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مردان را بر زنان ترجیح میدهند (سفیری.)1387 :114 ،
تفکیک جنسیتی در محل کار یکی از مهمترین عواملی
است که بر کمیت و کیفیت اشتغال زنان تاثیرگذار است.
پس از انقالب و الزام زنان به رعایت پوشــش اســامی،
این امر موجب شــد بخشی از اقشار ســنتی یا مذهبی
و روســتاییان با انگیزه بیشــتری وارد بازار کار شوند و
نگرانیهای فرهنگی و مذهبی شــخصی و خانوادگی در
مورد امنیت فضای اشــتغال کاهش بیابد .اما از ســوی
دیگر حجاب میان اقشار متوسط جامعه که کمتر سنتی
و مذهبی بودند مانعی بعضاً برای مشارکت اقتصادی بود؛
چراکه زنان از ورود به برخی مشاغل منع شدند ،تحرک
فیزیکی زنان در برخی پستها و مسئولیتها محدود شد
و در بعضی موارد امکان مشارکت و رقابت زنان با مردان
همتخصص و همرده گرفته شد.
شاخص عدم تجانس ( )Index of Dissimilarityنشاندهنده
میزان تفکیک شغلی میان زن و مرد است .اگر هیچ تفکیکی
بین آنها نباشــد این شــاخص صفر و اگر کامال از یکدیگر
جدا باشند مقدار این شاخص یک است ( -0بدون تفکیک،
 -1تفکیک کامل)« .ریچارد انکر»« ،هلینا ملکاس» و «ایلسا
کورتن» این شــاخص را برای ایران باالتر از  0/6محاســبه
کردهاند که این مقــدار به طور قابل توجهی باالتر از ســایر
کشــورهای داخل و خارج از خاورمیانه و شمال آفریقاست.
مطالعه دیگری در این زمینه نشان میدهد تفکیک شغلی در
ایران نهتنها بسیار زیاد است بلکه بازارهای کار در سالهای
اخیر بیش از پیش ،از یکدیگر تفکیک شدهاند .مطالعات در
سایر کشورها نشان میدهد تفکیک شغلی اغلب با تبعیض
دســتمزد علیه زنان همراه اســت (بهرامیتاش و دیگران،
.)74 :1397

آینده اشتغال زنان

ســا لهای اخیر شــاهد افزایش
روزافزون حضور زنان در بسیاری از
رشتههای دانشــگاهی بودهایم .با
وجود ایــن ،سیاســتهایی که به
افزایــش خانهنشــینی زنــان
تحصیلکرده منجر شــده ،در کنار
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برخی عوامل دیگر ،روند بیکاری زنان را تشدیده کرده است.
از جمله سیاستهایی که میتوان به آنها اشاره کرد ،قانونی
است که در مورد «کاهش ســاعات کار بانوان شاغل دارای
شرایط خاص» به تصویب رسید .طبق این قانون« ،ساعات
کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی که
موظف به  44ساعت کار در هفته هستند ،اما دارای معلولیت
شدید یا فرزند زیر  6سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید
یا مبتال به بیماری صعبالعالج هســتند و یا زنان سرپرست
خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی ،بنا
به درخواست متقاضی از دســتگاه اجرایی مستخدم و تایید
سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی یا دادگستری 36 ،ساعت در هفته با دریافت حقوق و
مزایای  44ساعت تعیین میشود».
این قانون گرچه در ظاهــر امتیازی را بــرای زنان مبنی بر
کاهش ساعات کار در بر دارد ،اما در واقع انگیزه کارفرمایان
را برای استخدام «زنان با شــرایط خاص» کاهش میدهد
و موجب میشود این دســته از زنان که بســیاری از آنها
سرپرست خانواده هستند از بازار کار طرد شوند .البته در متن
قانون مشوقهایی مانند «تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی
از حق بیمه ســهم کارفرما» در نظر گرفته شــده اما تجربه
تصویب و اجرای چنین قوانینی نشــان میدهد کارفرمایان
مزایای موجود را فدای مزایای وعده داده شدهای نمیکنند
که در اغلب موارد ،پرداخت آنها با مشکل نقدینگی و بودجه
روبهرو میشود.
از ســوی دیگر ،طرح کارورزی از جمله آخرین برنامههای
اشتغالزایی وزارت کار است که از تیرماه سال  1396اجرا شد
و مهارتآموزی و در نهایت کاهش بیکاری فارغالتحصیالن
دانشگاهی را هدف خود قرار داده است .ضمن انتقادهایی که
از منظر حقوق کار و امنیت شغلی کارگران به این طرح وارد
است ،اگرچه این طرح بهطور مستقیم ،تفکیکی میان نیروی
کار مرد و زن قائل نیســت ،اما پیشبینی میشود با توجه به
فقدان حمایتهای اجتماعی قانون کار ،نوع نگاه نســبت به
نیروی کار زنان و سوءاستفادههایی که از آنها میشود،آنان
در طرح کارورزی جایگاه آسیبپذیرتر و فرودستی به نسبت
مردان دارند.

