
زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می شوند؟

پرستو اله یاری*

چکیده
و  نیستند  کردن  کار  اهل  زنان  که  است  رایج  بسیار  سخن  این 

به محض ازدواج کردن یا بچه دار شدن کار را رها می کنند و همین 

ادله ای اصلی است که بیشتر کاستی های تحصیلی و شغلی یا کمبود 

به  مقاله  این  می دهد.  توضیح  زنان  برای  را  شغلی  موقعیت های 

دنبال یافتن دالیلی است که چرا زنان به راستی بعد از گذشتن از 

تمام مراحل تحصیلی، آموزش عالی، یافتن شغل و کار کردن، کار را 

رها می کنند. پژوهش پیش رو در چهارچوب روش کیفی انجام شده 

است و در آن با ۲1 زن ساکن ایران طی سال های ۹۲-۹3 که قبالً 

شاغل بودند و بعد خودخواسته سازمانشان را ترک کردند و با روش 

مصاحبه  انتخاب شدند،  مجازی  فضای  در  فراخوان  و  برفی  گلوله 

شد و متن مصاحبه ها کدگذاری و به روش تماتیک تحلیل گردید. 

نتایج مطالعه نشان می دهد که دالیل آن ها مختلف و البته مکمل، 

شبیه قطعه های پازلی است که به هم متصل اند و بر یکدیگر تأثیر 
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می گذارند. اشکاالت کاری و سازمانی و فشار نقش های خانوادگی 

پررنگ ترین دالیلی هستند که در زیر سایه مناسبات مردانه فضای 

کار و البته همراه با فشار مضاعف خشونت نمادین نقش های زنانه 

بر آن ها، ماندن در محیط کار را برای زنان تحمل ناپذیر می کند و 

باعث ترک کردن کارشان می شود.

مردانه،  مناسبات  کار،  کردن  ترک  زنان،  اشتغال  کلیدواژه: 

مسئولیت های خانوادگی، اشکاالت کاری و سازمانی

مقدمه
هم  شاید  یا  کنند،  صحبت  کسب  وکارشان  از  زنان  که  پیش آمده  کمتر 

و  دیگر شنیده  زمینه های  در  برحسب عادت  اغلب  زنان،  کاری   صحبت های 

تحلیل  شده است. مسائل زنان بیش از یک قرن است که در تمام دنیا تبدیل 

به موضوع روز شده است و به صورت نظری و عملی در هر سند و قرارداد 

حقوقی، قانونی و اجتماعی دست کم چند تبصره وجود دارد که در خصوص 

گنجاندن تبعیض مثبت در مسئله زنان، یا در مورد فراموش نکردن مسئله زنان 

در آنها  تذکر داده شده است. مانند «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه  

زنان» که در تاريخ هجدهم دسامبر 1۹۷۹ مـيالدي بـه تصـويب مجمع عمومي 

سازمان ملل  متحد رسيد. همچنین کمیسیون مقام زن]1] از اولین نهادهایی که 

و  آمد  وجود  به   1۹46 در  ملل  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  توسط 

کار آن نظارت بر وضعیت زنان و ترویج حقوق آن ها در سراسر دنیاست]۲] 

)جاللی، 1383(. با همه این تذکرات، قوانین و تبصره ها همچنان سهم زنان 

از بازار کار و مناصب شغلی با وجود دارا بودن نیمی از جمعیت دنیا بسیار 

کمتر از نسبت جمعیتی آن ها است. عجیب تر آن که هنوز دستمزد دریافتی 

1-Commision on the status of women

۲- تعداد فراوان قطعنامه که در خصوص رعایت حقوق زنان در برقراری صلح و امنیت صادرشده است؛ مانند 

قطعنامه 1۲61 در تاریخ Aug-۲5-۹۹؛ 1۲65 در تاریخ Sep-1۷-۹۹؛ 1۲۹6 در تاریخ Apr-1۹-۰۰؛ و همچنین 

تاریخ  بین المللی بوده است. اعالمیه »لغو خشونت علیه زنان« در  از دعاوی دادگاه های  موضوع بسیاری 

Sep-۲۰-۹3 و بسیاری از موارد دیگر.
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زنان بسیار کمتر و جایگاه شغلی آن ها در بازار کار پایین تر از مردان است و 

با اینکه به طور فزاینده به  عنوان نیروی کار وارد می شوند، اغلب با مشاغلی با 

دستمزد و امنیت کم و محدودیت در تحرکات اجتماعی، کار خود را به پایان 

می برند )انجال لوسی]3] و همکاران، ۲۰11(.  از جمله اینکه هنوز در تمام دنیا 

نسبت قابل توجهی از زنان شاغل به ویژه در آسیای شرقی و جنوبی، کارشان را 

ترک می کنند )گزارش سازمان بین المللی کار]4]، ژانویه ۲۰14(، تا آنجا که این 

پدیده در برخی از جوامع تبدیل به مسئله شده است. در ایران هم به نظر 

می رسد موضوع رها کردن کار توسط زنان، مسئله پنهانی است که چندان به 

آن پرداخته نشده است. درعین حال مسئوالن و گروه هایی در جامعه، افزایش 

تقاضای زنان برای کار را دلیلی برای کمبود فرصت های اشتغال، استخدام و 

گاهی نیز میزان کم دستمزد کاری )مردان( ذکر می کنند و این گونه، کاستی های 

بازار کار را توجیه می کنند؛ بدون اینکه به بخش دیگر موضوع یعنی مشکالت 

اشتغال زنان، از جمله چرایی رها کردن کار توسط آنها بپردازند.

بیان مسئله
از  حتی  و  کاهش  به  بودن  شاغل  اخیر،  پژوهش های  و  مطالعات  طبق 

از  زیادی  حد  تا  شاغل  زنان  می کند.  کمک  زنان  مسائل  از  خیلی  بردن  بین 

زنان  همچنین   ،)138۹ همکاران،  و  )جواهری  خوشحال اند  بودنشان  شاغل 

 )1۹۹5 کالرک]5]،  ای.  )اندرو  دارند  مردان  به  نسبت  بیشتری  شغلی  رضایت 

به دورند و احساس رضایتمندی و  افسردگی های متداول زنان خانه دار  از  و 

راه های  پیش  از  یکی  به  زن  شاغلین  درنتیجه  دارند.  بیشتری  اعتمادبه نفس 

سالمت که رضایت فردی و شادمانی است تا حد زیادی نزدیک می شوند.

یکی   ،)13۹۰ همکاران،  و  )توسلی  خانواده  در  اقتدار  مناسبات  تغییر 

از خشونت های  زیادی  حد  تا  می تواند  که  است  زنان  اشتغال  پیامدهای  از 

مثل  خانواده،  در حوزه  اجرایی  قانونی-  نقص های  کند.  جلوگیری  خانوادگی 

3-Angela Luci, Johannes Jutting and Christian Morrison

4-International Labor organization )ILO(

5-Andrew E. Clark
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نداشتن حق طالق دو جانبه و افزایش میزان مهریه، با مشارکت زنان در تأمین 

و  اجتماعی  آسیب  با  و  زوجین مطرح می شود  بین  مخارج خانواده ساده تر 

برای  اجرا می شود. درآمد مستقل  تغییرات منصفانه  با  و  فردی کمتر اصالح 

زنان، آن ها را تا حد زیادی از ضعف های اجتماعی مختلف که به دلیل نداشتن 

منبع مالی مستقل با آن مواجه هستند، بر حذر می دارد. وابستگی اقتصادی 

زنان به مردان که جزء پایه های اصلی مردساالری است، با اشتغال زنان سست 

شده و تغییر ساختارهای دیگر مردساالری را در جامعه ساده تر می کند. همه 

این ها جامعه را قدم به قدم به سوی تشکیل خانواده برابر و پیشبرد دموکراسی 

نزدیک تر می کند.

 شناخت و فهم دالیل خود زنان برای ترک کار یکی از قدم هایی برای بهبود، 

تغییر و اصالح ساختار و سازوکار اشتغال زنان است. در این مطالعه به دنبال 

یافتن پاسخ این سؤال اصلی هستیم که: »چرا زنان کارشان را ترک می کنند؟« و 

برای پاسخ به این سؤال بر روایت خود زنان از دالیلشان برای ترک سازمان یا 

شرکت کاری-شان تمرکز می کنیم. هدف از این مطالعه یافتن و برجسته کردن 

نقاط پنهان اشتغال زنان، با فهم و کشف دالیل خروج آنها از سازمان )محل 

کارشان( است. درک موارد ریز و جزئی از محیط کار و نیز از خانواده ای که 

زنان در آن تربیت شدند و خانواده ای که هم اکنون در آن زندگی می کنند که 

زنان را به ترک کردن کار سوق داده است.

مرور ادبیات )بحث های نظری(
شامل  عموما  زنان  اشتغال  مورد  در  ملی  و  جهانی  مطالعات  و  پژوهش ها 

چند شکل کلِی ارائه و تحلیل آمار اشتغال، مشارکت در اقتصاد، بررسی موانع 

اشتغال و تحلیل کلی آن هاست. موانع اشتغال زنان تقریباً در دنیا مشابه است 

و شامل تبعیض، تقلب، فشارهای کاری، دستمزد کم، عدم ارتقای شغلی، عدم 

امنیت کاری و محدودیت در تحرکات اجتماعی در مطالعات جهانی می شود؛ 

فیزیکی  ناتوانی  شخصیتی،  و  بیولوژیکی  موانع  جنسیتی،  تبعیض  همچنین 

و بنیه جسمی، عدم دستمزد برابر، طبقه اجتماعی، سواد، حجم ساعت کار 

موانع  پررنگ ترین  است.  بیان شده  داخلی  پژوهش های  در  کار،  سابقه  و 
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ذکرشده در تحقیقات، فرهنگ نظام مردساالر به طور مستقیم و تأثیرات آن 

بر فرهنگ خانواده و لذا عدم مشارکت مردان در کارهای خانوادگی است. در 

پژوهش های مرور شده، نظریه هایی که به توضیح و تحلیل مفاهیم می پردازند 

شامل:نظریه های شبكه، جذب اجتماعی، ادراك و عقايد قالبي، نقش اجتماعی 

جنسیتی  نظریه های  و  کار  بازار  شدن  تجزیه  نوکالسیک،  نظریه  و همچنین 

است.

عالءالدینی و رضوی)138۲(، ویژگی های جنسیتی تحوالت -اوایل دهه 8۰- 

به  با تحلیل داده های سرشماری 13۷5 بررسی کرده و  را  ایران  بازار کار در 

این نتیجه رسیده اند که جمعیت شاغل دارای تحصیالت باال، از دیگر دسته ها 

افزایش سریع تری داشته اند - ولی سطح باالتر تحصیالت زنان منجر به سطح 

باالتر مشارکت و اشتغال آن ها نشده است. بعد از حدود یک دهه، وضعیت 

فعالیت و اشتغال زنان این بار با تأکید بر سرشماری 1385، توسط یزد خواستی 

و احمدی )1386( بررسی شده است. شواهد سرشماری مانند سابق، افزایش 

چشم گیر بیکاری زنان را نسبت به بیکاری مردان تائید می کند. عالوه بر آن این 

پژوهش با توجه به افزایش زنان پذیرفته شده و فارغ التحصیل در مراکز آموزش 

عالی، افزایش تعداد بیکاران زن را هم پیش بینی می کند. 

انجام  با  تهران،  دولتی  دانشگاه های  استادان  )1383(درمجموع  راودراد 

متخصص  زنان  آنچه  بین  که  است  رسیده  یافته  این  به  حضوری  مصاحبه 

عالقه مند به انجام آن هستند و امکاناتی که در عمل برای تحقق این عالقه در 

اختیارشان قرار می گیرد فاصله وجود دارد. او ریشه اصلی فاصله ها را وجود 

تبعیض جنسیتی تبیین کرده است که فرصت های شغلی را بیش تر در اختیار 

مردان قرار می دهد. مشابه این مطالعه هم قبالً در دانشگاه برکلی کالیفرنیا 

و  منسون  است.  انجام شده   )۲۰۰۲( همکارش  و  منسون]6]  ان  ماری  توسط 

گلدن]۷] بااینکه از نظریه »بازنمایی ناقص]8] زنان« یاد می کنند، ولی ثابت بودن 

افزایش نسبی  باوجود  را  بین درصد زنان و مردان عضو هیئت علمی  شکاف 

تعداد زنان دانشگاهی و نیز زنانی که مدرک دکترا گرفتند مؤید بازنمایی ناقص 

6-Mary An. Manson

7-Marc Golden

8-Under-representation
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زنان می دانند؛ همچنین آنها گسترده تر شدن شکاف بین دستمزد زنان و مردان 

را با نظریات دیگری مانند »کار در برابر خانواده]۹]« و یا »سقف شیشه ای]1۰]« 

توضیح می دهند. این دو به زمان بچه دار شدن، در زندگی زنان دانشگاهی و 

طی کردن مراحل بعد تا رسیدن به هیئت علمی پرداخته اند و در تحقیق خود 

ادامه  در  دانشگاهی  زنان  برای  خانه داری  و  بچه داری  که  رسیده اند  این  به 

کار تحصیلی و شغلی آن ها موانع مهمی هستند. همچنین شربتیان)1386(، 

ابوذری و غالمی )1388( عالوه بر عدم توجه به آموزش  نوروزی )1383( و 

زنان، تمایز کاری میان اشتغال »زنان/ مردان« را هم در گروه موانع اجتماعی 

اشتغال زنان بیان می کنند. 

همچنین عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان هم بررسی شده و صادقی 

افزایش  که  می کنند  بیان  آن ها  کرده اند.  تحلیل  را  آن   )1383( زاده  عماد  و 

تحصیالت عالی زنان، افزایش تولید داخلی و حجم سرمایه گذاری، سهم اشتغال 

افزایش می دهد. در عوض میان میزان اشتغال و سطح  بازار کار  زنان را در 

تحصیالت زنان با کاهش نرخ رشد جمعیت، رابطه معکوسی وجود دارد. دقیقاً 

اشتغال زنان کاهش  باروری، ۲۰.۰3 درصد  افزایش در نرخ  ازای 1 درصد  به 

افزایش  از   ٪6۰ نیز   )۲۰11 هوگالند]11])  و  تاش  بهرامی  همچنین  می یابد. 

باروری  مشارکت در اشتغال زنان بین سال های 1۹86 و ۲۰۰6 را به کاهش 

نسبت دادند. 

از تحقیقاتی که تأثیر اشتغال زنان را  بر کیفیت زندگی خود آن ها بررسی و 

تحلیل کرده، پیمایش کّمی جواهری و همکاران)138۹( است. در این تحقیق 

رابطه ی بین خشنودی شغلی و کیفیت زندگی زنان تأییدشده است. در مقاله 

آن ها میانگین نمره ی پاسخگویان درباره رضایت از شاغل بودن در مقیاس 1 تا 

5، 3.6 است که بیش ازحد متوسط خرسند هستند. همچنین در نمونه تحقیق 

دیگری در بریتانیا، به دالیل خوشحال تر بودن زنان نسبت به مردان در کار 

می پردازد. )کالرک]1۲]، 1۹۹5(

9-Work versus family

10-Glass silling

11-Hooglund, Eric

12-E. Clark, Andrew
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رسانه ها و کتب درسی و آموزشی هم نقش پررنگی در ثابت کردن کلیشه 

دوره  درسی  کتاب های  تمام   )13۹۰( فروتن  دارند.  زنان  سنتی  نقش های 

ابتدایی، راهنمایی و اکثر کتاب های عمومی رشته های متخلف دوره دبیرستان 

سال تحصیلی 1388-8۹ را با روش تحلیل محتوای ظاهری در قالب کلمات و 

الگوی  نتایج پژوهش فروتن مشخص می کند که  تصاویر بررسی کرده است. 

نان آور  »مرد  مدل  و  خانه  خارج  و  داخل  نقش های جنسیتی  تفکیک  سنتی 

خانوار« به وضوح در این کتاب های درسی بازنمایی شده است. 

حضور زنان در دنیای خارج از خانه، تعامالت خانوادگی و روابط زن و مرد را 

تغییر داده است. توسلی و سعیدی )13۹۰(در تحقیق خود مشخص کرده اند 

که میزان دسترسی زن و مرد به درآمد و تحصیالت، می تواند اقتدار به نفع هر 

یک از آن ها را در خانواده افزایش بدهد.

نکته ای که به طورمعمول در این تحقیقات به چشم می خورد توصیف و حتی 

در مواردی ترویج کلیشه نقش سنتی »زن خانه دار/ مرد نان آور« است؛ بدون 

از  اشتغال و زنان  بازتولید آن. مقاله هایی که  از  برای جلوگیری  تالش زیادی 

کلیدواژه هایشان هستند، پر است از تأثیر اشتغال زنان بر فرزندان، بر همسر، 

بر اختالفات خانوادگی، بر نابسامانی جامعه، بر طالق، بر فقر، بر اعتیاد، بر 

بزه کاری فرزندان و ... فارغ از پرداختن به خود زن و مسائل مرتبط با او؛ مثل 

خودشکوفایی، انگیزه، تمایل، رضایت شخصی و دیگر متغیرهای فردی زن، جدا 

از نقش های از پیش تعریف شده. عجیب است که حتی تأثیر نرخ باروری که 

درهرصورت محصول دو جنس زن و مرد است، تقریباً در هیچ یک از تحقیقات 

بر واژه  تأکید  با  به طور خاص  اشتغال و تحصیل مردان،  بر زندگی و  داخلی 

»مرد«، بررسی نشده است. تاکنون در تحقیات داخلی، مطالعات بیشتر راجع 

به اشتغال و بالندگی و دیگر موضوعات اجتماعی فردی، همه برای انسانی که 

به طور بدیهی مرد فرض شده اند، بوده است؛ و نیز به تازگی حواشی استثنایی 

به نام زن، که تأثیرش بر بقیه حوزه ها اهمیت دارد موردبررسی قرار می گیرد؛ 

آن هم نه به عنوان فاعل در اصل اجتماع و پدیده ها و مسائل آن.

در ادبیات جهانی پرداختن به موضوع کار زنان کمابیش پر سابقه تر از ایران 

مستند شده است. تحقیقی در سال 1۹8۹ موضوع جنسیت در خانواده را از 
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سه منظر ازدواج، کار و وظایف والدینی بررسی کرده و حدود ۲5 سال قبل 

دستمزد و کار خانوادگی و تعامل و مشارکت در وظایف والدینی را پیشنهاد 

بودن  مغرضانه  از  دیگری   پژوهش  در   .)1۹8۹ واکر]13]،  و  )تامپسن  می کند 

تحلیل ها و مدل های زنانه- مردانه تلقی کردن شغل ها در جامعه شناسی کار 

انتقاد می شود و استفاده از مدل مرد به  منزله کارمند را به عنوان تنها مدل 

استاندارد، تحریف شده می نامد )فلدبرگ و گلن]14]، 1۹۷۹(. مقاله دیگری به 

دلیل تقسیم کاری در زندگی زناشویی، دستمزد پرداختی به زنان قبل و بعد 

و  زنان می پردازد  به  مالی  کافی سرمایه  انتقاالت  و  نقل  کمبود  و  ازدواج  از 

در  تغییراتی  و  می داند  ضعیف  همچنان  را  زنان  برای  اقتصادی  چشم انداز 

قوانین کار زنان و سیاست های اجتماعی و تعهد مردان به مسئولیت های برابر 

پرنستن]16]   باالخره   .)1۹۹1 اسمک]15]،  و  )هلدن  می کند  توصیه  را  بچه داری 

)1۹۹4( دالیل خروج زنان از شغل های فنی و مهندسی را فشار کاری به دالیل 

بیان می کند.  آن شاخه  در  زنان  به  ترفیع شغلی  تخصیص  و عدم  خانوادگی 

هانت]1۷] )۲۰1۰( نیز در تحقیق مشابه، دالیلی مشابه پرنستن برای خروج زنان 

از رشته های علوم و مهندسی ذکر می کند و البته نارضایتی از دستمزد را هم 

به آن ها اضافه می کند. در  مقابل و حدود یک دهه بعد پژوهشی در استرالیا 

در دانشکده مدیریت منابع انسانی دالیل خروج زنان را بررسی کرده )متز]18]، 

۲۰11( و به مجموعه ای از عوامل می رسد که زنان را تحت فشار سازمان هایشان 

و در ساختار مردساالرانه نشان داده و البته رفتارهای غیردوستانه و تبعیض آمیز 

و فرهنگ مردانه که در مسئولیت های خانوادگی هم جاری است را جز دالیل 

خروج زنان از کار بیان می کند. لوسی و همکاران )۲۰11( در پژوهشی برای 

ارزیابی گذار کشورهای درحال توسعه، شاخص هایی مثل تحصیالت و تجربه، 

تعهد و وظیفه، محدودیت ها و انباشت های دارایی را به عنوان عوامل باثبات 

13-Thompson, Linda, Walker, Alexis J.

14-L. Feldberg, Roslyn, Glenn, Evelyn Nakano

15-C. Holden, Karen, Smock, Pamela J.

16-Anne E. Preston

17-Jennifer Hunt

18-Isabel Metz
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در نتایج بازار کار معرفی می کنند و تعصب اجتماعی تبعیض آمیز و قوانین 

ضد زن را عامل اصلی ماندن زنان در شغل های نامناسب]1۹]  معرفی می کنند.

روش تحقیق
این مطالعه بر اساس روش کیفی، استفهامی - اکتشافی]۲۰]، با استفاده از فن 

مصاحبه ی با سؤال]۲1] انجام شده است. با تک تک مشارکت کنندگان در مکان 

موردنظر آن ها )8مورد در خانه خودشان، 6 مورد در خانه من، 4 مورد در 

کافی شاپ یا فضای باز، دو مورد از طریق اسکایپ و دو مورد به ناچار تلفنی(، 

بدون حضور شخص سوم و بدون استفاده از تسهیلگر در طول زمانی 3۰ تا 

18۰ دقیقه مصاحبه انجام شد، ضمن آنکه با موافقت آنها تمام مصاحبه ضبط  

ابتدا سؤال های ساخت یافته برای آمادگی زمینه کار و آشنایی با  شد. عموماً 

مشارکت کننده طرح شد. مثل اینکه )خودت را معرفی کن، چند سال داری؟ 

مجردی یا متأهل؟ با کی زندگی می کنی؟ تحصیالتت چیست؟ و شغلت چه 

از  بعد  مشارکت کنندگان،  تجربه های  عمق  به  شدن  نزدیک تر  برای  بود؟( 

سؤال های آشنایی از آن ها خواستم که داستان ترک کارشان را تعریف کنند با 

این پرسش که چه شد از کارت بیرون آمدی؟ مشارکت کنندگان تجربیات خود 

را شرح دادند و توصیف کردند. مِن مشاهده گر و همدل به دنبال جزئیات و 

وضوح معنا، از خالل روایت های آنها سؤال هایی را برای تکمیل کردن و شاید 

واکاوی دالیل گسترده تر پرسیدم. در آخر هم از آن ها خواستم توضیح بدهند 

که در چه صورتی حاضر بودند در کار بمانند تا میزان ناچاری آن ها را از ترک 

کار بفهمم.

موضوع  به  انجام شده  تحقیقات  در  اصلی  سؤال  جستجوی  و  بررسی  با 

گلدن،  مارک  و  منسون  ان  )ماری  جهانی  تحقیقات  از  بسیاری  در  مشترکی 

۲۰۰۲( و )ایزابل متز، ۲۰11( رسیدم که به یافته ای اشاره داشتند که به نظریه 

انعطاف ناپذیری  بیان می کند که  و  برابر خانواده« شناخته می شود  »کار در 

19-Bad jobs

20-Abduction-Exploratory research

21-Semi structured
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تسلط  و  نظارت  تحت  که  است  جوامعی  چنان  طبیعت  کاری،  محیط های 

مردان ایجادشده و زنان را ناچار به انتخاب بین کار و خانواده می کند. با این 

مادری  نقش  و  خانوادگی  مسئولیت های  را  مطالعه  محورهای  از  یکی  دید، 

در نظر گرفتم. عالوه بر آن در تمام تحقیقات موضوعات دیگری نیز در کنار 

دالیل مذکور وجود دارد که به ویژگی ها و فضای کاری اشاره دارند. بنابراین 

محور اصلی سؤال ها را در چهار محور اصلی زیر استوار کردم.

• انگیزه های کار

• مسئولیت های خانوادگی و نقش مادری

• نوع و ویژگی های کار

• فضای کاری

و  اکنون(  و  کار  به  آغاز  در  زمان )سن مخاطب  کار،  انگیزه های  در محور 

دلیل آغاز به کار، سنجش انگیزه مالی کار کردن، سنجش وضعیت فرهنگی- 

اقتصادی خانواده، بررسی سابقه اشتغال زنان در خانواده و واکنش خانواده و 

نزدیکان به کار کردن فرد بررسی می شود. در محور مسئولیت های خانوادگی 

و نقش مادری، تعهد مردان خانواده به مسئولیت های برابر خانوادگی، تعهد 

تولد  از  بعد  خانواده  کاری  فشار  بچه داری،  برابر  مسئولیت های  به  همسر 

فرزند، اشتیاق و انگیزه کار بعد از تولد فرزند و حفظ سرمایه کاری بعد از 

زایمان سنجیده می شود. محور نوع و ویژگی های کار بیشتر به انتخاب شغل و 

انطباق آن با عالئق شخصی، عالقه مندی به جنسیت فضای کاری، انگیزه ارتقا 

و پیشرفت شغلی می پردازد. فضای کاری نیز همین طور که از اسمش پیداست، 

فضای کاری را از جنبه ارتباط ها، زمان کار، قوانین داخلی سازمان ها و توجه به 

فعالیت و کار زنان مورد پرسش قرار می دهد.

در این مطالعه داده ها به روش تماتیک]۲۲] تحلیل شدند. روند کار به این 

صورت بود که مصاحبه ها را به طور کامل با اضافه کردن حاالت مشارکت کنندگان 

)احساسات و حرکات صورت( هنگام گفتگو پیاده کردم. کدگذاری برای تمام 

مصاحبه ها انجام و تم ها )مقوله( و زیرتم های ابتدایی از کدها استخراج شد. 

پس از اصالح کدها، تم ها و زیرتم های کلی و مشترک بین تمام مصاحبه ها 

22-Thematic analyses



279

گردآوری و بعد از بررسی و ارزیابی دو کارشناس )کارشناس ارشد جامعه شناسی 

و دانشجوی دکترای جامعه شناسی( در دو نوبت و به صورت رفت و برگشتی، 

تم ها و زیرتم های کلی اصالح شده، تقلیل داده و تحلیل آن ها آغاز شد.

در این تحقیق کد]۲3] و واحد معنا را با این تعریف استفاده کردم: برچسبی 

که براي دیتااکسترکت]۲4] یا واحد معنا در تحلیل محتواي کیفی انتخاب  می شود 

را کد گویند. واحد معنا، کلمات، جمالت، یا پاراگراف هایی هستند که متضمن 

کدها  هستند.  زمینه شان  و  محتوا  رهگذر  از  همدیگر  با  مرتبط  جنبه هایی 

پیوندي است که پژوهشگر میان داده ها و مقوالت یا ]تم]۲5] ها] برقرارمی کند 

)لیندلف و تیلور، 1388 :۲۷4(. نمونه ای از ساختن کدها و زیرتم]۲6] ها از متن 

مصاحبه ها در جدول شماره 1 آورده شده است: 

جدول 1

مصاحبه شونده
دالیل ترک کردن /)data extract( واحد معنا کد زیرتم

۰۰۹

می خواهم وقتی می آیم خونه غذای گرم 

داشته باشم نمی دانم فالن داشته باشم و...

نذاشت بروم

مخالفت 

همسر

مانع تراشی

همسر

۰1۲

 شما ساعت ۲ بیا اداره، دقیقاً بعد از ساعت

 اداری گفتم آن موقع من بیایم چی کار؟

 گفت بیا حرف بزنیم. تاکسی خوب گیر

 ...نمی آمد

پیشنهاد ناامن ناامنی جنسی

۰1۲

 گفت بیا حرف بزنیم. تاکسی خوب گیر

 نمی آمد...باز با خوش بینی تمام گفتم اشکال

 نداره و می روم و رفتم و تمام مدت هم حس

 بدی داشتم و می گفتم کاش اتفاق بدی برای

من نیفتد

حس ناامنی ناامنی

23- code

24-Data extract

25- theme

26- Sub-theme
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نمونه گیری
مصاحبه ها با ۲3 زن ساکن ایران، طی سال های ۹۲-۹3 که قبالً شاغل بودند، 

ولی خودخواسته کارشان را ترک کردند انجام شد. قبل از مصاحبه ها با بیش از 

5۰ زن که ویژگی های تحقیق را داشتند، سؤال اصلی مطالعه را مطرح کردم و 

هدف آن را توضیح دادم. 5۰ نفر مذکور با سؤال و پرس وجو از افراد مختلف 

برای معرفی نمونه هایی که ویژگی گروه مورد تحقیق را دارند و با روش گلوله 

برفی]۲۷] و فراخوان در شبکه های اجتماعی شناسایی  شده اند. با روش گلوله 

نمونه های  تکمیل  برای  بنابراین  شدیم،  نفر   8 انتخاب  به  موفق  فقط  برفی 

پالس(  گوگل  )فیس بوک،  اجتماعی  شبکه های  در  فراخوان  روش  از  تحقیق 

استفاده شد بدین طریق بقیه نمونه ها با میل شخصی درخواست مشارکت در 

تحقیق را پذیرفته و برای مصاحبه تماس گرفتند و از بین آنها انتخاب نهایی 

صورت گرفت.

از بین آن ها ۲6 زن داوطلب شرکت در پژوهش شدند. از آن تعداد با ۲3 نفر 

قرار برای مصاحبه هماهنگ شد و درنهایت ۲1 مصاحبه برای تحلیل انتخاب و 

پیاده شد. زنان مشارکت کننده بدون توجه به نوع شغل و به صورت نمونه گیری 

نظری]۲8]، با آگاهی از تکراری نبودن بیش  از اندازه یک شغل خاص، همچنین 

بدون توجه به سن و از گروه های سنی مختلف انتخاب شده اند. 

درمان(  و  )بهداشت  آموزش و سالمت  دو بخش  زنان،  نوع شغل  در مورد 

که بیشترین تعداد زنان شاغل در ایران را داراست به طور عمدی موردتوجه 

شغل های  با  نمونه  یک  حداقل  هرکدام  از  نمونه ها  بین  در  که  گرفت  قرار 

ذکرشده باشند. موضوع دیگری که در این نمونه ها وجود دارد و شایان ذکر 

است، چهار مورد بازنشستگی زودتر از موعد یا بازخرید سال های باقی مانده 

تا سن بازنشستگی است که این موارد را هم به دلیل همپوشانی ویژگی های 

کار، جزء نمونه های تحقیق آورده ام. همچنین سه  با ویژگی های ترک  آن ها 

نفر از مصاحبه شوندگان از زنان مطلقه، به دلیل محدودیت های اقتصادی و 

از زنان شاغل،  واکنش های اجتماعی خاص به شرایط آن ها، به عنوان بخشی 

27- Snowball sampling

28- Theoretical sampling
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در قسمت ضمائم  انتخاب شدند. جدول شماره1  تحقیق،  برای جامع شدن 

وضعیت  و  خانوادگی  وضعیت  تحصیالت،  مشارکت کننده،  زنان  مشخصات 

اشتغال هم اکنون آن ها را نشان می دهد.

نقشه تماتیک

یافته ها و تحلیل
ارتباط تم ها و زیر تم ها در نقشه تماتیک آورده شده است که تصویر کلی 

از تحلیل این پژوهش را نشان می دهد. سه تم اصلی که بیشترین تکرار را در 

صحبت های مشارکت کنندگان داشت، تم های مربوط به »اشکاالت سازمانی و 

کاری«، »نقش های اندرونی« و »نگاه مردانه« است، که با اندکی اختالف بسته 
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به هر فرد از سایر تم ها در مصاحبه ها پررنگ تر بیان می شد. در ادامه تم های 

این پژوهش توضیح داده می شود.

اشکاالت سازمانی و کاری
اشکاالت سازمانی و کاری، در این گزارش عبارت از اجرا نشدن قوانین کاری 

فرد،  هر  برای  کار  نامشخص  وظایف  شرح  و  کار  زمان  قرارداد،  بیمه،  مثل 

نپرداختن اضافه کاری تا شرایط نامساعد کاری و اشکال در مدیریت کاری است 

که به نسبت بسیار زیادی در صحبت های مشارکت کنندگان تکرار می شود. »ما 

قرارداد نداشتیم تو این کارمان« )عذرا( گرچه به نظر می آید اشکاالت سازمانی 

و بوروکراتیک کل بازار کار را شامل می شود و فراتر از جنسیت، همه افراد 

شاغل را تحت تأثیر قرار می دهد؛ ولی درعین حال برای زنان فشارهای دیگری 

بقیه  و  خانواده  در  فشارها  این  تسری  و  کار  محیط  مردانه  مناسبات  مانند 

فشارهای کاری هم وجود دارد که چنین مواردی را برای زنان سخت و پرفشار 

می کند. همچنان نکته ی دیگری هم مطرح است که باعث می شود زنان در 

چنین شرایطی کار را ترک کنند، همین طور که شاید بتوان صحبت های سودابه 

را با این نظر تحلیل کرد؛ عدم اجبار شاغل بودن و نداشتن مسئولیتی در قبال 

تأمین هزینه خانواده است؛ نکته ای که به نظر می رسد توقعات کلیشه ای از 

است  زنان شده  علیه  نابرابری های  و  تبعیض ها  باعث  نه تنها  نان آور«،  »مرد 

بلکه مردان را هم مجبور به ماندن و تحمل شرایط بد و غیرسالم بوروکراتیک 

کرده است چون مسئولیت تأمین مادی خانواده، عرفی و قانونی با آن هاست. 

همچنان که در بررسی الگوی سنتی تفکیک نقش های جنسیتی در کتاب های 

درسی، الگوی »مرد نان آور« به وضوح در آن ها بازنمایی شده است )فروتن، 

.)138۹

در نهایت کار ایشون ]همسرم[ باید زندگی را بچرخاند از نظر مالی )سودابه(

تعداد زنان شاغل کمتر از یک پنجم مردان شاغل در سرشماری سال 13۹۰ 

اعالم شد، در مقابل تعداد زیاد زنان جویای کار بیانگر عدم وجود موقعیت 

این واقعیت نشان  نیز  این پژوهش  یافته های  شغلی برای زنان است که در 

داده می شود. در اغلب موارد فرصت شغلی برای زنان بسیار محدود است. 
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درنتیجه این تحقیق شغل زنان بیشتر به ناچار و علی رغم عالقه و تحصیالت 

آن ها انتخاب شده و اشکاالت بسیاری را برایشان به همراه آورده است. مانند 

کار غیرمفید، فرسایشی، غیرخالقانه، صوری، نامربوط به تخصص و تجربه فرد 

که در صحبت های زینب، ایوا، سلین، وفا، مهتاب، مهین، الهام، ساناز، فیروزه 

و... بارها به این موارد اشاره  شده است. 

من با فوق لیسانس باالترین مدرک را داشتم تو تمام کارمندهای آنجا. بعد 

آنجا داشتم تلفن جواب می دادم. )زینب(

یا اگر هم کار مربوط به تحصیالت فرد بوده، به دلیل اشکاالت مدیریتی و 

سازمانی منجر به فشار شدید مسئولیت های کاری شده است.

زمان تحویل پروژه خیلی کم بود. بعد از تو انتظار داشتند تو همان زمان کم 

بهترین کار را تحویل بدهی که هیچ ایرادی نداشته باشد. )عذرا(

یافته های این تحقیق با پژوهشی در ایاالت متحده آمریکا، مشابه است. در 

آن پژوهش پرنستن )۲۰۰6( بیان می کند: زمانی که نرخ ناچیزشماری]۲۹] مهارت 

افراد باال می رود، زنان متخصص بیشتر از مردان، عدم تطابق  بین مهارت های 

خویش و میزان ارزش گذاری سازمان و همچنین تبعیض های محیط کاری را 

درک می کنند و اغلب دو برابر مردان شغلشان را رها می کنند.

نگاه مردانه
نکته قابل توجه در این یافته ها، فشار بسیار شدیدی است که زنان علی رغم 

اشتراک در رودررو بودن با مشکالت مدیریتی، سازمانی، قانونی و اجرایی با 

به تنهایی متحمل می شوند. فشار مناسبات و  و  مردان شاغل، برخالف آن ها 

فضای به شدت مردانه کار به طور علنی و البته غیرعلنی و ضمنی زنان را از 

محیط کار پس می-زند و باعث رانده شدن و طرد شدن آن ها از کار می شود. 

در پژوهش متز)۲۰11( در بخش بانکداری استرالیا، این طور بیان می شود که 

باوجود این که بانکداری با تعداد زیاد زنان شاغل در بانک، هنوز در تسلط 

زنان است ولی همچنان با سلسله مراتب مردانه کنترل می شود. طبق یافته های 

همواره  می کنند،  کار  که  صنفی  هر  و  شغلی  هر  در  زنان  نیز  تحقیق  این 

29-depreciation
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روابط  انواع  در  اغلب  باشند،  خود  مهارت  و  توانایی  دائمی  اثبات  در  باید 

کاری به دلیل مردانه بودن مناسبات و فشار قضاوت جنسیتی همیشگی دچار 

تنش زیاد می شوند و بی اعتنایی و عدم توجه به تخصص و قابلیت های آن ها 

به تدریج احساس سرخوردگی را برایشان به همراه می آورد. مهتاب، ایوا، سهیال، 

ساناز، حنا، سلین و زینب همه نمونه های مشخص بسیاری را در ارتباط با این 

مفاهیم روایت کردند. برای نمونه:

می دانست کار را خوب انجام داده کار به بهترین نحو انجام داده ولی خوب 

هیچ ابراز نمی کرد. )مهتاب(

مرتب به تو این چیز ممکن است داده بشود که تو بر اساس لیاقت هایت 

]اینجا[ کار نمی کنی تو چون دختری، چون خوشگلی، چون فالنی... )حنا(

تو یک جمع مردانه، زنی و دائم می خواهی اثبات کنی که من از شما بهتر 

کار می کنم. )شیرین(

به نظر می آید فضای کار، اندک روزنه ها را هم برای زنان تاب نمی آورد و 

بیش  از پیش احساس عدم تعلق زنان به آن فضا را بازتولید می کند. مناسبات 

مردانه همواره در حال تولید روابط غیررسمی در فضای کار است که بخش 

تقریباً  زنان  برده می شود.  پیش  از طریق همین روابط غیررسمی  کار  اعظم 

هرگز به این روابط غیررسمی به دالیل مختلف راه ندارند. از آن دالیل، جنس 

روابط غیررسمی و گاه پرخطر بودن آن برای زنان است. در این یافته ها برای 

زنان، نگرانی از مخدوش کردن اعتبار فردی در رقابت های کاری شدید وجود 

از  به محیطی دور  را  رقابت  )ساناز(، درحالی که مردان گاهی فضای  داشت 

دسترس زنان و در مکان های غیررسمی هدایت کردند که ساختن رابطه های 

قوی به موازات رابطه کاری، برگ برنده آن ها شد چنان که محیط های پر ریسک 

برای زنان عمالً امکان رقابت را از آن ها گرفت.

می رفت خانه نماینده هامون. خیلی راحت پای منقلشان می نشست. خیلی 

راحت... خب من نمی توانستم این کار را بکنم. )ساناز(

که  نفر  برای یک  نقشه می کشیدند  مثالً   ... داخلی خودشان  تو بحث های 

بیاندزانش یا کی را بیاورند جای کی بگذارند )ایوا(

عالوه بر این، بی احترامی و توهین و حتی عادی شدن توهین در محیط کار، 
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اکثر زنان را اذیت کرده است. کوچک شمردن همیشگی زنان در بازار کار یا 

دست کم گرفتن ارزش کاری آن ها، ویژگی تاریخی فضای کار مردساالراست که 

باعث طرد شدن زنان می شود و در شرایطی موجب دست کشیدن آن ها از 

مبارزه و ثابت کردن توانایی های خویش است.

ببین زمان تحویل پروژه خیلی کم بود. بعد از تو انتظار داشتند تو همان 

زمان کم بهترین کار را تحویل بدهی که هیچ ایرادی نداشته باشد... ایرادی 

داشت بدترین توهین ها را بهت می کردند. )عذرا(

و  می کردند  کار  مردانه  نگاه  زیر  اغلب  پژوهش  این  زنان  می رسد  نظر  به 

فشار این وضعیت، یکی از وزنه های سنگیِن تصمیم آن ها برای ترک کار است.

فشار چرخه ی اندرونی
مسئولیت بچه داری، خانه داری، مانع تراشی خانواده- همسر- دوست پسر و 

را  اندرونی  فشارهای  مفهوم  زیرتم های  کار،  مورد  در  خانواده  عدم حمایت 

تشکیل می دهند. 

در صحبت های مفصل با زنان یافتم که »مادری« گرچه به نظر »یک« واژه 

است ولی به تدریج مفاهیم انبوهی بر آن تلنبار شده و خواسته و ناخواسته 

تنها جنس زن قادر  از زایش است که  آن را در برگرفته که بسیار پیچیده تر 

به انجامش است، با این  وجود جالب  است توضیح دهم که در هیچ کدام از 

مصاحبه ها، اتفاقاً فرزند آوری دلیل ترک کار ذکر نشده است و در عوض اگر 

هم بچه دلیل بوده، حواشی فرزند آوری و بچه داری است نه خود عمل زایش 

و مفهوم مادری. همه مفاهیمی که به مادری و بچه و تربیت و پرورش و تر 

و خشک کردن و ... مربوط می شوند را در اینجا با کد »مسئولیت بچه داری« 

می خوانم تا با مفهوم دقیق »مادری« اشتباه نشود.

مریم به طور مستقیم می گوید که به خاطر نگهداری از فرزندش و چیزهای 

دیگر از کار بیرون آمده است و البته او خودش مفهوم »خانه نشین شدن« را 

بیان می کند که حاکی از نارضایتی او به خاطر ترک کردن کارش است.

 به خاطر نگه داری از غزل و این ها خانه نشین شدیم. )مریم(

»این طور نیست که مردان نتوانند کارهای خانه را انجام دهند، بلکه مردم 
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و  )آلبوت  نیست«  درست  مردان  برای  خانه  کارهای  انجام  که  می کنند  فکر 

مانند نسرین،  از داستان هایش  نویسنده ای در یکی  واالس 1381(. همچنین 

مفهوم  به  به خوبی  مهین  و  سودابه  شیرین،  سهیال،  منصوره،  مریم،  الهام، 

متکثر خانه داری برای زنان اشاره می کند: »خانم های امروزی در خانه نقش 

مقطع  از  مدرس  جالد،  آشپز،  عمومی،  روابط  مسئول  هماهنگ کننده،  یک 

پیش دبستانی تا دانشگاه، مشاور خانواده، راننده ی سرویس، آخرین زنجیره ی 

ارتباط خانوادگی، کارپرداز، مربی پرورشی و بانک را به همراه مسئولیت های 

خانوادگی غیرکلیدی ایفا می کنند« )گل سرخی، 13۹۲(.

بخشی  دیگری  شخص  هر  یا  پدر  اگر  مشارکت کنندگان  صحبت های  طبق 

به مسئول واقعی، »زن« کمک می کند.  انجام دهد، صرفاً  را  این وظایف  از 

مقرر  هرروز  کسی  برای  که  چیزی  معنی،  ]به  »وظیفه]3۰]«  بین  ابهام  حتی 

چیزی  مسئولیت  معنی،  ]به  »مسئولیت]31]«  یا  دهخدا(]،  )لغت نامه  باشد 

او بودن  پایبندی  او و در ضمان و  او و در عهده ی  به گردن  باکسی بودن؛ 

)لغت نامه دهخدا(]، نامیدن خانه داری و بچه داری از زبان مشارکت کنندگان 

بالتکلیفی در مواجه با آن کارها را نشان می دهد. همچنین احتمال وجود باور 

زنانه بودن کارهای اندرونی را تقویت می کند. باور شکننده ای که نه زنان را 

قاطع و مصمم در خانه نگه می دارد و نه پذیرای کامل نقش مدرن زن شاغل 

می شود که قسمتی از مسئولیت های نقش زن سنتی را تفویض کنند و کارهای 

خانوادگی را به مشارکت بگذارند. 

می گفت خودت بچه خواستی مشکالتش را هم خودت تحمل کن. )سهیال(

خرید  فقط  خانه،  کارهای  شاخص  در  نفر،   384 بین  کّمی  پژوهشی  در 

بین  اشتراکی  به صورت  و  می دهد  نشان  را  برابرانه  رفتاری  روزانه،  مایحتاج 

زوج ها انجام می شود؛ دو رفتار آشپزی و امور تأسیسات خانه، رفتاری بسیار 

جنسیتی یا »زنانه« - »مردانه« را نمایان می کند )جالیی پور و گرامیان نیک، 

13۹۰(. موضوعی که یافته های این پژوهش هم آن را تأیید کرد. باور دیگر 

اعضای خانواده )همسر، پدر یا مادر( هم گاهی چنین است که این وظیفه 

یا مسئولیت مختص زن است؛ عمالً مسئولیت های خانوادگی را کاری »زنانه« 

30- task

31- responsibility
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قلمداد می کنند. 

من از طرف پدر همسرم و مادر خودم هم خیلی تحت فشار بودم، که ]با 

لحن متفاوت، برای نقل قول[ این بچه مظلومه...، بزرگش کن...)ساناز(

نیز در مطالعه خویش، برگشتن  از محققین )شربتیان، 1386(  حتی برخی 

به نقش های سنتی، مجموعه ای از نقش های همسری- مادری- خانه داری را 

توصیه کرده و نقش مادری را ارجح بر تمام نقش های زنان یادآوری می کند.

در پژوهشی که در آن 41۰ تبلیغات تلویزیون ملی ایران تحلیل محتوا شد، 

آگهی ها  زنان در  از  استفاده  که  داد  نشـان  به دست آمده درنهايـت  آمارهای 

براي فروش بهتر كاال و خدمات، باعث پررنگ تر نمایانده شدن نقش کلیشه ای 

وي ـ كار در منزل و مكمل نقش مرد ـ شده است )اسدی و همکاران، 13۹1(. 

تأثیر رسانه های اغلب چنان همه گیر و گسترده است که سهیال به طور مستقیم 

به این موضوع اشاره می کند و همه وظایف بچه داری را با مفهوم مهر مادری 

توصیف می کند.

روانشناسی،  خودمان  درس های   ... تو  روزنامه،  توی  مجله،  تو  هم  مرتب 

آن  از  بشوند  که محروم  اگر  بچه ها  به هر صورت  روان پزشکی می خواندیم 

مهر و محبت مادری به هر صورت یک سری از مسائل ممکن است پیدا کنه. 

)سهیال(

گره نقش های سنتی بر کالفی بافته شده که نقِش نه چندان خوشایندش هر 

بار، تودرتو و گره در گره خودش را باز-می بافد و دیدن و یافتن مسئله اصلی 

را سخت تر و پیچیده تر می کند. »مانع تراشی همسر، خانواده و دوست پسر« 

گفت وگوهای  در  کار  ترک  دلیل  به عنوان  تکرارشونده  موضوعات  از 

شیرین  منصوره، سهیال،  مهتاب،  حنا،  الهام،  و  )ساناز  است  مشارکت کنندگان 

و...(. همچنین نوعی از مانع تراشی که آنرا »مانع تراشی خاکستری« می نامم، 

وجود دارد که در آن طرف مقابل جسارت مخالفت علنی و صریح را نشان 

باورهای  مقابل  در  بعضاً  و  باورهای سنتی جامعه  مقابِل  در  ولی  نمی دهد، 

ترک خورده خود فرد )زن به عنوان مفعول، و همسر- خانواده به عنوان فاعل( 

نیز شجاعت حمایت از اشتغال زن را ندارد.

خب یک بداخالقی خاص خودش را داشت... من وقتم را بیشتر روی بچه 
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می گذاشتم، ۶ کیلو اضافه  وزن پیدا کرده بودم.... بعد همه اش در آمد و رفت 

بین خانه خودمان و مادرش بودیم...دائم حرفش این بود که روزهایی که تو 

نبودی، من همیشه به موقع می رسیدم )ساناز(

از طرف دیگر، معموالً خانواده ها نیز هم نوا با دیگر ساختار مردانه کار و 

جامعه، حمایت کافی از زنان شاغل نمی کنند؛ بلکه گاهی در موارد فشار زیاد 

بر آن ها، زنان را به سکوت، پذیرش و درنهایت ترک کار تشویق می کنند. برای 

تأیید این موضوع در سؤال دیگری در همین پژوهش، از زنان مورد مصاحبه 

در مورد نظر خانواده هایشان، راجع به شاغل بودن یا نبودن آن ها سؤال کردم. 

به  اتفاق تمام زنانی که به طور خاص مردان خانواده شان )پدر، همسر، برادر( 

نیز از شاغل بودن آن ها حمایت کردند، مدتی بعد از این مصاحبه ها دوباره 

مشغول کار کردن شدند. به نظر می رسد فضای مردانه پرفشار، حمایت قوی 

زنان،  یافت می شود که  نیز  مواردی  نیز طلب می کند؛ گرچه حتماً  را  مردان 

فقط با حمایت های زنان خانواده و یا حتی بدون آن بر فشارهای فضای کار 

غلبه می کنند.

اجبار در سایه
مفاهیم  اندرونی،  تاریخ  پر  مناسبات  و  پیچ درپیچ  رشته های  تمام  کنار  در 

دیگری هم در صحبت های زنان وجود دارد که نتیجۀ فرایند جامعه پذیری یا 

بازتولید فرهنگ غالب مردساالرانه است، این باور برای خود زنان هم بدیهی 

زن  مختص  را  خانه داری  و  بچه داری  مسئولیت  و  وظایف  که  می کند  جلوه 

می دانند و نگران از دست دادن تنها نقش پذیرفته شده خویش هستند. به نظر 

می رسد همین باور و نگرانی، زنان را به خانه داری همسر بی اعتماد می کند 

)فیروزه، مریم، نسرین، الهام، مهتاب، مهین(. »یعنی نه این که نخواهد کمک 

کند... آن کار را قبول نداشتم.«)نسرین(. بوردیو]3۲] چنین وضعیتی را »خشونت 

نمادین]33]« می نامد و آن را چنین تعریف می کند: »خشونت نمادین، خشونت 

تحمیل کننده اطاعت هایی است که نه  فقط به  مثابه اطاعت درک نمی شوند، 

32- Pierre bourdieu

33-Violence symbolique
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بلکه با اتکا بر »انتظارات جمعی« و باورهای از لحاظ اجتماعی درونی شده 

یک  بر  جادو،  نظریه  نمادین، همچون  نظریه خشونت  می شوند(.  )فهمیده 

استوار است«  باورها  بازتولید  بر یک نظریه  بگوییم  بهتر  یا  و  باوری  نظریه 

از  با چنین مفهومی  پژوهش  این  زنان  از  زیادی  نمونه های  )بوردیو، 1۹۹4( 

خشونت نمادین روبرو هستند و به صورت درونی شده، وظایف خانواده را 

زنانه تلقی می کنند و حتی مشارکت همسر در چنان وظایفی را لطف تلقی 

می کنند )مهین(. یا حتی در زمان های نبودن در خانه، به دلیل شاغل بودن، 

جبران  خویش  بر  مضاعف  فشار  با  را  بچه داری  و  خانه داری  معوقات  همه 

می کنند )مهتاب، مهین(. یا مانند دکتر شیرین از فشار و احساس گناه برای 

نبودن در خانه به خاطر کار رنج می برند.

یک احساس گناه ناخودآگاه داریم از این که ساعت هایی تو خانه نیستیم. 

آن  که  می شود  باعث  هست  ضمیرمان  تو  که  ناخودآگاه  احساس  همین  و 

ساعت هایی که تو خانه ایم، همش در حال سرویس دادن به بقیه باشیم. هیچ 

هم فرقی نمی کند که در چه مقطع کاری، شغلی، تحصیلی، فرهنگی هستیم. 

)شیرین(

از طرف دیگر زنان مترصد عدم تعادل بین نقش زن شاغل و نقش های دیگر، 

اولویت را به مسئولیت های خانوادگی می دهند. به صورتی که حتی برخی از 

آن ها مانند بهناز قبل از قرار گرفتن در نقش همسر- مادر، تصور روبه رو شدن 

با مسئولیت های سنتی را دارند و حتی اگر شاغل باشند و مجرد، خودشان را 

در حال دورخیِز ترک کردن کارشان برای پذیرش کامل نقش همسر- مادر قرار 

می دهند.

من به این نتیجه رسیدم که شاید این مادر دیگر درگیر مسائل خودش شده 

است، کارش واسش اولویت داشت....آن چیزی که تو ذهنم هست، حتی اگر 

به آن برسم و بچه دار بشوم، قطعاً ]کار را[ ولش می کنم. مطمئنم. )بهناز(

نداشتن اتاقی از آن خود
در این تم مشارکت کنندگان از موضوعاتی مانند قصد ادامه تحصیل، نداشتن 

ایده آل های  به  دستیابی  در  تردید  دیگر،  راه  از  مالی  تامین  فراغت،  اوقات 
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این موضوعات  و  کردند  ... صحبت  و  زندگی  اولیه  به محل  برگشت  شغلی، 

را دلیل ترک کار خود بیان کردند، که آنها را تحت نام برنامه های شخصی و 

ویژگی های شخصیتی دسته بندی کردم. گرچه این موارد با مفهوم موضوعات 

فردی معرفی می شوند، ولی پِس هرکدام از این مفاهیم انبوهی از نابرابری های 

جنسیتی وجود دارد. حتی برنامه های شخصی زنان مانند نداشتن اوقات فراغت 

کافی، جامعه ی مردانه ای را نمایان می کند که زنان از فرصت های فراغت از 

ساعات کاری، سهم چندانی ندارند. )هاشمی و همکاران 138۷( عالوه بر عدم 

دسترسی آزادانه به مکان های ورزشی، امنیت شهری هم برای زنان به نحوی 

با مخاطره روبرو می کند  برای آن ها  را  از فضاهای شهری  استفاده  است که 

)بمانیان و همکاران138۷(. در صحبت های اغلب زنان این پژوهش، دوری راه 

جزء مخاطرات همیشگی است.

به نظر می رسد فضای کلی کار در ایران به نحوی است که زنان معموالً به آن 

احساس تعلق نمی کنند و سهمی برای خود در آن نمی بینند. گویا فضای کار، 

جایی برای نمود عالیق، بروز استعدادها و توانایی¬ها و در یک کالم اتاقی از 

آن خودشان به زنان نمی دهد.

نرگس، منصوره، حسنیه و فیروزه در روایت از زندگی کاری خویش نیاز مالی 

را در انگیزه های کاری برجسته می کنند که بسته به برطرف شدن آن نیازها 

و وجود عوامل دیگر، »موضوعات فردی« به عاملی پررنگ¬تر برای ترک کار 

آن ها می شود. 

 برای خرج تحصیلم کار می کردم. )فیروزه(

    منصوره، حسنیه و نرگس هر سه در روند طالق و جدایی، برای تأمین 

مخارج روزمره زندگی، مجبور به کار کردن می شوند. در مورد نرگس اگر از راه 

دیگری تأمین مالی شود، عالقه به کار کردن ندارد و با دالیل مختلف شخصی 

مثل کم بودن مهارت، درس خواندن و برگشتن به محل زندگی اصلی، کار را 

رها می کند.

 خیلی محیطش برایم جذاب نبود... یک سال و خرده ای بود اصالً از شوهر 

سابقم پولی نگرفته بودم، آن سکه ها را...نمی داد...بعد آن را پیگیری کردم... 

چند تا سکه ازش گرفتم...به خاطر همین سر کار نمی رفتم. دوست نداشتم 
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بروم سر کار واقعاً )نرگس(

فشار مراودات کاری
طبق یافته های این پژوهش فشار حاصل از مراودات کاری بعد از تم های 

پیش گفته یکی دیگر از دالیل ترک کار زنان است. مراوده بین زنان با دیگر 

همکاران فارغ از جنسیت، مراوده با همکاران مرد، مراوده با رئیس یا مسئول 

باالدستی کار سه دسته شکایت های مربوط به مراودات است که موجب ترک 

کار زنان مشارکت کننده در این پژوهش شده است. 

خواب وبیدار  سریال  و  شهر  زیرپوست  و  شوکران  سینمایی  فیلم های 

نمونه هایی از فیلم های صداوسیما و سینمای ایران هستند که بر روابط کاری 

عرفی  ارزش های  رسانه ای،  جایگاه  در  و  بوده اند  متمرکز  همکاران  با  زنان 

تبعیض آمیز را نمایان و تقویت می کنند )قدوسی، 13۹۲(. روابط شغلی زنان 

در ایران اغلب جزء پررنگ ترین موضوعات مطرح است. خود زنان، اجتماع و 

بازار کار معموالً نسبت به این مراودات حساس اند، حتی معیار ارزشی خاصی 

برای آن در نظر می گیرند. مثل این که گفته می شود شغل معلمی و پرستاری 

برای زنان خوب است. عرف جامعه مطابق ارزش های مردساالری و بر طبق 

نقش های سنتی، به دلیل مراودات زنان در آن شغل ها، حضور آن ها در بخشی 

از مشاغل را نادرست می داند و محدود می کند.

اضطراب و نگرانی فضای کاری  یا شاید هم ترس از دست دادن فرصت است 

که باعث شده زنان نتوانند این مراودات را کنترل و مدیریت کنند؛ گرچه متقی 

و همکاران )1383( در پژوهشی بیان می کنند که زنان شاغل به نسبت های 

نگرانی  و  اضطراب  باعث  ترس  همین  و  دارند  موفقیت  از  ترس  متفاوتی 

مشارکت کنندگان  از  برخی  دوباره  شدن  شاغل  سابقه  درحالی-که  می شود. 

از  این پژوهش، ترس  از مصاحبه های  )ساناز، بهناز، عذرا، حنا و مریم( بعد 

از دوباره  اشتغال را در آن ها جوری تصویر نمی¬کند که مانع  موفقیت در 

برگشتن آن ها به فضای کار شود. )جدول شماره ۲در ضمائم(

من اصالً احساس آرامش تو کار خیلی کم داشتم، احساس اضطراب تو کار 

خیلی داشتم، همه اش]باید] مواظب باشم، کارم را آن قدر خوب انجام بدهم 
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که خانم ... نیاید به هم گیر بدهد. )بهناز(

با  زنان  کاری  مراودات  که  می کنند  تأکید  نکته  این  بر  نیز  دیگر  تحقیقات 

مراودات کاری مردان متفاوت است و مردان شبكه روابط اجتماعي قویی تری 

را در محيط كار تجربه می كنند ...... مردان دائماً شبکه روابط اجتماعی خود 

اضافی  اگر ساعات  بررسي،  زنان طبق همين  را قویی تر می كنند، درحالی که 

بايد  و  نيست  این طور  معموالً  كه  باشند،  داشته  كار  محل  در  حضور  براي 

براي رسيدگي به امر فرزندان خانواده، هرچه زودتر محل كارشان را ترك كنند 

)توسلی و نجار نهاوندی، 138۷(.

عدم امنیت جنسی
موضوعات جنسی شبیه بقیه جوامع، متأسفانه همچنان جزء دالیلی است 

گزارش  بنابر  یاد می کنند.  نیز  آن  از  به هرحال  ولی  به سختی  زنان، گرچه  که 

سال  در   CSW[34[ متحد  ملل  سازمان  در  زنان  وضعیت  بررسی  کمیسیون 

۲۰13 بین 3۰٪ تا 5۰٪ زنان قربانی آزار جنسی در تمام فضاها، ازجمله فضای 

از  باالیی  بسیار  درصد  هنوز  که  نکته  این  در  نظر  گرفتن  با  هستند.  کاری 

آزار گزارش نمی شود.  عدم امنیت جنسی، آزار جنسی، عدم  حمایت، ترس، 

عشق یک طرفه، درخواست جنسی، درخواست جنسی در مقابل مزد مالی و 

سوءاستفاده از شرایط مطلقه بودن از مواردی است که زنان در این مطالعه 

به آن ها اشاره کردند. اصرار اذیت کننده، بی اعتمادی به مردان، ترس از تعرض 

رفتار جنسی مردان  از  نگرانی  و  انسان  بدیهی  نادیده گرفتن حقوق  مردان، 

همه عدم امنیت جنسی زنان را نمایان می کند. حتی ماندن در شرایط ناامن 

مانند  نمونه هایی  که  است   آورده  وجود  به  آن ها  در  عمیقی  ترس  جنسی، 

فیروزه، زینب و حسنیه برای همیشه ترجیح می دهند کار را رها کنند.

بی اعتمادی  جماعت  مرد  به  نبود...کالً  طبعم  باب  دیگر  هیچی  اصالً  من 

داشتم که اصالً نمی توانستم قبول کنم که ...چیز بودند، ثبات اخالقی نبود بین 

مردا... به خاطر همین...واقعاً من یک نوع ترس دارم و دوست ندارم باهاشون 

کارکنم. )فیروزه(

34- The UN Commission on the status of women )CSW( 2013
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درنهایت آزار جنسی وجود دارد که بهناز، فیروزه، نرگس، حسنیه، مهتاب، 

حنا و زینب راجع به آن صحبت کردند. تهدید، ایجاد مزاحمت در محل زندگی 

که  است  مواردی  تجاوز جنسی  و  درخواست جنسی  روانی،  آزار  خانوادگی، 

زنان را به شدت رنجانده و ترسانده است. عالوه بر آن، عدم  حمایت مدیران 

و همکاران و حتی قانون در مقابل آزار و اذیت، و همچنین جدی نگرفتن 

اعتراض های فعاالنه زنان نسبت به این خشونتها از سوی مدیران شان شرایطی 

را به وجود آورد که در آن زنان تنها مجبور به ترک محیط کارشان شدند.

می کرد... اذیتم  داشت...خیلی  عالقه  من  به  خیلی  که  بود  آنجا  کسی  یک 

پایین  گلویت  از  خوش  آب  نمی ذارم  کنی.  زندگی  نمی ذارم  که  تهدیدهایی 

برود. )بهناز(

بعد آن آقا بااینکه زنش تو شرکت بود...یک روز علناً به من چیز کرد گفت 

و اینا )نرگس(

دیگه  یکهو وحشت کردم خیلی  بگیر خیلی  پولتو  بیا حضوری  یکهو گفت 

توهین آمیز بود )زینب(

سوءاستفاده از شرایط زندگی خصوصی زنانی مثل نرگس و حسنیه که مطلقه 

هستند، بیشتر از زنان دیگر پیش می آید و آن ها را آزار  می دهد. به طوری که 

این تم در روایت های نرگس و حسنیه از رنگ بیشتری نسبت به بقیه برخوردار 

است.

کی  هر  می کرد...  این طوری  می دید  را  آدم  شناسنامه  کی  هر  اصالً  خوب 

می دید خوب یعنی سر کار این طوریه معموالً دیگر... )نرگس(

همه آدم ها هم تا من را می بینند مزاحمم می شوند )حسنیه(

باوجوداینکه تعداد کدهای تجاوز کمتر از آنی است که به عنوان وزنه بزرگ و 

خشن دالیل اصلی ترک کردن کار زنان بتوان آن را برجسته کرد، ولی خودداری 

پژوهش  چنین  در  حتی  این  مثل  جنسی  تابوهای  از  کردن  صحبت  از  زنان 

کیفی، وجود بیش از این آمار را محتمل می کند. در یافته های من نیمی از 

زنان به موضوعات جنسی اشاره کردند، گرچه شاید در صحبت های دوتایی 

درحالی که صدایشان ضبط می شد ترجیح دادند بیشتر و عیان تر از این کدها 

نگویند. بااین حال حسنیه به طور کامل با تعریف تجاوز جنسی وحشتناکی به 
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او، داستانش را شروع کرد و مهتاب و فیروزه و زینب هم هرکدام به داستان 

تعرضی مشابه با ناراحتی و سختی فراوان اشاره کردند.

من دستم را رو دستگیره در که می آورم پایین ایشان دستشان را می گذارد رو 

در. آن اتفاقی که نباید بیفتد افتاد و ایشان خیلی خودشان را به من نزدیک 

کردند و من خیلی بدم اومد از این حرکت )حسنیه(

دستمزد مالی
دستمزد مالی مشکل اغلب زنان شاغل است؛ گرچه خیلی از زنان با این وجود 

همچنان در شغل های خود حضور دارند و فعالیت می کنند. به نظر می رسد 

حتی اگر نامناسب بودن دستمزد زنان، موضوع قابل تعمیم به اکثر زنان شاغل 

باشد، اما همچنان مسئله اصلی و اولیه اشتغال زنان نیست چون به هر ترتیب، 

کار  بازار  در  هنوز  غیررسمی  و  رسمی  آمار  طبق  زنان  از  فراوانی  جمعیت 

هستند و کار را به خاطر حقوق کم ترک نکرده اند.

ارزش این که شما بخواهی  حقوقی که می دهند خیلی پایین است و واقعاً 

بابت آن پول بروی سر کار از صبح تا غروب]ندارد]... )نسرین(

 زنانی هم که دستمزد کم را از اولین دالیل ترک کارشان ذکر کردند، بعضاً 

سابقه کاری چندین ساله یا حتی چند 1۰ ساله داشتند. یعنی سال های زیادی، 

بین بودن در بازار کار، یا ترک کار، ماندن با شرایط بد را انتخاب کردند. ولی 

به تدریج با فشار نابرابری و تبعیض دستمزد، بازار کار را به لقای آن بخشیدند. 

شاید همین ترجیح ماندن با شرایط بد، جزء علت های تکرار باز تولید چرخه 

دستمزد پایین به زنان،  ترک زودرس کار و به دنبال آن استخدام کمتر و به 

همین ترتیب دور پرفشار نابرابری اشتغال برای زنان باشد.

ناامنی
اکثر مصاحبه ها  اما در  بااینکه جزء زیرتم های مختلف آمده است،  ناامنی 

را  آن  بشود  که  جایی  تا  شد  آورده  به کرات  و  به طورکلی  مفهوم  این  خود 

به عنوان احساس کلی و غالب بر اکثر زنان شاغل این پژوهش، در نظر گرفت. 

مشارکت  سخنان  در  ساختاری  و  قانونی  جنسی،  ناامن  فضای  شدید  فشار 
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کنندگان، فضای تاریک و سردی را تصویر می کند که سختی و استهالک هرکدام 

از بیست ویک تجربه این تحقیق کامالً در آن ملموس می شود.

بدترین احساسم این بود که امنیت نداشتم. )بهناز(

این می خواهد پول من را بده، نمی خواد بده. می خواهد سوءاستفاده کند. 

نمی خواهد کنه این حجم اینا را نخواهم هی اذیت شوم. )زینب(

اگر یک کلمه از صحبت ها را بگویم آقا من همچین مشکلی دارم، درد دل 

حتی بکنم آن فردا بر علیه من استفاده می شود پیش بچه های دیگر، به خاطر 

همین هم من هیچی نمی گویم آنقدر نا امن است. یک جوری است )فیروزه(

اگر  این تعرض را کرده  ناراحت شد و گفت آقای فالنی به همه  انقدرش   

تو نمی گفتی من نمی خواستم به احدی بگویم که این سر من هم این بال را 

آورده )حسنیه(

تبعیض
این  مشارکت کنندگان  صحبت های  بین  در  پرتعداد  مقوله  آخرین  تبعیض 

بار  این مطالعه چندین  تحقیق است. به جز تبعیض جنسیتی که در البه الی 

پرداخت  رابطه ای در  تبعیض  تبعیض های سنی و سابقه ای و  تکرار می شود، 

حقوق هم وجود دارد که گویا از اشکاالت بازار کار ایران است.

خاطر  به  نمی دانم  بودند...]محترمانه تر[...اره...حاال  چیزتر  خیلی  پسرها  با 

مدرکشان بود یا...]رئیس[ با پسرها خیلی رابطه اش خوب تر بود. )الهام(

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش سعی به اکتشاف و فهم دالیلی دارد که باعث می شود زنان، 

در  کنند. همچنین سعی  ترک  می کردند  کار  آن  در  که  را  یا شرکتی  سازمان 

از  بخشی  آگاهی  و  شناخت  و  فهم  زمینه ی  در  که  قبلی  مطالعات  گسترش 

موانع حضور زنان در بازار کار و هویت کاری زنان انجام شده، دارد. در این 

تحقیق، ۲1 زن که قبل از انجام پژوهش شاغل بودند و خودخواسته کارشان 

را ترک کردند، مشارکت کردند و روایت و دالیل خود را از تجربه ترک کردن 

پژوهش  این  اختیار  در  کردند؟«  ترک  را  کارشان  »چرا  این سؤال  با  کارشان  

زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می شوند؟
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قراردادند. در این پژوهش معلوم شد که دالیل عمده، فشارهای مختلف در 

نگاه مردانه، مراودات کاری و  کار، شامل اشکاالت کاری و سازمانی،  محیط 

موقعیت شغلی متزلزل آن ها و فشار نقش های اندرونی و موضوعات فردی 

)که چه بسا حاصل شده از این همه فشار است( و در کنار هم قرارگرفته شان 

است که به سادگی زنان را به رها کردن کارشان وادار می کند. به نظر می رسد 

فضای کاری برای زنان به شدت فرساینده است و فشار از جنبه های مختلف، 

شرایط را برای زنان تحمل ناپذیر می کند.

باال، دالیل دیگری هم وجود دارد که نمی توان  بر چند دلیل عمده  عالوه 

سایه،  در  اجبار  جنسی،  امنیت  عدم  مانند  کرد؛  انکار  را  آن ها  از  هیچ کدام 

الیه های  دالیل،  این  مجموع  درعین حال  تبعیض.  و  ناامنی  مالی،  دستمزد 

عمیقی از موانع در راه گسترش اشتغال و ثبات حضور زنان در شغل¬شان را 

شکل می دهد. 

ترک  برای  زنان  پررنگ  دالیل  از  مردانه  نگاه  و  سازمانی  و  کاری  اشکاالت 

کارشان بود که پژوهش استرالیایی یافته¬های این تحقیق را تأیید    می کند و 

نشان  می دهد که مجموعه ای از عوامل که باعث تحت فشار بودن زنان از سوی 

سازمان شان می شود، به عنوان دلیل اصلی زنان برای ترک کردن محیط کارشان 

مطرح است)متز، ۲۰11(. همچنین طبق یافته های این تحقیق مشخص شد 

که فشار روانی بر زنان در بازار کار بسیار بیشتر از مردان است ولی ساختار 

مردانه بازار کار  باعث شده زنان کمتر لب به اعتراض بگشایند، و آنان را به 

سمت ترک کار سوق می دهد. همان طور که تحقیقی در بریتانیا نیز موید این 

یافته است که بین زن و مردی با شرایط مشابه، شغل مشابه و تجربه یکسان 

انتظار زنان  باید در واقع رضایت شغلی یکسان را گزارش کنند؛ برخالف  که 

کمتر از مردان مجادله و ابراز نارضایتی می کنند )اندرو . ای کالرک 1۹۹5(. 

به نظر می آید در شرایط نامساعد، مردان بیشتر و سریع تر به شرایط پرفشار 

مردساالرانه  ساختار  دالیل  به  شاید  زنان  درحالی که  می کنند،  اعتراض  کاری 

از کارفرما، رئیس  یا شکایت  اعتراض  و پذیرش نقش فرودست، کمتر لب به 

و  تفاوت ها  می توانند  مردان  از  بیشتر  زنان  درحالی که  می گشایند؛  مدیر  یا 

تبعیض های محیط کاری را درک کنند )آنه ای. پرستن، ۲۰۰6(.  
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چرخه فشار اندرونی یکی دیگر از دالیل زنان برای ترک کارشان است. در این 

یافته ها اندرونی به مجموع وظایف بچه داری، وظایف خانه داری، مانع تراشی 

خانواده و عدم حمایت خانواده در مورد کار گفته می شود. مجموع وظایف 

و  خانواده  جامعه،  از طرف  زنان  به  نسبت  کلیشه ای  نگرش های  و  خانواده 

بر آن ها تحمیل می کند که موجب  را  زیادی  زنان فشارهای  باور خود  حتی 

در  گذشته  کّمی  تحقیقات  می شود.  زنان  توسط  شرکت  سازمان/  کردن  ترک 

به  را  آن  و  تأیید می کند  را  کلیشه های جنسیتی  تا حدودی وجود  نیز  ایران 

نحوی دیگر جز ویژگی های بازار کار زنان می پذیرد. از جمله پژوهشی راجع 

به تحلیل سرشماری سال 13۷5، اختصاص بیشتر شغل های به اصطالح »زنانه« 

را به زنان توصیف می کند و آن را تأییدکننده نظریه های جنسیتی در گرایش 

زنان به جذب در مشاغل زنانه که انعکاسی از نقش خانگی آن هاست می داند 

)نوروزی، 1383(. همچنین مطالعه ای که در استرالیا بین کارمندان بانک انجام 

شده نیز چنین فشاری را تایید می کند و »مسئولیت های خانوادگی« را شاه  

کلید توضیح دالیل خروج زنان از سازمان ها به حساب می آورد)متز، ۲۰11(.

خانه داری و بچه داری از نقش های سنتی است که طبق این تحقیق »زنانه« 

تصور کردن آن، فشاری بر زنان مشارکت کننده در این مطالعه آورده و آن ها 

ساختن  در  رسانه ها  و  اجتماعی  آموزش  کرد.  سازمان شان  ترک  به  وادار  را 

در  بارها  دارند.  بسیاری  تأثیر  زنان،  به  نسبت  سنتی  کلیشه های  بازتولید  و 

رسانه ها به مردان توصیه می شود که برای داشتن زندگی عادالنه تر بهتر است 

که به زنان در وظایف خانه داری آن ها کمک کنند. از جمله آن که مدیرعامل 

مرکز فرهنگی- پژوهشی زنان اعتقاد دارد که تمام کارهای داخل خانه با زن 

و  مرد  با  خانه  از  خارج  تمام کارهای  که  است  این  وضعیت  »بهترین  است: 

و  خانه  مدیریت  همسایه ها،  با  ارتباط  رفتن،  مهمانی  شامل  منزل  مدیریت 

همه اتفاقاتی که در آن رخ می دهد با زن باشد. ... کارهای ذاتی برای مردان 

شامل کار بیرون از خانه، خرید و این قبیل  کارها می باشد و مدیریت کارهای 

خانه بر عهده زن است« )رمضانعلی، 13۹۲(. حتی نخبگان و روشنفکران هم 

اغلب نقش ها و قالب های کلیشه ای سنتی را در مورد زنان متصور هستند. 

سؤال  این  پاسخ  در  پژوهشگر،  و  سیاسی  فلسفه ی  استاد  جهانبگلو،  رامین 
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او متبادر می شود، چیست؟  از کلمه ی زن به ذهن  که اولین چیزی که بعد 

می گوید: »عشق!« )زن معمار جامعه مردساالر، 1383( و در مورد انتظارات 

فردی و اجتماعی از همسرش، محبت و عشق به خود او به عنوان همسر و به 

فرزندش به عنوان مادر را برمی شمرد)همان(. سایه بزرگ مردساالری روی تمام 

این سخنان سیطره دارد و تقریباً هیچ کجا رسیدگی به وظایف خانه داری را 

به عنوان مشارکت در کار خانواده برنمی شمردند و همیشه سخن از »کمک به 

زنان« است. همین سخن رایج که مردان بعد از فوت همسرشان به کسی نیاز 

دارند که به آن ها برسد و کارهایشان را منظم کند، یعنی همسر )زن( به عنوان 

کارمند همیشگی برای ِسمت خانه داری مورد نیاز است و اگر یکی رفت، الزم 

است به سرعت جایگزین شود.

 طبق یافته های این مطالعه، گره کور مانع تراشی های خانواده وقتی سفت تر 

می شود که زنان، عدم رضایت همسر و خانواده شان و حتی جامعه را بدیهی 

فرض می کنند و درخواست ایجاد شرایط برابر در خانواده برای اشتغال را حق 

نسبت  برایش  اولویتی  بدانند،  اگر هم حق خودشان  یا  نمی دانند؛  خودشان 

فشارهای  پذیرش  جامعه پذیری،  فرایند  نمی بینند؛  بچه داری  و  خانه داری  به 

مسئولیت خانه داری و بچه داری را در زنان درونی کرده است. درحالیکه این 

وضعیت برایشان ناخوشایند و نامطلوب است و درواقع اغلب زیر ضرب کار 

می کنند و مورد خشونت نمادین قرار می گیرند. مشخص می شود که تربیت 

جنسیتی یا آموزش جنسیتی که در فرایند اجتماعی شدن افراد جامعه انجام 

می شود، و موجب خشونت نمادین بر زنان می شود، خانواده ها را نیز به عنوان 

کردن  ترک  دالیل  جز  آن ها  مانع تراشی  و  می کند  درگیر  زنان  اشتغال  مانع 

زنان، موضوعی  برای  زندگی  و  کار  بین  کشاکش  زنان می شود. وضعیت  کار 

است که در تحقیقات جهانی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج آن 

تحقیقات شبیه کار ماست. در این خصوص بنابر تحقیقی جهاني، مردان در 

كار خويش به پيشرفت شخصي و حقوق مادي اهميت بيشتري می دهند و 

زندگي  با  را  كار  زنان  در عین حال  اما  دارند.  توجه  كار  بودن  به جذاب  زنان 

روزمره خويش تطبيق می دهند و دائماً در حال ايجاد تعادل بين كار و زندگي 

هستند. درحالی که در مردان، كار داراي استقاللي است كه ارتباطي با مسائل 



299

ديگر زندگي روزمره آن ها ندارد. ازاین رو، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، سن 

و جنس آن ها و ارتباط عاطفي با همسر، در يافتن شغل زنان و ماندگاري آن 

.[35[)۲۰1۰ -ILO۲۰۰۲(نقش دارد

بر پایه این پژوهش این طور استنباط می شود که هنوز زنان با فضا و بازار 

کار احساس غریبگی می کنند و بازار کار از آِن زنان نشده است. درواقع به نظر 

می رسد جامعه خود-خواسته زنان را برای محیط های غیر خانوادگی و کاری 

تربیت نمی کند و آن ها را از فضای کار طرد می کند. موضوعی که عالءالدینی و 

رضوی )138۲( هم به آن در تحقیقی اشاره می کنند، بنابر مطالعه آنها میتوان 

چنین برداشت کرد که دولت با ایجاد محدودیت در مشارکت کامل زنان در 

جامعه و همچنین فسخ برخی از قوانین قبلی که از حقوق زنان دفاع می کرد، 

در پی از پیش تعیین کردن نقش زنان در جامعه است.

در این پژوهش مشخص شد که موضوعات فردی دلیل دیگری برای ترک کار 

زنان است. که شاید بتوان با نداشتن مهارت اشتغال پذیری]36] آن را توضیح 

داد. مهارتی که شاید فشار محیط مردانه کار و نقش های اندرونی، به زنان 

سازه  پذیری  اشتغال  اصطالح  دهد.  نمی  کار  محیط  در  را  آن  کسب  اجازه 

روانی- اجتماعی است که از سه بعد انطباق پذیری، هویت شغلی و سرمایه 

انسانی- اجتماعی تشکیل شده است )جواهری، سراج زاده و رحمانی، 138۹(. 

شاید در بازبینی کدهای این پژوهش توسط فرد دیگر، یا با افزایش نمونه های 

که  می رسد  نظر  به  درهرحال  شود.  جابه جا  تم ها  این  وزن  مشارکت کننده، 

بازوی پرزوری که بیش از بقیه موانع، زنان را به ترک کارشان وادار کرده است، 

سه مقوله اشکاالت کاری و سازمانی، فشار چرخه اندرونی و نگاه مردانه است.

ساکن  مستقل  پژوهشگر  و  کامپیوتر  مهندسی  کارشناس  یاری،  اله  *پرستو 

Parastoo.a@gmail.com   تهران

35-ILO calculations based on the European social survey )Norwegian Social Science Data 

Services: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010(

36-Employability
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