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مقدمه و بیان مسأله

بخ

امروزه مشناركت زننان در فعالينتهناي اجتمناعي بخشني از

باالتر است .هرچند برخي پژوهشگران يادآور شدهاند كنه هنم

حقوق اجتماعي آنان تلقني منيشنود؛ امنا مواننا فرهنگني و

مردان و هم زننان اعتقناد دارنند كنار بنراي زن كمتنر از منرد

اجتماعي بسياري در اي راه وجود دارد .به اعتقناد بسنياري از

اهميت دارد و مردان بهلحاظ وظيفنهاي كنه در تنأمي معناش

صاح نظران ،نيروي انساني يکني از مننابا اصنلي و محنر

خانواده دارند ،بايد دستمزد بيشنتري دريافنت كننند و امنينت

توسعه است .تجربۀ كشورهاي توسعهيافته نيز مؤيند اين امنر

شللي بيشتري داشته باشند (ابو و واالس .)671 :6929 ،زنان در

اسننت كننه بهننرهگيننري درسننت و مناقنني از تواننناييهننا و

بسياري از مشاغل بهطور عمده در مرات

پنايي شنللي دينده

استعدادهاي نيروي انساني در هنر اجتمناعي رونند توسنعه را

ميشوند ،حال آنکه مردان درصدي از مرات

تسهيل ميكند؛ بنابراي اگر بهرهگيري درست منابا انسناني از

در قبضۀ خود دارند .زنان بيشتر نيمهوقنت كنار منيكننند ،در

همواره يکي از پارامترهاي توسنعه اسنت،

حالي كه شمار زيادي از مردان كار تمام وقت دارند؛ درنتيجنه

الزمۀ تحقق اي مهم ،فراهمشدن زمينۀ مشاركت عادالنۀ همنۀ

زنان اغل

از شنراي شنللي همسنان بنا منردان ينا حتني از

اقشار جامعه ازجمله زنان است.

حمايتهاي قانوني اشتلال برخوردار نميشوند

فرصتهاي مناس

گرچه اعتقاد بر آن است كه جواما بايد از اسنتعداد زننان
در پيشبرد اهداف خود استفاده كنند؛ مواننا نگرشني مختلن
باعث بهرهنگرفت مناس

جامعه از جمعينت زننان منيشنود.

پژوه هاي اخير نشاندهندۀ افزاي

ميزان بهكنارگيري زننان

بهعنوان نينروي كنار اسنت و تقريبنا زننان در مشناغلي قنرار
گرفتهانند كنه قنبت مرداننه تصنور منيشند؛ امنا همچننان در
سازمانها ،الگوي مناس

براي موفقيت را الگوي رفتار مرداننه

ميدانند (الواني .)6974 ،جوانبودن جمعيت ،گراي
به تحصيت

بيشتر زنان

عالي و سنتيبودن جامعه ،ازجملنه ويژگنيهناي

اداري در مقايسه با ساير بخ هاي اقتصادي و خدماتي

بناالي شنللي را

(ابو

و واالس،

 .)627 :6929بننه گفتننۀ امينننه احمنند ،زنننان در سننا وسننيعي
ناسازگاري و تضاد بي نق هاي شللي و خانوادگي را تجربه
ميكنند 12 :درصد در سا باال 43،درصد در سا متوس و
 91درصد نيز در حد كمي اين تضنادها را تجربنه كنردهانند
((Ahmad, 1995

مشاركت اجتماعي زنان در عرصههاي مختلن
در دهههاي گذشته روبهافزاي

در اينران

بوده است .يکي از مهنمتنري

حوزههاي اي دگرگونيهاي اقتصادي و اجتمناعي ،حضنور و
مشاركت زنان در سازمانها و نظام ديوانسناالري اسنت .اين

ساخت اجتماعي در ايران است ،بهگونهاي كه اي ساختارها با

دگرگوني بسيار مهنم و حيناتي اسنت .اگرچنه در سنالهناي

سنناختارهاي موجننود در بسننياري از كشننورهاي توسننعهيافتننه

نخست حضور زنان چني گسترده نبوده است؛ اكننون بخن

است (آراسته .)34 :6920 ،روند حضور اجتمناعي زننان

در خور توجهي از كاركنان ادارهها را زنان تشنکيل منيدهنند؛

بوده اسنت ،ازجملنه در

اما اي گذار مثل هر تليير اجتمناعي ديگنري بنا چنال هنا و

سالهاي اخير به داليل متعدد ،نرب ورودي دختران به آموزش

تعارضهاي متعددي همراه بوده است .زنان براي نخستي بنار

عالي گسترش در خور توجهي يافته است .نتيجۀ طبيعني اين

از كانونهاي سنتي مانند خنانواده راهني عرصنههناي رسنمي

امر ،حضور هرچه بيشتر آنان در آيندۀ نظنام دينوانسناالري و

جامعننه شنندند و بننهعنننوان بخشنني از نيننروي انسنناني فعننال،

ساير عرصههاي اجتماعي كشور خواهد بود.

نق هاي گوناگون را بر عهده گرفتند.

متفاو

در دهههاي اخير همواره روبهافزاي

همراه با افزاي

حضور اجتماعي زنان ،مشاركت آننان در

بدنۀ نظام اداري نيز روبهافزاي

است ،بنهخصنو

در اينران

تصور عمومي بر اي است كنه امنينت شنللي بنراي زننان در

مقدمۀ حضور زنان در نظام اداري كشور ،دستيابي آنان به
سواد و تحصيل است .با افزاي

مينزان آگناهي و تحصنيت

دانشننگاهي ،جايگنناه و موقعيننت زنننان در خننانواده و اجتمننا

بررسي تعارضهاي شللي زنان شاغل در نظام ديوان ساالري (مورد ماالعه :ادارههاي منتخ
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شهر همدان)

دگرگنون شننده اسنت ،امننا همچنننان نبنود تعننادل جنسننيتي و

نوي  ،هنوز تا حدودي محتا است ،طبيعي است كه فرهنن

نابرابرهاي بازار كار – هم در عرضه و هم در تقاضا كه ريشنه

سازماني از اي محي پيراموني به تعبير هافستد و ادگار شناي

در هنجارها ،نگرشها و ساختار هاي اجتمناعي و خنانوادگي

متأ ر باشند؛ بهعنوان نمونه پستهاي مديريتي ساوح عنالي و

كشننور دارننند – بننه ق نوّ

خننود بنناقي اسننت؛ بنننابراي اگننر

سياستها و برنامههاي كارآفريني مناسن

بنا اين سناختارها

نباشد ،با شکست مواجه خواهد شد (گلرد.)699 :6929 ،
اما در كنار گسنترش مشناركت اجتمناعي زننان ازجملنه
ورود بننه بننازار كننار و اسننتخدام در سننازمانهنناي دولتنني و

مياني سازمانها عموما "مردمحور" تعري

ميشوند .محصول

اي تعامل اجتماعي ،احساس ينا تجربنۀ تبعنين جنسنيتي در
زنان در درون سازمانها است .يکي از اجنزاي تشنکيلدهنندۀ
سازماني ،نو نگاه به جايگناه زننان در سناختار اداري

فرهن
است.

شركتهاي خصوصي ،تعنارضهناي شنللي نينز بنراي زننان

بر اساس آمنار سنال  6933در بنازار كنار كشنور از 14

اجتمناعي و نيناز

ميليون شاغل موجود در كشور فق  0ميليون نفر زن هستند و

اقتصادي خانواده ،داشت شلل بينرون از خاننه را بنراي زننان

از  9ميليون و  033هزار نفر بيکار كشنور ين

ميلينون و 133

امکانپذير كرده و مشناغل نيمنهوقنت ،انعاناف الزم را بنراي

هزار نفر زن هستند؛ به عبنارتي آمنار زننان بيکنار كشنور 94

تلفيق كار و خانواده پديد آورده است .شاخص توسعۀ انسناني

كار هشدار

روبهافزاي

بوده است .تليير در ضنروريا

در كشورهاي مختل

نشان ميدهد زنان بهگونهاي فزايننده در

توسعۀ اقتصادي مشاركت دارند؛ اما با وجنود دراختيارداشنت
دانن

و تجربننۀ الزم بننراي مشناركت ،نابسنناماني نقن هنناي

جنسيتي در مراحل مختل  ،جامعنهپنذيري ،ارتقناپ پيشنرفت

درصد است .در اي زمينه يکي از مقامهاي وزار

داده است كه در آينده با درخواسنت  1/0برابنري زننان بنراي
حضوردر بازار كار مواجه خواهيم شد .نرب مشاركت اقتصادي
زنننان در سننالهنناي  6923و  6933از  46/6بننه  61/6درصنند
تقليل يافته است.

حرفهاي آنان را آسانتر نکرده اسنت .در خنانوادههناي سننتي

بيشننتري سننهم مشنناركت زنننان در بخ ن هنناي دولتنني

ديروز و امروز كه از قنانون كنار بنر اسناس جنسنيت پينروي

بهترتي

به وزارتخانههاي آموزش و پرورش ( 63/7درصد) و

ميكنند ،تصوراتي قالبي به زنان القنا منيشنود كنه در ا نر آن

وزار

بهداشت ،درمان و آمنوزش پزشنکي ( 64/49درصند)

تواناييهاي بالقوۀ آنها سركوب منيشنود

(متقني و موسنيپنور،

.)46 :6929

در جامعۀ ايران بهطور كلني و در مقيناس كوچن تنر در
استان همدان ،پديدۀ مشناركت زننان در عني حنال كنه ين

مربو است كه نشاندهندۀ تمركز زنان در دو شلل آموزگاري
و پرستاري است كه درواقا ادامۀ همان مشاغل زناننۀ خنانگي
محسوب مي شوند .اي در حالي است كه سهم مشاركت زنان
در ساير وزارتخانهها بي ( 3/31وزار

فرصت براي زنان محسوب ميشود ،با چال هناي فنراون در

درصد (وزار

درون و بيننرون سننازمانهننا مواجننه اسننت .از يکسننو سنناختار

.)6936

امور خارجه) تنا 4/3

امور اقتصادي و دارايي) است

(مركز آمنار اينران،

نيمهسنتي جامعه (همدان) در برابر مشاركت اجتماعي زنان ،بنا
احتيا برخورد ميكند و هنوز بنا حضنور و مشناركت زن در

مبانی نظری

كنار مرد در عرصههاي عمومي به ديدۀ ترديد مينگنرد و گناه

نظریۀ یادگیری اجتماعی

درمقابل آن مقاومت ميكند .از سوي ديگر در درون سازمانها

باندورا 1در توضي فراگيري رفتارهاي اجتماعي و نقن هناي

نيز چال هاي بسياري وجود دارد .اگنر بذنذيريم كنه سناختار

جنسيتي بيان ميكند كود از دو روش ،رفتارهاي اجتماعي و

فرهنگي -اجتماعي شهرهايي مانند همندان در برابنر تليينرا

6

1

Social Learning Theory
2
Albert Bandura
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نق هاي جنسنيتي را يناد منيگينرد :نخسنت از راه آمنوزش

تواناتر ميكند .زمينۀ اجتماعي و زمينۀ خنانوادگي در دسنتيابي

عوامنل

به سرمايۀ فرهنگني تنأ ير دارنند و سنرمايۀ فرهنگني نينز بنر

تقويتكننده كه در آن كود با پاداش و تنبيهني كنه دريافنت

دستاوردهاي علمي و شللي تأ ير خواهد داشت .برخنورداري

ميكند ،نسبت به رفتارهاي جنسيتي شرطي ميشود و آنهنا را

از نظرها و عقايد شخصي نيز مرۀ تحصيت

و مهنار هناي

فننرا مننيگيننرد .دوم ،از راه تقلينند كننه گنناه از آن بننا عننناوي

اكتسابي فرد است.

مستقيم و به تعبير ديگر ،شرطيسازي كود

به كم

همانندسازي يا سرمشقگيري ياد ميشنود و در آن رفتارهناي
0

جنسيتي را والندي و ديگنر عوامنل جامعنهپنذيري (اعضناي

كلیشههای جنسیتی سندرا بم

بزرگتر خانواده ،ساير بزرگساالن ،آموزگاران ،گروه همسناالن

كليشهها در تشکيل خودپنداري افراد در بزرگسالي نق

و رسانههاي جمعني) الگوسنازي منيكننند و كنود
الگوها تقليد و پيروي

از اين

دارند

و راهنمايي براي رفتار افراد هستند .شواهد زيادي وجنود دارد
كه كليشهها معموال آسي رسان هستند .اي فرايند قنوي ،هنم

ميكند (بستان.)69-64 :6920 ،

كساني را تحت تأ ير قرار منيدهند كنه كليشنههنا را تحمينل
نظریۀ سرمایۀ فرهنگی

6

ميكنند و هم كساني را كه هدف كليشهها هستند .كليشههناي

سرمايۀ فرهنگي را اولي بار پير بورديو 1و ژان كلنود پسنرون
مارح كردند .سرمايۀ فرهنگي ،گراي ها و عادا

9

ديرپا كه در

جنسيتي بهميزان زيادي بيدقتي دارند و بازنمناييكننندۀ دقينق
تفاو هاي واقعي زنان و مردان نيست

(خمسه.)616 :6929 ،

فرايند جامعهپذيري حاصل ميشنوند و نينز اهنداف فرهنگني
6

ارزشمند نظير صتحيتهاي تحصيلي و فرهيختگني را شنامل

نظریۀ چافتز

ميشود (نوغناني .)77 :6926 ،بوردينو ،واژۀ سنرمايۀ فرهنگني را

چننافتز ،نق ن

بهعنوان منبا فکري كنترلكنندۀ افکار و رفتار انسان ميشناسد

نابرابري جنسيتي شرح داده است .او توضي ميدهند چگوننه

اسننت :نخسننت ،منندار تحصننيلي و

بيشتري در اختيار منردم

كننه شننامل دو بخ ن

مهار هناي فرهنگني ،دوم ،مجموعنۀ ارزشهنا ،هنجارهنا و
اختقيا

انسان كه از بدو تولد از خانواده و محني اجتمناعي

پيرامون خود آموخته است (طرحواره) .به اعتقناد او ،سنرمايه-

اجتمنناعي را در تولينند و بازتولينند و

تعنناري

جامعه با تقسيم كار ،منابا و امکانا

قرار داده است .چافتز در بررسي نابرابريهاي جنسيتي ،نقن
نيروهاي اجبناري و اختيناري قشنربندي جنسنيتي را بررسني
ميكند.

هاي فرهنگي چيزي است كه در درون انسان درونني و حن
شده ،بخشي از جسم انسان ميشنود و انسنان آن را بنا خنود

نظریۀ بازار كار دوگانه

حمل ميكند و كنترلكنننده و هندايت كننندۀ رفتنار و اعمنال

بنابراي تفاو هاي جنسيتي تنها ناشني از ويژگنيهناي ااتني

انسانها است (بورديو ،6323 ،به نقل از مننادي .)66 :6929 ،آمنوزش

نيست ،بلکه بخشي از آن ناشي از نو شللهايي است كنه بنه

يکي از زمينههاي زيربنايي تقويت و آگاهي فنرد

 .)Deckens,برخني

و تحصيت

و

پژوهشگران بر اساس وجود تفکي

روي انسان قرار منيدهند و افنراد را

را ي

است.يکني از ابعناد آمنوزش ،دامننۀ فرصنتهنا ،انتخابنا
اختياراتي است كه پي

زنان واگنذار منيشنود

(امينني6929 ،؛ 1987

سا مشاغل معتقدند جن

و تقسيم برپايۀ جنن
عامل تفکي

در

بنازار شنلل

نسبت به انديشههاي ننو پنذيراتر و در انتخنابهناي زنندگي

بايد به حساب آورد .شايد وجود دو بنازار نسنبتا جندا از هنم

1

4

Cultural Capital
Bourdiou
G.C.Pasron

2
3

Gender schema
Bem,S.
Chaftez

5
6
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يکي براي مردان و ديگري براي زنان بهعلنت منزد كنم زننان

نظریات زنگرا

باشد .تا زماني كه انتخاب شلل بنراي زننان محندود اسنت و

اي گروه نظريهپردازان معتقدند كار ،جنسنيتي شنده اسنت و

زياد وجود دارد ،انتظار ميرود در

امنر ضند ارزشني،

براي مشاغل زنانه ،داوطل

كار زنان بهطور نظام يافتهاي بهعنوان ين

مشاغل زنانه تراكم وجود داشته باشد و درنتيجه منزد مشناغل

تحت فشار استثمار قرار گرفتنه اسنت .در فمنيسنم ليبنرال بنر

حرفهاي زننان پنايي خواهند بنود (زنجنانيزاده .)6973 ،مفهنوم

اساس اصول پايهريزيشده ،زنان بيفايده هستند؛ زيرا آنها از

دوگانۀ بازار كار براي ظاهركردن بخشني از كوشن هنا بنراي

نظر دستيابي به موقعيتها با مردان برابر نيستند .فمنيستهناي

متحده امريکا است كه اكنون

راديکال سعي ميكنند اي ستم بر زنان را با تأكيد بر تجنارب

را ميپوشنانند .بازارهناي كنار بنا

جلنوه دهنند Cahn, 1994( .؛

فهميدن پديدۀ تبعين در اياال
سا وسيعي از موضوعا

زنان با قدر

مردساالري پررن

گروهبنديهاي حرفهاي مشخص ميشوند و به نظنر منيرسند

Clarke, 1998؛ Griffin, 1998؛  .)Lenskyi, 1995اي ديندگاه در

اولينه،

حالي كه در ما را ا از چگننونگي رب دادن ن ننابرابري هناي

كار اي اسنت :شنراي كنار خنوب ،منزد زيناد،

مي دهد همچني نشان مي دهند كنه جامعنه

دوگانگي در اجراي اوليه و انويۀ آنها است .در بخ
خصوصيا

جنسيتي افزاي

فرصتهايي براي پيشرفت در امور كناري و از همنه مهنمتنر

پذيري جنسنيت حاصل فرايند جامعه پذيري است كه عنتوه

انويننه ،كننارگران در همنۀ جنبننههننا

بر دوران كودكي در دوران بلوغ نينز ادامنه مني يابند .بنا آنکنه

شللي ،مزد پنايي ،

رواب جنسيتي اجتماعي و هويت كنود بنهعننوان دختنر ينا

بننا

شننللي .در بخن

وضعشان بدتر است؛ ازجمله نداشت

با

پسر ،همزمان با ينادگيري زبنان شنکل منيگينرد و بنهعننوان

شراي بد كاري و ( ...سفيري.)07 :6977 ،

«واقعيت» شناخته ميشود؛ جامعهپذيري با پايانگنرفت سنني
نظریههای نئوكالسیک

كودكي به پايان نميرسد .دختران و پسران در س بلنوغ ،بنار

اي نظريه ،تفاو هاي جنسيتي و دليل درآمد كمتر از كار زنان

ديگر به دورۀ جستجوي هويت جنسيتي پا ميگذارند.

را در مقايسننه بننا مننردان تشننري كننرده و متليرهننايي نظيننر

بايد خار «فرضيۀ صفر» را به جنان خريند؛ يعنني نبايند

مسئوليتهاي خانوادگي ،نيروي جسنماني ،آمنوزش عمنومي،

تعلق به يکي از دو جنسيت را طبيعني دانسنت ،بلکنه تفناو

آموزش فني ،ساعتهاي كار ،غيبت از كار ،جابهجايي در كنار

جنسيتي را سازهاي فرهنگي به شنمار آورد .هاگمنان – واينت

و چگونگي تأ ير اي متليرها در بهرهوري نيروي كار و عرضۀ

معتقد است در اي ميان ميتوان تفاو هاي هورموني و بدني

اقتصناددانهناي

را ناديده گرفت .نتيجۀ اي نظريه آن است كه رواب جنسنيتي

جديد خانواده اي است كه خانواده منابا (وقت و پول) خنود

موجود در جامعه تلييردادني و تعمنيمدادنني بنه كنل سناختار

را بهروش عقتيي بي افراد خانواده تقسيم ميكند و اين امنر

(هاگمان – وايت 196 :6322 ،به نقل از برو

آن را بررسي ميكند .ي

سب

فرض نئوكتسني

ميشود كه زنان سرمايههاي مادي و انسناني كمتنري در

جامعه است

و همکاران،

.)607 :6920

سني پايي دريافت كنند و هنگامي كه سن آنهنا بيشنتر مني

6

شود ،براي نگهداري كودكان در خانه بماننند .بنر اسناس اين

نظریۀ جامعهپذیری جنسیتی

نظريه ،زنان ،سرمايۀ انساني كمتري نسبت بنه منردان دارنند و

تأ ير عوامل معيّ نظير رفتار والدي و رسانههناي گروهني در

تخصيص بهينۀ منابا ايجاب ميكند كنه در مننزل و منردان در

فرايند جامعهپذيري جنسيتي بر تجارب آيننده ،تنأ يري عمينق

بازار كار كنند

(اميني.)6929 ،

ميگذارد .مجموعه انتظاراتي دربنارۀ رفتناري كنه بنراي افنراد
Gender Socialization Theory

1
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داراي آن جنسيت ،مناس
توجه به نحوۀ تعري

تلقي منيشنود .اين انتظنارا

«مردانگي» و «زننانگي» فنرق دارد .اگنر

مبناي جنسيت را كامت بيولوژين

نندانيم ،آنگناه الزم اسنت

عوامل اجتماعي يا محياي را بررسي كنيم كه در كن
با عوامل بيولوژي

بنا

به رشد هويت جنسيتي و نقن

متقابنل
جنسنيتي

رویکرد ریزش
اي رويکرد معتقد است تأ يرا

ي

نق

به نق هاي ديگنر

افراد ريزش ميكنند .افنراد شناغل احساسنا

و نگنرشهناي

خود را در محي هاي كاري به فضناي خنانوادگي نينز منتقنل
(.)Lambert, 1999

ميكنند و برعک

منجر ميشوند (گر .)99 :6920 ،
مشکت خانوادگي
حمايت اجتماعي

جايگاه سازماني

سرمايه فرهنگي

تعارض شغلی

كليشههاي جنسيتي

نمودار -1مدل نظری استخراجشده از چارچوب نظری

فرضیهها و پرسشهای پژوهش

ادارههاي مختل

 .6بي سرمايۀ فرهنگي زن و احساس تعنارض شنللي رابانه

 .4بي وضعيت اقتصادي خانواده و تعارض نق

وجود دارد.

وجود دارد.

 .1بي حمايت اجتمناعي (اطرافينان) و تعنارض نقن

زننان

راباه وجود دارد.
 .9آيا تفاو

معنيداري از بعد تعارضهناي شنللي زننان در

وجود دارد؟

 .0بي مسائل و مشکت

زننان رابانه

خنانوادگي و تعنارض نقن

زننان،

راباه وجود دارد.
 .6جايگاه سازماني زن ،چه تأ يري بر تعارض شللي او دارد؟

بررسي تعارضهاي شللي زنان شاغل در نظام ديوان ساالري (مورد ماالعه :ادارههاي منتخ
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وضعيت تأهل زنان شاغل در نمونۀ مورد بررسي  67/4درصد،
مجرد و  21/6درصد از كارمندان متأهل هستند .بررسني سن
كارمندان در واحندهاي نموننه نشنان منيدهند 0/4درصند از

روش پژوهش
حاضننر ،پيمايشنني بننا اسننتفاده از پرسشنننامۀ

كارمندان در گروه سني  19-17سال هستند و  93/3درصند از

محققساخته است .جامعۀ آماري ،كنل شناغتن سنازمانهناي

كارمندان در گروه سنني  12-91سنال هسنتند و 14درصند از

دولتي زن شهر همدان كه حدود  4033نفر است كه با استفاده

كارمندان در گروه سني  92-41سال هسنتند 93/3 .درصند از

از جدول مورگان ،حجم نمونه  903نفر و افراد مورد پژوه

كارمننندان در گننروه سننني  99-97سننال و 66/3درصنند از

روش پننژوه

(دانشگاه بوعلي ،سازمان

كارمندان در گروه سني  92-41سال هستند66/3 .درصند نينز

آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکي) بوده است .اعتبنار

در گروه سني  49-42سال و بيشتري فراواني در گنروه سنني

ابزار گردآوري داده با اسنتفاده از آلفناي كرونبناب بنراي كنل

 99تا 97سال بوده است .توزيا فراوانني فرزنند كارمنندان در

پرسشنامه  3/71به دست آمد.

واحنندهاي نمونننه در ميننان زنننان شنناغل 76/7 ،درصنند داراي

از زنان شاغل در سه سازمان منتخ

فننرد

فرزننند و  12/9درصنند از آنهننا فرزننند نداشننتهاننند .بررسنني

ميداند كه در ختل اجتماعيشدن در آنها انباشته ميشنود و

كارمننننندان نشننننان مننننيدهنننند

سننرمايۀ فرهنگنني را بورديننو دربرگيرننندۀ تمننايت
سب

گراي

بنه اشنياي فرهنگني و جمناشندن محصنوال

وضننننعيت تحصننننيت

تحصيت 66/7درصد ديذلم 66/9 ،درصد از آنها فوق ديذلم

فرهنگي نزد فرد ميشود .سرمايۀ فرهنگي به دان  ،صنتحيت

و  07/4درصد ،مدر ليسان

فرهنگنني افننراد برمننيگننردد .در اينن پننژوه ،

و 3/9تحصيت

و گننراي

فوق ليسان

و تنها  64/9درصد ،تحصيت
باالتر دارند؛ بنه عبنار

ديگنر

تحصيت  ،مصرف موسيقي ،اائقههاي هنري و زيباييشناسني

بيشتر زنان شاغل در واحندهاي نموننه ،تحصنيت

شامل مصرف كتاب و خريد و مالکيت آ ار هننري ،شناخص-

دارند .علت باالبودن توزيا تحصيلي زننان بنهننو ادارههناي

هاي استفادهشده براي سنج

سرمايۀ فرهنگي بوده است.

همچني از مؤلفههاي درآمد ،تحصيت

و شلل براي سنج

وضعيت اقتصادي زنان استفاده شد.
براي سنج

حمايت اجتماعي ،از ديدگاه مثبت والدي ،

همسر و برادر نسبت به اشتلال زن و كم

به او بهنره گرفتنه

شد.
كليشههاي جنسيتي نيز بنا گوينههنايي مسنتخرا از نظنر
باندورا و بم درخصو

مقايسۀ ي سري گويههاي مربو به

توانايي يا ناتواني سازماني زنان براي مثال ،زنان عاطفي هستند
و به درد مديريت نميخوردند ،سنجيده شده است.
جايگاه سازماني با موقعيت خانم شاغل در نو استخدام،
سابقه و سلسلهمرات

سازماني فرد پاسخگو محاسبه شد.

ليسنان

انتخابي مربو است كنه در سنازمانهناي آموزشني نسنبت و
باالتر است.

سا تحصيت

جدول -1توزیع فراوانی میزان تحصیالت كارمندان در نمونۀ انتخابی
میزان

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی

تحصیالت

مطلق

نسبی

تجمعی

ديذلم

46

66/7

66/7

فوق ديذلم

07

66/9

12/3

ليسان

136

07/4

20/4

فوق ليسان

03

64/9

33/7

باالتر

6

3/9

633/3

جما

903

633/3

براي بررسي وجود راباه بي تعارض شللي زنان شناغل
و نگرش جنسيتي آنها از آزمون كناي اسنکور اسنتفاده شند.

یافتههای پژوهش

محاسننبا

انجننامشننده نشننان مننيدهنند مقنندار آمننارۀ آزمننون
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بي تعارض شللي زنان شاغل و وضعيت تأهل آنها از آزمون

برابر 63/39با  6درجه آزادي است كه با توجه به مقدار سنا
معنننيداري كننه 3/333اسننت ،فننرض صننفر رد منني شننود

 t-testاستفاده شدو نتايج نيز مؤيد معنيداري تفاو

(  -p    0.05مقدار)؛ بنابراي منيتنوان ادعنا كنرد بني

مجرد و متأهل است.

تعنارض شنللي زننان شنناغل و كليشنههناي جنسنيتي آنهننا،

جدول  -3مقایسۀ تعارض شغلی زنان شاغل و برحسب وضعیت تأهل

راباهاي معنيدار وجود دارد.

تعارض

كلیشۀ جنسیتی
وجود ندارد
وجود دارد

جما

انحراف

مقدار

مقدار

استاندارد

t

p

وضعیت

تعارض
دارد

فراوانی

میانگین

شغلی

جدول  -2رابطۀ بین كلیشۀ جنسیتی و تعارض شغلی زنان

تأهل

كل

ندارد

بي زننان

متاهل

123

6/90

3/47

مجرد

61

6/63

3/43

1/41

3/333

7

09

67/4

09/3

623

632

137

633/4

37/6

137/3

معنيداري ( )p=3/333نشاندهندۀ تعارض شللي زنان شناغل

190

660

903

190/3

660/3

903/3

و وضعيت تأهل آنها است .براي بررسني وجنود رابانه بني

90/466

مقنندار  t= 1/41بننه دسننت آمنند و بننا توجننه بننه سننا

تعارض شللي زنان شاغل و وضعيت اقتصادي آنها از آزمون
 one-way anovaاستفاده شده و نتايج در جدول زير مننعک

نتايج و يافتنههناي اين بررسني نشنان داد زنناني دچنار

شده است.

تعارض بيشتري در شلل بودهاند كنه از كليشنههناي جنسنيتي
بيشتري هم در زندگي رنج ميبرند .براي بررسي وجود رابانه

جدول  -مقایسۀ تعارض شغلی زنان شاغل بر وضعیت اقتصادی
تعارض شللي زنان شاغل

فراواني

ميانگي

انحراف استاندارد

مقدار F

مقدار p

وضعيت اقتصادي
پايي

913

6/9101

3/46367

متوس

63

6/9602

.3/47707

باال

1

1/3333

.3/333

بر اساس دادههاي جدول فوق  F= 3/612با درجه آزادي

مشننکت

1/36

3/612

خننانوادگي آنهننا از آزمننون كنناي اسننکور اسننتفاده

 1است و با توجه بنه سنا معننيداري ( ) P= 3 3/612كنه

ميكنيم .محاسبا

بزرگتر از 3/30است؛ بنابراي بي تعارض شللي زنان شناغل

برابر  94/16با  6درجه آزادي است كه با توجه به مقدار سا

و وضعيت اقتصادي ،رابانۀ معننيداري وجنود نندارد .بنراي

معنننيداري كننه 3/333اسننت ،فننرض صننفر رد مننيشننود

بررسنني وجننود راباننه بنني تعننارض شننللي زنننان شنناغل و

انجامشده نشان ميدهد مقدار آمارۀ آزمنون

(  -p    0.05مقدار)؛ يعني بني تعنارض شنللي زننان

بررسي تعارضهاي شللي زنان شاغل در نظام ديوان ساالري (مورد ماالعه :ادارههاي منتخ

شاغل و مشکت

شهر همدان)

خانوادگي آنها ،رابانۀ معننيداري وجنود

دارد.
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يافتهها نشان ميدهند زننان داراي تعنارض كمتنر افنراد،
سرمايۀ فرهنگي بيشتري دارند .براي بررسي وجود راباه بني

جدول  -5رابطۀ بین مشکالت خانوادگی و تعارض شغلی زنان شاغل
تعارض
مشکالت

دارد

كل

ندارد

خانوادگی
وجود دارد
وجود ندارد

جما

استفاده كرده و نتايج زير به دست آمد.
جدول  -7مقایسۀ تعارض شغلی زنان شاغل و برحسب داشتن فرزند

190

33

994

تعارض

114/9

633/7

994/3

شغلی

3

66

66

داشتن

63/7

0/9

66/3

فرزند

انحراف
فراوانی

میانگین

190

660

903

دارد

106

6/96

3/42

190/3

660/3

903/3

ندارد

33

6/14

3/49

افرادي كه تعارض بيشتري در شللشان داشته اند ،كسناني
هستند كه مشکت

تعارض شللي زنان شناغل و داشنت فرزنند از آزمنون

خانوادگي بيشنتري نينز داشنتهانند .بنراي

آزمودن اي راباه بي تعارض شنللي زننان شناغل و سنرمايۀ
فرهنگي آنها از آزمون كاي اسکور اسنتفاده شند .محاسنبا
انجامشده نشان داد مقدار آمارۀ آزمون برابر  690/6با  6درجنه
آزادي است كه با توجه به مقدار سا معننيداري كنه 3/333

t-test

محاسبا

استاندارد

مقدار

مقدار

t

p

1/66

3/333

انجامشده مقدار  t= 1/66نشان داد و بنا توجنه

به سا معنيداري ( )p= 3/333كه كوچ تنر از 3/30اسنت؛
بنابراي بي تعارض شللي زنان شاغل و داشت فرزند ،رابانۀ
معنيداري وجود دارد .يکي از شاخصهاي مؤ ر بنر مينزان و
نو تعارض شللي ،جايگاه سازماني افراد است .براي بررسني
وجود راباه بي تعارض شللي زنان شاغل و جايگاه سازماني

است ،فرض صنفر رد منيشنود (  -p    0.05مقندار)؛

از آزمون كاي اسکور اسنتفاده كنرديم .محاسنبا

يعني بي تعارض شللي زنان شاغل و سرمايۀ فرهنگي آنهنا،

نشان داد مقدار آمنارۀ آزمنون برابنر  9/36بنا  1درجنه آزادي

راباۀ معنيداري وجود دارد.

است .ازاي رو با توجه به مقدارسنا معننيداري كنه 3/166

جدول  -6رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و تعارض شغلی زنان شاغل
تعارض
سرمایۀ فرهنگی
وجود ندارد
وجوددارد

جما

كل

است ،فرض صفر ا با

انجنامشنده

ميشود؛ يعنني بني تعنارض شنللي

زنان شاغل و جايگاه سازماني ،راباۀ معنيداري وجود نندارد.
از سوي ديگر همانگونه كنه در فرضنيههنا و پرسن هنا هنم

دارد

ندارد

671

2

623

613/3

03/6

623/3

متلير مورد بررسي يعني تعارض شللي زنان مؤ ر است بنراي

69

637

673

664/6

00/3

673/3

بررسي اي راباه از آزمنون  one-way anovaاسنتفاده شند و

190

660

903

190/3

660/3

903/3

مشاهده شد ،نو و ميزان حماينت اجتمناعي از زننان نينز بنر

نتايج زير حاصل شده است.
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112

جدول  -8مقایسۀ تعارض شغلی زنان شاغل بر حمایت اجتماعی
تعارض شغلی

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار F

مقدار p

حمايت اجتماعي
پايي

76

6/1230

3/40609

متوس

132

6/4690

3/43964

باال

66

6/6366

3/96317

3/333

76/66

دادههاي بهدست آمده ،مقدار  F= 66/76بنا درجنه آزادي

بررسي وجود راباه بني تعنارض شنللي زننان در ادارههناي

 1اسننت و بننا توجننه بننه سننا معنننيداري ( ) P=3/333كننه

مختل

از آزمون  one-way anovaاستفاده شد و نتايج زير بنه

كوچ تر از  3/30است؛ بننابراي بني تعنارض شنللي زننان

دست آمد.

شاغل و حمايت اجتماعي ،راباۀ معنيداري وجود دارد .بنراي
جدول  -9مقایسۀ تعارض شغلی زنان شاغل در ادارههای مختلف
تعارض شغلی زنان شاغل

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار F

مقدار

p

حمايت اجتماعي

با توجه به محاسبا

آموزش و پرورش

667

6/19

3/419

دانشگاه بوعلي سينا

667

6/13

3/403

علوم پزشکي

666

6/40

3/033

7/99

3/336

انجامشده مقدار  F=7/99بنا درجنه

رگرسيوني وارد شدند كه سهم هر متلير از تبيي متلير وابستۀ

آزادي  1و بننا توجننه بننه سننا معنننيداري ( ) P=3/336كننه

تعارض مشنخص شنود .متليرهناي مندل عبارتنند از :كليشنۀ

كوچ تر از  3/30است؛ بنابراي ميتوان ادعنا كنرد كنه بني

جنسننيتي ،وضننعيت تأهننل ،مشننکت

تعارض شللي زننان شناغل در ادارههناي مختلن  ،رابانهاي

فرهنگي ،داشت فرزند ،حمايت اجتماعي و نو سازمان.

معنيدار وجنود دارد .درنهاينت كليّنۀ متليرهنا در ين

مندل

جدول  -11نتایج تحلیل رگرسیونی تأثیرات متغیرهای مختلف
مقدارp

T

Beta

3/339
3/310
3/333
3/333
3/312
3/340
3/333
3/333

1/346
1/104
4/7134/331
1/133
1/36669/170
9/720-

3/333
3/1613/637
3/376
3/6663/096
3/139-

انحراف استاندارد

B

3/136
3/301
3/346
3/323
3/319
3/307
3/392
3/364

3/632
3/662
3/6393/449
3/303
3/6663/034
3/146-

ابت
كليشه جنسيتي
حمايت هاي اجتماعي
مشکت خانوادگي
نو سازمان
داشت فرزند
سرمايۀ فرهنگي
وضعيت تأهل

خننانوادگي ،سننرمايۀ

بررسي تعارضهاي شللي زنان شاغل در نظام ديوان ساالري (مورد ماالعه :ادارههاي منتخ
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شهر همدان)

سرانجام سعي شده است بنا ترسنيم مندل تحلينل مسنير

سرمايۀ فرهنگي بيشتر ،تعارض شللي كمتري تجربه منيكننند

مستقيم و غيرمسنتقيم و در كنل ،تنأ ير

كه اي نيز بهدليل حمايتهناي اداري ،اجتمناعي و خنانوادگي

كل محاسبه شود .باتوجه به جدول فوق ميتوان دريافت كه از

است كنه اين گنروه از زننان دريافنت منيكننند .مندل عليني

بي متليرهاي مذكور ،سرمايۀ فرهنگني بيشنتري تنأ ير را بنر

متليرهاي واردشده در مدل تحليل مسنير بنهشنرح زينر بنوده

ضم محاسبۀ تأ يرا

تعارض شللي زنان شاغل دارد؛ به عبنار

ديگنر زننان داراي

است:
وضعیت اقتصادی

مشکالت خانوادگی

جایگاه سازمانی
-3/66
3/13

3/637

حمایت اجتماعی

3/334

-3/161

سرَمایۀ فرهنگی

-3/163

تعارض شغلی

كلیشههای جنسیتی
نمودار  -2تحلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل

بر اساس دادههاي نمودار فوق ،ميان زننان داراي سنرمايۀ

كليشههاي جنسيتي ،سرمايۀ فرهنگني ،داشنت فرزنند ،تأهنل،

فرهنگي و جايگاه سازماني زنان ،راباۀ مثبت وجنود دارد؛ بنه

خانوادگي با تعارض شللي

عبار

حمايتهاي اجتماعي و مشکت

ديگر زنان داراي سرمايۀ فرهنگي باالتر معموال جايگاه

زنان شاغل ،ارتبا معننيداري وجنود دارد؛ يعنني زنناني كنه

ميكنند؛ اما برعک  ،زنناني كنه در

كليشههاي جنسيتي ضعي تري نسبت بنه ديگنران داشنتهانند،

محي كاري آنها يا سابقۀ خانوادگي ،كليشههناي جنسنيتي را

كمتر دچار تعارض شللي هستند .زنان كارمنندي كنه سنرمايۀ

تجربه كردهاند ،از تعارض بيشنتري رننج منيبرنند .همچنني

فرهنگي و حمايتهاي اجتماعي باالتري دارند نيز از موقعينت

ارتبا سرمايۀ فرهنگي و حمايت اجتماعي و تعنارض ،منفني

اداري بهتري برخوردارند و درنتيجه راحتتر بنا چنال هناي

سرمايۀ فرهنگي ،تعنارض شنللي زننان را

سازماني كنار ميآيند و كمتر تعارض شللي را تجربه ميكنند.

خنانوادگي،

نشان منيدهند در شنهر همندان هننوز

سازماني باالتري را كس

است؛ زيرا افزاي
كاه

ميدهد .زنان داراي مشکت

و اختتفا

يافتههاي اي پژوه

نرب باالتري از تعارض را تجربه ميكنند .وضنعيت اقتصنادي،

خانواده نق

تأ ير دارد؛ اما اي ا ر مهم و مؤ ر نيست.

زنان مانند تعارض شللي ايفا ميكند؛ يعني حيا
بهشد

اساسي در جنبههناي مختلن

حينا

اجتمناعي
شللي زننان

تحت تأ ير عوامل خانوادگي است و زننان قبنل از آن

جمعبندی و نتیجه

كه پا به عرصۀ فعالينت هناي اجتمناعي بگذارنند ،بنا نظنامي

همانگونه كنه يافتنههناي اين بررسني نشنان منيدهند بني

مردساالرانه در درون خانواده روبهرو هسنتند و در تمنام دورۀ
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فعال زندگي خود يعني در طول دوران اشنتلال بنا مشنکت

زندگي با كليشههاي جنسيتي بمباران ميشوند .اين اطتعنا

ناشي از آن دست به گريبان هستند.

در كتابها و تلويزيون فراگير و جاري اسنت و بنا انتظنارا

بنني تعننارض شننللي و مشننکت

خننانوادگي ،تفنناو

معنيداري وجود داشت؛ يعني فنرد ننهتنهنا از خنانواده تنأ ير
ميپذيرد ،بلکه مشنکت

فنردي هنر كن

نينز منيتوانند در

والدي  ،بزرگساالن و كودكان ديگر به كنود

وابسته به جن

آنها از جنسيت در سراسر زنندگي

منتقل ميشود كه بر در
ا ر گذار است.

تعارض يا عدم تعارض فرد مؤ ر باشد؛ امنا ناگفتنه نمانند كنه
ويژگيهاي فردي نيز ناشي از خانواده و جامعهپذيركردن افراد
در خانواده است ،پ

منابع

ناگفته پيداست خانواده يکني از عوامنل

آراسننته ،ز« .)6920( .زنننان كننارآفري ايراننني ،سنناختارهاي

مهمي است كه در تعارض فرد تأ ير زيادي دارد .عوامل فردي

و كارهناي

 خانوادگي مانند تعدد نق ها و فشنار ناشني از آن ،داشنتفرزند ،ويژگيهاي جسماني نامالوب ،انگيزۀ پيشرفت پنايي ،
ترس از موفقنشندن ،وضنعيت تحصنيلي و شنللي ننامالوب
والدي بر تعارض شللي زنان مؤ ر است .اي بندان معناسنت
كه بار اضافي ناشي از تعدد نق  ،موج

تهنيسنازي اننرژي

زنان ميشود و بههمنراه محنر هناي تنن زاي خنانوادگي و
سرايت شراي تن آميز ي

نقن

بنه نقن

ديگنر ،زميننه را

براي خستگي شللي ،افسردگي و استرس آماده ميكند .سنا
باالي معنيداري ،نشاندهندۀ اهميت مشنکت

خنانوادگي در

تعارض شللي زنان شاغل است.
است .نظريههاي يادگيري اجتماعي و رشد شناختي هر دو بنر
مشناهده بننهعنننوان يکنني از عوامننل مهننم يننادگيري الگوهنناي
جنسيتي تأكيد دارند .بر اساس اي نظرينه ،كودكنان در مواقنا
مناس

كارآفرينانه» ،مجلۀ پنژوه
،)64(1
ابو  ،پ .و واالس،

زننان ،دوره  ،4ش  6و

.663-39
 .)6929( .جامعهشناسي زنان ،ترجمنۀ:

نجم عراقي ،م ،.تهران :نشر ني.
احمدنيا ،ش .)6921( .جامعهپذيري دختران در شراي امنروز،
آموزش و پرورش).

ويژهنامۀ نگاه (وزار

احمدي ،ا .)6926( .بررسي تأ ير خانواده بنر نگنرش جنسنيتي
فرزننندان ،پاينناننامننۀ كارشناسنني ارشنند ،رشننتۀ
جامعهشناسي ،دانشنکدۀ علنوم اجتمناعي ،دانشنگاه
عتمه طباطبايي.

اي مسائل همگي ناشي از ينادگيري الگوهناي جنسنيتي

از رفتارهاي همجن

فرهنگي -اجتماعي مؤ ر در ايجاد كس

الواني ،م« .)6974( .نظريه بينظمي يا نظم غايي» ،مديريت
دولتي ،ش ،96

.43- 13

مركز آمار ايران .)6936( .نتايج آمار گيري نيروي كار ،مركز آمار
ايران.

خود تقليد ميكنند .ويژگيهناي

اميني« .)6929( . ،رويکرد جنسيتي به عدم تعادلهناي بنازار

متفاوتي كه در هر جامعه بر اسناس جنسنيت از افنراد انتظنار

زنننان ،دوره  ،1ش ،6

ميرود ،محصولي از فرايند اجتماعيشدن جنسي است كه بنر

كننار» ،فصننلنامۀ پننژوه
.646-699

اساس آن «مردان براي مردانگي و زنان براي زننانگي» مانابق

بننرو  ،بريگيتننه و ديگننران .)6920(.جامعننه پننذيري :زنننان و

با تعري هاي موجود در هر جامعه ،اجتماعي ميشوند .بندون

مننردان چگونننه سنناخته منني شننوند؟ ،ترجمننه

كودكنان و بزرگسناالن دربنارۀ نظرگناه تعرين شنده بنا

مرسنده صنالحذور ،برگرفتنه از كتناب :فمينيسنم و

كه زن و منرد بنه چنه معنني اسنت ،اشنترا دارنند.

اعنننزازي ،ش .تهنننران:

ش
فرهن

كليشههاي جنسيتي هم در فرهن

وسياتر و هم در كن هاي

متقابل اجتمناعي فنرا گرفتنه منيشنوند و كودكنان از ابتنداي

ديننندگاه هنننا تنننالي
روشنگران و ماالعا

زنان،

.919

بررسي تعارضهاي شللي زنان شاغل در نظام ديوان ساالري (مورد ماالعه :ادارههاي منتخ

خمسه ،ا« .)6929( .بررسي طرحنوارههناي نقن

جنسنيتي و
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