
  
  
  
  
  ي تولیديها کارگاهتجربه زیسته زنان شاغل در 

  *** ، خدیجه فیضی پور** ، میترا جسک* درویشی فرداصغر یعل
 29/9/95: تاریخ پذیرش        18/10/948:فتتاریخ دریا

  
  چکیده

ـ تولي هـا  کارگـاه مقاله حاضر به بررسی تجربـه زیـسته زنـان شـاغل در              يدی
ـ ا .و مسائل و مشکالتی که آنان مواجـه هـستند پرداختـه اسـت             ) خیاطی(  نی

. شـده اسـت    مطالعه به روش تحقیق کیفی و با رویکرد پدیدارشناسـی انجـام       
بدون ساختار با زنان صورت گرفته که در طی آن تجربیات ي باز و  ها  مصاحبه

 و تعـداد ایـن   باشـد  یمـ  نفر   15حجم نمونه   . ه است ها از موضوع بیان شد      آن
آمـده بـا روش    دسـت  ي به ها  داده. حجم، با رسیدن به اشباع نظري پایان یافت       

ي پـژوهش از طریـق   هـا  افتـه وتحلیـل ی  از تجزیه. تماتیک تحلیل و تفسیر شد  
ي زنـان شـاغل در      هـا   بیآساتیک، چهار تم اصلی پیرامون مسائل و        روش تم 

یافته از تجربیات  ي تولیدي استخراج شد که درواقع تصویري سازمان     ها  کارگاه
عدم احساس امنیـت، نبـود امنیـت شـغلی و     :  ازعبارتنداین تم ها    . آنان است 

هــا و ضــعف  هــا و نقــش ي اجتمــاعی کارآمــد، تعــدد مـسئولیت هــا تیـ حما
                                                

 darvishi68.swork@gmail.com). نویسنده مسئول( .هاي اجتماعی کاري اجتماعی فعال در حوزه آسیبمدد *
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نتایج تحقیق بیانگر آن است که اکثریت زنـان   . ي اجتماعی و زندگی   ها  مهارت
اي در    گونـه   مرتبط با موضوع تحقیق داراي شرایط ابتدایی دشواري بوده و بـه           

ي اشـتغال مناسـب و مـشارکت    هـا  نـه یزممعرض آسیب هستند و زمـانی کـه    
 شـود  ینمي تولیدي، فراهم  ها  کارگاهیی نظیر   ها  مکاندر   اجتماعی اصولی آنان  

ي حاکم  ها یژگیودرواقع شرایط و    . شود یم و مشکالت آنان مضاعف      مسائل
پذیري هرچه    گیري تنش و آسیب     اي است که زمینه شکل      گونه  بر محیط کار به   

  .شود یمبیشتر زنان را موجب 
ي هـا  بیآسي تولیدي، مسائل و ها کارگاهزنان کارگر،   : هاي کلیدي   واژه

  اجتماعی، تجربه زیسته
  

  لهطرح مسئ
هاي جامعه در حال افزایش است و جامعه دستخوش  مسائل، مشکالت و آسیب

پذیرترین   در این میان زنان به دالیل مختلف جزء آسیب.باشد پیامدهاي نامطلوب آن می
بر طبق آمارهاي رسمی . میکن یمدر این رابطه به مواردي اشاره . ي مردم هستندها گروه

خصوص در چند دهه اخیر روند روبه رشدي و غیررسمی میزان طالق در جامعه ب
ناچار براي  ي هستیم که بها مطلقهي تک سرپرست و زنان ها خانوادهداشته است و شاهد 

ها حاکی از آن است  تجربه.  وارد بازار اشتغال شوندستیبا یمي زندگی ها نهیهز نیتأم
ال رفته و از با ها ي اخیر وضعیت اعتیاد و سوءمصرف مواد در خانوادهها سالکه در 

 به متارکه، ترك منزل از سوي مردان، طالق و نظایر آن توان یمپیامدهاي اساسی آن 
 به این موارد ختم نشده و سوي دیگر صرفاًپذیري زنان   که آسیبهرچند .اشاره کرد

 و قدرت میا بودهآور تورم  ي اخیر شاهد افزایش سرسامها سالقضیه آن است که در 
. گو نیست مد مردان خانواده دیگر پاسخآشدت پایین آمده است و در ها به خرید خانواده

مد شوند و این آ وارد بازار اشتغال و کسب درستیبا یمبنابراین بخشی از زنان باالجبار 
، تمامی این زنان امکان اشتغال در بازار کار رسمی را ندارند و اوالًدر حالی است که 
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اصطالح سطح پایین مشغول به کار  ی و به در مشاغل غیررسمستیبا یمبخش زیادي 
ها تخصص، مهارت و سرمایه الزم جهت حضور در مشاغل  ، بسیاري از آناًیثان. شوند

ي اجتماعی که توسط نهادهایی نظیر کمیته امداد، ها تیحما، ثالثاً. مناسب را ندارند
یازهاي ، بسیار کمرنگ بوده و پاسخگوي حداقل نشود یمبهزیستی و نظایر آن اعمال 

اي به وضعیت زنان دارد و تأکید بر  جامعه جهانی امروز توجه ویژه. ها نیست آن
، در ها آنبرقراري عدالت اجتماعی و بهبود اوضاع نیروي کار زنان و ایجاد رفاه براي 

گیري نظام جمهوري  از سوي دیگر، با توجه به جهت. ردیگ یمزمره اهداف آن قرار 
ان در عرصه جامعه، چگونگی تأثیرپذیري آنان از پدیده اسالمی براي حضور فعال زن

از شواهدي که نمایانگر توجه نظام جمهوري به . شود یمشدن سؤالی مهم تلقی  جهانی
انداز بلندمدت توسعه   سند چشم3افزایش نقش و مشارکت زنان در جامعه است، بند 

ي برابر و نهاد ها رصتفانداز تبدیل ایران به کشوري داراي  این بند از سند چشم. است
 مدنظر 1404ي اساسی ایران در افق ها یژگیو تبعیض را از دوراز مستحکم خانواده و به

   ستیز طیمح کنفرانس ).1387ریزي کشور،  سازمان مدیریت و برنامه (استقرار داده 
 ، پیشرفت و قدرتمندي زنان شامل)UNCED( 21و توسعه سازمان ملل در قرن 

 کند یم را عامل کلیدي توسعه پایدار تلقی " و مشارکت زنانيریگ میتصمقدرت "
)Oxaal & Baden, 1997: 6 .( ی به ابی دست که دهد یممطالعات علماي اجتماعی نشان

 نیست و حضور زنان در همه ریپذ امکانتوسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان 
طاعتی، (وري است ي زندگی اعم از خانوادگی، اقتصادي، اجتماعی امري ضرها عرصه
 شده گرفته نقش زنان نادیده ها عرصهی است که در بیشتر این حال درو این ). 12: 1389

 بودن موقعیت اجتماعی زنان نسبت به مردان تر نییپا. رندیگ یمو مورد تبعیض قرار 
ي بازار کار، افزایش فقر و عدم ریناپذ انعطافموجب نارضایتی زنان، ناکارایی و 

ها  ي آناستعدادها و ها ییتواناي مناسب شغلی متناسب با ها فرصت به دسترسی زنان
حال اگر این موضوع با خودسرپرستی زنان، سطح ). 12:1388 توکلی واال، (گردد یم

یی نظیر ها تیفعالپایین سواد و عدم تخصص همراه شود باعث روي آوردن اجباري به 
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 خود مشکالت فراوانی را ها کارگاهن  که اشتغال زنان در ایشود یمي تولیدي ها کارگاه
مشاغل زنان در بازارهاي کار، دومین تمرکز را یافته  «:گرید عبارت به. آورد یمبه بار 

 است، تأمین شغل و دستمزدها در آن ثبات یبي مختلف ها شغلاین بازارها شامل . است
ط کار ي کمی براي پیشرفت و ترفیع شغلی وجود دارد و شرایها فرصتاندك بوده، 

 دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ).546: 1373گیدنز، (»غالباً نامناسب است
، گذارد یم بر موقعیت زنان و بسیاري از متغیرهاي اجتماعی تأثیر تنها نهدستمزد پایین، 

ي شغلی ها فرصت، زیرا عدم دسترسی زنان به زند یمی جامعه نیز دامن عدالت یببلکه بر 
 دیآ یمبعیض در جامعه بوده و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار مناسب به معناي ت

 :1388توکلی واال،  (استو عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان 
 و تجربیات کار با زنان در معرض آسیب حاکی از تبعیض علیه زنان و شواهد ).4

که این امر  طوري به. ي استي تولیدها کارگاهي فراوان آنان در ها بیآسمسائل و 
ها  ازلحاظ علمی و رویکرد اجتماعی تاکنون مورد بررسی جدي قرار نگرفته و ارزیابی

عدم وجود . وبیش سطحی بوده است عمدتاً مبتنی بر تصورات ذهنی و اطالعات کم
 باشددهنده توجه ناکافی به اوضاع زنان شاغل   نشانتواند یمچنین تحقیقاتی در ایران 

 و از اند شاغلدر جامعه فعلی ایران بسیاري از زنان هستند که ). 5-4: 1389ی، طاعت(
ي دولتی و ها بخشدر  (یرسمزنان مشاغل . مندند تمام مزایا و حقوق کاري بهره

که ي اجتماعی ها تیحما باال و یا حداقل داراي مزایاي بیمه و حقوقبا ) خصوصی
 هدف این تحقیق بررسی این. شود یماجرا ها  تعدادشان کم هم نیست و قوانین براي آن

طیف از زنان نیست، بلکه جامعه هدف تحقیق زنانی هستند که به دالیل مختلف نظیر 
ي تولیدي ها کارگاهباالجبار در ... فوت همسر، اعتیاد همسر، ازکارافتادگی همسر و

صیف و  بررسی، توشناسی این نوع اشتغال و این مقاله باهدف آسیب. باشند یممشغول 
 واقع در .باشد یمي تولیدي ها کارگاهتفسیر درك افراد موردمطالعه در ارتباط با 

ي تولیدي و مسائل و ها کارگاهشناخت تجربه زیسته افراد در ارتباط با کار در 
  : ازعبارتندش نیز  پژوهسؤاالت .مشکالت مترتب بر آن مدنظر است
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 هاي تولیدي چگونه است؟ فضاي حاکم بر کارگاه -1

هاي تولیدي و دالیل اشتغال آنان  هاي عمومی زنان شاغل در کارگاه ژگیوی -2
 کدامند؟

 ها کدامند؟ مسائل و مشکالت زنان شاغل در این کارگاه -3

  
  پیشینه پژوهشی موضوع

هاي   شهرستاندر نناز لشتغاا انمل مؤثر بر میزاعو" اناي با عنو مقاله در) 1375 (بامداد
یش افـز ا بـا  در جامعـه  و اجتمـاعی  ي  دقتـصا ا عیتوض دنتیجه گرفت که بهبو    "رشوـک

خـصوص     بـه  و فرهنگـی    ت تبعیـضا  دجـو وهمچنـین   . تـسا اه همر نناز لشتغاا انمیز
 ننـا زي  دقتصااکت  ریش مشا افزدرادي  ـانع ج ـ م و مرد،  زنین  ـاعی ب ـجتماهاي    تفاوت
  .است

ـ بااي  در مقاله) 1375(پور   حیدر و نیادها  و سـهم ي دصاــ قتاعه ـتوسـ " انوـ عن
ي و نیـر درکت رلیه توسعه، مـشا اوحل ا مردرگیرند که  نتیجه می "ري کا ورـ نی در ناـنز
  .یابد یش میافزاین سهم ایافتگی  جه توسعهدریش ازـفاا ـ بوت ـسا كدـنا راـک

فقر درآمدي فقط یک جنبه " ان عنوبااي     مطالعه در) 1384 ( وهابی وي طلب   دشا
 سرپرسـت  ننـا زنـدگی  زضـعیت  وکننـد کـه       می نبیا "ارت خانو ـ سرپرس ناـنز فقر   از

  .ستندـر هـها فقی کند که آن  تقویت میراین تصویر ا ارخانو
هاي   یفاي نقش ا رثاآشد باهدف شناخت    ارشناسی  رنامه کا   در پایان ) 1390 (ربیعی

 نتیجه گرفت که تعدد و متروشستفرد ار سرپرست خانو نناز روانالمت  ـچندگانه بر س  
 را ننـا آنـی  رواهـاي  ز نیااز بخـشی  دنوـد بـس مفیـ حداـیجا لـلیده ـیکسو ب ازنقش  

یگـر  د از سویی  و هدـ ش و خودباوري نمندي  ا عاملیت تو  ش و موجب گستر   دهتأمین کر 
کند   میدیجاا ننازین اي امشکالتی که بر   نقش و  ددشواري تعد  پیچیدگی و  توان از   نمی

  .غافل ماند
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 :ارانوــخ تــ سرپرسناــنز" انعنو با تحقیقی در) 1386 ( حمیــديودفر ــمعی
  کـه انیـر امعی ماننـد  ا جـو  درکـه   کننـد      مـی  نبیـا  "جتمـاعی اهـاي      آسـیب  وها    ناگفته

نچـه موجـب    آاند    داري مشغول    به خانه  نناز و دهخانواده بو  آور   نان دانطورمعمول مر   به
 و ت مشکالد،جتماعی شناخته شواسئله ـک مـعنوان ی  بهارانوـ خناـنزتی  ـشده سرپرس 

 موجـب   و همـد آ دجـو و بـه    نناز سرپرستی   راهسر    بر وننیاي بیر د دراست که    موانعی
 .پذیر شناخته شوند عنوان قشر آسیب  بهارگردد زنان سرپرست خانو می

ضعیت فعالیـت  وسی ربه بر  1386 در سال  ي،دـحماکیل  و وخواستی   بهجت یزد 
چوبی کلی مبتنـی    راـه چ ـئاراو   1385 ريایران با تأکید بر سرشما     در، ناـنز لتغاـشا و

 .اند  پرداختهانیرا در نناز لشتغاا رد مودر تطالعاا وبر آمار 

 راختاـ سـ درهـا   ها و تفـاوت    تعادل م به عد  دتحقیق خو  در) 1382 ( نوروزي دنال
کت ر مـشا  را زاراــن ب ــیاهاي     ویژگی ازی  ــ ایران پرداخته و یک    راـ ک زاراـ ب و لتغاـشا

 .ستا دهرـر کـکذ دانرـا مـ مقایسه بدر ننازناچیز 

 اددـ تعـ ،این کهجمله  دارند از ه تأکیدـ جامعدرایقی ـ بر حق، یادشده تحقیق هردو
 وسـت  ایش افزا به   رو نیز   ق طال خنر. شتداهند  ا نخو ازدواج فرصت   انخترد از يکثیر
ـ  اـهارن خانوـیا. دـد ش ـها خو ودهفزا ، سرپرست زن ياـهار خانو اددـبر تع   لحتمـا ا اـب
 وهـا   دگی آنـــ نزاعی ـــ جتماهـاي     آسیب واعـنا وگیرند     می اریرخط فقر قر  ز يربیشت

تن ـــ فراال ـــ  براـ کنـ درل ـماین عوا. نماید   تهدید می  را نناآت سرپرستی   ــ تح ادرــفا
  .افزاید  مینناز لشتغاا ورت ضروتقاضا   بران،رــختد تیالــطح تحصــس

 ننـا ز ديقتـصا اضعیت وجع به را دوـ خ ددـ متع تدر مطالعا  ،تاش رکسانا بهرامی 
 بنقـال ا ازل ـنسبت به قب 1990هه د از بعد نناز لشتغاایش افزاه  ـ ب ن،اـ جه وایران   در

داند  نعی میافع مور تحت تأثیر را اتن تغییرـیا ازی ـ بخشوي. کند   می رهاـشا ،المیـسا
ت ــهض ن وومی  ــ عم زشوـمآیج  ورـت: جمله از ،ستا هسالمی موجب شد  ا بنقالاکه  

 لتغاــشا در. دانرــه مــبت بــالی نســ عزشوــمآ در ناــنزیش ازــفا وسوادآموزي 
یش افـز ان  ـــ یا وت  ـــ یش یاف ازـــ فا ناـــ نزکت  راــ مش خرــومی نیز ن  ــش عم ــبخ
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 ,Bahramitash (دانـد  تی مـی ــهاي فمینیـس   منطبق با تئوريراکار   نیرويدرکت رمشا

ـ زحـوزه    درناز محققـا  امسن نیـز ژانت م ).2007 ,2005 ,2003  کتـاب خـود    درن،اـن
لیستی ا سیاسی نئولیبر  تیشاا گر و ژيیدئولواگسـترش   ،شدن  به تأثیرات جهانی  ) 2004(
ــا جودر ناـنــز لشــتغاا وت متفــايهار ســاختادرداري   ســرمایهو ــه  ع توســعهـم  ویافت

یض ـرویج تبعـ تــ  ،هـا   آنرز بـا اتثـر ا ازست که  اد  ـ معتق وي ،پردازد  توسعه می   درحال
 .جتماعی زنان استا -دياـقتصات ـتنزل موقعی  وريیش بیکاافزا ،کار یتی بازارـجنس

 عنـوان گـزارش   "سوي رهبري بهبودیافته جهت توانمندسازي زنان در آفریقا        به"
هـدف اصـلی ایـن      ). 27:1392 ضـیایی،  (اسـت ) 1999 (سارا النگوي و روي کـالرك     

ساخت شاخص  منظور است، که به) Index(» نشاخص توانمندسازي زنا «گزارش ایجاد
در اینجـا  . شـده اسـت    ی پیشرفت زنان به سمت برابري جنـسیتی در آفریقـا ایجـاد            کم

 هـاي رهبـري   شاخص توانمندسازي زنان بـا توجـه بـه میـزان حـضور آنـان در پـست          
هاي موجود استفاده نمـوده و       این شاخص از داده   . گیرد  موردسنجش قرار می  ) مدیریتی(

دهد تا بتوان وضعیت توانمندسـازي زنـان در بـین دو کـشور را               ري را به دست می    ابزا
براي .  نظر داشت  زیرها به سمت برابري جنسی را         مقایسه نمود و وضعیت پیشرفت آن     

» اتکاء به نفـس  «هاي توانمندسازي زنان، این گزارش بین    بررسی انواع مختلف شاخص   
هـایی نظیـر تحـصیالت،     وسـیله داده  اخص بهاین ش .شود و توانمندسازي تمایز قائل می   

وسـیله   توانمندسـازي بـه   .گیرد ها در صنعت موردسنجش قرار می      مد، سهم آن  آمیزان در 
گیري تصدي شده توسط زنان در دولـت سـنجیده     هاي تصمیم   هاي مربوط به پست     داده
این هاي  یکی از هدف. هاي باالي مدیریتی طور مثال نمایندگی مجلس، پست      به: شود  می

گویـد   عقـل سـلیم مـی   . گزارش بررسی رابطه بین اتکاء به نفس و توانمندسازي اسـت       
طـور مثـال میـزان        اگر به . شود  زنان منجر به توانمندسازي آنان می       افزایش اتکاء به نفس   

تحصیالت دانشگاهی را یک شاخص اتکاء بـه نفـس در نظـر بگیـریم و درصـد زنـان                
ر نظر بگیریم، دریافت همگانی این است کـه    نماینده مجلس را شاخص توانمندسازي د     

. دهـد  ها در مجلس را افزایش می    افزایش تحصیالت دانشگاهی زنان میزان نمایندگی آن      
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 اسـاس بـسیاري از   ،ی بین اتکاء به نفـس و توانمندسـازي زنـان   فرضیه وجود رابطه علّ 
هـاي   ما یافتـه شده در زمینه پیشرفت زنان است، ا  هاي مربوط به اقدامات انجام      استراتژي

دهـد   این گزارش نشان می . این گزارش حاکی از آن است که این فرضیه درست نیست          
  .اي بین این دو وجود ندارد که هیچ رابطه
ــود ــه) 2006 (کی ــه " در مقال ــوزش از راه دور ب ــتراتژي در    آم ــک اس ــوان ی عن

اد دهـد کـه افـزایش میـزان تحـصیالت و باسـو        نشان می"توانمندسازي زنان در آفریقا 
با توجه بـه    . هاست  ساختن زنان در نیجریه یک استراتژي مؤثر براي توانمند ساختن آن          

چهره به   (یابی به آموزش از راه نزدیک        گروهی از زنان این کشور فرصت دست       این که 
رسد که آمـوزش از راه دور بهتـرین اسـتراتژي             را ندارند، مقاله به این نتیجه می      ) چهره
: گویـد   کنـد کـه مـی       را نقل مـی   ) 1995 (این گفته اوکیکه    مقاله در پایان، نگارنده   .است

در گـزارش   . "تحصیالت مؤثرترین استراتژي براي افزایش توانمندسازي زنان اسـت        "
سازمان ملل متحد در زمینه توسعه انسانی نیز آمده است کـه در شـبه صـحراي آفریقـا،        

  .آموزش مؤثرترین راه براي توانمندسازي زنان است
  
  ظري تحقیقمبانی ن
 این کههاي جنسیتی و  ها براي تشریح تفاوت ین دسته تئوريا :هاي نوکالسیک تئوري

هاي  چرا درآمد حاصل از کار زنان کمتر از مردان است به متغیرهایی نظیر مسئولیت
و  خانوادگی، نیروي جسمی، آموزش عمومی، آموزش فنی، ساعات کار، غیبت از کار

وري کار و عرضه کار را تحت تأثیر  د که این متغیرها بهرهنکن جایی در کار تأکید می جابه
ترند و قابلیت  ثبات طور متوسط، بی ها، به اگر کارفرما معتقد باشد زن. دنده قرار می

کمتري براي اعتماد دارند گرایش او بر این است که به اعمال تبعیض علیه زنان بپردازد، 
هزینه فراهم کردن . ی از افراد اشتباه کندحتی اگر بداند که ممکن است در مورد بعض

اطالعات مشروح در مورد داوطلبان شغل منجر به استفاده از دیوارهاي جنسی در برابر 
ها را مجازات  به این طریق نوعی رفتار منفی یکنواخت همه زن. گردد داوطلبان می
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هاي  اوتجهت حائز اهمیت است که بعضی از تف هاي نوکالسیک ازاین تئوري. کند می
را ها باشد  شود درآمد مردها بیش از زن وري بین زن و مرد را که سبب می ناشی از بهره

 ).18-15: 1373کار،  (کند روشن می

هاي جنسیتی فرض اصلی این است که موقعیت  در نظریه: هاي جنسیتی تئوري -
ام کلی بسته و جزئی از یک نظ زنان در بازار کار و در خانه و خانواده به یکدیگر هم

ها بر این است که  تأکید این نظریه. اند روي مردان آن زنان دنباله اجتماعی است که در
گونه که در بیشتر  ها است و همان گرایش مشاغل زنانه، انعکاسی از نقش خانگی آن

ها نیز در بازار کار  شود، این مشاغل و مهارت ارزش انگاشته می جوامع، کارخانگی کم
هاي ارزیابی شغلی در تعیین  آیند؛ افزون بر این، گرایش نظام میحساب  ارزش به کم

هاي مردانه، مانند نیروي جسمانی، بیش از مهارت  ارزش کار بر این است که به ویژگی
پذیري بیشتر، شکایت  وجود خصوصیاتی نظیر دستور. شود و شکیبایی اهمیت داده می

زنان معموالً دومین (تر به درآمد  یاز کم بیشتر به کارهاي تکراري و نٔکمتر از کار، عالقه
تر،  در زنان، منجر به اختصاص کارهایی با درآمد کم) شوند آور خانواده محسوب می نان

: 1388غالمی،  (.شود تر به آنان می تر و نیز تأمین اجتماعی و پیشرفت کم مهارت پایین
33(. 

پردازان  ن نظریهتری چافتز یکی از مهم :نظریه قشربندي جنسیتی ژانت چافتز -
. فمینیست است که سعی کرده تبیینی کامالً علمی براي قشربندي جنسیتی ارائه نماید

چافتز در این نظریه سعی دارد . نظریه قشربندي وي ترکیب کاملی از ثبات و تغییر است
یابد و از سوي دیگر این  نشان دهد قشربندي جنسیتی چگونه به وجود آمده و تداوم می

در این نظریه دو مؤلفه تداوم نظام و . شود ول زمان دچار تغییر و تحول مینظام در ط
چافتز بر دو نوع نیروي اساسی که فشارهاي بنیانی و . اند تغییر آن با یکدیگر عجین شده

   :این دو نوع نیرو عبارتند از. اشاره دارد کنند، کل نظام قشربندي تزریق می مهم را به
طور  هرچند چافتز به ).Terner, 1999: 36 (وهاي اختیارينیر) 2 نیروهاي اجباري) 1
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اند عناصر  پیوسته هم کند اما حقیقتاً این نیروها به جداگانه درباره این نیروها بحث می
کار در سطح خرد  کار در سطح کالن، تقسیم تقسیم: اساسی نیروهاي اجباري عبارتند از

. ار جنسیتی و باورهاي قالبیاجتماعی همچون ایدئولوژي جنسیتی، هنج و تعاریف
ارزش کردن کار زنان چه درون خانه و چه خارج از آن  طورکلی این تعاریف به بی به

این وضعیت . دنشو مثالً کارهاي خانگی به لحاظ سنتی بدون مزد انجام می. پردازند می
از سوي دیگر مشاغلی که خارج از . گردد ارزش کردن کار خانگی زنان منجر می به بی

چون  ...گري، پرستاري،  شوند مثل منشی عنوان مشاغل زنانه تلقی می انه عمدتاً بهخ
نظام . گیرد ها تعلق می زنانه هستند در مقایسه با مشاغل مردانه دستمزد کمتري به آن

درواقع این نظام . تعاریف اجتماعی جنسی در نظریه چافتز جایگاه بسیار مهمی دارد
سطح کالن و میانی فرایندهاي اجباري قشربندي جنسیتی با تعریفی نقطه اتصال و پیوند 

 ).237: همان (باشد سطح خرد فرایندهاي اختیاري می

  : ازدنعبارتعناصر اصلی این نظریه 
  .نظام تقسیم کالن کار جامعه)  الف
  .تفوق مردانه در دستیابی به منابع قدرت)  ب
ایدئولوژي جنسیتی و تعاریف اجتماعی براي مقایسه زنان و مردان شامل )  ج

  .باورهاي قالبی
یی که سوگیري، انتظارات و رفتارهاي زنان و مردان را ندهایفراجنسیتی کردن )  د

  .دهد یمشکل 
نظر چافتز پذیرش اختیاري جنسیتی کردن امور اجتماعی معموالً از طریق  از

ون مجموعه زمینه خانگی و غیر خانگی در کار جنسیتی در تقسیم) الف: یی نظیرندهایفرا
 جنسیتی که از سوي بزرگساالن در خانواده ارائه هاي نقشي ها مدل) خانواده، ب

ي جنسیتی توسط بزرگساالن در خانواده، ریسوگ بر مبتنی پذیري جامعه)  جشود یم
ي زنان ها تیموقعتدریج   بهدهد یماما تغییراتی که در توزیع منابع رخ . ابدی یمافزایش 
 بلکه تغییراتی دهد ینم جنسیتی رخ ٔحوزه تغییرات لزوماً ابتدا در  اینبخشد یمرا تغییر 
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نظیر تحول تکنولوژیک، تغییرات جمعیتی، تغییرات در ساخت سنی جمعیت، تغییر در 
 بر نظام توانند یمساختار اقتصاد و نیروهاي ژئوپولتیک نظیر جنگ و مهاجرت همگی 

تحول  که چگونه دهد یمیه خود نشان چافتز در نظر. نابرابر جنسیتی فشار وارد نمایند
 به تغییر نظام تواند یمدر ساختار جمعیتی، تکنولوژیک، سیاسی، اقتصادي یک جامعه 

ي زنان و مردان ها تفاوت برباورهاي قالبی جنسیتی با تأکید . نابرابر جنسیتی منجر شود
یتی ي مختلف جنسیتی بر تشکیل هنجارهاي جنسها تیموقعگویی به   پاسخنحوه در

ي بین زن و مرد منجر ها تفاوت که نهایتاً به تشکیل باورهاي قالبی در باب آورد یمفشار 
  ).238: همان (شود یم

در  زنان دهند مینشان زنانه شدن فقر  نظریه طرفداران :نظریه زنانه شدن فقر -
 جهان کشورهاي همه در تنها این موضوع کنند که نه فرسا کار می  و طاقتشرایط سخت

  مسئله حتی دراین . استشده ها افزوده روز به تعداد آن  روزبه بلکهاست یافته شگستر
کشورهاي فمینیسم و یا  (اند داشته قوانین را به نفع زنان ترین پیشرفتهکشورهایی که 

 هاي کمک رغم بهدر این کشورها .  استشده دیده)  موافق فمینیستیهاي سیاستداراي 
 از طرفی مشکالت این زنان .یر شدن آنان همچنان ادامه دارددولتی به این زنان فرایند فق

 وقت نیمه این زنان یا مشاغل .عدم دسترسی به مشاغل با منزلت اجتماعی باال است
 تنظیم وقت براي ، مسئله،دنباشداشته اگر مشاغل داراي منزلت باال  و یا  دارنددرآمد کم

 فقر زمانی نظران، صاحبکل را  این مش. بیرون از خانه استکار و کارخانهانجام 
 دوچندان راپذیري این قشر  و فقر زمانی اگر با فقر مادي همراه شود آسیباند  نامیده

 ).1989 گیدنز (کند می

توسعه و  اساس شرایط کشورهاي درحال این نظریه بیشتر بر :نظریه تواناسازي -
محور اصلی .  استشده اندرکار مسائل زنان طراحی هاي دست ناشی از تجربیات سازمان

این . کند این نظریه تغییر ساختار و شرایطی است که نابرابري را به زنان تحمیل می
  :هاي زیر استوار است فرض نظریه بر پیش
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 .ها خواهد شد ارتقاء توان براي اتکا به خود موجب افزایش قدرت آن -1

 فرد نیست، بلکه کنترل منابع مادي و غیرمادي قدرت نشانه برتري فردبه -2
 .تر و برابري کمک کند تواند به توزیع عادالنه می

ازنظر طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهاي اساسی از حقوق اولیه تمام 
ي ها تیخالق و ها ییتواناافراد است و هر فردي باید امکان آن را داشته باشد که از تمام 

 در نفس اعتمادبهي و ودباورخ زنان باید بیاموزند که با نیبنابرا. خود استفاده کند
 معتقد آنان .ها، چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند پذیرش و توزیع مسئولیت

. برند یم سؤال مسئله مورد ستم قرار گرفتن را زیر ،هستند زنان خود با ارتقاء آگاهی
رتی ي مهاها آموزشي زنان از راه ترویج فکرهاي نو، تواناسازاین نظریه تالش دارد با 

 زنان هاي نقشي اقتصادي، ارتقاء آگاهی همه اعضاء جامعه از ها بخشبراي فعالیت در 
ي استواري براي اقدامات بعدي در تأمین نیازهاي ها هیپا ،ها آنو بهبود سطح رفاه 

  ).109، 1380شادي طلب،  (دینما فراهمها  راهبردي و حذف نابرابري در همه عرصه
  
  شناسی تحقیق روش

اطالعات الزم بـا اسـتفاده از تکنیـک       با روش کیفی انجام پذیرفته است و         این پژوهش 
جامعـه موردمطالعـه در   .  استشده  استخراجمشاهده و مصاحبه با جمعیت موردمطالعه     

حجم . باشد یم 15منطقه  ) خیاطی (يدیتولي  ها  کارگاهاین پژوهش تمام زنان شاغل در       
 در جریـان  کـه  یهنگـام  ادامه پیدا کرد تـا    ها  نمونهفرایند گزینش   . باشد یم نفر 15نمونه  

 به اشـباع  موردنظري ها  دادهکسب اطالعات هیچ داده جدیدي پدیدار نشد و به عبارتی           
 از روش تحلیل تماتیک و بر اسـاس شـیوه ولکـات    ها دادهتحلیل   در   تیدرنها. ندیدرس

 نـد یفرا يو.  ارائه داده است  يا  ساده تماتیک   طرح) 2008 و 2008 (ولکات. شد ستفادها
 در .ردیـ گ یمدر نظر  و تفسیر لیتحل را شامل سه مرحله عمومی توصیف،      ها  داده لیتحل

 تواند یمنظم مذکور . رندیگ یمها در یک نظم و پیوستار زمانی قرار  مرحله توصیف، داده
هـا   داده در مرحلـه تحلیـل،  . کننـده در تحقیـق باشـد    بر اساس نظر محقق و یا مشارکت    
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در مرحله تفسیر که آخرین مرحله از تحلیـل         . شوند یمبندي    نظیم و مقوله  سازماندهی، ت 
  .دنشو یمي اصلی استخراج ها مقولهي اصلی صورت گرفته و رهایتفسولکات است، 

  
  اعتبار و روایی پژوهش

ي هـا  وهیشـ ها را با به کار بـستن   روایی کیفی به این معناست که پژوهشگر صحت یافته    
که پایایی کیفی به این معناست که رویکرد پژوهشگر بـا             لی، درحا کند یمخاص بررسی   

گیـبس،   (استي دیگر یکسان و ثابت ها پروژهرویکرد پژوهشگران دیگر و همچنین در    
 تـا  ستیبا یم که پژوهشگر    کند یمها مطرح     کرس ول در ارتباط با صحت یافته      ). 2007

وسـط دیگـر اعـضاء    داوري دوري جویـد و از بررسـی ت   حد امکان از اثرات منفی پیش     
 موردنظرحاضر در پژوهش استفاده نماید و از یک ارزیاب بیرونی که در زمینه پژوهش        

 االمکـان  یحتـ در ایـن پـژوهش مـوارد فـوق     .  سنجش آن را دارد، استفاده نماید  تیقابل
 معیارهـا جهـت     نیتـر   مهـم ي را از    ریاعتمادپـذ ) 1985(یـا   گولینکلن و   . رعایت گردید 

 مـدت  یطوالندر این راستا، حضور     . دانند یم ارزیابی تحقیق کیفی     افزایش باورپذیري و  
 راهکارها جهت افـزایش باورپـذیري تحقیـق        نیتر  مهمدر میدان و مشاهده مداوم را از        

 پـس از بـه دسـت آمـدن     نیچن هم. ، که در پژوهش حاضر اعمال گردیده است   دانند یم
ها خواسـت   ش ارجاع داد و از آنها، محقق مجدد نتایج را به افراد حاضر در پژوه         یافته

که درواقع به . ها تصحیح و تکمیل شد    یافته تینها در. که صحت مطالب را تائید نمایند     
 ارائـه  این کـه بعالوه .  معروف استشوندگان مصاحبهروش اعتباریابی یا بازبینی توسط     

 در  ، کـه  باشـد  یمـ ي پـژوهش    ها  افته جهت باورپذیري ی   ها  روش نیتر  مهم از   ها  قول  نقل
 نیچنـ  هـم . پژوهش حاضر سعی بر آن شد که تا حد امکان از این ظرفیت استفاده شود          

در ارتباط با پایایی پژوهش، جهت اطمینان از عدم اشتباهات آشکار هنگام پیاده کـردن               
ـ نو رمزگـذاري    این که صورت مداوم بررسی شد، بعالوه         به ها  نوشتهها،    داده ي هـا   سندهی

ها به باالترین  توافق در همسانی رمزگذاري یافته     مقایسه و  ،ها  پژوهش در ارتباط با یافته    
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 دنباش یمي کیفی ها پژوهشي افزایش پایایی ها وهیش نیتر مهماین دو نکته از . حد رسید
  ).2007گیبس، (
  

  مالحظات اخالقی پژوهش
عنوان یکی از  در ارتباط با انتخاب موضوع پژوهش، سعی بر آن شد که کیفیت علمی به         

درواقـع  . ي کیفـی رعایـت گـردد      ها  پژوهش ضوابط مرتبط با سالمت اخالقی       نیتر مهم
 صـرفاً ، )51:1393 فلیک، (یقول تکرار تحقیق و یا به صرفاًسعی بر آن شد که پژوهش،       

در ارتباط . تحقیق براي تحقیق نباشد و بتواند دانش جدیدي به اطالعات موجود بیفزاید
ي کیفـی  هـا   پژوهش نکات اخالقی در     نیتر  مهم با محتواي پژوهش، رضایت آگاهانه از     

کنندگان بـر اسـاس     شرکتاین کهیعنی  . است که در پژوهش حاضر رعایت شده است       
صـورت داوطلبانـه موافقـت        شده از سوي محقق با شرکت در مطالعه به          اطالعات ارائه 

کننـدگان از دیگـر نکـات      و حقـوق شـرکت    نأشـ  حفظرازداري و   ). 51 :همان (ندینما
 حاضر، که در پژوهش     )53-56: 1393فلیک،   (هستندي کیفی   ها  قیتحققی مهم در    اخال

 کـامالً کننـدگان   در این راستا سعی بر آن شـده کـه هویـت شـرکت           . رعایت شده است  
اي بکار گرفته شـود کـه دیگـران     گونه  بهها آنمحرمانه باقی بماند و اطالعات مربوط به     

کننـدگان   دي از این اطالعات علیه منـافع شـرکت   قادر به شناسایی آنان نبوده و هیچ نها       
صورت مخفـف   ها به شونده با کسب اجازه از آن اسامی تمام افراد مصاحبه . استفاده نکند 

  .ها خودداري شده است ذکرشده و از ذکر نام کامل آن
  
  ي تحقیقها افتهی
ي هـا  کارگـاه ي حاکم بر ها یژگیو: بخش اول: ي این مقاله شامل دو بخش است      ها  افتهی

  .شود یمي مرتبط با اشتغال زنان را شامل ها بیآسمسائل و : بخش دومو تولیدي زنان 
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  ي تولیديها کارگاهي عمومی ها یژگیو
هـا را در منـاطقی کـه ملـک       کارگـاه عمومـاً مشاهده محقق حاکی از آن است که        

یجـاد  انـدازي کارگـاه تولیـدي بـسیار کمتـر اسـت ا       ي راهها نهیهزطورکلی    و به  تر  ارزان
از شـهر و   دور ي بـه ها مکانو بسیار قدیمی و یا    متروکه يها  مکان در این میان  . کنند یم

زایـی    مد و اشتغال  آیی است که کارفرمایان جهت کسب در      ها  مکان ازها بخشی     پارکینگ
شـده کـه فـضاي کارگـاه تولیـدي از        در بـسیاري از مـوارد، مـشاهده       . کننـد  یمانتخاب  

مند نبوده و مسائل و مشکالت زیادي را براي کارگران به وجود  استانداردهاي اولیه بهره  
ي هـا  نـه یهز یک کارگاه تولیدي و دیگر   سیتأسطورکلی باال بودن هزینه       به. آورده است 

 :ماننـد اندازي کارگاه نظیر رهـن و اجـاره سـاختمان، خریـد وسـایل جـانبی               جانبی راه 
بع مـالی کارفرمـا و بـازار فـروش     یا کمبـود منـا    . ..ها، پارچه و میز، قیچی برش و        چرخ

کاالهاي تولیدي، زمینه و شرایطی است که کارفرمایـان را تـشویق و حتـی مجبـور بـه                  
شـده توسـط      ي مـشاهده  ها  کارگاهدر تمام   . کند یم زا  بیآسي  ها  مکانگونه    استفاده ازاین 

دوراز   بـه خـورده  تـرك ي بعـضاً قـدیمی و   وارهاید، نور کممحقق، فضاي هاي تاریک و      
ی کـش   میسـ  تیدرنها کوتاه و راهروهاي بسیار باریک و        سقف باي  ها  اتاقبش آفتاب،   تا
ي تولیدي است کـه محـیط   ها کارگاهي حاکم بر ها یژگیو، از  راستانداردیغی و   راصولیغ

 زمینه را براي آسیب تواند یمها  و تمام این دینما یمزا  کارگاه را براي کارگران زن آسیب
طور که اشاره شد حرفه افراد خیاطی است   همان.تسهیل کندجسمی، روحی و امثال آن    

با توجه به مـشاهدات صـورت گرفتـه،     . باشد یمو نیازمند روشنایی هرچه بیشتر محیط       
 نور و یا تاریک است که بعضاً کارگاه در پارکینگ یا زیرزمین  معموالً کمها کارگاهفضاي 

ر نیست و بسیاري از کارگران اظهار      ي مناسب برخوردا  ها  پنجره که از    شود یمقرار داده   
داشتند که دچار ضعف بینایی شده و آن را نتیجه نور ناکافی و فـضاي تاریـک کارگـاه                 

  .برشمردند
  :دیگو یم) ف.خ :خانم (شونده یکی از افراد مصاحبه
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کنم ولی چند وقتی است که چشمانم   سال است که خیاطی می   5من  «
کنم بایـد بـه پزشـک     احساس میضعیف شده و تیزبینی قبل را ندارم و      

روشنایی فضاي داخل کارگاه هم بسیار کم است و گـاهی           . مراجعه کنم 
کاري بـر   ها به همراه شرایط سخت  کنم و همگی این     احساس خفگی می  

  ».گذارد ولی مجبوریم به این شرایط ادامه دهیم مان اثر منفی می روحیه
هایی است که به  حاً پرز پارچهها گردوغبار و اصطال هاي این مکان  از دیگر ویژگی  

تـصاویر روي   شود و یا بوي رنگ و چسب جهـت تهیـه   دلیل برش تعداد باال تولید می     
 در .هاي ریوي در درازمدت خواهد شد ها و عدم تهویه مناسب، که باعث ناراحتی   لباس

هاي  شود، مانند وجود کپسول یک از شرایط ایمنی کار رعایت نمی  بسیاري از مواقع هیچ   
  ...لباس مناسب کار، ماسک و  هاي برش، اطفاء حریق، وسایل ایمنی کار با دستگاه

شده حتی آشپزخانه وجود نداشته و تنهـا یـک گـاز تـک        در چند کارگاه مشاهده   
. شود استفاده می هاي قابل اشتعال قرار داشته که در مواقع لزوم از آن  اي کنار لباس    شعله

ایی براي استراحت، کارگران بـراي صـرف نهـار از    به دلیل کوچک بودن فضا و نبود ج 
یکـی دیگـر از   . کنند میزهاي برش یا بر روي زمین براي استراحت و خواب استفاده می      

هـا    سـرویس بهداشـتی کارگـاه     . ها مسئله بهداشت است     ترین مسائل در این کارگاه      مهم
ر امکانـات   عموماً از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و چه ازلحاظ ظاهري و چه دیگـ             

نظیر مایع یا صابون بهداشتی، باید گفت که متأسفانه حداقل چیزها رعایت نشده اسـت              
که همین موضوع موجب نارضایتی فراوان زنان کارگر شـده و احتمـال بـروز و انتقـال          

کمبود امکانات گرمایشی و سرمایشی مناسب که    .دهد  هاي پوستی را افزایش می      بیماري
  .ها است هاي این مکان باشد، از دیگر ویژگی راي کارگران میتر شدن کار ب باعث سخت

  :گوید می) غ.ر: خانم (شونده یکی از افراد مصاحبه
سـرما کلیـه درد    دلیـل  محیط کارگاه ما بسیار سرد است و من بـه        «

گوینـد پـول    دهم می گیرم و هرگاه که سرد بودن را تذکر می  شدیدي می 
 »!توانی اینجا را ترك کنی تی میخرید بخاري نداریم و اگر خیلی ناراح
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 ها هاي عمومی زنان شاغل در کارگاه ویژگی

هاي   هاي زنان شاغل در کارگاه      ترین ویژگی   سوادي یکی از مهم     سوادي و یا کم     بی
تـر از راهنمـایی تـرك       که اکثریت آنان عمومـاً در مقـاطع پـایین           طوري  به. تولیدي است 

 5هاي باز صورت پذیرفت،  ها مصاحبه  که با آن   نفري 15که از     طوري  به. اند  کرده  تحصیل
.  نفـر داراي تحـصیالت دبیرسـتان بودنـد    2 نفر راهنمایی و 8نفر داراي مدرك ابتدایی،  

فقـر فرهنگـی و اجتمـاعی از    . هـا برخوردارنـد   هـا و تخـصص   عموماً از حداقل مهارت 
 حتـی  هـا  هـاي مختلـف زنـدگی آن    که بر جنبـه  طوري هاي اصلی آنان است، به   مشخصه

هـاي   در ارتباط با نوع سرپرستی زنان شاغل در کارگـاه   . اشتغالشان تأثیرگذار بوده است   
  :توان چندین دسته را از هم تمیز داد هاي پژوهش، می تولیدي بر طبق یافته

کارافتـادگی، اعتیـاد     کسانی هستند که مرد حضور دارد ولی به دلیـل از :دسته اول 
مد براي خانواده نیست و مسئولیت اصلی و سـنگین          آرقادر به کار کردن یا کسب د      ... و

  .هاي زندگی بر دوش زنان است تأمین هزینه
انـد و   هـا فـوت کـرده و یـا طـالق گرفتـه               کسانی هستند که همسر آن     :دسته دوم 

  .اند گونه مشاغل روي آورده مد به اینآاکنون جهت کسب در هم
 اشـتغال دارد ولـی   هـا  آن  کسانی هـستند کـه همـسر دارنـد و همـسر        :دسته سوم 

هـاي زنـدگی نیـست و باالجبـار بـراي جبـران بخـشی از           گـوي هزینـه     مدش پاسخ آدر
  .هاي خانواده به اشتغال روي آورده است هزینه

هـاي دور و نزدیـک بـه تهـران      گروه هدف پژوهش عمدتاً مهاجر بوده و در سال     
بـا موتـور، نگهبـان،    کار  (شغل همسران این افراد اکثراً کارگري ساده . اند  مهاجرت کرده 

هـاي اجتمـاعی    بوده و ایـن افـراد هـم عمـدتاً از حمایـت     ...) سرایدار، کارگر فصلی و  
  .برخوردار نیستند
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  ي مرتبط با اشتغال زنانها بیآسمسائل و 
 طور که در باال بدان اشاره کردیم از ي تولیدي همانها کارگاهي حاکم بر ها یژگیو

به دالیلی نظیر از دست دادن سرپرست، بد طرف و شرایط دشواري که زنان  یک
زمینه را براي مسائل و  اي است که گونه ، از سوي دیگر بهاند مواجهبا آن ... سرپرستی و 

ها، در   ضمن استخراج آنمیا کرده که در اینجا سعی کند یمي زیادي فراهم ها بیآس
  .ها بپردازیم یی به شرح زیر به توصیف آنها تمقالب 

  
 ها ها و مسئولیت تعدد نقش  -1

ترین نتایج حاصل از مصاحبه و مشاهدات صورت پذیرفته، مسئله تعـدد و          از مهم 
موضوعی که زنان را با نوعی چندگانگی در ایفاي نقـش مواجـه         . باشد  ها می   فشار نقش 

ایـن  . تواند موجـب شـود      ها را می    پذیري آن   حتی آسیب  هاي نارضایتی و    نموده و زمینه  
داري و هر آنچه مربوط به حوزه       ارد که امور تربیت بچه، خانه     نگرش و ذهنیت وجود د    

شود صرفاً مربوط به زنان است و معموالً زنان در این حوزه خیلی حمایت     کار منزل می  
خاصی از طرف مردان ندارند و از طرفی دیگر زنان کارگر که مجبور به تهیـه معـاش و      

همـه پاسـخگویان    .  انجـام دهنـد    خانواده هستند باید هر دو فعالیـت را        کمک اقتصادي 
اند که با توجه به شرایط      اند که دچار تعدد نقش و فشار نقش شده          بالاستثنا اظهار داشته  

  .شود  در هیچ جایی جبران نمی،سخت کار
  :معتقد است) ر.م: خانم (شونده یکی از افراد مصاحبه

هـاي زنـدگی بـر دوش مـن        خیلی سخت است که تمام مسئولیت     «
وجور کنم و هم به کار با سـاعات طـوالنی       خانه را جمع   هم باید . است

توانم به خود اختصاص دهم، تفریح که جاي      هیچ زمانی را نمی   . بپردازم
نشده ولی زمانی را که براي استراحت         خود دارد و در زندگی ما تعریف      

  ».یا به کارهاي شخصی بپردازم ندارم
  :معتقد است) ك.د: خانم(ها  یکی دیگر از آن
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بعضی مواقـع  . شوي باید کار کنی تا شب صبح زود که بیدار میاز  «
 صبح 8از ساعت . گیرم کار را رها کنم شوم و تصمیم می واقعاً خسته می

عصر سرکار هـستم و فرزنـدانم را بـه همـسایه یـا مادربزرگـشان                 6تا  
گردم باید شام درست کنم و به شستن  زمانی که به خانه برمی     سپارم،  می

  ». کمکم کنندآن کهکارهاي منزل بپردازم بدون ظرف یا دیگر 
  ):م.خانم ز (گوید ها می در ادامه یکی از آن

که هم بخواهی کار کنی و هم مسئولیت منزل و فرزندان را بر  وقتی«
خیلی اوقـات کـه سـرکار      . شوي  عهده داشته باشی، دچار فرسودگی می     

وچکم را فرزند ک. هستم، نگران وضعیت منزل و فرزندان کوچکم هستم      
 ».سپارم و مداوم دلواپس هستم ها یا فامیل می دست همسایه

 
  کار زیاد در برابر دستمزد اندك -2

دستمزد اندك و انتظار کار زیاد از سوي کارفرما از دیگر مسائل و مشکالت مهم 
ي تولیدي است که موجب ها کارگاهمنتج از پژوهش و مرتبط با زنان شاغل در 

واقع به علت نیروي کار  به. شود یمها  یت فرسودگی شغلی آنها و درنها نارضایتی آن
ي شغلی اندك، ابتکار عمل در دستان ها تیموقعزیاد و تقاضاي باال براي کار و 

 دستمزدها را پایین تواند یمبه این معنا که کارفرما با دستان بازتري . کارفرمایان است
فقط . افتد یمهمین موضوع هم اتفاق ی را باال ببرد که البته کش بهرهداشته و حتی  نگه

. راحتی جایگزین وي، موقعیت او را اشغال کند کافی است کسی اعتراض کند تا به
حمایت مناسب از سوي  ي اجتماعی، عدمها تیحماترس از بیکاري، نداشتن 

 عدم مسکن و ناامنی شغلی :ربط نظیر کمیته امداد و عوامل دیگري مانند يي ذها سازمان
  .شود یمزا  ی کار و ماندن در شرایط آسیبسخت به دردادن، باعث تن ها بخشدر سایر 

  :دیگو یمدر این رابطه ) آ.خانم ف (ها یکی از آن
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ها  خیلی از خانم. کار ما نیاز به تخصص و مهارت خاصی ندارد«
از بس نیروي کار زیاد . دانند خیاطی را میچرخ مهارت کار کردن با 

شود، همین کافی است تا ما جرات  ما میراحتی جایگزین  است و به
  ».اعتراض کردن را نداشته باشیم

 تخصص و عموماًها که زنان  گونه فعالیت عالوه بر مسئله دستمزد اندك، در این
ي ها تمیآعنوان یکی از  سواد و مهارت کمتري دارا هستند، موضوع افزایش دستمزد به

گونه مشاغل تأکید بر کار  رواقع در ایند. شود یممهم قانون کار و کارگري کمتر عملی 
  . تا مهارت و تخصص در انجام کارباشد یمزیاد 

  :دیگو یمدر این رابطه ) ع.ت: خانم (شونده یکی از افراد مصاحبه
از این . کنم ها کار می باشد که در این کارگاه  سال می7حدوداً «

ح است و سابقه کاري براي کارفرماها کمتر مطر. کارگاه به آن کارگاه
. آید رود توان کار کردن هم پایین می درواقع هرچه سن و سال باالتر می

کنند و سابقه کار  کارفرماها بیشتر به دنبال کسانی هستند که زیاد کار
  ».خیلی مهم نیست
 که با میزان ساعات و کم اند داشته، اکثریت زنان اظهار یادشدهدر کنار تمام موارد 
 و در بسیاري کنند یمتري دریافت   بیشتر از مردان، حقوق کمو کیف کاري برابر و حتی

  .شود یم جلوه داده دهند یم انجام واقعاًها فعالیت زنان کمتر ازآنچه  ها و محیط از شغل
  :دیگو یمدر این رابطه ) ج. خانم د (ها یکی از آن

خیلی اوقات ساعات کاري ما بیشتر از مردهاست و حتی سختی «
وحقوق ما کمتر از مردان  لی متأسفانه دریافتی یا حقو. کار ما باالست

هاي زندگی را تأمین کنیم، به این قضایا  چون مجبوریم هزینه. است
  ».کنیم اعتراض نمی
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ي خانوادگی ها تیمسئول به دلیل عموماًبایستی اضافه نمود که برخی از زنان 
مراتب  قوق آن بهوقت کار کنند و این در حالی است که ح مجبورند که به شکل پاره

  .ها بسیار پایین است تر آمده و میزان رضایت آن پایین
 
  عدم احساس امنیت -3

ي زنان براي یک شغل مناسب است کـه   ها  مؤلفه نیتر  مهماحساس امنیت یکی از     
مسلم است کـه تمـام   . باشد یم... درواقع شامل ابعاد جسمی، روحی و روانی، عاطفی و      

امنیـت در   فراهم بودن و یا نبودن. رندیپذ یم ریتأث و از هم  گذاشتهریتأثاین ابعاد بر هم     
ها  ها در محیط کارگاه ابعاد مختلف تأثیرات زیادي بر سالمت افراد و ماندن یا نماندن آن

 که در بسیاري مواقـع بیـشتر زنـان شـاغل در     دهد یمي این پژوهش نشان    ها  افتهی. دارد
ا ندارنـد و در مــواقعی زنـان مــورد   هـا احــساس امنیـت الزم در محــیط کـار ر    کارگـاه 

 و تحقیـر قـرار      نیتـوه  سوءاستفاده جنسی، روحی، اذیت و آزار کالمـی و غیرکالمـی،          
  .رندیگ یم

  :معتقد است) ب.ز: خانم (شونده یکی از افراد مصاحبه
کـه   پوشم، به این محـیط کـار        روز لباس می    من معموالً شیک و به    «

ند بار به من پیشنهاد دوستی هم حال چ تابه. آیم احساس امنیت ندارم  می
کـنم ســاعت   ترسـم و ســعی مـی   شـده؛ درواقـع از محـیط کارگــاه مـی    

وآمدم را همزمان با همکاران خانم تنظیم کنم و یا زمانی که حضور  رفت
اصـالً   .اي بـه خانـه برگـردم       به بهانـه  ) مثالً ساعات ناهار   (نداشته باشند 

  ».احساس راحتی و امنیت ندارم
  :گوید در این رابطه می) ج.ن: خانم (ها نیکی دیگر از آ

شوي باید حواست را حسابی جمع  که وارد چنین محیطی می     وقتی«
اي برداشت اشتباهی شود و بعداً مزاحمی  کنی که مبادا از حرف یا خنده     

کارم بسیار مشکوك شده و    زمانی بود که رفتارهاي صاحب    . داشته باشی 
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 را خـصوصی بـه تـو بگـویم و       خواهم حرفی   چند بار اشاره کرد که می     
زمان اتمام ساعت کار همه را مرخصی داد ولـی مـرا مجبـور بـه اتمـام          

خداروشکر همکار خانمم اظهار داشـت کـه تـا تمـام            . هایم کرد   خیاطی
مـن نیـز   . مانم و با او محل کار را تـرك کـردم   شدن کارت منتظر تو می    

  ».و به سرکار بازنگشتم براي همیشه آن کار را رها کرده
  :گوید و در ادامه می

وسال افغان مـشغول بـه    سن ام تعدادي دختر کم در محیط کار قبلی  «
کار از آن دختران بـودم کـه در           کار بودند که شاهد سوءاستفاده صاحب     

استفاده جنسی قـرار   ها را مورد سوء ازاي لباس یا کمی حقوق بیشتر آن      
 به کـار بـوده و   داد که اظهار نارضایتی را از سوي دختران که مجبور       می

دار  اي جهــت حمایــت نداشــتند واقعــاً احــساساتم را جریحــه خــانواده
  ».کرد می

 به عدم نزاکت و آزار کالمی اشاره کرد کـه تقریبـاً      توان یماز دیگر نتایج پژوهش     
  .اند بودهشاهد این نوع رفتارها  گویان اظهار کردند همه پاسخ

  :دیوگ یم این رابطه در) ح.خانم س(ها  یکی از آن
کننـد یـا    صحبت می ادبانه همکاران مرد معموالً با کالم زشت و بی «

هـا   کس هم به رفتار آن هیچ. کنند حتی زنان و دختران جوان را اذیت می   
هـایی هـم    درك این قضیه را ندارند که در اینجـا خـانم      . معترض نیست 

هـا و   از کنار خیلـی حـرف   . ها احترام گذاشت    حضور دارند و باید بدان    
 ».ها را تحمل کرد ها باید گذشت وگرنه نمیشه اینجور مکان  و کنایهنیش

 
  هاي اجتماعی مرتبط با مشاغل  عدم امنیت شغلی و حمایت -4

هاي اجتمـاعی مـرتبط بـا         هاي پژوهش عدم امنیت شغلی و حمایت        از دیگر یافته  
ي اصلی ها شونده بر آن تأکید داشته و از دغدغه باشد که تمامی افراد مصاحبه     مشاغل می 
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باشـد ولـی بـا     هرچند امنیت شغلی از ابعاد احساس امنیت مـی    . شود  ها محسوب می    آن
توجه به اهمیت موضـوع و مـسائل و مـشکالت مترتـب بـر آن، تـم دیگـري را بـدان                   

هاي زنده مـرتبط   اختصاص داده و ضمن توصیف و تشریح بیشتر موضوع به ذکر تجربه  
دهـد کـه بیـشتر زنـان کـارگر در        ان مـی  ایـن مطالعـه نـش     . با موضوع خواهیم پرداخت   

اي نبوده و تنها یک نفر از زنان  هاي تولیدي مختلف، تحت پوشش هیچ نوع بیمه      کارگاه
  :اظهار داشت که بیمه بوده است) ص.ن :خانم (ها دریکی از کارگاه

ها در اینجا کارکرده و سابقه بسیار طـوالنی دارم شـاید بـه       من سال 
هرچند که دوسـتانم در     . ام  حال اخراج نشده    به بیمه هستم تا   این که دلیل  
هـا جـا مانـدم، امـا       اند و من از آن      شده هاي اداري مشغول به کار      محیط

 . »هرحال سعی کردم که بیمه شوم تا از بار مشکالتم کم شود به

باشد کـه بـه دالیـل         هاي ناامنی شغلی می     ثابت نبودن مکان کارگاه از دیگر مؤلفه      
شود و در این میان باال رفتن هزینه اجاره و یـا دور   ان اعمال می مختلف توسط کارفرمای  

  .شود ترین دالیل موضوع محسوب می بودن از دسترس مأموران بیمه از مهم
  :دیگو یم رابطه نیا در) م.ل :خانم (شونده یکی از افراد مصاحبه

کارمان ثابـت نیـست،    .شرایط کار در محیط کارگاه نامناسب است  «
مکـان    و ممکن است فردا به محله و منطقـه دیگـر نقـل   امروز اینجاست 

در حال حاضر مجبورم راه طوالنی را براي رسیدن به کار طی کنم   . کنند
کـار صـرف    ولی ممکن است به دالیل مختلف، در آینده بـراي صـاحب    

 ».مکان کند جاي دیگري نقل نکند و به

یگر مسائل مهم منتج   د ها از   کارگاه دولتی در محیط     هاي  دستگاهعدم نظارت دقیق    
 بنـدرت صـورت   ایـن کـه  هـا یـا نبـوده و یـا         که این نظارت    طوري  به. از پژوهش است  

رسـد و   ربط نمـی  يپذیرد و به همین دلیل زنان کارگر صدایشان به گوش مسئولین ذ    می
زنـانی کـه بـه دالیـل     . ها همچنان ادامه خواهد داشت وحقوق آن   فرایند ضایع شدن حق   

فقـر و مـشکالت    تادگی همسر، فوت همسر، زندانی بـودن همـسر        مختلف نظیر ازکاراف  
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معرض آسیب  اي در گونه اند و بنا بر شرایط فوق به باالجبار وارد بازار کار شده... مالی و
در . باشند ربط می هاي کارآمد از سوي نهادهاي ذي    شوند و نیازمند حمایت     محسوب می 

ها   از آن) به وجود آمدن شرایط دشوارپس از(هاي اجتماعی اولیه  این شرایط نه حمایت
حمایـت   این امید و فرصت را دارند که پس از ورود به بازار کار، گیرد و نه    صورت می 

شـرایطی کـه   . هاي کارآمد از سوي نهادهاي نظارتی و بازرسی را داشته باشند     و نظارت 
دان خانواده ها نظیر فرزن مرتبط با آن ها و بخش مهمی از جمعیت پذیري آن امکان آسیب 

  .کند را هرچه بیشتر تسهیل می
  :گوید این رابطه می شونده در یکی از افراد مصاحبه

نـه بیمـه   . شـود  اینجا اجرا نمی   قوانین مربوط به حقوق کارگران در     
هستیم، نه حقوق ثابت، نه شرایط محیطـی مناسـب و نـه سـاعت کـار                 

حق . است اکننده و طاقت فرس     تمام این شرایط براي ما خسته     . مشخص
 کنـد  اعتراض به شرایط رو نداریم چون هیچ سازمانی از ما حمایت نمی     

خواهیـد   گوید اگر نمـی     هر وقت هم اعتراض کنیم کارفرما راحت می        و
 .توانید بروید جایی دگر یا نمی

  
 هاي اجتماعی و زندگی  عدم آشنایی کافی زنان با مهارت -5

توانمندسـازي   بـراي  الزم شـرط  اقتصادي هدرحوز زنان مشارکت افزایش اگرچه
تـر و برخـوردي       ی عمیـق   نگـاه  ازمندی ن زنان توانمندسازي. نیست کافی ولی است آنان
 زنـان .  گروه همگن و واحد نیـستند کی  جمعیت زنان،  آن که  ژهیو  به،  جانبه تراست   همه

 هاي قـومی،  تی اقل زنان فقیر،:ي متعددي مانندها ها گروه آن انیدر مجمعیتی  هستند که  
 نیازمند توجه همزمـان و  ،تحقق این فرآیند براي زنان. وجود دارد ...  خانوار و  ستسرپر

درواقـع آمـوزش و   . ي اسـت ا  حرفـه ي فنـی و     هـا   مهارتي و   ساز  آگاهدوطرفه به ابعاد    
ي اجتماعی و زندگی نقش مهمی در افزایش میزان سالمت زنـان در          ها  مهارتفراگیري  

ي پژوهش حاکی از آن ها افتهی. دارد... غلی و ابعاد مختلف اجتماعی، روحی و روانی، ش      
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ي  کـار ریغ و فشارهاي کاري و    ها  تنشاست که محیط حاکم بر فضاي تولیدي و دیگر          
 و این در حالی دهد یمها را افزایش  پذیري آن که زنان با آن درگیر هستند احتمال آسیب

 و انـد  هبـود هـا محـروم     و مهـارت هـا  آموزشاکثریت این زنان از حداقل      است که   
 ابتـدایی    درواقع وضـعیت و شـرایط      .توانایی حل مسائل پیش رو را کمتر دارا هستند        

اي است که در وضعیت دشواري قرار دارند و به دالیل مختلـف نظیـر                گونه  این زنان به  
ي اجتماعی کارآمد و    ها  تیحماها، نداشتن     ها و مسئولیت    نداشتن سرپرست، تعدد نقش   

 کـه ایـن وضـعیت       کنند یم و   اند  کرده دشواري را تجربه      وضعیت ،بسیاري مسائل دیگر  
احتمـال بـروز    ،شـود  یمـ  کاري همراه    يزا   و آسیب  زا  تنشزمانی که با شرایط و محیط       

  .کند یمآسیب را مضاعف 
  :دیگو یمدر این رابطه ) م.خانم ل (شونده یکی از افراد مصاحبه

فـشارهاي جـسمی و روانـی     . کار ما سخت و اذیت کننـده اسـت        «
یادي را روزانه متحمل میشیم چـون معمـوالً سـاعات کـاري اینجـور               ز

  ».ها زیاد است مکان
  :دیگو یم) آ.خانم ف (ها یکی دیگر از آن

. ما مهارت الزم براي برخورد با فرزندان و همسرمان را بلد نیستیم    «
هـا را    اي از زندگی این مهـارت       حتی فرزندان و همسرمان در هیچ دوره      

طرف و مشکالت دیگـر زنـدگی    ختی و فشار کار ازیکس. اند  یاد نگرفته 
فـشار و اسـترس       از طرف دیگر باعث شده که ما در زنـدگیمون تحـت           

  ».باشیم
  

  گیري بحث و نتیجه
اي  گونـه  ي تولیدي بهها کارگاه که فضاي حاکم بر دهد یمنتایج حاصل از پژوهش نشان   

 روانـی،  –، روحـی  است که تهدیدکننده سالمت زنان شاغل در ابعاد مختلـف جـسمی          



 
 
 
 
 
  

  1394 پاییز، 5 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیيمددکار پژوهشنامه    102  

. کند یمپذیري هرچه بیشتر آنان فراهم  بوده و زمینه را براي آسیب... اجتماعی، شغلی و  
 پـایین بـودن میـزان      :ي تولیدي با مسائلی مانند    ها  کارگاهزنان کارگر شاغل در      نیچن  هم

ي ها تیحماها، نداشتن  ها و مسئولیت دستمزد، بهداشت روانی پایین، تعدد و فشار نقش
 مواجهجتماعی کارآمد، عدم امنیت شغلی و عدم احساس امنیت روحی و روانی شدید    ا

ي تولیـدي  هـا  کارگـاه  دالیـل اشـتغال و حـضور زنـان در        نیتر  مهمچنین از     هم. ندهست
اشـاره  ...  به مواردي نظیر ازکارافتادگی همسر، بیکاري، اعتیاد همسر، طـالق و              توان یم

اي با تحقیقات پیشین ارتبـاط تنگـاتنگی دارد، کـه در             گونه  نتایج تحقیق حاضر به   . نمود
طور مثـال، در تحقیـق حاضـر و           به. شود یمتوجه پرداخته     اینجا به بخشی از موارد قابل     

هـا در   ها و وجـود تفـاوت   شده است، عدم تعادل  تحقیقی که توسط الدن نوروزي انجام     
عدالتی جنسیتی و  ت که بیتوجه بوده اس ساختار اشتغال و بازار کار ایران موضوعی قابل

همچنین نتـایج   .  ازجمله پیامدهاي آن باشد    تواند یمي اجتماعی   ها  بیآسروند گسترش   
هـا   تحقیق حاضر و تحقیقات گذشته بیانگر این اسـت کـه وضـعیت درآمـدي خـانواده           

 وارد بازار اشتغال شوند که در این ستیبا یماي است که بخشی از زنان باالجبار   گونه  به
تحـصیالت نیـز   . پذیري آنان را به دنبال دارد  مسائلی آنان را تهدید کرده و آسیب      فرایند

 کـه در تحقیـق حاضـر        باشـد  یمـ عنوان یک آیتم اصلی در تحقیقات پیـشین مـدنظر             به
 هـا  مهـارت مشخص شـد اکثریـت زنـان درگیـر در پـژوهش از حـداقل تحـصیالت و            

مد بـسیار پـایین و   آشاغلی با دربرخوردار بوده و همین موضوع باعث شده که آنان به م  
هـا و مـسائل    هـا و مـسئولیت    تعدد نقـش این کهبعالوه . شرایط کاري سخت تن بدهند  

جمله مواردي است که هم در تحقیق حاضر و هم تحقیقات پیـشین بـر            مرتبط با آن از   
مد و شرایط کاري مردان و زنان     آي اجتماعی در میزان در    ها  تفاوت. آن تأکید شده است   

  .ذکر است گر موارد قابلاز دی
نظریه زنانه شدن فقر بیان ها باید گفت که،  ي مرتبط با یافتهها هینظردر ارتباط با 

ي خانوادگی و ها تیمسئول و به دلیل کنند یمفرسا کار   که زنان در شرایط طاقتکند یم
وقت کار  مد و پارهآ در مشاغل کم درعمدتاً و شوند یمشغلی شرایط سختی را متحمل 
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نظام کلی اجتماعی است و معتقد بر  بر موقعیت زنان در  نظریه جنسیتیتأکید .ندینما یم
گونه که در بیشتر  ها است و همان آن است که مشاغل زنانه، انعکاسی از نقش خانگی آن

 ،ها نیز در بازار کار ، این مشاغل و مهارتشود یمارزش انگاشته  جوامع، کارخانگی کم
ي ها تیمسئول که کنند یم مطرح کینوکالسي ها يتئور؛ ندیآ یم حساب بهارزش  کم

ي جهت ا حرفهي فنی و ها مهارت و نداشتن وقت تمامخانوادگی زنان، عدم امکان کار 
 ازجمله مواردي است که میزان درامد و رضایت زنان را در پردرآمدپرداختن به مشاغل 

جنسی در نظریه چافتز جایگاه نظام تعاریف اجتماعی . آورد یممقایسه با مردان پایین 
ي و دئولوژیانظریه قشربندي جنسیتی ژانت چافتز بر باورهاي قالبی، . بسیار مهمی دارد

نظام جنسیتی حاکم تأکید دارد که منزلت و جایگاه اجتماعی پایینی را در حوزه اشتغال 
وان یکی از عن درنهایت نظریه تواناسازي به.  استزده رقمبراي زنان در مقایسه با مردان 

حل  بر آگاهی بخشی به زنان تأکید دارد و راه هاي کاربردي در حوزه اشتغال زنان، نظریه
چه در  (ها نفس در پذیرش و توزیع نقش را در مواردي همچون، خودباوري، اعتمادبه

 .داند یمي فردي و نظایر آن ها تیخالقها و  ، استفاده از توانایی)کار خانواده و چه
 گفت توان یمآمده از پژوهش،  دست ي بهها افته و ییادشدهي ها هینظر با کنکاش در

عدالتی اجتماعی که بیشتر در  نوعی از بی. عدالتی جنسیتی هستیم که ما شاهد نوعی بی
نه آگاهی الزم براي دفاع از  دارند و  که نه قدرتشود یمیی اعمال ها گروهمورد 

تر تمایل به انجام مشاغل غیررسمی یا  زنان بیشاین کهبا توجه به  .وحقوق خود حق
بیشتر تحت استثمار قرار  وقت دارند، نسبت به حقوق خودآگاهی الزم را نداشته و پاره

 ها آناطالعی از حقوق خود قادر به مطالبه  به دلیل بیکه  و بدیهی است رندیگ یم
زنان را  توسعه نظیر ایران، واقعیت این است که در برخی از کشورهاي درحال. نیستند

کار . ندینما یم، استخدام کنند یمترند و کمتر دردسر ایجاد   مطیعآن کهاغلب به دلیل 
اي باشد که  گونه  نماید و بهنیتأمباید درآمدي که شخص بتواند با آن زندگی کند را 

 کننده تأمینتنها  اي باشد که نه گونه درواقع کار باید به. باعث پیشرفت شخصیت وي شود
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سام  (شودراد ازلحاظ مادي باشد بلکه سبب شکوفایی خالقیت آنان نیز زندگی اف
  ).86:1391آرام،

عنوان یکی از  ي کار شایسته بهها مؤلفهدر پایان باید گفت که پژوهش حاضر بر 
کار شایسته . هاي کاربردي مرتبط با مددکاري اجتماعی و اشتغال زنان تأکید دارد نظریه

مسیري که در آن، اشتغال، درامد و . کند یمعی را روشن مسیر توسعه اقتصادي و اجتما
حمایت اجتماعی بدون به مخاطره انداختن حقوق کارگران و استانداردهاي اجتماعی 

جانبه گرایی و گفتگوي اجتماعی نیز مشارکت و آزادي را  سه. یابی است قابل دست
شتغال مولد و پایدار و یی را پیاده کنند که اها استیس موظفندها  دولت. دنکن یم نیتأم
  ).85-86: 1391 سام آرام، (دهدچنین دسترسی برابر اشتغال را ارتقا  هم

ي کاربردي و پژوهشی مورد نظـر ارائـه   ها شنهادیپحال با توجه به نتایج پژوهش،     
  :شود یم

منظور ارتقاي مشارکت اجتمـاعی   ي کار شایسته بهها مؤلفهتوجه و لحاظ کردن   -
هاي اجتماعی و آموزش و  یتحماادین کار، گفتگوهاي اجتماعی، زنان، شامل حقوق بنی

  .اشتغال مولد
اجرا جهت حمایـت از زنـان شـاغل در            تدوین قوانین و مصوبات اساسی قابل      -

 .ها هاي تولیدي و نظارت دقیق بر چگونگی اجراي آن بازار کار غیررسمی نظیر کارگاه

و روابـط کـار، تغییـر در    ین اجتمـاعی  تأماصالح و بازنگري قوانین و مقررات    -
)  کارفرما، کارگردولت، (جانبه ین اجتماعی و روابط کار بر اساس سازوکار سهتأمقوانین 

 .منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار به

وحقـوق   منظـور پیگیـري حـق    آموزش حقوق مربوط به کار و شغل به زنان بـه   -
از  دور م کردن فضایی امن و بـه تسهیل سازي در فراه   ربط و     يهاي ذ   خویش از سازمان  

 .ي تولیديها کارگاهتنش در 

 جانبـه از    منظور حمایت همه    به) NGO(نهاد    هاي مردم   و توسعه سازمان   یس تأس -
  .زنان در معرض آسیب
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هاي سیستماتیک و کارآمد از زنان، بخصوص زنان درگیر در وضـعیت              حمایت -
ربط نظیر کمیته امداد، بهزیـستی        دشوار باهدف توانمندسازي واقعی توسط نهادهاي ذي      

 ...و 

بـه زنـان و بخـصوص گـروه هـدف       هاي اجتمـاعی و زنـدگی      آموزش مهارت  -
 .پژوهش در راستاي تقویت ابعاد توانمندسازي زنان

تولیـد اسـت و    جلوگیري از ورود کاالهاي مشابه خارجی کـه در کـشور قابـل        -
 .برد یماخلی از بین گذاري توسط نیروهاي د انگیزه را براي تولید و سرمایه

بایست   تصویب و اجراي قوانینی که بر طبق آن زنان داراي وضعیت دشوار می             -
 .هاي اجتماعی کارآمد مشغول به کار شوند در مشاغلی مناسب و داراي حمایت

جهت به دست آوردن    )  کمی –کیفی  / کیفی -کمی   (هاي ترکیبی   انجام پژوهش  -
 .هاي مکمل نتایج و یافته

هـاي   هاي زنان شـاغل در کارگـاه    ه مسائل و مشکالت خانواده    پژوهش در زمین   -
 ).خیاطی (تولیدي

  
  نقاط قوت و ضعف پژوهش 

  نقاط قوت
 تر هاي واقعی روش کیفی و عمقی نگر و به دست آوردن نتایج و یافته -

و استفاده از ) نویسندگان پژوهش (مشارکتی بودن فرایند اجراي پژوهش -
 تجربیات چندساله کار با زنان

افراد فعال در حوزه زنان شاغل در  (رسی پژوهش توسط ارزیاب بیرونیبر -
 و اصالح و تکمیل مقاله) هاي تولیدي کارگاه

  نقاط ضعف
 هاي تولیدي خیاطی شده مرتبط با کار زنان در کارگاه هاي انجام اندك بودن پژوهش -
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 محدودیت در ورود به مراکز تولیدي و فرایند کسب اطالعات -

  هاي مالی در راستاي فرایند انجام تحقیق  و حمایتعدم اختصاص بودجه -
  
  منابع

 شهرستان 252هاي اشتغال در  بررسی عوامل مؤثر بر میزان ،)1375 (.بامداد، شیدا -
مجموعه مقاالت مباحث و مقاالت وبودجه،  سازمان برنامه: کشور، تهران

 .همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور

سی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در برر ،)1388 (.توکلی واال، ژاله -
 .53، سال چهارم، شماره مجله اینترنتی فصل نوهاي اخیر،  دهه

، بررسی تعدد نقش و سالمت روان زنان سرپرست خانوار )1390 (.ربیعی، مرجان -
، دانشکده علوم نامه کارشناسی ارشد پایانبا تمرکز بر روي دستفروشان مترو، 

 .تهرانگاه دانشاجتماعی 

هاي عمل کرد  مجموعه گزارش «).1387 (.ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه -
اقتصاد و نظارت بر عمل کرد برنامه اول دوم سوم توسعه جمهوري اسالمی 

 .ریزي کشور انتشارات سازمان مدیریت و برنامه: تهران ،»ایران

هـاي    با استفاده از شاخص   گیري کار شایسته      ، اندازه )1383 (.المللی کار   سازمان بین  -
 .خردمند، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی رضا پور: آماري، مترجم

انتـشارات  : ، تهـران  هـاي مـددکاري اجتمـاعی       نظریه،  )1391 (.اهللا  سام آرام، عزت   -
 .طباطبائیدانشگاه عالمه 

درآمدي فقط یک  ، فقر)1384(و حسن ورمزیار  معصومه ژاله، وهابی، طلب، شادي -
سال  ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی از فقر زنان سرپرست خانوار، جنبه

 .17شماره  چهارم،
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هاي جنسیتی دستمزد  ، اثرات آزادسازي اقتصادي بر شکاف)1389 (.طاعتی، سارا -
 .، دانشگاه اصفهاننامه کارشناسی ارشد پایان، )1386-1374(در ایران 

بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با ، )1388 (.نوري، اسمعیل غالمی، نجمه؛ ابو -
مطالعات مردان، و عوامل مؤثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران، 

 .1شماره  ،7، سال شناختی زنان اجتماعی روان

نشر :  هادي جلیلی، تهران:، ترجمهدرآمدي بر تحقیق کیفی، )1393 (.فلیک، اووه -
 .نی

 .انتشارات روشنگران: تهران ، کار ایرانزنان در بازار، )1373 (.کار، مهرانگیز -

: تهران  محسن ثالثی،:، ترجمهشناسی  جامعهمبانی ،)1373 (.آنتونیگیدنز،  -
 .انتشارات علمی

ها و  ناگفته :زنان سرپرست خانوار ،)1373 (.معیدفر، سعید و نفیسه حمیدي -
 .5، شماره 86 ، زمستانعلوم اجتماعینامه فصلنامه  هاي اجتماعی، آسیب

پژوهش  اشتغال، ساختار هاي جنســیتی در تفاوت ،)1382 (.الدن ـوروزي،نـ -
 .شـماره یکم سـال دوم، ،زنـان

توسعه اقتصادي و سهم زنان در نیروي  ،)1373 (.پور هادیان، ابراهیم و علی حیدر -
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