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 زنان در بخش حمل و نقل دريايي کشور مشارکتفقدان 
 

 1فريبا دهقاني

 

 f.dehghani1392@gmail.comم دريايي چابهار، ودانشجوی کارشناسي ارشد، دانشگاه دريانوردی و عل1

 

 دهچکي

 يافتگي توسعه سنجش جهتمهم  یمعيارها از يکي باشد.پيشرفت ميجهت داشتن منابع انساني متخصص  اختيار در مستلزم دريايي صنايع پيشرفت

 در بخش درياييآموزش ديده  به عنوان نيروی انساني زنانتوان از عالوه بر مردان مي .باشندمي دارادر آن کشور  زنان کهاست ي اهميت ميزان کشور، يک

همگام با مردان پيدا کنند مختلفي بعد از انقالب اسالمي توانسته اند تا حدودی جايگاه خود را در زمينه های  زنان. کشور نام بردبه عنوان عامل سازنده 

 يهاي مخالفتهمچنان  و ستا ان کمرنگترنقش زنان به نسبت مرد ،موجودبه دليل وجود باورهای قديمي و محدوديت های  اما امروزه در عرصه دريايي

 زنان استخدام کاهش درنتيجه و زنان برای آموزش کاهش باعث های غلطتفکر طرزوجود . زندمي دور اين بخشحضور دربرای  بانوان های قابليت حول

، اشاره به توانايي ها و شرايط شرعي  ASAبا توجه به مدل  نقل دريايي حضور زنان در بخش حمل و و شغليدر اين مقاله با بررسي شرايط  .استشده 

و ايجاد توازن نسبي برای  به ارائه راهکارهايي برای تشويق و جذب بيشتر زناننقل  اشتغال زنان و همچنين وضعيت اشتغال زنان در بخش حمل و

  دريايي خواهد پرداخت. حمل و نقل در بخش  اشتغال

 

  ASAيافتگي، مدل نيروی انساني، توسعه حمل و نقل دريايي، صنايع دريايي،  کلمات کليدی:

 

 مقدمه

 منابع کنار در تدريج به و کرد تغيير انسان به نگاه نوع انساني، روابط نهضت ظهور با. شدنمي تلقي کار ابزار جز چيزی انسان تيلور، علمي مديريت در

 هر سوم، هزاره آغاز با. است انساني سرمايه از صحبت اکنون شد و مطرح نيز انساني منابع...  و اطالعاتي تکنولوژيک، مالي، منابع چون سازمان مختلف

 تنها که بود متمادی های سال [1]. شود مي ياد پايدار رقابتي مزيت کسب عامل تنها عنوان به آن از اکنون و شده تر پررنگ انساني منابع نقش روز

 يعني سرمايه از ديگری یگونه اقتصادی، توسعه و رشد در انساني نيروی نقش شدن مشخص با اما رفت،مي بشمار اقتصادی رشد عامل فيزيکي سرمايه

 محور انساني نيروی آنجاکه از [2]. يافت مختلف جوامع توسعه و رشد های ريزی و برنامه ها تحليل در را خود شايسته جای تدريج به  انساني سرمايه

 02قرن   [3] .است ملي درآمد افزايش و توليد رشد، برای بسترساز مهم عوامل ازجمله آن کيفي و کمي ميزان باشد،مي اقتصادی های فعاليت تمامي

کلمات کليدی مانند جهاني شدن، اختيار، آموزش کارکنان و ... راه و روش مديران و مديريت عصر انسانها خواهد بود و  02و قرن عصر ماشين آالت 

  [4] .ه استانسانها را تغيير داد

 و جمعيت رشد کاهش علت به يافته، توسعه کشورهای در. است خود انساني نيروهای همه همکاری نيازمند پايدار توسعه به رسيدن برای جامعه هر

 و باشند داشته کاری بايد که دانندمي زنان اين جوامع، در. است شده زنان کار نيروی از گيری بهره از ناگزير جامعه دارد، وجود توليد در که رقابتي

 در زنان نيست، فراهم نيز مردان همه برای کار زمينه که ايران چون ای توسعه به رو کشور در ولي است کرده فراهم را آنان کردن کار زمينه نيز جامعه

 توسعه فرايند در زنان جايگاه و نقش که دهد مي نشان آمارها. است نشده شناخته بايد، چنانکه توسعه در نقششان بدينسان و اند گرفته جای دوم رده

 [5] .کنندنمي نگاه توسعه به رسيدن راستای در بنيادی عامل يک بعنوان زن به جامعه در و نيست دلخواه ايران

 با مردان، و زنان تفاوتهای شناخت مورد در پژوهش بود، مردان انحصار در زيادی مدتهای که کارهايي و کسب و اجتماع عرصه در زنان حضور با همزمان

 [6] .شد ناپذير اجتناب امری بود، شده مطرح سياست و اقتصاد جامعه، به زنان ورود نتيجه در که مسائلي رفع هدف

با توجه به اينکه  .است گرفته قرار علمي بررسي و کاوش مورد ترکمر سازمان بنادر و دريانوردی ايران و به ويژه د توسعه در زنان مشارکت و مسائل حوزة

به  صنعت حمل و نقل دريايي متفاوت از ساير تجارت های جهاني است و با توجه به اين ويژگي اين صنعت استراتژی و مديريت منابع انساني منحصر

گاه  گه و دشوار ، بپردازند در اين عرصه زنان مشارکت و نقش به مستقيم طور به که و مقاالتي ها کتاب يافتن ، خاطر همين هب [4]. خود را داراست

و اکثرا توسط محققان  اند شده نگاشته پژوهشگران توسط نيروی انساني زن در عرصه دريايي خصوص در پژوهشي کارهایتعداد کمي از .  است ناممکن

 پردازد.دريايي کشور مي ازمانها و بخشس در زنان مشارکت و نقش بررسي در اين مقاله به، خاطر همين بهغرب تهيه شده است. 
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 در ايران آنها مشارکت وزنان  وضعيت  مروری بر

 نگاه اکنون. باشند مي دارا کشور آن در زنان که است اعتباری و اهميت ميزان کشور، يک يافتگي توسعه درجه سنجش جهت معيارها ترين مهم از يکي

 اجتماعي، عدالت شدن محقق و اقتصادی توسعه فرايند تسريع اجتماعي، توسعه تحقق برای امروز، زيرا است شده معطوف زنان سوی به بيشتر جهان،

 خواهد جامعه آن انساني نيروی کيفي و کمّي افزايش و توسعه روند در بسياری تأثير قطعاً شود، نگريسته سازنده و فعال نيروی عنوان به زن به چه چنان

 آورده شمار به يافته توسعه کشورهای يافتگي توسعه کنندة تسهيل کم دست يا و عوامل از يکي را زنان مشارکت ايش افز برخي همان طور که .داشت

 تسهيل کم يادست و کشورها آن اقتصادی و مادی پيشرفت نتيجة و محصول را عمومي حوزه به زنان تر گسترده ورود عکس، بر کامال نيز برخي و اند

 اند.  گرفته نظر در آن کنندة

 تقويت به متقابل طور به عامل دو آن و است دو سويه ای رابطه اسالمي جوامع يافتگي توسعه ميزان و توسعه روند در زنان مشارکت و حضور ميان رابطة

 توسعه، هم و شودمي اسالمي جوامع يافتگي توسعه تعميق و گسترش موجب توسعه روند در زنان تر افزون مشارکت هم بنابراين.  پردازندمي يکديگر

 [7] .دهدمي قرار زنان اختيار در پيشرفت برای ای تازه امکانات و ها فرصت

 بوده چشمگير اخير های دهه در خاورميانه پيشرفت که دهند مي نشان سرانه درآمد و زندگي، به اميد باروری، زنان، تحصيالت همچون هايي شاخص

 نرخ شود ومي مربوط سياسي توانمندسازی و اقتصادی مشارکت های شاخص به باشد مي تر عقب مشهودی صورت به آن در خاورميانه که آنچه است.

 تر است. پايين جهان بقية از چشمگير طور به زنان کار نيروی مشارکت

 شامل را ملي ثروت و منابع از درصد33 تنها ما، کشور در انساني نيروی منبع که شود مي مشاهده ايران و آلمان ژاپن، کشور 3 به اجمالي نگاه يک در

 ترين غني از شکل بهترين به نتوانستيم ما که است اين گر بيان امر اين. باشد مي درصد57 باالی آلمان و ژاپن کشور در رقم اين که حالي در شود مي

  .کنيم استفاده( انساني منبع)خود منبع

 های رويه و کار ساختار و کار نيروی سازی توانمند نظارت، تمرکز، عدم کارکنان، مشارکت ميزان نظير انساني منابع مديريت ابعاد بر جنسيتي تفاوتهای

 اين مورد در آگاهي. نيست ديگری بر يکي برتری معنای به مرد و زن ميان تفاوت وجود بنابراين [8] .است تاثيرگذار توجهي قابل صورت به سازماني

 [6] .سازد مي تسهيل مرتبط مشاغل در آنان بالقوه ظرفيتهای کارگيری به و مردان و زنان درست تربيت جهت در را جامعه تفاوتها، گونه

 به برای خود فرزندان و همسران از حمايت و انقالبي مبارز، نيروهای تشويق و تربيت با که چرا برد نمي ياد از را زنان آفريني نقش اسالمي انقالب تاريخ 

 فعال حضور فرصت و زمينه اجتماع از عظيمي قشر بعنوان زنان اسالمي جمهوری مقدس نظام برکت به. داشتند بسياری های تالش انقالب نشاندن ثمر

 .اند آورده بدست را جامعه امور اداره در

 شاخص زمينه در ايران همه اين با شد، برداشته توسعه زمينه در هايي گام اسالمي جمهوری اجتماعي و اقتصادی توسعه چهارم و سوم های برنامه در

 سواد، بهداشت، زمينه در که آمارهايي به توجه با و است بوده 52 رده در 0222 سال در متحد ملل سازمان گزارش برپايه جهان، در انساني توسعه

 برپايه  .شود مي ديده جامعه توسعه در زنان جايگاه لحاظ از آشکاری ماندگي عقب است، دست در گوناگون بخشهای در زنان مشارکت و اشتغال آموزش،

 جمعيت کّل از درصد سه تنها زنان است، شده داده دست به جنسيت تفکيک به دولتي دستگاههای در مديران توزيع زمينه در 2332 در که آمارهايي

با  [9] .دارد توسعه به دستيابي فرايند در زنان اثرگذار نقش شدن گرفته ناديده از نشان اين، و اند داده اختصاص خود به را مديريتي سطوح در شاغل

 بخش که دهدمي نشان اقتصادی عمده بخشهای در اشتغال بررسي توان وضعيت اشتغال زنان را مورد بررسي قرار داد. توجه به جديدترين آمارگيری مي

درصد  2.71درصد و کشاورزی با 33در مراتب بعدی بخش های صنعت با اختصاص داده است.  خود به را اشتغال سهم بيشترين درصد3573 با خدمات

 [10] است.اختصاص داده است. که با توجه به آمارهای موجود ميزان اشتغال مردان در تمام بخش ها بيشتر از حضور زنان 
 1131 بهار -کار نيروی آمارگيری طرح نتايج : چکيده1جدول 
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 توانايي و امکانات موجود در زنان

 ها توانايي اين جمله ازهستند که بر هيچ انساني پوشيده نيست. پيشرفت در تمام عرصه ها  دارای توانايي ها و شايستگي های بالقوه برایدر ايران زنان 

 :از عبارتند زنان در موجود امکانات و

 ايراني زنان در سرشار استعداد وجود( الف

 ، اقتصادی و سياسياجتماعي های فعاليتکليه  در مشارکت جهت ايراني بانوان مندی عالقه و تمايل( ب

 ها گيری تصميم و نظرها اظهار در شجاعت نظير بانوان برای فردی مناسب شرايط آمدن فراهم( ج

 زنان مشارکت ميزان گسترش بر مبني مسئوالن مساعد نظر وجود( د

 بانوان توسط مملکتي مهم های مسئوليت به دستيابي امکان( ه

 [8] .و مشارکت کارکنان در تصميم گيری ها نظرات و آرا به اعتماد به و تمايل در سازمان ی( شيوه های مديريتي تعهد مدار، مشارکتي توسط زنان

 پايدار توسعه در فرايند بايد، چنانکه خود، بالقوه توانمنديهای در حد نتوانسته اند آنان عالي، آموزش بخش زنان در فزاينده حضور و سواد افزايش باوجود

افزون دختران نسبت به پسران به دانشگاهها و برخالف اينکه با ورود روز دهد که مي نشان ايران در زنان دربارة گرفته های صورتبررسي. باشند اثرگذار

 و اقتصادی و حوزه های علمي در را الزم پويايي هنوز آنان سنّتي، فرهنگي و موانع جمله از گوناگون موانع سايه درروبرو است اما  کسب مدارج علمي باال

 جنسي تفکيک .بين المللي است استانداردهای از پايينتر بسيار توسعه انساني شاخص بندی رده در ايران جايگاه و همچنين نداده اند نشان سياسي

 تساوی عدم شغلي، های فرصت به زنان دسترسي در موجود های نابرابری فرهنگي، عوامل شدن، اجتماعي فرآيند در تفاوت شرعي، داليل مشاغل،

 جامعه در زنان اقتصادی حضور کردن محدود عوامل ترين مهم از مردانه های نگرش و کار موجود قوانين مردان، با برابر شغلي های مهارت و آموزش

 [11] آيد. عمل به کوشش آنها اصالح در بايد که شوندمي محسوب

 کشور سياسي نخبگان و مسئوالن برای که بود خواهد کارساز صورتي در تنها پايدار توسعه فرايند در زنان بيشتر حضور برای راهکار هرگونه گمان،ي ب

و در اين زمينه بيشتر داشت،  راسخ عزمي و اراده بايد آن به رسيدن برای و سازنده و مثبت است هدفي جنسي، برابری  که باشد آمده پديد باور اين

 تحرك باشد، باالتر جامعه يک در بانوان آگاهي و تحصيالت سطح و سياسي، اقتصادی، اجتماعي مشارکت ميزان هرچه است بديهي [5] عمل گرا بود.

 تابوی و جامعه در زن حضور قبح که وقتي. بود خواهد موثرتر و تر گسترده نيز آنها اجتماعيو  اقتصادی های فعاليت نتيجه در و بيشتر آنها اجتماعي

 بعمل مطلوب برداری بهره ها ارزش همه حفظ با جامعه رکن دو اين ظرفيت تمام از و شود شکسته جامعه در آنها سنگ هم تالش و مرد و زن اختالط

 داشت. خواهد بدنبال را کشور جانبه همه توسعه و شکوفايي و رشد آيد،

 

 زنان اشتغال مورد در اسالم ديدگاه

 برای جامعه و کار محيط در سياسي و تبليغاتي وسيله يک عنوان به زن به غرب که است اين دارد وجود غرب و اسالم ميان مورد اشتغال در که تفاوتي

 و دروني روحيات و شرايط با متناسب که را کارهايي خواهدمي زنان، انساني کرامت حفظ با ايران اسالمي کشور و اسالم ولي نگردمي بيشتر منافع کسب

  .ارزشي تبعيض يک نه است منطقي تقسيم يک کار اين نام که کند واگذار آنان به است آنان بيروني

 :از عبارتند که است شده اشاره زنان اشتغال شرايط مورد در اساسي نکته چهار به اسالم در

 حرکت به و دارد مفيدی و مثبت تأثير ياآ. داشت خواهد جامعه در پيامدهايي چه که کرد دقت بايد زنان به شغل واگذاری در: جامعه مصلحت( الف

 .شد خواهد جامعه در اخالقي تزلزل و رکود موجب و داشت خواهد مخربي و منفي تأثير يا و کند مي کمک پيشرفت سوی به جامعه

 و زنان اشتغال کرد، پاسداری آن از بايد و باشد مي مهم و ارزش با بسيار اسالمي جامعه در خانواده استواری و قداست که آنجا از: خانواده مصلحت( ب

 روبرو اشکال با زن اشتغال شود، چنين اگر که گردد، خانواده تزلزل باعث اينکه نه گيرد قرار اصل اين تحقق راستای در بايد نيز خانه از خارج در مادران

 .است

 يا دارد را آن انجام توانايي شغل اين انتخاب با زن ياآ که شود توجه نيز او شخصي مصالح به بايد زنان به شغل واگذاری در: فردی مسائل و شرايط( ج

 خير؟ يا است سازگار او های قابليت و ها توانمندی با شغل اين آياو شود مي ماندگي دچارعقب يا يابد مي رشد شغل اين با يا خير؟

 زن ياآ که شود توجه افراد های توانايي و امکانات و کاری راندمان به بايد افراد به کار واگذاری در: زن و مرد به کار واگذاری در ها اولويت کردن لحاظ( د

 .دارد ها شغل شرايط به بستگي اين که مرد يا است تر متناسب

 .کرد خواهد بيشتر را جامعه منفعت بلکه کند نمي ايجاد را مشکلي تنها نه جامعه در زنان اشتغال شود، واقع توجه مورد نکته چهار اين اگر مجموع در

[8] 
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 غال زنان در بخش حمل ونقل درياييتوضعيت اش

شود و اين موضوع در ياد مي ،حمل و نقل يکي از بخش هايي است که به طور سنتي از آن به عنوان مشاغلي که جايي برای حضور زنان وجود ندارد

برای بهبود قوانين کاری زنان و مردان کميته ای تشکيل  2جهاني کارسازمان  .2.2بسياری از کشورها به عنوان يک مورد در حال بررسي است. از سال 

 را مطرح کرد.به عنوان يک قانون بشری و ذاتي  داد و چشم انداز  برابری جنسي در بحث  اشتغال

با توجه  .دشوار استاشتغال زنان در بخش حمل و نقل به ويژه در مدل های حمل و نقل همچون دريايي، بنادر، آبراه های داخلي، جاده و راه آهن بسيار 

-به جدول زير ميزان مشارکت و اشتغال زنان کشور در بخش حمل و نقل نسبت به کشور توسعه يافته ای همچون ژاپن درصد پايين تری را نشان مي

 دهد.

 
 نقل و مقايسه با بازار کارگری در آفريقا، آسيا و آسيای ميانه سهم زنان در حمل و: 1جدول 

 % زنان در بخش حمل و نقل و ارتباطات بازار کارگری% زنان در  سال کشور

 141 1.41 1002 ايران

 1043 143. 1002 ژاپن

 1141 144. 1002 سنگاپور

 ILO, LABORSTAT: منبع

 

 درياييحمل و نقل  بخش در نگهداری و انتخاب

. گرددبرمي قبل سال 07 به تقريبا IMO سازمان در آنان کارگيری به و زنان جذب. است شده زنان بيشتر جذب باعث اخير سالهای در خطاها وجود

 ارتباط هستند در دريايي بخش و بنادر مقامات مانند داخلي سازمانهای با که مدني و اجتماعي سازمانهای ،NGO چندين بوسيله IMO های فعاليت

 و کارگران استخدام معنای به اغلب دريايي نقل و حمل بخش در استخدام که است اين گيرد قرار توجه مورد بايد که ذکر قابل نکته  .شودمي حمايت

 دريايي سازمانهای يا بندر يک در عمومي بخش مندان و کارگرانکار مانند خشکي کارمندان جذب به کمتر و است دريانوردان مانند متحرك کارمندان

 تجربه و دانش دريانوردی، های مهارت که هستند "دريايي مشاغل" دقيق طور به خشکي به مربوط مشاغل اين دريايي بخش در. کندمي توجه داخلي

 .است ارزشمند بيشتر

 ابتدا از درست های راه از يکي اندکه دريافته کشتي کاپيتانهای يا و ها کشتي مديران انساني، منابع مديريت بزرگ، کشتيراني های کمپاني مديريت

 تجلي که cruise های کشتي صنعت در غرب در خصوص به دريايي ونقل حمل بخش در زنان بيشتر حاضر حال در. است بخش اين در زنان استخدام

 ايده و هستند مشاغل اين در مردان از متفاوت های انگيزه با زنان اين بيشتر تحقيقات طبق. شوندمي استخدام است مشتريان به دهي سرويس خدمات

 متفاوت های تجربه آوردن دست به برای بيشتر و ندارند بيشتر حقوق آوردن دست به يا کشتي روی بر  خاص موقعيت يک آوردن دست به برای خاصي

 .دارند مشاغل اين به گرايش جديد مکانهای به رفتن و

به موضوعاتي که برای  اين مدل استفاده کرد که با توجه به ASA 0توان از مدل نقل مي وضعيت کاری زنان در بخش حمل وبيشتر جهت بررسي 

آيد را بيان مي دارد. اين روش به صورت يک چرخه کاری است که در اين اثر فقط به بررسي به وجود مي دريايي در بخش حمل و نقلزنان اشتغال 

 پردازد.مرحله جذب، انتخاب و نگهداری آن مي

 

 جذب

است. زنان اغلب کيفيت های آموزشي الزم  "مرغ و تخم مرغ"يه به قضيه بسيار شب دريايي نقل برتری مردان جهت استخدام در بخش های حمل و

را ندارند. در کشور ما تعداد مراکز آموزشي حمل ونقل در بخش های زميني، هوايي و دريايي برای زنان بسيار  دريايي جهت اشتغال در بخش حمل ونقل

رسد بنابراين مديران)آقايان( وقتي زمان انتخاب مي طراحي نشده و جذاب نيستند کم و گاها انگشت شمارند. در اذهان معموال اين مشاغل برای زنان

مانند برنامه  کمتر تمايل دارند که زنان را به عنوان شاغل انتخاب کنند. اما چند سالي است که برنامه های بين المللي برای جذب زنان بيشتر شده است،

 تمرکز. شد منتشر 2.33 سال در دريايي بخش در زنان کارگيری به برای استراتژی سند اولين .3اييهای برای ادغام و به کارگيری زنان در بخش دري

                                                            
1 ILO ( International  Labor Organization) 
2 attraction-selection-attrition (ASA) model 
3 IWMS (Integration of Women in the Maritime Sector) 
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دريايي،  های زمينه در تحصيالت دادن ادامه برای آنان تشويق و بخش در اين دختران و زنان برای دريايي بخش کردن روشن برای تالش ،اين سند

 .است مربوطه های دوره يادگيری و آموزش

به   Maerskنقل دريايي سعي در تغيير استراتژی و جذب زنان در شرکت های خود کرده اند. )کمپاني بزرگ  تعداد زيادی از شرکت های حمل و

 را شروع کرد.( .022زنان را در سال  کارگيری

 
 دريايي خش حمل و نقلبعلت و معلولي جذب محدود زنان در : 1شکل

 

 انتخاب

اين روش برای  است. 3استخدام ها و اطمينان از اينکه شرايط انتخاب که منصفانه و مناسب باشد استفاده از معيار مميزی جنسييک راه برای تعيين 

رود. همچنين سازمان را برای تعيين ميزان مناسب مشارکت زنان که در کدام سياست گذاری های سازمان، برنامه ها و ساختارهای داخلي به کار مي

 کند.اليت کنند، ياری ميبخش و سطح فع

 
 دريايي نقل رابطه علت و معلولي انتخاب کم زنان در بخش حمل و: 1شکل

 

 نگهداری

با آن مواجه هستند شامل تبعيض جنسي، آزار جنسي، خشونت، نبودن شرايط پايه ای )مانند دريايي نقل  گيری معمول که زنان در بخش حمل ودر

جداگانه(، ايمني و امنيت )مثال در هنگام کار در موقعيت های جغرافيايي متفاوت(، اختالف حقوق، موقعيت کاری خطرناك، رختکن و امکانات بهداشتي 

ثقيل فرصت های آموزشي محدود و سياست های کاری ديگر، انزوا به دليل طبيعت کاری )ماندن در دريا برای مدت طوالني و يا تنها کار کردن در جر

 [12] باشد.مي  رتباط کم با ديگر کارگران(کانتينر و داشتن ا

                                                            
4 PGA (participatory gender audit)  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 
 

 
 دريايي رابطه علت و معلولي نگهداری ضعيف زنان در بخش حمل و نقل: 1شکل

 

 نتيجه گيری

چند سالي است که در دنيا بهبود  نقل دريايي و حضور آنان در حرفه ای که سالها در انحصار مردان بوده است وضعيت حضور زنان در بخش حمل و

 يافته است و در اين زمينه ها برنامه های زيادی تنظيم شده است.

دهد و همچنين با بررسي روحيات، توانايي ها و ل اشتغال زنان را در بخش حمل و نقل مورد بررسي قرار ميئکه مسا ASAبا توجه به مدل معرفي شده 

نقل دريايي اعم از حضور در کشتي ها و يا حضور  توان استنباط کرد که اشتغال زنان در بخش حمل وچنين مي حدود شرعي اشتغال زنان ايراني، اين

نياز به برنامه ريزی و تصميم گيری های جدی تری جهت بهره جستن از زنان به عنوان  در ارگانهای دريايي و مرتبط با اين زمينه، مسئله ای نوپاست و

دارد. الزم به ذکر است که گام هايي که دولت جهت آموزش زنان در بخش حمل و توسعه پايدار کشور به سيله ای برای رسيدن نيروی انساني کارآمد و و

توان ناديده گرفت و با معرفي رشته های تخصصي مرتبط با اين بخش در مراکز آموزش عالي برای بانوان اثبات اين نقل دريايي برداشته است را نمي

 گشوده است. برای به کارگيری و اشتغال زنان در بخش حمل و نقل دريايي رامدعاست که راه 

 هستيم، حقوق و حق دارای تنها نه ما زن، عنوان به"اشاره کرد که:  IMOتانسي، قائم مقام سازمان  در آخر شايد خالي از لطف نباشد که به سخن پامال

 فعاليت و قدرت آوردن دست به برای فرهنگ و ممارست مناسب، ساختارهای فقط اگر داريم دريايي زمينه در بيشتر چه هر شرکت برای ظرفيت بلکه ما

  ".شود ايجاد ما بيشتر

در اين است که آموزش الزم را برای زنان تامين کنند دريايي ابزار اصلي برای استخدام بيشتر زنان در بخش حمل و نقل پس مي توان نتيجه گرفت که 

 رهبری داده شود و برای توازن جنسي بتوانند وضعيت های زير را بهبود بخشند: اجرايي و تصميم گيری در نقش هایو فعاليت و به آنها اجازه 

 به عنوان يک اولويتبرابری جنسي تفکر  ايجاد 

  همچون: درياييمربوط به حمل و نقل مشارکت زنان در فعاليت های 

 دريافت با لذا ها ، رشته اين از بسياری در خانم دانشجويان پذيرش و ايران در دريانوردی متنوع های رشته گسترش به توجه با) ملواني

 مسافربری خطوط در گاها و بپردازند پژوهش به و کنند شرکت دريايي سفرهای در شناورها روی حضور با وانندتمي دريانوردی گواهينامه

 و بنادر اداری های بخش در آنان اشتغال و کشتيراني خصوصي ارگانهای در اشتغال دريايي، مخابرات و الکترونيکشوند(،  کار به مشغول

 .کرد اشاره ،بنادر IT بخش در زنان برای شغلي های فرصت افزايش بنادر، بخش در کامپيوتر رشد با همگام و جست بهره ها لنگرگاه

 بهبود دسترسي زنان به آموزش و تکنولوژی های دريايي 

  در تمام سطوح دريايي نقل سازمانهای مربوط به بخش حمل وبهبود برابری جنسي در 

 در اين بخش بهبود وضع زنان برای تصميم گيری ها 

 درياييحمل و نقل  تشويق و ترغيب مردان برای ايجاد توافق برای همکاری و برابری جنسي در مشاغل 

 دريايي بخش های حمل ونقل ايجاد سازمانها و اتحاديه ها برای زنان فعال و درگير در زمينه اشتغال در 
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