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 چکیده
نگاران این مقاله، با تکیه بر روش مبنایی )نظریۀ گراندد تئوری( و با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی با روزنامه

رغم مشکالت این حرفه  نگاری علی پاسخ به این سؤال است که؛ چرا زنان ایرانی به روزنامه زن و مرد تهرانی در پی

های این پژوهش، نشان داد این شغل همچنان اقبال دارند؟ داده« پرمخاطره بودن»و « دستمزد پایین»مانند 

توانند برای  سطه این شغل، میوا کرده است. همچنین آنان به« استقالل مالی»نگاری، زنان را دارای تجربۀ روزنامه

های جامعۀ معاصر ایران مانند داشته باشند. همچنین ارزش« زنیقدرت چانه»تثبیت و ارتقای موقعیت شغلی خود 

این « شأن باالی اجتماعی»نگاری مانند های خاص حرفۀ روزنامه و ظرفیت« دموکراسی»و « حاکمیت قانون»

« عقاید شخصی»شکالت این حرفه مدارا و از ترک این شغل خودداری کنند. حرفه، به زنان یاری کرده است تا با م

شان بوده است.  نگارینگار برای ادامۀ کار روزنامهبخش دیگر زنان روزنامه عامل انگیزه« حمایت خانوادگی»و 

« بودنای حرفه»پژوهش حاضر، نشان داد آنچه بیش از همه زنان را مجاب کرده است که در این شغل بمانند؛ 

تنها علیه تبعیض  کند تا به شکل عملی، نه نگار بودن، آنها را ترغیب میتر، روزنامهآنان است. به تعبیر دقیق

 شود، حرکت کنند. نگار تحمیل میعنوان روزنامه جنسیتی، بلکه علیه تبعیضی که بر آنان به
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 مقدمه

علوم ارتباطات در ایران در سه دهۀ اخیر، با  نگاری و تحصیل در رشتۀبه روزنامه 1تمایل زنان

راد  یافته است. اعظم راود داری افزایشتوجه به رشد تحصیالت دانشگاهی زنان به شکل معنا

هزار خبرنگار  2طبوعات را آمار حضور زنان در عرصۀ رسانه و م 1996)استاد ارتباطات( در سال 

درصد دانست و گفت با اینکه خبرنگاران زن از نظر تعداد بیش از 21شده؛ یعنی،  رسمی ثبت

سازی از زنان را به واقعیت تبدیل کنند. تحقیق ایشان  اند تصویر مردان هستند، اما نتوانسته

ها هم  ر روابط عمومیدهد تعداد زنان شاغل د ها نشان می درباره حضور زنان در روابط عمومی

سیاه(، خدماتی  بیش از مردان است. ایشان با تفکیک مشاغل در سه دستۀ کارگری )یقه

نامگذاری کرد و « صورتی یقه»سفید( مشاغلی را که زنان در آن حضور دارند، مشاغل  )یقه

و شود که پایگاه  به مشاغلی اطالق می« صورتی مشاغل یقه»توضیح داد که در ادبیات نظری، 

 (. 1996تر است )بولتن نیوز،  سفید پایین جایگاه آن از مشاغل یقه

تبعیض »، «رضایت شغلی»، «های اجتماعی محدودیت»دهند که  تحقیقات، نشان می

میزان دستیابی »و « امنیت شغلی»، «نگاری در ایران ارزیابی فرد از وضعیت روزنامه»، «جنسیتی

نگاران زن ارتباط معناداری  با ترجیحات شغلی روزنامه« نگاران زن های برابر روزنامه به فرصت

میزان »و « های کاری )شغلی(  محدودیت»، «های خانوادگی محدودیت»دارند و مسائلی چون 

رابطۀ معناداری در ترجیح شغل « نگاران زن شفافیت قانون مطبوعات از نگاه روزنامه

ای ن درحالی است که مشکالت عمده(، ای1991نگاری بر دیگر مشاغل نداشت )معینی،  روزنامه

ترین مشکالت این حرفه؛ نخست ناامن  نگاری وجود دارد. سه مورد از مهمبر سر راه روزنامه

                                                            
درصد و  61تأمل است. در کنکور دکترا سهم زنان  در همین راستا نگاهی به موقعیت اجتماعی زنان در ایران قابل 1

درصد بود. این  ۵۱درصد و مردان  1۱درصد است. تا پیش از این، سهم زنان در پذیرش کنکور دکترا  21مردان 

شناسی ارشد است. زنان در بستر فرهنگی کشور با دهندۀ افزایش میزان حضور زنان در دورۀ دکترا و کار رقم نشان

های کارشناسی و کارشناسی ارشد و در مقطع کنونی در دورۀ دکترا  ها در دهۀ هشتاد در دورهتمام محدودیت

ها، آغاز شد و امروز با  سعی در افزایش سهم حضور خود در دانشگاه دارند. موجی که از دورۀ کارشناسی در دانشگاه

اکنون نسبت دختران و  ، هنوز ادامه دارد. هم88صدی سهم زنان در کنکور دکترا نسبت به سال در 2۱افزایش 

درصد دختر  69درصد پسر و  ۱1پسران در کلیت نظام آموزشی کشور به شرح زیر است. در مدارس کشور، 

ان و پسران درصدی دارند و در دورۀ کارشناسی ارشد، نسب دختر 21هستند. در دورۀ کارشناسی دختران سهم 

مساوی است، اما اختالف در میزان سهم زنان و مردان در نظام آموزشی کشور از دورۀ دکترا و سهم آنان در 

های کشور  علمی در دانشگاه اکنون سهم زنان در عضویت هیئت شود. هم ها آغاز می عضویت در هیئت علمی دانشگاه

 (.1991بهمن  6درصد است )روزنامه شرق،  21تنها 
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ها ترین حرفهنگاری را در زمرۀ ناامن بودن این حرفه در میان مشاغل است؛ تا جایی که روزنامه

غلش را از دست بدهد، بسیار زیاد نگار شدانند؛ یعنی، احتمال اینکه یک روزنامهدر جهان می

درآمد است و وضعیت زنان در این طور خاص در ایران شغلی کم نگاری بهاست. دوم، روزنامه

های پایین شغلی مانند بیشتر زنان شاغل در مطبوعات، در رده تر از مردان است.میان بغرنج

اغلی چون سردبیری صفحه، نویسی یا خبرنویسی فعالیت دارند و کمتر از مردان در مشگزارش

کنند. همچنین آنان کمتر عضو تحریریه هستند. سردبیری روزنامه یا مدیرمسئولی فعالیت می

های ویژه رسانه ای )بهسومین مشکل، موضوع بیمه کاری و درمانی است که در مشاغل رسانه

 (. 199۱پور، پور و معنوی غیردولتی( وضعیت نابسامانی دارد )رجب

های فمنیستی است؛ امری که  دلیل خیزش اندیشه نگاری، بهدند اقبال به روزنامهبرخی معتق

های زنان، بلکه  تنها در نوشته نگار دیده شده است. این امر، نه از گذشته تاکنون در مطبوعات زن

در نامگذاری مطبوعات زنان نیز آشکار است. خیزش فمنیستی در پی ارتقای موقعیت زنان، 

)باغدار دلگشا، تماعی زنان با مردان و طرح مطالبات اجتماعی زنان است برابری حقوق اج

نگاری و خبرنگاری  ها و نظرهای زنان در عرصۀ روزنامه با این نگاه، بررسی دیدگاه(. 1998

 ضرورتی جدی برای دریافت وضعیت کنونی آنها در عرصۀ رسانه است. 

ایت به مشکالت خاص و عام در این پژوهش، در پی آن هستیم که بدانیم که با عن

روز به تعداد زنان در این بهنگاری برای زنان، علت اقبال به این حرفه چیست؟ و چرا روز روزنامه

نگاری، زنان  های گوناگون شغل روزنامه چرا با وجود سختیشود؟ و درنهایت حرفه افزوده می

 مانند؟ نگار در این حرفه می روزنامه

 مبانی نظری

های مختلف پژوهش برای رسیدن به  ها، ضروری است از شیوه برخی داده منظور کشف به

 های نمونه را بررسی نماید.  هایی که بتواند عمق دیدگاه ها استفاده کرد. روش پاسخ

های کیفی، توسعۀ بیشتری  آوری به روش های کمّی، روی دلیل ناکافی بودن روش امروزه به

های پژوهشگر با رویکردهای  دلیل ورود افکار و اندیشه ا بهه پیدا کرده؛ هرچند که دراین نوع روش

های با توجه به ماهیت انسانی، امکان  ذهنی خاص، اشکاالتی را ایجاد کند، اما این نوع روش

شناختی، بهتر است پژوهشگر عالوه  کند. به طورکلی از نظر روان دار می ها را معنا رسیدن به پاسخ

دهد، خود نیز از نوعی اشنایی با محیط آنها جهت  پرسش قرار می هایی را مورد بر اینکه نمونه
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ای امکانی از این  درک بهتر از مسائل را داشته باشد. از این رو روش گردندد تئوری یا روش زمینه

رو را برای این پژوهش فراهم ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است. این روش، ضمن آنکه 

ایجاد کرده، بستری برای تولید نظریه نیز هست. هرچند که برخی رویکردی برای انجام پژوهش 

 صورت راهنما در این روش مورد استفاده قرار گیرد.  تواند به های نظری می داده

معروف است، روش تحقیقی برآمده  GTMیا  GTA ای که به  گرانددتئوری یا نظریه زمینه

دوم سدۀ بیستم است.  اگو طی اوایل نیمههای علوم اجتماعی در دانشگاه کلمبیا و شیک از سنت

هایی چون نظریه بنیانی، نظریه مبنایی، نظریه برپایه،  در خصوص ترجمه آن به فارسی معادل

کار گرفته  ای به محور و نظریه پایه بنیاد، نظریه بازکاوی، نظریه داده ای، نظریه داده نظریه زمینه

جای اینکه از نظریۀ خاصی  ها؛ یعنی بهنظریههاست و نه  شده است. مسیر کار منبعث از داده

شود. بنابراین آوری میهایی است که در مورد موقعیتی خاص جمع گاه ما داده آغاز کنیم، تکیه

جای فرضیه  شود و به جای اینکه با تئوری آغاز شود، به تئوری ختم می ای به نظریۀ زمینه

  (.12۱: 199۵سازی است )فراستخواه،  آزمایی، فرضیه

شود و این امکان را دارد که با  طور کامل درگیر می در این روش، محقق با موضوع مطالعه به

طور رفت و برگشتی میان  آوری کند و بهها را جمع های متعدد و متنوع اطالعات و داده روش

لید ها را دوباره تحلیل کند. این روش با تأکید بر مصاحبه و مشاهده برای تونظریه و میدان، داده

کنندگان در تحقیق، روشی  های تجربی، جذب پژوهشگر در میدان و جلب اعتماد مشارکت داده

مناسب برای این پژوهش است. این روش، هم ابزاری است برای ایجاد نظریه و هم تکنیکی است 

کند تا آن را بعداً  برای انجام پژوهش کیفی. در این روش، هرگز پژوهش از یک نظریه شروع نمی

شود تا آنچه متناسب و  ت کند، بلکه پژوهش از یک دورۀ مطالعاتی شروع و فرصت داده میاثبا

 (. 1999مربوط به آن موضوع است، خود را نشان دهد )روشندل و دیگران، 

های تحقیق رابطه  ها با روش رو با عنایت به اینکه در تحقیقات اجتماعی، نظریه از این

ای  های تحقیق نیز دچار تغییرات عدیده ای مطرح شده، روشه تنگاتنگی دارند، مطابق با نظریه

 ای بستری دوسویه برای نظر وروش است.  اند. نظریۀ زمینه شده

 مطالعات پیشین

 های داخلیپژوهش

رابطه گرایش سیاسی »با عنوان  1992شرافت و احمد شکرچی در پژوهشی در سال شمیم 

اند که نشان داده« هاضور زنان در روزنامهنگاری با ح ها و هنجارهای شغلی روزنامه دولت
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نگاران زن با زنان رقابت بیشتری داشتند. زنان در محیط کار، دیگر همکاران زن خود را  روزنامه

که برای مردان، رقابت محدود به رقابت  کردند، درحالیرقیب جنسی یا رقیب کاری تلقی می

نگار  شده زنان روزنامه ترفندهای شناختهاز « البی جنسیتی»کاری بود. براساس این پژوهش، 

برای ارتقای موقعیت خود بود. این امر، موجب رشد بادکنکی در برخی زنان و ارتقای آنها به 

کفایتی برخی مدیران زن و تجربه  نگاران، این عامل را علت بی شد. روزنامه های باالتر می سمت

ای برای ارتقای مقام، عرصه را برای نین نحوهدانستند. چ بد آنها هنگام همکاری با زنان مدیر می

کرد. همچنین براساس این پژوهش،  تر می اند، تنگ زنانی که با تالش خود رشد پیدا کرده

شوند.  شود، زنان بیش از مردان دچار دلهره می که سخن از تعدیل نیروی کار می هنگامی

یاز و کار زیاد در زنان هستند، هنگام مدیران که نگران ازدواج، بارداری و ترک کار به علت عدم ن

شود تا زنان برای بقا بیشتر  دهند. این امر، موجب می تعدیل نیرو زنان را بیشتر مدّنظر قرار می

 (. 1992شکرچی و شرافت، تالش کنند و با زنان دیگر رقابت بیشتری داشته باشند )

 1981-1991های  هادی خانیکی در گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران طی سال

نگاری در شهرهای مختلف ایران متفاوت است. حضور زنان در حرفۀ روزنامهاست که نشان داده 

های گلستان، زنجان و خراسان جنوبی بیشترین روزنامهاستان 1982براساس این گزارش سال 

قی، های کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان شردرصد و استان21نگار زن را با آماری حدود 

 اند.  درصد داشته11نگار زن را با آمار حدود اردبیل و قم کمترین میزان روزنامه

دهد که  یافته است، تحقیقات نشان می نگاری افزایشبا اینکه حضور زنان در حرفۀ روزنامه

بخش های جنسیتی و جماعتی مناطق مختلف ایران رضایت اوّالً این تعداد همچنان در ترکیب

رنگ است. حضور زنان  نگاری همچنان کمهای باالی روزنامهحضور زنان در پست نیست و ثانیاً

هایی  بسیار کم بوده است و تعداد مدیران زنِ روزنامه 1981ها در سال در عرصۀ مدیریتی رسانه

لحاظ  اند. تعداد زنان بهدر حد یک یا دو نفر بوده« اعتماد ملی» و « تهرانِ امروز»نظیر روزنامۀ 

های مطبوعاتی جهان امروز تناسب ندارد و ترکیب  وضعیت عینی و اجتماعی با فعالیتکمّی، 

تنها با ترکیب جنسیتی،  جنسیتی مدیریت، نیروی کار، تعداد و شمارگان مطبوعات زنان نه

اجتماعی و فرهنگی زنان سازگار نیست، بلکه حتی امیدبخش هم نیست. او تعداد زنان را در 

 (. 9۱۱: 1996حدود دانسته است )خانیکی و دیگران، عرصۀ مدیریتی بسیار م

کار  دهد که با وجود به نشان می بررسی تطبیقی مشارکت اقتصادی زنان در ایران، ترکیه و مالزی

لحاظ تحصیلی و اجتماعی، حضور فعالی در اجتماع  ای، زنان بهنگرفتن زنان در مشاغل کلیدی رسانه



911 1611/ پاییز  26 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

« دسترسی به آموزش عالی»آنان در « گسترش حضور»و « الیگرایش زنان به آموزش ع»اند. داشته

 (. 86: 1991ها و تحوالت خاص سه دهه اوّل بعد از انقالب اسالمی است )نژادبهرام،  از ظرفیت

در عرصۀ مدیریت زنان رتبه ایران  1989براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 

 . 1(111: 1991بوده است )نژادبهرام،  112

های پیش روی زنان ها و چالشفرصت»ای با عنوان الهام معینی در پایان نامه 1991سال 

نگار زن شاغل در  روزنامه 122پیمایشی با مشارکت با « نگاران زن شهر تهرانروزنامه

، «اطالعات»، «گسترش صنعت»، «تماشا»، «ایران»، «روزگار»، «خبر ورزشی»های  روزنامه

نشان داد؛ « همشهری»و « آفتاب یزد»، «جام جم»، «فرهیختگان»، «شرق»، «ابرار»

نگاری  های اجتماعی، رضایت شغلی، تبعیض جنسیتی، ارزیابی فرد از وضعیت روزنامه محدودیت

نگاران زن، با ترجیحات  های برابر روزنامه یابی به فرصت در ایران، امنیت شغلی و میزان دست

های خانوادگی،  ند و مسائلی چون؛ محدودیتنگاران زن ارتباط معناداری دار شغلی روزنامه

نگاران زن، رابطۀ  های کاری )شغلی( و میزان شفافیت قانون مطبوعات از نگاه روزنامه محدودیت

 (. 1991نگاری بر دیگر مشاغل ندارد )معینی،  معناداری در ترجیح شغل روزنامه

نشان داده « رانموانع مشارکت سیاسی زنان در ای»نتایج پژوهش کتاب  1988در سال 

 91حضور زنان در مطبوعات ایران در دو دهۀ اخیر، رو به افزایش بوده است و در دهۀ است که 

مورد از این نشریات  292های ایران صادر شد که مجوز برای نشریه 212هزار و  9شمسی 

ز محققان، اند. از نگاه برخی دیگر انفر از زنان مدیرمسئول بوده 619امتیاز زن داشتند و  صاحب

برای زنان و « ایکلیشه»های  نقش« بازتولید»در « نقش رسانه»تنها نگاه مردساالرانه، بلکه  نه

 (. ۵8: 1988دارد )نژادبهرام، های پایین نگه می کار جنسیتی زنان را در پست تقسیم

نگاران را  درصد از کل روزنامه12از محسنیان راد، زنان  19۵1براساس تحقیقی در سال  

درصد و در سال 1۱به  19۵8دهند. به نقل از وزارت ارشاد این درصد در سال  شکیل میت

 (. 1996٬یافته است )المانیتور،  درصد افزایش62به  1988

                                                            
دهد که نرخ بیکاری زنان جوان همواره باالتر از مردان جوان  ایسه روند بیکاری جوانان به تفکیک جنسیتشان میمق1

تا سال  19۵۱های اخیر، این اختالف بیشتر شده است. همچنین نرخ بیکاری مردان از سال  بوده است و در سال

درصد و باالترین  ۵/19معادل  19۵۱ان در سال نزدیک به دو برابر شده است. کمترین نرخ بیکاری مردان جو 1982

 91تا سال  ۵۱درصد است. همچنین در مورد زنان نیز نرخ بیکاری در بازۀ زمانی سال  2/2۵برابر با  1981در سال 

در صد و نرخ بیکاری آنها  9/21برابر با  ۵۱سال در سال  29تا  1۱ترتیب، نرخ بیکاری زنان  این یافته است. به افزایش

 (. 1992درصد رسیده است )خبرگزاری ایسنا،  11به  96در صد و در سال  9/61برابر با  1991سال در 
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های اخیر، در  نگاری نیز در سال دهد عالقه به آموختن روزنامه همچنین تحقیقات نشان می

زن  1996باطات دانشگاه سوره در سال درصد از دانشجویان ارت81یافته است.  زنان افزایش

طلب در این سال، به شصت تا هفتاددرصد  های اصالح نگار در روزنامه اند. تعداد زنان روزنامه بوده

نگار در ایران، گسترده شدن شبکه  نیز رسیده است. از دالیل افزایش تعداد زنان روزنامه

ترمانه این شغل نسبت به دیگر مشاغل و نگار شدن، جایگاه مح واسطه روزنامه اجتماعی افراد به

 (. 1996همچنین استقبال مخاطبان از خواندن مطالب زنان است )المانیتور، 

 های خارجیپژوهش

دهد که زنان تحصیلکردۀ  شده است، نشان می انجام 1تحقیق دیگری که توسط چارلز کورزمن

های  . کورزمن که از دادهدانند طور عمیقی مدافع حقوق زنان می جوانِ ایرانی خود را به

های گوناگونی استفاده کرده است، معتقد است از آنجایی که فضای سیاسی جامعۀ  پیمایش

ای عجیب است. نتیجۀ یکی از ایران با گسترش فرهنگی فمینیستی مخالف است، چنین نتیجه

نشگاهی زیاد رشد روزافزون زنان دارای تحصیالت دا احتمال  های او این است که به  تحلیل

در زنان جوان ایرانی شده است و زنان نسل جدید، در خود حس  2«بسیج انقالبی»موجب یک 

بینند. کورزمن معتقد است تحصیل باعث شده است تا  تأثیرگذاری بیشتری بر جامعه خود می

وجود بیاید که با ساختارهای مردانه جامعۀ  به 9«خواهانه جنسیتیحس تساوی»در زنان یک 

این، مسائل اقتصادی امروز کشور  بر عالوه(. korezman,2008,321,وماً همخوان نیست )ایرانی لز

سو سوق داده است که احساس مسئولیت بیشتری در قبال خانواده خود  نیز زنان را به این

 داشته باشند. 

با صد زن  ۱«ای نیستهای خبر گریه در اتاق»در کتاب  2119در سال  6کریستین گیلجر

های  توانند به فرصت نگار آمریکایی مصاحبه کرده است و نتیجه گرفته است که زنان می روزنامه

شوند و کار  های خبر وارد می شغلی ارتقاء پیدا کنند. او نشان داده است که زنان زیادی در اتاق

های  ها و تفاوتانگاریی رغم وجود نادیده د که با اتکا به تجاربشان، بهکنند و این امکان را دارن می

 های مدیریتی ارتقا پیدا کنند.  تر، به جایگاهدستمزد و دسترسی سخت

                                                            
1 Charles Kurzman 
2 Revolutionary mobilization 
3 Gender-egalitarian 

4 kristian gilger 
5 Theres no crying in newsrooms 
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دهد، ناشی از طرز  های خبر رخ می دهندۀ آن است که مسائلی که در اتاق این کتاب نشان

 (.Gilger ،2119 :۵8)زنان ندارد  های تفکر و فرهنگ هر جامعه است و ربطی به ظرفیت

به بررسی و مصاحبه با « نگاری در امریکا و انگلستان زنان و روزنامه»کتاب دیگری با عنوان 

است و نتیجه گرفته است که زنان باید بدانند که آنها سوژه هم  نگاران زن پرداختهروزنامه

 ژه خبر هستنددنبال سوژه هستند، خود، سو هستند؛ یعنی عالوه بر آنکه به

(charmerz,steiliner.paemer ،2116 :۱ در بخش دیگری از این کتاب، نشان داده شده است .)

ها و نگاه جنسیتی مردان به زنان است که نگار، کنایه ترین مسائل زنان روزنامه که یکی از مهم

رای موقعیت شود زنان سردبیر یا دا شود و باعث می نفس زنان می زدن به اعتمادبه موجب صدمه

 (.111گریزی شوند )همان:  نوعی دچار زن ها به باال در روزنامه

 ( 2119) 9بیرلی  و گزارش2(1981برای یونسکو ) 1مارگارت گاالگرهای  گزارش

های  هان ثبت کرده است و سقفهای خبری در سراسر ج های جنسیتی را در سازمان موقعیت

 6است.  ای و سایر موانع نامریی را برای زنان مشخص کرده شیشه

( در پژوهش خود نشان داده است که خبرنگاران، سردبیران، 219: 2112) ۱لیندا استاینر

نظرها(، نژاد، طبقه، فرهنگ  مخاطبان، منابع جنسیتی هستند؛ همچنین دارای تجارب )نقطه

این، زنان و مردان لزوماً ساکن و  بر ای، نسل و لحظه تاریخی هستند. عالوه فهملی، فرهنگ حر

عنوان عناصر مخالف در یک جامعه  گر قلمروهای مخالف نیستند؛ یعنی نباید به آنها به کنترل

گرایانه برخورد کرد. وی با تأکید بر  نگاه کرد و در خصوص زنان نباید با رویکردهای جنسیت

نگار، معتقد است این مهم، برآیند نگاه ساکنین  ت ذاتی بر فعالیت زنان روزنامهنگاه عمومی تفاو

نگاری است و رویکردهای فمنیستی،  های مختلف در فضای اجتماعی و خصوصاً روزنامه اقلیم

ها نیست. آنها نیازمند نقد هستند و باید شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز  پاسخگوی این تفاوت

 رد توجه قرار گیرد. های خبر مو در اتاق

های  را داشت و در شاخص 88در گزارش سازمان ملل، ایران از نظر توسعۀ انسانی، رتبۀ 

(. براساس همین آمار، 2111رضازاده، کشور داشت ) 1۱۱را در میان  ۵2توسعۀ جنسیتی، رتبۀ 

                                                            
1 Gallagher, Margaret 

2 https://unesdoc. unesco. org/ark:/48223/pf0000047681 
3 Byrli 

4 Bailey, S. (2014, July 23). Who makes a better leader: A man or a woman? Forbes. Retrieved 

from http://www. forbes. com 

5 Linda Steiner 
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عنی در صد است؛ ی 8/2درصد است. این رقم برای مردان ۵/12کرده  نرخ بیکاری زنان تحصیل

فرصت شغلی برای مردان وجود دارد. امری که  9۵فرصت شغلی برای زنان،  11تا  8در برابر 

 ( 2112فر،  زاهدیدرصد است )61مؤید آن است که نرخ بیکاری زنان حدود 

منتشر شد،  1توسط انتشارات توریس 2119که سال « نگاری زنان و روزنامه»در کتاب  

های اصلی  تمزد، محدودیت شغلی و... از چالشمسائلی چون عدم ارتقاء، تفاوت دس

در این کتاب، با اشاره به تحقیقات پیشین و  2شده است. سوزان فرانکس نگاری معرفی روزنامه

ـ،  درصد است9۵که حدود  های برجستۀ امریکا ـ پایین بودن نرخ مشارکت زنان در روزنامه

که فرصتی برای حضور در رسانه ـ  رغم طی مدارج دانشگاهی نگار، به گوید زنان روزنامه می

وی همچنین وجود تفاوت در جنسیت ر ( frankes,2013,6ـ، امکان حضور مؤثر را ندارند ) است

 (..۱8pداند ) ا مانعی برای ارتقای زنان در رسانه از عوامل اصلی این مسئله می

نشان داد؛ هنجارهای مردانه بر فضای  211۵تغال در سال در پر 9تحقیقی در دانشگاه نوا

طور عادی  نگار، تجربۀ نابرابری مادی به نگاری سایه افکنده است و در میان زنان روزنامه روزنامه

 (. Lobo& others, 2017وجود دارد )

ص خبرنگاران آمریکا منتشر کرده است؛ در خصو 2121در سال  6تحقیقی که مؤسسه پیو

درصد آنها مرد 2۵درصد کارکنان اتاق خبر، سفیدپوست هستند و حدود ۵2نشان داد حدود 

بینی شد مسیر  های خبر، پیش رنگ زنان در اتاق هستند. در این تحقیق، با تأکید بر نقش کم

 های زیادی همراه است.  ارتقای شغلی آنها با دشواری

 روش پژوهش

پردازان این  های کیفی است و ازجمله نظریه ش نظریۀ مبنایی یا گراندد تئوری، ازجمله روشرو

نام برد. از جمله محققان  2)یا استراس( و ژولیت کربین ۱توان از آنسلم اشتراوس روش، می

های مختلف کدگذاری و تحلیل نظریۀ مبنایی کار کرده طور گسترده روی تکنیک دیگری که به

 (. charmers.2009 &2014)است  ۵ارماتزاند، کتی چ

                                                            
1 tauris 

2 Suzan frankes  
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4 Pew organizationn 
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ای که به پاسخ به سؤال کمک کند، روی آوری هر نوع دادهدر این روش، برای جمع

آوری اطالعات در ترین متدهای جمع شود. مصاحبۀ عمیق، از مهمهای کوچک مطالعه می گروه

یز مدّنظر قرار میآوری اطالعات، مرور ادبیات و پیشینۀ موضوع ناین روش است. در حین جمع

کند. در این روش، الزم نیست با افراد پرشماری مصاحبه شود، گیرد و به تبیین نتایج کمک می

شوند؛ زیرا محققی که از روش نظریۀ مبنایی ولی در ابتدای تحقیق نیز این تعداد قرارداد نمی

لِ آنها مسیر تحقیق را های تحقیق و تحلیدهد که داده کند، درهمان ابتدا، اجازه میاستفاده می

ها تکرار  مشخص کند. زمانی که محقق دریافت که نکته یا نکاتی مشترک در تمام مصاحبه

« اشباع نظری»شود، به اصطالح به نقطه شوند و نکته جدیدتری به فهم موضوع اضافه نمی می

خود را  کند و بحث آوری بیشتر اطالعات را متوقف میرسیده است. در این مرحله، محقق جمع

پذیراست. بسیاری از محققان حوزۀ علوم کند. نظریۀ مبنایی؛ روشی انعطافبندی میشکل

کنند، به نظریۀ مبنایی انتقاد دارند و به نتایج  های کمّی استفاده می اجتماعی که از روش

دهد  نگرند، اما این روش امکان می کند، به دیده شک میتحقیقاتی که این نوع روش آماده می

سائل و موضوعات جدیدی بروز کند که از آنها در ذهن محققان قبل از آن تصوری وجود م

نگاران زن همین دلیل، در این پژوهش، تصمیم گرفته شد موضوع ماندن روزنامه نداشته است. به

ها، تودۀ شان با این روش تحلیل شود. به این منظور، با کدگذاری مکرر داده ایرانی در حرفه

 (. 199۱گیرد )حسینی و لطیفی، ری از روابط و در نتیجه نظریه شکل میمحومفهوم 

ها دو نکته مورد توجه قرار گرفته است؛ اوّالً در این پژوهش، در مرحلۀ گردآوری اوّلیه داده

نگاری و زن اند. ارتباطات، تجربۀ روزنامهنگاری در ایران داشته محققان تحقیق، سابقۀ روزنامه

آوری و ناخواه در جمع آوری اطالعات، خواههمچنین مشاهدات آنها حین جمعبودن محققان، و 

خصوص گرایش ساختارگرایانه  ها تأثیر داشته است. در نظریۀ مبنایی بهکدگذاری و تحلیل داده

کار گرفته شود، این بخش از دخالت محققان در  که تحلیل در قواعد خاص خود به آن، مادامی

 شود.  می رسمیت شناخته تحقیق به

نگار  نکتۀ دوم، گفتگوهای غیررسمی این تحقیق است. اطالعات و تجربیات چند روزنامه

نگاران زن ایران از منابع مهم اوّلیه اطالعات این تحقیق بوده است.  پیشکسوت زن از روزنامه

شوندگانی است که بتوانند  های موضوع و انتخاب مصاحبه هدف از این گفتگوها درک حساسیت
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نگاران زنِ مشغول در مطبوعات تهران را نمایندگی کنند و حاضر به همکاری در این  نامهروز

 . 1پروژه باشند. درواقع این بخش، منبع مهم مشاهدات تحقیق را نیز تشکیل داده است

 در مرحلۀ اوّلیه براساس سه نکته اتخاذ شد: « انتخاب نظری»براساس این اطالعات، 

های  ترتیب داده این نگار نیز مصاحبه شد. به نگار، بلکه با مردان روزنامه مهتنها با زنان روزنا ـ نه1

تنها از نگاه زنان، بلکه از نگاه مردان نیز  نگاری نهمرتبط در حوزۀ اشتغال زنان در روزنامه

اند نیز مصاحبه شد.  نگارانی که تجربه ترک کردن شغلشان را داشته ـ با روزنامه2آوری شد،  جمع

 دالیل و مشکالت ترک شغل آنان نیز توجه شود، ترتیب این فرصت فراهم آمد تا به این به

نگاران ارسال شد؛ به این امید که حداقل نیمی از  نفر از روزنامه 21ـ سؤاالت تحقیق به حدود 9

صورت انفرادی در موارد ابهامات دوباره با  ها پاسخ دهند و بعد از آن بتوان به شونده مصاحبه

 نگاران مصاحبه شخصی کرد.  روزنامه

گیری سیاسی انتخاب شدند تا بتوان موضوع را فارغ از  شوندگان، فارغ از جهت مصاحبه

ها از طریق اپلیکیشن  شونده باورهای سیاسی خود تعریف و تبیین کنند. سؤاالت به مصاحبه

 تلگرام فرستاده شد )سؤاالت در انتهای مقاله آمده است(. 

 ها یافته

ای درصدد پاسخ به  های مشاهده ها و مطالعات پیشین و یافته حاضر بر مبنای مصاحبههای  یافته

نگاری در  های گوناگون شغل روزنامه نگار با وجود سختی این سؤال است که چرا زنان روزنامه

 مانند؟ این حرفه می

 ترین آنها عبارت است از: در این میان، سؤاالت دیگری نیز طرح شد که برجسته

نگار را در این  نگاری، زنان روزنامه تالش برای تغییر گفتمان قدرت در عرصۀ روزنامهـ آیا 

 حرفه فعال کرده است؟

های خاص زنان  نگاری است، یا ویژگی ـ آیا حمایت و الگوگیری عامل بقای زنان در روزنامه

 سنجی و عدم نیاز مالی موجب بقا آنان در این حرفه است؟ در نکته

 نگار شغلی دیگر برای خود سراغ ندارند؟ امهـ آیا زنان روزن

 نگاری بیشتر پذیراست؟ ـ آیا جامعۀ خبری، حضور زنان را در عرصۀ روزنامه

                                                            
ه فرامرزیان و روزنامهدر این راستا از تجارب و اطالعات پیشکسوتانی نظیر بدرالسادات مفیدی، سونیا پوریامین و ژال 1

 شده است.  تری چون آساره کیانی، شهرزاد همتی، فریبا نباتی، مرجان توحیدی و نورا حسینی استفادهنگاران جوان
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های میدانی این فرصت را ایجاد کرد که در گفتگوهای  در این میان، توجه به برداشت 

 GTراساس روش نگار، سؤاالت تدقیق شود و در نهایت ب روزنامه 21با بیش از غیررسمی حداقل 

هشت هایی که سؤاالت را دریافت کرده بودند،  شونده های زیر حاصل شد. از میان مصاحبه یافته

ها به  شونده دهی شدند. دو نفر از مصاحبه حاضر به همکاری و پاسخ( نفر )سه مرد و پنج زن

لگرام شدۀ خود را از طریق اپلیکیشن ت طور کتبی پاسخ دادند و بقیه صدای ضبط سؤاالت به

ها شوندهدقیقه بود. اطالعاتی درباره مصاحبه 1۱تا  ۱زمان پاسخ به سؤاالت بین  فرستادند. مدت

ها، سه مقولۀ )کدگذاری متمرکز(  در انتهای مقاله آمده است. بعد از کدگذاری اوّلیه مصاحبه

 موردتوجه قرار گرفتند:

 ها مقاومت کردن در مقابل سختی 

 ریزبینی و کارِ ارزان 

 زن»عنوان  بارزتر از شناخت از خود به« اینگار حرفه روزنامه»عنوان  ت از خود بهشناخ» 

جایگاه مسئله مالی در زندگی زنان »، «مقاومت زنان»ترتیب، مشخص شد که مسئله  این به

همین  نیاز به واکاوی بیشتری دارد. به« نگاریبُعد جنسیت در شغل روزنامه»و « شونده مصاحبه

شوندۀ مرد مجدداً  شوندۀ زن و یک مصاحبه تر با یک مصاحبه ب چند سؤال خاصدلیل، در قال

ها،  مصاحبه باز و مفصل، از طریق ارتباط تلفنی، انجام شد. بعد از انجام دور دوم مصاحبه

کدهای متمرکز، مورد بازبینی و مقایسه قرار گرفتند و کدهای محوری با جزئیات بیشتری 

 چیده شدند. 

 ه استقالل مالیدسترسی زنان ب

ها، یکی از کدهای  با توجه به مطالعات پیشین و افزایش حضور زنان در نشریات و خبرگزاری

نگاری است. دراین بررسی، بُعد مالی ها بُعد مالی حضور زنان در حرفه روزنامه بارز در مصاحبه

، و قناعت زنان به ها به نیروی کار ارزانِ زناناز دو نظر مورد توجه قرار گرفت: نیاز روزنامه

 دستمزد پایین. 

نگار و فضای شغلی  از شرایط کاری زنان روزنامه  شونده مشاهدات مردان مصاحبه

نگاری هستند، آنها  دهندۀ آن است که زنان، نیروی کار ارزانی در روزنامه نگاری نشان روزنامه

ین ماندگاری آنها دلیل عدم داشتن دغدغه معاش، میزان ماندگاریشان بیشتر است و همچن به

 شود.  ها نیز تقویت می دراین مشاغل از سوی مدیران رسانه
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اندازه مردان دغدغه تأمین معاش  از آنجا که زنان به»ها معتقد بود:  شونده یکی از مصاحبه

 )س. ق(. « نگاری دارند درآمدی مانند روزنامه همین جهت حضور حداکثری در شغل کم ندارند، به

قانع به »است و زنان « کساد»در ایران « بازار کار»ه به این جهت که بعضی معتقدند ک 

هستند؛ لذا میزان حضور آنها در این شغل بیشتر است. آنها معتقدند اگر بازار « دستمزد پایین

کرد، این احتمال وجود  کار در وضعیت کنونیِ ایران مشاغل دیگری را با درآمد باال پیشنهاد می

 آن مشاغل وارد شوند.  داشت که زنان نیز به

رنگ رقیبان زنان؛ یعنی مردان، در حرفۀ  نکتۀ قابل توجه دیگر در این زمینه، حضور کم

)س. ق( و یا کاهش اقبال آنها « نگاری خالء مردان در شغل روزنامه»دلیل  نگاری است. به روزنامه

 افزایش است. نگاری رو به  )ا. ج. ( حضور زنان در حرفه روزنامه« درآمد به شغلِ کم»

ویژه مردان( مدیران  نگاران مورد پرسش قرار گرفته )به به عبارت دیگر، از نگاه روزنامه

ها تمایل دارند که از زنان در نشریات استفاده کنند و  مطبوعات ایران، برای پایین آوردن هزینه

الی از زنان نگاری خاگر مردان حاضر شوند کار را با همان حقوق انجام دهند، صحنه روزنامه

از « نیروی کار ارزان و باکیفیت»ترتیب، اقبال سردبیران و مدیرمسئوالن به جذب  این شود. به می

 نگاری است. یک سو و قناعت زنان به حقوق کمتر از مردان، از دالیل بقای آنها در حرفۀ روزنامه

های زنان، مشخص شد؛ مسئلۀ دستمزد، امری ساده نیست و در تحلیل مصاحبه

های خود را دارد. زنان در روابط قدرتِ خانوادگی و اجتماعیِ تغییریافته، نقطۀ امنی  پیچیدگی

آور( و بلندپروازی ناشی از تحصیل و آگاهی عنوان نان میان توقع پایین خانواده )از یک زن به

از  همین دلیل، دستمزد باال اوّلین توقع آنان اند. بهخود برای حضور بیشتر در جامعه یافته

ای برای آنها وجود ندارد، اما در روابط  نظر دغذغه انتخاب این شغل نیست. در این نقطه که به

دانند که با نداشتن وظیفه تأمین مالی کل خانواده،  قدرت خانوادگی و اجتماعی، زنان می

ای  ها مشارکت کنند. از سوی دیگر، باید گفت که کار حرفههمچنان باید در تأمین هزینه

در »نگاران زن  نگاری همیشه کار ارزانی در ایران نبوده است. به گفته یکی از روزنامه امهروزن

های دهۀ هشتاد، مسئلۀ  های دهۀ هفتاد و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و تا نیمه سال

ترتیب، نیاز به  این اطالعات و تحلیلِ صحیح مسائل اجتماعی و سیاسی در ایران مهم بود. به

ای بود تا کار مهمِ تحلیل را انجام دهد. به یاد دارم که در آن زمان، تقاضای  نگار حرفه مهروزنا

قدر زیاد و با دستمزد باال بود که باید بینشان  ام آنکار حق تحریری در کنار موظفی روزنامه

سازمانی لحاظ  تدریج این روند، هم به کردم، اما به ای را رد می کردم و عده تعدادی را انتخاب می
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کم بسته شدند و آنها که ماندند، کوچک شدند.  ها کم آسیب دید. روزنامه  و هم خود روزنامه

کم حق تحریرها با تأخیر پرداخت شد و بعد اصالً پرداخت نشد و اوضاع درآمدی در  کم

نگاری متأثر از ترتیب باید گفت که مسئلۀ درآمد روزنامه این )ش. ل(. به« ها بد شد روزنامه

 نگاری و موقعیت سیاسی بوده است. ای روزنامهستانداردهای کار حرفها

درآمد بودن  نگار با علم به کم توجه است؛ نخست آنکه زنان روزنامه دراین میان، دو نکته قابل

نگار جدا از باورهای قالب  کنند، دوم اینکه زنان روزنامه نگاری آن را دنبال می حرفۀ روزنامه

ار که معتقدند زنان در تأمین معاش خانوار مسئول نیستند، خود را ملزم به نگ مردانِ روزنامه

 دانند.  ها یا بخشی از آن می تأمین هزینه

بخشی از مخارج خانواده است. « تأمین»نیست، بلکه « کمک»آنها معتقدند که حقوقشان  

رسد این  می نظر دهد. بهمی« قناعت به دستمزد پایین»این مسئله، تحلیل جدیدی به مسئلۀ 

خواهی و دموکراسی در روابط قدرت خانوادگی و اجتماعی مهم در واقع، تمرینی برای برابری

عبارت دیگر، باور به سهم مشارکت در بخش اجتماعی  تغییریافته و یا در حال تغییر است. به

ن تنها اختصاص به این حوزه نداشته، بلکه در بخش خصوصی، خانوادگی و اجتماعی زندگی زنا

زنند که این مهم،  نگار نیز مورد توجه است. به اعتباری، زنان دانسته دست به انتخاب می روزنامه

درآمد بودن  نگار، واقعیت کم جدا از درک شرایط اجتماعی و اقتصادی نیست. زنان روزنامه

ی به کنند و آن را فرصتی برای ایجاد بستر دسترس نگاری را پذیرفته و در آن فعالیت می روزنامه

 دانند.  قدرت و عدالت جنسیتی و کسب هویت می

ها برای تأکید به پیچیدگی مسئله استقالل مالی ضروری است. ذکر دو نمونه از مصاحبه

دالیل  ( به91تا  88نگاران زن مورد مصاحبه، در مقطع دوساله )سال  یکی از روزنامه

اش شده بود، ناچار  نگاری نامههای سیاسی که باعث افت شدید و حتی قطع درآمد روز محدودیت

نگاری را ترک کرد. در این دوره، او در مؤسسات پژوهشی کار کرد. از طرفی چون  روزنامه

ای تحقیقی را پیدا کرد. بعد از التحصیل مقطع کارشناسی ارشد بود، امکان کار در مؤسسه فارغ

  زنامه دعوت بهسپری شدن آن دورۀ سخت و بازگشایی نسبی فضای سیاسی، از طرف یک رو

نگاری برگشت )ش. ل(. بازگشت به این حرفه، بابت  ترتیب، دوباره به شغل روزنامه این به. کار شد

ای که شونده حدی از درآمد را داشت که بتواند به حرفهپیشنهاد درآمد بیشتر نبود. مصاحبه

 گردد. کرده و در آن مهارت داشت باز برایش تحصیل
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دلیل مسائل سیاسی ترک کرده است. وی  نگاری را به ت دو بار روزنامهنگار دیگری گف روزنامه

صورت ثابت و آزاد مطلب  طلب و مستقل به در زمینۀ فرهنگ و هنر برای چند نشریه اصالح

زندانی شد  91زبان خارج از کشور در سال  نوشت. بار اوّل، بابت همکاری با یک شبکه فارسی می

گاری بازماند. بعد از آزادی، توانست با اسم مستعار دوباره کار کند. ن ترتیب، از روزنامه این و به

آمد، حاضر به استخدام او نشدند. می« کارانه محافظه»دالیلی که به نظرش  بار، سردبیرها به این

نگاری این بار از طرف کارفرما به او تحمیل شده بود. نکتۀ قابل تأمل در  درواقع، ترک روزنامه

عنوان کار ارزان معروف است،  نگار زن بهاست که در شرایطی که کار روزنامه این رویکرد، آن

 نگارِ زن طفره رفتند. دالیل خاص، از پذیرش کار ارزان یک روزنامه سردبیران به

نگار، به شکلی بود که او به دیگر سخن، سبک نوشتاری، نوع تحلیل و زاویۀ دید این روزنامه

کار طلب در فضای محافظهدیدی برای حیات یک مطبوعه اصالحنظر از جنسیتش به ته را صرف

موفق شد در شغلی نزدیک به « نوشتن»دلیل توانایی در  نگار به کرد. این روزنامهای میرسانه

گیری از ظرفیت مهارت در فضای مجازی  نگاری برای خود کار پیدا کند. وی با بهره روزنامه

شونده در زمان کار شود. این مصاحبه ازی مشغول بههای اجتماعی مج توانسته بود در شبکه

کار بود، ولی هنوز خودش  مصاحبۀ این تحقیق، با عنوان نویسنده خالق در کافه بازار مشغول به

های اجتماعی  در توییتر و شبکه»شونده در این زمینه گفت:  دانست. مصاحبه نگار می را روزنامه

دانم، هرچند که حاال دوسال است که من درآمد  نگار می نویسم. خودم را آنجا روزنامهدیگر می

توانم کار  کنم که از طریق توییتر و تلگرام می نگاری ندارم، ولی فکر می ثابت از کار روزنامه

 )م. ر(. « شوند و بیننده دارند هایم در حد خودم خوانده می نگاری را دنبال کنم. نوشته روزنامه

 گوید:  دالیلی ترک کرده بود، می لش را بهنگار دیگری نیز که شغ روزنامه

دلیل شرایط سیاسی که این  ام، اما مقاطعی بوده که بهنگاری را ترک نکرده هرگز روزنامه»

ام که فعالیتم را کمتر کنم. حدفاصل سال  حرفه را تحت تأثیر قرار داده است، ناگزیر شده

ای پژوهشی و مطالعاتی و نوشتن این تجربه برای من اتفاق افتاد و مشغول کاره 91تا  88

ها شدم. این مقطعی بود که تعداد زیادی از المعارفهای مرجع مثل دایره مقاالتی برای کتاب

های جدید برگشتم به  با راه افتادن روزنامه 91نگاران بیکاری را تجربه کردند. از سال  روزنامه

 و کارم را ادامه دادم. )س.ق(« تحریریه

تأمل  ها قابل رغم تمام دشواری نگاران این پژوهش، به نگاری برای روزنامه عدم ترک روزنامه

 نگار دیگری گفت:  بود. روزنامه
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نگاران مصائب و مشکالت مشترکی دارد که همه  نگاری در ایران، برای همه روزنامه روزنامه»
محدود آنها بسته به جنسیت نیست. یعنی عامل جنسیت در آنها معنادار نیست. برای مثال، 

نگاری دولتی و تحت نظارت شدید قوانین و خط قرمزهای  بودن مرزهای آزادی بیان، روزنامه
ای، مشکالت  های حرفه ماندگی قابل تفسیر، فقدان سازوکارهای صنفی که منجر به عقب

توان به اینها افزود. همه  معیشتی و مانند آنها شده است و عوامل دیگری هم می
های اخیر، بحث  اند. این دهه و چه مرد در ایران با این شرایط مواجه نگاران چه زن روزنامه

گذرد و  سختی می نگاری به معیشت مسئله اصلی است. درواقع، زندگی از راه روزنامه
 این مسئله مهمی برای روزنامه نگاران است  .  )س.ل(« اند نگاران زیرخط فقر رفته روزنامه

 ی تثبیت و ارتقای موقعیت شغلیزنی زنان برا باال بردن قدرت چانه

ها، همکاران زنی را به شوندهاند. همۀ مصاحبهنگاری شدهزنان ایرانی زیادی وارد حرفۀ روزنامه

دالیلی چون درآمد پایین، نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه  آوردند که این شغل را بهیاد می

اند و شغل دیگری برای  ردهو تسهیالت مادر شدن، مشکالت صنفی و حقوق بیکاری ترک ک

هایی در خود و این حرفه دیدهشونده در این تحقیق، قابلیتاند، اما زنان مصاحبه خود برگزیده

 بینند. می« زنی اجتماعیباال بردن قدرت چانه»نگاری را بستری برای اند که روزنامه

کاری در این حرفه را  های مثبت دانند و ویژگی آنان ارتقای شغلی در این حرفه را شدنی می

دانند و دارای نوعی الگوی مقاومت  نگاری را تقدیر خود میاند. آنها روزنامه مورد اتکا قرار داده

دانند و آن  شدن را حرفۀ خود می نگار، نوشتن یا خوانده مخصوص به خود هستند. زنان روزنامه

کنند. این مهم، به  عه ذکر میهای مبتالبه جام ها و چالش را فرصتی برای بیان عقاید و دغدغه

خواهند داشته  های تغییر شغل فراوانی پیش رو ندارند، یا نمیاین معناست که آنان گزینه

 نگاری برای آنها یک هویت است.  باشند، بلکه میل به روزنامه

 . ها قابل مشاهده است شونده ها که در باال به آن اشاره شده، در کالم پرسش هر کدام از این نکته 

 گوید:  نگاران زن می یکی از روزنامه

مند  نشینی زنان یا دست کشیدن از کار رسانه برای زنان عالقه این دلیل خوبی برای خانه»

های کمی که برای آنان وجود دارد، حداکثر  نیست. زنان باید به خودباوری برسند و از فرصت

 )ک.م(.« معه ایفا کننددرستی در جا استفاده را ببرند تا بتوانند نقش خود را به

 گوید:  خبرنگار زن دیگری دراین خصوص می

رسمیت شناختن این  نگاری همان جایی است که باید پیشرو بود و برای به عرصه روزنامه»

بینیم این ساختار آنچنان متصلب و وابسته به ساختارهای قدرت  برابری باشد، اما چنانچه می
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ستقل عمل کند. زنان پشت این ساختارها متوقف ها م است که نتوانسته در این زمینه

های میانی و پایینی، تعداد زیادی از آنها هستند  شوند، درحالی که در جای دیگر، در الیه می

 )ا.ج(.« برند نگاری را پیش می که روزنامه

 : گوید نگاری دراین خصوص می زن روزنامه

غییر دهیم. چانه زنی درست را بلد نیستیم. توانیم نگاه آنها را هم ت اگر ما بخواهیم، قطعاً می»

کنیم زندگی شخصی ما ارجح است و داشتن سِمَت، ما را از رسیدگی به آن باز  گاهی فکر می

اش بیشتر. گاهی  وقت است و دبیری و سردبیری نگاری کار وقت و بی دارد، چون روزنامه می

دهد.  یم که رخ نمیبرای این کار، نیاز به همراهی و متقاعدشدن همسرانمان دار

خوبی از  توانند به اند که آیا در یک سمت مدیریتی می نفسمان کم است. زنان نگران اعتمادبه

ها مرد  اند، درحالی که شاید ده گرا شده عهده کار برآیند؟ آنها بابت این فقر تجربه تاریخ، کمال

اند که  اند. زنان نگران باتجربه و دانشی کمتر از ما بارها بر صندلی دبیر و سردبیر نشسته

 )ب.م(.« کنند هایی از داخل و بیرون عملکرد آنها را در سمت یک مدیر چطور ارزیابی می چشم

 ارتقای شغلی با مسیری کند برای زنان

های کلیدی  تعداد زنان شاغل در نشریات و مطبوعات، بیشتر از تعداد زنان شاغل در پست

شوندۀ زن  مدیرمسئولی است. از میان چهار مصاحبه مطبوعات مانند دبیری سرویس، دبیری یا

این تحقیق، سه تن از آنها پست سردبیری یا دبیری نشریات مختلف تهران را بر عهده داشتند. 

نگار و در حد و اندازه یک شاغل  عنوان یک روزنامه شان، خود را اوّل به آنها در زندگی شغلی

بودنشان را در مقام بعدی مورد توجه قرار داده بودند.  اند؛ آنها زن ای در روزنامه درک کرده حرفه

ها بر  شونده نگاری، اوّلین تأکید مصاحبه هایشان به سؤاالت مشکالت روزنامه برای مثال در پاسخ

نگاری در ایران بود. همچنین  مشکالت صنفی، مشکالت سیاسی، قضایی و حقوقی کار روزنامه

خصوصاً »المللی یا ارتقای شغلی کُند  دن به مأموریت بینآنها وجود تبعیض شغلی مثالً اعزام نش

نیز اشاره داشتند « تبعیض درآمدی»وجود  کردند و به)ک.  م( را تأیید می« در نشریات دولتی

شان رسیدن به پست  موارد باعث نشده بود که در زندگی شغلی  کدام از این )ش. ل(، اما هیچ

ها حکایت از تغییر گفتمان قدرت؛  لمداد کنند. این پاسخدبیری یا سردبیری را محال یا نشدنی ق

نگاری دارد. آنها در یک ارزیابی جدید از  ای در روزنامهلحاظ حرفه لحاظ جنسیتی و چه به چه به

 اند.  های تازه را باور کرده قدرت، ضرورت حضور و کسب فرصت
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ای دارد، این تحقیق  یشهنگاری سقفی ش ترتیب، با اینکه برخی معتقدند که روزنامه این به

پذیری، دقت باال در خبرنویسی، تحصیالت و  دهد که گفتمان قدرت مدرن )مسئولیت نشان می

دنبال  نگار( به گفتمان قدرت کالسیک )مدیران مرد مطبوعات که به ای بودن زن روزنامه حرفه

بینند( زنان نمی نگاران مردی که کار مدیریتی را در تواننیروی کار ارزان هستند و روزنامه

های قدیم، دایره قدرت در مطبوعات به گفتمان مردانه نزدیکی  دهد. در دورهشکلی جدید می

دلیل تبعیض  داشت. در واقع، گفتمان تبعیض جنسیتی بر آن حاکم بود. در این گفتمان، به

ر شد، اما د فاحش جنسیتی، مدیریت برای زنان ممکن نبود و فضایی دور از ذهن محسوب می

 نگار شکلی دیگر پیدا کرد.  های جدید، دسترسی به قدرت برای زنان روزنامه کارکرد گفتمان

 گوید:  نگار زن دیگری می روزنامه

دار  تواند عهده نگاه از باال به پایین به یک زن و طرح این پرسش که آیا یک زن می»

ین نگاه، شاید در بعضی مسئولیتی در حوزه مطبوعات شود، من را آزار داده است. متأسفانه ا

ها از طرف بعضی دوستانی بوده که تفکر غالبشان برای خود من محترم و قابل  از سال

ها همچنان به قوت خود باقی است.  الگوبرداری بوده، اما در این ماجرا، ظاهراً این کلیشه

ی را در ها که سردبیرها و دبیرهای متعدد ام و در تمام این سال ها این مسیر را آمده سال

انگیز است که در یک مورد دبیر من خانم بود و اتفاقاً در مقطعی که  ام، خیلی غم کارم داشته

ها و کار و زندگی را یاد گرفتم. در بقیۀ مواقع، این مردان بودند  با او کار کردم، از او بهترین

ل بود که چرا در که باالدست بودند؛ البته که آنها هم استاد بودند، اما همیشه برایم این سؤا

یک جمع بزرگ، نهایتاً یک یا دو نفر در سطح دبیر )نه سردبیر( قرار دارند. به مرور ما جلو 

شده، اما باز برای ثابت شدن مجدد جنگیدند و  های ثابت رفتیم و زنانی بودند که با توانمندی

 ک.م(.«)دنبال احقاق حقشان رفتند و کسی به کمک آنها نیامد خودشان به

نگاران زن است. برخی از آنها با رویکرد  ای جدی در میان روزنامه ارتقا شغلی مسئلهعدم 

اند و برخی با اتکا به تجارب شخصی خود، با وجود  های جنسیتی آن را به تصویر کشیده کلیشه

 عبور از این مرحله، برای آنها با اهمیت است. 

 گوید: شوندگان می یکی دیگر از مصاحبه

ها روی میز است، زنان پیشنهاد  هایی که برای سردبیری و دبیری تحریریه ینهندرت در گز به»

ای برای زنان و مردان در  های رسانه ندرت مدیران سازمان طور که به شوند. همان می

گیرند. بخش قابل توجهی از کاری  های یکسان در نظر می های سازمانی مشابه حقوق پست

شود، برعهده زنان است. آنها چیزهای زیادی را  انجام میکه امروز در حوزۀ رسانه در ایران 
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های اخیر، ساختارشکن، جسور و  نگار در دهه کنم، زنان روزنامه اند. من فکر می تغییر داده

شان  اند، اما در مورد جایگاه و حقوق صنفی نگارانی شجاع بوده فراتر از اینها روزنامه

 س.ک(.«)اند به برابری برسند نتوانسته

 ای زنان اخالقی، لطیف و حرفه کار

تر باکیفیت« احساس مسئولیت باال»دلیل  شوندگان مرد این تحقیق، کار زنان را به همۀ مصاحبه

ها چون کار در تحریریه و  شونده نگار ارزیابی کرده بودند. از نظر یکی از مصاحبه از مردان روزنامه

کنند کار کیفی و  شرایط تاریخی تالش می خاطر زنان به»دقت زیادی دارد و  خبرنویسی، نیاز به

 گوید:  وی می«. بهتری انجام دهند

هایی که نیاز به رهبری و مدیریت شوند. در شغلترتیب، در این شغل بیشتر دیده می این به»

باالی  دارد، مردان توانایی بیشتر دارند. از این جهت، زنان کمتری در نوع مشاغل رده 

های مشاغل مدیریتی،  ها و گرفتاری دلیل استرس زنان بهشوند. یمدیریتی مطبوعات دیده م

ای اهمیت  کنند. همچنین برای زنان، کار حرفه ها نمی تالش زیادی برای تصدی این شغل

 )آ. ج(.« بیشتری دارد تا داشتن پست باالتر

ا شود، امتوجه به این نکته ضروری است که اگرچه کار زنان، اخالقی و دقیق ارزیابی می

نگاری وجود دارد. برای مثال، همچنان باورهای منطبق بر گفتمان جنسیتی در روزنامه

نگارانِ مرد تحصیلکرده و جوان وجود دارد. قرار دادن  بندی شغلی هنوز در میان روزنامه تقسیم

شده( از این  خصوصیاتِ ریزبینی و لطافت در تقابل با قابلیت مدیریتی )که کاری زمخت تعریف

ترتیب، همین طور که زنان در حال مبارزه و تغییر شکلِ گفتمان  این گیرد. به شئت مینگاه ن

طور همزمان  نگار بههستند، بعضی از مردان روزنامه« نگاریک زن روزنامه»جنسیتی نسبت به 

 اند.  ها مشغولبه بازتولید و تحکیم گفتمانِ جنسیتی در روزنامه

نگار سه مسئله اصلی را برای آنها تبیین  ن روزنامهخبرنگار مرد دیگری در رابطه با زنا

ـ مشکالت مربوط به حضور زنان در 2وکار در ایران،  ـ مشکالت عمومی حوزۀ کسب1کند؛  می

ـ مشکالت ناشی از کار سخت خبرنگاری. وی تأکیده کرده: جمع شدن 9جامعه و محیط کار و 

ترین و  زنان خبرنگار را جزو مظلومشود که ما  این سه گروه از مشکل بر روی هم، باعث می

برای « مظلوم»و « پذیر آسیب»های  کارگیری عبارت پذیرترین قشرها جامعه بدانیم. به آسیب

رغم آنکه این خبرنگار در مقام کسب  نگار، قابل تأمل است. به زنان خبرنگار از نگاه این روزنامه

ست، اما در تبیین شرایط آنها از خبر و خبرنویسی با همکاران زن خود دارای نقاط مشترک ا
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در این میان، توجه به این .کند که در جامعه نسبت به زنان رایج است همان عبارتی استفاده می

نگاران مرد مورد پرسش واقع شده، برخاسته از فضای فرهنگی  نکته قابل تأمل است که رزونامه

د. آنها با توجه به فرهنگ ای هستند که رویکرد خاصی نسبت به زنان دارن اجتماعی جامعه

 . کنند زیسته، ارزیابی و اعالم نظر می

 نگاری  باور زنان به تقدیرِ روزنامه

شونده، حتی  نگاران زن مصاحبه در بررسی صورت گرفته در این تحقیق، روزنامه

اند، برای ماندن در این  کار نبوده شوندگانی که در زمان مصاحبه در مطبوعات مشغول به مصاحبه

های مختلف  اند. چالش شدت در حال مبارزه بوده ل در مقاطع مختلف زندگی شغلی، بهشغ

نگاران مورد پرسش قرار  های اصلی روزنامه نگاری و ضرورت رفع آنها از دغدغه عرصۀ روزنامه

ها را ناشی از عزم  نگاران و خبرنگاران مورد بررسی، موفقیت در رفع چالش گرفته بود. روزنامه

ها اگرچه  شونده دانستند. یکی از مصاحبه موفقیت و استحکام در برابر مشکالت میزنان برای 

نگاری را انتخاب کرده است و با ورود به این حرفه با وجود مشکالتی  صورت اتفاقی روزنامه به

به آن عالقه پیداکرده، ترجیح داده که دراین شغل « بیمه»یا « صنف مشخص»چون نبودن 

بیند و  درآمد و نامطمئن می گاری را به نسبت مشاغل اداری و مدیریتی کمن بماند. وی روزنامه

 را مانع اصلی برای ترک آن ذکر کرده است )م. گ(. « مفید بودن در این شغل»حس 

اش مایل به تحصیل او در رشته  شونده دیگری گفت با وجود اینکه خانواده مصاحبه

د، اما وارد این حرفه شد و گاهی این سؤال را از ان نگاری و اشتغال در این حرفه نبوده روزنامه

کرد؟! به هرحال او  پرسد که آیا بهتر نبوده شغل پزشکی یا مشاوره را انتخاب می خود می

 همچنان در این شغل، نهایت کوشش خود را کرده و در آن مانده است )ک. م(. 

سیاسی نیز همراه بوده است. نگاران ازجمله زنان با مشکالت  نگاری برای همه روزنامه روزنامه

نگاری را با تحصیل در این رشته آغاز کرده است،  ها که کارِ روزنامه شونده یکی دیگر از مصاحبه

دارد، ماندن در این حرفه برایش « گرایی آرمان»و « جستجوگر»کند که چون روحیۀ  تأکید می

روی کار آمدن سید محمد وقتی وارد دانشگاه شدم، مصادف با »گوید:  میسر شده است. وی می

کنم. کسی  کردم این راه پایانی ندارد، هنوز هم همین فکر را می خاتمی بود، آن روزها فکر می

توانست مسیر  شود، یکسره در جستجو و کسب تجربه است و این نمی نگار می که روزنامه

 نگار شدم )ش. ل(.  آور و عبثی باشد. این راه زندگی من شد و روزنامه مالل



  91۱ نگاری در ایران ... بر دالیل اقبال زنان به روزنامهحلیلی ت

 

را « نگاری ماندن در روزنامه»ها این است که زنان،  کته مهم و مشترک در تمام این مصاحبهن

نگارانی که از طریق تحصیل  اند؛ چه روزنامهکرده  تغییر تعریف مانند یک تقدیر غیرقابل 

اند،  طور اتفاقی آن را انتخاب کرده اند و چه آنها که به نگاری وارد این حرفه شده روزنامه

 دانند.  ای، حسی و آرمانی خود می نگاری را بخشی از هویت و تقدیر حرفه امهروزن

تأمل است که نظام قدرت با اتکا به گفتمان مسلط، ادبیاتی  در اینجا توجه به این نکته قابل

روشنی در  کند. ادبیاتی که مبانی نظری آن بهاز جنس پذیرش و انقیاد را به تابعین القا می

رغم  نگار، بهگفتمان مسلط تبیین شده است. در این میان، زنان روزنامهمعادالت قدرت و 

ای و  طور همزمان آگاهی حرفه فشارهای بیرونی مانند درآمد پایین یا تبعیض جنسیتی، چون به

را انتخاب می« نگاریماندن در روزنامه»آیند و برای خود تقدیرِ  جنسیتی دارند، به انقیاد درنمی

نتخاب این شغل و ماندن در این شغل، دو هدف را همزمان مورد توجه قرا رداده کنند. آنها با ا

بودند: اوّالً آنکه آنها این شغل را پاسخی برای دورافتادگی از اتفاقات تأثیرگذار در جامعه و 

بودند و این حس مفید بودن حضور در بطن وقایع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی یافته

نگار مورد  ای قوی برای ادامه فعالیت بود. دوم آنکه زنان روزنامه آنها انگیزهاجتماعی برای 

و « حضور»منظور ارتقای آگاهی جنسیتی و درک مفهوم قدرت در اتصالی از جنس  بررسی، به

زنی در جهت ارتقاء یا تثبیت موقعیت اجتماعی و حرفهصاحب قدرتی برای چانه« دیده شدن»

ای از سوی دیگر، رابطه آنها با سو، و آگاهی حرفه سیتی از یکای شده بودند. آگاهی جن

ای و حتی شخصی  خودشان و جهان پیرامونشان را در بستری از دنیای جدید زندگی حرفه

 قرارداده بود. 

به این مسئله تأکید کرد که در ابتدای تحصیل  شونده زنی ها، مصاحبهدر یکی از مصاحبه 

مهم نیست که چند صباحی اسم شما در »شکسوت آموخته که نگاری از استادی پیروزنامه

ترتیب،  این )ش. ل(. به« نگار بمانیدروزنامه بخورد، مهم این است که چقدر تاب بیاورید و روزنامه

ای است. تنها دیده شدن، بلکه استمرار بر دیده شدن، حاصل این آگاهی جنسیتی و حرفه نه

 بمانند. « پایانبی»زعم آنان  اند تا در این راه بههنگار با خود تعهد کرد زنان روزنامه

 زنان و داشتن الگوی مقاومت

ای را بندی ویژههای زنان تکرار شده است و در خود دستهاز نکات دیگری که در مصاحبه

نگاری را  های روزمرۀ ماندن در حرفه روزنامه تشکیل داده، این است که چطور زنان چالش
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شونده روشی برای آن  گوی آنان مقاومت است و هر کدام از زنان مصاحبهکنند. ال مدیریت می

عبارت دیگر، با توجه به اینکه  اند. به یافته اند. در کل، همه به یک نوع مدل مقاومت دستداشته

تواند این  نگاری شغل پر درآمدی نیست، امنیت شغلی باالیی ندارد و مسائل سیاسی می روزنامه

دهند. از سوی  باز هم زنان خبرنگار، ماندگاری در این شغل را ترجیح می شغل را تهدید کند،

نگاری به همراه وجود نوعی نگرش جنسیتی و  دیگر، کندی ارتقای شغلی در فضای روزنامه

دغدغۀ مسئولیت خانوادگی، جملگی موانعی پیش روی آنها بوده. نیرویی که زنان را به ماندن 

 ماندن است.  گوی آنان برای مقاومت و درصحنهکند، الدر این حرفه تشویق می

نگاران که حمایت خانواده را در انتخاب شغل  ها، یکی از روزنامه در بررسی مصاحبه

گوید که از  نگاری نداشته است، اما دارای الگوهای دیگری برای مقاومت بوده است، می روزنامه

یق شده و از سوی همسرش نیز سوی یکی از استادان دورۀ تحصیلی کارشناسی ارشد خود تشو

اش از او  نگار دیگری تأکید داشت که همیشه خانواده همیشه درک شده است )ک. م(. روزنامه

های زن تأکید کرده است که بابت تأثیری  شونده اند )م.گ(. یکی دیگر از مصاحبه حمایت کرده

. به اعتقاد آنان نگار پیشکسوت گرفته در این حرفه مانده است )ش. ل( که از یک روزنامه

 ها بازگشتی ندارد.  نگاری راهی است که برای بعضی روزنامه

 گفت:  نگاران زن در همین زمینه  یکی از روزنامه 

دهم. من همیشه  کنم من جزو گروهی هستم که همیشه همین کار را انجام می فکر می»

این کار را با این همه مشقت ام که آیا باید نگارم. البته بارها به این موضوع فکر کرده روزنامه

 )آ.ک(. « هایش رها کرد و راه دیگری پیش گرفت یا نه؟

 گوید:  نگار دیگری دراین خصوص می روزنامه 

کنم خبرنگاری؛ یعنی عشق به میهن، یعنی عشق به مردم و با تمام وجود  من تصور می»

رفتن. اگر بارها و ای از کار را گ برای حل معضالت و مشکالت موجود تالش کردن و گوشه

نگار و خبرنگار خواهم شد؛ زیرا من به کارم عشق  بارها به گذشته برگردم، دوباره روزنامه

 )ش.ل(.« زنم میورزم و با عالقه قلم  می

ای را مصداقی از  خبرنگار زن دیگری دراین خصوص، داشتن الگوهایی چون خبرنگاران حرفه

 این مهم دانسته است؛

ی من بود که اوایل کارم با بزرگانی مثل یونس شکرخواه، مسعود شانس  شاید از خوش»

ها و  سروکار داشتم؛ چراکه حرف …پور، فریدون صدیقی، مرتضی کریمیان و شهامی
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ای تجربه کسب  کرد. خبرنگاران باید زیردست افراد حرفه هایشان، من را جسورتر می آموزش

 آ.گ(.«) بخوانندهای گوناگون را  زارشهای مختلف را ببینند و گ کنند. از طرفی دیگر قلم

 تخصص نوشتن در زنان یک فرصت است 

ـ، این  نگار تکرار شدهها با زنان روزنامهکه در همۀ مصاحبه های این تحقیق ـیکی دیگر از یافته

استفاده در حرفه  راحتی قابل نگاری، تخصصی خاص در آنها پدید آورده که بهاست که روزنامه

 شوندگان:  به گفتۀ یکی از مصاحبهدیگری نیست. 

تواند مطب شخصی  اگر یک پزشک کارش را در یک بیمارستان از دست بدهد، احتماالً می»

های  هایی را تدریس کند. انتخابخودش را افتتاح کند، یا در دانشگاه یا مراکز آموزشی واحد

راکز مختلف تواند در م نسبت، متعدد است؛ چون کارش طبابت است و می یک پزشک به

نگاری شغلش را ترک کند، از عهدۀ چه  اش را ارائه کند، اما اگر روزنامه معلومات و حرفه

نگاران است. قابلیت  کار و حرفه روزنامه« نوشتن»آید؟  برمی« نوشتن»خوبیِ  شغلی دیگری به

این  ماندن در 1«توان به کاربرد ای و نزدیک به آنها می های رسانه نوشتن را تنها در رشته

تواند  نگار بعد از داشتن سابقه در آن نمی حرفه، در واقع، به این دلیل است که روزنامه

اش و همچنین مخاطبانش را از دست  هایش، حوزۀ مطالعه و تجربه باره آموخته یک به

 بدهد)س.ق(. 

 گوید:  نگاری که دیگر دراین شغل نیست می زن روزنامه

ن کار خبرنگاری بود. من ادبیات اسپانیایی خوانده بودم های زندگی م یکی از بهترین تجربه»

در سرویس اجتماعی روزنامۀ  198۵و در دورۀ آقای خاتمی وارد مطبوعات شدم. سال 

نوشتم که خیلی بازخورد پیدا  کار بودم و در حوزۀ زنان مطالبی می مشغول به« اعتماد»

کردم. بنابراین  یی را پیدا نمیها نگار نبودم، چنین فرصت کرد؛ یعنی اگر من روزنامه می

 (.))ر.م«همیشه مدیون این کار هستم

نگاری و رجوع مجدد به آن  های زن این تحقیق، تجربه ترک کار روزنامه شونده بیشتر مصاحبه

های ناشی از عدم وجود فضای  دلیل محدودیت اند و معتقد هستند که ترک این حرفه، به را داشته

 شوندگان در این زمینه گفت:  ب برای کار بوده است. یکی از مصاحبهمطلوب کاری و موقعیت مناس

شده بودند و مدیر جدید ترجیح  ها از افراد غیرمتخصص انتخاب مدیران باالیی در آن سال»

 )ک. م(.« داد با گروهی که با او همفکر بودند، کار کندمی

                                                            
نگاری که پیش از این به آن اشاره شد که در مقطعی در یک مؤسسۀ پژوهشی مشغول به کار مانند زن روزنامه1

 شد. 
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ه تحصیل در یک فضای به ادام شونده، دلیل دیگر ترک کار خود را عالقه همین مصاحبه

در آن موقعیت زمانی، برای مدتی به تحصیل در خارج از ایران »المللی دانسته و اشاره کرد:  بین

نگار بعد از تجربه تحصیل، بار دیگر با  این روزنامه«. پرداختم، اما تصمیمم در واقع نهایی نبود

توانستم از  قلباً نمی»گوید:  ینگاری وارد این عرصه شده، وی م توجه به تغییر در فضای روزنامه

 «. نگاری دست بردارم روزنامه

 شوندۀ مذکور، به ما گفت:  مصاحبه

نگاری گذاشتم.دل  ها عمر پای روزنامه گیرد و من سال ها را یاد می وفن مرورزمان فوت آدم به»

از خواهد. جذابیت این حرفه هنوز برایم بیشتر  کندن از این حرفه واقعاً اراده بزرگی می

تحصیل یا یک شغل دیگر است. البته من هنوز هم در تقال هستم و با خودم در جنگم. 

نگاری مرا برگرداند،  بعدازآن وقفه، توانستم دوباره به شرایط خوب کاری برگردم.عشق روزنامه

 )ک. م(. « ها هنوز هم هست ها و چالش اما این سؤال

 گوید: ی کنار رفته است، مینگار نگار دیگری که از فعالیت روزنامه روزنامه

دست بگیرم و راجع به آن بنویسم. زندگی کارمندی نبود  خواهد قلم به ناخودآگاه دلم می»

نگار  هایم یک روزنامه که حاال بگویم تمام شد و رفت. هنوز هم بخشی از قلبم و دغدغه

 م.ر(.«)است

دداشت بنویسم، دلم کند اگر یا انگیز است و تأکید می گوید هنوز نوشتن وسوسه وی می

وقت  نویسی خوب است، اما هیچ خواهد بیشتر کار کنم و گزارشی بنویسم؛ چون یادداشت می

 کند.  جای یک گزارش پر و پیمان را پر نمی

نگاری، آن است که  رسد که یکی از دالیل ماندن زنان در روزنامه نظر می در این خصوص، به 

ها  ورزند. در واقع، مهارت نوشتن در روزنامه آن عشق میاند که به  آنان دارای مهارت خاصی شده

رغم تنوع کاری محدود،  توانستند به ها می شونده ها مهارت خاصی است که پرسش و خبرگزاری

های اجتماعی و وسایل جمعی دیگر بهره بگیرند.  از آن در مؤسسات پژوهشی و همچنین شبکه

کند،  را به ماندگاری در این حوزه تشویق میعبارت دیگر، شاید یکی از دالیلی که زنان  به

نوشتن است. بررسی این مهم، مؤید آن است که این یک مسئله فراجنسیتی است چون مهارت 

باشد، اما  نوشتن مختص زنان نیست و موضوعی است که در حوزۀ مردان نیز قابل تسری می

اند که قادر است ذهن  آوردهدست  برای زنان متفاوت است؛ چراکه آنها ابزاری قدرتمندی را به

آنها را در قالب کلمات بیاورد و موجب انتقال اندیشه و پیام آنها به دیگران شود. زنان 

ای  توانند تخصصی و حرفه نگار با درکِ ابزار قدرت خود؛ یعنی نوشتن و اتکا به آن، می روزنامه
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کار گیرند و با استقامت در  عنوان ابزارِ قدرت خود برای حضور در مطبوعات به بودن خود را به

نگاران و خبرنگاران زن با در اختیار گرفتن  های تازه برای ارتقاء باشند. روزنامه جستجوی فرصت

نگاری بهره گرفته و فرصت آن را دارند تا در شرایط  های متناظر روزنامه مهارت نوشتن از عرصه

لف به روش نویسندگی بهره ببرند. های مهارتی خود برای انتقال مفاهیم مخت مساعد، از ظرفیت

سوی فعالیت مجدد هدایت  نگاران و زنان کنارکشیده از این شغل را به در واقع، آنچه روزنامه

 . شدن کار آنهاست کند، مهارت نوشتن آنهاست. به بیان دیگر، هم نوشتن و هم خوانده می

 گیری بحث و نتیجه

نگاری، با وجود نگار ایرانی در حرفۀ روزنامهنامهاین مقاله، در پی تحلیل دالیل ماندن زنان روز

های کمّی و  ها و تحلیل مشکالت صنفی و اجتماعی کار مطبوعاتی است. از آنجا که بررسی

نگاری امکان الزم برای فهم دالیل زنان، جهت ادامۀ های آماری حضور زنان در روزنامه مقایسه

کار بستن روش  ن این مقاله بر آن شدند تا با بهکرد، نویسندگا کار خبر و خبر نگاری ایجاد نمی

نگاران مطبوعات تهران کیفی و با استفاده از نظریۀ مبنایی و مصاحبۀ عمیق با تعدادی از روزنامه

 این موضوع را واکاوی کنند. 

کار در مطبوعات  تعمیم به تمام زنان مشغول به هایش قابلاین پژوهش، ادعا ندارد که یافته

توان دو دلیل عمده، این پدیده را های این تحقیق، میاما براساس تحلیل مصاحبه ایران است،

 موردبحث قرار داد؛ 

حدی استقالل مالی داشته باشند  کند که تا  نگاری زنان آنها را قادر میاوّل اینکه کار روزنامه

با این امر سازگار تر از همکاران مرد خود است، آنها خود را و اگرچه عمدتاً دستمزد آنان پایین

تر از حد مشخصی یا قطع حقوق را اند، اما این توقع کم باعث نشده است حقوقی پایینکرده

 تاب بیاورند. 

کننده  رود تأمینبه دلیل ساختار سنتی خانوادگی و اجتماعیِ ایران از زنان توقع نمی

اند برای رسیدن به تو نگار می های خانواده خود باشند؛ به این معنی، زن روزنامه هزینه

فرسا وارد شود و در آن دوام بیاورد؛ بدون اینکه )یا با  ای سخت و طاقتهایش در عرصه آرمان

فشار کمتری( خانواده از او توقع برآوردنِ تمام نیازهای اقتصادی را داشته باشد. براساس 

، اما عنصری فاقد شده، مسئلۀ اقتصادی، دلیل اوّل ترک این حرفه نبوده است های انجام مصاحبه

شدند هر نگار، حاضر نمیاهمیت نیز نبوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که زنان روزنامه
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شونده  دستمزدی را قبول کنند یا رایگان کار کنند. این امر، در الگوی رفتاری زنان مصاحبه

ر مؤسسه پژوهشی هایی چون ادامه تحصیل، کار دطور مثال، گزینه صورت مداوم دیده شد. به به

زنی این زنان برای دریافت دستمزد عادالنه بود. این  های مجازی، قدرت چانه یا کار در رسانه

 اند.  نگاری نیز بودهها ابزارهایی برای حفظ یا برگشت به شغل روزنامهگزینه

نگاری، این است که تجربه روزنامهدومین دلیل زنان برای باقی ماندن در حرفۀ روزنامه

زنی برای تثبیت و ارتقای موقعیت شغلی خود را داده است. این دلیل،  اری به زنان قدرت چانهنگ

 در پنج نکته بحث شد:

 نگاری اگرچه کُند است، اما ممکن است.  اند که امکان ارتقای شغلی در روزنامهـ زنان دریافته1

و معروف شدن به آن  مداریپذیری، ریزبینی و اخالقهایی چون مسئولیت ـ زنان با ویژگی2

ای و موردنیاز بازار حتی در میان مردان همکار خود، خویشتن را تبدیل به نیروی کار حرفه

نگارِ زن در این بستر  های دیگر روزنامهاند. البته که از نشانهنگاری ایران کرده کار روزنامه

های این تحقیق، ، نیز هست، اما بررسی مصاحبه«نیروی کار ارزان»طور مثال  معنایی، به

نگار حرفهعنوان یک روزنامه ای بودنِ خود، به اهمیتشان بهنشان داد که زنان با باور به حرفه

 ای تأکید داشتند. 

اند، چون این اند و در آن ماندهنگاران زن با علم به درآمد پایین، وارد این حرفه شدهـ روزنامه9

نگاری را سابقه و مهارت در حرفه روزنامه اند. همچنین چون زنان،راه را انتخاب کرده

نگاری را ترک کنند. توانند روزنامه راحتی نمی اند، بهاند، و دلبسته این حرفه شده پیداکرده

 اند. عنوان یک تقدیر پذیرفته نگاری را بهبه دیگر سخن ماندن در روزنامه

گیری در مقاطع حساس و تصمیمها  الگوهایی برای برآمدن از پسِ چالشنگاران زن، ـ روزنامه6

ها و  اند. برای بعضی از آنها حمایت والدین، یا همسر، یا توصیه و ماندن در این شغل داشته

نگاری مشوق بوده است. در قالب این الگوها، آنها  های استادها و پیشکسوتان روزنامه تشویق

ر روابط قدرت حاکم در ای خود و تغییاند تا به تغییر یا تثبیت موقعیت حرفهتاب آورده

 مطبوعه محل کار خود بپردازند. 

نگار بعد از نگار، نوشتن است، خیلی سخت است که یک روزنامه چون مهارت اصلی روزنامهـ ۱

چندسال سابقه، کارش را ترک کند و شغل دیگری را برگزیند که در آن مهارتی ندارد. 

اند، اما باز به  را در مقطعی ترک کرده نگاران زن این شغل ترتیب، حتی اگر روزنامه این به

ترتیب تخصص نوشتن )یا  این اند که با نوشتن نسبت نزدیکی داشته است. بهشغلی پرداخته
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خاطر، فرصتی  نگاری جدا از تعلقخوانده شدن( باعث شده آنها در این حرفه بمانند. روزنامه

ایش دهد و فرصت خوانده شدن را نگار را افزطور مداوم آگاهی روزنامه تواند به است که می

 بیشتر فراهم کند. 

نگار ایرانی با وجود مشکالت، در این بدون شک، دالیل زیادی وجود دارد که زنان روزنامه

ای است نگاری، حرفهمانند. این تحقیق، توانسته دو دلیل را عیان سازد؛ روزنامه شغل باقی می

را به یک زن « زنی ِ قدرت چانه»و « الل مالیاستق»که اگرچه مخاطراتی دارد، اما حدی از 

اش تالش کند. این دو دلیل  دهد تا فرد بتواند برای تثبیت و ارتقای شغلی نگار میروزنامه

 توانند ابزار زنان، برای کسب عدالت جنسیتی در فضای اجتماعی باشد.  می

یکا  میانگین ارائه کرده است، در آمر 8۵در سال « همشهری»در گزارشی که روزنامۀ  

دالر است.  611ای  دالر در ماه و برای خبرنگاران حرفه 221کار  دستمزد برای خبرنگاران تازه

هزار دالر در  8سختی به  های ایران به که حداکثر میزان حقوق دبیران سرویس روزنامه درحالی

ران در نگا براساس آخرین آمارهای جهانی، متوسط حقوق روزنامه، «همشهری»رسد.  سال می

کند کمترین میزان دستمزد برای  کند و بیان می هزار دالر در سال برآورد می 9۱جهان را 

های کارآموزی را  ای و افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند و دوره نگاران غیرحرفه روزنامه

. این مهم، اند، هزار دالر در ماه استها را به اتمام رساندهکنند یا تازه این دوره سپری می

دهندۀ پایین بودن نرخ دستمزد این حرفه در ایران، در حدود یک دهۀ پیش است، اما  نشان

باشد. این مسئله، در خصوص  رغم باال رفتن دستمزدها همچنان این رقم پایین می اکنون نیز به

 های نسبتاً مناسب رغم آنکه زنان از نظر تحصیالت معموالً رتبه زنان بیشتر هم هست؛ به

 برند.  سر می باشند، اما از نظر دستمزد، در شکاف جدی به دانشگاهی را دارا می

که ـ « شرق»دستمزد دبیران صفحه در روزنامۀ بر اسا س آخرین خبرها در سال جاری، 

هزار تومان و خبرنگاران  811میلیون و  2باشدـ،  های غیردولتی می ترین روزنامه یکی از بزرگ

کنند، که این رقم با  هزار تومان دریافت می 911میلیون و  2کل متوسط ها نیز به ش این صفحه

توجه به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان متغیر است، اما به شکل متوسط تمامی کارکنان این 

میلیون تومان  6۵کنند و حدود  میلیون تومان دستمزد دریافت می 1۱1روزنامه در ماه، حدود 

طوری  در کنار محدودیت ارتقای شغلی زنان قابل توجه است؛ به این مهمشود.  بیمه پرداخت می

، در طول سه دهۀ گذشته، 199۵در سال « ایسنا»که به اعتبار آمارها براساس آمار خبرگزاری 

اند )خبرگزاری  امتیازان مطبوعات ایران زن بوده نفر از مدیرمسئوالن و صاحب 611حدود هزار و 
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ن و سردبیران، شاید آنقدر محدود است که دسترسی به آماری (، اما تعداد دبیرا199۵ایسنا، 

 دقیق، دشوار باشد. 

نگار  نگاری برای زنان روزنامه در نهایت، این پژوهش به این عبارت تأکید دارد که روزنامه

ها فرصتی برای ایجاد تغییر در فضای فرهنگی ـ  رغم تمام چالش مورد پرسش واقع شده، به

های ناشی از فعالیت در این حوزه، در صدد تثبت توانایی و  ا اتکا به مهارتاجتماعی است. آنان ب

عقاید شخصی و زنی و دسترسی به عدالت جنسیتی هستند. در همین راستا  کسب قدرت چانه

نگار بوده است و آنچه  بخشی برای تداوم کار برای زنان روزنامهحمایت خانوادگی، عامل انگیزه

ای بودنشان است؛ به تعبیر دقیق جاب کرده تا در این شغل بمانند، حرفهآنها را به شکل بارزی م

تنها علیه تبعیض جنسیتی،  کند تا به شکل عملی نه نگار بودن، آنها را ترغیب میتر، روزنامه

 شود، حرکت کنند.  نگار تحمیل می عنوان روزنامه بلکه علیه تبعیضی که بر آنها به

 سؤاالت پژوهش

نگار و زنانی که این حرفه را ترک شده از زنان و مردان روزنامه ت مطر )سؤاال 1-1جدول 

 کنند( می

 نگار سؤاالت از مردان روزنامه نگار سؤاالت از زنان روزنامه
سؤاالت از زنانی که 

 نگاری را ترک کردند روزنامه

نگاری را انتخاب کردید؟  . چرا حرفه روزنامه1
 دلیل شخصی شما چه بود؟

 این حرفه چه هستند؟ . مشکالت2
حال به شغل دیگری فکر کردید که  . آیا تابه9

ممکن بود برای شما آینده بهتری رقم زند؟ اگر 
 بله چه شغلی؟

اید؟ چرا؟  حال این شغل را ترک کرده . آیا تابه6
 اید؟چطور شد دوباره به آن برگشته

شود هنوز در این حرفه  . چه دلیلی باعث می۱
شود که این شغل را  ع میباشید؟ چه چیزی مان

 ترک کنید؟
. چه کسانی یا چه چیزهایی مشوق شما 2

 اند؟ بوده
المللی یا  . آیا درر کارهای خبری بین۵

های خارجی شرکت داشتید؟ اگرنه چرا؟  نشست
اگر آری لطفاً از این تجربه بگویید؟ همتاهای 

 اید؟خارجی خود را چطور دیده
تید؟ اگرنه . آیا در فضای مجازی هم فعال هس8

هایی برای شما  چرا؟ اگر آری این فضا چه مزیت
 دارد؟

نگار خوب ایرانی را بدون  . اسم چهار روزنامه9
 اهمیت دادن به جنسیتشان نام ببرید؟

. حضور زنان را در نشریه خود چطور 1
بینید؟ از اخالق کاری و رده  می

 ای که دارند بگویید. شغلی
زن با وجود نگاران  . چرا تعداد روزنامه2

مشکالت زیاد این حرفه بیشتر شده 
ها جالب  است؟ چرا این شغل برای خانم

 است؟
های کلیدی  . حضور زنان در پست9

نشریات کمرنگ است. براساس تجربه 
 شما دلیل چیست؟

نگار خوب  شود اسم چهار روزنامه . می6
ایرانی را بدون اهمیت دادن به 

 جنسیتشان بگویید؟

ای مدتی . چطور شد که بر1
نگاری را انتخاب  شغل روزنامه
 کرده بودید؟

تان  نگاری . از تجربه روزنامه2
هایش  و مشکالت و لذت

 بگویید.
 
. چرا این شغل را ترک 9

 کردید؟
هایی  . شغل جدید چه مزیت6

 دارد؟
. دلتان برای کار در روزنامه ۱

 شود؟ چرا؟ تنگ می
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