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  **سادات شاهمرادي زواره راضيه

  چكيده
معـين و   هـاي  عتفعاليت اقتصادي ايشان در سا ،در مفهوم جديد آن ،اشتغال زنان

. گيـرد  مـي تري به خـود   شود كه هر روز ابعاد وسيع دور از محيط خانه تعريف مي
جنسيتي قرار گرفتـه  هاي  شود كه اشتغال تحت تأثير ويژگي آغاز ميجا  از آن همسئل

ايـن   ةنتيجـ در  .ده اسـت و عناويني با نام مشاغل مردانه و مشاغل زنانه ايجـاد شـ  
هـاي   مـا ممنوعيـت   ةجامعسري از مشاغل در  يكبراي ورود زنان به  ،بندي تقسيم

جا كه ايـن مسـئله در جامعـه تأثيرگـذار      از آن. قانوني يا اجتماعي ايجاد شده است
. امور اجتماعي را به خود جلب كرده استن امتخصصاست، توجه مسئوالن امر و 

مــبهم و هــاي  شــود اتخــاذ سياســت مــي جامعــه مشــاهدهچــه در  آن ،نهايــت در
در ايـن پـژوهش تفكيـك     ؛ بنابراينمتعارض در اين عرصه استهاي  گيري تصميم

زنان حاضر در مشاغل مردانه  ةزيست ةتجربجنسيتي افقي مشاغل و به همين منظور 
عميـق   ةمصـاحب از طريـق  هـا   و داده اسـت  روش تحقيق كيفي. بررسي شده است

گـردآوري   گروهها نتايج در چند  مصاحبهپس از كدگذاري . ده استآوري ش جمع
و  ،شد و علـل ورود زنـان بـه مشـاغل مردانـه، مشـكالت زنـان در ايـن مشـاغل         

 نظر به ،نهايت در. گيري شده است نتيجهكاركردهاي حضور زنان در مشاغل مردانه 
تيپولـوژي   زنان حاضر در مشاغل مردانه با توجه بـه  ةزيست ةتجربرسد چيستي  مي

 .مشاغل متفاوت است

  .زيسته ةتجرب ،مشاغل مردانه ،تقكيك افقي ،تفكيك جنسيتي مشاغل :ها واژه ديكل
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  مقدمه. 1
 كـار  بـه  شانعموم مردم از جمله زنان در داخل يا اطراف محل سكونت ،قبل از عصر صنعتي

و  ،را به كار در امور كشاورزي، دامـداري، ريسـندگي   شانزنان ساعاتي از وقت. پرداختند مي
 نظـر  بافندگي در محيط خانه يا اطراف آن مشـغول بودنـد و ايـن امـر عـادي و طبيعـي بـه       

اقتصـادي ايشـان در سـاعات     هـاي  به فعاليت شاما اشتغال زنان در مفهوم جديد، رسيد مي
اي با عنوان اشتغال  مسئلهعه روي در جام  ايناز  ؛شود مي معين و دور از محيط خانه تعريف

هـا   شـود كـه شـغل    مي آغازجا  مسئله از آن .)339: 1388زعفرانچي، ( زنان پديد آمده است
جنسيتي قرار گرفته و عناويني با نام مشاغل مردانه و مشـاغل زنانـه   هاي  تحت تأثير ويژگي

مشـاغل   سـري از  يـك بـراي ورود زنـان بـه     ،بنـدي  تقسـيم اين نتيجة در  .است پديد آمده
مبارزاتي كه در نتيجة تدريج و در  بهالبته ؛ شده استوضع قانوني يا اجتماعي هاي  ممنوعيت
شـد   انجامفمينيستي هاي  جنبشاز طريق يابي به برابري و رفع تبعيض شغلي  دستراستاي 
هاي  سازي برخي از كارها و اعزام مردان به جنگ سادهرفت تكنولوژي و  چنين با پيش و هم
 .فعاليت زنان در برخي جوامع گسترش يافتمحدودة  ،جهاني

  :شوند بندي مي تقسيمجنسيت به دو طريق  اساس برمشاغل 
بـه    مشـغول از مشاغل زنانه  يمحدود گروه در شاغل زنان از ياريبس: تفكيك افقي. 1
 بازار كار بـر ) 1972(نظر كاترين حكيم   به. گويند مي كه به آن تفكيك جنسيتي افقي كارند

معنا كه زنان در مشاغل معدودي   بدين ؛صورت افقي تفكيك شده است حسب جنسيت به
هـايي   از زنان به حرفـه درصد  63) 1984( مارتين و رابرتزهاي  بر يافته بنا. اند متمركز شده

 خاص مـردان كـار  هاي  از مردان در حرفهدرصد   81اشتغال دارند كه خاص زنان است و 
  ؛)191: 1380آبوت، ( كنند مي

زنـان و مـردان، مـردان بـه     ميـان  مشـترك  هاي  در مشاغل يا حرفه: تفكيك عمودي. 2
مراتـب شـغلي    سلسـله تـر در   پـايين هـاي   تر و زنان به داشتن پست عاليهاي  داشتن پست
  .)133: 1381علويون، ( )تفكيك عمودي( گرايش دارند

تفكيك جنسـيتي  واژة از و هرجا  شود ميدر اين پژوهش تفكيك افقي مشاغل بررسي 
  .است منظور تفكيك جنسيتي افقي شود ميمشاغل استفاده 

بـه  اگرچه حضور زنان در مشاغل . ايران در اين زمينه ساختار خاص خود را داردجامعة 
اخير شاهد ورود زنان بـه مشـاغلي   هاي  اما در سال ،نسبت برخي از كشورها محدودتر است

از . است و احتمـال گسـترش آن نيـز وجـود دارد    ايم كه پيش از آن مختص مردان بوده  بوده
ن امور اجتماعي اجا كه اين مسئله در جامعه تأثيرگذار است، توجه مسئوالن امر و متخصص آن
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برخـي  ؛ بنـابراين  آن بيان شده استدربارة موافق و مخالفي نظرهاي  و را به خود جلب كرده
دهنـد و   مي انواع اشتغاالت رأي اشتغال زنان به محدود شدن حضور زنان در برخي ازدربارة 

اين اختالف موجب . كنند مي زنان را طلباز طريق برخي ديگر تصدي انواع و اقسام اشتغال 
مثال براي برخي از اين  رايب. مبهم و نامشخص در اين عرصه شده استهاي  اتخاذ سياست

اجـه بـود، در   قـانوني مو هـاي   كه با محدوديت ،ينشان اتوبوس و آتش مانند رانندگي مشاغل
يـا در برخـي مشـاغل    شد مجوزها لغو  پس از مدتياما صادر شد، مجوز اي براي زنان  دوره
حضـور زنـان در آن    و قانوني و اجتماعي برطرف شدهاي  تاكسي محدوديت گيرانندمانند 

مناسب اشتغال زنان محدودة و تعيين  باره  كارشناسي در اين هايانجام كار ، اماگسترش يافت
گيـري   تصـميم در اين مشـاغل بـراي    شانو پيامدهاي حضور آنان و مشكالتاثرها و بررسي 

  .زنان در مشاغل مردانه ضروري استحضور  ربارةاري دذگ درست در امر سياست
بـراي آگـاهي از چگـونگي زنـدگي     دارند  مشاغل مردانه ي كهزنان ةزيست ةتجربروايت 

از . شـود  مـي رسي  كه در اين پژوهش بر كند فراهم ميبستر مناسبي  آنانروزمره و تجربيات 
 زنـان در مشـاغل مردانـه    ةزيست ةتجربرو هدف اصلي اين پژوهش توصيف و ارزيابي   اين

  :قرار است  بدينتحقيق  هاي پرسش است؛ بنابراين
  
  اصلي تحقيق  پرسش 1.1
  زنان در مشاغل مردانه چگونه است؟ ةزيست ةتجرب

  
  فرعي تحقيق هاي پرسش 2.1

  اند؟ داليل ورود زنان به مشاغل مردانه چيست و چرا اين مشاغل را انتخاب كرده. 1
  كنند؟ مي گونه مشاغل چيست و چگونه اين مشكالت را مديريت مشكالت زنان در اين. 2
  حضور در مشاغل مردانه براي زنان حاضر در اين مشاغل و جامعه چه كاركردهايي دارد؟. 3
به تـرك  ها  آن رضايت زنان حاضر در مشاغل مردانه تا چه اندازه است و آيا تمايل ميزان. 4

  آن؟ ةاداماين شغل است يا 
  

  پژوهشپيشينة . 2
تـوان   مي ،وجود نداردحضور زنان در مشاغل مردانه  دربارةهاي اخير پژوهشي  اگرچه در سال

  .اند مشاغل خاص پرداختههايي اشاره كرد كه به بررسي حضور زنان در برخي  به پژوهش
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نفـر از زنـان    446مشـكالت  » ارزيابي فرهنگ سازمان كار زنـان «عنوان  بادر پژوهشي 
نتـايج ايـن   . صـنعتي بررسـي شـد   هاي  و محيط ،ها ها، بيمارستان سوئدي شاغل در دانشگاه

هاي   كه در محيطها  آن اشتغال دارند بيش از  مردانه يها طيمحتحقيق نشان داد زناني كه در 
 .)Bergman, 2002( برند يم رنج يتيجنس يها نگرشكنند از  مي زنانه كار

ورود زنان به مشاغلي  ةتاريخچ» بررسي انتقادي نقش زنان در توليد« در تحقيقي با عنوان
 جنـگ بـه عامـل   پژوهش در اين . بررسي شد است در انحصار مردان بودهها  كه در كارخانه

شـده  عامل مهم ورود زنان به اين مشاغل اشـاره   منزلة ارتش بهو ورود مردان به دوم  يجهان
بار در مشـاغلي ماننـد سـاخت     نخستيناين پژوهش پس از بررسي حضور زنان براي . است

  .)Hill, 2013( است بودهموفقيت زنان در اين مشاغل حتي بيش از مردان نشان داد هواپيما، 
» رهشي كشووكز پژامر درمحقق  ننازقعيت مو وسي نقش ربر« عنوانبا تحقيقي  در
 حسطو درمحقق  ننازكت رهيت مشاام و انميز وهش وبخش پژ درشاغل  نناز تمشكال

هيئت علمي  يعضاا ادكه تعد است هداد نين تحقيق نشاانتايج . ستا هشد سيرمختلف بر
 زنگران هشوپژ وهيئت علمي  ادتعدترين  بيش .ستا ننازبر ابر پنج هنشگادا در دانمر

 ودحد فقط وشتند اند زنها مدير  هنشگادا ازيك  هيچ .ستا نسانيا معلو هاي شتهرمتعلق به 
كز امر درمحقق  ننازصد در. داشتند زنتحقيقاتي خصوصي مدير  كزامر از درصد 2

خصوصي كز تحقيقاتي امر درو  ،درصد 73/11ها  هنشگادر دا ،درصد 25 لتيدوتحقيقاتي 
تحقيقي ـ  كت علميرمشافقدان سي علل ربر بارةدرين تحقيق ا در. است درصد 27/10
 در دانمر و نناز زيسااجد ن،ناز ينقشها و ظايفو چندگانگيملي مانند ابه عو نناز

 تلقيو  ن،ناز ديقتصااغير نقش نةميز در تبليغاتي ملاعو ن،ناز وريبادخو معد ر،كا محيط
 .)1379 ،يفراهان يزمان( ستا هشد رهشاا نناز صليا ظيفةو انعنو به داريهمسر و دريما

 به طمربو رماآ آندر  و هشد منجاا» در دانشگاه نناز شغلي هجايگا« انعنوبا  يگرد هشيوپژ
 در صلحا اتتغيير و ستا هشد مقايسه 1380 و 1370 مقطع دو در نشگاهيدا نناز ضعيتو

. ستا هشد يبند ستهد تمشكال نكردن تغيير و ت،مشكال كاهش ت،مشكال يشافزا لةمقو سه
 رداريبرخو انميز و هنشگادا در نناز ادهرچند تعدكه  هددمي ننشا همدآ ستد به تطالعاا
منيت شغلي ا وضايت ر انمبنا ميز لسا در مقايسه باما ا ،ستايش يافته افزا تمكاناا از نناآ
  ).1385 ،يزاهد(است يي كاهش يافته اجرا يها سمت در ها آن يتصد انميز و

منتشر شـده  » جنسيتي در ساختار شغليهاي  تفاوت« عنوان بانيز اي  مقاله 1383در سال 
كـه   اسـت  مـزد  و تفاوت در دست ،است كه شامل سه بخش تبعيض افقي، تبعيض عمودي

ـ در اين بخـش بـا   . بخش اول آن به پژوهش حاضر مرتبط است فقط آمـاري از سـال    ةارائ
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هـاي   طبق آمار آن، بخـش . كرده استبه محدوديت تنوع شغلي زنان در ايران اشاره  1375
 بخـش  در درصد 26 ،يبافندگ بخش در زناندرصد  3/28: از اند عبارت زنان اشتغال عمدة

در بخـش بهداشـت و مـددكاري     درصد 7/6و  ،در بخش كشاورزي درصد 6/16آموزش، 
كننـد و   مـي  فعاليـت هـا   زنـان در سـاير بخـش    درصد از 3/22 فقطو  اند اجتماعي مشغول

آمـوزش و بهداشـت   هاي  درنهايت نتيجه گرفته است كه تمركز زنان شاغل ايراني در بخش
كه انعكاسي از  ،گرايش زنان به جذب در مشاغل زنانه جنسيتي است كه برهاي  مؤيد نظريه

 .)1386نوروزي، ( نقش خانگي آنان است، تأكيد دارند

محمدحسـين   ةنوشـت » زنان پلـيس در مشـاغل انتظـامي   هاي  چالش«با عنوان  پژوهشي
زن و مرد از كاركنان نيروي  388 از سوينامه  كه با روش كمي و پر كردن پرسش ،احمدي

 منزلة را به يتيو جنس ،يقانون ،يفرهنگ ،يجسم ،يشرع عوامل ،انتظامي صورت گرفته است
  .)1387احمدي، ( شاغل بيان كرده استم نيمشكالت زنان در ا

فاطمه  ةنوشت» مشكالت شغلي زنان عضو هيئت علمي دانشگاه«با عنوان  پژوهشي
نفر از زنان  290نامه از  آوري پرسش جمعصورت كمي و با  بهكه ، زهرا دارياپور و جواهري

به اين نتيجه رسيده ، انجام شده است) غيرپزشكي( دولتيهاي  عضو هيئت علمي دانشگاه
 و يشغل و يخانوادگ يها نقش انتظارات يهماهنگنا« آنان ترين مشكالت كه بيشاست 

 تبةمر و ،قوميت ،جمعيتي فقط سن يمتغيرها ميان از .است بوده »يتيجنس ضيتبع
 وها  نقشخل اتد ،ينا بر ونفزا. دارد طتباار نناز تبا مشكال ودمحد ارديمو درنشگاهي دا

 معنادار و منفي دارداي بطهرا نمازسا ازضايت ر و ركا ازضايت رتبعيض جنسيتي با 
 .)1387دارياپور،  و جواهري(

سـميه آجرلـو بـا روش كيفـي بـه       ةنوشـت » زنان در مشاغل كاذب«اي با عنوان  نامه پايان
ايـن  . پرداختـه اسـت  ) فروشـي متـرو   دسـت ( زنان در مشاغل كـاذب  ةزيست ةتجرببررسي 

هـا   تيپولـوژي از آن داليل حضور زنان در اين شغل را بررسي كرده و بـه سـاختن   پژوهش 
 متـرو  در فروشـي  دست شغل به زنان گرايش داليل ترين مهمدر اين تحقيق . پرداخته است

در ادامـه  . اسـت بيـان شـده    شـغل  ايـن  پذيري انعطاف و ،باال درآمد زنانه، فضاي ترتيب به
 خـانواده،  يـاران  هـم  خـانوار،  سرپرسـت  فروشـان  دسـت فروشـان را در پـنج گـروه     دست
 وجـه داده و  يجـا  دروغـين  فروشـان  دست و تفنن و فروشي دست عادت، و فروشي دست
 .)1389آجرلو، (كرده است  انيب لذت و ،عادت نياز،در  را برشمرده هاي گروه تمايز

 يهـا  بخـش  در زنـان  مناسب مشاغل و ها، زهيانگ ازها،ين مطالعة« عنوان با يپژوهش در
. اسـت  پرداخته نظران صاحب دگاهيد از زنان يبرا مناسب مشاغل يبررس به محقق »يدولت



 ... موردي مطالعة ؛حضور زنان در مشاغل مردانه ةزيست ةبررسي تجرب   24

) مختلـف  يهـا  رشـته  از مـرد  100 و زن 100( نظران صاحب از نفر 200 ،منظور نيهم به
 ان،يـ گو  پاسـخ  هـاي نظر به توجه با تينها در. اند كرده ليتكمرا  يا خودساخته نامة پرسش
 يو مشاغل نامناسـب بـرا   مناسب، نسبتاً مشاغل مناسب، كامالً مشاغل ةدست سه به مشاغل

 ،يو ادار يامـور دفتـر   ،يدرمـان  ،يآموزشـ : مناسـب  كامالً مشاغل .است شده ميزنان تقس
ــ ييگــو پاســخ  و يمــال: مناســب نســبتاً مشــاغل ؛يپژوهشــ يهــا تيــو فعال اد،يــز يتلفن
 مشـاغل  و ؛يو نظـام  ،يو مهندسـ  يفن ،يتيريمد ،يديمجلس، تول گيندينما ،يدار حساب
 شـده  عنـوان  نقل و حمل امور و ،يفتيش ،يانتظام قضاوت، مكرر، يها تيمأمور: نامناسب

  ).1389دانش، ( است
در يك شغل خاص بررسي شـده اسـت    فقطدر برخي از اين تحقيقات مشكالت زنان 

هـا   ترين آن خانوادگي و شغلي زنان از بيشهاي  و ناهماهنگي نقش جنسيتيهاي  كه نگرش
تـرين فعاليـت را    مشاغلي كه مناسب زنان است و زنان بيشبوده است و در برخي ديگر به 

اما در  ،مشترك استها  آن ةدر آن دارند بيان شده است كه مشاغل آموزشي و درماني در هم
ـ   صورت جامع بهپژوهش اين تحقيقات هدف آن است كه   ةزيسـت  ةتري انجام شـود و تجرب

بررسي كند كه پيش ) يده شده استعنوان نمونه برگز بهدو شغل ( زنان را در مشاغل مردانه
  .از اين انجام نشده است

  
  ينظر چهارچوب. 3
اي را بيازمايد،  يند تحقيق نظريهاكوشد در جريان فر مي كمي كه محققهاي  خالف روش بر

خاصـي آغـاز    ةينـد تحقيـق از نظريـ   اكيفي مطابق با ماهيـت اكتشـافي آن فر  هاي  در روش
 ةكـه بـا اتخـاذ رويكـردي پديدارشناسـانه و بـا مطالعـ        اسـت  بلكه سـعي بـر آن   ،شود نمي

كـه بـر مبنـاي آن بتـوان      شـود فراگردهاي اجتماعي، دريـافتي نظـري از موضـوع حاصـل     
كيفي محقق كارش را با نظريات معينـي  هاي  كه در روش البته اين كرد؛هايي را توليد  فرضيه

وي كامـل  ه معناي گسستن كند ب آغاز نمي است نظر كمي مدهاي  چه در روش به معناي آن
تحقيـق و در مراحـل    آغـاز از هـا   گيـري  جهـت بلكه اين  نيست؛نظري هاي  گيري جهتاز 

شناختي در امر تحليـل   جامعه هاي هو نظريها  نهايت، ديدگاه و در است همراه وي گوناگون
اين در  .)197: 1386مارشال و راس من، ( شود مي نحوي ارجاعي و استنادي لحاظ بهها  داده

  .بررسي شودمرتبط با موضوع  هاي هنظري كه تالش شده استبخش 
 يها يژگيو با ييها انسان يعيطب صورت به مرد و زن معتقدند شناسان جامعه از يبرخ
 يگريد كه دارند ييها تيقابلها  از آن كيهر رايز است؛ خوب ها تفاوت نيا و اند متفاوت
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قادر  زيجامعه ن شوند، آگاه خود يها يمند توان از زنان و مردان اگر و است آن فاقد
 دست خود اهداف به و كند استفاده ها تيقابل نيا از مناسب يزير برنامهخواهد بود با 

 انيم يها تفاوت و دارند مردان از زيمتما ييخو و خلق زنان معتقدند كه افراد نيا. ابدي
 رايز گذاشت؛ كنار كارها يبرخ از ديبا را زنان اند برآن دارد، كيولوژيب يا هيپا ها آن

 نيا از يكي. كند يم ناتوان فشار تحمل و تيمسئول رشيپذ از را ها آن يتيجنس يها تفاوت
 يدوگونگ به روسو. است) Jean-Jacques Rousseau( روسو ژاك ژان شمندانياند

مكمل  »يزن عاطف«و » مرد خردورز«معتقد بود  يعني داشت؛ اعتقاد انسان ييتجنس
 تالكوت دارد قرار جرگه نيا در كه يگريد شناس جامعه). 34: 1391تانگ، ( گرنديد كي

به كار  يدر مشاغل متفاوت ديتالكوت پارسونز معتقد بود زنان و مردان با. است پارسونز
 روانيپ. كند دايپ يگرفته شوند تا جامعه متوازن و متعادل شود و هر فرد كار مناسب

 و مردانه صفات كيتفك كه كردند استدالل او آثار از يريگ بهرهبا  زيتالكوت پارسونز ن
  .يساختگ و يفرهنگ نه دارد يعيطب و يشناخت ستيز يتيماه زنانه

شـود   مـي  اين ديدگاه كه رفتار زن و مرد با غرايز يا عوامل بيولـوژيكي همگـاني تعيـين   
ايـن  . است كشيدهبه چالش گوناگون در جوامع  را جنسيتيهاي  نقش ةشواهد موجود دربار

. اسـت گونـاگون  جنسـيتي در جوامـع   هـاي   اي در نقـش  العـاده  شواهد حاكي از تنوع فوق
متفاوتي از مردانگي و زنانگي در زندگي روزمـره  هاي  شيوهگوناگون هاي  چنين در زمان هم

شود و انتظارات خاصي كه بر زنان و مردان در هر زمـاني تحميـل شـده اسـت      مي مشاهده
مــثالً در قــرن نــوزدهم بســياري از دانشــمندان ؛ قبــل از آن اســتهــاي  متفــاوت از دوره

زن بـودن   هاي ويژگيبدهند، تحصيل ادامة كشورهاي غربي بر اين باور بودند كه اگر زنان 
يعني در انجام وظايف زن بودن دچار مشكل خواهنـد شـد و چنـين     ؛دهند مي را از دست

. باروري را از دست بدهنـد مانند زناني حتي ممكن است برخي خصوصيات زيستي خود 
نيـاز دارد و  فراوانـي  توان باروري بـه انـرژي    داشتندرواقع باور اين بود كه هر زني براي 

باروري توان خود براي  ،اگر اين انرژي را در راه كسب علم و رفتن به دانشگاه صرف كند
 به نقل از كالرك )and Best Brike( و برك بست .)45: 1387هولمز، (را از بين برده است 

)Clarke, 1873( هـا   زيرا ظرفيـت زاد و ولـد آن   است؛ گويند آموزش زنان امري ناپسند مي
در  ؛)13: 1379گـرت،  (بيند، امري كه غايت اصلي زندگي زنـان اسـت    مي شدت آسيب به

  .رسد مي نظر بهمعني  بيامروز جامعة كه اين اعتقادات در  حالي
مرد بودن به شرايط خاص جامعه و فهم  ياشناسان معتقدند تصور ما از زن  جامعهبرخي 

اجتمـاعي   ةسـاز عبارت ديگر، جنسيت  به. زماني بستگي دارد ةدوردر هر  يتما از دو جنس
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نـد كـه   ا پـي آن  دارنـد و در  بسـياري اجتماعي جنسيت توجه  ةسازشناسان به  جامعه. است
درواقـع  . كنـد  مي ن بودن يا مرد بودن را خلقچگونه جامعه هويت خاصي از ز كنندروشن 

آيد كـه مـا    مي وجود هاي ب روزمرهالگوسازي رفتاري از طريق نهادهاي اجتماعي و تعامالت 
 پذيري عبارت طبق تعريف گيدنز، جامعه .)77: 1387 هولمز،(نداريم ها  توجه چنداني به آن

الگوپذيري افراد در جامعه كه از طريق پيوندهاي بادوام نخستين بـا ديگـران   يند افرست از ا
و فرهنـگ   ،هـا  به طوري كه فرد به رعايت هنجارهـا، ارزش  ؛آيد مي وجود هويژه والدين ب به

جنسيتي، كـه خـود   هاي  پذيري نقش جامعه .)197: 1387 گيدنز،( پردازد مي حاكم بر جامعه
ـ  ،پذيري است جامعهنوعي از  معناسـت كـه چگونـه دختـران و پسـران امتيازهـا و       ايـن   هب

 .رنـد يگ يمـ فرا ،گذارد مي اثر شان كه بر نگرش جنسيتي ،رفتارهاي مناسب از نظر جنسيت را
شـده بـه    جنسـيتي هاي  پذيري جنسيتي درحقيقت تلقين كردن ارزش جامعهعبارت ديگر،  به

تـرين   مهـم هـا   فمينيسـت  .)416: 1382هـام و مگبـل،   (ذهن كودكان از هنگام تولد اسـت  
زن و مـرد سـاختگي   هـاي   جا كه منشأ تفـاوت  معتقدند از آن نانآ .اند داران اين نظريه طرف

مشاغل ورود پيدا كنند و تفكيك مشـاغل بـه مردانـه و     ةهمتوانند و بايد در  مي است، زنان
  .زنانه نوعي تبعيض جنسيتي است
 ؛انـد  خواندهگرايان افراطي  محيط ها هنظري اين دليل بهرا ها  برخي از دانشمندان فمينيست

 ،از طرف ديگـر . پذيري است جامعهمعتقدند هويت انسان محصول انحصاري تربيت و  زيرا
شـناختي زنـان و    زيسـت هـاي   كه بر تفاوت ،رقيب راهاي  گاه بطالن نظريه هيچها  فمينيست

هـا   افراطي اين نظريـه هاي  جنبهبلكه در بهترين حالت در  ؛اند ندادهد، نشان نمردان تأكيد دار
هـا   كه حتي اگـر ايـن تفـاوت   است   آن ديگر ةنكت .)168: 1388نژاد،  زيبايي( اند كردهترديد 

را از ميان برداشت و در وجود زن امروز نهادينه شده ها  شبه آن  يكتوان  نمي ،ساختگي باشد
 كـرده  كسـب  يسـاختگ  اي يواقع صورت به كه به وي، ييها يژگيودادن نسبت  پس؛ است
 سشنا جامعه ،)Elshtain, J. B( الشتاين .كرد خواهد يسردرگم و تعارض دچار را او، است
 شـمار زنـاني كـه   دربـارة  عقيده داشت كه در فمينيسم ليبـرال گرايشـي بـه مبالغـه      ،معاصر

در  هـا  فمينيسـت  ليبرالخواهند شبيه مردان شوند وجود دارد و انتقاد ديگر او اين بود كه  مي
زدن  دو سـگ هـا   مريكاييا شادي براي چيزي كه به قول خود ةهلهلدادن  اند كه با سر اشتباه

  .خود پرورش دهند سنتي مردانه را درهاي   دهند كه زنان بايد ارزش مي است نظر
زنـان و مـردان   هاي  جنسيتي بازار كار نيز در قالب سه تئوري به بيان تفاوتهاي  تئوري

هاي نئوكالسيك  تئوري. است نئوكالسيكهاي  تئوريها  آن نخستين .اند پرداختهدر بازار كار 
تـر از مـردان    كه چرا درآمد حاصل از كار زنـان كـم   هاي جنسيتي و اين براي تشريح تفاوت
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هاي خانوادگي، نيروي جسمي، آموزش عمومي، آموزش  است به متغيرهايي نظير مسئوليت
وري  بهـره كند، كه اين متغيرها  جايي در كار تأكيد مي هابفني، ساعات كار، غيبت از كار و ج

 ،بـر تئـوري نئوكالسـيك    بنا .)15 :1379 كار،( دهد مي كار را تحت تأثير قرار ةعرضكار و 
كـه عمـدتاً    ،يتـر  كم يانسان ةيسرما از آنانكه  ان استمردتر از  به اين علت كم اندرآمد زن

 يتـر  نييپا يكار يور بهره رو نيا ازو  شوند يم مند بهره ،محصول آموزش و پرورش است
و  ،يحـاملگ  ازدواج، يبـرا  زنـان  از يبرخ كه نيا ليدل به شود يمثال گفته م يبرا دارند؛ هم

گذاري در امر  سرمايهمايل چنداني براي ت انيكارفرما كنند يم رها را شانپرورش كودك شغل
گذاري  سرمايههم براي  نانزپدر و مادر و خود  ةانگيزچنين  هم. ندارندها  آن افزايش مهارت

آمـوزش   كنند مي اما منتقدان اين تئوري بيان ،تر است اي كم حرفهدر امر آموزش و پرورش 
 .شـود  نمـي منجـر  در بـازار كـار    يتجنس ةپاي وجه به كاهش نابرابري بر هيچ بهمتزايد زنان 

دهد كه ميزان باالي آموزش زنـان   مي نشانانجام شده است التين مريكاي اتحقيقاتي كه در 
اما سبب شده اسـت ميـزان سـواد در مشـاغل      ،را در بازار كار بهبود نبخشيده انآن وضعيت

  .)16: 1379 كار،( زنانه افزايش يابد
دو ميـان  سـت كـه   ا) dual labor market theory( دوگانه كار بازار يتئور ،ديگر مورد

و  ،تـر  كه از لحاظ پرداخت مزد، تأمين بيش يمشاغل. 1: شود مي نوع از مشاغل تمايز قائل
و  ،تـر  كه با مزد كم، تأمين كـم  يمشاغل .2؛ دنرفت وضع نسبتاً خوبي دار پيشهاي  فرصت

ثبات كارگر در كار براي نخست در مشاغل بخش . يندرو هرفت روب محدوديت امكان پيش
شود به اين معناست كه  مي مشاهده انتري كه در زن جايي بيش هكارفرما اهميت دارد و جاب

 هـاي  كيفيـت رو حتي اگـر    ايناز ؛ است تر بخش دوم بيشبه مشاغل ها  احتمال جذب آن
داشـتن ثبـات    بـا فـرضِ  ( انگماردن مـرد  احتمال به كار ،قبل از ورود به شغل برابر باشد

رفـت بعـدي در    امكان پيشمشاغلي كه ، هاست بيش از زن در مشاغل اوليه) تر شغلي بيش
اي كـه از ايـن تئـوري     نكتـه . اسـت  تـر  بـيش و ترفيـع   ،اي حرفهآن از لحاظ مزد، آموزش 

 مـرتبط  هـا  آن يشـغل  يداريـ پا هـاي  خصوصيتآيد اين است كه رفتار با كارگران با  ميبر
هـا   كـه زن  ،رفت و سطح پايين جايي در مشاغل فاقد پيش هجابو  بتيكه غ جا آن از. است

كـه   جـاي آن  بـه تـوانيم   مـي  رو  از ايـن  ؛اسـت  تـر  بـيش  ،شوند مي متراكمها  معموالً در آن
قسمتي از آن را بـا  كم  دستذاتي زنان بدانيم، هاي  جنسيتي را ناشي از ويژگيهاي  تفاوت

  .)23: 1379كار، ( نوع مشاغل مرتبط كنيم
زنـان و  ميان هرچند نگرش بازار كار دوگانه در روشن كردن چگونگي توزيع شغل 

را تبيين  اول و دومهاي  در بخش يتجنس ةپاي وجود اين، جدايي بر با ؛داردسهم مردان 
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در ضـمن   .)پرسـتاري، تـدريس  (  هم زنانه ،اند مشاغل هم مردانهبرخي درواقع . كند نمي
 دربـاني از جملـه   ،خواهـد  مـي  اي وجود دارد كه توانايي و مهارت كمـي  مردانهمشاغل 

ـ   .)12: 1382باقري، ( تقطيـع بـازار كـار بعضـي از خصوصـيات       ةاز طرف ديگـر نظري
بعد ثابـت و   هم تواند مي يتلي را كه جنسيدالاما  ،كند مي را مشخص تينابرابري جنسي

اقتصـادي   هـاي  هنظريكه جا  از آن و كند نميروشن  شودهم بخشي شدن بازار كار تلقي 
ــد نتوانســته ــد  ان ــت آن را روشــن كنن ــار    ،عل ــازار ك ــي بخشــي شــدن ب مســئول واقع

كنند و نيـز تبعـيض    مي آن را تقويتها  هايي است كه آداب و رسوم و سنت داوري پيش
اين متغيرهـاي فرهنگـي   . شود مي غيرمستقيم كه در روند اجتماعي شدن و تربيت ظاهر

وع موضـ  قادرنـد  كـه  در حالي ؛اند شدهاقتصادي ناديده گرفته  هاي هطور كلي در نظري هب
جنسيتي سـومين ديـدگاه نظـري    هاي  تئوريبنابراين  ؛)12: 1382باقري، ( بررسي باشند
جنسـيتي ايـن اسـت كـه     هـاي   اصلي تئـوري  ةنكت. متعلق است ها فمينيستاست كه به 

ي از يك ئديگر مرتبط و جز موقعيت تابعي زنان در بازار كار و در خانه و خانواده با يك
هـاي   نظريـه  .)25: 1379كار، ( اند آن زنان تابع مردان سيستم كلي اجتماعي است كه در

فمينيستي بر اهميت عوامل فرهنگي و اجتماعي در تحديد دسترسي زنان بـه بـازار كـار    
داران تئـوري جنسـيتي    موضـوع ديگـري كـه طـرف    . )194: 1387مامسن، ( تأكيد دارند

ايـن نـوع    ،)Farele( فـارلي بـه بـاور   . جنسـيتي اسـت  هـاي   مزاحمـت  انـد  كـرده مطرح 
چارة زيرا دست كشيدن از كار  ؛جايي كارگران زن است هعامل مهمي در جابها  مزاحمت

در جداسـازي  هـا   گويـد ايـن مزاحمـت    مي چنين وي هم. اصلي اين نوع گرفتاري است
علويـون،  (بر جنسيت افراد و تداوم آن تا حـدود زيـادي مـؤثر بـوده اسـت       مشاغل بنا

1381 :98(.  
آموزگـاري،  نظيـر   ،مشاغل زنانه د كه گرايشنكن مي چنين تأكيد همجنسيتي هاي  تئوري

طور كه در  انعكاسي از نقش خانگي زنان است و درست همان پذيرايي وپرستاري، نظافت، 
تلقـي   ارزش كمنيز ها  ارزش است، اين مشاغل و مهارت كمخانگي زنان  تر جوامع كار بيش
كه  ،براي بعضي از مشاغل زنان از مشاغل مردان الزمدرواقع ممكن است مهارت  .شوند مي

ـ  دليل اين بهاما اين مشاغل  ،تر نباشد كم ،شود مي تري براي آن پرداخت مزد بيش در  انكه زن
  .)27: 1379كار، ( شود مي كم گرفته  دستاند  كردهكسب  يتر بيش آن مهارت

ي و يتجنسـ هاي  نقشنگرش به  ةنحوانگاري در  مطلقدليل  بهديدگاه مزبور  ني استگفت
حكـم   ، درطبيعي و فيزيولوژيك زنانهاي  پذيري الزم در نقش انعطاففقدان شغلي زنان و 

  ).14: 1382باقري، ( دچار مشكل استنه زحمت، در تبيين مسائل بازار كار نيز  و واقعيت
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  روش تحقيق. 4
 ؛ بنـابراين گذاشتپا به ميدان  هزيست ةتجربمنظور كشف  بهاين تحقيق با رويكرد اكتشافي و 
  .عميق گردآوري شد ةمصاحباز طريق ها  از روش كيفي استفاده شد و داده

  
  گيري نمونه ةشيوتحقيق و  ةنمون 1.4

نخسـت،  گـروه  . شددو گروه از مشاغل از ميان مشاغل مردانه انتخاب نخست در اين تحقيق 
در ايـران در حـال حاضـر فقـط ده زن     . نشان بودنـد  آتشرفت، زنان ها  آن كه محقق به سراغ

فليـك  ؛ شـد ده نفر مصاحبه همة و با  مشغول به كارندنشان در ايستگاه بانوان شهر كرج  آتش
بـه  كـه در خطـوط تاكسـيراني     انـد  يگروه دوم زنان. ناميده است اين روش را گردآوري كامل

جـا از   در اين. انجام شدون شهر تهران رانندة گيري از ميان زنان  نمونه. اند رانندگي ون مشغول
سازمان مديريت و نظارت بر ( مربوطههاي  سازمان. گيري گلوله برفي استفاده شد نمونهتكنيك 

اطالعـات دقيقـي از ايـن افـراد در اختيـار      ) خصوصي تحت نظر آنهاي  تاكسيراني و شركت
گيـري   بهترين روش نمونهبنابراين  ؛اطالعات محدود خود نيز نبودندارائة نداشتند و حاضر به 
با مراجعه بـه خطـوط مختلـف    نخست محقق . گيري گلوله برفي بود نمونهبراي محقق روش 
  .بعدي رسيد هاي نهله برفي به نموصورت گلو به  سپساوليه را پيدا كرد و هاي  تاكسيراني نمونه

  
  ها دادهروش تجزيه و تحليل  2.4
هـاي   را بايد با روشها  آن ؛ بنابرايناساسي دارندهاي  تفاوت كميهاي  با داده كيفيهاي  داده

كيفـي عبـارت اسـت از    هـاي   تحليـل داده . كـرد شناسي كيفي تحليـل   روشتحليلي خاص 
معـاني و   و هـا  پيچيدگي ةمطالعجا كه تحقيق كيفي به  از آن .ها دادهجوي الگوها در و جست

هاي   متعدد و متفاوتي نيز براي تحليل دادههاي  روش، پردازد مي ابعاد وسيع زندگي اجتماعي
  .)66: 1392محمدپور، ( نهاد شده است كيفي پيش

اسـتفاده   از روش كدگذاري باز و كدگذاري محوري ها براي تحليل داده در اين پژوهش
به اين . را در قالب مفاهيم درآوردها  قصد دارد داده) open coding( كدگذاري باز .شده است

 بنـدي  دستهواحدهاي معنايي  اساس برها  عبارت. شوند مي از هم مجزاها  دادهنخست  ،منظور
 اسـاس  برقدم بعدي آن است كه اين كدها . ضميمه شوندها  آن به) كدها( شوند تا مفاهيم مي

بنـدي   دسـته  ،شوند مي كه مستقيماً به پرسش تحقيق مربوط ،ها شده در داده كشفهاي  پديده
تـر از   انتزاعـي شـوند كـه اكنـون     مي به كدهايي مربوطدوباره دست آمده  بههاي  مقوله. شوند
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كدگذاري باز فهرستي از كدها و مقوالت خواهد بود كه بـه   نتيجة. اند نخستمرحلة كدهاي 
عبارت اسـت از پـااليش و تفكيـك    ) كدگذاري محوري( بعديمرحلة . اند شدهمتن ضميمه 

وجود آمـده از كدگـذاري    هبهاي  ز ميان انبوه مقولها. دست آمده از كدگذاري باز هبهاي  مقوله
 آينـد گـزينش   مـي  كـار  بـه آيد بيش از ساير مقوالت در مراحل بعـد   مي نظر بههايي كه  باز آن
شـود و   مي ، بر غنايشان افزودهباشند منطبق يتر شيب عبارات با مقوالت نيا هرچه. شوند مي

  .)335- 329: 1391فليك، ( شود مي تشريحها  ساير مقوله با ها هروابط ميان اين مقولدر پايان 
 ةمرحلـ در . صورت خط به خط مطالعه و كدگذاري شد به بار چندينها  مصاحبه نخست

و در اين  شدندبندي  دستهدارند ها  ارتباطي كه با پرسش اساس بردست آمده  هبعد كدهاي ب
بـه مقـوالتي دسـت    هـا   مصاحبه همةدرنهايت با كدگذاري . نمايان شدندها  مرحله مقوله

  .كردتحقيق را برايمان فراهم  هاي پرسشيافتيم كه بستر تحليل نهايي براي پاسخ به 
  
  ها يافته 3.4

  گويان خصوصيات جمعيتي پاسخ 1.3.4
نفر از زنان راننده تاكسـي ون مصـاحبه    دوازدهنشان و  آتشنفر از زنان  دهدر اين تحقيق با 

ايـن زنـان    درصـد از  73از لحاظ تحصيالت نيـز  . بودند  متأهلاين زنان درصد از  72. شد
توان نتيجـه گرفـت مردانـه بـودن ايـن       مي كه داشتندتر  پايينفوق ديپلم يا  مدرك تحصيلي

  .نبوده استدليل تحصيالت باال  بهمشاغل 

  علت ورود زنان به مشاغل مردانه 2.3.4
  :آمددست  بهشوندگان مقوالت زير  مصاحبهبا توجه به نظر 

  علت ورود زنان به مشاغل مردانه. 1جدول 
  2 مقولة  1 مقولة كنندهمشاركت كدـمفهوم

  1/9/5/2  يادار كار از انزجار

 يها يژگيو با كار تناسب
  يتيشخص

 علت
 ورود

  شغل به

  2  يخواه جانيه حس
  1/7/3/2  يكودك از بودن جوش و جنب پر و فعال

  1/5  پسرانه يها يباز
  1  يتيشخص يها يژگيو به توجه با خانواده قيتشو

  3/5  ها  انسان نجات به عالقه/ يدوست نوع حس
  6/9/7/4/5/2  يتيشخص يها يژگيو با تطابق/ هيروح با تناسب
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  7  يفن يكارها به عالقه
  4/5  مردانه يكارها به عالقه

  10/22  يرانندگ به عالقه
  13  ها بچهبه  عالقه

  2/8/5/12/14  خانواده مردان از يكي حضور سابقة
 مردان از يكي حضور سابقة

  خانواده
  2/4/5/6  بودن ياتيعمل با ييآشنا بدون كار به ورود

  ياتفاق صورت به ورود

  15  مسافرت يبرا ون ديخر
  15/19  اجبار با خط به ورود

  22  ياتفاق صورت بهبه كار  ورود
  19  همسر از جانب ون ديخرـ  يقبل ميتصم بدون كار به ورود

  16  يقبل ميتصم بدون كار در همسر به كمك
  17  دادن اجاره يبرا ون ديخر

  10/11/12/17/18/19  يمال ازين

  يمال ازين
  17  گريد يكارها كم درآمد

  12  كار خوب درآمد
  14/17  طالق از بعد مناسب شغل نكردن دايپـ  كار دنبال

  :كردتوان علت ورود زنان به مشاغل مردانه را در چهار مورد خالصه  مي درنتيجه
يكي از داليل ورود زنان به مشاغل مردانه ايـن   :شخصيتيهاي  تناسب با ويژگي) الف

به همين دليـل از   ؛مندند هوجود دارد كه اين زنان به آن عالق اي است كه در آن شغل ويژگي
 هاي ويژگينشان  آتشزنان  ربارةمثال د براي. اند ردهكميان انبوه مشاغل اين شغل را انتخاب 

 ةراننـد شـغل   بارةباعث جذب زنان شده است يا در» كمك به ديگران و تحرك باالي كار«
بـودن  هـا   عالقه به رانندگي و عالقه به با بچه« ، اماون، اگرچه فقط سه نفر آن را ذكر كردند

به شغل باعـث شـده   ها  آن ةعالق. تعامل پذيرش اين كار اس» )در قالب سرويس مدرسه(
شود ايـن   مي طور كه مشاهده همان. اهميتي نداشته باشدها  آن است مردانه بودن شغل براي

 ةگفتـ دوسـتي و كمـك بـه ديگـران طبـق       مثـال حـس نـوع   راي ب ؛مردانه نيستندها  ويژگي
  .تر است قويشناسان در زنان  روان

يكي ديگر از داليل ورود زنان  :اين شغلحضور يكي از مردان خانواده در  ةسابق) ب
اين امر هـم عامـل   . حضور يكي از مردان خانواده در آن شغل است ةسابقبه مشاغل مردانه 

چنين عامل سهولت دسترسي زن به آن  هم. نهاد اين شغل از جانب آن مرد به زن است پيش
شود زنان گمان كنند حامي و  مي باعث و كند مي شغل است و شرايط ورود به كار را فراهم
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 از ميان مشاغل ديگـر آن را انتخـاب   ؛ بنابرايندر آن شغل دارند و به آن آشناترند اي پشتوانه
 سـلماز  ؛شـود  مي ون مشاهده ةرانندنشان و هم زنان  آتشاين امر هم در ميان زنان . كنند مي

  :گويد ميباره   در اين
گفتن بايد ايـن چنـين و آن    مي دادن يا مي رنظر قرا خيلي دنبال كار رفتم يا سن رو مد

  شـوهر ديدم راهي ندارم بـرادر و   ،دونيد مي شرايط كار تو كشور ما رو كه ،چنان باشي
ديگـه   .توني باهاش كـار كنـي   مي اينا گفتن يه سواري داشته باشي .خواهرم ون داشتن

  ... ثبت نام كرديم

تعدادي از ايـن زنـان    :به شغل مردانه كامالً اتفاقي و بدون تصميم قبلي ورود) ج
 ؛ بـراي زنان حاضر در مشاغل مردانه قرار گرفتنـد جرگة ريزي قبلي در  برنامهبدون هيچ 

نشان اظهار داشتند كه وقتي آگهي اسـتخدام را در روزنامـه    آتشاز زنان درصد  40مثال 
 بـوده، گمـان   »نشاني آتشجذب نيروي زن براي سازمان « اصليتيتر  جا كه از آن ،ديدند
كردند كه در بخش اداري اين سـازمان قـرار اسـت اسـتخدام شـوند و بعـد از طـي         مي

اند كـه قـرار اسـت     شدهآموزشي تازه متوجه دورة و در آغاز ها  آن و قبولي درها  آزمون
ون، اين ماشين را بـراي مصـرف   رانندة از زنان درصد  25وارد بخش عمليات شوند يا 

هـا   آن بـه  ؛ زيـرا خريداري كرده بودنـد ) سرويس مدرسه ـ  مسافرت و گردش( شخصي
ست و الزم نيست ا گفته شده بود فقط پرداخت شارژ ماهيانه به سازمان تاكسيراني كافي

  :گويد مي فرزانه. وارد خط بشوند
 چهارشـنبه ظهرهـا معمـوالً    ،شـديم  مي من همسرم شيميايي هستن، ما زياد از تهران خارج

كه ها  اين ماشين .سواري سخت بود ماشين .شديم مي از تهران خارجداشتيم  ميبررو ها  بچه
تلويزيـون داشـت    .هام راحت باشن بچهبخريم ها  تبليغش اومد گفتيم خوب از اين ماشين

بهش گفتم تلويزيون يـه همچـين    .مأموريت بودن تهران نبودن همسرم اتفاقاً .كرد مي تبليغ
روز بعدش هم روزنامه رو گـرفتيم   .نامه نوشتهكنه آدرسش هم تو روز مي چيزي داره تبليغ

اون زمان قرار  .مختلفهاي  جا ديديم رديف چيدن مدل با دو تا پسرام رفتيم نمايشگاه اون
 موقع ثبت نام به اون آقايي كه داشت ثبت نام .قرار نبود پالك تاكسي بشه ،بشه  Aبود پالك

 50شـما   ،ايشون گفت اشـكال نـداره   .خوايم مي كرد گفتم ما ماشين رو برا مسافرتامون مي
قرار نيست برم  گفتم من معلمم من اصالً .كاري به شما نداريم ،تومن شارژ شركت رو بديد

  ... ها كنمبا اين ماشين كار 

نشان به  آتشزنان . ون مشاهده شد ةراننداين مورد فقط در ميان زنان  :نياز مالي زنان) د
نياز مالي وارد  دليل بهون  ةرانندزنان  درصد 59. اند شدهيكي از سه دليل فوق وارد اين كار 

  .اند شدهاين شغل 
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  زنان در مشاغل مردانههاي  چالش 3.3.4
محور  چهاردر  اند با توجه به جدول زير مواجههايي كه زنان در مشاغل مردانه با آن  چالش

  :شود ميخالصه 
  هاي زنان در مشاغل مردانه چالش. 2 دولج

 نشانآتشزنان
  2 مقولة  1 مقولة كنندهمشاركت كدـمفهوم

در  تعارض 1/3/4/14/15  هوا دو و بوم يك سياست ـ ها سياستبودن  مبهم
  ها گذاري سياست

 هاي چالش
  مردانه مشاغل

 1/3  نمسئوال توجهي بي
 2/3/4  بچه از داري نگه و كاري شيفت مشكل

  ها نقش تعدد
 12/15/19  مفرط خستگي

 1/10/2  زنگ صداي از ناشي استرس

 ويژة مشكالت
  شغل

 1/6/7/9/10  ناگوار هاي صحنه مشاهدة

 1/2/5/6/10  محيطي هاي آلودگي
 16/19/22  درد ـ گردن دردـ پا كمردرد

  10/11/12/18/19  فني كارهاي انجام در ناتواني و ماشين تعمير در مشكل
  11/14/15/16/17/21  مرد همكاران بد هاي فحش و الفاظ

  مردانه محيط
  11/17/18/19/22  مرد مسافران و همكاران بد نگاه

  12/16/17/18/22  زنانگي رفتن بين از ـ كار محيط در مردان شبيه رفتار
 13/16/18/21  ماشين در استراحتـ  مرد همكاران با نداشتن ارتباط

اي كـه   ويـژه هريك از مشاغل مردانه با توجه به شرايط : شغلويژة مشكالت ) الف
هاي  دليل نشستن ون بهرانندة زنان . كنند مي خاصي را براي زنان ايجادهاي  دارند چالش

نشـان   آتشاند و زنان  مواجهو گردن درد  ،طوالني با مشكالتي نظير دست درد، كمر درد
مشـاهدة  و  ،از صـداي زنـگ  آلوده، اسـترس ناشـي   هاي  مشكالتي نظير ورود به محيط

البته اين مشكالت بـراي مـردان نيـز وجـود دارد و     ؛ كنند مي ناگوار را تجربههاي  صحنه
مشـابهي را در مقابـل   هاي  استراتژي يتي دانست و هر دو جنسيترا جنسها  آن توان نمي
جسـمي  هـاي   ويژگيدليل  بهموارد اشاره شده است كه برخي اما در ، گيرند مي كار بهآن 

 ؛ براي مثـال گذارد مي خاص زنان، برخي از اين مشكالت تأثيرات خاصي بر جسم آنان
نشان به تأثير استرس ناشي از صداي زنگ بر جنين زنان باردار اشـاره   آتشيكي از زنان 

اما در شيفت كـاري حضـور دارنـد و در     ،شوند نميزنان باردار به مأموريت اعزام ( كرد
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 دليل سگي زودرس زنان بهيون به يائرانندة ي از زنان يا يك) ندمعرض صداي زنگ خطر
  .طوالني اشاره كردهاي  نشستن
هـاي   شـكل   بـه مشـاغل   تر بيشدوم آن است كه مشكالت جسمي و روحي براي  ةنكت

  .را خاص مشاغل مردانه دانستها  آن توان نميگوناگون وجود دارد و 
كه اغلب دليـل   ،نشاني آتشحمل وسايل سنگين در شغل  بارةكه دراست   سوم آن ةنكت

زيـرا طبـق    ؛شكايتي از جانب اين زنـان وجـود نداشـت    ،شود مي مردانه بودن اين كار بيان
  .دهند مي را مردان انجامها  ها، حمل وسايل سنگين در مأموريت اظهارات آن

هـاي   نقـش  زنـاني كـه  همـة  يكي از مسائلي است كه ها  تعدد نقش :ها نقشتعدد  )ب
دليـل   مشـاغل مردانـه بـه    دربـارة . با آن درگيرنـد  دارند و همسري ،مختلف شغلي، مادري

ساعات كار طوالني و انجام كار سخت در بيرون از خانه اغلب فرصت و توان كافي براي 
 ساعت استراحت كار 48ساعت كار و  24صورت  بهنشان  آتشزنان . گذارد نميزنان باقي 

نشـان   از زنـان آتـش  درصد  50. كنند مي ز هفته را در محل كار سپريشب ا كنند و دو مي
 محبوبه. اند كردهشغلي و مادري اشاره هاي  به مشكل تعارض نقشدارند  فرزندكه  يمتأهل

  :گويد ميباره   در اين
زنن بيـا بعـد چـون مـن      مي يه موقع زنگ هكه االن كه استراحتش هطوري .همسر من نظاميه

من فالن ساعت ميرم فالن ساعت ميام، االن  كنم با مسئولينم بگم مثالً تونستم هماهنگ نمي
مامانم مجلس داره بچه رو بايد نگـه دارم، چـون    ،گفتم من ساعت يك ميرمها  مثالً به بچه

ترين سختي كه كشـيدم در دورانـي    تونستم، مسئولين هم راه نميومدن با من، ولي بيش نمي
 ذارم، پسـره، شـيطوني   مـي  ساعت بچه رو تنهـا  24من . دادار شدم از همون ابت بود كه بچه

 كنـه، دعـوا   مـي  گه خسته شدم، با پسره بحث مي كنه، بعضي اوقات مادرم مي كنه، اذيت مي
بعضي اوقات مـادرم بـره جـايي، مسـافرت بـره،      . گيرن، بعضي اوقات هم با هم خوبن مي

 ،عمش يا مادربزرگش ةخونا ببرم مونم بچه رو كجا بذارم، مجبورم ي مي شهرستان بره، واقعاً
  .شه مي مادرم اذيت

سـاعات كـار طـوالني و    هـا   آن ون هم چنين مشكالتي وجـود دارد،  ةرانندزنان  دربارة
  .دانند مي خانوادگي خودهاي     خستگي مفرط ناشي از كار را در تعارض با نقش

يكي از مشكالتي كه زنان حاضر در مشاغل مردانه با  :ها گذاري سياستتعارض در ) ج
؛ بـراي  حضور زنان در اين مشاغل است ةنحو بارةند تصميمات ضد و نقيض درا آن مواجه

مـديرعامل   ةسـال  هفـت گيـري   كه با پي ،1381سال  نشان در آتشمثال پس از جذب ده زن 
 شـد عد اين مجوز لغو هاي ب نشاني كرج براي صدور مجوز صورت گرفته بود، در سال آتش

در ها  آن امكان ورود به بخش اداري براي ؛ بنابراينافزوده نشدها  آن و نيروي زن ديگري به
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نشـان   آتـش كه اين امكان بـراي مـردان    در حالي نيست؛ممكن  اند آن هايي كه نيازمند دوره
وضـعيت   ربـارة كه هر روز اخبار متفاوتي د اند كردهاين زنان بيان  ،بر آن افزون .فراهم است

نشان با كار بـيش از   آتشخود زنان ( خبرند بيشغلي خود  ةآيندوند و از نش مي شاناستخدام
 نمسئوال چنين هم). ندكار ةسابقسال  15سالگي موافق نيستند و خواستار بازنشستگي با  38

در هـا   آن و بـا تقـدير از   انـد  نكـرده بررسـي  را سـال   يـازده وضعيت ايـن زنـان طـي ايـن     
  :گويد مي سپيده. مختلف مخالفت شده استاي ه هجشنوار

اون  ؟نا هگيري كنيد كه بعد ده سال آيا اينا زند خوب شما يه مجوزي رو دادين نيومدين پي
ترسـيم،   مـي  انتظاري كه نسبت به مسئولين داشتيم برآورده نشده، ما هممون از عاقبت كـار 

خواسـتيم خودمـون هـم    هممون دوست داريم با همين لباس بازنشست شـيم، خودمـون   
داشـته باشـي    استرسكه از گوشه و كنار هر روز  دوست داريم خوب به پايان برسه، نه اين

كنن كه ما خيالمون راحت شه كه بگيم  نميكنن، نيرو هم استخدام  مي كه ايستگاه رو تعطيل
 خواد بشه، هـر  مي هستيم كه چي استرسيه گروه بعد از ما هستن، همش اين آخريا دچار 

  ...روز با اين يه جمله ميايم سر كار 

كه در  به طوري ؛شود مي و نقيض مشاهده ون نيز اين تصميمات ضد ةرانندزنان  دربارة
هنگام ثبت نام به برخي از آنان گفته شده است زنـان الزم نيسـت وارد خـط بشـوند و در     

ـ ها  آن اي ديگر به دوره ا وجـود ثبـت نـام    دستور داده شده كه بايد در خط حضور يابند يا ب
 ةكارنامـ گفته شده صدور ها  دهي به آن تحويلبرخي از اين زنان براي ماشين ون، در هنگام 

  .ون براي زنان ممنوع شده است
اگرچه امروزه در تعداد زيادي از مشاغل زنان و مردان  :مشاغل مردانه، محيط مردانه )د

 ةدربـار تـوان   مي خاصي كه ةواژاما  ،كنند مي ديگر فعاليت مختلط در كنار يكهاي  در محيط
در اين محيط اغلب يك يا دو زن در كنار تعداد . كار برد محيط مردانه است بهمشاغل مردانه 

  .كنند يت ميزيادي از مردان فعال
امـا در برخـي از    ،تر از زنان است مشاغل مردانه تعداد مردان بسيار بيش ةهماگرچه در 

نشـان   آتشمثال زنان  ؛ برايو در برخي جداگانه است كاري مختلطهاي  اين مشاغل محيط
و فقط در هنگام  كنند سپري ميكامالً جداگانه از مردان  ةطبقنشاني در يك  آتشدر ايستگاه 

در هـر  ( زنانـه  يديگر را در محيطهاي  و عمليات با مردان برخورد دارند و زمانها  آموزش
ون در  ةراننـد اما زنان  ،كنند مي تراحتسپري و اس) شيفت كاري سه زن در كنار هم هستند

از اين ؛ بنابراين اند اغلب تنها زن در آن محيط ومردانه قرار دارند  يتمام طول روز در محيط
  :است بيان شدهشود كه در ادامه  مي متوجه آنان مشكالت خاصي نظر
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رفتـار  انـد،   مواجـه يكي از مشكالتي كه زنان در محيط مردانه بـا آن  : فرهنگ مردانه. 1
بدون توجه بـه حضـور زنـان رفتـاري را كـه در      ها  آن .نامناسب مردان در اين محيط است

فرهنگـي ضـعيفي    ةپشـتوان ويژه اگـر   به ؛دهند مي دانند انجام مي خود معمول ةمردانفرهنگ 
 نـد تاكسـي ون در آن درگير  ةراننـد اي كه زنان  مردانهدر محيط  كاراين  ةنمون. باشند داشته

كـار بـردن الفـاظ نامناسـب و      بـه ديگـر و   مكرر مـردان بـا يـك   هاي  درگيري. مشهود است
ايـن رفتـار   . اسـت  مشـكالت  آن ةجملـ ناموسي بدون توجه به حضور زنان از هاي  فحش

  :گويد ميباره  در اين ساله 50 كبري. شود مي موجب اذيت زنان راننده
زير و بـاالي زن  . دن مي هايي به هم فحشجا قاطي مردا يك  برام سنگين بود اون من واقعاً

 .كنن مي كار تومن چي 2000يك مسافر  يدونيد برا نمييعني  ؛همو به باد ميدن

. دهنـد  مي قرار هحاشيهايي تا حد ممكن خود را در  محيطزنان در چنين : انزواطلبي. 2
 سـر  بهرا در ماشين خود و در انزوا  اند زماني كه در خط همةها  آن ون ةرانندزنان  ةگفتطبق 
ساعات زيـادي از   ناچار بهها  آن .دانند مي آفرين مشكلبرند و هرگونه اختالط با مردان را  مي

حتي در برخورد با مسافران  ؛برند مي سر بهصورت نشسته و بدون ارتباط با ديگران  بهروز را 
  :گويد مي ساله 38 فروغ .دهند مي سكوت را ترجيح

ولي خـوب يـه وقتـايي     ،ساعت يه بار پياده شو يه استراحت بكن به من گفت هر دودكتر 
خـوبي  هـاي   نامناسب بـود، خـدايي آدم  قدر  نآجا  شد، محيط اون نمي پيش ميومد كه اصالً

شستم منتظر  مي جور تو ماشين همينرفتم تو خط  مي ولي من خودم معذبم، از وقتي ،بودن
جدول  ،خوندم مي قرآن ،خوندم مي هي كتاب. ماشين بودم جور تو همينمسافر هم كه بودم 

 ،تر خسته بشم شد كه من بيش مي همين باعث. شدم نمياز ماشين اصالً پياده  ،كردم مي حل
  .وقتي ميومدم خونه ديگه نا نداشتم

براي جلـوگيري  ها  آن رانندگان ون ةگفتطبق : دوري از رفتار زنانه، كاهش زنانگي. 3
جا كه امكان دارد  ورزي و توجه مردان در محيط مردانه ناچارند تا آن غرضاز ايجاد هرگونه 

بر آن براي رقابت با مردان در آن محيط بايد شبيه آنان  افزون. از رفتارهاي زنانه دوري كنند
والني كـار  طـ  هـاي  اين دوري از رفتار زنانه و توسل به رفتار مردانه در سـاعت . رفتار كنند

براي . مانده در محيط خانه شده است باقيدر چند ساعت ها  آن موجب كاهش حس زنانگي
  :گويد مي حميدهمثال 

جرئـت   م،يـ هم سن باال دار م،يكار دارم، هم سن كم دار و سر روز هر آقا تا هجدهبا  االن
ـ  نيـ خـوب ا . حس زن بودن رو در من نداشته باشـن  مطلقاً كه بزنم كرم هي كنم ينم  نياول

 اميـ ب خـوام  يم بعد نباشم، زن خوام يم ساعت چهارده. زنه يش رو داره به خود من ما هلطم
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زن بـودن   تيـ ذهن يندارم باز برا يجارو كنم و ظرف بشورم و فرصت اميتو خونه كه اول ب
 واقعـاً، . شـه  ينم برآوردهانتظار  نيخودم، بعد همسرم از من انتظار زن بودن داره، متأسفانه ا

اون  يعنـ يحالـت مردونـه دارم،    گهياالن من د يعني درصد، صد گهيد حس نيا االن ينعي
 بـازتر لباس  هي مثالً ارم،يدرب هم رو اداها اون خوام يرفته، بعد م ادمي باًيتقر يعني ها، ظرافت
 فكـر  يعنـ ي ،يچـ  يبرا گم يم. ده يم دست بهم يخاص احساس. كشم يم خجالت بپوشم،

 ذهـنم  تـو  حسـم  نيـ ا رم يم صبح فردا مبادا حسم نيا رو بذارم سرپوش ديبا االن كنم يم
بكنم، بـه   يخاص يشوخ هي مثالً ايبخندم  اديدفعه ز هي مثالً ؛باشه يحالت هي بعد مثالً بمونه،

 ... باشم داشته رو حس نيا كنم ينم ئتخدا جر

 در گوناگون مشاغل در مردان سوي اززنان  يجنس آزار دةيپد يبررس: تييجنس نگاه. 4
مشـاغل   نيـ كـه در ا  يمشاغل مردانـه و زنـان   بارةاما در است، شده مطرح مختلف مقاالت

. اسـت  شـده  مشاهده تر شيب موارد نيا زنان يتياقل و مردها يتياكثر حضور ليدل بهحاضرند 
 يهـا  شـركت  در كـه  يزنـان  شهادت طبق. كند يم انيچند نمونه را ب كتابش در فرنچ نيمارل
 يبـرا  يخطـر  كـه  ننـد يب يمـ  يآزار جنسـ  يقـدر  بـه  هـا  آن كنند، يم كار كايامر ينشان آتش
بداند چرا تعداد  ديكوش راًيدر اروپا اخ يونيسيكم فرنچ، گفتةبه . رود يم شمار به شان يزندگ
كه با زنـان كـارگر در    يا مصاحبه در. كنند يكار م يدر مشاغل ساختمان زنان از يكم اريبس

محل جنگ و نزاع است،  شهيهمها  آن يشغل طيمعلوم شد مح شد انجام يمشاغل ساختمان
 به كردند، يم نصب آنان توالت در يا زننده يها عكس كردند، يم ادرار زنان مقابل در مردان

 آجـر  بردن باال مشغول كه را يزن و دنديپاش يم آب بود برق يها ميس با كار مشغول كه يزن
 كارخانـة  هيـ زن جوشـكار عل  كي. كردند يم نوازش و كرده لمس بود ها پله از نيسنگ بار و

زن و  6. كـرد  يدعو اقامة يجنس تيآزار و اذ ليبه دل كرد يكه در آن كار م يا يساز يكشت
بودنـد بـه    مجبـور  زنـان . كردنـد  يمتخصص ماهر كار مـ  مقام دركارخانه  نيمرد در ا 846
 و دهيكشـ  آن بـر  يمسـتهجن  مطالـب  و ها عكس و شده نصب وارهايد يرو كه ييها ميتقو

 تيـ اذ و مسـخره  راهـا   آن كيرك يها تمام مدت با حرف مردان. كنند نگاه بود شده نوشته
مـوارد مربـوط بـه آزار     نيـ از ا يكي). 215- 212: 1373فرنچ، ( گرفتند يم شگونين اي كرده
 ستگاهيجداگانه در ا يطيدر نظر گرفتن مح ليدل بهبود كه در كشور ما  نشان آتشزنان  يجنس
 طيمحـ  در كـه  آن ليـ دل بهزنان راننده . ستنديمواجه ن يمشكل نيزنان، با چن يبرا ينشان آتش
 آزار يجـا   بـه كه محقـق نـام آن را    اند كردهرا تجربه  يمشكالت نيچن كنند يم تيفعال مردانه
 نيـ ا چـه  آن و دارد را خـود  خاص يمعنا يجنس آزار رايز گذارد؛ يم تييجنس نگاه ،يجنس

امـر   نيـ ا. مردان خطاب به آنان بـوده اسـت   زباناز  يجمالت انيصرفاً ب اند كردهزنان تجربه 
 ).است بوده مسافران يسواز  يگاه نهادها شيپ نيا( است تر شيزنان مجرد ب دربارة ژهيو به
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  كاركردهاي حضور زنان در مشاغل مردانه 4.3.4
  :دست آمد كاركردهاي حضور زنان در مشاغل مردانه مفاهيم زير به بارةدر

  كاركردهاي حضور زنان در مشاغل مردانه. 3 دولج
  2 مقولة  1 مقولة كنندهمشاركت ـ كدمفهوم
 3/9 صبرافزايش

  فردي كاركردهاي

 كاركردهاي
 در زنان حضور
  شغل اين

 5/7/10/12 نفسبهاعتمادافزايش
 2/6 زنانتوانايياثبات

 هاي كاركرد
شرعيهايهنجاربازنانحضور مطابقت  اجتماعي

  ياسالم جامعة در زنان حضور لزوم/ جامعه
1/2/4/5/7/8/9  

 1/4/7 يتجنسدوتعاملدركارتر بيش بازده

 كاركردهاي
  سازماني

 ¼ زنانهريزبيني
 /5/9 زنانتربيشدليهم

 /5 تريفظرجثة
 10/12/13/14/15 ونرانندةبازنانامنيت

توان كاركردهاي حضور زنـان در مشـاغل مردانـه را در سـه      مي فوق با توجه به جدول
  :محور خالصه كرد

 ،زنـان حاضـر در ايـن مشـاغل     ةبه گفت :كاركرد فردي، افزايش اعتماد به نفس) الف
دليل  اين زنان به. هاست مثبت حضور زنان در مشاغل مردانه افزايش اعتماد به نفس آن نتيجة
اند كـه پـيش از ايـن در انحصـار مـردان بـوده اسـت احسـاس          كاري برآمده ةكه از عهد آن

  .كنند مي توانمندي
 :يتهر دو جنسهاي  استفاده از ويژگي ةتر در نتيج كاركرد سازماني، بازده بيش) ب

حـل  باعـث   هـا  در اين شـغل  شاناظهارات زنان شاغل در مشاغل مردانه، حضور اساس بر
 ةكـه جثـ   انـد  كـرده نشان اظهـار   مثال زنان آتش رايب ؛است شده گذشتهبرخي از مشكالت 

تواننـد از آن عبـور كننـد     نمـي كـه آقايـان    يبـاريك هـاي   براي عبور از محلها  تر آن ظريف
كه از ديد مردان  شده است ينكات ريز ةمشاهدباعث ها  آن ةاست يا ريزبيني زنان تر مناسب

  :گويد ميباره   در اين ساله 33 منصوره .است دور مانده
شـيم،   مـي  تر رد راحتاي كه داريم ما خيلي  جثهمثالً براي عبور از جاي باريك با توجه به 

و باز كـردن  رجوري كه طرف سكته كرده افتاده پشت در، در  اينهاي  خيلي بوده مأموريت
الي در رفتيم تو يا وقتي اتفاقي براي راحتي كتمون رو درآورديم از  بهآقا نتونسته رد شه، ما 
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 خيلي راحتها  خانوم ،ارتباط برقرار كنهها  تونه خيلي راحت با بچه نميميفته يه آقا ها  بچه
  .تونن ارتباط برقرار كنن و تو اون شرايط آرومش كنن مي

مـدارس  در انجام سـرويس  ها  دليل ارتباط بهتر با بچه به اند كردهبيان نيز ون  ةزنان رانند
  .اند تر بوده موفق
هماهنـگ بـا هنجارهـاي    ( زنان دست بهكاركرد اجتماعي، تأمين نيازهاي زنان ) ج

يكي از كاركردهاي بسيار مهم حضور زنان در انواع مشاغل تأمين نيازهاي  ):شرعي جامعه
دستورات دين اسالم و رعايـت هنجارهـاي شـرعي     راستايزنان است كه در  دست بهزنان 
گرمـي   و راحتـي زنـان جامعـه و دل    ،و به همين دليل موجبات امنيت، آسايش است جامعه

مشاغل مردانه اين امـر   بارةدر. كند مي فراهم يند،ها آن كه همسران و پدران ،را مردان جامعه
 يحادثـه پوشـش مناسـب    ةلحظـ كه در  ،مثال هنگام نجات يك زن رايب .مغفول مانده است

  :گويد ميباره   در اين سپيده. بسيار مهم است نشان آتش اناست، وجود زن نداشته
ريزي شديد  يا حادثه داشتيم رفتيم، من سريع رفتم سمت خانومي كه تو تصادف دچار خون

ديدم يه دسـت محكـم اومـد     ،كه اومدم عالئم حياتيش رو بررسي كنم شده، به محض اين
ن به زن مـن، كـه   روي شونم منو گرفت به حالتي كه بخواد پرت كنه به من گفت دست نز

. زني؟ كه گفت شما خانومي عيب نداره، عيـب نـداره   من گفتم آقا تو چرا به من دست مي
افتاد؟ گفت من حاضرم  مي بعد كه كارم تموم شد ازش پرسيدم اگه من آقا بودم چه اتفاقي

يعني اين اوج زماني بود كه ما رسيديم به اين  ؛ولي مرد نامحرم بهش دست نزنه ،زنم بميره
تـو اون  . اسالمي باشيم به چشم خودمون ديديم ةجامعتيجه كه يكي از داليلي كه بايد تو ن

ريـزي كـه    تونستم بهش دست بزنم و بر اثر شدت خـون  صحنه شايد من اگه آقا بودم نمي
  .رفت و همين خانم بودن من باعث شد كه يك نفر زنده بمونه مي در دم از دست ،داشت

را  آنـان آمدهاي جمعي زنان موجبات امنيـت و آسـايش    زن براي رفت و ةوجود رانند
  .دست آمده است هكنندگان ب اين نكات از ميان سخنان مشاركت. فراهم خواهد كرد

  رضايت شغلي زنان در مشاغل مردانه 5.3.4
بـه  و تمايل دارنـد   دارند ييرضايت شغلي باال  گروه يك :مشاغل مردانه و رضايت از آن

را بـه زنـان ديگـر     تانكـه آيـا شـغل    پرسـش اين گروه در پاسخ به اين . ادامه دهند شانشغل
 .كنيد، جواب مثبت دادند مي نهاد پيش

دارنـد آن را  و تمايل  نيستندراضي  شاناز شغل ديگرگروه  :مشاغل مردانه و فرار از آن
و در صورت  اين گروه را اجبارهاي قانوني يا مالي در اين شغل نگه داشته است. كنندترك 

 .را رها خواهند كرد شانرفع آن شغل
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شود اين است كه منابع رضايت يا نارضايتي ايـن زنـان    مي جا مطرح كه در اين پرسشي
منـابع رضـايت    ةدربـار متفـاوتي   هـاي نظرچيست؟ در بخش رضايت شغلي اشاره شد كه 

خود كـار را از   ، وآميز كار موفقيتشغلي وجود دارد و مواردي نظير پول، همكاران، اجراي 
 .اند دانستهمنابع آن 

آن آميـز   موفقيـت توان خود كـار و اجـراي    مي در اين تحقيق، داليل رضايت شغلي را
و  ،انگيـز بـودن كـار    هيجـان هـا در كـار،    نشان داليلي نظير نجات انسان آتشزنان . دانست

انـد و زنـان    كردهچنين از پس كار برآمدن را بيان  و هم ،در طول كارفراوان كسب تجارب 
 دربـارة چنـين   هـم  .نـد ا هرا برشمردها  راننده داليلي مانند عالقه به رانندگي و عالقه به بچه

تـرين دليـل    مهـم  شـود  گيري مـي  نتيجه توضيحات زناناساس  برشغل نداشتن از رضايت 
كـه اگرچـه پـول     انـد  كـرده ون ابـراز  رانندة مثال برخي از زنان  براي ؛است شرايط كاري

مندنـد و موفقيـت در كـار را نيـز تجربـه       هبه رانندگي عالقـ  و كار مناسب استحاصل از 
دهند ايـن   مي آن، ترجيح ةويژه محيط مردان اند، با توجه به شرايط نامناسب كاري و به كرده

 .شغل را ترك كنند

 تيپولوژي مشاغل مردانه 6.3.4

 :شـود  مـي تقسـيم  كلـي   گـروه  دو بـه  حسب منزلت اجتماعي و تخصص مشاغل مردانه بر
ماننـد   ،انـد  تخصصدارند و نيازمند يي كه در ايران منزلت اجتماعي باال  اي مشاغل مردانه  .1

 ،نشاني آتششغل . ايم كردهگذاري  اول نام ةردرا مشاغل ها  آن نشاني، خلباني، پليس كه آتش
 ايـران  اي كـه در  مردانـه  مشاغل .2؛ اول است ةرداز مشاغل  شد،كه در اين تحقيق بررسي 

 و كـارگر سـاختماني   از جملـه  ندارنـد؛  نيـاز بـه تخصـص   و  ي دارندمنزلت اجتماعي پايين
شغل رانندگي تاكسي ون نيـز  . ايم ناميده دوم ةرا مشاغل ردها  آن اين تحقيق در رفتگري كه
  .دوم است ةاز مشاغل رد
مشـاغل  از رسد ميان اين دو گروه  مي نظر مهم است كه به روي  بندي از آن اين دسته

در جـداول   اختصـار  كه در ادامـه بـه   داردوجود روابطي و موارد ذكرشده در اين فصل 
  :شوند مي بيان

  سن و تيپولوژي مشاغل مردانه ميان ةرابط. 4 جدول
  حاضر حال در زنان يسن نيانگيم ورودهنگامدرزنانيسننيانگيم شغلنوع
  3/31 2/20 اولةردمردانةمشاغل
  4/46 2/42 دومردةةمردان مشاغل
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  علت ورود به شغل و تيپولوژي مشاغل مردانه ميان ةرابط. 5 جدول
شغلبهورودعلت

  شغل نوع
  (%) كل جمع  (%) علل ريسا  (%) يمال ازين

  100  100 0 اولردةمردانةمشاغل
  100  41 59 دومردةمردانةمشاغل

  ميان نوع شغل و تمايل به ترك آن ةرابط. 6 جدول
يشغلندةيآ

  شغل نوع
  (%) كل جمع  (%) شغل ادامةبه  ليتما  (%) شغل ترك به ليتما

  100  90 10 اولردةمردانةمشاغل
  100  15 75 دومردةمردانةمشاغل

  
 گيري نتيجه. 5

تحقيـق مـرور و پاسـخ     هاي پرسشپس از طي مراحل تحقيق در اين مرحله شايسته است 
اصـلي   پرسـش توان به اين  مي فرعي هاي پرسشبندي پاسخ  از جمع. شودبيان ها  آن نهايي

  زنان در مشاغل مردانه چگونه است؟ ةزيست ةپاسخ گفت كه تجرب
 چهـار توان ايـن داليـل را در    ميداليل ورود زنان به مشاغل مردانه  پرسشدر پاسخ به 
خـانواده  حضور يكي از مردان  ةسابق. 2 ،شخصيتيهاي  تناسب با ويژگي .1 :دسته بيان كرد
 ةفرضـي توان  نمي. نياز مالي .4، و صورت اتفاقي و بدون نيت قبلي ورود به .3، در اين شغل

تـوان   نمـي به اين مشاغل را تأييد كـرد و  ها  آن نظران مبني بر ورود بااجبار برخي از صاحب
 نظـر  بـه هـا،   يافتـه پس از بررسـي  . به اين مشاغل را از روي عالقه دانستها  آن ةورود هم

دوم نظير رانندگي تاكسـي   ةرددليل نياز مالي وارد مشاغل مردانه  بهزنان  تر بيشرسد كه  مي
دليل تمايالت شخصي نظير عالقه به راننـدگي ايـن شـغل را     بهشوند و تعداد اندكي  مي ون

زنـان بـا متناسـب دانسـتن      تر بيشنشاني  آتشاول نظير  ةرداما در مشاغل  ،كنند مي انتخاب
نظـر محقـق دليـل     بـه انـد و   دادهشخصيتي خود آن را برگزيده و ادامـه  هاي  شغل با ويژگي

هـاي   هـاي اخيـر گسـترش آمـوزه     گسترش حضور زنان در مشاغل مردانه در ايران در سال
رسد در جوامع غربي هجوم زنـان بـه    نظر مي بهكه  با وجود آن. نيست باره  فمينيستي در اين

 درصـد  صـد امـا در ايـن تحقيـق     ،ينيسـتي باشـد  فمهـاي   مشاغل مردانه تحت تأثير جنبش
  .اند نشدهكنندگان تحت تأثير اين نظريات وارد اين مشاغل  مشاركت
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شـد و   توجـه انـد   كـرده هايي كه زنان در مشاغل مردانه تجربه  چالش بهدر مقالة حاضر 
مشـكالت جسـمي و روحـي    . 1: شدبندي  جمعكلي  گروه چهاردر ها  درنهايت اين چالش

از . محـيط مردانـه  . 4، و هـا  تعـدد نقـش  . 3 ،هـا  گـذاري   سياسـت تعارض در  .2، شغلة ويژ
گيـري شـد كـه اوالً بـا      نتيجـه هـا   چـالش كننـدگان در بخـش    مشاركت هاينظربندي  جمع

تـوان برخـي    مـي  در طـول شـغل،  ها  آن مناسب قبل از ورود به شغل و تمرينهاي  آموزش
 در مشـاغل مردانـه   يتدو جنسـ  ميانجنسيتي را تعديل كرد و ثانياً در همكاري هاي  تفاوت

 نشـان  آتـش زنان  ةگفتطور كه طبق  همان. تر را به مردان واگذار كرد سنگينتوان كارهاي  مي
ـ چنـين   هـم . نيستندملزم به حمل بارهاي سنگين ها  آن  صـد  زنـان موفقيـت   ةزيسـت  ةتجرب

 هشـد  رسـد در دو شـغل بررسـي    نظـر مـي   بـه ؛ دهد مي آنان در اين عرصه را نشان درصدي
  .ت ورود زنان به اين مشاغل دانستجسماني را دليلي براي ممنوعيهاي  توان تفاوت نمي

 كاركرد نيتر مهم. در بخش كاركردها به مزاياي حضور زنان در مشاغل مردانه اشاره شد
رعي شـ  يهنجارهـا  بـا  يگـام  هـم  و زنان دست ه بهجامعزنان  يازهاين نيتأم ،محقق نظر از

زنـان   ةدهنـد  نجـات ها  نشان در برخي از مأموريت آتشمثال وجود زنان  رايب .است جامعه
هـا   آن رسـاني مـردان بـه    كمـك از هـا   آن ديده يا خـود  حادثهزيرا همسران زنان  ؛بوده است
جاي  بهنشان  آتشزنان  ةمشاهدكردند يا زني كه در حمام دچار حادثه شده و با  مي ممانعت
رسد  مي نظر بهاين موارد  ةمشاهدبا . بودرا در آغوش گرفته و اشك شوق ريخته ها  آن مردان

دختـران دبيرسـتاني    دربارةطور  همين 1.است حضور زنان در برخي مشاغل مردانه ضروري
و زنـاني كـه بـا     شـده حـل   شـان جاي مرد، بسياري از مشكالت بهون زن  ةرانندكه با وجود 

  .اند رفتهون به مسافرت  ةرانندآسودگي خيال و احساس امنيت با زنان 
 ميـان دهـد   مـي  در بررسي رضايت شغلي زنان حاضر در مشاغل مردانه، محقق احتمال

رسد رضايت شغلي  مي نظر به. وجود داشته باشد هرابطرضايت شغلي و نوع مشاغل مردانه 
نشاني بـاال بـوده و تمايـل آنـان بـه       آتشاول مانند  ةردغل زنان در ميان زنان حاضر در مشا

اگرچه  ،دوم مانند رانندگي ون ةردماندگاري در اين شغل تا بازنشستگي باشد و در مشاغل 
اين زنـان   تر بيشاما رضايت شغلي در  دارند، تعداد معدودي از زنان حاضر رضايت شغلي

  .است زنان به ترك آن تر بيشپايين بوده و تمايل 
زنان حاضر در مشاغل مردانه، با توجه بـه   ةزيست ةتجربرسد چيستي  مي نظر بهدرنهايت 

زناني كـه طبـق   . متفاوت است ،استدوم  ةرداول يا  ةردكه جزو مشاغل  ،نوع اين مشاغل
تمايل دارند وارد اين مشاغل شوند بايد بتوانند آن را انتخاب  شاندرك از خود و استعدادهاي

رسد حضور زنان  مي نظر بهاگرچه . ضروري است آنانكنند و در بعضي موارد حتي حضور 
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هايي كـه بـراي    چالشنياز مالي بوده و با توجه به  دليل بهدوم فقط  ةرددر برخي از مشاغل 
  .نيستزنان ايجاد خواهد كرد به نفع آنان 

  
  نوشت پي
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