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 چکیده

تعریف هویت  وتوی  ایران، زنان به باز عۀبا ورود مدرنیته به جامو  در دوران معاصر

ای ستنتی زنتان، هترونتد تیییتر ن ت امتا  ،اجتماعی پرداوتند کلان هایدگرگونی ۀدر سای

همچنتان بتا ستاوتار  یتابی وتوی هویت ها در فراینتد . آنچال  نبوده اس یندی بیافر

شناسی فمینیستتی و با رویکرد پدیدار ند. در این پژوه اگریبان به نابرابری جنسیتی دس 

کته بتا ورتور در  ایمپرداوته زنانیتۀ زیستجربهبا روشی کیفی و پدیدارشناوتی به مطالعۀ 

. بته کمت  کننتدقطار ووی  را تجربه میروزگاری متفاوت با مردان هم ،مطبوعاتویطۀ 

هایی نگار شاغل در مطبوعات مشهد مصاوبهنفر از زنان روزنامه 61گیری هدفمند، با نمونه

-زیستۀ شترک  آوری شده، تجربیاتهای جمعایم. پس از تحلیل مصاوبهعمیق انجام داده

ابرابری جنسیتی در محیط کاری مطبوعات را در قالب سته م ولتۀ کلتی  ن کنندگان از پدیده

 پیامتدهای ورتور پدیتده -2نتابرابری جنستیتی،  ستاز پدیتدههای علّی و زمینتهریشه -6

 استتراتژی و راهبردهتای زنتان در برابتر پدیتده -3نابرابری جنسیتی در محتیط شتیلی، و 

پذیری جنستیتی، ستاوتار وب بازتولید جامعهایم. چروۀ معینابرابری جنسیتی، روای  کرده
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هتای جنستیتی، های جنستیتی، و ایتدلولو یکار جنسیتی، و ورور پابرجای کلیشهت سیم 

ساز پدیدۀ نابرابری جنسیتی در محیط کاری این زنان هستند. وجود ای و زمینهعوامل ریشه

بته  هتامنزل  و فرصت  ،ثروت توزیع نابرابر قدرت،این ساوتار نابرابر در محیط شیلی به 

نفع مردان، کوری جنسیتی محیط کار و چشم فرو بستن بر الزامات هستی زنانه و مادرانته، 

کننتده در هتای روانتی در زنتان شترک اوساس محرومی  و کاه  انگیزۀ شیلی و فشتار

هتا در رویتارویی بتا پژوه  منجر شده اس . براساس تجربۀ این زنان، طیفی از استراتژی

سازی و تکیه بر سرمایۀ جنستی، ابژهاس ؛ ووددادنی ر نابرابر محیط شیلی  تشخیصساوتا

ای از م اوم  و انفعال و درنهای  م اوم  دادن به ساوتار نابرابر، آمیزهوودواموشی و تن

انتد. کننده برگزیدههای مختلفی هستند که زنان مشارک در برابر این ساوتار نابرابر، تاکتی 

رغم پیشرو بودن در امر فرهنگی اجتماع، پژوه  نشان داد که ویطۀ مطبوعات بهنتایج این 

ساز، و پیامدهای توجه به علل زمینههنوز عمی اً با ساوتارهای نابرابر جنسیتی عجین اس ؛ 

کننده در این پژوه ، راهگشای اقداماتی عملی در جه  نگار شرک آن برای زنان روزنامه

 و فرهنگی اس .             رفع این مشکل اجتماعی

-شناستی فمینیستتی، رو نگتار، پدیتدار   نابرابری جنسیتی، زنان روزنامتههاکلیدواژه

 شناسی کیفی، تجربۀ زیسته.

 . مقدمه 1

های جامعه معاصر، روند فزاینده اشتیال زنتان و ورود آنتان بته عرصته ترین ویژگیاز مهم

زمتان بتا ورود مدرنیتته بته هم(. 6331نی، قلعه های اقتصادی اس  )فروتن و شجاعیمشارک 

هتای دگرگتونی تعریف هوی  وتوی  در ستایهایران، زنان در کشاک  سن  و مدرنیته، به باز

-های زنان موجب شد تا ورتور آنتان در عرصتهگسترده در ن   پرداوتند. تحولات اجتماعی

و  تحصتیل ادامه برای ایرانی زنان (. اشتیاق6331)صادقی و شهابی،  افزای  یابدهای اجتماعی 
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 ورود به تحصیلات عالی هویداست  آنان برای قوی هایدستیابی به جایگاه اجتماعی، در انگیزه

 (.2166 ،6ف یه و سرفراز)

کته . زنان ایرانی چال  نبوده اس یندی بیاهای سنتی زنان، فربا این همه، روند تیییر ن  

ساوتارهای سنتی و به تبتع آن ورتوری برابتر بتا متردان ، وواهان تیییر در حولاتهمگام با ت

نابرابری جنسیتی  مثابۀ؛ سدهایی که پژوهشگران از آن بهرو شدندبهرو بودند، با سدهایی استوار

ورتور  نداشتتنتناسب ایتن نتابرابری،  ترین نشانهکنند. مهمهای اقتصادی یاد میدر مشارک 

)جنادلته و  کرده اس آمار زنان تحصیلجنسیتی جمعی  و با توزیع  های شیلیجایگاهزنان در 

 (2126سایر آمارهای اقتصادی نیز مؤید ایتن ادعاست   براستاس گتزار  ستال ) (.6331پویا، 

هتای مشتارک »را در میتزان  651ایتران م تام  جهان، کشور 651 میان اقتصاد، از جهانی مجمع

 مشتارک  اقتصتادی زنتان در کشتورمان ندارد. به گزار  همین سازمان، میتزا« اقتصادی زنان

 (.2126 ،2اقتصاد جهانی مجمع)درصد اس   3/61که سهم مردان والیدرصد اس ؛ در 3/61

اند. این مح  تان شیلی کشورمان را تأیید کرده تح ی ات فراوانی نابرابری جنسیتی در عرصه

گ جامعه و واکمی  ایدلولو ی در فرهن اند های نابرابری جنسیتی را در این موارد دانستهریشه

)کلتانتری و  جنستیتی پتذیریجامعه(، 6332جور، ، بهبودی و جاماومدی کهنعلیمردسالاری )

-های جنسیتی )هزارجریبی و پیله(، وجود تفکرات قالبی درباره زنان و کلیشه6332ایمانی، ف یه

قوانین وتانواده کته بتر دانستن اشتیال مردان و های دول  مبنی بر ارجح(، سیاس 6336وری، 

 (.  6335آزاده و مشتاقیان، مردسرپرستی و تأمین زنان به دس  مردان تأکید دارد )اعظم

هتای شتیلی، جوانتب تجتارب های زنان ایرانی در محیطمطالعات دیگری با بررسی چال 

، دیرانگرایانته متنگتاه جنستی ها شامل اند. این سویهزنان از نابرابری جنسیتی را تصویر کرده

هتای برابتر نبود فرص (، 6336)شیری، فرجی و یاسینی،  ایهای واشیهدر پس  زنانانتصاب 

 )بابتایی نبود شرایط برابتر بترای رشتد تتدریجی در ستازمان، تبعیض در استخدام، در گزین 

                                                      
1. Sarfaraz & Faghih 

2. World Economic Forum 
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نصتیری ) ایهای پایین متدیریتی و اثتر ست ف شیشتهماندن زنان در ردهباقی(، 6315زکلیکی، 

 نابرابری در عروی  ارتباطی و شبکه ومتایتی زنتان و متردان(، 6333راد، و بهشتی  بنیولی 

ساعات کتاری زیتاد، ، کمبود و اجرانکردن قانون مروصی زایمان(، 6331جاه و قربانی، )رفع 

 ( اس .  6331)صادقی و شهابی،  ها و ناهماهنگی محیط کار با مادرشدنوجم زیاد مسئولی 

نگار ایرانتی در محتیط شماری به بررسی تجارب زنان روزنامهانگش  هایمتأسفانه پژوه 

اند؛ اما همین اندک تح ی ات نیز بر نابرابری جنسیتی در فرای مطبوعات صتحه شیلی پرداوته

نگتار بیشتتر از روزنامتهاند که زنان دریافته (6336غیاثوند ) اند. دادگران، دلاور و شمسگذارده

هتا . آنمواجته هستتند «بودن امنی  شیلیپایین»و  «ثبات در شیل دمع»مشکل دیگر مشاغل با 

را در وتد  «سالاریاصل شایسته»و توجه به  «ارت ای شیلی»شرایط اند که این زنان نتیجه گرفته

ارنتد. نگتار دروزنامهافراد غیردر م ایسه با کمتری  «رضای  شیلی» و کنندمطلوب ارزیابی نمی

که سخن از تعدیل  هنگامیاند که در عالم مطبوعات نیز اشاره کرده (6331شکرچی و شراف  )

شوند. مدیران که نگران ازدواج، بارداری شود، زنان بی  از مردان دچار دلهره مینیروی کار می

 و . قربتانیدهندنظر قرار میزنان را بیشتر مد ،هنگام تعدیل نیرو ،زنان هستندتوسط و ترک کار 

 هتایانتد کته متردان موقعیت ز با بررستی فرتای مطبوعتات ایتران دریافتتهنی (2116) 6تونگ

-ها عل  این مستئله را وجتود شتبکهاند. آنسازمانی را اشیال کرده ارشد هایپردرآمدتر و رده

 دانند. ای درباره زنان میهای مردانه و تصورات کلیشه

یتز از وجتوه گرفتته در فرتای مطبوعتات کشتورهای دیگتر نهای صورتبررسی پژوه 

( 2161) 2ملکتی و ملتات نگتار ایرانتی وکایت  دارد.مشترک تجارب این زنان با زنان روزنامه

-اند که فرتای قتانونی نتاتوانها دریافتهاند. آنمحور یافتهفرای مطبوعات لبنانی را فرایی مرد

نگتار وزنامتهزده، فشار زیادی را بر توانایی زنان رمردسالار و عرصه کاری جنسی  ساز، جامعه

 کلتی ایتن رونتد را هتا نتیجتهکنتد. آنلبنانی برای برقراری تعادل میان کار و وانواده وارد متی

                                                      
1. Ghorbani & Tung 

2. Melki& Mallat 
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 ست فی زیتر در مشاغل محتدود و از معدودی به تعداد را زنان که اندقدرتمند دانسته ساوتاری

ای و فرای ( نیز با اشاره به س ف شیشه2121) 6گومد-نگاه داشته اس . رالو و رادنی ایشیشه

نگتار در ایتن اند زنتان روزنامتهمردانه مطبوعات کشورهای هند و آفری ای جنوبی، یادآور شده

-پاسکوال، برگتانزا-میگل-ای و جنسیتی هستند. دهای ورفهکشورها نیز درگیر مبارزه با کلیشه

فرناندز-کن ، و پارات
 
اتی  ( نیز با اشاره به وجود شواهد روشنی از تبعتیض سیستتم2166) 2

هتای عتالی متدیریتی در اند کته بیشتتر مستئولی نگاران زن در اسپانیا، اشاره کردهعلیه روزنامه

هتم بتا اشتاره بته فرهنتگ ستازمانی مردانته  (2161) 3مطبوعات در اشیال مردان اس . نورث

 دیجت» یا «شوندمی گرفته نادیده»نگار عموماً گیرد که زنان روزنامهمطبوعات استرالیا نتیجه می

 مراقب  از فرزند امکانات محوربودن فرای کاری و کمبودکه مرد او دریاف . «شوندنمی گرفته

شود سیستم ارت تا کند و سبب میمی محدود شدتنگار را بهزنان روزنامه توانایی کار، محل در

نتد کته ابا بررسی فرای مطبوعات اندونزی دریافته (2163) 4اشف و کارتیکا نیز ناعادلانه باشد.

جنستیتی منجتر  نابرابری سازیبه نهادینه شکلی ناوودآگاه،به وتی گرفتن زنان،نادیده به تمایل

هتا ارزشی که از نظر تجاری به نفع رستانه مثابۀبه سالاریبه ت وی  مرد که شده اس ؛ فرایندی

 شود. اس ، منجر می

نابرابری جنسیتی در  ز پدیدهنگار ایرانی اتجارب زنان روزنامه هدف پژوه  واضر مطالعه

-تا با عطف توجه بته ستاوتارهای نتابرابریکنیم تلا  میبر همین مبنا مطبوعات اس .  ویطه

 ،مطبوعتات ۀزنانی بپردازیم کته بتا ورتور در وتوز زیستهتجربه مطالعه عمیق و کیفیساز، به 

-تترین پرست مبنا مهتم ؛ بر اینکنندقطار ووی  را تجربه میروزگاری دیگرگونه با مردان هم

 مطبوعات شهر مشهد تا چه ود بتا پدیتده های این پژوه  این اس  که زنان شاغل در ویطه

هتا رو هستند؟ آنان این پدیده را واجد چه سویهشیلی ووی  روبه نابرابری جنسیتی در ویطه

                                                      
1. Rao & Rodny-Gumede 

2. De-Miguel-Pascual, Berganza-Conde & Parratt-Fernández 

3. North 

4. Ashaf & Kartika 
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هتا و ریشتهکننتد؟ دانند؟ تجارب ووی  از این پدیده را چگونه روای  میو مرامین عینی می

کننتد؟ پیامتدهای ورتور ایتن پدیتده را در ساز این پدیده را چه عواملی معرفی میعلل زمینه

هایی را برای رویتارویی دانند؟ و چه استراتژیشخصی و شیلی ووی  چه می زندگی روزمره

 کنند؟ یا کنارآمدن با این پدیده دنبال می

 . مبانی نظری تحقیق 2

ابرابری جنسیتی در محیط شیلی، به رویکرد تئوری  نیاز داریم کته منظور بررسی پدیده نبه

 کته رو  (. از آنجتا2166 ،2کالینستون-را فراهم کند )آلتن6«تحلیل وساس به جنسی »امکان 

 3«شناستی فمینیستتیپدیتدار»شناسی اس ، رویکرد تئوری  در این پژوه  پدیدار دهشاستفاده

 یت  بته اویتر دهته دو شناستی فمینیستتی طتیدیتدارپترین چارچوب تحلیلی است . مناسب

 ،4استوارستکا و ستیمز)است   شتده تبتدیل پدیدارشناستی فکتری مکتب درون فعال زیرشاوه

کنندگان در پژوه  زیسته شرک شناوتی، توصیف تجربه هدف اصلی پژوه  پدیدار. (2164

 را «فتردی تجربه زیسته» به شناسان فمینیس  توسل(، اما پدیدار2165، 5اس  )هونر و هیتزلر

 مستالل تحلیتل بتا را غنتی توصتیفات هتاداننتد. آننمتی کتافی پدیده ی  عمیق توضیح برای

 ایتدلولو ی، چگونته کته کننتدمی بررسی فمینیسم تئوری به کم  و کنندمی ترکیب ساوتاری

مینیستم، ؛ بنابراین بته کمت  ف(2161 ،1گاردینر)گذارند می تأثیر زیسته تجربه بر زبان و قدرت

« فتردی»شود؛ به ایتن ترتیتب امتر قدرتمند به پدیدارشناسی سنتی اضافه می تحلیلی عنصر ی 

 ایتدلولو ی  و سیاستی اجتمتاعی، کته بتا ستاوتارهای فمینیسم« سیاسی»پدیدارشناسی به امر 

 .(2164 استوارسکا، و سیمز)وورد تر مرتبط اس ، پیوند میگسترده

                                                      
1. Gender-sensitive analysis 

2. Allen-Collinson 

3. Feminist Phenomenology 

4. Simms & Stawarska 

5. Honer& Hitzler 

6. Gardiner 
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 . روش تحقیق3

رویکترد کیفتی شناسی انجام شده است . ق کیفی اس  که با رو  پدیداراین پژوه  تح ی

این دیتدگاه انستان را  دهد.فهم بسیار متفاوتی از انسان و ماهی  ساو  اجتماعی به دس  می

های اجتماعی بیرونتی و نیتز والتات یهنتی مسلط بر ساو  شیار و عموماًوه کنشگری فعال،

-انسانی تل ی متی هایکن  واصلویکرد، دنیای اجتماعی علاوه بر این در این رد. بینوود می

زیستته شتناوتی، مطالعته عمیتق تجتارب . دغدغه اصلی پتژوه  پدیتدار(6316 شود )یکالی،

-شناوتی بتا دوری از شتیوهپدیدار (. تح یق2115، 6تودرس)اس  کنندگان در پژوه  شرک 

گر بررسی کند یچه یهن و چشمان کن کند که تجربه را از درتلا  می ،2گرایانهعینیهای شبه

 (.2165)هونر و هیتزلر، 

نگتار این پژوه  در شهر مشهد انجام شده اس . جامعه آماری این پژوه  زنتان روزنامته

زنتان شتاغل در مطبوعتات  آماری گسترده شاغل در مطبوعات این شهر بودند. با وجود جامعه

بتر بتود. ر پژوه  شوند، کاری سخ  و زمانهایی که واضر به مشارک  دمشهد، یافتن نمونه

جتزء بهبرانگیز و انت ادی موضوع پژوه  و ضرورت روای  عمیق و جزءدلیل ماهی  چال به

اشتیالشان، بسیاری از زنانی  کننده از مصادیق نابرابری جنسیتی در محیطتجارب زنان مشارک 

مشتیولی واضر به همکاری نشدند. دلگو شدیم، وها وارد گف که با آنان برای اجرای مصاوبه

کارشان بود که جایگاهشان را متزلتزل  این دسته از زنان امکان به وجود آمدن چالشی در محیط

لانته و اولتاقی، بترای تأثیر قرار دهد. در برابر این دستته از زنتان، بتا درکتی همتدکند یا تح 

ودودی مایل به همکاری بودند، ی که تاها پافشاری نکردیم، اما دربارۀ مواردمصاوبه دادنانجام

درستی رعای  وواهد شتد و مشخصتات اینکه شرایط محرمانگی پژوه  به با توضیح صادقانه

کنندگان تیییر داده وواهد شد، ماندن مشارک یبندی به اصل ناشناسهای پژوه  برای پانمونه

 رتیب توانستیم بته کمت  شتیوهمصاوبه را کسب کردیم؛ به این تدادن رضای  آنان برای انجام

                                                      
1. Todres 

2. Pseudo-Objectivist 
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هتایی نگار شاغل در مطبوعتات مشتهد مصتاوبهنفر از زنان روزنامه 61با  6گیری هدفمندنمونه

 را تجربته ی  معنای یا «منطق» که اس  این پدیدارشناسی مح ق ی  عمیق انجام دهیم. وظیفه

 یت  مطالعه عمیتق تلزممس کار این همبستگی. ماهی  الگوهای یا علّی روابط کشف نه ،«ببیند»

-آن را وتود تجربته منطق و کنند صحب  وود تا دهدمی اجازه افراد اس  که به کوچ  نمونه

 .  (6314 ،2دوک)دهند  نشان اند،گونه که زیسته

 ایتن نتوع درهتای عمیتق بتوده است . ها مصتاوبهآوری دادهجمع چنانکه گفته شد، شیوه

شده )در ایتن پتژوه ، بررسی تجربه وود از پدیده شودشونده وواسته میمصاوبه از مصاوبه

پرسشتگر فترد . وایت  کنتدرالبداهته فیشیلی مطبوعات( را  نابرابری جنسیتی در ویطه پدیده

ای از رویدادها از ابتدا تا بته پیوستههمدارد تا موضوع مدنظر را در قالب داستان بهمطلع را وامی

گتر بایتد دوالت  در ی این رو  این است  کته مصتاوبهترین ویژگانتهای آن بازگو کند. مهم

جریان مصاوبه را به آغاز و پایان مصاوبه محدود کند و اجازه دهد که فرد به روایت  داستتان 

ستازی و آمتاده ها به دق  پیتاده(. پس از آن، مصاوبه633، ص. 6316 )فلی ، ووی  بپردازد

 تحلیل شدند. 

ها پرداوتیم. هدف از کدگذاری هری  از این مصاوبه قدقی گذاریبه کدسازی، پیادهپس از 

 بترایو تلا   کنندگانت  مشارک ت  انرمامی اربدر پژوه  پدیدارشناوتی فرارفتن از تج

کننتدگان در تح یتق برگیرنده تجارب مجمتوع شترک دردستیابی به مفاهیمی انتزاعی اس  که 

های مشترکی در تجارب   یا ویژگیفرض پژوه  پدیدارشناسی این اس  که ماهیاس . پی 

 کنندگان در پژوه  وجود دارد.شرک 

                                                      
1. Purposive Sampling 

2 . Dukes 



 522                        ... نگار از پدیدۀشناوتی تجارب زنان روزنامهپدیدار مطالعۀ                   اولشمارة 

 

 کنندگان در پژوهشمشخصات مشارکت -1جدول 

 وضعیت تأهل سابقۀ کار تحصیلات نام دیفر

 متأهل سال 61 لیسانسفوق الهه  6

 متأهل سال 65 لیسانس هدیه  2

 متأهل سال 21 لیسانسفوق سارا  3

 مجرد الس 3 لیسانس  اله  4

 مجرد سال 31 لیسانس اسما  5

 متأهل سال 63 دیپلمفوق هما  1

 متأهل سال 63 لیسانسفوق طناز  6

 مجرد سال 61 لیسانسفوق مهناز  1

 مجرد سال 61 لیسانس کتایون  3

 متأهل سال 26 لیسانسفوق شهره  61

 متأهل سال 62 فوق لیسانس سیمین  66

 جردم سال 1 لیسانس زهرا  62

 مجرد سال 61 لیسانس سمیرا  63

 مجرد سال 61 دکتری سمانه 64

 مجرد سال  62 لیسانس فهیمه  65

 متأهل سال 61 دیپلمفوق ش ایق  61

 

در تجارب افراد گونتاگون است   6یافتن به همین ماهی  یا یات مشترکهدف مح ق، دس 

 ، پتس از ت لیتتل(6315) 3کنرشتتدۀ هتایترتیتتب براستاس رو  توصتیه؛ بتدین(6331 ،2پتاتون)

 زالتدات، وتذف پرس  تح یتق، به مربوط معنایی واودهای کردنو مشخص 4پدیدارشناوتی

 منحصتر و کلی مرامین معنایی، هایووشه از مرامین و تعیین دارمعنی واودهای بندیووشه

                                                      
1. Essence of the phenomenon 

2. Patton 

3. Hycner 

4. Phenomenological reduction 



 همهجداعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال علوم اجتم لّۀمج                         520

 

 کنندگان در پتژوه  شناستایی و روایت  شتدند.ها و تجتارب شترک مجموع مصاوبه فرد به

-های علّی و زمینهریشه»کلی  شده در این پژوه  را در قالب سه م ولههای زنان بررسیتجربه

و « نابرابری جنستیتی در محتیط شتیلی پیامدهای ورور پدیده»، «نابرابری جنسیتی ساز پدیده

. هریت  از ایتن روایت  کتردیم« نابرابری جنسیتی استراتژی و راهبردهای زنان در برابر پدیده»

 زیستتهو ی انرمامی هاتجربهتوضیح تعدادی زیرتم اس  که به هایی اصلی و  ولات شامل تمم

 پردازد. میکنندگان پژوه  مشارک 

هتا، دادن دقیق تمام مراول ازجمله مصاوبهمنظور اطمینان از کیفی  پژوه ، ضمن انجامبه

و فراینتد کلتی  رویته» هتای مختلتف پتژوه ،ها و برقراری ارتباط منط ی میان بخت تحلیل

 6. توصتیف ضتخیم و غنتی(6631 )فلیت ،روشنی توصیف کتردیم را با جزلیات و به «تح یق

هتای کنندگان، م ولتات و تمدسترستی بته مشتارک  های مختلف تح یق، ازجمله نحتوهبخ 

تتم، کننتدگان در ییتل هتر زیترهای مشتارک قولها و استناد مست یم به ن لبرآمده از مصاوبه

 و کرستول)از کیفی  پژوه  اس   هایی در جه  افزای  شفافی  روند کلی و اطمینانتلا 

 (2111 ،2میلر

 های تحقیق. یافته4

هتای ریشته»کلتی  کننده در قالب سه م ولۀدر این بخ  از پژوه ، تجارب زنان مشارک 

بری جنسیتی در محتیط پیامدهای ورور پدیده نابرا»، «نابرابری جنسیتی ساز پدیدهعلّی و زمینه

 .  روای  شده اس « نابرابری جنسیتی استراتژی و راهبردهای زنان در برابر پدیده»، و «شیلی

                                                      
1. Thick and Rich Description 

2. Creswell & Miller 
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نگار مشهدی از پدیده نابرابری های برسازنده تجارب زنان روزنامهها، و زیرتممقولات، تم -2جدول 

 جنسیتی در محیط شغلی مطبوعات
-مهقولات برسازنده تجارب زنان روزنام

نگار از پدیده نابرابری جنسیتی در محیط 
 شغلی 

 هاتمزیر هاتم

نابرابری  ساز پدیدههای علّی و زمینهریشه
 جنسیتی
 

 - پذیری جنسیتیجامعه
 - ت سیم کار جنسیتی

 های جنسیتیکلیشه

 توانایی وفاظ  از ووی  را ندارند زنان-
 مردان منط ی/ زنان اوساساتی-

 امور دادنردان در انجامم یاتیتوانایی -
 فکری، اجرایی، مدیریتی

 باز هم ی  زن م صر اس -

 های جنسیتیایدلولو ی
 تلا  مردان برای اثبات برتری مردانه-

 مردانه به زنان موفقی هادادن ویژگینسب -

نابرابری جنسیتی در  پیامدهای پدیده
 محیط شیلی

 توزیع نابرابر قدرت،
 هامنزل  و فرص  ثروت،

 امتیازات شیلی نابرابر و و وق-
 اولوی  مردان در استخدام-

 امنی  شیلی نابرابر-
 اجتماعی نابرابر سرمایه-
 استاندادهای دوگانه-

 ای بر فراز سر زنانس ف شیشه-

 کوری جنسیتی
به رسمی  شناوته نشدن هستی زنانه و -

 الزامات متفاوت آن از هستی مردانه

 تاوان مادری-

 ومی  نسبیاوساس محر
 یلیکاه  انگیزه و رضای  ش-

 روانیرووی و فشارهای -

نابرابری  های زنان در برابر پدیدهاستراتژی
 جنسیتی در محیط شیلی

تکیه بر و  سازیابژهوود
 جنسی سرمایه

طیفی از این راهبردها قابل مشاهده اس  و -
-هر سو ه کن  و استراتژی متفاوتی را بر می

 گزیند.

 یوودواموش
 و م اوم ای از آمیزه

 انفعال
 م اوم 
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در نگاهی جامع و مختصر، مدل مفهومی برآمده از تجربیات زیستته ایتن زنتان را  2جدول 

تتری هتای جزلتیبنتدیکند. در ادامه به توضیح هر ی  از این م ولات به کم  ت ستیمبیان می

 ایم. پرداوته هازیرتمهای اصلی و شامل تم

 ی نابرابری جنسیتیساز پدیدههای علّی و زمینهشه.  ری1. 4

 های تربیتی چرخه معیوب بازتولید تفکر مردسالارانه در شیوه؛ 1پذیری جنسیتیجامعه. 1. 1. 4

معیوب بازتولید تفکرات  چروهو پذیری جنسیتی جامعهکننده در این پژوه ، شرک زنان 

 ای بتروز پدیتدهرا یکتی از عوامتل ریشتهوتانواده های تربیتی و در بستر مردسالارانه در شیوه

. تفکترات مردستالارانه ابتتدا در وتانواده و نابرابری جنسیتی در محیط شیلی وتوی  دانستتند

 ترتیب ایتن چروتهو بدین شودمیتوسط وود زنان و مادران در یهن دوتران و پسران درونی 

وود معمار  ،پردازان معت دند که زنانیهروس  که بسیاری از نظرشود؛ ازاینمعیوب بازتولید می

 . مردسالار هستند جامعه

جورهتایی هیت .ها وجود دارهها از همون ابتدا تو وانوادهما ی  سری تبعیض توی جامعه»-

شن. والا تو روابط اجتماعی بعدها این مسئله نمتود بیشتتری پیتدا دوترها این مدلی بزرگ می

 ار، لیسانس، مجرد(سال ساب ه ک 3ه، ) ال «.کنهمی

اون نگاه وودآگاه یا ناوودآگاه وجود داره. ما وقتتی  دقی اً هاترین بخ وتی در فرهیخته»-

ویتر سرشتون فکتر  کنیم، افرادی که توی اون رسانه هستن، مثلتاًتوی ی  رسانه داریم کار می

مون تفکرات ایرانی بزرگ شدن که ه توی جامعه و کنن که روشنفکرترن، ولی باز هم مردنمی

 سال ساب ه کار، لیسانس، متأهل( 65ه، )هدی «.مردانه توی یهنشون و  شده

 ناخودآگاهِ حاکم بر محیط شغلی ؛2تقسیم کار جنسیتی. 2. 1. 4

-زنان مشارک نابرابری جنسیتی در محیط شیلی  ساز بروز پدیدهعوامل زمینهیکی دیگر از 

. مراد از مفهوم ت سیم کار جنسیتی، همان نظتام ت سیم کار جنسیتی اس  ،کننده در این پژوه 

                                                      
1. Gender Socialization 

2. Gender Division of Labor 
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ت سیم کار سنتی اس  که به تمایزگذاری و تفکی  وظایف زنتان و متردان در نظتام اجتمتاعی 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و فعالی  های داول وانه را وظیفهپردازد و فعالی می

 هتایی چتوندوگانته  سیم کار جنسیتی بر پایتهساوتار ت. داندمردان می وارج از وانه را وظیفه

 عمتومی/ تعلتق زنتان بته وتوزه یا تعلق مردان به ووزه ،کنندهآور وانواده/ زن مصرفمرد نان

  وصوصی استوار اس 

کته رو کته یکتی از کستایی صتورتیرد ؛آور وونه نیس نظرشون اینه که ی  وانوم نون»-

-اینتو در نظتر نمتی اصلاً. طلاق بود تو آستانهو  ودکسی بود که همسر  معتاد ب، کردن تعدیل

زندگیا از پس   واقعاً، نکننکار اگر  .کننها هم دارن برابر با یه مرد کار مین وانومآگیرن که ال

 دیپلم، متأهل(سال ساب ه کار، فوق 63، )هما «.هابرنمیان با این هزینه

 1های جنسیتیکلیشه. 3. 1. 4

هتای جنستیتی از دیگتر عوامتل بتروز نتابرابری ان پژوه ، کلیشتهکنندگدر نگاه مشارک 

-های جنسیتی، زنان و متردان دارای ویژگتیبراساس کلیشهشان اس . جنسیتی در محیط کاری

وظتایف  دادنهای واص، رفتار واص، و والات روانی واص هستند و درنهای  قابلی  انجام

ستازی از طرفتی نتد. کلیشتهار متفاوتصتورت معمتول بتا یکتدیگرا دارند کته بته و کارهایی

ای نیس  و ها نشانهدهد که در مردان از آنهایی را به زنان اوتصاص میوصوصیات و توانایی

بهره هستند دهد که زنان از آن بیها و وصوصیاتی را به مردان نسب  میاز طرف دیگر، توانایی

   .(6311)اعزازی،

 دتوانایی حفاظت از خویش را ندارن زنان

برانگیزی است  کته کارکردن در فرای مطبوعات در بسیاری از موارد شامل تجارب چال 

و آنان را  کندمیها ناتوان های موجود، زنان را از رویارویی و مدیری  مست ل این چال کلیشه

 کند شدن از سوی مردان قلمداد مینیازمند همراهی و محافظ 

                                                      
1. Gender-Related Clichés 
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آمادگی داری که با فلان عکاس قترار بتزارم   و گف  بعد از چند روز سردبیرمون منو دید»-

ای رفتتی؟ تو به چه اجتازه  گف و  برافروو  گزارشم رو نوشتم.من رفتم   گفتم؟ با هم برین

تتو توانمنتدی  کته بهتم گفتتن بتود اولین باری. تو چرا باید تنها بری؟ اونجا جای امنی نیس 

 لیسانس، متأهل(کار، فوق سال ساب ه 61، )الهه«. وفاظ  از وودت رو نداری

 مردان منطقی/ زنان احساساتی

های جنسیتی در محیط کار که به رفتارها و اعمال نتابرابر علیته زنتان منجتر از دیگر کلیشه

متردان است . وجتود  در م ایسته بتاتر بودن زنتان جنسیتی مبنی بر اوساساتی شود، کلیشهمی

برانگیتزی هتای چتال ارگرفتن زنتان در پست شود که قرای سبب میدیرپای این تفکر کلیشه

 های مدیریتی با طبیع  اوساساتی آنان متناقض جلوه کند  همچون پس 

اگر من نوعی رو بختوان بتزارن مثلاً  ؛کنن که زنا اوساسیننگاهی که وجود داره فکر می»-

گتاهی، داد یتا ترین مشکلی که برای روزنامه پتی  بیتاد از نظتر و توقیبرای سردبیر، کوچی 

 سال ساب ه کار، لیسانس، متأهل( 65ه، )هدی .«کار برنمیاد گن طرف وانومه از پس اینمی

   فکری، اجرایی، مدیریتی امور مردان در ذاتیتوانایی 

شود کننده در این تح یق، سبب میوجود ناوودآگاه این کلیشه در فرای کاری زنان شرک 

موارد بته  بیشترتلاشی که در  ؛شوندمراعف وادار  برای اثبات توانایی ووی  به تلاشی که آنان

به آنان یا شانه والی  یفهکردن اموری بی  از وظهمکاران مرد و محول وجای کارفرما هتوقع ناب

   شودو سپردن آن به زنان منجر میمسئولی  کردن از 

وتانوم،  که اون وال  تبعیض رو بردارم و بگم ی  انسان منو ببینین نه یت نمن برای ای»-

شد که وتتی متن دو برابتر جوری می .کردمفشار مراعفی رو تحمل می .کردمویلی تلا  می

آقایون به  .کننوبرنگارای وانوم چند برابر وبرنگارای آقا کار می. کردمسه برابر آقایون کار می

 61، هناز)م«. کشنوانوما جور آقایونو می .رنانواع و اقسام مختلف از زیر مسئولی  کار در می

 سال ساب ه کار، فوق لیسانس، مجرد(
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 باز هم یک زن مقصر است

وجود تفکرات مردسالارانه در ناوودآگاه جمعی، ورور تفکر ت سیم کار جنسیتی در محیط 

شتود کته تعلق مردان به محیط کار/ تعلق زنان به محیط وانه ستبب متی و بازتولید دوگانه کار

اگر از سوی زنان انجام گیترد،  ،آیدیال برای هرکسی پی  میعادی که در فرای اشت یاشتباهات

 آنان به فرای اشتیال گذاشته شود   نداشتن ضعف و تعلق ،به پای ناتوانی

 .شتهببین ی  وانوم تو کار  اشتباه کنه ویلی بیشتر از اینکه ی  آقا اشتباه کنه متهم می»-

ای داری کته اومتدی ستر کنی چه وظیفتهگن تو چرا اومدی سر کار؟ تو که اشتباه میبه  می

شه بتر ستر زنتان این پتکی می .زن نباید بیاد سر کار کار؟ یعنی ی  نگاهی وجود داره که اصلاً

یاره و وتق اشتتباه ثیر متیأون تترو کار کاریتون ویلی زیاده و این دقی اًهای غیرکه شما مشیله

سال ساب ه کتار،  62ین، )سیم «.شیدمحکوم میندارین و اگر اشتباه بکنید ویلی بیشتر از آقایون 

 لیسانس، متأهل(فوق

 1های جنسیتیایدئولوژی. 4. 1. 4

کننده در ایتن ساز پدیده نابرابری جنسیتی در محیط شیلی زنان شرک از دیگر عوامل زمینه

-جنستیتی بته هتایایتدلولو یهای جنسیتی اس . پژوه ، ورور همیشه  واضر ایدلولو ی

های جنسیتی های مربوط به جنسی  و ن  ع اید، باورها و سن  مجموعه ۀربردارندطورکلی د

موجود در میان افراد متعلق به ی  گروه اجتماعی وتاص است . ایتن نگتر  مشتترک اغلتب 

چگونگی توزیتع  ،ترو از همه مهم های قومیای اس  از باورهای مذهبی، رسوم و سن شالوده

ها که براساس این الگتوی توزیتع قتدرت میتان دو فردی آنینقدرت میان دو جنس و روابط ب

های مناسب برای دو ن   ۀگیرد. ایدلولو ی جنسیتی با باورهای هنجاری دربارجنس شکل می

جنس و نیز طبیع  بنیادین زنان و مردان در جوامع انسانی سروکار دارد )سجودی و طباطبتالی 

 .(6333یزدی، 

 

                                                      
1 . Gender Ideologies 
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 ری مردانهتلاش مردان برای اثبات برت

های جنسیتی موجود در جوامع مردسالار، ایدلولو ی برتری مردان بر ترین ایدلولو یاز مهم

ایتدلولو ی  و درنتیجه مدیریتی اس . ورور گستترده وصوص در امور فکری، ع لانیزنان به

ا  کوشتیشود هر جا زنی موفق با تکیته بتر دانت  و ستخ جنسیتی در محیط کار سبب می

مراتب اداری به پیشرفتی دس  یابد، از سوی یا در سلسله، ی برای مردان جلوه نمایدرقیبی جد

     شودرو هتخاصم روب و اویاناً تساهل ف دانبا  فرای مردانه

قدر م اوم  شد کته این .ها تعریف کردنعنوان مدیر یکی از بخ اینجا که اومدم منو به»-

جوون؟ مجرد؟ زن رو چه به این کارا؟ زیر پتای  وممدیر فلان پس  وانوم باشه؟ اونم ی  وان

که چنان به زمین  نکن. کاری مینکنرسه والی میی  وانومو به محض اینکه به ی  جایی می

 سال ساب ه کار، فوق لیسانس، مجرد( 61، )مهناز «.بخوره که دیگه نتونه بلند بشه

 مردانه به زنان موفقی هادادن ویژگینسبت

کته هرگتاه بخواهنتد از موف یت  و شود سبب میو ی جنسیتی برتری مردانه باور به ایدلول

تل ی  «ایستادن در برابر مشکلاتمردانه»توان بالای ی  زن در مدیری  ت دیر کنند، عمل وی را 

 کنند 

بتاز هتم بتا الفتاس جنستیتی مردونته  ،کتردنهای من تعریف میوتی وقتی که از ویژگی»-

مردونه    وا هاههم .تصمیما  مردونس ،ارین رفتار  مردونسذب کردن. فلانی روتعریف می

عنوان یت  وتانوم بتاور نکترده یعنی منو به ؛یا اینکه مثل مردا از عهده کار برمیاد شدتکرار می

ستال  65ه، )هدیت .«تونه رفتار کنه باور کرده بودنعنوان ی  وانومی که مردانه میمنو به .بودن
 (أهلساب ه کار، لیسانس، مت
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 نابرابری جنسیتی در محیط شغلی . پیامدهای حضور پدیده2. 4

 هامنزلت و فرصت ثروت، توزیع نابرابر قدرت،.  1. 2. 4

 تجربتهترین پیامدهای ورور نابرابری جنسیتی در محیط شیلی زنان ایتن پتژوه ، مهماز 

ن شتکل از نتابرابری در ها در محیط کار اس . ایتوزیع نابرابر قدرت، ثروت، منزل  و فرص 

   .کندنمایان می متفاوتیمحیط شیلی وود را در ییل اشکال 

 امتیازات شغلی نابرابر و حقوق

 بتار،و، وتوارمنتدی، مستکنپرداو  دستمزد بیشتر به مردان در قالتب وتق اولتاد، عاللته

هتا، اهها و نمایشگها و سفرهای کاری، شرک  در کنفرانسموری أچون م هاییامتیازاوتصاص 

 ند     اکننده در پژوه  با آن دس  به گریباناس  که زنان مشارک  یاز تجربیات

گتن سرپرست  وتانوار متی .ی  وانوم متاهتل نتدارهرو وق عیال و وق فرزند  معمولاً»-

گن که پسر مجرد قراره که سرپرست  یا وتی بین ی  دوتر مجرد و ی  پسر مجرد می .نیس 

-ستال ستاب ه کتار، فتوق 62ین، )ستیم «.ایای بیشتری رو دریاف  کنهپس باید مز ؛وانوار بشه

 لیسانس، متأهل(

 اولویت مردان در استخدام 

مین معتا  أو ت دلایلی همچون سرپرس  وانوار بودن مرد این اولوی  در استخدام به بهانه

ن گیرد؛ این در والی اس  که امروزه بخت  وستیعی از زنتاوانواده از سوی مردان صورت می

 کنند سرپرستی وانوار را بر عهده دارند یا دوشادو  مردان تلا  می

آقتایون رو  هس ، اینته کته هاتوی روزنامه ای جامعه وصوصاًچیزی که تو فرای رسانه»-

 61ن، )کتایو. «دن نیروی آقا باشه تا وانومیعنی نیرو لازم دارن ترجیح می ؛گیرنبیشتر جدی می
 جرد(سال ساب ه کار، لیسانس، م

 امنیت شغلی نابرابر

دانند. های شیلی ازجمله تعدیل یا تنزل رتبه میرا بی  از مردان درمعرض ناامنی وودزنان 

. بستیاری از شتودا ، شامل اوساس ناامنی شیلی نیز متیهای و ی یبر سویهاین تجربه علاوه
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و هنگتامی کته  دهنتدمیکارفرمایان این نابرابری را به سرپرس  وتانوار بتودن متردان نستب  

 دانند اشتیال می مردان را بی  از زنان نیازمند ادامه ،ضرورت تعدیل مطرح باشد

اون  .قرصی داره کته متن نتدارمی  دل. انگار ی  امتیاز از پی  تعیین شده داره ی  آقا»-

-ولی من وودم از وقتی که ی  جایگتاه شتیلی رو متی ،قرصی رو شاید بگیم امنی  شیلیدل

و کنتار  تونتهچتون وتانومم بگتن نمتی گم نکنه مثلاًمی .کنم  اوساس ناامنی میاههم ،رمگی

 سال ساب ه کار، لیسانس، متأهل( 65ه، )هدی. «گذاشته بشم

 سرمایه اجتماعی نابرابر

ای غیررستمی از روابتط کننتده در ایتن پتژوه ، وجتود شتبکهاز تجربیات زنان مشارک 

شتود. ی اجتماعی منجر میبه دسترسی به منابع قدرت، و سرمایهاجتماعی میان مردان اس  که 

های غیررسمی مردانه برای زنان، به در واشیه قرار گترفتن مرتاعف نفودناپذیربودن این شبکه

های اجتماعی بترای متردان آنان و محرومی  آنان از منابع و امتیازاتی که عروی  در این شبکه

       شود آورد، منجر میبه ارمیان می

سطح رفیتق کنه، ولی با وانومی که همهای وود  رفاقتی بروورد میایدورهمرده با هم»-

 و رفیتق متدیره مثلتاً ؛ثیر دارهأوتی اینا تو و وق و مزایا هم ت ؛ای دارهاون هس  بروورد دیگه

ا فردا فلتان مزایت. کننی  درددلی هم می. وورنای هم میشینن ی  قهوهرن ی  جایی میمی

 (سال ساب ه کار، لیسانس، مجرد 3ه، ) ال .«گیرهولی به اون وانوم تعلق نمی ،شهمال ایشون می

 دهای دوگانه راستاندا

، وجود نظتارت و کنتترل نابرابری جنسیتی از پدیدهیکی دیگر از تجارب زنان این پژوه  

عدی دوگانه بترای زنتان و مردان و تعیین استانداردها و قوا در م ایسه باتر بر زنان گیرانهسخ 

 مردان در محیط کار اس  

بین بیشتر زیر یره. شون ویلی باید بیشتر باشهکاریمحافظه .تری دارنها شرایط سخ زن»-

زنی برای یت  یعنی شرایط زیر آب ؛توی نوع روابطشون، توی صحب  کردناشون ببینید .هستن

 لیسانس، متأهل(سال ساب ه کار، فوق 62، ین)سیم. «تر هس  تا برای آقایونوانوم ویلی راو 
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 بر فراز سر زنان 1ایسقف شیشه

ای وجود ستاوتارها و متوانعی است  کته بته ورکت  صتعودی مراد از مفهوم س ف شیشه

شود که اگتر زن و متردی ای باعث می. س ف شیشهشودزنان در مراتب شیلی منجر مینکردن 

ارت تا، مواقتع  بیشتترعیتی یکسان قترار گیرنتد، در به لحاس سطح دان ، تجربه و ساب ه در موق

کنندگان این پتژوه ، مشارک  بنا بر تجربه. شودمردان  پیشرف  شیلی یا پس  مدیریتی از آنِ

انتد و زنتان تتاکنون نتوانستته اس های مدیریتی تنها در اوتیار مردان اکثر قریب به اتفاق پس 

 ای را بشکنند   این س ف شیشه

هشت  نته مسئول زن داریم؟ منتی کته د چند تا سردبیر زن داریم؟ چند تا مدیرتوی مشه»-

فکر کردی بالاترین پستی کته  ،کنمنگاری میای وبرنگاری و روزنامهصورت ورفهساله دارم به

-رو متی هتاویلتی از وتانوم .ووام از وودم تعریف کنمتا والا داشتم چی بوده؟ من والا نمی

. وقت تن هم هنرشو داشتن هم استعدادشو داشتن، اما نتونستتن هتی شناسم که هم علمشو داش

رو ضتعیف  هتاچرا؟ آیا زنان ما توانمند نیستند؟ یا جامعه مردسالار ما همیشه تلتا  کترده اون

 سال ساب ه کار، لیسانس، مجرد( 3ه، ) ال «نگه داره؟

   2کوری جنسیتی . 2. 2. 4

متفتاوت  زیستته اوته نشدن هستتی و تجربتهمراد از مفهوم کوری جنسیتی، به رسمی  شن

اس  که ساوتار زندگی روزمتره براستاس تجربته و  آن زنان از مردان اس . این مفهوم گویای

-بتیبه آن دنیای مردان سامان یافته اس  و هستی زنانه و الزامات متفاوت آن در واشیه بوده و 

 اس .شده توجهی 

 امات متفاوت آن از هستی مردانه به رسمیت شناخته نشدن هستی زنانه و الز

تتوجهی بته اتمسفر محیط کار براساس تجتارب، نیازهتا و دنیتای متردان و بتی یافتنسامان

کننتدگان در ترین تجتارب مشتارک زیسته و نیازهای متفاوت زنان، یکی از مهم هستی، تجربه

                                                      
1. Glass Ceiling 

2. Gender Blindness 
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 بر زندگی روزمترهبستن ووی  و چشم فرو این پژوه  اس . محیط کار با سازماندهی مردانه

بدنی متفاوت زنتان از  تجربهو  زنان، بر زندگی و وظایف مادری، وظایف وانوادگی و همسری

 زنانه از اشتیال گذارده اس    بر تجربهرا فراوانی های و تعارضاس  سایه افکنده  ،مردان

صتبح  .دهمی من توی همکارام داشتم که وانوم باردار بوده یا تازه زایمان کرده، بچه شیر»-

-گه من اضتافه کتار نمتیبعدازظهر هم آفی  تخصصی باید بری. طرف می نگمی .آفی  بوده

بچته  .دارهگه من بچمو از صبح مامانم نگه میهرچی می. نه نیرو نداریم باید بیای نگووام می

ری جتویته از موضع قدرت. ارم پی  مادرمذتونم بعدازظهرم بمن دوباره نمی .وورهکه شیر می

اینتا ، نتونستتن نیست  کته واقعتاً در صتورتی ؛تونی برو بشین تو وونهکنن که نمیبروورد می

 لیسانس، متأهل(سال ساب ه کار، فوق 21)سارا،  .«های جنسیتی هس  که وجود دارهتفاوت

   1تاوان مادری

زامتات مادری زنان و ال بستن محیط کار بر تجربهچشم، ترین مصادیق کوری جنسیتیاز مهم

همتدلی فرتای  نبتودپی  از آن )دوران بارداری( و پس از آن )نگهتداری از کتودک( است . 

 اند و وظیفتهتازگی مادر شدهو زنانی که به واص جسمی و رووی زنان باردار اشتیال با تجربه

نگهداری از کودک به مجموع وظایف آنان اضافه شده اس ، ناامنی شیلی و در معترض وطتر 

-موقعی  شیلی پس از بازگش  از مروصی زایمان، وطر تعدیل، اوتراج یتا پتس قرار گرفتن

 این پژوه  اس    در کنندگانمشارک  رف  موقعی  شیلی، از تجارب زیسته

مجبور بتود کتار بکنته کته انتگ  .کردباید تو وونه کار می .مروصی زایمانشو زهر کردن»-

پتای آقتایون بهم تمام شیفتایی که داریم باید پان هآبعد همین ال. کنه به  نچسبهاینکه تنبلی می

متدام  ،کنتهمتی کنه و باز هم از آقایون مرکتز بهتتر کتارجوری کار میکه ایناینبا وجود  .باشه

وواست  بته  .رهاز زیر کار در می .وورهبه درد اینجا نمی گن که وانوم فلانی که دیگه اصلاًمی

 کار، لیسانس، مجرد( سال ساب ه 1، )زهرا .«شهزندگیو وونه 

                                                      
1. Motherhood Penalty 
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   1احساس محرومیت نسبی.  3. 2. 4

پتردازان مفهتوم محرومیت  نستبی بر م ایسه است . نظریته« محرومی  نسبی»مبنای نظریه 

کند و اگر در این م ایسته وضتعی  وتوی  را معت دند که فرد ووی  را با دیگران م ایسه می

د. محرومی  نسبی را محصول تفاضل ناعادلانه ادراک کند، اوساس محرومی  نسبی وواهد کر

ترتیتب (؛ بتدین6331داننتد )امینتی و عزتتی، های ارزشتی متیبین انتظارات ارزشی و توانایی

شتود. اوساس محرومی  نسبی نارضایتی یا وشمی اس  کته از محرومیت  نستبی ناشتی متی

ساسی(. درک محرومی  نسبی دو مؤلفه ویژه دارد  مؤلفه شناوتی )ادراکی( و مؤلفه عاطفی) او

اینکه ی  انتظار یا توقع بترآورده نشتده و ن تض شتده است ، مؤلفته شتناوتی یتا ادراکتی از 

انصافی، رنج ، و نارضایتی ناشی از ن ض این انتظتار، دهد و وس بیمحرومی  را تشکیل می

 (.6335دهد )وزان و وثوقی، عاطفی یا اوساس محرومی  نسبی را شکل می جنبه

 غلی ایت شکاهش انگیزه و رض

نتابرابری  ها در نتیجۀ اوساس محرومیت  ناشتی از تجربتهنارضایتی شیلی و کاه  انگیزه

کننتدگان در ایتن پتژوه  بتوده جنسیتی در محیط کار، یکی از تجارب فراگیر میان مشتارک 

هتای شتیلی، فرستودگی شتیلی، کتاه  اس . نارضایتی شیلی در این زنان به کاه  انگیتزه

سازمانی، تمایل به بازنشستگی و ترک پی  از موعد محتیط کتار منجتر شتده وفاداری و تعهد 

 اس  

از تفاوتی که  .ردهبها ویلی رنج میمن وودم به عینه دیدم همکاری رو که از این تبعیض»-

شاید ی  جایی تلا  بکنی که وتودت رو  شدن.بین وود  و ی  نیروی همسان آقا قالل می

جتواب نگیتری دیگته اون  ولتی اگتر  ،یییر بدی نسب  به وتودتاثبات بکنی تا نظر ب یه رو ت

کنی که ی  نیروی معمولی باشی. وقتی کته کتارت دیتده سعی می و اری کنارگذروویه رو می

، )ستمیرا «.ها تو یهنشون از من انتظار دارن کار بکتنمگی بزار منم در ودی که اونمی ،شهنمی

 سال ساب ه کار، لیسانس، مجرد( 61

                                                      
1. Relative Deprivation 
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 روانیروحی و ی فشارها

کننده در این پژوه ، فشارهای رووتی و روانتی است  کته از دیگر تجارب زنان مشارک 

انتد. ها کارکردن در فرایی با ساوتار نابرابر جنسیتی با آن دس  بته گریبتانآنان در نتیجۀ سال

این فشارهای روانی در قالب اوساساتی چون وشم فرووتورده، اوستاس وستران، اوستاس 

بینتی، استترس و کتمطردشدگی، اوساس تنهایی، از دس  دادن اعتماد به نفس، وتود تح یر و

 کند  تنی، بروز و ظهور میاضطراب اجتماعی، افسردگی، فشار رووی، و مشکلات روان

یعنی از نظر رووی روانی، وانوادگی، وتی من استتراو  و  ؛کنم ضرر کردماوساس می»-

رو از بتین ببترم، امتا  جورایی این تفاوتا و تعارضاکه یه تفریحمم درس  انجام نداد و وواستم

ستال ستاب ه  61، )مهنتاز. «واقعیت  اینه که از نظر رووی فشار زیادی رو تحمل کردم. شهنمی
 کار، فوق لیسانس، مجرد(

 نابرابری جنسیتی  های و راهبردهای زنان در برابر پدیده. استراتژی3. 4

هتای گونتاگونی را در برابتر ستاوتار ن پتژوه  استتراتژیکننده در ایزنان مختلف شرک 

های زنان در برابر ستاوتار نتابرابر گیرند. اگر کن شان پی مینابرابری جنسیتی در محیط کاری

 سازی و تکیتهوودابژه»جنسیتی در محیط کار را طیفی از رفتارها در نظر بگیریم، این طیف از 

ای از انفعتال و آمیزه»، «های جنسیتیدادن به نابرابریواموشی و تنوود»، «جنسی بر سرمایه

 شود. را شامل می «م اوم  در برابر ساوتار نابرابری جنسیتی»و  «م اوم 

 2جنسی تکیه بر سرمایهو  1سازیابژهخود. 1. 3. 4

پذیری جنسیتی که در یهن زنان جامعه نهادینه شده است ، ساوتارهای مردسالارانه و جامعه

نتابرابری جنستیتی در  در بازتولید چروته مشارک شود که بروی از آنان وویشتن به یسبب م

سویه نیست . زنتان نیتز ممکتن بپردازند. روداد ابژگی همیشه فرایندی ی  محیط کارجامعه و 

ای را های وود، درعمل در روداد ابژگتی ن ت  فعالانتهاس  از طریق والات، رفتارها و کن 

                                                      
1. Self-Objectification 

2. Sexual Capital 
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هتایی از جنستی  ستازی، مؤلفتهشدن ووی  کم  کنند. زنان در وودابژههبازی کرده و به ابژ

دهنتد )شتهابی و اعطتاف، یابی ووی  و تعامل با اجتماع مردانه قرار متیزنانه را مبنای هوی 

مشتربی، زندگی، وو (. سرمایه جنسی نیز موضوعاتی نظیر زیبایی، جذابی  جنسی، سر6333

هتای ای از جتذابی گیرد. این سرمایه آمیتزهرا در بر می پوشی، دلربایی و مهارت جنسیوو 

، 6336ظاهری و اجتماعی اس  و مسالل جنسی تنهتا بخشتی از ایتن سترمایه است  )وکتیم، 

جنستی  سازی و تکیه بتر سترمایهکننده در این تح یق، وودابژه(. زنان مشارک 24-23صص. 

دستی آگاهانه سیتی در محیط شیلی را همهای جنبرای پیشبرد م اصد و موانع ناشی از نابرابری

 دانند آمیز نابرابری جنسیتی میمعیوب و تبعیض بروی از زنان در چروه آگاهانهیا نا

ولتی  ،ووایمکنیم که برابری جنسیتی میما ادعا می. ها م صرنها وود وانومبعری موقع»-

از جنستیتمون بترای  تفاقتاًهتامون او. ویلتیر کنتیم ایتنها وودمون ن تض متیویلی از موقع

کته علمشتو  که توانایی مدیریتی ندارن، وقتی ها وقتیکنیم. ویلی وانومپیشرفتمون استفاده می

ستال ستاب ه کتار،  61، )ستمیرا «.کتننرن از جنسی  وودشون استتفاده متیناچار میبه ،ندارن

 لیسانس، مجرد(

 . خودخاموشی 2. 3. 4

کردن وود، برآمده از دل فرهنگ مردستالاری عبارتی ساک یا به« وودواموشی زنانه»مفهوم 

قبول بودن آنان در دنیتای اس . براساس این مفهوم، هوی  زنان بر مبنای میزان پذیر  و قابل 

شود. فرایند تنظیم وود براساس استانداردهای مدنظر جامعته، محتیط کتار محور ساوته میمرد

(. بروتی از زنتان ایتن 6335آبادی،   )ریاوی و دول واموشی زنانه اسوود و... اساس نظریه

شدن در محیط کار را برگزیدند که از طریق واموشی و تمایل به نامرلیپژوه ، استراتژی وود

جنستیتی هتای هتای فرهنگتی و کلیشتهکردن انتظتارات اجتمتاعی، پیتامدرونی»های استراتژی

امتن  دادن واشتیههتای بالتاتر و تترجیحس بلندپروازی برای دستیابی به پ نبود»، «دلسردکننده

دلیتل جنستی  بته شتدنهتای بالتاتر و قراوتو ناکامی در پس  نشدنترس از موفق» ،«کاری

دار شتدن در برابتر ستاوتارهای ریشتهدادن و تستلیماز دست  دادن وودبتاوری و تتن»، «زنانه
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کنتد و زنتان را بته متی عمتل« نابرابری جنسیتی و پذیر  ناوودآگاه ایدلولو ی برتری متردان

 کشاند امن کاری و انزوا می برداری، وفظ واشیهسکوت، فرمان

انزوایتی رو بترای  یت  گوشته .امتن باشتن کنن که تو واشتیهها سعی میوانوم معمولاً»-

یعنی وودشون هتم  ؛کننمسئولی  قبول نمی ها ترجیحاًوانوم. طلبن توی کارشونوودشون می

یعنی وودشونو  ؛رو دارن جور چیزاچال  و این های مختلف ووصلهی ویلی کمتر توی موقع

امنتی  کتنن تتو یت  واشتیهو بیشتر سعی می کننهای مدیریتی و این چیزها نمیدرگیر چال 

 «.کتننهای میانی و وتی مدیری  عالی دورتر متیبرای همین وودشونو از اون مدیری  ؛باشن
 سانس، متأهل(لیسال ساب ه کار، فوق 62ین، )سیم

   انفعال و مقاومتای از . آمیزه3. 3. 4

های گیرد. کن طیف قرار می کنندگان در این پژوه  در میانههای بروی از مشارک کن 

م اومت  در برابتر ستاوتارهای نتابرابری  -6 و همیشتگی چروته روزه این زنتان، تکترار هتر

ناامیدی از اصلاح ستاوتار  -3جنسیتی و  بروورد با د  مستحکم ساوتار نابرابری -2جنسیتی، 

 شود شدن در برابر این ساوتارها در محیط کار را شامل مینابرابری جنسیتی و درنهای  تسلیم

کنه. اعتتراض ولی وتی نوع اعتراضشونم باز با آقایون فرق می ،کننها اعتراض میوانوم»-

باید ستاک   ی؛و نباید اعتراض بکنها بوده که تعرف برای وانومورک  غیر جورکردن هم ی 

تری اعتراضشتون نرم با ی  روویه اًمعمول .کننبار اعتراض میه یکی دو  باشی. نهایت  اینه ک

ستال ستاب ه کتار،  61، )ستمیرا «.شندیگه ساک  می معمولاً ،کنن و بعد به نتیجه نرسنرو می

 لیسانس، مجرد(

 مقاومت. 4. 3. 4

 شتکلی آگاهانته و بتا تأکیتد بتر ستو گی زنانتهن پژوه  به کنندگان ایبخشی از مشارک 

، «هتای جنستیتیهتا و ایتدلولو یایستادگی در برابر کلیشه»های ووی ، با توسل به استراتژی

دفتاع فعالانته از ع ایتد، »، «تترین شترایط کتاریبرانگیزورور فعالانه در دشوارترین و چال »
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بته « هتا و قتدرت وویشتتنعتماد و اتکا بر تواناییا»و « اعمال و جایگاه ووی  در محیط کار

 پردازند   های جنسیتی موجود در محیط کارشان میم اوم  در برابر نابرابری

همچنان م اوم  کردم و کتار کتردم.  ،فشارهایی که بهم اومده ها با همهتو تمام این سال»-

مبادا جایی  ،یی ضعف نشون بدممبادا جا ،وودمو تح  فشار گذاشتم که مبادا تو کارم کم بیارم

تترین کتارایی رو کته تونم. ستخ همیشه گفتم می .تونم نیس من تو کارم نمی .تونمبگم نمی

همته کشتته دادن، متردا   قطار نیشابور کته اون مردا نرفتن انجام بدن، پای ووادث، تو وادثه

تتو وادثته  .تیکه شتده بتودکهای که تیهمه جنازه با اون شرایط با اون .رفتن ولی من رفتمنمی

اونو من رفتم که  ؛سال پیشه تو فرودگاه مشهد 63-62سوزی هواپیما، س وط هواپیما مال آتی 

 سال ساب ه کار، فوق لیسانس، مجرد( 61، )مهناز «.دتا جنازه سووته بو 31

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

-مشارک  انی نیز قدم به عرصهدر دوران معاصر و با گستر  ن   اجتماعی زنان، زنان ایر

وتال هایی برابر با متردان شتدند؛ بتااینها و فرص های اقتصادی نهادند و وواهان ایفای ن  

 نتد. موانتعاگریبان بته دست شتیلی وتوی   در ویطتهبا ساوتار نابرابری جنسیتی هنوز هم 

شود که زنان بتا می اجتماعی اشتیال، سبب نظام در درون اجتماعی و سیاسی قانونی،-ساوتاری

 تتراز بتاموقعیتی برابر و هتم و نتوانند به وندموانع بیشتر مواجه ش و ترها و امتیازات کمفرص 

های فراوانی تجربه زنان ایرانی از ایتن پدیتده را در رغم اینکه پژوه به پیداکنند. دس  مردان

تأثیرگتذار مطبوعتات  صهشماری عراند، اما تح ی ات انگش های شیلی گوناگون کاویدهمحیط

-پدیدار»اند. در این پژوه  با رویکرد را از منظر وجود ساوتار نابرابری جنسیتی بررسی کرده

نتابرابری  نگتار مشتهدی از پدیتدهزنتان روزنامته و با روشی کیفتی، تجربته« شناسی فمینیستی

نفر  61ایی عمیق با هدادن مصاوبهجنسیتی در محیط کاری مطبوعات را بررسی کردیم. با انجام

آنتان  نگاری که در مطبوعات شهر مشهد مشیول به کار بودند، تجربیات زیستتهاز زنان روزنامه

 کلی روای  کردیم.  از این پدیده را کاویدیم و در قالب سه م وله
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-های جنستی بازتولید ایده پذیری جنسیتی و چروهجامعه»نتایج این پژوه  نشان داد که 

کتاری زنتان  هتای مهتم ستاوتار نتابرابر جنستیتی در ویطتهاز  ریشه« وهای تربیتیزده در الگ

است  « ساوتار ت سیم کتار جنستیتی»ساز این پدیده، شده اس . یکی دیگر از علل زمینهمطالعه

کند و این ت ستیم گرایانه، وظایف متمایز زنان و مردان را مشخص میکه با اراله الگوهایی یات

ی  شتق  سازی و ارالهنیز با دوگانه« های جنسیتیکلیشه»دهد. طبیعی جلوه میدوگانه را امری 

مثابۀ امر فرودس ، در ودم  ستاوتار نتابرابر جنستیتی محتیط عنوان امر برتر و شق دیگر بهبه

آور وتانواده/ زنتان هایی چون متردان منط ی/زنتان اوساستاتی، متردان نتانکار هستند. کلیشه

رغتم واقعیت  عینتی متفتاوت جامعته، ها هستند کته بتهایی از این کلیشههکننده، نمونهمصرف

سازی که در ایتن تح یتق دهند. آورین عل  زمینههمچنان به زیس  وود در ایهان ما ادامه می

هتا و هایی که با توسل به سن بودند؛ ع اید و ارز « های جنسیتیایدلولو ی»به آن پرداوتیم، 

شتیلی  های طبیعی زنان و مردان، ساوتار نابرابر جنسیتی در ویطتهرسوم قومی و تبیین تفاوت

    کنند. را توجیه می

نگتار مشتهدی شتیلی مطبوعتات بترای زنتان روزنامته ساوتار نابرابری جنسیتی در ویطته

ای دارد، تترین پیامتد کته جوانتب گستتردهپیامدهای ناووشایندی به بار آورده اس . گستترده

کتردن اس . این توزیع نابرابر که با دوگانته «هامنزل  و فرص  ثروت، ت،توزیع نابرابر قدر»

کند، عواقب فراوانی بترای زنتان بته همتراه دارد  و توق و محیط شیلی به نفع مردان عمل می

امتیازات شیلی نابرابر، امنی  شیلی نامتوازن، دسترسی بته سترمایه اجتمتاعی نتابرابر، اولویت  

های شیلی، استانداردهای دوگانه در محتیط کتار و  م و سایر فرص همیشگی مردان در استخدا

هتای مهتم و ای که به فراز سر زنان، آنان را از دستیابی به ارت تای شتیلی و پست س فی شیشه

، دیگتر پیامتد جتدی ستاوتار نتابرابری «کوری جنسیتی محتیط اشتتیال»دارد. مدیریتی بازمی

نکه زنان و مردان دوشادو  یکدیگر مشیول بته کتار جنسیتی برای این زنان اس . با وجود ای

ها و اتمسفر محیط کتار ایتن زنتان، غالبتاً براستاس نیازهتا و هستند، قوانین، استانداردها، رویه

رغتم های هستی مردانه سامان یافته است . اینجاست  کته ستاوتار نتابرابر جنستیتی بتهویژگی
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ستمی  شتناوتن هستتی زنانته و الزامتات های یاتی زن و مترد، از بته رگرفتن تفاوتمفروض

بیولو ی  متفاوت آن همچون بارداری و زایمان و وظایف اجتماعی و فرهنگی متفتاوت زنتان 

دیگر تمام آنچه یکتر شتد، اوستاس  زند. نتیجهدر جامعه همچون ن   مهم مادری، سر باز می

زند؛ اوساسی که به کننده در این پژوه  موج میمحرومی  و ناکامی اس  که در زنان شرک 

 انجامد.  علاقگی و فشارهای رووی و روانی در آنان میانگیزگی، کاه  رضای  شیلی و بیبی

ها و راهبردهایی اس  کته ایتن زنتان در برابتر این پژوه ، روای  استراتژی آورین م وله

نان با طیفتی ها و تجارب این زاند. با تحلیل روای ساوتار نابرابر محیط شیلی ووی  برگزیده

کننتده در پتژوه  ها که عموم زنان شرک شویم. یکی از این استراتژیرو میبهها رواز تاکتی 

سازی زنانه و وودابژ»کردند، به آن انت اد داشتند و آن را در سایر همکاران زن ووی  ت بیح می

حتیط کتار است . برای دورزدن و عبور از ساوتار نابرابری جنسیتی م« جنسی توسل به سرمایه

آمیتز دادن به قواعد تبعتیضها، کنارآمدن با ساوتار نابرابری جنسیتی و تنیکی دیگر از تاکتی 

نامیدیم. راهبرد بعدی که عموم زنان پژوه  به « وودواموشی زنان»آن اس . این استراتژی را 

م اومت ، بروتورد  اس ؛ تاکتیکی که نتیجه« ای از م اوم  و انفعالآمیزه»شدند، آن متوسل می

با ساوتار مستحکم و ناامیدی از تیییر ساوتار نابرابری جنسیتی در محیط کار است . همچنتین 

های جنسیتی آورین تاکتی  که بروی از زنان پژوه  انتخاب کردند، ایستادگی در برابر کلیشه

تیکی کته کاری نابرابر اس ؛ تاک های محیطو تأکید بر سو گی و قدرت ووی  در برابر چال 

 نامیدیم.  «م اوم »آن را 

 نگار ایرانی هنوز هم با پدیتدهتوان ادعا کرد که زنان روزنامهبا اتکا به نتایج این پژوه  می

اند و پیامدها و فشارهای فراوانتی را نابرابری جنسیتی در محیط شیلی ووی  دس  به گریبان

ستاز یکرشتده ها و عوامل زمینهبه ریشه کنند. توجهآمیز تحمل میاین ساوتار تبعیض در نتیجه

هتایی که به ایجاد نابرابری جنسیتی در محیط شیلی مطبوعات منجر شده اس ، راهگشای گتام

شتماربودن نگار وواهد بود. با توجه به انگش عملی در جه  رفع موانع جنسیتی زنان روزنامه

انتد، ر مطبوعات کشورمان پرداوتتهنگار شاغل دزنان روزنامه زیسته هایی که به تجاربپژوه 
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های آینده بی  از پی  به این گروه شیلی پرداوته شود و زمینه شود که در پژوه پیشنهاد می

هتای جنستیتی در محتیط مطبوعتات ها و نابرابریورک  تدریجی جامعه به سوی رفع تبعیض

 فراهم شود. 

 نامهکتاب

های (. موانتع دستتیابی زنتان بته پست 6332ط. ) ،جورجامو  ر.،. م ،بهبودی .،ر ،کهنعلی اومدی .6

، زن در توستعه و سیاست  (.ای کیفتی در شتهر بنتدرعباسمدیریتی از دیدگاه مدیران زن )مطالعه

66(3 ،)333-343  . 

  تهتران .نگتر  بتر تحلیتل جنستیتی در ایتران  تحلیل ساوتاری جنستی  (.6311. )اعزازی،   .2

 .دانشگاه شهید بهشتی انتشارات

 مستالل .اجتمتاعی توستعه فراینتد در زنان مشارک  موانع(. 6335. )م مشتاقیان، م.، و آزاده،ماعظ .3

 .  55-36 ،(6)6 ،(ووارزمی دانشگاه) ایران اجتماعی

شناوتی اوساس محرومی  نستبی جوانتان منتاطق بررسی جامعه (.6331) .عزتی، ن .، وامینی، س .4

  .621-616 (،6)3 شهری،-توسعه محلی روستایی .یافته شهر تهرانو کمتر توسعه یافتهتوسعه
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 . 16-45 ،(مدیری  نامهویژه)61 انسانی، علوم مدرس. دولتی

های شی یا محتدودی (. موانع ارت اء شیلی زنان در ایران  الزامات ن 6331ز. )، پویا .، وع ،جنادله .1

 .41-3(، 14)21، فصلنامه علوم اجتماعی (.ساوتاری )فراتحلیل کیفی مطالعات دهۀ اویر

سترابی،  . ) (جلتد اول) سرمایه جنسی و ن   آن در مناسبات قدرت جامعه(. 6336. )وکیم، ک .6

 مترجم(. )کتاب الکترونیکی( 

یرات مردسالاری بتر اوستاس محرومیت  ثأشناوتی تتبیین جامعه (.6335) .وثوقی، م .، ووزان، ن .1

(، 6)6بررسی مسالل اجتماعی ایران،  .نسبی و اوساس بیگانگی زنان از وود و از زندگی زناشویی

56-31 . 

 زنتان شتیلی هتایفرص  و هاچال  م ایسه(. 6336. )ا غیاثوند،شمس  ع.، و دلاور، م.، دادگران، .3

 . 31-13 ،(66)6 ای،رسانه مطالعات. ارتباطات زهوو در نگارروزنامهغیر زنان با نگارروزنامه
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اجتمتاعی شناسی و علومفصلنامه جامعه .نظریه و رو  در تح ی ات کیفی .(6316). س. یکایی، م .61
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 . 262-616 (،2)1شناسی هنر و ادبیات، جامعهی ایران، گذشته با موضوع پرتره زنان در ش  دهه
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 . 652-621(، 2)65 شناسی ایران،مجله جامعه سازی زنان،
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