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چكيده
اشتغال زنان به عنوان موضوعی چالشی در سطح جامعه مطر است و همتي موضتوع ،عامتل
مدالي علم ا مشیگذاری عمومی است کته متکفتل شناستایی و حتل مشتکال عمتومی
میباشد .در بستر فهم تمایز احساس و ادراک مشکل در ا مشیگتذاری عمتومی ،در اصتو
اشتغال زنان ،ادراک مشکل ،گویای وجود یک جو عمومی در اجتماع که جه ده انتخا زنان و
هدایتگر ااتيار ایشان اس که ای جریان ،عامل ایجاد کننده اضطرار اجتمتاعی جهت اشتتغال
زنان ،درون جامعه میباشد .بر ای اساس ،پژوهش حاضر درصدد تبيي ا مشتیهتای اشتتغال
زنان از منظر اضطرار اجتماعی اس  .جه دستيابی به ات مشتیهتای اشتتغال زنتان ،از روش
پژوهش آميخته کمک گرفتته شتد؛ در ایت راستتا ،در مرحلتت نخست  ،از روش کتابخانتهای و
مصاحبه در قالب گروه کانونی و در مرحله دوم از تکنيک مدلسازی سااتاری-تفستيری جهت
ارائه الگوی نهایی ا مشیهای اشتغال زنان بهره گرفته شد .یافتههای پژوهش حکای از هف
ا مشی تعدیل تقاضا؛ گفتمانسازی اانهداری به عنوان شغل؛ ترویج مشامل اانگی؛ پرهيتز از
جوزدگی در انتخا شغل؛ مد کنش آگاهانه؛ تبيتي حست فعلتی؛ حتذف عوامتل ایجادکننتده
اضطرار اجتماعی دارد .نتایج حاصل از ماتریس تحليل قدر نفوذ-وابستگی نشان از ای دارد که
اثرگذارتری مؤلفه در الگوی ا مشیهای اشتغال زنان ،تبيي حس فعلی متیباشتد کته مبتي
مشیهای دیگر در عرصت اشتغال زنان اس .
ارجحي ا مشیهای نرم به نسب ا  
واژگان كلیدي :اشتغال زنان؛ ا مشیگذاری عمومی؛ اضطرار اجتماعی؛ تراب فعل و فاعتل؛
مدلسازی سااتاری-تفسيری.
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مقدمه
مر ترین رکن عل خطمشیگذاری ن چون دییر علوم ایسدایی ،ایسدان اسدت کده علد در
پیرامون آن رشد و یوو مییابد .بنابراین نر خطمشیگذار یاگزیر از نستیشناسی ،1شدناخت
شناسی ،2و به طور خدا ایسدانشناسدی 3اسدت کده از منظدر آن بده محدیط پیرامدویی خدود
میییرد و مشکال عوومی را حس و درک میکند.
مسئله ای که شاید بتوان بده دیدد اغوداض ،مسدل و غیدر مسدل را بدر آن متفدق دیدد و
احسا مشترک ایسدایی از آن را مبندای بحد قدرار داد ،تقاضدای روزافدزون زیدان هامعده
ایسایی برای اشدتغال و از طدر دییدر عرضد محددود و یامناسد شدغل بدرای آیدان اسدت
(عربمازار ،علیپور و زارع .)1393 ،اختال از آنها آغاز میشود که بده مرحلد ادراک
مشکل و ریشهیابی مشکل رسید و شناخت و فر عویق مشکل ،ما را یاگزیر از بردر گیدری
از یک پدارادای و گدرایش بده یدک یظرگدا مدیکندد .بایدد توهده داشدت کده تزمد ایدن
شناخت نا ،از یک طر شناخت عرصهنای بالقو برای فعالیت اهتواعی اسدت و از طدر
دییر ،شناخت ایساننا به عنوان یقشآفرینان ایدن عرصدهندا اسدت .بدا ایدن حدال ،ایسدان بده
اعترا ایدیشوندان غربی ،مبتال به عقالییت محدود 4می باشد است (دیرار )131 ،1382 ،5
و لذا در حیط شناخت شناسی ،محدودیتنای بسیاری داشته و از نوینرو شناخت ایسدان و
سیست نای اهتواعی محیط بر آن ،بدا تکیده بدر عقدل خودبنیداد ،صدع  ،مستصدع و بلکده
یاموکن است (عبدالحوید و بابایی مجرد.)1391 ،
بدا مسدئله یظدر بده مطدرح شدد و محددودیتندای ایسدان در حدل هدام مسدئله ،لدزوم
برر گیری از وحی در تبیین مسئله بیش از پیش مشخص میگردد .شریعت اسالم که تجلدی
1. Ontology
2. Epistemology
3. Anthropology
4. Bounded rationality
5. Robert B. Denhardt
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وحی از زمان پیامبر خات صلیاهلل علیه و آلده تا ابد است با برر گیری از دیدی کلییر و یظاممندد،
تصویری هام و مای از یقش را تکاملی ایسان ترسی کرد است .رهوع عقالیدی بده منداب
اسالمی (قرآن ،سنت) ،ما را از پرداختن به مباح ایسانشناسی و هرانشناسی هردت تبیدین
مشکال در یظام نستی بیییاز میسازد (عبدالحوید و بابایی مجرد.)1391 ،
آنچه که در این میان مورد یظر یویسندگان مقاله میباشد ،تأملی بر مسئله اشتغال زیدان
در پرتو عقالییت اسالمی و از منظدر اضدطرار اهتوداعی و اراید خدطمشدیندای مقتضدی در
هرت تبیین و تخفیف این بح است.
 .1بيان مسئله
 خطمشیگذاری ،علمی ناگزير از ارزش

کار را فعالیتی دایستهاید که برای سایر افراد تولید ارز مدیکندد (شدرمرنورن.)4 ،1996 ،1
کار ،رابط ایسان با دییای واقعی و هامع ایسایی را برقرار کرد و به ایسان حدسّ سدودمندی
را منتقل میکند (رضاییان .)22 ،1381 ،باید توهه داشت که افراد را یودیتدوان در خدالء و
بدون یظرداشت هامعه تصور کرد و هامعه و فرد بر ن دییر تأثیر و تأثّر خوانند داشت .بدر
این اسا  ،هاییا هامعه به کدار فدرد ،ارز افدزود را معندا بخشدید و بده رفتدار افدراد در
هامعه هرت میدند و این ییا هامعه ،بیگوان از مفروضنا ،ارز نا و رفتارندای مدورد
قبول آن هامعه یشأ میگیرد.
به عنوان یوویه هامعهشناسی مردایه ،زیدگی ایسان را به سه بخش تقسی میکنند :کدار
(اشتغالآ درآمدزا) ،فراغت (زمان تفریح و سرگرمی) ،و ضرور (زمان خدواب و خدوراک
و دییر فعالیتنای حیاتی) این در حالی است که فونیستنا یشدان داد ایدد کده ایدن الیدو
بازتاب ییرشی مردایه به دییا میباشد و با تجربهنای بیشتر زیان هور در یویآید ند از آن
رو که خدما بیاهر خاییی را «کار» یویشناسد و ن به این سب کده بدرای زیدان متاندل
ک تر پیش می آید کده زمدان فراغدت را در بیدرون از خایده سد ری کنندد (آبدو و وات ،
 .)171 ،1391به عبار دییدر ،هامعدهشناسدی مردایده ،ارز را تنردا در ارز ندای مدادی
لحا میکند و برای ارز نای یاملوو و معنوی ،ارزشی قائل ییست.
به نر تقدیر ،باید توهه داشت کده در هامعد مرداید کندویی ،یبدود شدغلی درآمددزا و
1. Schermerhorn, John R.
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مناس برای زیان به عنوان یک مسئله عوومی 1احسا میشود ،چرا کده از یدک سدو آمدار
حضور زیان در دور نای دایشیانی فزویی یافته و از طر دییدر شدغل مناسد و در شدأن
آننا در بازار کار وهود یدارد (ابتکار .)1396 ،این عدم تناس بین عرضه و تقاضدای کدار
در حیط اشتغال زیان موه شد است که هامعه با مشکلی عوومی مواهه گردد.
آن چه در این میان مر است و در سطور پیشین درصدد بیان انویت آن بدودی  ،یقدش
ارز نا در خطمشیگذاری است یظریهپرداز و خدطمشدیگدذار ،مبتندی بدر پدارادای ندای
گویاگون ،مشکال را به طرق مختلفی دید و تحلیل میکنند .از آنهدا کده موضدوع علد
خطمشی گذاری ،ایسان در هامعه است ،و ایسان مانیتی دو بعددی دارد ،بدر پیچیددگی ایدن
عل افزود میشود .چرا که عالو بر اینکه خطمشیگدذار ارز مددار اسدت ،گدرو ندای
ند خطمشی ییز ارز مدار نستند و لدذا در ننیامد خدطمشدیگدذاری بایددارز ندای
گرو نای ند را ییز لحا کدرد .بدر ایدن اسدا  ،علد خدطمشدیگدذاری را بایدد علودی
ارز مدار 2دایست کده در آن یبایدد واقعیدت 3و ارز  4را تفکیدک کدرد (ویکدرز1965 ،5
اسویت 1975 ،6درور.)1968 ،7
توضیح اینکه گرو نای ند خطمشی ،ایساننا نستند و در یبدود یدوع ایسدان ،وضد
خط مشی معنایی یدارد .ایسان به عندوان اشدر مخلوقدا  ،یقدش بسدیار تعیدینکنندد ای در
پیشبرد اندا این عال بر عرد دارد و بر مبنای نسدتیشناسدی اسدالمی ،او دارای حقیقتدی
است که اصل آن را روح (ارز ) و فرعش را هس (واقعیدت) تشدکیل مدی دندد .سدعاد
ایسان ییز در گرو تعالی روح است که یه مدذکر اسدت و یده مؤید  .لکدن در بعدد هسدوایی
(واقعیت) ،ایسان نا به دو هنسیت مردان و زیان تقسی مدیشدوید کده البتده ایدن نوده باعد
ایکار تأثیر و تأثّر روح (ارز ) و هس (واقعیت) بر یکددییر یودیشدود و بدیتردیدد هسد
ایسان بر روح او تاثیرگذار است و برخی الزاما خود را در طی طریق به سوت تعالی طل
میکند .یوی توان مبتندی بدر تفکدر غربدی ،منکدر تفداو زن و مدرد شدد و از منظدر سداخت
1. Public problem
2. Value Laden
3. Fact
4. Value
5. Sir Geoffrey Vickers
6. Brian Smith
7. Y. Dror
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اهتواعی واقعیت ،تفاو نای زن و مرد را اعتباری و فاقد ارز دایست چرا که بدر مبندای
رو حداقلی پوزیتیویس  1ییز ،ایکار تفاو نای هسوایی و ظدانری ایدن دو هدنس ،امدری
خال واقعیت است و چون تأثیر و تأثّر متقابل متافیزیک و فیزیک به اثبدا رسدید اسدت،
باید پذیرفت که تفاو نای مادی و هسوایی ،یتای متفاو روحی و روایی را ییز به نودرا
خواند داشت بنابراین زن و مرد واهدد تفداو ندای هسدوایی و روحدی بسدیاری نسدتند و
یوی توان با القائا روایی ،این دو را یکسان تلقی و به هامعه معرفی یوود .البته باید میدان دو
یوع اختالفا مانوی و عارضی تفاو قائل شد (حسینیطررایی.)1418 ،
خطمشیگذاران باید متوهه این حقیقت زیدگی بشدری باشدند کده زن و مدرد از هردا
متعدد ظانری و باطنی ،هسوی و روحی ،خَلقی و خُلقی با یکدییر متفداو نسدتند و بددیری
است که ورود این حقیقت بشری به محددود نسدتیشناسدایه مددیران هامعده ،موهد ایجداد
تغییرا در تصوی گیرینای مدیران میگردد .اگر مددیران هامعده چشدوان خدود را بده روی
حقیقت بسته و زن و مرد را یکسدان پنداریدد و یدا بدا پدارادای ندای تفسدیری ،ایتقدادی و پسدت
مدرن 2سدعی در اکتسدابی هلدو دادن تفداو ندای زن و مدرد یوایندد ،فرصدت مددیریت ایدن
تفاو نا را از دست داد و آن را تبدیل به تردید میکنند .در صورتی که با ییدانی مبتندی بدر
عقالییت هونری( 3الوایی )463 :1389 ،و دورایدیشایه ،و در یتیجه با یظرداشدت تفداو زن و
مرد ،میتوان از فرصتنای این تفاو برر هسته و آن را به برترین یحو مدیریت یوود.
 .1برای فر درک هامعهشناسی مسئله تحقیق حاضر در خطمشیگذاری ،توهه به الیدوی
فرایندی( 4دای )16 :2013 ،را گشا است .الیوی فرایندی ،خدطمشدیگدذاری عودومی را شدامل
مراحل شناسایی مشکل ،5دستورکارگذاری ،6تدوین خطمشینای پیشنرادی ،7مشروعیتبخشدی
به خطمشینا ،8اهرای خطمشی ،9ارزیابی خطمشی 10و خاتوه خطمشی 11میداید.
1. Positivism
2. Post modern
3. Substantive rationality
4. Process model
5. Problem Identification
6. Setting agenda for decision making
7. Formulation policy proposals
8. Legitimating policies
9. Implementing policies
10. Evaluating policies
11. Public policy Termination
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مسئله این تحقیق ،در مرحل شناسایی مشکل تعریف و تحدید شد اسدت .بایدد توهده
داشت که مرحله یخست (شناسایی مشکل) ،در واق دو مرحله است که عدم توهده بده ایدن
یکته موکن است خطمشی گذاران را در ارائ طریق دچار مشکل یواید .تعریدف مشدکل در
دو مرحله رخ میدند :یخست برخورد با مشکل و احسا مشکل 1و دوم ادراک مشکل.2
یسبت احسا مشکل و ادراک آن به مثابه تد و عفویدت در بددن اسدت .آنچده کده نوده
احسا میکنند ،ت و درد است و آنچه باید برای ادراک و ریشهیدابی آن بده متخصدص
رهوع کرد ،علت ت و درد است.
در موضوع اشتغال زیان ،در بیان مسئله اشار شد که درد و مشکلی که هامعه در حدال
حاضر احسا میکند ،وهود شکا بین عرضه و تقاضای ییروی کار زیان و عددم تناسد
بین مشاغل زیان و توایایینا و عالیق آننا است .در خصو ادراک مشکل و اینکه علت
وهود این مشکل در هامعه چیست یظریدا متفداوتی ارائده شدد اسدت .در ایدن مقالده ،بدا
یظرداشت در ن پیچیدگی ارز و واقعیت در ایسان و عل خطمشیگذاری و بدا مفدروض
اییاشتن مشکل احسا شد  ،از منظر اسالمی ،به ایدن مشدکل ییریسدته شدد و در ایتردا بدا
تشخیص علت مشکل ،خطمشینای مقتضی پیشنراد گردید است.
 پيوند عمل ،شاکله و اجتماع

حکوا گفتهاید که میان فعل و فاعلش که عنوان معلول و علت را دارید سدنخیت وهدود و
رابطها ات است که با آن رابط وهودی ،عول طور هلو م کند که گویا یک مرتبد
یازله و درهها پائینتر از وهود فاعل است و وهود فاعل را چنان هلو م دندد کده گویدا
مرتب عالیها از وهود فعل است .این رابط علّی ییز مبتنی بر شاکل نر فرد سامان مدییابدد.
«کُلٌّ یَعْوَلُ عَل شاکِلَتِه» (قرآن کری  ،اسراء )84 ،ندر کدس طبدق رو (و خلدق و خدو )
خود عول م کند.
بعضی شاکله را به معنای خلقت و طبیعت گرفتهاید (طریحی ،ج )403 ،5برخی دییدر
گفتهاید به معنا خدو و اخدالق اسدت و اگدر خلدق و خدو را شداکله خوایدد ایدد بددین
مناسبت است که آدم را محدود و مقید م کند و یود گدذارد در آیچده مد خواندد آزاد
باشد ،بلکه او را وادار م سازد تا به مقتضدی و طبدق آن اخدالق رفتدار کندد (مفدردا  ،ج،1
1. Problem Sensation
2. Problem Perception
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 .)462آی کریوه ،عول ایسان را مترت بر شاکل او دایسته به این معنا که عول نر چه باشدد
مناس با اخالق آدم است .این معنا ن با تجربه و ند از را بحد ندا علود بده ثبدو
رسید که میان ملکا یفسای و احوال روح و میان اعوال بدی رابطد خاصد اسدت و ییدز
ثابت شد که میان صفا دروی و یوع ترکی بنیه بدی ایسان یدک ارتبداط خاصد اسدت
(طباطبایی ،ج.)261-268 :13
توضیح بیشتر اینکه آدم دارا یک شاکله ییست ،بلکه شاکلهنا دارد که عبارتند از:
 .1یک شاکل آدمد زائیدد یدوع خلقدت و خصوصدیا ترکید مدزاج او اسدت کده
شاکلها شخص و خلقت است و از فعل و ایفعالنا هردازا بددی او حاصدل مد شدود
مایند خود مزاج او که کیفیت متوسطها از فعل و ایفعالنا کیفیتنا متضاد با یکددییر
است.
 .2شاکل دییر او خصوصیا خلق است که از یاحی تدأثیر عوامدل خدارج از ا او
پدید م آید.
میان اعوال و ملکا آدم و اوضاع و احوال هو زیدگ او که عوامل خدارج از ا
ایسان بود و در ظر زیدگ او حکوفرماست مایند آداب و سدنن و رسدوم و عداد ندا
تقلید ارتباط وهود دارد زیرا ایننا ییز آدم را به موافقت خدود دعدو یودود و از ندر
کدار کده بدا آنندا یاسدازگار اسدت و ند چندین از مخالفدت بدا آنندا بدازم دارد .چیدز
یو گذرد که یک صور هدید در یظدر ایسدان مدنعکس مد سدازد کده از مخالفدت آن
وحشت یوود و مخالفت با آن را شنا بر خدال هریدان آب تصدور مد کندد و در یتیجده
اعوال او با اوضاع و احوال محیط و هو زیدگ اهتواعیش تطبیق م گردد.
در نر صور  ،آدم به نر شاکلها که باشدد و ندر صدفت روحد کده داشدته باشدد
اعوال او بر طبق نوان شاکله و موافق با فعلیا داخل روحدش از او سدر مد زیدد ،و اعودال
بدی او نوان صفا و فعلیا روح را مجس م سازد (طباطبایی ،ج.)261-268 :13
دعو و خوانش و تقاضا نیچیک از این مزاجنا کده باعد ملکدا و یدا اعودال
مناس خویش است از حد اقتضاء تجاوز یو کند به این معنا کده خلدق و خدو ندر کسد
نیچ وقت او را مجبور به ایجام کارنا مناس با خود یو کند ،و اثر بده آن حدد ییسدت
که ترک آن کارنا را محال سازد ،و در یتیجه ،عول از اختیار بودن بیرون شدد و هبدر
شود .لذا بنی ایسای و صفا دروی آدم در اعوال او تنرا به یحو اقتضا یه به یحو علیت تامده
اثر دارد (طباطبایی ،ج)261-268 :13
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البته گان آن چنان این رابطه میان عول و شاکله ریشهدار م شود که دییر امید بده
از بین رفتن آن یو ماید ،به خاطر اینکه در اثر مرور زمان ،ملکات  -یا ر یله و یا فاضله -در
قل ایسان رسوخ پیدا م کند و کار به هایی مدی رسدد کده بدر قلد  ،سدو و بصدر او مردر
میخورد (بقر  .)6-7 :آنچه با این مقدما عقلی و یقلی به نن میخورد عبار اسدت از
یقش و تأثیر شاکله بر فعل آدمی اما آن چه خدود اثرگدذار بدر شداکله اسدت ،خدوا طبیعدت
آدمی باشد و خوا محیط خارهی ،اهتواع و یقش اصیل آن میباشد.
اسالم تنرا دین است که بنیان خود را بر اهتواع یراد و این معنا را به صدراحت اعدالم
کرد و در نیچ شأی از شؤون بشر مسئله اهتواع را مرول ییذاشته است .این امر یاشی از
قدر بیمایند اهتواع است چرا که نر ها قوا و خوا اهتواع (فعال یا منفعل) بدا قدوا و
خوا فرد معارضه کند ،قوا و خوا اهتواع به خاطر ییرومندتر بدودن ،قددر فائقده
خواند بود تا هاییکه م توان گفت اراد هامعه آن قدر قو است که از فدرد سدل اراد
و شعور و فکر م کند مثال رسوم متعارفه به مثابه خوا منفعل ،باع مد شدود کده افدراد
درون هامعه از ترک عول شرم کنند و یا عادت قوم  ،هامعه را وادار مد سدازد بده اینکده
شکل مخصوص از لبا ب وشد در نوه این ایفعالنا عووم یک فرد یو توایدد منفعدل
یشود بلکه خود را یاچار م بیند به این که از هامعه پیرو کند.
علت انتوام اسالم بر امر اهتواع از آنهاست که زمایی تربیت و رشد اخدالق و غرائدز
در یک فرد ایسان که ریشه و مبدأ تشکیل اهتواع است مؤثر واق م شود که هو هامعده بدا
آن تربیددت معارضدده یکنددد ،در غیددر ایددن صددور  ،قدددر ییددرو هامعدده ،فددرد را در خددود
مسترلک م کند .اگر اخالق و غرائز هامعه با این تربیت ضدیت کند یا تربیت اصدال مدؤثر
واق یو شود و یا تأثیر ایدکی مییابد.
از نوین هرت است که اسالم مر ترین احکام و شرای خود از قبیل ح  ،هراد ،یوداز
و ایفاق را و خالصه تقوا دین را بدر اسدا اهتوداع قدرار داد و عدالو بدر ایدنکده قدوا
حکومت اسالم را حاف و مراق توام شعائر دین و حدود آن کرد  ،فریضه دعو بده
خیر و امر به معرو و یر از توام منکرا را بر عووم واهد یودود اسدت .حتدی بدرا
حف وحد اهتوداع  ،ندد مشدترک بدرا هامعده اعدالم یودود کده عبدار اسدت از
سعاد حقیقی و رسیدن به قرب الری که به عنوان مراقبی باطن  ،نوه ییتنا و اسرار باطن
و اعوال ظانری ایسان را کنترل م کند (طباطبایی ،ج.)145-155 :4
لذا محول و مجرای اصدالح و تعددیل حدات ایسدایی و یدا فعلیدت دادن اسدتعدادنای
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ایسایی ،نوایا اهتواع است .اهتواع ،توان دارد سدازوکاری ایجداد یوایدد کده در آن عجلده،
حر و آز ،هرل و ضعف آدمی افزون گردد یا کدانش یابدد .اهتوداع مبتندی بدر حرکدت
عامی که ترتی میدند افراد را هرتدنی میکند .آنکه هو عوومی ،عدر  ،مدد ،سدنت،
آداب و رسوم و  ...به چه سوتی حرکت کند ،تعیینکنند راستای حرکدت تدکتدک افدراد
درون اهتواع است .لذا اگر ند  ،تحقق یک تربیت خا درون اهتواع است ،یداگزیر از
نورا ساختن هو عوومی هامعه و عدم معارضده بدا سدیر تربیتدی نسدتی تدا قددر خدود را
مسترلک در اقتدار اهتواع مشاند یکنی  .در مقابل ییز اگر هو عوومی هامعه به ندر سدوتی
حرکت کند افراد هامعه را ییز درون هریان گسترد خود نض خواند کرد این مفردوم در
قال واژ اضطرار اهتواعی تبیین خواند شد.
 تقابل مفاهيم اضطرار ،اکراه ،و اجبار جهت تبيين مفهوم اضطرار اجتماعی

«اضطرار» در لغت عرب ،به عنوان مصدر باب افتعال از ریشه »ضَرّ ،یضُدرّ ،ضَدرّا» و بده معندی
محتاج بودن ،درماید و یاچار بودن و مجبور شدن آمد است (ابنمنظدور ،1408 ،ج.)45 ،8
از یظر حقوق ییز مفروم اضطرار با معنای لغوی آن نواننگ است و اضطرار یعنی یاچاری و
یاعالهی و سختی در امری که محرما بدان مباح و واهبا  ،حرام میشود .صاح یظدران
در خصو مفروم اضطرار اختال یظر دارید اغل استادان فرایسوی در یوشتهنای خدود،
اضطرار را یکدی از حدات اکدرا دایسدته و آن را تحدت عندوان اکدرا یاشدی از مقتضدیا
خارهی 1یا اکرا یاشی از حوادث 2مورد بررسی قرار داد اید (غفوریان .)129 :1360 ،گارو
برآن است که «حالت اضطرار حالتی است که به علت یک واق یاشی از طبیعت یا از ایسدان
در شخص به وهود میآید و مرتک در آن حالت برای یجدا خدود یدا دییدری از خطدر
مر قری الوقوعی که به یحو دییر قابل اهتناب ییست ،خویشتن را مجبور به ارتکداب فعدل
یا ترک فعلی که هرم محسوب میشود ،میبیند» (احودی واستایی .)121 :24 ،برخی
ییز با ارائه تعریفی کلی معتقدید :اضدطرار شدرایطی را مدیگویندد کده ایسدان در آن شدرایط
یویتواید صبر پیشه کند (مقد اردبیلی.)363 ،
در برخی از تعاریف ارائه شد از اضطرار و در مقام بیان توایز اکرا و اضطرار ،بر ایدن
امر تاکید شد است که در اضطرار بر خدال اکدرا  ،تردیدد خدارهی وهدود یددارد ،بلکده
1. Violence Resultant des Circumstances Exterieurese
2. Violence Resultant des Evenements
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اوضاع و احوال و شرایط است که شخص را وادار میکند کده بده رغد میدل بداطنی خدود،
عولی را ایجام دند (امامی ،1372 ،ج 194 ،1هعفری لنیرودی ،1372 ،ج.)81 :1
اضطرار ،موکن است از وضعیت اقتصادی ،اهتواعی ،هسدوی ،عواطدف و احساسدا
شخص مضطر یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه یاشی شود .چنانکده مدیدایدی ضدروری اسدت
تردید در اکدرا بده صدور مسدتقی باشدد لدذا ایدن امکدان ییدز وهدود دارد کده وضدعیت
اضطراری در یتیجه فشار و تردید غیر مستقیوی به وهود آید کده بده شخصدی تحویدل شدد
است ،و این شخص بدرای احتدراز از اثدر ایدن تردیدد ،یاچدار از ایجدام آن عودل شدود .ایدن
وضعیت را بایستی اضطرار تلقی کرد (شریدی ،1377 ،ج ،)244 :194 ،1میر اینکه تردیدد
ایجام شد  ،عرفا مستقی در یظر گرفته شود.
لذا آنچه اضطرار را از اکرا متوایز مدیکندد ،وهدود فشدار بیرویدی مسدتقی در اکدرا
است چنانکه برخی فقرا ییز بیان داشتهاید که تفاو بین اکرا و اضدطرار در حددی رفد
این است که اضطرار از عول کسی یاشی یویشود ،بلکه معلول عدواملی از قبیدل گرسدنیی،
تشنیی ،بیواری و  ..است (ایصاری ،1420 ،ج .)318 :3بر ایدن اسدا  ،در تعریدف اکدرا و
اضطرار میتوان گفت« :اکرا فشار و تردیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن
دییری به ایجام عولی به او وارد میسازد و اضطرار ،فشار و تردیدی است که دارای چندین
وضعیتی یباشد» (پارساپور .)1382 ،لذا مستقی بودن تردید یکی از شروطی است کده اکدرا
را از اضطرار متوایز میسازد.
ن چنین باید توهه داشت که علیرغد اینکده مضدطر دارای طید یفدس ییسدت ولدی
عولش از روی قصد و رضا صور میگیرد .از یظر حقوقی قصدد و رضدای مضدطر بده آن
دره تزم برای یفو عقد رسید است ،منتری رضای کامل یعنی طی یفس را فاقدد اسدت.
در حالیکه در اهبار غالبا عوامل خارهی مؤثر بر اراد و قصدد ایسدان نسدتند و اگدر عامدل
داخلی یا فشار روحی ن باشد یه تنرا طی یفس را از بین میبرد ،بلکه موهد سدل اراد
و قصد میشود ،بهیحوی که شخص مجبور ،امکان ایجام عول ارادی را یددارد (حبید زاد ،
.)1375
ن چنین فعل آدمی (در این مقاله اشتغال زیان) را میتوان مبتندی بدر دو رویکدرد تبیدین
یوود :یخست ،رویکرد مکاییستی که فعل آدمی را معلول علتنایی میدایدد کده در فرایندد
ماشینی منجر به ظرور فعل میگردید .دوم ،رویکرد غایدتگرایایده اسدت کده فعدل فدرد بدر
اسا دتیلی که وی برای اعوال خود در یظر میگیرد ،یدا بدر حسد تصدوی یدا خواسدت
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درویی وی بر ایجام آن تحقق مدیپدذیرد ،تبیدین مدیگدردد .اصدل عقالییدت ،هددالورزی،
خودفریبی ،یسیان و اضطرار ،از هوله اصلنایی است که مبتنی بدر ایدن دو رویکدرد قابلیدت
تبیین فعل آدمی را دارد (باقری .)1383 ،اصلی که در ایدن مقدال مدورد بحد قدرار خواندد
گرفت اصل اضطرار است.
 تبيين مسأله اشتغاو زنان از طريق کاربست مفهوم اضطراری اجتماعی

آیچه در باب مشکل گرایش زیان بده سدوت مشداغل اهتوداعی در پوسدته ظدانری ،خدود را
یشان میدند عدم تناس عرضه و تقاضای این مشاغل و عدم تناس محتوای این مشاغل با
مانیت زیایه است .اما کوی عویقتر که به مسئله توهده مدیشدود بده یظدر مدیآیدد ایدن یدوع
ادراک ،میای را و چه بسا ابتدای را تحلیل فعل زیان درون اهتواع است .شاید بتوان گفت
در یظرگانی بنیادین ،این مسئله نوایا اضطراری است که زیان ،درون اهتواع خود احسدا
کرد و را مواهرهای برای خود در یوییابند میر تن دادن به این اضطرار اهتواعی.
گرچه در مفروم اضطرار ،اختیدار آدمدی ملحدو اسدت (مصدطفوی ،1360 ،ج،)27 :7
لکن در زمان حدوث اضطرار ،ایسان دچار سوء اختیار میشود .لذا در رویکردی مکاییسدتی
با سل اراد و تا حدی شعور مواهه شد و دست به ایجام فعلی میزید که بدا منطدق عقلدی
قابل توهیه ییست.
بنا بر آیچه گفته شد اگر اشتغال زیان در سطح احسا مشکل باقی بواید برای رف آن
چار ای ییست میر عرضه گسترد تر کار برای زیدان و در یتیجده کوبدود کدار بدرای ییدروی
اصلی کار یعنی مردان .اما در سطح ادراک مشکل یا پرد برداری از منشأ اصلی مشکل بایدد
گفت آنچه سب ساز مشکال متعدد در حوز اشتغال زیان در سدطح اهتوداع شدد اسدت
هو عوومی یا فرننگ عودومی موهدود در اهتوداع اسدت کده زیدان را یداگزیر و مضدطر بده
اشتغال اهتواعی میکند .تا هایی که اگر فردی در مقابل این هریان غال اهتواعی موضد
گرفته و استنکا کند نزینه قابدل تدوهری را بایدد پرداخدت کدرد و یرایتدا نضد در ایدن
هریان گردد.
 .2روش تحقيق
در این پژونش ،رو تحقیق آمیخته مورد استفاد قرار گرفته است .یکدی از ویژگدیندای
تحقیق آمیخته ،توالی استفاد از رو نای کوی و کیفدی اسدت (بازرگدان نریددی)1387 ،
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که در اهرای این پژونش ،مطابق شکل  ،1از تدوالی کیفدی -کودی رو ندا اسدتفاد شدد
است .از آنها که محققان این پژونش به دیبال استخراج خطمشینای اثرگذار در موضوع
مورد بح بود و ییز اثرگذاری و اثرپذیری این خطمشینا به منظور ارائه به سیاسدتیذاران
و محققددان در آینددد بددرای محققددان ارزشددوند بددود اسددت ،ابتدددا از رو کیفددی مصدداحبه
گرو نای کایویی استفاد شد که دستیابی به ند اول محققان را میسر سداخت و سد س بدا
استفاد از تکنیک مدلسازی ساختاری -تفسیری محققان بده ندد دوم خدود دسدت پیددا
کردید.
شکل  :1مراحل انجام پژوهش

مصاحبه گروههای کانونی

پژوهش کيفی

روش کتابخانهای

استخراج ا مشیهای منتخب

ليس کردن ا مشیها و وارد کردن آنها به جدول ISM

کسب نظر ابرگان و ایجاد رواب و دس

آوردن ماتریس SSIM

تقسيم بندی ماتریس دستيابی به سطو مختلف

پژوهش کمی

بدس آوردن ماتریس دستيابی

ترسيم نمودار
تحليل ماتریس MICMAC

در توضیح مرحله یخست پژونش باید گفت که گدرو کدایویی یکدی از تکنیدکندای مصداحبه
کیفی است برای ایجاد تعامل بین اعضای گرو طراحی شد است تا ایییز برای بحد عویدقتدر
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را فران یوود و هنبه نای مختلدف و هدیدد موضدوع مدورد بحد را آشدکار یوایدد (کوربتدا،1
 .)2003یکددی از ویژگددینددای مصدداحبهنددای گددرو کددایویی ،تعامددل میددان اعضددای گددرو
(مصاحبهشویدگان) است که توایل به تفکر و تبادل ییر نا و اید نا را بر میایییدزد در حدالی
که موکن است به راحتی در طول هلسدا مصداحبه مسدتقی ایفدرادی ظردور ییابدد (کیتزینیدر و
باربر .)1999 2،گرو نای کایویی معووت از  8تا  12یفر کده در برخدی از ویژگدیندای مدرتبط بدا
موضوع مورد بح سری نستند ،تشکیل میشود و اغل از مصداحبهندای سداختار ییافتده و ییوده
ساختار یافته استفاد میشود (نومن .)1385 ،گرو کایوییآ این تحقیق ،متشدکل از  8خبدر آشدنا
به مباح اشتغال زیان و خطمشیگذاری عوومی بود است.
در توضیح مرحله دوم پژونش ،مدلسازی ساختاری-تفسیری معرفی میشود .این یدوع
مدلسازی ،الیویی مناس برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر دییر عناصر است .به بیان دییدر
ابزاری اسدت کده بوسدیله آن ،مدی تدوان بدر پیچیددگی بدین عناصدر غلبده کدرد .مددلسدازی
ساختاری -تفسیری ،مدلی تحلیلی است که در آن ،تصوی بر مبنای قضداو ندای گروندی
گرفته میشود که :آیا رابطهای بین عناصر وهدود دارد؟ و در صدور مثبدت بدودن هدواب
ارتباط آننا چیویه است؟ از طر دییر ،مدل ساختاری است ،بده ایدن معندی کده سداختار
کلی بر اسا مجووعهای از روابط پیچید بین عناصدر اقتبدا گردیدد اسدت و در یرایدت
مدلسازی است یعنی اینکه روابط عناصر و ساختار کلی در یک مدل گرافیکی مجس شدد
است .مراحل این رو به شرح زیر است:
 تعیین متغیرنا
3
 ساخت ماتریس ساختاری روابط درویی متغیرنا (خودتعاملی اولیه)
4
 ساخت ماتریس دستیابی
 سطحبندی عناصر ماتریس دستیابی
 رس مدل (یوودار).
 .1تعیین متغیرنا :مدلسازی ساختاری -تفسیری با شناسایی متغیرنایی شروع می شدود
که مربوط به مسئله یا موضوع می باشند .این متغیرنا از طریق مطالعده ادبیدا موضدوع یدا از
1. Corbetta
2. Kitzinger & Barbour
(3. Structural self-interaction matrix )SSIM
4. Reachability matrix
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طریق مصاحبه با خبرگان بدست میآید.
 .2ساخت ماتریس ساختاری روابط درویی متغیرنا :ماتریسی به ابعاد متغیرندا مدیباشدد
که در سطر و ستون اول آن ،متغیرنا بده ترتید کدر مدیشدوید .آییدا روابدط دو بده دوی
متغیرنا توسط یوادنایی مشخص میشوید .شکل کلی این ماتریس به صور زیر می باشد:
شکل :2ماتریس SSIM

برای تعیین روابط بین عناصر از یوادنای زیر استفاد میشود:
متغیر ( Iسطر) بر متغیر ( Jستون) تأثیر دارد
V
متغیر ( Jستون) بر متغیر ( Iسطر) تأثیر دارد
A
متغیرنای  Iو  Jدر رسیدن به نودییر کوک میکنند (رابطه  Iو  Jدو طرفه است)
X
متغیرنای  Iو  Jرابطهای با ن یدارید.
O
 .3ساخت ماتریس دریافتی یرایی :با تبدیل یوادنای روابط مداتریس سداختاری روابدط
درویی متغیرنا به اعداد صفر و یک بر حس قواعد زیر میتوان به ماتریس دستیابی رسدید.
این قواعد بصور زیر میباشند (فیصل و نوکاران:)2006 ،
اگر فرض کنی که  )i,j(Ssمعادل مؤلفده ( )i,jام مداتریس  SSIMبدود و  )i,j(Rمعدادل
مؤلفه ( )i,jام ماتریس دستیابی باشد ،هاییزینی طبق روابط زیر ایجام میپذیرد:
 اگر  (i,j)Ss = Vآییا  (i,j)R =1و(j,i)R = 0
 اگر  (i,j)Ss= Aآییا  (i,j)R = 0و(j,i)R = 1
 اگر  (i,j)Ss = Xآییا  (i,j)R = 1و(j,i)R = 1
 اگر  (i,j)Ss = Oآییا  (i,j)R = 0و(j,i)R = 0
شکل کلی ماتریس به این صور خواند شد:
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شکل  :3ماتریس دریافتي نهایي

 .4سطح بندی عناصر ماتریس دستیابی :در ایدن مرحلده ،مجووعد خروهدی (مجووعد دسدتیابیي
مجووع دریافتی) 1و ییز مجووعه ورودی (مجووع پیشییازي مجووع مقدماتی) 2بدرای نریدک
از متغیرنا از روی ماتریس دستیابی سازگار شد  ،اسدتخراج مدیشدود .مجووعد خروهدی بدرای
یک متغیر خا عبار است از خود آن متغیر به ایضوام سایر متغیرندایی کده در بوهدود آمددن
آن یقش داشتهاید .مجووع ورودی برای نر متغیر شامل خدود آن متغیدر اسدت بده ایضدوام سدایر
متغیرنایی که در ایجاد آن یقش داشتهاید .پس از تعیدین مجووعد خروهدی و ورودی بدرای ندر
متغیر ،عناصر مشترک در مجووع خروهی و ورودی برای نر متغیر شناسایی میشوید.
پس از تعیین مجووع خروهی ،ورودی و مشترک برای نر متغیر یوبت به تعیین سطح
متغیرنا می رسد .متغیرنایی که اشتراک مجووعد خروهدی و ورودیشدان یکدی اسدت ،در
سلسله مرات مدلسازی ساختاری-تفسیری به عندوان متغیدر سدطح بدات محسدوب مدیشدوید
بطوریکه این متغیرنا در ایجاد ندیچ متغیدر دییدر مدؤثر یودیباشدند .پدس از شناسدایی متغیدر
باتترین سطح ،آن متغیر از لیست سایر متغیرنا کنار گذاشته میشود .این تکرارنا تدا زمدایی
که سطح نوه متغیرنا مشخص شود ،ادامه پیدا میکندد .سدطوح شناسدایی شدد در سداخت
مدل یرایی به ما کوک میکنند.
 .5رس مدل (یوودار) :در این مرحلده بدر اسدا سدطح متغیرندا و بدر اسدا اولویدت
بدست آمد  ،یوودار از بات به پدائین ترسدی مدیشدود و آییدا بدر مبندای مداتریس دسدتیابی
سازگار شد روابط بین متغیرنا با خطوط هرت دار مشخص میشود.

1. Reachability set
2. Antecedent set
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يافتهها
در این پژونش ،مفانی یظری که عبارتند از خطمشینای رف مشکل اشتغال زیان مبتنی بدر
ادراک مشکل ،از طریق مطالعدا کتابخایدهای و هود بنددی در گدرو کدایویی متشدکل از
هوعی از خبرگان و صاحبنظران این حدوز  ،هود آوری گردیدد اسدت .اصدلیتدرین ابدزار
گردآوری اطالعا در این پژونش ،پرسشنامه بود .در مرحله اول بدا مطالعدا کتابخایدهای
گسترد و استفاد از خبرگان دایشیانی در قال گرو کایویی ،خطمشینای رفد مشدکل
اشتغال زیان مبتنی بر ادراک مشکل ،مطابق هدول  1شناسایی شد:
جدول  :1خطمشيهاي رفع اضطرار اشتغال زنان
ردیف

خطمشي

1

تعدیل تقاضا

2

گفتمانسازی اانهداری
به عنوان شغل

3

پرهيز از جوزدگی در
انتخا شغل

4

حذف عوامل ایجادکننده
اضطرار اجتماعی

5

مد کنش آگاهانه

6

ترویج مشامل اانگی

7

تبيي حس فعلی

توضیح

جه تناسب عرضه و تقاضای شغل برای زنان ،بيش از آن که بر عرضه توجه شود،
میبایس تقاضا را تعدیل کرد.
تحقق اقتضائا اجتماعی ،فرهنگی و حمای های مالی ،بيمهای و  ...تزم جه
ایجاد تلقی کارِ اانه به عنوان یک شغل در ذه زنان و مردان.
عرفسازی ،مدسازی و تغيير جو عمومی جامعه در مورد ارزش مطلق انگاشت کار
بيرون از منزل برای زنان به گونهای که اگر بانویی قصد کار بيرون از منزل داش
مبتنی بر اراده و عقالني چنان کند نه آنکه در پرتو قدر جریانهای اجتماعی قرار
گرفته ،اراده ،ااتيار و عقالني اود را از دس داده و مضطر به چني رفتاری گردد.
شناسایی عوامل اجتماعی ت روانی و مالی ت اقتصادی موجد اضطرار جه اشتغال
زنان و رف آنها به نحو مقتضی .رسانهها و مراکز تعليم تربي اعم از مدارس و
دانشگاهها و  ...سهم عمدهای در رف علل اجتماعی ت روانی ای اضطرار اجتماعی
دارند و نهادهای متنوع دولتی نيز با تأمي مالی زنان از اریق راهکارهای گوناگون در
بستر منزل ،عل های اقتصادی آن را مرتف اواهند نمود.
پر رنگ نمودن عقالني در رفتار آدمی با گذار از مبادی مکانيستی تحقق افعال به
سم مبادی مای گرایانه؛ ای دستاورد محقق نخواهد شد ،مگر آنکه ني فاعل در
انجام فعل ،بارز و روش گردد.
ذائقهسازی در زنان برای تقاضای مشامل اانگی.
رف و دف شبها مفهومی و مصداقی در مورد فعل حس اجتماعی .همچني ني
فاعل برای اودش نيز زمانی اثربخش اواهد بود که شبها مفهومی و مصداقی در
مورد فعل حس اجتماعی برای او مرتف شده باشد؛ یعنی هم تعریف فعل حس و هم
مصادیق متعدد آن بسته به شرای متنوع مبي گردد.

در مرحلدده دوم ،ایدن خددطمشدینددا در پرسشددنامهای بدده منظددور تعیددین روابددط اثرگددذاری و
اثرپذیری با استفاد از رویکرد مدلسازی ساختاری -تفسیری در اختیار  10یفدر از خبرگدان
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دایشیانی و عولیاتی که بر موضوع تحقیق تسلط علوی و عولی داشتند ،به منظدور تکویدل،
قرار گرفت .اطالعا بدست آمد بر اسا رو مدلسازی ساختاری تفسیری هو بنددی
و ماتریس خودتعاملی ساختاری یرایی تشکیل شد.
پس از تشکیل ماتریس خودتعاملی ،از طریق تبدیل یوادنای روابط ماتریس بده اعدداد
صفر و یک برحس قواعد و قوایین توضیح داد شد  ،میتوان بده مداتریس دریدافتی اولیده
دست پیدا کرد و از طریق ماتریس دریافتی اولیه و با دخیل کدردن ایتقدالپدذیری در روابدط
متغیرنا ،ماتریس دریافتی یرایی را بدسدت آورد .بددین ترتید  ،مدیتدوان مرحلده بعددی از
مراحل اهرای رو شناسی مدلسازی سداختاری-تفسدیری را ایجدام داد .هددول  2قددر
یفو و وابستیی نر متغیر را در ماتریس دریافتی یرایی یشان میدند.
جدول  :2ماتریس دریافتي نهایي

متغير
1
2
3
4
5
6
7
وابستگی

1
1
0
0
1
1
1
1
5

2
1
1
1
1
1
1
1
7

3
1
0
1
1
1
1
1
6

4
1
0
0
1
1
1
1
5

5
0
0
1
0
1
0
1
3

6
1
0
0
1
1
1
1
5

7
0
0
0
0
0
0
1
1

نفوذ
5
1
3
5
6
5
7

پس از تشکیل مجووعهنای ورودی و خروهی که در رو شناسی پژونش بیان شدد و ییدز
تشکیل مجووعه ی مشترک ،به سطحبندی مدل پرداخته میشود .در این گام ،متغیرنایی که
مجووعه خروهی و مشترک آننا کامال مشابه باشند ،در بداتترین سدطح از سلسدله مراتد
مدل ساختاری تفسیری قرار میگیرید ،به طوریکه این متغیرنا در ایجاد نیچ متغیر دییدری
مؤثر ییستند .به منظور یافتن اهزای تشکیلدنند سطح بعدی سیست  ،اهزای باتترین سدطح
آن در محاسبا ریاضی هدول مربوط حذ میشود و عولیا مربدوط بده تعیدین اهدزای
سطح بعدی مایند رو تعیین اهزای باتترین سطح ایجام مدیشدود .ایدن عولیدا تدا آیجدا
تکرار میشودکه اهزای تشکیلدنند کلیه سدطوح سیسدت مشدخص مدیشدوید .در تحقیدق
حاضر طی  5هدول سطح بندی متغیرنا ایجام شد است ،که به دلیل خالصهیویسدی ،یتیجده
این پن هدول در هدول  3خالصه شد است.
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جدول  :3تعیین سطوح در سلسله مراتب مدلسازي ساختاري-تفسیري
عوامل

گفتمانسازی اانهداری به عنوان
شغل
تعدیل تقاضا
پرهيز از جوزدگی در انتخا شغل
حذف عوامل ایجادکننده اضطرار
اجتماعی
مد کنش آگاهانه
ترویج مشامل اانگی
تبيي حس فعلی

مجموعه خروجي

مجموعه ورودي

مجموعه
مشترک

سطح

6-4-3-2-1

7-6-5-4-1

6-4-1

سوم

2
5-3-2

7-6-5-4-3-2-1
7-6-5-4-3-1

2
5-3

اول
دوم

6-4-3-2-1

7-6-5-4-1

6-4-1

سوم

6-5-4-3-2-1
6-4-3-2-1
7-6-5-4-3-2-1

7-5-3
7-6-5-4-1
7

5-3
6-4-1
7

چهارم
سوم
پنجم

بر اسا هدول فوق ،عامل تبیین حسن فعلی در پایینترین سطح قرار گرفته و یشداندنندد
انویت باتی این عامل در تبیین مسئله تحقیق اسدت .عامدل مددح کدنش آگانایده در سدطح
چرارم و نوچنین عوامل گفتوانسازی خایهداری به عنوان شغل ،حذ عوامل ایجادکنندد
اضطرار اهتواعی و تروی مشداغل خداییی در سدطح سدوم از هولده مرد تدرین عوامدل در
مدلسازی ساختاری تفسیری شناخته شد و به علت قدرار گدرفتن در سدطوح پدایین ،بیداییر
قدر یفو باتی این عوامل در عوامل سطح باتتر و ییز تبیین مسئل تحقیق است.
با توهه به سطوح نریک از عوامل و ماتریس دریافتی یرایی ،مدل اولیه سداختاری تفسدیری
را با در یظر گرفتن ایتقالپذیرینا میتوان رس کرد .به نوین منظور ،ابتددا متغیرندا را بده ترتید
سطوح بدست آمد از بات به پایین تنظی میشوید .در تحقیق حاضر متغیرندا در پدن سدطح قدرار
گرفتهاید که عامل تبیین حسن فعلی در پایینترین سطح با بیشدترین قددر یفدو و عامدل تعددیل
تقاضا در باتترین سطح با کوترین قدر یفو و بیشترین وابستیی قرار گرفتهاید.
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شکل  :4مدل نهایي ساختاري تفسیري

تعدیل تقاضا

پرهيز از جوزدگی در انتخا شغل

گفتمان سازی اانه داری به عنوان شغل

حذف عوامل ایجاد کننده اضطرار اجتماعی

ترویج مشامل اانگی

مد کنش آگاهانه

تبيي حس فعلی

جمعبندی و نتيجهگيری
هرت تحلیل یافتهنای پژونش از مداتریس قددر یفدو  1و وابسدتیی 2اسدتفاد شدد اسدت
(مندال و دشووخ ،1994ساکسدنا ،سوشدی و ورا  ،1990شدرما ،گوپتدا و سوشدیل .)1995
متغیرنای ماتریس قدر یفو و وابستیی 3پژونش حاضر که در شکل  5یوایش داد شدد
است بر اسا قدر یفو و وابسدتیی بده چردار دسدته تقسدی مدیشدوید .دسدته اول شدامل
"متغیرنای خودمختار" 4است که قدر یفو و وابستیی ضعیفی دارید .ایدن متغیرندا یسدبتا
غیرمتصل به سیست میباشند و ارتباط ک و ضعیفی با سیست و سایر متغیرندا داریدد (راوی،
شایکار و تیواری" .)2005 ،متغیرنای وابسته" 5دومین دسته نستند که قدر یفو کد ولدی
وابستیی زیادی دارید .سومین دسته "متغیرنای متصل" یا پیویدی نستند که از قدر یفدو
و وابستیی باتیی برخوردارید .در واق  ،این متغیرنای غیرایستا ،نرگویه عولی بر روی ایدن
1. Driving power
2. Dependence
3. Matriced’ Impacts Croise's Multiplication Appliquée a UN Classement
4. Autonomous variables
)5. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL
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متغیرنا باع تغییر سایر متغیرندا و سیسدت مدیشدود .چردارمین دسدته متغیرندای مسدتقل یدا
یفو ی نستند که دارای قدر یفو بدات و وابسدتیی ضدعیف مدیباشدند .متغیرندایی کده از
قدر یفو باتیی برخوردارید ،اصطالحا متغیرنای کلیدی یامید میشوید.
شکل  :5ماتریس تحلیل قدرت نفوذ -وابستگي

7
5

7
6
5

1و4و6

3
2

3
2

وابسته

7

6

سطح نفوذ

پيوندی

مستقل

4

اودمختار
5

4

3

2

1
1

سطح وابستگی

نوایطور که در شکل  5مشخص است ،نیچ یک از عوامل بدست آمد در گرو اول قدرار
ییرفتهاید و این یشاندنند انویت نوه عوامل در تبیین مسئله پژونش است .حضور عوامدل
تعدیل تقاضا و پرنیز از هوزدگی در ایتخداب شدغل در یاحیده دوم ،یشداندنندد اثرپدذیری
باتی این عوامل از عوامل سطوح پایینتر از خود است .چرار مؤلفدهای کده در یاحیده سدوم
قرار گرفتهاید ،نوه از قدر یفو و وابستیی باتیی برخودارید و به آنندا عوامدل پیویددی
گفته میشود نرگویه تغییر در این عوامل موه تغییر در سایر مؤلفهنا میشدود .در شدکل
حاصل از مدلسازی ساختاری تفسیری ییز این عوامل در سطح دوم و سوم قرار گرفتهاید .در
یرایت عامل تبیین حسن فعلی که در یاحیه چرارم قرار گرفته است بده عندوان متغیدر مسدتقل
شناخته میشود و دارای باتترین قدر یفو و کوترین تأثیرپذیری است .قرار گدرفتن ایدن
عامل در یاحیه چرارم و در باتترین یقطه آن یشاندنند کلیدی بودن ایدن عامدل و انویدت
زیاد آن در تبیین مسئله تحقیق است.
در یتیجه به یظر می رسد مقول اشدتغال زیدان مقولد یدرم اهتوداعی بدود و رانکارندای
تجویزی و سخت برای این مشکل ،رانیشا یویباشد .گدذار از ییدا سدطحی و صدوری بده

ارائه الگوي خطمشيهاي اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعي 159

اشتغال زیان به سوی ییدانی عویدق و بنیدادین و ایکشدا علدل ریشدهای آن ،مدا را در حدل
اهتواعی این مشکل ،مستغنی خواند یوود .مشکلی که ریشدهای اهتوداعی دارد و بدهعندوان
اضطرار اهتواعی ،اختیار و عقالییت را از ایسان سل یا منحر میکند در بستر و از طریدق
اهتواع ییز حل خواند شد .قدر بیبدیل اهتواع ،به نوان میزان که مؤثر در ایجاد هریدان
عوومی ندایتگر زیان به سوت پذیر مشاغل اهتواعی است میتوایدد مشدوّق ایشدان در
مسوولیتپذیری در محیط خایه و خایواد ییز باشد.
یتای پژونش حاضر بر حضور و یا عدم حضور زیدان در اهتوداع تأکیدد یددارد ،بلکده
سخن در آن است که زیان هامعه باید بتوایند آزادایه و به دور از نرگویه اضطرار اهتوداعی
در خصو یوع فعالیت خود تصوی بییرید و تصوی آیدان یبایدد از طریدق عدر سدازی و
مدسازی تحت تأثیر قرار بییرد .لذا یظام اسالمی ملزم به رف اضطرار اهتواعی از سدر زیدان
در حوز اشتغال است تا بتوایند به دور از نر گویه هوزدگی ،آگانایه تصوی گرفته و شدغل
متناس با شأن خود را برگزینند.
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