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  چکیده
 
 

با استفاده از روش  لیزنان خانه دار به ادامه تحص شیخانواده و گرا یمال يها ازین انیارتباط م یمقاله با هدف بررس نیا
در مقاطع متوسطه اول و دوم در  لیشامل تمام زنان خانه دار در حال تحص يو جامعه آمار رسونیاز نوع پ یهمبستگ یفیتوص

ساده و با استفاده از جدول اعداد  یتصادف به صورت يروش نمونه گیر. باشد یم 94 -95در سال ) نفر 580(شهرستان بوشهر 
 يجدول مورگان به عنوان نمونه  يدر شهرستان بوشهر بر مبنا لیزن خانه دار در حال تحص232است که  تعداد  یتصادف

ابزار سنجش  ییبوده است که روا هداده ها پرسشنام يابزار گردآور نیمهمتر. پژوهش به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند
و محاسبه نظر  یکرونباخ مقدمات/.) 80( يآلفا بیبا استفاده از ضر زیو اعتبار سئواالت ن دیگرد نییاستفاده از آزمون تعبا 

يپس از استخراج از نرم افزار آمار يآمار يداده ها. قرار گرفت دیو کارشناسان مورد تائ نیمتخصص  Spss  مورد پردازش و
 ازین نینشان داد که ب جینتا. قرار گرفتند دیپژوهش مورد تأئ يها هیفرض%  95 نانیقرار گرفت و با سطح اطم لیو تحل هیزتج

.                                                          وجود دارد يدار یزنان خانه دار رابطه معن لیخانواده و ادامه تحص یمال يها  
  
  
  

  خانواده یمال ازین  ل،یزنان خانه دار، ادامه تحص:  :کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

هستند که  يریذخا نیبزرگتر فیدهند و زنان در رد یم لیهر جامعه را زنان تشک تیاز جمع یمیحدود ن نکهیبا توجه به ا
کننده  نییو تع یامور خانوادگ میکه عهد ه دار تنظ ریگروه کث نیاست و ا امدهیبه عمل ن نهیهنوز از وجودشان استفاده به

که  یدارند و هر نهضت میدخالت مستق یبودجه خانوادگ میو تنظ يامور اقتصاد رشوند، د یاقتصاد و خانواده محسوب م ریمس
جامعه را  تیاز جمع یمیکه ن يطبقه ا ياست که از توجه همکار زیرا توسعه دهد ناگر يو نظم اقتصاد یبخواهد رفاه اجتماع

 يجد يریزنان و بهر ه گ شتریب ارکتمش يتازه برا يها نهیفراهم کردن زم دهند، بهر ه مند گردد، درعصر حاضر یم لیتشک
شده توسط  بنا بر تعریف ارائه .]1[ردیقرار گ نینو تیریمد يها هیدر سرفصل سرما دیآن ا با تیتر از قدرت تفکر، ابداع و خالق

 ظهارو بنا بر ا دیآ یدار عبارت است از فردي که شاغل، بیکار جویاي کار و محصل به حساب نم مرکز آمار ایران،  زن خانه
دار در آمارگیري فعلی جزء افراد  داري مشغول بوده است خانه از مراجعه مأمور آمارگیري، به خانه شیروز پ 7پاسخگو، در 

است بین این گروه و نظام اقتصادي  یدار حائل به کارگیري و اژه غیرفعال براي زنان خانه.ال منظور گردیده استغیرفع
ضمن احساس خأل در درون خود از حیث تأثیرگذاري در امور اجتماعی، اقتصادي و  دار که زنان خانه يا اجتماعی، به گونه

  ]. 2[ نندیب یفرهنگی نقشی براي خود نم
. است یو امکانات آموزش التیتحص رود، یزنان در جامعه به شمار م يبرا شرفتیپ ساز نهیکه زم یعوامل نیتر از مهم یکی

 اریبرخوردار نبودند و بالطبع نقش بس یامکانات نیاز چن اریبس يها تیومحدودبه سبب مشکالت  یرانیدر گذشته، زنان ا
زنان و  انیم یامکانات آموزش ۀعادالن میدر عدم تقس دیبا شک یآن را ب لیکه دل کردند یم فایا در امور گوناگون جامعه  یکمرنگ

زنان در جامعه  یدارند چرا که زندگ تیاهم ناز زنا شیمردان ب رانیاعتراف کرد هنوز در جامعه ا دیبا]. 3[ مردان دانست
خواه پدر خانواده  شود، یمتأثر م رامونشانیاز طرز تفکر و نگرش مردان پ يادیجهان سوم تا حدود ز يکشورها گریو د یرانیا

 تیفعال نههمسر، دام لیازدواج او ناظر است، خواه شوهر که نظرش بر ادامه تحص ایدختر و  التیو نوع تحص زانیباشد که بر م
به  یدگیبه خانواده، طرز تفکر همسر و رس یدر واقع وابستگ]. 4[ کند یم نییعدم آن را تع ایو احراز شغل همسر و  یاجتماع

  ].5[ شود یمختلف م يها در شغل یتیریمد يها امور فرزندان مانع حضور مؤثر زنان در اجتماع و ارتقا آنان به پست
 نیتام یشغل مناسب و به عبارت افتنیشود  یم لیکه سبب جذب زنان خانه دار به ادامه تحص یعوامل نیاز مهمتر یکی

عالوه بر نیاز جامعه به اشتغال زنان، آنان اغلب براي کمک به خانواده، تضمین آینده و حتی به .باشد یخانواده م یلما يازهاین
امر که مردان مسؤل تأمین مخارج زندگی هستند، با نیاز شخصی زنان به اشتغال  این. عنوان نان آور به اشتغال نیازمندند

که  یهر روز بر تعداد مادران. شده باشد ریتازه با آن درگ دیاست که جامعه ما شا يا دهیاشتغال مادران، پد]. 6[ منافاتی ندارد
باشد  رتریپذ زنان امکان يبرا يا حرفه تیآموزش و ترب ازههراند]. 7[ شود یآورند، افزوده م یم ياز منزل رو رونیبه اشتغال ب

به هر . گذارد یبهتر رو به کاهش م يایبه دست آوردن مشاغل سطح باالتر با حقوق و مزا يبه همان اندازه موانع و مشکالت برا
 نیهمچن. کند یم تر همثبت دارد و امکان اشتغال را گسترد ریتأث ياقتصاد یمشارکت آنان در زندگ يحال آموزش زنان برا

 ها یدگرگون نیتمام ا. کند یم فیرا تضع یفرهنگ يها و نفوذ سنت دهد یم شیافزا يا مالحظه طور قابل توقعات و انتظارات را به
. شوند قیتشو يا دختران به انجام حرفه لیاست که پس از فراغت از تحص نیمسئله مهم ا. موافق ورود زنان به بازار کار است
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مشکل  گرید وندندیفعال نپ تیبه جمع التیهرگاه دختران پس از خاتمه تحص دهد ینشان م یصنعت يکشورها يها یبررس
 نیتأم يباالتر از او باشد ،زن برا ایزن به اندازه شهر و  التیهر چه تحص]. 8[ دیها را بعداً به بازار کار کشان است که بتوان آن

 زانیکه م میریگ یم جهیشاغل نت ریدرآمد شوهران شاغل و غ سهیاز مقا.پردازد یت میخانواده به فعال  یمال يازهایاز ن یقسمت
 يها زهیاز انگ یکی یبعبارت .تر است نییشاغل به مراتب پا ریدر آمد شوهران زنان غ زانینان شاغل به مدرآمد شوهران ز

در آمد شوهر جهت  کهیاست و در صورت وادهخان يازهایو کسب در آمد و برطرف نمودن ن یمال اجاتیاشتغال به کار زنان ، احت
 لیغالبا مشاغل زنان تحص. کند یم دایپ رونیبه کار ب شیخانواده ،پاسخگو باشد ،زن کمتر گرا یمال يازهایبه ن ییپاسخگو

 شتریبدر . باشد یکه انجام دادند ،هماهنگ نم یالتیکنند استحاق آن را دارند و با تحص یکه فکر م يو در آمد تیثیکرده با ح
وضع در  نیشود ،بدون توجه به علل آن ، ا یواگذار م یآموزش تر از مردان هم سطح آنان از نظر نییموارد به زنان مشاغل پا

 یتر ، خود را از زندگ نییقبول مشاغل پا يبه حا نکهیشود به ا یمنجر م زین یکند و گاه یم جادیا یزنان ،حس وا خوردگ
 ]. 9[ کنار بکشند يحرفه ا

 پل و روژ ماري. می سازد دگرگون را شوهر و زن روابط و نهد می تأثیر خانواده بر همه از بیش اشتغال سوي به زن گرایش
 در را اجتماعی تعادل بروز موجبات و است ناپذیر اجتناب امري نظر این از زن آزادي که هرچند که معتقدند شومباردلو هانري
  ].10[ زند می لطمه نیز زوجین بین هماهنگی و وفاق بر اما آورد، می فراهم ارزشی هاي نظام و اجتماعی روابط تمامی

ها نشان داد که  یافتهتحت عنوان بررسی آموزش، میزان مشارکت زنان متأهل، باروري و رشد اقتصادي انجام داد،  یپژوهش
ها به فعالیت  ل آنتمای افزایش و شدن دار فرزند به زنان تمایل کاهش باعث فرزند داشتن فرصت هاي بودن هزینه فزاینده

 در که دهد مدل ارائه شده در این پژوهش با استفاده از آمارهاي اجتماعی تایوان نشان می چنین هم. ]11[ اقتصادي شده است
 مشارکت افزایش و است باالتر زنان مشارکت میزان باشد، بیشتر آموزش هاي هزینه چه هر اقتصادي، ي توسعه مختلف مراحل

 بوسیله تواند می که آورد می وجود به درآمدي زن براي شغل رنه کونیک داشتن.یدار اقتصادي داردپا رشد در مهمی سهم زنان
توزیع  در مستقل، متغیر یک عنوان به زن شغل حقوقی پایگاه. ببخشد بهبود توجهی قابل نحو خویش به حقوقی پایگاه آن

 ریزي برنامه در فرزندان، موفقیت مطلوب تعداد و واقعی تعداد مرد، و زن هاي نقش مفهوم منزل، کارهاي انجام قدرت،
 هم از سبب آنچه کونیگ رنه نظر به. است موثر ازدواج  در زن رضایت و فرزندان مطلوب تعداد خصوص به و خانوادگی
 باعث که عواملی از یکی شود، می هماهنگی و انسجام موجب خانه، در مادر وجود. است مادر اشتغال شود، می خانواده پاشیدگی

به نظر می رسد علل اقتصادي گرایش ]. 12[باشد  می خانه در مادر حضور عدم شود می هماهنگی و انسجام این رفتن بین از
در واقع، فرد یا خانواده در تأمین مایحتاج زندگی در مضیقه است و . زنان در دو دسته ي علل واقعی و کاذب، قابل طرح است

ادي از سوي رسانه ها یا فرهنگ مصرف گرا ایجاد درآمد زن کمک خوبی است؛ اما علل غیرواقعی و کاذب بر اثر ایجاد نیاز اقتص
نوجوانان که در گذشته، نیروي کار و از منابع درآمد . می شود و زنان را در دام زحمت مضاعف اقتصادي گرفتار می سازد

از میان برده این موضوع، تعادل مالی خانواده ها را . خانواده به حساب می آمدند، امروزه به عناصر مصرف کننده تبدیل شده اند
ورود . و سبب شده است دختران و حتی زنان متأهل براي تأمین تمایل ها و نیازهاي مصرفی خود به بازار کار کشیده شوند

در دهه . درآمد بیش تر به خانواده و افزایش دغدغه ي مصرف، گاه می تواند دامی از سوي سرمایه داري براي خانواده باشد
یدهاي قسطی و پرداخت وام هاي درازمدت، خانواده را به مصرف هرچه بیش تر وسوسه کرده هاي اخیر، افزایش میزان خر
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در مجموع، عللی هم چون کمک به اقتصاد خانواده، کسب فرصت هاي مالی، کسب استقالل اقتصادي، تأمین نیازهاي  .است
ه اقتصاد ملی، کسب درآمد، باال بردن سطح معیشتی خود و خانواده، تأمین و امنیت اقتصادي خود و خانواده در آینده، کمک ب

زندگی و رفاه عمومی خانواده، افزایش توانایی و توان مدیریت در اداره ي خانه، به دست آوردن پشتوانه اي براي ایام پیري و 
ه بازار کار نیاز خانواده هاي جدید به بهبود وضعیت معیشتی در شرایط تورم کنونی باعث شده است تا زنان زیادي براي ورود ب

  . ]13[ با مردان به رقابت بپردازند و خانواده هاي دو درآمدي، بخش بزرگ و رو به رشدي از نیروي کار را تشکیل دهند
 عنوان به زنان براي نقش بیانگر و خانواده اقتصادي نیاز کننده تأمین عنوان به مردان ابزاري نقش بر مبنی که پارسنز نظریه

 به و پسندند نمی زنان براي را اشتغال خانواده توازن در وجود جهت ولی باشد می احساس و عاطفی جنبه گیرنده برعهده

مدنظر  جمعیت از نیمی عنوان به را زنان و داشته تأکید توسعه بر که نیز کارایی نظریه درمورد .دارد تأکید درخانه نقشها تثبیت
 نیروي پرورش و باروري به وظایف او داند می مرد و زن میان برابري افزایش به اقتصادي هاي عرصه در را آنها حضور و دارد

 که عدالت نظریه .است بوده توجه مورد است نگریسته دیده اغماض به دستمزد نداشتن و ندانستن لحاظ به زنان توسط انسانی

 در مهمی نقش انسانی نیروي پرورش و باروري، نگهداري تولیدي، نقشهاي طریق از آنها و داشته تأکید زنان مالی استقالل بر

 دو به زنان اشتغال پیرامون شناسی جامعه نظرات کلی طور به .است جنسی تقسیم کار مخالف نظریه این دارند، اقتصادي رشد
 امور در را آنان دخالت زن، سنتی نقش بر تأکید با نظریات این. است کالسیک نخست نظریات:  شود می تقسیم دسته

 آنجا تا گاهی نماید و می تشویق داري خانه به را زنان و دانسته خانواده دو هر اجتماعی موقعیت به زدن لطمه اقتصادي سبب
 گروه، این برابر در .دانند می وفرزندان همسر زندگی، فرصتهاي از دزدي خانه، از خارج در را اشتغال که رود می پیش

 هاي عرصه در زنان ناتوانی بر مبنی افکار و تأکید دارد جامعه افراد همه براي کار لزوم بر شناسی جامعه نوین دیدگاههاي
 اقتصادي هاي نظریه مورد در .دانند می زنان اجتماعی انزواي در را آن و تأثیر جامعه فرهنگ بازتاب را اقتصادي اجتماعی،

 شده، زوجی مناسبات دوام و استحکام سبب آنان درآمد و کسب زنان اشتغال که دارند اذعان امر این بر زنان اشتغال پیرامون
 از زنان اشتغال منفی تأثیرات به راجع نگرشها برخی علیرغم و نماید می مرتفع را و فرزندانشان آنان اقتصادي و مالی نیازهاي

 تأثیرات گویاي و مستدل مثبت هاي دیدگاه زمنیه، این در سرکشی آن تبع به و استقالل احساس همسر، با رقابت جمله خطر
 اجتماعی، وضعیت بر بلکه اقتصادي، ابعاد تنها بر نه آن نتایج جائیکه تا. است خانواده موقعیت بر وضع این مؤثر و مثبت

 قابل زناشویی زندگی از رضایت سطح افزایش و زوجی مناسبات و استحکام تداوم فردي، هاي انگیزه تقویت روحی، سالمت
 چگونگی و آنان نیازهاي اجتماعی و زنان وضعیت از خاصی ابعاد و اهداف برگیرنده در توسعه ظریات ن از یک است هر تأمل
 از موثر و فعال نیمه عنوان به آنان نیاز رفع جهت و در زنان مشارکت و کمک با توسعه به دستیابی جهت مناسب سازي بستر
 ].14[ باشد می اجتماعی پیکره

تأمین نیازهاي مالی خانواده و به عبارتی اشتغال زنان خانه دار از مهمترین پیامد  بحثبا توجه به مبانی نظري فوق واینکه 
 ي رابطه دار خانه زنان تحصیل ادامه و خانواده مالی هاي فرضیه بین نیاز ،هاي ادامه تحصیل زنان خانه دار محسوب می شود 

ادامه تحصیل زنان خانه دار از این جهت حائز  در این پژوهش بررسی تاثیر.دارد، مورد بررسی قرار گرفت وجود داري معنی
زنان خانه دار براي تامین نیاز هاي مالی خانواده ، مشکالت وسختی هاي زیادي را می توانند تحمل  واقعااهمیت است که آیا 
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شکالت مالی کنند و دوباره ادامه تحصیل را در سنین بعد از ازدواج از سر بگیرند؟واین که اشتغال آنان تأثیري در کاهش م
                                                                                                                                      خانواده ایجاد خواهد کرد؟

  روش انجام تحقیق. 2
نمونه است که شامل کلیه زنـان خانـه دار    580جامعه آماري . از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است در این مقاله

 94-95از راه دور در سـال  ،)نیمه دولتی و غیـر انتفـاعی  (که در شهرستان بوشهر در مقطع متوسطه اول و دوم در مدارس شبانه
نفر بر مبنـاي جـدول مورگـان بـه عنـوان       232تعداد . نفر بود 580مشغول به تحصیل هستند که طبق آمار رسمی تعداد آنان 

هـا بـراي پرسشـنامه بـه صـورت طیـف       دهی به گویـه هاي پاسخگزینه. . نه پژوهش به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادندنمو
 چنـدین . اسـت   5=و کـامال مخـالف   4=، مخـالف 3=، نظـري نـدارم  2=، موافـق 1=هاي  کامال موافـق لیکرت بود که شامل گزینه

 تـن  چنـد  اریاخت در همچنین و مشاور و راهنما محترم دیاسات اریختا در را پرسشنامه در زمینه مربوطه مطالعه شد و سپس آن
مجموع  .سنجدیم را یبررس مورد موضوع صرفا هاهیگو که ندینما مشخص تا گرفت قرار یانسان و یتیترب علوم رشته استادان از

  . باشدمی سازمانیاعتماد  یابیارزباشد که بیانگر می 5تا  1کل پرسشنامه بین  در   نمرات هر آزمودنی
هاي تحقیق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد پایایی با استفاده از آزمون مقدماتی بر روي نمونـه اصـلی   پایایی پرسشنامه

بـه وسـیله    نسـخه از آن تکثیـر و   30بنـابراین پـس از تهیـه پرسشـنامه، تعـداد      . تر از آن مورد بررسی قرار گرفـت ولی کوچک
افزار کامپیوتري اس پـی اس  آوري شده را کدگذاري نموده و با استفاده از نرمهاي جمعداده د و سپسپاسخگویان تکمیل گردی

در  .باشـد مـی  /. 80پایـایی پرسشـنامه برابـر     . سنج آلفاي کرونباخ محاسـبه شـد  ها با استفاده از آزمون پایایی اس پایایی گویه
جداول فراوانـی، درصـدها، نمودارهـا، میـانگین، انحـراف معیـار       هاي آمار توصیفی مانند روشبا استفاده از  ابتدا ها،تحلیل داده

 .شدندتوصیف 
روش آماري کلمـو گـروف اسـمیرنوف تـک نمونـه اي      مانند  هاي پیشرفته آمار استنباطیاز روش آمار استنباطیدر سطح  

  .قرار گرفتندبررسی مورد  وضریب همبستگی پیرسون 
  
  نتایج. 3
  تأهلع فراوانی افراد نمونه بر حسب وضعیت توزی. 3-1
 

 104(شـود کـه    ، مشـخص مـی  1به جدول  توجهبا . دهد را نشان می تأهل، ویژگی نمونه آماري بر حسب وضعیت 1جدول 
. دهنـد  درصد از افراد نمونه را زنان مطلقه تشکیل مـی  55معادل ) نفر 128(و  متأهلدرصد افراد نمونه را زنان  45معادل ) نفر

  .باشد ، به صورت عینی قابل مشاهده می1ین تعداد افراد در نمودار ا
  

  ها بر حسب جنس درصد و فراوانی نمونه 1جدول 
  
  
  
  
  
  

  مجموع  مطلقه  متأهل  جنس

  232  128  104  تعداد

  100  55  45  درصد
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  ها وضعیت جنسی نمونه 1نمودار 

  
  فرضبررسی پیش. 3-2
 

در این زمینه یکـی  . ها انتخاب شود وتحلیل آن است آزمون آماري مناسب جهت تجزیهقبل از بررسی فرضیات پژوهش الزم 
ها بـر اسـاس متغیـر مـورد بررسـی       هاي آماري پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده هاي اساسی براي انتخاب آزمون شرط از پیش

در . اي اسـتفاده شـد   نمونـه  ف ـ اسـمینرف تـک   از آزمون کلمـوگرو   با این رویکرد ابتدا جهت بررسی نرمال بودن عامل. باشد می
ها و فرض خالف بیانگر غیرنرمال بـودن آن   اي، فرض صفر بیانگر نرمال بودن توزیع داده نمونه آزمون کلموگروف ـ اسمینرف تک 

را   عامـل لذا فرض نرمال بـودن توزیـع   . بود 05/0، مقادیر سطح معناداري عامل ، بیشتر از 2بر اساس نتایج جدول شماره . است
هـاي   هـا، در تحلیـل   بنابراین با توجه به نرمال بودن توزیـع داده . ها رد گردید تائید و فرض خالف مبنی بر غیرنرمال توزیع داده

  .شود هاي پارامتریک استفاده می بعدي از آزمون
  

   اي براي تعیین نرمال بودن عامل نمونه آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف تک 2جدول 

  نیازهاي مالی ابعاد شاخص

 232 تعداد

 پارامترهاي نرمال
 71/2 میانگین

  563/0 انحراف معیار
 521/0 اسمینرف -مقادیرکلموگروف

 412/0 )دو دامنه(سطح معناداري 

 

متاھل

مطلقھ
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 H0. هستند ها از توزیع نرمال برخوردارداده

  H1 .ها از توزیع نرمال برخوردار نیستندداده
  .وجود دارد دار یمعني  بین نیازهاي مالی خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل رابطه: فرضیه 

  
نتایج به دست . فرضیه پژوهش به بررسی ارتباط بین نیازهاي مالی خانواده و گرایش زنان به ادامه تحصیل پرداخته است

توان گفت با توجه به اینکه بین دو  به عبارتی می. و متغیر وجود داردداري بین این د آمده نشان داد که ارتباط مثبت و معنی
وجود دارد، با افزایش وضوح نیازهاي مالی خانواده؛ گرایش زنان به ) 179/0(ارتباط مثبتی  05/0داري  متغیر در سطح معنی

دهنده این است  ت آمده نیز نشانضریب تعیین مقدار همبستگی به دس. یابد داري افزایش می ادامه تحصیل نیز به صورت معنی
  .درصد از واریانس تغییرات گرایش زنان به ادامه تحصیل از طریق نیازهاي مالی خانواده قابل تبیین است 3که مقدار 

  
 

  ضریب همبستگی بین نیازهاي مالی خانواده و گرایش زنان خانه دار به ادامه تحصیل 3جدول 

 )05/0p <*: (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متغیر مستقل
  ادامه تحصیل: متغیر مالك

  مقدار  شاخص

  نیازهاي مالی خانواده

 179/0*  ضریب همبستگی

 232  تعداد

 006/0  داري سطح معنی

  3/0  یینتع یبضر
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  گیرينتیجه. 3
  

نتایج به دست . فرضیه پژوهش به بررسی ارتباط بین نیازهاي مالی خانواده و گرایش زنان به ادامه تحصیل پرداخته است
توان گفت با توجه به اینکه بین دو  به عبارتی می. داري بین این دو متغیر وجود دارد که ارتباط مثبت و معنی آمده نشان داد

وجود دارد، با افزایش وضوح نیازهاي مالی خانواده؛ گرایش زنان به ) 179/0(ارتباط مثبتی  05/0داري  متغیر در سطح معنی
هاي  نتایج به دست آمده براي این فرضیه با پژوهش. یابد داري افزایش می ادامه تحصیل نیز به صورت معنی

توان گفت با توجه به اینکه در طول سالیان  حقیقت در تبیین نتایج می در .باشد همسو می ]14[و ]13[،]11[،]9[،]8[،]6[
تحصیل جایگاه خود را در اند با ادامه  و افراد سعی داشته متمادي ، هدف و قصد اصلی از ادامه تحصیل انگیزه مادي بوده است

از نظر مالی درآمد بهتري  بتوانند و متناسب با این پیشرفت، جامعه ارتقا داده و به شغل و منصب بهتري دست پیدا کنند
داشته باشند، لذا در فرضیه اخیر هم زیاد دور از ذهن نیست که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ادامه تحصیل زنان انگیزه 

ی به درآمد بیشتر براي همسر و فرزندان خود ابی دستو آنان با قصد و نیت مالی و کمک به اقتصاد خانواده و  مالی باشد
  .بخواهند ادامه تحصیل بدهند

به . باشد یجامعه ما م یط زنانمناسب با شرا یفرصتهاي شغل یجاددر حوزه زنان ا ییموارد اشتغال زا یناز مهمتر یکی 
به لحاظ نقش مادري و همسري  یزدر خانواده ن آنان نقش یتاهم ی،اقتصادي و اجتماع یتهايالانجام فع یننحوي که در ح

 به زنان خانه دار گرایش اقتصادي سبب عامل که دهد می نشان حاصله تحقیق هاي یافته اینکه به توجه با .گرفته نشود یدهناد
گیرد ، همچنین توصیه  صورت زنان اشتغال پیرامون اصولیریزي  برنامه که شود می توصیه می شود، منزل از خارج اشتغال

ي ادامه ها زهیانگو دغدغه مالی مادران به عنوان یکی از  شود، زمینه اشتغال زنان به موازات اشتغال مردان فراهم شود می
 .تحصیل آنان رفع و فراهم شود

  
  مراجع. 4

 
، زنان کارآفرینی توسعه در مؤثر عوامل بررسی، 1392، قاسمی فاطمه سیده و قاسمی عاطفه سیده ،ممیزاله  آیت ]1[

  .15-22، صفحات 9جلد  فناوري، رشد فصلنامه
، مجلس يها پژوهش مرکز، کشور داخلی ناخالص تولید و اقتصاد در دار خانه زناننقش ، 1384، میرجلیلیفاطمه  ]2[

 .تهران

  .، تهرانزیتون برگ، 1 جلد، ایران معاصر تاریخ در زن، 1380، توانامرادعلی  ]3[
  .56-74، صفحات 4، جلد یشناس انجمن جامعه ۀفصلنام ،عوامل مؤثر بر مشارکت زنان، 1380، احمدي نیا یرینش ]4[
 بهزیستی علوم دانشگاه اجتماعی، رفاه فصلنامۀ، ایران در زنان اشتغال و مشارکت وضعیت، 1383، عالءالدینیپویا  ]5[

  .132- 156، صفحات 3جلد  تهران، بخشی توان و
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 علوم پژوهشنامه ،ایران در زنان اقتصادي مشارکت به نگاهی، 1384، حجت منتظر امیرحسین و نژاد زراء منصور ]6[
  . 77- 104، صفحات 5، جلد مازندران دانشگاه واجتماعی انسانی

، صفحات 2 جلد معاصر، شناسی جامعه مجله، خانواده بر زنان اشتغال اثرات، 1388، گودرزي ثریا و باقر ساروخانی ]7[
78-51.  

نامه  پژوهش، توسعه و اشتغالدر ) لیالتحص فارغ و دانشجو( زنان تحصیل جایگاه و نقش ،1386، سعیدي زیپرو ]8[
  .151-185، صفحات 1 جلد آبادکتول، علی واحد یدانشگاه آزاد اسالم اجتماعی علوم

، صفحات 4جلد  یران،ا یاجتماعمطالعات علوم ، کشور و اشتغال یزنان، نظام آموزش عال، 1384، یروانیامحمدرضا  ]9[
165 -145.  

  .، تهرانانتشارات سروش ،خانواده یشناس بر جامعه يا مقدمه، 1370، ساروخانیباقر  ]10[
 

[11] Ling Y. H., 2000, Education Married Woman's Participation, Fertility and Economic 
Growth, Journal of Economic Development, vol. 25, pp 24-30. 

 
 آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،خانواده در قدرت هرم تعریف باز و زنان اشتغال، 1386، ذاکر مهرزاد ]12[

 .تهران تحقیقات، و علوم واحد اسالمی

  .40-30صفحات  ،6جلد  تهدیدها، مجله پیام زن، و ها فرصت زنان، اشتغال، 1393، محبیفاطمه  ]13[
. منزل از خارج در اشتغال به زنان گرایش بر مؤثر عوامل بررسی، 1387، خونانی رفیعی فاطمه و توسلیافسانه  ]14[

  .5-33 ، صفحات2جلد  اجتماعی، علومنامه  پژوهش
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