكارفرمایان

بهویژهدربخشخصوصیبهاستخدامزنانمیشود«.
تغذیهكودکبرایمادرانمشمولویاهمسرمشمولینقانونتأمیناجتماعیكهامكان
شیردهیندارندنیزموردتوجهبودهاست1؛كهدرحدسیاستباقیماندهوبهمرحلهاجرا
نرسیدهاست.بنابهنظرف.یكارشناسحوزهتأمیناجتماعی»اینمادهموردمطالبهعمومی
قرارنگرفتهدرنتیجهارادهاجرایینداشتهاست«؛اماتغذیهكودكانزیر6سالومادرانباردار
است شده گنجانده امداد كمیته چون حمایتی سازمانهای مساعدتی طرحهای در نیازمند

)كمیتهامدادامامخمینی،146:2016(.

4-1-5. چرخش از حوزه حمایتی به بیمه ای
حوزهبیمهایبهدلیلارتباطبیشتربابازاركارونقشفعالافراددرآن،بهنسبتحوزه

1.ماده69قانونتأمیناجتماعی:درصورتیكهبیمهشدهزنویاهمسربیمهشدهمردبهبیماریهاییمبتالشودكهشیردادن
برایطفلاوزیانآورباشد،یاپساززایمانفوتشودشیرموردنیازتا18ماهگیتحویلخواهدشد.
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مساعدتی،میزانتوانمندسازیزنانرانیزنشانمیدهد.دربرنامهچهارماینچرخشبه
حوزهبیمهایبااصالحساختارجنسیتیبازاركارورویكردعدالتجنسیتیتشابهمحورانه
موردنظرسیاستگذاربودكهباحذفبندعدالتجنسیتیازبرنامهچهارماینرویكردكنار
گذاشتهمیشودامادربرنامهپنجمتوسعهبدونتوجهبهلزومرفعموانعساختاریورود
زنانبهاشتغالرسمیدربندبماده39خروجساالنهدهدرصدازخانوارهایتحتپوشش

برنامههایحمایتیازشمولیتحمایترادردستوركارقرارمیدهد.
روندچرخشازرویكردحمایتیبهبیمهایوخروجزنانسرپرستخانواراززنجیره
اصالح به توجه بدون اما است همراه زنان توانمندسازی پیشفرض با اگرچه حمایتی
درعرصهعمومی زنان فعال بهحضور توافقسیاستگذاران فرهنگیچون زیرساختهای
وحوزهاشتغالرسمیوحمایتازمسئولیتهایمتعدداینزناندرحوزهمراقبتیوتأمین
امكاناتیچونمهدكودكهایمناسبوكمهزینه،سیاستیجامعنخواهدبود.بنابهنظری.س

كارشناسحوزهتأمیناجتماعی:
»سیاستهایفرهنگیكهزنانرابهنوعیوابستهوفرودستمیبینندنمیتوانند
فرهنگی رویكردهای اصالح شرایط، تغییر پیششرط و باشند توانمندساز

وابستهنگربهزنانونشانهگرفتنموانعورودزنانبهاشتغالرسمیاست«.
میان قانونی فراگیرعلیرغموجودتشابهات نانآور الگوی نظرمیرسد به درمجموع
افرادشاغلفارغازجنسیت؛بهسبباولویتنقشمادریوثانویهبودنامراشتغالزنانو
فقدانوجودسیاستهایحمایتیكارآمدجهتحضورزناندرفضایشغلی،بیشترفضای
شغلیرامحیطیمردانهساختهاستوفقدانسیاستحمایتیازنقشهایبازتولیدیزنانبر

فشارنقشیآنانافزودهاست.
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برابری وظایف مراقبتی1:
تأمین امكان از خصوصی حوزه وظایف انجام ازای به زنان رویكرد این اساس بر
قالب در ایران در سیاستگذاری نوع این میشوند. برخوردار مردان با برابر اجتماعی

بیمههایزنانخانهداروحمایتمالیزنانازطریقمقرریهاییچوننفقهمطرحاست.

هم ارزش سازی از طریق بیمه:
هموارهبیشازنیمیاززنانكشوردرردیفخانهدارقرارگرفتهاندوایننسبتازكل
زناناز57.3درصددرسال1380تا60.6درصددرسال1391درنوسانبودهاست)سیگر
بخش خانهدار زنان بیمه طریق از اجتماعی تأمین فردیسازی بنابراین 2017(؛ مدنی، و
اعظمیاززنانرادربرمیگیرد.یكیازاقداماتدولتهاطرحبیمهزنانخانهداراستكهطبق
گزارشمركزپژوهشهایمجلسدردولتاصالحاتمطرحشدهودربازهایسهسالهازسال
81تا83بودجهدریافتمیكند؛اماازآنجائیكهبیمهاجباریمطابققوانیننیازمندروابط
تعریفشدهكارفرماوكاركناستبهرهمندیازاینبیمهدرقالببیمهاختیاریامكانپذیر
استكهبنابهنظرو.نمشاورزنان»پرداختحقبیمهعمالبیشازمیزاناستطاعتزنان
خانهداربوده«درنتیجهناپایداریمنابعمالی،استمراربیمهبامشكلمواجهبودهوامكاناجرا

راكاهشمیدهدوازجذابیتبیمههابرایزنانمیكاهد.
فرزندآوری تشویق فرزندجهت دارایسه زنانخانهدار بیمه توسعه برنامهششم در
مطرحشد)مجلسشورایاسالمی،2017(.اینطرحعلیرغمسابقهبیستسالهورویكرد
مواجه اجرا درحوزه موانعجدی با خانهداری، شغلانگاری راستای در كالن سیاستهای
است.بنابهنظری.ب،كارشناستأمیناجتماعی»باتوجهبههزینههایدولتوكمبودمنابع

اینطرحدراولویترسیدگیدولتنیست«.

1. Citizen Caregiver
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توانمند  سازی مالی و حمایتی
دراسنادخاصوعامحوزهزنان1نفقهومهریهبهعنوانحقزنانمطرحشدهاست.
برخیمصداقهایمربوطبهاینمقولهعبارتاز:ماده28منشورحقوقومسئولیتهایزنان،
حقبرخورداریزنازحقوقمالیدرایامزوجیت،ماده15مربوطبهحقنفقهدختران2،
ماده93درخصوصحقتعیینمهریهودریافتآنازهمسروهرگونهدخلوتصرفدر
آن،ماده98،حقدریافتدستمزدازهمسردربرابرانجامامورخانهداریدرصورتتقاضا

وحقحمایتازتأثیركارزندرمنزلآمدهاست3.

الگوی تبعی
درالگویتبعیزنانبهتبعیتازهمسرانازخدماتتأمیناجتماعیبهرهمندمیشوند.
تعریف خانواده نانآور بهعنوان مردان است. نقش تقسیم مبنای جنسیت الگو این در
میشوندودرصورتفقداننانآورمرد،دولتایننقشراازطریقطرحهایحمایتیایفا
الگویغالب الگو، این اسنادنشانمیدهدكه ازتحلیلمجموعه برآمده میكند.مقوالت
سیاستگذاریدرحوزهتأمیناجتماعیومبتنیبررویكردجنسیتیتمایزمحورانهاستكه

زنانومردانرادارایكاركردمتفاوتدرجامعهدرنظرمیگیرد.

مرد  /د  ولت سرپرست
شاملحقمدیریتبرخانواده،حقدریافتمزایایمستمریهاوتكلیفتأمینمالیخانواده
اجتماعیسرپرستیخانواده تأمین بهحوزه مربوط قوانین و اسناد در بهعبارتدیگر است.
بهمرداندادهشدهاستوسرپرستیزناناستثناءتلقیمیشود.براساسماده9قانوننظام
1.منظوراسنادسیاستیمخصوصزنانچونمنشورحقوقومسئولیتهایزنان،سیاستهایاشتغالزنانو.؛ومنظوراز

اسنادعاماسنادمربوطبهحوزههایمربوطبرایهردوجنساست.
2.حقبرخورداریدخترانازنفقهشامل:مسكن،پوشاک،تغذیهسالموكافیوتسهیالتبهداشتیجهتتأمینسالمت

جسمانیوروانیآنان
3.ازدیگرمصداقهاقانونمدنی،ماده1106-درعقددائمنفقهزنبهعهدهشوهراست.
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هماهنگپرداخت،كمكهزینهعائلهمندیواوالدمستخدمینقانوناستخدامكشوریبهمردان
تعلقمیگیردكهاینموضوعبنابهاعتراضیكیازنمایندگانزن1درصورتعهدهدارشدن
سرپرستیخانوادهبهزناننیزتعلقمیگیرد)مجلسشورایاسالمی،1992(.برمبناینگرش
غالبمردنانآوردرمجموعهسیاستها،سیاستهایحمایتیبرایتسهیلامكاناشتغالمردانو
تبعیتزنازهمسربهمنظورحفظموقعیتسرپرستیومدیریتمرددرخانوادهتدوینشده
است.اینسیاستهاشاملمجموعهایازمرخصیهایبدونحقوقبرایزنانوتسهیلانتقال
محلاشتغالبهمحلزندگیشوهراست.ماده1005قانونمدنیكهاقامتگاهبانوانمتأهلرا
تابعاقامتگاههمسرانشانمعرفیمیكنددراستداللهاینمایندگانجهتتصویبقوانینمربوط
وبافرضفروپاشیخانوادهدرصورتعدمتصویبقوانینتسهیلكنندهدراینحوزهنقش

داشتهاست)مجلسشورایاسالمی،2001،1988(.
فقدانسرپرستمردیكیازمعیارهایقضاوتسیاستگذاربرایبرخورداریزناناز
طرحهایحمایتیبودهاست.ازقوانیناولیهدراینخصوصقانونتأمینزنانوكودكان
بیسرپرستدرمجلساولاست.چنانكهمضامینمذاكراتمجلسنشانمیدهددردوران
پساانقالب،مواجههباوضعیتزنانفاقدسرپرستمرددوگونهبودهاست.نگرشنخست
مبتنیبرنوعیمعلولیتاجتماعیاستبدینمعناكهزنانامكانخودكفاییندارندویكی
ازمصارفزكات،جهتحمایتاززنانفاقدسرپرستمرداست)مجلسشورایاسالمی،
1984(.اینتفكرودرمقابلآنرویكردموافقامكانخودكفاییواستقاللبیشترزنانیكی
ازپایهایترینمبانیومولدمناقشاتدرحوزهتأمیناجتماعیدردورانپساانقالببوده
است.ازسویتفكرگفتمانیكهمردرانانآورومسئولتأمیناجتماعیخانوادهدرنظر
میگیرد،وابستگیمالیزنانبهشوهرانراعاملمستحكمكنندهروابطمیاندوجنسو

جلوگیریازطالقمعرفیمیكند)مجلسشورایاسالمی،1993(.

1.خانمدستغیب
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سخاوتمند  ی برای بازماند  گان
چنانكهمطرحشد؛سرپرستخانوارمسئولاصلیتأمینهزینههایخانوادهاستكهدر
شرایطمعمولبهمردانسپردهمیشود؛بنابراینافرادتحتتكفلدرصورتازدستدادن
اینمستمری قرارمیگیرندكه اجتماعی تأمین نظام سرپرستتحتحمایتمستمریهای
مطابققانونبازماندگانواصالحاتآندرسال63برایبازماندگانمرد25سالوبرای
زنانتازمانازدواجوحتیپسازطالقاست1.بنابهدیدگاهف.ی،كارشناسحوزهتأمین

اجتماعی:
دلیل به اجتماعی تأمین سازمان تعدیلی نقشهای از بازماندگان »مستمریهای 
تحت افراد تعداد و زنان پایین اشتغال دلیل به است، غالب رویكردجنسیتی
تكفلمردان،پسازفوتبیمهپرداز،سازمانگاهسالهاملزمبهپرداختمستمری

بهبازماندگاناست«.
بهروایتح.ن،مدیرحوزهتأمیناجتماعی:

افرادی بهنوعیبیعدالتیشدهاست،درسازمان »اینرویكردحمایتیمنجر 
واجد افراد درحالیكه میكنند دریافت مستمری است سال چهل كه هستند
شرایطدریافتمستمریكهامكانحضوردراشتغالرسمیویابیمهپردازیرا

ندارندازآنبیبهرههستند«.
مطابققانوناحرازعدمتمكنمالینیزوابستهبهادعایذینفعاست)مجلسشورای
بر سیاستگذاری فضای بر حاكم حمایتی جنسیتی رویكرد بنابراین 1985(؛ اسالمی،
سیاستهایمبتنیبربیمهپردازاننیزحاكماستوسازمانامكانتدقیقدرصالحیتدریافت

مستمریبازماندهندارد.

1.قانونالحاقیكتبصرهبهبند1ماده81قانونتامیناجتماعیمصوب1376/6/21
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بازنشستگی متفاوت:
یكیازمناقشاتموجوددرحوزهزنان،اولویتهاینقشیازمنظرسیاستگذاراست.
دوران كاهش سیاستهاییچون مولد زنان برای بازتولیدی نقشهای اولویت بهعبارتدیگر
اشتغالبودهاستواگرچهدردورهایبهسببغلبهمطالباتبرابرانهدرفضایشغلیدر
سیاستگذاریبامخالفتهاییروبروشدهاستاماجریانغالبهموارهبركاهشسالهای
اشتغالزنانوبازنشستگیزودترزناننسبتبهمردانبودهاست.دردههاولانقالبدر
مجلسدومقانونبازنشستگیپیشازموعدبااختالفدهسالهبازنشستگیمیانزنانومردان
تصویبمیشود.دردههدومانقالبباپررنگترشدنمباحثتوسعهایوحضورزناندر
فرآیندتوسعهكشورموردمخالفتقرارمیگیردامادرنهایتروندكاهشدوراناشتغالزنان

تداوممییابد)مجلسشورایاسالمی،1992(.

وظایف مراقبتی عام:
الگویوظایفمراقبتیعاماستكه الگوهایقابلشناساییدراسنادمربوط، ازدیگر

تقسیمبندیهایجنسیتینقشهاكمرنگترمیشوند.

بازتعریف نقش
تفكیكجنسیتینقشهادرمجموعهاسنادمطرحشدهاستامامعاضدتوهمكاریدر
انجامامورخانگینیزدراسنادخاصزنان1درحدتوصیهآمدهاست.یكیازسیاستهای
اجراییبرایافزایشحضورمرداندرامورخانگیونقشپدرانهوكاهشغیبتزناناز
فضایعمومیوشغلی،مرخصیهایپدرانهاستكهاینابزارسیاستینهدرجهتبازتعریف

1.یكیازمصداقهایآنماده37م.ح.م.ز،حقبرخورداریازحمایتومشاركتهمسردرتربیتفرزند
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واقعینقشهابلكهبهعنوانمجموعهایازسیاستهایجمعیتیومشوقفرزندآوری1)مجلس
شورایاسالمی،2017(درمفاهیمموجوددرسیاستگذاریافزودهشدهاست.

درمذاكراتمربوطبهبرنامهششمتوسعهاینسیاستباواكنشیبرخاستهازتفكرمعتقد
بهتفكیكنقشیونقشغالبنانآوریمردانمواجهمیشود؛بنابراین،مرخصیپدرانهرا
غیرضروریتلقیمیكندوكمبودبودجهوعدمامكاناجراییشدنآندربخشخصوصی
بهدلیلالتزامبهعدمدخالتدراینبخشبهعنوانموانعمعرفیمیشوندودرنهایتبه
سهروزتقلیلمییابد)مجلسشورایاسالمی،2017(.برایناساساگرچهاینسیاست
ابزاراجراییجهتبازتعریفنقشیوافزایشحضورمرداندرنقشپدرانهوخانگیتلقی

میشوددرادبیاتسیاستگذاریباهدفیمتفاوتواردشدهاست.

بحث 
چنانكهیافتههانشانمیدهندالگویغالبدرمجموعهسیاستگذاریتأمیناجتماعی
شده تعریف همسری و مادری زن، اصلی نقش كه است تبعی شهروندی الگوی زنان
ازطریق برایزنانبهصورتغیرمستقیمو تأمیناجتماعی ازخدمات بهرهمندی استو
در تمایزمحور گفتمان از برگرفته كه الگو این میگیرد. مردانصورت یا خانواده نانآور
سیاستگذاریجنسیتیدرایرانپساانقالباستتفكیكنقشهارادرراستایاهدافخلقت
وازضروریاتسیاستگذاریدرحوزهجنسیتمیداندوتدویننقشهایمشابهبرایزنان
ومردانراموردانتقادجدیقرارمیدهدودرنتیجهاینرویكردتبعی،نیازبهگسترشوجه
حمایتینظامتأمیناجتماعیافزایشمییابدكهباسازوكارهایبودجهایموجوددرتناقض
است.همچنینحساسیتهایفرهنگیموجودبرتداومرویكردسیاستگذاریتمایزمحوراز
1.اینپیشنهاداولباردرسندمهندسیفرهنگیكشورمصوب1391/12/15شورایعالیانقالبفرهنگیذیلراهبرد
كالن4باهدفجلوگیریازكاهشنرخباروریكلوارتقایآنمتناسبباآموزههایاسالمی،اقتضائاتراهبردیكشور،
مطالعاتفراگیریتشناختیوآمایشوپایشمستمرفراگیریتدربند6-13-اختصاصمرخصیدوهفتهایتولدفرزند

بهپدرمطرحشد.



      302      302

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      302

محدودیتهایاینپژوهشبودكهانجامپژوهشرابامواجههمنفیروبهروكرد.
تأثیر تحت یا و جنسیتی مدرن رویكردهای از برگرفته سیاستها و قوانین از برخی 
جریانهایجهانیدرحوزهزنانبرابریحقوققراردادیزنومردرامبناقراردادهانداین
جهت سیاستها حمایتی وجوه كه است قابلشناسایی اجتماعی تأمین قوانین در نیز الگو
تسهیلاشتغالزنانتحتتأثیرثانویهبودنامراشتغالزناننسبتبههمسریومادریدر
گفتمانغالبتمایزمحور،بامشكالتاجراییمواجهاستوامكاناجراندارد.درنتیجهزنان
زنان و مواجههستند متعدد نقشهای مدیریتهمزمان بامشكل اشتغالرسمی در شاغل
شاغلدراشتغالغیررسمیازكلیهحمایتهامحرومبودهوسازوكارحمایتیوبیمهایدراین

حوزهدرسیاستگذاریتدویننشدهاست.
الگویبرابریوظایفمراقبتیكهبارویكردتمایزمحورواهدافآندرتفكیكنقشها
همخوانیبیشتریداردعلیرغمموافقتسیاستگذارباموانعاجراییمواجهاست.ازطرفی
بهرهمندیازبیمهاجباریدرروابطكارفرما-كاركنممكناستكهخانهداریعمالدراین
تعریفنمیگنجدوسیاستگذارآنرادرقالببیمهاختیاریتعریفكردهاست،دوماینكه
سهمبیمهپردازدربیمهاختیارینیزباشرایطزنانخانهدارهمخوانینداردبنابرایننیازبه
پررنگترشدنوجهحمایتیسیاستهاینظامتأمیناجتماعیضرورتمییابدكهباجهت

سیاستهایكالندولتهادریكراستانیست.
بهنظرمیرسدباتوجهبهتغییروتحوالتجامعهوافزایشتحصیالتوتخصصو
مطالبهونیازبهاشتغالزنانرویكردهایمنصفانهترجنسیتیچونوظایفمراقبتیعامكه
درآنبهنقشپدریوهمسریمردانتوجهبیشتریمیشودوزنانامكانبیشتریبرای
بهرهبرداریازتخصصوتحصیالتخوددرجامعهمییابندهمخوانیبیشتریباشرایط
كنونیجامعهداشتهباشدكهاینرویكردنیازمندبازنگریدرگفتمانجنسیتیتمایزمحور
استكهجهتمناقشاتجنسیتیرابهسمتسیاستگذاریبرمبنایزمینهسوقدهد.وجود
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نهادهایمختلفسیاستگذاردرحوزهزنانبارویكردهایجنسیتیمتفاوتوناهمجهت
برافزایشاینمناقشاتوناهمواریدرزمینهسیاستهایتأمیناجتماعیزنانافزودهاستكه

وفاقمبتنیبرشرایطزمینهمیتواندتناقضاتموجودرامرتفعنماید.

مالحظات اخالقی

مشارکت نویسند  گان
همهنویسندگاندرتهیهمقالهمشاركتداشتهاند.

منابع مالی
اینمقالهبرگرفتهازرسالهدكتریخانممریمابراهیمیوتحتحمایتمالیموسسهعالی

پژوهشتأمیناجتماعیاست.

تعارض منافع
اینمقالهباسایرآثارمنتشرشدهازنویسندگانهمپوشانیندارد.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
دراینمقالههمهحقوقمرتبطبااخالقپژوهشرعایتشدهاست.



      304      304      304

References                                       منابع و مآخذ

- Azadvin, A., & Kashani, J. (2019). The challenges facing the imple-
mentation of social security as a human right. The quarterly Journal of 
Public Law, 10 (60), 9-34.

- Amiri, M.,. Mahmodi, V., Raghfar, H., & Parvandi, Y. (2016). A Com-
parative Theoretical Study of Social Security Systems: Development 
Routing of Iran’s Three-tiered Social Security System. Public Policy, 2 
(4), 9-28.

- Fitz Patrick, T. (2004). Welfare theory, what is social policy. Translated 
by Hormoz Homayonpur. Tehran: Social Security Organization Research 
Institute.

- Bureau of Statistics and Accounts of the Social Security Organization 
(2015). Social Security Organization Statistical Yearbook. Online: https://
bimeh.mcls.gov.ir/fa/news/70047.

- Rezaei, R., Namegh, M., & Arhami, A. (2013). Housewives Insur-
ance, reports of Islamic Parliament Research Center. Available at: http://
rc.majlis.ir/fa/report/show/830919

- Jabari, H. (2004). Gender Attitude to Social Security. Women’s Study, 
1(6), 81-108.

- Seager, J., & Madani, Gh. (2017). Women in the world and Iran. Trans-
lated by seyed Mahdi Khodae. Tehran: Rozaneh.

- Taleb, M. (2003). Social Security. Mashhad: Emam Reza University.
- Tale, P. (2016). Statistical Yearbook. State Welfare Organization of 

Iran.
- Ali Akbari, S. (2017). Characteristics of female-headed households in 

different marital status groups. Amar, 19, 9-15.
- Center for Planning and Information Technology (2014). Statistical 

Yearbook.Tehran: Imam Khomeini Relief Foundation.
- Islamic Consultative Assembly (1983). Detailed Negotiations Of Is-

lamic Consultative Assembly. 23 October 1983. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636474645452911570.pdf

- Islamic Consultative Assembly (1984) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 29 December 1984. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636478121809200207.pdf

- Islamic Consultative Assembly (1985) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 7 April 1985. Available at: https://www.
ical.ir//UploadedData/284/Contents/636479847627688585.pdf

https://bimeh.mcls.gov.ir/fa/news/70047/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1394
https://bimeh.mcls.gov.ir/fa/news/70047/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1394
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/830919
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/830919
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636474645452911570.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636474645452911570.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636478121809200207.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636478121809200207.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636479847627688585.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636479847627688585.pdf


References                                       منابع و مآخذ

305      

- Islamic Consultative Assembly (1987) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly,29 November1987. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636497949624406698.pdf

- Islamic Consultative Assembly (1991) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 24 October 1991. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636508528474685798.pdf

- Islamic Consultative Assembly (1991) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 4 September1991. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636508416684120029.pdf

- Islamic Consultative Assembly (1992) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 9 September 1992. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636517753880739011.pdf

- Islamic Consultative Assembly (1992) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 15 November 1992. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636520387809958148.pdf

- Islamic Consultative Assembly (1996) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 12 March 1996. Available at: https://www.
ical.ir//UploadedData/284/Contents/636534240852682912.pdf

- Islamic Consultative Assembly (2001) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 19 February 2001. Available at: https://
www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636776109273710827.pdf

- Islamic Consultative Assembly (2007) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 27 June 2007. Available at: https://www.
ical.ir//UploadedData/284/Contents/636786574505579835.pdf

- Islamic Consultative Assembly (2009) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 9Agust 2009. Available at: https://www.
ical.ir//UploadedData/284/Contents/636817575440464624.pdf

- Islamic Consultative Assembly (2010) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 12 May 2010 Available at: https://www.
ical.ir//UploadedData/284/Contents/636818507963193216.pdf

- Islamic Consultative Assembly (2017) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 5 January 2017. Available at: http://www.
dastour.ir/Print/?LID=379027

- Islamic Consultative Assembly (2017) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly, 1March 2017. Available at: http://www.
dastour.ir/Print/?LID=379261

https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636497949624406698.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636497949624406698.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636508528474685798.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636508528474685798.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636508416684120029.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636508416684120029.pdf
https://www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636517753880739011.pdf
https://www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636517753880739011.pdf
https://www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636520387809958148.pdf
https://www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636520387809958148.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636534240852682912.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636534240852682912.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636776109273710827.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636776109273710827.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636786574505579835.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636786574505579835.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636817575440464624.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636817575440464624.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636818507963193216.pdf
https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/636818507963193216.pdf
http://www.dastour.ir/Print/?LID=379027
http://www.dastour.ir/Print/?LID=379027
http://www.dastour.ir/Print/?LID=379261
http://www.dastour.ir/Print/?LID=379261


      306      306      306

References                                       منابع و مآخذ

- Islamic Consultative Assembly (2017) Detailed Negotiations Of Is-
lamic Consultative Assembly,15 January2017. Available at: http://www.
dastour.ir/Print/?LID=379016

- Citizen’rights(2017).Charter on Citizens’ rights. Available at:
- http://citizensrights.ir/home/en
- Vice Presidency for Women and Family Affairs, Establishment of kin-

dergartens in the offices that encourage more women to have children 
(2016/5/23) Available at: http://women.gov.ir/fa/news/4169/

- Ministry of Culture and Islamic Guidance (2004). Iranian Values and 
Attitudes. Tehran: National Plans Office.

- -Amoah,J (2016).Gender Analytical frameworks and tools. [On-line], 
available at: https://www.canwach.ca/resource/gender-analytical-frame-
works-and-tools

- -Background brief on fathers’leave and its use (2016), available at: 
https://www.oecd.org/els/family/Backgrounder-fathers-use-of-leave.pdf

- -Cameron, L. (2014). Social protection programs for women in de-
veloping countries. [On-line], Available at:https://wol.iza.org/uploads/
articles/14/pdfs/social-protection-programs-for-women-in-developing-
countries.pdf

- International Social Security Association(2018), mainstreaming gen-
der equality in social security.online:

- https://www.issa.int/en/-/mainstreaming-gender-equality-in-social-security
- -Long.Mandy, C. (2016). Gender Justice and Fraser’s Universal Care-

giver. Unpublished Thesis, Georgia State University.
- - Lindahl, Björn (2018). Paternal leave extremely important to reach 

gender equality. Available at: http://www.nordiclabourjournal.org/i-
fokus/in-focus-2018/nordic-working-life/article.2018-06-14.5410895249

- -Nancy, F. (1997). Justice Interruptus, Critical Reflection on the Post 
socialist Condition, Routledge.

- Gillian, P. (1999). Social Policy: a Feminist Analysis. 2nd edition, 
Routledge.

- Magdalena, S., & Carly, N. (2012). The Human Rights Approach to 
Social Protection. The Ministry for Foreign Affairs of Finland.

-  Sophie Plagerson, Tessa Hochfeld, Lauren Stuart. (2018). Social Se-
curity and Gender in South Africa: Policy Gaps and Opportunities. Jour-
nal Of Social Policy, 1-18. doi:10.1017/S004727941800048

http://www.dastour.ir/Print/?LID=379016
http://www.dastour.ir/Print/?LID=379016
http://women.gov.ir/fa/news/4169/
https://www.canwach.ca/resource/gender-analytical-frameworks-and-tools
https://www.canwach.ca/resource/gender-analytical-frameworks-and-tools
https://www.oecd.org/els/family/Backgrounder-fathers-use-of-leave.pdf
https://wol.iza.org/uploads/articles/14/pdfs/social-protection-programs-for-women-in-developing-countries.pdf
https://wol.iza.org/uploads/articles/14/pdfs/social-protection-programs-for-women-in-developing-countries.pdf
https://wol.iza.org/uploads/articles/14/pdfs/social-protection-programs-for-women-in-developing-countries.pdf
https://www.issa.int/en/-/mainstreaming-gender-equality-in-social-security
http://www.nordiclabourjournal.org/i-fokus/in-focus-2018/nordic-working-life/article.2018-06-14.5410895249
http://www.nordiclabourjournal.org/i-fokus/in-focus-2018/nordic-working-life/article.2018-06-14.5410895249

