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 داليل و پيامدها :ورود زنان به مشاغل مردانه

  كارشناسان آرايواكاوي كيفي 
 *3سيده فاطمه محبي ،2مونس سياح، 1اسماعيل باللي

  چكيده
 همچـون  زنـان  جمعـي  حيـات  ابعاد از اجتماعي، بسياري و فرهنگي ةكنند تعيين عناصر از يكي ةمنزل به ،جنسيت
 ،امـروزه  .گـذار باشـد   تأثير جامعه در مردان و زنان مشاغل نوع بر تواند مي و دهد مي قرار تأثير تحت را آنان اشتغال

گذاري اجتماعي در مورد اين  سياست ، اماشدن است تدريج در حال برداشته جداسازي جنسيتي مشاغل در ايران به
متمركـز،   ين مطالعه با استفاده از روش كيفي و بحـث گروهـ  در اي رو، اين از .موضوع نيازمند مطالعات علمي است

و داليـل آن،  » ورود زنان به مشاغل مردانـه « ةپديد بارةدر خانواده و زنان نفر از كارشناسان مسائل 19هاي  ديدگاه
ل تماتيك نشان داد يتحل روش بهها  ل دادهيتحل و هيحاصل از تجزهاي  يافته. مورد پرسش و بحث قرار گرفته است

. داشـتند و تلفيقـي   گـرا  منفـي ، پيامدگراي گرا مثبتپيامدگراي هاي  ن در مورد اين پديده ديدگاهكنندگا مشاركت
مثبـت ورود زنـان بـه    هـاي   فردي و ارتباطي زنان و تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي از داللتهاي  تعالي توانايي

هـا، تقويـت باورهـاي     ازي مشاغل زنان مانع پـرورش اسـتعدادهاي آن  جداس ،همچنين. اند مشاغل مردانه ذكر شده
ورود زنـان بـه    گـرا  منفـي اما پيامدگرايان . جنسيتي قلمداد شده است ـ جنسيتي در جامعه و عدم تعادل اقتصادي

گيري زنان از دنياي زنانه، عدم تعادل هـويتي و شخصـيتي، فرسـودگي جسـمي و      مشاغل مردانه را مترادف فاصله
ني، كاهش فرصت ازدواج، ناامني اخالقي و جنسي براي زنان درگير در ايـن مشـاغل و بازخوردهـاي اجتمـاعي     روا

  .اند مردانه دانسته

  واژگانكليد
  .كيفي ةزنانه، مشاغل مردانه، مطالع مشاغل، مشاغل جداسازي جنسيتي، اشتغال زنان
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 لهئمقدمه و طرح مس
بـه  ؛ نيروي كار بوده اسـت ة ، اقتصاد جهاني در عصري از تنظيم بازار و رشد فزايند1970 ةاز ده
سـازماندهي  ة يافت جديد كنترل كار و اشكال تغييرهاي  جديد، سيستمهاي  كه تكنولوژياي  گونه

رو،  ايـن  از. نيروي كار در سراسر جهان منجر شـده اسـت  يافته از مشاركت  كار به الگوهايي تغيير
مـردان كـارگر در معنـايي واقعـي و     معتقدند شروع قرن جديد پاياني خواهد بود بر قـرن   برخي

 .]583،ص14[ عيني، به اين معنا كه زنان مثل مردان مسئول بسياري از مشاغل خواهند بود
 زنـدگي هـاي   بنيـان  كه است داده رخ مختلفهاي  در عرصه زيادي نوين، تحوالت جوامع در

 اشكال تحوالت و تغيير اين تأثير تحت نيز انساني روابط و كرده دگرگون كامالً را پيشين اجتماعي
 جامعـه  مختلفهاي  در عرصه زنان مشاركت و نقش تغيير آن، بارز نمونة. است كرده پيدا نويني
 موضـوعي  فرهنگـي،  و اجتماعي، سياسي، اقتصـادي  سپهرهاي همة در زنان پررنگ حضور .است
 مشـاركت  بـه  پـرداختن . است دادن روي حال در گذار حال در سنتي جوامع در بيشتر كه است

جوامـع،   ايـن  ازاي  نمونـه  منزلـة  ايـران نيـز بـه    مشاركت در ابعاد از يكي قالب در زنان اقتصادي
 در گذشته، ساليان از بيش زنان، وضعيت و موقعيت به توجه اخير،هاي  دهه در .يابد مي موضوعيت

 مشاركت و شده كشور گنجانده اجتماعي ـ اقتصادي توسعةهاي  برنامه و اجتماعيهاي  ريزي برنامه
 و كارشناسان ارزيابي و توجه مورد كشور پيشرفت و توسعه منزلة شاخص به ها عرصه همة در زنان

 نيـز  كشـور  فرهنگـي  و ـ اجتمـاعي  اقتصادي توسعة ششم برنامة در .است گرفته قرار متخصصان
در  زنـان  توانمندسازي و اجتماعي تأمين آموزش، بهداشت، سالمت، اشتغال، مانندهايي  شاخص
 فعال حضور براي الزمهاي  زمينه و بسترها ارتقاي و گرفته قرار توجه و دقت مورد اقتصادي حوزة

 و عـدالت  توسـعة  جهـت  در نقـش  ايفـاي  و كشـور  معيشت و اشتغالهاي  عرصه در زنان مؤثر و
 تحليل در است كههايي  مؤلفه با اين وصف، جنسيت از .است گرفته قرار مدنظر جامعه پيشرفت
 و فرهنگـي  كننـدة  تعيـين  عناصر از يكي منزلة به جنسيت .گيرد مي قرار مدنظر اشتغال وضعيت

 دهد مي قرار تأثير  تحت را اقتصاد و همچون اشتغال زنان جمعي حيات ابعاد از اجتماعي، بسياري
ها  آن اقتصادي مشاركت نرخ و گذارد مي تأثير جامعه در مردان و زنان خاص مشاغل نوع بر حتي و
اجتمـاعي،   رفـاه  و كـار  تعـاون،  وزارت سوي از شده ارائه آمار اساس بر .دهد مي قرار تأثير تحت  را

 در كـه  1اسـت  بـوده  درصد 7/12 با برابر 1393 سال در ايران در زنان اقتصادي مشاركت ميزان
اخير، زنان هاي  سال در آماري شواهد روايت به اما، .است پاييني نرخ مردان اشتغال نرخ با مقايسه

 كـار  بـه  شده، مشغول شناخته مردان تسلط و قلمرو جزء سنتي صورت به كه 2مشاغل برخي در

                                                        
  .1394 مرداد 11تابناك مورخ . 1
و  كسب دارند ةنفر زن پروان 800 ،كسب ةمشاور امالك داراي پروان 1200حال حاضر از  در براي نمونه،. 2

  ).1393فروردين  20، صراط( شود استفاده ميامالك در دفاتر  عنوان مباشر و مشاور از دختران و زنان به
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بررسي اين پديده از حيث داليل  .است افزايش حال در حوزه اين به زنان ورود روز به روز واند  شده
اي جامع كه به بررسي اين پديده  متأسفانه در ايران مطالعه. و پيامدها حائز اهميت بسياري است

عالوه بر اين، اغلب مطالعـات  . نظران اين حوزه پرداخته باشد، انجام نشده است از ديدگاه صاحب
اي مغفول در اين  نظرهاي كارشناسان، حوزهرو، بررسي كيفي  اين از. اند شده كمي و پيمايشي انجام

 و بحـث  مـورد  خـانواده  و زنان حوزة كارشناسان منظر از پديده نگاه به اين. موضوع بوده و است
 به توجه با .كنند مي تبيين و تحليل را مذكور پديدة خاص منظري از هريك و است نظر اختالف
 مختلـف،  ابعاد در پديده اين علل و تأثيراتدربارة  پژوهشگران و كارشناسان نظريات و آرا تفاوت
 مشـاغل  به زنان پديدة ورود مورد كارشناسان درهاي  ديدگاه تحليل و بررسي مطالعه اين هدف
 راهبردها و آن پيدايي بر مؤثر عوامل و علل شناسايي و پديده اين مختلف ابعاد به توجه و 1مردانه

  .مربوطه است راهكارهاي و

 يمطالعات ةنيشيپ
 دهيرسـ  انجـام  بـه  نـه يزم نيا در يمتعددهاي  موضوع اشتغال زنان، پژوهش تياهم به توجه با

موضوعات ذيـل تاحـدودي در    ،ت و اشتغاليمبحث جنس در مروري بر مطالعات داخلي در .است
  :است راستاي موضوع اين مطالعه

 ةايران، مطالعـ  زنان در ارك بازارهاي  يژگيو يبررس جهت) 1380(ي افشار و يبانيتحقيق ش
 )1383( يپژوهش نـوروز  زنان، يبرا آن يامدهايپ و مكپرتراهاي  در مورد شغل )1383(ي نيام

هـاي   فرصت و يشغل تنوع تيران و محدوديا ارك بازار يشغل ساختار يتيجنس درخصوص تحليل
 بـازار  بـودن  تعادلنام دربارة )1388( لريچ ارضروم و يرشجاعيتحقيق م زنان، يبرا يشغل يارتقا

 پـور و همكـاران   ضيپـژوهش فـ   و رانيـ ا ارك بازار مختصات از يكي منزلة به يتيجنس بعد از ارك
 1384هـاي   ت در بـين سـال  يجنسـ  كيـك تف كـار بـه   توسعة بازار سطح يجهت بررس) 1393(
  .است بوده مردانه ارك سمت بازار به ارك بازاركه حاكي از گرايش  1390تا

 اخيـر هـاي   سال در اجتماعيهاي  پديده از كه ،مردانه مشاغل به زنان موضوع گرايشبارة در
در تحقيقي ) 1392( شايگان و همكاران. ، تحقيقات اندكي در داخل كشور انجام شده استاست

مردانـه   مشاغل به زنان گرايش بر عواملي چه كه اصلي برآمدند سؤال اين به گويي پاسخ درصدد
هـاي   ويژگي جمعي،هاي  رسانه تبليغ بينة رابط ،در اين تحقيق. است مؤثر پليس شغل همچون
ده شـ ييـد  أبا گرايش به اين شـغل ت  زن پليس حضور به اسالمي ةجامع نياز زنان، رواني و روحي
 و يقمـ  يبندي مشـاغل، نـادر   جنسيت در تقسيم تأثيرنظري پيرامون هاي  در مورد بحث. است

                                                        
معيار كمي شامل . معيار كمي و معيار كيفي :دو معيار و ضابطه براي تعريف مشاغل به زنانه و مردانه وجود دارد .1

 ةايد با كه ندا مشاغلي زنانه مشاغل ،در معيار كيفي .اند شغلدرصد شاغالن مشغول به كار در نوع خاصي از 
  .]2[ باشند داشته انطباق بودن زن به نسبت جامعه
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بـر مشـاغل بـر دو گونـه     » تيجنسـ « تـأثير  كنند كه مي در تحقيق خود مطرح) 1393(ي ميفه
 .شـود  يمحسوب مـ  كارط يمحط يشرااز  بلكهبه مشاغل ندارد،  يچ ارتباطيهت يجنس گاه :است
 1يتيجنسـ ن مشاغلي، يچن  .شود يمحسوب م يشغل درون ةصيخص منزلة ت بهيجنس، يموارددر 
 ياسالمنمونه در فرهنگ  يبرا(ضرورت دارد  كارط يشرار يسا كنارت در يجنست يرعاشود و  يم

 ).شگر زنان باشديآراتواند  يمرد نم
هـاي   در دهه 4مك فرسون و هيرش، 3انگلند و همكارانش ،2مطالعات تجربي گرهارد و الشيخ

انسـاني، حركـت از   ة در سرمايها  در اياالت متحده نشان داد كه با كنترل تفاوت 1980و  1970
درصـدي در   9و  8 ،4زنانـه بـه كاهشـي بـين     كـامالً  مردانـه بـه يـك شـغل     كـامالً  يك شـغل  

مردانه به كامالً دستمزدي براي مرداني كه از يك شغل ة جريم. شود ميمنجر  دستمزدهاي زنان
 درصد گزارش شده است 19و  9/10كنند نيز باالتر بوده و بين  مي زنانه حركتكامالً يك شغل 

منفي مشاركت زنان در نيروي هاي  د كه نرخده مي شده نشان مطالعات متوالي انجام .]6،ص14[
خود نشـان دادنـد   ة هيلمن و اوكيموتو در مطالع. جنسيتي مخالف استهاي  كار محصول كليشه

 .انـد  افرادي ناراضي از كار خود ارزيـابي شـده   منزلة كه زنان موفق در مشاغل مربوط به مردان به
داشـتني   افـرادي بسـيار دوسـت    منزلة ق بهدوم خود دريافتند كه زنان مدير موف ةدر مطالعها  آن

هـاي   بخشـي از كليشـه   مثابـة  را كه بههايي  زنان مجبورند ثابت كنند كه ويژگي. اند ارزيابي شده
و  5كريمـر  از سويشده  مطالعات انجام. ]27،ص17[ند شوند، دار در نظر گرفته ميها  آن تجويزي
هـاي   كننـده  حضور و سن فرزندان تعييندهند كه تحصيالت، درآمد خانواده و  مي نشان 6فلملي

خود دريافتنـد  ة نيز در مطالع 7استروبر و آرنولد .]431،ص12[ ندا مشاركت نيروي كار زنانة اولي
 ،و در طـي زمـان  اند  ان بانكي مرد متناسب با تحصيالت خود پاداش دريافت نكردهدار تحويلكه 

شـان نتيجـه    در مطالعه 8سكين و روسر. ]4،ص13[اين كار به يك شغل زنانه تغيير يافته است 
شـدند باعـث    مـي  مشاغل مردانه در نظر گرفتـه  كاهش جذابيت نسبي مشاغلي كه قبالً گرفتند

 .]9،ص13[ شـوند  بندي كارگران مرد براي مشاغل مي تغيير موقعيت اين مشاغل مردانه در صف
، باعـث كـاهش   انسـاني متخصـص در معـادالت دسـتمزد     ةكردن سـرماي  نشان داد كه وارد 9تام
مـروري بـر    تـوان گفـت كـه    مـي  ،مجموع در .]9،ص15[ شود مي شدن شغلي رات منفي زنانهيثتأ

                                                        
شود مشاغل  عنوان شرط احراز شغل محسوب مي نوعي از مشاغل كه در آن جنسيت، در كنار ساير شرايط، به. 1

  .]9[ شوند جنسيتي ناميده مي
2. Gerhard and El Cheikh 
3. England et al 
4. MacPherson and Hirsch 
5. Cramer 
6. Felmlee 
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9. Tam 
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شـده از   دهـد كـه اغلـب مطالعـات انجـام      مي نشان ،ويژه مطالعات داخلي هب ،شده مطالعات انجام
ايـن  بـر  . اند همچنين اغلب با روش كمي انجام شده .اند ديدگاهي اقتصادي به اين قضيه پرداخته

ورود زنان به مشاغل عرفأ مردانه با روش كيفـي انجـام نشـده     زمينة اساس، تاكنون پژوهشي در
  .است و از اين منظر، اين مطالعه بديع و جديد است

  شغل و جنسيت نظري مرتبط باهاي  تبيين
 استفاده از كيفي به جايهاي  بررسي كيفي، در و كمي روش دو پارادايميهاي  تفاوت به توجه با

 ايجـاد  سـؤاالت،  اسـتخراج  بـراي  مفهـومي  چـارچوب  از فرضـيات،  آزمـون  براي نظري چارچوب
هـاي   مقولـه  و مسـائل  بـه  نسبت محقق ذهن بودن باز به كمك جهت مفهومي نظري حساسيت
 فرضيات و نظري مدل يا چارچوب گونه هيچ، كيفي تحقيق اين در. شود مي استفاده شده پژوهش
  .دشو نمي دهآزمو و طرح آن بر مبتني

خصوص ارتباط بين جنسيت و مشاغل وجود دارد كه برخي آن را در  متعددي درهاي  تبيين
هـاي   تبيـين  .]3،ص12[ دهنـد  مي اقتصادي قرارهاي  فرهنگي و تبيينهاي  كلي تبيينة دو دست

البتـه   .انسـاني  ةسـرماي  ةاقتصادي نظيـر نظريـ  هاي  نمايي، تبيين ارزش كم ةفرهنگي نظير فرضي
شكاف جنسـيتي در اقتـدار و    ةپذيري، نظري جامعه ةاجتماعي نظير نظريهاي  نيز به تبيينبرخي 
  .]7،ص12[ اند دهكرتي اجتماعي اشاره شناخ هاي روان و تبيين 1جبرانيهاي  تفاضل ةفرضي

  فرهنگيهاي  تبيين
محصـول  ند كه دستمزدهاي پايين در مشاغل زنانه كن تأكيد ميفرهنگي بر اين نكته هاي  تبيين

تركيـب   ،همچنـين  .ددهنـ  مـي  ليه كارهايي است كه اغلب زنان انجامع 2اجتماعيهاي  سوگيري
فرهنگي بـر  هاي  تبيين ،واقع در .]1،ص12[ ي مستقيم بر دستمزدها داردتأثيرجنسيتي مشاغل 

ـ  هايي ارزشمند، مفيد و مطلوب نقش ايدئولوژي و سنت در تعريف اينكه چه مشاغل و مهارت د، ان
  .]7،ص12[ ندكن مي تأكيد

  نمايي ارزش ة كمفرضي
 تلقـي  ارزش كـم ساختارهاي اجتمـاعي   از سويمدعي است كه كار زنان  3نمايي ارزش ة كمفرضي
ها  آن گيرد كه مي گيرد، بلكه عليه انواع مشاغلي صورت نمي شود و تبعيض عليه افراد صورت مي

                                                        
1. compensating differentials hypotheses 
2. socital biases 
3. the devaluation hypothesis 
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به دليـل باورهـاي سـنتي عميقـأ      ،ددهن مي رو، كاري كه عمومأ زنان انجام اين از .دهند مي انجام
  .]8،ص12[ ارزش ارزيابي خواهد شد كم معموأل ،دار، در مقايسه با كار مردان ريشه

زنان پر شود، كـارگران آن شـغل    از سوي ، اگر شغلي عمدتاً»گذاري كمتر ارزش«در ديدگاه 
  .]3،ص13[گيرند مي ارزش در نظر تقاضا، يا به لحاظ پرداخت دستمزد كم ارزش، كم را كم

  اقتصادي هاي تبيين
منزلة  ها، به بالفصل آنهاي  زنان، يا در بهترين حالت، خانوادههاي  اقتصادي بر ويژگيهاي  تبيين

 شـوند  مـي  گيـري مـرتبط بـا مشـاركت در نيـروي كـار متمركـز        منبعي از تغييرات در تصـميم 
  .]431،ص12[

  انساني ةنظريات سرماي
اقتصـادي بـراي تفـاوت در    هـاي   تـرين تبيـين   شده ترين و تثبيت انساني معمول ةنظريات سرماي

جنسيتي در مشاركت هاي  انساني، تفاوتة براساس نظريات سرماي. ندا پرداخت بين مردان و زنان
نيـروي كـار و نيـز    هـاي   گـذاري  ترجيحات خاص جنسيتي عطـف بـه سـرمايه    ةو دستمزد نتيج

  .]8،ص15[ كارندتخصيص منابع بين خانه و محل 

  ديدگاه گري بيكر
در ميان همسـران   داري خانهشدن  بر اهميت تخصصي با عنوان اقتصاد جديد خانه 1ديدگاه بيكر
و در مشـاغلي كـه     دسـتمزد بااسـت كـه مـردان در كـار     ايـن  اصـلي آن   ةكنـد و ايـد   تأكيد مي

اري و مشاغلي كـه بـا   د كه زنان در بچه صورتي در ؛يابند مي خاصي الزم دارد تخصصهاي  مهارت
. يابنـد  مـي  كمتري الزم دارند، تخصـص  دارند و تالش و آموزشاي  نقش مادري ارتباط مهربانانه

وري  دهنـد، زيـرا بهـره    مـي  زنـان  ةتري به مشاغل تحت سـلط  كارفرمايان نيز دستمزدهاي پايين
  .]10،ص14[ استتر  مردان پايين ةنسبت به مشاغل تحت سلطها  اي آن حاشيه

كند كه اگر زنان انتظار دارند زمـان كمتـري در بـازار كـار      مي بيكر بر اين نكته اشاره ةنظري
مرتبط با شغل و وظايف در كار نسبت به هاي  صرف كنند، منابع كمتري به تحصيلشان، آموزش
خانواده و مرتبط با هاي  خود را در فعاليتهاي  مردان اختصاص خواهند داد و به جاي آن، تالش

بر اين نكته اشاره دارند كه زنان بـراي   2مينسر و پوالچك .دكرگذاري خواهند  سرمايه داري خانه
از هـايي   و موقعيـت هـا   زندگي خود ممكن است كـار در بخـش  ة به حداكثر رساندن عايدات دور
تـر، دسـتمزدهاي آغـازين بـاالترين،      ترتيبات كاري منعطـف ها  آن اقتصاد را انتخاب كنند كه در

                                                        
1. Becker 
2. Mincer and Polachek 
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ـ    ك پاييناستهالهاي  نرخ بـا ايـن    .كـاري دارد ة ترين و دستمزدها كمترين وابسـتگي را بـه تجرب
  .]8،ص14[ كنند مي تري پيشنهاد دستمزدهاي پايين، مدت و در مقام مقايسه وصف، در طوالني

  ختيشنا جامعههاي  تبيين
  1نيروي كار خانگية پذيري و عرض نظريات جامعه
در هـايي   جامعـه باعـث ايجـاد تفـاوت    ة پدرسـاالران نظـم   پذيري بر اين نظرند كه نظريات جامعه

شـوند كـه بـا هـويتي      مـي  تربيـت اي  شـود و افـراد بـه گونـه     مي پذيري پسران و دختران جامعه
بـه تبـع آن، مـردان و     .نوا شـوند  استانداردهاي فرهنگي است، همة شده كه تحت سلط جنسيتي

دهنـد   مـي  ترجيحاتي را براي مشاغل بروزشوند، زيرا  مي زنان به شكلي نابرابر در بازار كار توزيع
هايشان مطابقت دارد و نيز به اين دليل كـه گـذر از مرزهـاي جنسـيتي      كه با خصايص و مهارت

  .]10،ص15[دارد تاواني اجتماعي 

  تفاوت جنسيتي در منابع قدرت ةنظري
رود كـه   مـي  براساس اين فرضيه، انتظـار . تبيين ديگر در اين زمينه مربوط به منابع قدرت است

 مثابـه  زني بر سر دستمزد بـه  ند و در چانهكنهنجارهاي اجتماعي در تعامل با منابع قدرت عمل 
  .]8،ص14[ ندكنمنبعي مهم عمل 

  و اثر دومينويي »جذابيت نسبي«ة نظري
، مشـاغلي  )يا رو به افـول (دستمزد پايين  بابه اين نكته اشاره دارد كه مشاغل » جذابيت نسبي«

كنـد كـه مـردان اولـين انتخـاب       مـي  ها، پدرساالري چنان عمل در ديدگاه آن. زنانه خواهند شد
كنند تا نظام تفوق  مي پاخت و كارگران مرد با كارفرمايان مرد ساخت. ندكن مي مشاغل را دريافت
ال تفـوق مردانـه در طبقـات كـارگر بـه اثـر       ترسـند كـه زو   مـي  از اينها  آن .مردانه را نگه دارند

از طريق طبقات باالتر و به تبع آن به خطر انداختن موقعيت خودشان منجر خواهـد   2دومينويي
 عالوه بر اين، اگر كارفرمايان، كارگران مرد را بر زن در استخدام براي مشاغل خوب تـرجيح . شد

ريان و ساير اعضاي جامعه مواجه خواهند از طرف كارگران، مشتها  با خطر مجازاتها  آن ندهند،
نتيجـه، زنـان در    در. شـد بدين صورت كه شكستن هنجارهـاي پدرسـاالرانه تنبيـه خواهـد     . شد

خواهنـد، حـداقل مطلوبيـت و دسـتمزد پـاييني       نمي راها  آن يابند كه مردان مي مشاغلي تمركز
  .]8،ص13[ ددارن

                                                        
1. domestic labour supply theories 
2. domino effect 
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 شكاف جنسيتي در اقتدار

اسـت،   داشـته اقتدار بر ديگران به لحاظ تاريخي پـاداش دسـتمزد   ة كه مشاغل دربردارند از آنجا
شدن مشـاغل بـر    اثر زنانهة كنند تواند تبيين مي شكاف جنسيتي در اقتدار در مكان كار همچنين

مديريتي و نظـارتي بيشـتري را   هاي  مردان تمايل دارند نسبت به زنان موقعيت. دستمزدها باشد
  .ند بوده استكُ) ويژه در سطوح باالتر مديريتي به(و ادغام زنان در مشاغل مديريتي  اشغال كنند

  جبرانيهاي  تفاضل فرضية
مـردان ممكـن اسـت پاداشـي     ة اين فرضيه بر ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه مشـاغل تحـت سـلط       

 شـرايط نـامطلوب كـار   . نـد دار  انگيزتـري  شرايط مخاطره بدين دليل كه داشته باشد؛دستمزدي 
سرما و گرما و نيز كار در هـواي   ها،مثل در معرض خطر ؛خود بگيرده تواند اشكال متعددي ب مي

 ،رو ايـن  از. زاي بـاال  تـنش هـاي   بيرون بودن، احتمال مجروح شدن يا مرگ و مواجهه با موقعيـت 
  .]15،ص11[ بين زنانه شدن مشاغل و دستمزدها هستندة جبراني حد واسط رابطهاي  تفاضل

  اجتماعي يشناس روانهاي  تبيين
رغـم عناصـر    هـاي شـناختي و خطاهـايي ادراكـي كـه بـه       شناسان اجتماعي بـر نقـش اسـتدالل    روان

هـا   توانند به آگاهي معيوب دربارة رخـدادهاي اجتمـاعي و كنشـگران درگيـر در آن     شان مي كاركردي
ر ادراكات ما از محـل  هاي جنسيتي د ها بر نقش كليشه آن. ]17،ص25[كنند  منتهي شوند، تأكيد مي

رسـد بـه    هايي كه به نظـر مـي   منظومة خصايص و ويژگي. كنندة درون آن اشاره دارند كار و افراد عمل
. شـوند  ناميده مـي  1هاي توصيفي كنند، با عنوان كليشه فرد مردان و زنان را وصف مي به شكلي منحصر

كـاري قـرار دارنـد و مبنـايي بـراي       هـاي  شود كه در محـيط  كار گرفته مي ها در افرادي به اين كليشه
هـاي   هاي توصـيفي، كليشـه   در نقطة مقابل كليشه. شوند ها مي هاي ثابت و دروني آن استنباط ويژگي

كنند مـردان و زنـان چگونـه     ها دارند كه وصف مي اي از خصايص و ويژگي اشاره به مجموعه 2تجويزي
تحـت هـدايت تظـاهرات شـناختي از خصـايص و      زمـان   رو، ادراكات از افـراد هـم   اين از. باشند» بايد«

اي كه بدان تعلق دارند و نيز باورهاي هنجاري در مورد اينكـه چـه چيـزي     هاي مبتني بر دسته ويژگي
  .]همان[شان قرار دارد  هاي جنسيتي ها مناسب يا نامناسب است، معطوف به مقوله براي آن

 تحقيق شناسي روش
پـارادايم   از طريـق  اجـراي تحقيـق   اجتمـاعي موضـوع تحقيـق،    و فرهنگـي هـاي   لحاظ پيچيدگي به

 بـا . كيفـي اسـت   شناختي، مطالعة رويكرد روش نيست و بهترين هاي كمي ممكن روش و گرايي اثبات
                                                        

1. descriptive stereotypes 
2. prescriptive stereotypes 
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 و كـرد و چنـدوجهي   شناسـايي  اجتمـاعي را هـاي   مسـئله  پيچيـدگي  توان مي روش كيفي از استفاده
 تمركـز  فهـم  و معنا فرايند بر كيفي از آنجا كه تحقيق .دريافت را آن پويايي و مسئله بودن بعدي چند
 تـوان بـه   كيفـي مـي   تحليـل  طريـق  از دارد و عميقي و غني توصيف كيفي تحقيق هاي يافته كند، مي

بـودن   و بـديع  جديـد همچنين، به دليـل   .رسيد شده مطالعه زمينة بستر از نظريه استخراج و استنتاج
موضوع تحقيـق و ضـرورت تبـادل نظـر و گـردآوري نظريـات مختلـف         بودن ابعاد و ناشناخته موضوع

 1متمركـز  بحـث گروهـي   روش ها از داده آوري جمع براي در اين خصوص، نظران كارشناسان و صاحب
 آرا و تفسـيرهاي كارشناسـان،   در تفـاوت  كنـدوكاو  با توان مي از طريق اين روش، .شده است استفاده
  متمركـز،  گروهي روش بحث. كرد ينة آن پديده را درك و شناساييمختلف در زم ادراكات ها و ديدگاه
 مشـخص  موضوعات اي از دربارة مجموعه بحث شامل كه است هاي كيفي پژوهش در نظيري بي روش

 هاي متفـاوت،  ديدگاه شناسايي  متمركز، گروهي بحث اساسي هدف .است شده تعيين پيش از گروهي با
 مطالعـه،  ايـن  در. ]32،ص11[اسـت   كننـدگان  شـركت  ديدگاه از مسائل فهم و پژوهش موضوع حول
 و زنـان  مسـائل  از كارشناسان نفر 19 مصاحبة گروهي با. است )هدف بر مبتني( گيري هدفمند نمونه

انجمن زنان انديشمند ، در دفتر 1393 ماه اسفند تا ماه دي فاصلة اي، در دقيقه 90جلسة  4خانواده در 
و  وگـو  گفـت  نظيـر تحقيـق، مقالـه،    آثـار علمـي و پژوهشـي    كنندگان اغلب شركت .برگزار شد اسالم

دولتـي زنـان    هاي غيـر  ها داشتند و عمدتاً عضو سازمان خبرگزاري و ها، نشريات سايت وب يادداشت در
 توضـيح  كننـدگان  شركت همة به اهداف مطالعه و بود داوطلبانه صورت به مطالعه در مشاركت. بودند
 هـر  كـه  شد داده اطالع كنندگان مشاركت همچنين، به. شد گرفته آنان از شفاهي و موافقت شد داده

 گروهيهاي  بحث طي كامل در گمنامي رعايت. شوند خارج مطالعه از توانند باشند مي مايل كه زماني
: سؤاالت محوري در اين بحث گروهي در دو محور كلي متمركز بـود . رعايت شدها  مصاحبه و متمركز

آراي كارشناسان دربارة ورود زنان به مشاغل مردانه و محور دوم علـل ورود زنـان در    محور اول ارزيابي
 اعضـاي  بـه  را موضـوع  گر، تسهيل عنوان به گروهي، بحث اين در محقق. هاي اخير در اين مشاغل سال
. كـرد  كنترل را بحث از خارجهاي  موضوع و هدايت را بحث و مطرح اي ويژههاي  معرفي، سؤالها  گروه
تحليـل  از  اسـت  عبـارت اين نوع تحليل . انجام شد» تحليل تماتيك«روش  ها به تحليل داده و تجزيه

دادهـاي و   هـا و الگويـابي درون   بنـدي داده  طريق طبقه كه در آن محقق از تحليلي يمبتني بر استقرا
عمـل   از  عبـارت اسـت    تماتيـك   تحليـل  .]7[ يابد شناسي تحليلي دست مي دادهاي به يك سنخ برون

اول به دنبـال   ةدر وهلتماتيك تحليل  .ويندگ ها چه مي داده با اين هدف كهها  و تحليل داده كدگذاري
بايد حمايت تمـي يـا موضـوعي از آن     دست آمد، هها ب ي از دادهيكه الگو  زماني. هاست الگويابي در داده

 مـتن  لعـه، پـس از دسـتيابي بـه    در اين مطا. گيرند ت ميئها نش ها از داده تم ،به عبارتي. صورت گيرد
 مـتن  مـورد  در كلـي  مرور كردند تا برداشـت  متن را بار كنندگان، محققان چندين مشاركت گفتارهاي

ضـمني موجـود در    و آشـكار  تأكيد بر محتواي با كدگذاري اول از فرايند سپس در سطح .آيد دست به

                                                        
1. focus group discussion 
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 اصـلي  كد يك تحليل، واحد هر به .شناسايي شد تحليل واحدهاي  پاراگراف و متني، جمالتهاي  داده
 بـه  تشـابهات  وهـا   تفـاوت  براساس كدها سپس. مشخص شدها  آن ذيل كدهاي و شد داده اختصاص

 ديگـري  طبقـات  در زيرطبقـات  از زيـادي  تعـداد  زيرطبقـات،  بين ارتباط به بسته. يافت تقليل طبقه
 صـورت  در و كنتـرل  تحقيق تيم از سوي مكرر صورت به كدگذاري، كدها فرايند در. شد سازماندهي

 الگوي صورت بهها  طبقه بندي، از طبقه پس .شد برطرف هماهنگي عدم اين گو و و گفت بحث با تضاد،
 بـه  .شـدند  ظاهر اصلي كدهاي و شناسايي طبقات بين ارتباط و شد گذاشته هم كنار معنادار مفهومي
 آوري جمـع  بـا  زمان همها  داده تحليل ها، داده مداوم بررسي از پژوهش، درها  داده اعتبار تعيين منظور

 دو بـا هـا   داده و تحليل تجزيه روند بررسي كنندگان، مشاركت از سوي شده استخراج كدهاي مرور آن،
در اين مطالعه، . شد استفادهها  داده با مدت طوالني و مداوم درگيري و كيفي تحقيق پژوهشگران از تن
كننـدگان در بحـث    ، مشخصات مشاركت1در جدول. شد استفاده كنندگان شركت نام جاي به اعداد از

  .گروهي به تفكيك رشتة تحصيلي و سطح تحصيالت، شغل سن و وضعيت تأهل ارائه شده است
  

  ن در بحث گروهيكنندگا مشاركتمشخصات  .1جدول 
  وضعيت تاهل  سن  شغل سطح تحصيالت رشته  شماره

  متأهل  44  دانشگاه هيئت علمي  يدكتر  شناسي جامعه  1
  مجرد  39  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  شناسي جامعه  2
  متأهل  45  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  شناسي جامعه  3
  متأهل  47  مدرس دانشگاه  يدكتر  شناسي جامعه  4
  مجرد  40  كارشناس  يدكتر  شناسي جامعه  5
  متأهل  39  كارشناس  ارشد  شناسي جامعه  6
  مجرد  35  سسهؤپژوهشگر م  ارشد  شناسي جامعه  7
  متأهل  44  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  يشناس روان  8
  متأهل  48  مشاور  يدكتر  يشناس روان  9
  متأهل  40  مشاور  يدكتر  يشناس روان  10
  مجرد  31  دبير آموزش پرورش ارشد  يشناس روان  11
  متأهل  48  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  الهيات و علوم قرآني  12
  متأهل  43  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  علوم قرآنيالهيات و   13
  متأهل  40  مدرس حوزه  يدكتر  الهيات و علوم قرآني  14
  مجرد  44  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  حقوق خصوصي  15
  متأهل  53  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  فقه و حقوق اسالمي  16
  مجرد  35  مدرس حوزه  ارشد  فقه و حقوق اسالمي  17
  متأهل  37  قضائيه ةمشاور قو  ارشد  حقوق عمومي  18
  متأهل  49  هيئت علمي دانشگاه  يدكتر  حقوق عمومي  19
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ي، شناسـ  روانسـي،  شنا هـاي جامعـه   كارشناسـان از رشـته   ،شـود  مي گونه كه مشاهده همان
يـا مـدرس حـوزه و    هـا   عضو هيئت علمي دانشـگاه  و بيشتر حقوق ةالهيات، فقه و حقوق و رشت

و  اسـت  سال 42ميانگين سني اعضاي گروه . هستندپژوهشگر و كارشناس و مشاور  نيز تعدادي
ي تـأثير و سـن  تأهـل  وضعيت كرد ن مشخص كنندگا مشاركت هايتحليل نظر .ندا متأهلعمدتا 

  .ن نداردكنندگا هاي مشاركت در نوع پاسخ

 و نتايجها  يافته
 ورد دا يتشـاف كا ةجنبـ هـا   افتـه ي يـة لك هكـ  اسـت  ركـ ذشـايان   ،هـا  داده ليتحل به ورود از قبل
 ةدارد و در مرحلـ  تطـابق  ينظـر هـاي   چـارچوب  بـا  بعضاً اگرچه .نيست ميتعم قابل وجه چيه به

 قـرار  اسـتناد  مـورد  ارجاعيهاي  چارچوب منزلة به تواند مي موضوع ينظر ها، ادبيات تحليل داده
اما اين علـل و  . اند تحليل شدهبندي و  اين بررسي در قالب علل و پيامدها دستههاي  يافته. گيرد

ن در بحـث گروهـي وجـود دارد    كنندگا مشاركتات يكه بين نظراي  بندي پيامدها براساس دسته
در صورت لزوم از نظريـات  ها  خصوص يافته حين بحث در ،همچنين. اند بندي شده تنظيم و قالب

  .شده در مباحث نظري بهره گرفته شده است اشاره

 ورود زنان به مشاغل مردانهبارة در ناكنندگ مشاركت  ديدگاه
در ايـن   .دكـر مطالعه را محقق  ةگان تحقيق، اهداف سه سؤالن به سه كنندگا هاي مشاركت پاسخ

خود را از ورود زنان به مشاغل مردانه مطرح  ن ارزيابيكنندگا مشاركت اول، سؤال بارةدر ،مطالعه
اصـلي شـامل    ةو در سـه طبقـ   اسـت متفاوت از يكديگر كامالً خصوص   در اينها  ديدگاه .دندكر

 .دشـ بنـدي   و رويكـرد تلفيقـي دسـته    گـرا  منفي، پيامدگرايان گرا مثبتپيامدگرايان هاي  ديدگاه
  :دشذيل استخراج هاي  ات در تميمعنايي هريك از نظرهاي  داللت

  گرا مثبتپيامدگرايان 
رود و عـدم ورود زنـان بـه مشـاغل مردانـه      و پيامدهايي بـراي و ها  از علت گرا مثبتپيامدگرايان 
. انـد  مشخص شدهها  آن معناييهاي  مربوطه و داللتهاي  نقل قول 2كه در جدولاند  سخن گفته

 بـر . علت يا پيامد ممكـن نيسـت   منزلة بهها  آن كردن ند كه جداا اي به گونهها  برخي از اين داللت
منبـع تعـالي    منزلـة  شغل بـه  ،مثالً؛ اند شدهبندي  علل و پيامدها دسته ،در قالب كلي ،اين اساس
هـاي   در جـدول  ،با اين وصف. تواند علت ورود زنان به مشاغل و هم پيامد آن باشد مي فردي هم

  :ايم دهكربندي  مضامين ذيل دستهدر قالب  راها  اين داللت شده ارائه
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  مثبت معنايي هاي داللت
مـرتبط بـا پيامـدهايي     عمـدتاً  گـرا  مثبتبحث ورود زنان به مشاغل زنان از ديدگاه پيامدگرايان 

ايجـاد   ،فـردي و ارتبـاطي  هاي  اجتماعي است كه اين ورود براي زنان دارد و شامل تعالي توانايي
معنـايي  هـايي   برخي داللت 2جدول. شوند مي امعهجعدالت اجتماعي و اقتصادي به نفع زنان در 

  .دهد مي اين گروه را نشان
  

  راگ مثبت معنايي پيامدگرايان مثبتهاي  داللت .2جدول
  كنندگانهايي از مشاركت روايت هاتم هاي مثبت معنايي داللت

شغل منبع تعالي و 
  زنان فرديهاي  توانايي

ــ ــرورش ـــ ــتعدادها پــ  و اســ
 مند هعالق زنان فرديهاي  توانايي

  مردانه مشاغل به
ــ ــزايش ـ ــه اعتمــاد اف  و نفــس ب

هــاي  عرصــه در فعاليــت تأجــر
  سخت

 جهـت  زنـان  در انگيـزه  ايجـاد  ـ
 در موفقيت و كاري ةتجرب كسب
  شغلي پويايي و مردان با رقابت

 را يخوب فرصت...مشاغلي مانند هوانوردي و
 در قيـ عال تيهدا و استعدادها پرورش يبرا
 كننـدة  مشـاركت ( دهد مي قرار ار بانوانياخت

 )15ة شمار
سـخت و گـاه    كه اين مشاغل عمـدتاً  از انجا

از ديدگاه افرادي كـه در ايـن    ،پيچيده است
هـا   آن اند، اين نوع كارها به مشاغل وارد شده

اعتماد به نفس داده اسـت و بـا انگيـزه و در    
 كنندة مشاركت( كنند مردان كار مي رقابت با

  )18ة شمار
 

براي بسط  شغل منبعي
  ارتباطيهاي  توانايي

پذيري،  ح مسئوليتافزايش سط ـ
در محيط دقت و انضباط افزايش 

 كار
تلطيف فضاهاي كاري خشن و  ـ

  مردانه به جهت حضور زنان

هـا و   به نظر من ورود زنان به اين نوع شـغل 
كاري  پذيري و سخت ها سطح مسئوليت حرفه

ــي  ــزايش مـ ــانوان افـ ــين بـ ــد  را در بـ دهـ
  )5كنندة شمارة  مشاركت(

 در زنان كارگيري به مزاياي از انضباط و دقت
 شـده  تصور مردانه تاكنون كه است مشاغلي

  )1كنندة شمارة  مشاركت(است 

شغل منبع ايجاد عدالت 
  اجتماعي براي زنان

ايجاد تغييـرات قـانوني جهـت     ـ
تسهيل ورود ساير زنـان بـه ايـن    

 سازي آن مشاغل و عادي
بـراي ورود زنـان بـه    اي  زمينه ـ

نفــوذ  اجتمــاعي ذيهــاي  شــبكه
 مردان و تسهيم در قدرت مردان

كسـب اعتبـار و منزلـت بـراي      ـ
بـه   هـا  حرفـه زنان شاغل در اين 

ــه    ــه ب ــاردهي جامع ــت اعتب جه

 
  

اجتماعي باالتري اغلب مشاغل مردانه منزلت 
و ورود زنان  داردزنانه  نسبت به مشاغل عرفاً

ــار     ــب اعتب ــث كس ــه باع ــاغل مردان در مش
ــد     ــد شـ ــان خواهـ ــراي زنـ ــاعي بـ اجتمـ

  .)9ة شمار كنندة مشاركت(
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  كنندگانهايي از مشاركت روايت هاتم هاي مثبت معنايي داللت
 مشاغل مردان

 اين در زنان شدن ديده و توجه ـ
  مشاغل

 جنسيتيهاي  محدوديت حذف ـ
ــراري و ــري برق ــيتي براب  و جنس

  فرهنگي تغييرات ايجاد

 
  

اينكه زنـان بتواننـد در انـواع مشـاغل      اساساً
تواند باعث برابري  ، ميمردانه ورود پيدا كنند

 كنندة مشاركت(جنسيتي زنان و مردان شود 
  )19 ةشمار

شغل منبعي براي عدالت 
  اقتصادي براي زنان

ــ ــوقـ ــتمزد و حق ــت دس درياف
  مشابه مردان

داشتن شغل واقعـي بـه جـاي     ـ
 زنانههاي  داشتن مشغوليت

شغلي بيشتر هاي  ايجاد فرصت ـ
براي زنان به جهت تنوع مشاغل 
ــان در   ــل زن ــه و آزادي عم مردان

 انتخاب شغل
ــ  ــان از ســود و منــدي  بهــرهـ زن

هــاي  مزايــاي اقتصــادي فعاليــت
 ...ومردانه

دهـد حقـوق و    شواهد در بازاركار نشان مـي 
مزاياي مشاغل مردانه بيشتر از شـاغل زنانـه   

ورود زنان به اين نوع مشاغل حداقل  و است
ــ مــي دســتمزد زنــان را مشــابه مــردان د كن

  )18 ةشمار كنندة مشاركت(
نـه كـم   نجا كه تنـوع شـغلي مشـاغل زنا   آاز 

ــت ــاغل  ، اس ــوع مش ــن ن ــه وارد اي ــاني ك  زن
 واقــع بـه تنــوع شـغلي دســت   شـوند در  مـي 
  )4 ةشمار كنندة مشاركت( يابند مي

  
در بحث، ورود  كننده شركتاز ديد افراد  ،دهد مي نيز نشان 2گونه كه مندرجات جدول همان

بدين معنا  ؛دارد تي، اقتصادي و اجتماعيشناخ روانزنان به مشاغل مردانه تبعات مثبت فردي و 
و منبعي براي تحقق عدالت اقتصـادي   شود ميفردي و ارتباطي زنان هاي  كه باعث تعالي توانايي

مخالفت با ورود زنان از ديدگاه اين گروه از كارشناسان نيـز پيامـدهايي منفـي    . و اجتماعي است
  .اشاره خواهد شدها  آن به ادامهكه در  دارد

  جنسيتيمنفي جداسازي هاي  داللت
متصور از جداسـازي مشـاغل زنـان از مـردان      منفي به پيامدهاي گرا مثبتبرخي از پيامدگرايان 

كارشناسـان،   آرايبراسـاس   .و مخالف هرگونه جداسازي جنسـيتي مشـاغل بودنـد    كردنداشاره 
جنسـيتي در  هـاي   ها، تقويت كليشـه  جداسازي مشاغل زنان ممانعت از پرورش استعدادهاي آن

  .ـ جنسيتي در بازار كار خواهد شد دم تعادل اقتصاديجامعه و ع
  
  
  

  

  گرا هاي مثبت معنايي پيامدگرايان مثبت داللت. 2ادامة جدول
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  منفي معنايي جداسازي جنسيتي مشاغلهاي  داللت. 3جدول
  ها تم هاي منفي معنايي داللت

  جنسيتي ـ اقتصادي بودن تعادلنام

 آثار بروز و مردان و زنان بين اقتصادي نابرابري و فاصله تشديد ـ
  آن نامطلوب

  كار بازار در جنسيتي تعادل عدم نوع يك ايجاد ـ
 اقتصادي توان اهشك و بازار يريناپذ انعطاف بيشتر هرچه شيافزا ـ

  راتييتغ ليتعد يبرا

  اجحاف به زنان در پرورش استعدادهاي شغلي ـ  پرورش استعدادهاي زنان ممانعت از
  جنس دو از يك در بين هر خالقيت دشوارسازي بروز ـ

  جامعهجنسيتي در هاي  تقويت كليشه

  مشاغل يكسري در ها آن كردن حضور كمرنگ يا زنان حذف ـ
دادن امتياز خاص به مشاغل مردانه و عدم اختصاص امتياز به  ـ

  عرف جامعهاساس  مشاغل زنانه بر
تشديد و بازتوليد باورهاي جنسيتي در مورد مناسب بودن زنان در  ـ

  مشاغل مردانه بودن حضورشان در برخي مشاغل و نامناسب

  بندي جنسيتي مشاغل از ديدگاه اين گروه تقسيم ةنقد فلسف
ورود زنـان بـه مشـاغل مردانـه معتقـد بودنـد كـه تفكيـك          گـراي  مثبتگروهي از پيامدگرايان 

امروزه به جهـت  « :5كنندة شمارة  مشاركتبه اعتقاد . استجنسيتي مشاغل برساخت اجتماعي 
كننـد و جنسـيت در كـار،     مـي  جامعـه كـار   پاي مـردان در  نفوذ تفكر مدرن در جامعه، زنان هم

 آينده هاي سال طي كه مربوط است تاريخ و سنت به مشاغل بودن زنانه و مردانه. مفهومي ندارد
از منظـر ايـن گـروه،    » .برسـد  نظر به ذهن از دور و ايران، كهنه ةجامع براي حتي شايد نگاه اين

 يبرسـاخت  گـر يداي  جنبـه  از و اسـت  يجسـمان  و يشـناخت  سـت يز يجنبه امـر  كي از تيجنس
 از يكـديگر تفكيـك   را مردانـه و  زنانـه هـاي   ، نقشيفرهنگ انتظارات اساس بر كه است ياجتماع

كننـدة   مشـاركت . شـود  بندي هم كمرنـگ مـي   با تغييرات فرهنگي اين تقسيم بنابراين،. دكن مي
 در كـه  اسـت  مـواردي  از ‘مردانه’ و ‘زنانه’ مفاهيم از برداشت و درك«: گويد هم مي 19شمارة 
 مبنـاي  بـر  رااي  تـازه  مضـمون  و اسـت  گردد و امروزه در حال دگرگوني مي كسب زندگي طول

 بنـدي مشـاغل بـه    تقسـيم  ،از ديدگاه ايشـان  ».خواهد گرفت خود به جامعه تحوالت و تغييرات
كـه آن   افـرادي هاي  هر شغل با توجه به ويژگي .نيستبندي درستي  تقسيم» زنانه«يا » مردانه«

هـم معتقـد   ) 7شمارة ( يكي از كارشناسان اجتماعي .شود د، سنجيده مينكن را انتخاب ميشغل 
زنـان   كـه راننـدگي بـراي   گفت  توان هاي خاص خود را دارد و نمي هر انساني خصوصيت«: است

 همـين  بـه  و به رسميت شناخته شود مرد و نبايد جنس زن در مشاغل، .است مرداندشوارتر از 
  ».دشو اجتماعي محسوب ةلئمس نبايد مشاغل اين به زنان ودور نسبت
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  شغل انتخاب عدم محدوديت قانوني و حقوقي در
يكي  .حقوقي داشت ةجنب د كه عمدتاًشمطرح  گرا مثبتگرايان  ديگري از طرف طيف پيامد ةادل

 يبـرا  يتيمحـدود  يقـانون  لحـاظ  از« :گويـد  بـاره مـي  در ايـن   )15 ةشمار(كنندگان  از مشاركت
شـمارند،   مـي  را مردانـه ها  آن انهيعامهاي  برداشت تلقي شده است يا در مردانه عرفاً كه كارهايي

 او تـوان  نمـي  و برگزيند بخواهد را كه شغلي هر تواند مي كس اساسي، هر قانون برابر. ندارد وجود
 شـغل  داشـتن  از )زن و مـرد  چـه (را  فردي توان مي نه .كرد محدود و ممنوع شغل انتخاب در را

ني كنندگا مشاركت ».شد  لئقا جنسيتي شغل، تفكيك آن در توان مي نه و كرد محروم او دلخواه
 ةدر عرصـ  يتيجنس يها يشك خطكه موافق ورود زنان در مشاغل مردانه بودند بيان داشتند كه 

كارشناسـان  يكي از  .يرد قانونيكو رو يرد عرفيكرو  :دارداصلي رد يكران دو رويار اكشغل و بازار 
ممنـوع   زنـان  يانون بـرا قـ ه مطابق ك يمشاغلتعداد « :گويد مي باره در اين) 18شمارة (حقوقي 

 اگـر  حتـي  زنان اشتغال و قانون، تردد طبقو  يخلبان قضاوت، :مانند( ، بسيار اندك استاند شده
 فعاليـت اسـت يـا    ممنـوع هـا   شـاپ  ها و كافي خانه قهوه داخل در باشند، نيز كسب ةپروان صاحب
 امـالك  مشـاوران  كسبهاي  پروانه چهارم هرچند سه .امالك ممنوع است مشاور دفاتر در بانوان

هم تغييرات قانوني داشته است؛ ولـي مشـاغلي كـه    ها  آن كه البته) است شده صادر زنان نام به
 ».عرفي شكسـته شـود  هاي  عرفاً براي زنان ممنوع شده، بسيار زياد است كه بايد اين محدوديت

 يبـرا  مضـاعف  يتيمحدود دست نيا از يمشاغل وها  شاپ يكاف در كار تيمحدود ،به اعتقاد وي
) 5 ةشـمار (ديگر  ةكنند مشاركت. شود مي يابيارز جامعه ازها  آن كردن دور و زنان يكار تيفعال

 گـذار تأثير زنانـه  و مردانـه  شـغل  تعيـين  در جامعه در اغلب جوامع عرف هرچند«: گويد هم مي
 منعطفانه اصـل  نيز جامعه امروزه عرف .تواند عرف را تغيير دهد اقتضائات اجتماعي نيز مي است،

دهند دخترشـان يـا    مي تدريج اجازه بهها  و برخي خانواده پذيرفته ورود زنان به مشاغل مردانه را
بايد از منظـر   .ندارند مشكلي موضوع اين با مشغول به كار شوند و مشاغلي چنين در همسرشان

 اصـطالح مردانـه بـا    خصوص ورود زنان به برخي مشـاغل بـه   در شرعي وقي و قانوني و مسائلحق
 ».گيرد صورت زمان بازنگري اقتضائات به توجه

  گرا پيامدهاي ورود از ديدگاه پيامدگرايان منفي
كننـدگان در بحـث گروهـي مخـالف ورود      گرا، گروهـي از مشـاركت   در برابر ديدگاه پيامدگراي مثبت

مشاغل مردانه بودند و رويكرد اين گروه اگرچه در برخي موارد بـر داليـل ورود زنـان متمركـز      زنان به
تـوان   بـر ايـن اسـاس مـي    . است، در اغلب موارد بر پيامدهاي منفي ورود زنان به مشاغل متمركز بـود 

هـاي   اين گروه براي رويكرد خود اسـتدالل . گفت كه اين ديدگاه عمدتاً ديدگاه پيامدگراي منفي است
  :بندي كرد توان اين داليل را بدين شرح دسته مي مختلفي را طرح كردند كه در يك بررسي
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 هاي زن و مرد ضرورت التفات به تفاوت
 كنندگان بحث با ورود زنان به مشاغل مردانه، شده براي مخالفت برخي از مشاركت از داليل مطرح

: دارد بيان مي )14شمارة (كنندگان  ركتمشايكي از . بود هاي زن و مرد تفاوتبه ضرورت التفات 
 زنان، ويژة استعدادهاي و شرايط. استشده تفاوت زن و مرد بنا نهاده بر ها  خلقت انسان اساس«

 .اسـت  كـرده  خاص هايي  نقش پذيرش مهياي را آنان متفاوت است، مردان با ذاتي صورت به كه
 ةو واضح است كه هر كـاري كـه از عهـد    استعقالني فطري و  يهاي ميان مرد و زن امر تفاوت

) 17شـمارة  (كنندگان  يكي از مشاركت» .كردزنان تجويز  رايتوان ب نبايد و نمي ،آيد مي مردان بر
ها را  اساس خلقت انسان، كه سنت اليتغير الهي با ورود زنان به مشاغل مردانه،«: هم معتقد است

گيرد و عمالً به نـوعي كارآمـدي    يك قرار ميبراساس تفاوت زن و مرد بنا نهاده است، مورد تشك
  ».كه تفاوت خلقت فلسفه دارد حالي خلقت متفاوت زن و مرد مورد سؤال خواهد گرفت؛ در

  هاي مثبت جداسازي جنسيتي مشاغل داللت
مشـاغل  در  زنـان  گراي ورود زنان به مشاغل مردانه معتقد بودند كه حضور برخي از پيامدگرايان منفي

 .بيشـتر اسـت   هـا   عرصـه  آن در زنان بازدهي هم و است تر  پذيرفتني شرعي و عرفي لحاظ به زنانه هم
 بهتـر  باشـند  زنـان  دست اگر كه هستند مشاغل از سري يك«: معتقد است 13 ةشمار ةكنند مشاركت
هـم بيـان    16كننـدة شـمارة    مشاركت» .است رسيده اثبات به كارها اين در زنان توانمندي است، زيرا

 ماهيـت  و مشـاغل  نـوع  خـاطر  بـه  ايـن  و اسـت  خـوب  مشاغل برخي در جنسيتي تفكيك«: كند مي
 روحيـة  داشـتن  دليل به پرورش و آموزش مثال باشد؛ زنان يا مردان دست طلبد مي كه است كارهايي
 هماهنـگ  بيشـتر  زنـان  خـوي  و خلـق  و روحيات با كه زنانههاي  شغل .است بهتر بانوان براي دلسوزي
يكـي ديگـر از اعضـاي    » .كند مي نقش در تعارض دچار را ديگر زنانهاي  شغل از كمتر خيلي هستند
 داشـته  انتظـار  نبايـد  و دارد زنانـه  و مردانه مشاغل از بسياري«: كند هم مطرح مي) 11شمارة (جلسه 
 بـه  بايـد  .باشـند  هم موفق آن در و دهند انجام خوبي به را مشاغل همة بتوانند جنس دو هر كه باشيم
  ».بشناسيم بهتر را زن و مرد جايگاه و بگذاريم احترام خاص هريك از دو جنسهاي  ويژگي

  ورود زنان به مشاغل مردانه منفيهاي  داللت
ايـن پديـده    منفـي هـاي   گراي ورود زنان به مشـاغل مردانـه بـر داللـت     گروه پيامدگرايان منفي

ه، عدم تعادل هـويتي و شخصـيتي   گيري زنان از دنياي زنان تأكيد كردند و اين پديده را با فاصله
مترادف دانستند و فرسايش جسمي و رواني، كاهش فرصـت ازدواج، نـاامني اخالقـي و جنسـي     

هـاي ديگـر ايـن     براي زنان درگير در اين مشاغل و بازخوردهـاي اجتمـاعي مردانـه را از داللـت    
  :پديده براي زنان دانستند

  



  415   ...داليل و پيامدها :ورود زنان به مشاغل مردانه

 

  مردانهورود زنان به مشاغل  منفيهاي  داللت .4جدول
  كنندگان هايي از مشاركت روايت هاتم هاي منفي معنايي داللت

گيري زنان از  فاصله
  دنياي زنانه

و  رفتـاري هاي  از دست دادن ظرافت ـ
 عواطف زنانه

هـاي   حرفـه  رفتاري هاي ايجاد ويژگي ـ
  مردانه در زنان
 هاي مردانه و خشن خصلت و ـ ايجاد خوي

  روحيه زنانهـ ناسازگاري مشاغل مردانه با 
  زنانه صحيح كاهش رفتارهاي -

 شغلشـان  با يتشناخ روان لحاظ به اشخاص
زنـان در   شدن نيو عج نندك مي يياب تيهو

 مردانــه ةروحيــهــا  آن مشــاغل مردانــه بــه
  .)11 ةشمار كنندة مشاركت( دهد مي

و هـا   اين نوع مشاغل باعـث ايجـاد ويژگـي   
بـا   شود و اصوالً روحيات مردانه در زنان مي
كنندة  مشاركت( لطافت زنانه سازگاري ندارد

  .)13 شمارة

عدم تعادل هويتي و 
  شخصيتي

ايجاد تعـارض شخصـيتي بـه جهـت      ـ
  امور مغاير با جنسيت خود دادن انجام

  ـ ايجاد فاصله بين فرد با خانواده و جامعه
زنانـه و   دنياي از گيري رفتاري فاصلهـ 

 ايجاد تحول نامناسب هويتي
 در دوگـانگي  و هـا  نقـش  ييجـا  جابه ـ

  مردانه مشاغل در شاغل زنان رفتارهاي
  خود از مردانه ايجاد تصويري ـ

وقتي خانمي به اين مشاغل سخت و مردانه 
اش دچار تعارض  شود با هويت زنانه مي وارد
  .)11كنندة شمارة  مشاركت( دشو مي

بـين   يكاري مردانه گاههاي  فضاي محيط
 كنــد  مــي زن و خــانواده فاصــله ايجــاد  

  .)2 كنندة شمارة مشاركت(

فرسايش جسمي و 
  رواني

روانـي، اسـترس ويهـاايجاد تـنشـ
 در زنان ياركفشار 

  زنان تهديد سالمت رواني ـ
ايجاد فشارهاي فيزيكـي در مشـاغل    ـ

 مردانهو انرژي بت يهنيازمند به 
  بدني نيروي زنان از نظر شدن فرسوده ـ
 زنانيمنيتهديد سالمت جسمي و اـ

 است مساوي مردانه مشاغل در زنان حضور
زنـان بـراي    از زيـاد  انـرژي  و زمان صرف با

ــاغل   ــن مشـ ــردان در ايـ ــا مـ ــت بـ  رقابـ
  .)6 كنندة شمارة مشاركت(

مشاغلي كه نيـاز بـه نيـرو و تـوان     در  زنان
ــدرت    ــت و ق ــد داراي هيب ــه دارد باي مردان

  .)10 كنندة شمارة مشاركت( مردانه باشند

ازدواج كاهش فرصت 
  زنان

ازدواج و شـانس  هـاي   كاهش فرصتـ 
  ازدواج دختران شاغل در مشاغل مردانه

برخي از پسـران از ازدواج بـا دختـري كـه     
 حسـاب  جزء مشاغل مردانه بـه  شغلش عرفاً

كننـدة   مشـاركت ( كننـد  مـي  يد دوريآ مي
  .)6شمارة 
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  كنندگان هايي از مشاركت روايت هاتم هاي منفي معنايي داللت

اختالل در نقش مادري 
  و همسري

 مورد نشاط وطراوت  ،كاهش شادابيـ 
ــاز ــراي ني ــه در حضــور ب ــاي و خان  ايف
 همسر و مادري هاي  نقش

از دسـت   شدن و زمان مادرخير در أت ـ
عنوان  همسري به و دادن مفهوم مادري

  زنان اصليهاي  نقش
سرريز شدن مشكالت محـيط كـاري    ـ

  خانوادگيهاي  مردانه بر نقش

شـوند   بيشتر زناني كه در اين مشاغل وارد مـي 
هـاي مردانـه    ت محيطفشار بيشتري را به جه

نـد  ا كنند و مردوار مجبور به تحمـل  تحمل مي
  ).17كنندة شمارة  مشاركت(

كـاري  هاي  برخي از مشاغل سخت و محيط
نامناسب از نظر فيزيكي و مواد شيميايي در 

ـ  هـا   آن محيط كار فرزنـدآوري   خيرأرا بـه ت
  )14 كنندة شمارة مشاركت(اندازد  مي

ايجاد محيط ناآرام در 
  خانواده

و دور نمودن  خانوادگي بر روابط تأثير ـ
  آرامش از محيط خانواده

تعامل نامناسب با همسر و فرزندان به ـ 
  مردانه هاي جهت و جود واكنش

همسر و والدين بـا انتخـاب    مخالفت ـ
  اين مشاغل

 انتخـاب  يبـرا  هكنيا بر عالوه زنان از يليخ
ــغل ــا ش ــت ب ــانواد  مخالف ــه خودةخ  مواج

 يفشــارها زيـ ن خـود  مجبورنـد   شـوند،  يمـ 
 ننـد ك تحمـل  را خـانواده  از يدور ي وروح

  .)12 كنندة شمارة مشاركت(

  ناامني اخالقي و جنسي

هـاي   ناهنجـاري  زنان با انواع ةمواجه ـ
در  عمدتاً مزاحمان نواميس اجتماعي و

 كـاري مردانـه و گسـترش   هاي  محيط
 جامعه در و فحشا فساد

شـيوع تبعـات منفـي ورود زنـان بـه       ـ
  جامعه افرادهمة مشاغل مردانه در بين 

متفاوت مالي  هاي سوء استفاده امكان ـ
ــاغل و    ــن مش ــان در اي ــانوني از زن و ق

غيرقانوني و  هاي فعاليت نظيرها  محيط
  ...برداري و خالفكاري و كاله

شغلي مردان گاهي هاي  عرصه به زنان ورود
 شـود  مي مزاحمت روزافزون تشديد موجب

  .)8كنندة شمارة  مشاركت(
هـاي   لطافـت  كههايي  عرصه در زنان حضور
ــه ــت آن در زنان ــاه و شــود نمــي رعاي  جايگ

 صـحيح  تنهـا  نـه  ،نيسـت  زن براي مناسبي
 در فحشـا  و فسـاد  رواج باعـث  بلكه ،نيست

 ايـن  بـر  نظـارت  چـون  و شـود  مـي  جامعـه 
 از آرامـش  و امنيـت  ،اسـت  ضعيف مشاغل

كننـدة   مشاركت( شود مي سلب شاغل زنان
  .)14شمارة 

بازخوردهاي اجتماعي 
  مردانه

يـامهـمهـايمسـئوليتواگذاريـ عدم
 مشـاغل  وهـا   محيط در زنان به تخصصي

  مردانه
 ارانكـ هم يسـو  از زنان رشيپذ عدم ـ

  مردانههاي  محيط و مشاغل در مرد
 تيـ حما جهـت  زنان رركم يازمندين ـ

 در مـــرد ارانكـــهم يســـو از شـــدن
  كاري فيوظا وها  تيمأمور ادند انجام

 مـردان  با رقابت در زنان توانايي عدم ـ
ــا ــه ب ــه توج ــه ب ــودن  مردان ــي ب  برخ

 كاريهايمحيط

قبل در  ها از مدت از آنجا كه مشاغل مردانه
هـا در   دست مردان بوده اسـت، ورود خـانم  

پـذيرش  اين عرصه با مشكل مواجه است و 
  .)2 ةكنندة شمار مشاركت( وجود ندارد

 بانواني كه در اين مشاغل مشـغول بـه كـار   
شوند حـداقل در ابتـداي كـار نيازمنـد      مي

ـ حمايت همكاران مرد كننـدة   مشـاركت ( دن
  .)6شمارة
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  كنندگان هايي از مشاركت روايت هاتم هاي منفي معنايي داللت

  عدم تعادل در بازار كار

ــ ــاهش ـ ــان ك ــور زن ــاغل حض  در مش
هــاي  و كــاهش فرصــت زنــان مخــتص

 شغلي مردان در مشاغل مردانه
شغلي براي مردان هاي  كاهش فرصتـ 

 آنانارى يكخطر بو ايجاد 
ــ ــدن خــالى ـ ــا عرصــه برخــى مان  و ه
 توانمند زنان حضور از زنانه هاى تيفعال
 رشـد  و ياجتماع برهم خوردن توازن ـ

  نامناسب جامعه يساختار

ــب     ــه موج ــاغل مردان ــه مش ــان ب ورود زن
كــاهش  ،شــغليهــاي  جــايي فرصــت هجابــ

دو جـنس و ايجـاد عـدم     مشاغل براي هـر 
ــاغل  ــيتي در مش ــادل جنس ــي تع ــود م  ش

  .)13كنندة شمارة  مشاركت(
با ورود زنان به اين مشاغل گرايش عمـومي  

شود و مشـاغل   مي ها ايجاد به اين نوع شغل
ــم  ــا ك ــه ب ــه  زنان ــالي مواج ــي اقب ــود  م ش

  .)10 كنندة شمارة مشاركت(

  ديدگاه تلفيقي يا مشروط
 يـك  جنسـيتي  جامعه، اعم از زن و مرد، است و تركيـب اين گروه معتقدند كه اشتغال حق همة افراد 

ديـدگاه   .گـذارد  مي تأثيرها  آن شغلي انتخاب زنان با مردان و بر تصميمات بودن يكسان درك بر شغل
. اين گروه در حد فاصل بين موافقت كامل و مخالفت كامـل بـا ورود زنـان در مشـاغل مردانـه اسـت      

مردانه را مشروط به رعايـت ضـوابط خـاص و تمهيـد امكانـات      درواقع، اين گروه ورود زنان به مشاغل 
ناپـذير بيولوژيـك بـين     هاي انكار با توجه به تفاوت. دانند متناسب با شرايط فردي و خانوادگي زنان مي

دارد حسـب جنسـيت وجـود     نوعي تقسيم كار برزنان و مردان و اينكه در فرهنگ و عرف جامعة ايران 
، بايـد  متفـاوت اسـت  ود بـا يكـديگر   ش زنان يا مردان انجام مي از سويكارهايي كه برخي از ماهيت و 

تالش شود اين نوع مشاغل سنگين و خشن در بين جامعة زنـان تبليـغ، تشـويق و تـرويج نشـود و از      
هـاي عمـومي قبـل از تمهيـد شـرايط       سازي ورود زنان در اين مشاغل در رسانه شدن و عادي همگاني

همچنين، اين گروه معتقدند كه بايد به شرايط مخاطبـان و مراجعـان ايـن نـوع     . ضروري اجتناب كرد
هاي شـغلي مناسـب زنـان،     مشاغل توجه كرد، زيرا اغلب زنان به دليل شرايط اضطرار و كمبود فرصت

هـاي شـغلي متناسـب بـا      بنابراين، بايد ضمن افـزايش فرصـت  . اند در اين نوع مشاغل ورود پيدا كرده
  .گيرد صورت كامل استفادة است، خودشان خاص كه مشاغلى در زنان ظرفيت شرايط زنان از

  
  گرايان معنايي مشروطهاي  داللت. 5جدول

  كنندگان هايي از مشاركت روايت هاتم هاي معنايي داللت

الگوسازي مناسب 
در  جنسيتي

  مردانههاي  رشته

تحصيليهايمالحظات جنسيتي در رشتهـ
  آموزش عالي

زنان داراي استعداد، انگيزه و توان  دنكراستثنا ـ
  مردانه عرفاًهاي  الزم براي مشاغل مردانه در رشته

رساني از شرايط شغلي مربوط به  اطالع ـ
 مردانهعرفاًهايرشته

بايد الگوهاي جنسيتي مناسبي را در  ـ
آموزش و تحصيالت عالي در نظر داشت 

و اين الگوها را در عرصه اشتغال نيز 
  .)14كنندة شمارة شاركتم( تسري داد
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  كنندگان هايي از مشاركت روايت هاتم هاي معنايي داللت

شرايط  بيني پيش
مناسب شغلي در 
  مشاغل مردانه

قانوني و هاي  ايجاد وحدت رويه بين دستگاه ـ
اجرايي كشور در مورد ورود زنان به مشاغل 

  مردانه
هاي  زدايي و نظارت بيشتر بر محيط آسيب ـ

  كاري مردانه
كارهاي سخت و  ادند دن زنان از انجامكراستثنا ـ

  خشن و سنگين و شيفت شب در مشاغل مردانه

نبايد از فعاليت آن دسته از زناني كه  ـ
داراي استعداد، انگيزه و توان الزم براي 

د و از كرند ممانعت هست مشاغل مردانه
سوي ديگر با توجه به شرايط و 

كاري مردانه بايد هاي  اقتضائات محيط
ر را از نظها  د اين محيطكرتالش 
اجتماعي  ـ احتمالي فرهنگيهاي  آسيب
هاي  د و از مسائل و آسيبكرايمن 

زدايي  مشاغل مردانه تا حد امكان آسيب
  .)2كنندة شمارة مشاركت(كرد 

تحديد منطقي ورود 
زنان به مشاغل 

  مردانه

ورود زناندها و حد و حدوديدها و نبايباتعريفـ
 مردانه مشاغل به
براي ورود زنان اي  عدم تشويق و ترغيب رسانه ـ

 به مشاغل مردانه
و  زنانه مشاغل در زنان تياستفاده از ظرف ـ

 تحديد ورود مردان به اين مشاغل

سازي  شدن و عادي بايد از همگاني ـ
هاي  ورود زنان در اين مشاغل در رسانه

عمومي قبل از تمهيد شرايط ضروري 
  .)6شمارةكنندة  مشاركت( دكراجتناب 

  مردانه مشاغل به زنان و عوامل گرايش علل بارةكنندگان در مشاركت  ديدگاه
 و علـل و عوامـل گـرايش    ،پرسش قـرار گرفـت   محور ديگري كه در جلسات بحث گروهي مورد

ن در مضامين كنندگا مشاركتشده از سوي  علل مطرح .مردانه بود برخي از زنان به مشاغل اقبال
  .دشبندي  ذيل طبقه

  فرهنگي علل
 در حتـي  مرد و زن برابري ةنظري و فمنيستيهاي  ديدگاه طرح نيز و مدرنيته هاي جريان نفوذ با

 در جديدي مشاغل، گفتمان برخي از زنان دوري خواندن اجحاف و شغلي و اقتصاديهاي  عرصه
 مردانـه  و زنانـه  بـه  ارهـا ك يبنـد  ميمعنا ندارد و تقس زنانه و اشتغال مردانه كه دش مطرح جامعه

 .باشد نظر مد استعدادها پرورش و عالقه شرط بايد يكار هر در و نابرابري شغلي است؛تبعيض و 
 در المللـي  بـين  تعهـدات  و فشـارها  اعمال« :كند ن ميابي )17 ةشمار( كنندگان يكي از مشاركت

 تسـاوي  ايجـاد  و حقـوق زنـان   از تيـ زنـان در راسـتاي طـرح حما    بـه  مردانههاي  شغل سپردن
ده و كـر شـغلي تسـهيل   هـاي   حـوزه  ايـن  را به زنان ورود كه طوري به ؛بوده است مؤثرجنسيتي 

 پـرورش  ةزمينـ  و كـه بسـتر   پيشـرفت اجتمـاعي يـاد شـد     ةنشـان  و اجتمـاعي  افتخـار  عنوان به
  ».دكن مي را فراهم زنان استعدادهاي

 گرايان معنايي مشروطهاي  داللت. 5ادامة جدول
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  تيشناخ روان علل
تي داشـته  شـناخ  روانتواند عللـي   مي تيپاز نظر برخي از كارشناسان گرايش به مشاغلي از اين 

 مـنش  و شخصـيت  داراي زنـان  برخـي «: معتقد است) 8شمارة ( ها كننده يكي از مشاركت. باشد
 توانمنـدي  اثبـات  درصـدد  و كننـد  مي استقبال هيجان داراي مشاغل از و هستند  مردانه رفتاري

 اعضـاي جلسـه   يكـي از » .را دارنـد  كار مردانه بازار به ورود آرزوي و هستند مردان پاي هم زنان
 منـدي  مردانـه در عالقـه  هـاي   علت گرايش برخي از زنان به شغل«: كرد مطرح نيز) 10شمارة (

  ».است شغليهاي  عرصه در شهرت آوردن دست هب در جامعه و ينكش تابو و ينكبه سدشها  آن

  اقتصادي علل
 و اشـتغال  ةانگيز و روحيه گيري همه در توان مي را مردانه مشاغل به زنان علل گرايش از بخشي

 3كنندة شـمارة   مشاركت. دكر تببين اقتصادي استقاللة انگيز داشتن و زنان اقتصادي مشاركت
 كـار  تنوع نظر از زنان كار بازار كه شرايطي در زنان بين در اشتغال به گرايش افزايش« :گويد مي
 سـوق  مردانـه  مشـاغل  و مردانـه  كـار  بـازار  سـوي  بـه  را زنان ،است محدود شغليهاي  فرصت و

 دو بـه هـا   خـانواده  نياز و درآمد كسب به نياز وها  خانواده اقتصادي وضعيت ،همچنين» .دهد مي
 عـدم  و يمـاد  ازيـ ن احسـاس  و شـت يمع ةدغدغـ  داشـتن  و معـاش  نيتـأم  جهـت  آور نان بازوي

 روانـي  و جسـمي  وضـعيت  و توانـايي  و تخصص با متناسب و يدفتر ،يادار مشاغل به يدسترس
 ةعرضـ  ،)زنـان  يشغلهاي  تيمحدود( زنان براي شغليهاي  فرصت تنوعي كم و تنوع عدم و زنان

 زنان گرايش علت سو، ديگر از زنانه مشاغل كم دستمزد و بازار تقاضاي از شتريب زنان ارك يروين
 وجـود « :كنـد  مـي  مطـرح ) 19شـمارة  (كننـدة ديگـر    مشـاركت  .اسـت  مردانه مشاغل سمت به

 زنـان  جـذب  به انيارفرماك ليتما گاه و مردانه يارهاك در شتريب يسودآور با شغليهاي  فرصت
 حتـي  و زنـان  بـه  يپرداخت دستمزد بودن مك و ديتول ةنيهز آوردن نييپا يبرا مشاغل، يبرخ در

 ».دهـد  مي سوق نوع مشاغل اين در فعاليت به را مشاغل، زنان نوع نيا در عمل استقالل داشتن
 نامسـاعد  احـوال  و اوضـاع  و آتيـه  مينأتـ  بـه  نيـاز « :6 كنندة شـمارة  مشاركتنظر از  ،همچنين
  ».است مشاغل نوع اين به زنان گرايش اقتصادي علل از نيز اقتصادي فشار و اجبار و اقتصادي

  اجتماعي علل
 از اي پـاره  بـه  زنـان  ورود ،اي از افراد از سوي عده يا ها سازمان از سوي برخي اخير،هاي  در سال
زن،  نشـان  زن، آتـش  نظيـر پلـيس   ،مشـاغل  آن اجتمـاعي  ضـرورت  مردانه با طرح دليل مشاغل

: 5كننـدة شـمارة    از نظـر مشـاركت   .شـده اسـت  تبـديل   اجتماعي گري مطالبه به... خلبان زن و
 دارد، و همـراه  بـه  خـود  بـا  مردانـه  مشاغل برخي كه اجتماعي، منزلت و پرستيژ انگيزة داشتن«
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 بـوده  مـؤثر  مردانـه  مشـاغل  بـه  زنـان  شدن در جذب مردانه اجتماعيهاي  شبكه به ورود رغبت
و  غيررسـمي  هـاي  سياسـت «: معتقـد اسـت  ) 19شـمارة  (يكـي از كارشناسـان حقـوقي    » .است

جنسـي را بـه نفـع مـردان رقـم       مردانه كـه تبعيضـات   كاريهاي  موجود در محيط عملكردهاي
اجتمـاعي،   تغييـرات زند، به طور غيرمستقيم بر گرايش زنان در مشاغل مردانه مؤثر اسـت و   مي

 دگرگـون  را زنـان  اشـتغال  نحـوة  و ناپـذير  اجتنـاب  را شـغلي  فضاهاي و ها عرصه در زنان حضور
 سـبك  جيتـدري  دگرگـوني  بـا «: هـم معتقـد اسـت   ) 4شـمارة  (يكي از اعضاي جلسه » .كند مي

 بيشـتري  اهميـت  شـغلي  هـاي  فعاليـت  و سالمت، سـرگرمي  براي جوان دختران و زندگي، زنان
 مهـم  شـود  تلقـي  مردانـه  منزلـة  بـه  شـغل  اينكـه  و شـغل  نوعها  آن براي ديگر و شوند مي قائل

جامعه و واقعيت اجتماعي، اعضـاي جامعـه را    امروزه،» .است مهم بودن شاغل بلكه بود، نخواهد
انـد   تشويق زنان براي اشتغال و الگو قرار دادن زنـاني كـه در كارهـاي مردانـه مشـغول     به سمت 
  .دهد سوق مي

  حقوقي علل
يكـي از  . گرايش و اقبال بـه ايـن مشـاغل بـا رويكـرد حقـوقي هـم در جلسـه مطـرح شـد          

 مردانه و سنگين امور دادن انجام با بانوان برخي«: بيان داشت) 18شمارة (كنندگان  مشاركت
 در قـانون  از سوي ديگر، سـكوت . خود هستند حقوق احقاق دنبال به مردانههاي  محيط در

 مجوزهاي ساير يا كسب پروانه صدور مورد در قانوني خأل يا مشاغل برخي به زنان ورود مورد
 هـاي  دوره گذراندن به مربوط هاي نامه گواهي صدور يا مشاغل عرفأ مردانه برخي به مربوط

 اين را به آنان ورود زمينة ،زنان براي ...و خلباني ـ كشتيراني نظير مشاغل برخي در آموزشي
  ».است كرده تسهيل مشاغل

  هابندي و پيشنهاد جمع
 ةورود زنان بـه عرصـ   ن در موردكنندگا مشاركتديدگاه كارشناسان و  ،در جلسات بحث گروهي

هــا  و بينــابيني گـرا  منفــيپيامــدگرايان گـرا،   مثبــتپيامــدگراي  ةمشـاغل مردانــه در ســه طبقـ  
هـاي   از نظـر نگـرش   گرا منفيو پيامدگرايان  گرا مثبتپيامدگرايان هاي  ديدگاه. دشبندي  تقسيم

هـاي   تفـاوت  پيامدي و تبعي در مورد ورود زنان به مشاغل مردانـه هاي  نظري و فلسفي و نگرش
از نظـر   .دكـر ديدگاه سـوم، ديـدگاهي بينـابين و البتـه مشـروطي را مطـرح        اماجدي داشتند، 

دارند كه نظم  تأكيردر مباحث نظري بر اين نكته  شده اغلب نظريات اشاره گرا پيامدگرايان منفي
ايـدئولوژي مردسـاالرانه    و جنسـيتي هـاي   دار، كليشـه  ريشـه  باورهاي سنتي عميقاً ،ساالرانه پدر

هـاي   يعـدالت  شـوند و بـر همـين اسـاس بـي      مـي  موجب توزيع نابرابر مشاغل بين مردان و زنان
از نظر اين كارشناسان، حضور زنـان در  . خصوص مشاغل زنانه وجود دارد اقتصادي و اجتماعي در
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امعـه را بـه سـوي    جاز جامعه شده و خواهد شـد و  ها  مشاغل مردانه باعث حذف اين محدوديت
. دكرداراي توزيع برابر و عادالنه مشاغل براي هر دو گروه زنان و مردان هدايت خواهد اي  جامعه

 توان چنين استنتاج كـرد كـه ايـن كارشناسـان معتقدنـد ايـن حضـور باعـث         ، ميبر اين اساس
نـاقض  هـاي   موجـود و ايـدئولوژي  هـاي   شكستن يا تلطيف باورهاي سنتي، نظم موجود، كليشـه 
كارشناسـاني كـه از   . دكـر خواهد  فراهمحقوق زنان خواهد شد و فضا را براي حضور مثبت زنان 

 از حيـث قـوانين منعـي بـراي حضـور زنـان       ،ورود زنان نگاهي داشتندة لئديدگاه حقوقي به مس
عنـوان حـق شـهروندي بـه ايـن       تواننـد بـه   مي ديدند و اين حق را براي زنان قائل بودند كه نمي

  .مشاغل وارد شوند
تـدريج در   فرهنگي معتقدند امروزه عرف و سنت و ايدئولوژي بـه هاي  اغلب نظريات و تبيين

زنـان خواهـد   هاي  تعالي توانايي موجبحال باز كردن فضاي بازار كار براي زنان است و اين امر 
نظـري  هـاي   مقابـل ديـدگاه   ةاين گـروه از كارشناسـان را نقطـ    آرايتوان  ، ميبر اين اساس. شد

  .مطروحه دانست
فرضــية  هــاي فرهنگــي، گــرا از بســياري جهــات شــبيه تبيــين ديـدگاه پيامــدگرايان منفــي 

ديدگاه بيكر، نظريـة تفـاوت جنسـيتي در منـابع قـدرت،      نمايي، نظرية سرماية انساني،  ارزش كم
در . هاسـت  هاي جبراني و نظرية كليشـه  نظرية جذابيت نسبي، شكاف جنسيتي و فرضية تفاضل

هاي موجود، باورهـاي سـنتي، كـار مـرتبط بـا       اين ديدگاه، بر مطابقت مشاغل زنانه با ايدئولوژي
هـا و نظـم    صص و روحية زنان، حفظ هويت زنانه تأكيد شده و خروج از اين باورهـا و كليشـه  تخ

ايـن گـروه بـه دليـل اعتقـاد بـه نظـم و        . داننـد  پدرساالرانه را باعث عدم تعادل در بازار كار مـي 
هاي بسياري براي خـود زنـان هـم     هاي موجود، خروج از عرف و شرع را معادل آسيب ايدئولوژي

توان از كاهش فرصـت ازدواج و فرسـودگي جسـمي و روانـي و مـواردي از ايـن        كه ميدانند  مي
پـذيري بـه ايـن نكتـه اشـاره شـد كـه گـذر از مرزهـاي           در نظرية جامعه  قبيل اشاره كرد؛ مثالً،

جنسيتي براي زنان تاواني اجتمـاعي دارد يـا در نظريـة تفـاوت جنسـيتي در منـابع قـدرت بـر         
ايـن گـروه بـه بازخوردهـا و     . بـا منـابع قـدرت اشـاره شـده اسـت      ارتباط هنجارهاي اجتمـاعي  

گيـري از دنيـاي زنانـه     هاي مردانه، ناامني جنسي و اخالقي، كاهش شانس ازدواج، فاصله واكنش
هاي اجتماعي و نيز تعامل قدرت با هنجارهـاي موجـود كـه در اختيـار مـردان       منزلة تاوان به... و

هـاي نظـري و    ي يا مشروط نيز از برخي جهات موافق ديدگاهديدگاه تلفيق. اند است، اشاره كرده
از يك طرف، اين گروه موافـق ورود زنـان بـه مشـاغل مردانـه      . هاست از جهاتي ديگر مخالف آن
گذارنـد زنـان    ي است كه معتقدند ساختارهاي مردانه نميا هاي نظري هستند كه مخالف ديدگاه

هـاي   بنـدي  حيـث سـعي دارنـد برخـي تقسـيم     از طـرف ديگـر، از ايـن    . وارد اين مشاغل شـوند 
هـاي نظـري هسـتند كـه معتقدنـد نظـم        جنسيتي در مشـاغل لحـاظ شـوند و موافـق ديـدگاه     

ــان در برخــي مشــاغل و     ــافتن زن ــه باعــث حضــور ني ــدرت مردان ــا ق پدرســاالرانه و متعامــل ب
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ايـن گـروه   . بندي جسيتي زنان در برخي مشاغل و مردان در مشاغل ديگـر خواهـد شـد    تقسيم
 شـمار  بـه  جنسـيت،  از مسـتقل  افـراد،  اولية حقوق مصاديق از يكي اشتغال معتقد بودند كه حق

آيـد و نبايـد مـانع از فعاليـت شـغلي افـرادي شـد كـه داراي اسـتعداد و توانـايي ايـن نـوع              مي
هـاي انكارناپـذير زن و مـرد در نظـام خلقـت نبايـد        ند، اما به جهت قاعدة كلـي تفـاوت  ا مشاغل
هاي اجتماعي به سمت تشـويق ايـن نـوع مشـاغل گـرايش داشـته باشـد و بايـد          گذاري سياست

هـاي فرهنگـي    زمينة مشاغل متناسب با شرايط فردي و خانوادگي زنان گسترش يابـد و آسـيب  
آنـان  . هـاي اجتمـاعي كـاهش داد    ريزي هاي كاري مردانه را طي برنامه اجتماعي فضاها و محيط

زنان در شرايط فعلي جامعه بيان كردند كـه در شـرايط كنـوني الزم    با اشاره به الزامات اشتغال 
 بـازار  بـه  ورود بـراي  تقاضا ها و اضطرارهاي اجتماعي براي اشتغال زنان، افزايش است به ضرورت

هـاي شـغلي فـارغ از جنسـيت،      فرصـت  شدن ها، كم خانواده اقتصادي سخت كار به دليل شرايط
 ازديـاد طـالق و   بـه جهـت   خـانوار  سرپرسـت  زنـان  آماردرآمد خانوارها، افزايش  فاحش كاهش

افـزايش زنـان    به جهـت داشـتن تحصـيالت عـالي و     خودسرپرست جوان افزايش تعداد دختران
 كـارآفريني  بـراي  نقـدينگي  كمبـود    بدسرپرست به سبب افزايش تعداد مردان معتاد و زنداني و

، هـا  ارزشنظيـر  عوامـل فـردي    بـا طـرف  يـك   شغلي افراد ازهاي  انتخابهرچند . توجه كرد... و
اقتصـادي  ــ   طرف ديگر بـا شـرايط خـانوادگي و پايگـاه اجتمـاعي      و از و باورهاي افراد ها نگرش

، اكثـر مشـاغل مردانــه را زنـاني انتخــاب    دارد روابــط اجتمـاعي آنـان ارتبــاط   ةخـانواده و شـبك  
  .بيابند. اند شغل ديگري  كنند كه شرايط نامناسب اقتصادي دارند و نتوانسته مي

مشـاغل زنانـه   هـاي   ند نيز به افـزايش فرصـت  داشتبينابين  يني كه ديدگاهكنندگا مشاركت
و  مراجعانو بيان داشتند الزم است از ورود مردان در مشاغلي كه بيشتر  ندبراي زنان معتقد بود

 ،همچنـين . جلـوگيري شـود   ،...خاص زنان وهاي  نظير فروشندگي لباس ،ندا زنانها  آن نامخاطب
ن شـغلي،  او مخاطبـ  مراجعانبه جهت محيط كار، (الزم است در مورد ورود زنان به مشاغلي كه 

 مردانـه محسـوب  ...) كـار و هاي  شرايط خشن شغلي و سختي جسمي و رواني شغل،هاي  ويژگي
هرگونـه   قبل از .اتخاذ شوداي  قانوني و اجرايي كشور وحدت رويههاي  از سوي دستگاه ،شوند مي

ف ين مشاغل تعريدها و حد و حدود ايدها و نبايبا ،ها ضرورت ق بانوان،يجذب و تشو بسترسازى،
عالوه بـر   .گر افراد جامعه باقى نماندين مشاغل و ديفاگران ايابهامى براى ا ةگونه نقط چيشود و ه

 گزيننـد،  برمـي  را اي حرفـه  خـود  توانايي و عالقه تحصيالت، ميزان با متناسب هرچند افراد ،اين
تحصـيلي  هاي  دختران را با مشكالت كاري رشته شغلي، انضباط و امنيت جهت حفظ الزم است
با توجه به اين اصل كه شرايط شغلي در برخي مشـاغل   ،همچنين .دكرمردانه آشنا  ةداراي صبغ

هـاي   الزم اسـت رسـانه   باشـد،  زا آسـيب تواند براي زنـان   مي خانوادگي و اجتماعي از نظر فردي،
  .دكننالگوهاي شغلي زنان تبليغ ن منزلة  وع مشاغل را بهجمعي اين ن

با توجه به اينكه اشتغال زنان در مشاغل مردانه با توجه به اضـطرارهاي كنـوني در    ،نهايتدر
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غيرشـرعي و غيرقـانوني   هاي  به كسب درآمد از راهها  آن مقايسه با بيكاري و فقر زنان و نيز ورود
بـودن   كشور به مثبتاي  اجتماعي و رسانه ـ بهتر است در فضاي فرهنگي است، بسيار ارزشمندتر

  .دتأكيد شوورود زنان در مشاغل قانوني فارغ از بحث جنسيت 
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