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بررسی نابرابری جنسیّتی

در سازمانهای بوروکراتیک

(مورد مطالعه :کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان اهواز)
سیدعبدالحسین نبوی
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دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه علوم اجتماعی

ساجده عالمه

دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر تالشی در جهت مطالعه نابرابری جنسیّتی در سازمانهای دولتی ایران با تمرکز برر
ساختار بوروکراتیک سازمان است .این پژوهش به شیوه پیمایش و از طریر پرسشرنامه انجرام
گرفته است .نمونه آن شامل  400کارمند میباشد که به شیوه نمونهگیری خوشهای طبقهبندی
شده از  30سازمان دولتی در شهرستان اهواز انتخاب گردیده است.
نتایج این پژوهش نشان داد؛ زنان در سازمانها درصد اندکی از نیروی کار را تشکیل داده و در
برابر اکثریت مردان در اقلیت میباشند .تفاوت میان پستهای سازمانی برحسب جرن نشران
تفکیک جنسی مشرالل در ایرن سرازمانهرا اسرت .همچنرین زنران در مقایسره برا مرردان در
موقعیتهای نابرابری از لحاظ حقوق و فرصتهای ارتقاء شغلی ،آموزش و ثبات شرغلی ،شربکه
روابط شخصی و تمرکز قدرت در ساختار سازمان قرار دارند .بعالوه ،آنان بریشترر از مرردان در
سازمانهای بوروکراتیک احساس بیقدرتی را تجربه میکنند.

واژگان کلیدی

نابرابری جنسیّتی؛ بازار کار؛ سازمانهای بوروکراتیک؛ اقلیرت زنران؛ تفکیرک جنسری مشرالل؛
احساس بی قدرتی

* نویسنده مسئول
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مقدمه و بيان مسئله
بهرغم پیشرفتهایی که زنان در همة کشورهای جهان بهدستت آوردهانتد فاتاو هتای
جنسیّتی همچنان شالودة نابرابریهای اجتماعی است .اگرچه در نیمتة دوم قترن بیستتم
زنان بیش از گذشته درگیر عرصههتای عمتومی چتون اجتمتاس سیاستت و بتازار کتار
شدهاند اما همچنان از منابع ارزشتمند جامهته ماننتد رترو

قتدر

و من لتت برکنتار

میمانند .بازار کار یكی از این عرصههای مهم است زیرا در جامهة مهاصتر کتار ن تش
مهمی در دسترسی افراد به ررو

من لت و قدر

دارد .در دهههای اخیر زنان گامهتای

بلندی به سوی برابری با مردان برداشتهاند؛ وگاتته متیشتود عامت اصتلی ایتن فرآینتد

فهالیت ف ایندة اقتصادی آنها است (کرامپتون 1997 1بته ن ت از گیتدن .)563 :1386
در بسیاری از کشورها مشارکت زنان در نیروی کار بیشفر و بتیشفتر افت ایش یافتته و
زنان فوانسته اند در مشاغلی وارد شوند که فا پیش از آن قلمرو اختصاصی مردان دانستته
میشد اما مسئلة مهمفری که نیازمند بررسیهای دقیق است؛ چگتونگی وعتهیت زنتان
در نیروی کار است آیا زنان در وعهیت کار شرایطی مشابه به مردان را فجربه میکنند؟
و آیا دسترسی زنان به قدر

و دیگر منابع ارزشمند در زمینة کار با دسترسی همكتاران

مرد آنها یكسان است؟
مطالها

متهددی در زمینة مسائ و محدودیتهای زنان در عرصة کار انجتام شتده

است که همگی مدعی جنسیّتی بودن ساختار بازار کار و حوزههای مختلف آن بودهانتد.
در سالهای اخیر مطالها

سازمانی نی فوجته بتیشفتری بته مستئلة زنتان و جنستیّت

کردهاند (کانتر 1977؛ رزنتر1987 2؛ فرگوستن 1984 3بته ن ت از اکتر1990 4؛ پتری

وکولیک 1994 5فیلور  .)2010پیش از بررسی است رار جنسیّت و فااو های جنسیّتی
در ساختار های سازمانهای بوروکرافیک نظریا

سازمانی متدلی را بترای ستازمانهتا

فرض میگرفتند که عمدفاً مردان را در مرک صحنه قرار میداد امتا مح تان مطالهتا
1

Crompton
Ressner
3
Ferguson
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Acker
5
Perry&Kulik
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بررسی نابرابری
ّ

زنان عالوه بر نشان دادن ف دان فوازن ن ش های جنسیّتی در ساختار سازمانها دریافتند
چگونه سازمانها به شیوههای جنسیّتی رشد و گسترش یافتهاند (گیدن .)515 :1386
م الة حاعر فالشی در جهت بررسی وعهیت زنتان در ستازمان هتای بوروکرافیتک
ایران است .بررسی فااو های جنسیّتی در سازمانها در فهتم اینكته چگتونی ایجتاد و
حاظ نابرابریهای جنسیّتی در محیط کتار کمتک خواهتد کترد .اگرچته نتابرابریهتای
جنسیّتی در بازار کار عالوه بر فااو های جنستیّتی در ستاختار کتار ناشتی از متوازین
فرهنگی مربوط به موقهیت زنان در جامهه نیت استت ایتن م الته بتیشفتر بتر مطالهتة
نابرابریهای جنسیّتی در ساختار سازمان متمرک است.
در ایران نی مشارکت زنان در نیروی کار بیش از گذشتته افت ایش یافتته استت امتا
هنوز راه طوالنی برای رفتن در در پیش است .نرخ مشارکت زنان ایرانی در نیروی کتار
به گونهای جالب فوجهای پایینفر از نرخ مشابه در دیگرکشورها حتی دیگر کشتورهای
خاورمیانه مانند کویت بحرین امتارا

متحتده عربتی استت (گت ارش بانتک جهتانی

2003؛ شادیطلتب 1379؛ باستتانی 1383؛ زاهتدی 1386؛ زنگتیآبتادی و موستوی
 .)1388مهمفرین عام محدودکنندة مشارکت زنان در نیروی کار ایران شرایط نامستاعد
و نابرابر زنان در ساختار سازمانها و بازارکار است .این قبی نابرابریها درون ستازمان
بهد و قب از استخدام به اشكال مختلف ماننتد مهیارهتای استتخدامی نتابرابر دستتم د
نابرابر فرصت نابرابر برای آموزشهتای جتانبی مشتارکت نتابرابر در فصتمیمگیتری و
امكان نتابرابر در فرصتت هتای ارف تا و پیشترفت نمتودار متیشتود (ستایری 1377؛
شتتادیطلتتب 1377؛ نتتوروزی 1383؛ جهارنتتداد و استتایدانی 1384؛ زاهتتدی 1386؛
جواهری و قضافی 1983؛ باقری  .)2009در حالیکه با فوجه به اینكته زنتان نیمتی از
نیروی انسانی جامهه را فشكی میدهند ن ش فهیینکنندهای در رشد اقتصادی و فوسهه
کشور دارند .مطالها (گ ارش بانتک جهتانی 2003؛ زنگتیآبتادی و موستوی 1388؛

بیووینیک 1و دیگران  )2002نشان میدهند عالوه بر فأریر مثبت کتار زنتان بتر ستالمت

مشارکت بیشفر زنان در نیروی کار به افت ایش رشتد ستاالنة فولیتد ناختالد داخلتی
Buvinic
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اف ایش میانگین درآمد خانوار کاهش عریب فكا اقتصادی کاهش شاخدهتای ف تر
اقتصادی و انسانی و ارف ا سطح فوسهة انسانی و پایدار منجر میشود .از ستوی دیگتر
حق بهرهبردن زنان از فرصتها منابع و رفتار برابر در زمینة کتار ماننتد ستایر زمینتههتا
ج

ح وق انسانی و طبیهی آنها است که همواره سازمانهای بینالمللی و ح وق بشتر

به آن فأکید کردهاند .فح ق عدالت اجتماعی نی دریتک کشتور فنهتا از طریتق شتهار و
سخن امكانپذیر نیست بلكه درگام نخست نیازمند شناخت علمی مكانیسمهایی استت
که نابرابری فرصتها را در حوزههای گوناگون ایجاد و حاظ میکند .لذا م التة حاعتر
در مسیر مطالهة نابرابریهای جنسیّتی در ساختارهای بوروکرافیک سازمانهای ایران در
صدد بررسی نابرابری های جنسیّتی در ساختار بوروکرافیک سازمانهای دولتی شهرستان
اهواز بود.
در این قسمت برای بررسی نابرابریهای جنسیّتی در سازمانها ابتدا به سته دیتدگاه
کلی در زمینة نابرابریهای جنسیّتی در بازار کار اشاره شد سپس نظرافی ارائه شد که به
طور خاصفری دربارة سازمانهای بوروکرافیک بهکار رفتهاند.

تئوريهاي نئو کالسيک
این فئوریها فااو های جنسیّتی مانند فااو
ناشی از فااو

در درآمد و فاتاو

در سرمایة انسانی مانند آموزش و مهار

در پایگتاه شت لی را

و فجربة ش لی میداننتد .ایتن

مت یرها بهرهوری کار و عرعة کار را فحت فأریر قترار متیدهنتد .یكتی از فترضهتای
اساسی اقتصاددانان کالسیک این است که در شرایط رقابتی به کتارگران مت دی مهتادل
ارزش نهایی محصول پرداخت میشود .و از آنجا که زنان از سترمایة انستانی کتمفتری
بهرهمند هستند و از این رو بهرهوری کار پایینفری هم دارند درآمد کتمفتری از مردهتا
دریافت میکنند(کار 17-15 :1384؛ کافر 1و دیگران  .)41 :2004متیفتوان گاتت ایتن

فااو های میان زنان و مردان در کار منهكسکنندة نابرابریهتای جنستیّتی عمیتقفتری
Cotter
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ّ

است که در وهلة اول مانع دستیابی زنان به آموزش فجربه و مهار

میشود (بیووینیک

و دیگران  .)42 :2002انگی ة خانوادهها و خود زنها در امر سرمایهگتذاری در آمتوزش
و پرورش کمفر است .از سوی دیگر وجود دورههایی که زنهتا بته علتت حتاملگی و
پرورش کودک و مسئولیتهای خانوادگی از کار کنارهگیری میکنند به این مهناست کته
زنها فجربة ش لی کمفری از مردها به دست میآورنتد و از ایتنرو کارفرمایتان فمایت
چندانی برای سترمایهگتذاری در امتر افت ایش مهتار

آنهتا ندارنتد (کتار 16 :1384؛

بیووینیک و همكاران .)42 :2002

تئوريهاي تجزیهشدن بازار کار
این فئوریها را از این جهت میفوان پاالیش فئوریهای نئوکالسیک لحاظ کرد که بازار
کار را به عنوان مجموعهای میبیند که موانع ستازمانی آن را بته قستمتهتای مختلتف
ف سیم کرده است .در درون هر قسمت بازهم اصول نئوکالسیكی به طتور کلتی مهتبتر
شناخته میشود .از مهروففرین فئوری های فج یه شدن بازار کتار فئتوری بتازار کتار
دوگانه 1است که بین دو نوس از مشاغ فمای قائ میشتود :مشتاغ بختش اول کته از

لحاظ پرداخت م د فأمین بیشفر و فرصتهتای پیشترفت وعتع نستبتاً ختوبی دارد و
مشاغ بخش دوم که با م د کم فأمین کمفر و محدودیت امكان پیشرفت مواجه استت.
از آنجا که در مشاغ بخش اول آموزش مهار

و ربا

مورد نظر استت فجمتع زنتان

بیشفر در مشاغ بخش دوم استت (کتار  .)20-21 :1384در ح ی تت بتازار کتار بتر
حسب جنسیّت به دو صور
را موجب می شود (آبو

اف ی و عمودی فاكیک شده و فاكیک جنسیّتی مشتاغ

2

و واالس .)190 :1387 3فاكیک عمودی بته فجمتع زنتان در

مشاغلی اطالق میشود که فاقد اقتدار و مجال پیشرفت است و از نظتر سلستله مرافتب
ش لی نی در ردههای پایین قرار گرفته در حالی که مردان موقهیتهتای پتر اقتتدارفر و
پرناوذفری را در ردههای باال اش ال میکنند .فاكیک اف ی بته فجمتع متردان و زنتان در
1

Dual labour market
Occupational gender segregation
3
Abbot & wallace
2
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اطالق میشود .در واقتع زنتان در مشتاغ مهتدودی متمرکت

شده اند .برای مثال زنان عمدفاً مشاغ خانگی و مشتاغ دفتتری یكنواختت و دفتتری
یكنواخت و فكراری را به خود اختصاص میدهند در حالی کته متردان مشتاغ یتدی
ماهرانه و نیمه ماهرانه را پر میکنند (گیدن  564 :1386آبو

و واالس .)190 :1387

تئوريهاي جنسيّتی
فئوریهای فج یهشدن بازارکار کامالً روشن نمیکند که چرا جنسیّت عام ف سیمبنتدی
بازار کار شده است؟ علت اصلی احتمتاالً بیترون از قلمترو اقتصتاد قترار دارد .مستئول
نابرابریهای جنسیّتی در بازارکار عوام فرهنگی و فرآیندهای اجتماعی شتدن دانستته
میشود که گرچه مهموالً در فئوریهای اقتصادی در نظرگرفته میشود ولتی ختود نیت
میفواند در فئوریهای جنسیّتی موعوس یک بررسی جداگانه قترار گیترد (کتار :1384
 .)23فئوریهای جنستیّتی بتر فصتور «مشتاغ مردانته» و «مشتاغ زنانته» (رستكین و

پاداویس )1988 1در جامهه فأکید کرده و مهت تد هستتند کته گترایش «مشتاغ زنانته»
انهكاسی از ن ش خانگی زنان نظیتر آموزگتاری پرستتاری نظافتت پتذیرایی استت و
درست همانطور که در بیشفر جوامع کار خانگی کم ارزش محستو

متیشتود ایتن

مشاغ و مهار ها کم ارزش هستند .فاكیک جنسیّتی مشاغ نی از این واقهیت نشأ
میگیرد که مردان و زنان در انواس مختلف ش ها که مبتنی بر برداشتهای رایج دربتارة
ش های برازندة مردان و زنان است فجمع یافتهاند .بنتابراین طب تهبنتدی مشتاغ بته
شد

جنسیّتی است و فجمع زنان شاغ در ش هایی است که «مشاغ زنانه» شتناخته

میشوند .کارها و مشاغلی که براساس باورهای کلیشتهای فرهنگتی رایتج در جامهته و
متهاقباً در سازمانها چندان بتا ارزش محستو
آموزش مهار  2و ربا

 2نكته جالب اینجاست که مهار

نمتیشتوند بته سترمایة انستانی نظیتر

چندانی نیاز ندارند و از سوی دیگر در ردههای پتایین سلستله
Reskin & Padavis

مورد نیاز برای بهضی ازمشاغ زنان کمفر از مشاغ مردان نیست اما از آنجا

که زنان آنها را انجام میدهند این مشاغ دست دوم و کم مهار

فل ی میشوند (کار .)27: 1384
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بررسی نابرابری
ّ

مرافب ش لی با من لت و آزادی عمت پتایین و دستتم د و امكتان ارف تا کتمفتر قترار
میگیرند به این دلی است که موقهیت فابهی زنان در بازارکتار ج ئتی از کت سیستتم
اجتماعی است که در آن زنتان فتابع متردان هستتند (کتار 27 :1384؛ آبتو

و واالس

191 :1387؛ گیدن 563 :1386؛ فیلور 2010؛ پری و همكاران 1994؛ نیتوا و گافتک

1

.)1980

جنسيّت و سازمانهاي بوروکراتيک
به فبع ساختار بازار کار سازمانها نی به شیوههای جنسیّتی رشد و گستترش یافتتهانتد.
ساختار بوروکرافیک سازمانها نی به طب تهبنتدیهتای جنستیّتی ختاص وابستته استت.
فاكیک جنسیّتی مشاغ ج

ویدگیهای بوروکراسیها است .زنتان اغلتب در مشتاغلی

جای میگیرند که دستم دی اندک و کار یكنواختت بته همتراه دارد .ایتن شت هتا در
ردههای پایین سلسله مرافب ش لی زیردست و فحت نظتار

شت هتای متردان قترار

داشته و فرصت چندانی برای ارف ا ش لی پیش نمتیآورد .ماهتوم ارف تا اداری اساستاً
ارف ا مردانهای بوده است .مردان میفوانند در پی پیشرفت شت لی ختود باشتند چتون
کارکنان زن همه «خردهکاریها» را انجتام متیدهنتد .انجتامدادن وظتایف عتادی چتون
منشیگری ماشیننویسی و از این قبی اغلب «کارهای زنانه» دانسته متیشتود (گیتدن
 .)516 :1386در ک

نویسندگان فمینیست استدالل میکنند که ستازمانهتا بته صتور

قلمروهای مردانهای رشتد و فوستهه یافتتهانتد کته در آن زنتان از قتدر

دور مانتده و

فرصتهای پیشرفت و ارف ا از آنها دریت شتده و از طریتق نتابرابریهتای جنستیّتی
قربانی جنسیّت خود میشوند(همان).
مطالهه کانتر ( )1977یكی از مطالها

مهمی است که به بررسی زنان در محیطهای

بوروکرافیک اقدام کرده است .او با فح یق دربارة موقهیت زنان در سازمانها شیوههتای
حذف زنان از فرآیند کستب قتدر

را فحلیت کترد .کتانتر(1977و * )1977نشتان داد
Nieva & Gutek

1
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فااو های جنسیّتی در سازمانها بیشفر از آن که ناشی از ویدگیهای شخصی زنتان و
مردان باشد به علت ساختار سازمان است .او به پیروی از جورج زیم
کالسیک فأریر فهداد گروه بر ف ییر شك کیای فهتامال

جامهتهشتناس

گتروه را بررستی کترد .کتانتر

نشان داد چگونه فرکیب نسبی جنس 1در ساختار سازمان بر نتابرابریهتای جنستیّتی در
سازمان مؤرر است .در سازمانها زنان در صد اندکی از نیروی کار را فشكی میدهند و
اغلب به عنوان اقلیت شناخته میشوند .آنان در محیطهای کاری به شد
کار میکنند و مشكالفی که در سازمانها دارند نتیجتة جایگتاه شت

فاكیک شتده

آنهتا در ستاختار

سازمان است .آنها در مشاغ بدون ارف ا در ردههای پایین سلسله مرافب ش لی فجمع

یافته و در ردههای باالفر به عنوان سمب ها  2ظاهر شده که اغلب من وی بوده و حمایت
چندانی از همكارانشان دریافت نمیکنند .فهداد سمب ها (حدوداً از 1فا %20گروه) حتی
از فهداد اقلیت نی کمفر است .منظور از اصطالح سمب این است که با آنها بیشفتر از
آنکه به عنوان افراد رفتار شود به عنوان نمایندههایی از گروه خود به عنتوان نمتادی از
نوس زن یا الگوهای رفتار زنانه رفتار میشود .ازآنجا که جنسیّت فصویر نتوس جنستی را
که باید مشاغ خاصی را برعهده بگیرد از طریق ن شهای سازمانی وارد متیکنتد لتذا
سمب ها در ردههای باال به عنوان مهرف گروه زنان دیده شده و رفتارشان با ن تشهتای
مورد انتظار از زنان محدود میشود .چنین فرکیبهای جنسی بر الگوهتای فهامت میتان
زنان و مردان در گروههای کاری و فرکیب جنسی آینده گروهها در سازمان مؤرر استت.
برای مثال زنان ستمب بته شتد

زیرنظتر هستتند و از اینترو فشتارهای زیتادی را در

انجامدادن کار متحم میشوند .همچنین عالوه بر رفتار مبتنی بر ن شهای کلیشتهای بتا
آنها به علت فأکید زیاد بر فااو

فرهنگ میان زنان ستمب و اکثریتت غالتب متردان

زنان از پیوندهای غیررسمی و شبكههای اجتمتاعی محتروم متیشتوند(رجوس شتود بته

کانتر * .)1977بنابراین در محیطهای کاری که اغلب فحت فسلط اکثریت مردان است
برای زنان کارکرد مشابه مردان و پیشترفت بستیار دشتوار استت (بته ن ت از وملینگتر
Sex proportional composition
Token

1
2
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 .)2010در ح ی ت کانون فوجه کانتر «افحاد مردانه» در ستازمانهاستت -روش حاتظ
قدر

در محاف بستة مردان که بته کستانی کته ف تط بخشتی از همتان «درون گتروه»
میدهند .زنان از فرصتتهتای پیشترفت دور مانتده و

هستند اجازه دسترسی به قدر

راهی به شبكههای اجتماعی و ارفباطا
شبكههای اجتماعی و ارفباطا
ش لی محسو

شخصی پیدا نمتیکننتد (گیتدن .)516 :1386

غیر رسمی از عناصر عروری بترای ارف تا و پیشترفت

میشوند زیرا کارکنتان از شتبكة ارفباطتا

رؤسای خود اطالعا

غیررستمی بتا همكتاران و

الزم برای انجامدادن وظایف ش لی خود و همچنین حمایت الزم
از فیلتور  .)2010هنگتامی کته افتراد بخشتی از

را دریافت میکنند (کانتر 1977به ن

ساختار اجتماعی غیر رسمی سازمان هستند آنها میفوانند بیشفر احساس مهناداری از
فأریرگذاری بر محیط سازمان و فهالیتهای کاریخود به دست آورند .اما در م ایسته بتا
مردان در مشاغ مشابه دستیابی اقلیت زنان به حمایت و دریافت اطالعا

از همكاران

و سرپرستان اندک است .زنان به سادگی از فرصتهای غیر رستمی کته متردان دربتارة
فرایند کار با یكدیگر صحبت و اطالعا
موارد نی مدیران از دادن اطالعتا

کسب میکنند محروم متیشتوند .در بهضتی

و کمتک بته زنتان در انجتامدادن کارشتان اجتنتا

میکنند و در ک زنان در م ایسه با مردان بیشفتر بته ف تدان راهنمتای حرفتهای اشتاره
میکنند .زیرا در سازمانهایی که اکثریت با مردان است روابط و پیوندها به شیوة «دار و
دستههای مردانه»عم میکنند و ورود زنان به علت جنسیّت آنها به چنتین شتبكههتای

روابطی بستیار دشتوار استت (کتانتر * 1977کتانتر  1977بته ن ت از فیلتور .)2010

مطالها

دربارة شبكههای اجتماعی نشان داده است که جنسیّت بر ارفباطتا

اجتمتاعی

و بر مرک یت افراد در شبكه مؤرر است .برطبق پارادایم شتباهت پیونتدهتای اجتمتاعی
ن دیک میان افراد با ویدگیهای اساسی مشابه ایجاد میشود .از طترف دیگتر ن دیكتی
اجتماعی به کنشگرانی که جایگتاههتای مرکت ی را در شتبكه روابتط اشت ال کتردهانتد
فرصتهای فبادل افراد را اف ایش داده و از اینرو قدر
میکند .بر طبق پاردایم جذ

چانهزنتی آنهتا را نیت ف ویتت

مشابه 1زنان و مردان بیشفر به ارفبتاط بتا جتنس مشتابه
Similarity attraction

1
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خود فمای داشته و در شبكههایی که از نظرجنسی فاكیک شتدهانتد بایكتدیگر فهامت
دارند .بهعالوه مدیران زن بیشفر از مدیران مترد بته استتخدام و ارف تا زنتان متمایت
هستند .به عبار

دیگر با اف ایش فهداد نسبی زنان در موقهیتهای مرک ی – در میتان

فصمیمگیرندگان و رؤسای سازمان آنها به علت انسجام و وفاداری به همجنسان ختود
برای زنان فرصتها و حمایت بیشفری را در محیط کار فراهم میکنند .همچنتین زنتان
از این طریق با رابطة ن دیکفر و صمیمیفر بتا مراکت قتدر

(زنتان در موقهیتتهتای

قدرفمند) برای ناتع بتردن از روابتط در شتبكه و احتراز ادعاهتای ختود در فضتادها و
مذاکرا
ن

بر سر منابع کمیا

در سازمانها امكان بهتری خواهند داشت (کانتر  1977بته

از پری و همكتاران ( )1994هیتولتین و است ولكین2003 1؛ جتوکن و استتنگ

 .)1990از سوی دیگر از آنجا که اعمال قدر

2

در قوانین و سیاستگتذاریهتای کلتی

سازمان اب ار مهمی در ایجاد وحاظ ساختارهای فخصید منابع و فرصت استت ستهم
بیشفر زنان در ساختار قدر

در پستهای کلیدی و مدیریتی نابرابریهتای جنستیّتی

را کاهش میدهد .زیرا همانطور که گاته شد مدیران زن بتیش از متدیران مترد منتافع
زنان را در نظرگرفته و درک بهتری از مسائ زنان در سازمان دارنتد .بنتابراین قتدر
اقلیت زنان با اف ایش فهداد زنان در سازمان و مهمفر از آن اف ایش شتمار جایگتاههتای
قدرفمندی که زنان در ساختار قدر
زنان در ستاختار قتدر
(کانتر1977به ن

بر عهده میگیرند رشد مییابد .و سهم بتیشفتر

ستازمان بته کتاهش نتابرابریهتای جنستیّتی منجتر متیشتود

از هیولتین و اس ولكین 2003؛ جوکن و استنگ

.)1990

در ساختارهای سلسله مرافبی سازمانهتای بوروکرافیتک کته قتدر

در رأس هترم

متمرک است(شیوة مدیریت آمرانه در م اب مدیریت مشارکتی) اگرچته همتة کارکنتان

اعم از زن و مرد از آزادی عمت و فوانتایی محتدودی بهترهمنتد هستتند (ستاروس 3و

همكاران  )2002اما زنان عالوه برآنكته همچتون همكتاران مترد ختود در ستاختاری
غیردموکرافیک قرار گرفتهاند فحت سلطه مردان نی از آزادی عم کمفری برخوردارند.
1

Hultin & Szulkin
Jo kane & stangl
3
Sarros
2
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زیرا از آنجا که جایگاه فرودستت در سلستله مرافتب جنستیّتی رایتج در فمتام ستطوح
جامهه از آن زنان است موقهیت های زنتان در ستاختار ستازمان نیت وابستته و فحتت
نظار

مردان قرار دارد .در چنین ساختارهایی زنان بیش از مردان کنترل سلسله مرافبتی

را فجربه و از مشارکت در امور و فصمیما
بحث مردانگی هدمونیک در مطالهة کان

مكس جكسن.)1998 2

1

سازمان محروم میشوند (رجتوس شتود بته
1987؛ رزنر 1987بته ن ت از اکتر  1990و

در این قسمت پس از بیان عمدهفرین نكا

چارچو

نظری فرعیههتای پتدوهش

پیشنهاد میشود .همانطور که گاته شد فرکیب نستبی جتنس 3در ستاختار ستازمان بتر
نابرابریهای جنسیّتی در سازمان مؤرر است .در سازمانهایی که زنتان درصتد انتدکی از
نیروی کار را فشكی میدهند و اغلب به عنوان اقلیت و نی سمب ها در ردههتای بتاالفر
ظاهر میشوند زنان از فرآیند کسب قدر

حذف شده و احساس بیقدرفی بتیشفتری

را فجربه میکنند .فاكیک جنسیّتی مشاغ از ویدگیهای ایتن ستازمانهاستت .در ایتن
سازمانها زنان اغلب در مشاغلی جای میگیرند که ح وق انتدک و کتار یكنواختت بته
همراه دارد و نیازی نی به سرمایة انسانی چندانی نظیر فحصیال

و ربا

شت لی نتدارد.

انجامدادن وظایف عادی چون امور دفتری منشیگتری ماشتیننویستی و از ایتن قبیت
اغلب «کارهای زنانه» دانسته میشود .این شت هتا در ردههتای پتایین سلستله مرافتب
ش لی زیردست و فحت نظار

ش های مردان قرار داشتته و فرصتت چنتدانی بترای

ارف ا ش لی پیش نمیآورند .بنابراین زنان در م ایسه با مردان در سازمان آزادی عم
و فوانایی محدودفری دارند و بیش از مردان کنترل سلسله مرافبی ستاختار بوروکرافیتک
را فجربه میکنند .زیرا موقهیتهایشان در ساختار سازمان وابسته و فحت نظار

متردان

است که خود ریشه در جایگاه فرودست زنان در سلسله مرافب جنستیّتی رایتج در کت
سطوح جامهه دارد .همچنین در ردههای باالفر سازمانی زنان به عنوان سمب هتا اغلتب
من وی بوده و حمایت چندانی از همكاران مرد خود دریافت نمیکننتد .از آنجتا کته در
1

Connell- hegemonic masculinity
Max jackson
3
Sex proportional composition
2

مـطالعـات زنـان

18

دورة  ،12شمارة  ،3پاییز 1393

این سازمانها اغلب اکثریت مردان هستند و ورود به محاف بستة متردان بترای زنتان-
کسانی که مشابه آنها نیستند -دشتوار استت زنتان راهتی بته شتبكههتای اجتمتاعی و
ارفباطا

شخصی پیدا نمیکنند و از فرصتهای پیشرفت و قتدرفی کته متردان از ایتن

طریق از آن بهرهمند هستند به سادگی محروم میشوند .به ویتده ارفباطتا
اشخاصی که در موقهیتهای قدرفمند قرار دارند کسب قدر

ن دیتک بتا

و امكتان بهتره بتردن از

منافع و فرصتتهتا را افت ایش متی دهتد .امتا عتالوه بتر آنكته اقلیتت زنتان ختود در
موقهیتهای قدرفمند در ساختار سازمان از سهمی چندانی بهرهمنتد نیستتند دسترستی
برابر به ارفباطا

ن دیک با اشخاص در موقهیتهتای قدرفمنتد در ستازمان را در برابتر

«افحاد مردانه» دشوار مییابند .بدین فرفیتب براستاس فوعتیحا

فتوق فرعتیا

زیتر

پیشنهاد میشود:
 .1میان کارکنان زن و مرد از نظر پست سازمانی در سازمان فااو

مهنتاداری

وجود دارد.
 .2میان کارکنان زن و مرد از نظر ح وق در سازمان فاتاو

مهنتاداری وجتود

دارد.

 .3میان کارکنان زن و مرد از نظر فرصتهای ارف ا ش لی 1در سازمان فااو
مهناداری وجود دارد.
 .4میان کارکنان زن و مرد از نظتر فحصتیال

در ستازمان فاتاو

مهنتاداری

وجود دارد.
 .5میتان کارکنتتان زن و متترد از نظتتر وعتتهیت استتتخدام در ستتازمان فاتتاو
مهناداری وجود دارد.

 .6میان کارکنان زن و مرد از نظتر درک غیرشخصتی بتودن 2ستازمان فاتاو
مهناداری وجود دارد.

Job promotion opportunity
Impersonality

1
2

19

جنسیتی در سازمانهای بوروکراتیک
بررسی نابرابری
ّ

 .7میان کارکنتان زن و مترد از نظتر درک فمرک گرایتی 1ستازمانی (متدیریت
آمرانه) فااو

مهناداری وجود دارد.

 .8میان کارکنان زن و مرد از نظر احساس بیقدرفی درکار فاتاو

مهنتاداری

وجود دارد.

روش پژوهش
این پدوهش به شیوة پیمایش و از طریق پرسشنامه انجام شد .جمهیت آمتاری پتدوهش
متشك از کلیه کارکنتان دارای شتمارة پرستنلی مشت ول در  30ستازمان دولتتی فحتت
پوشش سازمان مدیریت و برنامه ری ی شتهر اهتواز در ستال 1388بتود .حجتم نمونتة
پدوهش حاعر بر اساس «جدول فهیین حجم نمونه بر اساس حجم جامهه» کترجس و
مورگان ( 400 )1970نار فهیین شد و در نهایت  390نار به دلی داشتن آمتادگی بترای
شرکت در پدوهش استااده شد .با استااده از نمونهگیری خوشهای طب هبنتدی شتده بته
نسبت متناسب از  11ستازمان فولیتدی و زیربنتایی فهتداد  2ستازمان (ستازمان جهتاد
کشاورزی و سازمان مسكن و شهرسازی) و از  19سازمان اجتماعی – عمومی فهداد 3

سازمان (اداره ک آموزش و پرورش 2اداره ک امتور مالیتافی اداره کت ربتت استناد و
امالک) بهطور فصادفی انتخا

شد .سپس بتا فوجته بته حجتم نمونته و نستبت فهتداد

کارمندان هر کدام از این سازمان فهداد پاسخگویان در هر سازمان فهیین شد .در مرحلة
بهد از روش نمونهگیری فصادفی ساده برای نمونهگیری کارمندان در داخ هر سازمان
استااده شد .پرسشنامة پدوهش حاعر بتا بتهکتارگیری م یتاس هتای استتااده شتده در
پدوهشهای قبلی فشخید روایی محتوایی با نظر کارشناسان و اجرای آزمون م دمافی
و فشخید پایایی با استااده از عریب آلاای کرونباخ فهیه شد.

 2ف ط فهداد کارمندان غیر آموزشی و ستادی اداره ک آموزش و پرورش مورد نظر است.

Centralization

1
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اندازهگيري
 پست سازمانی :منظور از پست ستازمانی جایگتاهی استت کته در ستازمان و
مؤسسا

دولتی برای یک ش

و ارجاس آن به یتک مستتخدم در نظتر گرفتته

شده است .در این پدوهش افراد از نظر پست سازمانی -با فوجه به چار های
سازمانهای مورد مطالهه -به طب ا

مدیران سطوح باال (شام رئیس ستازمان

و مهاونتتان) متتدیران ستتطوح میتتانی( شتتام رئتتیس قستتمت رئتتیس گتتروه)
کارشناسان ارشد کارشناسان و کارکنان دفتری ( شام متصدیان فكنیسینهتا
منشیها کارکنان دبیرخانه و بایگانی و غیره ) ف سیم شدهاند.
 حقوق :منظور می ان درآمد به همراه اعافه کار و پاداشهای جانبی استت کته
هر یک از کارکنان ماهیانه از سازمان دریافت میکنند.
 تحصيالت :منظور فهداد سالهایی است که فرد مش ول به فحصی بوده است.
 وضعيت استخدام :در این پدوهش هر یتک از پاستخگویان از نظتر وعتهیت
استخدامی -به مهنای نوس استخدام فرد در سازمان -به طب تا

رستمی و غیتر

رسمی شام قتراردادی پیمتانی ف ستیم شتد .مستتخدم پیمتانی و قتراردادی
برخالف مستخدام رسمی به موجب قرارداد به طور موقت برای مد

مهین و

کار مشخد استخدام میشود.

 فرصتهاي ارتقاء شغلی :1منظور از فرصتهای ارف ا ش لی می انی است که
ش

فرد فرصت پیشرفت و ارف ا او را در سازمان میسر کنتد (متتاز .)1981

م یاس استااده شده در این پدوهش بخشی از پرسشنامة فوصتیف شت  2کته
نخستین بار اسمیت کندال و هیولین )1969( 3آن را در دانشگاه کرن آمریكتا
فدوین کردهاند (به ن

از ارشدی  .)1369در این م یاس پاست دهنتدگان بتا

 1در این پدوهش اندازهگیری م یاسهای ویدگی هتای ستاختار بوراکرافیتک ستازمان دریافتت پاستخگو از ایتن
ویدگیها در سازمان مح کار خود است( .رجوس شود هال .)1963 1962

2

Job Descriptive index
3
Smith, Kendall, Hulin
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پاسخگویی به  9سؤال کوفاه نظر خود را دربارة چگونگی فرصتهتای ارف تا
ش لی در سازمان به صور

بلی و خیر و نمیدانم بیان میکند .آلاای کرونباخ

این م یاس  0/80به دست آمده است.
 غيرشخصی بودن :منظور از غیر شخصی بودن می انی است کته بتا اعضتا و
مراجهان سازمان بدون در نظر گترفتن کیایتا

و مالحظتا

شخصتی رفتتار

میشود ( هال  .)1968این مت یر خود دارای دو عامت مجت ا استت )1( .جتوّ
دوستانه 1به مهنای درجهای که روابط در ستازمان گترم و دوستتانه استت)2( .
رسمی بودن روابط 2به مهنای درجهای که کتنشهتای مت ابت در میتان افتراد
رسمی و بدون احساس هستند (یوس

 .)1999در این پدوهش از م یاسی که

یوس ( )1999فدوین کرده استااده شد .این م یاس کالً شام  13گویته در دو
بخش جوّ دوستانه (6گویه) و رسمی بودن روابط (7گویه) به صور

لیكر

 5گ ینهای است کته پاست هتا در آن در یتک طیتف پتنج قستمتی از «کتامالً
نادرست» «نادرست» «فا حدودی درست» «درست» فا «کتامالً درستت» قترار
گرفتهاند .آلاای کرونباخ این م یاس  0/81بهدست آمده است.
 تمرکزگرایی سازمانی :منظور می ان متمرک بودن قدر

در سازمان استت .در

ایتتن پتتدوهش از م یتتاس سلستتله مرافتتب اقتتتدار  -یكتتی از شتتاخدهتتای
اندازهگیری فمرک سازمانی -آیكن و هیج استااده شد .منظور از سلسله مرافب
اقتدار می ان مشارکت اعضای سازمان در فصمیمگیریهای مربوط به وظتایف
مرفبط به جایگاهشان است .در واقع سازمانها از نظر می ان آزادی فراهم شتده
برای اعضای سازمان برای انجامدادن وظایف فهیینشتدة آنهتا بتدون دخالتت
م امهای مافوق متااو

هستند .ما این می ان را درجة سلستله مرافتب اقتتدار

مینامیم (آیكن و هیج ( )1966همچنین رجوس شتود بته میلتر .)472 :1384
این م یاس شام  5گویه به سبک لیكر

 5گ ینهای است که پاس ها در یک
Friendly climate
Formality in relations

1
2
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طیف  5قسمتی از «کامالً نادرست» «نادرست» «فاحدودی درست» «درست»
فا «کامالً درست» قرار میگیرند .آلاای کرونباخ این م یاس  0/85بهدست آمده
است.
 احساس بی قدرتی :درکار به مهنای احستاس داشتتن آزادی و کنتترل انتدک
درفهالیتهای کار است (متتاز  .)1981در ایتن پتدوهش از م یتاس احستاس
بیقدرفی که متاز( )1981فدوین کرده استااده شد .این م یاس شتام  7گویته
به سبک لیكر

 5گ ینهای است که پاس هتا در یتک طیتف پتنج قستمتی از

«خیلی کم» «کم» «فاحدودی» «زیاد» فا «خیلی زیاد» قرار میگیرند .از آن جتا
که این م یاس احساس بی قدرفی را با رویكرد شكاف به مهنای شكاف میان
دیدگاههای افراد از شرایط موجود و فوقها
کدام از گویهها به صور
صور

آنها انتدازهگیتری متیکنتد هتر

دو قسمتی (الف و

) طراحی شتده استت .بتدین

که بند (الف) دیدگاه فرد را از شرایط عینی کته در رابطتة بتا آزادی –

کنترل موجود در کارش در حتال حاعتر وجتود دارد متیپرستد و بنتد ( )
دربارة انتظار و فوقع فرد در رابطه با ایتن بهتد پرستش متیکنتد .انتدازة هتر
شكاف از طریق کسر نمرة فوقع از نمرة شرایط موجود درک شتده بته دستت
میآید .مجموس اندازههای شكاف نمرة کلی احساس بیقدرفی پاسخگو است.
این م یاس عالوه بر دیدگاهها از شرایط کتاری موجتود امكتان انتدازهگیتری
فوقها

زنان و مردان و م ایسه آنها با یكتدیگر را متیدهتد.

و شكاف قدر

ادعا میشود فأکید صرف بر دیدگاهها از شرایط کاری موجتود ایتن فترض را
باخود به همراه دارد که این شرایط برای همتة کارکنتان بته رغتم ویدگتیهتای
شخصی متااو

یكسان است .درحالیكه باید گاتت ستطح نیازهتا و فوقهتا

افتتراد در ویدگتتیهتتایی چتتون ختتودفهیینی استتت الل مستتئولیت ابتكتتار و
خودشكوفایی متااو

استت .بنتابراین درجتة شتكاف احستاس شتده میتان

وعهیت موجود و فوقها

برای افراد مختلف متااو

است (رجوس شتود بته
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نبوی و همكاران  .)2010آلاای کرونباخ ایتن م یتاس  0/70بته دستت آمتده
است.
یافتهها
پیش از بیان فرکیب نسبی جنس کارکنتان ستازمانهتای نمونته شتایان ذکتر استت کته
میانگین سنی زنان نمونه  34/75و انحراف استاندارد آن  7/66است .حتداق ستن زنتان
 21سال و حداکثر آن  53سال است .میانگین سنی متردان  41/73و انحتراف استتاندارد
آن  7/40است .حتداق ستن متردان  23ستال و حتداکثر آن  58ستال استت .از لحتاظ
وعهیت فأه  %72/6زنان متأه و  %27/4آنها مجرد هستند %95 .مردان متأهت و %5
آنها مجرد هستند.
جدول  :1ترکیب نسبی جنس کارکنان
جنس

فراوانی

درصد

درصد معتبر

زن

86

22/1

22/4

مرد

302

77/4

77/6

جمع

389

99/5

100

بی پاسخ

1

0/5

جمع کل

390

100

جدول  1فرکیب نسبی جنس کارکنان را نشتان متیدهتد .همتانطتور کته مشتاهده
میشود از  390نار پاسخگو  302نار مهادل  %77/4ک پاسخگویان مترد بودنتد و 86
نار از پاسخگویان مهادل %22/1ک پاسخگویان زن بودند .همچنین  1متورد بتیپاست
وجود دارد .براساس درصد مهتبر  %77/6نمونة کارکنان مرد و  %22/4آن زن بودند.
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به نظر میرسد میان کارکنتان زن و مترد از نظتر پستت ستازمانی در ستازمان
فااو

مهناداری وجود دارد.
جدول  :2-1جدول تقاطعی میان جنس و پست سازمانی
زنان

مقولهها

جمع

مردان

0

مدیران سطوح باال

10

)%3/344(10

%100

%100

32

)%10/4(31

)%1/2(1

%100

%69/9

%3/1

106

)%30/4(91

)%17/6(15

%100

%85/8

%14/2

138

)%36/5(109

)%34/1(29

%100

%78/9

%21/1

98

)%19/4(58

)%47/1(40

%100

%59/2

%40/8

384

)%100(299

)%100(85

مدیران سطوح ميانی
کارشناسان ارشد
کارشناس
کارکنان دفتري
جمع

جدول  :2-2آمارههای مربوط به آزمون کای اسکور ( (x2و vکرامر
به عنوان اندازه پیوستگی جهت محاسبه شدت ارتباط

Sig

درجة آزادي

مقدار

0/000

3

35/74

X2

0/000

3

0.32

Vکرامر

جدول  2-1فااو

1

زنان و مردان را از لحاظ پست سازمانی نشان میدهد .همانطور

که مشاهده میشود  %100مدیران سطوح باال را مردان فشكی دادهاند .در ستطح میتانی
مدیریت  %69/9مدیران مرد و  %3/1از مدیران زنان هستند %85/8 .از کارشناسان ارشتد
 1دو سطر اول برای حذف خانههایی که فراوانی مورد انتظار کمفر از  5دارند با یكدیگر فرکیب شده است.
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مرد و  %14/2از آنهتا زن هستتند %78/9 .کارشناستان مترد و %21/1زن هستتند59/2 .
کارکنان دفتری را مردان و  %40/8را زنان به خود اختصاص دادهانتد .همچنتین در ایتن
جدول میفوان مشاهده کرد زنان بیشفتر در مشتاغ دفتتری بتا میت ان  %47/1فجمتع
یافتهاند .در حالیكه ف ط  %1.2از آنها در مشاغ مدیریتی در سطح میتانی هستتند و در
سطوح باالی مدیریتی هیچ ستهمی ندارنتد .بتا فوجته بته جتدول  2-2و x2= 35/74

فرعیة فااو

پست سازمانی براساس جنسیّت بتا  % 0/99اطمینتان فاییتد متیشتودV .

کرامر به عنوان اندازة پیوستگی با م دار 0/32و سطح مهناداری کمفتر از  0/001شتد
ارفباط میان جنس و پست سازمانی را نشان میدهد.
به نظر میرسد میتان کارکنتان زن و مترد از نظتر ح توق در ستازمان فاتاو

.2

مهناداری وجود دارد.
جدول  :3آزمون تفاوت میانگین ( )T testحقوق بر حسب جنس

جنس

فهداد مشاهدا

میانگین

انحراف مهیار

آزمون برابری واریانسها

مرد

268

563724/8062

ح وق

زن

80

403840/0000

563724/8062
147451/52156

Sig= 0/44

8/078

331

F= 0/59

کمیت t

درجة آزادی

سطح مهناداری
0/000
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با فوجه به جدول  3و t=8/07فرعیة فااو

ح وق میان زنتان و متردان بتا %0/99

اطمینتتان فأییتتد متتیشتتود .همتتانطتتور کتته مشتتاهده متتیکنیتتد میتتانگین ح تتوق زنتتان
 403840/0000بهطور مهناداری از ح وق مردان  563724/8062کمفر است.
به نظر میرسد میان کارکنان زن و مرد از نظتر فرصتتهتای ارف تا شت لی در

.3

سازمان فااو

مهناداری وجود دارد.

جدول :4آزمون تفاوت میانگین ( )T testفرصتهای ارتقاء شغلی بر حسب جنس

جنس

فهداد مشاهدا

میانگین

انحراف مهیار

آزمون برابری واریانسها

مرد

300

15/45

فرصتهای ارف ا ش لی

زن

84

14/177

4/31
4/80

Sig=0/30

2/201

382

F=1/04

کمیت t

درجة آزادی

سطح مهناداری
0/028

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود فرعیة فااو

فرصتهای ارف ا شت لی

میان زنان و مردان با  t=2/20و  %0/95اطمینان فأیید میشود .بافوجه به جتدول فتوق
میانگین فرصتهای ارف ا ش لی زنان  14/17بهطور مهنتاداری از فرصتتهتای ارف تا
ش لی مردان  15/45در سازمان کمفر است.
.4

به نظر میرسد میان کارکنان زن و مرد از نظر فحصتیال
مهناداری وجود دارد.

در ستازمان فاتاو
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جدول  :5آزمون تفاوت میانگین ( )T testتحصیالت بر حسب جنس

زن

84

14/90

مرد

296

15/48

فحصیال

جنس

فهداد مشاهدا

میانگین

انحراف مهیار
2/0

Sig=0/07

2/1

واریانس ها

آزمون برابری

2/33

378

F=3/24

کمیت t

درجة آزادی

سطح مهناداری
0/020

با فوجه به جدول  5و  t= 3/24فرعیة فااو

فحصتیال

میتان زنتان و متردان بتا

 %0/95اطمینان فأیید میشود .همتانطتور کته مشتاهده متیشتود میتانگین فحصتیال
کارکنان زن  14/90بهطور مهناداری از فحصیال
.5

کارکنان مرد  15/48کمفر است.

به نظر میرسد میان کارکنان زن و مرد از نظتر وعتهیت استتخدام در ستازمان
فااو

مهناداری وجود دارد.
جدول  :6-1جدول تقاطعی میان جنس و وضعیت استخدام

1

جمع

مردان

زنان
1

مقولهها

)%31/1(120

)%23/5(71

)%58/3( 49

غيررسمی

)%68/9(266

)%76/5(231

)%41/7( 35

رسمی

386

)%100(302

)%100(84

جمع

از آنجا که وعهیت استخدام بر حسب جنسیّت مد نظر است در این جدول ف ط به ذکر درصد ستونها بسنده

شده است.
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جدول  :6-2آمارههای مربوط به آزمون کای اسکور ( (x2و ضریب  phiبه عنوان
اندازة پیوستگی برای محاسبة شدت ارتباط

Sig

درجة آزادي

مقدار

0/000

1

37/20

X2

0/000

1

0/31

Phi

جدول  6-1فااو

کارکنان زن و مترد را از لحتاظ وعتهیت استتخدام در ستازمان

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود  %41/7از کارکنان زن در استتخدام رستمی
و  %58/3آنها غیر رسمی هستند .در حالیکه  %76/5مردان مستتخدم رستمی و %23/5

آن ها استخدام غیررسمی هستند .با فوجه به جتدول  6-2و x2=37/20فرعتیه فاتاو

مهنادار وعهیت استخدام براساس جنس با  %0/99اطمینان فأیید میشود .عریب  phiبه
عنوان اندازة پیوستگی با م دار 0/31و سطح مهناداری کتمفتر از  0/001شتد

ارفبتاط

میان جنس و وعهیت استخدام را نشان میدهد.
به نظر میرسد میان کارکنان زن و مرد از نظر درک غیرشخصی بتودن ستازمان

.6

فااو

مهناداری وجود دارد.

جدول  :7آزمون تفاوت میانگین ( )T testغیرشخصی بودن سازمان بر حسب جنس
جنس

فهداد مشاهدا

میانگین

انحراف مهیار

مرد

291

37/95

غیرشخصی بودن

زن

80

40/16

6/95

Sig=0/84

F=0/037

2/51

369

6/94

واریانسها

آزمون برابری

کمیت t

درجة آزادی

سطح مهناداری
0/010
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همانطور که در جدول  7مشاهده می شود فرعیة فاتاو

درک غیرشخصتی بتودن

سازمان میان زنان و مردان با  t=2/51و  %0/99اطمینتان فأییتد متیشتود .بافوجته بته
جدول فوق زنان با میانگین  40/16به طور مهناداری بیشفر از مردان با میانگین 37/95
روابط در سازمان را غیرشخصی احساس میکنند.
به نظر میرسد میان کارکنتان زن و مترد از نظتر درک فمرک گرایتی ستازمانی

.7

(مدیریتآمرانه) فااو

مهناداری وجود دارد.

جدول  :8آزمون تفاوت میانگین ( )T testتمرکزگرایی سازمان بر حسب جنس

جنس

فهداد مشاهدا

میانگین

انحراف مهیار

آزمون برابری واریانسها

مرد

300

17/84

فمرک گرایی سازمانی

زن

85

19/50

3/77
4/06

Sig=0/30

3/38

383

F=1/03

کمیت t

درجة آزادی

سطح مهناداری
0/000

با فوجه به جدول  8و  t=3/38فرعیة فااو

می ان درک فمرک گرایی سازمان میان

زنان و مردان با  %0/99اطمینان فأیید میشود .همانطور که مشاهده متیشتود متمرکت
بودن سازمان برای زنان با میانگین  19/50به طور مهنتاداری بتیشفتر از متمرکت بتودن
سازمان برای مردان با میانگین  17/84است.

به نظر میرسد میان کارکنان زن و مرد از نظر احساس بیقدرفی درکار فاتاو
.8
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مهناداری وجود دارد.

جدول  :9آزمون تفاوت میانگین ( )T testاحساس بی قدرتی و مؤلّفههای آن بر حسب جنس
جنس

فهداد مشاهدا

میانگین

انحراف مهیار

واریانسها

آزمون برابری

کمیت t

درجة آزادی

سطح مهناداری

مرد

295

20/92

4/18

شرایط موجود کار

دریافت افراد ازمی ان قدر

زن

79

18/21

4/24

Sig=0/74

F=10

5/101

372

0/000

در

مرد

کار

در

زن

79

290

احساس بی قدرفی

مرد

294

25/98

6/8158

5/1448

فوقع افراد در داشتن قدر

زن

80

25/20

4/42

4/11

4/76574

Sig=0/95

F=0/003

2/714

364

4/78171

Sig=0/95

F=0/003

1/490

372

0/147

0/007
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جدول  9فااو

کارکنان زن و مرد را در احساس بیقدرفی و مؤلّاتههتای آن نشتان

میدهد .با فوجه به این جدول فرعیة فااو

زنان و مردان در احستاس بتی قتدرفی در

سازمان با فرض برابری واریانسها و  t=2/71با اطمینان  %0/99فأییتد متیشتود .یهنتی
زنان با میانگین 6/81به طور مهناداری بتیشفتر از متردان بتا میتانگین 5/14در ستازمان
احساس بی قدرفی میکنند .همانطور که در جدول مشتاهده متی شتود ایتن احستاس
نابرابر شكاف در قدر

بیشفتر ناشتی از فاتاو

زنتان و متردان در میت ان قتدر

در

شرایط کاری موجود است که بتا t=5/10و بتا %0/99اطمینتان مهنتادار استت .زنتان بتا
میانگین  18/21به طور جالب فوجهای کمفر از مردان با میانگین 20/92در کار احستاس
قدر

میکنند .در حالیكه میان میانگین فوقها

فهالیت کاریشان فااو

کارکنان زن و مرد در داشتن قتدر

در

مهناداری دیده نمیشود.

بحث و نتيجهگيري
پتتدوهش حاعتتر در صتتدد بررستتی نتتابرابریهتتای جنس تیّتی در ستتاختار بوراکرافیتتک
سازمانهای دولتی شهرستان اهواز به عنوان متورد مطالهته بتود .اگرچته نتابرابریهتای
جنسیّتی در بازار کار عالوه بر فااو های جنسیّتی در ستاختار کتار ناشتی از باورهتای
فرهنگی و کلیشهای دربارة جایگاه زنان در جامهه نی است این م اله بیشفر بر مطالهتة
نابرابریهای جنسیّتی در ساختار بوروکرافیک سازمانهای اداری فأکید داشت .برای فهم
چگونگی نابرابریهای جنسیّتی یهنی دسترسی متااو

زنان و مردان به قدر

پتاداش

و دیگر منابع ارزشمند در محیط کار در ساختار سازمانها فاتاو هتای جنستیّتی را در
ساختار سازمان بررسی کرد.
نتایج نشان داد زنان درم اب  %77/6کارکنان مرد ف ط  %22/4نیروی کار سازمانهای
نمونه مورد مطالهه را فشكی میدهند .این رقم نشاندهندة فهداد اقلیتت زنتان در برابتر
اکثریت غالب مردان در سازمانهای اداری ایران است .همچنین فااو

میان پستتهتای

سازمانی برحسب جنسیّت نشاندهندة فاكیک شدید جنسی مشاغ در ایتن ستازمانهتا
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بود .هیچ زنی در سطوح باالی مدیریتی وجود نداشتت و ف تط  %1/2زنتان در ستطوح
میانی مدیریت قرار داشتند .آنها بیشفر در ردههای پایین سلسله مرافب ش لی با میت ان
 %47/1فجمع یافتهاند .درحالیكه این می ان برای مردان در ردههتای پتایین شت لی ف تط
 %19/4است .مردان بیشفر در مشاغ فخصصتی و فتوق فخصصتی بتا میت ان  36/5و
 %30/4فمرک دارند .در حالیكه ف ط  %17/6زنان در مشاغ فوق فخصصی مشت ول بته
کار هستند .همچنین سهم زنان در ردههای فخصصی  %21/1در م اب  %78/9مرد استت.
در سطوح فوق فخصصی سهم آنها  %14/2درم اب  %85/8مرد و در ستطوح متدیریت
میانی  %3/1به  % 96/9است .همة این نتایج نشاندهندة فاكیک جنسی در ستازمانهتای
دولتی نمونه مورد مطالهه است .زنان در مشاغلی فجمع یافتهاند که فاقد اقتتدار و مجتال
پیشرفت است و از نظر سلسله مرافب ش لی نی در ردههای پتایین قترار گرفتتهانتد در
حالی که مردان موقهیتهای پر اقتدارفر و پرناوذفری را در ردههای باال اش ال کردهانتد.
فمرک زنان در مشاغلی چون منشیگری و دیگر مشاغ سادة دفتری است در حالی کته
مردان بیشفر در مشاغ فخصصی و فوق فخصصی فمرک یافتهاند.
همانطور که در نظریة بازار کار دوگانه و فاكیک جنسی مشاغ گاته شد مشتاغلی
که زنان انجام میدهند و «مشاغ زنانه» شناخته میشوند(فئوری جنسیّتی) از آنجاییکه
در ردههای پایین سلسله مرافب ش لی با دستم د و امكان ارف ا کمفر قرار گرفته اند به
سرمایة انسانی چندانی نظیر فحصیال

مهتار

و ربتا

نیتاز ندارنتد .ایتن امتر ختود

نشاندهندة نابرابریهای جنسیّتی پیچیدهفر و عمیتقفتری استت .زیترا از ستوی دیگتر
استخدام در مشاغ دست اول و ارف ا برای به دستت آوردن آنهتا نیازمنتد آمتوزش
مهار

و ربا

است سرمایههایی که مهموالً از زنان به علت باورهای کلیشهای دربتارة

جایگاه جنسشان در جامهه و محدودیتهایی نظیرحاملگی مراقبت از کودک و ...دریت
میشود .نتایج این پدوهش نشان داد می ان ح وق و فرصتهای ارف تا شت لی زنتان در
سازمانها به طور جالب فوجهای کمفر از متردان استت .همچنتین میت ان فحصتیال
ربا

و

ش لی(رسمی-غیررسمی بودن)کارکنان زن در سازمانها به طورمهنادارفری کتمفتر

از مردان بود .همانطور که مشاهده شد بتیشفتر کارکنتان زن بترخالف کارکنتان مترد
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مستخدم غیررسمی بودند .این امر خود نشاندهندة ف دان ربا
زنان در م ایسه با مردان است .نكتة جالب دربارة فحصیال

و ف تدان امنیتت شت لی
است .در ستالهتای اخیتر

فهداد زنان فحصیلكرده در ایران بیشفر از مردان گ ارش شده است .اما به نظر میرستد
چنین اف ایشی در سطح آموزشی زنان به بهبود موقهیت ش لی زنان در بازار کتار منجتر
نشده است .با اشاره به اف ایش زنان فحصی کردة بیكار میفوان نتیجه گرفت که شرایط
استخدام برابری برای مردان و زنان فحصی کرده وجود ندارد (کار  231 :1384؛ باقری
 .)2009نادره شاملو مشاور عالى بانک جهتانى و سرپرستت گتروه فح یتق جنستیت و
فوسهه در خاورمیانه در بررسى وعهیت اشت ال زنان ایران مىگوید« :نمودار فحصیال
زنان مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پایین است .حتى مى فوان گاتت
زنان هر چه فحصی کردهفر هستند با بیكارى بیشفرى مواجهند» (نمتازیختواه .)1383
این امر خود بیانکنندة فبهیض جنستیّتی استت .متردان فحصتی کترده ارجتح بتر زنتان
فحصی کرده هستند .منط ی نی به نظر میرسد چرا که مشتاغ زنانته نیتاز چنتدانی بته
فحصیال

بتاال دارنتد بایتد از آن متردان

باال ندارند و مشاغلی که نیاز بته فحصتیال

باشند.
همچنین گاته شد دسترسی به حمایت و اطالعا

در محیط کار از مهمفرین عوام

مؤرر بر فرصتهای پیشرفت ش لی هستند که از طریق شتبكههتای اجتمتاعی و روابتط
شخصی در سازمان به دست میآیند .اما از آنجا که در سازمانها اغلب اکثریتت متردان
هستند و ورود به محاف بستة مردان برای اقلیت زنان -کسانی که مشابه آنها نیستتند-
دشوار است زنان راهی به شبكههای اجتماعی و ارفباطا

شخصی پیدا نمتیکننتد و از

فرصتهای پیشرفت و قدرفی که متردان از آن بهترهمنتد هستتند بته ستادگی محتروم
میشوند .نتایج این پدوهش نی مشخد ساخت؛ زنان بیشفر از مردان روابط ستازمانی
را غیرشخصی و رسمی مییابند .وقتی فرد بدون روابط شخصی و بدون حمایت گتروه
ف ط فوسط ستاختار رستمی ستازمان احاطته شتود قتدر

فتأریرگتذاری چنتدانی بتر

فهالیتهای کاری خود و محیط سازمان نخواهد داشتت .زیترا شتبكههتای اجتمتاعی و
روابط شخصی برای افراد سرمایة قدرفمندی را به نام سرمایة اجتماعی شتك متیدهتد
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که به آنها در جهت کسب منابع و فرصتها کمک میکند .به ویده ارفباطا
اشخاصی که در موقهیتهای قدرفمند قرار دارند کسب قدر

ن دیک بتا

و امكتان بهتره بتردن از

منافع و فرصتها را اف ایش میدهد .اما اقلیت زنتان نته فنهتا در برابتر «افحتاد مردانته»

دسترسی نابرابری به سرمایة اجتماعی در سازمان دارنتد(فیمرلیک )2005 1در ستاختار

سازمان نی از سهم چندانی در موقهیتهای قدرفمند بهرهمنتد نیستتند .پتدوهشهتا نیت
نشتان داده استت بتا افت ایش فهتداد نستبی زنتان در موقهیتتهتای قدرفمنتد در میتتان
فصمیمگیرندگان و رؤسای سازمان فرصتها و حمایت بیشفری برای زنان در محتیط
کار فراهم شده است (پری و همكتاران  1994هیتولتی واست ولكین 2003؛ جتوکن و
استنگ

 .)1990همچنین مدیران زن با درک بهتتر از منتافع و مستائ زنتان از طریتق

اعمال قدر

در قوانین و سیاستگذاریهای کلتی ستازمان متیفواننتد نتابرابریهتای

جنسیّتی در سازمان را کاهش دهند .این در حالی است که در سازمانهای نمونتة متورد
مطالهه زنان ف ط حدود  %0.3سطوح مدیریتی میتانی را بته ختود اختصتاص داده و در
رأس هرم قدر

در سازمان هیچ زنی وجود نداشت.

همچنین اگرچه در ساختارهای لسله مرافبی بوروکراستیهتا قتدر

در رأس هترم

متمرک است اما زنان در م ایسه با مردان آزادی عم و فوانتایی محتدودفری دارنتد و
بیش از مردان کنترل سلسله مرافبی ساختار بوروکرافیک را فجربه میکننتد .زیترا عتالوه
برآنكتته همچتتون همكتتاران متترد ختتود در ستتاختاری غیردموکرافیتتک قتترار گرفتتتهانتتد
موقهیتهایشان در ساختار سازمان وابسته و فحت نظار

متردان استت زیترا جایگتاه

فرودست در سلسله مرافب جنسیّتی رایج در فمتام ستطوح جامهته از آن زنتان استت.
میفوان در بیانی سادهفر نتیجه گرفت در چنتین ستاختارهتای آمرانتهای زنتان بتیش از
مردان با آمریت مواجه و از آزادی محروم خواهند شد .نتایج پتدوهش حاعتر نیت ایتن
ادعا را فأیید کرد .زنان بهطور جالب فوجهای بیشفر ازمردان فمرک قتدر

در ستازمان

را احساس میکردند.

Timerlake

1
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و در نهایت از آنجا که اقلیت زنان از شیوههتای فراینتد کستب قتدر  -از طریتق
قرارگرفتن در موقهیتهای نابرابر از لحاظ دستتم د و فرصتتهتای ارف تا آمتوزش و
ربا

ش لی دسترسی نابرابر به پستهای مدیریتی و شتبكه روابتط شخصتی و فمرکت

قدر

در ساختار سازمان -حذف میشوند در م ایسه بتا متردان نیت احستاس قتدر

کمفری خواهند داشت .همانطور که پدوهش حاعتر نشتان داد زنتان بتهطتور جالتب
فوجهای بیش از مردان دچار احساس بیقدرفی در سازمان هستند .نتتایج ایتن پتدوهش
نی نشان داد که احساس بیقدرفی بیشفر زنان در م ایسه بتا متردان ناشتی از فوقهتا
پایینفر زنان نسبت به مردان نیست .میان فوقها

زنان و مردان فااو

نداشت .این یافته برخالف این ادعاست که؛ زنان نیازهتا و فوقهتا

مهناداری وجتود
کتمفتری از متردان

دارند (کالرک1997 1؛ فیلور  .)2010این احساس بتیقتدرفی ناشتی از شترایط کتاری

نامطلو فر زنتان در م ایسته بتا متردان استت .متردان بتیشفتر از زنتان در انجتامدادن
فهالیتهای کاری و محیط کار خود از قدر

بهرهمند هستند.

آنچه که نباید از آن غاف بود پیچیده بودن مكانیسمهای نابرابری جنسیّتی استت .بته
سختی میفوان میان عوام نابرابریهای جنسیّتی روابط ساده علّی برقرار کرد .آنچه کته
وجود دارد مجموعهای از فأریر و فأرر عواملی مختلف است که نابرابریهای جنستیّتی را
ایجاد و حاظ و ف ویت میکند .برای مثال نابرابری در فرصتتهتای ارف تا شت لی بته
ف دان دستیابی زنان به پستهای مدیریتی منجر شده و از سوی دیگر سهم نابرابر زنان
در پستهای مدیریتی بر نابرابری فرصتهای ارف ا زنان در سازمان مؤرر است .مستلماً
برای شكستن چنین چرخههای فله ماننتدی کته زنتان را گرفتتار کترده استت افت ایش
سطحی دستم د یا اف ایش سطح فحصیال
شد اف ایش سطح فحصیال

ناکافی خواهد بود .همانطور کته مشتخد

زنان منجر به بهبتود وعتهیت شت لی آنهتا منجتر نشتده

است .آنچه که زیربنایی و عروری به نظر متیرستد افت ایش قتدر

زنتان در ستاختار

سازمان است که با اف ایش اقلیت زنان یهنی اف ایش فهداد زنان در نیروی کار سازمان و
مهمفر از آن اف ایش شمار جایگتاههتای قدرفمنتد زنتان در میتان فصتمیم گیرنتدگان و
Clark

1

مـطالعـات زنـان

36

دورة  ،12شمارة  ،3پاییز 1393

مدیران سازمان انجام می شود .سهم بیشفر زنان در ستاختار قتدر
قدر

و برقتراری فتوازن

میان زنان و مردان در سازمان چون مكانیسمی خودکار به فحلی نتابرابریهتای

جنسیّتی منجر میشود .هرچند نباید فراموش کرد که این مهم بدون ف ییر در نگترشهتا
و باورهای فرهنگی و کلیشهای دربارة نوس جنسی کار مردانه و کار زنانته چته در میتان
مدیران و فصمیمگیرندگان چه همكاران مرد و چه زنان و چه ک جامهه میسر نخواهتد
بود .بدین فرفیب از آنجا که فمرک پدوهش حاعر در بررسی نابرابریهای جنسیّتی بتر
ساختار بوروکرافیک سازمان بود الزم به نظر میرسد پدوهشهای دیگری بتا فأکیتد بتر
عوام فرهنگی و فرکیبی از هر دو دسته عوام بترای بررستی عمیتقفتر نتابرابریهتای
جنسیّتی در سازمانها انجام شود .همچنین باید خاطر نشان کردکه نتایج پدوهش حاعر
حاص بررسی ساختار بوروکرافیک سازمانهای دولتی شهرستان اهواز به عنتوان متورد
مطالهه بوده است .بنابراین مطالهه و م ایسة نتایج بررسیهای نابرابریهای جنستیّتی در
سازمانهای دیگر در طی دورههای زمانی و یا مكانهتای مختلتف ماننتد ستازمانهتای
دیگر شهرستانها ( و حتی دیگرکشتورها) بته اطمینتان متا از صتحت یافتتههتای ایتن
پدوهش و دانش کلتی متا از چگتونگی نتابرابریهتای جنستیّتی ستطح و ف ییترا

آن

میاف اید.
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