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Abstract 
This study aims to analyze the context forming gender inequality in the job 
market and employment through a phenomenological qualitative approach 
based on the lived experiences of women living in Tehran. Hence, a semi-
structured interview was conducted on 23 women from 18 to 68 years old, 
who were selected through purposive sampling to analyze the context of 
gender inequality in the job market and employment. Colaizzi’s method of 
data analysis was utilized. Additionally, coding the text of the interviews 
was done manually. In total, three categories, ten subcategories, and 59 
concepts were extracted. According to the research results, the “Belief in 
gendered division of labor” category, consisting of “The breadwinning of 
men,” “Femininity and its necessities,” and “The status of women in private” 
subcategories; the “Institualization of women’s inferiority” category, 
consisting of “the socialization of women,” “the submission of women,” and 
“male-oriented gender stereotypes” subcategories; and the “predominance of 
patriarchal paradigms” category, consisting of “belief in the superiority of 
men,” “the domination of men,” “the innate empowerment of men,” and 
“neglecting the power of women in the job market” subcategories are some 
of the context forming this phenomenon, which has been reinforced in the 
cultural context ruling over society and families while they are constantly 
being produced and reproduced. 
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Socio-Economic Issues. 
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در بازار  یتیجنس ینابرابر هاینهیبسترها و زم یواکاو

 کار و اشتغال

 

 رانیارشد مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا یکارشناس  حسنلو  فاطمه قره
 

 

   ینیرحسیزهرا م
دانشگاه  ،ه علوم اجتماعی و اقتصادانشکددمطالعات زنان و خانواده،  اریاستاد

 رانیالزهرا )س(، تهران، ا
 

 

 چکیده
و با دهنده نابرابری جنسیتي در بازارکار و اشتغال  های شکل واکاوی بسترها و زمینهپژوهش حاضر باهدف 

 .انجام شده است پدیدارشناختي و مبتني بر تجربیات زیسته زنان ساکن شهر تهران کیفي رویکرداستفاده از 
 نیمه های مصاحبهاند،  انتخاب شده گیری هدفمند که به روش نمونهه سال 81تا  81زن  32منظور، با  به این 

دهنده نابرابری جنسیتي در بازار کار و اشتغال واکاوی  های شکل تا بسترها و زمینه انجام شد ساختاریافته
ها  و فرایندکدگذاری متن مصاحبه شده استفادهها، از روش تحلیل داده کالیزی  گردد. در مرحله تحلیل داده

مفهوم استخراج شد.  95فرعي و  مقوله 81اصلي،  مقوله 2 درمجموعدستي انجام شده است.  صورت به
آوری  نان»های فرعي شامل مقوله ،«کار جنسیتي باور به تقسیم»دهد که سه مقوله  های پژوهش نشان مي یافته

، شامل «نهادینه شدن فرودستي زنان»، «جایگاه زنان در عرصه خصوصي»و « زنانگي و الزامات آن»، «مردان
و « های جنسیتي مردمحورانه باورها و کلیشه»و « پذیری زنان سلطه»، «پذیری زنان جامعه»های فرعي مقوله
جویي  سلطه»، «اعتقاد به برتری مردان»های فرعي؛ شامل مقوله ،«سیطره الگوی مردانه»اصلي  مقوله تیدرنها

، بسترها و «عرصه بازارکار و شغل نادیده گرفتن توانمندی زنان در»و « توانمندپنداری ذاتي مردان»، «مردان
و دائم  داکردهیپ تداومو خانواده  بر جامعهدهنده این پدیده هستند که با بستر فرهنگي حاکم  های شکلزمینه

 شوند.تولید و بازتولید مي

  .یاقتصاد-یزنان، بازار کار و اشتغال، مسائل اجتماع ،یتیجنس ینابرابر :ها واژهکلید
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 طرح مسئله
آن را کانون  توان ياست و م رانکارناپذی هاانسان ياشتغال در زندگ تیاهمنقش و 

از موضوعات  يکی دیترد يب ،یيایپو نیدانست. در جهت ا يو اجتماع يارتباطات انسان

 ,.Estiri et alها است ) اشتغال آن گاهیو جا تیمهم و موردتوجه در حوزه زنان، وضع

از  يکیها در بازار کار  و نرخ مشارکت آن نانکه اشتغال ز ينوع ( به160 :2019

 شود يمحسوب م یهر کشور یاستقالل اقتصاد دیو کل يافتگی توسعه یها شاخص

(Shohani et al., 2019: 152و موفقیت و پیشرفت هر جامعه درگرو استفاده به )از  نهی

رکت درواقع مشا .(Shiri et al., 2018: 2موجود جامعه است ) یها تیها و ظرف تخصص

 مهم توسعه انساني است یها ازجمله شاخص بازار کار و اشتغال مختلفزنان در سطوح 

(Mottagi et al., 2021: 265و ) توسعه از اهداف جزئي ها آنبحران اشتغال  بردن بین از 

 از زنان چنانچه که شده رفتهیپذ واقعیت و این (Anyanwu, 2016: 398است )پایدار 

شد محقق نخواهند  پایدار توسعۀ به باشند، دستیابي محروم جامعه در خود ابتدایي حقوق

(Shohani et al., 2019: 141). 

جوامع بوده و  تغییرات ترین مهم از کار بازار در زنان مشارکت گذشته قرن در یک

زنان . (Shiri et al., 2018: 2-3)همچنان تعداد زنان شاغل نسبت به مردان در اقلیت است 

و اشتغال بازار کار ، از سهم متناسبي در دهند يمرا تشکیل  نیمي از جامعه که ایراني

و نابرابری جنسیتي در بازار کار هنوز یک  (Mottagi et al., 2021: 265) برخوردار نیستند

 جنسیتي حاکي از آن است که نابرابری 8مجمع جهاني اقتصادپدیده ملموس است. گزارش 

 ,Brussevich & Dabla-Norrisاست ) شده برابر دو گذشته دهه بازار کار در دو در

کلیشه  منجر به افراد جنسیت اساس بر که عملي است رفتار یا جنسیتي . نابرابری(1 :2021

 و ها، منابع به فرصت مردان و زنان دسترسي نبودن بیانگر یکسان و شده جامعه بندی

 & Ghanbari) کندي را تهدید تواند نظم و توسعه اجتماعکه مي است جوامع امکانات

Fathi, 2017: 69). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. World Economic Forum 
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های گوناگوني دارد. برابر گزارش مجمع جهاني های جنسیتي ابعاد و شاخصنابرابری

دستیابي »، «مشارکت و فرصت اقتصادی»چهار مؤلفه  ندیبرآاقتصاد، نابرابری جنسیتي نتیجه 

در طي چهار دهه پس از  است.« توانمندسازی سیاسي»و « بهداشت و بقا»، «به آموزش

ی ا مالحظه قابلانقالب اسالمي، نابرابری جنسیتي در دو بخش آموزش و بهداشت به میزان 

کاهش داشته و به سمت برابری حرکت کرده، ولي علیرغم بهبود در دو حوزه آموزش و 

 که يدرحال. ستینبهداشت، رتبه ایران در شاخص نابرابری جنسیتي در کل جهان، مطلوب 

کشور ایران در آخرین  اند،رسیده برابری جنسیتي در بازار کار به کشورها از ریبسیا

)در صورت برابری کامل شاخص معادل  149.1جهاني با ضریب  جنسیتي شکاف یبند رتبه

را  891 کشور رتبه 898 میان یک و در صورت نابرابری کامل، شاخص برابر صفر( در

 نگو، یمن، پاکستان و عمان قرار دارد.کسب کرده و در کنار کشورهایي مانند ک

آن با مردان، مشخص است  ی سهیبا مروری بر وضعیت شغلي و درآمدی زنان و مقا

هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایراني جامعه  یها بخش نیرتریپذ بیکه زنان از آس

اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار  دانشگاهي کشور شده النیالتحص تبدیل به نیمي از فارغ

 Cheshme) درصد است .8، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کمتر از 8255سال 

ghasabani et al., 2021: 77) و  گذاران استیسی اخیر اقداماتي از سوی ها سال. البته در

ه نابرابری جنسیتي انجام شده نهادهای مربوطه برای استقرار عدالت اجتماعي و ارتقای رتب

 و شود مي نگریسته یکسان مردان و زنان به قانون ازنظر باوجودآنکه حال نیباااست؛ ولي 

 مشاغل اشتغال زنان در در جامعه نیز رو به رشد بوده؛ اما سهم زنان عالي آموزش توسعه

 :Mottagi et al., 2021) مدیریتي بسیار پائین است خانه و بخصوص در مشاغل از بیرون

266). 

با در نظر گرفتن این مسئله که هنوز نابرابری جنسیتي در ایران حاکم است و این 

ی در ا مالحظه قابل  پدیده در بازار کار و اشتغال نیز مشهود است و در کشور ایران فاصله

تحقیق حاضر به  رو نیازاهای بازار کار میان مردان و زنان وجود دارد؛  برخي از شاخص

پردازد و به دنبال پاسخ دادن به این  های جنسیتي در بازار کار و اشتغال مي دغدغه نابرابری
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دهنده پدیده نابرابری جنسیتي در بازار  های شکلاساسي است که: بسترها و زمینه پرسش

 کار و اشتغال چیست؟

 پیشینه تحقیق

سهم زنان از  8251 بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در سال

دهد مردان و  درصد بوده است که این امر نشان مي 18درصد و مردان  85تمام مشاغل تنها 

به ازای  دهد که . این آمار نشان ميزنان دسترسي بسیار نابرابری به مشاغل در کشور دارند

شاغل هستند و حقوق و مزایای قانون کار را نزدیک به چهار مرد در کشور  ،هر زن

سال  89نسبت اشتغال به جمعیت باالی  . از طرفي(Mousavi, 2020: 99کنند ) یافت ميدر

این مقدار در  که يدرحال% است؛ 8848کشور ایران مطابق گزارش مرکز آمار زنان در 

در  %،5. در مالزی %،2. در امارات %،1. در بحرین %،29 در ترکمنستان%، 32 ترکیه

بررسي منابع و  .(Rezaee, 2020: 214-218است )% 98 و در قطر% 93 اندونزی

به  زیادیپژوهشگران  که دهد نشان مينابرابری جنسیتي شده در حوزۀ  های انجام پژوهش

بسترها و عوامل  ، کمتر به شناسایيحال نیاند؛ باا توجه کردهموضوع نابرابری جنسیتي 

 توجه شده است. دهنده این پدیده در بازار کار شکل

فرهنگ  که اند داده( نشان 8.18ای داخلي، موفق و همکاران )ه در بین پژوهش

نفس پایین بانوان و ناسازگاری  گذاری کالن، عزت توجهي به سیاست مردساالری، بي

شوند. متقي  مي ی زنان در مناصب ورزشيگر یتصدعواملي هستند که مانع از  محیط شغلي

های سنتي و  نسیتي و تقابل نقشهر چه نابرابری ج اند که ( نشان داده8.11همکاران )و 

های مدیریت سیاسي کاهش  مدرن زنان در جامعه افزایش یابد دستیابي زنان به پست

اجتماعي،  کار میتقس» های با مؤلفهرا  نابرابری جنسیتي( 8.11همکاران ). مهرابي و ابدی مي

مکاران هو  چشمه قصاباني اند. سازی کرده مفهوم« نابرابری فرهنگي، نابرابری فردی

شکاف جنسیتي دستمزد شاغالن بخش دولتي و خصوصي در بازار در تحلیل  (8255)

خیلي  میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایراننشان دادند که نیروی کار 

هستند. شوهاني و مشابه مردان برخوردار  يکه زنان از بازده درصورتيتفاوت دارد؛ 
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قاره هند اگرچه  اشاره داشتند که کشورهای شبه يقیتطب مطالعه( در یک 8251همکاران )

اند، ولي همواره به نسبت کشورهای دیگر منطقه در رشد داشته GIIشاخص  ازلحاظ

 یبرانابر بهتجری به ا مطالعه( در 8251همکاران )شیری و  .بردندوضعیت نامناسبي به سر مي

ای ي شیشهبرق پلهپدیده از  ریستعاا شيناخو باماني زسا تنتصاباو ا ءتقادر ار جنسیتي

ـ  دیفر ملاعوو  سیستميدرون  لـماعو ،تميـسیس ونبر ملاعوپرداختند و نشان دادند که 

ای تأثیر به سزایي دارند و همچنین جنسیت، عاملي ي شیشهبرق پله، در ایجاد شخصیتي

. زندای دامن ميیشهبرقي ش خود به مفهوم پله خودی اثرگذار در انتصاب مدیران است که به

( مفهوم تبعیض جنسیتي را دارای چهار بعد اقتصادی، آموزشي، 8252همکاران )صفری و 

ای مستقیم با رابطه« مردساالری»و « جنسیت»سیاسي و بهداشتي خواندند و نشان دادند که 

نهاد دارند؛ به این معنا که هر چه مردساالری در  های مردمعدم حضور زنان در سازمان

ها محدود گردد،  ها و فرهنگ بیشتر شود و دید جامعه به زنان، تنها به جنسیت آنسنت

 .شدرنگ خواهد  های اجتماعي کمحضور زنان در عرصه

( نشان دادند که 2021) 8های خارجي، بروسویچ و دابال نوریس در بین پژوهش

ردان کمتر است و دهند، نسبت به م هایي که انجام مي زنان چین در قبال فعالیت دستمزد

( نشان دادند که درآمد 2020) 3و همکاران زنانه نیز بسیار پائین است. لیتمان کار سهم بازار

طور آشکار  درصد کمتر از مردان است. اگرچه تبعیض به 9/81طور میانگین  ساعتي زنان به

های بریای مانند ساعات کاری غیرقابل انعطاف روی نابرا مشاهده نشده، ولي باز هم مؤلفه

های  گیری ( اشاره داشتند که جهت2019) 2. مهتااستدستمزد زنان و مردان اثرگذار 

زنند. این مسئله در بازار نابرابرانه، ازجمله مواردی هستند که به تبعیض جنسیتي دامن مي

و  هیپا دونکنند که زنان در مشاغلي فعالیت مي چراکهشود،  تر ميروز پررنگ کار رو به

 .شوند. سید و همکاران مردان محسوب مي ردستیزها، هستند و عالوه بر این درآمد کم

ی زنان عربستان در طول مدت کار خود مسائلي مانند ( نشان دادند که همه2018)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Brussevich & Dabla-Norris 

2. Litman Et Al. 

3. Mehta 

4. Syed Et Al. 
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های فرهنگي و که بیشتر از زمینه اندمردساالری و تفکیک جنسیتي را تجربه کرده

نشان دادند که زنان، هنوز در محل کار با ( 2018) 8جانسون .ردیگمي نشئتاجتماعي، 

با تبعیض نژادی هم  پوست نیرنگاند و عالوه بر تبعیض جنسیتي، زنان تبعیض مواجه

( نشان دادند که تبعیض جنسیتي در بازار کار چین 2018) 3. چنکنندنرم مي وپنجه دست

برابری جنسیتي ترین عوامل نا جنسیتي شده است. مهمهای وجود دارد و موجب نابرابری

های ي، سبک مدیریت و رهبریسازمان فرهنگعدم وجود قوانین و مقررات مناسب، 

 اقتدارگرا در محیط کاری است.

ها غالباً متمرکز بر آمارهای  با توجه به تحقیقات داخلي و خارجي؛ اکثر پژوهش

واکاوی  که به ساله( بوده است. درحالي 9بیش از ) يطولرسمي منتشره و ترجیحاً تحقیق 

دهنده نابرابری در بازار کار کمتر توجه شده است. آنچه مشخص  های شکل بسترها و زمینه

 ؛اند پرداخته يتیجنس ینابرابر لیتحل و يبررس به مختلف جهات از نیشیپ های پژوهش است

 :کرد تقسیم يکل دسته دو به را ها آن توان مي که

 ینابرابرمطالعه  به محتوا لیتحل و هیثانو لیتحل های روش به که يهای پژوهش-الف 

 ها پژوهش نیا .است يمل و کالن شتریب ها آن مطالعه دامنه و حطس که اند پرداخته يتیجنس

 ،يفرهنگ ،ياسیس ،يحقوق ي مانندمختلف عوامل يتیجنس ینابرابر تعیین و لیتحل در

 يفرهنگ عامل ان،یم نیا از که ؛اند کردهرا مطرح  اجتماعي و انهفناور ي،یتجمع ،یاقتصاد

 داشته است. يتیجنس ینابرابر در را نقش نیشتریب

 در و اند پرداخته يتیجنس ینابرابر مطالعه به يشیمایپ روش به که یيپژوهشها-ب

 و فناورانه ،یاقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع مختلف عوامل به پدیده نیا نییتب و لیتحل

 در را نقش نیشتریب يفرهنگ و ياجتماع عوامل انیم نیا از؛ که اند افتهی دست یيایجغراف

 مانده مغفول ها پژوهش نیا در آنچه داشته است. جنسیتي ینابرابر ظهور و قوام پدیده

 .است ي در بازار کار و اشتغالتیجنس ینابرابر دهنده های شکل شناخت بسترها و زمینه

ظهور و تداوم های  با رویکرد کیفي ریشه گذشته، های پژوهش با سهیمقا در حاضر پژوهش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jessica N. Johnson 

2 . Chen 
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به تجربیات زیسته زنان و با روش  اتکابا  را در اشتغال و بازار کار پدیده نابرابری جنسیتي

های نابرابری قرار داده است. بر این اساس تالش شده تا ریشهموردمطالعه ي دارشناسیپد

 های عمیق کیفي واکاوی جنسیتي در بازار کار و اشتغال بنا بر روایت زنان طي مصاحبه

 شود.

 رویکردهای نظری

، مطابق با سنت این روش، شده انجامپژوهش حاضر با استفاده از روش کیفي  که یيازآنجا

این مسئله به معنای خالي بودن ذهن از مفاهیم و  حال نیبااقصد نظریه آزمایي نداریم 

ه چارچوبي ارجاعي و استنادی بهر عنوان بهرویکردهای نظری نبوده و از چارچوب مفهومي 

 که در ادامه بدان پرداخته شده است. شده گرفته

 نابرابرى جنسیتى

به  ای ند ومحدود کن را توانند گروهيميشود که  اطالق مي یيندهایبه فرآ ینابرابرمفهوم 

 عدم قیتواند از طريم ینابرابر .برسانند بیآساز مردم  خاصيطبقه  ي واجتماع تیوضع

 ,Marmot)ید آ دیپد ياجتماع یهاشهیکل وعیش ای وآمیز  تبعیض نیقوان ،درک جامعه

2020: 28). 

نابرابر سرمایه )اقتصادى،  یافتن درواقع عبارت است از توزیع نابرابرى جنسیتى

یعنى در دست  زن و مرد و در مفهومي دیگر فرهنگى، نمادى و اجتماعى( بین دو جنس

از صورت کامل  بهای که یک جنس  گونه هاى جامعه بهها، مزایا و موهبت موقعیت داشتن

 .(Ghanbari & Fathi, 2017: 70)ای نبرد بهره هیچو دیگرى از آن  باشد آن برخوردار

دو مفهوم از  نیدر نظر گرفته شده است؛ اما ا يتیجنس یاغلب معادل برابر يتیعدالت جنس

ترین ابعاد عدالت  یکي از مهم . عدالت جنسیتي،(Alasvand, 2018: 69) زندیمتما گریکدی

. مفهوم عدالت جنسیتي در (Abedini et al., 2019: 434)شود  اجتماعي نیز محسوب مي

شود. دین نیز بر این مسئله تأکید دارد که وظایف باید میان زن و مرد  دین هم مشاهده مي
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 :Estiri et al., 2019دهند )تقسیم شود تا هر دو بتوانند به زندگي خود در جامعه ادامه 

163). 

 جنسیتی کار میتقسنظریه 

 کار جنسیتي تبیین نموده که نظریه تقسیم ای در مورد پدیدهنظریه 8شوالمیت فایرستون

 دمثلیتولشناسي  ی زیستکار جنسیتي را نتیجه نام دارد. این نظریه تقسیم« طبقات جنسیتي»

مؤنث یا ) يبدنشود، بر اساس فیزیک  داند؛ یعني نوزاد از همان زماني که متولد مي مي

گیرد. او معتقد است که همین تفاوت میان دو مذکر(، مورد قضاوت اطرافیان قرار مي

 ,Blackledge)جنس بوده که اولین طبقات جنسیتي را به وجود آورده و شکل داده است 

2020: 291). 

 نابرابری جنسیتی بلوم برگنظریه 

ای مارکسیستي دارد و بر جایگاه اقتصادی زنان ، ریشه3نظریه نابرابری جنسیتي بلوم برگ

متمرکز شده است. بلوم برگ به این نتیجه رسید که جایگاه و قدرت اقتصادی زنان، بر 

دان، مر ازحد شیبها اثرگذار است. فعالیت اجتماعي  آن منزلت اجتماعي و قدرت سیاسي

ها را در اجتماع باالتر  گردد و فعالیت اقتصادی زنان، جایگاه آن باعث محدودیت زنان مي

شود. بلوم برگ این را اضافه کرد که عدم  برد و باعث افزایش نفوذ در خانواده ميمي

زند و سطح آن را قدرت اقتصادی زن، خود عاملي است که به نابرابری جنسیتي دامن مي

گیری مسائلي مانند  چون بدون داشتن نفوذ اقتصادی، زن رسماً در تصمیم دهد؛افزایش مي

 .(Treas & Tai, 2016: 498)بازد قافله را به مرد مي باروری، تعداد فرزندان و تحصیالت،

 روش تحقیق

رویکرد کیفي و روش پدیدارشناسانه به واکاوی بسترها و  از استفاده با حاضر پژوهش

 از پرداخته است. پدیدارشناسي یکيدهنده نابرابری جنسیتي در بازار کار  های شکلزمینه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shulamit Firestone 

2. Blumberg 
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 عمیق درک منظور که به تفسیری است پارادایم نوع از کیفي و مطالعات رویکردهای

 در .(Rigi et al., 2019: 21) دارددر یک پدیده خاص کاربرد  انساني های زیسته تجربه

 سازی مفهوم و درک تجربه، چگونگي شود و به مي شپرس پدیده پدیدارشناسي، ماهیت

منظور شناخت بیشتر پدیده  پژوهشگر به(؛ Cossham, 2017: 28)شود  مي پدیده توجه

 پردازد. نابرابری جنسیتي از طریق تعامالت اجتماعي نزدیک، به توصیف و تفسیر آن مي

این پژوهش زنان شاغل در شهر تهران هستند. در رویکرد  موردمطالعهجامعه 

شوند که تجاربي در خصوص پدیده  ها از افرادی گردآوری مي داده پدیدارشناسي غالباً

 استفادهگیری گلوله برفي  گیری هدفمند یا نمونه از روش نمونهو عموماً موردنظر دارند 

، از بین در این تحقیق کننده کتافراد مشار .(Creswell et al., 2007: 220) شود مي

های مختلف زنان، شامل زنان متأهل و مجرد با سطح تحصیالت مختلف و وضعیت  گروه

ها حداکثر در فرایند انتخاب نمونه ؛ بنابرایناند سني و اشتغال متفاوت انتخاب شده

 گوناگوني لحاظ شده است.

اشباع داده  احبه بیستممصدر که  های عمیق انجام شد زن، مصاحبه 32درمجموع، با 

مصاحبۀ دیگر نیز انجام شد. فرایند تحلیل  سه بیشترحال، برای اطمینان  ؛ بااینگردیدحاصل 

بود. پیش از آغاز فرایند تحلیل  روش هفتگانۀ کالیزی مبتني برها در این پژوهش  داده

های  برداشت ،نابرابری جنسیتيهای شخصي از پدیدۀ  پژوهشگر با بیان تجربهها، ابتدا  داده

و   گذاشته است. مرحله بعد، پس از انجام هر مصاحبه آغازشدهخود از پدیده را کنار 

در پژوهش و  کنندگان شرکت، فایل صوتي هر مصاحبه را که با اجازه کامل از پژوهشگر

طور  به، ازآن پس سازی نموده و کامل پیاده طور به، شده ضبطرعایت کامل اصول اخالقي 

ی تالش شده در مراحل بعد ار خوانده و به درکي از کلیت آن رسیده است.چندین ب کامل

ازآن، در  و پس شده هیها ته غیرتکراری و غیرهمپوشان در مصاحبه نظرات مهم فهرستي از تا

ای،  مرحله، توصیفات زمینه نیازا . پسشودبندی  دستهمضامین یا  «واحدهای معنایي»قالب 

ارائه شده است. دربارۀ پدیدۀ موردنظر  شوندگان مصاحبهساختاری و ترکیبي از تجربۀ 
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ها  ها، ادغام یا حذف مفاهیم اولیه، مضامین و مقوله درواقع بعد از پایان مرحلۀ اول با مقایسه

 .ه استها انجام شد استخراج و فرایند تحلیل داده

های کمّي،  کیفي، با پژوهش هایچگونگي دستیابي به اعتبار و پایایي پژوهش

 ،8اعتبار یارهایمع( 8519) نکلنیل و گوبا ،يفیک پژوهش های روش یبراتفاوت است. م

 :Bryman & Bell, 2015)اند  را مطرح کرده .نانیاطم تیقابل و 2انتقال ،3دییتأ تیقابل

دستیابي به اعتبار و اطمینان از  منظور بهدر این تحقیق، پژوهشگر تالش نموده تا  .(217

را  شونده مصاحبه هیدییتأ، در طول هر مصاحبه، شوندگان مصاحبهصحت فهم معنای ذهني 

در خصوص درک دقیق آنچه وی روایت نموده، کسب نماید. عالوه بر این، در فرایند 

و در مرحله بعد کدهای  شده انجامکدگذاری، ابتدا کدگذاری اولیه توسط نویسندگان 

 منظور به تیدرنهااند.  ر گرفتهمورد اجماع قرا آمده دست بهی ها مقولهو  شده استخراج

در بخش  شوندگان مصاحبهی ها قول نقلکاهش شائبه تفسیرهای شخصي و افزایش اعتبار به 

 ها، استناد شده است. یافته

نفر متأهل  89 هستند که تهرانزن ساکن شهر  32کننده در این پژوهش،  افراد شرکت

نفر  5فر کارشناسي ارشد و ن 81نفر تحصیالت کارشناسي،  .نفر مجرد بودند.  1و 

کننده در این  حفظ محرمانگي مشخصات زنان شرکت باهدفتحصیالت دکتری داشتند. 

 شوندگان استفاده شده است. جدول از مصاحبه هرکدامهای مستعار برای  پژوهش، از نام

 شوندگان است. از مصاحبه هرکدام( بیانگر اطالعات مربوط به 8)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Credibility 

2. Confirmability 

3. Transferability 

4. Dependability 
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 شوندگان مصاحبهسیمای . 0جدول 

Table1. Participants Characteristics 
 شغل تحصیالت سابقه کار سن تأهل نام مستعار ردیف

 بازاریابي و فروش کارشناسي ارشد سال 4 سال 26 مجرد زهرا 1

 کارشناس اداره دولتي کارشناسي ارشد سال 7 سال 31 متأهل مهدیه 2

 کارشناس اداره دولتي دکتری سال 9 سال 35 متأهل سرور 3

 مدرس دانشگاه دکتری سال 8 سال 38 متأهل سمیه 4

 متخصص ارتوپد دکتری سال 10 سال 40 متأهل ترانه 5

 کارشناس اداره دولتي کارشناسي ارشد سال 10 سال 36 متأهل مونا 6

 کاسب )پوشاک( کارشناسي ارشد سال 6 سال 35 مجرد سمیرا 7

 وپرورش آموزش کارشناسي ارشد سال 27 سال 52 متأهل طیبه 8

 روابط عمومي کارشناسي سال 10 سال 32 متأهل میترا 9

 اری شرکت خصوصيحسابد کارشناسي سال 5 سال 24 مجرد مریم 10

 پرستار دانشجو دکتری سال 7 سال 39 متأهل ندا 11

 دیوان محاسبات کارشناسي ارشد سال 29 سال 51 متأهل مهرنوش 12

 وپرورش آموزش کارشناسي ارشد سال 27 سال 47 متأهل فریبا 13

 فروش موبایل() کاسب کارشناسي سال 4 سال 27 مجرد آزیتا 14

 مددکار اجتماعي شهرداری کارشناسي ارشد سال 11 سال 38 متأهل فرشته 15

 کارشناس اداره دولتي کارشناسي سال 7 سال 29 متأهل پری ناز 16

 حسابدار شرکت خصوصي کارشناسي سال 4 سال 28 مجرد عاطفه 17

 منشي شرکت خصوصي کارشناسي سال 3 سال 25 مجرد صدف 18

 کارشناس تأمین اجتماعي کارشناسي ارشد سال 18 سال 41 متأهل مینا 19

 مشاور امالک() آزاد کارشناسي سال 8 سال 29 مجرد لیال 20

 احوال ثبت کارشناس کارشناسي ارشد سال 13 سال 36 متأهل ریحانه 21

 کنترل کیفیت شرکت خصوصي کارشناسي سال 6 سال 27 مجرد یاسمن 22

 کارشناس امور مالیاتي کارشناسي ارشد سال 24 سال 46 متأهل هانیه 23

 های تحقیق یافته

های کیفي در  با توجه به ساختار کدگذاری داده شده انجامهای عمیق  در این بخش مصاحبه

وتحلیل کیفي و  کالیزی، تلخیص و مورد تجزیه  و روش تحلیل داده رویکرد پدیدارشناسي
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های  ای در تفسیر مفاهیم و مقوله تفسیر قرار گرفته است. در این خصوص برای آنکه شائبه

ای عیناً  به لحاظ سوگیری شناختي ایجاد نگردد، با ساختار متن محاوره شده استخراج

های  ار آورده شده تا ضمن افزایش اعتبار دادهها با برچسب نام مستع ای از مصاحبه بریده

های مستقیم و روایتگر مضامین پدیده  های تحلیلي مبتني بر نقل و قول پژوهش، یافته

 نابرابری جنسیتي در بازار کار باشد.

ی نابرابرهای  بسترها و زمینههای عمیق کیفي دربارۀ  وتحلیل مصاحبه نتیجۀ تجزیه

نهادینه »، «کار جنسیتي تقسیم»اصلي باور به  مقولۀ سهارندۀ ، دربردجنسیتي در بازار کار

 .است «سیطره الگوی مردانه کار»و « شدن فرودستي زنان

 کار جنسیتی باور به تقسیم-0

کند که  مي فرما حکم جامعه در را خاصي فرهنگ جنسیتي، کار تقسیم دیدگاه و نگرش به

های زنانگي و الزامات  واسطه ویژگي زنان بهشوند و  آور تلقي مي عنوان نان در آن، مردان به

کنند. آنچه از  های درون خانواده هستند و کمتر به بازار کار ورود مي آن ملزم به فعالیت

کار جنسیتي را یکي از  توان باور به تقسیم مبرهن است؛ مي شده انجامهای  تحلیل مصاحبه

اشتغال دانست که شامل سه زیر دهنده نابرابری جنسیتي در بازار کار و  های شکل زمینه

« جایگاه زنان در عرصه خصوصي»و « زنانگي و الزامات آن»، «آوری مردان نان»مقوله 

 است.

 آوری مردان نان

ها و منابع درآمدی  آوری مردان، عقیده دارد هزینه ساله در مورد اعتقاد به نان 31عاطفه، 

 برد: مردان را زیر سؤال ميآوری  باید منصفانه بین زوجین توزیع شود و سنت نان

 نیستن، خوب ازشون خانواده آور نان ها خانم که بشه مربوط این به داره امکان»

 فکر کنن؛ ولي این درست نیست. من تأمین رو زندگي های هزینه که ره ينم انتظار

 خوبي جایگاه یه به تالش نکنه یه زن که نمیشه دلیل منطقي نیست؛ این کنم يم

 به داره؛ خوبي اجتماعي مرتبه داره خوبي جایگاه که یه شخص وقتي خب برسه؛
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 تا بهتره خیلي خودش برای و تره اکتیو و تر فعال خودش داره بیشتری احترام طبع

 «بگیریم نظر در رو خانواده بودن آور نان قصه اون بیایم

تر شده  کمرنگآوری مردان در جامعه  ساله با تأکید بر اینکه سنت و نگرش نان 29سرور،

توان مشاهده کرد؛ او نیز در مورد عدم  هایي از این دیدگاه را مي است؛ ولي هنوز رگه

 کند که: آوری مردان، چنین اشاره مي پذیرش زنان در فرهنگ جامعه به دلیل تفکر غلط نان

 مرد چون .بود مرد با حیترج و بهتره باشه خونه تو زن کردن يم فکر قبالً جامعه تو»
 و کارها و خانوم يول دوننیم آور نان و دوننیم خانه از رونیب یکارا یبرا ور

خوب یه کم  يول هم هست هنوز يمیقد تفکر اون و فشهیوظ خونه یتایمسئول
 «شده تر کمرنگ

ساله و حسابدار یک شرکت خصوصي است  .3با نظرات عاطفه و سرور، مریم  راستا هم

 نقد بهآور بودن مردان را  تأکید بر کیفیت انجام وظایف در مشاغل مختلف دارد و بحث نان

های تخصصي را مطرح  کشد و فقدان توزیع و کسب جایگاه شغلي مبتني بر شایستگي مي

 کند که:مي

آور باشند هر دو نفر دارن با هم کار مي  که آقایان نان اینطور نیست واقعاًدیگه »
ساالری باشه بگه که کي میتونه برا من  کنن؛ منطقیش اینکه کارفرما دنبال شایسته

 « کار بهتری انجام بده؛ نه اینکه چون این نون آوره من بهش حقوق بیشتری بدم

 زنانگی و الزامات آن

تأثیر خصوصیات زنانگي  تحت را کار بازار در تيجنسی نابرابری شونده مصاحبه زنان برخي

مشاغل موجب  پذیرش از ترس و کافي نفس اعتمادبه کنند. نداشتن و الزامات آن معرفي مي

ساله،  38مردان در عرصه اشتغال گردد؛ زهرا،  شتریبزنانگي اهرم تحکم  های ویژگيشده تا 

کند و در این  عنوان یک صفت مختص زنان معرفي مي ویژگي احساسي بودن زنان را به

 دارد: زمینه اظهار مي

 زنانه ویژگي یه سری کنن ورود درش تونن مي ها خانم که مردا میگن مشاغلي»

 میکن يم برخورد احساسي خیلي میخواد، از نظر اونها ما تو برخورد با ارباب رجوع
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توی  رو بنفس کافي اعتماد زنان کنم يم احساس نفس مون پائینه. منم اعتمادبه و
 «های حساس ندارن پذیرش پست

زنان را عامل این دیدگاه  تر فیضعساله نیز توان جسماني  28همسو با نظر زهرا، مونا 

 کند که: داند و در مورد نابرابری ناشي از سوءاستفاده از احساسات زنانه چنین بیان مي مي
 نیا که تر فیضع يبدن قدرت لحاظ از که زنبه  شهیم نگاه که نهیآ نابرابری شهیر»

 بودن ریپذ تیمسئول يحت ای دارن که یهررفتار و بشه گذاشته فرق شهیم باعث
 «ها خیتوب به نسبت بودنش تر حساس خانمها

 گاه زنان در عرصه خصوصیجای

های مدیریتي  و تصاحب پست های اجتماعي حضور زنان در صحنه ی نیست کهتردید

و  فرودستي زنانموجب  تفکیک جنسیتي باشد که مبتني بر نظریهفرصت  تواند یک مي

ها در مشاغل سطح کالن شده است و این امر ناشي از  کمرنگ شدن عرصه حضور آن

در بازار و کار  قدرت، کنترل و هدایتتصاحب  برایایدئولوژی طبیعت مردانه  تفکرات و

ساله و مدرس دانشگاه بر عدم باور جامعه به توانمندی زنان برای  21و اشتغال است. سمیه، 

 عي و خصوصي اشاره کرد که:های اجتما حضور در عرصه

تونن حتي کاندیدای ریاست جمهوری بشن اما این مسئله واسه مردم  ها مي خانم»
جا نیافتاده که یک خانوم میتونه به اندازه یک آقا توی مسائل و مشکالت شرکت 

تاریخ کشورمون رو نگاه کنیم از ابتدا چه در  آگهکنه و مدیریت داشته باشه. 
های  یي بودند که پستها خانمر دوران جنگ چه بعد از جنگ دوران انقالب چه د

مدیریتي داشتن و به حق خیلي موفق بودن و تونستن کارهای خیلي بزرگي انجام 
 ها خانمبدهند اما متاسفانه این هنوز جا نیفتاده. باور ندارن بسیاری از افراد که 

 «بدنمیتونن توی پستهای کلیدی قرار بگیرن و کارهای مثبت انجام 

سال سابقه کار دارد در مورد  81ساله که کارشناس ارشد تأمین اجتماعي هست و  8.مینا، 

های برتر نسبت به زنان و به حاشیه راندن زنان برای  تالش مردان برای کسب جایگاه

 کند که: پایه اشاره مي تصاحب مشاغل دون
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و  گیرنیه قرار ميتو محیط کاری ما که یه ارگان دولتي هست غالباً زنان تو حاش»
ی برتر شغلي دست پیدا کنن. خب هستن افراد کمي هم که ها تیموقعنمیتونن به 

به  خوان ينمتونستن تا مدارج میاني پست بگیرن، ولي تعدادشون کمه. آخه مردان 
 «راحتي موقعیت شغلي شون و منافع شغلي و قدرت شون رو از دست بدهند 

مینا، به حاشیه کشاندن زنان برای مشاغل سطوح پائین و  همسو با نظرات ساله نیز 38زهرا، 

 کند که: اشاره مي داند و عدم کسب مقامات مدیریتي را به علت تفکر مردساالری مي

جایگاه شون رو از دست  خوان ينمبرخي مردان توان مدیریتي اصالً ندارن ولي »
زنان به حاشیه بدن. رو این حساب پست مدیریتي انگار برای اونها ساخته شده و 

 «دن شونو از دست مي . اگر هم زني بیاد اعتراض بکنه اول از همه شغلاند رفته

راستا با نظرات مینا و زهرا، در مورد حاشیه بودن زنان در انتصابات و  ساله نیز هم 2.فریبا، 

ي قوانین متعصبانه در بازار کار که ناشي به گاههای سازماني وجود قوانین ضعیف و  پست

 شود؛ اشاره دارد که: زیردستي زنان مي

که خانوما باید زیردست اقایون کار  نهیآدر اداره ما یه قانوني وجود داره اون هم »
بکنند و به یه اقا گزارش کاراشونو بدن حاال هرچقدر هم که تجربه و تخصص 

وقتي جلسات شورای اداری داریم اقایون در جلسه  مثالًداشته باشن فرقي نداره 
کارشناس باشن اگر حتي یه خانم مدیر هم وجود داشته  آگهکت میکنن حتي شر

 «برای حرفش اهمیتي قائل نمیشه اصالًباشه در جلسات 

 نهادینه شدن فرودستی زنان-2

ساز تفکیک جنسیتي در  گیری نابرابری جنسیتي و زمینه هایي که در شکل یکي از مقوله

اصل زبردست بودن  در جامعه است. درواقع شود؛ نهادینه شدن فرودستي زنان مشاغل مي

پذیری زنان و  پذیری زنان، سلطه در بازار کار ناشي از جامعه مردان و زیردست شدن زنان

  و داشته نگههای جنسیتي مردمحورانه است که مردان را یک گام باالتر  باورها و کلیشه

 داند. ا ميوکاره برخي امور در کسبصالحیت و قابلیت انجام را فاقد زنان 
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 پذیری زنان جامعه

پذیری مبتني بر تبعیض و فرودستي زنان و مفهوم یا معنای تبعیض بنا بر  فرایندهای جامعه

 دهنده شکلاجتماعي  -روایت زنان گویای این مطلب است که بسترهای فرهنگي

ساله راجع به  38پذیری جنسیتي زنان در عرصه بازار کار و اشتغال شده است. زهرا،  جامعه

 کند که: بیان مي نیچن نیاپاافتاده  گماردن زنان برای انجام امور پیش

کردن با  تیریکردن مد تیبوده که هدا یجور نیا شتریکار من ب طیمح در»
کار  نیا یوتریکامپ یانجام دادن کارا ستمیبا س ی کهدفتر یو کارا بوده ونیآقا
که اآلن دارم  یا که باتجربه کنم يمفکر خانم  کی که نیبا خانوما بوده با ا شهیهم

بدن  ور شیامثالً هم تیریو مد تیهدا نیا یيراهنما نیکه اگر ا کنم يفکر م
 «شه يحاصل م یبهتر يلیخ جهیبهتر نت يلیخانم خ کیدست 

در یک شرکت در بخش روابط عمومي مشغول به کار است، نقدی ساله که  23و یا میترا، 

 کند که: کند و بیان مي پایه مي بر روال استخدام زنان در مشاغل دون

 که یموارد شتریب میشیم متوجه میبنداز استخدام یها يآگه به نگاه هیآگه »
 و يمنش مثل ؛هست نییپا سطح های شغل در کنند استخدام رو ها خانم حاضرند

که زنان صرفاً برای اینکه  نهیآ؛ اعتقادشون به دارن ينییپا يلیخ یایمزا و حقوق
بیان بیرون خونه و مشغولیتي داشته باشن میان سر کار. توجه زیادی به نقش زنان تو 

 «مشاغل سطح باال نمیشه.

های زنان دارد و فرایندهای  ساله اعتقاد به عدم باور جامعه به توانمندی .3مریم 

داند و شایسته محوری در کسب  پذیری زنان را مبتني بر تبعیض و فرودستي زنان مي جامعه

 کند که: هایش اشاره مي داند؛ او در صحبت های شغلي را اصل درست استخدام مي جایگاه
سر کار ما هم مدیرا میان امتیازات بیشتر رو میدن به مردا. میگن اونا نو آور خونه »

 شغل بود تر ستهیشا که يهرک دیبا موضوع نیا با خالفمم منهستن. یعني چي؟ 
 گهید یجا بره آوره نون که هخودش مشکل نیا باشه داشته یبهتر یایمزا و بهتر
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 ها خانم ای کارفرما مشکل نیا کنه شتریب رو خودش یها يستگیشا ای کنه کار
 «ستشین

های کمتری برخوردارند و  آنچه مشخص است، باورهای جامعه به اینکه زنان از توانمندی

توانند وارد بازار کار شوند، موجب شده تا مشاغل سطح  های جنسیتي مي متناسب با ویژگي

مشاغل و با هر  هرگونهها واگذار گردد و زنان به لحاظ برخي تنگناهای مالي، به  پائین به آن

شود که ناشي از  ی برای فرودستي زنان ميزیآو دستدهند. این حربه ن ميسطح درآمدی ت

 قدرت است. منصبان صاحبی عوام گونه مردان و ها یریسوگباورهای سنتي و 

 پذیری زنان سلطه

پذیری زنان  شونده نابرابری جنسیتي در بازار کار را تحت تأثیر سلطه برخي زنان مصاحبه

نفس کافي و ترس از بیکار شدن  اعتمادبه نداشتندانند که به خاطر فقدان امنیت شغلي و  مي

سال در یک بوتیک پوشاک مشغول به کار  8ساله که به مدت  29افتد. سمیرا،  اتفاق مي

 :است، اشاره داشت
زنان به خاطر رفتار احساسي شون توانایي نه گفتن شون نسبت به زنان توی محیط »

نفس کمتر،  کار پائین تره؛ اینم میتونه دلیلش همین باشه که زنان به خاطر اعتمادبه
 «دن سریع احساساتشون رو بروز مي

ها باعث ساله عقیده دارد اعتقاد مدیران مرد نسبت به یکسان نبودن توانمندی 28مهدیه، 

 کند که: هایش اشاره مي نابرابری شده است، او در صحبت
بعضي  شده ندارن؛ ولي یکساني سطح توی آقایون و ها خانم اوقات درسته برخي»

 یکسان سطح شون داشتن گذشته در که تجربه و استعداد علمي، لحاظ از مواقع

 دیده نگاه یک با مرد و زن که میشه باعث دیدگاه اکثر مدیران خب ولي بوده؛

 «باشن داشته تفاوتها یکسری و نشن

جویي  بازی در مناصب دولتي اشاره دارد که قویاً سلطه نیز به بحث پارتي ساله 93طیبه، 

 کند که: هایش بیان مي مردان را در محیط کاری به عینه لمس کرده است. او در صحبت
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 معموالً هست وزارتخانه سطح در و يدولت کار چون مخصوصاً ما کار طیمح یتو»
 يپارت اگر يعنی نباش داشته يپارت که برسند باال مدارج به توننیم یيها خانم تنها

 تاًینها کارشناس کی عنوان به همچنان دیبا يبکن تالش همهرچقدر  يباش نداشته
 «يبمون يباق مسئول کارشناس

 های جنسیتی مردمحورانه ا و کلیشهباوره

ساز نابرابری جنسیتي در بازار کار و اشتغال باورها و  زمینهعوامل  ترین مهم از یکي

های مشترک فرهنگي درباره رفتار،  باور های جنسیتي مردمحورانه هست که ناشي از کلیشه

پذیر شدن با این  مرورزمان در مسیر جامعه های مردان که به صفات شخصیتي و سایر ویژگي

اهمیت تلقي کردن اشتغال زنان در  ساله نیز در مورد بي 8.؛ هانیه، اند ها خو گرفته باور

 کند که: اشاره مي نیچن نیامحیط کاری 

 ها آن مقابل در ای کنند مقابله ونیآقا با بخوان که این حوصله ها خانم از يبعض»
 کار يآرام طیمح یتو دهند يم حیترج و ندارند را بخوان رو حقشون ای ستنیباا

 «بگذرونن رو شون يزندگ بتونن و بشه يط شونیکار دوره و کنند

 گوید: ها مي نیز در مورد باورهای غالب مردمحوری و حقوق دستمزد آن ساله .3 ،مریم
 منظورم تحصیالت و مهارتشونه() یکسان شرایط تو حقوقشون داریم مرداني که»

 در خصوصاً فراهمه براشون بیشتری شغلي یها فرصت و هست خانوما از بیشتر
 «وکالت و مهندسي یها رشته

و تغییر نگرش  های فرهنگي تبعیض در بازار کار و اشتغال ساله هم در مورد ریشه 2.فریبا،

 کند که: گونه بیان مي مدیران زن توسط مدیران ارشد این
 اما زارهینم کسر و کم را یزیچ کنه يم تالش چقدر خانم هی آقا یکارها برابر در»

 شهینم دهید کارشاصالً  خانم اون با ادیب راه نخواد اگر ریمد اون هم باز درنهایت
 هشتریب دید نیا وپرورش آموزش تو داره وجود ها خانم به نسبت يخاص دید کی و
 تونمینم خانم کی عنوان به من يول هخانم کی ریوز معاون خودمون االن ما

 ذهن ماست رکلیمد که یيآقا نکهیا خاطر به بذارم ونیم در شانیا با را ها تیواقع
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 خودش که یزیچ اون .ها خانم از يبعض به نسبت داده رییتغ کالً را شانیا
 «هتأسف باعث واقعاً نیا و کرده پر ذهنشون تو خواست يم

 سیطره الگوی مردانه کار-7

گیری نابرابری جنسیتي در بازار کار الگوی  های شکل یکي از بسترسازها و زمینه

تقریباً در همه مشاغل سیطره پیدا کرده است. این الگوی مردمحوری مردمحوری است که 

جویي مردان، توانمندپنداری ذاتي مردان  ناشي از اعتقاد و باور جامعه به برتری مردان، سلطه

 و نادیده گرفتن توانمندی زنان در عرصه بازار کار و شغل است.

 قاد و باور جامعه به برتری مرداناعت

 و زنانه دسته دو به ها شغل کیو تفک بندی دسته موجب مردانه برتری هب باور و اعتقاد 

است. این باورپذیری برتری مردان در بازار کار ریشه در اعتقاد به توانمند بودن  شده مردانه

عنوان  های بیولوژیکي و طبیعت مردانه به دارد و ویژگي از خانههای خارج  مردان در فعالیت

ساله که کارشناس یک  35شود. در این خصوص پری ناز،  یک شاخص برتری تلقي مي

بینند که برخي از زنان  های اعتقادی مرد برتر بیني را در این مي اداره دولتي است، ریشه

 کند که: اند؛ او اشاره مي شدهصرفاً به خاطر گذران وقت و نه برای مخارج زندگي شاغل 
 کار به یازین نکهیا ای انیم سرکار تفنن یبرا ها خانم کنند مي فکر مردا از یاریبس»

 يحت ای باال های پست تصاحب یبرا دارند تیارجح انیآقا شهیهم نکهیا ای ندارند
 مثالً دنیکش کنار رو خودشون شهیهم هم ها خانم از یتعداد نکهیا ای و کردن کار
 «ندهند دست از را کارشان که بمونن یحد در کردن يسع داشتند کار به ازین اگر

به  ها طیمحبرخي مشاغل ماهیتاً مختص مردان است و واقعاً کار کردن زنان در آن  اگرچه

است و باور جامعه در مورد  ریانکارناپذي امری کیولوژیزیفخاطر قدرت جسماني و شرایط 

کار در معادن با شرایط روحي و  مثال عنوان بهرسد؛  نوعي منطقي به نظر مي این مشاغل به

های جنسیتي فراتر از حد انتظار  ها و تبعیض حال تفاوت جسماني زنان سنخیتي ندارد؛ بااین

کر مرد برتر بیني ساله در مورد تناقض تف 38پیش رفته است. زهرا،  توسعه درحالدر جوامع 
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در برخي مشاغل نگاهي انتقادی دارد که مردان در مناصبي که از سطوح درآمدی باالتری 

ی ریکارگ بهپایه اعتقاد به  اند؛ اما در مشاغل دون برخوردارند، زنان را از مدار خارج کرده

سخت ی ها که زنان در همه عرصه زند يمی شمالي را مثال ها استانزنان دارند؛ او یکي از 

؛ اما در مناطق دیگر ایران برخي مشاغل کامالً کوشند يمی مردان پا بهی( پا کار يشالمانند )

 است: شده کیتفک
هایي که  های خیلي بیشتری دارن نسبت به خانم ها مسئولیت توی مازندران خانم»

تبعیض  اصالً کنم يمتوی پایتخت یا شهرهای بزرگ زندگي میکنن احساس 
ها توی همه کارها با آقا،  جنسیتي و نابرابری نمیشه گفت کمتره ولي خانم

کار جنسیتي  ی. تقسیمدی یکارها یتوهمسرشون یا پدرشون، مشارکت دارند 
 «کشي شده استتوشون کمتر خط

 جویی مردان سلطه

بری گیری و شدت دهي پدیده نابرا سکسیسم(، یک وجه شکل) باورپذیری به برتری مردانه

آن مربوط به باورهای جامعه در عدم توانمندی  سرمنشأجنسیتي در اشتغال زنان است که 

زنان در انجام برخي مشاغل، شرایط و طبیعت مردانه و مالک و معیار قرار دادن 

های  جهت زنان مهارت های بیولوژیکي در قدرت و توان جسمي زنان است. بدین ویژگي

خاص دارند. اگرچه این باور که برخي مشاغل ماهیتاً  کمتری نسبت به مردان در مشاغل

قرار دادن این شاخصه و  زیآو دستمانند کار در شرایط سخت معدن(، اما ) مردانه است

تعمیم به همه مشاغل مصداق نابرابری جنسیتي در مشاغل و بازار کار است که سبب 

 در را کار بازار در جنسیتي نابرابری شونده مصاحبه شود. زنان جویي بیشتر مردان مي سلطه

 توصیف ها آن اقتصادی و مالي های موقعیت و مردانه جویي سلطه تأثیر تحت موارد برخي

 دانند. مي باالتر شغلي امتیازات با مشاغل واجد خود را مردان اغلب که یطور به کنند؛ مي

 که:کند  طلبي مردان را بدین گونه بیان مي طلبي و قدرت ساله منفعت 32یاسمن، 
بیشتره، من  اش سابقهکنم، ما دو نفر زن هستیم. دوستم  توی بخشي که من کار مي»
 رآبیز. دیدم که خود مردان بین خودشون کنم يمساله دارم تو این بخش کار  3
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که جایگاه شون رو از دست ندن. به خاطر  نهیآهم دیگه رو زدن. همش به خاطر 
 «اضافه کاری ساعت بیشتر رد مي کنن. ما روهم اکثراً نمیزارن اضافه کاری وایسیم

دستیابي به ارکان قدرت و تالش مردان برای اکتساب  باهدفکار جنسیتي در اشتغال  تقسیم

د تا زنان را در گرد ها موجب مي طلبي آن طلبي و قدرت های برتر شغلي و منفعت جایگاه

 مناصب کم منفعت بگمارند و بدین شکل سلطه گری بر زنان تحکیم بخشند. نکته

 و نبوده طلبي قدرت و منفعت بر مبتنيها  حرفه و شغل جا هر زمان هر آنکهتوجه  قابل

ساله  8.بیشتری دارند. مینا،  آفریني نقش قدرت زنان نظر به باشد مراتب سلسله فاقد همچنین

 کند که: های برتر نسبت به زنان اشاره مي تالش مردان برای کسب جایگاهدر مورد 

 ها پستو نمیتونن به  گیرنقرار مي هیحاش تو زنانتو محیط کاری ما غالباً »
برتر دست پیدا کنن. خب هستن افراد کمي هم که تونستن تا مدارج  های موقعیتو

 تیموقع يراحت خوان به ينممیاني پست بگیرن، ولي تعدادشون کمه. آخه مردان 
 اداره ما بیشتر رانیمد. از دست بدهند ور شغلي و منافع شغلي و قدرت شون

ي مسئولیت داره و زنان تحمل سختي شون کمتره، تیریمد های پست که ندمعتقد
که خانما سر یه تایمي باید خونه باشن و وظیفه مادری شونو  نهیآتمام حرف شونم 

از منافع شغلي شون دل  خوان ينمکه اونها  نهیآانجام بدهند. ولي اصل مطلب 
 «بکنن

ساله دارد، در همین  32ی ا سابقههست و  وپرورش آموزشساله هم که کارمند  2.فریبا،

 مورد اشاره داشت که:
یي برسند اما این مشکل برای جا بهبا پارتي ممکنه  خیلي از آقایون هم هستند که»

بیشتر به چشم میخوره. من خودم تو این چند سالي که توی  ها خانم
وپرورش خدمت کردم دیدم افرادی رو که اومدن سرکار و سفارش شده  آموزش

 "بودند و در طي مدت چندین ماه از پست کارشناسي رسیدن به معاون اداره... 
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 ذاتی مردان توانمندپنداری

های انجام برخي مشاغل خود  ها و توانایي مردان در مهارت بیش پنداری گریداز سوی 

گردد  این موارد توانمندپنداری ذاتي مردان موجب مي موجب انفکاک جنسیتي شده است.

به حاشیه رانده شوند؛ غافل از اینکه تفکرات مردساالری هنوز در  خود یخود بهتا زنان 

سال در  81ساله که متخصص ارتوپد هست و  1.جامعه عصر اطالعات وجود دارد. ترانه،

 کند که: مي مورداشارهباشد، در این  این حرفه مشغول کار مي
تحصیل زنان برای  در رشته پزشکي شنیدیم که باتوجه به اینکه هزینه برابری میشه»

و مردان اما خانوم ها خیلي کمتر از مردها کار میکنن به خاطر مسئولیتي که تو 
گونه نیست؛ چراکه یه  خونه دارن و قابل مقایسه با کار مردان نیست بااینکه این

 «ی داره و هم خونها فهیوظخانوم سختي بیشتری رو میکشه چون هم سرکارش 

 هایش اشاره داشت که: رورش در صحبتوپ و کارشناس آموزش ساله 29سرور، 
یي هست؛ از طرف مسئولین و حتي استخدام بین ها فرقتو محیط کار همیشه یه »

بین  کردم يمخانوم و اقا فرق میزارن مثلن خودم برا استخدام معلمي که رفتم حس 
رقابت علمي نیست و مردو ترجیح میدن؛ نمیدونم شاید تفکرشون  من و اون اقا

 «که مردا بهتر کالسو اداره مي کنن یا دانشجوها بیشتر از مردا حساب میبرن نهیآ

های عیني نابرابری جنسیتي که خود تجربه کرده بود و  ساله هم در مورد مصداق 38زهرا، 

 اینکه باور جامعه بر این است که برخي مشاغل مختص مردان هست، اشاره نمود:

ی کار کنم که مرتبط با لیسانسم ا حوزهمن خودم به شخصه دوست داشتم تو »
باشه؛ لیسانسم مهندسي عمران بود، چند جایي مراجعه کردم یه چند جایي هم 

شده نبودش  جوری بود که مدیرها اصالً تعریف معرفي شدم ولي خب متأسفانه این
 مثالًسر ساختمون وایسه براشون خیلي عجیب بود  که یک خانمي بیاد بره

توني همچین کاری بکني  چیزی وجود نداره شما نمياصالً همچین  گفتن يم
 «توني بری اصن سر ساختمون وایسي بااینکه مهندسي عمران خوندی نمي
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 نادیده گرفتن توانمندی زنان

دهنده  های شکل مشخص است، برخي از بسترها و زمینه شده انجامهای  آنچه از مصاحبه

زنان در عرصه بازار کار و اشتغال نابرابری جنسیتي ناشي از نادیده گرفتن توانمندی 

ساله عقیده دارد اعتقاد مدیران مرد نسبت به یکسان  28گونه که مهدیه،  باشد. همان مي

 کند که: اشاره مي شیها صحبتها باعث نابرابری شده است، او در نبودن توانمندی

بعضي  شده ندارن؛ ولي یکساني سطح توی آقایون و ها خانم اوقات درسته برخي»
 یکسان سطح شون داشتن گذشته در که تجربه و استعداد علمي، ازلحاظ مواقع

 دیده نگاه یک با مرد و زن که میشه باعث دیدگاه اکثر مدیران خب ولي بوده؛

 «باشن داشته تفاوتها یکسری و نشن

دانند و اعتقاد  مي مؤثرگیری باورهای افراد  ها را در شکل ساله، نقش خانواده 32آزیتا، 

 ها است: های زنان ناشي از تربیت ناصحیح خانواده دارند که نادیده گرفتن توانمندی
هایي  ها از بین بره؛ هنوز هستن خانواده بنظرم اول باید نابرابری جنسیتي تو خانواده»

 «که دختراشونو محدود میکنن. چون دختراشون ضعیفه میخونند

عنوان اولین کانون رشد تفکرات  مورد نقش ارزنده خانواده بهساله هم در  35پری ناز، 

 کند که: افراد، اشاره مي
و  نندیآموزش بب رپدر و مادیعني  میاز خانواده شروع کن اول دیکه با کنم يفکر م»
که  درو بدونن نیو ا نقائل نش يفرزند دختر و پسرشون تفاوت نیکه ب رندیبگ ادی
 دیعقا نیو ا ستیدختر و پسر ن نیب یلحاظ عملکرداز  ياز لحاظ ذهن يتفاوت چیه

از  تر فیاز دخترامون ضع یکسریما  یدخترا دیکه شا شه يهاست که باعث م آن
 «نایپسرها به نظر ب

های  بر این اساس مبرهن است که هنوز در مشاغل مختلف شواهد زیادی برای تفاوت

که ماهیت مردانه ندارند. مثالً های جنسیتي وجود دارد؛ حتي برای مشاغلي  فاحش و تبعیض

 کند که: های زنان اشاره مي ترانه، در مورد عدم باور به توانمندی
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که تو  سختي کار، ضعف جسماني، ظرافت روحيوقتي به یه خانوم میگن که »
زنان توانایي بدني و مکانیکي که بتوني دووم بیاری. چون  ده ينمداری اجازه 

و چون باید وقت زیادی تو اتاق  ندارند رو توپدار یها يکافي برای انجام جراح
 "...  ده ينمعمل صرف بشه شرایط جسمي و فیزیکي خانوم ها این اجازه رو 

گری زنان شاغل نابرابری جنسیتي در یک بستر و زمینه خاص فرهنگي، بنابر روایت 

متغیر است. ساز  گیرد و شدت و قوت آن نیز بنا بر شرایط زمینه اجتماعي، سیاسي شکل مي

در پدیده نابرابری جنسیتي در بازار کار و اشتغال بسترهای فرهنگي و اجتماعي متکي بر 

ی دارند. مؤثرای نقش  دهي عقاید کلیشه ه در شکلخانواد تیترب باورهای جنسیتي جامعه و

 گیری پدیده نابرابری جنسیتي در بازار کار و اشتغال سه در شکل شده اشارهبا توجه به موارد 

جنسیتي است که در آن،  کار تقسیم کنند. مقوله اول نگرش به آفریني مي مقوله مهم نقش

های زنانگي و الزامات آن  واسطه ویژگي شوند و زنان به آور تلقي مي عنوان نان مردان به

اشتغال و بازار کار ورود  های درون خانواده هستند و کمتر به جایگاه ملزم به فعالیت

مردان و  ياصل زبردستنهادینه شدن فرودستي زنان در جامعه است. دوم کنند. مقوله  مي

های جنسیتي  ها و باورها و کلیشه پذیری آن پذیری زنان، سلطه ناشي از جامعه زنان يزیردست

صالحیت و را فاقد زنان  و ندیب يممردمحورانه است که مردان را در یک سطح باالتر 

سیطره الگوی مردمحوری است که تقریباً در  مقوله سومداند.  برخي امور ميقابلیت انجام 

اکثر مشاغل نمایان است. این الگوی مردمحوری ناشي از اعتقاد و باور جامعه به برتری 

ها، توانمندپنداری ذاتي مردان و نادیده گرفتن توانمندی زنان در  جویي آن مردان، سلطه

دهنده  امین و بسترهای شکلی از مضا خالصه 8عرصه بازار کار و شغل است. جدول 

ی فرعي و ها مقولهی اصلي، ها مقولهنابرابری جنسیتي در بازار کار و اشتغال را در قالب 

 دهد. مفاهیم اولیه نشان مي
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 های فرعی و اصلی مرتبط با نابرابری جنسیتی در بازارکار و اشتغال توزیع مقوله .2جدول 

Table2. The distribution of categories and concepts related to the gender 

inequality in the labor market and empoloyment 
 مفاهیم اولیه های فرعی مقوله مقوله اصلی

باور به 

کار  تقسیم

 جنسیتي

 آوری مردان، نان

 زنانگي و الزامات آن،

جایگاه زنان در عرصه 

 خصوصي

نفس شغلي، فیزیولوژی زنان، ضعف جسماني، توانایي  فقدان اعتمادبه

جسمي کمتر زنان در مقایسه با مردان، ترس از پذیرش برخي مشاغل و 

، تفکیک جنسیتي و سوق دادن زنان به عرصه خصوصي، زنانگي ها پست

های اداری، به حاشیه راندن زنان و سوق دادن  و تخصیص مشاغل و پست

 تعیین مشاغل زنانه و... پایه، تفکر مردساالری، به مشاغل دون

نهادینه شدن 

فرودستي 

 زنان

 پذیری زنان جامعه

 پذیری زنان سلطه

های جنسیتي  باورها و کلیشه

 مردمحورانه

پاافتاده، عدم باور جامعه به  استفاده از زنان برای انجام امور پیش

ی عوام گونه ها یریسوگ های زنان، فرایند پذیرش تبعیض،توانمندی

 قدرت، منصبان صاحبمردان و 

نفس کافي و ترس از بیکار  اعتمادبه نداشتنفقدان امنیت شغلي زنان، 

اهمیت تلقي کردن  شدن زنان، عدم پذیرش زنان در فرهنگ جامعه، بي

مشاغل، ریشه فرهنگي تبعیض جنسیتي،  اشتغال زنان، بسترهای اجتماعي

متعصبانه در بازار کار، اعتقاد به باورهای غلط جامعه، قوانین ضعیف و 

نفس کافي در زنان شاغل  ها، نداشتن اعتمادبهیکسان نبودن توانمندی

 برای تصاحب مناصب باالدست، فرودست بودن زنان و..

سیطره الگوی 

 مردانه

 اعتقاد به برتری مردان،

 جویي مردان سلطه

 توانمندپنداری ذاتي مردان

نادیده گرفتن توانمندی 

عرصه بازار کار و  زنان در

 شغل

سکسیسم(، اعتقاد به توانمندی مردان، بیولوژی ) اعتقاد به برتری مردانه

های مردانه و  مردانه معیار توانمندی بازار کار، برتری دادن به مهارت

ها مردانه است.  ها، اعتقاد به اینکه برخي شغل معیار و مالک قرار دادن آن

سیتي با هدف دستیابي به ارکان قدرت، کار جن حقوق باالتر مردان، تقسیم

های برتر، اعتقاد به شایستگي مردان در  تالش مردان برای کسب جایگاه

طلبي مردان، گماردن طلبي و قدرت مشاغل مدیریتي و سطح باال، منفعت

 منفعت، اشتغال زنان در مشاغل سطح پایین و..زنان در مناسب کم

 گیری بحث و نتیجه

سازد که پدیده  نیمه ساختاریافته این واقعیات را به ذهن متبادر مي های مصاحبه تحلیل

نابرابری جنسیتي اگرچه نسبت به سه دهه گذشته کاهش داشته، اما در حوزه بازار کار 

شونده اشاره داشتند  گونه که زنان مصاحبه همچنان مصادیق نابرابری هویدا است. همان

کار جنسیتي، نهادینه شدن فرودستي  اور به تقسیمنابرابری جنسیتي در بازار کار ناشي از ب
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و خانواده  بر جامعهگیرد و با بستر فرهنگي حاکم  مي نشئت زنان و سیطره الگوی مردانه

دهنده نابرابری جنسیتي  ترین عوامل شکل توان گفت یکي از مهم پیدا کرده است. مي تداوم

 باهدفست که از سوی مردان کار جنسیتي در اشتغال ا در بازار کار و اشتغال تقسیم

طلبي و  های برتر شغلي و منفعت دستیابي به ارکان قدرت و تالش برای کسب جایگاه

؛ طلبي موجب شده تا زنان کمتر در مناصب مدیریتي و سطوح باال گمارده شوند قدرت

دستیابي به مناصب قدرت  باهدفکار جنسیتي هر جا که  رسد تقسیمبنابراین به نظر مي

که منفعت و  هر جاهای برتر به مردان واگذار شود و  گردد تا جایگاه باشد تالش ميهمراه 

( 2018همکاران )کنند. سید و آفریني مي بیشتر نقش در آنقدرتي به ارمغان نیاورد زنان 

زنان مسائلي مانند مردساالری و تفکیک جنسیتي را تجربه  اشاره کردند در عربستان همه

گیرد. از سویي دیگر مي نشئتهای فرهنگي و اجتماعي کشورشان، هکه از زمین اندکرده

جوئي و  پذیری زنان در برابر تحکم و سلطه نهادینه شدن فرودستي زنان که ریشه در سلطه

دهنده نابرابری جنسیتي در بازار  های شکل طلبي مردان است؛ همچنان یکي از زمینه قدرت

پذیری زنان کمتر به چشم  خارجي سلطه شود؛ اگرچه در بین تحقیقات کار تلقي مي

و  ءتقادر ار جنسیتي یبرانابر بهتجر( که 8251همکاران )خورد، اما در تحقیق شیری و  مي

را بررسي کرده بود، سلطه گری مردان و مردساالری عامل مهم نابرابری ماني زسا تنتصاباا

( نیز ایدئولوژی 8258) يفتحدر انتصابات مشاغل مطرح شده است. عالوه بر آن قنبری و 

های عنوان عوامل مهم نابرابری پذیری زنان را به جویي مردان و سلطه مردساالری، سلطه

طلبي و  و قدرت ریساالدمر ژییدئولوا ( نیز8258) یگيشکربدانند.  جنسیتي مي

مطرح کرده  نناز نمیادر  یتيـجنس یبرانابر سحساا مسبب تشدید طلبي مردانه را منفعت

سکسیم( نیز بنابر روایت مردانه )پذیری زنان و باورپذیری به برتری  است. جامعه

گیری نابرابری جنسیتي در بازار کار است. با توجه به  شوندگان از عوامل شکل مصاحبه

پذیری مبتني بر تبعیض و فرودستي زنان و عدم  پذیری و فرایندهای جامعه فرهنگ جامعه

های زنان، در بازار کار و اشتغال غالباً مشاغل سطوح پائین و وانمندیباور جامعه به ت

گردد. البته نداشتن  پاافتاده با قدرت و جایگاه پائین تر به زنان واگذار مي ترجیحاً امور پیش
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الخصوص مناصب  نفس کافي در زنان شاغل برای تصاحب مناصب باالدستي، علي اعتمادبه

واملي است که خود موجب تشدید نابرابری جنسیتي در مدیریتي و سرپرستي یکي از ع

شود. باورپذیری برتری مردان در بازار کار ریشه در اعتقاد جامعه به توانمند  بازار اشتغال مي

دارد که مالک و معیار برتری مردانه را به ارمغان  از خانههای خارج  بودن مردان در فعالیت

ها ماهیتي  و طبیعت مردانه و اعتقاد به اینکه شغل های بیولوژیکي آورده است. البته ویژگي

برخي مشاغل مختص مردان و برخي مختص زنان است( موجب شده در دارند )دوگانه 

مهتا های اقتصادی کمتر شاهد حضور زنان باشیم. در بین تحقیقات خارجي  برخي از عرصه

 درآمد کمپایه و  دون کنند کهکه زنان در مشاغلي فعالیت مي ( اشاره دارد هنگامي2019)

 ی برتری مردانهریباورپذای برای  شوند، انگیزه مردان محسوب مي ردستیزنوعي  است و به

پایه و  ( نیز مشاغل دون8251) یمانياشود.  و تشدید نابرابری جنسیتي در بازار کار مي

 داند. را موجب تشدید نابرابری و تبعیض در محیط کار مي وقت پارههای همچنین شغل

ی ریباورپذ( نیز مردساالری و 8252همکاران )( و صفری و 8251همکاران )شیری و 

ها و مناصب پذیری زنان را عوامل مؤثر بر عدم حضور زنان در سازمان برتری مردانه، جامعه

 دانند. مي هیبلندپا

ان گیری نابرابری در بازار کار و اشتغال را نمای هایي که شکل با توجه به بسترها و زمینه

ی برای کاهش میزان نابرابری و تالش ریگ میتصمنظام  مراتب سلسلهساخته است؛ در یک 

 شوند: برای اجرای واقعي عدالت جنسیتي در بازار کار و اشتغال پیشنهادهای زیر مطرح مي

 گیری ذهنیت افراد دارد. مدیران  در شکل پررنگوپرورش نقشي  نظام آموزش

یتي ناشي جنس، اگر امروز شاهد نابرابری اند بودهامروز درواقع دانش آموزان دیروز مدارس 

گردد نظام  ای هستیم، بازخوردی از نظام آموزشي قبل است؛ پیشنهاد مي از باورهای کلیشه

ی ها کارگاهو  ها برنامه (ها پژوهشگاهو  ها دانشگاهوپرورش،  اعم از آموزش)آموزشي 

آگاهي بخشي از پیامدهای نابرابری جنسیتي را برای دانش آموزان، دانشجویان، مدیران 

 ها و ... برگزار کنند. سازمان



 49 | ینیرحسیمو  حسنلو قره؛ در بازار کار و اشتغال یتیجنس ینابرابر هاینهیبسترها و زم یواکاو

 سازی  ینهنهادبدیل در  يبیما نقشي صداوسها  آن رأسهای اجتماعي و در  رسانه

های آموزنده که بیانگر  یالسرو  ها یلمفی آموزشي، ها برنامهکند. برابری جنسیتي ایفاء مي

تواند در کاهش  نقش زنان شاغل در تحرک و پویایي نظام اقتصادی کشور است، مي

 ها نقشي ارزنده داشته باشد. نابرابری

 مواردی  ازجمله ها در خانه نقش یتساو جادیاو  افراد ینقش خانواده در باورها

گردد برای عدالت محوری،  تواند نابرابری جنسیتي را کاهش دهد؛ پیشنهاد مي است که مي

 را به فرزندان آموزش دهند.ها  مسئولیت میتقس ها از ابتدا خانواده

  شود،  گیری و شدت نابرابری در اشتغال مي ضعیف موجب شکل  یاستسقوانین و

گردد نهادهای  ي مشخص است. پیشنهاد مينروش به گذار قانوندر اینجا نقش نهادهای 

های تطبیقي، قوانیني درخور توجه و لوایحي مناسب ارائه دهند،  با انجام پژوهش گذار قانون

 صورت شفاف بیان گردد. های اجرائي قوانین نیز به عالوه بر آن ضمانت

  باید با قوه قضائیه و نهادهای نظارتي وظیفه ارزیابي دقیق اجرای قوانین را دارند و

گردد قویاً با  شود مقابله کنند، پیشنهاد مي هرگونه تخلفات زیرپوستي در بازار کار مي

نظام  )باألخص شود هرگونه تخطي قوانین که موجب تبعیض و تضییع حقوق زنان مي

 های استخدامي( ورود کنند. پرداخت، ورود به عرصه کار و آزمون

 کشور را بر عهده دارد، نقش مؤثری بر و نظام حاکمیتي که وظیفه اداره  ها دولت

 ها دولتهای جامعه؛ منابع آشکار و پنهان برای تحقق اهداف خود دارند.  یتظرفاستفاده از 

، با دانش و تخصص در کابینه در کرده لیتحصتوانند با جسارت تمام از ظرفیت زنان  مي

 ند.های مستقل خود استفاده کن سطح وزیر، معاون وزیر و روسای سازمان

 تشکر و سپاسگزاری

-یاریمشارکت داشتند و  ها مصاحبهانجام  در هایي که ی خانم همه زحمات از لهیوس نیبد

 .گرددمي قدرداني ما بودند گر
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 تعارض منافع

 تعارض منافع نداریم.

 هیچ حمایت مالي برای انجام این پژوهش دریافت نشده است.
 

 

ORCID 

Fatemeh Ghareh Hasanloo  http://orcid.org/0000-0002-6056-2596 

Zahra Mirhosseini  http://orcid.org/0000-0001-6201-7834 

 
 

  

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6056-2596
http://orcid.org/0000-0001-6201-7834


 44 | ینیرحسیمو  حسنلو قره؛ در بازار کار و اشتغال یتیجنس ینابرابر هاینهیبسترها و زم یواکاو

References 

Abedini, S., Rasoolzadeh Aghdam, S., Saboori Kazaj, P. (2019). The 

Typology of the Concept Perceptions of Gender Justice with 

Emphasis on Ethnicity. Journal of Woman in Culture Arts, 11(3), 433-

457. [in Persian]. 

Alasvand, F. (2018). Gender Justice, Jurisprudential and Legal Studies of 

Woman and Family, 1(1), 59-78. 

Anyanwu, J. C. (2016). Analysis of gender equality in youth employment in 

Africa. African Development Review, 28(4), 397-415. 

Blackledge, P. (2020). Marxism and Normative Theory. Critique, 48(2-3), 

287-297. 

Brussevich, M., & Dabla-Norris, E. (2021). China's Rebalancing and Gender 

Inequality (May 1, 2021). IMF Working Paper No. 2021/138. 

Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business research methods (Vol. 4th). 

Glasgow: Bell & Bain Ltd. 

Chen, L. (2018). Impact of gender discrimination on workplace gender 

inequalities in China in the last decade. Peace and Development 

Work Master Thesis. 

Cheshme ghasabani, N., Malek sadati, S., Naji Meidani, A. (2021). Gender 

pays gap of public-private sectors in the Iranian Labor Market: 

decomposition approach based on Tobit model with instrumental 

variable. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2(1), 77-90. 

[in Persian]. 

Cossham, A. F. (2017). An evaluation of phenomenography. Library and 

Information Research, 41(125), 17-31. 

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). 

Qualitative research designs: Selection and implementation. The 

counseling psychologist, 35(2), 236-264. 

Estiri, L. Tafazoli, H. Soltani, A. (2019). The status of women's employment 

in the macro policies of the country after the Islamic Revolution, The 

Islamic Revolution Approach, 13(46), 159-181. [in Persian]. 

Ghanbari, F., Fathi, S. (2017). Investigating Factors Affecting the Production 

of Gender Inequality among Families of Garmsar. Journal of 

policing& social studies of women & family (pssw), 1396(8), 69-86. 

[in Persian]. 

Horsburgh, J., & Ippolito, K. (2018). A skill to be worked at: using social 

learning theory to explore the process of learning from role models in 

clinical settings. BMC medical education, 18(1), 156. 

Imani, M. (2020). Studying the Role of Women in the British Economy 

(Employment in Society and Industry) Economic Journal (Dual 

Months Studying Economic Issues and Policy., 19(1), 31-41. [in 

Persian]. 



 0044 زمستان | 39شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 44

Jamin, J. (2018). Cultural Marxism: A Survey. Religion Compass, 12(1-2), 

e12258. 

Johnson, J. N. (2018). Gender Inequality in the Workplace: The Experience 

of Female Administrators. California State University, Long Beach. 

Litman, L., Robinson, J., Rosen, Z., Rosenzweig, C., Waxman, J., & Bates, 

L. M. (2020). The persistence of pay inequality: The gender pay gap 

in an anonymous online labor market. PloS one, 15(2), e0229383. 

Marmot, M. (2020). Society and the slow burn of inequality. Lancet 

(London, England), 395(10234), 1413. 

Mehta, B. S., & Awasthi, I. C. (2019). Gender Inequality and Labour 

Market. In Women and Labour Market Dynamics (pp. 55-80). 

Springer, Singapore. 

Melynyte, S., Wang, G. Y., & Griskova-Bulanova, I. (2018). Gender effects 

on auditory P300: a systematic review. International Journal of 

Psychophysiology, 133, 55-65. 

Mottagi, N. Hazrati Somei, Z. Ghasemi, Z. (2021). Social Barriers to 

Women's Access to Macro-political Management after the Islamic 

Revolution of Iran, Iranian Social Development Studies, 13(3), 265-

283. [in Persian]. 

Mousavi, S, T. (2020). Pathology of Women's Employment, Rahtosheh 

Journal, 1 (1): 99-109. [in Persian]. 

Movafagh, M., Nazari, R., shahriary, N. (2022). Explaining the Dimensions 

of Glass Ceiling over Women's Management in Sports (Qualitative 

Approach: Meta Synthesis). Woman in Development & Politics, 20(1), 

109-130. [in Persian]. 

Rezaee, H. (2020). Investigating the Impact of Women's Employment on 

Economic Growth in Selected Middle East Countries: Using the Panel 

Data. Quarterly Journal of Women and Society, 11(42), 207-226. [in 

Persian]. 

Rigi, T. Dayyani, M. H. Fattahi, R. (2019). Phenomenography: a Qualitative 

Methodology at Information Retrieval Area Studies, Librarianship 

and Informaion Organization Studies, 30(2), 18-38. [in Persian]. 

Safari, H., Danesh, P., Safiri, K., Fakhraei, S. (2018). Explaining Gender 

Inequality in NGOs of East Azerbaijan Province. Quarterly of Social 

Studies and Research in Iran, 7(1), 179-200. [in Persian]. 

Shekarbeigi, A. (2017). Gender inequality and its related factors among the 

women citizens of Boukan and Miandoab, Pazuhesname - ye Zanan, 

8(3), 47-67. 

Shiri, A., Faraji, E., Yasini, A. (2018). Gender Inequality Experience in 

Organizational Promotions: A Metaphorical Reading of Glass 

Escalator effect. Women Studies, 9(24), 1-31. [in Persian]. 



 43 | ینیرحسیمو  حسنلو قره؛ در بازار کار و اشتغال یتیجنس ینابرابر هاینهیبسترها و زم یواکاو

Shohani, N. Veysinab, B. Amirian, S. Yazdani, M. H. (2019). The study of 

Comparative situation Gender Inequality Index in the countries of the 

Indian subcontinent, Journal of Subcontinent Researches, 11(36), 141-

156. [in Persian]. 

Syed, J., Ali, F., & Hennekam, S. (2018). Gender equality in employment in 

Saudi Arabia: a relational perspective. Career Development 

International. 23(2), 163-177. 

Treas, J., & Tai, T. (2016). Gender inequality in housework across 20 

European nations: Lessons from gender stratification theories. Sex 

Roles, 74(11-12), 495-511. 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

در  يتیجنس ینابرابر یها نهیبسترها و زم یواکاو(. 8.11. )زهرا ،ينیرحسیم.، فاطمه ،حسنلو قره استناد به این مقاله: 

 .85-22(، 59)31 ،فصلنامه علوم اجتماعي، بازار کار و اشتغال

DOI: 10.22054/qjss.2022.68020.2531 

 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License... 



 

  

 


