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 Purpose: Distributing employment opportunities fairly 

between men and women in offices and organizations is 

always considered one of the basic challenges. The 

purpose of the current research is to analyze the factors 

affecting the distribution of women's employment 

opportunities in Tehran municipality using the 

foundational data theory. In order to collect data in this 

research, which was conducted in a qualitative way, the 

interview was continued until reaching "theoretical 

saturation" and with the extension that was in the work, 

the main categories also appeared, showing the adequacy 

of the sample size. 

Materials and Methods: according to the purpose of the 

research and the logical framework that governs it in this 

research, based on the contextual theory emerging from 

the qualitative field of data analysis and interpretation 

using the interview method, in a theoretical or purposeful 

way among the interviewees from among the employees 

of Tehran Municipality. were selected and 8 people were 

selected purposefully and based on theoretical saturation. 

Data analysis has been done in three stages of open, 

central and selective coding. 

Findings: Based on data analysis, 248 primary concepts, 

105 core codes and 33 selective codes were identified. 

Conclusion: In line with the interpretation of the data, 

coding was done in three stages, open, central and 

selective, and the paradigmatic model of allocation 

anomie in the distribution of women's job opportunities 

in Tehran municipality was extracted. 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زنان شغلی هایفرصت توزيع بر موثر عوامل تحلیل
 

 1گودرزی مريم
، اسالمی آزاد دانشگاه، مرکزی تهران واحد شناسی، جامعهگروه 

 تهران، ایران.
   

 *2فروارسته افسانه
، رودهن، اسالمی آزاد دانشگاه، رودهن واحد، اجتماعی علوم گروه

 ایران )نویسنده مسئول(.
  

 3سرابیبقايی علی
، اسالمی آزاد دانشگاه، مرکزی تهران واحد، شناسی جامعه گروه

 تهران، ایران.
 

 چکیده

 ،مردان و زنان بین عادالنه صورت به شغلی های فرصت توزیع: هدف
 محسوب اساسی هایچالش از یکی همواره سازمانها و ادارات در
 توزیع بر موثر عوامل تحلیل حاضر پژوهش از هدف. شودمی

 داده نظریه از استفاده با تهران شهرداری در زنان شغلی هایفرصت
 کیفی روش به که تحقیق این در هاداده آوریجمع برای. است بنیاد

 اب و پیداکرده ادامه "نظری اشباع" به رسیدن تا مصاحبه شد انجام
 از کفایت و گشته ظاهر نیز اصلی هایمقوله بود کار در که تمددی
  .دادمی نشان را نمونه حجم
 حاکم منطقی چارچوب و تحقیق هدف به توجه با :ها روش و مواد

 حوزه از برآمده ای-زمینه نظریه اساس بر پژوهش این در آن بر
 یوهش به مصاحبه، روش از استفاده با هاداده تفسیر و تحلیل کیفی
 رانته شهرداری کارکنان بین از شوندگانمصاحبه هدفمند یا نظری

 اشباع اساس بر و هدفمند صورت به نفر  8 تعداد و شدند انتخاب
 کدگذاری مرحله سه در هاداده تحلیل و تجزیه. شدند انتخاب نظری

 .است شده انجام گزینشی و محوری باز،
 محوری کد 105 اولیه، مفهوم 248 هاداده تحلیل اساس بر  :هايافته

 .شد شناسایی گزینشی کد 33 و
 یمرحله سه در گذاریکد ها،داده تفسیر راستای در :گیرینتیجه

 تخصیص آنومی پارادایمی مدل و شد انجام انتخابی و محوری باز،
 .شد استخراج تهران شهرداری در زنان شغلی هایفرصت توزیع در
 

 زدگیجنسیت جنسیتی، برابری  شغلی، هایفرصت: کلیدی واژگان
 مشاغل جنسیتی تفکیک مشاغل،

 

 09/02/1401تاریخ دریافت: 
 30/05/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول afsaneh304@gmail.com   

 مقدمه
« های شغلیتوزیع فرصت»پیچیده مفهوم  دو یحاو حاضر پژوهش

هر شهای شغلی در ز فرصت. سخن گفتن ااست «برابری جنسیتی»و 
زیرا در برخی از . یستن یآسان ویژه شهرداری تهران کارتهران به

های شغلی به معنای وجود مطالعات و ادبیات موجود مفهوم فرصت
در  شده وتعادل و سازگاری بین عرضه و تقاضای نیروی کار تعریف

های شغلی از تمامی رشتهبرخی دیگر، به معنای زمانی است که 
و  امعه و بازار کار برخوردار باشندری در جهای برابفرصت

چنین در چارچوب سازمانی، زمانی که طبقات شغلی گسترده و هم
دور از مشاغل خاص در داخل سازمان در میان کلیه کارکنان به

دد، های جنسیتی توزیع گرو نابرابری، و کلیشه تفکیک جنسیتی
، رسد در عمل کارکنانکه به نظر میشده است. درحالیتعریف 

مدیران و کارشناسان نیروی انسانی، دامنه این مفهوم خیلی محدود؛ 
ذاری و گو سیاست های جنسیتی، تفکیک جنسیتیو اسیر کلیشه

رو، های نامناسب و غیر کارشناسانه بوده است. ازاینریزیبرنامه
شناسایی صحیح، واقعی و کارشناسانه این مفهوم در جامعه، بازار 

 ینکه به ا یخالل زمان کند. دریت پیدا میها اهمکار و سازمان
از  یکه با تعداد فراهم گردیدفرصت  ینا یافت،پژوهش اختصاص 

کارکنان، مدیران و کارشناسان نیروی انسانی ارتباط حاصل گردد. 
شده  سعیکنند.  یپژوهش همکار یندر ا یرفتند کهپذ آناناز ی بخش

 یندر ایده، حاصل گرد یزانعز ینهمه آنچه به کمک ااست تا 
افراد حداقل  ینکه ابا توجه به آنمطرح شود. از سوی دیگر،  مقاله
 ند، امکانگذارمیدر شهرداری تهران خود را عمر کاری  از یبخش

پژوهشگر  یبرایاتشان، تجربگیری از بهرهبا آنان و  مواجهه
 شده است. فراهم

از گذشته تاکنون  مفهوم بعدی، برابری جنسیتی است که
  ها و، اما با بررسی نظریهو تأثیرگذار بوده است برانگیزچالش

ان از آن برخی ، کهافراد ینا یستهشدن در تجربه ز یکفرصت شر
کارکنان، مدیران )ستاد و صف( و کارشناسان نیروی انسانی مثابه به

های شغلی و توزیع فرصتبندی هستند، نشان داد که قابل دسته
ای اما مفهوم ساده ،رسدبه نظر می مهم یاراگرچه بسبرابری جنسیتی 

که طورییست، زیرا این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بهن
های توان برحسب برابری فرصتیکی از ابعاد برابری جنسیتی را می

اشتغال، نوع مشاغل و سطح پرداخت برای مقدار مساوی کار، بین 
ضعیت جامعه ایران نخستین با توجه به وزنان و مردان بیان نمود. 

های رغم پیشرفتبه ،شود این استسؤالی که به ذهن متبادر می
در های اجتماعی تحصیالت و مشارکت ینهیمحسوسی که درزم
 توزیعشده است، چرا زنان در کشور حاصلویژه میان نیروی کار به

 اندهنتوانستهنوز  ،زنانویژه های شغلی در بین نیروی کار، بهفرصت
را به خود اختصاص  در شهرداری تهران هاای از پستسهم شایسته

ود شناختی بدهند؟ برای پاسخ به این سؤال نیاز به یک تحلیل جامعه
 پیچیدهو  یقعممفاهیم  یندرک ا یعمدتاً در جستجوو این مقاله 

 داده است. در زندگی کاری زنان در شهرداری تهران رخاست که 
رت صواست که نقش زنان و مردان به نیا یتیجنس یز برابرمنظور ا

گذاری شود. به سخن شناخته و ارزش تیبرابر در جامعه به رسم
به  یابیدست یبرابر برا طیزنان و مردان از شرا یبرخوردار گر،ید

شدن در توسعه و  میفرصت مشارکت و سه ،یحقوق اجتماع
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ریزی است برنامه دنیاز منافع توسعه و شرکت در فرا یبرخوردار
های ها و برداشتها، نگرشوجود هنجارها، ارزش ،چنینو هم
زنان و مردان در  یبرا کسانی تیمنظور کسب موقعبه یضرور

 رینتاساسی چنین در کنار برابری جنسیتی، شاید(. هم1جامعه است )
ه و شدنهادینه مطالعه نابرابری اجتماعی است. زیرا نابرابری مسئله

 باورهای از ایمجموعه که افراد از هاییگروه بین ساختارمند
 بتاًنس و یافته مشروعیت کند،می بازتولید و ایجاد را هاآن مند،نظام

 نآ محو برای کمی انتظار احتماالً صورت این شده است؛ درتثبیت
 (.2) داشت خواهد وجود
زنان در  یهای شغلدهد نابرابرینشان می موردبررسی هاییافته

زنان  شتریگمارده شدن ب یعنی یشغل کیاشکال گوناگون مانند تفک
)نسبت  زنان شتریتر، اشتغال بدستمزد و منزلت پایین یدر مشاغل دارا

عالوه زنان در وجود دارد. به رهیوقت و غ( در مشاغل نیمهمردان به
ع با موان یتیریمد یباال هایسمت احراز و حفظ ،یشغل یارتقا ریمس

 موانع نی)نسبت به مردان( مواجه هستند که از ا یشتریب اریسب
 (.3)شود.می ادیای عنوان سقف شیشهبه

 و اجتماعی منابع به زنان و مردان دسترسی در توازن با برقراری
 نهعادال صورتبه بتوانند آنان که شرایطی آوردن فراهم و اقتصادی

 از سوی دیگر،  باشند. داشته فعاالنه مشارکت هازمینه همه در
 گوناگون ابعاد در های شغلیجنسیتی در توزیع فرصت برابری

 نوانعبه بلکه اخالقی، ضرورت عنوانبه تنهانه اقتصادی؛ و اجتماعی
 (.4) .دارد ایویژه اهمیت هاملت پیشرفت و آبادانی سویبه راهی

سازمان ملل متحد، شکاف  یبر اساس گزارش منتشرشده از سو
سال گذشته برطرف نشده و  70زنان و مردان در طول  انیدستمزد م
طور که در حال حاضر بهطوریادامه دارد به ینابرابر نیهمچنان ا

 یزانیدرصد م 77زنان در سراسر جهان،  یافتیحقوق در ن،یانگیم
شده از سوی آمارهای اعالم طبق کنند.می افتیاست که مردان در

نرخ مشارکت اقتصادی مردان بین مرکز آمار ایران تفاوت فاحشی 
درصد و برای 64.1که این نرخ برای مردان چنان ،و زنان وجود دارد

این امر بیانگر وجود توزیع ناعادالنه  درصد است.14.9زنان 
های عرصه درهای شغلی بین نیروی فعال در جامعه است. فرصت

 کهدرحالی است،تر گیری نیز وضعیت نامناسبمدیریتی و تصمیم
 . امادهنددرصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل می 33بیش از 

های مدیریتی قوه مجریه در اختیار زنان درصد از پست 2/5تنها 
رصد از مدیران کشور زن د 3کمتر از که تنها طوریبه .(5)است

 .یابدمدیریتی این میزان کاهش می عالیسطوح در هستند و 
اند، م اجتماعی تالش کردهبرخی از پژوهشگران در حوزه علو

( و همچنین نابرابری 6مشارکت زنان در ساختار اقتصادی کشور)
 (، یا برابری جنسیتی را موردبررسی قرار دهند. 7جنسیتی)

ای که در پیشینه تحقیق در ایران حائز اهمیت از سوی دیگر، مسئله
 ویژه زنان دراست، بررسی چیستی وضعیت اشتغال نیروی کار به

( و 12و  11، 10، 9، 8کار از سوی پژوهشگران بوده است) بازار
 شده است. چگونگی اشتغال نیروی کار کمتر پرداخته
توان سه موضوع اساسی از سوی دیگر، با مطالعه پیشینه تحقیق می

: نخستین موضوع شناخت این نکته است که همه جوامع را دریافت
جنس را به وجود  انسانی، تقسیم مشخصی از نیروی کار بر پایه

اند، هرچند تفاوت وظایف مردانه و زنانه در آورده و پذیرفته

کار جنسیتی های گوناگون، داللت بر عدم وجود تقسیمفرهنگ
طبیعی و ثابت دارد. دوم اینکه تحقیقات نشان داده که برای درک 

های جنسیتی در های جنسیتی در تولید، نیازمند شناخت نقشنقش
اگر به پویایی نقش زنان در توسعه، اعتقاد داشته  خانوار هستیم.

باشیم، باید به ترکیب نقش تولیدمثل با کار تولیدی زنان در قلمرو 
خانه و در فضای جامعه، توجه کرد. سومین یافته مهم این است که 
توسعه اقتصادی آثار گوناگون بر مردان و زنان داشته و اثر آن بر 

 فی بوده است.  بنابراین با توجه به نتایجزنان با استثناهایی، اغلب من
توان بیان کرد، های داخلی و خارجی میبررسی در پیشینه و پژوهش

های گیری یکی از روشالذکر با بهرههای فوقازآنجاکه پژوهش
های شغلی و نابرابری/برابری اند، فرصتکمی یا کیفی سعی کرده

ترکیبی را مدنظر جنسیتی را موردبررسی قرار دهند و کمتر روش 
های شغلی رو، این مطالعه درصدد بررسی فرصتاند، ازاینقرار داده

با تأکید بر برابری جنسیتی در شهرداری تهران با استفاده از روش 
وش گیری از رگر با بهرهترکیبی برآمده است. به عبارتی، پژوهش

ید کهای شغلی را با تأداده بنیاد در نظر دارد، ماهیت توزیع فرصت
یروی ای را در بین نبر برابری جنسیتی و روابط آن با متغیرهای زمینه

کار مشغول به خدمت در شهرداری تهران موردبررسی قرار دهد و 
گامی را در جهت توسعه مرزهای دانش در این حوزه بردارد. به 

ی گر درصدد توسعه دانش موجود درزمینهسخن دیگر، پژوهش
های شغلی در جامعه طرفدار نظام صتچگونگی و چرایی توزیع فر

شناسی است. همچنین در اغلب مردساالری در حوزه جامعه
آمده در داخل و خارج از کشور، موضوع عملهای بهپژوهش

پژوهش بیشتر به نابرابری حقوق و دستمزد مربوط بوده است، و 
های دیگر برابری جنسیتی توجه شده است، کمتر به مؤلفه

های شغلی را با مطالعه در نظر دارد، توزیع فرصتکه این درحالی
ق تر از این نوع )حقوای گستردهتوجه به برابری جنسیتی و در دامنه

و دستمزد( در میان کارکنان مشغول به خدمت در شهرداری تهران 
شناسانه قرار دهد. همچنین، جامعه پژوهش در موردبررسی جامعه

اری تهران، مدیران، کارشناسان این مطالعه، عالوه بر کارکنان شهرد
ذکر است گیرد. شایاننیروی انسانی و خبرگان را نیز دربر می

اند و طور عام به نیروی کار پرداختهازآنجاکه اغلب مطالعات به
اند، کمتر این دو متغیر را در ارتباط باهم موردبررسی قرار داده

های شغلی گر در این مطالعه تالش کرده است، توزیع فرصتپژوهش
را با تأکید بر برابری جنسیتی مورد شناسایی، تحلیل و تبیین قرار 

عالوه ازآنجاکه اغلب این دهد و تا حدودی این خأل را پر کند. به
اند، مطالعات در حوزه اقتصاد و توسعه اقتصادی صورت گرفته

شناسی این گر سعی کرده است، از دیدگاه جامعهرو، پژوهشازاین
 شناسایی، تحلیل و تبیین کند.  موضوع را ،

 
 ها مواد و روش

روش نظریه"های مختلف کیفی، در این تحقیق، از میان انواع روش
 هاییشده است. این روش ازجمله روشانتخاب و استفاده "ی بنیانی

 ها و معانی افرادبرای پژوهشگر است که قصد شناخت منظم دیدگاه
در یک موقعیت خاص را دارند. این روش با خصوصیاتی نظیر 

 کارگیریدرگیری کامل پژوهشگر با موضوع مطالعه و امکان به
ها و امکان آوری اطالعات و دادههای متعدد و چندگانه جمعروش
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ا( هشت زیاد میان نظریه )تحلیل دادههای مجدد و رفت و برگتحلیل
نامند، ها( که آن را روش زیگزاکی میو میدان )گردآوری داده

کوشد تا شناخت نظری دقیقی از پدیده مورد مطالعه برای تحقیق می
فراهم کند. در این روش تأکید بر مصاحبه و مشاهده برای تولید 

افراد های تجربی، جذب محقق در میدان، جلب اعتماد داده
کارگیری هرگونه روش مناسب برای گردآوری موردمطالعه و به

 اطالعات است. 
های اولیه راجع به یک سؤال تحقیق شروع ای با ایدهتئوری زمینه

رش گونه نگاین. شودشده و به تولید گزارش راجع به نتایج ختم می
ند ینام نهاد. این درک فرا« رهیافت نشانه محور»توان به مسئله را می

های خطی، اصول دهد تا در قیاس با طرحمحور، به فرد امکان می
 (.13را با حساسیت بیشتر دریابد )« درون فهمی»ی شناختمعرفت

 رود کهکار میهایی بهدر حوزه پردازیین روش تحلیل برای نظریها
ر محومسئله ایی زمینهیهنظری اثباتی دشوار است. های کمبا رویه

هایی است که به ایجاد و گام دادن مراحل ر ارتباطاست و مبتنی ب
 یهیکنند. در فرایند ساخت نظرمی ساختار نظری یک مسئله کمک

های داده ( 14)و کوربین استراوس  نظر مطابق ای،زمینه
ی لهمرح شده تبدیل و در سه شده به مفاهیم کدگذاریگردآوری
ی یا انتخابگزینشی  کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری

 ییهاستراوس و کوربین، نظر ازنظر(. 15)شوندبه هم متصل می
-، مقوله(کدگذاری باز)ها دادهبندی مفهوم برای ایرویه ایزمینه

، ساخت (کدگذاری محوری(الت دادن بین مقو بندی و ارتباط
کدگذاری )سازد مرتبط می ت را به یکدیگروالکه مق "داستان"

ای گفتمانی از قضایای مجموعه بخشیدن به آن با پایانو ( انتخابی
 .است (مدل پارادایمی)نظری 

الب ق ها دربندی آنها و طبقهدر این شیوه، محقق ابتدا با بررسی داده
سؤاالت تحقیق  یا ای و نیز با ارجاع به سؤالهای متنی و مشاهدهداده

 الکیک سؤسپس مراحل کدگذاری را به تفکند. تحلیل را آغاز می
در مرحله اول یا کدگذاری باز،  .کندت تحقیق شروع میالیا سؤا

برای ( و اسناد هایادداشتها، نوشتهدستمحقق به بررسی متون )
ا استفاده از ب پردازد. محقق،ات میالعدریافت مفاهیم مکنون در اط

اشباع سازد. وی  کوشد تا مفاهیم راهای ثابت، میرهیافت مقایسه
که  یکند و تا زمان گردد که مفاهیم را بازنماییمواردی می دنبال به
دهد. این مفاهیم می ات جدیدی پیدا نشود این کار را ادامهالعاط

نامند. این ها را ذخایر میآن ت یا مفاهیمی است کهالشامل زیرمقو
-ت است. بهی زیرمقوالدرباره ذخایر نمایانگر رویکردهای متعدد

روی یک پیوستار قرار دارند.  ای ابعادند؛ یعنیوه، این ذخایر دارالع
گیرد. کدبندی باز ممکن است می ها صورتدر این مرحله تقلیل داده

ت مفهوم یا کدی الاز سطرها یا جم سطر باشد که به هریکسطربه
مفهوم باید حداکثر فضای مفهومی و معنایی  شود. این کد یاالصاق می

شوند. در ات کدبندی میالعتمام اطاین مرحله  ها را پر کند. درآن
 یوارهتواند برای هر کد اولیه شرحتولید کد، محقق می هر مرحله از

ت عمده از آن استفاده کند. در البنویسد و در ساخت مقو مختصری
کدگذاری باز، محقق باید بر اساس حساسیت نظری مفاهیمی  فرایند

تری و تحلیل بیشی دنبال کند که در فرایند تحلیل ارزش بازنمای را

_________________________________ 
1 . Trustworthiness 

انند. خوگیری نظری میدارند. مفاهیم برگرفته از این طریق را نمونه
 گیری، محقق هم در میدان مطالعه و هم در فراینددر این نوع نمونه

کدگذاری  یمرحله نیز و باز کدگذاری یلهمرح)ها کدبندی داده
ین ا .کندمی گیریاز مفاهیم، معانی و رویدادها نمونه( محوری

 (14یابد)می ادامه هافرایند تا زمان اشباع داده

 

 
 ها و مفاهیمِ اشتروس و کوربین. الگوی روابط میان پدیده1شکل 

 
 احراز کیفیت پژوهش 

استفاده از واژگان اعتبار و روایی کمی  جای( به16گوبا و لینکلن )
جهت ارجاع به ارزیابی  "1اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد"از معیار 

اده، کنند. قابلیت اعتماد به بیانی سکیفیت نتایج کیفی استفاده می
 های یک تحقیق کیفی متکیتوان به یافتهمیزانی است که در آن می

( معتقدند که 16گوبا و لینکلن)ها اعتماد کرد. بود و به نتایج آن
معیار قابلیت اعتماد دربرگیرنده چهار معیار جداگانه اما به هم 

پذیری تائید -3پذیری اطمینان -2باورپذیری  -1مرتبط زیر است: 
 پذیریانتقال -4

رد گیبدین ترتیب، اعتمادپذیری هر چهار معیار یادشده را در بر می
تواند د که در آن یک محقق میشوعنوان میزانی تعریف میو به

های وی ارزش توجه کردن مخاطبان را متقاعد سازد که یافته
های شد در مصاحبه، اوالً نمونهتالش  پژوهش نیدر ا( 17.)دارند

مناسبی انتخاب گردند تا معیار مقبولیت بر اساس توافق متخصصان 
 یو از سوتأمین گردد؛ ثانیاً مراحل تحقیق روشن و مشخص باشند 

 وافقیتتوان به اعتبار یای مگونهاهل فن به یاز سو آن با تائید گرید
ید. این توافق زمینه کسب مالک مشروعیت تحقیق بر گرد کینزد

دهد و نهایتاً ای پوشش میاساس استحکام و جامعیت را نیز تا اندازه
ی عنوان شاخصاینکه شفافیت و قابل فهم بودن مطالب تحقیق، به

 دهد.تحقیق را افزایش میدیگر کیفیت 
 
 

 الف شرایط علی

 
 ب  پدیده

 
 ج  زمینه

 
گرد  شرایط مداخله  

 
های کنش/تعامله  راهبرد  

 
هاو  پیامد  
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 هايافته
ی ی مطالب ذکر شده در اینجا باید به یافت مقولهبا توجه به کلیه

واری که بتوان روابط منظم آن ی خورشیدای دست زد، مقولههسته
ها را در آن دید و محوری بودن آن را در با سایر مقوالت و پدیده

اش، ساخته و پرداخته تفسیریقدرت تبیین باالی آن و اشباع نسبی و 
کرده و نشان داد. مقوالتی که در کدگذاری محوری معرفی و با 

شوند. در این بخش هم باید به پدیده اصلی نام یکدیگر مرتبط می
ها مرتبط داد و به عنوان یک مقوله، به تدریج آن را به سایر مقوله

تواند گر مینهایی، پژوهش ها در پارادایمکرد. پس از تنظیم مقوله
ها را یادداشت کند. با ی فرضی مربوط به رابطه میان مقولهقضیه

ها برای آوری دادهها یا میدان جمعتواند به دادهاین قضیه، فرد می
 اعتباربخشی بیشتر دوباره مراجعه کند.

 
 کدگذاری

ی کدگذاری باز، محوری و ها به سه رویهتجزیه و تحلیل داده
شود. محقق در طول انجام مطالعه در شهرداری انتخابی، انجام می

تهران به طور مداوم در حال رفت و برگشت بین این سه مرحله 
گذاری باز کد ها مهم نیست. بعد از هر مصاحبهاست و توالی در آن

تری از های بعدی با دیدِ تکوین یافتهگیرد تا مصاحبهانجام می
 سرانجام محوری و کدگذاری ادامه در مفاهیم و مقوالت باشد،

 پژوهش مرکزی یا هسته مقوله ارائه و انتخابی کدگذاری فرایند
شود. در این مرحله پژوهشگر پس از طراحی پرسشنامه می طرح

هدفمند برای پاسخ به سواالت تحقیق و با توجه به شناخت از 
شهرداری تهران اقدام به شناسایی افراد آگاه در زمینه توزیع 

 اندیا افرادی که در این خصوص تجربه داشتههای شغلی و فرصت
نمود. برخی از مصاحبه شوندگان به صورت انتخابی و برخی به 
صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت نمودند. برای بررسی 

ها مشاهده ها ومصاحبه ابتدا باز کدگذاری انجام و های خامداده
 1خط ها تحلیل خط بهبرای کدگذاری جمالت یا پاراگراف

شوند. پژوهشگر به دنبال ایده اصلی جمله یا پاراگراف مصاحبه می
های خام باشد و نیاز به خوانش دقیق متن دارد. بعد از ورود دادهمی

های داده ها صورت پذیرفت تا کلیهبندی آنبه یک جدول، طبقه
کنند در کنار شبیه به هم که به مفهوم یا مفاهیم مشابه اشاره می

گیرند. سپس مفاهیم مربوط به آن داده استخراج یکدیگر قرار 
 گردید.

 
 مقوله سازی

در این مرحله، سعی زیادی شد تا مخرجی مشترک از مفاهیم حاصل 
هایی نظیر: تر گردد. معیارو تعداد مقوالت، خالصه شده و شمولی

مرکزیت یک مقوله نسبت به مقوالت دیگر، فراوانی وقوع آن 
ها، و سهولت ربط آن به سایر مقوله ها، جامعیتمقوله در داده
تر، حرکت آن به سمت های آن برای یک نظریه عامروشنی داللت
شود برای که جزئیات مقوله آشکار میای هنگامیقدرت نظریه

ی ای در نظر گرفته شد. در اینجا به یافت مقولهی هستهتعیین مقوله
روابط منظم واری که بتوان ی خورشیدای دست زدیم، مقولههسته

_________________________________ 
1 Line by Line Analysis 

ها را در آن دید و محوری بودن آن را آن با سایر مقوالت و پدیده
اش، ساخته و در قدرت تبیین باالی آن و اشباع نسبی و تفسیری

پرداخته کرده و نشان داد، سپس طبق مدل پارادایمی، مقوالتی که 
شوند در این در کدگذاری محوری معرفی و با یکدیگر مرتبط می

ها مرتبط خواهند شد. در این بخش نخست با مقوله بخش به سایر
ها برای در یک از آنها توجه شد که کدامتوجه به فهرست مقوله

اند، به اندازه کافی هایی که در داستان توصیف شدهبرگرفتن تمام آن
ای به ی یگانهانتزاعی است لذا با توجه به اینکه ظاهرا هیچ مقوله

نام مقوله اصلی را به خود بگیرد سعی در  اندازه کافی وسیع نبود تا
های اصلی شد که مفهومی مناسب و در برای پدیدهانتخاب نامی 

 ی خط اصلی داستان باشد. برگیرنده
 

 تدوین مدل پارادایمی
هایی مدل پارادایمی تحقیق نشان دهنده جریان فرایندها و فعالیت

 پژوهشگر با تجزیه واست که در بستر مطالعه اتفاق افتاده است. 
ی دهیم اصلی و کلیامفها، های اولیه مستخرج از مصاحبهتحلیل داده

 ها و خبرگان شناساییرا با کمک ذینفعان، ذیفن مرتبط با موضوع
نمود. در این پژوهش یک پدیده محوری شناسایی و در مرکز توجه 

 ها به آن مرتبط شوند ومدل پارادایمی قرار گرفت تا سایر مقوله
 ها حول محور آن شکل گیرد.فعالیت

ها باز به پدیدآوردن مقوله درکدگذاریدر واقع پژوهشگر کوشید 
 مند بهبودطور نظامبهرا  هامقوله محوری در کدگذاریبپردازد و 

در مرحله سوم از نهایتاً . شوند ها پیوند دادهو با زیرمقوله داده
ود ب دل پارادایمی پژوهشکدگذاری گزینشی و ارائه م که کدگذاری

 دست یافتیم.« آنومی تخصیص»به مدل پارادایمی 
 

 مدل پارادایمی آنومی تخصیص
ترین مفهومی که در این پژوهش از ادراکات و مهمترین و کانونی

تجارب زیسته کارکنان شهرداری تهران در خصوص توزیع 
هوم مف ها( احصاء شدهای شغلی زنان )با استفاده از تحلیل دادهفرصت

 آنومی تخصیص است.  
 «آنومی تخصیص»در این بخش تالش شد برای ترسیم مدل پارادایمی 

ای، از مفاهیم و خرده مقوالت استخراج شده به عنوان مقوله هسته
در کدگذاری باز استفاده و ارتباط آن را با سایر مقوالت نشان داده 

در  یافتن به ماهیت مشترکشود. هدف محقق در این بخش دست
زیسته  هایتجارب افراد گوناگون بود که در نهایت به توضیح تجربه

 آنان پرداخته شد. 
 پژوهشگر در پاسخ به دو سوال اصلی تحقیق یعنی:

 
های شغلی زنان، از منظر درک و تجربه زیسته توزیع فرصت

 کارکنان شهرداری تهران چگونه است؟ 
از منظر درک و  های شغلی زنان. علل اجتماعی توزیع فرصت2و 

 چیست؟ تهران یکارکنان شهردار ستهیتجربه ز
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های شغلی زنان رسید و با به دو درک متفاوت از توزیع فرصت
-ها و کدگذاریی حاصل از مصاحبههای اولیهتجزیه و تحلیل داده

ای هها، درک و تجربه زیسته کارکنان را نسبت به توزیع فرصت
 بررسی قرار داد.  شغلی زنان در شهرداری تهران مورد

های شغلی زنان در وار فرصتمشاهده شد که تخصیص آنومی
کنندگان به دو توان بر اساس نظر مشارکتشهرداری تهران را می
 حوزه مرتبط دانست:

نابرابری ناشی از انحصارطلبی مردانه که از عواملی چون فرهنگ 
بروز  و مردساالر  نشات گرفته و منجر به بازتولید تفکرات مردانه

شود. این های جنسیتی در محیط کار به نفع مردان مینابرابری
تفکرات در خانواده توسط خود زنان بازتولید شده و به قولی زنان 

 معمار جامعه مردساالر هستند.

ی هامندی از دسترسیزده با بهرهنابرابری ناشی از نظام اداری رانت 
ی هدر دسترسی به فرصتشغلی غیرقانونی و خلط معیارهای عادالنه 

ر های شغلی را برای زنان در بشغلی و در نتیجه توزیع نابرابر فرصت
 .خواهد داشت
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 شرایط علی

 

 انحصارطلبی مردانه

دسترسی نامتوازن در توزیع امکانات به نفع  

 مردان

 مشاغل یزدگتیجنس

  مشاغل یتیجنس کیتفک

 وجود فرهنگ مرد ساالر

 صیتخص ییگرایبخش

 نگرش متمایز جنسیتی 

 

 پدیده آنومی تخصیص

 فقدان سیستم تخصصی توسعه منابع

 آنومی سازمانی

 کژکارکردی سیستماتیک

 پیامدها

 

 کاهش حس وحدت و توسعه فردگرایی

 های ترفیعاحساس کمبود فرصت

 امنی شغلیفشار اجتماعی و نا

 

 رفت منابعهدر

 گری                           خودسرزنش

 عدم سازماندهی تخصصی

 کشینخبه

 یسازمان کیارتباط آنوم ناکارآمد و تیریمد

 
 

 راهبردها

 

 مردانه یادراک فیتحر

 ییگرالیتقلا توام ب یتیجنس یریسوگ

 

 گری زنانهسلطه

 مردان هیعل انهیجویتالف یتعامل یالگو

 پارتی بازی

 دسترسی شغلی غیرقانونی

های ناعادالنه در خلط معیارهای عادالنه با روش

 دسترسی به فرصت

 

 گرشرایط مداخله

 

 خطای سیستماتیک

 پیشداوری گزینشی

 

 ایشرایط زمینه

 

 یستم ساختار

 زده تیساختار جنس

 تیستم جنس

 زدهسیاست جنسیت
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 و همکاران  گودرزی مريم  308

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 «آنومی تخصیص»شرح داستان 
های شغلی توزیع فرصت"یکی از سواالت اصلی پژوهش حاضر 

وده ب "شهرداری تهرانزنان، از منظر درک و تجربه زیسته کارکنان 
-های ناشی از مصاحبهاست و پژوهشگر پس از تجزیه و تحلیل داده

ها و در مرحله کدگذاری محوری که به دنبال یافتن ارتباط خرده 
گر و )شرایط علی، زمینه، راهبردها، شرایط مداخلهمقوالت 
 بود به پدیده محوری آنومی تخصیص دست یافت.پیامدها( 

های ارزش و نامتعارف استانداردهای از ناشی ثباتیِبی آنومی،
-هدیگرآنومی زمین عبارت به. کندمی توصیف را هدفیبی و نامعقول

 و قواعد مرز آن در که است؛ جایی اجتماعی هاینابسامانی ساز
آن  پیامد و شکندمی هم در غیراصولی و اصولی رفتار الگوهای

 سازمان در بحران بروز نهایتاً و انحرافی رفتارهای گیریشکل
شود. پژوهشگر مشاهده کرد کارکنان در شهرداری می اجتماعی

ها های معمول که آنتهران معتقدند هنجارهای معمول با واقعیت
در اجتماعی نفوذ خود را انتظار دارند در ستیز است. هنجارهای 

مشخصی برای پیروی وجود قواعد و قوانین  و  از دست دادهسازمان 
ها، معیارها، روندها و فرایندها هرج و انتصابات مالکندارند. در 

وار مرج گونه و گاهی ناشناخته و در صورت وجود مبهم و آنومی
هستند. پژوهشگر تخصیص نابرابر، نابسامان و غیر اصولی در توزیع 

های شغلی را آنومی تخصیص نامید و سایر مقوالت را حول فرصت
 محور آن تبیین نمود. 

دهد دسترسی ها را موجه جلوه مینابرابر به فرصت آنچه دسترسی
های ها و تخصصها مبتنی بر تفاوت در استعدادها، توانائیبه فرصت

وار افراد است که اصلی مورد پذیرش است لکن تخصیص آنومی
-ها میشود که در ادامه به آنها منجر به پیامدهایی میفرصت

 پردازیم.
شهرداری تهران با تالش در افزایش پژوهشگر دریافت زنان در 

اند شرایط کاری خود را بهبود بخشند و های خود توانستهمهارت
بسیاری نیز به واسطه رابطه با صاحبان قدرت به جایگاه مطلوبی 

اند هرچند این نوع پیشرفت در بین مردان در شهرداری دست یافته
 تر است.تهران بسیار گسترده

های کالن دگرگونی ف هویت خویش در سایۀتعری به بازشاغل زنان 
های سنتی زنان، فرایندی بیاجتماعی پرداختند، اما روند تغییر نقش

بی خویش همچنان با یاها در فرایند هویتچالش نبوده است. آن
عدالتی جنسیتی اما بی اندگریبانبه  ساختار نابرابری جنسیتی دست

خت کشور چیزی نیست که های پایتدر یکی از مهمترین سازمان
رود. اینگونه است که انتظارش از یک کشور در حال توسعه می

های شغلی زنان، به وقتی برای پژوهش در خصوص توزیع فرصت
شود چیزی که بیشترین نمود کارکنان شهرداری تهران مراجعه می

دهد بیشتر در قالبِ میاند هایی که آنان تجربه کردهعدالتیرا از بی
،  «عدم اهمیت به پیشرفت»، « بی عدالتی جنسیتی»تی چون جمال

های عدم وجود زمینه»، « ها و منابعی درآمدعدم توزیع عادالنه»
نادیده انگاری قانون »، « عدم شایسته ساالری»، « تخصصی برای کار

اهمیت »، « های سازمانی و شغلیو مقررات و رقابت مثبت در رویه
« گریاهمیت باالیِ پارتی و البی»، و « تهای قدرنزدیکی به گروه

شان نسبت به کنندگان از نارضایتیاست. اکثریت مشارکت
عدالتی سخن گفتند و اذعان داشتند که در های مختلف بیجنبه

شهرداری تهران عموماً خالقیت و استعداد زنان کشف نشده و توسعه 
طور که اشاره ها بارز است و همانتوجهی به توانمندییابد و بینمی

ی ها در این خصوص در مقولههای مستخرج از مصاحبهشد داده
 جای داده شد. "آنومی تخصیص"
 

فقدان سیستم  -1مفاهیمی که آنومی تخصیص را شکل دادند شامل: 
 -3کژکارکردی سیستماتیک و  -2تخصصی توسعه منابع انسانی 

 آنومی سازمانی می باشند.
 

 فقدان سیستم"در شهرداری تهران  یکی از مصادیق آنومی تخصیص
 باشد.می "تخصصی توسعه منابع انسانی

 
-انسان به عنوان رکن اساسی توسعه سازمانی، در چارچوب فعالیت

مهم و پراهمیت است.  یهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش
ها، در گرو به کارگیری درست امروزه رشد و توسعه سازمان

انسان به عنوان یک عنصر ت. سانی اسمنابع انهای توسعه سیستم
و توجه به منابع ست هانپیچیده برای حفظ موجودیت و بقای سازما

 ت سازمانیه عنوان یک ابزار نیرومند در تغییر و تحوالبانسانی، 
-رسد که بزرگترین سرمایه سازمانه نظر میحائز اهمیت است. ب

ستمی های موفق سرمایه انسانی است. حال در شرایطی که سی
 تخصصی برای رشد، توسعه و بالندگی کارکنان وجود ندارد،

 و در صورت عدم افراد انجام نمی شود ترفیعات براساس شایستگی
 تفاوتی ایجاد خواهد شد.انتخاب فردی شایسته نارضایتی و بی

عدم تطبیق فقدان شایسته ساالری و های ترقی،راهمشخص نبودن 
زمان باعث کم انگیزگی و عدم رشته تحصیلی با نقش افراد در سا

های سنجش کارایی می شود. همچنین عدم وجود معیارها و شاخص
وار نومیآاساسی  الیلیکی دیگر از ددر حوزه منابع انسانی شایستگی 

 در شهرداری تهرانکارکنان  های شغلی در میانبودن توزیع فرصت
 ود.شمیدر واقع در تخصیص منابع انسانی نیز آنومیک عمل  باشدمی
 

ریزی، آقا، فوق لیسانس: واقعیت امر اینجاست که مدیر اداره برنامه
در شهرداری اصوالً سیستمی وجود ندارد که افراد را نسبت به 

هایشان شناسایی کرده و از آنها استفاده مطلوب ها و ظرفیتتوانایی
را به عمل آورد، سیستمی که در ایران چه در شهرداری و چه بقیه 

دولتی حاکم است یک سیستم معیوب و از کار افتاده است ارکان 
-واناییکنند نه تبندی میکه افراد را به نسبت قرابت با مدیران طبقه

ساالری و عدم ایجاد انگیزه ها، متاسفانه عدم وجود شایستههای آن
و زمینه برای رشد کارکنان از لحاظ آموزشی عاملی است که 

-حلقه محدودی از مدیران نگه میهای شغلی را برای یک فرصت

های خود را دارد. در این شرایط من اعتقاد دارم فرد باید توانایی
 افزایش داده و منتظر اتفاقاتی باشم که فرصت را برایم ایجاد کند.

 
به  کسانیبه نظر بنده بحث شانس مسئول اداره رفاه، آقا، دکتری: 

حاضر  میت ای وهوجه وجود ندارد در مجموعه اگر وصل به گر چیه
 ریدر غ یها داربه فرصت یابیدست یبرا یشانس باالتر ،یاشب
 ایذ کاغ ی، بررویکن یمرحله را ط نیا یتوانمی یبه سخت نصورتیا

به  یوجود دارد اما وقت یفراوان یارهایها معبخشنامه و دستوالعمل
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شود و فقط در اکثر موارد گرفته می دهدیانرسد همه آنها عمل می
 قیاز طر مک یلیخ یلید و به ندرت و خوشانجام می یارابطهکارها 

 شود.کار انجام می یاو ضابطه یقانون
 

 "یکی دیگر از مصادیق آنومی تخصیص در شهرداری تهران 
 باشد.می "کژکارکردی سیستماتیک 

 
ها متکی هر نظامی در جامعه کارکرد خاصی دارد که به سایر نظام

بات کنند، به ثکار می درست هااست. وقتی این نظامو با آنها مرتبط 
اتی ثبانجامد. نابسامانی در یک یا چند نظام منجر به بیاجتماعی می
و  ، پیشرفتاختار کژکارکرد بازدارنده توسعهسشود. اجتماعی می

باشد. در واقع برخی از تعالی در سازمان شهرداری تهران می
مند و سازمان به صورت نظام های مشاهده شده در اینکژکارکردی

 ساختاری ایجاد شده که اعتراض در برابر آن ممکن نیست.
 

 یبرا یبه نظر من اعتقادمدیر دفتر مدیرعامل، آقا، فوق لیسانس: 
زنان و مردان وجود ندارد و هر  یبرابر برا طیفراهم کردن شرا

است که  یبر حسب ضرورت در مشاغل ای ردیگیکه انجام م یاقدام
پز عدالت  یبرا یاسیس یهایباز ایزنان انجام دهند  ستیبایم

 یمحور
 

 و ریپذ ستیز یاز داشتن شهرمدیر روابط عمومی، خانم، دکتری: 
چرا که در نهاد  میریگ یهمه افراد فاصله م یبرا یدوست داشتن

 یریگ میتصم یارهایمع میتهران( نتوانست یساز شهر) شهردار میتصم
بیشترین پیامد این است که تا بارانی  میکن یرا از همه افراد گردآور

-ترین وظایف بازمیمی بارد یا اتفاقی در جامعه می افتد از ابتدایی

 انند و خلل ایجاد می شود در مدیریت شهریم
 

 آنومی "یکی دیگر از مصادیق آنومی تخصیص در شهرداری تهران 
 باشد.می "سازمانی 

 
انسانی  -های اجتماعیهای کار به عنوان پدیدهیا محیطها سازمان

در این  توانند دچار ناهنجاری، تعارض و ابهام هنجاری شوندمی
ضعفِ ، کندهایش را به طور شفاف بیان نمیسازمان ارزش شرایط

-شود و به آسانی دستخوشِ بیمشاهده می آنهمبستگی در کلیت 

مبین حالتی است که قواعد  این آشفتگی در حقیقت .شوداخالقی می
ای از رفتاری و هنجارها در سازمان شکسته شده یا در طول دوره

 .دهدسازمان کارآمدی خود را از دست میدر تغییرات سریع، 
 دست آمدههای بهها مقولهپژوهشگر پس از تجزیه و تحلیل داده

 Organizational) سازمانی مرتبط با این مفاهیم را آنومی

anomie)  .نامید  
 یاهنابرابر فرصت عیتوز کارشناس منابع انسانی، خانم، لیسانس:

شود، یموجب عدم توازن و تعادل در شهر و اداره شهر م یشغل
تهران  تیریکه در مد مینیبی. مستندین دیکه با یگاهیکارکنان در جا

 .میشد دهیهم دچار مشکالت عد
 

 از نظر تخصصیکارشناس متخصص امور کارکنان، خانم، لیسانس: 
 بودن یک سازمان قطعا پیش یکاز نظر جنسیتی قطع به یقین آنوم و

 یلشغ گاهیباشد اما جا یخانم اریدر اخت یآید ممکن است تخصصمی
 .خواهد بود ونیآقا اریآن در اخت

 
 «آنومی تخصیص»توصیف اجزای مدل پارادایمی

 
در توضیح پردازیم و ای میدر این قسمت به تشریح عناصر مدل نظریه

های فرعی در مدل خط اصلی داستان درباره هر کدام از مقوله
ها به عنوان شرایط علی، شرایط نهایی و موقعیت آنپارادایمی 

تری گر، راهبردها و پیامدها به طور مفصلای، شرایط مداخلهزمینه
 شود.صحبت می

 
 «:آنومی تخصیص»یشرایط علی مربوط به پدیده

عدالتی جنسیتی را ه در این تحقیق، اکثریت بیافراد مشارکت کنند
باالخره »اند و معتقدند که در سازمان شهرداری تهران پذیرفته

های جامعه ایران وجود دارد و در نابرابری جنسیتی در همه بخش
این نظرات قابل «. ها این نوع نگاه غالب استهمه ادارات و سازمان

گزارش شاخص حتی طبق  رد نیست زیرا که طبق آمارهای داخلی و
 یفعل تیاز وضع یکل ینما کی 2020 یتیشکاف جنس یجهان

، گزارش نیا جیر اساس نتادهد. بارائه میرا  یجهان یتیشکاف جنس
 بوده یتیجنس شکافی کشور جهان در شاخص جهان نیام 148 رانیا

 هایعدالتی فقط در حوزه تفاوتاست. اما باید اذعان داشت این بی
ته های زیسنبوده و کلیه کارکنان )زنان و مردان( از تجربهجنسیتی 

های شغلی سخن گفتند. لکن این خود در توزیع نابرابر فرصت
ای موجود برای زنان ها با توجه به شرایط علی و زمینهنابرابری

 بیشتر قابل لمس و درک بوده است. 
ها های اولیه که از مصاحبهپژوهشگر پس از تجزیه و تحلیل داده

آنومی »استخراج نمود، به عوامل و شرایط علی که به ظهور پدیده 
 انجامید رسیده است که عبارتند از:« تخصیص

دسترسی نامتوازن در توزیع امکانات به نفع  -1انحصارطلبی مردانه: 
 -4تفکیک جنسیتی مشاغل  -3زدگی مشاغل  جنسیت -2مردان 

 وجود فرهنگ مردساالر 
 

 نگرش متمایز جنسیتی  -1 گرایی تخصیص:بخشی

 

ولین به مثابه ا "دسترسی نامتوازن در توزیع امکانات به نفع مردان"
 عامل موثر در آنومی تخصیص:

 اقتصادی هایمشارکت در زمینه مهمی نقش زنان با عنایت به اینکه
از روند  در مشاغل زنان اخیر، سهم هایسال طی و دارند و اجتماعی

کمتر  درآمدیامکانات و اما از  است برخوردار بوده رشدی روبه
در  کمتر از مردان کار آنان برخوردارند و ارزش مردان به نسبت

شغلی  هایفرصتمردان از با  در مقایسه شود همچنینمی نظر گرفته
دانند و می را کار مردانه مدیریت اکثر مرداند. برخوردارن کمتری

و  است در کار کمتر از مردان زنان و کارایی توانایی معتقدند که
 انجام توان زنان که این است حاکم بر جامعه جنسیتی نگاههنوز 

 .ندارند بدنی لحاظ را به سنگین کارهای
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شرایط برای آقایان بهتر است  لیسانس:منابع انسانی، آقا، فوق مدیر
مند شوند، اضافه کاری بیشتر توانند از حقوق بهتری بهرهها میآن

ها اصال وجود ندارد و گیرند که برای خانمبمانند، شبکاری می
اده توان استفبانوان را در یک سری کارهای فنی، یا در سطح شهر نمی

 کرد به خاطر جنس و نوع کار در بدنه شهرداری.
 
بله امکانات و ارشناس متخصص روابط عمومی، خانم، لیسانس: ک

وجود دارد که زنان فاقد آن  ستمیمردان در س یبرا یخاص طیشرا
 ندارندها اجازه دهند اما خانماضافه کار به آقایان بیشتر می. هستند

تعطیل کاری یا مزایای دیگر برای آقایان هست حتی بیشتر بمانند. 
 ها نیست.ولی برای خانم ،هاجمعه

 
به مثابه دومین عامل موثر در آنومی  "زدگی مشاغل جنسیت "

 تخصیص:
جنسیتی، نوعی از مشاغل است که در آن جنسیت، در کنار  مشاغلِ

؛ این شرایط شودعنوان شرط احراز شغل محسوب میسایر شرایط، به
 ایهتوانند به صورت آشکارا یا پنهان در دسترسی به فرصتمی

ها نشان دادند که افتهی .شغلی در شهرداری تهران مدنظر قرار گیرند
 یتقسیم کار کالن جامعهکنندگان معتقدند که اکثر مشارکت

ایران، براساس جنسیت است و این امر به مردان قدرت بیشتری 
مردان نسبت شود و موجب می کندجهت تأمین منافع خود اعطا می

بیشتری دریافت کنند و این نفع منجر به  و امکانات به زنان منابع
   .شودمی خردتفاوت در قدرت بین زنان و مردان در سطوح کالن و 

 زنان و مردان یکیزیتفاوت ف لیبه دلمدیر امالک، خانم، لیسانس: 
که  یخاص طیشرا نیمشاغل و همچن یکه در برخ ییهاتیو محدود

باز مانده و  ییمشاغل اجرا رشیدر جامعه وجود دارد زنان از پذ
 .شودیاختصاص داده م انیمشاغل به آقا نیا شتریب

انه مرد یسازمان یدر کل شهردارلیسانس: مدیر منابع انسانی، آقا فوق
فقط و فقط مردها  ایترند مردها مناسب یکارها برا شتریاست و ب

 توانند در آن خدمت کنند.یم

 
ی ثر در آنومبه مثابه سومین عامل مو "تفکیک جنسیتی مشاغل "

 تخصیص:

تفکیک جنسیتی مشاغل به این واقعیت اطالق میشود کـه مـردان 
های رایج ها که مبتنی بر برداشتانواع مختلف شغل و زنـان در
. اندیافته های برازندة مردان و زنان اسـت، تجمـعدربارة شغل

شود. های عمودی و افقی دانسته میتفکیک شغلی دارای مؤلفه
عمودی بـه تجمـع زنـان در مشاغلی اطالق میشود که فاقد تفکیک 

های اقتدار و مجال پیشرفت است، در حالی که مردان موقعیت
ع کنند. تفکیک افقی به تجمپراقتدارتر و پرنفوذتری را اشغال می

شود. برای های شغلی متفاوت اطـالق میمردان و زنان در مقوله
مشاغل دفتری یکنواخت و مثال، زنان عمدتاً مشاغل خانگی و 

دهند، در حالی که مردان مشاغل تکراری را به خود اختصاص می
 .(563: 1386کنند )گیدنز، ماهرانه را پر مییدی ماهرانه و نیمه

در شهرداری تهران نیز عمدتا به  تصورات قالبی جنسیتی درباره زنان
برای کسب  در مجموع زنان بنـابراینگونه مشاهده شد؛ همین

نسبت به مردان روبه رو وانع بیشتری های بهتر شغلی با مرصتف

بانوان شاغل در شهرداری رسد که بـا وجود این به نظر می هستند.
یز هایی نموفقیت تهران سعی فراوان برای غلبه بر موانع کرده و به

اند لکن همچنان تفکیک جنسیتی مشاغل در جریان دست یافته
 است.

باشد که یمشاغل م یبرخلیسانس: آقا، فوقمعاون مالی و اداری، 
ها نگردد، مردان از عهده آ یفقط توسط زنان تصد ستیبایم

ها مثال شهروندان زن خانم ریبه خاطر راحت بودن سا ای. ندیآیبرنم
 ها باشند..همکاران زن بهتر است دست خانم ای

شهرداری های در بعضی قسمتمدیر امور قراردادها، خانم، لیسانس: 
ها پست خاصی دهند خانمنشانی یا اتوبوسرانی اجازه نمیمثل آتش

که  ییهاتیو محدود یها از نظر توان بدنداشته باشند. چون خانم
 انجام دهند. توانندیدارند نم

به مثابه چهارمین عامل موثر در آنومی  "وجود فرهنگ مردساالر"
 تخصیص:

وسط مردان هدایت و مردساالری یک نظام اجتماعی است که ت
این  .ها زنان نقش ثانویه و انفعالی دارندشود و در آنرهبری می
 ه زنانای ککنند، به گونههای جنسیتی سنتی را ترویج میجوامع نقش

گیرند در حالی که مردان وظایف خانگی را بر عهده  بایستمی
 .دارندلیت تأمین معیشت خانواده را بر عهده ئومس

های مختلف ای از نظریات و ایدهدساالرانه با مجموعهایدئولوژی مر
کند و آن را به همراه است که تسلط مرد را بر زنان توجیه می

پژوهشگر  .دهدهای طبیعی و ذاتی بین زن و مرد نسبت میتفاوت
مشاهده کرد این ایدئولوژی در شهرداری تهران در جریان است و 

 شود.گوشزد میگاهاً توسط برخی مردان به زنان شاغل 

 رانیدرصد مد99لیسانس: کارشناس متخصص کارگزینی، خانم، 
 میارشد است که تصم ریمد نیارشد مرد هستند حاال در منطقه ا

ار اصال به ک یریچقدر اضافه کار بگ یشما کجا کار کن ردیگیم
ل تا مشک شهیکه هم میداشت یرینه. مد ایها اعتقاد داشته باشد خانم

 ،گفت شمارو چه به کاریم امدیم شیها پکار خانم یتو یکوچک
 ریبگ ادی یدارخانه گفتیبزرگ کن به مجردها هم م وهاتبرو بچه

   ی.که ازدواج کن
نگاه مردساالرانه حاکم بر لیسانس: مدیر امور قراردادها، خانم، فوق

است. قانون  نیاز ضوابط و قوان یمختلف و حاکم بر برخ یهارده
 افتیها حق درخانم نکهیمردان هست. نمونه ساده ا نوشتهدست

ها چون معتقدند زن رو ندارند یبکارها و شیوربهره یکسری
 .ستندیخانواده ن شتیمسئول مع

 

همانطور که اشاره شد یکی دیگر از مقوالتی که از شرایط علی 
گرایی تخصیص است که شامل نگرش متمایز باشد بخشیپژوهش می
 باشد.جنسیتی می

 به مثابه عامل موثر بر آنومی تخصیص: "نگرش متمایز جنسیتی"

های صورت گرفته دریافت نگرش جنسیتیِ پژوهشگر بنابر مصاحبه
غالب، ناشی از هنجارهایی است که در جامعه مورد پذیرش آحاد 

ای پذیرفته شده بوده و مردم است. از گذشته محوریت مردان رویه
ال کنند، حهای جنسیتیِ سنتی را ترویج میتاکنون ادامه دارد و نقش

غلی در های شاگر فرد یا افرادی تمایل به برابری نسبی توزیع فرصت
شهرداری تهران داشته باشند و زنان را به عنوان نیروی متخصص 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 17

https://islamiclifej.com/article-1-1511-fa.html


 311  زنان شغلی هایفرصت توزيع بر موثر عوامل تحلیل

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

ت مند گردند تحها نیز بهرهدرنظر گرفته و از توان فنی و اجرائی آن
 برند.نام میاز آن  "نگرش متمایز جنسیتی"عنوان 

 

ها که به خانم میدار یرانیمدلیسانس: معاون مالی و اداری، آقا، فوق
کمتر از مردها  اریها بسجهت که خانم نیاعتماد دارند از ا شتریب

 .زنندیم یرقانونیدست به تقلب و اقدامات غ
در شرکت واحد اتوبوسرانی در طول مسئول اداره رفاه، آقا، دکتری: 

ها هم به عنوان راننده استخدام شدند آقای بیژنی زنمدت مدیریت 
 داد.بها می یلیها خچون او به زن

 
 «:آنومی تخصیص»یای مربوط به پدیدهشرایط زمینه
ای، شرایطی است که راهبردها و اقدامات تحت آن، شرایط زمینه

د، در واقع بسترهای مختلف تاریخی، پردازنبه اداره پدیده می
فرهنگی و سیاسی است که قواعد و الگوهای رفتاری در اجتماعی، 

 ای عبارتند از: گیرند. در این پژوهش شرایط زمینهآن شکل می
 

  زدهتیساختار جنس -1ی : ستم ساختار
 زده : سیاست جنسیتتیستم جنس
 کننده اقدامات و تصورات افراد جامعهالگویی است تعیینساختار، 

روابط و پیوندهایی است که میان افراد، ای از مجموعهو همچنین 
؛ شهرداری باشدها و طبقات مختلف یک جامعه برقرار میگروه

 رفتارهای اجتماعیِبه مثابه یک ساختار اجتماعی بوده و  تهران نیز
ای بنابر باورهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کارکنان تعریف شده

سلسله مراتب در در آن در جریان است. با توجه به لزوم وجود 
ناپذیر ها اجتنابهای متفاوت قدرتی نیز در آنها وجود الیهسازمان

ه شود کاست که در موارد بسیار منجر به توزیع ناعادالنه قدرت می
 سازد.ی حکمرانی برخی بر برخی دیگر را فراهم میزمینه

 
ی موثر بر آنومی ابه مثابه شرایط زمینه "زده ساختار جنسیت "

 یص:تخص

ساختار اجتماعی و فرهنگی همۀ جوامع انسانی به شدت متأثر از 
شوند، ی است که اغلب علمی یا طبیعی نمایانده میتهای جنسیتفاوت

اما در واقع برساختۀ اجتماع هستند و به ویژه متأثر از تصورات 
در واقع ساختارهای اجتماعی  های جنسیّتی هستندقالبی و ایدئولوژی

 د و بخشندههای قالبی جامعه را سامان میو اندیشه هابا کلیشه
بط مرت های جنسیّتیهای جنسیّتی زنان و مردان به کلیشهاعظم نقش

رد ف و شناخت ها و تجربیات زندگی و ارزیابیاست چراکه فرصت
های جنسیّتی و نوع از چگونگی علمکردش در اجتماع نیز از قالب

 .گیرندها تأثیر میتعریف آن
های جامعه از منزلت نطقِ بسیاری از افراد، زنان در بیشتر حوزهدر م

توان اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند و اعتقاد بر این است که نمی
های مهم جامعه را به آنان واگذار کرد؛ حتی بعضی از مسئولیت

های مدیریتی توسط مسئولین اوقات به کار گماردن زنان در پست
بری ی و تبلیغاتی است و کمتر برپایه منطق برابیشتر به صورت نمایش

های یکسونگر و انحصاری، اندیشه .شودبه این مسأله نگریسته می
در کل گفتمان غالب در مسیر تاریخ به   نحوه حضور در اجتماع و

سود زنان نبوده است و از منظر تاریخی این جریانات نگاه منفی به 

در بکارگیری و تخصیص زنان را تقویت کرده است که آثار آن 
 های شغلی در شهرداری تهران نیز مشهود است.فرصت

 
عدم آموزش کارشناس متخصص امور کارکنان، خانم، لیسانس: 

-دهدر خانوا یتا بزرگسال یاز کودک یتیدرمورد عدالت جنس حیصح

 ها وجود دارد.دانشگاه یها، مدارس و حت
 

ها، ش، دانشگاهآموزش و پرورلیسانس: مدیر گزینش، آقا، فوق
جنس مرد را  یهمه و همه برتر یشهر یو فضاها یکار یهاطیمح

 .دهندیمورد توجه قرار م
 
ی موثر بر آنومی ابه مثابه شرایط زمینه "زده سیاست جنسیت "

 تخصیص:
با آنکه موانع اقتصادی و فرهنگی از حضور گسترده زنان در بازار  

در زمره نیروی کار هستند به کنند، اما زنان که کار جلوگیری می
ی فشارهایی برای رفع این موانع دست زده و درعین حال، راهبردهای

غلی های شبرند تا به ارتقاء مشارکت اجتماعی، فرصترا به کار می
نیم ک؛ با این حال مالحظه میو دسترسی به منابع اقتصادی نائل شوند

ت نقش گفتمان غالب در سیاست و فرهنگ جامعه چون: اولوی
های اجتماعی زنان، مرد سرپرست خانوار، مادری و همسری بر نقش

 ها سیطره دارند.اشتغال مضر برای خانواده و ... بر سایر گفتمان
تواند یم ینابرابر ای یبرابر لیدللیسانس: مدیر منابع انسانی، آقا، فوق

ه ب میریگیاز زنان بهره نم یلیخ استیباشد. ما در حوزه س یاسیس
شور ارشد ک یهادر رده دینیببی. و عمدتا سنت یتفکرات مذهب لیدل

هم قطعا  یکنند. در شهرداریم تیهستند که فعال یهم زنان محدود
 است. نطوریهم

در فرهنگ ما و در کارشناس متخصص کارگزینی، خانم، لیسانس: 
خدمت  یمکان برا نیترو امن نیخانه بهتر طیما خانواده و مح نید

 تیاز خانه فعال رونیکه ب یاست که زن نیعتقاد مردان ازنان هست. ا
خانواده بگذارد. در حکومت  یخودش را برا 100 تواندیکند نم

هستند و  ینیما هم اغلب د استمدارانیاست. س نیهم دهیهم عق ینید
از زنان را  یزن در خانه است اگر تعداد کم گاهیکه جا عتقدندم

 یهامتیما آ یعنیو مردم است که  اینشان دادن به دن یبرا مینیبیهم م
 .میکنیم تیمربوط به توسعه را رعا

 «:آنومی تخصیص»یگر مربوط به پدیدهشرایط مداخله
 

گر شرایطی هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل شرایط مداخله
شوند. عالوه بر دو ها متاثر میکنند و راهبردها از آنیا محدود می

گرِ خطای سیستماتیک، ای( عامل مداخلهعامل مذکور)علی و زمینه
شامل پیشداوری گزینشی نیز در پیدایش آنومی تخصیص در توزیع 

 های شغلی موثر بوده است.فرصت
 
 گر موثر بر آنومیبه مثابه شرایط مداخله "پیشداوری گزینشی "

 تخصیص:
 Decision) یریگمیمرتبط با تصم ندیکه در فرا ییهایریگجهینت

Makingاد . افررندیصورت گ یرمنطقیغ ی( ممکن است به شکل
در  کنندیم یمشخص دارند و سع حاتیترج یسر کی شهیهم
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 و همکاران  گودرزی مريم  312

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ها الگو یسر کیتر کنند و معموالً از مسائل را ساده یریگمیتصم
تمایل دارند ها آن .ندیجویم هشده بهر نییتع شیاز پ یهاتمیو الگور

ده ها را تقویت کرهای پیشین آنکه نگرش کنندبه اطالعاتی توجه 
ها قرار دارد، های پیشین آنبا نگرش تناقض و از اطالعاتی که در

شود افراد . در واقع پیشداوری گزینشی منجر مینمایندخودداری می
اطالعاتی که در اختیارشان قرار دارد گرایش پیدا کرده و از آنبه 

هایشان های خود که بر مبنای باورها و نگرشگیریها برای تصمیم
ها منجر به خطای سیستماتیک گیریمند شوند. لذا تصمیماست بهره

 نماید.شده و در کارکرد سیستم خلل ایجاد می
 

پرونده یدارا یکه فرد یصورتدر لیسانس: مدیر گزینش، آقا، فوق
به  ریدرست، تاث ایباشد، چه به غلط و  ینظارت یدر واحدها ییها

او  یبهتر برا یهاتیاو و کسب موقع شرفتیدر عدم امکان پ ییسزا
 .دارد

از کسب  یها فردسال یگاه مدیر دفتر مدیرعامل، آقا، فوق لیسانس:
نسبت به  رانیمد یریسوگ لیماند به دلیباز م یبهتر شغل تیموقع

 نفر کی
 

 «:آنومی تخصیص»یراهبردهای مربوط به پدیده
زیستۀ  تجربیات از آوری شدهجمع هایمصاحبهپس از تحلیل 

ای هدر توزیع فرصت نابرابری جنسیتیبرابری یا  کنندگان ازشرکت
شهرداری تهران، در منجر به پدیده آنومی تخصیص  شغلی زنان

 هایی به شرح ذیل ظهور پیدا کرد:راهبردهای آنان در دسته
 

 گراییسوگیری جنسیتی توام با تقلیل -1تحریف ادراکی مردانه: 
 جویانه علیه مردانالگوی تعاملی تالفی -1گری زنانه: سلطه

خلط معیارهای عادالنه  -2دسترسی شغلی غیرقانونی  -1پارتی بازی: 
 ها های ناعادالنه در دسترسی به فرصتبا روش

 
گر بنابر مشاهدات خود مایل است راهبردهای کارکنان را پژوهش

استراتژی و  -1های شغلی زنان به دو دسته در توزیع فرصت
استراتژی و  -2راهبردهای مردان در برابر پدیده آنومی تخصیص و 

بندی نماید. راهبردهای زنان در برابر پدیده آنومی تخصیص تقسیم
مسیری میانبری برای دسترسی به دنبال کنند بهبرخی نیز تالش می

 های بهتر باشند.موقعیت و فرصت
 
ی به مثابه راهبرد آنوم "گراییسوگیری جنسیتی توام با تقلیل "

 تخصیص:
منجر که  یریسوگ ینوعها پیدایش ها و تحلیل آنپس از مصاحبه

صص ها و تخاز سوی مردان نسبت به توانایی یرمنطقیغ استنباط به 
ها تابعی از دنیای ادراکی ایان شد. رفتار و کنش انسانبانوان بود نم

محیط  و ادراک نیز بر مفروضات انسان دربارههاست ها از پدیدهنآ
اغلب شخصیت،  ای که عضو آن هستند مبتنی است. مردانو جامعه

جود وو با  کردهرا به شکلی تحریف شده درک  بانوانعمال اَ و رفتار
های زنان را مورد فعالیتای شدهتعیین باورهای از پیش وها نگرش

 دهند.ارزیابی زود هنگام قرار می

یی از باورهای فرهنگی و مجموعههای جنسیتی این سوگیری 
شان بر زنان مردان به معنای برتری گرفته در ذهناجتماعی شکل

گرایی به تابعی از فرهنگ، سنت و اعتقادات جامعه توام با تقلیل
ها و عدم ها، تخصصاهمیت جلوه دادن توانایی معنای کوچک و کم

 های مدیریتی است از جمله:توانایی مدیریت توسط بانوان در بخش
 

خانمی بود که مثال دکتری لیسانس: مدیر امور مالی، آقا، فوق
 نبوده ییولی کال خیلی راهکاری نبوده، ادم اجرا خوندیشهرسازی م

و  یدر بحث شهرساز دیبده، خانم که نبا یو نتوانست راهکار
 .کار کند یمعمار

 
های ها سمتاز خانم یبه بعضلیسانس: مدیر گزینش، آقا، فوق

مدیرکلی و شهردار منطقه هم دادند که مشکل تخلف پیدا کرد و 
 .ستندیاز تخلف ن یمثتثن یلیها هم خکمیته انظباتی هم رفت. خانم

 
 ابه راهبرد آنومیبه مث "الگوی تعاملی تالفی جویانه علیه مردان  "

 تخصیص:
پژوهشگر در بحث راهبردهایی که زنان در برابر پدیده آنومی 

گری زنانه کنند به استخراج مقوله سلطهتخصیص اتخاذ می
(female domination)  دست یافت که از مقوله فرعی

 الگوی تعاملی تالفی جویانه علیه مردان نشات گرفت.
 برای یک شخص شال، تشودبرداشت می گریسلطهآنچه از مفهوم 
و قرار گرفتن در مرتبه باالتر سلسله مراتب مبنی بر کنترل دیگران 

بر آن است که های جنسیتی ساس نظریهسلطه، در جوامع است؛ ا
زنان در بازار کار، خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط  تابعیِ موقعیتِ

ر آن زنان تابع و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که د
-لکن در پژوهش حاضر پژوهشگر به پدیده سلطه مردان هستند.

گری از نوع زنانه آن برخورد که بر اساس آن برخی از بانوان در 
ی نیز گرپذیر نیستند بلکه به سلطهشهرداری تهران نه تنها سلطه

 پردازند. می
 

با ها خانم یسر کلیسانس: یکارشناس منابع انسانی، خانم، فوق
 .آن را ندارند تیو ظرف رندیگیاستفاده از ابزار زنانه خود پست م

 
 EQها برعکس گذشته خانملیسانس: مدیر گزینش، آقا، فوق

است  بهتر ایکنند یدارند و از آن به نفع خودشان استفاده م یباالتر
 .کنندیسواستفاده م مییبگو

 
به  یگرزنان با عشوه یبعضلیسانس: مدیر منابع انسانی، آقا، فوق

 چیکه بدون ه یاساله 5-24رسند، مثل خانوم یخود م یهاخواسته
ارشد ما شد و  ریدر سال دوم خدمتش مد یگرو با عشوه یاتجربه

 .به پرسنل خودش کرد شدیکه م ینیهر توه
 
 به مثابه راهبرد آنومی تخصیص: "دسترسی شغلی غیرقانونی  "

-بایست شرایط دستیابی به فرصترد میدر مسیر ارتقاء شغلی هر ف

های شغلی مناسب به طور قانونی و سیستماتیک مطابق با 
االجرا بودن آن نیز بر همگان روشن ها موجود و الزمدستورالعمل
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ها مشخص شد دست آمده از مصاحبهباشد لکن بنابر اطالعات به
غیرقانونی و هایی ها و قوانین راهرغم وجود برخی دستورالعملعلی

های ها برای برخی افراد در دسترسی به فرصتنامهخارج از شیوه
را تحت عنوان دسترسی بهتر شغلی وجود دارد که پژوهشگر آن

هایی از مواردی که شغلی غیرقانونی نام نهاد. نمونه
 باشند: ها اشاره نمودند به شرح ذیل میکنندگان به آنمشارکت

 
-یرشد و تحول دستخوش پارت لیسانس:فوقکارمند بازرگانی، آقا، 

که شما در  یدر صورت، شودیارشد دستگاه م رانیو رابطه مد یباز
 ی.دار یادیرشد ز یجا یریقرار بگ یخوب میت

 
 یکه عدالت اجتماع یر حالتی: دخانم، دکتر ،یروابط عموم ریمد

 شتریب شانیهاها و مهارتییوجود داشته باشد، افراد هر چقدر توانا
هر  طیشرا نیدر ا یبرخوردارند ول یشتریب یهاباشد از فرصت

رخوردار ب یشتریاز شانس ب دیتر باشکینزد یتیریچقدر به حلقه مد
 .بطو مدرک و تخصص مرت تیبا وجود عدم صالح یحت دیهست

 
های ناعادالنه برای دسترسی به خلط معیارهای عادالنه با روش "

 می تخصیص:به مثابه راهبرد آنو "فرصت شغلی

ها مشاهده پژوهشگر در تحقیق حاضر و پس از تجزیه و تحلیل داده
ها که برای کلیه رغم وجود برخی قوانین و دستورالعملکرد علی

االجرا است، امکانات و معیارهای کارکنان شهرداری تهران الزم
ذا باشد، لای وجود دارد که در دسترس برخی از کارکنان مینانوشته

گی، به وضوح در پی یافتن راهی برای عالوه بر خودتوسعهای عده
های قدرت و پارتی بازی به منظور دسترسی به اتصال به گروه

خلط "های نابرابر هستند که به تعبیر پژوهشگر منجر به فرصت
 هایهای ناعادالنه برای دسترسی به فرصتمعیارهای عادالنه با روش

ها کنندگان به آنردی که مشارکتهایی از مواشود. نمونهمی "شغلی
 باشند: اشاره نمودند به شرح ذیل می

 یکه م ارهایمع نیاز ا یبرخ: سانسیامور قراردادها، خانم، ل ریمد
 و التیتحص ها،یباشند توانمند یعادالنه و منطق یارهایتوانند مع

وجود آشنا و  رینظ گرید یافراد هستند اما برخ یفرد یهاتیقابل
 افتیدر یپرداخت رشوه و رانت برا ستم،ینفوذ در س یافراد ذ
ه ب یابیدر دست لیعوامل دخ ریو ... از سا تیجنس ،یشغل یهافرصت

 وجود دارند. یهستند که به صورت ناعادالنه ا یشغل یفرصت ها
ها هست که از ارتقاء گروه یبعضمسئول اداره رفاه، آقا، دکتری: 

 یلیمدرک تحص ای یابقه کاراست مثال بر اساس س کسانیهمه  یبرا
چه  یرو میدانیهست. ما نم یدیها صالحدارتقاء گروه یو بعض
دام و اصال بر اساس ک به بعضی نه، ردیگیها تعلق میبه بعض یحساب

 است. اصل و منطق
 «:آنومی تخصیص»یپیامدهای مربوط به پدیده

 
 تهداش متعدد پیامدهای های شغلیوار فرصتتوزیع و تخصیص آنومی

 این است قرارگرفته کنندگانمشارکت اشاره مورد برخی که است
 پیامدها عبارتند از:

احساس کمبود  -1کاهش حس وحدت و توسعه فردگرایی: 
 فشار اجتماعی و ناامنی شغلی  -2های ترفیع فرصت

عدم سازماندهی تخصصی  -2گری خودسرزنش -1هدر رفت منابع: 
 یسازمان کیمد و ارتباط آنومناکارآ تیریمد -4کشی نخبه -3
 به مثابه پیامد آنومی تخصیص: "های ترفیعاحساس کمبود فرصت "

پژوهشگر مشاهده نمود از پیامدهای آنومی تخصیص احساس کمبود 
ها به شکل باشد و بر اساس توزیع فرصتهای ترفیع میفرصت

آنومیک، انسجام اجتماعی کاهش یافته و افراد رشد و ارتقای خویش 
را منحصراً در تنزل یا عدم حضور دیگری و یا دستیابی از طرق 
غیرقانونی و خارج از عرف می بینند. با توجه به دستیابی کمتر زنان 

ها و ناامیدی به آینده شغلی های شغلی حس کمبود فرصتبه فرصت
 بهتر در زنان بیشتر از مردان مشاهده شد.

 
 یهمه ما براس: کارشناس متخصص روابط عمومی، خانم، لیسان

 اینفر بازنشست شود  کیتا  میو گرفتار میارتقاء گروه منتظر
 مینک دایاو دست پ گاهینکرده فوت کند که ما به پست و جا ییخدا

افراد  لی،  انتقال و تنزیها گاها اندک بوده که با بازنشستگفرصتو 
 .دیآیبوجود م دیمشاغل جد جادیو ا
 به مثابه پیامد آنومی تخصیص: "فشار اجتماعی و ناامنی شغلی "

خرده مقوله فشار اجتماعی و ناامنی شغلی از پیامدهای آنومی 
که  افتدمانی اتفاق میزاامنی شغلی توان گفت نتخصیص است. می

کنند ثبات شغلی آنان در خطر است. در کارکنان احساس می
افرادی که از عدم امنیت و اطمینان شهرداری تهران مالحظه شد 

 هشوندکی را متحمل میفشار برندرنج مینسبت به حفظ شغل خود 
سط شده تو اشاره موارد . برخیکنددر افراد ایجاد تنش یا پریشانی می

 عبارتند از: کنندگانمشارکت
 

به دلیل نداشتن امنیت شغلی هر مدیر روابط عمومی، خانم، دکتری: 
ست آمده و کند جایگاهی که دارد با مصائبی به دکارمند حس می

ها و حتی با دیدن و لمس این نابرابریکه  گیردمورد تهدید قرار می
 .شودمعضالت، مسائلی ساطع می

 
لیسانس: فرصت شغلی برای من کارشناس منابع انسانی،خانم، فوق

بسیار کم بوده و ناچارم هرجا که دستور بدهند کار کنم،با این 
شهرداری هم اوضاع کار  ها باید زندگی را گذراند، بیرون ازهزینه

 خوب نیست ناچاریم کنار بیاییم .
 
 به مثابه پیامد آنومی تخصیص: "خودسرزنشگری "

ها پژوهشگر دریافت یکی دیگر از ها و تحلیل مصاحبهدر بررسی
پیامدهای آنومی تخصیص هدررفت منابع است که سبب شده در 

کنندگان دیده شود. نتیجه آن خودسرزنشگری در برخی از مشارکت
بدون در نظر درونی دارند که و منتقد  سرزنشگر یکاین افراد 

دم توسعه شغلی خویش گرفتن شرایط محیطی خودشان را مقصر ع
 دانند. می
 

 ترشیتالش من بکارشناس متخصص روابط عمومی، خانم، لیسانس: 
 همهنیا یط دیخودم بوده، شا یلیتحص نهیدر زم شرفتیپ یدر راستا

 .کردمیرا امتحان م یگریسال بهتر بود حوزه د
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 به مثابه پیامد آنومی تخصیص: "عدم سازماندهی تخصصی  "
بینیم عدم تناسب عدم سازماندهی تخصصی میدر خرده مقوله 

تخصص و شغل مورد تصدی به وفور در شهرداری تهران دیده 
وری کارکنان و استفاده رود برای افزایش بهرهشود؛ انتظار میمی

ها در راستای اهداف سازمانی از ها و توانایی آنبهینه از ظرفیت
 افراد متخصص بهره جست.

که در  میدار یافراد توانمندانم، لیسانس: مدیر امور قراردادها، خ
 ینیشگوشه لیشوند اما به دلیخودشان ماهر محسوب م یرسته شغل
 شرفتیشوند و امکان پینم دهیاز مرکز هرگز د یریگو کناره

به مراکز  کیها نزدخانم دهندیاجازه نم. در کل خیلی ندارند
 . قدرت شوند

 
 تخصیص:به مثابه پیامد آنومی  "کشینخبه "

گذار و پیشرو که در بینیم افرادی تاثیرکشی میدر خرده مقوله نخبه
ها موجب های مختلف متخصص هستند و تولیدات ذهن آنحوزه

شوند، شود گاهی به حاشیه رانده میپیشرفت و توسعه جامعه می
که هم مردان و هم زنان دچار آن هستند لکن پژوهشگر این پدیده 

 ن بین زنان شاغل بیشتر مشاهده نمود.را در شهرداری تهرا
 رویتعداد ن نیبا ا یشهردارلیسانس: مدیر دفتر مدیرعامل، آقا، فوق

ار کن ایدارد اما متاسفانه اکثر اونها رو  یادیفوق متخصص ز یهاادم
. بخصوص در بحث دنیکارشناس ساده م یهاسمت ایگذارند یم

د. دنعمل کر یقو یلیخ نجایها در اخانم یزیرمربوط به برنامه
 کارسال  16 15شد و ما تازه بعد از  یزیرکه معاون برنامه یخانم
 رآبشویز یهست، ول یچ یزیربرنامهمعاونت اصال کارِ میدیفهم

 .زدن
 
به مثابه پیامد  "یسازمان کیارتباط آنوم ناکارآمد و تیریمد "

 آنومی تخصیص:
انجام آن در سطح فقدان موفقیت در انجام وظایف و یا ناکارآمدی 

و مدیران ناکارآمد مدیرانی هستند  غیر قابل قبول تعریف شده است
لذا  دارنددر مدیریت سازمان که عملکرد ضعیف و سطح پایینی 

سازمانی شده که در چنین شرایطی  سست شدن همبستگیمنجر به 
تعهدات کارکنان نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان نادیده 

کنندگان در هشگر بر اساس نظر مشارکتشود. پژوگرفته می
های شغلی به صورت شهرداری تهران مشاهده نمود تخصیص فرصت

ی مدیریت ناکارآمد بوده و ارتباطات سازمانی آنومیک در نتیجه
 نیز در سطح ضعیفی از همبستگی قرار داده است.

ها نابرابر است و فرصت عیقطعا توزمدیر امالک، خانم، لیسانس: 
که با چشم  امدیپ نیدارد و مهمتر امدیوجود ندارد که پ یبرابر

ود و شیدر سازمان، شرکت، منطقه و ... م یزگیانگیب جادیا مینیبیم
 .کندیم فیرا تضع یخدمت هیروح

 نینابرابری موجب از بلیسانس: کارشناس منابع انسانی، خانم، فوق
 یانسان یروی، هدر رفتن نیآمدن راندمان کار نییپا زه،یرفتن انگ

 .مینیبیشود که به وفور میم
 

 گیرینتیجه 
های فرصت عیتوز یشناختجامعه لیتحلپژوهش حاضر با هدف 

تفاده از با اس تهران( یدر شهردار یتیجنس ی)با تأکید بر برابری شغل
 ای یا داده بنیاد انجام شده است. نظریه زمینه

 آگاه است که در ،کندمینابرابری شغلی را تجربه  که فردیهنگامی
دوران کاری خود با ساختار نابرابری جنسیتی دست به گریبان 

های جنسیتی، خواهد بود. تفکیک جنسیتی مشاغل، ایدئولوژی
های جنسیتی، عوامل زدگی مشاغل و حضور پابرجای کلیشهجنسیت

ند. باشساز توزیع نابرابر شغلی در محیط کاری میای و زمینهریشه
ساختار نابرابر به توزیع نابرابر قدرت و فرصت به نفع وجود این 

خورد و احساس محرومیت، کاهش عاملیت و انگیزه ای رقم میعده
کنندگان در پژوهش را با سازمان منجر و ارتباط آنومیک شرکت

در سطح جامعه، آموزش و پرورش، های جنسیتی کلیشهشده است.
 اند و براعی فراگیر شدههای متقابل اجتمها و هم در کنشدانشگاه

شان های زندگیدرک کنشگران از جنسیت در تمامی عرصه
ز ا در سازمانکه  رفتاریهای ویژگیتاثیرگذار است. بر این اساس 

رود محصولی از فرایند اجتماعی شدن است که مشاغل فرد انتظار می
 کنند.را نیز زنانه و مردانه توصیف می

 

شهرداری غالباً در نظر دارند شرایط کاری در سطوح ارشد مدیریت 
را برای بانوان با انجام امور روتین به یک روال ثابت و با کمترین 
تالش و خالقیت نگاه دارند. برای شرایط خوشایندِ خویش از هر 

گری استفاده کرده و خویشان خود را بر کارها گونه رانت و البی
مانا شرایط برقراریِ اند. از مصلحت آیندگانِ خود که هگمارده

و خالق در مندی از تخصص افراد علمی شایسته ساالری است و بهره
مناصب و امور برای پیشرفت واقعیِ سازمان، جلوگیری به عمل 

ریزی توسعه را از افراد توانمند جامعه دریغ اند و شرایط پایهآورده
 اند.کرده

سیتی شده ناشی پذیری جنی مردساالر، جامعهزدهایدئولوژی جنسیت
زده مبتنی بر ارجحیت زده و سیاست جنسیتاز ساختار جنسیت

اشتغال مردان، دسترسی نامتوازن در توزیع امکانات و شغل را به نفع 
های مردان منجر شده است. همچنین نگرانی مدیران از مسئولیت

های آخر برای کاندید ناشی از ازدواج و بارداری، زنان را در رده
دهد و آنان را از احراز های مدیریتی و کلیدی قرار میستشدن در پ

مشاغلی که دارای پایگاه باالتر و دستمزد بیشتری هستند محروم 
کند؛ این برتر انگاشتن نقش مادری و همسری نسبت به نقش می

ای سیستماتیک به تقویت مردساالری در اجتماعی بانوان به شیوه
ای است که اعتراض ط به گونهشرای شود.ها منجر میتوزیع فرصت

ن عدم امکا»در برابر آن ممکن نیست و شرایط غالبی وجود دارد که 
کنون برای آنها مهیا کرده و بازخورد مثبتی را از گذشته تا« انتخاب

 شان از کارمندی در شهرداری تهران فراهم نیست.برای انتخاب
مل مهم در ساالری که از عواپژوهشگر مشاهده نمود فقدان شایسته

وری نیروی انسانی در جهان امروز است سبب گردیده افراد بهره
انگیزه خود را برای رقابت سازنده جهت نیل به ارتقای فردی و 

ان که در این فضا آنومی سازمانی، رشد سازمانی از دست داده
گذاری نامناسب، نامتوازن، عدم انطباق فرد با سازمان، سیاست

 .ت ناکارآمد اجتناب ناپذیر استکاهش اعتماد و مدیری
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توان گفت وضعیت آنومیک اغلب با مندی از نظر مرتون میبا بهره
هـا دارای همبستگی است که واکنش به فقدان نابرابری فرصـت

شود. آن چه فرصت، اغلب ارتباط آنومیک سازمانی را نمایان می
اوت فکند فرصت مبتنی بر تها را موجه جلوه مینابرابری در فرصت

در توانـایی و اسـتعداد اسـت بدین معنی که برخی از مشاغل که 
برای جامعه و پایداری آن ضرورت بیشتری دارد، برای احراز آن 

های ویژه و توانمندی و استعداد باالتر الزم هم افرادی با قابلیت
اسـت، اما آنچه منجر به ناهمنوایی افراد و ایجاد ارتباط آنومیک 

های زات مبتنی بر ساختارهای نابرابر و دسترسیشود امتیـامی
ند. کها را نابرابر تقسیم مینامتوازن در توزیع شغل است که فرصت

توان گفت آنومی تخصیص بدین معناست که در وضعیت پس می
موجود هنجارهای معمول جامعه با آنچه در واقعیت وجود دارد در 

 ار و عمل کارکنانستیز قرار گرفته و معیارهای روشنی برای رفت
های شغلی مناسب وجود ندارد، افراد برای ارتقاء و کسب فرصت

های قدرت به درستی از قوانین پیروی دارای قدرت یا متصل به گروه
های مناسب و باالخص در سطوح ارشد کنند و تخصیص فرصتنمی

 شود.مدیریتی به صورت آنومیک انجام می

دی جنسیتی چافز در بحث همچنین با بازگشت به نظریه قشربن
بینیم که زنان به طور ملموسی مربوط به طبیعت سازمان کاری می

در وظایف ارزشمند سهم نداشته، دیگران به راحتی جایگزین آنان 
 (1988شوند و تفکیک جنسیتی در مشاغل وجود دارد. چافز)می
 بر زنان آن در که است نداشته وجود وضعیتی گاههیچ گویدمی

 این به تا باشند داشته تسلط مردان بر مدتطوالنی و مندنظام مبنایی
 به دیدش نابرابری تا تقریبی برابری از پیوستاری در جوامع ترتیب

  باشند. داشته تفاوت باهم مردان نفع
های شغلی، تمهیدات ازجمله موضوعات مهم در حوزه توزیع فرصت

مطلوب در سیاستی و قانونی اندیشیده شده، جهت تحقق وضعیت 
توان دخالت زدگی را میها است. سیاستنظام توزیع فرصت

غیرسازنده نظام قدرت و سیاست در دستگاه مدیریتی کشور و 
جایگزین نمودن معیارهای سیاسی به جای معیارهای شایستگی 

زده، تصمیمات بیش از آن که مبتنی جنسیت تعریف نمود. در سیاستِ
می شهروندان باشند، ریشه در بر رویکردهای علمی و منافع عمو

رویکردهای ایدئولوژیک و شخصی مدیران دارد، وقتی مدیران با 
یریتی های مدشوند، تواناییهای جنسیتی انتخاب میتاکید بر سیاست

گیرد و کیفیت ها در درجات دوم یا چندم اهمیت قرار میآن
ه شکند. دالمانت نیز معتقد است تقریبا همیمدیریت تنزل پیدا می

 شده است.سیاست مطابق با منافع مردانه تعریف
گذاری فرآیندی است که منجر به در این پژوهش منظور از سیاست

استفاده بهینه ازکلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر سازمان 
گیری در دل این مفهوم تصمیم .شودبزرگ شهرداری تهران می

ر بر یک انتخاب است. مدیران ارشد نهفته است و هر تصمیمی ناظ
های شخصی، مذهبی، حزبی و سیاسی متفاوت لذا مدیران با دیدگاه

های مختلف اقدام به انتخاب و بکارگیری زنان و یا به در موقعیت
ها، کنند. برخی از آنان با تحلیل قابلیتحاشیه راندن آنان می

های موجود، امکانات را برای حضور پذیریها و آسیبتوانمندی
ثر زنان و ایجاد فضای مناسب به سمت وضعیت مطلوب فراهم مو

ا ساز آنان ریافتن به سطوح تصمیمساخته اما برخی به محض دست

-های شغلی بهتر خارج میاز گردونه شانس برای دستیابی به فرصت

کنند. برخی از مدیران با اشتغال زنان خارج از خانواده مخالفند و 
 ش پارسونز که معتقد است تفاوتبا نگاهی به نظریه تفکیک نق

است  آنان زیستی هایتفاوت از ناشی خانواده در شوهر و زن نقش
بنا  است و زنان عاطفی – احساسی زن، نقش و ابزاری مرد، و نقش

در تولیدمثل، غریزه پرورش دیگران را  شانبیولوژیکی وضعیت بر
ها را برای ایفای نقش پراحساس در خانواده دارند که این غریزه آن

یابیم معتقدند مادر باید به نقش درمی سازد.ای کامالً شایسته میهسته
 الزامیست. نقش بین زن و مرد عاطفی خود برسد و وجود تفکیک

احساس ناامنی و فشار  ها به شکل آنومیک،بر اساس توزیع فرصت
کنندگان و با شدت بیشتری در بین اجتماعی به شدت در مشارکت
ع، های ترفیی احساسِ کمبود فرصتزنان شاغل دیده شده و در نتیجه

انسجام اجتماعی کاهش یافته و افراد رشد و ارتقای خویش را 
منحصراً  در تنزل یا عدم حضور دیگری و یا از طرق غیرقانونی و 

ای از افراد که مستعدتر و بینند. در این مسیر عدهاز عرف می خارج
د از تواننها و عالیق متفاوت دارند و میتر هستند و تواناییمتخصص

اجتماعی نیز متفاوت باشند بنابر اصل  –نظر موقعیت اقتصادی 
توانند موقعیت بهتری در سلسله مراتب گذاری هوچشیلد میتفاوت

. در این شرایط کارکنان برای دستیابی به نابرابری بدست آورند
مصالح شخصی و تحقق اهداف شغلی خود بدون لحاظ کردن دیگران 
به صورت خودمدار و خودخواهانه صرفاً به دنبال تامین منافع 

 توجهی بهخویش بوده که این امر منجر به نبود احساس تعهد و بی
نی منافع جمعی خواهد شد. همانطور که در بحث کنش عقال

توان گفت زمانی که حس شود، میمعطوف به هدف وبر مشاهده می
م یابد، هوحدت و همبستگی در فرد کاهش و فردگرایی افزایش می

اهداف و هم وسایل دستیابی به هدف برحسب محاسبه دقیق سود و 
 گیرد. زیان صورت می

تر سلسله مراتب قدرت رسد افرادی که در طبقات پایینبه نظر می
هایی که در بودن فرصت عیت قرار دارند به علت کمو موق

قادر نیستند تمام توانایی و استعدادهای خود را  باشداختیارشان می
ی احساس حقارت امکان دارد غیر شکوفا یا ارائه کنند و در نتیجه

 اخالقی رفتار کرده و باعث هدررفت منابع و امکانات نیز بشوند.
ی که از طریق زنان دهدبررسی نشان میهای این که یافته گونههمان

 های اجتماعی باالتری دارندحمایتهای شغلی غیر قانونی دسترسی
ز مندی اای نیز با بهرهعده بهتری برخوردارند و های شغلیفرصتاز 

ای هی جنسی خود به عنوان ابزاری برای دستیابی به فرصتسرمایه
ها دارند. بنابر نابرابریها و مناسب شغلی سعی در گذر از محدودیت

نظر کاترین حکیم در حال حاضر سرمایه جنسی هم برای زنان هم 
های برای مردان همان ارزشی را دارد که سایر دارایی

ی فرهنگی( از اقتصادی و سرمایهی اجتماعی، سرمایهشخصی)سرمایه
هایی که زنان دسترسی مند هستند. در جوامع و دورهآن بهره

های اقتصادی، اجتماعی و انسانی دارند، این رمایهمحدودی به س
کند ممکن است به همین دلیل سرمایه برای زنان نقش حیاتی پیدا می

باشد که زنان در طی تاریخ تالش بیشتری برای دستیابی به این 
شود، ای که به افراد نگریسته میاند و بر شیوهکردهسرمایه می

شود، تاثیر ها برخورد میا آنشود و بها قضاوت میی آندرباره
پژوهشگر در این تحقیق مشاهده کرد برخی زنان . (18فزاینده دارد.)
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های ظاهری و اجتماعی موفق به کسب با استفاده از جذابیت
شوند و آن را تحت های شغلی مناسب میهای و فرصتموقعیت

گری زنانه نام برد چرا که پس از کسب فرصت عنوان سلطه
 پردازند. به اعمال فشار علیه سایر کارکنان میمدنظرشان 

همچنین با وجود هدررفت منابع، خودسرزنشگری در برخی از 
 سرزنشگر و منتقد درونی کنندگان دیده شد. این افراد یکمشارکت

دارند که بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی، خودشان را مقصر 
ن کفایت الوتو -دانند. بنابر مدل فشارعدم توسعه شغلی خویش می

و ناهمو با این مضمون که رفتار و رضایت فردی، مشروط به ایجاد 
تعادل دینامیکی بین خصوصیات مورد مطالبه از محیط اطراف 

لذا  باشد)فشار( و توانایی فرد در برآوردن این مطالبه )کفایت( می
افرادی که کفایت کمی در مواجهه با فشارهای محیطی قوی دارند، 

با افرادی که کفایت باالیی در مواجهه با فشارهای ضعیف  در مقایسه
محیطی دارند، بیشتر احتمال دارد تا رفتاری ناهنجار داشته باشند. 
پس زمانی که فرد پیشرفت در نردبان ترقی برای خود متصور نیست 

های گوناگون ممکن است به سرکوب خود یا دیگران بپردازد از راه
 هاتواند یکی از آنشهرداری تهران میگری در زنان که خودسرزنش

 باشد.

های مختلف گذار و پیشرو که در حوزهبا وجود افرادی تاثیر
ها موجب پیشرفت و توسعه متخصص هستند و تولیدات ذهن آن

شوند، که هم مردان ها گاهی به حاشیه رانده میشود آنجامعه می
ده زنان بیشتر مشاهو هم زنان دچار آن هستند البته این پدیده در بین 

خود، در مسیر پیشرفت دچار  شود. زنان به واسطه جنسیتمی
کند انسداد اجتماعی شده و همانطور که توماسکوچ دوی اشاره می

تر و که شغلی برای مردان جذابانسدادهای اجتماعی، هنگامی
تر خواهد بود. بنابراین، زنان باید به مشاغل خوشایندتر باشد محتمل

که مشاغل بهتر به مردان تعلق ندتر بپردازند، درحالیناخوشای
گیرد. متخصصین و نخبگان زن در صورت استمرار این پدیده از می

برند و حیطه تخصصی خود خارج شده و یا بهره الزم را از آن نمی
شوند به کارهای دون شان خود بپردازند، گاهی نیز گاهاً ناچار می

گیرند و آن را از خود مت میتصمیم به خروج از حوزه محل خد
سازند. در این زمان است که پخمگان جای نخبگان بهره میبی

گیرند و در نهایت راگرفته و در مدارج ارشد مدیریتی جایگاه می
هدر رفت منابع انسانی و اقتصادی را مشاهده خواهیم کرد. نظام 

طلوب م تواند اثربخش بوده و نتایجاداری ناکارآمد منابع انسانی نمی
های بسیاری بدست نخواهد آمد در نتیجه منجر به بروز چالش

خواهد شد. نظام اداری در شهرداری تهران نیز از این امر مثتثنی 
 وار تخصیص داده است.ها را به صورتی آنومینبوده و فرصت

آنچه مشهود است، تبعیض و نابرابری نمودی آشکار از بی عدالتی 
خربی بر نیروی کار و در نتیجه سازمان است که پیامدها و آثار م

وار توزیع گردد و ها به صورت آنومیدارد. در سازمانی که فرصت
روحیه همکاری در افراد به طرز چشمگیری دچار نقصان شده، 

های خود را شود و افراد قابلیتها پیدا نمیفرصت اظهار توانمندی
داری تهران، فراموش خواهند کرد و با توجه به خدماتی بودن شهر

رسانی به شهروندان ترین منبع قابل اتکا به خدمتعامل انسانی مهم
های انسانی به طور موثر در بهبود است. مدیریت کارآمد سرمایه

کند که بدون وجود ها کمک میخدمات ارائه شده و کیفیت آن

آن در نهایت هدر رفت منابع انسانی و اقتصادی را مشاهده خواهیم 
 کرد.
 اخالقی نموازی

 تضمین آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 پژوهش حین رازداری و خصوصی حریم

 .شد رعایت

 منافع تعارض

 .ندارند منافعی تضاد هیچگونه میکنند اعالم نویسندگان
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