مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره چهارم/پاییز 2931
Journal of Iranian Social Development Studies 2013 (autumn), Vol. 5, No.4
بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به مشاغل مردانه
(مطالعه موردی :دختران دانشجوی دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی )

دکتر فریبا شایگان ،2دکتر علیرضا کلدی ،1سیده زهرا عسکری طباطبایی

9

چکیده:
گرایش زنان به مشاغل مردانه ،از جمله پدیده های اجتماعی است که در سال های اخیر دیده می شود .یکی از این مشاغل ،شغل پلیسی
است که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که چه عواملی بر گرایش زنان به شغل پلیسی موثر است .تئوری های
به کار رفته در این تحقی ق نظریات فمینیستی ،نظریات مراجع و علمای دینی در خصوص اشتغال زنان ،تئوری تقسیم کار جنسیتی ،نظریه
تفاوت بیولوژیکی ،تئوری جداسازی بازار کار و تئوری تفکیک مشاغل است .روش به کار رفته در این تحقیق ،روش پیمایش و ابزار پژوهش،
پرسشنامه محقق ساخته است که بین  011نفر متشکل از  01نفر از دانشجویان دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی در تهران و 01
نفر از دانشجویان زن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی پرسشنامه تکمیل گردید که با استفاده از نرم افزار  SPSSبه
تحلیل روابط متغیرها از طریق ضریب همبستگی پیرسون پرداخته شده است .یافته ها نشان می دهد از میان شش فرضیه که به بیان
رابطه بین تبلیغ رسانه های جمعی ،تضمین شغلی ،ویژگی های روحی و روانی زنان ،همسان پنداری زنان با مردان ،نیاز جامعه اسالمی به
حضور پلیس زن (متغیرهای مستقل تحقیق) و گرایش زنان به شغل پلیسی (متغیر وابسته تحقیق) می پردازد ،سه فرضیه تایید و سه
فرضیه رد شد .فرضیه های تایید شده رابطه بین تبلیغ رسانه های جمعی(با ضریب همبستگی  130.0در دانشکده پلیس زن و  13600در
دانشکده علوم اجتماعی) ،ویژگی های روحی و روانی زنان(با ضریب همبستگی  13...در دانشکده پلیس زن و  13010در دانشکده علوم
اجتماعی) ،نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن (با ضریب همبستگی  136.0در دانشکده پلیس زن و  130..در دانشکده علوم
اجتماعی) متغیرهای مستقل تحقیق بوده و گرایش زنان به شغل پلیسی متغیر وابسته تحقیق را نشان می دهد که این رابطه مستقیم و
مثبت می باشد .یعنی با باال رفتن تبلیغ رسانه های جمعی ،ویژگی های روحی و روانی زنان ،نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن ،میزان
گرایش زنان به شغل پلیسی افزایش می یابد.
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مقدمه و طرح مسئله
زن موجود ظريفی است که مشاغل و کارهای سخت و خشن متناسب با روحیه و فطرت او نیست .قرآن زن را همانگونه که در
طبیعت هست می بیند و زن در قرآن در واقع همان زن در طبیعت است( .مطهری )19: 2911 ،طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و
تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن .زن ناز است و مرد نیاز ،بنابراين زن لطیف است و نبايد از او انتظار
کاره ای طاقت فرسا را داشته باشیم .چنانکه در روايت آمده است که المرأه ريحانه لَیست بِقَهرمانه.
شواهد علمی و روانشناسی نیز حاکی از آن است که زن در کارهای ظريف موفق تر از مرد بوده است .زن با ويژگی های مذکور
می تواند نقش همسری را به خوبی ايفا کند و همچنین مربی خوبی برای فرزندانش باشد و بنیان خانواده را استحکام بخشد .الزم به
ذکر است که وظايف همسری و مادری مانع از حضور اجتماعی زنان نیست و جامعه در برخی مشاغل نیاز به حضور زنان دارد.
بیشتر اين مشاغل به نحوی است که با روحیه زنان همخوانی دارد ،مثل معلمی  ،پرستاری و . ...
اما مشکلی که اکنون وجود دارد ،گرايش خانمها به مشاغل مردانه است که می تواند منشأ بسیاری از مشکالت باشد .امروزه زنان
به عنوان قشری فعال در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شرکت دارند .بسیاری از مراکز دولتی و غیر دولتی و  NGOها
حضور زنان را در عرصه های م ختلف شاهد هستند و زنان به راحتی نقشهای جديد را در کنار نقشهايی از قبیل همسری و مادر بودن
پذيرفته اند ولی نگرانی از گرايش زنان به مشاغل مردانه است .مشاغل مردانه در روحیه دختران اثر گذار است و اين تغییر روحیه
باعث خواهد شد که در آينده با مشکالتی نظیر ناسازگاری زوجین ،عدم تفاهم و افزايش اختالفات زناشويی ،عدم تربیت صحیح
فرزندان و بوجود آمدن فرزندان نابهنجار يا فرزندانی که کمبود عاطفه و محبت دارند مواجه شوند .در نتیجه در جامعه ای که خانم
ها روحیه مردانه پیدا می کنند عواقبی در پی خواهد داشت که در آن جامعه شاهد خانواده های سالم نخواهیم بود.
يکی از مشاغلی که دارای وجهه مردانه است و جامعه آن را به عنوان شغلی مردانه می شناسد شغل پلیسی است که چند سالی است
در ايران شغل پلیس زن هم ايجاد شده است .پس از انقالب اسالمی سازمان نیروی انتظامی از سال  2971به دلیل ضرورتهای
سازمان ی و نیاز جامعه مقدمات پذيرش زنان را در مشاغل انتظامی عالوه بر مشاغل کارمندی که از قبل بر عهده داشتند فراهم نمود و
پس از طی اقدامات قانونی در سال  2971موفق به کسب مجوز پذيرش دانشجوی افسری زن و آغاز آموزش آنان در دانشگاه علوم
انتظامی گرديد .اگرچه حضور زنان پ لیس برای ارائه خدمات انتظامی مثل دادن گذرنامه  ،گواهی نامه رانندگی  ،مشاوره انتظامی و
 ...و نیز برخورد با مجرمین زن ضروری است و از نیازهای جامعه اسالمی است ولی بهر حال زنان پلیس مجبورند با مجرمین
سروکار داشته باشند ،نگهبانی و شیفتهای شبانه بدهند ،با زندان و زندانی در ارتباط باشند و آموزشهای خشنی چون تیراندازی
کردن ،رژه رفتن ،مشق شمشیر و کار با سالح را فرا بگیرند.
با اين وجود استقبال بسیار زيادی از اين شغل صورت می گیرد و به گفته خانم دکتر شايگان رئیس دانشکده پلیس زن %39
دانشجويانی که وارد اين رشته شده اند به دلیل اينکه اين رشته نیمه متمرکز است در يک رشته دانشگاهی دولتی ديگر قبول شده اند
و يک ترم تحصیل نموده اند و سپس آن رشته را رها کرده و به رشته پلیس زن روی آورده اند.بنابراين افرادی نیستند که ضريب
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هوشی پايینی داشته باشند و يا از روی ناچاری و استیصال به اين رشته آمده باشند .بنابراين سئوال اين است که چرا خانمها به اين
شغل مردانه اشتیاق نشان می دهند و علت گرايش دختران به اين شغل چیست؟
مبانی نظری
در بخش مبانی نظری ،در اين تحقیق به بررسی ديدگاه های مختلف در مورد کار ،نظريات فالسفه و دانشمندان مربوط به تفاوت
جنسی و تقسیم مشاغل ،نظريات فمینیستی در خصوص زنان ،نظريات مراجع و علمای دينی معاصر در مورد اشتغال زنان ،نظريه
تفاوت های بیولوژيکی ،تقسیم کار جنسیتی،تئوری های نابرابری شغلی (تئوری نئوکالسیک ها و تئوری جداسازی بازار کار)،
نظريه برابری جنسی در مشاغل ،رضايت شغلی و تئوری های مرتبط ،نظريه ويژگی شغل وتفکیک مشاغل پرداخته شده است.
نظرياتی که مرتبط با موضوع تحقیق اينجانب است به شرح ذيل می باشد:
تئوری تقسیم کار جنسیتی :در تمام جوامع ،تقسیم کار بر مبنای جنسیت وجود دارد .مهمترين عامل در تغییر نقش های جنسیتی،
بحران های اقتصادی است .پیامد اين بحران ها در بسیاری از خانواده سبب عدم کفايت درآمد مردان برای تامین هزينه های زندگی
شده است .بنابر اين زنان ساعات کار خود رادر فعالیت های تولیدی درآمدزا افزايش داده و يا وارد گروه نیروی کار دستمزد بگیر
شده اند .عالوه بر اين بحران های اقتصادی  ،زنان را وارد نوعی از فعالیت های اقتصادی کرده که به طور سنتی حوزه کار آنان نبوده
است .در نتیجه سهم زنان در بهبود کیفیت زندگی خانواده ها افزايش يافته و بسیار اساسی شده است(شادی طلب.)2-91 :2973 ،
تئوری جداسازی بازار کار:يکی از تئوری های نابرابری شغل ،تئوری جداسازی بازار کار می باشد .بازارهای کار با گروه بندی
های حرفه ای مشخص می گردند و به نظر می رسد دوگانگی در اجزای اولیه و ثانويه آنهاست .در بخش اولیه ،خصوصیات کار
اين است :شرايط کاری خوب ،مزد زياد ،فرصت هايی برای پیشرفت در امور کاری و مهم تر از همه ثبات شغلی .در بخش ثانويه
کارگران در همه جنبه ها وضعیتشان بدتر است ،از جمله عدم ثبات شغلی ،مزد پايین و شرايط بد کاری(سفیری.)51 :2977 ،
شايد وجود دو بازار نسبتا جدا از هم يکی برای مردان و يکی برای زنان علت مزد کم زنان باشد .مادام که انتخاب شغل زنان
محدود باشد و برای مشاغل زنانه داوطلب زياد ،انتظار می رود که در مشاغل زنانه تراکم وجود داشته و در نتیجه مزد مشاغل صرفا
زنانه پايین خواهد بود؛ چون زنان بايد برای تعداد نسبتا محدودی از مشاغل با يکديگر رقابت کنند(زنجانی زاده.)259 :2971 ،
تئوری تفکیک مشاغل:برای زنان بیش از مردان احتمال دارد که به طور کلی و نیز در درون طبقه بندی های شغلی ،در مشاغل کم
منزلت و کم درآمد قرار گیرند .گرچه احتمال اشتغال زنان به کارهای اداری بیش از مردان است ولی فقط شمار اندکی از آنان به
کارهای تخصصی يا مديريت دست پیدا می کنند .آن گروه از زنان هم که به کارهای تخصصی اشتغال دارند ،عمدتا در حوزه های
نیمه تخصصی رده های پايین تر نظیر معلمی مدرسه ،کتابداری ،پرستاری و خدمات اجتماعی قرار گرفته اند(آبوت و واالس،
.)232 :2912
از اين سه نظريه اينگونه استنباط می شود که از جمله عواملی که سبب گرايش زنان به مشاغل مردانه می شود ،نیاز مالی و همچنین
تضمین شغلی است .وجود دو بازار نسبتا جدا که سبب محدوديت در انتخاب شغل زنان می شود ،نابرابری حقوق و مزايای زنان و
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مردان ،مزد پايین و تراکم باال در مشاغل زنانه سبب می شود زنان به مشاغل مردانه روی بیاورند تا به اين وسیله هم نیاز مالی خود را
برطرف نمايند و به کارهای تخصصی مشغول شوند و هم از مهمترين خصوصیت بخش اولیه بازار کار که همان ثبات شغلی است،
بهره مند شوند.
مقايسه نگرش های مردان و زنان در محل کار نشان می دهد که مردان تمايل بیشتری نسبت به زنان در کسب درآمد مناسب ،داشتن
آزادی از نظا رت و سرپرستی نزديک ،داشتن فرصت های رهبری و دارا بودن مشاغلی که پايگاه اجتماعی آنان را تقويت کند و
افزايش دهد ،دارند .ضمنا زنان در جستجوی مشاغلی هستند که در آن امکان کمک به ديگران وجود داشته باشد و بیش از مردان
در جستجوی عوايد شخصی مانند لذت ،غرور ،انجام وظیفه و رقابت شخصی هستند (لیسون.)291 :2319 ،
شغل پلیس زن از جمله مشاغلی است که در ارتباط مستقیم با مردم و از جمله مجرمین و آسیب ديدگان می باشد و کاری است که
به مساعدت اقشار مختلف مردم آيد و در آن به تجربیات مختلفی دست پیدا می کند و می تواند با هم جنسان خود و حتی مردان به
رقابت بپردازد .همچنین نیاز جامعه به پلیس زن برای تامین امنیت و خدمت رسانی به زنان جامعه با رعايت تمامی اصول و ضوابط
اسالمی سبب می شود در صحنه های مختلف بر اساس احتیاج جامعه وارد شوند .بنابراين از جمله عوامل گرايش زنان به مشاغل
مردانه ای چون پلیس زن نیاز جامعه است.
تفاوت های بیولوژيکی زن و مرد :در مورد تفاوت بین زن و مرد ،بايد گفت که به لحاظ بیولوژيکی با هم متفاوتند .دو نیمکره مغز
پسرها ،نسبت به دو نیمکره مغز دخترها بیشتر تخصصی شده اند .همچنین دخترها از لحاظ استعدادهای کالمی مثل خواندن ،امالی
کلمات و تلفظ دقیق آنها از پسرها بهتر هستند و در فعالیت های تجسم فضايی پسرها بهتر از دخترها می باشند( .گنجی)99 :2911 ،
همچنین بین صفات شخصیتی و میزان هورمون تستوسترون يا هورمون مردانه نیز روابطی وجود دارد .میزان تستوسترون در
دخترهايی که به ظاهر حرکت های پسرانه دارند و به يادگیری فعالیت های پسرانه عالقه نشان می دهند ،خیلی باالتر از دخترهايی
است که به يادگیری فعالیت های به ظاهر دخترانه عالقه نشان می دهند .به همین دلیل است که دخترانی که تستوسترون بااليی
دارند ،خود را جسورتر ،خودمختارتر و چاالک تر می دانند و در واقع اعتماد به نفس و خويشتن داری قوی دارند(گنجی:2911 ،
.)95
در واقع شايد بتوان گفت ويژگی های روحی و روانی از قبیل اعتماد به نفس و جسارت و خود مختاری در دخترهايی که به
يادگیری فعالیت های به ظاهر پسرانه عالقه نشان می دهند به دلیل میزان تستوسترون باال در آنان است و گرايش به مشاغل مردانه و
از جمله شغل پلیسی در ا ين دختران بیشتر است .گرايش به شغل پلیسی در دخترهايی که اعتماد به نفس باالتری دارند و روحیه
هايی چون هیجان خواهی دارند ،بیش از ساير دختران است.
نظر آيت اهلل جوادی آملی در خصوص تفاوت زن و مرد
در اصول بنیادی تقرب و تکامل هیچ تفاوتی بین زن و مرد به عنوان انسان وجود ندارد ولی در مواردی که به ويژگی های جسمی
برمی گردد ،تفاوت وجود دارد .مرد به خاطر ويژگی های خاص خود مسئولیت های بیشتری دارد.
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قرآن گاه تعبیر به «ناس» و گاه تعبیر به «انسان» میکند ،در اين دوحالت هم جنسیت مطرح نیست و شامل زن و مرد میشود .پس
نتیجه اينکه زن و مرد بودن مايه افتخار نیست .هم زن از زن و مرد خلق شده و هم مرد از زن و مرد خلق شده «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى (سوره حجرات ،آيه  »)29و خداوند تقوا را مالک برتری دانسته و میگويد زن يا مرد بودن مالک برتری
نیست بلکه «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»(حجرات ،آيه .)29
به دلیل اينکه در مبانی تکامل انسانی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و زن و مرد بودن مايه افتخار و مباهات نیست ،زنان
برای همسان پنداری با مردان و اينکه ثابت کنند جنسیت در نوع شغل تاثیر ندارد و آنها نیز می توانند مشاغلی که مردان به آن
اشتغال دارند را عهده دار باشند ،به شغل هايی چون پلیسی روی می آورند.
فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد بین تبلیغ رسانه های جمعی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین تضمین شغلی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین ويژگیهای روحی و روانی زنان و گرايش آنها به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین ويژگی همسان پنداری زنان با مردان و گرايش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن و گرايش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین نیازهای مالی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد.
روش تحقیق

در اين تحقیق از آنجا که هدف سنجش نگرش افراد نسبت به مشاغل مردانه است ،از روش پیمايشی که خاص سنجش نگرش است
و هم چنین در بخش مطالعات نظری و جمع آوری اطالعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است .در روش پیمايشی
از تکنیک و پرسشنامه محقق ساخته و در روش اسنادی از تکنیک فیش برداری بهره برده ايم.
پرسشنامه تحقیق حاضر شامل  59سوال می باشد که  51سوال آن به صورت سواالت بسته پنج گزينه ای در طیف لیکرت تعريف
شده است و  2سوال به صورت سوال باز آمده است 22 .سوال ابتدايی به شکل سواالت زمینه ای و در مورد اطالعات فردی است و
مابقی سواالت به تايید يا رد فرضیات تحقیق می پردازد.
جامعه آماری تحقیق 211نفر متشکل از 51نفر از دانشجويان دختر شاغل به تحصیل دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی و
51نفر از دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی که در سال  2932در حال تحصیل هستند ،می باشد.
در مورد حجم نمونه ،در گروه اول به صورت تمام شمار انجام گرفت که طبق آمارهای موجود در حال حاضر  51نفر دانشجو در
مقطع کارشناسی در اين دانشکده در ترم پايانی در حال تحصیل می باشند .از گروه دوم هم به میزان گروه اول يعنی  51نفر از
دانشجويان مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی به عنوان نمونه از طريق نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفت.
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یافته های تحقیق
فرضیه  :1به نظر می رسد بین تبلیغ رسانه های جمعی و گرایش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد.
جدول  :2ضريب همبستگی پیرسون بین تبلیغ رسانه های جمعی و گرايش به شغل پلیسی
دانشکده

گرايش به شغل پلیسی

تبلیغ رسانه های جمعی

2

.591

همبستگی پیرسون
گرايش به شغل پلیسی
پلیس زن

تبلیغ رسانه های جمعی

علوم اجتماعی

گرايش به شغل پلیسی

تبلیغ رسانه های جمعی

.111

معنی داری
تعداد

51

93

همبستگی پیرسون

.591

2

معنی داری

.111

تعداد

93

93

همبستگی پیرسون

2

.123
.111

معنی داری
تعداد

93

93

همبستگی پیرسون

.123

2

معنی داری

.111

تعداد

93

51

در دانشکده پلیس زن با توجه به نتايج به دست آمده از جدول ماتريس همبستگی ،می توان گفت که با اطمینان  1933و سطح
خطای کوچک تر از  1912بین تبلیغ رسانه های جمعی و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار اين رابطه که برابر
با  19591است ،به طور مستقیم (مثبت) و در حد متوسط می باشد .بدين معنی که با باال رفتن تبلیغ رسانه های جمعی ،میزان گرايش
زنان به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود .همین طور در دانشکده علوم اجتماعی نیز با توجه به نتايج به دست آمده از
جدول ماتريس همبستگی ،می توان گفت که با اطمینان  1933و سطح خطای کوچک تر از  1912بین تبلیغ رسانه های جمعی و
گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار اين رابطه که برابر با  19123است ،به طور مستقیم (مثبت) و در حد متوسط
می باشد .بدين معنی که با باال رفتن تبلیغ رسانه های جمعی ،میزان گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
فرضیه  : 1به نظر می رسد بین تضمین شغلی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد .با توجه به نتايج بدست آمده از
جدول ماتريس همبستگی ،در دانشکده پلیس زنسطح معنی داری بیش از  1915درصد می باشد( ).Sig=19792بنابراين بین تضمین
شغلی و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود ندارد .در دانشکده علوم اجتماعی سطح معنی داری بیش از  1915درصد می باشد(
).Sig=19359بنابراين بین تضمین شغلی و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود ندارد.
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فرضیه  :3به نظر می رسد بین ویژگیهای روحی و روانی زنان و گرایش آنها به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.
جدول  :1ضريب همبستگی پیرسون بین ويژگیهای روحی و روانی زنان و گرايش به شغل پلیسی

گرايش به شغل پلیسی

دانشکده
همبستگی پیرسون
گرايش به شغل پلیسی
پلیس زن
ويژگی های روحی و روانی

علوم اجتماعی

گرايش به شغل پلیسی

2

معنی داری

**

.999

.119

تعداد

51

99

همبستگی پیرسون

**.999

2

معنی داری

.119

تعداد

99

99

همبستگی پیرسون

2

**.513

معنی داری

.111

تعداد
همبستگی پیرسون

ويژگی های روحی و روانی

ويژگیهای روحی و روانی

93
**

.513

معنی داری

.111

تعداد

91

91
2
93

در دانشکده پلیس زن با توجه به نتايج به دست آمده از جدول ماتريس همبستگی ،می توان گفت که با اطمینان  1933و سطح
خطای کوچک تر از  1912بین ويژگی های روحی و روانی زنان و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار اين
رابطه که برابر با  19999است ،به طور مستقیم (مثبت) و در حد متوسط می باشد .بدين معنی که با باال رفتن ويژگی های روحی و
روانی زنان  ،میزان گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود .همین طور در دانشکده علوم اجتماعی با توجه به
نتايج به دست آمده از جدول ماتريس همبستگی ،می توان گفت که با اطمینان  1933و سطح خطای کوچک تر از  1912بین ويژگی
های روحی و روانی زنان و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار اين رابطه که برابر با  19513است ،به طور
مستقیم (مثبت) و در حد متوسط می باشد .بدين معنی که با باال رفتن ويژگی های روحی و روانی زنان  ،میزان گرايش زنان به شغل

پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
فرضیه : 4به نظر می رسد بین ویژگی همسان پنداری زنان با مردان و گرایش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.

با توجه به نتايج بدست آمده از جدول ماتريس همبستگی ،در دانشکده پلیس زنسطح معنی داری بیش از  1915درصد می باشد(
).Sig=19917بنابراين بین ويژگی همسان پنداری زنان با مردان و گرايش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود ندارد .در دانشکده علوم
اجتماعی سطح معنی داری بیش از  1915درصد می باشد( ).Sig=19173بنابراين بین ويژگی همسان پنداری زنان با مردان و گرايش
زنان به شغل پلیسی رابطه وجود ندارد.
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فرضیه : 5به نظر می رسد بین نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن و گرایش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.
جدول  :9ضريب همبستگی پیرسون بین نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن و گرايش به شغل پلیسی

دانشکده

گرايش به شغل پلیسی

نیاز جامعه اسالمی

2

.195

همبستگی پیرسون
گرايش به شغل پلیسی
پلیس زن
نیاز جامعه اسالمی

گرايش به شغل پلیسی
علوم اجتماعی

نیاز جامعه اسالمی

.111

معنی داری
تعداد

51

51

همبستگی پیرسون

.195

2

معنی داری

.111

تعداد

51

51

همبستگی پیرسون

2

.519
.111

معنی داری
تعداد

93

93

همبستگی پیرسون

.519

2

معنی داری

.111

تعداد

93

93

در دانشکده پلیس زن با توجه به نتايج به دست آمده از جدول ماتريس همبستگی ،می توان گفت که با اطمینان  1933و سطح
خطای کوچک تر از  1912بین نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار
اين رابطه که برابر با  19195است ،به طور مستقیم (مثبت) و در حد نسبتاً باال می باشد .بدين معنی که با باال رفتن نیاز جامعه اسالمی
به حضور پلیس زن ،م یزان گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت قابل توجهی باال خواهد بود .همین طور در دانشکده علوم اجتماعی
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول ماتريس همبستگی ،می توان گفت که با اطمینان  1933و سطح خطای کوچک تر از 1912
بین نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار اين رابطه که برابر با 19519
است ،به طور مستقیم (مثبت) و در حد متوسطی می باشد .بدين معنی که با باال رفتن نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن ،میزان
گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
فرضیه :1به نظر می رسد بین نیازهای مالی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد .با توجه به نتايج بدست آمده از
جدول ماتريس همبستگی ،در دانشکده پلیس زنسطح معنی داری بیش از  1915درصد می باشد( ).Sig=19117بنابراين بین نیازهای
مالی و گرايش به شغل پلیسیرابطه وجود ندارد.در دانشکده علوم اجتماعی سطح معنی داری بیش از  1915درصد می باشد(
).Sig=19125بنابراين بین نیازهای مالی و گرايش به شغل پلیسی رابطه وجود ندارد.
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نتیجه گیری

هدف اصلی در اين تحقیق ،شناخت علل گرايش زنان به شغل پلیسی است .روش به کار رفته در اين تحقیق ،پیمايش است و
تکنیک آن پرسشنامه محقق ساخته که اين پرسشنامه ها میان  211نفر متشکل از  51نفر از دانشجويان دانشکده پلیس زن دانشگاه
علوم انتظامی و  51نفر از دانشجويان زن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی تکمیل گرديده است و با استمداد از نرم
افزار  SPSSبه توصیف داده ها و سپس روابط متغیرها پرداخته ايم.
در قسمت توصیف داده ها ،درباره سن دانشجويان ،رشته تحصیلی ،اشتغال پاسخگويان ،طبقه اجتماعی آنان و دلیل عالقه به شغل
پلیسی سوال شده است .میانگین سنی کل دانشجويان حدود 11سال است و در قسمتی که از آنها پرسیده شده بود آيا دارای شغل
هستید يا خیر ،نیمی از آنها پاسخ بله و نیمی ديگر پاسخ خیر را انتخاب کردند39 .درصد از افرادی که در دانشکده پلیس زن
تحصیل کرده اند ،خود را شاغل نامی ده اند .زيرا تحصیل آنها به منزله کار آنان نیز می باشد و در حین تحصیل مشغول به کار
هستندو ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزينه تحصیلی دريافت می کنند .درحالیکه تنها 1درصد دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبايی خود را شاغل نامیده اند و با توجه به میانگین سنی که حدود 11سال است ،اين امر طبیعی است.
در مورد طبقه اجتماعی کل دانشجويان ،اکثريت آنها (13درصد) خود را در طبقه متوسط جای داده اند .در مورد اينکه آيا در
خانواده شما فردی در مشاغل نظامی فعالیت می کند51 ،درصد از دانشجويان دانشکده پلیس پاسخ مثبت داده اند و در دانشکده
علوم اجتماعی نیز  91درصد از دانشجويان در خانواده شان فردی در مشاغل نظامی فعالیت می کند .اين آمار که نیمی از دانشجويان
دانشکده پلیس زن در خانواده شان فردی در مشاغل نظامی فعالیت می کند ،امری بديهی است زيرا ممکن است انگیزه و دلیل
گرايش آنان به شغل پلیسی نیز همین فعالیت و خدمت اعضای خانواده شان باشد .ولی در مورد دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی
امری قابل توجه بود و باعث خرسندی اينجانب بود که يک سوم از پاسخگويان دانشکده علوم اجتماعی با مشاغل نظامی آشنايی
دارند و اين سبب می شد در سواالت بعدی با آگاهی بیشتری پاسخگو باشند.
سوال درباره دلیل عالقه به شغل پلیسی ،در دانشکده پلیس زن بیشترين فراوانی متعلق به خدمت به جامعه (92درصد) بود و در
دانشکده علوم اجتماعی بیشترين فراوانی مربوط به جذابیت شغل پلیسی (91/5درصد) بود و در نهايت کل دانشجويان اعم از
دانشجويان دا نشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی و دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی ،دلیل اصلی
عالقه به شغل پلیسی را خدمت به جامعه (91درصد) دانسته اند.
کار بعدی تحلیل روابط دو متغیر است که از ضريب همبستگی پیرسون که برای اندازه گیری میزان ارتباط خطی بین دو متغیر در
سطح فاصله ای و نسبی به کار می رود ،استفاده شده است که در ذيل نتايج حاصل از شش فرضیه آمده است:
-

به نظر می رسد بین تبلیغ رسانه های جمعی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد.
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در دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ،اين فرضیه با اطمینان  %33و سطح خطای کوچک تر از  %2مورد تايید قرار گرفته
است و مقدار ضريب پیرسون برابر  1/591است .يعنی رابطه مستقیم و مثبت است و با باال رفتن تبلیغ رسانه های جمعی ،میزان
گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی نیز اين فرضیه با اطمینان  %33و سطح خطای کوچک تر از  %2مورد تايید قرار
گرفته است و مقدار ضريب پیرسون برابر  1/123است .يعنی رابطه مستقیم و مثبت است و با باال رفتن تبلیغ رسانه های جمعی ،میزان
گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
منظور از رسانه های جمعی در اين تحقیق به طور ويژه ،تلويزيون و فیلم های تلويزيونی و سینمايی است که تبلیغ اين رسانه ها تا چه
حد موجب تمايل و عالقه مندی زنان به شغل پلیسی می شود که اين فرضیه در مورد زنان هر دو دانشکده مورد تايید قرار گرفته
است .بنابراين م شخص می شود که تبلیغ رسانه های جمعی در تمايل زنان به شغل پلیسی نقش مثبت دارد.
با توجه به تايید فرضیه ،نقش رسانه های جمعی به وضوح قابل درک است .بنابراين برای آگاهی و شناخت بیشتر افراد با اين شغل،
جذابیت ها ،خطرات ،آسیب ها و همچنین نیاز جامعه به اين شغل ،رسانه ها بايد فرهنگ سازی کنند و فیلم ها و سريال های
آموزنده و درخور توجه تهیه کنند.
-

به نظر می رسد بین تضمین شغلی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد.

در دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ،نتیجه سطح معنی داری بیش از  %5می باشد ( ) Sig=1/792و هم چنین در دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی نیز نتیجه سطح معنی داری بیش از  %5می باشد ( .) Sig=1/359بنابراين می توان گفت که
در هر دو دانشکده بین تضمین شغلی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود ندارد.
مقصود ما از تضمین شغلی ،آن است که اين شغل به علت آنکه فرد از زمانی که وارد دانشگاه پلیس می شود ،اطمینان دارد که در
همان مجموعه مشغول به کار خواهد شد ،در بازار کار سر در گم نخواهد بود و در واقع در استخدام دولت است .تايید نشدن اين
فرضیه ،نشان آن است که از اولويت های افرادی که گرايش به شغل پلیسی دارند ،تضمین شغلی و به تبع آن استخدام دولتی نیست.
اين فرضیه ،با تئوری جداسازی بازار کار هماهنگ نیست .زيرا تئوری جداسازی بازار کار می گويد خصوصیات کار در بخش
اولیه شرايط کاری خوب ،مزد زياد ،فرصت هايی برای پیشرفت در امور کاری و مهم تر از همه ثبات شغلی است( .سفیری2977 ،
 ) 51:رد شدن اين فرضیه گويای اين مطلب است که شرايط کاری خوب تنها به جنبه هاب مادی اشاره ندارد و جنبه های ديگری
چون خدمت به جامعه نیز می تواند شرايط خوب کاری را رقم بزند.
-

به نظر می رسد بین ويژگی های روحی و روانی زنان و گرايش آنها به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.

در دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ،اين فرضیه با اطمینان  %33و سطح خطای کوچک تر از  %2مورد تايید قرار گرفته
است و مقدار ضريب پیرسون برابر  1/999است .يعنی رابطه مستقیم و مثبت است و با باال رفتن ويژگی های روحی و روانی زنان،
میزان گرايش آنها به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
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در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی نیز اين فرضیه با اطمینان  %33و سطح خطای کوچک تر از  %2مورد تايید قرار
گرفته است و مقدار ضريب پیرسون برابر  1/513است .يعنی رابطه مستقیم و مثبت است و با باال رفتن ويژگی های روحی و روانی
زنان ،میزان گرايش آنها به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
در اين تحقیق منظور ما از ويژگی های روحی و روانی ،خصوصیاتی چون هیجان خواهی ،عزت نفس ،برون گرايی و تنهايی است
و سنجش اين که تا چه میزان اين ويژگی ها در گرايش زنان به شغل پلیسی موثر است .نتیجه اين بود که در هر دو دانشکده پلیس
زن دانشگه علوم انتظامی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی بین ويژگی های روحی و روانی زنان و گرايش آنان به
شغل پلیسی رابطه مستقیم وجود داشت .يعنی با باال رفتن روحیه هیجان خواهی ،عزت نفس و برون گرايی زنان ،میزان گرايش آنان
به شغل پلیسی نیز باال خواهد بود و اين موضوع در هر دو دانشکده صادق بوده است .يعنی چه آنهايی که در دانشکده پلیس زن
درس می خوانند و در آينده در سمت پلیسی فعالیت می کنند و چه آنهايی که در دانشکده علوم اجتماعی تحصیل می کنند ،هر دو
ويژگی های روحی و روانی زنان را در گرايش آنان به شغل پلیسی موثر می دانند.
تئوری تفاوت بیولوژيکی زن و مرد نشان می دهد بین صفات شخصیتی و میزان هورمون تستوسترون يا هورمون مردانه نیز روابطی
وجود دارد .میزان تستوسترون در دخترهايی که به ظاهر حرکت های پسرانه دارند و به يادگیری فعالیت های پسرانه عالقه نشان می
دهند ،خیلی باالتر از دخترهايی است که به يادگیری فعالیت های به ظاهر دخترانه عالقه نشان می دهند .به همین دلیل است که
دخترانی که تستوسترون بااليی دارند ،خود را جسورتر ،خودمختارتر و چاالک تر می دانند و در واقع اعتماد به نفس و خويشتن
داری قوی دارند( .گنجی ) 95 :2911 ،شغل پلیسی يکی از مشاغل مردانه است که شايد علت رابطه مستقیم و مثبت میان ويژگی
های روحی و روانی زنان و گرايش به شغل پلیسی میزان باالی هورمون تستوسترون در اين خانم ها باشد که برای سنجش اين میزان
احتیاج به پژوهش و آزمايش است.
-

به نظر می رسد بین ويژگی همسان پنداری زنان با مردان و گرايش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.

در دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ،نتیجه سطح معنی داری بیش از  %5می باشد ( ) Sig=1/917و هم چنین در دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی نیز نتیجه سطح معنی داری بیش از  %5می باشد ( .) Sig=1/173بنابراين می توان گفت که
در هر دو دانشکده بین ويژگی همسان پنداری زنان با مردان و گرايش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.
مقصود از همسان پنداری زنان با مردان در اين تحقیق آن است که زنان خواهان آن هستند که به خود و ديگران ثابت کنند می
توانند تمام کارهايی که مردان انجام می دهند را با همان کیفیت انجام دهند و هیچ تفاوتی بین زن و مرد از نظر ايفای مشاغل و
انتخاب شغل وجود ندارد .بنابراين می توان نتیجه گرفت که نه افرادی که در دانشکده پلیس زن تحصیل می کنند و در آينده در
سمت پلیسی خدمت می کنند و نه افرادی که در دانشکده علوم اجتماعی درس می خوانند ،علت گرايش به شغل پلیسی را همسان
پنداری زنان با مردان نمی دانند.
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همان طور که آيت اهلل جوادی آملی می گويند در مبانی تکامل انسانی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد .هم زن از زن و مرد
خلق شده و هم مرد از زن و مرد خلق شده «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى (سوره حجرات ،آيه  »)29و خداوند تقوا را
مالک برتری دانسته و میگويد زن يا مرد بودن مالک برتری نیست بلکه «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»( .حجرات ،آيه  )29اما به
هر حال زن و مرد از لحاظ جسمانی با هم تفاوت دارند .تفاوت های زن و مرد تناسب است نه نقص و کمال .قانون خلقت خواسته
است با اين تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد – که قطعا برای زندگی مشترک ساخته شده اند و مجرد زيستن انحراف از
قانون خلقت است -به وجود آورد( .مطهری ) 212 :2911 ،بنابراين رد اين فرضیه نیز نشان می دهد علت گرايش به شغل پلیسی به
دلیل همسان پنداری زنان با مردان نیست و داليل ديگری در گرايش آنان به اين شغل دخیل است.
-

به نظر می رسد بین نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن و گرايش زنان به شغل پلیسی رابطه وجود دارد.

در دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ،اين فرضیه با اطمینان  %33و سطح خطای کوچک تر از  %2مورد تايید قرار گرفته
است و مقدار ضريب پیرسون برابر  1/195است .يعنی رابطه مستقیم و مثبت و در حد نسبتا باال می باشد و با باال رفتن نیاز جامعه
اسالمی به حضور پلیس زن  ،میزان گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت قابل توجهی باال خواهد بود.
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی نیز اين فرضیه با اطمینان  %33و سطح خطای کوچک تر از  %2مورد تايید قرار
گرفته است و مقدار ضريب پیرسون برابر  1/519است .يعنی رابطه مستقیم و مثبت است و با باال رفتن نیاز جامعه اسالمی به حضور
پلیس زن  ،میزان گرايش زنان به شغل پلیسی به نسبت متوسطی باال خواهد بود.
منظور از نیاز جامعه در اين تحقیق ،احتیاجاتی چون امنیت ،پیشرفت و خدمت است که جالب آن است که در دانشکده پلیس زن
دانشگاه علوم انتظامی ،ضريب همبستگی اين رابطه  1/195به دست آمده است که اين مقدار باال نشان می دهد که زنان پلیس به
واسطه نی از جامعه است که در عرصه های مختلفی چون دادن گذرنامه ،گواهی نامه رانندگی ،مشاوره انتظامی و برخورد با مجرمین
فعالیت می کنند و به شغل پلیسی گرايش دارند .در مورد زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی نیز اين فرضیه تايید
شده است و آنها نیز رابطه بین نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن و گرايش زنان به شغل پلیسی را تايید می کنند.
نکته قابل توجه در مورد اين فرضیه ،آن است که در مورد سوال دلیل عالقه به شغل پلیسی ،کل پاسخگويان اعم از دانشجويان
دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی و دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی ،دلیل اصلی عالقه به شغل
پلیسی را خدمت به جامعه ( 91درصد) دانسته اند و اين مقدار در دانشکده پلیس زن کمی بیشتر از دانشکده علوم اجتماعی بوده
است ،يعنی دقیقا همان نتیجه ای که به تايید اين فرضیه انجامیده است.
-

به نظر می رسد بین نیازهای مالی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود دارد.

در دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ،نتیجه سطح معنی داری بیش از  %5می باشد ( ) Sig=1/117و هم چنین در دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی نیز نتیجه سطح معنی داری بیش از  %5می باشد ( .) Sig=1/125بنابراين می توان گفت که
در هر دو دانشکده بین نیازهای مالی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود ندارد.
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مقصود از نیاز مالی در اين تحقیق آن است که افراد تا چه حد شغل پلیسی را به خاطر احتیاجات مالی انتخاب می کنند که نتیجه به
دست آمده حاکی از آن اس ت که در هر دو دانشکده از اولويت های گرايش به شغل پلیسی در میان زنان ،نیازهای مالی نبوده است
و بین اين دو متغیر رابطه معنی داری وجود ندارد .يعنی هم آنهايی که در دانشکده پلیس زن مشغول هستند و هم آنهايی که در
دانشکده علوم اجتماعی تحصیل می کنند ،عقیده دارند که بین نیازهای مالی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان رابطه وجود
ندارد.
وجود دو بازار نسبتا جدا که در تئوری جداسازی بازار کار و تفکیک مشاغل آمده است ،سبب محدوديت در انتخاب شغل زنان
می شود و نابرابری حقوق و مزايای زنان و مردان ،مزد پايین و تراکم باال در مشاغل زنانه سبب می شود زنان به مشاغل مردانه روی
بیاورند و به اين وسیله نیاز مالی خود را برطرف نمايند( .لیسون )291 :2319 ،بین نیاز مالی و گرايش به شغل پلیسی در میان زنان در
اين پژوهش رابطه وجود ندارد و با توجه به اينکه اکثريت پاسخگويان (13درصد) خود را در طبقه متوسط جای داده اند ،نیاز مالی
را علت گرايش به شغل پلیسی نمی دانند.
از میان شش فرضیه ،سه فرضیه تايید و سه فرضیه رد شده است .بنابراين بین تبلیغ رسانه های جمعی ،ويژگی های روحی و روانی
زنان ،نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن (متغیرهای مستقل تحقیق) و گرايش زنان به شغل پلیسی (متغیر وابسته تحقیق) رابطه
وجود دارد که اين رابطه مستقیم و مثبت است .به بیان ديگر ،فرضیه های مورد قبول به تايید عوامل درونی(ويژگی های روحی و
روانی زنان) ،عامل بیرونی(نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن) و عامل میانی يا واسطه(رسانه های جمعی) اشاره دارد و با باال
رفتن هر کدام از اين متغیرها ،میزان گرايش زنان به شغل پلیسی افزايش پیدا می کند .در کل می توان گفت با توجه به فرهنگ
ايرانی و اسالمی که جامعه ما دارد ،دلیل عمده گرايش به شغل پلیسی را پاسخگويان نیاز جامعه اسالمی به حضور پلیس زن می
دانند که با اين شغل هم کاری خداپسندانه انجام داده اند و هم خدمت به خلق و کمک به همنوع کرده اند و می توانند سختی هايی
چون نگهبانی و شیفت های شبانه ،ارتباط با زرندان و زندانی ،آموزش های خشنی چون تیراندازی ،مشق شمشیر و کار با سالح را
تحمل کنند و گامی در جهت رشد و پیشرفت جامعه برداشته باشند.
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