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  نقش تحصيالت رسمي و اشتغال سازماني

   تهرانتوانمندسازي زنانِ در 
  ∗∗∗ اعظم ميرزماني،∗∗اشرف رحيميان  ،∗پورآرين قلي

 
هاي اخير توانمندسازي بـه   در دهه . سازي به معناي تفويض و يا اعطاي قدرت به كسي است           توانمند :چكيده

تحصيالت و اشـتغال از  .  زنان مطرح شده استعنوان مكانيزمي براي افزايش كيفيت زندگي كاري و شخصي    
. توان نقش فرهنـگ را در ايـن زمينـه ناديـده انگاشـت             ثر تحقق توانمندسازي زنان است اما نمي      ؤابزارهاي م 

.  توانند به طور مستقيم و يا غير مستقيم، ميزان توانمندسازي زنـان را محـدود نماينـد       هنجارهاي اجتماعي مي  
ت و اشتغال در توانمندسازي روانشناختي زنان در شهر تهران مورد كنكـاش قـرار               در اين مقاله نقش تحصيال    

در ايـن تحقيـق تحـصيالت رسـمي و اشـتغال             . اسـت  توصـيفي -ييك تحقيق كاربرد    تحقيق حاضر  .گرفت
 بـه   گيرينمونه. به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد        و توانمندسازي    به عنوان متغيرهاي مستقل   سازماني  
  . عمل آمد از زنان شهر تهران بهنفر 600حدوداز  ، پرسشنامهوسيلهه و بتصادفي سادهصورت 

 براي سنجش اعتبار محتـواي پرسـشنامه از نظـرات            و جهت آزمون روايي سؤاالت از اعتبار محتوا و اعتبار عاملي         
 روش  وسـپيرمن   اي ا آزمـون فرضـيات، از آزمـون همبـستگي رتبـه          همچنين براي   . كارشناسان خبره استفاده شد   

حـاكي   نتايج اين تحقيق     . است 8945/0 ، مقياس توانمندي  ضريب آلفاي كرونباخ  . شداستفاده  معادالت ساختاري   
  . دشوست كه تحصيالت و اشتغال سازماني موجب توانمندي روانشناختي زنان در شهر تهران ميا از آن
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   و طرح مسئلهمقدمه
اي طوالني برخوردار است و مشتقات آن همچون توانمندسازي يكي از           قدرت در علوم اجتماعي از سابقه     

هاي قـرن بيـستم، نهـضت طرفـداران         از اولين سال  . موضوعات روز محققان علوم اجتماعي و مديريتي است       
عنـوان مكـانيزمي بـراي      هاي اخير توانمندسازي زنان به     دهه حقوق زنان پايه تئوريك خود را ايجاد كرد و در         

حذف فقـر جهـاني و حمايـت از         پيش شرط اساسي    . صي زنان مطرح شد   افزايش كيفيت زندگي كاري و شخ     
 كه براي زنـان در سراسـر جهـان          1اين مفهوم با آزادي، قدرت و خود تعييني       .  توانمندسازي است  ،حقوق بشر 

كند كه  بـه آنـان قـدرت اسـتقالل از             توانمندسازي، به زنان حقوقي را اعطا مي       .مورد نياز است، همراه است    
  . بخشدمردان را مي

هـا احتمـال وجـود      محوريت تحصيالت و اشتغال در توانمندسازي زنان در جوامع غربي موجب شـده تئوريـسين              
تواند زنان را توانمند كند، اما      گرچه تحصيالت واشتغال مي   . ارتباط مشابه در جوامع غير غربي را نيز مطرح نمايند         

توانـد  عنوان مثال هنجارهاي قدرتمند پدرساالرانه مـي      به. توان نقش فرهنگ را در اين زمينه ناديده انگاشت        نمي
بر اساس مطالعات، دسترسي بيشتر زنـان بـه تحـصيالت و اشـتغال              . هاي توانمندسازي زنان را خنثي كند     برنامه

بـه ميـزان  قابـل        هاها در برخي از فرهنگ    ، ارتباطات قدرت را در درون خانواده      هاي گذشته درآمدزا در طي دهه   
كرده و شاغل بـه انـدازه زنـان بـدون شـغل و تحـصيالت،                توجهي تغيير نداده است؛ در اين موارد زنان تحصيل        

  .شوندمحروم مي
ي زنـان را محـدود      طور مستقيم و يا غير مـستقيم، ميـزان توانمندسـاز          توانند به هنجارهاي اجتماعي مي  

طـور غيـر    ثير قرار دهند و يا به     أ ميل به توانمندي را تحت ت      هنجارهاي اجتماعي ممكن است مستقيماً    . نمايند
گاه اين هنجارها اجازه كسب ثروت بـدون حـق   . سازند مستقيم دسترسي زنان به درآمد و تحصيالت را متأثر      
اين حالت ذينفعـان     كنند كه در  ماع، را به زنان إعطا مي     كنترل بر آن و يا بدون كسب  مقام در خانواده يا اجت            

در برخي موارد حتي اگر زنان بتوانند درآمدشان را در درون خـانواده             . نهائي توانمندسازي زنان، مردان هستند    
 مثبت نباشـد؛ در ايـن مـوارد زنـان از كـسب              شان،كامالًكنترل كنند، ممكن است نتيجه براي آنها يا خانواده        

نودند و همچنين از امكان نگهداري و ذخيره آن برخوردار هستند اما كسب ثروت آنها               خشالي بهتر،   موقعيت م 
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كه همسران و پدران به محض اطـالع از موقعيـت مـالي              به معني ثروت بيشتر براي كل خانواده نيست، چرا        
 د چرا شوي   زناشوي التهمچنين ممكن است اين امر منجر به مشك       . نمايندرا از آنها دريغ مي     آنان، ثروت خود  

  .نظر آيديدي براي توازن قدرت در خانواده بهكه كسب ثروت ممكن است تهد
هاي كاري تـسهيل نكـرده      ها و محيط  اگر نهادهاي اجتماعي زمينه الزم را براي حضور زنان در دانشگاه          

 وضـعيت مـساعدي   باشند، آموزش و درآمد چندان به توانمندسازي زنان منجر نخواهد شد و زنـان توانمنـدتر     
 شاغل نسبت به كرده واند كه در برخي از كشورها زنان تحصيل     حتي مطالعاتي نيز نشان داده    . نخواهند داشت 

؛ يعني انتظارات و تجويزات فرهنگي در        )1،2002ميسون(وضعيت بدتري دارند  ) دارخانه(كار  سواد و بي  زنان بي 
كرده و شـاغل نيـز آزادي و     ود دارد كه زنان ايراني تحصيل     اين احتمال وج  . كننده است اين زمينه بسيار تعيين   

   ).2،1991شفيق(توانمندي الزم را با وجود نهادهاي فعلي كسب نكنند
  تحصيالت و اشتغال زنان در فرهنگ ايرانيان 

 و  داد كشاورزي را توسـعه مـي      ،هاي متوالي، كه مرد به شكار اشتغال داشت، زن در اطراف خيمه           در طي قرن  
ولي هنگامي كه صنعت    . كرد كه هر يك روزي پاية صنايع بسيار مهمي شده است           خانگي ايجاد مي   هايهنر

كـشاورزي كـه در نظـر       . تر به تدريج استيالي خـود را بـر آن وسـعت داد             جنس قوي  ؛رفتو كشاورزي پيش  
بـه طـرف خـود      طور كامل   رفت در نهايت مرد را به     شمار مي اي به شكارورزان عصر قديم عمل پيش پا افتاده      

افـزايش  . جلب كرد و سيادت اقتصادي را كه براي زن از اين عمل حاصل شده بود، از چنگ وي بيـرون آورد   
خواسـت  مـي  كه در اين هنگام مـرد از او          كرد چرا دارايي قابل انتقال انسان، بيشتر به فرمانبرداري زن كمك مي         

 چون حـق    . مرد باشند  برند فرزندان حقيقي خود    ميراث مي  آيند و  وفادار باشد تا كودكاني كه به دنيا مي        كه كامالً 
گرفت، بـه اختيـار مـرد        انتقال ارث كه تا آن موقع از طريق زن صورت مي           ،پدري مرد در خانواده شناخته شد     

شاهي در د آورد و خانواده پدرشاهي  به جاي خانواده مادرحق مادري در برابر حق پدري سر تسليم فرو. درآمد
 به صورت زنان    خدايان نيز كه تا آن زمان غالباً      . نزله واحد اقتصادي، قانوني و سياسي شناخته شد       اجتماع به م  

در اطراف اين خدايان    . آمدند كه در واقع مظهر پدران و شيوخ قبيله بودند          در داريبودند به شكل مردان ريش    
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دورانت، (رده بودند، ايجاد گرديد   عنوان خيالبافي خلق ك    مانند آنچه مردان در دوره عزلت خود به        »حرمسرايي«
1380: 60-20.(  

گونـه كـه عـادت پيـشينيان بـود، از جايگـاه رفيعـي                به نظر دورانت در ايران زمان زرتشت، زنان همان        
شـدند و در    كردند، صاحب ملك و زمين مـي      ميان مردم آمد و شد مي      آنان با كمال آزادي در    . برخوردار بودند 

 در ميان طبقـه ثروتمنـد،       ، مخصوصاً مقام زن ) پادشاه مادها (  داريوش   پس از . دنمودنآن تصرفات مالكانه مي   
در پي انقراض سلـسله ساسـانيان توسـط مـسلمانان،  فرهنـگ              ).  432-434 :1380دورانت،  (تنزل پيدا كرد  

در آيين اسالم زن و مرد از نظر تـشريفات قـضائي و اسـتقالل مـالي                 . ايراني با فرهنگ اسالمي قرين گشت     
تواند مال و منفعت خود را نگاه دارد و بـه هـر   او مي. جازي را داردر هستند و زن حق اشتغال به هر كار م        براب

زنان ايراني از زمـان ورود اسـالم تـا عـصر       ). 231 :1380دورانت،  (صورت كه مايل است در آن تصرف نمايد       
در ايـن دوره ابنيـه و   . انـد شـته صفويه، هميشه حق تصاحب اموال و حق مالكيت بر منقول و غير منقول را دا       

زنان عالوه بـر    ). 230ـ232 :1376،  حجازي(شماري در سرتاسر ايران توسط زنان ساخته شده است        اماكن بي 
اند؛  مرسوم به انجام كارهاي توليدي چون قاليبافي و خياطي اشتغال داشته           طور كامالً داري، به انجام امور خانه  

اي خانوادگي بوده است ولي جنبه اشتغال و توليد درآمد نيز داشته اسـت              اموري كه اگرچه در جهت رفع نيازه      
شركت در مجالس وعـظ، سـخنراني و   مند به زنان ايران در طي اين دوره، عالقه      ). 243ـ244:1376حجازي،(
اند و خبري از گردهمايي و انجمني نيست كه در آن به حضور زنان اشـاره نـشده                  گيري امور اجتماعي بوده   پي

اند؛ مردان بـزرگ در خانـه خـود بـه            براساس مدارك موجود در اين دوره، زنان، باسواد و اهل علم بوده            .باشد
       شـركت  هـا در مجـالس  اين زنان نـه تنهـا بـراي اسـتماع سـخنراني     . پرداختندتعليم زنان و افراد حرم خود مي      

خي از زنان در اصول كتابت، تجويد، فقـه،         بر. شان نيز محل برگزاري اجتماعات بوده است      اند بلكه منازل  كردهمي
ــتاره ــات، سـ ــول، ادبيـ ــاحب  اصـ ــه و صـ ــدريس پرداختـ ــاب و تـ ــأليف كتـ ــه تـ ــوم بـ ــي و نجـ ــامشناسـ                                    نـ

يابيم كه آنها   كنيم، در مي  وقتي وضعيت زنان ايران را در عصر مغول مطالعه مي         ). 175ـ180:1376حجازي،(اندشده
             را ايفـا    ردان در ايـن زنـدگي، نقـش درجـه دوم          هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي هـستند و مـ           ان اصلي چرخ  گردانندگ

  ).79-111:1352بياني، ( دنكنمي
آنـان در  . مند بودنـد عالقهآموختند و به شعر و شاعري زنان در دوره صفويه ادبيات، تاريخ و رياضيات مي       

رسد كه در ايران زمان افـشاريه       نظر مي به). 52ـ53: 1384،فردغفاري(دانكردهعرصه سازندگي نيز فعاليت مي    



 
 
 
 
  
 

  117  تهراننقش تحصيالت رسمي و اشتغال سازماني در توانمندسازي زنانِ
  

   
 

هاي ايالت بسياري از كارهاي قبيله و خانواده را بـر  اند و در دوره غيبت خانو زنديه، زنان مالك اشيايي بوده     
 معلمـان   هاي آموزش دختـران، اسـتفاده از      راه تريندر عصر قاجار شايع   ). 235:1385،حجازي(اندعهده داشته 

پرداختنـد امـا    سالگي در كنار پسران به آموختن مي      7خانه دختران تا سن     در مكتب . خانه بود سرخانه و مكتب  
در ايـن دوره اولـين      . انـد ديـده يافتند، زير نظر زنان باسواد آموزش مـي       بعد از آن، اگر اقبال ادامه تحصيل مي       

در ). 9 :1381،سـازمان ميـراث فرهنگـي   (أسيس شد هاي مذهبي ت  مدارس دخترانه در ايران، از سوي ميسيون      
هايي كـه در دوران مـشروطه       اند؛ فعاليت هاي اقتصادي و سياسي مشاركت داشته     دوران قاجار زنان در فعاليت    

سـازمان ميـراث    (هاي گوناگون بـه حمايـت از مـشروطه پرداختنـد          شكل جديدي به خود گرفت و زنان از راه        
 8،  1335ي طبق آمار اولين سرشماري كشور، درصد زنان باسواد در سـال             در دوره پهلو  ). 59 :1381،فرهنگي

نين درصد زنان باالتر همچ). 20:1352،سازمان برنامه و بودجه( درصد بوده است2/26 ،1352درصد و در سال
 درصـد بـوده     12 حـدود    1350  و در سـال       2/9،  1335اند در سـال     كه از نظر اقتصادي فعال بوده     از ده سال    

 ).52:1352،مان برنامه و بودجهساز(است

عنـوان  بـه . هاي زيادي براي حضور در دانشگاه بدسـت آوردنـد         بعد از انقالب اسالمي ايران زنان فرصت      
انـد، بيـشتر از مـردان بـوده         هاي معتبر دولتي پذيرفته شـده     ، تعداد زناني كه در دانشگاه     1384نمونه در سال    

 ).1نمودار (است

  
  )20/4/1386عالي خبرنامه آموزش(تي به تفكيك جنسيتهاي دولدگان دانشگاهشپذيرفته : )1 (نمودار



 
 
 
 
  

      1387 پاييز، 3، شماره 6پژوهش زنان، دورة  118 

  
 

، بر اهميت جايگاه خانه براي زنان و نقش زنان و خانواده در ايجـاد يـك                وايل دوران انقالب اسالمي   در ا 
 سـپس . هاي زنان در محدوده خانه مورد تشويق قرار گرفـت         كيد بسيار شد و فعاليت    أآل اسالمي ت  جامعه ايده 
 باعث گسترش اشتغال شد و بدين ترتيب تعداد كارمنـدان دولتـي            ،هاي بيمه و صنايع   ها و شركت  ظهور بانك 
يافت ولـي تلفيـق تـورم و عـدم           بازسازي بعد از جنگ، سطح اشتغال افزايش         ةدر نتيج .  پيدا كرد  زن افزايش 

 را در بـازار كـار موجـب    ي و تمايل مردان به انجام كارهاي خاص زنان، ضـرورت ادامـه شـركت زنـان        تواناي
  ). 13: 1379،رستمي(دش

تـوان نتيجـه گرفـت كـه        مـي  ،1382 تـا    1353هـاي   در مجموع براساس تحقيقات صورت گرفته بين سال       
گيـري  دهي به زنـان در تـصميم   جايگاه زنان در جامعه ايراني، نظير نقشةكنندهاي تقويتعموميت يافتن ارزش 

شدن زندگي روزمره در جامعه ايراني ناميـد؛ حـضور          توان آن را زنانه   ت كه مي  اي اس خانواده، حاكي از تحول تازه    
هاي زنانـه در    گيري ارزش تدريج موجب شكل  هبيشتر زنان در فضاهاي عمومي و تحوالت ارزشي همراه با آن، ب           

  .)76:1383 اسالمي،وزارت فرهنگ و ارشاد( دشوجامعه مي
  

  مباني نظري
  توانمندسازي روانشناختي زنان

كند؟ و اگر چنين است، تحت چه شرايطي؟ مطالعـات تئوريـك و             آيا تحصيالت و اشتغال، زنان را توانمند مي       
  كيـد  أشـان، ت  اي مهم براي تحقق كنترل زنان بـر زنـدگي         عنوان وسيله عملي زيادي بر تحصيل و اشتغال، به      

انش عامل اصلي رهايي زنـان از  دستي است؛ لذا د   قدرت است و نداشتن آن فقر و تهي        داشتن دانش، . كنندمي
تحصيالت و ايجاد ظرفيت از وجوه كليدي فرايند توانمندسـازي     ، بسياري از تحقيقات    بر اساس  .قيد فقر است  

ها، نقش بيشتري ايفا    گيريكرده هستند و خارج از منزل اشتغال دارند، در تصميم         زناني كه تحصيل  . باشندمي
هايي كه افراد براي احـساس شايـستگي نيـاز          ها و توانايي  اد مهارت تحصيالت رسمي به منظور ايج    . كنندمي

 احتمـال اينكـه زنـان       ).1،1996اسپريزر(دارند، به عبارت ديگر براي ارتقاء توانمندي روانشناختي، حياتي است         
تحـصيالت  . ثر قدرت و خود كنترلي داشته باشند، بيشتر است        ؤكرده، حمايت مورد نياز براي إعمال م      تحصيل

                                                           
1 . Spreitzer 
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ـ               تمي مين حمايـت مـورد نيـاز       أواند از احساس فقر رواني پيشگيري كند، مشروط بر اينكه زنان آن را ضامن ت
از طرف ديگر بـر     . يابدقدرت مذاكره زنان در خانواده با كسب درآمد افزايش مي         . براي زندگي مدرن، بپندارند   

تحـصيالت و    .دارنـد، بيـشتراست   اساس ادبيات جنسيتي، احتمال توانمند شدن زناني كه اختيار درآمدشان را            
ثر تحقـق   ؤ لـذا يكـي از  ابزارهـاي مـ          ؛دهنـد ي، استقالل اقتصادي زنـان را افـزايش مـي         يزا اشتغال و درآمد  

 .  ندستهتوانمندسازي زنان 

فوايـد   نفـس، توانـد منجـر بـه توانمنـدي شـود، آمـوزش بـه زنـان در مـورد عـزت                    از جمله اقداماتي كه مي    
در . تي، كسب شايستگي و اطمينان، بكار بـستن دانـش و مهـارت مناسـب اسـت            توانمندسازي، آگاهي جنسي  

تحـصيالت  . دهـد شود كه به زنان قدرت بيشتري مـي       هايي مي جامعه امروز آگاهي جنسيتي، منجر به فعاليت      
  .  توانمندسازي، از جانب زنان و حتي مردان پذيرفته شده استةعنوان وسيلوآگاهي كامل از حقوق بهباال 
          و بـه   )474 :1،1988كـانگر و كـانونگو     (مندسازي به معناي تفويض و يا اعطاي قـدرت بـه كـسي اسـت              توان
فاكـت و   ( اشـاره دارد   »ثيرگذاري بر رويدادها و نتايجي كه براي يك فرد يا يك گروه اهميت دارد             أيند ت آ فر «

 در اثـر    ).4،1962راشـل (»ظرفيت ايجاد آثـار مطلـوب مـي باشـد         « به معني    3 قدرت ).471: 1994،  2همكاران
حالـت شخـصيتي    توانمندسـازي يـك     . كندتوانمندسازي، فرد به افزايش ميزان اثربخشي خود اعتقاد پيدا مي         

 و 5ميـشرا (كنـد نيست بلكه يك فرآيند پوياست كه عقايد فرد درباره ارتباط شخص ـ محيط را مـنعكس مـي   
س نخواهد شد مگر اينكه ابتدا زنان خودشـان را          پس مزاياي واقعي توانمندسازي احسا    . )579: 1998اسپريزر،

توانمندسازي زنان به معناي كسب قدرت تفكر و اقـدام          . )705: 6،1999سيگال و گاردنر  (توانمند ادراك نمايند  
خود، حق كنتـرل زنـدگي       ارزشمندي، اعتقاد به توانايي ايجاد تغييرات مطلوب در        آزادانه، توسعه احساس خود   

طوركلي هب. هاي زنان و برابري در جامعه است      زني، بالفعل نمودن همه پتانسيل     چانه قدرت خود، حق انتخاب،  
 .يند و فعاليتي استآتوانمندسازي زنان كنترل آنها بر زندگي خودشان در هر فر

                                                           
1. Conger and Kanungo 
2. Fawcett et. al. 
3
. Power 

4. Russell 
5. Mishra 
6. Siegall and Gardner 
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 كه شـامل    1محور -ادبيات توانمندسازي  فرد   . توان به چهار گروه تقسيم نمود     ادبيات توانمندسازي را مي   
، 3فرد و انـز   ؛ فول 2،1994بايرد(رهاي شناختي است  رت شخصي، خود تعييني و ساير متغي      قداحساس شخصي،   

). 6،1995؛ بربيج 5،1995برمن (كند كه موارد موفق توانمندسازي را بررسي مي       4مدار -مطالعات نتيجه . )1995
 در گيـر     كه چگونگي قابليت تحقق توانمندسازي را از طريق كاهش سـطوح سـازماني،             7محور -ادبيات عمل 

؛ 10،1994؛ نيكـسون  9،1995؛ لـشلي  8،1995بـاگ (دهـد سازي و مداخلـه توضـيح مـي       كردن، ايجاد تعهد، تيم   
 و قـدرت، اعتمـاد و ظرفيـت،         هاي كنترل شرط كه با كشف  پيش     12محور - تحقيقات ويژگي  ).11،1994ازبرن

در ). 14،1995فيـشمن و كـي    -؛ فوستر 13،1994انفوسو(شود  پذيري مشخص مي  ي، صداقت و ريسك   يپاسخگو
  . توانمندسازي روانشناختي: شودكيد ميأاين مقاله برگروه اول ت

هاي رواني مورد نياز    توانمندسازي را شامل برخي حالت    ) 1996و1995(زر  و اسپري ) 1990(توماس و ولتهوس    
معنـي  خـود تعيينـي،     /ثيرأت: هاي مستقل ولي مرتبط عبارتند از     اين حالت . گيرندبراي موفقيت آن، در نظر مي     

  . خودباوري، و اعتماد/گيري، شايستگيتصميم/اي، استقاللداري، رشد حرفه
افراد بايـد   . ثيرشان بر محيط كار و خانواده اشاره دارد       أبه ادراك افراد از درجه ت     : خودتعييني/ثيرأت .1

عبـارت  بـه .  ثير خواهد داشـت أافتد تشان اتفاق مياعتقاد داشته باشند كه رفتار آنان بر آنچه پيرامون  
 ثيري بر نتايج كارداشـته باشـند      أديگر افراد بايد از فرصت إعمال اثر برخوردار باشند تا اينكه بتوانند ت            

ست كه نه تنها صداي آنها شنيده شـود          ا ثير براي زنان به معني آن     أهمچنين واژه ت   ).1995اسپريزر،(

                                                           
1. Individual-Oriented 
2. Baird 
3. Fulford and Enz 
4
. Result-Oriented 

5. Berman 
6. Burbidge 
7
. Operation-Oriented 

8. Bogg 
9. Lashley 
10.Nixon 
11.Osborne 
12.Trait-Oriented 
13.Anfuso 
14.Foster-Fishman and Key 
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خود تعييني به  نيـاز      . نها داده شود  ها و نتايج كار به آ     ثير بر فرايند  أبلكه قدرت واقعي براي كنترل و ت      
 و نيـز بـه عنـوان احـساس     )1988كـانگر و كـانونگو،  ( ددروني هركس براي كنترل محيط اشاره دار

ها و رفتارهـاي كـاري      و تنظيم آنهـا و يـا انتخـاب فراينـد          دروني زنان براي انتخاب، شروع اقدامات       
 .ر قرار گيردعنوان فرصتي براي انتخاب مد نظشود؛ و بايد بهتعريف مي

خواهند كار را انجام دهند، بايد آن را ارزشمند احـساس            مديران و كاركنان زن كه مي      :داريمعني .2
كنند كـه كـار بـا معنـي و بـا      هاي خود كار را ارزيابي كرده و احساس مي       لآآنها بر اساس ايده   . كنند

 .دهندمفهومي را انجام مي

زنان توانمند به عنـوان كارمنـد   .  اشاره دارد بر رشد شخص در شغل و تخصصش، :ايرشد حرفه  .3
  .كننداي مييا مدير، در مسير شغلي خود بيشتر احساس رشد حرفه

از زنـان توانمنـد     .  توانمندسازي با استقالل و عدم وابستگي ارتبـاط دارد         :گيريتصميم/استقالل .4
مدافعين توانمندسازي ايـن    نظر  . گيري كنند  تصميم رود كه استقالل داشته باشند و مستقالً      انتظار مي 

 .  است كه زنان بايد توانمند شوند تا تصميمات بيشتري درباره زندگي خود اتخاذ كنند

ثير نقش شغلي يا تسلط شخصي اشـاره دارد؛ زنـان بايـد از       أ به درجه ت   :شايستگي و خود باوري    .5
. خـوردار گردنـد   احساس شايستگي براي درگيرشدن در رفتارهاي مورد نياز سـازمان يـا خـانواده، بر              

. هايشان بـراي انتخـاب اشـاره دارد       شايستگي و خودباوري  به اعتمادسازي در زنان در مورد ظرفيت          
شايستگي از آموزش رسـمي يـا تحـصيالت         . استفاده مفيد از انواع قدرت، وابسته به شايستگي است        

 است كـه در نتيجـه       هاي توانمندسازي، ايجاد خود باوري    يكي از جنبه  . )1،1995فورستر(شودحاصل مي 
  ).1992، 2بندورا(شود آميز به نتايج مورد انتظار حاصل مياعتقاد به توانايي يك نفر در دستيابي موفقيت

كنـد و در    اعتماد محيطي براي توانمندسازي خلـق مـي       . توانمندسازي با اعتماد مرتبط است     :اعتماد .6
. رزشـي از قبيـل انـسجام و بلـوغ اسـت         هـاي ا  اعتمـاد نيازمنـد ويژگـي     . يابدچنين محيطي افزايش مي   

توانيم زنان را توانمنـد     ما نمي . افزار نصب شود، بلكه بايد رشد داده شود       تواند مانند نرم  توانمندسازي نمي 

                                                           
1 . Forrester 
2 . Bandura 
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                   تــوانيم محيطــي از اعتمــاد ايجــاد كنــيم كــه آنهــا بتواننــد خودشــان را توانمنــد كننــدكنــيم، امــا مــي
  ).73 :1،1999ويليس(

نيازهاي ضروري براي ايجـاد انگيـزه مـشاركت زنـان در رفتارهـاي             عنوان پيش توانند به ها مي لفهؤاين م 
ها در گسترش آگـاهي زنـان و افـزايش          از آنجاكه سازمان  . توانمندسازي در زندگي كاري در نظر گرفته شوند       

له، ئهـا از طريـق حـل مـس         سـازمان  شوند؛ زنان در  اعتماد آنان نقش دارند، بسياري از زنان، از آنها منتفع مي          
دستي خود در اجتماع آگـاه و بـراي تغييـر آن توانـاتر خواهنـد      كار با يكديگر از موقعيت پايين      به و كسب تجر 

كسب مهارت، دانش و اعتمـاد توانمنـد شـوند تـا مـسير              الزم است زنان از طريق      ). 27: 2،2003سچيونز(شد
دارند، بـه  ين كنند و ساختارهاي سازماني را كه آنها را از كار باز مي          اي را كه متمايل به تعقيب آنند، تعي       توسعه
  . بكشندچالش 

  :استصورت زير در نظر گرفته شدهههاي تحقيق بالذكر، فرضيهبا توجه به مباحث فوق
  .شودتحصيالت رسمي منجر به توانمندسازي روانشناختي زنان مي -
 . شودختي زنان مياشتغال سازماني منجر به توانمندسازي روانشنا -

  :ق به صورت زير نشان داده شده استبراساس فرضيات تحقيق مدل مفهومي تحقي
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  مدل نظري تحقيق) 1(شكل 

                                                           
1 . Willis 
2 . Scheyvens 

 تحصيالت رسمي

 اشتغال سازماني

 زيتوانمندسا
 خودتعييني/ثيرأت )1
 دار بودنمعني )2
 ايرشد حرفه )3
  گيريتصميم/استقالل )4
 خودباوري/شايستگي )5
  اعتماد )6

H1 

H2 

 رفتار پيش نياز
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رود كه تحصيالت و اشتغال موجب توانمندسازي زنـان شـود بـدين             با توجه به مطالب عنوان شده انتظار مي       
كننده باشند، احساس   ها تعيين گيريها داشته باشند، در تصميم    ثير زيادي بر خانواده و سازمان     أمعني كه آنها ت   

دهند، موجب  داري در انجام وظايف به آنها دست دهد و تصور نكنند كه كارهاي كم ارزشي را انجام مي                 معني
 استقالل برخوردار گردنـد و شايـستگي و خودبـاوري الزم را بـراي               ها از گيرياي شود، در تصميم   رشد حرفه 

  .صميمات مهم كسب كنند و بتوانند در سايه كسب قدرت، اعتماد سازي كننداتخاذ ت
  

 روش تحقيق

ها از نوع تحقيقات توصـيفي      تحقيق حاضر از حيث هدف،  يك تحقيق كاربردي، از حيث نحوه گردآوري داده             
روش انجـام   . تي اسـ  آيد و از حيث ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از نوع علّ          شمار مي از شاخه مطالعات ميداني به    

  .استدست آمده ترين مزاياي آن قابليت تعميم نتايج بهصورت پيمايشي بوده كه از مهمتحقيق به
 

 تحصيالت رسمي و اشتغال سازماني به عنوان متغيرهـاي مـستقل، توانمندسـازي بـه                :هاي تحقيق متغير
  .عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است

گيـري بـه روش تـصادفي سـاده          نمونه .زنان شهر تهران است   نه آماري شامل    نمو:جامعه و نمونه آماري    
از ميـان  . بـرآورد شـده اسـت   نفر  600حدود حجم نمونه آماري براساس جدول مورگان. صورت گرفته است

)  نفـر  330(1/53ديـپلم،   فـوق )  نفـر  5 (٪8/0ديـپلم،   )  نفـر  190(6/30زير ديـپلم،    )  نفر 27 (٪3/4،   نفر 621
سابقه مديريتي  )  نفر 454%(1/73. انددكتري بوده )  نفر 13 % (1/2ارشد و   كارشناسي)  نفر 56(9/0كارشناسي،  

  .اندسابقه مديريتي داشته)  نفر167%(9/26اند و نداشته
بـدين  . ها پرسشنامه بوده استابزار اصلي گردآوري داده: ها و روايي و پايايي آن  ابزار گردآوري داده   

دسـازي  ، مقياسي بـراي متغيـر توانمن      13 نسخه   SPSSملي اكتشافي و با نرم افزار       منظور به كمك تحليل عا    
االت از سادگي و وضوح كـافي       ؤعمل آمده تا س   هاالت پرسشنامه دقت الزم ب    ؤدر طراحي س  . زنان طراحي شد  
. ال بـه علـت بـار عـاملي كـم حـذف شـد       ؤ س4ال بود كه ؤس 34پرسشنامه اوليه مركب از . برخوردار باشند
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 بـه معنـاي بـسيار مـوافقم     5 به معناي بسيار مخالفم تـا  1اي ليكرت از    نامه بر اساس طيف پنج گزينه     پرسش
  . تنظيم شده بود

 پرسشنامه عودت داده شده،     630از  .   پرسشنامه عودت داده شده است      630 پرسشنامه توزيع شده،     800از  
. ر تحليل مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت          پرسشنامه د  621اند و    پرسشنامه ناقص بوده و كنار گذاشته شده       9

به منظـور   . بخشي است  درصد بوده است كه نرخ  رضايت       78هاي كامالً تكميل شده     نرخ بازگشت پرسشنامه  
ضريب آلفاي كرونباخ مقياس توانمندسازي     . پرسشنامه توزيع و گردآوري شد    30تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد   

همچنين جهت آزمون روايي سؤاالت هم . باشدت اعتماد ابزار تحقيق مي است كه نشانگر قابلي 8945/0زنان،  
بـراي سـنجش اعتبـار محتـواي پرسـشنامه از نظـرات             . از اعتبار محتوا و هم از اعتبار عـاملي اسـتفاده شـد            

هـاي  در اين مرحله بـا انجـام مـصاحبه        . متخصصان، اساتيد دانشگاهي و كارشناسان خبره استفاده شده است        
عمل آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كـه          هب نظرات افراد ياد شده، اصالحات الزم ب       مختلف و كس  

آزمون اعتبار عاملي پرسشنامه نيز با كمك تحليـل  . سنجدپرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محققين را مي 
 )1(تأييـدي در جـدول      نتايج تحليل عاملي    .  انجام گرفت  53/8عاملي تأييدي و با استفاده از نرم افزار ليزرل          

  .مشخص شده است
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  توانمندسازي زنانگيري مدل اندازه) 1 (جدول

t-value  
ضريب 
 شماره  سؤال  استاندارد

  1 . صادق هستنداطمينان دارم كه اعضاي خانواده با من كامالً  66/0  45/13
  2  .گذارندن مياطمينان دارم كه اعضاي خانواده اطالعات مهم را با من در ميا  47/0  3/6

  3  .كننددهند عمل ميهايي كه مياطمينان دارم كه اعضاي خانواده به قول  73/0  43/14
  4  .ام را تعيين كنمتوانم برنامه زندگي خانوادهمن مي  46/0  89/9
  5  .من در مسئوليت نظارت بر خانواده، نقش مهمي دارم  57/0  77/9
  6  .گيرمنواده تصميم ميمن در مورد وقايع جديد در خا  48/0  02/9
  7 .من قادرم مطابق ميل خود عمل كنم  85/0  68/17
  8 .گيرمگيري خانواده تصميم ميمن در مورد تعيين جهت  37/0  83/8
  9 .دهم، آزادمگيري در مورد آنچه انجام ميمن براي تصميم  75/0  84/14
  10 .ت دارمام، مشاركمن در تصميمات مربوط به بودجه خانواده  47/0  39/5
  11 .گيرنده هستممن در خانواده تصميم  61/0  10/10
  12 .برندعالوه بر همسرم، اعضاي فاميل نيز از نظرات من بهره مي  44/0  67/9
  13 .گيردام مورد استفاده قرار مينظرات من توسط اعضاي خانواده  54/0  65/9
  14  .افتد، خيلي زياد است ميام اتفاقتأثير من بر آنچه كه در خانواده  72/0  73/14
  15  .كنم تا افراد مستقلي شوندام كمك ميمن باور دارم كه به اعضاي خانواده  39/0  34/3
  16  .من باور دارم كه توانايي انجام دادن كارها را دارم  57/0  14/9
  17  .ثر هستمؤگذار و ممن باور دارم كه بسيار تأثير  47/0  55/9
  18  .ام هستمدارم كه در حال توانمند كردن اعضاي خانوادهمن باور   54/0  65/9
  19 .اي قوي دارممن در زمينه كاري خود اطالعات پايه  46/0  84/8
  20  .من باور دارم كه كار كردن، فرصتي براي رشد خودم است  83/0  66/17
  21  .گذاري بر ديگران را دارمكنم كه فرصت تأثيرمن احساس مي  73/0  89/14
  22  .دهمكنم كه كار متمايزي انجام ميمن احساس مي  39/0  03/3
  23  .دهم، خوب هستممن باور دارم كه در آنچه انجام مي  57/0  33/9
  24  .دهم، براي من بسيار مهم استكاري كه انجام مي  44/0  71/9
  25  .دار استدهم، براي من معنيكاري كه انجام مي  55/0  77/9
  26 .ايي خود براي انجام كار مطمئن هستمنسبت به توان  49/0  84/8
  27  .هايم براي انجام دادن وظايف شغليم، اطمينان دارمبه قابليت  84/0  38/17
  28  .باشند، تسلط دارمهايي كه براي انجام وظايف شغلي مورد نياز ميبر مهارت  74/0  74/14
  29  . دارمدر تعيين چگونگي انجام دادن كارم، آزادي عمل زيادي  63/0  52/14
  30 .طور كلي در انجام كارها احساس استقالل دارمبه  57/0  32/11

 .دار هستند معنيp<0.01 در سطح tتمام مقادير 
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 25،  21،  19،  17،  2االت   مربوط به متغير اثرگذاري اسـت و سـؤ         1،3،6،7،8،12،14،18،23،24،28االت  ؤس
االت ؤ مربوط به متغير شايستگي و كفايـت و سـ          5،9،10،11،13،26،27،29،30االتؤمربوط به متغير معنا و س     

، )1( در جدول     نتايج خروجي ليزرل   هبا نگاهي ب  .  مربوط به متغير انتخاب و خود تعييني است        4،15،16،20،22
 RMSEAدو، مقدارمدل مناسبي است چون كه مقدار كايتوانمندسازي گيري شود كه مدل اندازه   مالحظه مي 

كليـه  .  درصـد اسـت    90آن بـاالي     AGFA و GFI آزادي آن كم بوده و نيز مقـدار          دو به درجه  و نسبت كاي  
مجموع اين نتايج بيانگر آن هستند كه پرسشنامه اين تحقيق داراي اعتبـار و              . باشنددار مي  نيز معني  tمقادير  

  .باشدي مييروايي باال
  هايافته

، جهت  SPSSسپيرمن با استفاده از نرم افزار       اي ا به منظور آزمون فرضيات، ابتدا از آزمون همبستگي رتبه         
ي بين متغيرهاي مستقل و وابـسته تحقيـق، بـا           سپس رابطه علّ  . سنجش همبستگي بين متغيرها استفاده شد     

  .  آزمون شدLISREL 8.53افزار سازي معادالت ساختاري، با كمك نرماستفاده از روش مدل
زمـاني كـه   . شود ين دو متغير از آزمون همبستگي استفاده ميبه منظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن، ب    

   ي باشند از همبستگي پيرسون و هنگامي كه متغيرهاي مزبور كيفـي هـستند از همبـستگي                 اين دو متغير كم
 از همبـستگي اسـپيرمن بهـره    ، در اين تحقيق از آنجائي كه متغيرها كيفي هـستند       .شود  اسپيرمن استفاده مي  

  :ده استشمنعكس ) 2( آن در جدول كه نتايجايم جسته
  همبستگي - ماتريس ضرايب)2(جدول 

  درآمد  تحصيالت  توانمندسازي
  

  درآمد  1    
  تحصيالت  **475/0  1  
  توانمندسازي  **576/0  **432/0  1

  p<0.01دار در سطحمعني** 
 دار و مثبـت  اسـت  درآمد و تحصيالت با توانمندسازي در زنان در شهر تهران معنيشود كه رابطه مالحظه مي

  . احساس توانمندي بيشتري دارند،آمد زنان بيشتر باشديعني هر چقدر تحصيالت و ميزان در
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. شـود سازي معادالت ساختاري استفاده مـي     ي كه در فرضيات ذكر شده بودند، از مدل        به منظور سنجش رابطه علّ     
هاي سنجش تحقيق انجام    تر، روي مقياس  يشاين كار عالوه بر اينكه قدم نهايي تحليل عاملي تأييدي است كه پ            

  .دهدهاي برازش مدل، اعتبار مدل مفهومي پيشنهاد شده را نيز نشان ميگرفت، از طريق شاخص
 بدين  .شوندميتأييد  تحقيق  ، فرضيات   t مقاديردار بودن    با توجه به معني    شود، اوالً طور كه مشاهده مي   همان

 اعتبـار و     ثانيـاً  .ر معناداري بر توانمندسازي زنان در شهر تهران دارند        ثيأمعني كه تحصيالت رسمي و درآمد ت      
دو بـه درجـه آزادي       و نسبت كاي   RMSEAدو، مقدار شود، چرا كه مقدار كاي    برازندگي مناسب مدل تأييد مي    

   . درصد است90  باالي AGFA  و GFI  بوده و نيز مقدار 3تر از كم

    
  مدل در حالت معناداري مدل در حالت تخمين استاندارد

  . معني دار هستندp<0/01 در سطح اطمينان tتمام مقادير 
  سازي معادالت ساختاريمدل )2(نمودار 

R2   درصد ميزان توانمندسـازي زنـان در شـهر تهـران را تبيـين              61 يعني مدل تحقيق     ؛ درصد است  61 مدل     
 اسـت كـه بـاالتر از        27/3 آن   t است و مقـدار      18/0ارد تحصيالت روي توانمندسازي     ضريب استاند . كندمي
، tمقـدار   .  درصـد اسـت    26دار است همچنين ضريب استاندارد درآمد روي توانمندسـازي           بوده و معني   96/1
  .باشددار مي است كه معني87/4
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  گيرينتيجه
سازي زنان شهر تهران بررسي شود و مقايسه        در اين تحقيق تالش شد نقش تحصيالت و اشتغال در توانمند          

. شود كه آيا آنچه در كشورهاي غربي به اثبات رسيده با توجه به فرهنگ و پيشينه مـا مـصداق دارد يـا خيـر                
سـت كـه تحـصيالت و اشـتغال سـازماني در زنـان شـهر تهـران موجـب                     ا نتيجه كلي تحقيق حـاكي از آن      

 ما در مورد زنان شهر تهران با پيشينه تاريخي زنان كشور ايـران  هاييافته. شودتوانمندسازي روانشناختي مي 
را در جهت ارتقاء سـطح رفـاه خـانواده و           اند آن همخواني دارد كه هر زماني كه فرصت كسب دانش را داشته          

 آنان .جا مانده استاست بههاي توانمندي آنها فراهم بوده    اند و آثار زيادي از زناني كه زمينه       كار بسته جامعه به 
 . استاند و از توانمندي آنها كل جامعه بهره بردهكار نگرفتهاين توانمندي را در راستاي تمتع شخصي به

هـاي  گيــري از تـوان و اسـتعداد زنـان در گـردش چـرخ              ي مثل تهران بهـره   زندگي و كار در كالن شهرهاي     
فيت و قابليتي برخوردارنـد كـه توانمنـد    شك زناني از چنين ظراست؛ بيناپذير نمودهپرشتاب توسعه را اجتناب   

داده تحقيق حاكي از آن است كه درآمد و داشتن شغل اثر قابل توجهي بـر توانمندسـازي زنـان شـهر       . باشند
چنانچه ذكر شد مطالعات تئوريك و عملي در كشورهاي غربـي  ). t= 4.87, 0.26 ; p<0.01(تهران دارد

شود، نقش فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي در اين        زي زنان مي  حاكي از آن است كه اشتغال موجب توانمندسا       
ساالر تحصيالت و   ثير را خنثي نمايد يعني در يك فرهنگ پدر        أتواند  اين ت   كننده است و مي   ميان بسيار تعيين  

تنها موجب توانمندسازي زنان نشود بلكه موجبـات محروميـت بيـشتر آنـان را فـراهم                اشتغال ممكن است نه   
    ساالر ايـران مـانع توانمندسـازي زنـان اسـت ولـي             ر عمومي بر اين است كه فرهنگ پدر       كه تصو با اين . نمايد
 رابطه بسيار قوي در شهر تهـران        ،دهد كه اشتغال  و توانمندسازي با وجود اين فرهنگ         هاي ما نشان مي   داده

  . ثر استؤدارند و داشتن درآمد در اين زمينه بسيار م
باشـد؛ اكثريـت    هاي فرهنگي در ميـان ايرانيـان مـي        لفهؤترين م ي از  نيرومند   قابل انكار نيست كه مذهب يك     

اسالم هرگز امتياز و ترجيح حقوقي بـراي مـردان          .  باشند مذهبي مي  اصولقريب به اتفاق مردم ايران پايبند       
لف اسالم با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست اما با تشابه حقوق آنـان مخـا                . نسبت به زنان قائل نيست    

 رم، ،در واقع استقاللي كه زن در دارايي خود دارد و فقه شـيعه از ابتـدا آن را شـناخته اسـت در يونـان                       . است
اسالم زن را از بندگي و بردگـي مـرد   . ژرمن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته است           
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ـ     مين بودجه اج  أدر خانه و مزارع و غيره رهانيد و با  الزام مرد به ت              ار و الزامـي را از      تماع خانوادگي، هر نوع اجب
  .مين مخارج خود و خانواده برداشتدوش زن براي تأ

شك زناني ظرفيت و قابليـت      ناپذير است بي  اسب از نيروي انساني زنان اجتناب     گيري من در دنياي كنوني نيز بهره    
   ه ذكـر شـد تحـصيالت  رسـمي جـزء            چـ چنان. مشاركت در جامعه را دارند كه از توانمندي الزم برخوردار باشـند           

داري دهد كه تحصيالت رسمي اثـر معنـي       ي تحقيق نشان مي   هاداده. باشندنيازهاي توانمندسازي زنان مي   پيش
هرچند انتظار محققين ايـن بـود كـه    ). p<0.01 وt=3.27, 0.18( روي توانمندسازي زنان شهر تهران دارد

يـافتن  در  ه دليل نرخ باالي بيكاري در كـشور و انتظـار پـايين              ضريب تحصيالت از درآمد باالتر باشد ولي ب       
  .شغل براي زنان موجب شده است كه ضريب تحصيالت نسبت به اشتغال در مدل ما پايين باشد

شـدگان مراكـز    ي از پذيرفتـه   انـد درصـد بـاالي     در زمينه تحصيالت رسمي زنان ايراني با تالش خود توانـسته          
تواند از اين پتانـسيل عظـيم ايجـاد شـده بـا             ص دهند، در بلند مدت جامعه مي      عالي را به خود اختصا    آموزش

عنـوان  ساز زنان از اين پديـده بـه  درايت در جهت ساختن ايراني آباد استفاده نمايد و با توجه به نقش فرهنگ             
البتـه  . دفرصتي براي ايجاد نسلي داناتر و كشوري سرآمد بهره ببرد نه آنكه آن را همچون تهديدي تلقي نماي               

ها با نهادهاي ديگر تناسب يابد و زنان توانمنـد قربـاني   بايد مراقب بود كه اين جهش حضور زنان در دانشگاه       
تـوان  دهد، از طرف ديگر مي    تحصيالت باالتر شانس دسترسي به شغل را افزايش مي        . توسعه پرشتاب نشوند  

ثري دارد، اما ميزان دستيابي     ؤقاي شغل نقش م   گفت كه اشتغال نيز در ايجاد انگيزه براي ادامه تحصيل و ارت           
 بـاالتر   مـدارج  زنان به    يابي  دست متناسب با رشد تحصيالت رسمي آنان نبوده است و           ،زنان ايراني به اشتغال   

هـاي   ارزيـابي . نشده است ها  آنتري از مشاغل براي       تر، اشتغال و طيف وسيع    بيشتحصيلي منجر به مشاركت     
دهنـده   نـشان  1381 تـا  1376هـاي   دهد روند كل اشتغال كشور طـي سـال        ان مي آماري مركز آمار ايران نش    

اما اين روند در مورد اشتغال زنان حاكي        . باشد درصد مي  55/87 درصد به    9/86افزايش ميزان اشتغال كل از      
            باشـد  مـي  1381 درصـد در سـال       23/80 بـه    1376 درصـد در سـال       6/85ازكاهش ميزان اشتغال زنـان از       

باشد، بـا ادامـه ايـن       ولين و سياستگذاران جامعه مي    ئله زنگ خطري براي مس    اين مسئ ). 190: 1385گائيني،(
انگيزگـي و ركـود در جامعـه    ثر زنان در جامعه، بي    ؤسازي حضور م  ريزي اصولي براي زمينه   روند و عدم برنامه   
  .حاكم خواهد شد
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تواند به واسطه اتخاذ   شان مي تر جامعه ا و در مقياس وسيع    بسياري از زنان و مردان در ايران از مزايايي كه آنه          
آنها با اين فرض كـه زنـان بـه انجـام كـار سـنتي و                 . نند، آگاهند  ك تر زنان در توليد درآمد كسب     نقش بزرگ 

ات براي  ابتكار بهبود رسيدگي به اقدامات يا        خواهان شان ادامه خواهند داد،   هاي جنسيتي فعلي  مطابق با نقش  
تدريج و از طريق فرآينـد توانمندسـازي،        گذاران بايد به  بنابراين سياست . تر زنان هستند  شاركت وسيع تحقق م 

  .الگوهاي فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي را تغيير دهند
اثرات داشتن درآمد بر قـدرت      . شود كه پيامدهاي توانمندسازي زنان در خانواده بررسي شود        در پايان پيشنهاد مي   

د كه زناني كه تحـصيالت       در خانواده و پيامدهاي آن مورد مطالعه قرار گيرد و همچنين بررسي شو             زني آنها چانه
 از توانمنـدي    كننـد، آيـا   اي يـا سـاعتي كـار مـي        صورت پروژه ي دارند ولي اشتغال رسمي ندارند و به       رسمي باالي 

 .ر اين زمينه داردي اثر منفي دد يا اينكه تحصيالت باال به تنهايي برخوردارنروانشناختي باالي

   منابع
 . دانشگاه تهرانزن در ايران عصر مغول،) 1352(،شيرين)اسالمي ندوشن(بياني

 . جامعه ايرانيان:گرائي، تهرانجنسيت، اشتغال و اسالم) 1379(رستمي،الهه

 ن آريـان پـور    پاشايي،اميرحـسي . احمـد آرام،ع   :مشرق زمين گاهواره تمدن،ترجمه    : تاريخ تمدن  )1380(دورانت،ويليام جيمز 
 . انتشارات علمي فرهنگي

،ترجمـه ابوطالـب صارمي،ابوالقاسـم پاينده،ابوالقاسـم        )بخـش اول  (عـصر ايمـان     : تاريخ تمدن  )1380(دورانت،ويليام جيمز 
   . انتشارات علمي فرهنگي،طاهري

 .المللي زن در ادوار مختلف تاريخ ايران خالصه مقاالت سمينار بين)1381(سازمان ميراث فرهنگي

 .هاي اجتماعي و اقتصادي زنان ايران دگرگوني)1352(سازمان برنامه و بودجه

   .نشرعلم نعه،ق به زير م)1376(حجازي،بنفشه
   .سرا قصيده،كس تاريخ هيچ)1385(حجازي،بنفشه
 20/4/86  عاليخبرنامه آموزش

، شوراي فرهنگي   1381-82 تا   1371-72ساله اخير از    ارزيابي وضعيت زنان در آموزش عالي طي ده        )1385(گائيني، فاطمه 
 . اجتماعي زنان

 .اميركبير،  زن در تاريخ نگاري صفويه)1384(غفاري فرد،عباسعلي

جنـسيت و    هاي ايرانيان، ها و نگرش  هاي پيمايش ملي ارزش    كارگاه تحليل يافته   )1383 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    
 .هاي مليطرح، نگرش اجتماعي
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