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 ستمی مضاعف براي زنان کارگر  ،دستمزدنابرابري 

  فر الهام هومین

دهند اما تنها یک دهم درآمد  جهانی را زنان انجام میشود دو سوم کار  اگر آن گونه که گفته می              
یابد در واقع ما با استثمار آرامی روبرو هستیم که براساس جنسیت نابرابري عمیقی را  جهان به آنان اختصاص می

  .نهادینه کرده است

واد و محروم س نشان از آن دارد که دوسوم از یک میلیارد جمعیت بزرگسال بی 1998آمارهاي سال              
 1 .جهان زن هستند

شود؛ تشدید و  هاي متعدد که براساس جنسیت روا می به واسطه نابرابري سراسر جهاناین مسأله در              
توسعه یافته است از این روست که مک کورمک معتقد است  نظریه مدرنیسم زنان را به عنوان عوامل مهم در 

که در جریان مدرنیسم براي زنان فرض شده جنبه تخیلی و شرایط بهتري  توسعه در نظر نگرفته است و منافع
  2 .دارد

آمار نشان از    برابر و عادالنه باشد اما همچناندستمزد زنان و مردان بایست  المللی می اگرچه طبق قوانین بین
  .بر اساس جنسیت دارد براي کارهاي برابرآنان شکاف عمیق بین دستمزد 

درصد کمتر از کارکنان مرد در  18آمار استرالیا اعالم کرده است که زنان در این کشور حدود اداره              
براي  2006سازمان جهانی کار این رقم را در سال   3. گیرند هاي استخدامی حقوق و دستمزد می سراسر بخش

این رقم براي ایران درصد نشان می دهد در همین سال  7/33ن پدرصد وژا 5/27درصد ، کانادا  4/22امریکا 
  4 .درصد بوده است 6/19

به براي کارهاي یکسان  دهد که شکاف دستمزد بین زنان و مردان  در بنگالدش نشان میمطالعه اي           
واز طرف در دست مردان است ، عمدتا ها در کارهاي تولیدي ها و مسئولیت موقعیت از طرفی، .ستعمیق اشدت 
 .دریافت می کنند دستمزد ناچیز تري _ي دارندبهترکارایی انی که متعهدتر هستند وحتی زم_زنان کارگر  دیگر،



تر از مردان  دهیم زیرا مسئول ما زنان کارگر را به مردان ترجیح می:گوید داران در بنگالدش می یکی از کارخانه
  .آنان به مراتب کمتر از مردهاست دستمزدبا این وجود . هستند

سطح . که زنان کارگر در بخش تولید پوشاك تنها کمی باالتر از سطح فقر درآمد دارند دهد این تحقیق نشان می
  5 .گرفته استدرصد این کارگران روي خط فقر قرار  70درآمد 

نظام  وداري  سرمایهتوسط  توامان اي است که به عبارتی شکاف دستمزد نشان از استثمار و سوء استفاده 
            .رفته و به آرامی پیش می رودشکل گالري در این کشورها سامرد

پذیرشغلی  دهد که زنان بیش از مردان تحت عنوان گروه آسیب نشان می ،2010مطالعه دیگري در سال 
شود که  بندي شدند به کسانی گفته می طبقه) پذیر آسیب(که تحت عنوان گروه  کارگرانی  .شوند بندي می طبقه

، )کارگران ساختمانی(کنند  طور فصلی یا موقتی کار می ر کسانی که بهاکث. دستمزد ناچیز و غیردائمی دارند
خدمتکاران دائمی بدون  بعنوان هاي خانگی، یا بافی، کارگاه هاي قالی ها یا افرادي که در کارگاه چین خوشه

رمانی و تقریباً تمام این گروه از بیمه د. همه جزء این گروه هستند کار می کنند؛ دستمزد در خانه ثروتمندان
این مطالعه نشان می دهد . بیکاري، حق مرخصی ساالنه، مرخصی بیماري و حق بازنشستگی محروم هستند

  .باالتر استبه مراتب  درحال توسعهدرصد زنانی که به این نوع کارها اشتغال دارند در کشورهاي 

ان تفاوت دستمزد بین زن ر،ی کاو آمار مربوط به سازمان جهان  بررسی اسناد با این وجود مطابق با           
عنوان یک مساله اجتماعی است و کشورهاي صنعتی بعضا گوي سبقت را در این ه در همه کشورها ب انومرد

،  درصد 5/27، کانادا  درصد4/22 این نابرابري  در امریکا 2006مساله از دیگر کشورها ربوده اند در سال 
است در همین سال این ارقام براي برخی از  درصد 9/15یه اروپا ،و دراتحاد درصد 7/32، چین درصد 7/33ژاپن

ایران،  درصد 6/19مصر،  درصد 4/12مکزیک،  درصد 6/16تایلند، درصد براي 9/ 3 :کشورهاي دیگر عبارتست از
در مورد تفاوت باالي سطح دستمزدها بین دو جنس در کشورهاي بزرگ و پیشرفته  .کلمبیا درصد 21/ 5

در این دو کشور در مقایسه با اروپا قوانین . توان اشاره کرد آمریکا و کانادا به چند نکته می مچون ه داري سرمایه
سندیکاهاي کارگران و کارکنان چندان قدرتی در این دو . مربوط به کار و دستمزد سخت و محدودکننده نیستند

در هر دو کشور درصد باالیی از . ر استداران و صاحبان کار براي سوء استفاده بازت کشور ندارند و دست سرمایه
اما در مورد ژاپن که دومین قدرت اقتصادي دنیا . تر کار کنند مهاجرین وجود دارند که مجبورند با قیمت ارزان

هاي صنعتی و علمی در  علیرغم پیشرفت. توان اشاره کرد است بیشتر به بافت فرهنگی و سنتی این جامعه می
در . ها بین دو جنس بخش مهمی از روابط، فرهنگی و اجتماعی جامعه است تبعیضها و  این کشور هنوز شکاف



تر از آن است که بتواند جنبش برابري طلبانه زنان را  ضمن مبارزات زنان در این امپراطوري هنوز ابتدایی
 6 .سازماندهی کند

شاغل ز نظر عمودي از مردان هم از نظر افقی و هم اشاغل دهد که زنان  تحقیقات جهانی نشان می             
گري، فروشنده، مشاغل  افقی این است که بیشتر کارهاي دفتري، منشیجدایی در سطح منظور از . اند جدا شده

نظر عمودي به معنی آن است که احتمال باقی ماز این شکاف دهند و  انجام میزنان موجود در بخش خدمات را 
زنان در شرایط برابر از نظر دانش مهارت و . زنان بیش از مردان است هاي پائین نردبان کار براي ماندن در رده

توزیع زنان در مشاغل در کل به نحوي است که در  .دارند تري دریافت می استعداد شغلی دستمزدهاي پائین
  7.هاي علمی و تخصصی باالتري برخوردارند شرایط شغل برابر با یک مرد معموالً از صالحیت

هاي جنسیتی و  تر شدن وضعیت کلی اقتصادي زنان در ایران و برجسته کردن تبعیض روشن براي             
مراجعه کرده است که براساس م اقتصاد جهانی وتحقیقات فربه  مرجان افتخاري همچنین فقر و تهیدستی آنها 

  :مشاهده می شودآن نابرابري عمیقی بین دو جنس در این زمینه 

 2009جهانی در مورد ایران سال اقتصاد  مفر نتیجه تحقیقات

  

 نسبت زنان به مردان مردان زنان فاکتورهاي اقتصادي

 0.43 77 33 نیروي کار

 0.41 14.15 5.77 درآمد به دالر امریکا

 0.15 87  13 کادرها و متخصصین

 0.51 66 34 اي کارکنان حرفه

 -- 9.29 15.72 درصد بیکاران بزرگ سال

              

 



طور متوسط  هاي روزانه مردم سطح دستمزد مردان که به طور کلی هزینه با توجه به قیمت کاالهاي مصرفی و به
دالر در  5.77در واقع درآمد متوسط . دالر در روز اعالم شده است گویاي گستردگی فقر در ایران است 14.15

            8.سازد نها را برجسته میکند بلکه فقر شدید آ روز زنان تنها شکاف بین دو جنس را مطرح نمی

ودانشجویانش انجام شده حاوي نکته مهمی در عرصه   توسط دکتر اعزازي 1389   پژوهش دیگري که در سال
دهد که ازدواج موقت در حال تبدیل شدن به یک شغل  این تحقیق نشان می. است ایران هاي اجتماعی آسیب

  9 .براي زنان کم درآمد است

در دستمزد هستند  تیبه واسطه نابرابري جنسی مضاعفنه تنها در حال استثمار  زنان شاغلاز  به عبارتی بخشی
  .شوند بلکه به واسطه همین امر به بردگی جنسی نیز برده می

متوسط درآمد ساالنه مردان ، 1375دهد که مطابق آمار  اي که توسط الدن نوروزي انجام شده نشان می مطالعه
 63برابر درآمد زنان است و در ساعات کار مساوي مردان شهري  1/8و  2/2در ایران  مناطق روستایی و شهري

  10.کنند درصد بیشتر از زنان شهري درآمد کسب می

تحقیق دیگري در ایران حاکی است که افزایش حقوق در همه موارد نسبت به میانگین، در مردان باالست 
ر احساسات و استفاده از حواس متعدد در اطالعات و همچنین زنان از نظر سرمایه انسانی در بعد تفسی

فرایندهاي ذهنی پس از همتاسازي دستمزدها در هر دو نوع بخش دستمزد ساعتی و ماهانه بر مردان برتري 
شود اما رابطه بین افزایش دستمزد و  دارند و در آگاهی از شرایط محیطی این برتري در دستمزد ساعتی دیده می

گیري و آن هم به نفع مردان وجود  ط به فرایندهاي ذهنی و ورودي اطالعات فقط در تصمیمهاي مربو توانایی
تفاوت . دهد علیرغم شایستگی برابر بین زنان و مردان در حیطه کاري به عبارتی این مطاله نشان می. دارد

  11.داري در دریافت دستمزد و حقوق بین دو جنس وجود دارد معنی

و در واقع بیشترین نقش را در  محسوب می شوند آور خانواده نان انمرد ع مردساالر،جواماز منظر فرهنگی در 
و عمدتاً  آنان قرار می گیرددر نتیجه بسیاري از مشاغل در انحصار . دنبایست در اختیار گیر فضاي عمومی می

از طرفی . شود می که با دستمزد کم عجین هستند براي زنان در نظر گرفته... مشاغلی چون آموزش، پرستاري و 
شود  پنداشته می تر براي زنان مناسب حاشیه اي حاکم به نقش اجتماعی زنانه،وقت به دلیل نگاه  مشاغل پاره

 تقسیم کار جنسیتی تعیین شده در خانه با و شده چرا که عمده نقش زن در فضاي خصوصی و خانواده تعریف 
 و دستمزد اندك، مزایاي محدود و موقعیت شغلی پائین کههایی  شغل .تناسب الزم را دارند وقت هاي پاره شغل

مزد  بی بیشترین زمان کاري زنان عمدتا در فضاي خصوصی به کار .را براي زنان بازتولید نموده استبدون ارتقاء 



این مسأله حتی براي زنانی که کار تمام وقت دارند نیز صادق است چرا که مبحث   .اختصاص میابدخانگی 
با محدودیت  دلیل نقشهاي سنتی تعریف شده ،هاي دیگر شغلی براي آنان به  و یا حضور در عرصهکاري  اضافه

  . استهمراه 

، عالقه به است ضعیف آنها که زنان توانایی جسمی الزم را ندارند، دانش فنی مدعی هستند اکثر کارفرمایان
باوجود ا.وري آنهاست  عاملی جهت کاهش بهره  یادگیري ندارند و زایمان، تربیت فرزندان و مسائل خانه و خانواده

هاي جنسیتی برخاسته و در واقع کارفرمایان از توان  دهد که این نگرش منفی از کلیشه ها نشان می بررسی این،
نهایت ارزشمند است  تر آگاهند و روحیه همکاري آنان در تسهیل عملکرد بی باالي زنان در انجام کار بهتر و دقیق

تر به مسأله دامن زده  ی موجود به همراه سوء استفاده کارفرمایان جهت حضور نیروي کار ارزاناما نگرش منف
فرهنگی در  -زنی زنان به دلیل اجتماعی قدرت چانه.و فضا را براي  استثمار مضاعف زنان مهیا نموده است. است

ود فضا را براي سوء استفاده از این تر از مردان است و خالء قانونی و مدیریتی موج عرصه اشتغال به مراتب پائین
  .نیروي کار فراهم آورده است

به . زنان به دلیل جایگاه فرودستی در اجتماع از سواد و تخصص کمتري نسبت به مردان برخوردارندعالوه براین، 
ح توانند داشته باشند از سط هایی که می اند در نتیجه شغل عبارتی توسعه انسانی کمتري را دریافت داشته

هاي خدماتی، پرستاري  شغل .گیرد  برخوردار است و عمدتاً از نظر قانونی مورد حمایت قرار نمی يتخصصی کمتر
ها در سطح پائین درآمد، فاقد بیمه و مزایاي شغلی معمولی  باشد که این شغل و کارگري ساده از این دست می

ه همواره مورد تهدید جهت سوء استفاده جنسی همچنین زنان به دلیل رویکرد مردساالرانه جامع. در جوامع است
خشونت و ناامنی جنسی را براي بخشی از این نیرو که بعضاً از قدرت  ،گیرند و در نتیجه محیط کاري قرار می

علت عمده ترك شغل زنان،  ،خشونت جنسیتی در محیط کار.آورد  اجتماعی پائین نیز برخوردارند به همراه می
هاي فرومایه اما با امنیت جنسی بیشتر براي حفظ  شغلی و یا حتی تن دادن به شغل تحقیر آنان عدم ارتقاء

این مسأله نه تنها بر روي دستمزد که بر روي ارتقاء شغلی آنان نیز تأثیر . جایگاه انسانی و اجتماعی خود هستند
  .مستقیم دارد
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