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Aims & Backgrounds According to documents, women’s tendency to work has increased in 
the last two decades due to a wide variety of influential factors. We aim to analyze the amount 
of women’s tendency to work and recognize the main factors (including social, economical, 
cultural and psychological factors so as to present scientific and practical measures which may 
increase women’s co-operation and empowerment. In this survey, at first, we proove women’s 
tendency to work has increased and, then, we determine the impact of economic and financial 
factors on this issue.
Methodology It is a descriptive-analytical study with use of library documents and 
questionnaires. The theoritical evaluation of different factors’ impact on women’s tendency to 
work was carried out at first and then the importance of each one was analyzed. Finally, these 
hypothesis accuracy in Tehran was analysed by statistical analysis. 
Findings The results indicate that four mentioned factors had an impact on women’s tendency. 
Moreover, questionnaires results showed all four factors improved women’s tendency, although 
economic motives were the most influential.
Conclusion Three of four main factors had a significant influence on women’s tendency to 
work, although economic motives were the most influential ones.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Rokonodin Eftekhari A.1 PhD
Forozandeh Z.*2 PhD,

 Keywords Employment; Women’s Tendency; Women Employment

*Correspondence
Address: Tarbiat Modares University, 
Nasr, Jalal AleAhmad, Tehran, Iran.  
Postal Code: 1411713116.
Phone: -
Fax: +98 (21) 82883624
sfrozandeh@yahoo.com

1Department of Geography, Faculty 
of Humanities, Tarbiat Modares Uni-
versity, Tehran, Iran
2Department of Women’s Stud-
ies, Faculty of Humanities, Tarbiat 
Modares University, Tehran, Iran

Article History
Received: December 31, 2019               
Accepted: February 7, 2020         
ePublished: June 12, 2020   

How to cite this article
Rokonodin Eftekhari A, Forozan-
deh Z. Analysis of Main Factors Infl-
uencing Women’s Attitude Toward 
Imployment in Tehran City, Iran. 
Women Empowerment & Sustain-
able Society Journal. 2020;1(1):13-
22.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             1 / 10

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=533150
http://not found
http://jwc.iauahvaz.ac.ir/article_523395.html
https://www.jstor.org/stable/2780243?seq=10
http://www.mcs.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/Organization-Development-and-Change.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/601831468338476652/Analyzing-social-capital-in-context-a-guide-to-using-qualitative-methods-and-data
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=ryhACwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Herbert+J+\(1989\).+Management+Theories.+1st+ed.&ots=UiLD2E5KPs&sig=AVZ7VIcB9rGWv5w9UJQSVu4mChk#v=onepage&q=Herbert%20J%20\(1989\).%20Management%20Theories.%201st%20ed.&f=false
https://psycnet.apa.org/record/1999-02951-000
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/74144
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjT6pG5-JHoAhVBVRUIHdZcAd4QFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fthejournalofbusiness.org%2Findex.php%2Fsite%2Farticle%2Fdownload%2F135%2F134&usg=AOvVaw1ydXYaLl4SSSPQvXddrfry
https://www.researchgate.net/publication/332245038_Explaining_effective_factors_on_female's_psychological_empowerment_in_information_and_knowledge_services
https://jwdp.ut.ac.ir/article_51359.html
https://www.gisoom.com/book/1135934/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-\r%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/\r
https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=198126
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=28673&lang=fa
https://www.magiran.com/paper/874785?lang=en
https://www.magiran.com/paper/874785?lang=en
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2264.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/256/hdr_1995_en_complete_nostats.pdf
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2264.html
https://womenresearch.ir/article-1-22-fa.html


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افتخاری الدینزهرا فروزنده و عبدالرضا رکن 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

تحليل عوامل موثر بر گرايش زنان به اشتغال در 
 شهر تهران

 
 PhD *زهرا فروزنده

  گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 PhD الدین افتخاریرکن عبدالرضا

  گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 

 چکيده
آمار و مستندات بیانگر آن است که گرایش زنان به اشتغال در  ها:اهداف و زمینه

توان برشمرد که در تقویت دو دهه اخیر افزایش یافته است. عوامل مختلفی را می
اهم اهداف تحقیق حاضر، مطالعه ميزان گرايش این گرایش تأثیرگذار هستند. 

عی، اقتصادی، زنان به اشتغال و شناخت عوامل مؤثر بر آن )در چهار طیف اجتما
منظور حصول به اجرایی به -فرهنگی و روانشناختی( و ارایه راهکارهای علمی

اسالمی است.  -افزایش مشارکت اقتصادی و توانمندسازی زنان جامعه ایرانی
مسئله تحقیق حاضر، نخست اثبات افزایش گرایش زنان به اشتغال و سپس تأثیر  

 بت به سایر عوامل( است. عامل "مالی واقتصادی" بر این گرایش )نس
روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی است. با استفاده از مطالعه  شناسی:روش

نامه و براساس گیری از ابزار پرسشای و میدانی با بهرهاسنادی_کتابخانه
گیری آماری، بوده است. ابتدا با تکیه بر مستندات به بررسی نظری عوامل نمونه

اشتغال، پرداخته و سپس با توجه به مطالعات و تحقیقات مؤثر بر گرایش زنان به 
دهیم، در مرحله بعد صورت گرفته، تأثیر و اهمیت هریک را مورد بررسی قرار می

با استفاده از روش میدانی به آزمون این فرضیه در دو منطقه از مناطق شهر تهران 
  ایم.گیری آماری پرداختهنامه و براساس نمونهبه طریقه پرسش

های حاصل از این تحقیق، نخست مؤید افزایش گرایش زنان به یافته ها:یافته
اشتغال )در دو بخش مطالعه اسنادی و میدانی( و در چهار طیف بوده است و 

ها گواه تأثیر مثبت نامهنتایج پردازش اطالعات آماری حاصل از استخراج پرسش
زنان به اشتغال است اما همه عوامل چهارگانه مورد سنجش، در افزایش گرایش 

 عامل اقتصادی، بیشترین تأثیر را بر افزایش این گرایش داشته است.
ایجاد تغییر گرایش مثبت و مطلوب در زنان نسبت به اشتغال با گیری: نتیجه

تأیید سه محور از مجموع چهار محور ذكر شده )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
و بعد اقتصادی نسبت به سه بعد دیگر،  ردگیروانشناختی( مورد پذیرش قرار می

 نماید.نقش بیشتری را در تأثیر گرایش زنان به اشتغال ایفاء می
 اشتغال، زنان، گرایش زنان شاغل، توانمندسازی ها:کلیدواژه
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 مقدمه

طور یکسان تصور بر این بود که فرایند توسعه به 1970دهه  پیش از تا
گذارد، تا این تجددخواهی، باعث نابودی اقتصاد می بر زن و مرد تأثیر

کرد.  شد تشدیدهایی را که بر زنان وارد میسنتی شد. این امر لطمه
نابودی اقتصاد سنتی از طرفی و اختصاص مشاغل جدید و مناسب 

دیگر، درآمد و مشارکت زنان را در فرآیندهای برای مردان از طرف 
 .[khani, 1998: 32] توسعه کاهش داد
توانند در این عقیده به وجود آمد که زنان می 1970در اوایل دهه 

های توسعه وارد شوند بدون اینکه نیازی به تغییر اساسی در مدل

ل در سا توسعه باشد. با رواج نگرش توسعه پایدار ساختار فرایندهای
توجه به زنان در فرایند توسعه انسانی وارد مرحله جدیدی شد.  1980

طرفداران توسعه انسانی پایدار، بر این اعتقادند که توسعه اقتصادی 
ها ناممکن است بین جنسیتپایدار، جز از رهگذر مساوات و برابری 
گردونه توسعه قرار داشته باشند,  و نارسایی تا زمانی که زنان، خارج از

. [United Nation, 1995: 2] چنان ابتر و ناتوان خواهند ماندهم
در این راستا در کشورهای صنعتی، زنان نقش رسمی خود را در 

اند هاست آغاز کردهاقتصادی مدت-ها و مشارکت اجتماعیفعالیت
با عنایت به  ، با این وجوداستو کند  ئیاما در ایران تغییرات بط
 در كشور ما نیز ،های اخیراقتصادی سال-تحوالت جدید اجتماعی

این نگرش، زن  برمبنای .نگرش جدیدی مورد توجه قرار گرفته است
كننده ها نیست، بلكه تولیدكننده، مشاركتكننده كمكتنها دریافت

دست آمده در فرآیند ه و در عین حال برخوردارشونده از امكانات ب
)قانون  یت منشور ملیتوان در كل. این نگرش را میاستتوسعه نیز 
 6اصل سوم و بند  12و  9 و 8ویژه در بندهای ه كشور ب اساسی(
مشاهده كرد تا جایی كه در این منشور به مسئله  43اصل

های مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مشاركت
های ناروا و ایجاد امكانات و فرهنگی خویش و نیز رفع تبعیض

های مادی و معنوی و رفع هر نوع در تمام زمینهعادالنه برای همه 
محرومیت در زمینه تغذیه، مسكن، كار و بهداشت، تصریح شده 

این موارد به انضمام افزایش آگاهی و سطح سواد زنان و است. 
گیری نگرشی جدید آشنایی آنان به حقوق اجتماعی خود، سبب شکل

شاركت زنان در ، گرایش و نیز میزان مکه این امر استبه اشتغال 
های اقتصادی را به حد قابل در عرصه صا  های مختلف خصوعرصه

های میان زنان و مردان در این دهد و تفاوتتوجهی افزایش می
 .یابدحوزه به نحو مناسبی تغییر می

 ارتباط و است مطرح توسعه زبان از بخشی منزله به توانمندسازی،
 و رفتار در صالحیت، تغییر ارتقای مستمر، بهبود با تنگاتنگی

 انسان هر اساسی حق و [Coleman, 1988] دارد زنان بهبودعملكرد
 ,Cummings & Worley]است توسعه در بنیادین اصلی و

 ,Mitra & Kundu] گسترده ابعاد با فرایندی قالب در كه [2014

نفس  اعتماد به كنترل، خودمختاری، سازدمی قادر را افراد [2012
از  توانمی رو این از كنند. جمعی كسب و فردی قدرت و احساس

 بهره برد گراتبعیض و مسلط اجتماعی شرایط بر تفوق برای ؛آن
[Khani, 1989]  تغییر براید و توانمندی افرات و به نوعی، قدر 

اشتغال، محور اصلی و . [Dudwick et al, 2006] دانست زندگی
ارتقاء سطح سالمت اجتماعی در برگیرنده ابعاد توانمندسازی و نیز 
 تر به امر توسعه است. جامعه و دستیابی موزون و سریع

 اند كه بهپژوهشگران درتحقیقات مختلف به نتایج متعددی رسیده
 این در [Safiri, 1998] سفیری، شوداز آن اشاره می مواردی
ثیر اجتماعی و فرهنگی اشتغال أدر خصوص ت گوید:می خصوص
نویسد: در زنان شاغل و می [Hoffman, 1999] هافمنزنان، 

گ شده است. همچنین در های جنسیتی کمرنشوهران آنها نقش
شود و دختران مادران ها نیز نگرش قالبی کمتر دیده میفرزندان آن
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های کمتر در مورد فعالیت شاغل نسبت به دختران مادران خانه دار،
 دهند. های قالبی نشان میمردانه نگرش

 در توسعه هایشاخص از یكی [Nakhoda et al, 2014] ناخدا
استعدادهای  و هاتوانایی از گیریبهره و رشد میزان جامعه را هر

 ,Nouripour et al] پورنوری. داندمی جامعه آن انسانی نیروی

هستند که  جامعه انسانی نیروی از نیمی معتقد است؛ زنان [2014
 است جامعه آن پیشرفت میزان بیانگر، جامعه هر در آنان وضعیت

 و نیروها همه از هدفمند گروی استفاده در كشورها اعتالی و
 تحقیق شربتیاننتایج . است زنان جمله از انسانی استعدادهای

[Sharbatian, 2009]  امر در زنان مشاركتبیانگر آن است که؛ 
 و اقتصادی توسعه گسترش اساسی پیامدهای از یكی اشتغال،
محسوب  جامعه اجتماعی جامعه در پایدار و برابر توسعه به رسیدن
 .می شود

علل دهد که های حاصل از تحقیقات موجود نشان میمطالعه یافته
بر هر  مسلطها و هنجارهای های مختلفی با توجه به ارزشو انگیزه

تواند در ایجاد گرایش و ترغیب زنان به اشتغال مؤثر جامعه، می
گروه  در چهارتوان میها را كلی این انگیزه بندیباشد. در یك جمع

 اصلی جای داد كه عبارتند از:
دهد كه از ها نشان میها و بررسییافته )اقتصادی(: عوامل مادی

توان به رفع ترین عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان میمهم
 .کرد نیازهای اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی اشاره

ترین دالیل انگیزه زنان به یكی از مهم رفع نیازهای اقتصادی:
آمدزا بر این اساس، داشتن شغل در  استاشتغال، رفع نیازهای مادی 

برای زنان سبب رفع نیازهای مالی آنان و كمك اقتصادی در جهت 
های مرفه بهبود وضعیت مالی خانواده است. این انگیزه در خانواده

به داشتن استقالل مالی  نیاز به درآمد زن؛ اغلب به دلیل تمایلو بی
نتایج تحقیقی در این زمینه بیان  .استدرآمد سرپرست خانواده  از
 گوناگونی هایانگیزه معلول تهران شهر در زن اشتغالدارد كه می
 هایانگیزه و است خانواده درآمد افزایش هاآن ترینمهم از كه است
؛ استقالل مالی زن، رفع تنهایی، قرارگرفتن در اولویت ترتیب به دیگر

جریان خبرها، باالرفتن معلومات، عدم وابستگی به مرد و مفیدبودن 
 .[Sakhi, 1996: 34] استبه حال جامعه 

امروزه زنانی كه در خارج از خانه فعالیت دارند  ارتقاء سطح زندگی:
نسل پیش از كنند؛ از نوعی آزادی كه زنان یا به اختیار خود كار می
گیرند و یا بسیاری خود را مجبور به كاركردن آن محروم بودند بهره می

رسد بیشتر دانند. به نظر میمین مخارج خود و خانواده میأبرای ت
كنند و چه كسانی این زنان، چه كسانی كه به اختیار خود كار می

ات دست آوردن امكانه دانند، برای بكه خود را مجبور به كاركردن می
 كنند.رفاهی بیشتر و رسیدن به سطح زندگی باالتر تالش می

بودن ناكافی ،تغییر الگوی مصرف و فشارهای اجتماعی این افزون بر
درآمد مرد را چشمگیرتر و نیاز زنان به انجام كار در خارج از خانه و 
درآمدزایی را بیشتر كرده است. افزایش اوقات فراغت زنان، كاهش 

های ساده برای انجام امور خانه در به كارگیری ماشینتعداد موالید، 
طبقات متوسط و باال، باعث افزایش اوقات فراغت زن امروز شده 

های تفریحی، آموزشی و یا ورزشی است. این زمان چنانچه به فعالیت
را در بر خواهد داشت و اگر خانواده  سپری شود، نیاز به مخارج بیشتر

رده سازد، كار زنان باز هم درآمدزایی خواهد نتواند این مخارج را برآو
دست آورند ه شغلی ب ،ولی اگر زنان بتوانند در این وضعیت .بود

جویی و درآمدزایی را نیز به خانواده عالوه بر طی اوقات فراغت، صرفه
 .[Abolghasemi, 2000: 54] خواهند آورد
زندگی هر فرد را  اوقات از اعظمی قسمت شغل و كار عوامل روانی:

دهد، حتی در جوامع اولیه نیز هر كس مجبور به خود اختصاص می
كاری بوده است و باید قسمتی از وظایف محوله در جامعه به انجام

ممكن  به نظر روانشناسان عللی كه زنان را .گرفتعهده میه را ب
از  . فرار1 است مجبور به كاركردن در خارج از خانه وادارند عبارتنداز:

. 3نیاز مالی  .2داری به سبب ناتوانی یا حقیر شمردن آن كارِ خانه
پركردن اوقات  .5داری ارضانشدن با كار خانه و خانه .4 همانندسازی

افزایش تجربه  .6 شودفراغت زیاد كه بیشتر در زنان مجرد دیده می
هایی كه در بررسی. [Shoari Nejad, 1993: 41] و اطالعات خود

صنعتی در این مورد صورت گرفته است حكایت از تنوع جوامع 
پیدایی عوامل روانی و خواستی در برابر نیاز مادی  عوامل و مخصوصا  

 از یكی كند:میاین وضع را چنین توصیف  بالو،نماید. می
 است، ترشایع همه از كه شغل، قبول برای شوهردار زنان هایانگیزه
كننده صطالح خستها به محیط از گریختن است به زنان شخصی میل

هایی دارند ها نیازها و خواستهاندر واقع همه انس .آور خانهو كسالت
وجوی راهی برای ارضای آنها هستند و به علت وجود كه در جست

گیرد، زیرا نیازهای ارضا نشده است كه افعال اختیاری آنها شكل می
به شمار  نیازهاهای ارضای تعادل وجودی در واقع، اهداف راه

برای ما مفهومی آیند. زمانی كه نیازها در درون جای دارند و می
عنوان ابزار خارجی برای ارضای این نیازها درونی دارند، اهداف به

 .[Herbert, 1989: 79] شوندمحسوب می
عنوان عاملی هتواند بزنان می اشتغال ترس از آینده و افزایش طالق:

قوه مالی خانواده و بهبود شرایط اجتماعی  درآمدزا هم جهت تقویت
وان تجهت دوام و استحكام روابط خانوادگی مؤثر باشد و هم  در

مین مالی زن در مواقع بحرانی و عدم توان أعاملی پشتیبان جهت ت
از سرخوردگی و بی پناهی و استیصال زنان  ادامه زندگی خانوادگی،

كاسته و  دلیل( در شرایط پس از طالق )یا فقدان همسر به هر
 .پشتوانه مالی مؤثری در ادامه حیات اجتماعی او باشد

مطالعات نشان داده است عوامل مؤثر بر گرایش زنان به تاکنون 
های اجتماعی، فرهنگی، اشتغال متعدد است. در این راستا زمینه

. به هستنداقتصادی و روانی در گرایش زنان به اشتغال تأثیرگذار 
همانندسازی، پر  ،نیازهای اقتصادی، ارتقاء سطح زندگیعبارتی رفع 

کردن اوقات فراغت، افزایش تجربه و اطالعات، ارضاء نیازها، افزایش 
کردن زندگی از طریق استقالل تحصیالت )دانایی و تخصص(، بیمه

المللی، گرایش مالی، در کنار بسترهای قانونی در سطح ملی و بین
ل افزایش داده است. تحقیق حاضر در نسبت به اشتغا مثبت زنان را
علل گرایش زنان به اشتغال در شهر تهران را بررسی  تا پی آن است

 کند.
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

 شناسیروش
 این تحقیق با توجه به ماهیت و موضوع، روش تحقیق توصیفی

در زمره  هدف تحقیق جهت از است وتحلیلی  یاب،زمینه
مسئله و سوابق گیرد. در مرحله طرح های كاربردی قرار میپژوهش

های تحقیق و بررسی ابعاد نظری و تجربی پژوهش از روش
)شامل بررسی اسناد، كتب، مقاالت، مجالت، و نشریات  ایكتابخانه

ایم و با توجه به رسانی كامپیوتری( بهره گرفتهو سیستم اطالع
ای های كتابخانهموضوع و فرضیات تحقیق، عالوه بر استفاده از روش

نامه، مصاحبه و مشاهده( نیز نی )شامل روش پرسشاز روش میدا
 ایم.مدد جسته

پیمایشی بر  یاب وبا استفاده از روش توصیفی زمینه تحقیق حاضر
نامه صورت گرفته است، جامعه آماری را مبنای تكنیك پرسش

گیری مسئولیت انجام مجموعه زنان در سن تكفل )توانا برای برعهده
تشكیل  دو منطقه از شهر تهران سال 64 تا 15های شغلی(، فعالیت
منطقه مسكونی  22دو منطقه از میان  های منتخبنمونه دهند.می

تأثیر  ،كه یكی از فرضیات با توجه به این اند.شهر تهران انتخاب شده
لذا مالك انتخاب  استموقعیت اقتصادی بر گرایش زنان به اشتغال 

تا عالوه بر  استراد مناطق براساس قیمت زمین منطقه مسكونی اف
میسر ای نیز پاسخگویی به فرضیه مورد نظر، امكان بررسی مقایسه

. با توجه به نتایج طرح ساماندهی شهر تهران، متغیرهای كمی گردد
های تجارتی، صنعتی، كالبدی، سهم زمین نظیر تراكم، تركیب
های ساخته نشده و ارتباط با مراكز شهر، با مسكونی، اداری، زمین

تفاده از تكنیك رگرسیون چند متغیره به منظور تقسیم اراضی اس
تر از سطح قیمت متوسط و گران قیمت، متوسط قیمت و پایین

 باالخره اراضی مسكونی ارزان قیمت بوده است.
)اراضی  2با توجه به موارد یاد شده، مناطق تعیین شده؛ منطقه 

)اراضی مسكونی ارزان قیمت(  15قیمت(، و منطقه مسكونی گران
استفاده از آخرین آمارهای موجود سرشماری عمومی نفوس  . بااست
، نتایج تفضیلی شهر تهران جمعیت زنان در مرکز آمار ایران مسكن و

سال شهر تهران )شهر تهران شامل شهر ری و تجریش  64تا  15سن 
ن زنا از است ك جنس عبارت( در دو گروه عمده سنی به تفكیاست
سال( كه بیانگر 64-25( به اضافه میانساالن )سال 15-24) جوان

 ن در شهر تهران. با قراردادن اینسال ساک 64-15مجموع تعداد زنان 

شود كه بیانگر حجم حاصل می 220عدد « كوكران» رقم در فرمول
نمونه ما در این تحقیق است. در این تحقیق شیوه تجزیه و تحلیل 

روش كمی و كیفی بوده است. بر این اساس  ها بر مبنای دوداده
های تركیبی به اقتضای موضوع سعی بر این بوده است كه از روش

 تا  مورد مطالعه استفاده شود. جهت انجام محاسبات آماری كه عمد
استفاده شده  SPSS افزاراز نرم استنامه مربوط به اطالعات پرسش

یرها در جدول به ترتیب )متغ فراوانی هر متغیر است به طوریكه ابتدا
یكسان گردیده  Recordeها با محاسبه و جهت گویهبیان شده( 

های نامناسب حذف و گویه ،است. سپس با بكارگیری آزمون روایی
های محاسبات آماری مناسب با سطوح سنجش انجام روشسر 

انتخاب شد. ابتدا در جداول یك بعدی به بررسی فراوانی و درصد 
و با استفاده از آزمون  پاسخگویان پرداخته شدهای آماری داده

كاكسون، تغییرات نگرشی پاسخگویان در دو مقطع لناپارامتری وی
میزان و سپس  زمانی گذشته و حال مورد بررسی قرار گرفت

ها )اسمی یا همبستگی متغیرها، با توجه به موضوع و نوع شاخص
همبستگی های ترتیبی( با استفاده از جداول دو بعدی و آزمون

برای شناسایی و تحلیل  كندال و كرامرز مورد بررسی قرار گرفت.
های مختلف به چهار دسته تفكیك ها براساس حوزهگویه تر،دقیق

های االت با زمینهئوهای اجتماعی، ساالت با زمینهئوگردید: س
های االت با زمینهئوسو های اقتصادی االت با زمینهئوس، فرهنگی

نامه سنجش نگرش، ابتدا س با استفاده از پرسشسپ ؛روانشناختی
به بررسی گرایش زنان به اشتغال در دو مقطع زمانی گذشته و حال 

 ها و ورود اطالعات به جدولپرداختیم و سپس با كدگذاری پاسخ
SPSS ای انجام آزمون ویلكاكسون مبتنی بر تفاوت میانگین رتبه

اجتماعی، فرهنگی،  انهابعاد چهارگ شد. این آزمون به تفكیك برای
 اقتصادی و روانشناختی انجام شده است.

 
 هاافتهی

 ابعاد اجتماعی تغییر گرایش زنان به اشتغال:
با استفاده از آزمون ویلكاكسون در بررسی تغییر گرایش زنان به 

های اشتغال در دو مقطع زمانی گذشته و حال؛ و براساس پاسخ
حوزه اجتماعی نتایج ذیل حاصل های نمونه در استخراج شده از گروه

 شده است:
 

 در دو مقطع زمانی گذشته و حال در بعد اجتماعی داری سنجش گرایش پاسخگویاننتایج حاصل از آزمون ویلكاكسون جهت آزمون معنی (1جدول 
های اجتماعیگویه داریسطح معنی میانگین بعد میانگین قبل   Z 

استاشتغال ارزش زنان به   92/1  96/1  519/0  0645-  
شوداشتغال سبب دستیابی زنان به حقوق خویش می  19/2  31/2  006/0  733/2-  

97/1 عدم توجه به مخالفت همسر  92/1  202/0  275/1-  
39/2 اشتغال به عنوان یكی از شروط ازدواج  56/2  002/0  067/3-  

43/2 اعتقاد به تضعیف خانواده به علت اشتغال زن  53/2  055/0  923/1-  
68/2 اعتقاد به مسئولیت دولت در ایجاد اشتغال برای زنان  81/2  000/0  204/4-  
55/2 اعتقاد به اشتغال زنان به عنوان عاملی برای توسعه  63/2  014/0  466/2-  

جهت اشتغال زنان سازبودن شرایط جهانی دراعتقاد به زمینه  36/2  51/2  000/0  126/4-  
عنوان عاملی در ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و سیاسیاشتغال به  56/2  63/2  032/0  140/2-  

68/2 اشتغال سبب افزایش روحیه تعامل اجتماعی  77/2  001/0  286/3-  
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محاسبه شده  pو همچنین مقدار جدول فوق  استناد به نتایج با
دار آماری بین گرایش زنان نسبت به ( هیچگونه تفاوت معنی519/0)

مقوله ارزش زنان به اشتغال و كار در دو زمان گذشته و حال، در 
مشاهده نشده؛  95/0و  99/0یك از دو سطح اطمینان كمتر از  هیچ

ان مورد دست آمده گویای آنست كه پاسخگویه نتیجه ب به عبارتی،
مطالعه در هر دو زمان گرایش یكسانی نسبت به انتساب ارزش زن 

 .اندبه اشتغال داشته

و  %99ها حكایت از آن داشت كه با اطمینان نتایج تحلیل یافته
دار آماری بین توزیع متغیر تفاوت معنی %1سطح خطای كمتر از 

 تأثیر اشتغال زن بر دستیابی زنان به حقوق خویش در دو مقطع
( به عبارتی، نتیجه مطالعه =006/0p) زمانی گذشته و حال وجود دارد

نشان از تفاوت میانگین رتبه نگرش پاسخگویان نسب به این مقوله 
( داشته است. از سویی، مقایسه میان لدر دو زمان )گذشته و حا

ها در دو زمان مربوطه نیز حكایت از افزایش ارقام میانگین رتبه
( دارد. بدین 19/2( نسبت به گذشته )31/2) حال میانگین رتبه زمان

توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه جامعه نمونه، اشتغال ترتیب می
تواند سبب دستیابی زنان به حقوق اجتماعی خویش گردد و این می

 تغییر گرایش نسبت به گذشته معنادار بوده است.

ین دار آماری بمطابق با نتایج مطالعه هیچگونه تفاوت معنی
میانگین رتبه گرایش پاسخگویان نسبت به عدم توجه به نظر همسر 
در صورت مخالفت با اشتغال در هر دو زمان مالحظه نشده است 

(202/0=p براساس این نتیجه، پاسخگویان مطالعه در دو زمان .)
آماری نسبت  دارتغییر گرایش معنی (،92/1) ( و حال97/1) گذشته

اند اما همسر در مورد اشتغال نداشته به توافق و مساعدبودن نظر
تغییر گرایش و توجه به رضایت همسر در مورد اشتغال زن ایجاد 
گردیده و زنان نسبت به گذشته تا حدی معتقد به توافق و كسب 

 . هستندرضایت همسر در زمینه اشتغال 

توان گفت كه تفاوت ( می002/0شده )محاسبه pبا استناد به مقدار 
اری بین میانگین رتبه گرایش پاسخگویان نسبت به دار آممعنی

عنوان یكی از شروط ازدواج در دو زمان گذشته و همقوله اشتغال ب
دست آمده كه در سطح ه حال وجود دارد. به عبارتی، نتیجه ب

دال بر این امر است، دار معنی 01/0و سطح خطای 99/0اطمینان 
امر كه در هنگام  است كه تغییر گرایش پاسخگویان نسبت به این

عنوان یكی از شروط ازدواج مطرح كرده هازدواج، عامل اشتغال را ب
یا خواهند كرد معنادار است. لذا زنان نسبت به طرح موضوع اشتغال 

معتقدند كه این شرط قبل از ازدواج  ،عنوان یكی از شروط ازدواجبه
 باید مورد توافق با همسر قرار گیرد.

آماری بین  دارهیچگونه تفاوت معنی ،براساس نتایج مطالعه
میانگین رتبه گرایش پاسخگویان نسبت به تأثیر اشتغال زن بر 

 (53/2( و حال )43/2) تضعیف پایگاه خانواده در دو زمان گذشته
دست آمده حكایت از آن دارد كه گرایش زنان ه وجود ندارد. نتیجه ب

 نسبت به این مسئله در دو زمان تغییری نكرده است.

و سطح خطای كمتر  99/0با اطمینان ( P=00/0) با استناد به مقدار
، تفاوت موجود بین میانگین رتبه گرایش پاسخگویان نسبت 01/0از 

های شغلی برابر برای به نقش و مسئولیت دولت در ایجاد فرصت
. استدار معنی (،81/2) ( و حال68/2) زنان در دو زمان گذشته
نسبت به مسئولیت دولت در قبال ایجاد  درواقع، اعتقاد پاسخگویان

های شغلی برابر برای زنان در زمان حال نسبت به گذشته فرصت
افزایش یافته است. زنان معتقد به تأثیر و اهمیت نقش دولت در 

و این گرایش آنان نسبت به گذشته  هستند ایجاد اشتغال برای زن
اد اشتغال تقویت گردیده و اهمیت بیشتری برای نقش دولت در ایج

 زنان قائلند.
حكایت از آن داشت كه با اطمینان  (p=014/0دست آمده )ه مقدار ب
داری بین تفاوت آماری معنی ،01/0 و سطح خطای كمتر از 99/0

عنوان عامل رتبه گرایش پاسخگویان نسبت به مقوله اشتغال زنان به
توسعه در دو زمان گذشته و حال وجود دارد. بدین معنی كه 

گویان مطالعه در دو زمان گذشته و حال گرایش متفاوتی پاسخ
عنوان یكی از عوامل توسعه ه نسبت به نقش اشتغال زنان ب

توان گفت كه زنان معتقدند اشتغال به عبارت كلی می اند.داشته
و است عنوان عاملی در راستای تسریع و تقویت روند توسعه به

تر گردیده تر و محكمبتگرایش آنان در این مورد نسبت به گذشته مث
. استاست. این امر داللت بر تغییر گرایش مثبت زنان در این زمینه 

ای بوده است كه میانگین رتبه گونهه از طرفی، تفاوت مورد نظر ب
در زمان  آنها(، بیشتر از میانگین رتبه 63/2در دو زمان حال ) آنها

 . است (55/2گذشته )
، با است نیز تأییدكننده آنفوق مطابق با نتایج مطالعه، كه جدول 

داری بین میانگین ، تفاوت آماری معنی01/0سطح خطای كمتر از 
بودن شرایط جهانی در جهت رتبه گرایش پاسخگویان نسبت به فراهم

اشتغال زنان در دو زمان گذشته و حال وجود دارد. به بیانی دیگر، 
به این مسئله كه شرایط جهانی زمینه را برای  نظر پاسخگویان نسبت

اشتغال زنان فراهم كرده است، در دو زمان گذشته و حال تغییر كرده 
است. مضافا  اینكه، تغییر مورد نظر به صورتی بوده است كه اعتقاد 

بودن شرایط جهانی در جهت اشتغال زنان، در نسبت به فراهم آنها
 ( بوده است. 36/2) ان گذشتهتر و شدیدتر از زمزمان حال قوی

 
سنجش  یدار یجهت آزمون معن لكاكسونیحاصل از آزمون و جینتا (2جدول 
 یگذشته و حال، در بعد فرهنگ یدر دو مقطع زمان انیپاسخگو شیگرا

 هاگویه
میانگین 
 قبل

میانگین 
 بعد

سطح 
 داریمعنی

Z 

اشتغال تالشی استعماری درجهت 
 تضعیف خانواده است

38/2 30/2 014/0 454/2- 

اعتقاد به عدم تفاوت دو جنس در 
 خصوص اشتغال

79/1 74/16 583/0 54/0 

 -548/1 122/0 47/2 52/2 مغایرت اشتغال زنان با عرف جامعه
 -376/2 018/0 40/1 48/1 اهمیت تربیت فرزند به جای اشتغال
اشتغال زنان كاری عبث و بیهوده 

 است
66/2 60/2 076/0 777.1- 

 
 05/0نشان از آن داشت كه با سطح خطای كمتر از  (P=022/0) مقدار

داری بین میانگین رتبه گرایش پاسخگویان، تفاوت آماری معنی
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های اجتماعی نسبت به نقش اشتغال زنان در ارتقای سطح آگاهی
درواقع، نظر  و سیاسی در دو مقطع گذشته و حال وجود دارد.

اشتغال زن موجب افزایش پاسخگویان نسبت به این مسئله كه 
، در دو زمان گذشته و شودهای اجتماعی و سیاسی وی میآگاهی
اند. بدین معنی معتقدند داری با یكدیگر داشتهتفاوت معنی حال

های سیاسی و كه اشتغال زن عاملی در جهت ارتقاء سطح آگاهی
( 63/2به این مسئله در زمان حال ) آنهاو اعتقاد  استاجتماعی وی 

 ( است. 56/2تر و شدیدتر از زمان گذشته )قوی
و نهایتا  در رابطه با سنجش گرایش پاسخگویان نسبت به نقش 
اشتغال زنان در افزایش روحیه تعامل اجتماعی نیز باید اذعان داشت 

دار با تفاوت آماری معنی نشان از (P=001/0كه نتیجه آزمون )
معنی كه  دارد. بدین 05/0اطمینان و سطح خطای كمتر از 

تری ( اعتقاد قوی77/2پاسخگویان مورد مطالعه در زمان حال )
اند تا نسبت به نقش اشتغال زنان در افزایش روحیه تعامل داشته

توان گفت كه گرایش آنان نسبت به ( لذا، می68/2زمان گذشته )
تعامل و تقویت و رشد این روحیه مثبت  تأثیر اشتغال بر روحیه
در زمان حال نسبت به گذشته از شدت و قوت بوده و این گرایش 

 بیشتری برخوردار است. 
  ابعاد فرهنگی تغییر گرایش زنان به اشتغال:

ه گرایش پاسخگویان نسبت به ماهیت استعماری اشتغال زنان ب
محاسبه شده  pعنوان عاملی در جهت تضعیف خانواده با استناد به 

(014/0=p) بین میانگین تغییر  دار آماریمبین وجود تفاوت معنی
داری این در دو زمان گذشته و حال حاضر است. به عبارتی، معنی

، نشانگر است 05/0اطمینان و سطح خطای كمتر از  تفاوت كه با
آنست كه گرایش پاسخگویان نسبت به این مسئله كه تبلیغات 

در صدد تضعیف  استعماری همواره با طرح موضوع اشتغال زنان
. این تفاوت استمتفاوت  دو زمان گذشته و حالخانواده است، در 

نسبت به این موضوع  آنهابدین صورت بوده است كه شدت اعتقاد 
. تغییر است( 38/2تر از زمان قبل )( ضعیف30/2در زمان حال )

گرایش معناداری میان دیدگاه زنان نسبت به مقوله اشتغال در 
 است. وجود آمدهه بودن این پدیده بخصوص غیر استعماری

داری بین گرایش مطالعه نشان داد كه هیچگونه تفاوت آماری معنی
پاسخگویان نسبت به عدم تفاوت دو جنس زن و مرد در خصوص 
اشتغال در دو زمان گذشته و حال در هیچكدام از دو سطح خطای 

گرایش  (. به واقع،p=58/0) وجود ندارد 05/0و  01/0كمتر از 
تفاوت دو جنس زن و مرد در  پاسخگویان نسبت به موضوع عدم

 (79/1( و حال )64/1) تفاوتی در دو زمان گذشته خصوص اشتغال،
نداشته است و پاسخگویان با تغییر جزئی و مثبت، معتقد به عدم 

با توجه به اینكه این تغییر  هستندتفاوت زنان و مردان در اشتغال 
 . نتیجه آزمونیستدار ننگرش جزئی به لحاظ آماری معنی

(122/0=p)  حكایت از آن داشت كه هیچگونه تفاوت آماری
داری بین میانگین رتبه گرایش پاسخگویان نسبت به عدم معنی

مغایرت اشتغال زنان با عرف جامعه اسالمی در دو زمان گذشته و 
ای محاسبه شده حال وجود ندارد. به عبارتی اگر چه میانگین رتبه

رت اشتغال زنان با عرف مبین عدم مغای (52/2در دوره قبل با )
( به سمت 47/2جامعه است و در دوره بعد نیز با اندكی تفاوت )

عدم مغایرت بیشتر اشتغال زنان به عرف جامعه نوسان داشته ولی 
براساس مقدار  دار نیست.این تفاوت به جهت آماری معنی

(018/0=p،)  و سطح خطای  95/0شایان ذكر است كه با اطمینان
داری بین میانگین رتبه نگرش تفاوت آماری معنی ،05/0كمتر از 

پاسخگویان نسبت به اهمیت تربیت فرزند به جای اشتغال در دو 
 زمان گذشته و حال وجود دارد. به عبارتی پاسخگویان مطالعه،
اند. دیدگاه متفاوتی نسبت به این مقوله در دو زمان ابراز داشته

سبت به اهمیت تربیت اعتقاد پاسخگویان ن ضمن آنكه در این بین
( بیشتر 48/1فرزند به جای اشتغال، در زمان گذشته )با میانگین رتبه 

بوده  (40/1در این رابطه در زمان حال )با میانگین رتبه  آنهااز اعتقاد 
گرایش زنان نسبت به اهمیت تربیت فرزند  توان گفتلذا می است.

به جای اشتغال و اولویت قراردادن برای این موضوع در زمان حال 
نسبت به گذشته تضعیف گردیده و اهمیت و اولویت اشتغال در رده 

 باالتری نسبت به تربیت فرزند قرار دارد. 

نتایج مطالعه و بررسی براساس جدول حكایت از آن داشت كه 
( بین توزیع متغیر اعتقاد p=076/0) دار آمارینیتفاوت مع

بودن مسئله اشتغال زنان در دو پاسخگویان نسبت به عبث و بیهوده
وجود  95/0 99/0زمان گذشته و حال درهر یك از دو سطح اطمینان 

دارد. به سخنی دیگر، اعتقاد پاسخگویان نسبت به این مسئله كه 
 (66/2در دو زمان گذشته )، استكاری عبث و بیهوده  اشتغال زن،

این اعتقاد كه اشتغال زنان امری  ( تغییر نموده است و60/2) و حال
، در زمان حال نسبت به گذشته تضعیف شده و استعبث و بیهوده 

ها و بودن آن در دیدگاه اهمیت اشتغال و اعتقاد به مثمر ثمر
 ت شده است.گرایشات پاسخگویان تقوی

  :زنان به اشتغال ابعاد اقتصادی سنجش گرایش
داری تفاوت نتایج حاصل از آزمون ویلكاكسون جهت آزمون معنی

نگرش پاسخگویان در دو مقطع زمانی گذشته و حال، در بعد 
 (،P=007/0و همچنین مقدار ) 4اقتصادی با استناد به نتایج جدول 

  ست كه:ا حاكی از آن
آماری  دارمعنی، تفاوت 01/0و سطح خطای كمتر از  99/0 اطمینان با

بین میانگین رتبه گرایش پاسخگویان نسبت به لزوم تمهیدات 
دولت برای فعالیت اقتصادی زنان در دو زمان گذشته و حال وجود 

پاسخگویان در دو زمان گذشته و حال، گرایش متفاوتی لذا دارد. 
 اندنسبت به لزوم تمهیدات دولت برای فعالیت اقتصادی زنان داشته

سازی امكانات و بسترسازی مناسب فراهم مد آنان به لزویعنی اعتقا
 زنان در زمان حال نسبت به دولت برای انجام فعالیت اقتصادی

 ضمن آنكه ده است؛میزان گرایش آنان در گذشته تقویت گردی
حكایت از آن دارد كه اعتقاد پاسخگویان ها ارقام میانگین مقایسه

لیت اقتصادی زنان، در زمان نسبت به لزوم تمهیدات دولت برای فعا
 ( بوده است. 37/2در زمان گذشته ) آنهاتر از اعتقاد ( قوی49/2حال )

تفاوت موجود  3براساس نتایج مطالعه و استناد به جدول آماری 
بودن شرایط  بین میانگین میزان گرایش پاسخگویان نسبت به فراهم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 10

https://womenresearch.ir/article-1-22-fa.html


ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  19 ثر بر گرايش زنان به اشتغال در شهر تهرانتحليل عوامل مو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Women Empowerment & Sustainable Society                                                                                                          Volume 1, Issue 1, Spring 2020 

قطع گذشته جهانی برای فعالیت همگام اقتصادی زن و مرد در دو م
است دار معنی 01/0و سطح خطای كمتر از  99/0و حال، با اطمینان 

(00/0=P در واقع، مطالعه نشان داد كه پاسخگویان مطالعه معتقد .)
عنوان عاملی جهت فعالیت همگام به تأثیر شرایط جهانی به

اقتصادی زن و مرد بوده و شدت اعتقاد آنان به این موضوع در زمان 
گذشته از استحكام و تأكید بیشتری برخوردار است.  حال نسبت به

به این  آنهاای بوده است كه باور ضمن آنكه تفاوت موجود به گونه
در زمان  آنهاتر از اعتقاد تر و قوی( راسخ75/2مسئله در زمان حال )

( بوده است و این حاكی از تغییر گرایش آنان در این 56/2) گذشته
 .استزمینه 
 

داری سنجش نتایج حاصل از آزمون ویلكاكسون جهت آزمون معنی (3جدول 
 اقتصادی در بعد، گرایش پاسخگویان در دو مقطع زمانی گذشته و حال

میانگین  هاگویه
 قبل

میانگین 
 بعد

سطح 
 داریمعنی

Z 

لزوم تمهیدات دولت برای 
 فعالیت اقتصادی زنان

37/2 49/2 007/0 714/2- 

شرایط جهانی عاملی جهت 
فعالیت همگام اقتصادی زن 

 و مرد
56/2 75/2 000/0 335/5- 

تأثیر اشتغال زنان در تسریع 
 توسعه اقتصادی

60/2 67/2 016/0 403/2- 

تأثیر درآمد حاصل از اشتغال 
 زنان بر ثبات خانواده

71/2 78/2 036/0 098/2- 

عدم نیاز به اشتغال زن در 
 صورت توان مالی مرد

11/2 23/2 013/0 480/2- 

 
(، از لحاظ آماری تفاوت P=016/0) دست آمدهه با استناد به مقدار ب

داری بین توزیع متغیر گرایش پاسخگویان نسبت به نقش معنی
اشتغال زنان در تسریع روند توسعه اقتصادی در دو زمان گذشته و 

و سطح خطای كمتر از  95/0حال وجود دارد. به عبارتی، با اطمینان 
داری بین میانگین رتبه توان گفت كه تفاوت آماری معنیمی ،05/0

گرایش گذشته و حال پاسخگویان نسبت به اشتغال زنان در تسریع 
روند توسعه اقتصادی كشور وجود دارد. یعنی آنان معتقد به تأثیر 

( 78/2اشتغال زنان در تسریع روند توسعه اقتصادی در زمان حال )
این امر حاكی از تغییر گرایش  و هستند( 71/2نسبت به گذشته ) 

  است.آنان در زمان حال نسبت به گذشته 

در خصوص سنجش گرایش پاسخگویان راجع به نقش درآمد حاصل 
از اشتغال زن بر ثبات خانواده، نتایج مطالعه حكایت از آن دارد كه 

تفاوت آماری  05/0از  و سطح خطای كمتر 95/0با اطمینان 
ان نسبت به نقش گذشته و حال پاسخگویداری بین گرایش معنی
(. P=013/0) حاصل از اشتغال زن بر ثبات خانواده وجود دارد درآمد

ای به ارقام از طرف دیگر در رابطه با نحوه تفاوت نیز، نگاه مقایسه
میانگین، نشانگر افزایش اعتقاد پاسخگویان نسبت به نقش درآمد 

ان حال )با میانگین رتبه حاصل از اشتغال زن بر ثبات خانواده در زم
( بوده است. 71/2( در مقایسه با زمان گذشته )با میانگین رتبه 78/2

درآمد حاصل از اشتغال خود  زنان معتقد به تأثیر تر،به عبارت واضح
و این گرایش در  هستندبر تثبیت وضعیت و موجودیت خانواده 

 ت.تر گردیده اسزمان حال نسبت به گذشته تقویت شده و مثبت
و سطح خطای كمتر  95/0مطالعه نشان از آن داشت كه با اطمینان 

داری بین میانگین رتبه گرایش قبل و تفاوت آماری معنی 05/0از 
بعد پاسخگویان نسبت به عدم نیاز به اشتغال زن در صورت توان 

پاسخگویان در پاسخ به این مسئله  (P=013/0مالی مرد وجود دارد )
سازد، گرایش لزوم اشتغال زن را غیر موجه می كه كفایت درآمد مرد،

 اند. همچنین درداشته در دو مقطع زمانی گذشته و حال متفاوتی
 ( اعتقاد23/2 )با میانگین رتبه این میان پاسخگویان در زمان حال

( 11/2گذشته )با میانگین رتبه بیشتری در مقایسه با زمان  و گرایش
كفایت مالی و درآمدی مرد، لزوم اند كه نسبت به این مسئله داشته
سازد. به عبارتی معتقدند كه اشتغال زنان اشتغال زن را ناموجه می

دلیلی  ،تأمین مالی از سوی مردرفع نیازهای اقتصادی و در صورت 
نیاز زنان به  شوهرتأمین مالی كافی از سوی  و موجه در بر ندارد

زمان حال نسبت به این گرایش نیز در  سازد.اشتغال را ناموجه می
 گذشته از شدت بیشتری برخوردار بوده و تقویت گردیده است.

  :ابعاد روانشناختی سنجش گرایش زنان به اشتغال
جهت آزمون  4در جدول  نتایج حاصل از آزمون ویلكاكسون

داری سنجش گرایش پاسخگویان در دو مقطع زمانی گذشته معنی
براساس نتایج حاصل  ست كهانگر آن ادر بعد روانشناختی بی ،و حال

 دست آمدهه همچنین مقدار ب استناد به جدول از مطالعه و
(564/0=Pهیچگونه تفاوت آماری معنی ) داری بین توزیع متغیر

بودن امر اشتغال زن در دو زمان گذشته و حال مشاهده  حیاتی
نگردید. به عبارتی، میانگین رتبه قبل و بعد گرایش پاسخگویان به 

داری با یكدیگر نداشته بودن امر اشتغال، تفاوت معنییاتیموضوع ح
است این بدین معنی است كه گرایش زنان نسبت به اهمیت 
اشتغال در حد موضوعی حیاتی برای زن در دو مقطع زمانی گذشته 

تغییری اندك داشته كه از لحاظ آماری  (09/2( و حال )06/2)
ثبت نسبت به اشتغال گرایشی جزئی و م اما تغییر یستدار نمعنی

 صورت گرفته است. 
داری سنجش خصوص معنی ( درP=002/0با استناد به مقدار )

میانگین رتبه گرایش پاسخگویان راجع به نقش اشتغال زن در حفظ 
دو زمان گذشته و حال، مطالعه نشان داد كه این  ه استقالل درروحی

. استدار معنی 01/0و سطح خطای كمتر از  99/0تفاوت با اطمینان 
بدین معنی كه پاسخگویان مطالعه در دو زمان قبل و بعد، نگاه 

اند. یعنی زنان معتقدند كه متفاوتی به این مسئله ابراز داشته
گردد و این عقیده در یاشتغال سبب حفظ روحیه استقالل آنان م

زمان حال نسبت به گذشته تقویت گردیده است. از طرفی، تفاوت 
در این دو مقطع زمانی بدین صورت بوده است كه در  آنهادیدگاه 

( نسبت به زمان گذشته )با میانگین 46/2زمان حال )با میانگین رتبه 
ظ نسبت به موضوع نقش اشتغال زن در حف آنها(، اعتقاد 36/2رتبه 

تر و شدیدتر بوده است و این امر حاكی از قوی ،روحیه استقالل
  .استتفاوت گرایش آنان در این زمینه 
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

 وجه به نتایج مطالعه و استناد به جدول حكایت از آن داشت كهت
( و 96/1) داری بین گرایش گذشتههیچگونه تفاوت آماری معنی

فزایش پیوند ( پاسخگویان راجع به نقش اشتغال زن در ا03/2) حال
 95/0و  99/0عاطفی با همسر در هیچكدام از دو سطح اطمینان 

وجود ندارد. به واقع، پاسخگویان مطالعه در دو زمان گذشته و حال، 
همواره نسبت به این مسئله كه اشتغال زن سبب افزایش پیوند 

اند و تأثیری برای نقش شود، نظر یكسانی داشتهعاطفی با همسر می
 یجاد پیوند عاطفی با همسر قائل نبودند.اشتغال در ا

داری تفاوت سنجش گرایش گذشته و حال، درخصوص معنی
پاسخگویان راجع به نقش اشتغال زن در افزایش عزت نفس؛ مطالعه 

 و سطح خطای كمتر از 99/0( با اطمینان P=001/0) نشان داد كه
و داری بین میانگین رتبه گرایش گذشته تفاوت آماری معنی 01/0

حال پاسخگویان راجع به مسئله نقش اشتغال زن در افزایش عزت 
وجود دارد. در واقع براساس نتایج مطالعه، پاسخگویان  نفس،

مطالعه در دو مقطع زمانی، نظر متفاوتی نسبت به موضوع اشتغال 
 آنهااند. بدین صورت كه نگاه زن در افزایش عزت نفس ایراد داشته

تر ( موافق75/2نسبت به این موضوع در زمان حال )با میانگین رتبه 
( بوده و معتقدند كه اشتغال 66/2از زمان گذشته )با میانگین رتبه 

گردد و این دیدگاه در زمان زنان سبب افزایش عزت نفس در آنان می
 حال نسبت به گذشته از قوام و شدت بیشتری برخوردار است. 

داری بین گرایش یت از وجود تفاوت آماری معنینتایج مطالعه حكا
قبل و بعد پاسخگویان راجع به مسئله نقش اشتغال زن در افزایش 

( در P=001/0های جمعی و گروهی داشته است )روحیه فعالیت
داری آن در سطح اطمینان واقع، براساس نتیجه این آزمون كه معنی

اسخگویان نسبت ؛ گرایش پنیست 01/0و سطح خطای كمتر از  99/0
های جمعی را در آنان روحیه فعالیت نبه این مسئله كه اشتغال ز 

نگاه  .، در دو زمان گذشته و حال متفاوت بوده استکندیتقویت م
دست آمده نیز نشانگر این ه های بای به ارقام میانگینمقایسه

مسئله است كه اعتقاد پاسخگویان نسبت به نقش اشتغال زن در 
ه جمعی و گروهی، در زمان حال )با میانگین رتبه افزایش روحی

( بوده و حاكی 66/2تر از زمان گذشته )با میانگین رتبه ( قوی79/2
كه این  استاز تأثیر اشتغال زنان بر افزایش روحیه فعالیت گروهی 

حاكی  اعتقاد در زمان حال از شدت و قوت بیشتری برخوردار است و
 .استه این مسئله از تغییر و تقویت گرایش آنان ب

(، تفاوت آماری P=001/0دست آمده )ه با استناد به مقدار ب
داری بین توزیع متغیر نقش اشتغال زن در افزایش امید به معنی

زندگی در دو زمان گذشته و حال وجود دارد. به عبارتی با اطمینان 
توان گفت كه تفاوت موجود می 01/0و سطح خطای كمتر از  99%

رتبه گذشته و حال گرایش پاسخگویان نسبت به  بین میانگین
. بدین معنی كه پاسخگویان استدار به لحاظ آماری معنی موضوع

معتقدند كه اشتغال زن موجب افزایش امید به زندگی در آنان 
تر ( قوی77/2)با میانگین رتبه  شود و این اعتقاد، در زمان حالمی

 ده است.( بو66/2از زمان گذشته )با میانگین رتبه 
براساس نتایج مطالعه در خصوص سنجش گرایش گذشته و حال 
زنان راجع به افسردگی بیشتر زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر 

؛ 01/0و سطح خطای كمتر از  99/0(، با اطمینان P=008/0) شاغل
داری بین گرایش گذشته و توان گفت كه تفاوت آماری معنیمی
 نسبت به این مسئله وجود دارد. آنهاحال 

 
 در بعد روانشناسی، داری سنجش گرایش پاسخگویان در دو مقطع زمانی گذشته و حالنتایج حاصل از آزمون ویلكاكسون جهت آزمون معنی (4جدول 

 Z داریسطح معنی میانگین بعد میانگین قبل هاگویه
 -577/0 564/0 09/2 06/2 است حیاتیاشتغال امری 

 -043/3 002/0 46/2 36/2 شودمی اشتغال سبب حفظ روحیه استقالل
 -674/1 094/0 03/2 96/1 شودمیاشتغال زن سبب افزایش پیوند عاطفی با همسر 

 -674/3 000/0 75/2 66/2 شودمی اشتغال سبب افزایش عزت نفس
 -665/3 000/0 79/2 66/2 شودمی های گروهیفعالیتاشتغال سبب افزایش روحیه 

 -664/3 000/0 77/2 66/2 شودمی اشتغال سبب افزایش امید به زندگی
 -646/2 800/0 51/2 44/2 است از زنان غیر شاغل  افسردگی زنان شاغل بیشتر

 -787/0 431/0 29/2 25/2 است شادابی زنان شاغل بیشتر از زنان غیر شاغل
 

بدین معنی كه نظر گذشته و حال پاسخگویان راجع به افسردگی 
 بیشتر زنان شاغل در قیاس با زنان غیر شاغل متفاوت است. 

با این مسئله در  آنهااین تفاوت بدین نحو بوده است كه موافقت 
یانگین ( بیشتر از زمان قبل )با م51/2 )با میانگین رتبه زمان حال

( بوده است پس در این زمینه پاسخگویان معتقد به 44/2رتبه 
كه علل  هستند افسردگی بیشتر زنان شاغل نسبت به غیر شاغلین

مختلفی از جمله افزایش مضاعف مسئولیت زنان به واسطه انضمام 
داری، عدم تقسیم كار های خانهمسئولیت مشغله خارج از خانه به

یعنی تغییر گرایش ایجاد شده اما در  .داردر برا در  غیرهدر منزل و 
 جهت منفی و عكس.

 بحث
های به دست آمده در خصوص گرایش زنان به با توجه به یافته

 موارد زیر را عنوان کرد:توان میاشتغال و عوامل مؤثر بر آن، 
  در بعد اجتماعی
های مطرح شده در زمینه اجتماعی از كل گویه %70تغییر گرایش در 

نشان از ایجاد تغییر گرایش قابل توجه در بعد اجتماعی اشتغال در 
. نتیجه كلی اینكه گرایش زنان در زمان حال در استپاسخگویان 

تری پیدا كرده است بعد اجتماعی نسبت به اشتغال وضعیت مطلوب
تماعی، و پیشرفت توسعه اج و این تفكر كه اشتغال زن سبب تسریع
 غیرهآگاهی اجتماعی و  دستیابی به حقوق فردی و خانوادگی،
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این امر با نتایج به دست آمده ، در آنان رشد نموده است. شودمی
 ,Tavassoli & Rafiei Khonani] توسط توسلی و رفیعی خونانی

 خوانی دارد.هم [2009
  در بعد فرهنگی
های فرهنگی مطرح شده دو مورد داللت بر تغییر مجموع گویه

اما در چهار مورد از موارد  استگرایش زنان در بعد فرهنگی اشتغال 
طور شویم. بهیاد شده با عدم وقوع تغییر در گرایش زنان مواجه می

توان گفت رویکرد زنان نسبت به اشتغال از بعد فرهنگی كلی می
انی زنان به عدم تفاوت زن و تغییری نداشته و در هر دو مقطع زم

. این امر بیانگر عدم تغییر در گرایش هستندمرد در اشتغال معتقد 
با نتایج به دست  ی. این امر تا حدوداستدر دو زمان گذشته و حال 

های خوانی دارد. در بعد تأثیر اندیشههم آذربایجانیآمده توسط 
بنیان  منظور تضعیفاستعماری بر ترغیب زنان به اشتغال به

دهد. بدین خانواده، گرایش زنان تغییر معنادار اما منفی را نشان می
ها های دیگر دولتمعنی كه آنان اعتقادی به تأثیر و تحریك اندیشه

این گرایش امری  ها در ایجاد این گرایش نداشته وو ملت
انگیخته است، نه موضوعی وارداتی و تحمیلی. خواسته و خودخود

اده شده به موضوع مغایرت اشتغال با عرف جامعه های ددر پاسخ
شود. بدین معنی اسالمی نیز تغییر گرایشی منفی و معنادار دیده می

كه آنان مخالف با مغایرت اشتغال با عرف جامعه بوده و این 
مخالفت در زمان حال نسبت به گذشته از قوام و دوام بیشتری 

سبت به اشتغال نیز برخوردار است. موضوع اولویت تربیت فرزند ن
شده و گرایش زنان به سمت تقویت جایگاه اشتغال در  تضعیف

و عبث مقایسه با پرورش و تربیت فرزند تغییر جهت داده است. 
بودن اشتغال برای زنان نیز تغییر گرایشی منفی اما به لحاظ بیهوده

شدت مخالف بیهوده ه دار را در بر دارد. یعنی آنان بآماری معنی
و این امر حاكی از  هستندتن موضوع اشتغال برای زنان پنداش

. این امر تا استتقویت گرایش آنان در زمان حال نسبت به گذشته 
 بحرینی و العبدالخانیحد زیادی با نتایج مطرح شده در مقاله 

[Abdolkhani & Bahreini, 2016] .مطابقت دارد 
  اقتصادی در بعد

موارد اقتصادی پاسخگویان در زمینه ها در تمامی با استناد به گویه
اشتغال زنان، تأثیر  موارد مختلف از جمله تالش دولت برای ایجاد

شرایط جهانی برای فعالیت همگام زن و مرد، تأثیر اشتغال در تسریع 
اتفاق نظر غیره روند توسعه، تأثیر اشتغال زن بر ثبات خانواده و 

زمینه تأثیر اشتغال اند. تغییر گرایشی مثبت و مطلوب در داشته
زنان در بعد اقتصادی زندگی فردی و اجتماعی آنان مشاهده 

دست آمده در مقاالت متعدد از جمله ه گردد. این امر با نتایج بمی
 مطابقت دارد. [Alizadeh, 2011] علیزاده

 در بعد روانشناختی
در زمینه تأثیر اشتغال بر ابعاد روانشناختی زن، در پاسخگویان؛ 

مثبت و مطلوبی نسبت به گذشته ایجاد گردیده است. به گرایش 
بیانی دیگر باور به تأثیر اشتغال در حفظ روحیه استقالل زن، افزایش 
عزت نفس، افزایش روحیه مشاركت گروهی و فعالیت جمعی، 

افزایش امید به زندگی تقویت یافته است و ایجاد تغییر گرایشی 
سبب شده است. این نتایج مثبت را در این زمینه نسبت به گذشته 

 [Torkman & Fathi, 2017] ترکمن و فتحیهمسو با مطالعات 
های مختلف در صحنه به توانمندی زنان و لزوم حضور جدی این قشر

فرهنگی كشور و ضرورت ارتقای سطح دانش  و ماعی، اقتصادیاجت
 های توسعه، همراه با الزامات اجرایی بهها و استراتژیآنان در برنامه
مندی از جهت بهره آنهاها، ادارات، نهادها و سازموزارتخانه
های مفید و مؤثر این افراد از الزامات رویكرد جنسیتی به پتانسیل

در این میان ترغیب بخش خصوصی به این  توسعه، اشتغال است.
کارگیری نتایج حاصل امری حیاتی است. مطالعه و به ،اعتقاد و باور
فته در داخل و خارج از کشور در خصوص های صورت گر از پژوهش
تأثیر و نتایج حاصل از این  گزاری اجرایی در زمینه اشتغال،سیاست
نماید: به كارگرفتن نیروهای متخصص و تر میزایی را روشناشتغال

ای است كه شناخت و تحلیل مسایل كارآمد در این بخش مقدمه
ها و تدوین سیاستریزان برای سازد و به برنامهزنان را میسر می

 رساند.های جدید یاری میروش
 

 گیرینتیجه
طور كلی ایجاد تغییر گرایش مثبت و مطلوب در زنان نسبت به به

اشتغال با تأیید سه محور از مجموع چهار محور ذكر شده )اقتصادی، 
و بعد  گیرداجتماعی، فرهنگی و روانشناختی( مورد پذیرش قرار می

گرایش  اقتصادی نسبت به سه بعد دیگر، نقش بیشتری را در تأثیر
 نماید.می زنان به اشتغال ایفا

 
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. :و قدردانی تشکر
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. های اخالقی:ییدیهأت

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. منافع: تعارض
نگارنده /)نویسنده اول(، پژوهشگر اصلیزهرا فروزنده  سهم نویسندگان:

دوم(،  )نویسنده الدین افتخاریعبدالرضا رکن(؛ %50)بحث مقدمه و 
  .(%50) شناسآماری/روشتحلیلگر 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. منابع مالی:
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