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 چکيده
اجتماعی، بسیاری از ابعاد حیات  -کنندة فرهنگی منزلة یکی از عناصر تعیینجنسیت، به

گذار در جامعه تأثیرآنان تواند بر نوع مشاغل و می دهدتأثیر قرار می جمعی زنان را تحت

تدریج در حال برداشته شدن است، باشد. امروزه، جداسازی جنسیتی مشاغل در ایران به

 گذاری اجتماعی در مورد این موضوع نیازمند مطالعات علمی است. اما سیاست

پلـیس زن، آتـشنشـان  -ه که حضور زنان در مشاغل مردان این مهم  ،نگارنده  در این راستا 

 ارزیابی رد مو توصیفیروش ر اساس ، برا باید به فال نیک گرفت یا خیر-و....زن، خلبان زن 

مساله  در مورد این ههای حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داداست. یافته داده قرار 

دی و ارتباطی های فرتوانایی شکوفایی. حاکم است گرا و تلفیقی گرا، منفیهای مثبتدیدگاه

 ،های مثبت ورود زنان به مشاغل مردانهزنان و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی از داللت

 ذکر گردیده است.یانه  گرامنفیاز دید از دنیای زنانه،  آنهاگیری فاصلهو از سوی دیگر 

 .مشاغل مردانه؛ زنان؛ اشتغال ؛جنس و جنسیت  ؛ ایران  اژگان کليدي:و 
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  شهره شهسواري فرد

 سیرجانواحد  دانشگاه آزاد علوم سیاسی  -حقوق دانشیار دانشکده

 
  نام نویسنده مسئول:

 شهره شهسواري فرد

 فرصت یا تهدید براي زنان  مشاغل مردانه
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 مقدمه
بر حسب فرهنگ  نابرابری جنسیتی از مسایلی است که از گذشته ی دور همواره با بشر بوده است و فقط در شرایط زمانی و مکانی و

ورهای توسعه یافته یا گشاید اعم از اینکه به کش فرق کرده است. خانواده به عنوان نخستین نهادی که فرد در آن چشم می آنهر جامعه، نوع 

  .در حال توسعه تعلق داشته باشد مهترین عامل در انتقال تبعیض جنسیتی است

یا دختر بودن  اولین پرسشی که بعد از تولد هر نوزادی، پرسیده می شود در ارتباط با جنسیت است؛ و بر حسب پسر بدین سان که 

لوکانی ایتالیا، زمانی  (. به عنوان مثال، در۳۵ :۱۳۷۶میشل، ) نوزاد، واکنشهای به نسبت متفاوتی از سوی والدین و اطرافیان صورت میگیرد.

اه های دنیا را در می رکه نوزاد پسر به دنیا می آید، پارچ آبی را در خارج از منزل خالی می کنند تا نشان دهند که پسر متولد شده تمام 

انه خواهد ماند )بلوتی، خکه دختر متولد شده در چهار دیواری ریزند، بدین معنی  نوردد. اما زمانی که نوزاد دختر باشد، آب را در بخاری می

۱۳۸۱:۷۶.) 

کنندة رفاه به یک فازیک مصرزنان  به سرعت  در ایران امروز شاهد تغییرات زیادی در رفتارهای وابسته به جنسیت هستیم، با اینحال 

در آنها ور فراگیر ز دو دهة پیش تاکنون که جامعه، شاهد حضبه ویژه ا.ند ه اتبدیل شداقتصادی -کننده در ایجاد رفاه اجتماعی مشارکت

 های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. موقعیت

-را داشته بیشترین سهم« ر کارمیزان ورود به بازا»و نیز « سواد و سطح تحصیالت»در ایجاد چنین نقش تأثیرگذاری دو عامل 

ت و آیندة ایران ، سرنوش۱۳۸۱در دیدار خود از ایران در سال « هابرماس»لسوف مشهور شناس و فیآن چنان که جامعه.(2۸0: ۱۳۸0)سن،اند

. )غفاری، دانست د، دهنکردة ایرانی که بیش از نیمی از دانشجویان این کشور را تشکیل میرا منوط به ذهنیت و بینش زنان جوان و تحصیل

۱۳۸4 :۱۳۷.)  

های سنتی را زان ارزشال زنان، فعالیت دوگانة زنان در خانه و خارج از خانه، به چه میحال باید دید که، با وسعت یافتن دامنة اشتغ

ی تغییر جدی در به معنا این قشرآیا حضور گستردة متحول ساخته و مناسبات خانوادگی تا چه حد تحت تأثیر این تغییرات واقع شده است؟

قرار  ر عرصه های مختلفن دراظنکه همواره مورد توجه صاحبکلیدی  هستند  اینها مسائلیها و باورهای رایج اجتماعی است؟گرایش حوزة

 گرفته است. 
 

 تعاریف واژگان  1-1

 جنس  و جنسيت  ●الف

ه جهانشمول در نابرابری جنسیتی مؤلفه بارز حیات اجتماعی انسان ها در طی یک قرن گذشته بوده است. اجماع نظر گسترده، ولی ن

ری در جوامع گوناگون نابراباین  ان، در همه جوامع وجود دارد. با این حال، پر واضح است که در میزان و ماهیت خصوصی برتری مردان بر زن

 .(sanderson et.al2005:1425-1441michelle,2001تفاوت های عمده ای وجود دارد)

 ییکه دارای پیامدهاایای جامعه میان زنان و مردان عبارت است از توزیع نابرابر ثروت، قدرت و مز  در تعریفی ابتدایی، نابرابری جنسیتی ،

اصطالح جنس بر تفاوتهای بیولوژیک بدین سان که ،با مفهوم جنس متفاوت  و (.2000)اسکات و شوارتز، استسطوح خرد، میانه و کالن  در

 (.۱۳۸۵:۳4)شایگان،  ۱است« زنانگی»و « مردانگی » و صفات خاصویژگیها برمیان زن و مرد داللت دارند، حال آنکه جنسیت ناظر 

مـرد باعـث می  بـودن عاقل تـر و معتقد بود ؛(۱۳9۳،) ر.ک.ب روسوتفـاوت بیـن زن و مـرد را طبیعـی می دیـد ’’ژان ژاک روسو’‘

وزه حـ(انـه ، مناسـب زندگـی عاطفـی خ!!بـه وی تعلـق گیـرد و زنـان بی عقـل -سیاسـت و زندگـی اجتماعـی-شـود حـوزه عمومـی 

ی شود، بلکه نویسد: هیچ فردی زن زاده نم می« جنسی دوم»در کتاب  ”اروسیمون دوبو”“ یا (. 44: ۱۳۸۳خصوصـی( باشـند )فریدمـن، 

اطرافیان، دخترها  به سبب برخورد متقابلبدین سان که  . است نقش فرهنگ در تفاوت های جنسیتی برجسته  در این راه بعدها زن می شود. 

- وجست وری، ابتکاراز جست و خیزهای بچه گانه بر می دارند و رفتارهای زنانه پیدا می کنند، در صورتی که پسران به نوآ خیلی زود دست

 .(4۵: ۱۳۸0ارودوبو)شوند خیز تشویق می

د: خانواده به میگوی« مما به عنوان دختر به دنیا نمی آییم، بلکه تبدیل به دختر می گردی»در کتاب خود با عنوان نیز   ”اورسوال شو“

ر کشورهای تبعیض جنسیتی د بنابراین (.۱۳۸2:۱92)اعزازی، را آغاز می کنند محض اعالم جنسیت کودک، روند جامعه پذیری جنسیتی 

و در بعضی  خوردجوامع بیشتر به چشم میبعضی  توسعه یافته و در حال توسعه همچنان به عنوان یک واقعیت وجود دارد، فقط شدت آن در 

 . متر جوامع ک

                                                           
و برای کارهای سخت مناسب تر ربه گونه ای که مردان را قوی تر از زنان و از این  نسبت داد برخی صفات متمایزکننده به مردان و زنان  می توان در نتیجه ی این امر .  ۱

 . دانست
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 بازار کار و جنسيت ●ب 

رهنگی مربوط به موقعیت و فگذاری انسانی، ساختار بازار کار و ارزشهای های جنسیتی در سرمایهها در بازار کار ناشی از تفاوتنابرابری

 . (۳4: ۱۳۸۵)نوابی نژاد .نقش زنان در جامعه است

های ز کار زنان کمتر از مردان است بر متغیرهایی مانند مسئولیتهای نئوکالسیک برای تبیین این که چرا درآمد حاصل اتئوری

وری کار هرهبهای عمومی و فنی، ساعات کار، غیبت از کار، و جابه جایی در کار تأکید دارد که این متغیرها خانوادگی، نیروی جسمانی، آموزش

وری پائین زنها و یا به علت ر درآمد مردان و زنان یا به دلیل بهره، تفاوت مشاهده شده د این دهد. بنابرو عرضه کار را تحت تأثیر قرار می

  .)Klasen, Stephan  1998Kane, W ,(۱999 &   2های بازار کار استنارسائی

های خت دستمزد و فرصتکه از لحاظ پردا مشاغل بخش اولشود: تجزیه شدن بازار کار، بین دو نوع از مشاغل تمایز قائل می تئوری اما 

ل به کار گماردن مردها در پیشرفت وضع نسبتاً خوبی دارد. در این مشاغل، ثبات کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد به این معنا که احتما

أمین کمتر و محدودیت که با مزد کم، ت مشاغل بخش دوممشاغل اولیه، که امکان ارتقای مزد و آموزش و پیشرفت زیادتر است، بیش از زنهاست.

سازد. د فراهم   میجایی بیشتری را در بازار کار دارنیشرفت روبروست و به مشاغل بدون تحرک معروف است، امکان جذب زنان را که جابهپ

توانیم است از این رو می شوند زیادترجایی در مشاغل فاقد پیشرفت و سطح پایین که زنها معموالً در آنها متراکم میاز آنجا که غیبت و جابه

 رتبط کنیم.های ذاتی زنان بدانیم، حداقل قسمتی از آن را با نوع مشاغل مهای جنسیتی را ناشی از ویژگیجای این که تفاوت به

های جنسیتی نکته اصلی این است که موقعیت تابعی زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از تئوری در اما 

، اختصاص کار خانگی به  زنهاست. هم  تئوری این  ی است که در آن زنان تابع مردان هستند.یک موضوع کلیدی دریک سیستم کلی اجتماع

کنند باز نیستند، حتی هنگامی که زنها در خارج از خانه کار می که متکی به بازار سنتیدر کشورهای صنعتی مبتنی بر بازار و هم در جوامع 

های خانگی آنها نه تنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری از کشورهای جهان سوم افزایش مسئولیتبنابراین  دارد. هم کار خانگی، به آنها اختصاص

 . )Ibid(۳نیز یافته است

 

 از یک مصرف کننده به مشارکت کننده  زنان خيزش  1-2
ساسی در شکل و اش نیروی ماشینی، تحوالت های خانگی به کارخانه و گستربا وقوع انقالب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه

اوایل قرن بیستم اشت تا این روند ادامه د(.249: ۱۳۷2، میشلاقتصادی زن از خانه به کارخانه کشیده شد ) مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت

ه کار گمارده شدند تا ب و آمریکایی  لیسیانگ–سازی فرانسوی های اسلحهتعداد زیادی از زنان در کارخانهکه  و دوم  وقوع جنگ جهانی اول  و

)جاراللهی، ش شده بودهای مردانه و زنانه فراموهای جنگ اعزام شده بودند. دراین زمان دیگر تمایز نقشجانشین مردانی شوند که به جبهه

۱۳۷2 :249). 

نجاست که مردان با پایان بازار کار شوند .جالب ای زنان یاد گرفتند لباس مردانه بپوشند موهای خود را کوتاه کنند وبه جای مردان وارد

 . (۱۸۵: ۱۳90نقیب زاده ( جنگ بر گشتند  و شغلهای خود را خواستند اما زنان حاضر به برگشت به آشپزخانه نبودند

ا بالقوة زنان ادهکردند، پس از جنگ به فکر رشد استعدکشورهایی که در زمان جنگ از خدمات زنان در تولید و در ارتش استفاده می

 (.۱۱2ـ  ۱۱۷: ۱۳۷2نبوده و زمانی که دیگر به آنها احتیاج نبود آنها را روانه خانه ساختند )میشل، 

ساسنامه سازمان بین امیالدی یعنی تاریخ انتشار اولین دیباچه  ۱9۱9از سال به شکل نوین  توجه بین المللی نسبت به حمایت از زنان 

به گونه .(۱9۵: ۱۳۸4کار، ) گرفتاین دیباچه بعدها پایه و اساس نتظیم مقاوله نامه های متعدد بین المللی قرار مفاد . که المللی کار آغاز شد

ق دارند که ترقیات و کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت ح"بیان گردید که  ۱944اعالمیه فیالدلفیا سال  2در بند  ایکه 

)همان، "رائه دهندارا در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت پیشرفت های مادی و معنوی خود 

۱9۷ )   . 

وانین اساسی امروزه این اصل که زنان و مردان در تمامی جهات اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساوی هستند در ق

 .ه استدیدذکر گراز جمله ایران   بسیاری از کشورها

 

                                                           
تری وری کار پائیناز این رو بهره وشوند مند میین علت کمتر از مردها است که زنها از سرمایه انسانی کمتری، که عمدتاً آموزش است، بهرهبه عبارت دیگر درآمد زنها به ا . 2

مردها بیش از زنها باشد  دشود درآموری بین زن و مرد را که سبب میبهره های ناشی ازنئوکالسیک از این جهت حائز اهمیت است که بعضی از تفاوت نیز دارند. تئوری

  کند.روشن می

در آن زنها تابع هستند،  توان به عنوان جزئی از کل سیستم اجتماعی کههای جنسیت نشان دادن این مطلب است که موقعیت زنان در بازار کار را مینقش عمدة تئوری . ۳

 در نظر گرفت.
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 تحول نقش زنان در جامعة ایران 1-3

از موقعیت و منزلت  4در این دوره زنان  .بود مبتنی بر کشاورزیو   مذهبی -ساختار جامعه ایران تا دورة قاجاریه، ساختاری سنتی 

ایران با غرب باعث تغییر در ساختار گسترش ارتباط  اما(.۱۳: ۱۳۵۶پائینی برخوردار بودند و در خارج از خانه  مسئولیتی نداشتند )بهنام، 

 .اقتصادی جامعه و در نتیجه دگرگونی در زندگی و موقعیت اجتماعی زنان پایتخت و شهرهای بزرگ گردیداجتماعی ـ
 

ای در تارهای تازهبه تدریج اقتصاد روستایی حاکم بر شهرها جای خود را به مشاغل جدید داد و واحدهای اقتصادی جایگزین، موجب رف

زندگی آنها را تا  پیدایش تقاضاهای فراوان برای تولیدات کشاورزی و صنایع دستی توسط زنان، روشبدین سان که   .وابط اقتصادی گردیدر

است، بلکه درمقایسه با  اشتغال زنان به مفهوم برابری حقوق اجتماعی آنان با مردان در این دوره نبوده هر چند حدودی تحت تأثیر قرار داد.

 .(29: ۱۳۵4)تکمیل همایون، دار مشاغلی خارج از خانه گردندفقط آنان توانستند به طور محدودی عهدهگذشته 

انقالب سال  ورد. های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران به ویژه در وضع زنان بوجود آوتحول عظیمی در عرصه اما انقالب مشروطیت 

ها رانی طی این سالجامعة ایو  ت زنان در جامعه تغییرات و تحوالت زیادی پیدا کرد. پیروزی انقالب موقعی با آن را تکمیل نمود . ۱۳۵۷

انون اساسی ذکر قو برابری حقوقی زن و مرد رسما در  گردیدهای فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شاهد حضور فراگیر زنان در موقعیت

 .قوانین اجرا نشد به دلیل ضعف رفتگردید هر چند در عمل  آنگونه که انتظار می 

هر قانونی  ن می نامد.شمارد که انها را ادب درونی و بیرونی  قانوخصایصی برای قانون بر می« قانون ادب»در کتاب مشهورش « لون فولر

از ادب درونی قصود وی منامد و دیگری را ادب بیرونی دو ادب دارد: یعنی باید دو وجه اخالقی داشته باشد که یکی از آنها را ادب درونی می

ونی تبعیض امیز باشد. ها و ترتیباتی است که باید مستقل از محتوا و مضمون قانون رعایت شوند تا قانون  قانون شود گر چه قانقانون رویه

ز این رو وی بر تر باشد یا نباشد. اتواند عادالنهومنظور از ادب بیرونی به محتوا و مضمون قانون اشاره دارد که بسته به شرایط اجتماعی می

ونی داشته باشد کافی دانند معتقد است اگر فورمت تقنین رعایت شود و قانون ادب درخالف کسانی  که قانون ناعادالنه را اساسا قانون نمی

 .(Fuller,1964) «است تا آن را قانون بدانیم

ن و قاعده از اعتبار که حتی با حذف یکی از انها قانو شماردای بر میاو هشت ویژگی را به عنوان ادب درونی قانون و اصوال هر قاعده

 . (Fuller,1964)ساقط خواهد شد. این هشت ویژگی به شرح زیر است 

 قانون باید عام و همه شمول باشد. -۱

  ؛شودای قوانین مشمول مرور زمان میجرای پارهگردد و ثانیا اقانون اوال عطف به ماسبق نمی-2

  ؛قانون باید علنی باشد-۳

  ؛قانون باید واضح و قابل فهم باشد-4

  ؛بایددارای سازگاری درونی باشد مجموعه قوانین-۵

  ؛قانون نباید تکلیف ماال یطال کند-۶

  ؛ندقانون نباید زود به زود تغییر ک -۷

 باید میان قواعد اعالم شده و اجرای واقعی انها مغایرتی باشد. ن-۸

تواند نون میقاصادق نیست به همین دلیل یک بی نظمی شکل گرفته است. درونی وتا حدودی بیرونی در قوانین ایران  اما این ادب

رت نماید. اگرچه در این زمینه اقداماتی در مراکز ذیربط صورت گرفته کنترل و نظا -ساماندهی را عالوه بر -حدود و عملکرد فعالیت زنان  

ضوع باعث تشتت و ها و نحوه عملکرد زنان در جامعه  در دست نیست .همین موی فعالیتنون مدونی برای حوزهاست، امّا در نهایت هنوز قا

ر کردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از هر کس حق کا»حقوق بشر  ۱بند  2۳ماده های شخصی شده است به طور متال اعمال سلیقه

دنی بیان می کند قانون م اما از سوی دیگر« داری از حمایت دولت در برابر بیکاری داردشرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار و برخور

رای شغلی که منافی ب در حالیکه .!!!«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی خود یا زن باشد، منع کند»

 .کلی وجود نداردو تعریف  مصلحت خانواده باشد ضابطه 

انداخت . نویسنده در گوشه “منزلت  و قدرت در  ایران  ،زبان’“بی اختیار مرا به یاد کتاب  حمایتی از زنان جود تبصره ها در قوانینو

ایران  ای از کتاب با لحنی طنز گونه سیستم اداری ایران را در دوران پهلوی  با کشور خود مقایسه نموده بود با متنی اینچنین :وقتی به ادارات

نکته عجیبی یافتم زمانی که به ارباب رجوع گفته می شود از لحاظ اداری این کار شما نشدنی است آنها تکیه کالمی دارند  ؛ اجعه کردممر

!!! و عجیب است این جمله معجزه می کند به شرط اینکه آن مقام بخواهد برای آن فرد کاری بکند!! چون قوانین ”یه کاریش بکن“تحت عنوان 

                                                           
 ب وضع محل و عرف و سنن محلی متفاوت بودموقعیت اقتصادی ـ اجتماعی زنان ایرانی برحس البته  . 4
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صره و تذکره دارد که بدون اینکه طرف متهم به بی قانونی شود می تواند کاری انجام دهد . اما در کشور من وقتی می گوییم این به قدری تب

 . (۱۳۵۵،)ر.ک .ب بیمن  کار نشدنی است  واقعا نشدنی است مگر اینکه قانون را زیر پا بگذاریم

و قوانینی را وضع نماید که در عین  ر زندگی خصوصی اشخاص گام برداردامروزه قانونگذار باید در راستای کاهش الزامات قانونی ب

 شفافیت حساسیت برانگیز نباشد.

 

 به مشاغل مردانه  زنان  علل گرایش 1-4
  را باید در موارد زیر جستجو کرد  مردانهاجتماعی و  علـل و عوامـل گـرایش و اقبال برخی از زنان به مشاغل 

 علل فرهنگي●
ان های مدرنیته و نیز طرح دیدگاه های فمنیستی و نظریة برابری زن و مرد حتـی در عرصه های اقتصادی و شغلی و اجحاف با نفوذ جری

شد که اشتغال مردانه و زنانه معنا ندارد و تقسیم بنـدی کارهـا بـه  خواندن دوری زنان از برخی مشاغل، گفتمان جدیدی در جامعه مطرح

ورود زنان را به بنابراین باید  . نابرابری شغلی است؛ و در هر کاری باید شرط عالقه و پرورش استعدادها مدنظر باشدزنانـه و مردانـه تبعیض و 

 . گرددبه عنوان افتخـار و نشـانة پیشـرفت اجتمـاعی یـاد  از آن  شـغلی تسـهیل کـرده و مختلف  حـوزههـای

 

 علل روانشناختي●

برخـی زنـان از مشاغل دارای هیجان  .تواند عللـی روانشـناختی داشـته باشد می مردانه ه مشاغلی از نظر برخی از کارشناسان گرایش ب

این  علت به عبارتی هم پای مردان هستند و آرزوی ورود به بازار کار مردانه را دارنـد. خود استقبال میکننـد و درصـدد اثبـات توانمنـدی 

 .تابوشکنی در جامعه و به دست آوردن شهرت در عرصه های شغلی است گرایش در عالقـه منـدی آنها به سدشکنی و
 

 علل اقتصادي●
بخشی از علل گرایش زنان به مشاغل مردانه را میتوان در همه گیری روحیه و انگیزة اشـتغال و مشارکت اقتصادی زنان و داشتن انگیزة 

بین زنان در شرایطی که بازار کار زنان از نظر تنوع کـار و فرصتهای شغلی افزایش گرایش به اشتغال در در واقع استقالل اقتصادی تببین کرد. 

محدود است، زنان را بـه سـوی بـازار کـار مردانـه و مشـاغل مردانـه سـوق میدهد. همچنین، وضعیت اقتصادی خانواده ها و نیاز به کسب 

از به سمت مشاغل مردانه اسـت.  آنان برای زنان علت گرایش  دو بازوی نان آور و عدم تنوع و کم تنوعی فرصت های شغلی توسطدرآمد 

وجـود فرصتهای شغلی با سودآوری بیشتر در کارهای مردانه و گاه تمایل کارفرمایان به جـذب زنـان در برخی مشاغل، برای پایین سوی دیگر 

ل در این نوع مشاغل، زنان را به فعالیت در این نوع آوردن هزینة تولید و کمبودن دستمزد پرداختی بـه زنـان و حتـی داشتن استقالل عم

 .مشاغل سوق میدهـد

 

 علل اجتماعي●
در سالهای اخیر، از سوی برخی سازمانها یا از سوی عده ای از افراد، ورود زنـان بـه پـاره ای از مشاغل مردانه با طرح دلیل ضـرورت 

پرستیژ  ان زن و... به مطالبه گری اجتماعی تبـدیل شـده اسـت. انگیزة داشتناجتمـاعی آن مشـاغل، نظیـر پلـیس زن، آتـشنشـان زن، خلب

و منزلت اجتماعی، که برخی مشاغل مردانـه بـا خـود بـه همـراه دارد، ورغبت ورود به شبکه های اجتماعی مردانه در جذب شدن زنـان بـه 

 مشـاغل مردانـه مـؤثر بـوده است. 

دگی، زنان و دختران جوان برای سالمت، سـرگرمی و فعالیـت هـای شـغلی اهمیـت بیشـتری قائل بـا دگرگـونی تـدریجی سـبک زن

 میشوند و دیگر برای آنها نوع شـغل و اینکـه شـغل بـه منزلـة مردانـه تلقـی شـود مهـم نخواهد بود، بلکه شاغل بودن مهم است. امروزه،

مت تشویق زنان برای اشتغال و الگو قرار دادن زنـانی کـه در کارهـای مردانـه مشـغوالنـد جامعه و واقعیت اجتماعی، اعضـای جامعـه را به س

 .سوق می دهد

 

 علل حقوقي●

با انجام دادن امور سنگین و مردانه به دنبال احقاق حقوق خود هستند. از سوی دیگر، سـکوت قـانون در مورد ورود زنان  زنان برخی 

ر مورد صدور پروانه کسب یا سایر مجوزهای مربوط به برخی مشاغل عرفأ مردانه یا صدور گواهینامه های به برخی مشاغل یا خأل قانونی د

مربوط به گذراندن دورههـای آموزشی در برخی مشاغل نظیر کشتیرانی ـ خلبانی و... برای زنان، زمینة ورود آنان را به این مشاغل تسهیل 

 .کرده است
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 اغل مردانهمش بهمحاسن و معایب ورود   1-5

 به اقتصادی و اجتماعی عدالت ایجـاد ارتبـاطی، و فـردی توانایی های باعث رشد مردانه مشاغل به زنان ورود بر کسی پوشیده نیست 

 که معنا بدین دارد؛ اجتماعی و اقتصادی روانشناختی، و فردی مثبت تبعات مردانه مشاغل به زنان به عبارتی  ورود. میشود جامعه در زنان نفع

مشاغل باعث این  ه روی نیاوردن باز سوی دیگر  است اجتماعی و اقتصـادی عدالت تحقق برای منبعی و میشود زنان اتارتباط تعالی باعث

این ورود به بازارهای کار مردانه می اما  .شد خواهد کار بازار در جنسیتی اقتصادی ـ تعادل عدم و جامعه در جنسـیتی کلیشـه هـای تقویت

 .باشد  هبا نگرانیهایی نیز همراتواند 

 فاصله گیریشان از دنیای زنانه ●

 یتی شخص -عدم تعادل هویتی ●

 روانی  –فرسایش جسمانی  ●

 کاهش فرصت ازدواج●

 جسمانی و بازخوردهای جسمانی مردانه -ناامنی اخالقی●

 

 سخن پایاني  1-6
 «آنچه که باید باشد شکاف و فاصله ببیند.مشکل وقتی وجود دارد که بازیگران اجتماعی میان آنچه هست و »

های اجتماعی مرتبط با آن انجام تحقیقات به منظور کشف علل و واقعیت ؛شودزمانی که در یک جامعه مشکلی به مسئله تبدیل می

. از این رو پرداختن باشدگیری در خصوص مواجهه با آن میشود.شکل و ساختار مشکل،  تعیین کننده روش راه حل یابی و تصمیمالزامی می

 شود. محسوب می فنهای اساسی متخصصان به آنها از فعالیت

در صورتی با  برنامه ریزیگردد: مرحله کشف مشکل و مرحله حل مشکل،در مطالعه مشکالت عمومی دو مرحله اساسی تفکیک می

ها با در نظر گرفتن تمام معموالً راه حل .ب گرددانتخاگردد  که راه حلی درست ،برای مشکلی که صحیح شناخته شده موفقیت مواجه می

 شوند در حالیکه مشکالت هنوز مبهم هستند.جوانب به  بحث و بررسی گذاشته می

، عالوه بر آثار مثبت آن برای جامعه و تأمین بخشی از نیروی کار مورد نیاز، برای خود در مشاغل اجتماعی  بدون شک، اشتغال زنان

 کند.کنند، آثار مثبت روانی دربردارد و به رشد هویت اجتماعی آنان کمک میر که نقش مشارکتی ایفا میآنان نیز، از این نظ

سازد که حاصل آن افزایش ظرفیت رو میهای اجتماعی روبهدرحقیقت، اشتغال زنان درخارج از خانه آنان را مستقیماً با واقعیت

 . استن از خانه، هوشیاری و خالقیت بیشتر پذیری، مواجهه و کشمکش با مشکالت بیرومسئولیت

توجهی، از قابلیت انطباق با شرایط محیطی برخوردارند. اشتغال اند،که،به مقیاس قابلهای گوناگون، نشان دادهزنان شاغل، درموقعیت

هایی گران را بهتر درک کنند. چنین قابلیتتر ابراز و عقاید و افکار دیهای فکری خود را راحتسازد تا آراء و عقاید و گرایشآنان را آماده می

 گیری دربارة مسائل مربوط به خانواده سهم بیشتر داشته باشد.کند تا در تصمیمبه فرد کمک می
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 مراجعمنابع و 
 تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان .چاپ سوم،  جامعه شناسی خانواده،  (۱۳۸2).اعزازی .ش [۱]

تهران ، ترجمه محمد جعفر پوینده ، پویایی خانواده در حوزه های فرهنگی  گوناگونده :تحوالت خانوا،  (۱۳۸۳بهنام .ج) [2]

 .نشر ماهی .چاپ دوم 

 ، تهران: نشر خوارزمی.«ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران. »۱۳۵۶بهنام، جمشید  [۳]

تماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشکده علوم اج ۱۳۸۳بررسی تأثیر اشتغال زنان معلم بر زندگی خانوادگی آنان  [4]

 مطالعات فرهنگی.

 نشر نی :تهران،ترجمه محمد پوینده  ،شخصیت در دخترها  جامعه شناسی و روانشناسی شکل گیری ،(۱۳۸۱بلوتی ا.ج) [۵]

 نشر نی  :تهران  ،زبان منزلت و قدرت در ایران(۱۳۵۵بیمن.ویلیام ) [۶]

 .20و  ۱9، فرهنگ و زندگی، شمارة «نزلت زن در تاریخ ایرانبررسی موقع و م. »۱۳۵4همایون، ناصر تکمیل [۷]

 .4و  ۳، شماره ۱۳۷۱ـ  ۷2فصلنامه علوم اجتماعی، سال « تاریخچه اشتغال زن در ایران. »۱۳۷2جاراللهی، عذرا  [۸]

 ترجمه قاسم صنعوی تهران نشر توس  ،چاپ اول، جنس دوم(۱۳۸0دوبووار .سیمون ) [9]

 نشر آگاه  :تهران ، ترجمه مرتضی کالنتریان ، چاپ پنجم، اد اجتماعیقرارد(۱۳۸9روسو .ژان ژاک ) [۱0]
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