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 زنان ی حوزه در فرصتها به تهدیدها تبدیل راهکارهای بررسی

 نویسنده مقاله : صبا رامین فر

 کردستاناستان سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان 

Mail:saba83.raminfar@yahoo.com 

TEL: 09183708256 – 08733246189 

Discussing strategies to convert threats into opportunities 

in the field of women 

Abstract 

The main objective of this study was to evaluate strategies for turning threats into 

opportunities in the field of women. The study of scientific research - extension services 

and has been developed in order to increase information and knowledge, dear readers. 

In this research, literary expression and concepts related to our research. After analyzing 

the data found that women that are sensitive in terms of morale must further 

advancement 
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 چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصت ها در حوزه ی زنان می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات 

به بیان ادبیات و ترویجی بوده و در جهت افزایش اطالعات و دانش خوانندگان گرامی تدوین شده است. لذا در این پژوهش  –علمی 

حقیق پرداخته ایم. برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای مانند مراجعه به سایت ها مفاهیم مرتبط با موضوع ت

مصاحبه با افراد صاحب نظر استفاده  و پایگاه های اطالعاتی معتبر، مراجعه به کتابخانه و مطالعه کتب مرتبط با این موضوع، همچنین

ده دریافتیم که بانوان به لحاظ روحیه ی حساسی که دارند باید زمینه پیشرفت و ترقی آمشده است. بعد از تحلیل داده های بدست 

 هر چه بیشتر آنها از جانب خانواده و به ویژه مسئولین جامعه فراهم گردد.

 تهدیدات، فرصت ها، حوزه ی زنان :واژه های کلیدی
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 مقدمه 

 به فرهنگی- علمی فعالیتهاي ي عرصه جمله از را بشري فعالیت هاي عرصه تمامی اخیر ي دهه سه در که است مفاهیمی جمله از1شدن جهانی

 از گذر ي زمینه بیستم قرن دوم ي نیمه در اطالعات انقالب پیدایش و ارتباطات ي عرصه در تکنولوژي تحول سیر .است داشته مشغول خود

 را آن ساکنان که گردید دهکده یک به جهانی عرصه تبدیل و جهان شدن کوچکتر موجب امر این و ساخته فراهم را ملی- جغرافیایی محدودیتهاي

 (.1390)مظاهري و رحمانی،  است داده قرار دیگر یک با مستقیم ارتباط در

 بر زندگی در نقشهاي متعددي زنان سو دیگر از (.2003)شاهرخی،   است اجتنابناپذیر شغلی امري و اجتماعی محیط هاي در زنان حضور امروزه

 ایجاد مستعد را آنها و داده قرار جدي تعارض در معرض را شاغل زنان خانه، از خارج فعالیت کنار در خانواده زنان در وظایف انجام دارند. گاهی عهده

 (.2012، 2شندبایگ و جوزپمینماید ) روحی و جسمی آسیب تنش و

. با وجود عدم تمایز جهانی شدن فرایند به ظاهر غیر قابل اجتنابی است که فرصت ها و تهدیدهاي زیادي را فراروي کشورهاي دنیا قرار داده است

 (.1389پشدوزباشی،  وزنان آثار جهانی شدن را با گستردگی بیشتري تجربه می کنند )نصرالهی میان زن و مرد در جهانی یکپارچه، به نظر می رسد 

 زنان که است واقعیت این و دغدغه هاي بسیاري دارند قشر این اما است شده آشکار خوبی بهنیز  جامعه در رسانه پنهان نیمه عنوان به زنان حضور

 حاکم شرایط. کنند یم بندي تقسیم فرزندان تربیت و داري، همسرداري خانه وظایف اي، حرفه امور به رسیدگی براي را زمان همیشه و تنها خبرنگار

 مضاعفی بار آنان شتغالا بلکه است نشده کاسته زنان دیگر هاي مسئولیت از تنها نه که است از آن حاکی دنیا نقاط بیشتر در شاغل زنان زندگانی بر

 بخش قابل که تاس تغییراتی جمله از اجتماعی مشارکت افزایش و کار و کسب عرصه به ورود تحصیالت، سطح ارتقاء. افزوده است دوششان بر را

 یادشده، تحوالت. است آورده همراه را به جدیدي چالشهاي و فرصتها آنان براي فرایند این. کرده اند تجربه اخیر سالهاي طی ایرانی زنان از مالحظه اي

 در زنان نقش یسنت بندي تقسیم شده موجب جدید اجتماعی ایفاء نقشهاي. است داده قرار ثیرات تحت را مختلف امور به نسبت زنان گیري موضع

 آن به که امعه ايجي  توسعه در آنان نقش زنان، فردي و شخصی هاي مندي بهره افزایش با همچنین .نماید تغییر جامعه و کار سازمان خانواده،

 در ثريوقش من شرقی جنوب آسیاي اسالمی جوامع در زنان مشارکت و حضور دهد می نشان جدید هاي داده چنانچه. است بیشترشده دارند، تعلق

 (.79-80: 1387داریاپور،  و جواهري) است داشته جوامع آن یافتگی توسعه تعمیق و گسترش

 اثرات بر روز هب روز و شده اجتماعى زوایاى حیات تمامى شگرفى در تحوالت موجب ارتباطى جدید هاى فناورى وگسترش توسعه اخیر، هاى دهه در

 (.21: 1383شود )وبستر،  مى افزوده آن

 چگونگى سازوکارهاى از یافتن دیگر آگاهى سوى از و آثار این مختلف شناخت سطوح مستلزم سو یک از راهبردي، تحوالت این هاى پیامد شناخت

 جدیدى رویکرد هایى چالش چنین با براى رویارویى. سازد مى رو روبه چالش نوعى با را جامعه نهایت در که است تهدیداتى و ها گیرى فرصت شکل

                                                           
1 Globalization  
2 Shanbhag & Joseph 
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 توجه سازمان، مورد محیط مطالعه نگرشى چنین در. است متمایز سنتى امور اداره از حدودى تا گرفته که شکل نوین هاى سازمان مدیریت در

 تهدیدات و ها فرصت. گردند مى تعیین سازمانى برون و درون هاى محیط تحلیل انجام اساس بر تنظیمى هاى برنامه و اهداف و گیرد مى قرار بیشترى

 مسایل تعریف ضمن تا دهد ارشد مى مدیران به را فرصت این سازمان درون در شده شناخته هاى قوت و ها ضعف مقابل سازمانى در برون محیط

 (.1388نمایند )امیري، عبدالرضا،  ارائه سازمان جایگاه ارتقاء و براى حفظ را بلندمدتى هاى حل راه سازمان روى پیش راهبردى

م نظري تحقیق پرداخته هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی راهکارهاي تبدیل تهدیدها به فرصت ها در حوزه ي زنان می باشد. لذا به بیان مفاهی

تی که نماییم. تهدیدا و در این راستا درصدد برآمدیم فرصت هاي پیش روي بانوان را افزایش داده و از همه ي این فرصت ها به نحو احسن استفاده

 زنان جامعه را تهدید می نماید شناساي کرده و سعی کنیم تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل نماییم. 

 پژوهش و پیشینه ی مبانی نظری 

 فرصت ها، تهدیدات 

 و نشر اطالعات حاصله ي درباره يارزیابی شیوه ي بررسی محیطی است که عبارت است از نظارت،  از استفاده سازمانها، وضعیت شناخت راههاي از

 می کار به سازمان بلندمدت سالمت تامین و راهبردي شوکهاي از براي جلوگیري که است ابزاري و سازمان ثروم و کلیدي افراد میان سازمانی محیط

یا خدمات،  تولید مالی، امور بازاریابی مدیریت، مانند درونی و تکنولوژیکی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، نیروهاي بیرونی مانند عواملی با سازمانها. رود

 است 4Swotتحلیل از استفاده عوامل، اینشناخت  متداول شیوه هاي از. دارند سروکار رایانه اي اطالعات سیستم ( وR and D) 3تحقیق و توسعه

 مقایسه ي و عوامل بررسی امکان روش، این(. 1390علی احمدي و همکاران، سازمان است ) یک تهدیدهاي و فرصتها ضعفها، قوتها، معرف که

 وجود به سازمان قوت هاي و ضعفها با همراه را بیرونی محیط موقعیتهاي و تقاضاها فرصتها، سازمان، به آسیب زننده جنبه هاي و تهدیدها تنگناها،

 با مقابله براي الزم و اقدامات یافت دست توان می سازمان هر فراروي چالش هاي و مسایل از فهرستی به عوامل این شناخت و بررسی با می آورد.

 (.1390؛ فرد آر. دیوید: 1390کرد )علی احمدي و همکاران،  اجرا و بینی پیش را آنها

شخص  ته هايخواس انجام به را خود آن طرف مقابل موجب به که خود مقابل طرف بر شخص سلطه ي یک و نفوذ میزان از است عبارت طلبی فرصت

 می آن و دهند می نجاما خواهد او می که را چه آن و آیند می در او چنگ در دیگران طرف مقابل، بر شخص نفوذ میزان افزایش با. نماید می متقاعد

 نه و دهند انجام ه بایدک است کاري و وظیفه ها آن اساسی توجه و دارند به برد تمایل باال طلبی فرصت ویژگی با افراد. است توقع داشته او که شود

می نمایند  ستفادها ابزار یک عنوان به هدف به براي رسیدن خود، سلطه تحت افراد از خود وظیفه انجام ها براي آن راستا، این در. دیگر چیز

 (.1388)فرهنگی:

                                                           
3 Research and development 
4 Strengths, weaknesses, opportunities, threats 
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تقاي کیفیت ارتوسعه یافتگی هدفی است که هر کشوري براي رسیدن به آن تالش می کند. ارزش هاي اساسی توسعه ي پایدار را می بایست در 

سترسی زنان مانند مردان زندگی یعنی توانمندسازي زنان و مردان جست و جو کرد. از مواردي که توسعه یافتگی را تحت  تاثیر قرار می دهد، امکان د

 (.1382به فرصتهاي برابر، کسب امنیت اقتصادي و رفع فقر از آنان است )فروزان و بیگلریان، 

 تعارض در معرض را شاغل زنان خانه، از خارج فعالیت کنار در خانواده زنان در وظایف انجام گاهی .دارند عهده بر گیزند در نقشهاي متعددي زنان

 .(2012،  5شنباگ و جوزپمی نماید ) روحی و جسمی آسیب تنش و ایجاد مستعد را آنها و داده قرار جدي

 ما کشور در .است معیوب چرخه دچار یک شغلی محیطهاي در عمومی زنان سالمت تعیین مورد در علمی اطالعات و جمع آوري تحقیقات انجام

 تحقیقات انجام رايب کافی انگیزه و شده خطرهاي موجود ماندن ناشناخته و حوزه این در اندك به تحقیقات منجر زنان، کار محیط بودن ایمن فرض

   (.2003شاهرخی، ایجاد نشده است )

 و توجه نیازمند و بوده تماس در کار زیان آور محیط عوامل با مردان حد در زنان که دهد می نشان انجام شده مطالعات نتایج که است حالی در این

 (.2013و همکاران،  6یومراقبت بیشتري هستند )

بردهاي رسانه اي به نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت با تشریح انواع راهطاهر روشندل اربطانی در پژوهشی با عنوان دکتر 

در جهت ایجاد رسانه  فوق فعال در تبدیل بحران به فرصت پرداخته و راهکارهایی براي سیاستگذاران و مدیران رسانه ي ملیتبیین نقش رسانه هاي 

 اي با ویژگی هاي یاد شده ارائه می دهد.

 تدوین سوى به مىاطالعاتى: گا نوین هاى فناورى ظهور از ناشى تهدیدات و ها فرصت نگ دکتر عبدالرضا امیري در پژوهشی با عنوان مطالعهسره

 تلفن و ماهواره نترنت،ای اطالعاتى مانند نوین هاى فناورى ظهور از ناشى انتظامی امنیتی جدید تهدیدات و ها ي فرصت ناجا به مطالعه در راهبرد

 استنباطى و توصیفى ارىهاى آم روش از آنها آزمون براى که دهند مى تشکیل را مطالعه این محور فرضیه ناجا پرداختند. سه عملیاتی محیط در همراه

 خبرگان و ناجا رشدا آمارى مدیران ي جامعه. باشد مى مدارك و به اسناد مراجعه و پرسشنامه اطالعات گردآورى ابزارهاى. است گردیده استفاده

 40 تعداد کوکران فرمول اساس بر سپس و شده استفاده ساده تصادفى روش از نمونه انتخاب براى که اند بوده 1387سال در تحقیق موضوع به آشنا

 به ناجا راهبردى یطمح در تهدیدات جدیدى و ها فرصت اطالعاتى، نوین هاى فناورى ظهور با دهد مى نشان تحقیق هاى یافته .گردیدند انتخاب نفر

 راهبردهايه، به ترتیب مطرح می نماید که پاسخگویان از بین راهبردهاي پنج گان را نوین راهبردهاى از استفاده لزوم تغییرات این. آید مى وجود

 راهبرد می دانند.وع ن ترین مناسب ( را1/2(و مداخله گرایانه )2/2، جرم انگاري)9/2(، همکاري هاي بین المللی )5/3(، پیشگیرانه )3/4ترکیبی )

پژوهشی با عنوان چالش ها و فرصت هاي فیس بوك در بازتاب جهانی انقالب  1394سید مهدي ساداتی نژاد و  سید محمد حسین اکرمیان در سال 

الش هایی که می ارائه داده اند. هدف از این پژوهش آن است که با شناخت قابلیت هاي فیس بوك و چاسالمی با تاکید بر سرمایه اجتماعی پاتنام 

                                                           
5 Shanbhag & Joseph 
6 Yu 
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ک فرصت در تواند ایجاد کند با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام این شبکه ي اجتماعی را در بحث بازتاب هاي جهانی انقالب اسالمی ایران ی

تحلیلی با ارائه ي  –نظر بگیرد و با مشخص ساختن امکانات و توانمندي هاي آن در شکل دهی به سرمایه اجتماعی مخاطبانش با روش توصیفی 

فراهم آورد تا این شبکه ي اجتماعی نتایجی کاربردي براي نظام ایران را با استفاده از این شبکه راهکارهایی شرایط بازتاب جهانی انقالب اسالمی 

 جمهوري اسالمی ایران داشته باشد.

به بررسی خدیجه سفیري و الهه ایمانی در تحقیقی با عنوان تحرك اجتماعی بین نسلی زنان در تهران با تاکید بر دسترسی به امکانات و فرصت ها، 

 تحرك اجتماعی بین نسلی زنان شهرنشین تهرانی می پردازد. در این مطالعه تحرك اجتماعی بین نسلی دختران )نسل جدید(  نسبت به مادرانشان

با شاخص هایی چون سطح تحصیالت، تعداد فرزندان، سن ازدواج، منزلت شغلی و تصمیم گیري در انتخاب همسر سنجیده شده است. همچنین 

ي عوامل موثر بر تحرك اجتماعی بین نسلی زنان نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که نسل دختران نسبت به نسل مادران و مادربزرگ هایشان دارا

جتماعی صعودي بین نسلی بوده اند. مقایسه ي نمرات شاخص هاي تحرك اجتماعی در هر نسل بیانگر باالتر بودن نمره ي تحرك تحرك هاي ا

پیش از خودشان بوده و در میان عوامل موثر در نسل دختران، درآمد والدین مهم ترین اجتماعی دختران نسبت به مادران و مادران نسبت به نسل 

ر متغیرهاي مستقل به خود اختصاص داده است در حالیکه در نسل مادران آن ها نسبت به مادربزرگ ها سن ازدواج مهم ترین نقش را در میان سای

 نقش را ایفا می کرد.

و ...(،  LCخدمات )کارمزد ضمانتنامه،  ارائه کارمزد محل از درامد کسب براي ملت بانک سنجی ظرفیتحسن عرب عامري در تحقیقی با عنوان 

( ارائه کرده است. در این AHPو تکنیک اولویت بندي  SWOTظرفیت )با استفاده از مدل  مدیریت مناسب الگوي وارائه سود آوري بر اکیدبات

 مقاله، اول بخش در. است کرده آوري جمع اي کتابخانه و مطالعات علمی و خبرگان با مصاحبه روش دو به را خود نیاز تحقیق محقق اطالعات مورد

و  IFE درونی عوامل ارزیابی ومدلهاي SWOTریزي استراتژیک  برنامه مدل از ملت بانک خدمات کارمزد از حاصل هاي درآمد ظرفیت تعیین براي

، بانک ملت به ترتیب به ترتیب نمره ي EFEو بیرونی  IFEارزیابی عوامل درونی مدل است. به این دلیل که در  کردهاستفاده   EFEعوامل بیرونی 

به منظور کسب درآمدهاي غیر  خدمات ارائه زمینه در خود مناسب ظرفیت از بکارگیري در بانک این این بنابررا کسب نموده است.  75/1و  25/2

به عنوان استراتژي اصلی بانک انتخاب شده است.  WTاز میان استراتژي هاي پیشنهاد شده در این تحقیق استراتژي تدافعی مشاع موفق نبوده است. 

اولویت  AHPعامل اصلی براي  استراتژي تدافعی توسط محقق پیشنهاد شده است. به جهت هزینه زا بودن عوامل محقق آن ها را به روش  12حدود 

 بندي نموده است.

 روان سالمت وضعیت در پژوهشی با عنوان بررسی 1394در سال  مومنیان سمیه زاده، مبینی وجیهه عرب، خندان، زهرا محمد کوهپایی، علیرضا 

قم  استان مختلف سازمانهاي در شاغل زنان روانی و فیزیکی سالمت : فرصت ها و چالش ها به بررسی1393سال  در قم استان صنایع در شاغل زنان

پرسشنامه  شامل مورد استفاده ابزار. گردید اجرا صنعتی /سازمانی گروه 9 در شاغل زنان از نفر 157 میان مقطعی مطالعه پرداختند. این 1393در سال 

 همبستگی و طرفه یک واریانس آنالیز مستقل، تی طریق آزمونهاي از نیز آماري تحلیلهاي. بود سوالی 28 -گلدبرگ عمومی سالمت و دموگرافیک، هاي

 قابل نظر زیرمقیاسهاي از استان در شاغل می دهد زنان نشان مومیع سالمت میانگین نمره آمده، حاصل نتایج اساس پذیرفت. بر صورت پیرسون
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 امکان حد تا باید کارفرمایان مبنا این بر. خود ستند کاري فضاي تغییر و توجه نیازمند و داشته قرار هشدار وضعیت مرز در روش این با اندازه گیري

 .بکاهند کار محیط شغلی خطرات از

در تحقیقی  با  عنوان   گسترش تجارت و فرصت هاي شغلی زنان  با توجه به رویکرد نظام   1389پوشدوزباشی در سال  زهرا نصراللهی و هانیه  

جمهوري اسالمی به عدم تبعیض جنسیتی در اشتغال این مطالعه با استفاده از روش داده هاي تابلویی به سنجش تاثیر شاخص هاي آزاد سازي 

پرداخته اند. نسبت صادرات، واردات و نیز نسبت مجموع آن ها به ارزش افزوده در  1375-84صنعت طی سال هاي تجاري بر اشتغال زنان در بخش 

غال سطح صنایع دو رقمی شاخص هاي آزاد سازي مورد استفاده در این تحقیق می باشد.  نتایج بیانگر تاثیر منفی و معنادار این شاخص ها بر اشت

 صنعتی زنان بوده است.

 نتیجه گیری و پیشنهادات 

  هدف از انجام این پژوهش بررسی راهکارهاي تبدیل تهدیدها به فرصت ها در حوزه ي زنان و بانوان می باشد.

و بهتر شود و کیفیت زندگی را براي او باالتر رانسانی از درون، نقاط قوت و ضعف منحصر به فردي دارد که نقاط قوت، باعث رشد و تکامل او میه

الوه بر نیروهاي داخلی، قدرتها و نیروهایی از خارج مانع و یا عامل رشد و شکوفایی . عباشدسازد و نقاط ضعف مانع رسیدن به اهداف او میمی

 تهدید کنندمی دور هدفمان از را ما که نیروهایی کنند فرصت وشوند. آن دسته از نیروها که ما را به سوي اهدافمان نزدیک میاستعدادهاي ما می

 شوند.می نامیده

افزایش  استفاده ازآنها توانایهاي خودرا باانجام داد و  استفاده مقتضی را فرصتها از یددر راستاي این تحقیق باید این مطالب را در نظر بگیریم که با

تبدیل  یا حتی این تهدیدات را رهـا سازد و را ـدات خودتهدی از وکند فرصتـها بهترین استـفاده  داد چون انسانی که داراي توانایی اسـت می تواند از

. همچنین هر تهدیدي ممکن است داراي فرصتی نباشد، بنابراین علم و توانایی ماست که تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده و به فرصتهاي جدیدکند

تبدیل تهدیدات به فرصتها در حوزه ي زنان باید به این نکته توجه نماییم که از  ي می توانیم از فرصت ها به نحو احسن استفاده نماییم. در زمینه

بنابراین دارند. تمام فرصتهاي پیش روي بانوان استفاده نماییم. به طور مثال بانوان از لحاظ انجام کارهاي ریز و جزئی نسبت به آقایان توانایی باالیی 

ایران قرار دارند باید تمام این موارد را در نظر گرفته و با توجه به بعد معنوي و اسالمی جامعه باید مسئولین و افرادي که در راس جامعه اسالمی 

 بتوانند از بانوان در تمام زمینه ها نهایت استفاده را نمایند و تساوي حقوق بانوان و آقایان را در جامعه در نظر بگیرند. 

در نظر بگیریم، زیرا یک زن می تواند با ایجاد انگیزه در ذهن همسر و فرزندانش  آنانهمسري  مهم ترین نقش بانوان را می توانیم نقش مادري و

در حقیقت یک زن می تواند حامی و پشتیبان ارت و توانمندي هاي آنان شود. افزایش مه ساز باعث ایجاد نیرویی فوق العاده در آنها شده و زمینه

اعث افزایش توسعه ي جامعه شود. بنابراین ابتدا باید بتوانیم تمام شرایط بانوان، به خصوص بانوان خانه اعضاي خانواده ي خود بوده و از این طریق ب

 دار را در نظر گرفته و با ایجاد انگیزه در آنان زمینه ي تالش هر چه بیشترشان را فراهیم نماییم.
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خانواده ي یک بانو می توانند  مایحتاج ي بانوان باشد. مسئولین با تامین ه می تواند زمینه ساز تهدید در حوزهدبی مهري و بی عاطفگی از سوي خانوا

کاهش دهند. زیرا اکثر مشکالتی که در خانواده ها وجود دارد مربوط به فقر در جامعه می باشد. با  را به سمت بانوان جامعهات تهدیدي ایجاد زمینه 

از جمله مواردي که موجب توسعه یافتگی یک  برطرف شدن این مشکل می توانیم درصد عظیمی از مشکالت در حوزه ي بانوان را کاهش دهیم.

توجه به تغییرات و اي بانوان به ویژه امنیت فرهنگی و اقتصادي و رفع فقر از آنان می باشد. جامعه می شود، ایجاد امنیت در همه ي حوزه ها بر

زنان تکنولوژي فناوري اطالعات نیز باید در حوزه ي زنان باعث ایجاد فرصت هایی براي آنان تلقی شود و اگر تهدیداتی وجود دارد که ممکن است 

 ده سوق می دهد، این امر باید توسط روساي جوامع در نظر گرفته شود. جامعه را به سمت ناآگاهی و عوامل فریب دهن

 

 :منابع

 ( 1388امیري، عبدالرضا ،)ناجا، فصلنامه ي مطالعات  در راهبرد تدوین به سوى گامى :اطالعاتى نوین هاى فناورى ظهور از ناشى تهدیدات و ها فرصت مطالعه

 نیروي انتظامی، سال چهارم، شماره ي چهار 

 ،2 شماره ،6 دوره. زنان پژوهش   در. "دانشگاه علمی هیئت عضو زنان شغلی مشکالت"(. 1387 تابستان. )زهرا داریاپور، و فاطمه جواهري 

 (نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت،  پژوهش هاي ارتباطی، سال پانزدهم ، شماره ي 1387روشندل اربطانی، طاهر  ،)55 

 ( 1394ساداتی نژاد، سید مهدي و اکرمیان، سید محمد حسین ،) چالش ها و فرصت هاي فیس بوك در بازتاب جهانی انقالب اسالمی با تاکید بر سرمایه

 1، شماره ي45، فصلنامه ي سیاست، دوره ي اجتماعی پاتنام

 ( 1385سفیري، خدیجه و ایمانی، الهه ،) 4با تاکید بر دسترسی به امکانات و فرصت ها، پژوهش زنان، دوره ي تحرك اجتماعی بین نسلی زنان در تهران ،

 141-158، 2و  1شماره ي 

 ( زنان سرپرست خانوار: فرصت ها و چالش ها، فصلنامه ي پژوهش زنان1382فروزان، ستاره و بیگلریان، اکبر ،) 35-58، 5، شماره ي 1، دوره ي 

 ،نشر رسا. انسانی ارتباطات(. 1388. )اکبر علی فرهنگی. 

 فرهنگی پژوهشهاي دفتر تهران، یکم، و چاپ بیست اعرابی، سیدمحمد دکتر و پارسایی علی ترجمه ي. "استراتژیک مدیریت"(. 1390. )دیوید. فرد،آر. 

  ،کارمزد ضمانتنامه،  ارائه کارمزد محل از درامد کسب براي ملت بانک سنجی ظرفیتعرب عامري، حسن( خدماتLC باتاکید ،)... وارائه سود آوري بر و 

 www.SID.ir(، AHPو تکنیک اولویت بندي  SWOTظرفیت )با استفاده از مدل  مدیریت مناسب الگوي

 دانش تولید انتشارات تهران، پانزدهم، چاپ. "استراتژیک مدیریت بر جامع نگرشی"(. 1390. )مهدي اهلل، فتح. ایرج الدین، تاج. علیرضا احمدي، علی. 

 ،قم استان صنایع در شاغل زنان روان سالمت وضعیت (، بررسی1394و خندان، محمد و عرب، زهرا و مبنی زاده، وجیهه و مومنیان، سمیه ) علیرضا کوهپایی 

 8، شماره ي4: فرصت ها و چالش ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره ي 1393سال  در

 ( فرصتها1390مظاهري، محمد مهدي و رحمانی، جعفر ،) رسانه  رویکرد با بین الملل عرصه ي علمیه در حوزه هاي فراروي دیدهايته و 

 (  زن در توسعه و سیاست 1389نصرالهی، زهرا و پشدوزباشی، هانیه ،)(، گسترش تجارت و فرصت هاي شغلی زنان )مطالعه ي موردي طنایع تولیدي ایران

 159 -182، 4، شماره ي8(، دوره ي )پژوهش زنان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

884 

 

 ،سرا قصیده: تهران قدیمى، اسماعیل ترجمه اطالعاتی، جامعه هاى نظریه ،(1383) فرانک وبستر. 

 Shahrokhi A. (2003), General health status of female workers in Qazvin factories. J Qazvin Univ Med Sci 2003; 28: 

32-5. [Farsi] 

 Shanbhag D, Joseph B. (2012), Mental health status of female workers in private apparel manufacturing industry in 

Bangalore city, Karnataka, India. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public 

Health 2012; 4(12): 1893-900. 

 Yu W, Lao XQ, Pang S, Zhou J, Zhou A, Zou J, et al. (2013), A survey of occupational health hazards among 7, 

610 female workers in China's electronics industry. Archives of Environmental & Occupational Health 2013; 68(4): 190-5. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

