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بيان مسأله

كلي حرام اعالم كرده باشد؛ بليه روايات بيشتر در مورد نحوة

امروزه شاغل بودن زنان ييي از مسايلي است كته در اجتمتا

حضور زن در اجتما و كار و فعاليتت او ستخن گفتتهانتد .از

مطرح است .زنان به علل گوناگون به كتار روي متيآورنتد و

حضرت علي( ) روايت شده است كه «به زن بتيش از حتد و

حتي عالوه بر مستؤوليت ختود در خانته و تربيتت فرزنتدان،

توانش كار واگذار ميتن و ايتن بتراي حتال او بهتتر و بتراي

مسؤوليتهاي اجتماعي را نيز پذيرا ميشوند .در اين جاستت

زندگي او مناس تر استت؛ زيترا زن ريحانته استت و تهرمتان

كه ما با تشري به عنوان زنان شاغل روبرو هستيم .افترادي كته

نيست» (بستاني )499:4931،اين روايت كه نهي ارشادي است بته

در دو جبهه مهم يعني جامعته و ختانواده مشتغول ختدمت و

وضع روحي و جسمي زنان اشاره دارد و بيانگر آن استت كته

انجام وظيفه

آنها بايد وظايفي را برعهده گيرند كه بتا وضتعيت جستماني و

ميباشند( .دانش)43:4982 ،

از منظر دين مبين استالم ،اشتتغال فتينفسته بتراي زنتان

عاطفيشان متناس

باشد و آستايش و آرامتش آنهتا را بترهم

ممنو نيست .بسياري از اطالتات و داللتتهتاي تترآن كتريم

نزند .روايات ديگري نيز در مورد نحوه حضور زن در اجتمتا

نشان ميدهد كه زنان ميتوانند در فعاليتهاي اتتصادي جامعه

وجود دارد كه آنان را به رعايت عفت و تقوا و عدم اختالط با

و كتار

مردان دعوت ميكند .در زمينه روابط كالمي نيتز كته زمينتهاي

كتردهانتد بهترهاي

براي برتراري روابط عاطفي عميق است ،در روايتات و تترآن

متيكننتد بهترهاي استت»

توصيههايي به زنان شده است؛ مانند اينيته بتا لحتن نتاز و

مشاركت داشته و با حفت حتدود استالمي بته كست
بپردازند« .مردان را از آنچه به اختيار كس
است و براي زنان نيز از آنچه كس

(ترآن كريم ،سوره نساء:آيه )92آيات ترآن بتر جتواز اشتتغال زنتان

تحريدآميز سخن نگويند

(ترآن كريم ،سوره احزاب :آيه)99

داللت دارد؛ زيرا حالل بودن اكتساب يعنتي تحصتيل درآمتد،

با تغيير شرايط اتتصادي و اجتمتاعي و پيچيتدهتتر شتدن

مفروض گرفته شده و سپب درباره درآمد حاصل از آن اظهتار

تقسيم كار ،امروزه زنان عتالوه بتر ايفتاي نقتش در ختانواده،

انجتام كتاري

پذيراي مسؤوليتهاي عمتدهتتري نظيتر اشتتغال در بيترون از

كنند ،متعلتق بته خودشتان استت .خداونتد در

خانه هم ميباشند .ورود ماشين و صنعت بر اشتغال زنتان اثتر

سورة تصص داستان دختران حضرت شعي

را ذكر ميكند كه

گذاشته و آنان را از مشاغل سنتي 4به سمت مشتاغل صتنعتي

2

به علت كهولت سن پدر خويش براي كس

درآمتد بته كتار

سوق داده است.

نظر شده است .بنابراين اگر زن و مرد بته ستب
درآمدي كس

چوپاني اشتغال داشتند (عظيمزاده .)55:4988 ،با نگاهي بته ستيرة

ييي از بستترهاي اساستي توستعه در هتر كشتورافزايش

پيامبر اين نيته آشيار متيگتردد كته زنتان بستياري در زمتان

سطح تحصيالت و مهارتهاي الزم بتراي توانمنتد ستازي در

پيامبر بودند كه به كار و فعاليت اتتصادي ميپرداختنتد و كتار

زمينه اشتغال و كاريابي محسوب ميشود و بر ايتن استاد در

آنان نيز مورد تبول و تأييد ايشان ترار ميگرفته است .حضرت

كشور ايران در دهههاي سرمايهگذاريهتاي زيتادي در زمينته

خديجه از زنان برگزيده و بزرگواري است كته ختود تتاجري

آموزش عمومي ،فني و حرفهاي و عالي انجام پذيرفته و خيتل

ثروتمند بتود كته بته كتار تجتارت متيپرداختت و حضترت

عظيمتتي از زنتتان بتتا بهتترهگيتتري از آمتتوزشهتتا در راستتتاي

ايشان به تجارت مشتغول بتود .در

توانمندسازي خويش تالش نموده و توانستهانتد مهتارتهتاي

رسول(ص) مدتي از جان

روايتي آمده است كه رسول خدا(ص) به زنان اجازه ميداد تتا
در مراسم عيد فطر و تربان از منازل خود خارج شوند و بتراي

الزم را براي اشتغال بهدست آورند

(آرنولدوياد)445:2144 ،9

آنان انتظار دارند تا جامعهپذيراي آنان بتوده و بستتر الزم

تهيه روزي بساط بگسترانند (كليني .)925-924: 4987 ،در روايات
ائمه اطهار ما به روايتي برنميخوريم كه اشتغال زن را بتهطتور

traditional employments
industrial employments
Arnold Weis

1
2
3

217

بررسي انگيزههاي اشتغال در خارج از خانه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد تبريز

جهت ايفتاي نقتش آنتان در جامعته را فتراهم آورد و پايگتاه

با اين نو سرمايهگذاري ارتقاء يابد

(سخاوت.)91-99: 4981،

اجتماعي و اتتصادي و موتعيت مطلوبتري براي آنان فتراهم

در مواردي ،موانع و مشيالت موجود ،ريشههاي فرهنگي

شود .با وجود اين كه زنان ايراني به طترق مختلتس ستعي در

و تاريخي دارنتد ،لتذا بته راحتتي نمتيتتوان آنهتا را از ميتان

بروز خالتيت و نشان دادن توانمنديهاي خود در عرصههتاي

برداشت .بر اساد مطالعتات و تحقيقتاتي كته در ستال 4331

مختلس اتتصادي و اجتماعي دارند ،اما چنين به نظر متيرستد

روي نقش زنان در توسعه صورت گرفته ،سه عامل عمده مؤثر

كه بسترهاي متورد نيتاز بتراي حضتور زنتان در عرصتههتاي
مختلس به نحو مطلوب فراهم نشده و جامعته كمتتر پتذيراي

بر موتعيت ضعيس زنان

 )4فرهنگ مديريتي كه در آن تستلط بتا متردان استت و

اشتغال آنتان استت( .محبتي )87 :4988 ،بنتابراين الزم استت تتا

بتتدين ستتب

تهميدات الزم نظير توانمندسازي و تقويت مهتارتهتاي آنتان

نمينمايند.

در راستاي استفاده بهينه از تواناييها و شايستگيهاي زنتان در
عرصتتههتتاي مختلتتس بتتاالخص در اتتصتتاد فتتراهم شتتود و
فراهمسازي شرايط حضور بيشتر زنان در جامعته نتاظر بتر دو
بعد فردي و اجتماعي است .بعد فردي در چتارچوب ختانواده

در جامعه شناسايي گرديده است:

متتردان بتته راحتتتي تعتتويع اختيتتار موتعيتتت

 )2روند گذشته جامعه كه تبعيعهايي را بتين دو جتنب
به وجود

آورده است.

 )9ناديده گرفتن پتانسيلها و تواناييهتاي زنتان در امتور
مربوط به مديريت اتتصادي

(شيخي)479-472: 4981،

و در احراز شرايط اختصاصي و بعد اجتماعي به شرط حضور

با اين وجود نتيجه نظرسنجيها در ايران نشان ميدهد كه

در فعاليتهاي اتتصادي و اجتماعي و پتذيرش مستؤوليت در

وضعيت كشور ما از نظر اشتغال زنان مطلوب نيست و عوامتل

(موسيپور)5-1 :4987 ،

متعددي در اين مسأله مؤثرند ،به طتوري كته متيتتوان گفتت

اجتما تحقق مييابد

گروهي از جامعهشناسان بر اساد يافتههاي تحقيقاتي بتر

وجود كليشتههتاي جنستيتي ،2انتختاب شتغل را بتراي زنتان

اين باورنتد كته زنتان در مراحتل مختلتس جامعتهپتذيري بتا

محدوده ميسازد ،آنان نسبت به مردان پاداش كمتري ميگيرند

نقشهاي جنسيتي 4مواجه ميشوند .ارزشهتاي فرهنگتي كته

و اغل

زنان در برنامههاي آموزشي و ارتقتاي شتغلي ناديتده

زنان را در خانه به تصوير ميكشد ،با ساختار شغلي كه آنان را

گرفته ميشوند

(سخاوت)229: 4981،

به استخدام دعوت ميكند در تضاد است ،زيترا نگترش زنتان
نسبت به خود ،در نياز به پيشرفت و عدم اطمينتان نستبت بته
آينده تأثير ميگذارند

(شاديطل )452-454 :4984 ،

تعريف مفهومي گرايش و اشتغال
گرايش

ميزان اشتغال زنان ايراني در  45سال گذشته كاهش يافتته

از نظر لغتشناسي گرايش داراي دو جزء است كته هتردو بته

است .در فاصله سالهتاي  4955تتا 4971بتا وجتود افتزايش

معناي انطباق ميباشد .يد جزء آن به معناي استعداد يا تمايل

تعداد زنان فعال از  113هزار به  291هزار نفر ،ميزان مشاركت

و بيانگر تناس  ،صالحيت و يا توانايي است و جزء ديگتر آن

زنان در اتتصاد كشور به دليتل موانتع اتتصتادي بتازار كتار از

از هنر گرفته شده است كه معناي اظهار حالت يا اشتيال بيتان

 3/42به 7/8درصد سقوط كرده است .اين دادهها نشان ميدهد

يا مجموعهاي از حاالت تجسم شده است .آلپورت 1در نظريته

كه شرايط و اميانات الزم براي استفاده از سرمايهگذاريهتاي

شخصيت 5خود ،گرايش را يد حالتت روانتي آمتادگي بتراي

انجام شده در زمينه منابع انساني ،حداتل در مورد زنان فتراهم
نشده و نميتوان انتظار داشت كه بهرهوري از نيروي كار زنان
genderical roles

1

2

genderical sterotype
tendency
4
David Fransouva Alport
5
character theory
3
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انجام يد عمل كه بر اساد تجربيتات ستازمان يافتته و روي

اتدامات جامعه مدرن بازي ميكنند و بر كيفيت زنتدگي همته

عيبالعمل افراد نسبت به پديدهها و موفقيتهتا بته صتورت

افراد آن جامعه تأثير متيگذارنتد .اگتر گترايشهتاي مطلتوب

و

شناسايي شوند و اجتما هم با آنها موافق باشد؛ كيفيت بهتري

هاولند در تعريس گرايش ميگويند گرايش ،آمتادگي( 4تمايتل

از زندگي تضمين خواهد شد .اصوالً با شناسايي عوامل مرتبط

تبلي براي پاستخي مستلم ،تطعتي و معلتوم بته محتر هتاي

با گرايش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه ،متيتتوان

خاص) ،شناخت( 2كه مربوط به عقايد ،باورها و ايدهها دربتاره

عواملي را كه تأثير زيادي دارند ،بتا ايجتاد بستترهاي مناست

موضو گرايش است) و رفتتار( 9كته مربتوط بته تصتميمات

تقويت كرد و عواملي را كه مانع گرايش زنتان بته اشتتغال در

رفتاري يا تمايالت كنشي است) مرتبط هستند .بتراي بررستي

خارج از خانه ميشود شناسايي نمتود و راهحتلهتاي مناستبي

گرايشهاي افتراد ،متيتتوان از سته جتزء ،يعنتي احساستات،

براي اصالح يا تسهيل اين موانع ارائه نمود تتا گترايش متورد

شتتناخت و رفتتتار بهتتره گرفتتت .رفيتتعپتتور بتته نقتتل از درور

نظر تقويت و گسترش يابد (ميشل 51: 4972 ،تا.)24

پويا مؤثر است ،معرفي ميكند (پرچمتي .)8: 4982 ،روزنبتر

فروهيخ ،1گرايش را به معنتاي نظتامي از اعتقتادات يتد فترد
نسبت به پديدههاي محيط خود معرفي ميكنتد .ايتن نظتام از

اشتغال

تمتتايالت و ...در طتتول زمتتان و در پتتي تتأثيرات محيطتتي و

وضعيت داشتن شغل و مشغول بودن به شغل معين را اشتتغال

تجربيات تبلي ،شيلگيري ميشود و كم و بيش داراي تتوام و

گويند .اشتغال به وضعيتي اطالق ميشتود كته در آن بته ازاي

دوام است (راودراد )25: 4973 ،گرايش به يتد موضتو  ،عتالوه

شركت مستقيم و فعتال در جريتان توليتد و انجتام ختدمات،

بر ايجاد رابطه متقابل ميان افراد ،زمينه را براي فعاليت افراد در

پاداش يا فردي به صورت نقدي يا جنسي پرداخت ميشتود و

يد گروه متشيل آماده ميسازد .لذا اهداف و آرمانهاي خود

شاغل كسي است كه شتغلي را داراستت و بته ايتن شتغل بته

و موضو گرايش ارتباط بسيار نزدييي پيدا متيكنتد .پتب بتا

عنوان حرفه و تخصص آگاهي دارد( .بلوتي )229:4934 ،اشتتغال

گرايش به سمت آن موضو سعي در دنبال كردن اهداف خود

ترتيبي است تراردادي بته منظتور كتار كتردن بتراي ديگتري،

دارد و بدين طريق نيازهاي مختلس خود را برآورده ميستازد.

كارفرما يا استخدام كننده معموالً ويهگيهاي زير را

دارد:

پب به گرايش از دو سو ميتوان نگريست .نخست از ديتدگاه

 )4از لحاظ مياني

فردي كه به موضوعي گرايش پيدا ميكند و دوم اينيه موضو

 )2زمتتان انجتتام دادن آن در اوتتتات مشتتخص استتت كتته از

گرايش چه هدفي را از پيوستن افراد به آن دنبتال متيكنتد .آن

فعاليتهاي

از خانه جدا است.

ديگر متمايز است.

چه در جامعه كنوني ما شايسته بررستي استت ،هتردو جهتت

 )9منبع

موضو ميباشد .خصوصاً آن افرادي كه به موضوعي گترايش

 )1هويتت و پايگتتاه اجتمتاعي را در داختتل جامعته مشتتخص

پيدا ميكنند ،از تشر زنان ،به ويتهه زنتان شتاغل كته نيمتي از

ميكند

جامعه را تشييل ميدهند (انجمتن )82:4931،اگر به مستايل ايتن
تشر خاص و حساد توجه نشود ،چه بستا جامعته در آينتده
دچار مشيل خواهد شد .به طور كلي پذيرفته شده استت كته
اگر گرايشهاي داراي ماهيت اجتماعي نقتش احساستي را در
1

readiness
recognition
3
behaviour
4
Denesiss Frohich

درآمد است.

(تقوي:4988 ،

.)445

نظريههاي مرتبط با گرايش زنان به اشتغال
2

 )9تئوري انگيزش  :بتراي تعيتين و تبيتين گترايش زنتان بته
اشتغال نظترات مختلفتي ارائته شتده كته در ايتن تستمت بته
نظريات انگيزشي فرويد ،مد كله لند ،هرزبر  ،مزلتو و وروم

2

employment
motive theory

5
6
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متتيپتتردازيم .در روانشناستتي و روانشناستتي اجتمتتاعي،

تدرت كم ،افراد ترجيح ميدهند تصميمات غيرمتمركتز اتختاد

تئوريهاي گوناگوني براي تعريس انگيتزههتاي بشتري آورده

شود). (Tepperam, 1998:33

شدهاند .طبق نظر فرويد ،انسانها توسط عوامل ناخودآگاه 4بته

ديدگاه فمينيستي :در اين ديدگاه دو مفهوم متفتاوت تابتل

عمل برانگيخته ميشتوند .نشتان از غرايتز اساستي بشتر دارد.

پيگيري است .اين دو مفهوم كه در دهه  81بحثهاي بستياري

مفهومسازي آگاهانه ما از خود 2ستعي در كنتترل ايتن عناصتر

را به همراه داشت ،عبارتنداز :برابري جنستيتي و تفتاوتهتاي

دارد و هدايت گر دروني غيتر آگتاه يعنتي فراختود 9افيتار و

جنسيتي .در مفهوم برابري جنسيتي ،اصول مورد توجه گرايش

اعمال خود را مورد نقد و بررسي ترار داده و هنگتامي كته بته

به كوچد شهري يا حتي فراموشي تفاوتهاي جنسيتي است.

نظر ميرسد خود تسليم نهاد شده است ،دچار گنتاه و هيجتان

علت اين بيتوجهي آن است كه ايتن گونته تمتايزات ،متانعي

ميشود .فراختود نتيجته جامعتهپتذيري اوليته ،بته خصتوص

براي رسيدن به برابريهتاي اجتمتاعي و اتتصتادي محستوب

آموختهها از طريق والتدين در دوران كتودكي

ميشود .در اين صورت ،تفاوتهاي جنسيتي بايتد بته عنتوان

استت)Douted,

1996:258).
1

5

نظريه جامعهپذيري فرهنگي  :هافشتتد بتا طترح نظريته
جامعهپذيري فرهنگي ،رفتار كاري و ستازماني افتراد در انتوا
جوامع به تصوير ميكشد .با راي كشورهايي با ويهگتي پرهيتز
از عدم اطمينان ،فراخود 2همچون يتد نيتروي درونتي عمتل
ميكند .انجام كار دتيق و ستخت ،راهتي بتراي كتاهش فشتار
است .اين وضعيت در كشورهايي بتا ستطح پتايين فردگرايتي
تقويت ميشود .احساد دروني مسؤوليت در مقابتل اجتمتا ،
نقش مهمي در اين جوامع ايفا ميكند .در جوامع فردگرا ،نيتاز
به عمل بر اساد منافع فردي طبق تئوري انتظتار تابتل تبيتين
است .در ايتن جوامتع اعمتال افتراد بته ختاطر انتظتار كست
رضايت صورت ميگيرد .چهار ويهگي فاصله تدرت ،پرهيز از
عدم اطمينان ،جمعگرايي و مردانگي تعيتينكننتده توصتيفي از
سيستمهاي ارزشي هرجامعه است .تركيبي از اين ويهگيها در
تعريس ساختار سازمان كاري كارآمتد نقتش اساستي دارد .بته
عنوان مثال ،افراد در كشورهايي با فاصله تدرت زياد ،تترجيح
ميدهند تصميمات به صورت متمركز گرفتته متيشتود ،زيترا
حتي سرپرستان نيازمند وابستگي بته سرپرستتان متافوق ختود
هستند .در مقابل در كشتورهاي بتا فاصتله تتدرت كتم ،افتراد
1

Id
Igo
3
super Igo
4
cultural sociability
5
Hofested
6
super Igo
2

يد مقوله بيربط در ميات  ،وضع تانون ،دادگاهها و اشتتغال
در نظر گرفته شود كنار گذاشته شود

). (Doucet, 1995:272

تئوريهاي تقستيم كتار جنستيتي اتتصتادي :7سته دستته
تئوري به تبيين اين مفهوم مي

پردازند:

 )4نئوكالسيدها :تراكم زنان در بعضي از مشتاغل ،سترمايه
انساني ،مهارت و تخصص كمتر آنها،
 )5تئوري جداسازي بازار كار :شرايط نابرابر و متفتاوت كتار
براي زنان و مردان،
 )6نظريه طرفداران حقوق اجتمتاعي زنتان :موتعيتت فروتتر
زنان در بازار كار به تبعيت از نظامهتاي جتامع اجتمتاعي كته
ناشي از موتعيت كمتر زن در خانه و فرمانبرداري وي از مترد
است .فيمينيسم ليبرال با پافشاري بر حقوق برابر ،معتقد استت
كه سرمايه انساني و استعداد زنان ناشي از فرصتهتايي استت
كه براي ارتقاي توانايي آنها در اختيارشان گذاشته ميشتود .در
صورت وجود چنين فرصتهايي ،جوهره وجود زنان ،همتراز
مردان آشيار خواهد شد و همانند آنها از كتار لتذت خواهنتد
برد .سازمان بوروكراسي ،سازمان سلسله مراتبي ،محدود كننده
و غيرانساني است كه انتخاب را از انسانها متيگيترد و حتتي
ممين است نتايج ناخواسته و نارضايتي به همتراه آورد .بتدين
ترتي

تابل رها كردن است ).(Tepper man, 1998:34
4

فرايند تجزيته جنستيتي كتار  :بستياري از تحقيقتات در
gender-economical Division of labor theories

7
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مورد مشاغل مختلس ،از كار يدي گرفتته تتا غيريتدي ،نشتان

تحقيقي با عنوان )توانمندستازي زنتان و سترمايهگتذاريهتاي

ميدهد كه مؤلفههاي مرتبط با شغل ،مثل عتزت نفتب ،فشتار

كالنتتر بتراي فرزنتدان( بته نتتايجي همچتون  :بهينتهستازي

كار ،رضايت شغل و مانند آن پيشبينيكنندههايي دتيتق بتراي

وضعيت زنان به ويهه در مورد داشتن استقالل متالي در ستطح

رفتار كاركنتان اعتم از زن و مترد هستتند گرچته در ورود بته

فردي و اشتغال بته عنتوان نقشتي اضتافه شتده متيتوانتد در

مشاغلي كه به صورت سنتي مردانته تلقتي متيشتده افتزايش

بردارنده تعهدات و مسؤوليتهاي بيشتتر باشتد ،امتا از ستوي

زنان صورت گرفته است .ولي هنتوز تجزيته

ديگر زنان با جايگاهي كه در بازار كار احراز ميكننتد ،پتاداش

جنسيتي مشاغل ييي از پايدارترين اشتيال بتازار كتار استت.

ميگيرند و اين امر حاكميت بيشتر آنها را بر منابع مالي در پي

محتوا و شرايط كار براي زنان نستبت بته متردان كمتتر متورد

دارد و به آنها اين فرصت را اعطا ميكند كته بتواننتد بته نحتو

توجه و مطالعه ترار گرفته و در مقابل اندكي از تحقيقتات بته

مثبتي بر شرايط زندگي خود و خانواده خود تأثير داشته باشند.

رابطه بين پذيرش مستؤوليتهتاي ختانگي و پيامتد آن بتراي

اين فرضيه كه بين انگيزههاي اتتصادي و خانوادگي با گترايش

كنش مردانه پرداختهاند ).(Emslie, 1999:36

زنان دانشجو به اشتغال در ختارج از خانته همبستتگي وجتود

اساسي از جان

نظرات تصورات قالبي رفتار )كليشههاي

جنسيتي(

الس(تعريس كليشه يا تصورات تالبي رفتار :تعريتس كليشته از
وشستتتاكون عبتتارت استتت از :گتتراش بتته يينتتواختي و
ييسانسازي ،يعني حذف خصوصيات فتردي و تفتاوتهتا و
روحيه انتقادي در مباحثه و ابراز عقيده .كليشه از آن جا كه بتا
تصميم نابجا و ساده انگاري افراطتي همتراه استت ،پديتدهاي
منفي به حساب ميآيتد كته تعريتس واتعيتت را در پتيدارد.
نادرستي كليشه نيز در آن است كه بي هيچ مبناي علمتي و بتا
استناد به يد تفاوت كاذب طبيعي خصوصياتي را به يد تتوم
نسبت

ميدهد.

ب) محتتتواي كليشتتههتتا :كليشتتههتتا در بتتر گيرنتتده تصتتاوير،

دارد بيانگر آن است كته بتا افتزايش انگيتزههتاي اتتصتادي و
خانوادگي بر گرايش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه
افزوده

ميشود (موسيپور)474 :4987 ،

يا در تحقيقي ديگر ،يعقوب جباريان كوشش نموده تا بتا
اشارهاي گذرا به حضور انسان در اجتما و نو اشتغال هتردو
جنب و تأثير فرهنگ ،آداب ،سنن و عرف در جوامع مختلتس
بر نو و چگونگي اشتغال زنان با ذكر موانع تانوني ،با نگتاهي
منتقدانه به توانين موجود ييي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر
عدم اشتغال زنان ،يعني فقدان توانين به بحتث گذاشتته نشتان
ميدهد كه عوامل فرهنگي بر گرايش زنتان بته اشتتغال تتأثير
مثبتتتي دارد و در تحقيتتق حاضتتر نيتتز چنتتين برآمتتده استتت
(موسيپور)484 :4987 ،

نگرشها ،احساسات يا اعمال هستند .كليشهها ممين است به

همچنين تحقيقات موسيپورو اعظمزاده رابطه كليشههاي

جنبه جستماني يتد گتروه انستاني( زنتان يتا متردان )يتا بته

جنسيتي با گرايش زنان به اشتغال كه از ديدگاههاي فمينيستي،

خصوصيات فيري ،عاطفي و از موتعيت اجتماعي يد گتروه

تئوريهاي جنسيتي نظريات تصورات تالبي رفتارو تئوريهاي

انساني مربوط شوند .ذهن انستان بتا كليشتهستازي بته عملتي

تجزيتته جنستتيتي استتتفاده كتتردهانتتد ،همگتتي نشتتانگر ارتبتتاط

دوگانه دست ميزند :از يد سو خصوصيات و تواناييهايي را

تنگاتنگ بين كليشههاي جنسيتي با گترايش زنتان بته اشتتغال

به زنان نسبت ميدهد كه در مردان از آنها نشتاني نيستت و از

ميباشد و اينيه با كاهش ميزان كليشههتاي جنستيتي در ميتان

سوي ديگر مردان را از ويهگتيهتا و توانتاييهتايي بهترهمنتد

زنان دانشجوي ارشد غيرشتاغل بته گترايش آنتان بته اشتتغال

ميسازند كه زنان از آن محرومند

(ميشل)22: 4972 ،

تحقيقتتات تجربتتي :طبتتق نظتتر والتتري وستتتر و آربتتر در

افزوده ميشود

(شاديطل )422 :4984 ،
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اهداف پژوهش

روش تحقيق

هدفهاي اين پهوهش را تحتت عنتاوين هتدفهتاي كلتي و

ايتتن پتتهوهش از نظتتر كنتترل شتترايط پتتهوهش يتتد مطالعتته

هدفهاي جزئي

پيمايشي است و چون در يتد مقطتع زمتاني معتين صتورت

ميتوان بيان كرد.

هدف كلي :تعيين عوامل مرتبط با گترايش زنتان دانشتجو بته
اشتغال در خارج

از خانه.

گرفته يد مطالعه مقطعي متيباشتد از آن جتا كته روي يتد
جمعيت معرف انجام ميگيرد تا تدرت تعمتيمپتذيري فتراهم
شود يد تحقيق پهنانگر

هدفهاي جزئي
 )4تعيين رابطه بتين انگيتزههتاي اتتصتادي بتا گترايش زنتان
دانشجو به اشتغال در خارج

از خانه.

 )2تعيين رابطه بتين انگيتزههتاي اجتمتاعي بتا گترايش زنتان
دانشجو به اشتغال در خارج

از خانه.

 )9تعيين رابطه بين انگيزههاي فرهنگي با گرايش زنان دانشجو
به اشتغال در خارج

از خانه.

 )1تعيين رابطه بين انگيتزههتاي ختانوادگي بتا گترايش زنتان
دانشجو به اشتغال در خارج

از خانه.

 )5تعيين رابطته بتين كليشتههتاي جنستيتي بتا گترايش زنتان
دانشجو به اشتغال در خارج

از خانه.

ميباشد.

جامعه آماري و حجم نمونه
جمعيت مورد مطالعه در ايتن تحقيتق دانشتجويان كارشناستي
ارشد زن غيرشاغل دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز به تعتداد
 4887نفر در سال تحصيلي  83-4988ميباشد .كه از بين آنها
طبق فرمول تعيين حجم نمونه كوكران حتدود 242نفتر نمونته
انتخاب شده كه به روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلتهاي
و بر اساد ويهگيهاي جمعيتي آنها مثل سن ،مقطع تحصيلي،
وضعيت تأهل و ...بوده است.
ابزار گردآوري اطالعات
براي اندازهگيري متغيرهاي مستقل و همچنتين متغيتر وابستته

فرضيههاي پژوهش

پرسشنامهاي بتا 27ستوال توستط پهوهشتگر ستاخته شتد .در

 )4بين وجود انگيزههاي اتتصادي و گرايش زنان دانشتجو بته

نمرهگذاري اين پرسشتنامه از روش لييترت استتفاده شتده و

اشتغال در خارج از خانه رابطه وجود

دارد.

 )2بين وجود انگيزههاي اجتماعي و گرايش زنان دانشتجو بته
اشتغال در خارج از خانه رابطه وجود

دارد.

 )9بين وجود انگيزههاي فرهنگي و گرايش زنتان دانشتجو بته
اشتغال در خارج از خانه رابطه وجود

دارد.

 )1بين وجود انگيزههاي خانوادگي و گرايش زنان دانشجو بته
اشتغال در خارج از خانه رابطه وجود

دارد.

 )5بين وجود كليشههاي جنسيتي و گرايش زنتان دانشتجو بته
اشتغال در خارج از خانه رابطه وجود

دارد.

نمرههاي هرسؤال از
اعتبار و پايايي

4تا 5ميباشد.

)(Reliability & Validity

براي تأمين اعتبار ابزار از روش اعتبار صوري (توافق تعتدادي
از متخصصان فن در اين زمينه)

استفاده شده است.

براي محاسبه پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شتده
است .آلفاي كرونبتاخ نشتاندهنتده ميتزان همتاهنگي درونتي
گويهها و نيتز احتمتال تيرارپتذيري نتتايج در شترايط مشتابه
است.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931

242

جدول  -1پايايي گويههاي مربوط به سازههاي مورد بررسي

تعداد گويهها

مقدار آلفا

متغير
گرايش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه

22

75/1

انگيزههاي اتتصادي

24

74/1

انگيزههاي اجتماعي

7

21/1

انگيزههاي فرهنگي

7

29/1

انگيزههاي خانوادگي

1

81/1

كليشههاي جنسيتي

2

79/1

روش تجزيه و تحليل دادهها

ميانگين ميزان انگيزههتاي فرهنگتي  ،%35/95ميتانگين ميتزان

دادههاي گردآوري شده بتا نترمافتزار آمتاري  spssتجزيته و

انگيزههاي خانوادگي  % 32/99و ميانگين ميتزان كليشتههتاي

تحليل شدند .براي توصيس صفتهاي كمي از شتاخصهتاي
مركزي و پراكندگي و براي توصيس صفتهاي كيفتي درصتد
محاسبه شد .براي آزمون فرضيهها از آزمونهتاي  rپيرستون و
همچنين براي تبيين گرايش زنان دانشجو به اشتغال در ختارج
از خانه بر اساد متغيرهاي مستقل از رگرستيون چندگانته بته
روش گام به گام استفاده شده است.

جنسيتي

 % 12/11محاسبه شده است.

توزيع پراكندگي متغيرهاي مستقل و وابسته
بر اساد اطالعات جدول ( )2ميتانگين ميتزان گترايش زنتان
دانشجو به اشتغال در خارج از خانه بته طتور كلتي  88/82

 ،47/59ميتتانگين ميتتزان انگيتتزههتتاي اتتصتتادي  81/99

 ،41/15ميانگين ميزان انگيزههاي اجتمتاعي ،42/19  23/31
ميانگين ميزان انگيزههاي فرهنگي  ،45/57  79/12ميتانگين

يافتهها
يافتههاي توصيفي :در مطالعه حاضر كه ميانگين ميزان گترايش
زنان دانشتجو بته اشتتغال در ختارج از خانته بته طتور كلتي
 % 34/91محاستتبه و ميتتانگين ميتتزان انگيتتزههتتاي اتتصتتادي

ميزان انگيزههاي خانوادگي  24/42  21/22و ميانگين ميتزان
كليشههاي جنسيتي  21/79  18/45به دست آمده است كته
توضيح آن در جدول

ذيل گزارش شده است.

 ،%33/59ميتتانگين ميتتزان انگيتتزههتتاي اجتمتتاعي ،%11/71
جدول  -2توزيع پراكندگي ميزان متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق

متغير
گرايش زنان دانشتجو بته
اشتغال در خارج از خانه
انگيزههاي اتتصادي
انگيزههاي اجتماعي
انگيزههاي فرهنگي
انگيزههاي خانوادگي
كليشههاي جنسيتي

ميانگين

88/82
81/99
23/31
79/12
21/22
18/45

انحراف
معيار
47/59
41/15
42/19
45/57
24/42
21/79

ضري
كجي

تعداد
مشاهدات

واريانب

حداتل

حداكثر

دامنه
تغييرات

945/23

48/22

411

84/99

-4/72

242

214/22
942/29
217/44
154/25
544/15

42/99
41/25
1
1
1

411
411
411
411
411

89/22
85/75
411
411
411

-4/21
-1/57
-1/85
-1/22
-1/41

242
242
242
242
242
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بررسي انگيزههاي اشتغال در خارج از خانه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد تبريز

آزمون فرضيهها

برابر با  r = 1/22با سطح معنيداري  ،P=1/12بين انگيزههتاي

فرضيههاي 4تا : 5رابطه بين انگيزههتاي اتتصتادي ،اجتمتاعي،

فرهنگي و گرايش زنان دانشجو به اشتغال در ختارج از خانته

فرهنگي ،خانوادگي و كليشههاي جنسيتي با گترايش آنتان بته

رابطه معنيداري وجود دارد .به طوري كه ضتري

همبستتگي

اشتغال.

برابر با  r=1/21با سطح معنيداري  ،P=1/19بتين انگيتزههتاي

ضري

بر اساد اطالعات رديس اول جدول ( )9و مطابق آزمون

خانوادگي و گرايش زنان به اشتغال در ختارج از خانته رابطته

همبستگي پيرسون مالحظه ميشود كه بين انگيزههتاي

همبستتگي برابتر بتا

معنيدار وجود دارد .به طوري كه ضري

اتتصادي و گرايش زنان دانشجو به اشتغال در ختارج از خانته

 r=1/83با سطح معنيدار  P =1/111و بين كليشههاي جنسيتي

همبستتگي

و گرايش زنان به اشتغال در ختارج از خانته رابطته معنتيدار

برابر با  r =1/52با سطح معنيداري  ،P = 1/11بين انگيزههاي

همبستگي برابر با  r=1/82بتا

رابطه معنيداري وجود دارد .به طوري كه ضتري

اجتماعي و گرايش زنان دانشجو به اشتغال در ختارج از خانته
رابطه معنيدار وجود دارد .به طتوري كته ضتري

وجود دارد .به طوري كه ضري
سطح معنيدار

 P =1/14محاسبه شده است.

همبستتگي

جدول  -همبستگي بين متغيرهاي مستقل و گرايش زنان به اشتغال

متغيرها

سطح معنيدار

مقدار آزمون

ميزان گرايش زنان به اشتغال و انگيزههاي اتتصادي

r =1/52

P =1/11

ميزان گرايش زنان به اشتغال و انگيزههاي اجتماعي

r =1/22

P =1/12

ميزان گرايش زنان به اشتغال و انگيزههاي فرهنگي

r =1/21

P =1/19

ميزان گرايش زنان به اشتغال و انگيزههاي خانوادگي

r =1/83

P =1/11

ميزان گرايش زنان به اشتغال و كليشههاي جنسيتي

r = 1/82

P =1/14

تبيين گرايش زنان به اشتغال در خارج از خانه برر اسراس

 92درصد تغييرات متغير وابسته ناشي از عوامل ديگري استت

متغيرهاي مستقل معني دار

كه در اين تحقيق مدنظر ترار نگرفتته استت .همچنتين شتيل

بر اساد دادههاي جدول ضري

همبستگي چندگانه برابتر بتا

رگرسيوني تبيين شده آزمون تحليل واريتانب ،خطتي استت.

تبيتين برابتر بتا 1/21استت .متدل

زيرا مقدار آزمون براي تعيين معناداري اثر متغيرهاي مستقل بر

مذكور نشان متيدهتد  21درصتد از تغييترات متغيتر وابستته

ميزان گرايش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه 1/23با

 R=1/12ميباشد و ضري

(گرايش زنان دانشجو به اشتغال در ختارج از خانته) ناشتي از

سطح معنيداري

1/34است.

متغيرهاي مستقلي است كه وارد مدل نهايي تحليل شتدهانتد و
جدول  -4ضريب همبستگي چندگانه براي تبيين ميزان گرايش زنان به اشتغال

ضريب همبستگي

ضريب تبيين

ضريب تبيين خالص

اشتباه معيار برآورد

چندگانه
متغيرهاي مستقل

1/122

1/21

1/143

47/85
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نتيجهگيري

دارد .تئوري مزلو از سلسله مراتت

گذشته از روابط موتت بين متغيرهاي مستقل و گترايش زنتان

ارضاي نيازهاي سطح بتاالتر پتب از ارضتاي نيازهتاي ستطح

دانشجو به اشتغال در خارج از خانه به عنوان موضوعي كه در

پتايينتتر برتترار استت .ايتن فرضتيه بيتانگر همبستتگي بتين

نگاه اول آگاهانه به نظر ميرسد موضوعي استت كته دغدغته

انگيزههاي اتتصادي بر گترايش زنتان دانشتجو بته اشتتغال در

خودآگاهانه بودن آن با عنايت به تعدد انوا عوامل مترتبط بتا
آن و محدوديتهايي كه از لحاظ فرهنگتي و اجتمتاعي تالت

خارج از خانه تأكيد

نيازهتا ،بتر استاد شترط

دارد.

طبتتق نظريتته جامعتتهپتتذيري هافشتتتد بتتا طتترح نظريتته

شده در سنتها و آداب و رسوم ما حاكم شتده جتاي ترديتد

جامعهپذيري فرهنگي ،رفتار كاري و ستازماني افتراد در انتوا

دارد .تصورات تالبي و تجتارب زنتدگي كته در طتول فراينتد

جوامع به تصوير ميكشد .با راي كشورهايي با ويهگتي پرهيتز

اجتماعي شدن به تثبيت الگوهاي زنانگي و مردانگي در مردان

از عدم اطمينان ،فراخود همچتون يتد نيتروي درونتي عمتل

منجر شده و خانهداري ،همسرداري ،بچهداري و يا شغلهتاي

ميكند .انجام كار دتيق و ستخت ،راهتي بتراي كتاهش فشتار

دون پايهاي نظير منشيگري براي زنان و شغلهتاي اتتصتادي

است.

سطوح باال نظير مديريت و تصميمگيري از آن مردان در ذهتن

اين وضعيت در كشتورهايي بتا ستطح پتايين فردگرايتي

افراد جاي گرفته است .با ايجاد تغييراتي در ارزشهتاي

تقويت ميشود .احساد دروني مسؤوليت در مقابتل اجتمتا ،

فرهنگي بتا گتذر جامعته از ستنتي بته متدرن ،در نگترشهتا،

نقش مهمي در اين جوامع ايفا ميكند .در جوامع فردگرا ،نيتاز

ارزشها و نو زندگي آنان ميتوانتد اتتدامات اساستي ايجتاد

به عمل بر اساد منافع فردي طبق تئوري انتظتار تابتل تبيتين

شود ،همانطور كه در دين اسالم هم توجه به اين متوارد و در

است .در ايتن جوامتع اعمتال افتراد بته ختاطر انتظتار كست

نظرگرفتن ارزشها و شرايط اتتصادي و اجتماعي را مهمترين

رضايت صورت ميگيرد در رابطته انگيتزههتاي اجتمتاعي بتا

پيش شرط و الزمه ورود زنان به عرصههاي مختلس بته ويتهه

گرايش زنان به اشتغال در ختارج از خانته همبستتگي وجتود

اشتغال در خارج از خانه شده است.

دارد بيانگر آن است كه با افتزايش انگيتزههتاي اجتمتاعي بتر

اغل

وجود فشارهاي اجتماعي در جهت تبول نقشهاي تتالبي

گرايش زنان دانشتجو بته اشتتغال در ختارج از خانته افتزوده

پذيرفته شده در جامعه براي زنان ،براي گرايش آنان به اشتغال

ميشود .يافتهها و نتايج بهدست آمده از مقاله حاضر ،يافتهها و

در خارج از خانه آسي هاي جدي

وارد كرده است.

نتايج پيشين را تقريباً تأييد ميكنتد و بته تعمتيم نتتايج كمتد

در اين ميان ،افزايش آگاهيهاي زنان ،توانمندسازي آنتان

ميكند .طبق نظر والري وستتر و آربتر در تحقيقتي بتا عنتوان

متيتوانتد در حتد

)توانمندستتازي زنتتان و ستترمايهگتتذاريهتتاي كتتالنتتتر بتتراي

زيادي در جبران آسي ها و جلوگيري از لطمههتاي روحتي و

فرزندان( به نتايجي همچون :بهينه سازي وضعيت زنان به ويهه

در ابعاد مختلس و ايجاد بسترهاي مناست
محسوب گردد.

در مورد داشتن استقالل متالي در ستطح فتردي و اشتتغال بته

طبق نظريه مزلو سلسله مراتبي از نيازهاي انستاني راه ،از

عنوان نقشي اضتافه شتده متيتوانتد در بردارنتده تعهتدات و

نيازهاي اوليه تا نيازهاي سطح باالتر ،فرمولبندي كرده استت.

مسؤوليتهاي بيشتر باشد ،اما از سوي ديگر زنان با جايگتاهي

نيازهاي اوليه بيشتر روانشناختي هستند كه با نيتاز بته امنيتت،

كه در بازار كار احراز ميكنند ،پتاداش متيگيرنتد و ايتن امتر

نيازهاي اجتماعي ،عزت و باالخره نياز به خود واتعيت بخشي

حاكميت بيشتر آنها را بر منابع مالي در پي دارد و به آنهتا ايتن

و خود شيوفايي دنبال ميشوند .خود واتعيت بخشي بتا نيتاز

فرصت را اعطا ميكند كه بتواننتد بته نحتو مثبتتي بتر شترايط

موفقيت مد كله لند مطابق است ،اما برد وسيعتتري

زندگي خود و خانواده خود تأثير داشته باشند .اين فرضيه كته

رواني بعدي گامي اساسي

به كس

بررسي انگيزههاي اشتغال در خارج از خانه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد تبريز

بين انگيزههاي اتتصادي و خانوادگي با گرايش زنتان دانشتجو
به اشتغال در خارج از خانه همبستتگي وجتود دارد بيتانگر آن
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فرهنگي بر گترايش زنتان بته اشتتغال تتأثير مثبتتي دارد و در
تحقيق حاضر نيز چنين

برآمده است.

است كه با افزايش انگيزههاي اتتصادي و خانوادگي بر گرايش

همچنتتين تحقيقتتات موستتيپتتور و اعظتتمزاده رابطتته

زنان دانشجو به اشتغال در ختارج از خانته افتزوده متيشتود.

كليشههاي جنسيتي با گرايش زنان به اشتغال كه از ديدگاههاي

يعقوب جباريان كوشش نموده تا با اشارهاي گذرا بته حضتور

فمينيستي ،تئوريهاي جنسيتي نظريات تصورات تالبي رفتار و

انسان در اجتما و نو اشتغال هردو جتنب و تتأثير فرهنتگ،

تئوريهاي تجزيه جنسيتي استفاده كتردهانتد ،همگتي نشتانگر

آداب ،سنن و عرف در جوامع مختلتس بتر نتو و چگتونگي

ارتباط تنگاتنگ بين كليشههاي جنستيتي بتا گترايش زنتان بته

اشتغال زنان با ذكر موانع تانوني ،با نگاهي منتقدانه بته تتوانين

اشتغال ميباشد واينيه با كاهش ميزان كليشههاي جنستيتي در

موجود ييي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر عدم اشتغال زنان،

ميان زنان دانشجوي ارشد غيرشاغل به گرايش آنان به اشتتغال

يعني فقدان توانين به بحث گذاشته نشان ميدهتد كته عوامتل

افزوده ميشود (شاديطل .)422 :4984 ،

فرهنگي بر گترايش زنتان بته اشتتغال تتأثير مثبتتي دارد و در
تحقيق حاضر نيز چنين

برآمده است.

طبتتق نظتتر والتتري وستتتر و آربتتر در تحقيقتتي بتا عنتتوان
)توانمندستتازي زنتتان و ستترمايهگتتذاريهتتاي كتتالنتتتر بتتراي
فرزندان( به نتايجي همچون :بهينهسازي وضعيت زنان بهويتهه
در مورد داشتن استقالل متالي در ستطح فتردي و اشتتغال بته
عنوان نقشي اضتافه شتده متيتوانتد در بردارنتده تعهتدات و
مسؤوليتهاي بيشتر باشد ،اما از سوي ديگر زنان با جايگتاهي
كه در بازار كار احراز ميكنند ،پتاداش متيگيرنتد و ايتن امتر
حاكميت بيشتر آنها را بر منابع مالي در پي دارد و به آنهتا ايتن
فرصت را اعطا ميكند كه بتواننتد بته نحتو مثبتتي بتر شترايط
زندگي خود و خانواده خود تأثير داشته باشند 1.اين فرضيه كه
بين انگيزههاي اتتصادي و خانوادگي با گرايش زنتان دانشتجو
به اشتغال در خارج از خانه همبستتگي وجتود دارد بيتانگر آن
است كه با افزايش انگيزههاي اتتصادي و خانوادگي بر گرايش
زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانته افتزوده متيشتود.
يعقوب جباريان كوشش نموده تا با اشارهاي گذرا بته حضتور
انسان در اجتما و نو اشتغال هردو جتنب و تتأثير فرهنتگ،
آداب ،سنن و عرف در جوامع مختلتس بتر نتو و چگتونگي
اشتغال زنان با ذكر موانع تانوني ،با نگاهي منتقدانه بته تتوانين
موجود ييي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر عدم اشتغال زنان،
يعني فقدان توانين به بحث گذاشته نشان ميدهتد كته عوامتل

پيشنهادها
پيشنهادهاي كاربردي

به مسئوالن مربوطه توصيه ميشود كه اوالً ايجاد بستر مناست
براي اشتغال زنان در خارج از خانه بتا كتارآفريني و گستترش
بخشهاي خصوصي و اصالح ديدگاه مردان و مثبت انديشتي
بيشتر آنان در مورد اشتغال زنان ،ثانياً اصالح و تغيير هنجارهتا
و آداب و رستتوم غلتتط ايرانتتي مخصوصتتا شهرستتتانيهتتا و
روستاييان ،از طريق رسانههاي عمومي به خصوص (تلويزيون
فيلمها و برنامههاي آموزشي و)...
پيشنهادهاي پژوهشي

رشد و شيوفايي يد كشور امري همه جانبه و فراگيتر استت
كه مسؤوليت آن بر دوش همته متردم استت .بنتابراين ايجتاد
فرصتهايي كه زمينه مشاركت عادالنه همته اتشتار جامعته را
فراهم آورد و آن را از مزاياي اجتماعي و اتتصادي آن بهرهمند
سازد از ضروريات رشد و پيشرفت تمتامي جوامتع محستوب
ميشود .در اين ميان عنايت ويهه به موتعيت زنتان بته عنتوان
نيمي از منابع انستاني جتامع بته منظتور اتختاذ سياستتهتاي
حمايتي جهت ارتقاي كمي و كيفي وضتعيت كنتوني زنتان در
اشتغال از يد سو و بهرهگيري درست و منطقي از تواناييها و
استعدادهاي آنها از سوي ديگر از اهميتت بستزايي برختوردار
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است ،حقيقت اين است كه تاكنون ميزان حضتور و مشتاركت

راودراد ،ا« .)4973( .تحليلي بر نقش زن در توسعه با تأكيد بر

زنان با موانع عقيدتي ،سنتي و حتي تانوني ،به ويهه در بختش

اشتتتغال» ،ترجمتته :محستتن آصتتفي ،نامتته علتتوم

وستتتيعي از فعاليتتتتهتتتاي سرنوشتتتتستتتاز در جامعتتته از

اجتماعي ،ش ،45ص.459

تصميمگيري ،مديريت ،حق مالييت و اشتتغال همتراه بتوده و
هست .پستتهتايي كته بته زنتان اختصتاص دارد از تنتو و
دستتتمزد كمتتتري برختتوردار استتت .تبعتتيع جنستتي ميتتان
حرفههاي مختلس در اكثر جوامع هنوز پابرجاست .از ايتن رو
نگرش برنامهريزان و خط مشتي تتدوين كننتدگان در آستتانه
ورود به ترن  24بايد معطوف بته افتزايش مشتاركت زنتان در

ستتخاوت ،ج .)4981( .مجموعتته مقتتاالت همتتايش مستتايل
اجتماعي ايران ،تهران :نشر كلمه.
شاديطل  ،ژ .)4984( .توسعه و چالشهتاي زنتان در ايتران،
تهران:انتشارات تطره.
شيخي ،م .)4981( .جامعته شناستي زنتان و ختانواده ،تهتران:
انتشارات شركت سهام.

فعاليتهتاي سرنوشتتستاز جامعته از جملته تصتميمگيتري،

عظيمزاده ،ف .)4988( .مطالعه تطبيقي حقتوق زنتان از منظتر

مديريت ،حق مالييت و اشتغال با از بين بردن موانع عقيتدتي،

اسالم و غترب وحتق مالييتت و اشتتغال ،تهتران:

سنتي و حتي تانوني باشند .از اين رو پيشنهاد متيشتود رابطته

نشتترمركز امتتور زنتتان و ختتانواده نهتتاد رياستتت

گرايش زنان به اشتغال در خارج از خانته بتا ستاير متغيرهتاي

جمهوري.

مستقلي مانند انگيزههاي شخصي ،ارزشمندي( عزت نفتب )و
انگيزههاي رفاهي

بررسي شوند.

كليني ،م .)4987( .اصول كافي ،ترجمته :مهتدي آيتت اللهتي،
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