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  هاي نابرابر و مشاركت اقتصادي زنان  فرصت
  

  نريمان يوسفي غالمرضا غفاري،
  

)15/04/98 پذيرش تاريخ، 15/09/97 دريافت تاريخ(  
  

 اين است. در اجتماعي نظام و تعالي گسترده مقدمه توسعه اقتصادي مشاركتچكيده: 
مقاله حاضر با  است. مهم جمعيت، از نيمي عنوان به اقتصادي زنان هاي كنش ارتباط،
هاي ثانويه ارائه شده  هاي جنسيتي و با استفاده از داده هاي نابرابري مايه قرار دادن نظريه دست

 هاي نابرابر فرصتالمللي كار، به بررسي و تحليل تأثير  در مجمع جهاني اقتصاد و سازمان بين
 143هاي  از داده پردازد. براي آزمون فرضيات پژوهش مي اقتصادي زنان مشاركت بر جنسيتي

 مشاركت بر اساس نتايج، نرخ استفاده شده است. 2017 سال كشور از نقاط مختلف جهان در
 دار معني كامالً و مثبت متوسط، اي رابطه جنسيتي هاي نابرابر فرصت شاخص با زنان اقتصادي

د ابعا كه دهد مي نشان خطي رگرسيون تحليل همچنين،). r =0,508  و SIG= 0,000(دارد 
نرخ  تغييرات درصد 42 حدود جنسيتي (اقتصادي، آموزشي و سياسي) هاي نابرابر فرصت

 نابرابر هاي فرصت در كل،. كند مي تبيين را مطالعه مورد كشورهاي در زنان اقتصادي مشاركت
  .است زنان اقتصادي كنش در كننده محدود يك جنسيتي

ابر، شكاف جنسيتي و نابرابري هاي نابر مشاركت اقتصادي، زنان، فرصت مفاهيم اصلي:
 فمنيسك. جنسيتي، 

 

 

  .تهران است. دانشگاه شناسي جامعه دانشيار                                       ghaffary@ut.ac.ir  


  (نويسنده مسئول) اجتماعي است و فرهنگي مطالعات پژوهشكده شناسي جامعه دكتري دانشجوي . 
 nyosofi@yahoo.com  
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  مقدمه 
عالوه بر  مشاركت، براي بسترسازي عدم و است اقتصادي توسعه الينفك جزء اقتصادي مشاركت

ساز  را مشاركت اقتصادي كاركردي، حيث از .كشد مي چالش نيز به را اجتماعي نظام اقتصادي، نظام
 در را اي نوشته تر كم امروزه رو، از اين .دانند مي اجتماعي امنظ تعالي و توسعه بقا، براي و كاري
 موتور عنوان به اقتصادي مشاركت صورت خاص و به مشاركت از كه يافت توان مي توسعه ادبيات
  باشد نياورده ميان به بحثي توسعه، محركة

وي كار و عنوان نيمي از جمعيت جوامع، سرمايه انساني نير در اين ارتباط، جايگاه زنان به
 يافتگي توسعه هاي نشانه از هاي اقتصادي آنان مهم است. تا به حدي كه در دنياي امروز يكي كنش
هاي اقتصادي و اشتغال،  به فرصت آنان   بوده و دسترسي زنان در نظام اقتصادي مشاركت جوامع
  .كننده موقعيت اجتماعي زنان در كشورهاي مختلف استبيان

 از دارد، توسعه در كليدي كار نقش بازار در زنان مشاركت كاركردي، ثحي كه از عالوه بر اين
بهبود  نفس، به رواني، اعتماد است؛ حقي كه استقالل، رفاه، سالمت حق شهروندي و اين يك حيث

آورد و در سطح كالن، رشد و توسعه اقتصادي،  كيفيت زندگي و ... را براي ايشان به ارمغان مي
هاي اجتماعي، جلوگيري از تضاد و ... را به دنبال دارد (مامن و  زينهسالمت اقتصادي، كاهش ه

  .)141، 2000پاكسون، 
هاي اقتصادي زنان از جمله  واكاوي ادبيات موضوع حاكي از آن است كه فهم و تحليل كنش

 هاي فعاليت و ها عملكرد بر صرف داللت اصل در مشاركت اقتصادي آنان  امري پيچيده است كه
 است. با تاسي از وبر مرتبط نيز افراد شناختي و فرهنگي اجتماعي، وجوه با بلكه نداشته، اقتصادي

پديده "هاي اقتصادي زنان،  اقتصادي، كنش شناسي جامعه نخستين انديشمندان از يكي عنوان به
است  "اقتصاد به مشروط هاي پديده" و مؤثر بر "اقتصاد به مربوط هاي پديده"، متأثر از "اقتصادي

كافي  اين كنش ليتحل در اقتصاد ينظر يكردهايروصرفاً توجه به  ،گريد بارتع به ).6، 1378وبر، (
  است. ديتأكمورد  يا رشته نيب يكرديروتمسك به  بلكه ،نيست

با اين وصف، مشاركت اقتصادي زنان نه در خالء، بلكه متاثر از عوامل متعدد و در بستر 
 در متعدد متغيرهاي از متاثر اين كنش اقتصادي دهد. رخ مياجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي 

است. در اين ارتباط و در حالي كه قرن بيستم  جنسيتي هاي نابرابري جمله از كالن تا خرد سطوح
هاي بهتر مخصوصاً در  شود و اين امر منجر به فرصت با جنبش گسترده برابري جنسيتي شناخته مي

كشورهاي در حال توسعه برابري هنوز يك هدف دور دست  كشورهاي صنعتي شده است، اما در
جنسيتي   طور كلي و در سطوح مختلف رد پاي نابرابري ). به362، 2006است (باس و اسپيلمن، 

تقريباً در همه ابعاد زندگي زنان آشكار است و اين امر نقشي تعيين كننده در مشاركت زنان در بازار 
  كار دارد. 



 هاي نابرابر و مشاركت اقتصادي زنان فرصت

69 

جنسيتي در مشاركت  هاي نابرابر فرصتر بر آن است كه به بررسي نقش رو، مقاله حاض از اين
است كه با توسل به آن به بررسي  2اي جنسيتي، سازه هاي نابرابر فرصتبپردازد.  1زنان در نيروي كار

  شود. ها در مشاركت اقتصادي زنان پرداخته مي فرصت به دسترسي در جنسيتي هاي نابرابري تأثير 
  

  مسأله پژوهش
اي در توسعه جوامع دارد. از  ويژه زنان در بازار كار نقش عمده اركت گسترده شهروندان و بهمش

 يدر جوامع شهر ژهيو به ياقتصاد يها تياشتغال زنان در فعال يروند عموم اخيردر چند دهه رو،  اين
 ير حال. دكرده است جاديمتبوعشان ا ياقتصاد كشورها يرا برا هايي فرصت امر نيو اصعودي بوده 

 يعيدر سطح وس تخصصياشتغال و مشاغل  دررا  شيزنان سهم خو شرفتهيپ يكه در كشورها
تر در  بيشكشورها زنان اين در اين روند در كشورهاي در حال توسعه كندتر است. اند،  داده شيافزا

   ).148، 1391،ي(نحوكنند  نقش ايفا مي يررسميغ يها تيو فعال يخش كشاورزب ي،دار خانه
 15 مردان و زنان اقتصادي مشاركت نرخ ميانگين كار، المللي بين سازمان برآوردهاي اساس بر
 5/73درصد گزارش شده، كه اين نرخ براي مردان  0/63برابر با  2017 سال تر جهان در بيش و ساله

 زنان اقتصادي مشاركت همواره نرخ عنوان يك واقعيت عام، درصد بوده است. به 3/52و براي زنان 
حال، بررسي اين نرخ بر حسب جنس، حاكي از فاصله بسيار با اين. است بوده تر كم مردان به نسبت

 ميانگين كه حالي زياد مقدار نرخ مشاركت مردان و زنان كشورهاي مختلف در بازار كار دارد. در
 ؛است شده گزارش درصد 1/46 حداقل و 8/93 حداكثر با درصد 5/73 مردان براي نرخ جهاني اين

است  شده گزارش درصد 0/12 حداقل و 3/86 حداكثر با درصد 3/52 زنان براي نرخ اين ميانگين
جنسيتي (شكاف هاي نابرابر  فرصت با اين شرح، در حالي كه ).2017، 3المللي كار(سازمان بين

ا ) است، اين عدد در كشورهاي ب 71/0جنسيتي) در كشورهاي با نرخ مشاركت اقتصادي باال، حداقل (
) است. به تعبيري، نرخ مشاركت زنان در بازار كار، تعيين 26/0نرخ مشاركت اقتصادي پايين، حداكثر (

آماري عمده  تفاوت علت كننده نرخ مشاركت اقتصادي كل و جايگاه كشورها در عرصه جهاني است.
  است.  لفمخت كشورهاي زنان در براي نرخ اين تغييرات وسيع دامنه كشورها، اقتصادي مشاركت نرخ

يافته حاكي  همچنين، بررسي نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي در حال توسعه و توسعه
ترين آن در  يافته و كم ترين مقدار مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي توسعه از آن است كه بيش

  كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته خاورميانه اتفاق افتاده است (همان). 
رسد زنان در كشورهاي مختلف شرايط محيطي و ساختارهاي  تحليلي، به نظر مياز حيث 

 
1. women labour force participation 
2.  construct 
3. Internationa Labour Organization (ILO) 
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كنند كه اين بسترها بر ميزان مشاركت اقتصادي آنان در نيروي كار موثر است.  متفاوتي را تجربه مي
هاي اقتصادي را تجربه  عنوان مثال و به نقل از لرنر، زنان كشورهاي خاورميانه در حالي بايد كنش به

طور  المللي، به ). براساس آمارهاي بين28، 1383هاي جنسيتي گسترده است (لرنر،  كه نابرابري كنند
 در جنسيتي كنند. نابرابري كلي كشورهاي خاورميانه با نابرابري جنسيتي دست و پنجه نرم مي

 براي مهم هاي چالش از يكي سياسي، و اجتماعي اقتصادي، گوناگون هاي فرصت به دسترسي
 عملكرد جنسيتي نابرابري كه دهد مي نشان تجربي شواهد. است خاورميانه منطقه كشورهاي
 دهد ومي را كاهش هايشان ظرفيت از مندي بهره در ها آن توانايي كند، مي مختل را كشورها اقتصادي
 عوامل از يكي برابر هاي فرصت بودن دسترس كند. در مي كند را اقتصادي وري بهره و رشد سرانجام

 ؛1،1392است (همتي،  هاي اقتصادي زنان كنش جمله از بشري هاي كنش گيري شكل در اصلي
  )144، 2000مامن و پاكسون، 

جنسيتي در مشاركت اقتصادي زنان  هاي نابرابر فرصتبنابراين، مسأله اين پژوهش بررسي تأثير 
جنسيتي  ابرهاي نابر فرصت نقش كه است سوال اصلي پژوهش ايناست. متناظر با مسأله پژوهش، 

  چيست؟  زنان اقتصادي بر مشاركت
  

  هاي نظري  ه مباني و ديدگا
هاي اقتصادي در طول تاريخ افت و خيزهاي متعددي را  مشاركت اقتصادي زنان در فعاليت

هاي خاص از تقسيم كار، زنان  طور سنتي و در دوران پيشاصنعتي، با وجود گونه تجربه كرده است. به
حداكثري را تجربه   هاي اقتصادي پرداخته و مشاركت نواده به فعاليتدر درون و در كنار خا

كردند. متعاقب آن و با گذر به عصر صنعتي و جدايي كار از خانه، اشتغال زنان در بيرون از خانه  مي
كه اهميت و نقش مشاركت زنان در  با موانعي مواجه شد و به حداقل رسيد. اما اكنون، با وجود اين

حال ميزان مشاركت اقتصادي آنان در جوامع توسعه اقتصادي درك شده است، با اين فرايند رشد و
  ). 121- 123، 1392از دامنه تغييرات بسيار بااليي برخوردار است (گرت، 

هاي انجام يافته به علل مختلفي از جمله عوامل اقتصادي، اجتماعي،  در سطوح كالن، پژوهش 
در اين ارتباط، پژوهشگران با توجه به عاليق  اند. ان پرداختهفرهنگي و ... در مشاركت اقتصادي زن

 عوامل و ديني باورهاي اند. برخي از آنان شناختي خويش، سهم متغيرهاي خاص را برجسته نموده
 باورند اين بر و اند دانسته مسلمان كشورهاي در زنان اشتغال راه سر بر مانعي را فرهنگي و اجتماعي

 مقابل در. اند گرفته قرار زنان به فعليت رسيدن توانمندي راه سر بر سدي همثاب به عوامل اين كه
كنند (بلوم  معرفي مي كار بازار در زنان حضور بازدارندة ترين اقتصادي را مهم مشكالت ديگر گروهي

). با اين وصف، پژوهش حاضر با 1984، سراج، 1991؛ كالرك، رامسبي و آدلر 1993و برندر، 
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جنسيتي در  هاي نابرابري هاي نابرابر جنسيتي بر آن است كه به بررسي نقشه فرصتاستفاده از ساز
مشاركت اقتصادي زنان بپردازد. در اين ارتباط، فرض محوري اين است كه مشاركت اقتصادي 

هاي جنيستي ديگر است.  جنسيتي و متاثر از نابرابري نابرابريمحدود زنان در نيروي كار خود نوعي 
نابرابري جنسيتي بر عملكرد اقتصادي در ارتباط با توسعه  1ثر از رويكرد اثرات ابزارياين فرض متا

). بنابراين، نخست به تعريف مفاهيم مشاركت اقتصادي، نابرابري 91، 2009است (كالسون و المانا، 
  شود. جنسيتي و سپس به بيان مباني نظري مرتبط پرداخته مي

 واقعيت يا كنش را مشاركت آكسفورد انگليسي فرهنگ. است شده متعددي تعاريف مشاركت از
 چيزي در سهمي معني به را مشاركت اصطالح نيز بيرو آلن. است نموده معني داشتن سهم و شركت
است  كرده تعريف داشتن همكاري آن با و جستن شركت گروهي در يا و بردن سود آن از و يافتن

 و است كار نيروي در مشاركت مفهوم به ،2تصادياق مشاركت همچنين،). 12 ،1386 نقل از غفاري،(
 حضور اقتصادي، مشاركت. شود مي ياد نيز كار نيروي در مشاركت به اقتصادي مشاركت از رو، اين از

 كاري كه كساني يعني شاغل افراد به كار  نيروي از عبارتي، به. است كار بازار در افراد بالقوة و بالفعل
 نرخ. شود مي برده نام ،)بيكار(هستند  كار وجوي جست در اما نبوده شاغل كه افرادي و اند داده انجام

 سن در جمعيت آن مخرج و اقتصادي فعال جمعيت آن صورت كه است كسري اقتصادي مشاركت
  ).49، 2010، 3باشد (سازمان ملل متحد صد مي در ضرب  كار،

هوم است. نابرابري جنسيتي در واقع امري واحد با دو مف 5و شكاف جنسيتي 4جنسيتي ينابرابر
وجود شرايط نابرابر براي زنان و مردان در دسترسي به شرايط يا موقعيت يكسان است، در حالي كه 

 جنسيتي، ميزان نابرابري زنان و مردان در كسب يك شرايط يا موقعيت است. هاي نابرابر فرصت
  يكديگر هستند.    هاي فمنيستي، نابرابري جنسيتي و شكاف جنسيتي مالزم حسب ديدگاه
شناختي و اقتصادي نظري در ادبيات جامعه هاي مفهومي و دارترين سازه يكي از ريشه نابرابري

ها  هاي متعدد از نابرابري صورت گرفته است. يكي از آن بندي در ادبيات موضوعي تقسيماست. 
رايط اجتماعي تولد بر افراد هاي بيروني بر اساس ش است. نابرابري 7و نابرابري دروني 6نابرابري بيروني

شود. به نظر دوركيم اين  شود، يعني آنچه كه امروز از آن تحت عنوان پايگاه محول ياد مي اعمال مي
نابرابري دورني كه در جوامع صنعتي رايج   نوع نابرابري در جوامع پيشاصنعتي غالب است. در مقابل

 
1. instrumental 
2. economic Participation 
3. United Nations 
4. gender inequality 
5. gender gap 
6. external ineqality 
7. internal inequality 
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چه  ستعدادهاي فردي استوار است، يعني آناست از مقتضيات تقسيم كار اجتماعي است و بر اساس ا
شود. دوركيم معتقد است افراد بايستي اجازه داشته باشند تا  عنوان پايگاه محقق از آن ياد مي كه به

دارد آنچه دوركيم انتظار  ها بهترين برازش را دارد، اشغال كنند. كربو بيان مي مواضعي را كه با آن
عبارتي، نابرابري بيروني توزيع محولي  برابري فرصت بود. بهمبتني بر  1ساالري دارد يك شايسته

هاي  كه آحاد جامعه بر اساس ويژگي جمعيت در مواضع اجتماعي موجود جامعه است. يعني اين
  ). 194- 195، 1375محول مثل سن، جنس، طبقه و ... توزيع شوند (چلبي، 

بر آن ابرام دارند. در اين  هاي فمنيستي هاي بيروني همان چيزي است كه ديدگاه نابرابري
يوني بنيشاب معتقد است كه دوام نابرابري جنسي و ادارك برابري جنسي هر دو از يك ارتباط، 

بندي جنسيتي با زيربناي پنهان  اي از فرايند تقسيم خيزد؛ يعني مجموعه زمينه جنسيتي بر مي
دار، تمايزات  صورتي نظامشود كه به  اعمال قدرت و يا از ترتيبات فردي و سازماني ناشي مي

اند كه نابرابري جنسيتي خود ناشي  كند. همچنين، مطالعات اخير نشان داده جنسيتي را بازتوليد مي
صورت نهاني و ماهرانه تمايزات جنسيتي را  از يك بافت جنسيتي است كه در فرايندهايي پنهان به

  ). 166، 1392زاده،  كند (ملك بازتوليد مي
ها در بين زنان و  نابرابري در دسترسي به منابع و فرصت داللت بر جنسيتي رهاي نابراب فرصت

است.   ها مردان دارد. اين شاخص، وراي سطوح واقعي دسترسي زنان و مردان به منابع و فرصت
يا شكاف جنسيتي از تقسيم مقدار خاص يك صفت در بين زنان به مقدار  هاي نابرابر فرصت شاخص

آيد. بديهي است، اين شاخص عدي بين صفر تا يك است.  دست مي ان بههمان صفت در بين مرد
عبارتي، هر چه  باشد. به عدد يك به معناي برابري كامل و عدد صفر به معناي نابرابري كامل مي

تر است و بالعكس(مجمع  تر باشد نابرابري/شكاف جنسيتي كم دست آمده به عدد يك نزديك مقدار به
  .)2017جهاني اقتصاد، 

  
  پيشينه تحقيق 

در كنار موانع اقتصادي و غيراقتصادي موثر بر مشاركت اقتصادي پايين زنان، رويكرد نابرابري 
اي دارد. بنابراين، در اينجا مروري  هاي فمنيستي، نقش تبييني برجسته جنسيتي، تحت تأثير ديدگاه

ابرابري جنسيتي بر كنش و هايي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به تأثير ن به تعدادي از پژوهش
 شود. اند، مي مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان پرداخته

)، در تحقيقي پيمايشي به بررسي موانع مشاركت اقتصادي 1395پور و زادولي خواجه (صفايي
پذيري زنان و اند. در اين پژوهش، تبعيض و تفاوت در فرايندهاي جامعهزنان در شهر تبريز پرداخته

 
1. meritocracy 
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ب سرمايه نبودن زنان، طرز تلقي و نگرش جامعه به وظايف زنان و فقدان نهادهاي مردان، صاح
  اند. ترين موانع مشاركت اقتصادي زنان شناخته شدهعنوان مهمسياسي مشاركتي به

هاي موجود به بررسي مشاركت اقتصادي زنان و )، با استفاده داده1390كاوند و همكاران (
طور كلي مشاركت هاي پژوهش حاكي از آن است كه بهاند. يافتهمردان سرپرست خانوار پرداخته

تر است. اما، در صورتي اقتصادي و امكان اشتغال زنان سرپرست خانوار از مردان سرپرست خانوار كم
كه زنان سرپرست خانوار از تحصيالت دانشگاهي برخوردار باشند، امكان شاغل شدن آنان نسبت به 

  رو، نقش بيشتري در اقتصاد خواهند داشت. و از اينتر خواهد شد مردان بيش
هاي اجتماعي اقتصادي زنان در مقايسه با زمان با بهبود مشخه دهد هم)، نشان مي2010ياكوبا (

مردان در آفريقاي جنوبي، نرخ مشاركت اقتصادي آنان افزايش يافته است. در اين ارتباط، وي به 
  كند.زنان اشاره ميفراهم شدن فرصت آموزش و سطح تحصيالت 

)، در تحقيقي پانلي به بررسي اثر نابرابري جنسيتي در آموزش و اشتغال بر 2009( كلس و المنا
تر  پردازند. بر اساس نتايج، نابرابري آموزشي منجر به سهم پايين رشد اقتصادي كشورهاي منتخب مي

در مسير رشد اقتصادي استفاده  شود و در نتيجه از ظرفيت نيمي از افراد جامعه زنان در اشتغال مي
  آيد. عمل نمي كامل به

يافته، ولي اين  كنند اگر چه نابرابري جنسيتي عموميت )، استدالل مي2008بالث (  ايورسن و روزن
گيري زنان در  طور چشم هاي اخير به حال، در دهه يك مانع در مشاركت اقتصادي زنان است. با اين

اند. همچنين، اينان  بدني زنان مزيت نسبي نيست شاغل شدهبخش خدمات، يعني جايي كه قدرت 
  شان دارد. دارند عليرغم تبعيض عليه زنان، ترجيحات آنان نقش مهمي در مشاركت اقتصادي بيان مي

زنان از  1از طريق دلسرد كردن جنسيتي نابرابري كه كنند ) استدالل مي2006باس و اسپيلمن (
  شود.  تغال ميجستجوي كار، منجر به كاهش رشد اش

نيافته زياد  اند كه نابرابري جنسيتي در كشورهاي توسعه ) گفته2000همچنين، مامن و پاكسون (
ها در عرصه اقتصادي، نابرابري در دستمزد است كه حتي با وجود  است و از جمله اين نابرابري

  منزلة يك ضدانگيزه در مشاركت اقتصادي زنان موثر است. سطوح تحصيلي مشابه به
)، در تحقيقي با عنوان قانون و نابرابري جنسيتي در بازار كار، تاثير نابرابري 1992( هوس وايت

مزد بر مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي اتحاديه اروپايي را مستند ساخته  جنسيتي در دست
مزد، اثر مستقيم و متوسط بر مشاركت  است. حسب اين پژوهش، نابرابري جنسيتي در دست

  اقتصادي زنان دارد. مشاركت
دارد كه بازارهاي كار نهادهايي هستند كه حامل مسائل مربوط به  )، بيان مي1999السون (

 
1. discouraging 
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ها و نابرابري هستند. روابط اجتماعي متناظر در بازار كار آغشته به افكار غالبي هستند كه با فرصت
شود.  مردانه و كار زنانه تبديل مي اي كه كار عمالً به دو حوزه كار اقتدار مردانه توام است. به گونه

عبارتي بازار كار در دل قوانين رسمي و غيررسمي يعني ساختارهاي اجتماعي جنسيتي احاطه  به
  كنند. شده و اين ساختارهاي نابرابر بر فعاليت اقتصادي زنان محدوديت اعمال مي

ان در سطوح دهد كه مشاركت اقتصادي و اشتغال زندر مجموع، پيشينه تحقيق نشان مي
اي كه هر گونهالمللي) مورد توجه پژوهشگران بوده است. بهاي، ملي و بينمختلف (موردي، منطقه

صورت مقطعي يا طولي مورد بررسي قرار هاي جنسيتي را بهها ابعاد و جوانبي از نابرابريكدام از آن
هاي نابرابر و ديگر تاثير فرصتطور كلي گرفته، بههاي صورتاند. بر اساس نتايح تجربي پژوهشداده

ابعاد نابرابري جنسيتي بر مشاركت اقتصادي زنان مستند شده است. هر چند، پژوهشگران بسته به 
ها اند. با اينحال، نابرابريها را موضوع كار خود قرار دادهعاليق خود يك يا چند مورد از نابرابري

  ماعي، اقتصادي و ...) است.بندي موضوعي (مثالً اجتگسترده، اما قابل تقسيم
  

  هاي نظري ديدگاه
هاي تفاوت زنان و مردان را نه در  ريشههاي نظري حول نابرابري جنسيتي در اصل  ديدگاه

(مرادي  دانند اي طبيعي، بلكه در اجتماعي شدن جنسيت و برساختن اجتماعي جنسيت ميه تفاوت
هاي زندگي اجتماعي و  دي از حوزههاي جنسيتي بخش زيا ). نابرابري107، 1391و همكاران، 

خصوصي زنان را در برگرفته است. برخي از اين نابرابرها آشكار بوده و توسط جامعه و خود زنان نيز 
تري از اين امور حتي توسط  شناسايي و به آن واكنش نشان داده شده است. در مقابل تعداد بيش

فته، توجيه و طبيعي تلقي و بازتوليد ها و هنجارهاي اجتماعي پذير عنوان ارزش خود زنان به
 و كار بازار در زنان موقعيت كه است  اين در جنسيتي نابرابري هاي نظريه در اصلي شوند. فرض مي
 مردان تابع زنان آن در كه است اجتماعي كلي نظام يك از جزيي و بوده مرتبط يكديگر با خانه در

 ).188 ،1392زاده، ملك(هستند 

هاي نظري فمنيستي مرتبط با  به بيان ديدگاه ژوهش مه و در راستاي اهداف پدر ادابنابراين، 
هاي اقتصادي زنان  منظور تبيين نظري نقش نابرابري جنسيتي بر كنشنابرابري جنسيتي، به

  شود. پرداخته مي
  

  هاي ماركسيست فمنيست
دهد. به  داري توضيح مي هاين نظريه، جايگاه زنان در بازار كار را با ارجاع به نيازهاي نظام سرماي

ديدگي زنان را بازداشتن آنان از توليد  هاي ماركسيست دليل عمده ستم عبارت كلي، فمنيست
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داري اين  هاي ماركسيست، وجه مشخصه جامعه امروزي سرمايه زعم فمنيست دانند. به مي 1عمومي
سبب محروميت آنان از است كه در آن زنان در معرض نوع خاصي از ستم قرار دارند كه عمدتاً به 

كنند. يعني  اشتغال مزدي و نقشي است كه در بازآفريني مناسبات توليد در قلمرو خانگي ايفا مي
كارگران به سود   جيره و مواجب زنان در مراقبت از نيروي كار و پرورش نسل آيندهخدمات بي

   .)289، 1393داري است و براي تداوم آن ضرورت دارد (آبوت، سرمايه
هاي ماركسيست با توجه به ايدئولوژي خانواده و تقسيم كار جنسي در درون  اعتقاد فمنيستبه 

داران از  ترين امتيازات را دارند و سرمايه خانواده، كامالً روشن است كه چرا زنان در بازار كار كم
 داري كنند. تقسيم كار جنسيتي در عرصه خانگي كه زنان را به خانه كشي مي ايشان آشكارا بهره

داري به نوع مشخصي از نيروي كار يعني نيمه وقت، كم درامد  با نيازهاي نظام سرمايه كند مكلف مي
 كند.  خواني سهم زنان از مشاغل در بازار كار را توجيه مي خواني دارد. اين هم پذير هم و انعطاف

ي بدون مزد هاكنند كه فعاليت در واكنش به اين وضعيت استدالل مي 2هاي اقتصادي فمنيست
زنان حتي اگر غير بازاري باشد، شامل كار است و بايستي مجموعه كارهاي بدون مزد و مراقبتي را 

  ).612، 1999نيز در حيطه اقتصاد مولد لحاظ نمود (السون، 
اي تغيير كرده است. به گفتة برخي از ايشان  هاي ماركسيست تا اندازه توضيحات اخير فمنيست

كار كم است به  كار صنعتي را دارند كه در دوران رونق اقتصادي كه نيروي زنان حكم سپاه دخيره
خواهند. نظر بعضي ديگر اين است كه  شوند و به هنگام ركود عذرشان را مي كار توليد خوانده مي

تر  زماني زنان اجازه ورود به بازار كار يافتند كه كار مكانيزه شد. زماني كه كار به واحدهاي كوچك
تر مردان  جاي كار گران آمد و كار ارزان قيمت زنان به تر تخصصي به حساب مي و كم تجزيه شد

نشست. اما به نظر بعضي ديگر، جداسازي شغلي از اين رو برقرار شد كه زنان نتوانند جاي مردان را 
رد بگيرند، يعني بازار كار به دو بخش متشكل از مشاغل مردانه و زنانه تقسيم شده است. امتياز رويك

اي در باب رابطه ميان سركوب زنان و ديگر انواع سركوب و  كوشد نظريهماركسيستي آن است كه مي
  ).202- 203: 1393استثمار ارائه كند (آبوت، 

  
  هاي راديكال فمنيست

هاي راديكال/ انقالبي اين است كه نابرابرهاي جنسيتي محصول  فمنيست  هسته مركزي ديدگاه
ترين شكل نابرابري اجتماعي است. به نظر اين گروه، هر نظام  و مهميك نظام مقتدر مردساالر 

 ).293همان، (مردساالر را همواره نوعي تقسيم كار جنسيتي تقويت و تحكيم كرده است 

 
1. public production 
2. economist feminist  
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گويند مردساالري يعني نظامي كه در آن مردان بر زنان سلطه دارند و از  هاي راديكال مي فمنيست
ترين شكل سلطه و انقياد است. شيوه توليد خانگي، زنان  و بنياديكنند نخستين  كشي مي آنان بهره

سود مردان است كه زنان را براي رفع نيازهاي خود  دهد و به را تحت استثمار و سلطه مردان قرار مي
اند كه مانع از ورود زنان به بازار كار شوند و حتي در صورت  در خانه نگه دارند. مردان كوشيده

  فرمان خود بگيرند.  ها تحت اشتغال آن
دهد مردان چگونه از كار خانگي  هاي راديكال در اين است كه نشان مي امتياز موضع فمنيست

گيرند تا زنان  كار مي هايي به هاي كارگري مردساالر و مردان كارفرما چه شيوه برند و اتحاديه بهره مي
اينان معتقدند  .را در دست داشته باشندرا از اشتغال دور نگه دارند يا به هنگام اشتغال كنترل ايشان 

- هاي جنسيتي حكمفرما شود (وايت كه بايد برابري فرصت و آزادي انتخاب با هدف رفع محدوديت

  ).66، 1992هاوس، 
  

  هاي سوسياليست فمنيست
داري و مردساالري در همه سطوح جامعه بر يكديگر  هاي سوسياليست معتقدند سرمايه فمنيست

گويد جداسازي شغلي بر حسب جنسيت و ادعاي دستمزد  ثالً، هايدي هارتمن ميگذارند. م اثر مي
نظر او  توان درك كرد. به داري و مردساالري مي خانواده را تنها با توجه به چگونگي پيوند سرمايه

اند تا خاطر جمع باشند كه زنان در  مردان براي حذف زنان از اغلب مشاغل با هم متحد شده
كنند و مجبورند در درون خانواده  تري دريافت مي مزد كم شود دست ها عرضه مي آن هايي كه به حرفه

برند.  داري هر دو از اين وضعيت سود مي گويد مردان و سرمايه هم چنان به مرد متكي باشند. او مي
يابند  مزد خانواده به سازشي دو طرفه دست مي داري با مفهوم دست به اعتقاد او مردان و سرمايه

اي از جمله سيلويا والبي عقيده دارند كه اين دو هميشه  برخالف هارتمن، عده ).204: 1393 وت،آب(
يابد  آهنگ نيستند. به نظر او بستري كه مناسبات اجتماعي كار خانگي در آن جريان مي با هم و هم

كند. مناسبات  شيوه توليد مردساالر است و مناسبات جنسيتي را نيز همين شيوه تعيين مي
داري و تثبيت شيوه توليد مردساالر نقش اساسي پيدا  جاري زماني در حفظ نظام سرمايه  مردساالرانه

عنوان مثال، در  . به)205 همان،(داري سازگار باشد  كنند كه مردساالري با شيوة توليد سرمايه مي
ائتالف محكم  كردند رقابت شغلي مبارزه مي  سده نوزدهم زماني كه مردان براي حدف زنان از عرصه

دارها) استخدام زنان را  داري وجود داشت. اما اين ائتالف در مواردي كه كارفرمايان (سرمايه سرمايه
داري، استخدام زنان براي كارهايي  شود. راهبرد ديگر براي سرمايه بينند تضعيف مي به منفعت مي

به مردان به آن تعلق  تري نسبت مزد كم شوند. يعني مشاغلي كه دست است كه زنانه معرفي مي
  ). 300تري دارد(همان،  گيرد و منزلت كم مي
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  هاي نابرابر جنسيتي رويكرد اقتصادي به فرصت
هاي اقتصادي در بسياري از كشورها،  يكي از داليل مشاركت نسبتاً پايين زنان در فعاليت

ت زمين و رسي محدود آنان به منابع اقتصادي است. در كشورهاي در حال توسعه، مالكي دست
سرمايه تا حد بسيار زيادي در دست مردان است. معموالً براي يك زن شروع فعاليت اقتصادي حتي 

  ). 109، 1391دليل فقدان منابع الزم بسيار دشوار است (مرادي و همكاران،  در مقياس كوچك به
تأثير  هاي جنسيتي در بازار كار زنان بر در تحليل نقش نابرابري 1در همين ارتباط كانتر

نمايد. در اين راستا، محققان متعددي تاكيد  ها تاكيد مي هاي ساختاري و توزيع متناسب آن فرصت
دارند كه در مطالعات مربوط به نابرابري در بازار كار بايستي تاثير عواملي را كه اثر مستقيمي بر 

ارفرمايان دارند در نظر عبارت ديگر بر مديران، سرپرستان و ك هاي سازماني يا به ها و خط مشي رويه
ها  هايي در نظر گرفت كه در آن منزلة صحنه توان به هاي كاري را مي گرفت و از اين منظر، سازمان

دهد. داشتن چنان  هاي كاري كاركنان رخ مي تضادهاي اجتماعي بين مديريت و نيروي كار و گروه
مثابة فرايندي در  توان به ا را ميه رويكردي به سازمان، مستلزم آن است كه فكر كنيم توزيع پاداش
دهي تا حدودي  رو، ساختار پاداش نظر گرفت كه در آن فرايند منافع  متضاد و مشهود است. از اين

به  2منعكس كننده قدرت نسبي گروهي متفاوت در بطن سازمان كار است. اين رويكرد توسط ففر
مزد يك منبع  ثابه ديگر منابع، دستروشني بيان شده است. او چنين استدالل نموده است كه به م

شناختي از جمله  هاي جمعيت است. اين منابع ممكن است در خطوط متمايزي مانند ويژگي
در همين راستا و بر اساس  ).166- 168، 1392زاده،  جنسيت يا طبقة اجتماعي تعريف شوند (ملك

وجود ندارد بلكه در بسياري از مزد، صرفاً در اقتصادهاي بسته  شواهد تجربي، نابرابري جنسيتي دست
   ).362، 2006اقتصادهاي باز نيز وجود دارد (باس و اسپيلمن، 

هاي اقتصادي  عنوان يك مكانيسم مهم تحديدكننده دسترسي زنان به فرصت مردساالري به
ها مرد جنس برتر تلقي شده و اين طرز تلقي از مرد و زن،  طور سنتي در همه فرهنگ است. به

هاي زنان تاثير گذاشته و آنان را عمالً در  نس برتر و جنس ضعيف بر روي تمام فعاليتعنوان ج به
اين شرايط اجتماعي است. كار اصلي   دهد كه خود اغلب تثبت كننده شرايط اجتماعي خاص قرار مي

واسطه  گونه ارزش اقتصادي ندارند. بنابراين، به شود كه هيچ داري تلقي مي داري و بچه زنان خانه
شوند، موجودي ضعيف تصور شده و چنانچه بخواهند در عرصه كار  كه كارها بدون مزد انجام مي ينا

مزد كمتري  شوند، دست كار گرفته مي  و فعاليت اجتماعي وارد شوند با اين تلقي از آنان، كمتر به
در  ). اين در حالي است كه كار زنان61، 1377گيرند و امكان رشد نخواهند داشت (سفيري،  مي
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مزدها،  خارج از خانه نيز خالي از تبعيض نيست و ميان مردان و زنان شاغل از نظر نابرابري دست
سردي زنان در ورود به بازار كار  عدم امكان ارتقاي شغلي مساوي، نا امني شغلي و ... منجر به دل

  ). 1995شود (كاگاتاي و ازلر، مي
كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و تحقيقي تجربي در ارتباط با توزيع دستمزد در 

مزدها است.  ترين عامل فرهنگي در شكاف جنسي دست ساالري مهم دهد كه مرد توسعه نشان مي
تر زنان در بازار كار  مزد در جوامع مردساالر باالتر است و اين عامل بر مشاركت پايين تفاوت دست

عنوان يك مانع و محدودكننده  جنسيتي بهطور كلي نابرابري  ). به149، 1390موثر است (يونگ، 
  .ساختاري، هم در ورود زنان به بازار كار و هم در ماندگاري آنان در اشتغال، اثرگذار است

  
  جنسيتي هاي نابرابر آموزشي به فرصت رويكرد
 آموزش اقتصادي ارزش بر گذشته، آن اوليه طرح از قرن نيم تقريباً سرمايه انساني كه نظريه
 و ظرفيت ارتقاي زمينه ضمن اين در گذاري سرمايه كه باورند براين نظريه اين طرفداران. دتاكيد دار
. شود مي تر بيش درآمد و مفيدتر اقتصادي هاي فعاليت موجب آموزش، طريق از افراد كيفيت
نا، نمايد (كالسون و الما مي فراهم را اشتغال آنان به يابي دست امكان و زنان تمايل آموزش، بنابراين،

2009 ،92 .(  
رسي به  طور مطلق و هم به نسبت سطح تحصيالت آنان، منجر به دست تحصيالت زنان هم به

طور كلي انگيزه آنان براي كار در خارج از خانه  از جمله مشاغل دفتري است و به 1مشاغل يقه سفيد
  ). 143، 2000دهد (مامن و پاكسون،  را افزايش مي

 قرار ترديد مورد نيز بسيار شواهد و ها وهش پژ با اي رابطه نينچ قطعيت كه است حالي در اين
 كه پذيرند مي انساني سرمايه نظريه داران طرف ترين سرسخت حتي امروزه كه نحوي به. است گرفته
 با صرفاً كه اين تصور و آورد نمي فراهم را يكساني پاداش زنان، و مردان آموزش بر گذاري سرمايه
 كار بازار در برابر هاي فرصت به توانند مي هايشان توانايي ارتقاي و زنان زشآمو در گذاري سرمايه
 كه دهد مي نشان تجربيات. است جدي ترديد مورد كنند دريافت يكسان مزد دست و يابند دست
 رقابتي زنان، و مردان متفاوت پذيري جامعه فرايند جامعه، سنتي هاي ارزش جمله از ديگري عوامل
 و شغل به زنان دستيابي بر...  و كار بازار در اجتماعي هاي نابرابري و تبعيض ر،كا بازار نبودن

  ). 2009و مونازا،  69 ،1394 طلب، شادي(موثرند اقتصادي مشاركت
 كه است شده جنسيتي انساني سرمايه نظريه به منجر پژوهشي هاي يافته و تجربيات اين نتايج

). مري ولستون كرافت، با 2002دارد (تيرني،  ريهنظ اين در زنان شدن ديده و اصالح در سعي
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نفوذترين شخصيت در مباحث موج اول فمنيسم، محروميت زنان از آموزش را يكي از نمودهاي 
هاي  هاي نئوكالسيك براي تشريح تفاوت داند. نظريه نابرابري زنان و مردان در عرصه جامعه مي

د حاصل از كار زنان بر كميت و كيفيت هاي اشتغال و درآم جنسيتي و داليل محدوديت فرصت
ها، آموزش و مهارت زنان، تعيين كننده  كند. برمبناي اين نظريه آموزش و مهارت زنان تاكيد مي

هاي  اشتغال، جايگاه شغلي و ميزان درآمد آنان است. در اين ارتباط، برخي مفروضات ديدگاه
  نئوكالسيك عبارتند از:

متاثر از آموزش كم، در شرايط رقابتي ميل براي استخدام وري پايين زنان،  به دليل بهره - 
 تر است. آنان كم

كنند و  روش عقاليي بين افراد خانواده تقسيم مي ها منابع (وقت و پول) خود را به خانواده - 
تري دريافت نموده  هاي مادي و انساني كم شود كه زنان در سنين، پايين سرمايه اين امر سبب مي

 مانند. شود، براي نگهداري از كودك در خانه مي تر مي ها بيش و هنگامي كه سن آن

به دليل وظايف مراقبت از فرزندان، كارفرمايان تمايل چنداني به استخدام و  - 
تري  گذاري در امر آموزش زنان ندارند. بنابراين، زنان نسبت به مردان تجربه شغلي كم سرمايه

باشد. بنابراين، احتمال خروج يا بيرون  تر مي يشهاي آنان ب دست آورده و شدت فرسايش مهارت به
 ).181- 182 ، 1392زاده، ملك(يابد  از اشتغال ماندن آنان افزايش مي

كه تاثير سطح پايين آموزش و مهارت عامل مهمي در ناتواني زنان در بازار كار است، نظريه  با اين
مندان قرار گرفته كه برخي از آنها سرمايه انساني بر مفروضاتي متكي است كه مورد نقد برخي انديش

  عبارتند از:
دليل نقش طبيعي پرورش كودك ضرورتاً متناوب است.  مشاركت زنان در بازار كار به - 

علت تداخل نقش؛ آموزش و مهارت زنان شرط كافي براي مشاركت در بازار كار  تعبيري، به به
كمك به مادران در مراقبت از نيست. اين مورد در كشورهاي در حال توسعه كه مراكز حمايتي 

 تري دارد. كودكان مناسب نيست تبلور بيش

هاي جنسيتي در  سادگي آن را با تفاوت توان به تقسيم بازار كار برمبناي جنسيت كه نمي - 
  ).181- 183 همان،(شود سرمايه انساني تبيين كرد ناديده گرفته مي

ي اقتصادي زنان، نقصان در عملكرد ها وجود نابرابري جنسيتي در آموزش عالوه بر كاهش كنش
اقتصادي را به دنبال دارد. در مقابل افزايش آموزش زنان، كاهش باروري، امكان افزايش اشتغال، 
كاهش وابستگي، بهبود آموزش نسل بعدي و رشد و توسعه اقتصادي را به دنبال دارد (كالسون و 

ي در آموزش در كشورهاي در حال توسعه هاي نابرابر جنسيت طور كلي فرصت ). به93، 2009المانا، 
ويژه در  امري شايع ولي در حال كاهش است. سطح تحصيلي زنان در كشورهاي در حال توسعه به

عنوان مثال، بر مبناي شواهد  ). به72،1999تر از مردها است (السون،  آفريقا، خاورميانه و آسيا كم
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ن وضعيت آنان را در بازار كار به نحو مشخصي موجود در كشور پرو، سطح آموزش و پرورش باالتر زنا
بهبود نبخشيده است، اما سطح آموزش و پرورش، كيفيت مشاغل زنانه را باالتر برده است (كار، 

1379 ،28.( 

  
  هاي نابرابر جنسيتي رويكرد سياسي به فرصت

 ها حضور زنان در سياست كم است. آنان معتقدند زنان غالبا از سياست حسب نظر فمنيست
كند.  هاي سياسي آنان را از صحنه خارج مي شوند و كنترل و استيالي مردان بر سازمان گريزان مي

اي قلمداد شده  هاي سياسي آنان كم اهميت و حاشيه اند كه عاليق و فعاليت همچنين، مدعي شده
در ها معتقدند كه نابرابري جنسيتي هم زمان حضور زنان  است. در اين راستا، موج دوم فمنيست

 ). 481، 2008بالث، دهد (ورسن و الزن سياست و اقتصاد را كاهش مي

گويند  بوده است، يعني مي "هرچه شخصي است سياسي است"ها شعار  بحث اصلي فمنيست
شناخت پويايي مناسبات قدرت در جامعه است و بنابراين، مناسبات قدرت ميان  ،موضوع سياست

  قرار گيرد. زنان و مردان بايد در دايره توجه آن 
كيت ميلت معتقد است اين مناسبات قدرت، يعني ترتيباتي كه يك گروه گروه ديگر را كنترل 

كنند، عالوه بر مسئله اقتدار در روابط شخصي  ها از سياست ارائه مي كند، با تعريفي كه فمنيست مي
ستور كار سياست قرار ميان زنان و مردان، اهميت ايدئولوژي مردساالر در كنترل زندگي زنان نيز در د

  ).255: 1393 آبوت،(بندد  هاي زنانه به قلمرو عمومي مي گيرد و اين شكاف راه را بر ورود ارزش مي
اند كه براي اقامتي طوالني  مارگارت هينگ و آن ژاردن تجربيات مديران زن را با كسي مقايسه كرده

راه برد و قوانين ساكنين را رعايت كند. اي خوب به همه هرود. الزم است كه نقش به يك كشور خارجي مي
طور دائمي در يك كشور خارجي  اي كه به ناپدير است و حتي بيگانه اجتناب 1اي شوك فرهنگي تا اندازه

كنند كه در  بيني مي شود. اما هينگ و ژاردن پيش نميطور كامل شهروند پذيرفته  كند هرگز به اقامت مي
هاي  اي بر نظام ارزشي مردانه به جاي گذارند و مسووليت كننده دراز مدت ممكن است زنان اثر تعديل

حتي مطالعات تجربي نشان  ).208، 1383خانوادگي و ضروريات كاري با يكديگر هماهنگ شوند (گيدنز، 
شود و افزايش اشتغال زنان از اين منظر نيز  تر فساد اداري ايجاد مي داده است كه در اشتغال زنان كم

  ).95، 2009بخشد (كالسون و المانا، را بهبود ميعملكرد اقتصاد 
دهد كه زنان نه تنها در كشورهاي در حال توسعه، بلكه در كشورهاي توسعه  ها نشان مي بررسي

مديريتي دارند. در مورد، علل عدم سياسي تري در مشاغل  يافته نيز نسبت به مردان سهم كم
ها  گوني انجام شده است. بر اساس اين پژوهشهاي مديريتي مطالعاتي گونا پيشرفت زنان در پست

 
1. cultural shock 



 هاي نابرابر و مشاركت اقتصادي زنان فرصت

81 

  هاي مديريتي از دو ديدگاه عبارتند از: موانع ارتقاي زنان در پست
ي زنان را عامل پيشرفت  ها و رفتارهاي ويژه ، در اين ديدگاه شناسه1محور ديدگاه شخص - 

 ي زنان.ها نسبت به مهارت مديريت داند. براي مثال، نگرش مديران سازمان ها مينكردن آن

اي سوق  ، اين نگرش زنان را به سوي مشاغل حرفه2فرايندهاي اجتماعي شدن فرهنگي - 
مديريت دارند  تري به دهد نه مديريتي. برپايه باورهاي فرهنگي موجود در جامعه، زنان تمايل كم مي

  ).249 ،1392 زاده، ملك(

اي در مشاركت  قش عمدهسازي، متفاوت بودن جايگاه زنان و مردان در جامعه ن از حيث فرصت
اي كه امروزه توانمندسازي زنان در بسياري از كشورهاي جهان يكي از  گونه زنان در بازار كار دارد. به

هاي  ترين واسطه موضوعات محوري فرايند توسعه است. نقش آفريني در حال تغيير زنان يكي از مهم
بسياري از ابعاد مهم فرايند توسعه رابطه ها و نتايج آن با  تغييرات اقتصادي و اجتماعي است و هدف

  ).334، 1383سن، (تنگاتنگ دارد 
در تحليل نقش نابرابري جنسيتي، در بازار كار مفهوم زيرساخت  3در اين رويكرد، اسميت

اي داراي  منزلة مجموعه كند. وي روابط انتزاعي و عيني حكومت را به سازماني را معرفي مي
اي و گفتماني كه جوامع ما را تنطيم، سازماندهي  اداري، مديريتي، حرفههماهنگي دروني از سازماني 

عنوان روابط انتزاعي  دهد كه اين روابط به دهد. وي نشان مي كند مورد بررسي قرار مي و يا كنترل مي
، 4هاي عقالني و سازمان مفهومي انتزاعي هاي عيني شده رويه يابند اما در شكل طرفانه ظهور مي و بي

هاي جنسيتي، نژادي و  دهند كه پنهان كننده زيرساخت از غير شخصي بودن را ارائه مي نمودي
  ).166، 1392زاده،  طبقاتي است(ملك

تقسيم كار جنسيتي از مسائل عام و جهان شمولي است كه در تمام جوامع و در طول تاريخ وجود 
مردانه، گوياي اين واقعيت است كه داشته و دارد. اما اشكال متفاوت و مختلف مجموعة كارهاي زنانه و 

تقسيم كار جنسيتي امري اجتماعي و نه طبيعي است. تقسيم كار جنسيتي در دوران پس از انقالب 
    ). 171 همان،(صنعتي منجر به تعلق زنان به سپهر خصوصي و تعلق مردان به سپهر عمومي شد 

بازار كار را ناشي از انتظار كارايي  آميز عليه زنان درگروهي از اقتصاددانان وجود رفتار تبعيض
دانند. انتظار كارايي با توجه به شرايط زنان، ريسك حضورشان در بازار كار را براي  پايين از آنان مي

شود. البته اين تبعيض آماري  ناميده مي 5دهد. اين نوع تبعيض، تبعيض آماري كارفرمايان افزايش مي
. در اين شرايط، احتماالً زنان براي ورود به بازار كار يا بهبود نيز خود نتيجه عملكرد بازار كار است

 
1. person centered 
2. cultural socialization process 
3. Smith 
4. abstracted conceptual organization 
5. statistical discrimination 
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). همچنين، 191دهند و دور باطل تكرار خواهد شد (همان،  جايگاه شغلي تالش جدي صورت نمي
  تر دارند. هاي سنتي مردان اطمينان كم زنان نسبت به توانايي خود در حيطه

هاي شغلي  ها در زمينه وقت تمايل دارند. آن تر از مردان به كار نيمه طور كلي زنان بيش به
اند. اغلب آنها در كارهاي كم منزلت و با پرداختي پايين نسبت به مردان قرار  خاصي تجمع پيدا كرده

دارند و عمدتاً در مشاغل بهداشتي، درماني و آموزشي مشاركت دارند. در مجموع زنان تمايل 
ه مردان دارند. اين تفاوت در وضعيت شغلي، در تر نسبت ب تري به انتخاب مشاغل پايين بيش
    ). 171 همان،(شود  ها هم منعكس مي مزد آن دست
  

  چارچوب و مدل مفهومي 
 اقتصادي، هاي شاخص از تابعي مردان اقتصادي مشاركت طور كلي، در حالي كه ميزانبه

 اجتماعي و مل فرهنگيعوا متأثر از تر بيش زنان اقتصادي مشاركت است، سياسي بعضاً و جغرافيايي
؛ ساختارهاي جوامع (اقتصادي، 1با تاسي از آلدريچباشد.  مي قانوني هايچارچوب تا حدي و

هاي فعاليت اقتصادي موثر است و  رسي زنان به فرصت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ..) در دست
از اين منظر قابل و مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه   تفاوت كنش

از اين  2مارك گرانووتر. اند خورده پيوند جامعه خود اجتماعي متن زنان درعبارتي،  تحليل است. به
 آن در كه است سطحي بر داللت شدگي كند. حك ياد مي 3شدگي حك و شدگي شرايط به محاط

 معني به شدگي حك. شود مي احاطه غيراقتصادي ساختارهاي وسيلهبه اقتصادي هاي فعاليت
 در اقتصادي هاي كنش جمله از ها كنش تعبيه و قرارگيري با كه است توانمندهايي يا ها محدوديت

 وجه داراي شدگي حك مساله عبارتي،به. دهد مي هدف جامعه به خاص ويژگي يك ها، آن درون
 و فرهنگي سياسي، اجتماعي، بستر يك در كه است توانمندساز كنشي و كننده محدود ساختاري

  به ها، نابرابري جنسيتي . در تعبير فمنيست)19 ،1392نژاد، علي(است  گرفته شكل خاص نهادي
 زنان اقتصادي فعاليت و كنش در ساختاري مانع و محدود كننده اي، يك اي زمينه مثابه خصيصه

ر بازار است. نابرابري جنيستي هم در ورود زنان به بازار كار و هم در ماندگاري و تداوم حضور زنان د
ويژه علل اجتماعي و  كار موثر است. شايان گفتن است كه نابرابري جنسيتي از علل متعدد به

حال، اثرشان در نابرابري جنسيتي  ها نيست، بااين فرهنگي متاثر است، كه تمركز اين نوشتار بر آن
  مفروض است. 

حال، واكاوي ادبيات  هاي جنسيتي امري شايع در زندگي زنان است، با اينهر چند نابرابري
 
1. Aldrich 
2. Mark Granovetter 
3. embeddedness 
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تواند بر كميت و كيفيت حضور و تداوم زنان در بازار ها ميها و ظرفيتدهد  فرصت موضوع نشان مي
هاي كار موثر باشد. بازار كار به مثابه ديگر بازارها طرف عرضه و طرف تقاضا دارد. بديهي است شكاف

  قدان مالكيت منابع مالي و ... جنسيتي مثل نقصان يا كمبود دستاورهاي آموزشي و مهارتي، ف
مشاغل متناسب با شرايط در ارائه تواند موانعي در عرضه اشتغال زنان باشد. همچنين، محدوديت مي

مزدهاي نابرابر و ... در  هاي قانوني، دستزنان، قوانين و مقررات اشتغال، فقدان يا ضعف در حمايت
كند. در مجموع، برآيند نقصان و نابرابري در مي طرف تقاضا، نيز اشتغال زنان را با محدوديت مواجه

ها در طرف عرضه و تقاضا هم ورود و هم ماندگاري زنان در بازار كار را متاثر و در ها و ظرفيتفرصت
دهد. با اين وصف و بر اساس مدل تحليلي، در نتيجه نرخ مشاركت اقتصادي آنان را كاهش مي

نابرابر اقتصادي، آموزشي و سياسي بر مشاركت اقتصادي هاي  پژوهش حاضر به بررسي تاثير فرصت
  ).1شود (شكل زنان پرداخته مي

  
     اقتصاديهاي نابرابرفرصت   
     
    

مشاركت اقتصادي
 زنان

هاي نابرابر  فرصت
  آموزشي

    
    
     هاي نابرابر سياسيفرصت   

  مدل تحليلي پژوهش -1شكل
  فرضيات پژوهش

 جنسيتي و مشاركت اقتصادي زنان رابطه وجود دارد. نابرابرهاي  فرصتبين  -
 جنسيتي در اقتصاد و مشاركت اقتصادي زنان رابطه وجود دارد. هاي نابرابر فرصتبين  -
 .دارد وجود رابطه زنان اقتصادي مشاركت جنسيتي در آموزش و هاي نابرابر فرصتبين  -
 .دارد وجود رابطه زنان صادياقت مشاركت و در سياست جنسيتي هاي نابرابر فرصت بين -

 
  شناسي پژوهش روش

انجام گرفته است. جمعيت  1هاي موجود اسنادي و تحليل ثانويه دادهاين پژوهش با روش  
هاي كشور كه اطالعات شاخص فرصت 143آماري تحقيق كليه كشورهاي جهان است. همچنين، 

 
1. secondary data 
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) موجود بوده است، 2017ان (سال صورت همزمها بهنابرابري جنسيتي و نرخ مشاركت اقتصادي آن
 هايفرصت  شاخص براي نياز مورد هاي اند. الزم به ذكر است دادهعنوان نمونه تحقيق انتخاب شدهبه

از اطالعات مجمع جهاني ترتيب ساله به 15- 64و نرخ مشاركت اقتصادي زنان  جنسيتي نابرابري
در  2و واحد تحليل 1يهي است سطح مشاهدهدست آمده است. بدالمللي كار به اقتصاد و سازمان بين

  اين تحقيق كالن است.
  

  ها روايي و پايايي داده
جنسيتي)  هاي نابرابر فرصتمجمع جهاني اقتصاد چهار بعد براي سازه شكاف جنسيتي ( -

معرفي كرده است. اين مؤسسه، طي مطالعات گسترده و با استفاده از نظرات خبرگان و كارشناسان و 
معرف در قالب ابعاد  14هاي متعدد به  هاي آماري از بين معرف استفاده از تكنيكدر ادامه با 

گيري جهاني شكاف  توانمندسازي سياسي براي اندازه و سالمت آموزشي، اقتصادي، چهارگانه
  جنسيتي رسيده است. در اين ارتباط، شاخص شكاف جنسيتي:

 گيري شكاف بيش از سطح متمركز است. بر اندازه -

 كند. متغيرهاي خروجي را بيش از شكاف در متغيرهاي دروني احصاء ميشكاف در  -

كند  بندي مي تر از توانمندسازي زنان رتبه كشورها را بر حسب نابرابري جنسيتي بيش -
  ).2017(مجمع جهاني اقتصاد، 

ژوهشي مجمع  دار مباني نظري و تمهيدات پ هاي اين پژوهش وام بنابراين، اعتبار صوري داده
شود، در اين  زير مشاهده مي1طوري كه در جدول شماره  ها است. همان قتصاد در توليد دادهجهاني ا

هاي سه بعد اقتصادي، آموزشي و سياسي نابرابري  پژوهش با توجه به مدل مفهومي فقط از داده
پوشاني بعد اقتصادي با  منظور جلوگيري از هم جنسيتي استفاده شده است. الزم به ذكر است كه به

هاي) بعد اقتصادي كنار گذاشته شده است. با  غير وابسته، قسمتي از اطالعات اوليه (معرفمت
هاي توليد شده، از آلفاي  شاخص 3حال، در پژوهش حاضر براي حصول اطمينان از پايايي اين

استفاده شده است. برمبناي اين شاخص، پايايي شاخص كلي نابرابري جنسيتي و ابعاد آن  4كرونباخ
شود پايايي شاخص باال و قابل قبول است. در اين  طور كه مشاهده مي است. همان 1جدول  به شرح

 در و تر بيش ها معرف بين دروني همبستگي باشد،  نزديك 1 به كرونباخ آلفاي مقدار ارتباط، هرچه

 
1. level of observation 
2. unit of analysis 
3. reliability 
4. Cronbach's alpha 
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 قابل و متوسط را% 75 كم، را% 45پايايي  ضريب كرونباخ. بود تر خواهند همگن ها شاخص نتيجه
  ). 1951كرونباخ،(است  كرده پيشنهاد زياد را% 95 ضريب و ول،قب

 ميزان پايايي شاخص نابرابري جنسيتي و ابعاد آن:1جدول
  مقدار آلفا متغيرها ابعاد نابرابري جنسيتي

  هاي نابرابري در فرصت
  اقتصادي 

 نابرابري در دستمزد براي كارهاي مشابه -1
 براورد درامد كسب شده -2
 قامات عالي رتبه و مديرانگذاران، م قانون -3
  كارگران متخصص و فني -4

0,65 

  هاي آموزشي نابرابري در فرصت

ميزان باسوادي -1
 ميزان ثبت نام در آموزش ابتدايي -2
 ميزان ثبت نام در آموزش متوسطه -3
  ميزان ثبت نام در آموزش عالي -4

0,82 

  هاي سياسي نابرابري در فرصت
زنان در پارلمان -1
 زنان وزير -2
  هاي مديريتي پست هاي حضور درسال -3

0,73 

  0,72 هاي جنسيتيشاخص كلي نابرابري در فرصت
  

  هاي پژوهش يافته
دهد.  كشورهاي حاضر در پژوهش را به تفكيك مناطق مختلف جهان نشان مي 2جدول 

اي  گونه كشور در نمونه مورد بررسي وجود دارد، به 143شود اطالعات  كه مالحظه مي طوري همان
درصد  3/20مختلف جهان كشورهايي در نمونه وجود دارد. حسب اين جدول،  كه از تمام مناطق

 كشورهاي اروپاي"هستند. در مراتب بعدي،  "آفريقا صحراي پاييني بخش"كشورهاي نمونه از 
درصد قرار دارند. اين در  8/16با  "كارائيب و التين آمريكاي"و  2/18با  "ميانه آسياي و شرقي

درصد است.  4/1با  "شمالي آمريكاي"ورهاي حاضر در نمونه مربوط به ترين كش حالي است كه كم
  در گسترة جغرافياي جهان متناسب است.  عبارتي، در كل توزيع كشورهاي نمونه به

  توزيع كشورهاي مورد بررسي برحسب مناطق مختلف جهان :2جدول شماره 
  درصد  فراواني شرح

 12,6  18 شرق آسيا و اقيانوسيه

 18,2  26 و آسياي ميانهاروپاي شرقي

 16,8  24 آمريكاي التين و كارائيب

 11,9  17 خاورميانه و شمال افريقا

 1,4 2 آمريكاي شمالي
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  درصد  فراواني شرح
 4,9 7 جنوب آسيا

 20,3  29 بخش پاييني صحراي آفريقا

 14,0  20 غرب اروپا

 100  143 كل

  
طوري كه  مانكند. ه بررسي را توصيف مي مورد كشورهاي در پژوهش ، متغيرهاي3جدول 
درصد است.  05/59شود ميانگين نرخ مشاركت اقتصادي زنان در نمونه مورد بررسي  مالحظه مي

درصد است.  00/88و حداكثر آن  26/6اين در حالي است كه حداقل اين نرخ در بين كشورها 
  ت. المللي قابل تامل اس درصد) در عرصه بين 4/81بديهي است، دامنه باالي تغييرات اين نرخ (

دهد ميانگين شيوع  نشان مي هاي نابرابر جنسيتيهمچنين، در حالي كه شاخص كلي فرصت
است، حداكثر مقدار اين  ) 0,68نابرابري جنسيتي براي كل كشورهاي جهان حدود سي درصد (

- شاخص كلي فرصت"شود در  طوري كه مالحظه مي است. همان 13/0و حداقل آن،  49/0شاخص 

نمايند و دامنه تغييرات اين  نيز كشورها شرايط بسيار متفاوتي را تجربه مي "نابرابر جنسيتي هاي
عنوان يك محدودكننده و مانع ساختاري در كنش و  شاخص گسترده است. نابرابري جنسيتي به

  فعاليت اقتصادي زنان موثر است. 
ي جنسيتي ترين نابرابر دهد بيش نابرابر جنسيتي نشان مي هايبررسي ابعاد شاخص كلي فرصت

درصد  80طور ميانگين در عرصه جهاني  عبارتي، به ) است. به0,20(  "هاي سياسي فرصت"در بعد 
 100نابرابري در توانمندسازي سياسي زنان وجود دارد. در حالي كه در برخي كشورها شاخص نابرابري 

اين ارتباط، درصد است. در  25درصد است، در مقابل در كشورهاي ديگر اين شاخص كم و حداكثر 
هاي باالي مديريتي (وزير) توسط زنان و پس از آن تصدي  ترين نابرابري مربوط به تصدي پست بيش

  هاي مديريتي توسط آنان است.    پست پارلماني توسط زنان و در مرتبه بعدي سنوات حضور در پست
 سيتي نشاننابرابر جن هايشاخص كلي فرصت از ابعاد "هاي اقتصادي فرصت" همچنين، بررسي

نمايند. در حالي كه  درصد نابرابري را تجربه مي 42طور ميانگين زنان نمونه مورد بررسي  به دهد مي
تري را  رسد، در مقابل برخي كشورها نابرابري كم مي 88در برخي كشورها اين نابرابري به عدد 

هاي اين بعد از  ي معرفيابد. بررس كاهش مي 20نمايند و اين عدد براي آنان حتي به عدد  تجربه مي
است و  0,85فني نسبت به مردان  و دهد كه سهم زنان كارگر متخصص نابرابري جنسيتي نشان مي

هاي اقتصادي عبارت  هاي فرصت نابرابري است. در اين ارتباط، نابرابري در ساير معرف 0,15حاكي از 
 "و  0,41 "شده كسب درامد دبراور"، 0,35 "مشابه كارهاي براي مزد دست در نابرابري"است از: 

هاي اقتصادي در  طور كلي، در بعد فرصت است. به 0,53 "مديران و رتبه عالي مقامات گذاران، قانون
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ها دامنه تغييرات عددي  تر معرف اي كه در بيش گونه عرصه جهاني كشورها وضعيت متفاوتي دارند، به
كشورهاي مورد بررسي در دسترسي زنان  تر بزرگ است. در اين ارتباط قابل استنباط است كه بيش

رسد توزيع  نمايند. به نظر مي هاي اقتصادي نسبت به مردان وضعيت قطبي را تجربه مي به فرصت
تري با توزيع نرخ مشاركت اقتصادي زنان  مقدار اين شاخص در كشورهاي مورد بررسي قرابت بيش

  در كشورهاي مورد بررسي داشته باشد.
  رهاي پژوهش در كشورهاي مورد بررسيتوصيف متغي :3جدول 

 
است و مقدار نابرابري  "هاي آموزشي فرصت"ترين نابرابري در  در حالي است كه كماين 

هاي آموزشي تقريباً با مقدار  رسي زنان به فرصت است. بنابراين، دست 0,96جنسيتي در اين بعد 
كند و در عمل نابرابري چنداني در اين بعد مشاهده  دسترسي مردان در عرصه جهاني برابري مي

است و با افزايش سطح  0,77اي كه تقريباً حداقل ميزان برابري در آموزش ابتدايي  گونه شود. به نمي
رسد. شكاف جنسيتي در  مي 0,20تحصيلي مقدار اين برابري كاهش و در نهايت در آموزش عالي به 

رسد اين عدد متاثر از عموميت يافتن آموزش در بين زنان  است و به نظر مي 0,56نرخ باسوادي 
هاي اخير باشد. امري كه پيش از آن در بين زنان در  همانند آموزش مردان جوان در دههجوان 

  كشورهاي مختلف شايع نبود. 

  ميانگين حداكثر  حداقل  متغيرها  شاخص
 59,05  88,00  6,26 نرخ مشاركت اقتصادي زنان

  0,68  0,87  0,51 نابرابر جنسيتيهايشاخص كلي فرصت

 در نابرابري
  هاي فرصت

  اقتصادي

 0,58 0,80 0,12  كل
  0,65  0,86  0,40 مشابهكارهايبرايمزددستدرنابرابري

  0,59  1,00  0,16 شدهكسبدرامدبراورد
  0,47  1,00  0,03 مديرانورتبهعاليمقاماتگذاران،قانون

  0,85  1,00  0,20فنيومتخصصكارگران

در  نابرابري
 هاي فرصت

 آموزشي
  

  0,96  1,00  0,57 كل
  0,91  1,00  0,44 باسواديميزان

  0,98  1,00  0,77 ابتداييآموزشدرنامثبت
  0,97  1,00  0,48 آموزش متوسطهدرنامثبتميزان

  0,91  1,00  0,20عاليآموزشدرنامثبتميزان

 نابرابري در
 هاي فرصت

  سياسي

  0,20  0,75  0,01 كل
  0,34  1,00  0,00 پارلماندرزنان

  0,28  1,00  0,00 وزيرزنان
  0,68  0,90  0,00هاي مديريتيحضور در پستهايسال
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بررسي در  مورد نمونه كشورهاي در تحقيق هاي شاخص  ميانگين مقايسه ، آزمون4جدول 
مشاركت  شود تفاوت توزيع نرخ طوري كه مشاهده مي دهد. همان مناطق مختلف جهان را نشان مي

. ) =0,000SIGو =F 18,343اقتصادي زنان در نقاط مختلف جهان به لحاظ آماري معنادار است (
در اين ارتباط، در حالي كه ميانگين نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي نمونه مورد بررسي 

و  "ماليآمريكاي ش"درصد مربوط به زنان   4/70ترين ميانگين اين نرخ  با  درصد است، بيش 59/0
درصد قرار دارند. در حالي كه ميانگين نرخ  3/70با  "غرب اروپا"با تفاوت اندك بعد از آن زنان 

درصد است، زنان در كشورهاي  0/50مشاركت اقتصادي در مناطق مختلف جهان معموالً باالي 
ترين  ييندرصد پا 0/31با  "خاورميانه و شمال آفريقا"درصد و در كشورهاي  6/45با  "جنوب آسيا"

 اند. اختصاص دادهنرخ مشاركت اقتصادي را به خود 

 "حاكي از آن است كه تفاوت مشاهده شده در ميانگين تفاوت 4همچنين، محتوي جدول 
و  =F 12,053در بين كشورهاي مناطق مختلف جهان با  "نابرابر جنسيتي هايشاخص كلي فرصت

0,000SIG=  شمالي به ترتيب با  غرب اروپا و آمريكاياي كه كشورهاي  گونهمعنادار است. به
آسيا و  اند. در مقابل، كشورهاي جنوب ترين برابري جنسيتي را تجربه نموده بيش 0,74و  0,75

ترين برابري جنسيتي را در اين شاخص  كم 0,61و  0,64آفريقا نيز به ترتيب با  شمال و خاورميانه
در كشورهاي نمونه مورد بررسي برابر با  ين شاخصكه ميانگين ا اند. در حالي به خود اختصاص داده

 كارائيب و التين آمريكاي ،0,70 ميانه آسياي و شرقي است، اين عدد براي كشورهاي اروپاي 0,68
  است. 0,68اقيانوسيه  و آسيا شرق ،0,70

را  نابرابر جنسيتي هايشاخص كلي فرصت، آزمون تفاوت ميانگين ابعاد 4عالوه جدول  به
شرح زير  گذاشته است. بر اساس نتايج، توزيع ميانگين نابرابري جنسي در هر سه بعد به نمايش به
  معنادار است:   لحاظ آماري كامالً  به

  =0,000SIGو =8,974Fاقتصادي:  هاي فرصت نابرابري در -

  =0,000SIGو=F 12,200: آموزشي هاي فرصت در نابرابري -

 =0,000SIGو=F 6,993: سياسي هاي فرصت در نابرابري -

 است، 0,58  جهاني سطح در اقتصادي هاي فرصت در جنسيتي نابرابري ميانگين كه حالي در
 در. است 0,73 شمالي آمريكاي كشورهاي در هاي اقتصادي در فرصت جنسيتي برابري ترين بيش

 ،0,65 با ميانه آسياي و شرقي اروپاي كشورهاي ،0,67 با اروپا غرب كشورهاي ترتيب به بعدي مراتب
 كشورهاي ،0,57 با كارائيب و التين آمريكاي كشورهاي ،0,61 با اقيانوسيه و آسيا شرق كشورهاي

 خاورميانه كشورهاي نهايت در و0,45 با آسيا جنوب كشورهاي ،0,55 با آفريقا صحراي پاييني بخش
 ريكايآم كشورهاي زنان شود مي مالحظه كه طوري همان. اند گرفته قرار 0,42 افريقا با شمال و

 اقتصادي هاي فرصت به زنان رسي دست در جنسيتي برابري ترين بيش از اروپا غرب و شمالي
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 جنسيتي نابرابري ترينبيش از آفريقا شمال و خاورميانه و آسيا جنوب زنان مقابل در و برخوردارند
  . برند مي رنج اقتصادي هاي فرصت به رسي دست در

  1هاي تحقيق در كشورهاي نمونه مورد بررسي شاخص  آزمون مقايسه ميانگين - 4جدول 

مجموع  واريانس  شرح
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين 
 Fآزمون   مجذورات

سطح 
  داري معني

 مشاركت نرخ
 زنان اقتصادي

 18,343 2776,980 7 19438,861 درون گروهي
 151,395 135 20438,353 بين گروهي  0,000 

   142 39877,214  كل
شاخص كلي 

نابرابر  هايرصتف
  جنسيتي

 12,053 0,033 0,2887گروهيدرون
 0,003 0,365135گروهيبين  0,000 

   0,593142كل
 شاخص نابرابري

هاي  فرصت در
  اقتصادي

 8,974 70,129 0,901گروهيدرون
 1350,014 1,937گروهيبين  0,000 

 142 2,838كل
 شاخص نابرابري

 يها فرصت در
  آموزشي

 12,200 70,040 0,283گروهيدرون
 1350,003 0,447گروهيبين  0,000 

 142 0,730كل
  0,000 6,993 70,100 0,700گروهيدرونشاخص نابرابري

 
 ميانه آسياي و شرقي اروپاي ،70,4 شمالي آمريكاي ،70,3 اروپا غرب ،59,0: نمونه نرخ مشاركت اقتصادي: ميانگين .1

 آسيا جنوب ،66,5 آفريقا صحراي پاييني بخش ،62,5اقيانوسيه  و آسيا شرق ،60,0 كارائيب و التين آمريكاي ،62,0
  31,0 افريقا شمال و خاورميانه و 45,6

 و شرقي اروپاي ،0,74 شمالي آمريكاي ،0,75 اروپا غرب ،0,68: نمونه نابرابر جنسيتي: ميانگين هايشاخص كلي فرصت
 ،0,65 آفريقا صحراي پاييني بخش ،0,68اقيانوسيه  و آسيا شرق ،0,70 كارائيب و التين آمريكاي ،0,70 ميانه آسياي
  0,61 افريقا شمال و خاورميانه و0,64 آسيا جنوب

 و شرقي اروپاي ،0,73 شمالي آمريكاي ،0,67 اروپا غرب ،0,58: نمونه اقتصادي: ميانگين هاي فرصت در شاخص نابرابري
 ،0,55 آفريقا صحراي پاييني بخش ،0,61اقيانوسيه  و آسيا شرق ،0,57 كارائيب و التين آمريكاي ،0,65 ميانه آسياي
  0,42 افريقا شمال و خاورميانه و0,45 آسيا جنوب

 و شرقي اروپاي ،1,00 شمالي آمريكاي ،1,00 اروپا غرب ،0,96: نمونه آموزشي: ميانگين هاي فرصت در شاخص نابرابري
 ،0,88 آفريقا صحراي پاييني بخش ،0,97اقيانوسيه  و آسيا شرق ،0,99 كارائيب و التين آمريكاي ،0,99 ميانه آسياي
  0,95 افريقا شمال و خاورميانه و0,94 آسيا جنوب

 ،0,24 شمالي آمريكاي ،0,35 اروپا غرب ،0,20: نمونه سياسي: ميانگين هاي فرصت در شاخص نابرابري
 بخش ،0,15اقيانوسيه  و آسيا شرق ،0,23 كارائيب و التين آمريكاي ،0,18 ميانه آسياي و شرقي اروپاي
 0,10 افريقا شمال و خاورميانه و0,21 آسيا جنوب ،0,19 آفريقا صحراي پاييني
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مجموع  واريانس  شرح
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين 
 Fآزمون   مجذورات

سطح 
  داري معني

هاي فرصت در
  سياسي

 1350,014 1,932گروهيبين
 142 2,632كل

  
 كشورهاي در آموزشي هاي فرصت به رسي ستد در جنسيتي نابرابري آزمون كه آن وجود با
 ساير به نسبت اما است، معنادار آماري حيث از جهان مختلف مناطق تفكيك به بررسي مورد نمونه
 حالي در همچنين،. است حداقل آن تغييرات دامنه هاي نابرابر جنسيتي،فرصت كلي شاخص ابعاد
 اين مقدار است، 0,96 جهاني عرصه در آموزشي هاي فرصت به رسي دست در جنسيتي نابرابري كه

 كم اقتصادي هاي فرصت به دسترسي در جنسيتي نابرابري كل در كه است اين از حاكي شاخص
 عمل موفق زنان و مردان براي آموزشي هاي فرصت عادالنه توزيع در جهان كشورهاي است و
 كامالً دسترسي مردان به سبتن شمالي آمريكاي و اروپا غرب كشورهاي زنان كه اي گونه به اند، كرده
 تقريباً دسترسي كارائيب و التين آمريكاي و ميانه آسياي و شرقي اروپاي كشورهاي ،)1,00( برابر
 با اقيانوسيه و آسيا شرق كشورهاي بعدي مراتب در. دارند اقتصادي هاي فرصت به) 0,99( برابر

 كشورهاي و0,94 با آسيا جنوب كشورهاي ،0,95 با افريقا شمال و خاورميانه كشورهاي ،0,97
  .دارند قرار 0,88 آفريقا با صحراي پاييني بخش

رسي به  ترين مقدار و دامنه تغييرات نابرابري جنسيتي دست در حالي كه در عرصه جهاني كم
ترين  هاي سياسي، بيش رسي به فرصت هاي آموزشي است، در مقابل، در شاخص دست فرصت

هاي  اين ارتباط، در حالي كه ميانگين برابري جنسيتي در فرصتشود. در  نابرابري مشاهده مي
ترين مقدار اين شاخص در  است، بيش 0,20سياسي براي كليه كشورها در نمونه مورد بررسي

 0,10 افريقا با شمال و ترين آن به كشورهاي واقع در خاورميانه و كم 0,35اروپا با  كشورهاي غرب
  هاي سياسي در ساير نقاط جهان عبارت است از: رسي به فرصت تعلق دارد. مقدار برابري در دست

  0,24 شمالي امريكاي -

 0,18 ميانه آسياي و شرقي اروپاي -

  0,23 كارائيب و التين آمريكاي  -

  0,15اقيانوسيه  و آسيا شرق -

 0,19 آفريقا صحراي پاييني بخش -

   0,21 آسيا جنوب -
. بر اساس نتايج، فرضيه نخست پژوهش دهد ، آزمون فرضيات پژوهش را نشان مي5جدول شماره 

اي متوسط،  هاي نابرابر جنسيتي رابطهشود و نرخ مشاركت اقتصادي زنان با شاخص كلي فرصت تاييد مي
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عبارتي، با افزايش برابري جنسيتي و  ). به=0,508rو   SIG=0,000دار دارد( مثبت و كامالً معني
  يابد و برعكس.   اقتصادي آنان افزايش ميهاي برابر، نرخ مشاركت  رسي زنان به فرصت دست
در  نابرابريهاي  بررسي نتايج ديگر فرضيات پژوهش حاكي از آن است در حالي كه بين شاخص 

هاي سياسي با مشاركت اقتصادي زنان رابطه مثبت و معنادار وجود  هاي اقتصادي و فرصت فرصت
اقتصادي زنان رابطه بسيار ناچيز و هاي آموزشي و مشاركت  دارد، بين شاخص نابرابري در فرصت

شود.  عبارتي، فرضيات دوم و چهارم پژوهش نيز تاييد و فرضيه سوم رد مي غيرمعنادار وجود دارد. به
هاي آموزشي در بين كشورها  در فرصت نابرابريهاي توصيفي، توزيع مقادير شاخص  با توجه به آماره
هاي آموزشي بين مردان و  كشورها در كاهش نابرابري تعبيري،  تري برخوردار است. بهاز واريانس كم

دار با تغييرات نرخ  اند. از اين حيث، شاخص مذكور همبستگي معنيزنان دستاوردهاي خوبي داشته
  مشاركت اقتصادي كشورهاي نمونه مورد بررسي نداشته است. 

ثبت و معنادار با اي قوي، م هاي اقتصادي رابطه اين در حالي است كه شاخص نابرابري در فرصت
عبارتي، با افزايش برابري در  به ).r =0,604  و SIG= 0,000(نرخ مشاركت اقتصادي دارد 

يابد و برعكس.  هاي اقتصادي نرخ مشاركت اقتصادي آنان افزايش مي رسي زنان به فرصت دست
ي مثبت ا هاي سياسي و نرخ مشاركت اقتصادي زنان رابطه همچنين، بين شاخص نابرابري در فرصت

هاي سياسي  رسي زنان به فرصت دار وجود دارد. يعني با افزايش دست و نسبتاً متوسط و معني
رسي زنان به  يابد. هر چند به لحاظ آماري تاثير نابرابري در دست مشاركت آنان در اقتصاد بهبود مي

تر اين رابطه  رسد شدت كم نظر مي هاي سياسي بر مشاركت اقتصادي آنان تاييد شده است، به فرصت
تر  رسي كم هاي اقتصادي، ناشي از دست رسي زنان به فرصت نسبت به تاثير شاخص نابرابري در دست

يافته است. بررسي مقادير همبستگي زير  هاي سياسي، حتي در كشورهاي توسعه زنان به فرصت
بستگي ها به لحاظ آماري هم هاي نابرابري جنسيتي حاكي از آن است كه بين اين شاخص شاخص
  دار وجود دارد. معني

  ماتريس همبستگي مشاركت اقتصادي زنان، نابرابري جنسيتي و ابعاد آن - 5جدول
 در نابرايري
 هاي فرصت

 سياسي

 در نابرابري
 هاي فرصت

 آموزشي

 درنابرابري
 هاي فرصت

 اقتصادي

شاخص كلي
 هايفرصت

 نابرابر جنسيتي

 مشاركت نرخ
زنان اقتصادي  متغيرها

297.  ** 060.   604.  ** 508.  ** 1  اقتصادي مشاركت نرخ
0,000  زنان 0,480 0,000 0,000 

736.  ** 583.  ** 809. ** 1 508. **  هايشاخص كلي فرصت
 0,000 0,000 0,000  نابرابر جنسيتي 0,000 

286.  ** 378.  ** 1 809. ** 604. ** هايفرصت در نابرابري
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 در نابرايري
 هاي فرصت

 سياسي

 در نابرابري
 هاي فرصت

 آموزشي

 درنابرابري
 هاي فرصت

 اقتصادي

شاخص كلي
 هايفرصت

 نابرابر جنسيتي

 مشاركت نرخ
زنان اقتصادي  متغيرها

0,001 0,000  0,000 0,000  اقتصادي
174.  * 1 378. ** 583. ** 060. هايفرصت در نابرابري 

0,037  آموزشي  0,000 0,000 0,480
1 174.  * 286. ** 736. ** 297. ** هاينابرابري در فرصت

0,037   سياسي 0,001 0,000 0,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 داري است.مقدار بااليي هر سلول ميزان همبستگي و مقدار پاييني سطح معني

  
 0,000(هاي آموزشي هاي اقتصادي و نابرابري جنسيتي در فرصت نابرابري جنسيتي در فرصت -

=SIG 0,378  و = r.(  

 0,001(هاي سياسي برابري جنسيتي در فرصتهاي اقتصادي و نا نابرابري جنسيتي در فرصت -
=SIG 0,286  و = r.(  

 0,037(هاي سياسي هاي آموزشي و نابرابري جنسيتي در فرصت نابرابري جنسيتي در فرصت - 
=SIG 0,174  و = r.( 

هاي آموزشي با نرخ مشاركت اقتصادي طوري كه مشاهده شد نابرابري جنسيتي در فرصت همان
اچيز و به لحاظ آماري غيرمعنادار داشت. اين در حالي است كه اين شاخص زنان همبستگي بسيار ن

هاي نابرابر جنسيتي، يعني ابعاد نابرابري اقتصادي و نابرابري با ديگر ابعاد شاخص كلي فرصت
سياسي همبستگي به لحاظ آماري معنادار دارد. به تعبيري، تاثير آموزش بر مشاركت اقتصادي زنان 

  يم اتفاق افتاده است.  به صورت غيرمستق
هاي نابرابر طور كه مالحظه شد نرخ مشاركت اقتصادي زنان با شاخص كلي فرصت همان

 جنسيتي در نابرابري هاي اقتصادي و شاخص جنسيتي، شاخص نابرابري جنسيتي در فرصت
نسيتي عبارتي، ميزان نابرابري ج دار دارد. به هاي به لحاظ آماري معني هاي سياسي همبستگي فرصت

دار  هاي اقتصادي و سياسي بر مشاركت زنان در بازار كار تاثير مثبت و معني رسي به فرصت در دست
هاي آموزشي بر مشاركت اقتصادي به لحاظ آماري دارد. وليكن، تاثير نابرابري جنسيتي در فرصت

دهد كه هر  نشان مي 6حال، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره در جدول  دار نيست. با اين معني
دار با نرخ مشاركت اقتصادي  سه بعد نابرابري جنسيتي (اقتصادي، آموزشي و سياسي) رابطه معني

تر تأثير انواع  در پي شناخت بيش 6ها در جدول  زنان دارند. در ادامه، براي تبيين اين همبستگي
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باشيم. براي اين  نابرابري جنسيتي بر مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي نمونه مورد بررسي مي
استفاده شده كه تفسير نتايج آن به شرح زير  1منظور از آماره رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير

صورت  رود و مستلزم تنظيم مدلي به هاي علي به كار مي . تحليل مسير براي آزمون مدلباشد مي
  ).222، 1376نمودار علي است (واس، 

شود همبستگي متوسطي بين نرخ مشاركت اقتصادي  طور كه در اين جدول مشاهده مي همان
شود و با توجه به مقدار ضريب تعيين  ) مشاهده ميR =0/ 647زنان و انواع نابرابري جنسيتي (

)419/0= R²درصد  40عبارتي، حدود  ) معادله از قدرت تبيين كنندگي متوسطي برخوردار است. به
هاي جنسيتي مورد بررسي توسط سازه نابرابريتغييرات نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي 

شود. اين يافته به تبيين و باقيمانده آن توسط متغيرهايي كه در اين پژوهش نيستند، تبيين مي
عنوان متغيري ساختاري بر مشاركت زنان در بازار كننده نابرابري جنسيتي به روشني بر نقش تعيين

  كار تاكيد دارد. 
  چند متغيره نرخ مشاركت اقتصادي زنان تحليل رگرسيوني - 6جدول 

bβ t  sig 
هايفرصتدر نابرابري

 اقتصادي
75,858 640.  8,893 000.  

هايفرصتدر نابرابري
 آموزشي

48,819 209.  2,982 003.  

هايفرصتدر نابرابري
 سياسي

18,562 151.  2,229 027.  

R 647.
R² 419.

Adjusted R Square406.
  

كه مقدار تاثير هر متغير را تعيين  2يا ضريب مسير) β( استاندراد ضريب دارمق همچنين،
 تبيين در تري بيش نقش اقتصادي هاي فرصت در جنسيتي نابرابري كه دهد مي كند نشان مي

 بازار در زنان مشاركت نرخ واريانس تبيين در بعدي رتبه. دارد) 640/0( كار بازار در زنان مشاركت
 در جنسيتي نابرابري نهايت در و) 209/0( آموزشي هاي فرصت در جنسيتي نابرابري را كار

 تحليل از استفاده با مرحله اين در باال، نتايج به توجه با. دارند برعهده) 151/0(سياسي هاي فرصت
  .شود مي ترسيم 2شكل  شرح به وابسته و مستقل متغيرهاي بين رابطه ساختاري مدل مسير،

 
1.  path diagram 
2. path co-efficient 
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  هاي نابرابر جنسيتي ل مسير نرخ مشاركت اقتصادي زنان و ابعاد فرصتتحلي-2شكل
  

 بر) 268/0( هاي آموزشي نابرابري جنسيتي در فرصت غيرمستقيم تاثير محاسبه با و نهايت در
 در زنان مشاركت بر نابرابري جنسيتي از نوع اين) مستقيم غير و مستقيم( كلي تأثير وابسته، متغير
 هاي فرصت در در مدل حاضر، نابرابري جنسيتي عبارتي، به. رسد مي 477/0 به و افزايش كار بازار

نابرابري جنسيتي در  طريق از كار، بازار در زنان مشاركت بر مستقيم تأثير بر عالوه آموزشي
  .كنند مي ايجاد افزايي هم سياسي هاي فرصت در جنسيتي نابرابري و هاي اقتصادي فرصت
 

  شنهادهاگيري و ارائه پي نتيجه
اجتماعي است.   -اي اقتصادي مشاركت اقتصادي زنان از حيث پيامدها و علل مترتب بر آن مقوله

امروزه، مشاركت اقتصادي زنان به حدي اهميت يافته كه مقدار اين شاخص، تعيين كننده جايگاه 
فتار مستند هاي متعدد اين گ المللي است و براساس پژوهش هاي بين بندي اي كشورها در رتبه توسعه

و شاخص شده است. از بعد اجتماعي نيز مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان مهم است و نقصان 
شناختي  هاي اجتماعي و روان عملكردي آن عالوه بر نظام اجتماعي، كنشگران (زنان) را نيز با چالش

  كند. مواجه مي
وضوع ذهن را به اين هاي مشاركت اقتصادي كشورهاي مختلف و واكاوي ادبيات م بررسي داده

، عالوه بر عوامل اقتصادي از عوامل غيراقتصادي نيز  سازد كه اين پديده اقتصادي سمت رهنمون مي
متاثر است. از همين منظر، پژوهش حاضر به برررسي نقش نابرابري جنسيتي بر مشاركت اقتصادي 

  زنان به عنوان يك سازه غيراقتصادي پرداخت. 

مشاركت اقتصادي
 زنان

هاي نابرابر  فرصت
 آموزشي

هاي نابرابرفرصت
اقتصادي

هاي نابرابرفرصت
سياسي

640.378.  

151.174.

209.
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نوعي نابرابري جنسيتي است كه در ارتباط  دقتصادي پايين زنان، خووهش مشاركت ا در اين پژ
وهش حول تاثير بررسي  عبارتي، فرضيه كلي پژ هاي جنسيتي ديگر قابل تحليل است. به با نابرابري

  هاي نابرابر جنسيتي؛ آموزشي، اقتصادي و سياسي بر مشاركت اقتصادي زنان است.   فرصت
هاي نابرابر جنسيتي و ابعاد آن همبستگي متوسط به  فرصتوهش  براساس نتايج، در اين پژ

ها، مشاركت  اي كه برابري جنسيتي يا برابري فرصت گونه بااليي با مشاركت اقتصادي زنان دارد. به
حال، بر اساس روابط دو متغيره نابرابري  دهد. با اين زنان در بازار كار را افزايش و برعكس كاهش مي

دار با نرخ مشاركت زنان در  هاي سياسي همبستگي معني اقتصادي و فرصتهاي  جنسيتي در فرصت
رسد شيوع و  بازار كار دارد، وليكن اين قضيه دربارة مشاركت آموزشي معنادار نيست. به نظر مي

هاي پايه و تكميلي براي زنان در كشورهاي جهان، واريانس تغييرات اين متغير را  عموميت آموزش
حال، اين  دار ساخته است. با اين رتباط دو جانبه آن با متغيير وابسته را غيرمعنيمحدود و در نتيجه ا

امر به معناي كاهش اهميت و اثرگذاري متغير آموزش در مشاركت اقتصادي زنان نيست، بلكه نقطه 
گرفته نشان  رو، تحليل مسير صورت جا شده است. از اين تاثيرگذاري اين متغير و سطح آن جابه

هاي  ه آموزش همچنان مهم و كليدي است و بعد از متغير نابرابري جنسيتي در فرصتدهد ك مي
صورت مستقيم  ترين سهم را بر نرخ مشاركت اقتصادي زنان دارد و اين متغيير هم به اقتصادي، بيش

هاي نابرابر جنسيتي  صورت غيرمستقيم بر متغيير وابسته اثرگذار است. در مجموع فرصت و هم به
درصد تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي  42، آموزشي و سياسي) حدود (اقتصادي

شناختي و آماري اين عدد نشانگر قدرت تبييني  كند. از حيث روش نمونه مورد بررسي را تبيين مي
  نابرابري جنسيتي و مدل پيشنهادي پژوهش است.  باالي سازه

) كه بر نقش 2006رضيه كلي باس و اسپيلمن(در مقام مقايسه؛ دستاوردهاي اين پژوهش با ف
كند، همخواني دارد. وجوي كار تاكيد مي هاي جنسيتي در دلسرد كردن زنان از جستنابرابري

) كه بر نداشتن سرمايه توسط زنان و مامن و 1395پور و زادولي زاده (هاي صفاييهمچنين، يافته
  هايي از عنوان معرفمزد به ي در دست) كه بر نابرابر1992هاوس () و وايت2000پاكسون (

هاي نابرابر اقتصادي كه بر مشاركت اقتصادي زنان تاثيرگذارند، همخواني دارد. همچنين، فرصت
) كه بر نقش سطح 2009) و كلس و المنا (2010)، ياكوبا (1390هاي كاوند و همكاران (يافته

هاي نابرابر اين مقاله در بعد فرصت تحصيالت زنان بر مشاركت اقتصادي آنان تاكيد دارند، در
) بر فقدان 1395پور و زادولي زاده(آموزشي مستند شده است. اين در حالي است كه تاكيد صفايي

  هاي نابرابر سياسي همخواني دارد.نهادهاي سياسي مشاركتي نيز به نوعي با فرصت
د و ارتقاي مشاركت اقتصادي هاي پژوهش و با هدف بهبو بنابراين، با ذهنيت شكل گرفته از يافته

  شود:  زنان در مسير توسعه اقتصادي و تعالي نظام اجتماعي پيشنهادهاي زير ارائه مي
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هاي كه ورود گسترده زنان به فعاليت سازي جايگاه زنان در مناسبات اقتصادي و اين برجسته -
 اقتصادي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع را به دنبال دارد.

هاي جنسيتي خانواده است، شايسته است نهادهاي ايي كه كانون نخست نابرابريج از آن -
هاي جنيستي در فرايند هاي آموزشي و تربيتي در تعديل نابرابريگذار فرهنگي از مكانيزمسياست
 كار آينده كمك بگيرند. عنوان نيرويكودكان، نوجوانان و جوانان بهپذيري نسل جامعه

  هاي آموزشي و بهداشتي است، اين امر ه فعاليت زنان در بخشجايي كه عمد از آن -
هاي تر زنان در بخشكند. شايسته است بستر فعاليت بيشهاي اشتغال زنان را محدود ميفرصت

ويژه بخش خدمات كه ظرفيت بااليي براي اشتغال زنان دارد، فراهم شود. محدودسازي مختلف به
سردي از موفقيت در ورود به بازار  به حاشيه راندن آنان، دل هاي اشتغال براي بانوان باعث فرصت

 شود. كار و در نتيجه كاهش مشاركت اقتصادي مي

هاي سياسي و مديريتي. با توسل به نظرية ديدگاه، زنان بهتر و افزايش سهم زنان در پست -
ي عالي هاتر قادر به درك مسائل خودشان هستند. بنابراين، وجود زنان در موقعيتهمدالنه

ها و بهبود شرايط گذاريتواند در سياستعنوان يك فرصت ميگذاري بهمديريتي، سياسي و قانون
 بازار كار زنان موثر باشد. 

اي جديد با هدف كاهش نابرابري جنسيتي در  تخصصي و حرفه هاي توسعه آموزش و مهارت -
 آموزش و مهارت

يژه زنان باردار و داراي فرزند خردسال با حمايت قانوني و بهينه از حقوق كارگران زن، به و -
 هدف افزايش امنيت شغلي و ماندگاري آنان در بازار كار

مزد و ساير حواشي بين زنان و مردان  وضع قوانين و اعمال نظارت بر رعايت عدالت در دست -
 در محيط كار

 افزايش تسهيالت و تخصيص سرمايه در اختيار زنان كارآفرين  -

  ساالري كار و رعايت اصل شايسته رقابتي كردن بازار -
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