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  مقدمه
هميشه اين فشـار   ،خاص خود را داشته استهاي  اشتغال همواره فرازونشيب ة ورود زنان به حوز

نگـاهي تـاريخي بـه    . ]22[ بودن تصـميم بگيرنـد   بودن و شاغل براي زنان وجود دارد كه بين زن
تقسيم كار مبتني بر جـنس وجـود داشـته     يجوامع نوع ة كه در كلي  دهد مي نشان اشتغال زنان

داري  است كـه در مراحـل سـرمايه   اي  دار غيرمولد پديده افراد خانه منزلة اما ويژگي زنان به .است
اساسـي كـه   هـاي   يكي از ويژگي منزلة توجه به جنسيت به ،امروزه .صنعتي نمود پيدا كرده است

حقايقي را در ، زيرا رسد مي زند، ضروري به نظر مي جوامع معاصر پيرامون آن دورتقسيم كار در 
شـدت در   زنـان بـه  . 1: شود مي اشاره ها  آن ازاي  به پاره ادامهد كه در كن مي مال مورد كار زنان بر

مشاغلي كه ، معلمي و خدماتي متمركزند ،گري، پرستاري طيف محدودي از مشاغل مانند منشي
گـذارد،   مي يكي از عوامل مهمي كه روي تقسيم كار جنسيتي اثر. 2 ؛شود مي زنانه تعريف عمدتاً
هـا   شدت پايين آمده است، هنوز بحث نگهداري از بچه رغم آنكه نرخ باروري به به. داري است بچه

. 3 ؛]20[ دشـو  مـي  تحميـل  هـا   آن وقت بر تمام يكار منزلة به شود و مي زنان تلقي ةوظيف صرفاً 
شود كه شانس تركيب  مي مناسب و دولتي باعثهاي  امكانات زيرساختي مثل مهدكودك دانفق

يكي از عـواملي كـه در عمـل    . 4 ؛بين كار، تحصيالت و كارهاي داوطلبانه براي زنان كاهش يابد
مردانه اسـت و   كه عمدتاً است آيد، خود سازمان كار مي حساب همانعي جدي براي اشتغال زنان ب

سـازمان كـار بـه صـورتي اسـت كـه بـا        ، به عبارت ديگر. مردان تطابق بيشتري دارد با تجربيات
  .]20[ يابد مي تداخل ها  وظايف نگهداري از بچه

كند كه كـار زنـان متأهـل     مي قويتنوع برخورد با زنان شاغل در محيط كار اين ديدگاه را ت
بـه نظـر    .بـا درآمـد كـم جـا داد    را در مشاغل سـطح پـايين    ها  آن توان بنابراين ميثانويه است، 

 زنان كـار خـود را  . بسته مواجهيمي با دور رسد در توضيحات تقسيمات جنسيتي در اشتغال، مي
 گيرند و از طرفي معموالً مي درآمد قرار در مشاغل سطح پايين و كم چون عمدتاً ،دانند مي ثانويه

كـه هـيچ    حـالي  ، درداردكمتـري  و ثبات است تر  درآمد كم كه شود مي به زنان كارهايي پيشنهاد
حال آنكه . مبناي منطقي براي اين موضوع كه كار زنان نسبت به مردان ثانويه است، وجود ندارد

از آنجـا كـه در جامعـه جايگـاه و      ؛ مـثالً، تواند مهـم باشـد   مي كردن براي زنان از چند جهت كار
 دليلبه  ،براي زنان و مردانكردن  بستگي دارد، كار مشاركت اجتماعي به اشتغال و كسب درآمد

 كاركردن تنهـا راهـي اسـت كـه     ثانياً. شود مهم محسوب مي  ،و كسب احترام مقبوليت اجتماعي
  ].20[ دشوموجب را تواند استقالل مالي زنان  مي

  طرح مسئله
همـواره   اجتماعي ةدر عرص كيف حضور زنان و از انقالب اسالمي ايران، كم گذشته ةطي چهار ده
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گيـري   شـاهد شـكل   ده كـه شـ  موجبهاي متوالي  مندي طي سال اين مسئله .بوده استمسئله 
عملـي و اجرايـي    ة نظـري و اقـدامات متفـاوت و مقطعـي در عرصـ      ة مختلف در عرص هاي هنظري

سـاماني   است كه همواره شـاهد آشـفتگي و بـي    هاي مهم  اين عرصه اشتغال زنان يكي از. باشيم
ايـن  .  دهـد  مـي را نشـان  اي  شكننده موقعيت نسبتاً ال زنان ايرانياشتغ اساساً .ممتدي بوده است

يعنـي سـطح مهـارت و     ،چه در ارقام مطلق آن در مقايسه با مردان و چه در كيفيـت آن  ،تفاوت
مراتـب شـغلي قابـل     زنـان در سلسـله   ةآمده بـه وسـيل   دست شغلي بههاي  ميزان اهميت، فرصت

كـه   اسـت متـأثر   فرهنگـي و حقـوقي   اين امر از عوامل مختلـف اجتمـاعي،   .]13[ مشاهده است
مختلف جامعـه شـوند و بـدون تبعـيض از     هاي  راحتي وارد صحنه نتوانند به د زنانشو وجب ميم

باالي هاي  ويژه رده به ،سازمانيهاي  به پست دستيابي. ]12[ حقوق طبيعي خود برخوردار باشند
تحصيالت مشـابه، بيـانگر آن اسـت كـه جامعـه       با ،نان و مردانميان ز ،گيري و مديريتي تصميم

 را ناديـده گرفتـه اسـت    ها  هاي آن و نياز ها  براي حضور زنان ايجاد نكرده و انگيزه يفضاي مناسب
ـ  ها  مناسب عالوه بر اتخاذ سياستنافضاسازي ]. 5[ اجرايـي بـه    ة و اجراي اقدامات اساسي در بدن

جامعه نيز  سازي در ثر بر گفتمانؤمولد دانش و م منزلة دانشگاهي به نخبگاني و ة اثرگذاري جامع
ميـان   هـاي غالـب   گيري گفتمـان  دوسويه در شكلاي  د كه رابطهكرتوان اذعان  گردد و مي مي باز

كيـف و   و با لحاظ اين مهم، توجه بـه كـم  . اجتماعي و اجرايي وجود دارد ةدانشگاهي و بدن ةجامع
گذشـته در   ة اشـتغال زنـان طـي چهـار دهـ      ةي كشـور بـه مسـئل   پرداخـت فضـاي نخبگـان    نوع

خواهد بود تـا   مفيدميزان و نوع اين ارتباط  كردن سازي روند حاكم بر اين فضا و مشخص شفاف
  .موجود جلب شود ة دانشگاهي و نخبگاني به مسئل ةدر ذيل آن توجه جامع

  تحقيق ة پيشين 
 ،»اشـتغال زنـان   ةهاي مـرتبط بـا حـوز    فراتحليل پژوهش«هاي علمي با عنوان  در بررسي پايگاه

 ،موجـود بـود  ] 15[ نـابرابري جنسـيتي   ةدربار هايي اگرچه فراتحليل. دست نيامد هنتايج خاصي ب
هـاي   پـژوهش  اشـتغال زنـان   ةخصـوص مسـئل   كه در  دهد مينشان  شده مجموع نتايج مطالعه در

اي  فضاي پژوهشي نبـوده اسـت و پيشـينه    پذيرفته به صورت فراتحليل، در ارتباط با خود صورت
 ةپـژوهش فـوق و نيازمنـدي جامعـ     دادن انجـام  ةوجود نداشـته و ايـن امـر انگيـز     زمينهدر اين 

  .دكرحاصله را تقويت هاي  دانشگاهي به يافته

  مالحظات نظري
فـرض نسـبت بـه     هاي كيفي در جهت ايجاد درك و دانش صحيح و به دور از پيش از آنجا كه پژوهش

بنـابراين، در  . پذيرند، الزاماً نيازمند چـارچوب نظـري خاصـي نيسـتند     صورت مي شده مسئلة پژوهش
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هرچند ذهن پژوهشگران . گيرد اي خاص مالك و مبناي كار قرار نمي دادن اين نوع پژوهش، نظريه انجام
هيم حساسي نظري در قالب مفا در پژوهش حاضر نيز، توجه به حوزة . نيز خالي از مفاهيم نظري نيست

؛ مثالً در زمينة ]11[  دهد دانش موجود رخ مي برگشتي با عرصة  و شود كه در يك حالت رفت ايجاد مي
مربـوط بـه    هـاي  هـا، نظريـه   نئوكالسـيك  هـاي  نظريـه (ي مختلفي موجود است ها اشتغال زنان نظريه 

 .انگيزانـد  مـي  را بـر كه حساسيت نظري پژوهشگران ] 18) [هاي جنسيتي شدن بازار كار و نظريه تجزيه
هاي جنسيتي و اينكه چرا درآمد حاصل از كار زنان كمتر از  هاي نئوكالسيك، براي تشريح تفاوت نظريه

هاي خانوادگي، نيروي جسماني، آموزش عمـومي، آمـوزش    مردان است، به متغيرهايي نظير مسئوليت
وري نيروي  ثير اين متغيرها در بهرهجايي در كار و چگونگي تأ هاي كار، غيبت از كار و جابه فني، ساعت
بودن  بودن نرخ مشاركت زنان در بازار كار، پايين بنابراين، يكي از داليل پايين. پردازند آن مي كار و عرضة 

اي از ديگـر   هـاي شيشـه   نظريـة سـقف   .هاي اقتصادي است وري آنان در فعاليت انساني و بهره سرماية 
درآمـد كـار    وقت، سـطح پـايين و كـم    زنان عمدتاً در كارهاي نيمه  دهد نشان مياست كه  هايي نظريه
اند كه از سوي سـاختار مردانـه بـر     اي مواجه هاي شيشه كنند و همواره براي ارتقاي شغلي با سقف  مي
 يكنـد كـه زنـان در دسـتيابي بـه سـطوح بـاال        اي بيان مي سقف شيشه ].11[ دشو  تحميل مي ها  آن

ندرت  هشوند، اما ب هاي عالي در سازمان نزديك مي به پست ها  آن. خورند شكست مي كاري مراتب سلسله
 ؛اي وجود دارد شود كه تصور كنند يك سقف شيشه اين سرخوردگي باعث مي. آورند آن را به چنگ مي

هـا   آميز در راه تالش خود براي دستيابي به سـطوح عـالي مـديريتي در سـازمان     يعني موانعي تبعيض
كـه هـيچ دليـل      دهـد  سازمان نشان مـي  روشني، جايي را در اين اصطالح، به .]16[ كنند مشاهده مي

. واقعيت، دستيابي زنان به آنجا ممكن نيست ولي، در ،روشني نيست كه زنان نتوانند به آنجا دست يابند
ي را هاي اي جايگاه كردن به سطوح باالي سازمان از ميان اين سقف شيشه با نگاه شايسته و توانمند زنانِ
سدهاي ناديدني، توانايي شكسـتن ايـن    دليلرا دارند، ولي به   ها  بينند كه شايستگي رسيدن به آن مي

كار برد  اي به توان در كنار آسانسورهاي مرئي و نامرئي اين مفهوم را مي .]16[ اي را ندارند سقف شيشه
اي مطرح با اين مضامين ه لب نظريهغا. هاي ارتقا براي مردان اشاره دارد كه به منابع، امكانات و فرصت

توانند محـل   هاي كيفي مي شناسانه نظر دارند كه در پژوهش كيف اشتغال زنان با نگاهي آسيب و به كم
  .حساسيت نظري براي پژوهشگر باشند

  روش تحقيق
گـذار روش   كه خود درواقـع بنيـان   ،گالس .اين تحقيق فراتحليل است دادن روش اصلي در انجام

بـا   عمومـاً  اگرچـه فراتحليـل   ».هاسـت  فراتحليـل، تحليـل تحليـل   «: گويـد  مـي  ،استفراتحليل 
تـوان در دو   مـي  تحليـل را  فـرا . معادل كيفي هـم دارد  ،كمي گره خورده استهاي  شناسي روش
روي  كـه عمـدتاً   نحوي بهدارد مطالعات ادغامي كه ماهيت كمي اول، : بندي كرد جدا مقوله ةدست

هـايي را كـه از مطالعـات     از تحليـل اي  دارد و به لحاظ آماري مجموعهكردن داده تمركز  خالصه
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اصلي اين  ةهست. بندي يا ادغام نتايج برسد كند تا به خالصه مي آمده مرور دست هفردي مربوطه ب
ابتدا هدف پژوهشگر مشـخص   ،در فراتحليل 1].21[ ثير حجم و سايز نمونه استأت ةمرور محاسب

هـايي كـه بـا     از بـين مطالعـات موجـود، از آن    دوم، ؛شـود  تعريف ميروشني  تحقيق به ةو مسئل
ـ  هاي پژوهش مورد نظر هماهنگي دارند، نمونه مالك هـاي   داده سـوم، آيـد؛   عمـل مـي    هگيري ب

بندي  براساس هدف تحقيق فراتحليلي كدگذاري و طبقه ها  آن هاي آوري و ويژگي تحقيقات جمع
كـه قابـل مقايسـه     طـوري  به؛ شود ي مشترك تبديل مينتايج مطالعه به يك مقياس كم. شود مي

هاي آماري استفاده  ها، روش هاي مطالعات و يافته ويژگي براي بررسي روابط بين ،سرانجام. باشد
دوم مطالعات تفسيري است كه همانند مطالعات ادغامي درگير تركيب شـواهدي   ةدست. شود مي

مهـم  هاي  مفاهيم و شناسايي تم ةرا روي توسعاما هدف اصلي خود  ،شده است از مطالعات انجام
متفـاوت  هاي  هاست كه با تكنيك تفسير داده گذارد و هدف آن عمدتاً مي شده در تحقيقات انجام

  ].20[ گيرد مي انجام

  گيري روش نمونه
بـه   هـا   ايـن داده . مقاله اسـت  132كتاب و  87نامه،  پايان 8شامل  ها  داده اين پژوهش فراتحليل

بـه   ؛ملي و سايت نورمگز استخراج شده اسـت  ة داك، كتابخان اطالعاتي ايرانهاي  از پايگاهترتيب 
بـا  . اسـت  1393 تـا  1357زمـاني   ة اشـتغال و بـاز   + جوهايي كه محـدود بـه زن  و جست وسيلة

هـا و مقـاالت از چكيـده و در صـورت      و كتـاب  ها  نامه ال، هدف، روش و نتايج پايانؤاستخراج س
ذكـر اسـت كـه     شايان( دشتحليل  ها  اين داده ها  رجوع به متن كامل پژوهش ،چكيده يِكفايت بي

كه مقارن با پيروزي انقالب اسـالمي   ،سال پاياني 3 صرفاً 1350 ة در ده ها  نتايج تحليل ةدر ارائ
 .)مدنظر قرار گرفته است ،بوده است

  تحقيقهاي  يافته
فراتحليلي عميـق   ة، با هدف ارائشده ر منابع پژوهشزنان د موجود در ارتباط با اشتغالهاي  داده

  .شدبا دو رويكرد بررسي  تصويري جامع از فراتحليل مدنظر ةو متقن و ارائ

  رويكرد تحليلي اول
هـاي پژوهشـي در زمينـة     در رويكرد اول، با نگاهي توصيفي و تبييني به همة كتب، مقـاالت و طـرح  

نـوع نگـاه و روش پژوهشـي حـاكم بـر      . 1: الت بررسي شـد اشتغال رجوع و منابع با توجه به اين سؤا
                                                        

1. James B. Schreiber (2008). Meta Analysis In Given, Lisa M, The Sage Encyclopedia of 
qualitative Research Methods, Sage. 
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شده تا چـه ميـزان بـه     هاي انجام پژوهش. 2ها چه ميزان كمي و چه ميزان كيفي بوده است؟  پژوهش
شـده   هاي انجـام  پژوهش. 3اند؟  مبناي نظري اشتغال و تا چه ميزان به بررسي عيني و موردي پرداخته

انـد؟ و تـا چـه ميـزان      به تبيين مسئلة اشتغال زنان پرداختـه  )اي، جهاني ملي، منطقه(در چه سطحي 
شده از پـرداختن بـه مسـئلة اشـتغال      هاي انجام هدف پژوهش. 4اند؟  رويكرد تاريخي را مدنظر داشته

  ها چه بوده است؟ ة پژوهششد اهم و قالب اساسي موضوعات بررسي. 5چه بوده است؟ 
  .شود مي پرداخته ذكرشدهاالت ؤبه نتايج حاصله پيرامون س، در ادامه

اشـتغال   ةتحقيقات رويكرد كمي بـه مسـئل   ها،  دهه همةدر : ها بودن پژوهش كمي و كيفي. 1
ـ  .اند داشته  آمـار و ارقـام درخصـوص ميـزان و نـوع     ة بدين معنا كه عموم موضوعات در قالب ارائ

و توجـه بـه    نگاه كمي به ميزان رشد اشتغال مدنظر بـوده اسـت   اشتغال زنان صورت پذيرفته و
ايـن  . انـد  به خود اختصـاص داده  ها  سهم ناچيزي را در پژوهش 1380 ةتا ده ابعاد كيفي مسئله

 ةگيرد و رويكرد كيفـي بـه مسـئل    متعادل قرار مي ة در يك وزن به بعد تقريباً 1380 ةروند از ده
  .گيرد اشتغال زنان به معناي توجه به محتوا و كيفيت اشتغال مدنظر قرار مي

  
  بعد از انقالبهاي  ها در دهه بودن پژوهش ميزان درصد كمي و كيفي. 1 جدول

هاي دهه
 شدهبررسي

گرفتههاي صورتتعداد پژوهش
 در موضوع زن و اشتغال

ميزان درصد 
  هاي كيفيپژوهش

ميزان درصد 
  هاي كمي پژوهش

1350 1 0%  100%  
1360 10 30%  70%  
1370 50 28%  72%  
1380 143 55%  45%  
1390 29 40%  60%  

  
مربـوط   هـاي  ها، طيف محدودي از نظريه در اكثر پژوهش: ها بودن پژوهش نظري و عملي. 2

بـيش از آنكـه توليـد دانـش      ها  به حوزة اشتغال زنان استفاده شده و هدف عمده در اين پژوهش
از اغلـب در خـدمت تبيـين آمـاري و عينـي       هـا   نظريـه . آزمـايي بـوده اسـت    نظري باشد، نظريه

توليـد   تنهـا در حـوزة    شده نه بدين معنا كه اغلب محتواهاي توليد. اشتغال زنان قرار گرفته است
دانش نظري نبوده، بلكه بيشتر فضاي عملي و به نوعي توصيفي از اشـتغال را مـدنظر قـرار داده    

تـا حـدودي تغييـر     1390كه در جدول مشخص شده است، اين روال در دهـة   البته چنان. است
هـاي گذشـته بـه مباحـث نظـري اشـتغال        ها به نسبت دهه ند و درصد بيشتري از پژوهشك مي

  .كنند ورود پيدا مي
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  ها بودن پژوهش درصد محتواي تئوري و عملي ميزان. 2جدول 
هايدهه
 شدهبررسي

ميزان درصد پرداخت به عرصة
 هادر پژوهشدانش نظري

ميزان درصد پرداخت به
  هاعرصة عيني در پژوهش

1350 0% 100%  
1360 15% 85%  
1370 6% 94%  
1380 12% 88%  
1390 25% 75%  

  
هـاي   اكثـر پـژوهش  ): اسـتاني، ملـي، جهـاني   (پرداختن به مسئلة اشتغال در سطوح  نحوة . 3
هـا   منظور از سطح ملي، اين است كـه پـژوهش  . اند شده در سطح ملي به مسئلة اشتغال پرداخته انجام

كل زنان كشور، بـدون توجـه بـه تقسـيمات اسـتاني، بـه صـورت تفكيكـي يـا           براساس جامعة آماري
هـا، كمتـر بـه زوايـاي مختلـف مسـئله از        همچنين، در اين پـژوهش . اي صورت پذيرفته است مقايسه

توجـه  ) براسـاس اقتضـائات اسـتاني   (و نيز از منظـري خـرد   ) براساس اقتضائات جهاني(منظري كالن 
توجهي به ايـن زوايـا در سـطح     بي. شود يص دقيق از مسئله ارائه نميشده است، بنابراين درك و تشخ

متأسـفانه، در برخـي مـوارد    . خرد و كالن، با وجود ارتباط ميان حوزة اشتغال و اقتصاد نامعقول اسـت 
ها نوع نگاه به مسئلة اشتغال زنان، صرف استناد آمـاري و كمـي بـه مراكـز و نهادهـاي       نيز در پژوهش

  .يافتگي و بدون تطبيق با شرايط بومي بوده است هاي توسعه شاخصالمللي و با  بين
  

  تاريخي استاني، ملي، اشتغال در سطح جهاني، درصد پرداخت به مسئلة. 3جدول 
هاي دهه

 شده بررسي
درصد پرداخت به اشتغال

 در سطح جهاني
به درصد پرداخت

  اشتغال در سطح ملي
به اشتغال درصد پرداخت

  در سطح استاني
1350 0% 100% 0% 
1360 7% 63% 18% 
1370 10% 90% 0% 
1380 6% 76% 14% 
1390 11% 69% 7% 

  
هـدف از   مختلف،هاي  پذيرفته در دهه تحقيقات صورت همةدر  :ها اهداف اصلي پژوهش. 4

 خـورد و بـه نظـر    مـي  سياسي و اجتماعي پيونـد  ة عرص ،زايي آمد اشتغال زنان با مسائلي چون در
 اشتغال زنان در پس ظاهر اقتصـادي، بـاطني سياسـي دارد كـه در ذيـل آن،      ةمسئل رسد كه مي

 ةو جامعـ انـد   اجتماعي و سياسي ةشدن نقش و حضورشان در تحقق توسع زنان خواهان برجسته
اشـتغال   ةكه پرداخـت بـه مسـئل    حالي در .دكن مي نخبگاني اين رويكرد را به صورت جدي دنبال

توانـد تحليـل    مي اقتصاد و آثار و پيامدهاي آن، يان اشتغال زنان بام نسبت بدون توجه به، زنان
  .ناقصي را ارائه دهد
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  ها در سرفصل مشاركت، توسعه، درآمد ميزان درصد اهداف پژوهش. 4جدول 

  
هـاي   هـاي موضـوعي پـژوهش    سرفصـل : هـا  پـژوهش  دادن موضوعات اساسي در انجام. 5
 غالـب موضـوعات در سـه   . هاي مختلف مشخص شـده اسـت   در دهه  ،5شده، طبق جدول  انجام

در حـوزة فرهنـگ، آثـار و پيامـدهاي     . انـد  محور فرهنگـي، قـانوني و خوداشـتغالي قـرار داشـته     
در حـوزة قـانون،   . ها و هنجارهـاي خـانوادگي و اجتمـاعي مـدنظر بـوده اسـت       اشتغال بر ارزش

نهايـت   بايدها و نبايدهاي اشتغال زنان با رويكردهاي سلبي و ايجابي مورد نظر بـوده اسـت و در  
در حوزة خوداشتغالي، به استقالل زنان در حوزة اشتغال و حضـور زنـان در مشـاغل غيردولتـي     

دار، مهـارت زنـان، حضـور     هاي تكريم زن خانه نگاه به اشتغال زنان در سرفصل. اشاره شده است
تـوان بـه    ها، زنان كارآفرين و زنان روستايي شاغل از ديگـر مـواردي هسـتند كـه مـي      در تعاوني

در بين اين موضـوعات، توجـه بـه اشـتغال زنـان از منظـر فرهنگـي، قـانوني و         . اشاره كرد ها  آن
  .خوداشتغالي بيشتر بوده است

  
 مختلفهاي  شده در دهه هاي انجام ميزان درصد موضوعات پژوهش. 5جدول 

  
  

هاي  دهه
  شده بررسي

پرداخت به 
اشتغال از 

منظر 
  فرهنگي

پرداخت 
به اشتغال 
از منظر 
  قانوني

پرداخت
به اشتغال 
از منظر 

ريم تك
 داريخانه

پرداخت به 
اشتغال از 

منظر 
  افزايي مهارت

پرداخت
به اشتغال 
از منظر 
اشتغال 
 در تعاوني

پرداخت به اشتغال 
از منظر 

خوداشتغالي يا 
  كارآفريني

پرداخت 
به اشتغال 
از منظر 

كار 
  روستايي

پرداخت به 
اشتغال از 

منظر 
اشتغال 
  مطلوب

50  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%  
60  0% 0% 0% 0% 0% 100%  0%  5%  
70  7% 38% 23% 0% 7% 23%  7%  0%  
80  54% 18% 9% 9% 0% 9%  0%  0%  
90  44% 19% 11% 8% 1% 14%  0%  5%  

هاي  دهه
  شده بررسي

ها با هدف  درصد پرداخت پژوهش
مشاركت زنان با هدف افزايش 

  حضور زنان در جامعه و درآمدزايي

ها با  درصد پرداخت پژوهش
هدف توسعة اجتماعي و 
منزلة  استفاده از ظرفيت زنان به
  نيمي از جمعيت كشور

درصد پرداخت 
ها با  پژوهش

  هدف درآمدزايي

50  0 0  0  
60  40 40  20  
70  69 27  6  
80  65 21  15  
90  44 44  12  
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  رويكرد تحليلي دوم
به دنبال كشف مفاهيم برجسته  ها، به محتواي پژوهش مجددة با مراجع ،در رويكرد تحليلي دوم

بـه   هـا   با بررسي محتوايي، از طريـق كدگـذاري داده   ،در اين روش. ها بوديم در محتواي پژوهش
  .ها نائل آمديم الب در پژوهشغرويكردهاي مفهومي 

نشـان   عمـدتاً  آمـده  عمـل  هـاي بـه   بررسي پـژوهش  :نگري در تبيين روند اشتغال سطحي. 1
و در اين چهار دهـه بـا    ها، ثابت بوده است رغم تفاوت در قرائت به ،كه روند اشتغال زنان  دهد مي

نگـاه   ها حتي آنجا كه پژوهش. ايم نگري مفهومي نسبت به اشتغال زنان مواجه بوده نوعي سطحي
اسـتناد بـه    ،ي نمونـه بـرا . اغلب از منظر كمي بوده است اند، اشتغال زنان داشته ةنقادانه به مسئل

دوم به بعد به معناي رشـد   ةاول انقالب و رشد اين روند در ده ةروند پايين اشتغال زنان در ده
دادن اين روند پرداختـه   ها به نشان عظيمي از پژوهش ةاگرچه مجموع .يستكيفي اشتغال زنان ن

 سياسـي،  اجتمـاعي، پرداختن به روند اشتغال زنان بدون نگاهي عميق به جوانب مختلف ، باشند
  .تواند كارگشا باشد اقتصادي، فرهنگي و تاريخي و در نسبت با رويكردهاي جنسيتي نمي

زنـان شـاغل، در مشـاغل اوليـه در      ة كـه عمـد    دهد مي آمارها نشان :هاي حداقلي ويژگي. 2
چـه   اگـر . در مشاغل ثانويه حضور دارند بلكه عمدتاً ،سطح مديريتي، توليدي و دولتي قرار ندارند

ويژگـي   ،نـد كن مـي  اشتغال حكايت ةپذيرفته از رشد كمي زنان در عرص هاي صورت آمار پژوهش
قرار گرفتن زنان در مشاغل ثانويـه بـوده    ها  اين دهه هاي موجود در اشتغال در پژوهشة برجست
منزلـة   ط با كارآفريني زنان بـه پذيرفته به تشريح مباحث مرتب هاي صورت برخي از پژوهش. است
 نگاه حداقلي بـه ايـن مسـئله    ةكنند اند كه ترسيم مثبت در ويژگي اشتغال زنان پرداختهاي  نقطه
از آنجـا كـه بخـش     .برجسته توجه به علت چنـين رخـدادي اسـت    ةنكت ،در اين ميان نيز. است

ن در مشـاغل دولتـي بـه    دولتي توان جذب زنان در بازار كار را نداشته است و امكان حضور زنـا 
بـاال   اجتمـاعيِ هاي  زنان خالق با سرمايه ةبخشي از جامع ،نسبت مردان قابل مقايسه نبوده است

  .به سمت كارآفريني و استقالل در اشتغال كشيده شدند
حسـب جنسـيت    تحوالت اشتغال زنـان در ايـران بـر   : در تحقق توسعه» نقش گزينشي«. 3

توسعه به نفع زنان نبوده و همپاي تحوالت آموزشي و هاي  برنامهتنها به نحو مناسبي در طول  نه
گردهايي در جهت تشديد شكاف جنسـيتي   بلكه در مواردي نيز عقب ،پرورشي پيش نرفته است

حضور فعال و پوياي زنان توان گفت كه  مي اساس شواهد موجود حال آنكه بر]. 11[ داشته است
زندگي  ةهاي روزمر بدين صورت كه آنان در فعاليت بوده،توجه  شاياناقتصادي  ة توسع ة در عرص

 نـد كن مـي  ايفـا اي  نيروي انساني سهم عمـده  ةامور خانه و افزايش بازد ةاز قبيل تربيت بچه، ادار
مناسـب جهـت    يهـا  گسترش زمينـه رفع موانع ساختاري،  در صورت، و در سطح كالن نيز] 2[

 عادالنـه، هـاي   از فرصـت  ي و برخورداري زنـان سياسي و اقتصاد اجتماعي،هاي  مشاركت يارتقا
توجـه بـه    شده نيز، هاي انجام در تحليل پژوهش]. 2[ پايدار اميدوار بود ة توان به تحقق توسع مي
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مرتبط با توسعه  هاي صورت استناد به تئوري ايجابي و به صرفاً تأثير اشتغال زنان بر روند توسعه،
 بـودن زنـان   بـا سـنجش ميـزان شـاغل     و صرفاًاست  قده است و فاقد نگاه تحليلي عميشاشاره 

بـه   )اشتغالي زنـان در رشـد اقتصـادي   هاي  و نقش حوزه ها  آن كيف اشتغال و بدون توجه به كم(
  .اند اثبات تأثير اشتغال زنان در توسعه پرداخته

كـه ايجـاد انگيـزه و      دهـد  مـي  نشـان ] 14[نتايج تحقيقـات   :توصيفي ديدن نقش دولت. 4
 بـا سـاختار سـازماني و وضـعيت اجتمـاعي كـه شـاغالن زن و مـرد در آن كـار          موفقيت شغلي

كنند و زير  مي اشتغال استفادههاي  در مواردي كه زنان و مردان از فرصت .كنند، ارتباط دارد مي
مسـئله ايـن   ولـي  ، مشابه اسـت  ها  آن خو و عملكرد و پوشش قوانين واحدي هستند، رفتار و خلق

 هـا  نقش و عملكرد دولت .]14[ شود يكساني برخورد نمي به نحو است كه با زنان و مردان شاغل
تبعـيض مثبـت و تصـويب و اجرايـي قـوانين       ة توجـه بـه مسـئل    ،در ايجاد تغييـرات سـاختاري  

هـاي   اجرايـي و پژوهشـي بـوده اسـت و پـژوهش      ة جدي در عرصـ هاي  استخدامي جديد، از خأل
 .انـد  اشـتغال بـوده   ةها در زمينـ  به دنبال توصيف عملكرد دولت ها، صرفاً طي اين سالشده  انجام

هرچند اين كميـت هـم در وضـع مطلـوب     ( ها مهم نيست حال آنكه تعداد حضور زنان در دولت
ـ  اساسي، توجه بـه ميـزان تغييـرات در    ةبلكه مسئل ،)ده استشمحقق ن عمـومي اشـتغال و    ةبدن

  .ها و دسترسي به سطوح اوليه و مديريتي است در دولت خروج زنان از مشاغل ثانويه
. پردازند ها به پيامدهاي اشتغال زنان مي ديگري از پژوهش دستة  :انگارانه پيامدنگري ساده

معنـا كـه    بـدين . هايشان ارزيابي شده اسـت  اين پيامدها عموماً با توجه به تكاليف زنان در نقش
و تكاليف همسري و مادري چه پيامدهايي را بـه دنبـال خواهـد     ها  اشتغال زنان با توجه به نقش

دستة مثبت و منفي و آشكار و پنهان  4اگر از منظر تحليلي نظرية مرتن، كه پيامدها را در . داشت
فـي اشـتغال   ها به پيامدهاي آشكار و من ، به موضوع نگاه شود، عموم پژوهش]7[كند  تقسيم مي
پردازند و توجه به پيامدهاي مثبت و پنهان اشتغال زنان كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه     زنان مي

منزلـة يـك نمونـه از     هاي جنسي در اشتغال زنان بـه  مزاحمت براي نمونه، توجه به مسئلة . است
ه مقابله بـا ايـن   كشيدن زنان از كار تنها را پيامدهاي تقريباً پنهان، از اين موارد است، زيرا دست

طرفداران نظرية جنسيتي تا حد  هاي رسد اين نوع پيامدها مطابق نظريه معضل است و به نظر مي
هاي زنان را براي ورود  بر مبناي جنسيت و تداوم آن مؤثر بوده و تالش ها  زيادي در تفكيك شغل

هايي كه از ديد  ژوهشميزان پ]. 2[هايي كه در قلمرو مردان قرار دارند خنثي كرده است  به شغل
  .خود زنان شاغل به آثار و پيامدهاي اشتغال اشاره كند، بسيار محدود است

5 .

 زيـرا  دارد،اشتغال اهميت بسـزايي   ة حقوق زنان در عرص :اشتغال ةحقوق مربوط به حوز
 برنـد توانند در امنيت شغلي نسبي به سر ب برخورداري از حقوق متقن و قانوني مي ة ساي زنان در

اصـل  توجه به حقوق زنان مدنظر بـوده و   ،ري اسالمي ايران نيزودر قوانين جمه .دكننو فعاليت 
  اسـالمي   مـوازين   بـا رعايـت    جهات  را در تمام  زن  حقوق كرده   را موظف  دولت قانون اساسي 21

6 .
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راهم او را فـ   و معنـوي   مادي  و احياي حقوق  زن  رشد شخصيت  و بسترهاي مساعد براي  تضمين
در اين اصل يك تعبير عام است و حق اشتغال يكي از مصاديق  »تمام جهات«كند كه منظور از 

بـا رويكـرد    شـده عمومـاً   هاي انجـام  پژوهش اشتغال نيز، در بحث حقوق]. 3[ رود مي شمار آن به
در اكثـر  . انـد  تبيين حقوق زنان از منظر ديني و قوانين رسمي كشور در اشتغال صورت پذيرفته

اند و اينكـه   اشتغال بوده برخورداري از ها به دنبال معرفي و تحليل حقوق زنان در پژوهش ،واردم
برخـي   .ديني و اخالقـي منافـاتي نـدارد   ـ  لحاظ مباني شرعي هبودن زنان ب شاغل از منظر ديني،

ها نيز به دنبال كنكاش و بررسي حقوق اشتغال زنان در قـوانين مصـوب كشـور     ديگر از پژوهش
  .را تا حدودي شناسايي كنند هاي موجودكيف حقوق اشتغال زنان و خأل و اند تا كم هبود

بنـدي قابـل تشـخيص و تفكيـك      در موانع اشتغال سه دسـته  ،كل در: موانع اشتغال زنان
. اشاره دارد) زيستي(فردي و خاص زنان هاي  موانع اشتغال در سطح خرد كه به ويژگي .1. است

 ؛دشـو  مي و ناباوري زنان نسبت به خودشان مانع محسوب اعتماد به نفس نداشتندر سطح خرد 
البتـه بـا نهادهـايي ماننـد     . موانع اشتغال در سطح متوسط كه به موانع در خانواده اشاره دارد .2

 .3 ؛دكننـ  اجتماعي آماده نميهاي  زيرا زنان را براي پذيرش نقش، يمهش نيز مواجرآموزش و پرو
خصـوص اشـتغال زنـان اشـاره      ح كالن كه به رويكـرد كـالن اجتمـاعي در   موانع اشتغال در سط

اسـت  اي  و در آن طراحي مشاغل به گونـه  زند يعني ساختار اشتغال كه زنان را پس مي كند؛ مي
مادري مغاير است و  همچونزنان هاي  اما در باطن با ساير نقش ،كه در ظاهر فاقد تبعيض است
البته حاكميت ايدئولوژي مردساالر نيز يكـي   .وند نه رسميش مي زنان به صورت اتوماتيك حذف

 ايجاد مانع و جلوگيري از ارتقاي شغلي زنـان . 1: يابد مي است كه به چند صورت بروز ياز موانع
نگـاري مردانـه در   برترا خـود  وجود فرهنـگ . 2؛ برتر شغلي مردانهاي  در راستاي حفظ موقعيت

 .ست كه بايد در سطح كـالن رخ دهـد  ا يئبخشي فرهنگي خل مشروعيت بنابراين، .اشتغال ةحوز
 .كنـد  مـي ايجاد  فاكتورهايي است كه مانع ةسازمان كار عمدـ  ساختار اشتغال ـ قانونيهاي  ضعف

اين درحالي است كه موانـع  . ها معتقدند كه زنان خودشان به اشتغال تمايل ندارند برخي ديدگاه
 . دهـد  مـي بـه اشـتغال سـوق     نداشـتن  بـه تمايـل   سطح كالن و متوسط زنان را در سـطح خـرد  

مختلفـي  هاي  به جنبه ،صورت پراكنده به ،شده در اشاره به موانع اشتغال زنان هاي انجام پژوهش
اند و البته توجه به موانع اشـتغال در سـطح كـالن و سـاختاري بسـيار       شده پرداخته از موارد ياد

  .ال زنان وجود داشته استنگاه خرد به موانع اشتغ رنگ بوده و عموماً كم

  گيري نتيجه
تاريخي و توجه به تحوالتي كه در ايـن حـوزه رخ داده    يدرك اشتغال زنان بدون اتخاذ رويكرد

جوامـع يـك    ة كه در كليـ   دهد مي نگاهي تاريخي به اشتغال زنان نشان. پذير نيست است، امكان
دار  افـراد خانـه   منزلـة  بـه  ،نـان امـا ويژگـي ز  ، نوع تقسيم كار مبتني بر جنس وجود داشته است

 

7. 

 



  1394 تابستان، 2، شمارة 7، دورة فرهنگ و هنرزن در   254

يكـي از   .داري صـنعتي نمـود پيـدا كـرده اسـت      است كه در مراحـل سـرمايه  اي  غيرمولد، پديده
. جـدايي كـار از خانـه اتفـاق افتـاد      ةشدن تغييرات مهمي بود كه در حوز پيامدهاي مهم صنعتي

شـود كـه بـه     مي ديده هايي عقالنيت، دستاورد و كيفيت ،براي رقابتاي  حوزه منزلة محل كار به
اي  حـوزه  منزلـة  خانه به، و برعكس. شود مي ن اصلي اين قلمرو نسبت دادهاعنوان ساكن مردان به

 به زنان نسـبت داده  شود و عمدتاً مي بودن و كارهاي خانگي ديده پيرايه براي پرورش، اطاعت، بي
  ].22[ شود مي

از عهـدة   هـا   زنان كار نكند، خانواده ها  انوادهكه اگر در بعضي از خ  دهد رغم آنكه شواهد نشان مي به
كه هيچ مبناي  حالي مهم جلوه داده شود؛ در شود كه كار زنان غير آيند، اما سعي مي مخارج خود برنمي

كردن بـراي   كار. منطقي جهت اينكه تصور كنيم چرا كار زنان نسبت به مردان ثانويه است، وجود ندارد
  دهد شواهد نشان مياما . شود كسب مقبوليت اجتماعي مهم محسوب مي زنان از حيث استقالل مالي و

كنند و همواره براي ارتقاي شغلي   درآمد كار مي وقت، سطح پايين و كم كه زنان عمدتاً در كارهاي نيمه
 شـود   تحميل مي ها  اند كه از سوي ساختار مردانه بر آن مواجه) Glass Ceiling(اي  هاي شيشه با سقف

شده، از اين ديدگاه به اشتغال زنان نگاه  هاي انجام مهم اين است كه در بسياري از پژوهش مسئلة ]. 11[
هـايي كـه در جوامـع     چـه در زمـان  . اند شود كه چگونه زنان همواره در اقتصاد خانواده سهيم بوده نمي

كارهـاي   دادن مكشاورزي مرز ميان كارهاي خانگي و كار خانه مشخص نبود و چه االن كه زنان با انجا
پژوهشـي كشـور رخ    اما آنچه در مسئلة اشتغال زنان در عرصة . خانگي سهم بزرگي را در اقتصاد دارند

تسلسل در تشخيص و عمل در حوزة . است» تسلسل در تشخيص و عمل«داده است، توجه به مفهوم 
دوري دارد كه گويي نقطـة  اشتغال زنان در يك حركت  مسئلة  شوندة  اشتغال زنان، اشاره به روند تكرار 
آغازين خواهد بود و علت اين دور و تسلسل چيـزي جـز تشـخيص نادرسـت از      پايان آن همان نقطة  

  .نيستاشتغال زنان و جوانب واقعي و حقيقي آن در بستر اجتماعي  مسئلة 
هاي موجود، از بعد از انقالب تا كنون، همواره شاهد تكـرار چنـد مسـئلة     در بررسي پژوهش

هـاي مشـاغل    هاي شغلي زنان در طيـف  خص مانند ميزان حضور كمي زنان در اشتغال، گروهمش 
گونـه   تـوان ايـن   ايم كه علت ايـن مسـئله را مـي    اوليه و ثانويه و برخي مشكالت زنان شاغل بوده

هـاي   هـاي گذشـته، پـژوهش    رسد طي سال به نظر مي: تشخيص نادرست مسئله. 1: عنوان كرد
سـو و تحـوالت داخلـي از سـوي ديگـر       ثر از تغيير و تحوالت جهاني از يكدانشگاهي عمدتاً متأ

اند و در تشخيص صحيح و جامع مسئلة اشـتغال زنـان و ابعـاد مترتـب بـا آن دچـار نـوعي         بوده
هدفمنـد   سـامان و غيـر   زدگي شده و مسير همة دستاوردهاي پژوهشي در يك فضـاي بـي   شتاب

ها  گونه كه در نتايج داده همان: رنگ بودن رويكرد كيفي در تحليل مسائل كم. 2شود؛  دنبال مي
شـده وجـود    هاي انجـام  ها در پژوهش سال نيز اشاره شد، رويكرد كمي به صورت ثابت طي همة  

داشته است و نگاه كيفي به مسئلة اشتغال زنان، كه در آن به كيفيت اشـتغال زنـان و چگـونگي    
شـود   في در حجم كمتري قرار داشته است، كه اين مسـئله منجـر مـي   از منظر كي ها  اشتغال آن
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هـاي مـدنظر صـورت     نگري از موانع و پيامدهاي اشتغال زنـان و بايسـته   جانبه درك جامع و همه
شـده   هاي انجـام  حوزة اشتغال زنان در پژوهش: غلبة نگاه سياسي بر مسئلة اشتغال. 3نپذيرد؛ 

دي باشد و مشاركت حقيقي زنان در امر اقتصادي را با ابعـادش  بيشتر از آنكه متأثر از نگاه اقتصا
پردازد و حتي آنجا كـه بـه مشـاركت     مدنظر قرار دهند، به نگاه سياسي نسبت به اين مسئله مي

سـازي بـراي افـزايش مشـاركت اجتمـاعي زنـان        پردازند، به دنبال زمينـه  زنان در امر اقتصاد مي
مرتبط با مشاركت اقتصادي زنان نگاه حداقلي وجود داشـته  اند، زيرا در پرداخت به مباحث  بوده

تحليـل سـطحي در مواجـه بـا     . 4  كننـد؛  اي ورود پيدا نمي و در سطح كالن اقتصادي و توسعه
هـاي   در مسئلة اشتغال زنان يكي از سرفصل ها  ها و نقش آن چه عملكرد دولت اگر: دولتي عرصة 

هاي گذشـته   آن پرداخته شده است، در طول سالها نيز به  جدي است كه در بخشي از پژوهش
كمتر به عملكرد و نقش دولت در تغييرات ساختاري و بنيادي توجه شـده اسـت و بـه عملكـرد     

خـأل  . 5كننـد؛   سياسي اكتفا مـي  دولت با نگاهي كمي و در سطح رويكردهاي اتخاذي در عرصة 
ين كه به ارائة فضاي نظري جديـد  هاي بنياد پژوهش دادن انجام: بنيادين نظري در حوزة اشتغال

و بومي و منطبق با مباني ديني و فرهنگي و مسائل خاص زنان كشور منتج شود، امري ضـروري  
گيري فضاي گفتماني علمي جديدي منجر شـود كـه در پـي آن     تواند به شكل اين امر مي. است

مسـئلة اشـتغال   متأسفانه فضاي پژوهشي زنان در . دهي شود شده پوشش  خألهاي اساسي مطرح
سـند   3در بنـد   :پژوهـي  نبود رويكـرد آينـده  . 6تا به حال شاهد چنين رويكردي نبوده است؛ 

هاي برابر و نهاد مستحكم خـانواده بـه دور    انداز توسعه به تبديل ايران به كشوري با فرصت چشم
پژوهـي   آينـده  كه اين سند مؤيد توجه به حـوزة  ] 17[اشاره شده است  1404از تبعيض در افق 

هـاي عميـق و ترسـيم     هـاي اخيـر توانسـته اسـت بـه ايجـاد نگـاه        اين حـوزه در در دهـه  . است
هـا نگـاه    پژوهش كمك كند، اما فقدان اين رويكرد در پژوهش اندازهاي هدفمند در عرصة  چشم

اشـتغال زنـان در    رود كه نگاه به مسئلة  نهايت، انتظار مي در. كند نگر را محقق نمي جامع و آينده
هـاي حقيقـي زنـان در حـوزة      بر مبناي نيازمنـدي  ها  پژوهشي كشور، با ساماندهي پژوهش دنة ب
اجرايـي و فضـاي    دهي بـه عرصـة    سازي علمي بتواند در جهت اشتغال و تالش در جهت گفتمان 
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