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زمینه و هدف :پدیده دست فروشی زنان در متروی کالنشهر تهران ،که به یکیی از اساسییتیرین
معضالت این کالنشهر تبدی شده است ،پدیدۀ رایجی است که همۀ کسیانی کیه از متیرو اسیتفاده
میکنند ،آن را مشاهده نمودهاند .این پژوهش با هدف شناخت و بررسی زمینه های احساس امنییت
اجتماعی زنان دستفروش مترو انجام شده است.
روش تحقیق :برای فهم عمیقتر هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد .روش
نمونهگیری در این تحقیق نمونهگیری هدفمند یا قضاوتی بود .ابیزار گیردآوری اطالعیات ،مصیاحبه
نیمهساختار یافته است .مشارکتکنندگان در این تحقیق  01نفر از زنان دستفروش مترو هستند.
یافتهها و نتیجه گیری :این پژوهش ،نشان داد که دست فروشی در مترو ،شغلی شناخته میشود
که بسیاری از زنان را از گروههای سنی و اقشار مختلف که به هر دلیلی نیازمنید بیه تیأمین مخیارج
زندگی خود هستند؛ در برمیگیرد .عوام مختلفی سبب کشیده شدن زنان به این شغ شده اسیت
که برخی از آن ها با احساس امنیت اجتماعی زنان در ارتباط است .مقوله های اصلی بیه دسیت آمیده
شام « :تعامالت زنان دست فیروش متیرو»« ،نقیاب ناشیناختگی»« ،احسیاس امنییت ییا نیاامنی»،
«شاغالن دیروز ،دست فروشان امروز»« ،چتر حمایتیِ زنانه» و «مزیت های دست فروشیی نسیبت بیه
مشاغ بیرونی» ،حکایت از طیفی بودن زمینه های مثبت و منفی در احساس امنیت اجتماعی زنیان
مترو دارد.
کلید واژهها :زنان ،مترو ،احساس امنیت اجتماعی ،دستفروشی.
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در گذشته ،دستفروشی زنان تنها مختص زنان فقیر و سرپرست خیانواری بیود کیه در بازارهیای
محلی ،هفتگی و برای گذران معاش و تأمین نیازهای اولیه زندگی به فروش محصوتت کشیاورزی و
مواد غذایی میپرداختند؛ اما به موازات گسترش این پدیده ،دستفروشی در بین زنان ،دیگر متعلیق
به قشر تحصی نکرده و طبقات پایین اجتماع و زنان فقیر سرپرست خانوار نمیباشد و شاهد افزایش
تعداد زنان دستفروش با گروههای سنی مختلف (از جمله جوانان) در خیابانهای اصیلی شیهرهای
بزرگ و متروی کالنشهرها هستند که کامالً شی پوشند و از قشر تحصی کیرده و دانشیجو نییز در
بین آنها مشاهده میشود (رستمی.)5 ،3111 ،
در خصوص تعداد و آمار روزانه این دستفروشان باید گفت :تعدد دستفروشان در متیروی شیهر
تهران به نحوی است که بهعنوان شهروند و مسافر عادی وارد مترو میشوند ،و امکیان آمیارگیری از
آنها وجود ندارد و تنها زمانی میتوان از آنها آمار بهدست آورد ،که با آنان برخوردی صورت گرفته
و توسط پلیس مترو یا حراست آماری ثبت شده باشد .با این اوصاف نیز ،آمار متغیری در سیالهیای
مختلف از این قشر اعالم شده است؛ به نحوی که در برخی از پایگاههای خبری تعداد آنها در طول
روز بیش از دوهزار نفر تخمین زده شده است .زنان دستفروش ،گروهی نوساخته و متعلق به عصیر
حاضرند؛ ازاین رو مطالعات کمتری در خصوص آنها ،محیط و فضای کاری آنهیا از جوانیب مختلیف
صورت گرفته است .از سویی در خصوص زنان دستفروش مترو و عل افزایش روزافزون آنها دتیی
بسیاری را می توان مورد بررسی و توجه قرار داد؛ اینکه چه عوام و زمینیههیایی باعی گیرایش و
تمای به این شغ زیرزمینی میگردد ،از موضوعات و مسائلی است که میتواند پژوهشیگران را بیر
آن دارد که تحقیقات میدانی بیشتری در این خصوص انجام دهند.
موضوع امنیت اجتماعی از جمله مباحثی است که در سالهای اخیر مورد توجه محاف علمی و پژوهشیی
قرار گرفته و دلی آن هم نقش قاب توجه مقوله امنییت اجتمیاعی و از آن مهیمتیر بحی احسیاس امنییت
اجتماعی در تهدید و یا تقویت زیرساختهای پیشرفت ی اجتماع است.

یکی از مسائ جدی که در حوزه اشتغال زنان مطرح میشود ،احساس امنیت اجتماعی در محیط
کار است که در صورت مخدوش شدن ،مشکالت جدی و خسارتهای جبیرانناپیذیری بیرای زنیان
شاغ ایجاد میکند (صادقی فسایی .)0 ،3113 ،رشد فزاینده مشارکت زنان در اجتماع ،عرصههیای
گسترده ای را برای کار و فعالیت آنان فراهم نموده است .این فرایند برای آنان فرصتها و چالشهای
جدیدی به همراه آورده که یکی از مهمترین آنها احساس عیدم امنییت اجتمیاعی در محییط کیار
است .زنان در توسعه هر کشوری قسمت مهم و اساسی محیط کار را تشکی میدهند و بیه سیامان
اقتصادی جامعه کم می کنند ولی در بیشتر اوقات به نیازهای آنان در محافظت از خود پاسخ داده
نمیشود( .بنیفاطمه.)3114،0 ،
حضور روزافزون زنان دستفروش در فضای پر رفت و آمد مترو و اینکه چه دتیلی باع گیرایش
آنان به این شغ شده است ،از موضوعاتی است که در تبالی پژوهشها و مصاحبههای انجیام شیده
در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است .اما موضوعی که برای پژوهشگر حائز اهمیت قرار

گرفته و پژوهش را در این راستا دنبال کرده است ،پاسخ به ایین سیوال اسیت کیه چیه زمینیههیای

احساس امنیت اجتماعی در بین زنان دستفروش مترو تهران وجود دارد؟
پیشینه تحقیق
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بنیفاطمه و همکاران ( )3114در تحقیقی که در قالب مقاله با عنوان «بررسیی احسیاس امنییت
اجتماعی زنان شاغ در سازمان ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوام مرتبط بیا آن» منتشیر شیده
است ،به این نتیجه رسیده انید کیه امنییت اجتمیاعی زنیان شیاغ در حید متوسیط قیرار دارد و از
متغیرهایی چون حمایت اجتماعی ،آزار جنسی و درآمد تأثیر میپذیرد .ابراهیمیلویه ( )3114نتایج
تحقیق خود را در قالب مقاله ای با عنوان «بررسی پدیده دستفروشی در مترو شهر تهران و راههای
ساماندهی آن» ،منتشر و در آن به دتی تمای افراد به دستفروشی اشاره نمود و عواملی همچیون
نابسامانی اشتغال ،حجم وسیعی از افراد فاقد مهارت ،مهاجرت بی روییه بیه شیهرها ،اقتصیاد بیمیار،
سرمایۀ اندک و ...را از عمده دتی گسترش دستفروشی (بهویژه در متروی تهران) معرفی مینماید
و از این روی اساساً به بررسی پدییده دسیت فروشیی از زاوییه دتیی تمایی بیه آن پرداختیه و بیه
پیامدهای حاصله از آن توجهی ننموده است.
رفعت جاه و ربیعی ( )3114در «مطالعه تجربه ایفای همزمیان نقیش شیغلی خیانوادگی در زنیان
سرپرست خانوار با تأکید بر زنان دستفیروش متیرو» نشیان دادنید کیه نقیشهیای مختلیف زنیان
دست فروش مترو مجموعه ای از فرصتها و محدودیتها را در اختیارشان میگذارد .داشتن شغ بیا
رشد مهارتها ،ایجاد ی چهارچوب زمانبندیشده منظم برای زندگی همراه بوده و حتی فشارهای
روانی ناشی از برخورد نقش ها در آنها را به حداق رسانده است .یافتهها دتلت بر این مسیئله دارنید
که در سطح همین نمونه خاص تعدد نقش تأثیر مخربی بر این زنان نداشته است.
محمدیان مصمم و همکاران ( )3114در پژوهشی که نتایج آن در قالب مقاله با عنوان «کنکاشیی
در پدیده دستفروشی زنان در متروی کالنشهر تهران» منتشر شده است ،به بررسی وضعیت زنیان
دستفروش متیرو (فقیط در خیط یی ) پرداختیه و در آن بیه بررسیی دییدگاه مسیافران در میورد
دستفروشان ،ویژگیهای آنان و علت گرایش دستفروشان به این فعالییت پرداختیهانید و بیه ایین
پدیده بهعنوان نوعی اشتغال غیررسمی در میان زنان از دیدگاه اجتماعی پرداخته است.
صادقی فسایی و تریجانی ( )3113مقالیهای بیاعنوان «آزار جنسیی در محییط کیار تهدییدی بیر
امنیت اجتماعی» نگاشته اند و با رویکرد کیفی به بررسی مسئله آزار جنسی در محییطهیای شیغلی
پرداخته اند و آن را تهدیدی برای امنیت اجتماعی زنان شاغ دانستهاند که مییتوانید فرصیتهیای
شغلی مناسب را از زنان بگیرد.
ماهادویا ،3و همکاران ( ،)0035در پژوهشی بیاعنوان «فروشیندگان خیابیان در احمیدآباد ،هنید»
انجام دادند؛ در این پژوهش به بررسی وضعیت فروشندگان خیابان در شهر احمدآباد پرداخته شد و

پیشنهادهایی نظیر اختصاص دو درصد از زمیینهیای عمیومی شیهر بیه بازارهیای طبیعیی بیرای
فروشندگان خیابان ،اختصاص بازارهای ویژه برای فروشندگان زن و  ...ارائه شد.
مارتا آلترچن3در سال  0031پژوهشی با عنوان «زنان در بخش غیررسمی :تصویر جهانی ،جنبش
جهانی» در موسسۀ ویگو انجام داد .وی در این تحقیق به تفاوت درآمیدی بیین زنیان و میردان در
بخش غیررسمی اشاره کرد و اذعان داشته است که اکثر زنان در سراسر جهان در این بخش ،درآمد
کمی دارند.
چارچوب مفهومی
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سبقت ،امنیت اجتماعی را به معنی حفظ جان ،مال ،آبیرو و موقعییتهیای اجتمیاعی شیخص از
جانب عوام اجتماعی میداند .یعنی از جانب افراد دیگر ،سایر گروهها و حکومیت و قیانون ،جیان و
مال و آبرو و موقعیت اجتماعی فرد مورد تهدید قرار نگیرد .به اینترتیب ،امنییت اجتمیاعی عبیارت
است از حالت فراغت همگانی از تهدیدی که کردار غیرقیانونی دولیت ییا دسیتگاهی ،ییا فیردی ،ییا
گروهی در تمام یا بخشی از جامعه پدید میآورد (سبقت.)00 ،3111 ،
امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموع ویژگیهایی ارجیاع دارد کیه بیر مبنییای آن افیراد
خودشان را بهعنوان عضو ی گروه اجتماعی قلمداد میکنند؛ یا به بیان دیگر معطوف به جنبههایی
از زندگی فرد میگردد که هویت گروهی او را سامان میبخشند( .سبقت )11-15 ،3111 ،در واقی
آنچه باع میشود گروه اجتماعی سامان گیرد ،احساس وابسیتگی و تعلقیی است که میان اعضیای
گروه وجود دارد و به آنها کلیت یکپارچهای میبخشید کیه مبنیای تعریف اعضاء ،ازهستی خیویش
و شناسایی دیگران بهعنوان بیگانیه و خارجی خواهد بود .پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است
که به دلی اشتراک اعضای گروه در اندیشیه و باورها ،احساسات و عواطیف ،کیردار واعمیال بوجیود
آمده اسیت و از آن بهعنیوان «میا» ییاد میکنند بهطور مثال ما زنان ...حال هر عام و پدیدهای که
باعی اخیتالل در احساس ارزشها و تعلقات گروهی شود؛ تهدیدی برای امنییت اجتمیاعی قلمیداد
میگردد.
از سوی دیگر ویور امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفیظ ویژگییهیای اساسییاش تحیت
شرایط تغییر وتهدیدات واقعی و محتم تعریف میکنید ( تریجانی.)15 ،3111 ،
وییور بیر ارتبیاط نزدیی مییان هویت ،جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان مییکنیید کییه
جامعیه امنییت هیویتش را جستجو میکند .بهطوری که بایید قیادر بیه حیی اخییتالتت هییویتی
باشید و اعضیای آن نمیتوانند نسبت بیه چیزهیایی کیه هوییتشیان را تهدیید مییکنید ،احسیاس
مسیئولیت نداشیته و آنها را تنها به دولت واگذار نمایند .وییور هوییت را بیهعنیوان مفهیوم صیریح
امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد اسیت زمانی امنیت اجتماعی مطرح میشود که جامعییه ییا
گروه ،تهدییداتی نسیبت بیه هیویتش احسیاس کند (ولیپور.)110-110 ،3111 ،
Martha Alter Chen
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روش شناسی
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پدیدارشناسیی انجیام شیدهاسیت .ابیزار گیردآوری اطالعیات،
پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه عمیق فردی بود که طی آن شرکتکنندگان تجربه زنیده خیود
را از دستفروشی در مترو بیان میکردند .جریان مصاحبه درباره این تجربه تا مرحله اشیباع نظیری
ادامه یافت .با رضایت برخی از شرکتکنندگان ،مصاحبهها ضیبط و سیپس مکتیوب و تعیدادی کیه
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زنان به واسطه داشتن نقاط مشترک باهم به معنای عام ،یی گیروه اجتمیاعی را تشیکی داده و
برای ذات وجودی خود هویت مستق تعریف کردهاند .حال تهدید هویت زنانگی ،بنا به نظر ال ویور،
تهدید امنیت اجتماعی تلقی میشود .اگر امنیت اجتماعی را برای زنان حالتی بدانیم که بتواننید بیه
راحتی در مکانهای عمومی به رفتوآمد ،دادوستد و مراودات اجتماعی بپردازند ،پس مزاحمتهیای
خیابانی ،سرقت ،تجاوز و حمله و خشونت (کالمی یا جنسی) از تهدیدات اجتماعی است که متوجیه
هویت خاص زنان میشود (بیوزان؛ وییور 3111 ،به نق از نبوی ،حسینزاده ،حسینی.)3111 ،
از نظر فمینیستهای فرااثباتگرا نبود امنیت اجتماعی چه در بعد عینی و چه در بعد ذهنی بیرای
زنان باع میشود که این گروه اجتماعی از بسیاری از فرصتهیای شیغلی مناسیب و پردرآمید بیاز
بمانند و جذب مشاغ غیررسمی و فرعیی شیوند (زریین درفیش .)51 ،3115 ،همچنیین براسیاس
رویکرد سیستمینیز نظم و امنیت اجتمیاعی ،تولییدی سیسیتماتی اسیت کیه از درون تییههیای
مختلف سیستم به شکلی درونزا معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا مییکنید( .مجیردی .)3113 ،بیا
توجه به این رویکرد نظری ،امنیت اجتمیاعی ،حاصی ایفیای نقیشهیا و وظیایف هریی از عناصیر
سیستم اجتماعی است ،که در قالب یکپارچگی اجتماعی بهصورت یکیی از مهیمتیرین کارکردهیای
سیستم اجتماعی در جامعه تولید میشود .از طرفی بر اساس نظریه طراحی فضای شهری و امنییت
اجتماعی ،فضاها بر رفتار افراد تاثیر میگذارند و میتوانند برای تنظیم رفتیار او بکیار گرفتیه شیوند.
طبق این نظریه ،بسیاری از محیط های شهری مناسب بانوان ساخته نشده و امنیت اجتماعی آنان را
فراهم نمی کند؛ ماننید فضیاهای بییدفیاع شیهری کیه بیا امنییت اجتمیاعی رابطیه معکیوس دارد.
(میرحسینی.)11 ،3114 ،
از آنجاییکه موضوع پژوهش حاضر احساس امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو میباشد ،بهتر
است در خصوص مشاغ غیررسمی زنان نیز مباح نظری نیز آورده شود؛ که از آن جمله میتیوان
به نظریه های نابرابری جنسیتی در بازار کار اشاره کرد .تقسییم کیار بیه دو دسیته کارهیای زنانیه و
مردانه ،تقسیمینابرابر و ناعادتنه است .این مسأله در ایجاد تبعیض شغلی و کشاندن زنان به مشاغ
ثانوی (مانند دست فروشی در مترو) مؤثر است .نابرابری در کیار سیبب مییشیود کیه زنیان حقیوق
کمتری را دریافت کنند و در زمینه آموزش هم مهارت کمتری را فرامیگیرند و مشاغ کم اهمییت
به آنان اختصاص مییابد و این امر سبب میشود که از مشاغ تخصصی محروم شوند و دوگانگی در
بازار کار رخ میدهد (کار .)31 ،3110 ،که همین امر می تواند در میزان احسیاس امنییت اجتمیاعی
زنان در جامعه تاثیر گذار باشد.

رضایت در ضبط نداشتند ،پس از مصاحبه بالفاصله مکتوب می گردید تا در مرحله بعد مورد تحلی
قرار بگیرد .زمان و مح مصاحبه متغیر بوده و چون هیچ ی راضی نمیشدند به مح خلوتتیر و
به دور از سروصدا بیایند ،در همان مترو و در حین کار زمانی را به مصاحبه اختصاص میدادند.
مشارکتکنندگان در این تحقیق زنان دستفروش مترو شهر تهران بودند کیه بیا توجیه بیه عیدم
تمای بسیاری از آنها برای شرکت در مصاحبه ،تعداد  01نفر از آنها با روش نمونهگیری هدفمنید
یا قضاوتی انتخاب و با آنها مصاحبه شد .ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبه شیوندگان ،در قالیب
جدول ( )3آمده است.
جدول  :۹مشخصات زنان دستفروش مترو
محل

سابقه

سکونت

(سال)
3

کاردانی
روانشناسی
بیسواد

لباس زیر

سوم راهنمایی

جوراب

ردیف

نام

سن

3

مریم

04

کرج

0

مینا

40

کرج

4

1

راضیه

51

پاکدشت

4

تحصیالت

نوع جنس

وضعیت تأهل

کتاب

مجرد
متأه
همسر فوت شده
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5

مهین

14

میدان شوش

31

ششم ابتدایی

جوراب

متأه

4

فاطمه

04

کمالشهر

0

اول راهنمایی

ویفر و بیسکوییت

متأه

1

شکوفه

11

تهران

4

لیسانس حسابداری

لوازم زینتی

متأه

4

افسانه

54

کرج

5

دیپلم

لوازم آرایش

مطلقه

1

مهناز

40

گلشهر کرج

31

اول دبیرستان

روسری و مقنعه

1

نرگس

41

کرج

1

پنجم ایتدایی

لوازم آرایش

مطلقه

30

شهین

40

کرج

0

دیپلم

لوازم آرایش

متأه

33

زهره

10

شهریار

4 .3

لیسانس کامپیوتر

بدلیجات

مجرد

30

سارا

04

کرج

1

لیسانس شیمی

لباس زیر

مجرد

31

طاهره

45

ورامین

4

سوم راهنمایی

بدلیجات

متأه

35

صدیقه

40

تهران

31

دیپلم

ماس

متأه

متأه

34

زهرا

01

افسریه

5

دیپلم حسابداری

سرگُ زعفران

متأه

31

عفت

10

میدانخراسان

4

پنجم ابتدایی

جوراب

متأه

34

ستایش

01

یافتآباد

0

فوقلیسانس
حسابداری

روسری

مجرد

31

زیبا

50

قرچ

30

دیپلم

رو بالشی

متأه

31

فهیمه

50

تهران

4

دیپلم

لباس زیر

متأه

00

نسرین

14

تهران

 1ماه

دیپلم

لباس زیر

متأه

03

عاطفه

14

فردیس

4

لیسانس

قاب عکس روی
تخته شاسی

متأه

00

نسترن

15

افسریه

5

فوقلیسانس
گرافی

چای و دمنوش

متأه

01

نسیم

04

تهران

30

دیپلم

کیف

مجرد

یافتههای تحقیق
پس از پیادهسازی مصاحبههای انجام شده ،از نق قولهیای میرتبط بیا موضیوع احسیاس امنییت
اجتماعی 45 ،مفهوم استخراج و مفاهیم در یی گیروه بیه 30مقولیه فرعیی و در نهاییت بیا تلفییق

مقولههای فرعی به  1مقوله اصلی تبدی شد .که گزارش آن بهترتیب در جداول  0و  1آمده است.
جدول  :2مفاهیم و مقولههای فرعی مستخرج از مصاحبه زنان دستفروش مترو تهران
ردیف

مفاهیم

مقوله فرعی

رابطه درون گروهی زنان دستفروش

0

عدم بستر شغلی مناسب زنان تحصی کرده
گرم نبودن بازار برای رشته تحصیلی دانشگاهی
اولویت درآمد نسبت به پرستیژ اجتماعی

کسادی بازار کاری زنان تحصی کرده

1

استرس شغلی وترس از شناخته شدن
هراس از آبروی خانوادگی
تغییر مسیر هراس از شناخته شدن
ترس از رفتن آبرو پیش همشهریان
هراس از آبروی فرزندان متاه
آبروریزی شغلی
پوشش شغلی خالف واق (پنهان سازی)
پنهان سازی از نزدیکان
پوشاندن صورت برای ناشناس ماندن
ماس زدن قب از کرونا برای ناشناس بودن
مهاجرت دلی امنیت در ناشناختگی
انتخاب دورترین مسیر برای ناشناخته ماندن

5

برچسب و ان منفی جامعه به شغ
نگاه منفی جامعه به دستفروشی
هراس از رسانه ای شدن
فرار از شلوغی – احساس حقارت
هراس اجتماعی از برچسب منفی جامعه به شغ

4

محیط زنانه دلی بر امنیت
احساس امنیت و آرامش به علت زنانه بودن محیط
احساس امنیت و ارامش داخ قطار

استرس -نقاب-آبرو

هراس اجتماعی از برچسب منفی

قطار زنان مح امن

زمینههای احساس امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو

3

مشورت درونگروهی با پیشکسوتان
رابطه صمیمانه با همکاران
احساس تمل شغلی سابقه دارها
نداشتن اعتماد به همکاران
عدم اعتماد به رابطه دوستانه بین گروهی
صمیمیت درونگروهی و برخورداری از حمایت گروه با توجه به تازه وارد بودن
آموزش چم وخم کار به تازه واردان
ضمانت تازه واردان به بازار
تعصب داشتن نسبت به تازه واردان
کم تبلیغی برای تازه واردان
عدم هراس از رقبای تازه وارد

ردیف

مفاهیم
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1

مساعدت مامورین به علت مسن یودن
حمایت موردی زنان پلیس در مترو
احساس خفت و خواری از درگیری با ماموران
ضبط اجناس توسط مأمورین مترو
تذکر ماموران مترو
توهین کالمی مأمورین مترو
برخورد فیزیکی ماموران مترو
برخورد خشن ماموران مترو

4

نیاز مالی شوهر و خانواده به درآمد زن
رضایت از شغ به دلی تأمین مخارج زندگی
عدم مکفی بودن درآمد بازنشستگی والدین
ضعف اقتصاد خانواده -کم سرپرست
اجبار به سرپرستی خانوار
بیماری و اجبار به سرپرستی خانوار
تنها راه کار کردن – فروشندگی در مترو
کار کردن از روی نیاز و اجبار
اجبار به کار درجهت حفظ آبرو خانوادگی
اجبار به کار درجهت حفظ آبرو
عدم سرمایه گذاری شغلی برای آینده در مترو
دستفروشی تا زمان جایگزین شدن شغ بهتر
تجربه کردن مشاغ وترجیح به دستفروش شدن

1

عدم وجود محدودیت تحصیلی کار در مترو
عدم وجود محدودیت مهارتی کار در مترو
امکان کار با سرمایه اقتصادی اندک
نداشتن رییس و آقاباتسر
استقالل داشتن دستفروشان
انعطاف پذیری ساعات کاری
سود خالص -نقد بودن درآمد
رضایت از درآمد
قابلیت دو برابر شدن درآمد
عدم کسورات درآمدی(مالیات-کرایه مغازه)

1

نگاه جنسی  -عدم امنیت در شغ بیرونی
قصد سو استفاده جنسی در مشاغ بیرونی
نگاه بد کارفرما در شغ بیرونی
انتظارات نا مشروع در مشاغ بیرونی
ساعت کاری زیاد شغ بیرونی
بعد مسافت در شغ بیرونی
نارضایتی درآمد در شغ بیرونی
فریب درعدم پرداخت حق و حقوق شغ قبلی

مقوله فرعی

مواجهه با برخوردهای مامورین مترو

نیاز و اجبار به دستفروشی و تامین
مخارج خانوار

جذابیتها و مزایای دستفروشی
مترو

شرایط نامناسب شغ پیشین

جدول  :1مقولههای فرعی و مقولههای اصلی مستخرج از مصاحبه زنان دستفروش مترو تهران
ردیف

مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

3

رابطه درون گروهی زنان دستفروش
رابطه دستفروشان با مسافران

تعامالت زنان دستفروش مترو

0

استرس -نقاب-آبرو
هراس اجتماعی از برچسب منفی

نقاب ناشناختگی

1

مواجهه با برخوردهای مامورین مترو
قطار زنان مح امن

احساس امنیت یا ناامنی

5

شرایط نامناسب شغ پیشین
کسادی بازار کاری زنان تحصی کرده

شاغالن دیروز ،دستفروشان امروز

4

نیاز و اجبار به دستفروشی و تامین مخارج خانوار

چتر حمایتیِ زنانه

1

جذابیتها و مزایای دستفروشی مترو

مزیتهای دستفروشی نسبت به مشاغ
بیرونی

در این قسمت نتایج حاص از مصاحبههای انجام شده با مشارکتکنندگان در قالیب مقولیههیای
اصلی پژوهش بر اساس مبانی جامعهشناختی ،تحلی میشود.
-۹تعامالت زنان دستفروش مترو

در مبانی نظری تحقیق گفته شد که امنیت اجتماعی از نظر بوزان مجموع ویژگیهایی اسیت کیه
افراد خودشان را به عنوان عضو ی گروه اجتماعی قلمداد میکنند .از سوی دیگر تاجفی در میورد
هویت اجتماعی افراد معتقد است :افراد برحسب قرارگییری در موقعییتهیا و گیروههیای اجتمیاعی
متفاوت و ارزشی که جامعه به آنها میدهد ،هویت خود را تعرییف و تعییین مییکننید؛ بیر اسیاس
دیدگاههای فوق و همچنین دیدگاه وییور که به ارتبییاط نزدییی میییان هوییت ،جامعیه و امنییت
تأکید دارد و خاطر نشان میکنید کیه جامعیه ،امنیییت هییویتش را جسیتجو مییکنید؛ مییتیوان
اینگونه بیان کرد که زنان دست فروش نیز ممکن است با توجه به موقعیت و گروه شغلی خود یعنی
دست فروشی و رابطه اجتماعی با سایر همکاران دستفروش و مسافران و دیگر افرادی که به واسطه
شغ دستفروشی با آنان تعام دارند ،هویت اجتماعی خود را تعریف و نسبت به آن دارای احساس
مثبت یا منفی باشند .هویتی که در راستای امنییت اجتمیاعی تعرییف مییشیود .داشیتن طیفیی از
احساس در فضای گروهی و اجتماعی ،خود تعیین کننده احساس امنیت اجتماعی مثبت ییا منفیی
است؛ که همین امر را طی مصاحبههای صورت گرفته به شک زیر میتوان بیان کرد:
الف) رابطه درون گروهی زنان دستفروش

براساس نظریات فمینیستهای فرااثباتگرا ،امنیت اجتماعی در گروههای شغلی زنیان چیه از نظیر
عینی و چه از نظر ذهنی باع احساس امنیت یا عیدم امنییت اجتمیاعی مییگیردد ،ازایینرو زنیان

زمینههای احساس امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو

تحلیل یافتههای تحقیق
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دست فروش مترو با توجه به روابط درونگروهی (رابطه بین شخصی با سایر زنیان دسیتفیروش) و
بین گروهی (رابطه با مأموران و مسافران) احساسات متفیاوتی (مثبیت و منفیی) نسیبت بیه امنییت
اجتماعی خود دارند.
در این زمینه ،به طیفی از روابط مثبت و منفی درونگروهی بین زنان دستفروش متیرو برخیورد
شد ،که مهمترین آنها عبیارت بودنید از :رابطیه صیمیمانه بیا همکیاران و مشیورت درونگروهیی بیا
پیشکسوتان ،تعصب داشتن به تازه واردان و آموزش چیم و خیم کیار بیه آنهیا ،نداشیتن اعتمیاد بیه
همکاران ،و عدم اعتماد به رابطه دوستانه بین گروهیی .در زمینیه روابیط درونگروهیی ،همیه زنیان
دستفروش با بیان تعهدات درونگروهی و دوستیهای بین شخصی خودشان ،از احساسات مثبت و
وجود حس امنیت اجتماعی و تعلقاتی که به گروه خود داشتند سخن میگفتند .ایین احساسیات را
میتوان در صحبتهای مریم اینگونه شنید« :رابطه همکاریمان با دیگر زنیان دسیتفیروش خیوب
است و با یکدیگر سالم و علی داریم و همدیگر را درک میکنیم» .راضییه« :رابطیۀ همکیاریمیان
خوب است و اگر در ایستگاهی طرح جم آوری دست فروشان باشد سری همدیگر را مطل میکنیم
تا کسی در آن خط رفت و آمد نکند».
از آنجاییکه در هر شغلی رقابت و وجود رقیبان میتواند باع احساس نیاامنی شیغلی شیود ،امیا
تعام بین دست فروشان تازه وارد و با تجربه مورد توجه قرار گرفت که؛ با توجیه بیه فضیای وسیی
مترو و میزان جمعیت در رفت و آمد در هر روز این امکان را به تعداد زیادی از فروشندگان میدهید
که نگران رقابت و کسادی بازار خود نشوند .همین امر باع میگردد احساس همیدردی و همراهیی
نسبت به تازه واردان به وجود آمده و در جهت آموزش چم و خم کیار و حماییت آنهیا و در اختییار
قرار دادن تجربیات برآیند .که این خود در احساس امنیت شغلی آنان موثر میباشد.
نمونههایی از آن؛ گفتههیای نیرگس بیا سیابقه بیات ( 1سیال) در دسیتفروشیی در متیرو اسیت:
«فروشندههای تازه وارد برای داشتن فروش بیشتر با من مشورت میکنند و یکیی دو بیار هیم بیرای
خرید اجناس ،آنها را به مغازههای داخی بیازار معرفیی کیردهام» ،راضییه« :رابطیۀ خیوبی هیم بیا
تازه واردها دارم و اگر در ایستگاهی ببینم که از طرف میأموران ییا مسیافران و دسیتفروشیان میرد،
برایشان مزاحمت ایجاد کردهاند ،از تازهواردهیا طیرفداری مییکینم» و صیدیقه« :رابطیۀ خیوبی بیا
همکارانم دارم و چون جزء با سابقهها هستم ،بقیه همکاران و مخصوصاً کسانی کیه تیازه کارشیان را
شروع کردهاند ،هر جا در کارشان به مشکلی برخورد کنند برای ح آن با من مشورت میکنند».
در طرف دیگر این طیف محدودی از فروشندگان قرار دارند کیه رابطیه مثبیت و صیمیمانهای بیا
همکاران شان ندارند و آسیبی که از سوی همکارانشان دیدهاند باعی احسیاس نیاامنی آنیان شیده
است ،در این زمینه به گفتههای مهنازو فاطمه میتوان اشاره کرد .مهناز که با وجود سیابقۀ بیات در
مترو ،ی بار روسریهایش توسط همکارش به سرقت رفته و به همکارانش اعتماد ندارد؛ مییگویید:
«همه همکاران خوب نیستند و نمی شود به آن هیا اعتمیاد کیرد» و فاطمیه« :چیه تیازه وارد و چیه
قدیمی ،هر کدام از ما برای خودش کار میکند و خیلی با هم صمیمی نیستیم ،چیون بیه همکیاران
هم زیاد نمیتوانیم اعتماد کنیم».

ب) رابطه دستفروشان با مسافران

-2نقاب ناشناختگی

مسلماً نوع شغ در جایگیاه اجتمیاعی و شخصییت افیراد تأثیرگیذار اسیت .هیر شخصیی در هیر
جایگاهی بنابر شغلی که دارد شخصیت خود را شک میدهد .از آنجایی که در فرهن بسییاری از
جوام  ،دستفروشی را از مشاغ کاذب و غیررسمی میدانند و نگاه فقیرانهای به آنها دارند؛ از این
رو افرادی که به هر دلیلی وارد این شغ میشوند خود را در معیر قضیاوت دیگیران مییداننید و
بسیاری از آنها از این قضاوت و باور هراس دارند .اما از سویی بهدلیی اجبیار و نییاز و فقیدان بسیتر
مناسب شغلی به خصوص برای زنان ،گاهی مجبور به دستفروشی مییشیوند .نظرییه برچسیبزنیی
هربرت مید نیز در این رابطه نشان میدهد که مردم برچسبها را از دیگران و رفتارهایی کیه نشیان
میدهند ،اخذ میکنند .هر فرد آگاه است که چگونه توسط دیگران مورد قضاوت قرار میگیرد ،زییرا
او بارها به نقشها و کارکردهای گوناگون در تعام های اجتماعی مبادرت کرده و در نتیجه قیادر بیه
ارزیابی واکنشهای آنهاست .زنان دستفروش نیز از این قضاوتها آگاهی دارند و بارها خود شیاهد
حرفهای ناخوشایند در خصوص شغ و خودشان بودهاند .در تحلی نظرییه برچسیبزنیی ،واییت و
هینز برچسبها را به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم میکنند ( وایت و هینیز.)314 ،3111 ،1
برچسب رسمی به وسیله افراد حرفه ای و مقامات اجرایی و برچسیب غیررسیمی توسیط خیانواده و
دوستان زده میشود (دانز ،رابرتسون و هریسون .)3114 ،5و از آنجایی که برچسبهای غیررسیمی
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در زمینه روابط بین گروهی نیز به دستهای از احساسات مثبت و منفی و ترکیبی از آنهیا در بیین
زنان دستفروش مترو و مسیافران برمییخیوریم .دسیتهای کیه نقیش میوثری در احسیاس امنییت
اجتماعی زنان دستفروش دارند .این موضوع را میتوان بر اساس رویکرد ان زنی که توسط هاروارد
اس بکر )3111( 3بیان شده است ،توضیح داد .نظریه ان زنی ،ی نظریه فراینیدی مسیلط اسیت و
دلی آن ،توجه ایین نظرییه بیه شییوه تحقیق برچسیب زدن اسیت (جانسیون0؛  .)00 ،0003زنیان
دستفروش مترو با تو جه به برخوردهای مسافران با خود احساس مثبت و منفیی دارنید و از اینکیه
برچسبهای متفاوت و منفی و تحقیرآمیز در جامعه به آنها زده میشود؛ احساس ناامنی اجتمیاعی
میکنند .آنان از اینکه توسط خانواده و جامعه مورد قضاوت قرار میگیرند احساس ناامنی میکننید
و با مخفیکاری از نزدیکان خود تا حدودی سعی بر دور شدن و مصون ماندن از این نوع برچسبهیا
مینمایند .در این خصوص میتوان اشاره کرد به گفتههای فاطمه« :مسافران ،خیلی از بات به پیایین
و با فخر به ما نگاه میکنند و اذیت میشوم از این طرز نگاه کردن آنها ،یه جوری که انگار میا گیدا
هستیم بهمون نگاه میکنند» .و افسانه« :برخورد مردم متفاوت است و بعضی از آنهیا خیلیی خیوب
برخورد میکنند؛ اما بعضی دیگر با ما دعوا میکنند ،آنها فکر میکنند ما آدمهای بیدبخت و نیداری
هستیم ،گاهی نگاهشون به ما مث زنان خیابانی است».
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تأثیر بیشتری نسبت به برچسبهای رسمی دارند (لیو )511 ،0000 ،3در میان زنان دسیتفیروش
مترو شاهد احساس ناامنی اجتماعی به دلی هراس از برچسبهای غیررسمی هستیم.
در این زمینه میتوان اشاره نمود به گفتههای راضیه« :کار کردن در مترو برای مردم بد جا افتاده
است و هنوز نگاه مردم به دستفروشی خوب نیست ،».زیبا« :مسافران ،اصالً خوب برخورد نمیکنند
و با نگاههایشان احساس حقارت میکنم ،».نرگس« :نسبت به شغ ما نگاه خوبی در جامعیه وجیود
ندارد .و بارها شنیدم ما را بدبخت میدانند ».و فاطمه« :حالیت نگیاه کیردن مسیافران ،مین را آزار
میدهد و اذیت میشوم از این طرز نگاه کردن آنها».
باورهای کلیشهای یا قالبی مربوط به زنان به شیوهای دیگر بر ساختار روانی آنها تأثیر میگیذارد.
این باورها برداشتهایی بیش از حد ساده و جانبدارانه از واقعیت است که نسیبت بیه گیروه خاصیی
اطالق میشود .این تصورات اغلب لحنی منفی دارد و با نگرشهای تعصبآمیز و یا تبعیض رفتیاری
آمیخته است .همین باورهای اجتماعی باع میشود بیشتر زنان دستفروش متیرو از دییده شیدن
توسط دوستان و آشنایان خود هراس داشته باشند و به قول یکی از این زنیان« ،یکیی ازتیرسهیای
همیشگی زنان دست فروش از دست دادن آبرویشان اسیت» .آنهیا معتقدنید دییده شیدن در حیال
دستفروشی در مترو ،فقر و نداری آنها را در میان آشنایان آشکار میسازد و شیأن و منزلتشیان را
کاهش میدهد .از این رو بسیاری از آنان به دلی ترس از آبیرو و شیناخته شیدن توسیط دوسیتان و
آشنایان چهره خود را میپوشانند یا در مسیرهایی فعالیت مییکننید کیه بییم دییده شیدن توسیط
آشنایان برایشان به حداق برسد .این مسأله دغدغه ذهنی اکثریت زنان دستفروش مترو بوده و بیا
اینکه در میان خود شغ شان را کامالً شرافتمندانه و با افتخیار مییدانسیتند؛ امیا همچنیان از نگیاه
حقیرانه به خود هراس و احساس ناامنی اجتماعی داشتند .در این خصیوص بیه صیحبتهیای زیبیا
استناد میشود « :از روز اولی که به مترو آمدم برای اینکه دوسیت نداشیتم کسیی مین را بشناسید،
روسریام را جلوی صورتم میپوشاندم ،اتن هم که کرونا آمده باماس صورتم را میپوشانم».
بسیاری از زنان دستفروش برای این که توسط دوستان و آشنایان و گاهی فرزندان خیود دییده و
شناخته نشوند ،مسیر خود را دورتر انتخاب میکردند که این نگرانی را در خود به حیداق برسیانند.
سارا در این زمینه میگوید« :ی بار یکی از همکالسیهای سابقم من را اینجا با وسیایلم دیید ،کیه
احساس خیلی بدی داشتم و ی لحظه احساس کردم تمام وجودم یخ زده و خیلی سیری خطیم را
عو کردم» یا زیبا که به خاطر پرداخت وام جهیزییه دختیرش در متیرو دسیتفروشیی مییکیرد
میگوید« :اگه خانوادۀ دامادم کسی من را در حال دستفروشی ببیند و به دخترم سرکوفت بزننید»
و مینا که از بیم اینکه دوستان دختیرش او را ببیننید مسییر خیود را بیه کیرج انتقیال داده اسیت:
«دخترم ،اصالً دوست ندارد کسی من را در این کار ببیند و به خاطر بچیهام هیم کیه شیده متیروی
تهران نمیروم».

Liu
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هراس اجتماعی از برچسب منفی جامعه به خصوص دوستان و نزدیکان در تعیداد زییادی از زنیان
دستفروش باع بات رفتن استرس وترس از آبرو و مهمتر از همه پوشاندن هویت ظاهری و در واق
تالش برای ناشناخته ماندن شده است .ناشناخته ماندن و زدن نقاب بر چهره خیود دلیی محکمیی
اس ت که در خصوص احساس منفی نسبت به امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو قاب مشیاهده
میباشد.
-1احساس امنیت یا ناامنی

الف) مواجهه با برخوردهای مامورین مترو

زنان دستفروش به صورت روزانه با انواع خشونتهیای فیزیکیی ،روانیی ،جنسیی و میالی مواجیه
میشوند و سیاستهای قهری مسئوتن شهری در خصوص دستفروشی ،این خشونتها را شیدیدتر
میکند .به گفته خود این زنان بحرانهای اقتصادی ،افیزایش هزینیههیای زنیدگی و فشیارهایی کیه
مأموران شهرداری به دستفروشان بساطگستر در خیابان میآورند باع شده آنها زییرِزمین را بیه
روی زمین ترجیح دهند و در مترو امنیت بیشتری احساس کنند و بر اساس آنچه که در آرای بوزان
آمده است ،هر عام و پدیدهای که باع ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبسیتگی اعضیای یی
گروه شود ،هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدییدی بیرای امنییت اجتمیاعی آنیان قلمیداد
می گردد .این امر ممکن است منجر به سیرکوب آزادی عمی و ممنوعییت فعالییت کیاری در زنیان
دست فروش و ایجاد احساس ناامنی در آنان شود .همین امر نیز در فضای مترو نیز میتوانید صیادق
باشد .از آنجاییکه وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هیر جامعیه
است .مأموران و پلیس مترو در راستای نظمدهی به محیط مترو و پیشگیری از هرگونه هنجارشکنی
و اعمال مجرمانه و همچنین جلوگیری از سدمعبر اقدام بیه فعالییت میینماینید .وجیود میأموران و
پلیس در مترو مانند چاقوی دو لبه میباشد که از سیویی باعی احسیاس مثبیت امنییت اجتمیاعی
میشوند و زنان از این که در فضای مترو در امان بوده و از هر تعرضی مصون مییباشیند؛ و پلییس و
مأموران با متخلفین و کسانی که باع آزار زنان دستفروش مترو میشوند برخورد قهرییه خواهنید
داشت ،و از سوی دیگر برای ایجاد نظم و امنییت باعی نیاامنی فعالییت زنیان دسیتفیروش متیرو
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حضور روزافزون دست فروشان به خصوص زنان در فضای مترو کار مأموران را بیش از پیش سخت
مینماید و از آنجاییکه فضیای اقتصیادی جامعیه اجیازه ایجیاد بسیترهای مناسیبتیری بیرای ایین
دستفروشان را نمیدهد از اینرو دچار سیردرگمی در وظیایف خیود مییگردنید .هرازچنید گیاهی
دستورات تحکمی مبنی بر جم آوری دستفروشان صادر میگردد کیه موجیب تینش و نیاآرامیدر
فضیای متییرو شیده و مییأموران را وادار میییکنید کییه در مقابی مییردم رفتارهییای خشیونتآمییز بییا
دست فروشان داشته باشند و پس از مدتی این دستورات بیار روانیی نامناسیبی را ایجیاد مییکنید و
احساس امنیت اجتماعی را بهسوی حسی منفی در بین دستفروشان میگرداند و برخی از مسافران
نیز از برخورد آنان در جامعهای که ضعف اقتصادی وجود دارد معتر میشوند؛ همیین امیر باعی
میگردد ،روند پیشگیری و جلوگیری را کند و راکد گرداند.

می شوند و آنان همواره با هراس مواجهه با مأموران در حال فعالیت مییباشیند ،کیه خیود احسیاس
منفی امنیت اجتماعی دستفروشان را در بر دارد.
نرگس« :پارسال ،یکی از مأموران مترو ،من را کت زد و  0روز بیهوش بودم و بخشیی از صیورتم
آسیب شدیدی دید» ،راضیه « :برخورد برخی از مأموران با ما خیلی بد است و به ما فحش میدهند
و بیاحترامی میکنند ،».نرگس« :مأموران مترو خیلی رفتیار بیدی بیا میا دارنید و کییفهایمیان را
میکشند و وسایلمان را بههم میریزند ».سارا« :برخورد مأموران اصالً مناسب نیسیت و هییچ وقیت
فکر نمی کردم روزگارم به این خفت برسد که با مأموران مترو سر اجناسی که تمام سیرمایهام اسیت
درگیر شوم ».نمونههایی از این نق قولها است.
از سویی دیگر زنان دستفروش از مساعدت برخی از مأموران سخن میگفتند که ایین نییز خیود
طیفی بودن تعامالت مأموران مترو با دستفروشان را می رساند .زهره در رابطیه بیا کمی میأموران
میگوید« :چند وقت پیش یکی از همکاران آقا برام مزاحمت ایجاد میکرد که بیه میأموران گفیتم و
اونها هم باهاش به شدت برخورد کردند و دیگر در مسیر من پیداش نشد».
ب) قطار زنان محل امن
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شاخصه «زنانه بودن» محیط کسبوکار یکی از عوام اصلی است که بسیاری از زنان به دنبال آن
هستند ،چرا که از هر گونه آزار و پیشنهادات نامشروع در امان میباشند .دلیی انتخیاب بسییاری از
زنان دستفروش نیز همین امر عنوان میشود .نق های زیر نمونههایی از آن است؛ نرگس« :هر جیا
کار پیدا میکردم شوهرم ایراد میگرفت که محیطش مردونس امیا متیرو را بیه خیاطر زنونیه بیودن
فضایش ایرادی نگرفت ،خودم هم اینطوری خیلی راحتتر هسیتم ».و سیارا« :جاهیای زییادی کیار
کردم و همیشه با مردها و پیشنهاداتشون مجبور بهترک کارم میشدم اما در مترو واقعا امنییت دارم
و همه مشتریهایم خانمها هستند ،کار کردن در مترو را به کار کردن در محیطهیای دیگیرتیرجیح
میدهم».
احساس امنیت برای زنان در فضای مترو در واگنهای زنانه قاب درک است وگرنه همین احساس
در واگنهای مردان کامالً بر عکس میباشد .یکی از دستفروشان جوان که نام خیود را بییان نکیرد
اینگونه در مورد امنیت واگنها میگوید« :من همیشه در واگن بانوان اجناسم را میفروشیم ،یکبیار
از سر کنجکاوی رفتم در واگن آقایان .فکر کردم برای همسر یا دوستدخترشان خرید میکنند امیا
اینقدر اذیتم کردند و به بدنم دست زدند که تا چند روز گریه میکردم .فکر مییکردنید مین دنبیال
رابطه جنسی هستم .دوستم گفت فکر می کنی چرا هیچ کدام از زنان به واگن مردانه نمیروند؟ فکر
می کنی مشتری اجناسشان نیستند؟ زنانتیرجیح مییدهنید در دو واگین ابتیدا و انتهیای قطیار بیا
مشتریهای بسیار کمتر کار کنند تا با آزار مردان مواجه نشوند».
از طرفی زنان دستفروش در واگنهای مترو خود را ایمن از نوع برخوردهای تنید میاموران متیرو
میدانند .صدیقه« :مأموران مترو ،برخوردشان زیاد خوب نیست و با ما با بیاحترامیصحبت میکنند
و فقط وقتی در قطار هستیم از دست آنها درامانیم و کاری با ما ندارند».

-5شاغالن دیروز ،دستفروشان امروز

الف) شرایط نامناسب شغل پیشین

مهمترین دلی که زنان شاغ علت استعفا و ترک شغ خود میدانستند ،مسأله عیدم امنییت در
مشاغ بیرونی بود .قصد سوء استفاده جنسی ،نگاههای خریدارانه کارفرماها و مسئولین و مدیران در
مح کار و پیشنهادهای مختلف در این خصوص و شرط بقای شغ را تین دادن بیه خواسیتههیای
آنان می دانستند .بسیاری از زنان اعیم از مجیرد و مطلقیه پیس از آنکیه پیشینهادهای بییشیرمانه
تنفروشی به آنها داده و تن نداده بودند ،مورد آزارهای مختلف قرار گرفته و مجبور بهتیرک محی
کار خود شده بودند.
سارا« :قبالً فروشنده مغازه بودم ،اما بهخاطر اینکه امنیت نداشتم و صاحب کارم چشم بد بیه مین
داشت ،»...زهره « :نگاه کارفرماها خوب نبود و قصد سیوء اسیتفاده جنسیی داشیتند و هیر طیور کیه
دلشان میخواست رفتار میکردند؛ برای همین نتوانستم به کارم ادامه بیدهم» و افسیانه « :قیبالً در
ی شرکت منشی بودم و زمانی که مدیر آنجا فهمید مطلقه هستم به من پیشنهاد صیغه شدن داد،
و وقتی قبول نکردم با بدرفتاریها و بیادبی هاش بیه نیوعی مجبیور شیدم از کیارم اسیتعفا بیدهم»
نمونههایی از آن است.

زمینههای احساس امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو

با وجود آنکه با باز شدن فضای فرهنگی و دانشگاهی ،سطح تحصیالت در جامعه زنیان افیزونتیر
شده و توقعات و انتظیارات زنیان بیرای پیذیرش مسیئولیتهیای اجتمیاعی بیاتتر رفتیه ،امیا زنیان
نتوانستهاند سهم خود را از بازار کار کشور بگیرند؛ به نحوی که با داشتن توانمندیها و پتانسی های
باتیی که در حوزههای مختلف از خود نشان دادهاند ،آنچنان که باید به سیهم شایسیتهای از بیازار
کار دست نیافتهاند .به نظر میرسد که تغییر نوع نگاه به زنان و وجود نگاه سینتی و محیدود برخیی
سیاست گذاران نسبت به مقولیه اشیتغال و فعالییت زنیان از جملیه موانی اصیلی مشیارکت زنیان در
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی باشد .از سوی دیگر متأسفانه سهم زنان و احساس امنیت اجتماعی
در بازار کار گم شده و دتی متعددی از جمله تبعیض در محیط کیار ،سیاعات کیار طیوتنی ،نبیود
امنیت شغ لی ،دستمزد کم و شرایط نامناسب کار موجب شده تا بیازار کیار در چنید سیال اخییر بیا
بیمیلی زنان برای حضور در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی روبهرو شود کیه ایین امیر در کیاهش
سهم اشتغال زنان بیتأثیر نبوده است .از سوی دیگر وجود مشکالت اقتصادی نیاز به کار کردن زنان
را از بین نبرده و آنان را وامی دارد که به دنبال شیغلی باشیند کیه کمتیرین آسییب و مشیک را در
برداشته باشد .این زنان به گفته خود دستفروشی در مترو را برگزیدند؛ چیرا کیه بیا وجیود منزلیت
اجتماعی پایین ،اما بسیاری از مسائ مشاغ دیگر را ندارد و راحتتر میتوانند درآمد داشته باشند.
افسانه « :قب از این که به مترو بیایم در ی کارخانۀ داروسازی اطراف کرج منشی بودم .هم خیلیی
دور بود و هم حقوق خیلی کم میداد ».و شکوفه « :قب از اینکه در مترو کار کنم ،در یی شیرکت
منشی بودم ،اما حقوقم کافی نبود و ساعتهای زیادی را هم در مح کار بودم» نمونههیایی از ایین
نق قولها است.
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بعد مسافت و ساعت کاری زیاد با دستمزد اندک دلی بارز دیگری بود که زنان شیاغ را مجبیور
بهترک شغ کرده است .از آنجاییکیه بسییاری از زنیان دسیتفیروش دارای تحصییالت و حرفیه و
مهارت نبودند ،بیشتر در مشاغ خدماتی کار میکردند و همین امر آنان را به مسافتهای طیوتنی
سوق می داد و باع سختی بسیار و نارضایتی وترک کار شده بود .افسانه « :قب از اینکه بیه متیرو
بیایم در ی کارخانۀ داروسازی اطراف کرج منشی بودم .هم خیلی دور بود و هم حقوق خیلیی کیم
میداد».
نکته حائز توجه دیگر ،دستمزد اندک و نابرابر در اغلب محیطهای کاری بود که خود عاملی اسیت
که زنان دستفروش مترو شاغ دیروز به آن اشاره میکردند .شغ دستفروشی هرچند مشیکالتی
دارد و منزلت اجتماعیاش پایین است اما حداق از نظر درآمد دارای امنیت نسبی و رضایتبخشتر
از دیگر مشاغ است .زهره« :قب از اینکه در مترو دستفروشی کنم ،جاهای مختلفی کار کیردهام؛
اما حقوقشان کافی نبود ».و مریم« :چون معلم قراردادی بودم و حقوقم کم بود ،از آموزش و پرورش
خارج شدم ».نمونههایی از آن است.
از سوی دیگر نادیده گرفتن حقوق کاری در زنان شیاغ و سوءاسیتفاده از عیدم آگیاهی و فرییب
صاحب کاران بسیاری از زنان که عمر خود را در ی شغ گذرانده بودند پیس از ایینکیه مطالبیات
خود را طلب کرده بودند؛ راه به جایی نبرده و مجبور بهترک شغ و دستفروشی مترو شده بودنید.
شهین میگوید « :قب از اینکه به مترو بیایم  04سال در مطب ی دکتر کار کردم ،اما زمیانی کیه
فهمیدم کارفرمایم (دکتر) فقط  30سال سابقۀ بیمه برای من رد کیرده ،از آنجیا بییرون آمیدم و در
مترو مشغول به کار شدم».
ب) کسادی بازار کاری زنان تحصیل کرده

موان موجود بر سرراه اشتغال بانوان باع افزایش روزبهروز تعداد زنانی میشیود کیه در مشیاغ
غیررسمی فعال هستند .زنان تحصی کرده گرایش به بازار کار دارند ،اما در بسیاری از میوارد شیغلی
به دست نمیآورند .از طرفی درحوزههای رسمی نیز محدودیتهایی وجود دارد که مان از استخدام
آنها میشود .در نتیجه بانوان تن به برخی محرومیتها میدهند تا شیغلی بیرای خیود دسیت و پیا
کنند .همین مسأله موجب میشود تا زنان به مشاغ غیررسمی پناه ببرند .در بسیاری از موارد ایین
نیازبه کار ،نه تنها تفننی نیست بلکه برای گذران زندگی آنها بسییار مهیم و حییاتی اسیت .میریم:
«کاردانی روان شناسی دارم بازار کار رشتهام خیلی گرم نیست ،».سارا « :بازار کار برام نیسیت چنید
جا هم کار کردم به خاطر نبود امنیت برام ترک کردم و به مترو اومیدم ».و سیتایش« :بعید از کلیی
درس خواندن با داشتن مدرک کارشناسی ارشد ،چون بازار کار رشتهام اصالً خوب نیسیت ،در متیرو
دستفروشی میکنم .این شد عاقبت اون همه درس خوندن» نمونههایی از آن هستند.
-4چتر حمایتیِ زنانه

عوام بسیاری بهعنوان دتی مؤثر در اینکه زنان به مشاغ غیررسمی و دارای منزلت اجتماعی
پایین رو بیاورند وجود دارد ،که در یافته های پژوهش بیه بسییاری از آنهیا اشیاره شید .نیابرابری در
حقوق و مزایا ،نابرابری در فرصتها و پیامدهای نابرابر سیاستهیای تعیدی سیاختاری ،زنانیهشیدن

بخش غیررسمی اقتصاد و محرومیت زنان از امتیازات اشتغال رسمی ،کسیادی بیازار زنیان تحصیی
کرده و زنانه شدن فقر برای زنان سرپرست خانوار یا زنانی که به اجبار بیماری همسر یا بد سرپرستی
مسئولیت مخارج زندگی بر دوششان افتاده است ،راهی جز دستفروشی در مترو نیافتهاند و در واق
دستفروشی در مترو را تنها راه نجات و کسب درآمد دیدهاند و پناهگاهی برای تأمین مخیارج خیود
یافتهاند.
الف) نیاز و اجبار به دستفروشی جهت تأمین مخارج خانوار
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ادبیات پژوهشهای موجود درباره فقر نشان میدهد همواره مردان و زنان تجربههیای متفیاوتی از
فقر دارند .اما واهه زنانه شدن فقر در ابتدا در طی افزایش نسبت زنیان سرپرسیت خیانوار آمریکیا در
دهه  3140مطرح شد( .شالچی و عظیمی .)334 ،3111 ،سرپرست خانوار ،کلید تبعیض جنسییتی
و در نتیجه تأکید مهمی بر آزمون موضوعات فقر و جنسیت است .در نظرییه زنانیهشیدن فقیر ،فقیر
مالی و داشتن درآمد ،از مهمترین شاخصهای فقر است (شالچی و عظیمی .)331 ،3111 ،از سیوی
دیگر با توجه به موضوع احساس امنیت اجتماعی میتوان به نظریه آمارتیاسن 3با فقر قابلیتی ،اشاره
کرد؛ که توجه ما را به عوام غیرمادی نظیر :عوام فرهنگی ،اجتمیاعی و سیاسیی جلیب مییکنید.
آمارتیاسن ،جنسیت را یکی از محرومیتهای پایداری میداند که زنان همیواره از آن برخوردارنید و
همین نکته ،برداشت ذهنی آنها از رفاه را تحت تأثیر قرار میدهد و به تلقیهای محدود و انفعالی از
خود ،دامن میزند .کسب درآمد ،امکان اشتغال ،حق مالکیت و امکان تصمیمسازی در درون خانواده
جنبههای مهم آزادی زنان هستند .محروم بودن زن از آنها محروم کردن او از نقشآفرینی و عاملیت
است (میرویسینی .)34 ،3115 ،
اما در شرایط کنونی ،پیامد افزایش این نوع خانوادههیا ،فزونیی فقیر و آسییبپیذیری اجتمیاعی و
شیوع باتی فشارهای روانی در جامعه و افزایش زنان شاغ بهویژه زنان سرپرست خانواری که بیرای
گذران زندگی در مترو به دستفروشی میپردازند ،در مناسبات اجتماعی آشکار میشود .زنیانی کیه
جبر زمانه نقش آنان را افزایش داده و عالوه بر ایفای نقش خود بهعنوان ی زن ،باید نقیش نیانآور
خانواده را نیز به دوش بکشند .از طرفی از جنبههای مهم آزادی بیا وجیود نقیشآفرینیی سرپرسیت
خانوار همچنان محروم است .مهین« :شوهرم ورشکسته است و مستأجر هسیتیم؛ خیودم سرپرسیت
خانواده هستم و خرج خانه و کرایه خانه را از طریق دسیتفروشیی مییدهیم .امیا اینیو بگیم هنیوز
تصمیمگیریها تو خونه با شوهرمه .عالوهبر آن خودم هم سرطان سینه دارم و بایید بیهنحیوی پیول
داروهایم را تأمین کنم و همه این مخیارج را از طرییق دسیتفروشیی در متیرو مییدهیم» .راضییه:
« شوهرم فوت شده است و برای ادامۀ زندگی و تأمین هزینۀ تحصی پسرم ،در مترو دسیتفروشیی
میکنم» .رن وبوی اجبار به کار و وضعیت اقتصادی ضعیف در اکثریت زنان دستفروش مترو موج
می زد و هر ی قصهای برای خود دارد و گاهی از اینکه چتر حمایتیای یافته بودنید کیه شیرمنده

خانواده و فرزندان خود نشوند احساس رضایت داشتند و در واق احساس ذهنی این زنان در امنیت
داشتن در اجتماع و در فضای مترو احساسی مثبت بود.
 -6مزیتهای دستفروشی نسبت به مشاغل بیرونی
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اطالعات موجود نشان میدهد در کشورهای در حال توسعه اکثرییت زنیان فعیال اقتصیادی ،در
بخش غیررسمی مشغولاند .بخش غیررسمی برای زنان در مقایسه با مردان شغ بیشیتری ایجیاد
میکند .در بسیاری از کشیورها نسیبت زنیان کیارگر در بخیش غیررسیمی بییش از میردان اسیت،
(جعفریمهرآبادی و محمدزاده )301 ،3115 ،چرا که اکثر زنان شاغ در بخیش غیررسیمی بیرای
کم به وض اقتصادی خانواده ،خواسته یا ناخواسته هر شغلی را حتی با دستمزد کم مییپذیرنید.
در واق زنان به دلی احساس مسئولیت نسبت به اعضای خانواده خواستار کم به کسیب درآمید
خانواده هستند و اغلب آنان به دلی کمبود فرصت اشتغال در بخش رسمی وارد بخیش غیررسیمی
میشوند .به عالوه اغلب آنها فاقد تحصییالت و مهیارتهیای تزم بیرای اشیتغال در بخیش رسیمی
هستند .عوام متعدد دیگری نیز وجود دارند که زنان را مجبور به اشتغال در بخیش غیررسیمی و
مشارکت در سایر فعالیتهای کم درآمد میکند (جعفریمهرآبادی و محمدزاده .)301 ،3115 ،ایین
نظریات را میتوان در خصوص زنان دست فروشی که فاقد هرگونه مهارت و تحصی و شرایط کار در
مشاغ رسمی هست ،بیان کرد .اما از طرفی دیگر با زنانی برخورد داشته که تجربه مشیاغ رسیمی
را نیز دارند و اما طبق نظر دایان اِلسون 3در بح توسیعه ،میورد بییتیوجهی و غفلیت در جهیان و
کشورهای در حال توسعه قرار میگیرند .بیتوجهی به نقش زنان در کشورهای در حال توسیعه ،نیه
تنها موجب محرومیت جامعه از تالش و توانمندیهای ایین قشیر از نیروهیای اجتمیاعی در فرآینید
تحقق توسعه میشود ،بلکه موجب میشود که بهدلی تغییرات اجتماعی بهوجود آمده ایین قشیر از
جامعه به دلی فقدان زمینۀ ایفای نقش مفید ،مسیر غیرمناسب و بیثمری را در جامعه طی کننید.
(ناطقپور .)00 ،3114 ،و در واق آنان نیز به بخش غیررسمی روی آورند.
موضوع بسیار حائز اهمیت که باع ترک شغ بسییاری از زنیانی کیه در بخیش رسیمی مشیغول
بودند ،شده است؛ مسأله عدم احساس امنیت جنسی بوده است .ریسیکن و پاداویی  0معتقدنید کیه
فشارهای جنسی در محیط کار از سوی کسانی اعمال میشود که در موقعیتی باتتر قرار گرفتهاند و
زنان بیشتر از مردان احتمال دارد که آماج آزارهای جنسی قرار بگیرند .آنان معتقدند که نابرابری در
قدرت ،آزار جنسی را تسهی میکند و تحت تأثیر قرار میدهد ،زیرا مردان در محیط کار میوقعیتی
برتر را اشغال میکنند و آزار جنسی برای مردانِ سوء استفادهگر پدیدهای بسیار عادی اسیت (نیواح،
 ،300 ،0001به نق از صادقی فسایی و تریجانی .)334 ،3110 ،مصاحبه از زنان شاغ دییروز نییز
همین امر را تأیید میکند که فشارهای جنسی از سوی کارفرماها و مدیران ،فضیای نیاامنی را بیرای
آنها ایجاد و مجبور بهترک مح کار خود شدهاند.

Diane Elson
Reskin & Padavic
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با توجه به نظرات گفته شده دلی افزایش روزافزون زنان دستفروش مترو ،مزیتهایی اسیت کیه
این شغ نسبت به مشاغ دیگر در بیرون از مترو دارد .در بین صحبتهای زنیان دسیتفیروش بیه
مزیتهای بسیاری اشاره می شد که شاید کمتر در مشاغ دیگر وجیود داشیت و در واقی احسیاس
ذهنی و عینی امنیت اجتماعی در این شغ را علت گرایش بیش از حد زنیان بیه دسیتفروشیی در
مترو میدانستند .در زیر تعدادی از جذابیتها و مزایای دستفروشی در مترو را بیان میشود:
الف) دستمزد مکفی

ب) عدم لزوم پرداخت باالسری و فقدان کارفرما

نگاه دیگری به درآمد زنان دستفروش در این است که ،تمام سود حاص از فروش برای خودشان
بوده و پرداخت بخشی از درآمد به کارفرما را در این شغ ندارند و این موضیوع بسییار رضیایتبخش
میباشد .راضیه و مهین میگویند« :اجناسم را هر روز از بازار بزرگ میخرم و در مترو میفروشیم».
و فروشندگانی که اذعان میدارند « :اجناسمان را که با سرمایۀ خودمان و نقدی از بازار میخیریم و
در مترو میفروشیم و ک سود هم برای خودمان هست».
مزیت دیگری که میتوان در خصوص دستفروشی بیان کرد ،نداشتن کارفرما ،مسیئول و میدیر و
یا هر مرجعی است که نیاز به پاسخگویی بدان باشد .فقدان کارفرما از نگاه دیگر باع مصونیت زنان
از فشار پیشنهادها و آزارهای جنسی نیز می شود؛ و در واقی بیه گفتیه خیود فروشیندگان نداشیتن
آقاباتسر و استقالل کام در کار یکی از مزایای شغ دستفروشی در مترو به شمار میآیید .عفیت:
«از این که تزم نیست به کسی جواب پس بدهم و بازخواست بشوم خیلی راضیم ».و مریم« :هر جیا
کار می کنی باید تن و بدنت بلرزه که کارفرما حرفی بهت نزنه و درخواست بی شرمانه بهت نده ،امیا
اینجا کسی به کسی کاری نداره ».نمونههایی از این نق ها است.
ج) عدم نیاز به سرمایه اولیه باال

امروزه برای راه اندازی مشاغ مختلف نیاز به سرمایه میباشد و حتیی اجیاره یی دکیه کوچی
نیازمند پرداخت اجاره بها است .مترو فضایی را ایجاد کرده است که دستفروشان بهصیورت سییار و
بدون پرداخت هیچ گونه کسورات درآمدی به کار خود مشغول شوند و روزانه فقط با خرید ی بلیط

زمینههای احساس امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو

زنان شاغ بر اساس شواهد تجربی و تحقیقات انجام شده درکشورهای مختلف عمدتاً در مشیاغ
عمومی که دارای دستمزد کمتری هسیتند متمرکیز گردییدهانید (گییدنز001 ،3111 ،؛ بیهنقی از
رستمی.)51 -55 ،3111 ،
دستمزد اندک و نابرابر در اغلب محیطهای کاری عاملی است که زنان دستفیروش متیرو تهیران
هم به آن اشاره میکنند .اینکه شغ دستفروشی هر چند مشیکالتی دارد و منزلیت اجتمیاعیاش
پایین است اما حداق از نظر درآمد رضایتبخشتر از دیگر مشاغ است و همچنین بیا کیم و زییاد
کردن زمان و فعالیت و مهارت در تبلیغ و  ...میتوانند درآمد خود را افزایش دهنید و براسیاس نییاز
خود قابلیت تغییر دارد .نق های سکینه« :از درآمدم راضیی هسیتم و ماهانیه بیین  0تیا  5میلییون
تومان درآمد دارم .و به نسبت کارم میتونم درآمدم رو تغییر بیدم ».و زهیرا « :خیدا را شیکر نسیبتاً
راضی هستم .به اندازهای کار میکنم که بتونم اندازه کرایه خونه در بیارم ».نمونههایی از آن است.

وارد مح کار خود شوند ،همین امر یکی از دتی جذابیت این شغ میباشد .افسیانه« :بیه خیاطر
این که پول برای اجارۀ مغازه نداشته ام و در مترو هم نیازی به پرداخت کرایه و مالیات ندارم ،اینجیا
دستفروشی میکنم» ،زهرا و صدیقه« :تا زمانیکه بتوانیم پولی برای اجیاره یی مغیازه پیسانیداز
کنیم ،اینجا کار میکنییم ».و عصیمت« :لییف و اسیکاچی را کیه خیودم در طیول مسییر از مییدان
حسنآباد کاموای آن را میخرم ،در مترو میبافم و میفروشم ».نمونههایی از این نق ها هستند.
د) عدم نیاز به تخصص و تحصیالت
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از نگاهی دیگر امروز ورود به هر شغلی دارای شرایط بسیاری است و همین امیر باعی مییگیردد
صفهایی برای ورود به مشاغ ایجاد شود .محدودیتهای تحصیلی و مهارتی و همچنین آزمونهای
استخدامی و در نهایت نداشتن ی رابط و معرف شانس ورود به کار را دشوار ساخته اسیت .مزیتیی
که بسیار از فروشندگان مترو بدان اشاره داشتند ،فقیدان محیدودیت در ورود بیه دسیتفروشیی در
مترو بود .شغلی که از هر قشر و سن و تحصیالتی میتوانند وارد آن شیوند و هییچگونیه سیفارش و
رابطی نیاز نمیباشد ،و تنها ی اراده کافیست .نق های عفت« :بعد از ی مدت که دیدم سود کارم
خوب است و همان لحظه پولم را میگیرم و خیلی راضیم از اینکه با بیسوادی خیلی راحت درآمد
دارم ».و آذر« :الهی شکر ،همین که بیمنت دیگران روز را شب میکنم و دستم جلیوی کسیی دراز
نیست .از کارم راضی هستم بدون هیچ پارتی و پولی اومدم و کار میکنم» ،نمونههایی از آن است.
ه) انعطاف در ساعت کاری

یکی از جذابیتهای کار در مترو که بسیاری از زنان دستفروش از آن به خیوبی ییاد مییکردنید،
انعطاف در ساعات کاری و استقالل در آن بود .در کمتر شغلی ساعت کاری تعیین نمیشود و افیراد
می توانند به راحتی در هر زمانی که خود تشخیص میدهند به مح کار خود بروند .قابلیت انعطیاف
در ساعت کاری با توجه به طوتنی بودن کار مترو از ابتدای صبح تا ساعات پایانی شب ،ایین امکیان
را به فروشندگان میدهد در هر روز و زمان که خود میخواهند اقدام به کار نمایند.
صدیقه « :خیلی از کارم راضی هستم؛ چون اختیارم دست خودم است و زمانم دست خودم است و
راحت میتوانم بچههایم را حمایت (ساپورت) کنم» و طاهره« :از این بابت کیه سیاعت کیارم دسیت
خودم است و مجبور نیستم به کسی جواب پس بدهم و اختیارم دست خیودم اسیت خیلیی راضیی
هستم ».نمونههایی از این ابراز رضایت را دارند.

نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف درک تجربه زیسته زنان دستفیروش متیرو دربیاره زمینیههیای احسیاس
امنیت اجتماعی به بررسیی نگیرشهیا و احساسیات و تجربیه  01نفیر از زنیان دسیتفیروش متیرو
میپردازد .فمینیستهای اثباتگرا ،طیفی از احساسات مثبت و منفیی را متوجیه امنییت اجتمیاعی
میدانند .شش مقوله اصلی بهدست آمده از مصاحبهها را میتوان مرتبط با با این دو دسته احسیاس
دانست .این تقسیمبندی در نمودار شماره ( )3نشان داده شده است.

بوزان مراودات اجتماعی را از جمله زمینههای مثبت احساس امنیت میداند .نتیایج ایین تحقییق
نیز متناسب با این نظریه تعامالت دستفروشان را با گروه همکاران ،مسافران ،بازاریان و مغیازهداران
در احساس مثبت امنیت اجتماعی مؤثر دانسته است .پژوهش حاضر چتیر حمیایتی زنانیه را جهیت
تامین مخارج خانوار برای زنان مسئول تامین مخارج خانواده از زمینههیای مثبیت احسیاس امنییت
اجتماعی معرفی کرده است که این برداشت با یافتههای رفعتجاه ( )3114همراستا است .از طرفی
مزیتهای دست فروشی زنان در مترو زمینه مثبت احساس امنیت اجتماعی برای آنان معرفی شیده
است .این زمینهها با نتایج تحقیق بنیفاطمیه و همکیاران ( )3114هیمسیو اسیت .نابسیامانیهیای
مشاغ خارج از این محیط برای مغازه داران و کاسبان دیروز و نییز زنیان و دختیران تحصیی کیرده
شرایطی ایجاد کرده است که امنیت شیغلی و اجتمیاعی خیود را در قبیال دسیتفروشیی در متیرو
دیده اند .این موضوع با نتایج تحقیق ابراهیمی لوییه ( )3114و صیادقی فسیایی ( )3113هیمخیوان
است .برخی از زنان دست فروش مترو ،از شناخته شدن در آن مح هراس دارند و به همین دلی از
نقابی موسوم به نقاب ناشناختگی استفاده می کنند .از طرفی حضور مأموران مترو و برقراری نظیم و

زمینههای احساس امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو

نمودار :۹زمینههای احساس امنیت اجتماعی دستفروشی زنان در مترو

امنیت ،زمینه ای دو لبه برای امنیت اجتماعی زنان دستفروش متیرو بیهشیمار مییآیید .از سیویی
احساس مثبت ایجاد امنیت اجتماعی در مقاب هرگونیه تعیر ناشیی از حضیور آنیان و از سیویی
اعمال قوانین زمینه ای برای ایجاد نظم در مترو ،احساس ناامنی شغلی برای آنیان ایجیاد مییکیرد و
خشونتها و برخوردهای مأموران در خارج در واگنهای زنان ،امنییت را از آنیان تیا حیدودی سیلب
میکرد .مزیتهایی چون عدم خشونتهای جنسی علیه زنان ،درآمد مکفی ،فقیدان کارفرمیا و حیق
باتسری ،عدم کسورات قانونی ،انعطاف در ساعت کار ،عدم نیاز به تخصص و مهارت خاص ،منطبیق
با پژوهشهای بنیفاطمه ( ،)3113ابراهیمی لوییه ( ،)3114رفعیتجیاه ( )3114و صیادقی فسیایی
( ،)3113محیط مترو را به فضایی امن برای زنان دستفیروش تبیدی کیرده اسیت؛ و زمینیههیای
مطلوبی را در جهت احساس امنیت اجتماعی نسبت به بسیاری از مشاغ بیرونی را فیراهم سیاخته
است.
پیشنهادهای کاربردی
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بر مبنای نتایج تحقیق و برای ارتقای مؤلفههای مختلف احساس امنیت اجتماعی زنان دستفیروش
متروی تهران و سایر افراد و مشاغلی که متأثر از آنها میباشند پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 -3نتایج مصاحبههای انجام شده با مصاحبه شوندگان در تحقیق ،نشان داد که در میواردی ،امنییت
زنان دست فروش مترو توسط مأموران و پلیس مترو و بعضی از مسافران و دستفروشان میرد متیرو،
با تهدیداتی مواجه شده است ،توجه به مبح امنیت و آسیبهای احتمالی دیگیری کیه در کمیین
زنان دستفروش مترو میباشد ،به مسئولین پیشنهاد میشود.
 -0بر مبنای مصاحبه های انجام شده مشخص شد که بسیاری از زنان دستفروش به دلی این کیه،
باید مالیاتها و اجارههای سنگینی را برای واحدهای صنفی خود بپردازند ،از فعالیت در آنها امتنیاع
میورزند و حضور در مترو را برای فروش اجناس خود ترجیح میدهند .از اینرو پیشینهاد مییشیود
دولت با ایجاد غرفه و واحدهای فروش سازمانیافته و گرفتن مالیات متعادل از این افراد ،نهتنها ایین
دستفروشان را به نوعی سازماندهی کند ،بلکه بر فعالیتهای آنها نیز نظیارتهیای تزم را داشیته
باشد.
 -1اطالعات بهدست آمده از مصاحبههای انجام شده با مصاحبهشوندگان ،نشان داد که تعداد زیادی
از زنان دست فروش مترو ،زنان سرپرست خانواری هستند که به دلی طالق ،فوت یا از کار افتیادگی
همسر برای امرار معاش و تأمین هزینههای زندگی به دستفروشی در مترو مشغول شدهاند .در ایین
زمینه به مسئولین پیشنهاد مییشیود کیه بیا اعطیای وام و تسیهیالت کیارآفرینی و فیراهم کیردن
بازارچههای دایمی و تعبیه منیاطقی در نزدیکیی متیرو بیرای اسیتقرار آنهیا ،عیالوهبیر حفیظ شیأن
دستفروشان ،با کاهش تراکم این قشر ،در راستای تأمین آرامش مسافران مترو گام بردارند.
 -5نتایج تحقیق حاکی از ناخرسندی برخی از مسافران متیرو از حضیور و تیردد دسیتفروشیان در
فضای محدود واگنها است .این مسافران علت ناخرسندی خود را ایجاد سروصدای اضیافی ناشیی از

تبلیغات دستفروشان و نیز مزاحمت آنها بهواسطه تردد زیاد در محدوده واگینهاسیت .البتیه کی
ناظران بیرونی شام مسافران و مأموران و پلیس مترو از لزوم پاتیش چهره مترو از حضور بییروییۀ
دست فروشان نیز سخن به میان آوردهاند .بر این اساس پیشینهاد مییشیود طیرح سیاماندهی زنیان
دستفروش به صورت جدی در دستور کار مسئولین شهری قرار گیرد .سیاماندهی بیهمفهیوم ایجیاد
سازوکار مناسب برای فعالیت این گروه از دستفروشان است نه صرفاً اقدام قهری با آنها یا برخیورد
به طور کلی سلبی که منجر به حذف این افراد از فعالیت اقتصادی گردد .بهنظر مییرسید مسیئولین
شهری باید به این گروه از دستفروشان نگاه صنفی خاصی داشته باشیند تیا بتواننید بیا اسیتفاده از
حمایت های دولتی و بیمه به ساماندهی وضعیت آنان بپردازند و از بیهنجاری و بیینظمیی در ایین
خصوص جلوگیری نمایند.
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