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 چكيده

اشتغال زنان به عنوان موضوعی چالشی در سطح جامعه مطرح است    میت م موضتوعا عامت      

کته متفلت  شناستاوی   مت  مشتفوم عیتومی        است   عیومیگذاری  مشی مدخل   علم خط

گتذاری عیتومیا در خصتو      مشی باشد. در بستر فهم تیاوز امساس   ادراک مشف  در خط می

ده انتخاب زنان    ادراک مشف ا گووای  جود وک جو عیومی در اجتیاع که جه  اشتغال زنانا 

ننده اضطرار اجتیتاعی جهت  اشتتغال    مداوتگر اخت ار اوشان اس  که اوم جروانا عام  اوجاد ک

اشتتغال   یمتا  یمشت  باشد. بر اوم اساسا پژ مش ماضر درصدد تب  م خط زنانا در ن جامعه می

متای اشتتغال زنتانا از ر       مشتی  منظر اضطرار اجتیاعی اس . جه  دست ابی به ختط زنان از 

ای    بخانته پژ مش آم خته کیک گرفتته شتدد در اوتم راستتاا در مرملتت نخست ا از ر   کتا      

تلست ری جهت    -سازی ساختاری مصامبه در قالب گر ه کانونی   در مرمله د م از تفن ک مدل

مای پژ مش مفاو  از مل   مای اشتغال زنان بهره گرفته شد. وافته مشی ارائه الگوی نهاوی خط

از تر وج مشاغ  خانگید پرم تز   داری به عنوان شغ د سازی خانه مشی تعدو  تقاضاد گلتیان خط
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 مقدمه

چو  دیگر علوم انسمانی  انسما  اسمت کمه علمم در       گذاری هم مشی ترین رکن علم خط مهم
  شمناخت  1شناسی گذار ناگزیر از هستی مشی یابد. بنابراین هر خط پیرامو  آ  رشد و نمو می

اسمت کمه از من مر آ  بمه مپمیط پیراممونی خمود         3شناسمی  انسما    و به طور خما   2شناسی
 کند.  نگرد و مشکالت عمومی را حس و درک می می

ای که شاید بتوا  بمه دیمدا ااممام  مسملم و ایمر مسملم را بمر آ  متفم  دیمد و           لهمسئ
  احساس مشترک انسمانی از آ  را مبنمای بپمر رمرار داد  تیارمای روزافمزو  زنما   ام مه        

ی اشمتاال و از طمرد دیگمر عررمد مپمدود و نامناسمب شماآ بمرای آنما  اسمت           انسانی برا
شود که بمه مرحلمد ادراک     ا آااز می اختالد از آ  .(1393پور و زارع   مازار  علی )عرب

گیمری   یابی مشکآ رسیده و شناخت و فهم عمی  مشکآ  ما را ناگزیر از بهمره  مشکآ و ریشه
ایمن   الزممد  کمه  کنمد. بایمد تو مه داشمت     از یک پمارادایم و گمرایب بمه یمک ن رگماه ممی      

 طمرد  از و اسمت  اعیا تم ف الیت برای بالیوه های عرنه شناخت طرد کی از ها  شناخت
 بمه  انسما   حمال   ایمن  بما . سمت ا هما  عرنمه  ایمن  آفرینا  نیب عنوا  به ها انسا  شناخت دیگر 
 (131  1382  5دنهارتباشد است ) می 4مپدود عیالنیت به مبتال اربی  اندیشمندا  اعتراد

 و انسما   شناخت رو همین از و داشته بسیاری های مپدودیت شناسی  شناخت حیطد در لذا و
 بلکمه  و مستصم ب   نم ب  خودبنیماد   عیمآ  بمر  تکیمه  بر آ   بما  مپیط ا تماعی های سیستم
 (.1391عبدالپمید و بابایی مجرد  است ) ناممکن
 لمزوم  له مسمئ   مام   حمآ  در انسما   همای  مپمدودیت  و مطمر  شمده   بمه  ن مر  مسمئله  بما 
 تجلمی  که اسالم شری ت. گردد می مشخص پیب از بیب مسئله تبیین در وحی از گیری بهره

                                                                                                                                        
1. Ontology 

2. Epistemology 

3. Anthropology 

4. Bounded rationality 

5. Robert B. Denhardt 



 141     ياجتماع اضطرارزنان از منظر  شتغالی اها يمش ارائه الگوی خط

 منمد   ن ام و نگر کآ دیدی از گیری بهره با است ابد تا اهلل علیه و آلمه  نلیخاتم پیامبر زما  از وحی
 منماب   بمه  ر وع عیالنمی . است کرده ترسیم انسا  تکاملی راه نیشد از مان  و  ام  تصویری
 تبیمین   همت  شناسی  ها  و شناسی انسا  مباحر به پرداختن از را ما سنت(  )ررآ   اسالمی
 .(1391سازد )عبدالپمید و بابایی مجرد   می نیاز بی هستی ن ام در مشکالت
اشتاال زنما    تأملی بر مسئله باشد  می میاله نویسندگا  ن ر مورد میا  این در که چه آ 

همای میتیمی در    مشمی  در پرتو عیالنیت اسالمی و از من مر ارمطرار ا تمماعی و ارایمد خمط     
 است. بپرین  هت تبیین و تخفیف ا

 لهئمس انيب. 1

 ارزش از ریناگز یعلم ،یگذار یمش خط 

(. 4  1996  1کنمد )شمرمرهور    اند که برای سایر افراد تولید ارزش ممی  کار را ف الیتی دانسته
کار  رابطد انسا  با دنیای وار ی و  ام د انسانی را برررار کرده و به انسا  حمس  سمودمندی   

تموا  در خمالو و    (. باید تو ه داشت که افراد را نممی 22  1381)رراییا   د کن را منتیآ می
بمر   .دیگر تأثیر و تأثّر خواهند داشت بدو  ن رداشت  ام ه تصور کرد و  ام ه و فرد بر هم

این اساس   ایگاه  ام ه به کمار فمرد  ارزش افمزوده را م نما بخشمیده و بمه رفتمار افمراد در         
ها و رفتارهمای ممورد      ارزشها گما  از مفروم گاه  ام ه  بین ندهد و ای  ام ه  هت می

 گیرد. ربول آ   ام ه نشأت می
کنند: کمار   شناسی مردانه  زندگی انسا  را به سه بخب  تیسیم می به عنوا  نمونه  ام ه

)اشتاالِ درآمدزا(  فراات )زما  تفریح و سرگرمی(  و ررورت )زما  خمواب و خموراک   
انمد کمه ایمن الگمو      ها نشما  داده  حیاتی(  این در حالی است که فمنیست های و دیگر ف الیت

آید  همم از آ    تر زنا   ور در نمیهای بیش باشد و با تجربه می بازتاب نگرشی مردانه به دنیا
شناسد و هم به این سبب کمه بمرای زنما  متاهمآ       نمی« کار»ا ر خانگی را  رو که خدمات بی

فراامت را در بیمرو  از خانمه سمکری کننمد )آبموت و واالس        آید کمه زمما     تر پیب می کم
همای ممادی    شناسمی مردانمه  ارزش را تنهما در ارزش    (. به عبارت دیگمر   ام مه  171  1391

 ملموس و م نوی  ارزشی رائآ نیست.های نا کند و برای ارزش لپاظ می
آممدزا و  به هر تیدیر  باید تو ه داشت کمه در  ام مد مردانمد کنمونی  نبمود شمالی در      

                                                                                                                                        
1. Schermerhorn, John R. 
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شود  چرا کمه از یمک سمو آممار      احساس می 1عمومی مناسب برای زنا  به عنوا  یک مسئله
های دانشگاهی فزونی یافته و از طرد دیگمر شماآ مناسمب و در شمأ       حیور زنا  در دوره

(. این عدم تناسب بین عرره و تیارمای کمار   1396ها در بازار کار و ود ندارد )ابتکار   آ 
 گردد. در حیطد اشتاال زنا  مو ب شده است که  ام ه با مشکلی عمومی موا ه

چه در این میا  مهم است و در سطور پیشین درندد بیا  اهمیت آ  بمودیم  نیمب    آ 
همای   گمذار  مبتنمی بمر پمارادایم     مشمی  پرداز و خمط  گذاری است  ن ریه مشی ها در خط ارزش

 ما کمه مورموع علمم      کنند. از آ  گوناگو   مشکالت را به طرق مختلفی دیده و تپلیآ می
ر  ام ه است  و انسا  ماهیتی دو ب مدی دارد  بمر پیدیمدگی ایمن     گذاری  انسا  د مشی خط

همای   ممدار اسمت  گمروه    گمذار ارزش  مشی که خط چرا که عالوه بر این .شود علم افزوده می
همای   ارزشدبایم  گمذاری   مشمی  و لمذا در هنگاممد خمط    مدار هستند مشی نیز ارزش هدد خط

علممی   بایمد گمذاری را   مشمی  خمط های هدد را نیز لپاظ کمرد. بمر ایمن اسماس  علمم       گروه
  1965  5را تفکیمک کمرد )ویکمرز    4و ارزش 3وار یمت  بایمد دانست کمه در آ  ن  2مدار ارزش
 (.1968  7  درور1975  6اسمیت

ها هستند و در نبمود نموع انسما   ورم         انسا  مشی های هدد خط توریح اینکه گروه
 در ای کننمده  ت یمین  بسمیار  نیمب  اشمرد مخلورمات    عنموا   به   م نایی ندارد. انسا   مشی خط

 حیییتمی  دارای او اسمالمی   شناسمی  هسمتی  مبنای بر دارد و عهده بر عالم این اهداد پیشبرد
 سم ادت . دهمد  ممی  تشمکیآ   سم )وار یمت(  را فرعب و رو  )ارزش( را آ  انآ که است
 سممانی   ب مد  در لکمن . مؤنمر  نمه  و اسمت  ممذکر  نه که است رو  ت الی گرو در نیز انسا 

 باعمر  هممه  ایمن  البتمه  کمه  شموند   ممی  تیسیم زنا  و مردا   نسیت دو ها به انسا  )وار یت( 
  سمم  تردیمد  بمی  و شمود  نممی  کمدیگر ی بر  سم )وار یت( و رو  )ارزش( تأثّر و تأثیر انکار
 طلب ت الی سمت به طری  طی در را خود الزامات برخی و است تاثیرگذار او رو  بر انسا 
توا  مبتنمی بمر تفکمر اربمی  منکمر تفماوت ز  و ممرد شمد و از من مر سماخت            نمی .کند می

                                                                                                                                        
1. Public problem 

2. Value Laden 

3. Fact 

4. Value 

5. Sir Geoffrey Vickers 

6. Brian Smith 

7. Y. Dror 
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های ز  و مرد را اعتباری و فارد ارزش دانست  چرا که بمر مبنمای    ا تماعی وار یت  تفاوت
های  سمانی و ظماهری ایمن دو  منس  اممری      نیز  انکار تفاوت 1روش حدارلی پوزیتیویسم

است و چو  تأثیر و تأثّر متیابآ متافیزیک و فیزیک به اثبمات رسمیده اسمت       خالد وار یت
متفاوت روحی و روانی را نیز به هممراه   نتایجهای مادی و  سمانی   باید پذیرفت که تفاوت

همای  سممانی و روحمی بسمیاری هسمتند و       خواهد داشت  بنابراین ز  و مرد وا مد تفماوت  
دو را یکسا  تلیی و به  ام ه م رفی نمود. البته باید میما  دو  توا  با الیائات روانی  این  نمی

 (. 1418طهرانی   نوع اختالفات ماهوی و عارری تفاوت رائآ شد )حسینی

کمه ز  و ممرد از  همات    باشمند  این حیییت زندگی بشمری   متو ه بایدگذارا   مشی خط
ند و بمدیهی  هسمت  اوتمت دد ظاهری و باطنی   سمی و روحی  خَلیی و خُلیی با یکدیگر متفم 

شناسمانه ممدیرا   ام مه  مو مب ایجماد       هسمتی ا است که ورود این حیییت بشری به مپمدود 
گردد. اگر ممدیرا   ام مه چشمما  خمود را بمه روی       های مدیرا  می گیری تاییرات در تصمیم

و پسمت     انتیمادی تفسمیری  همای  پمارادایم  حیییت بسته و ز  و مرد را یکسما  پندارنمد و یما بما    
همای ز  و ممرد نماینمد  فرنمت ممدیریت ایمن        سم ی در اکتسمابی  لموه داد  تفماوت     2ر مد

در نورتی که با نگماهی مبتنمی بمر     .کنند و آ  را تبدیآ به تهدید می ها را از دست داده تفاوت
و دوراندیشانه  و در نتیجه با ن رداشمت تفماوت ز  و    (463 :1389الوانی  ) 3عیالنیت  وهری

 های این تفاوت بهره  سته و آ  را به بهترین نپو مدیریت نمود. توا  از فرنت مرد  می
گذاری  تو ه به الگموی   مشی خطحارر در   یله تپیئمس یشناس برای فهم درک  ام ه. 1
گمذاری عممومی را شمامآ     مشمی  فرایندی  خمط ست. الگوی ا گشا راه( 16 :2013  ی)دا 4فرایندی
 یبخشم  تیمشروع  7یشنهادیپ یها یمش خط نیتدو  6یدستورکارگذار  5آمشک ییشناسامراحآ 

 داند. می 11یمش خط خاتمهو  10یمش خط یابیارز  9یمش خط یا را  8ها یمش خط به

                                                                                                                                        
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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 این تپیی   در مرحلد شناسایی مشکآ ت ریف و تپدید شده اسمت. بایمد تو مه   مسئله 
داشت که مرحله نخست )شناسایی مشکآ(  در وار  دو مرحله است که عدم تو مه بمه ایمن    

گذارا  را در ارائد طری  دچار مشکآ نماید. ت ریمف مشمکآ در    مشی نکته ممکن است خط
. 2و دوم  ادراک مشکآ 1دهد: نخست  برخورد با مشکآ و احساس مشکآ دو مرحله رخ می

چمه کمه هممه     مثابه تمب و عفونمت در بمد  اسمت. آ      نسبت احساس مشکآ و ادراک آ  به
یمابی آ  بمه متخصمص     چه باید برای ادراک و ریشه کنند  تب و درد است و آ  احساس می

 ر وع کرد  علت تب و درد است.
له اشاره شد که درد و مشکلی که  ام ه در حمال  ر موروع اشتاال زنا   در بیا  مسئد

عرره و تیارای نیروی کار زنا  و عمدم تناسمب   کند  و ود شکاد بین  حارر احساس می
که علت  ها است. در خصو  ادراک مشکآ و این ها و عالی  آ  بین مشااآ زنا  و توانایی

و ود این مشکآ در  ام ه چیست  ن ریمات متفماوتی ارائمه شمده اسمت. در ایمن میالمه  بما         
اری و بما مفمروم   گذ مشی پیدیدگی ارزش و وار یت در انسا  و علم خط ن رداشت در هم

انگاشتن مشکآ احساس شده  از من ر اسالمی  به ایمن مشمکآ نگریسمته شمده و در انتهما بما       
 های میتیی پیشنهاد گردیده است. مشی تشخیص علت مشکآ  خط

 عمل، شاکله و اجتماع پيوند 

 و و مود   سمنخیت   دارند را علت و م لول عنوا  که فاعلب و ف آ میا  که اند گفته حکما
 مرتبمد  یک گویا که کند م   لوه طور  عمآ رابطد و ودی  آ  با که است ذات  ا  رابطه
 گویما  کمه  دهمد  م   لوه چنا  را فاعآ و ود است و فاعآ و ود از تر پائین ا  در ه و نازله
یابمد.   است. این رابطد علّی نیز مبتنی بر شاکلد هر فرد ساما  ممی  ف آ و ود از ا  عالیه مرتبد
( خمو   و خلم   و) روش طبم   کمس  (  همر 84  اسراو  کریم ررآ « )شاکِلَتِه  عَل  یَ ْمَآُ کُآٌّ»

 کند. م  عمآ خود
(  برخی دیگمر  403  5  جطریپیاند ) ب یی شاکله را به م نای خلیت و طبی ت گرفته

 بمدین  انمد  خوانمده  شماکله  را خمو   و خلم   اگمر  و اسمت  اخمالق  و خمو   م نا  به اند گفته
آزاد  خواهمد  مم   آندمه  در گمذارد  نمم   و کند م  میید و مپدود را آدم  که است مناسبت
  1  جمفمردات کنمد )  رفتمار  اخمالق  آ  طبم   و میتیمی  به تا سازد م  وادار را او بلکه باشد 

                                                                                                                                        
1. Problem Sensation 

2. Problem Perception 
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 باشمد  چه هر عمآ که م نا این به دانسته او شاکلد بر مترتب را انسا  عمآ  کریمه  آید (.462
 ثبموت  بمه  علمم   هما   بپمر  راه از همم  و تجربه با هم م نا این است. آدم  اخالق با مناسب
 نیمز  اسمت و  خانم   رابطمد  بدن  اعمال میا  و رو  احوال و نفسان  ملکات میا  که رسیده
اسمت   خانم   ارتبما   یمک  انسا  بدن   بنیه ترکیب نوع و درون  نفات میا  که شده ثابت

 (.261-268 :13 ج )طباطبایی 
 دارد که عبارتند از: ها شاکله بلکه نیست  شاکله یک دارا  آدم توریح بیشتر اینکه 

 کمه  سمت ا او ممزاج  ترکیمب  خصونمیات  و خلیمت  نموع   زائیمده  آدمم   شاکلد . یک1
 شمود  مم   حانمآ  او بمدن    همازات  ها  انف ال و ف آ از و است خلیت  و شخص  ا  شاکله
 یکمدیگر  با متیاد ها  کیفیت ها  انف ال و ف آ از ا  متوسطه کیفیت که او مزاج خود مانند
 .است
 او ذات از خمارج  عواممآ  تمأثیر  ناحید از که خلی  است خصونیات او دیگر . شاکلد2
 .آید م  پدید

 ذات از خمارج  عوامآ که او زندگ   و احوال و اوراع و ملکات آدم  و میا  اعمال
 هما   عمادت  و رسموم  و سمنن  و آداب مانند حکمفرماست او زندگ  ظرد انسا  بوده و در

 همر  از و نمموده  دعموت  خمود  موافیت به را آدم  نیز ها این زیرا تیلید  ارتبا  و ود دارد 
 چیمز   دارد. بمازم   هما  آ  بما  مخالفمت  از چنمین  همم  و اسمت  ناسمازگار  هما  آ  بما  کمه  کمار  
 آ  مخالفمت  از کمه  سمازد  مم   ممن کس  انسما   ن مر  در  دید  نورت یک که گذرد نم 

در نتیجمه   و کنمد  مم   تصمور  آب  ریما   خمالد  بر شنا  را آ  با مخالفت و نموده وحشت
 .گردد م  تطبی  ا تماعیب زندگ   و و مپیط احوال و اوراع بااعمال او 

 باشمد  داشمته  کمه  روحم   نمفت  همر  و باشمد  که ا  شاکله هر به در هر نورت  آدم 
 اعممال  و زنمد   مم   سمر  او از روحمب  داخآ ف لیات با مواف  و شاکله طب  هما  بر اعمال او
 (.261-268 :13 ج سازد )طباطبایی  م  مجسم را روح  ف لیات و نفات هما  او بدن 

 اعممال   یما  ملکمات و  باعمر  کمه  ها مزاج این از یک هیچ تیارا  و خواهب و دعوت
 کسم   همر  خمو   و خلم   کمه  م نا این به کند نم  تجاوز ارتیاو حد از است خویب مناسب
 نیسمت  حمد  آ  بمه  اثرش و کند  نم  خود با مناسب کارها  انجام به مجبور را او ورت هیچ
  بمر   و شمده  بیرو  بود  اختیار  از عمآ نتیجه  در و سازد  مپال را کارها آ  ترک که

تاممه   علیت نپو به نه ارتیا نپو به تنها اعمال او در آدم درون  نفات و انسان  شود. لذا بنید
 (261-268 :13 ج )طباطبایی  دارد اثر
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 بمه  امید  دیگر که شود م  دار میا  عمآ و شاکله ریشه  این رابطه چنا  آ  البته گاه 
 در -فارله یا و رذیله یا -ملکات  زما   مرور اثر در اینکه خاطر به ماند  نم  آ  رفتن بین از

رسمد کمه بمر رلمب  سمم  و بصمر او مهمر         کند و کار به  ایی ممی  م  پیدا انسا  رسوخ رلب
خورد عبارت اسمت از   چه با این میدمات عیلی و نیلی به ذهن می (. آ 6-7 :خورد )بیره می

چه خمود اثرگمذار بمر شماکله اسمت  خمواه طبی مت         نیب و تأثیر شاکله بر ف آ آدمی  اما آ 
 باشد.  آدمی باشد و خواه مپیط خار ی  ا تماع و نیب انیآ آ  می

 اعمالم  نمراحت  به را م نا و این نهاده ا تماع بر را خود بنیا  که است دین  تنها اسالم
نگذاشته است. این امر ناشی از  مهمآ را ا تماع  لهمسئ بشر  شؤو  از شأن  هیچ در و کرده

 و رموا  )ف ال یا منف آ( بما  ا تماع  خوا  و روا  ا مانند ا تماع است چرا که هر ردرت بی
نیرومندتر بمود   رمدرت فائیمه     خاطر به ا تماع  خوا  و روا کند  م ارره فرد  خوا 

 اراده سملب  فمرد  از که است رو  ردر آ  ارادا  ام ه گفت توا  که م  خواهد بود تا  ایی
افمراد   کمه  شمود  مم   به مثابه خوا  منف آ  باعر مت ارفه کند  مثالً رسوم م  فکر و ش ور و

 اینکمه  بمه  سمازد  مم   وادار را  ام ه روم   عادت  یا و کنند شرم عمل  ترک درو   ام ه از
 منف مآ  توانمد  فرد نم  یک عموم  ها  انف ال این همه در بکوشد  لباس از مخصون  شکآ
 کند. پیرو   ام ه از که این به بیند م  ناچار را خود بلکه نشود

 ارائمز  و اخمالق  رشد و تربیت زمانی  است که علت اهتمام اسالم بر امر ا تماع از آ 
 بما   ام مه   و که شود م  وار  مؤثر است ا تماع تشکیآ مبدأ و ریشه که انسا  فرد یک در
 خممود در را فممرد  ام ممه  نیممرو  رممدرت در ایممر ایممن نممورت  نکنممد  م اررممه تربیممت آ 

 ممؤثر  انمالً  تربیت یا کند ردیت تربیت این با  ام ه ارائز و اخالق اگر کند. م  مستهلک
 یابد. یا تأثیر اندکی می و شود نم  وار 

 نمماز    هاد  حج ربیآ از خود شرای  و احکام ترین مهم اسالم که است  هت همین از
 رموا   کمه  ایمن  بمر  عمالوه  و داد رمرار  ا تمماع  اسماس  بمر  را دین  تیوا  خالنه و را انفاق و

 بمه  دعوت فرییه کرده  آ  حدود و دین  ش ائر تمام  مرارب و حافظ را اسالم  حکومت
 حتمی بمرا    نمموده اسمت.   وا مب  عموم بر را منکرات تمام  از نه  و م رود به امر و خیر
 از اسمت  عبمارت  نمموده کمه   اعمالم   ام مه  بمرا   مشمترک   همدد  ا تمماع    وحدت حفظ

باطن   اسرار و ها نیت همه باطن   مراربی الهی که به عنوا  ررب به رسید  حیییی و س ادت
  (.145-155 :4ج طباطبایی کند ) م  کنترل را انسا  و اعمال ظاهری

لذا مپمآ و مجرای انمال  و ت مدیآ حماالت انسمانی و یما ف لیمت داد  اسمت دادهای        
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انسانی  همانا ا تماع است. ا تماع  توا  دارد سمازوکاری ایجماد نمایمد کمه در آ  عجلمه       
حر  و آز   هآ و ر ف آدمی افزو  گردد یا کماهب یابمد. ا تمماع مبتنمی بمر حرکمت       

که  و عمومی  عمرد  ممد  سمنت      کند. آ  دهی می دهد افراد را  هت عامی که ترتیب می
تمک افمراد    کننده راستای حرکمت تمک   آداب و رسوم و ... به چه سمتی حرکت کند  ت یین

درو  ا تماع است. لذا اگر هدد  تپی  یک تربیت خا  درو  ا تماع است  نماگزیر از  
رمدرت خمود را   همراه ساختن  و عمومی  ام ه و عدم م اررمه بما سمیر تربیتمی هسمتیم تما       

مستهلک در ارتدار ا تماع مشاهده نکنیم. در میابآ نیز اگر  و عمومی  ام ه به همر سممتی   
حرکت کند افراد  ام ه را نیز درو   ریا  گسترده خود هیم خواهد کرد  این مفهموم در  

 رالب واژه ارطرار ا تماعی تبیین خواهد شد.

 يين مفهوم اضطرار اجتماعی تقابل مفاهيم اضطرار، اکراه، و اجبار جهت تب 

و بمه م نمی   « رَرّ  ییُمرّ  رَمرّاً  «  در لات عرب  به عنوا  مصدر باب افت ال از ریشه« ارطرار»
(. 45  8  ج1408من مور    مپتاج بود   درمانده و ناچار بود  و مجبور شد  آمده است )ابن

رار ی نی ناچاری و از ن ر حیوق نیز مفهوم ارطرار با م نای لاوی آ  هماهنگ است و ارط
ن مرا    شود. ناحب ناعال ی و سختی در امری که مپرمات بدا  مبا  و وا بات  حرام می

های خمود    در خصو  مفهوم ارطرار اختالد ن ر دارند  االب استادا  فرانسوی در نوشته
ارطرار را یکمی از حماالت اکمراه دانسمته و آ  را تپمت عنموا  اکمراه ناشمی از میتیمیات          

(. گارو 129 :1360اند )افوریا    مورد بررسی ررار داده 2یا اکراه ناشی از حوادث 1خار ی
حالت ارطرار حالتی است که به علت یک وار  ناشی از طبی ت یا از انسما   »برآ  است که 

نجمات خمود یما دیگمری از خطمر        و مرتکب در آ  حالت برای آید در شخص به و ود می
خویشتن را مجبور به ارتکماب ف مآ    یگر رابآ ا تناب نیست که به نپو د  الوروعی مهم رریب

برخی  (.121ش :24)احمدی واستانی  س« بیند می  شود میمپسوب   یا ترک ف لی که  رم
گوینمد کمه انسما  در آ  شمرایط      ت ریفی کلی م تیدند: ارمطرار شمرایطی را ممی     نیز با ارائه

 (.363تواند نبر پیشه کند )میدس اردبیلی   نمی
برخی از ت اریف ارائه شده از ارطرار و در میام بیا  تمایز اکراه و ارطرار  بر ایمن  در 

امر تاکید شده است که در ارطرار بر خمالد اکمراه  تهدیمد خمار ی و مود نمدارد  بلکمه        
                                                                                                                                        
1. Violence Resultant des Circumstances Exterieurese 

2. Violence Resultant des Evenements 
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کند کمه بمه رامم میمآ بماطنی خمود         اوراع و احوال و شرایط است که شخص را وادار می
 (. 81 :1  ج1372    فری لنگرودی  194  1  ج1372عملی را انجام دهد )امامی  

ارطرار  ممکن است از ور یت ارتصادی  ا تماعی   سممی  عواطمف و احساسمات    
دانمیم رمروری اسمت     کمه ممی   شخص میطر یا حوادث طبی ی و ایرمترربه ناشی شود. چنا 

تهدید در اکمراه بمه نمورت مسمتییم باشمد  لمذا ایمن امکما  نیمز و مود دارد کمه ورم یت             
فشار و تهدید ایر مستییمی به و ود آید کمه بمه شخصمی تپمیمآ شمده        ارطراری در نتیجه

ایمن   .است  و این شخص بمرای احتمراز از اثمر ایمن تهدیمد  ناچمار از انجمام آ  عممآ شمود         
که تهدیمد   (  مگر این244 :194  1  ج1377ور یت را بایستی ارطرار تلیی کرد )شهیدی  

 ن ر گرفته شود. انجام شده  عرفاً مستییم در
کنمد  و مود فشمار بیرونمی مسمتییم در اکمراه        چه ارطرار را از اکراه متمایز ممی  لذا آ 
اند که تفاوت بین اکراه و ارمطرار در حمدیر رفم      که برخی فیها نیز بیا  داشته است  چنا 

شود  بلکه م لول عمواملی از ربیمآ گرسمنگی      این است که ارطرار از عمآ کسی ناشی نمی
(. بر ایمن اسماس  در ت ریمف اکمراه و     318 :3  ج1420ی  بیماری و .. است )انصاری  تشنگ

اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آ  را به من ور وادار کرد  »توا  گفت:  ارطرار می
سازد و ارطرار  فشار و تهدیدی است که دارای چنمین   دیگری به انجام عملی به او وارد می

(. لذا مستییم بود  تهدید یکی از شروطی است کمه اکمراه   1382  )پارساپور« ور یتی نباشد
 سازد. را از ارطرار متمایز می

اینکمه میمطر دارای طیمب نفمس نیسمت ولمی         رامم  علی چنین باید تو ه داشت که هم
از ن ر حیوری رصمد و ررمای میمطر بمه آ       گیرد. از روی رصد و ررا نورت می  عملب
 کامآ ی نی طیب نفس را فارمد اسمت.    منتهی ررای  برای نفوذ عید رسیده است  الزم ددر 

در ا بار االبا عوامآ خار ی مؤثر بر اراده و رصمد انسما  هسمتند و اگمر عاممآ        که در حالی
بلکه مو مب سملب اراده     برد می  داخلی یا فشار روحی هم باشد نه تنها طیب نفس را از بین

زاده   )حبیمب  ارادی را نمدارد   امکا  انجام عمآ  نپوی که شخص مجبور هب  شود و رصد می
1375). 

توا  مبتنمی بمر دو رویکمرد تبیمین      چنین ف آ آدمی )در این میاله اشتاال زنا ( را می هم
دانمد کمه در فراینمد     هایی می نمود: نخست  رویکرد مکانیستی که ف آ آدمی را م لول علت

کمه ف مآ فمرد بمر     اسمت  گرایانمه   رویکرد اایمت  گردند. دوم  ماشینی منجر به ظهور ف آ می
یما بمر حسمب تصممیم یما خواسمت         گیرد اساس دالیلی که وی برای اعمال خود در ن ر می



 149     ياجتماع اضطرارزنان از منظر  شتغالی اها يمش ارائه الگوی خط

ورزی   انمآ عیالنیمت   مدال    گمردد.  پمذیرد  تبیمین ممی    درونی وی بر انجام آ  تپی  ممی 
هایی است که مبتنی بمر ایمن دو رویکمرد رابلیمت      انآ  خودفریبی  نسیا  و ارطرار  از  مله

(. انلی که در ایمن میمال ممورد بپمر رمرار خواهمد       1383تبیین ف آ آدمی را دارد )بارری  
 گرفت انآ ارطرار است. 

 تبيين مسأله اشتغال زنان از طریق کاربست مفهوم اضطراری اجتماعی 

پوسمته ظماهری  خمود را     آنده در باب مشکآ گرایب زنا  بمه سممت مشمااآ ا تمماعی در    
دهد عدم تناسب عرره و تیارای این مشااآ و عدم تناسب مپتوای این مشااآ با  نشا  می

آیمد ایمن نموع     شمود بمه ن مر ممی     تر که به مسئله تو مه ممی   ماهیت زنانه است. اما کمی عمی 
  گفت ادراک  میاند راه و چه بسا ابتدای راه تپلیآ ف آ زنا  درو  ا تماع است. شاید بتوا

در ن رگاهی بنیادین  این مسئله همانا ارطراری است که زنا   درو  ا تماع خود احسماس  
 یابند مگر تن داد  به این ارطرار ا تماعی.   ای برای خود در نمی کرده و راه موا هه

(  27 :7  ج1360گرچه در مفهوم ارطرار  اختیمار آدممی ملپموظ اسمت )مصمطفوی       
شود. لذا در رویکردی مکانیسمتی   انسا  دچار سوو اختیار می لکن در زما  حدوث ارطرار 

زند که بما منطم  عیلمی     با سلب اراده و تا حدی ش ور موا ه شده و دست به انجام ف لی می
 رابآ تو یه نیست. 

بنا بر آنده گفته شد اگر اشتاال زنا  در سطح احساس مشکآ باری بماند برای رف  آ  
کمبمود کمار بمرای نیمروی      در نتیجمه تر کار برای زنما  و   ردهگست  ای نیست مگر عرره چاره

برداری از منشأ انلی مشکآ بایمد   انلی کار ی نی مردا . اما در سطح ادراک مشکآ یا پرده
ساز مشکالت مت دد در حوزه اشتاال زنا  در سمطح ا تمماع شمده اسمت      چه سبب گفت آ 

ا  را نماگزیر و میمطر بمه     و عمومی یا فرهنگ عممومی مو مود در ا تمماع اسمت کمه زنم      
کند. تا  ایی که اگر فردی در میابآ این  ریا  االب ا تماعی مورم    اشتاال ا تماعی می

گرفته و استنکاد کند هزینه رابمآ تمو هی را بایمد پرداخمت کمرده و نهایتمًا هیمم در ایمن         
  ریا  گردد.

 روش تحقيق. 2

همای   روش تپیی  آمیخته مورد استفاده ررار گرفته است. یکمی از ویژگمی    در این پژوهب
( 1387  ی)بازرگما  هرنمد  های کمی و کیفمی اسمت    تپیی  آمیخته  توالی استفاده از روش
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هما اسمتفاده شمده     کممی روش  -  از تموالی کیفمی  1که در ا رای این پژوهب  مطاب  شکآ 
های اثرگذار در موروع  مشی استخراج خط  ا که مپییا  این پژوهب به دنبال است. از آ 

ها به من ور ارائه به سیاسمتگذارا    مشی مورد بپر بوده و نیز اثرگذاری و اثرپذیری این خط
و مپییمما  در آینممده بممرای مپییمما  ارزشمممند بمموده اسممت  ابتممدا از روش کیفممی مصمماحبه  

ر سماخت و سمکس بما    های کانونی استفاده شد که دستیابی به هدد اول مپییا  را میس گروه
تفسیری مپییا  بمه همدد دوم خمود دسمت پیمدا       -سازی ساختاری استفاده از تکنیک مدل

 کردند.

 پژوهش انجام مراحل: 1 شکل

 
مصماحبه  همای   در توریح مرحله نخست پژوهب باید گفت که گمروه کمانونی یکمی از تکنیمک    

تمر   کیفی است برای ایجاد ت امآ بین اعیای گروه طراحی شده است تا انگیزه برای بپمر عمیم   

 ایر   کتابخانه

 مای کانونیمصامبه گر ه

 مای منتخب استخراج خط مشی

 ISMما به جد ل ما    ارد کردن آنل س  کردن خط مشی

 SSIMکسب نظر خبرگان   اوجاد ر ابط   دس  آ ردن ماتروس 

 بدس  آ ردن ماتروس دست ابی

 تقس م بندی ماتروس دست ابی به سطوح مختلف

 ترس م نیودار

 MICMACتحل   ماتروس 

ی
ک ل

ش 
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پژ
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  1های مختلمف و  دیمد مورموع ممورد بپمر را آشمکار نمایمد )کوربتما         را فراهم نموده و  نبه
هممای گممروه کممانونی  ت امممآ میمما  اعیممای گممروه      هممای مصمماحبه  یکممی از ویژگممی  .(2003

انگیمزد  در حمالی    ها را بر می ها و ایده ست که تمایآ به تفکر و تبادل نگرششوندگا ( ا )مصاحبه
که ممکن است به راحتی در طول  لسمات مصماحبه مسمتییم انفمرادی ظهمور نیابمد )کیتزینگمر و        

همای ممرتبط بما     نفر کمه در برخمی از ویژگمی    12تا  8ی کانونی م موال از ها گروه (.1999 2 باربر
همای سماختار نیافتمه و نیممه      شود و االب از مصماحبه  ند  تشکیآ میهست  موروع مورد بپر سهیم
خبمرا آشمنا    8(. گروه کانونیِ این تپیی    متشمکآ از  1385شود )هومن   ساختار یافته استفاده می

 گذاری عمومی بوده است. مشی به مباحر اشتاال زنا  و خط

شود. این نموع   م رفی میتفسیری -در توریح مرحله دوم پژوهب  مدلسازی ساختاری
سازی  الگویی مناسب برای تپلیآ تأثیر یک عنصر بر دیگر عنانر است. به بیا  دیگمر   مدل

سمازی   تموا  بمر پیدیمدگی بمین عنانمر البمه کمرد. ممدل         ابزاری اسمت کمه بوسمیله آ   ممی    
همای گروهمی    تفسیری  مدلی تپلیلی است که در آ   تصمیم بر مبنای ریماوت  -ساختاری
ای بین عنانر و مود دارد  و در نمورت مثبمت بمود   مواب       آیا رابطهشود که:  یگرفته م

ها چگونه است  از طرد دیگر  مدل ساختاری است  بمه ایمن م نمی کمه سماختار       ارتبا  آ 
ای از روابط پیدیده بین عنانمر ارتبماس گردیمده اسمت و در نهایمت       کلی بر اساس مجموعه

و ساختار کلی در یک مدل گرافیکی مجسم شمده   مدلسازی است ی نی اینکه روابط عنانر
 است. مراحآ این روش به شر  زیر است:

  ت یین متایرها 

 )3 ساخت ماتریس ساختاری روابط درونی متایرها )خودت املی اولیه   
 4 ساخت ماتریس دستیابی 

 بندی عنانر ماتریس دستیابی  سطح 

 .)رسم مدل )نمودار 

 شمود  یم شروع ییرهایمتا ییشناسا با یریتفس -یساختار یساز مدل :رهایمتا نییت . 1
 از ایم  مورموع  اتیم ادب مطال مه   یطر از رهایمتا نیا. باشند یم موروع ای لهئمس به مربو  که

                                                                                                                                        
1. Corbetta 
2. Kitzinger & Barbour 
3. Structural self-interaction matrix )SSIM( 
4. Reachability matrix 
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 .دیآ یم بدست خبرگا  با مصاحبه  یطر
باشمد   یمم  رهما یبه اب اد متا یسیماتر :رهایمتا یروابط درون یساختار سیماتر ساخت. 2
 یشموند. آنگماه روابمط دو بمه دو     یذکمر مم   بیم بمه ترت  رهایسطر و ستو  اول آ   متاکه در 
 باشد:  یم ریبه نورت ز سیماتر نیا یشوند. شکآ کل یم  مشخص ییتوسط نمادها رهایمتا

 SSIM سیماتر: 2شکل

 
 شود: های زیر استفاده میی ت یین روابط بین عنانر از نمادبرا
V           متایرI  سطر( بر متایر(J تأثیر دارد ) ستو(  
A          متایر J  ستو ( بر متایر(I  تأثیر دارد )سطر( 

X           متایرهایI  وJ رابطه  در رسید  به همدیگر کمک می( کنندI  وJ  )دو طرفه است 

O          های متایرI  وJ ای با هم ندارند. رابطه 
سماختاری روابمط    سیمماتر  روابط ینمادها آیتبد بایی: نها یافتیدر سیماتر ساخت. 3

. دیرسم  یابیدست سیبه ماتر توا  می ریبر حسب رواعد ز کیبه اعداد نفر و  درونی متایرها
 :(2006 و همکارا   صآیباشند )ف یم ریرواعد بصورت ز نیا

( م مادل  i,j)Rبموده و   SSIM( ام مماتریس  i,j( م ادل مؤلفمه ) i,j)Ssاگر فرم کنیم که 
 پذیرد:  ( ام ماتریس دستیابی باشد   ایگزینی طب  روابط زیر انجام میi,jمؤلفه )
 اگر (i,j)Ss = V   آنگاه   (i,j)R =1    و   (j,i)R = 0 

 اگر   A =(i,j)Ss  آنگاه   (i,j)R = 0   و    (j,i)R = 1 

 اگر  (i,j)Ss = X     آنگاه   (i,j)R = 1  و    (j,i)R = 1 

 اگر  (i,j)Ss = O       آنگاه   (i,j)R = 0 و    (j,i)R = 0 

 شکآ کلی ماتریس به این نورت خواهد شد:
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 یينها يافتیدر سی: ماتر3شکل 

 

 /یابیدسمت  د)مجموعم  یخرو م  دمجموعم   مرحلمه  نیم ا در :یابیدست سیماتر عنانر یبند سطح. 4
 کیم هر یبمرا  2(یمیدمات دمجموع /ازین بیپ د)مجموع یورود همجموع زیو ن 1(یافتیدر دمجموع

 یبمرا  یخرو م د مجموعم . شمود  یمم  اسمتخراج   شده سازگار یابیدست سیماتر یرو از رهایمتا از
 آممد   بو مود  در کمه  ییرهما یمتا ریسا انیمام به ریمتا آ  خود از است عبارت خا  ریمتا کی

 ریسما  انیممام  بمه  اسمت  ریم متا آ  خمود  شامآ ریمتا هر یبرا یورود دمجموع. اند داشته نیب آ 
 همر  یبمرا  یورود و یخرو م  دمجموعم  نیمی ت  از پس. اند داشته نیب آ  جادیا در که ییرهایمتا
 .  شوند یم ییشناسا ریمتا هر یبرا یورود و یخرو  دمجموع در مشترک عنانر ر یمتا

پس از ت یین مجموعد خرو ی  ورودی و مشترک برای هر متایر نوبت به ت یین سطح 
شما  یکمی اسمت  در     رسد. متایرهایی که اشتراک مجموعمد خرو می و ورودی   متایرها می

شموند   ی به عنموا  متایمر سمطح بماال مپسموب ممی      ریتفس-یساختار یمدلسازسلسله مراتب 
باشمند. پمس از شناسمایی متایمر      دیگمر ممؤثر نممی    بطوریکه این متایرها در ایجاد همیچ متایمر  

شود. این تکرارها تما زممانی    باالترین سطح  آ  متایر از لیست سایر متایرها کنار گذاشته می
کنمد. سمطو  شناسمایی شمده در سماخت       ادامه پیدا می  که سطح همه متایرها مشخص شود

 کنند. مدل نهایی به ما کمک می
 تیم اسماس اولو  و بمر  رهما یمتا سمطح  اسماس  بمر  مرحلمه  نیا در )نمودار(: مدل رسم. 5

 یابیدسمت  سیمماتر مبنمای  و آنگماه بمر    شمود  یمم  میترسم  نیاز باال به پمائ    نموداربدست آمده
 شود. میخطو   هت دار مشخص  با رهایمتا نیسازگار شده روابط ب

                                                                                                                                        
1. Reachability set 

2. Antecedent set 
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 ها یافته

اشتاال زنا  مبتنی بمر  های رف  مشکآ  مشی ی که عبارتند از خطن ر میپژوهب  مفاه نیدر ا
بنمدی در گمروه کمانونی متشمکآ از      و  مم   یا مطال مات کتابخانمه    ی  از طرادراک مشکآ

ابمزار   نیتمر  یاسمت. انمل   دهیم گرد یآور  مم   م ی از خبرگا  و ناحبن را  این حموزه   
ای  بما مطال مات کتابخانمه   . در مرحله اول بودپژوهب  پرسشنامه  نیاطالعات در ا یگردآور
های رفم  مشمکآ    مشی خط ی در رالب گروه کانونی و استفاده از خبرگا  دانشگاه گسترده

 : شناسایی شد 1اشتاال زنا  مبتنی بر ادراک مشکآ  مطاب   دول 

 زنان اشتغال اضطرار رفع یها يمش خط: 1جدول 

 توضیح مشي خط ردیف

 تقاضا  وتعد 1
 شودا توجه عرضه بر که آن از ش ب زنانا یبرا شغ  یتقاضا   عرضه تناسب جه 

 .کرد  وتعد را تقاضا س وبا یم

2 
 یدار خانه یساز گلتیان
 شغ  عنوان به

 جه  الزم...    یا یه ب ایمال یما  ومیا   یفرمنگ ایاجتیاع اقتضائام تحقق
 .مردان   زنان ذمم در شغ  کو عنوان به خانه کارِ یتلق جادوا

3 
 در یجوزدگ از ز پرم

 شغ  انتخاب

 کار انگاشتم مطلق ارز  مورد در جامعه یعیوم جو ر  تغ   یمدساز ایساز عرا
 داش  منزل از ر ن ب کار قصد ویبانو اگر که یا گونه به زنان یبرا منزل از ر ن ب

 قرار یاجتیاع یما انوجر قدرم پرتو در آنفه نه کند چنان   عقون   اراده بر یمبتن
 .گردد یرفتار م چن به مضطر   داده دس  از را خود   عقون   ار اخت ارادها گرفتها

4 
 جادکنندهوا عوام  مذا

 یاجتیاع اضطرار

 اشتغال جه  اضطرار موجد یاقتصاد ت یمال   یر ان ت یاجتیاع عوام  ویشناسا
   مدارس از اعم   ترب م تعل مراکز   ما رسانه. یمقتض نحو به ما آن رفع   زنان

 یاجتیاع اضطرار موا یر ان ت یاجتیاع عل  رفع در یا عیده سهم...    ما دانشگاه
 در گوناگون یرامفارما قوطر از زنان یمال م تأم با ز ن ید لت متنوع ینهادما   دارند

 .نیود خوامند مرتلع را آن یاقتصاد یما عل  منزلا بستر

 آگامانه کنش مدح 5
 به افعال تحقق یست مفان یمباد از گذار با یآدم رفتار در   عقون نیودن رنگ پر

 در فاع    ن که مگر آن ادستا رد محقق نخوامد شد موا انهدوگرا  وغا یمباد سی 
 .گردد ر شم   بارز فع ا انجام

 .یخانگ مشاغ  یتقاضا یبرا زنان در یساز ذائقه یخانگ مشاغ  جوتر  6

 یفعل مسم م  تب 7

   ن م چن مم. یاجتیاع مسم فع  مورد در یمصداق   یملهوم شبهام دفع   رفع
 در یمصداق   یملهوم شبهام که بود خوامد اثربخش یزمان ز ن خود  یبرا فاع 
 مم   مسم فع  فوتعر مم یعنو باشدد شده مرتلع ا  یبرا یاجتیاع مسم فع  مورد

 .گردد م  مب متنوع طوشرا به بسته آن متعدد قومصاد

و  یاثرگممذارروابممط  نیممیبممه من ممور ت  یا در پرسشممنامه همما یمشمم خممط نیمما م در مرحلممه دو
 خبرگما   از نفمر  10 اریاخت در یریتفس -یساختار یساز مدل کردیرو از استفاده با یریاثرپذ
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 آ یم داشتند  به من مور تکم  یو عمل یتسلط علم  یکه بر موروع تپی یاتیعمل و یدانشگاه
 یبنمد    م  یریتفس یساختار یساز ررار گرفت. اطالعات بدست آمده بر اساس روش مدل

  .شد آیتشک یینها یساختار یخودت امل سیماتر و
پس از تشکیآ ماتریس خودت املی  از طری  تبدیآ نمادهای روابط ماتریس بمه اعمداد   

توا  بمه مماتریس دریمافتی اولیمه      نفر و یک برحسب رواعد و روانین توریح داده شده  می
پمذیری در روابمط    دریافتی اولیه و با دخیآ کمرد  انتیمال  دست پیدا کرد و از طری  ماتریس 

تموا  مرحلمه ب مدی از     دسمت آورد. بمدین ترتیمب  ممی    رها  ماتریس دریافتی نهایی را بمتای
رمدرت   2ی را انجمام داد.  مدول   ریسم تف-یسماختار  یساز مدلشناسی  مراحآ ا رای روش

 دهد.   مینفوذ  و وابستگی هر متایر را در ماتریس دریافتی نهایی نشا

 یينها يافتیدر سیماتر: 2 جدول

 نلوذ 7 6 5 4 3 2 1 ر متغ

1 1 1 1 1 0 1 0 5 

2 0 1 0 0 0 0 0 1 

3 0 1 1 0 1 0 0 3 

4 1 1 1 1 0 1 0 5 

5 1 1 1 1 1 1 0 6 

6 1 1 1 1 0 1 0 5 

7 1 1 1 1 1 1 1 7 

  1 5 3 5 6 7 5 ی ابستگ

شناسی پژوهب بیا  شمد و نیمز    خرو ی که در روشهای ورودی و  پس از تشکیآ مجموعه
شود. در این گام  متایرهایی که  بندی مدل پرداخته می ی مشترک  به سطح  تشکیآ مجموعه

ها کامال مشابه باشند  در بماالترین سمطح از سلسمله مراتمب      مجموعه خرو ی و مشترک آ 
در ایجاد هیچ متایر دیگمری  که این متایرها  گیرند  به طوری مدل ساختاری تفسیری ررار می

دهنده سطح ب دی سیستم  ا زای باالترین سمطح   مؤثر نیستند. به من ور یافتن ا زای تشکیآ
شود و عملیات مربمو  بمه ت یمین ا مزای      آ  در مپاسبات ریاری  دول مربو  حذد می

ایمن عملیمات تما آنجما     شمود.   سطح ب دی مانند روش ت یین ا زای باالترین سطح انجام ممی 
شموند. در تپییم     دهنده کلیه سمطو  سیسمتم مشمخص ممی     شودکه ا زای تشکیآ کرار میت

نویسمی  نتیجمه     دول سطح بندی متایرها انجام شده است  که به دلیآ خالنه 5حارر طی 
 خالنه شده است. 3این پنج  دول در  دول 
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 یریتفس-یساختار یمدلسازسطوح در سلسله مراتب  نیی: تع3 جدول

 یورود مجموعه يخروج مجموعه عوامل
 مجموعه

 مشترک
 سطح

 عنوان به یدار خانه یساز گلتیان
 شغ 

 سوم 1-4-6 1-4-5-6-7 1-2-3-4-6

 ا ل 2 7-6-5-4-3-2-1 2 تقاضا  وتعد

 د م 5-3 7-6-5-4-3-1 5-3-2 شغ  انتخاب در یجوزدگ از ز پرم

 اضطرار جادکنندهوا عوام  مذا
 یاجتیاع

 سوم 1-4-6 1-4-5-6-7 1-2-3-4-6

 چهارم 5-3 7-5-3 6-5-4-3-2-1 آگامانه کنش مدح

 سوم 6-4-1 7-6-5-4-1 6-4-3-2-1 یخانگ مشاغ  جوتر 

 پنجم 7 7 7-6-5-4-3-2-1 یفعل مسم م  تب

دهنمده   ترین سطح ررار گرفته و نشما   بر اساس  دول فوق  عامآ تبیین حسن ف لی در پایین
تپیی  اسمت. عاممآ ممد  کمنب آگاهانمه در سمطح        همیت باالی این عامآ در تبیین مسئلها

داری به عنوا  شاآ  حذد عوامآ ایجادکننمده   سازی خانه چهارم و همدنین عوامآ گفتما 
تمرین عواممآ در    ارطرار ا تماعی و ترویج مشمااآ خمانگی در سمطح سموم از  ملمه مهمم      

ین  بیمانگر  سازی ساختاری تفسیری شناخته شده و به علت رمرار گمرفتن در سمطو  پمای     مدل
 ردرت نفوذ باالی این عوامآ در عوامآ سطح باالتر و نیز تبیین مسئلد تپیی  است.

با تو ه به سطو  هریک از عوامآ و ماتریس دریافتی نهایی  مدل اولیه سماختاری تفسمیری   
ترتیمب  توا  رسم کرد. به همین من ور  ابتمدا متایرهما را بمه     ها می پذیری را با در ن ر گرفتن انتیال

شوند. در تپیی  حارر متایرهما در پمنج سمطح رمرار      سطو  بدست آمده از باال به پایین تن یم می
ترین سطح با بیشمترین رمدرت نفموذ و عاممآ ت مدیآ       اند که عامآ تبیین حسن ف لی در پایین گرفته

 اند. تیارا در باالترین سطح با کمترین ردرت نفوذ و بیشترین وابستگی ررار گرفته
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 یریتفس یساختار یينها مدل: 4شکل 

 

 گيری بندی و نتيجه جمع

اسمتفاده شمده اسمت     2و وابسمتگی  1های پژوهب از مماتریس رمدرت نفموذ     هت تپلیآ یافته
(. 1995  شمرما  گوپتما و سوشمیآ    1990  ساکسمنا  سوشمی و ورات   1994)مندال و دشموخ

3متایرهای ماتریس ردرت نفوذ و وابستگی
نمایب داده شمده   5حارر که در شکآ پژوهب  

شموند. دسمته اول شمامآ     است بر اساس ردرت نفوذ و وابسمتگی بمه چهمار دسمته تیسمیم ممی      
ی دارند. ایمن متایرهما نسمبتاً    است که ردرت نفوذ و وابستگی ر یف 4"متایرهای خودمختار"
دارنمد )راوی   باشند و ارتبا  کم و ر یفی با سیستم و سایر متایرهما   متصآ به سیستم میایر

5"متایرهای وابسته"(. 2005شانکار و تیواری  
دومین دسته هستند که ردرت نفوذ کمم ولمی    

که از ردرت نفموذ  یا پیوندی هستند  "متایرهای متصآ"وابستگی زیادی دارند. سومین دسته 
 نیم ا یبر رو یهرگونه عملاین متایرهای ایرایستا  برخوردارند. در وار    ییباال یو وابستگ

                                                                                                                                        
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) 

 

 

 تب  م مسم فعلی

 مدح کنش آگامانه

یاجتیاع اضطرار کننده جادوا عوام  مذا شغ  عنوان به یدار خانه یساز گلتیان   تر وج مشاغ  خانگی 

 پرم ز از جوزدگی در انتخاب شغ 

 تعدو  تقاضا
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چهمارمین دسمته متایرهمای مسمتیآ یما      . شمود  یمم و سیسمتم   رهما یمتا ریسا رییباعر تا رهایمتا
کمه از   ییرهما یمتا .باشمند  ممی ند که دارای ردرت نفوذ بماال و وابسمتگی رم یف    هست نفوذی

 .شوند یم دهینام یدیکل یرهایبرخوردارند  انطالحاً متا ییردرت نفوذ باال

 يوابستگ -قدرت نفوذ لیتحل سیماتر: 5 شکل

      7 7 

   5    6 

       5 

 4 مستق    6 4 1 یوند پ

       3 

 3      2 

 1 خودمختار     ابسته 2

7 6 5 4 3 2 1  

 

مشخص است  هیچ یک از عوامآ بدست آمده در گروه اول رمرار   5همانطور که در شکآ 
پژوهب است. حیور عواممآ   نده اهمیت همه عوامآ در تبیین مسئلهده نشا اند و این  نگرفته

دهنمده اثرپمذیری    ت دیآ تیارا و پرهیز از  وزدگی در انتخماب شماآ در ناحیمه دوم  نشما     
ای کمه در ناحیمه سموم     تر از خود است. چهار مؤلفمه  باالی این عوامآ از عوامآ سطو  پایین

هما عواممآ پیونمدی     و وابستگی باالیی برخودارند و به آ اند  همه از ردرت نفوذ  ررار گرفته
شمود. در شمکآ    ها می شود  هرگونه تاییر در این عوامآ مو ب تاییر در سایر مؤلفه گفته می

اند. در  حانآ از مدلسازی ساختاری تفسیری نیز این عوامآ در سطح دوم و سوم ررار گرفته
م ررار گرفته است بمه عنموا  متایمر مسمتیآ     نهایت عامآ تبیین حسن ف لی که در ناحیه چهار

شود و دارای باالترین ردرت نفوذ و کمترین تأثیرپذیری است. ررار گمرفتن ایمن    شناخته می
آ و اهمیمت  دهنده کلیدی بود  ایمن عامم   عامآ در ناحیه چهارم و در باالترین نیطه آ  نشا 

 تپیی  است. زیاد آ  در تبیین مسئله
میولد اشمتاال زنما  میولمد نمرم ا تمماعی بموده و راهکارهمای         رسد نتیجه به ن ر میدر 

باشد. گمذار از نگماه سمطپی و نموری بمه       تجویزی و سخت برای این مشکآ  راهگشا نمی

 ی ابستگ سطح

طح
س

 
وذ

نل
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ای آ   مما را در حمآ    اشتاال زنا  به سوی نگماهی عمیم  و بنیمادین و انکشماد علمآ ریشمه      
عنموا    ی ا تمماعی دارد و بمه  ا ا تماعی این مشکآ  مستانی خواهد نمود. مشکلی که ریشمه 

کند در بستر و از طریم    ارطرار ا تماعی  اختیار و عیالنیت را از انسا  سلب یا منپرد می
بدیآ ا تماع  به هما  میزا  که مؤثر در ایجاد  ریما    ا تماع نیز حآ خواهد شد. ردرت بی

ایشما  در   توانمد مشمو ق   گر زنا  به سمت پذیرش مشااآ ا تماعی است می عمومی هدایت
 پذیری در مپیط خانه و خانواده نیز باشد.  ولیتمسو

نتایج پژوهب حارر بر حیور و یا عدم حیور زنما  در ا تمماع تأکیمد نمدارد  بلکمه      
سخن در آ  است که زنا   ام ه باید بتوانند آزادانه و به دور از هرگونه ارطرار ا تمماعی  

سمازی و   آنما  نبایمد از طریم  عمرد     در خصو  نوع ف الیت خود تصمیم بگیرند و تصمیم
مدسازی تپت تأثیر ررار بگیرد. لذا ن ام اسالمی ملزم به رف  ارطرار ا تماعی از سمر زنما    

اشتاال است تا بتوانند به دور از هر گونه  وزدگی  آگاهانه تصمیم گرفته و شماآ    در حوزه
 متناسب با شأ  خود را برگزینند.
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