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چکیده
هنزمان با تحوالت مدرن و تجربۀ تجادد ،شااهد دگرگاونیهاای متعاددی در اشالار زنادگی
روزمره هستیم؛ تحوالتی که زنان نیز به قنوان قامالنی با ن شهاای جنسایتی متفااوت در جامعاه
تجربه خواهند کرد و به دگرگونی معناهای ذهنی و به تعع من دگرگونی در ن ش های اجتنااقی
منها میانجامد .تغییراتی در انگیزه و تنایالت زنان که بهمنظور تح م خود و انتخااب مسایرهای
جدید در راستای مرمان های هویتی ،منها را به سنت بازاندیشای در هویات و تغییارات فاردی و
اجتناقی هدایت خواهد کرد .این م ااه باا روش نظریاۀ زمیناهای باه بررسای قنللارد و تجرباۀ
انگیزشی زنان از منظر خودشان و با منطم ذهنیت کنشگر فردی پرداخته و از طریام مصاا عه باا
زنانی که هنزمان ن ش هنسر ،مادر ،شاغل و دانشجو را دارند ،به ارائۀ یک تیپواوژی هاویتی از
زنان مورد مطااعه با تأکید بر فرایند انگیزشی منها برای ورود به مموزش قاای میپردازد .یافتههای
پژوهش نشان میدهد شرایطی هنوون تجربۀ تجدد و تغییرات نظام ارزشای اور محاور زناان،
ورود زنان به بازار کار ،گسترش فضاهای مموزشی و سرمایههای اجتناقی ننادین در مالزمت با
انگیزههای فردی و اجتناقی در زندگی روزمر زنان منجر به ظهور انگیزشی نو در منهاا شاده و
زنان طی این فرایند برای کاهش تنشهای ا ل از قدم تح م انگیزهها و نیازهایشان ،استراتژی
تحصیل و اشتغار را بهقنوان راهعردهای تح م اهداف خود برگزیادهاناد کاه در ایان م اااه ،بار
راهعرد تحصایل تأکیاد شاده اسات .در پایاان ،تحلیال اوار باه چهاار دساتهبنادی انتزاقای از
انگیزشهای نویافتۀ زنان مورد مطااعه رسیده که شامل  )4انتخاب تحصیل بهمثابه ابازار معاارزه و
رقابت )2 ،تحصیل بهقنوان طر ی معهم )9 ،تحصیل و اشتغار بهمنظورتح م خود و  )1تحصیل و
اشتغار بهقنوان مسیری برای ارت ا ،میندهنگری و است الر ماای است.
واژگان کلیدی :هویت اجتناقی زنان ،فرایند انگیزش ،تحصیالت ،اشتغار و ،ظری زمینهاا
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در شراید دو دهۀ اخیر جامعۀ ایران و توسعۀ گسترد مراکز مموزش قاای ،ت اواا و رقابات
برای ضور زنان در دانشگاه ،فر ت ضور و مشارکت اجتنااقی منهاا را افازایش داده و
ضور زنان در مراکز دانشگاهی و شغلی که در بیشتر موارد با ن شهای ماادری و هنساری
هنراه است ،بستر جدید برساخت هویت منها را شالل داده اسات؛ موقعیاتهاایی چندالیاه
که در قاای چند ن ش متفاوت و گاه متضاد توانساته تیا هاای هاویتی جدیادی از زناان را
شلل دهد .برخی زنها ،این ن ش های چندگانۀ جدیاد و سانتی را هنزماان ایفاا مایکنناد،
یعنی افزون بر ن شهای سنتی مادری و هنسری ،شاغل و دانشجو نیز هستند؛ ناوقی ضاور
چندگانۀ هنزمان در ن ش های متفاوت .منوه اهنیت دارد نحو تعامل ایان ن اشهاا و ال
تعارپ باین منهاا و در نهایات نحاو برسااخت هویاتهاای چندالیاهای زناان ،متناسای باا
ن شهای چندگانه و بستر من ن شهاست.
این نوشتار بر من است تا باا یاافتن مسایر انگیازه هاای زناان در دسات یاابی باه هویات
چندن شی ،تصویری جامع از قلل و قوامل انگیزه بخش برای زنان را کاه توانساته مسایر و
سرنوشت فر دی و اجتناقی منها را تغییر دهد ،نشان دهد .این م ااه از یاک ساو در ادد
بررسی تأ ثیرات قوامل فردی و اجتناقی بر انگیزش هاای زناان و از ساوی دیگار ،ترسایم
یک تیپواوژی از هویت های زنانه است .بیتردید پایگاه زنان در جامعۀ ایران در چند دهۀ
اخیر از دیدگاههای توسعۀ زمان خاود تععیات کارده کاه در من زناان باه مثاباه اباژه هاای
برنامه های توسعه بوده اند؛ برنامه هایی که خواهان ورود زنان به فضای اشاتغار و مماوزش
قاای بوده است .این م واه در ایاران باهناوقی هام یاات اجتنااقی زناان را تحات تاأثیر
قرارداده و هم رشد اقتصادی و اجتناقی را چه در سطح قام ،چه در سطح خاص جنسیتی
مااورد توجاااه قاارار داده اسااات .کااااربرد واژ «زن» در ادبیااات توساااعه نااه باااهقناااوان
مشارکتکنندگان ،بلله به قناوان مفهاومی ااحااقی بارای توساعه باه کاار رفتاه و ایان در
اای ست که زنان را باید هم انتخابکنناده ،انتخاابشاونده و مشاارکتکنناد فعاار در
توسعه و هم برخوردارشونده از منافع توسعه دید (شادیطلای .)41-43 :4934 ،در چناین
شرایطی دانشگاه میتواند بنیانی ن ش مفرین در فرایناد توساعه پایادار از رهگا ر سارمایۀ
اجتناقی قرارگیرد (جاودانی.)13 :4932 ،
اگر چه در برخی پژوهشها به بررسی ابعاد و انگیزههای شغلی و تحصیلی زنان (ماهروزاده
و هنلاران4932 ،؛ داقتیفرد و ارجنند4933 ،؛ فریدونی )4939 ،و در بعضای باه هویات و

تحصیالت زنان (ساروخانی و رفعتجاه4939 ،؛ محسنی تعریزی و براری4933 ،؛ قعاادااهی و
مدنی2249 ،؛ یوسفی و براتعلی2244 ،؛ چان )2242 ،پرداخته شاده و نیاز تح ی اات متعاددی
انجام شده که اغلی این مطااعات به بررسی مثار هویتی تحصیالت پرداختاه اناد ،اماا در چناین
مطااعاتی به قنللرد و تجربۀ زنان در این مسیرهای جدید از دید خودشان و باا منطام ذهنیات
کنشگر فردی توجه کنتری نشان داده شده است؛ اینله زنها چگونه انتخابهاا و املاانهاای
مختل را مدیریت کردهاند و ن ش تحصیالت در انگیزههای فردی و اجتناقی زنان چیسات.
در این میان سفیری ،در بخشی از پژوهش خود با قنوان «زنان و تحصیالت دانشگاهی» به قلال
و پیامد تحصیالت و تنایال زناان بارای ورود باه دانشاگاه پرداختاه و نتاایال پاژوهش او نشاان
میدهد زنان با مگاهی از سود و هزینۀ تحصایلی ،خواساتار شاغل ،درمماد ،منزاات اجتنااقی،
فر ت مشارکت و است الر هستند (سفیری.)421-423 :4935 ،
بیان مسأله

انگیزهها و تنایالت انساانی هناواره ن شای مااثر در انتخااب مسایر و ساعک زنادگی افاراد
داشتهاند .این تنایالت از یک سو به ورت ذاتی و معتنی بر نیازهای فاردی و روان شاناختی
بوده و از سویی دیگر در جریان اجتنااقی شادن و طای فراینادی اجتنااقی در ذهان افاراد
معناسازی شده و یک برساختۀ هویتی را تشلیل میدهند ،بنابراین طر ،این موواوع باه دو
شلل ذکرشده قابال تأمال خواهاد باود .تغییارات زمیناههاای اجتنااقی ساهنی اساسای در
ورتبندی انگیزهها و تنایالت انسانی داشته و منجر به تغییار ذائ اۀ افاراد شاده اسات کاه
میتوان به انواع سیاستگ اریهای تعندی و اتخاذ استراتژیهای ساختاری کاه مایتوانناد
تنااایالت فااردی و تنااایالت برساااختهشااد اجتناااقی انسااانهااا را بااا فرهنااگ موجااود و
ساختارهای اکم بر من هناهنگ سازند ،اشاره کرد.
در کشور ما نیز چنین اقداماتی در وز زنان انجام گرفته و زمینۀ مشارکت زناان را فاراهم
کرده است .تحصیالت و اشتغار بهقناوان مهامتارین زمیناههاای تجرباۀ هاویتی جدیاد ،زمیناۀ
تحوالت فرهنگی و هویتی را فراهم کرده و زنان برای تطابم و تعریا تناایز هاویتی خاود از
دیگران ،دست به انتخاب هویتهای تازه برای متعادر ساختن خود با محید اجتناقی می زنند.
این تغییرات را میتوان از دو جنعه بررسی کرد و در راستای چااشی مداوم در ایجااد تعاادر یاا
ایجاد ا ساس روایت فردی و اجتناقی در زنان مورد توجه قرار داد .ایان در ااای سات کاه
توقعات فردی ،خانوادگی و سنتی جامعه از زنان ،منها را بیشتر در ن شهای مادری و هنساری
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تعری کرده و بسترهای جدید ،انتظارات متفاوتی را به ن شهای جدید اوافه کرده است.
هدف این بحو ،گفت وگو و بررسی در راستای کام و کیا ایان طیا و جنعاه هاای
مثعت و منفی من نیست ،بلله رسایدن باه شاناختی بنیاادین در راساتای شاناخت تناایالت و
انگیزه های ورود زنان به این قر ۀ هویتی است .توجه باه ایان موواوع ،باه دایال تعاامالت
دیاالتیلی مستنر زنان در زندگی روزمر خود با این سعک زندگی کاه مایتواناد زنادگی
فردی ،خانوادگی و اجتناقی منان را تحت تأثیر قرار دهد ،وروریست .زنان هم باهقناوان
مجریان منتفع از این نوع انتخاب و هم بهقنوان قامالنی مسییپ یر در ایان فرایناد ،ضاور
دارند ،بنابراین توجه به انگیزهها و تنایالت منها در ورود به دشواریهاا یاا مناافع ا ال از
من ،موووقی جدی است .شناخت انگیزههای زنان بهقنوان بخشی از هویات منهاا در بساتر
هویت گفتنانی موجود در ایران از ورورتهای این پژوهش است که در نهایت مایتواناد
یلی از قوامل تحور هویتی منان باه شانار میاد .بناابراین ،ایان دغدغاه مایتواناد شاناخت
بسترهای شللگیری این انگیزه های جدید ،فراینادهای اجتنااقی تح ام منهاا و در نهایات
پیامدهای من برای زندگی زنان مورد مطااعه را در بر داشته باشد.
سگاان 4معت د است قواملی که منجر به تغییر ن شها میشوند ،در محیدهای اجتنااقی
مختلاا یلسااان نیسااتند و تأثیرهااای منهااا نیااز هنزمااان و در یااک مساایر خطاای نیساات
( .)253 :4939هنونین گیدنز 2هم با اشاره به سیاستهاای زنادگی بار ایان ق یاده اسات کاه
سیاست زندگی ،مربو به فرایندهای تح م خویشتن در جواماع پاس از قصار سانت و تحات
تأثیرات جهانی است ( )922 :4913سیاست پاسخ به پرسشهای وجاودی در راساتای ارت اای
خودشلوفایی فردی که تأثیر این سیاستها را بر ابعاد خرد نیز که منو به روابد بین فاردی و
خودشلوفایی قاطفی میشود ،میتوان مورد توجه قرار داد (کیویستو .)221 :4913 ،منواه در
اینجا بر من تأکید خواهیم کرد ،شناخت تجربههای فردی و اجتناقی زناان چندن شایسات
که این تجارب با ایجاد معانی جدیدی از هویت زنانه توانسته برسااخت جدیادی از هویات را
در ذهنیت منها ،در م طع خاص مطااعۀ ما نشان دهد .هدف ،رسیدن به دیدگاه نظاری جاامعی
دربار تلثر هویت زنانه است .برای بسد این شناخت به ایان پرساشهاا پاساخ مایدهایم کاه:
ماهیت این تنایالت از منظر زنان چیست و منابع انگیزهبخش و به تعاع من ،نحاو انتخااب ایان
ن شهای هنزمان چگونه است چنانله گفتیم ،هویت زنانی که ایان ن اشهاای چهارگاناه را
1. Segalen
2. Giddens

هنزمان با هم تجربه میکنند ،در ابعاد مختلفای قابال بررسای و تعیاین اسات .در ایان پاژوهش
تالش بر این بوده تا با تأکید بر بخشی از فرایند برساخت اجتناقی این هویات ،ن اا مغاازین
این فرایند ،با قنوان «انگیزهها و تنایالت زنان در انتخاب این مسیر» مورد بررسی قرار گیرد .به
اقت اد جنلینز ،هویت و نحوه شلل گیاری هویات وابساته باه رواباد و سااختارهای فاردی و
اجتناقی و هنواره در معارپ بازساازی اسات ( .)41-45 :4934در تحلیلای سااختاری ،ایان
موووع را در دو سطح نظری ا تعیینی و تجربی ا تفسیری بررسی کردیم تا ااگویی از فرایند
انگیزش زنان مورد مطااعه ترسیم گردد .هر چند این موووع ،به ظاهر خرد به نظر می رساد،
اما انگیزهها و نظامهای معنایی زنان ،ا ل تعامل کنشگر فردی و بسترهای کالن فرهنگای
و اجتناقیست.
اشتغار و مموزش قاای زناان هام ا ال فراینادهای توساعه و تجادد ،هام بساترهایی بارای
برساخت تجربۀ تجدد و هم انسان مدرن شدن هستند ،بنابراین ،زنان وقتای وارد ایان قر اههاای
جدید میشوند ،قنالً انگیزش و تجربهای را نشان میدهند که میتوان من را ذیل تجرباۀ زناناه از
تجدد قرار داد .مسأاۀ تجدد در گفتنانهای روشنفلری تعارپهای بسایاری باا زنادگی ایرانیاان
دارد ،در اای که در قنال و در زنادگی واقعای ،ایان تعاارپهاا توساد افاراد ال شادهاناد،
بهگونهای که مردم تجربۀ تجدد را در تناام ساطو ،زنادگیشاان دارناد (فاوالی .)3 :4939 ،باه
گفتۀ گیدنز ،تجدد را باید بهقنوان یک نهاد اجتناقی درک کرد که بهطور مست یم با زنادگی
فردی و بنابراین با «خود» ما درممیخته میشود ( ،4913ب .)45 :در این م ااه به ن اش قوامال
انگیزهبخش در میان زنان مورد بررسی در این مطااعاه ،در راساتای رکات منهاا باه سانت
چندن شی شدن خواهیم پرداخت .در مجنوع با ااگاویی چنادوجهی باه ایان مساأاۀ اساسای
میپردازیم که چه قواملی موجی ایجاد تنایل و انگیزهبخشی به زناان در انتخااب هنزماان
ن شهای چهارگانه شده است
مبانی نظری (ماهیت انگیزهها و تمایالت زنان)

میتوان در تعریفی کلی ،انگیزش را در قاای و بر اساس رفتار قنلی تعری کرد .انگیازش
تنایل به انجام کار در گروی توانایی فرد است تا نوقی نیاز توساد من تاأمین شاود .فرایناد
ا لی انگیزش از این قرار است :یک نیاز تأمیننشده تنشی ایجاد مایکناد کاه من تانش باه
سهم خود پویایی در شخص به وجود میمورد و او را به سویی سو میدهد .این پویش باه
جستوجو برای هدف خا ی میانجامد که اگر تأمین شود ،میتواند نیااز را تاأمین کناد و
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موجی کاهش تنش شود (رابینز .)12 :4932 ،4در دیادگاههاای تعامالگرایاناه از فرهناگ،
مرزوها ،اهاداف ،روشهاا و تجربیااتی کاه بارای باهدسات موردن اهاداف وجاود دارناد،
محصااور فرهنااگ هسااتند .جامعااه و کاانش افااراد از طریاام نظااام معنااایی کااه فرهنااگ در
اختیارشان میگ ارد ،شلل میگیرند (مزاد ارملی.)23-92 :4932،
جنلینز 2یلی از نظریهپردازانیست که روابد و ساختارهای فردی و اجتناقی را در ارتعا با
هویت و نحو شللگیری هویت ماثر میداند .هویت شر وروری برای یات اجتناقیسات
و در خویشتنی تجسم یافته که بهطور کامل در اجتناع ساخته مایشاود ( )95 :4934در مجناوع،
شااود ا لی نظریات شخصیت ،تأکید بر تنایزات فاردی و شاااود نظریاات هویات اجتنااقی،
تأکید بر تشابهات اجتناقیست .تنایزات فردی در فرایندی اجتناقی به رشد و تلامل مایرساند
و به تشابهات اجتناقی میانجامند (شواتز 9و شواتز.)44 :4939 ،
رفتار انسان پیویده است و این پیویدگی هاا باه ایان دایلناد کاه رفتارهاا ناه تحات تاأثیر
شخصیت افراد ،بلله از موقعیتها و شراید ا ل میشاوند (پاروین 1و جاان.)3 :4934 ،5
گیدنز نیز در تحلیل این مسیر و تفلیک مرز هویت فردی از اجتنااقی و مارز ارتعااطی ایان
دو ،به بحو بازتابندگی 1میپردازد که طی من ،فرد مسئور «خود» به منزاه تصویری بازتابی
از خویشتن میشود ( ،4913ب)444-442 :
برمیند این مفاهیم نشان میدهد که امور فردی ،انگیزشها و تنایالت شخصی در تعامل
با امور اجتناقیست و در ورتبندی وری و معنایی ،تفلیک منها املاانپا یر نیسات.
نظریات انگیزش در دو بخش محتوای انگیزش و فرایندهای انگیزش ،هنونین نظریاتی کاه
متنرکز بر قوامل برانگیزانند رفتار بودهاند ،مورد توجه نظریهپردازان باوده اسات .در میاان
نظریات محتوایی انگیزش ،معروفترین مدر ارتعا میان نیازها ،مدر ماازاو 1اسات کاه بار
اساس من ،افراد تالش میکنند نیازهای خاص خود را که در زمان خا ی برای منها اهنیت
دارد برمورده کنند .در هرم مازاو ،نیازهای فیزیواوژیک در پاایین هارم و نیااز خودیاابی در
باالترین قسنت هرم قرار میگیرند (قلوی.)444-445 :4934 ،
1. Robbins
2. Jenkins
3. Schultz
4. Pervin
5. John
6. reflixivity
7. Maslow

نظریۀ قوامل بهداشت روانی و انگیزانندهها (روااییان )233 :4932 ،باه پیویادگیهاای
جریان انگیزش پرداخته اسات .دانات 4وکرچار 2باه چهارگوناه از ایان پیویادگیهاا اشااره
کردهاند؛ نخست اینله انگیزهها قابل فهم هستند ،اما دیده ننیشوند .هر کار یا کنش سادهای
منلن است بیانگر چند انگیزه باشد و به گفتۀ هیلگارد 9و اتلینسون )4311( 1منلان اسات
قوامل متغیر شخصی و فرهنگی بهطور قابل تاوجهی روش بیاان برخای انگیازههاا را تعادیل
کنند .دوم ،طعیعت پویای انگیزهها گاهی منلن است تغییر کند یا در تضاد با یلدیگر باشند.
سوم ،تفاوتهای چشنگیر میان افراد دربار انتخاب و برتری دادن انگیزههای معینای نساعت
به انگیزههای دیگر ،میزان دنعار کردن منها و در نهایات تاأثیری کاه دساتیاابی باه هادف
میتواند بر انگیزهها و رفتار بعدی داشته باشد (ستیرز 5و پورتر .)3-42 :4912 ،1در تئوری سه
قاملی ماککللناد 1نیاز نیااز باه کسای موف یات ،کسای قادرت و ایجااد دوساتی ساه قامال
انگیزهبخش هستند (رابینز .)32 :4932 ،این انگیزشها ن شی کلیدی در شلل دادن به ویژگای
چهارگانۀ شعاهت ،تفاوت ،بازتابی بودن و فرایندی بودن دارند (جنلینز.)52 :4934 ،
هنونااین انگیاازههااای فااردی و اجتناااقی بااهقنااوان منااابع هااویتی ماایتواننااد از جنعااۀ کااامالً
فردگرایانه تا جنعه های کامالً اجتناقی ماد اوایۀ برساخت هویت قرار گیرند .اگر چه انگیزه هاای
فردی نیز تاابعی از انگیازه هاای اجتنااقی هساتند کاه بار اثار تلارار منهاا در اوز اجتنااقی و
انتخابشان توسد افراد به قامل تنایزهای بین فردی تعدیل شدهاند و مفهوم طع ه بنادی اوری ماا
از انگیاازههااا را ماایسااازند .در واقااع هاار یااک از جنعااههااای زناادگی شخصاای مااا در محا اار
گفتنانهای گوناگونیست که هر یک قرواهکنناد بیانش متفااوتی هساتند و ماا در فرهنگناان
ناگزیر از تعری هویت خود بر اساس برخی از گفتنانهای غاای هساتیم .در اورتی کاه ایان
نظم به هر دایلی دستلاری شود ،منلن است قواقعی برای فرد به هنراه داشته باشاد (بار:4931 ،3
 .)419گفتنانهای رایال متعددی از هویت زن و منوه میتواند به ورت امری طعیعای و بهنجاار
در ااگوی هویتی یک زن قرار گیرد ،در اار توایاد هویات زناان در فرهناگ اسات .بروئار 3و
1. Dunette
2. Kircher
3. Hilgard
4. Atkinson
5. Steers
6. Porter
7. McClelland
8. Burr
9. Brewer
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یوکی ،4خود اجتناقی افراد را با ویژگیهای سااختاری متفااوت ،معاانی ارزیاابی و دغدغاههاای
انگیزشی افراد در سه ساطح فاردی ،ارتعااطی و جنعای تعریا مایکنناد ( .)411 :4933از نظار
گافنن 2زندگی اجتناقی مانند حنۀ تئاتریست که افراد در من برای ننایش ن شهای خاود روی
حنه میمیند و نگران ادراک دیگران و تععات ا تناای من بارای خاود هساتند ( .)4-93 :4934از
این منظر ،زنان نیز در فرایند هویتیابی خود بیش از هار چیاز باه روشهاای ایادهمرساازیشاد
اجتناقی گرایش دارند .اما نلتۀ اساسی در این است که زنان بخشای از کانشهاای نامتناسای باا
معیارهای اجتناقی را مخفی یا ف میکنند ،چون در قین نامتناسی باودن ،در جاای دیگاری
برای منها روایتبخشی میکند .بنابراین ،توجه به انگیزه هایی که میتوانناد هویات واقعای زناان
را در پوستۀ فعاایت اجتنااقی پنهاان کنناد ،قابال تأمال اسات .باا توجاه باه اینلاه انتخااب مسایر
تحصیلی تحت هر شرایطی برای زنان ،میتواند در الیههای پنهاان زنادگی فاردی ،خاانوادگی و
اجتناقی منها مداخله کند و زنان هنواره در ایان مسایر باه دنعاار ایجااد تعاادر هساتند؛ بناابراین،
شناخت این انگیزه ها میتواند تععات این پدیده و نحو تحوالت هویتی زنان را در مسیر شاناختی
متفاوت قرار دهد .در واقع ورورت دیگر این پاژوهش ،تنرکاز بار ارزیاابی جدیادی از هویات
زنانه در ایران هنراه با گفتنان تحصیلی برای زناان اسات .هنوناین باا توجاه باه تعارواات میاان
ن ش کار و خانهداری که خود ا تنار تداخل ن اش را افازایش مایدهاد (توسالی،)21 :4932 ،
شناخت ن شهای دیگر که به تعدد ن شها و تعارپ بیشتر میانجامد ،الزم و قابال تأمال اسات.
اگر چه زنان امروزه به تجدید نظر در روش هاای خاود و براباری میاان دوجانس تنایال دارناد و
خواهان فر تهای برابر هستند ،ناگزیر باید به انتظارات و ن اش جنسایتی منهاا کاه بار رفتارهاا،
انتظارها و ن شهای منان مترتی است و توسد جامعه تعری مایشاود ،توجاه نناود (اشاترایه و
هنلاران به ن ل از بیلین .)31-35 :4932 ،9زیرا نگرش به ن شهاای جنسایتی تاأثیر مسات ینی بار
ابعاد مختل تجربه زیساته افاراد از جنلاه در زنادگی روزماره ،ازدواج ،اشاتغار و تحصایل دارد
(فال تی.)52 :4935 ،
روش تحقیق

اتفاقات قادی و روزمره که منلن است بهقنوان موقعیتهای مهم در نظر گرفته شوند ،باهقناوان
« وادث زندگی» تل ی میشوند و به نظر میرساد بااا وه ن اش مهنای در زنادگی و در روایات
1. Yuki
2. Goffman
3. Bailyn

زندگی دارند (الار .)441 :4931 ،4با چنین رویلردی ،در این م اااه باا روش نظریاۀ زمیناهای باه
مطااعۀ زنانی که هنزمان ن ش هاای هنساری ،ماادری ،شااغل و دانشاجو را دارناد پرداختاهایام.
جامعۀ مماری این پژوهش اغلی از رد سنی  92سار به باال باا تأکیاد باه دارا باودن هنزماان هار
چهار ن ش در هنگام مصا عه ،به ورت هدفنناد و بادون تنرکاز بار گارایش رشاتهای و محال
تحصیل دانشگاهی از میان زنان شهر تهران انتخاب شادهاناد .مصاا عه باا زناان ماورد بررسای در
شرایطی انجام شد که ادامۀ تحصیل در م اطع دانشگاهی برای منهاا اچاه مغااز تحصایالت قااای
دانشگاهی ،چه ادامۀ تحصیل در م اطع باالتر اا از نظار زماانی پاس از ن اش هنساری ،ماادری و
شاغل بودن رخ داده بود .به تععیری ،اگر سه بعد هویت زنان را در سه ن ش هنسر ،مادر و شااغل
تعری کنیم ،بعد چهارم هویت دانشجوییست .تلنیک ا الی گاردموری اطالقاات ،مصاا عۀ
قنیم بوده و ننونهها در شهر تهران :توسد ننونهگیری نظاری انتخااب شادهاناد .در مجناوع 29
مصا عۀ قنیم انجام شده است.
روش گردموری اطالقات از طریم هر دو روش اسنادی و میدانی است .در بخش مطااعاات
کتابخانهای با تأکید بر شناخت نظریات ا ینظاران و تح ی اات انجاامشاده در ایان اوزه تاا
دودی به بسد نظری انگیزش و در بخش میدانی با تأکید بار رویلارد تفسایرگرایی باه مطااعاۀ
گروهی از مزمودنیها ،با تأکید بر ننونهگیری نظری به مصاا عه میاان زناانی کاه هنزماان دارای
چهار ن ش هنسر ،مادر ،دانشجو و شاغل بودهاند پرداخته شاده و در نهایات ،باا تأکیاد بار روش

دادهبنیاد ،2به ترسیم یک چارچوب مفهومی برای فهم پدید مورد مطااعه پرداخته شده است.
برای تحلیل داده های تح یم از طریام مرا ال کدگا اری بااز ،محاوری و هساتهای باه
تحلیل و تفسیر دادهها پرداخته شده است .ابتدا با بررسی دادهها و طع هبندی متنی با رهیافات
م ایسه ،به اشعاع مفاهیم دسات یافتاه و در فرایناد بازنناایی مفااهیم باه کدگا اری و ت لیال
دادهها پرداخته شده است (جدور شنار  .)4در نهایات در مرا ال پایاانی تجزیاه و تحلیال
اطالقات ،با در نظر داشتن م وااههاا ،اساتراتژیهاا ،شاراید مداخلاهکنناده و پیامادها ،ایان
استراتژیها در قاای یک مدر نظری سهبعدی ترسیم شده و مدر نظری پژوهش در رواباد
مت ابل بین م والت محوری به شللی که در مدر شنار  4ممده ،ترسیم شده است.
کدگ اری م واۀ گزینشی و انتخابی بهقنوان پارادایم پژوهش باا قناوان «فرایناد انگیازههاای
نویافتۀ زنان» ترسیم شده است .پارادایم مووعی تحلیلیست که به ما برای گردموری و نظامدادن
1. Lawler
2. grounded theory
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به دادهها کنک میکند؛ به ورتی که من ساختار و فرایناد باا هام پیوساته بنانناد (اساتراوس 4و
کربین .)452 :4932 ،2منوه بهقنوان یافتههای پاژوهش در مادر پااراداینی ترسایم شاده ،ناوقی
جریان پویا و متحور از رویدادها و ماهیت پیوید روابد برای توویح پدیدههاست (هنان.)452 :
یافتههای نظری
جدول  .1وضعیت تقلیل و مقولهبندی دادهها
ردیف

مقوالت باز (سطح دوم)

مقوالت محوری

مقولۀ
انتخابی

قالقه به تحصیل و فعاایت مستنر ،میل به اثعات خویشتن،
4

میل به پیشرفت ،درک ا ت پیشرفت ،میل به موف یت ،راهی

میل به تح م امیار و قالئم

برای بازگشت به خود ،باور به تواننندیهای فردی
2
1
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3
3
42
44
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ناکامی ،ا ساس رقابت ،ا ساس قدم موف یت
تصویر کلیشهای از زنان خانهدار ،تحصیالت معیاری برای
موف یت

هنجارهای متعین

روایت زنان از معیارهای زن خوب

توقعات اجتناقی مرمانی

نیاز یا بهعود ووعیت اقتصادی ،ارت ای شغلی ،میندهنگری،

دغدغههای شغلی

دغدغههای مادرانه

(ارت ات و درممد)

روایت زنان از ا ساس روایت

ا ساس قدم روایت درونی

درک کارکردهای اشتغار (امنیت ،است الر و قدرت)،

تجربۀ تجدد و تغییرات نظام

اقت اد به اشتغار بهقنوان مسیر برابری جنسیتی

ارزشی ور محور زنان

دسترسی مسان به تحصیالت ،قعوای مسان در دانشگاه،
دسترسی به مموزشهای پیش از ورود به دانشگاه
شراید مطلوب اقتصادی هنسر ،است الر ماای زنان ،نوع
تربیت فرهنگی و خانوادگی
تجربههای تحصیلی پیشین ،تجربههای موفم اطرافیان
فهم پیامدهای مثعت تحصیالت از نگاه دیگران ،وجهۀ
اجتناقی ،وجود کلیشههای فرهنگی مثعت از مدرکگرایی

گسترش فضاهای مموزشی

فرایند انگیزشهای نو یافته زنان

001

5

ا ساس رکود و ق یماندگی ،ا ساس قدم امنیت ،ا ساس

تجربۀ ا ساسات منفی

سرمایۀ اقتصادیافرهنگی
تجربههای موفم قعلی
سرمایۀ فرهنگی ننادین

49

کاهش هزینۀ فرزندان ،اوقات فراغت ،اتنام تحصیالت قعلی

فراغت پنهان زنان

41

نایت و تشویم هنسر ،خانواده و فرزندان

نایت و تشویم اطرافیان

45

تصادفی ،توفیم اجعاری

قلل تصادفی و اتفاقی
1. Strauss
2. Corbin

در بخش یافتههای پژوهش ،با تأکید بر اجزا و محتوای مدر فرایندی انگیزش در زناان،
به شر ،قلل و قوامل ایجاد انگیازش ،نحاو تعاامالت و پیامادهای مترتای بار من خاواهیم
پرداخت .در بخش قلتهای انگیزش و ماهیت منها ،یافتهها نشان میدهند که بهطاور کلای،
میتوان این انگیزهها را به دو بخش انگیزههای درونی و انگیزههای برگرفته از محید ت سیم
کرد .اگر چه طی چااشهای مداوم نظری در میان متخصصین روانشناسی و جامعهشناسان،
برتری و اواویت فرد یا اجتناع هنونان محل مناقشه است.
انگیزههای فردی و درونی

یافتههای پژوهش نشان میدهناد بخشای از شاراید در پاساخ باه چرایایسات و شاراید قلای
موقعیت فعلی و ووع موجود زنان در متن اجتنااع را نشاان مایدهاد .در یاک دساتهبنادی از
کدهای باز در میان موارد مصا عه از زنان در قاای کاد محاوری پاژوهش ،قنا اری تعریا
شده که هر کدام میتوانند بهقنوان انگیازههاای فاردی در یاک نناای بیرونای روی طیفای از
انگیزههای مثعت و منفی قرار گیرند .کدهای محوری «میل به تح م امیار و قالئم» و «تجرباۀ
ا ساسات منفی» نشان دهند محدودهای از فضای انگیازههاای فاردی در میاان زناان اسات.
افراد برای رسیدن به ا ساس امنیت و ساازماندهی زنادگی روزمار خاود ناه تنهاا از طریام
ق النیت و بازتابشگری ،بلله از طریم انگیزههایی که بهقنوان محرکهاای کانش ،شاامل

قالئم و خواستهها هستند ،قنللردهای خود را ورتبندی میکنند (ریتازر 4و هنلااران،
 .)511 :4939در این راستا ،ملانیسمهاای انگیزشای مثعات و منفای قنومااً زناان را باه سانت
انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی هدایت میکند .این در اایست که شروع و اداماۀ ایان مسایر
در زندگی زنان بر محورهای فردی و اجتناقی متنرکز بوده و در فرایند خود پیویادگیهاایی
دارد که هنواره منها را در مجنوقهای از تعامالت قرار میدهد و در ارتعا مت ابال باا قوامال
متعدد ،منان را به سنت ن شمفرینیهای مجدد و بازتعری

هویت هدایت خواهد کرد.

میل به تحقق امیال و عالئق

در پژوهش اور یافتهها در بخش انگیزههای فردی نشان میدهند که زنان سه فاکتور زیار
را راهلاری برای تح م امیار و قالئم خود میدانند و اواویتهاای خاود را بار ایان اسااس
1. Ritzer
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تعری میکنند :اا ) تجربۀ ا ساس موف یت ،ب) تجرباۀ ا سااس رواایت و ج) میال باه
تح م خویشتن ا زنان مورد مطااعه با در نظر داشتن تواننندیهای فردی خود ،اواویت امیار
و قالئم خود را میل به تح م خویشتن میدانند.
تعدادی از زنان انتخاب یا ادامۀ تحصیالت را نوقی پیشرفت برای خود در نظر میگیرند
و شللگرفتن ا ساس رکود و خأل در مسایر ارت اای فاردی خاود را انگیاز ایان پیشارفت
میدانند« .م»  19سااه ،شاغل و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در ایانبااره مایگویاد:
«نه! ا الً درجا زدن رو دوست ندارم ،دوست دارم پا باه پاای هناه پیشارفت کانم و رفای
برای گفتن داشته باشم ».زنان بهواسطۀ درک ا تی که پیشرفت میتواند برای منها به ارمغان
بیاورد ،اور به پ یرش ن شهای اجتناقی میشوند .چندبعدی بودن نوقی تواننندیسات
که تأیید اقتعار خود را از جامعهای که تحصیل و اشتغار در من معیاار توانننادی و موف یات
افراد است ،دریافت میکند .این امر نشاندهند این واقعیت است که زنان با فهم و دریافات
این س اجتناقی ،کنشهای خود را مطابم با هنجارهای اجتناقی هناهنگ مایکنناد« .م»
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فهام زنااان از ایان ا ساااس بااهخاوبی مشااهود اساات« .س»  92ساااه ،دانشااجوی کارشناساای
مدیریت در این مورد میگوید« :مره! درسته؛ این هنه سختی و مش ت رو تحنال مایکانم،
وای باورتون ننیشه که راوی هستم .وقتی میگام درس مایخاونم ،اس خاوبی باه مان
غاای میشه و برام روایت درون میاره».
در نظریات فراوانی به میل تح م خویشتن در زمر نیازهای ثانویۀ انساانی پرداختاه شاده
است (رابینز .)19 :4932 ،هنونین از نظر گیدنز ،ویژگی مدرنیته این است که تح ام نفاس
برای هویت نفس تعیینکننده میشود .نوقی «میاین اخالقای شخصای» کاه ویژگای پایاهای
سیاست زندگیست ( ،4913ب .)495 :زنان با مگاهی نسعت به تواننندیهای فاردی خاود،
بهواسطۀ محرکهای محیطی ،سعی در تح م یا تی اثعاات خویشاتن مایکنناد؛ وقتای کاه
گ ارههای «میتوانم»« ،باید باشم»« ،دیگران باید بفهنند کاه مایتاوانم» یاا «بدانناد کاه مان
میتوانم» را به کار میبرند« .م»  91سااه ،مدیر مدرسه میگوید« :به نظار مان ا االً انتخااب
کردن این چهار ن ش با هندیگه ،چیزی است که خودمون انتخاب میکنیم».

رابطۀ موفقیت و احساس رضایت درونی در زنان

از دیدگاهی جامعهشناسانه و دیاالتیلی میاان فارد و اجتنااع ،انتخااب مسایرهای چندگاناه
برای زنان قامل موف یت محسوب میگردد و با ایجاد مطلوبیت ،منها را باه سانت ا سااس
روایت درونی خواهد برد .اگر چه فشارهای ا ل از این انتخاب ،چه به اورت مشالار،
چه به ورت نوقی پنهانکاری از سوی زنان ،میتواند مسییهای هویتی را نیز در این یاا
پس از این تجربه به هنراه داشته باشد« .س»  92سااه ،کارمند بینه و کارشناس رشتۀ او
در این ارتعا میگوید« :یه وقتایی برخی از بستگانم به من میگن خوشاا باه اار تاو ،هام
شوهر و زندگی خوب داری ،هم کارمندی و هم درس میخونی .ااعته من جلوی اونا تأییاد
میکنم ،وای تو دام میگم نشستین کنار گود و از هیوی خعر ندارین ».نلتاه اینجاسات کاه
گریز از مسائل و مشلالت در زندگی این زناان ،بادون هایچ شاک و تردیادی دیاده شاده
است .اما لایت تأیید و تعری اجتناقی از موف یت در دید دیگران موجی شاده «داخال
گود» دیده نشود ،اما هنونان دستیابی به روایت درونی و ا ساس نیاز باه من بارای زناان
اهنیت دارد .در واقع هنواره در کنار هناۀ نیازهاا ،نیازهاای دیگاری وجاود دارد کاه افاراد
نسعت به اروای منها بیتفاوت هستند (ناراوای ننایشاوند) ،اماا در اورت ارواای منهاا
برانگیخته میشوند و به د مطلوبی از روایت دست مییابند .این نیازهاا معناوالً باهوسایلۀ
قوامل درونی رفع میگردند (رواییان.)233 :4932 ،
نتایال نشان میدهند که انتخاب زنان ارفاً انتخااب مسایر تحصایلی و ن اش دانشاجویی
بوده ،در اای که انگیز تحصیلی برای این زنان قاوی نعاوده و شاغل در اواویات دوم قارار
گرفته است؛ زنان هنواره پس از اداماۀ تحصایالت و باه دنعاار توانننادیهاایی کاه در ایان
وزه پیدا میکنند ،توقعاتی برای ورود به بازار کار دارند .بیشتر زنان ماورد مطااعاه در ایان
پژوهش ،یا پس از ادامۀ تحصیالت وارد بازار کار شدهاند ،یا اگر قعالً شاغل بوده و به اداماۀ
تحصیل روی موردهاند ،در ار اور یا تنایل چندانی باه شااغل باودن ندارناد یاا انگیاز
منان رفاً بهعود ووعیت اقتصادی یا ارت ات شغلی بوده است.
توانمندی فردی زنان ،عامل انتخاب مسیرهای متفاوت

یلی از قوامل قابل توجه در انگیزههای فردی زنان ،موواوع توانننادیهاای فاردی اسات.
اگر چه قطعاً در نظریات روانشناساان اجتنااقی نیاز مصادا ایان ناوع توانننادیهاا را در
تی های مختل شخصیتی میتوان دید .اما در موارد مورد مطااعه ،مگاهی خود زنان ازایان
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موووع قابل توجه است .مینا  91سااه ،دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسای در ایان
مورد میگوید« :تناماً از خودم میدانم و ااعته شاید شراید خاص زندگیام ،چون باهخااطر
این مسأاه سعی میکنم هنواره به پیش باشم و درجا نزنم ».افرادی که معنوالً برای تعریا
خود ،قعارات «قالقه به تنش»« ،جنی و جوش»« ،تحرک» و  ...را به کار میبرند.

درونی از ووع موجود

تجربۀ ا ساسات منفی

 ورود زنان به بازار کار

چااش ن شهای سنتی

 تجربۀ تجدد و تغییرات نظام
ارزشی ور محور زنان
 گسترش فضاهای مموزشی

شرایط ثانویه
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 سرمایۀ اقتصادی -فرهنگی

پدید

عوامل مداخلهگر

تنش درونی  انگیزش

شللگیری نیازها 
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هنجارهای متعین

انگیزههای اجتماعی

زمینهها

ا ساس قدم روایت

میل به تح م امیار و قالئم

انگیزههای فردی

شرایط اولیه

دغدغههای شغلی (ارت ات و درممد)

 سرمایۀ فرهنگی ننادین
 فراغت پنهان زنان

 نایت و تشویم اطرافیان


 قلل تصادفی و اتفاقی

 استفاده از فر تها
 استفاده از ظرفیتهای فردی سرمایههای اقتصادی و فرهنگی
 تعری
 بازتعری

 .4تحصیل فراغتی
 .2تحصیل و اشتغار بهمثابه ابزار معارزه رقابت

اهداف قابل پیشبینی برای انتظارهای اجتناقی
ن شهای دوگانه هنسری و مادری

تحصیل

 .9تحصیل بهقنوان طر ی معهم

تعامالت ثانویه

 .1تحصیل و اشتغار بهمنظور تح م خود
 .5اشتغار بهقنوان مسیری برای ارت ات ،میندهنگری
و است الر ماای

تعامالت اولیه

اشتغار

نمودار  .1الگوی پارادایمی فرایند انگیزشهای نویافتۀ زنان در انتخاب نقشهای چندگانه

تجربۀ احساسات منفی

نوع دیگری از انگیزههای فردی از قدم ا ساس روایت پدید میمیناد و مایتاوان منهاا را
بهقنوان ا ساسات منفی اکم بر فضای هویت فاردی زناان معرفای نناود .از جنلاه ماوارد
اشارهشده در پژوهش میتوان از :اا ) هزینۀ فر ت ،ب) رقابت و ج) ا ساس قدم امنیت
نام برد .قوامل و ا ساساتی هنوون مواردی کاه منجار باه ا سااس ناکاامی ،خاأل و ا یانااً
فر تهای از دست رفته یا تی ا ساس ق یماندگی میگردد .فر تها ناه تنهاا قااملی
برای انتخاب و کنش هستند ،بلله نداشتن و ندادن فر تها نیز هنواره مایتواناد باا ناوقی
سرخوردگی و سرت هنراه باشاند .در ایان ماورد« ،ر»  93ساااه ،دانشاجوی روانشناسای
میگوید« :هنیشه فلر میکنم چاه طاور تاا چناد ساار پایش ایان هناه بایتفااوت باودم و
موقعیتهای مناسعی رو از دست دادم ».زمینههای اجتناقی میتوانند مسییهاا را باه نحاوی
جعران کنند ،بنابراین انتخاب این مسیر برای افراد مسای پا یر نااگزیر خواهاد باود« .ر» 93
سااه ،کارشناس روانشناسی میگوید« :اگه مگاهی اماروز رو داشاتم ازدواج ننایکاردم و
می گ اشتم تا اتنام تحصیالتم ،تا جایی کاه دوسات داشاتم .بعاداً ازدواج مای کاردم یاا تاو
بوهدار شدنم یه تأخیر زمانی مینداختم».
نتایال و مصادیم پژوهش نشان میدهند که در یک دستهبندی دوگانه ،زناانی کاه ماورد
نایت اطرافیان قرار گرفته اند ،ا ساس روایت بیشتری دارناد .ایان دو مسایر قابال تأمال،
نشان دهند طی دو مسیر مشابه با دو فرایند و پیامد متفاوت است .فضاهای رقابتی مایتوانناد
به دایل ق ی نناندن از قافلۀ پیشرفت ،فضای ذهنی زنان را به سوی انتخاب ن ش دانشجویی
تشویم ننایند« .م»  91سااه ،دانشجوی تربیت معلم و مدیر مدرسه در این باره می گوید« :مان
وقتی شروع به درس خوندن کردم و وارد دانشگاه شدم ،ف د یه هادف و انگیازه ای داشاتم
که من رو تشویم میکرد ،اون هم س رقابت بود».
هنونین زنان شاغل با است الر مااای و اقتصاادی قاادر باه تاأمین املاناات بارای خاود،
خانواده و فرزندان هستند .این در اایست که در این شراید ،زنان ،جامعه را فاقاد تواناایی
در ایجاد ا ساسی امنیتبخش به خود میدانند« .ز»  91سااه ،دانشجوی معناری در اینبااره
میگوید« :من االن ا الً امنیت مادی ندارم ،یعنی هر احظه ا ساس میکنم با ایان وواعیتی
که تو این جامعه داریم ،منلنه از احاا ماای به مشلل بربخوریم».
در جنعبندی نهایی ،انگیزههای فردی بهقناوان قااملی تأثیرگا ار بار ا سااس رواایت
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درونی در زنان نشان میدهد پس از قینیت یافتن واقعیت های پنهاان در ذهنیاات زناان در
زندگی شان ،ساهم خاود ،تح ام من و کارممادی فاردی و اجتنااقی ساهم باه سازایی در
انگیزه بخشی به منها در انتخاب مسیر موف یت دارد؛ در قین ار زنان در طی ایان مسایر،
ناخودمگاه به دنعار مسیری برای رکت یا بازگشت به سنت خاود هساتند کاه مایتاوان
من را بهقنوان تح م فردگرایی در زنان مورد توجاه قارار داد .در واقاع افاراد فردگارا باه

شلوفایی فردی توجه دارند و خود را بهتار از جناع گراهاا نشاان مای دهناد (هاوبرتس 4و
هنلاران.)15 :2224 ،

در وز قنل اجتناقی ،تنایال باه خویشاتن یاابی و تح ام خاود و ارواای نیازهاای
اجتناقی به قنوان اهداف شخصی برای زنان ما در اواویتی به مراتای مهام تار از تعهادات
سنتی قرار گرفته اسات .تریانادیس 2معت اد اسات ماا بسایاری از رفتارهایناان را باه دایال
ا ساسنان نسعت به منوه برای ما شایساته اسات انجاام مایدهایم .او باا اشااره باه مفهاوم

خوداثربخشی باه تووایح انگیازه هاا مای پاردازد ( .)943 :4913هنوناین نظریاۀ رایاان 9و
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دسی 1نشان میدهد کیفیت تجربه و قنللرد وقتی برای دالیال درونای یاا بیرونای باشاد،
متفاوت هستند .نظریۀ «خود متعین» معتنی بر این است که انگیزشهای درونای باه فعااایتی
می انجامناد کاه ذاتااً بارای فارد جااای و اا تبخاش هساتند و انگیاز بیرونای منجار باه
فعاایتهایی میشود که برای فرد پیامادهایی جداگاناه داشاته باشاد و انگیاز درونای باه
جای منله پیامدهایی جداگانه برای فرد داشته باشد ،بهمثابه فعاایتی برای روایت درونای
انجام میشود (.)51-55 :2222
انگیزههای اجتماعی

نوقی دیگر از دستهبندی انگیزشی را که باا تأکیاد بار قواقاد اجتنااقی ،گااه قااملی بارای
چااش و گاه انگیزهای برای پیشرفت زنان واقع شده ،با م واۀ محوری انگیزه هاای اجتنااقی
مورد توجه قرار دادهایم .مصدا این انگیازه هاا در م اوالت محاوری پاژوهش قعارتناد از:
اا ) چااش ن شهای سنتی ،ب) هنجارهای متعاین ،ج) دغدغاههاای شاغلی و د) توقعاات
1. Huiberts
2. Triandis
3. Ryan
4. Deci

اجتناقی مرمانی چااش ن شهای سنتی.
نوع دیگری از معارز زنان در دستیابی باه

او فاردیشاان ،معاارزه باا کلیشاههاای

جنسیتی تحت تأثیر ساختارهای کالن فرهنگی و اجتناقی است؛ جاایی کاه زناان باا قناوان
رقایت نشدن

و فا ردی ،قادم اسات الر مااای و قادم ارت اای شاغلی در م ابال ماوجی

مردساالرانه از قدرت و تواننندی مردان در برابر زنان ایستادگی مایکنناد .مفهاوم «چاااش
ن شهای سنتی» موووقات این فضا را بهخوبی توویح مایدهناد .ایان تضااد در مجنوقاۀ
ن شی بهدایل ایجاد دودای و اواطراب در باازیگر ن اشهاا و زیار سااار باردن شایساتگی
موقعیتی و توانایی وی در انجام وظای

مربو  ،موجی کااهش کاارایی و نارواایتی فارد

میشوند (سفیری و زارع .)431 :4931 ،یلی از راههاای معاارز زناان در ایان راه ،انتخااب
مسیرهاییست که نه تنها تععات این استیال را کاهش دهد ،بلله توان و قدرت زنان را نیز در
م ابله با تصویر وع

زنانه نشان دهد« .م»  91سااه ،دانشجوی کارشناسای تربیات معلام در

این باره میگوید« :اشلاای که هست ،دتور ذهنیت مردانۀ ایان فرهنگاه ،یعنای مردهاا اس
برتری جویی دارن و زن رو یه موجود ناتوان می بینند« ».م»  91سااه ،مدرس دانشاگاه درباار
تصویری از ستیز مداوم زناان در تععیات از ذهنیات مرداناۀ فرهناگ باه سانت اثعاات خاود
میگوید« :چون جامعۀ ما زن ستیزه ،یه جور دائام مایجنگایم؛ از باس در
شده ،انگار میخوایم

نون رو بگیریم و بارای گارفتن

ناون اجحااف

او اجتنااقی ماون هام تاالش

میکنیم ».نرگس  95سااه ،دانشجوی دکتری جامعهشناسی دربار خألیی از ا ساس قدرت
و است الر که میتواند انگیز جعران و تغییر این نگرشها باشد ،میگوید« :برابری زن و مرد
در جامعه ا ل ننیشود تا جایی که زناان ماا از احااا اقتصاادی قاوی شاوند ».باا وجاود
دیدگاههای کلیشاهای موجاود در ذهان ماردان ،زناان هنوناان در ورود باه تجادد ف اد باا
استفاده از توان فردی خود و تحنل فشارهای ناشای از من باه م ابلاه باا سااختارهای ااکم
رفتهاند و نیازمند نایت بیشتر در این وزهها هستند و قطعااً چاون انتخااب شخصای خاود
زنان بوده ،هیچگونه نایات قاانونی و اجتنااقی از من ننایشاود و تناام باار مسائوایت را
متوجه زنان میسازد؛ ت اوا و توقع مردان در مشارکت اقتصادی زناان در اماور خاناه بادون
پشتوانههای

وقی و قانونی که در جای خود قابل تأمل است.

تجدد با ایجاد تحوالتی در مفاهیم ارزشی و نگرشای ،باه ایجااد چاااش و فا الهگیاری
زنان از ن شهاای سانتیشاان انجامیاده اسات (نناودار شانار « .)2م»  93ساااه ،دانشاجوی
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دکتری جامعهشناسی میگوید« :بعد از تحصیالت قطعاً تغییری تو مدم ایجااد مایشاه و ایان
تغییر میتونه از نگرشها شروع بشه و تی به تغییر باورها هم برسه ،زماناه ،زماناه ای نیسات
که بشه مثل گ شته زندگی کرد».

تجربۀ تجدد زنانه

چالش با نقشهای سنتی
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نمودار  .2نحوۀ بر هم کنش تعامالت اجتماعی

در بعد دیگاری ،زناان در فا اله گارفتن از ن شای کاه ارفاً در مراقعات از فرزنادان و
خانهداری تعری

شده ،نوع دیگری از چاااش را تجرباه مایکنناد کاه مایتواناد منجار باه

انگیزش و معارزه غیرمست یم در زنان گردد؛ تصویری که زنان خاناهدار را افارادی وابساته و
فاقد تواننندیهای الزم در میدانهای متفاوت اجتناقی یا شاهد جعر اکم بر زندگی مناان
میداند .برداشت مفهومی تحت قناوان «هنجارهاای متعاین» کاه از طریام ایجااد ااازامهاای
هنجاری در فضای تعری

سنتی از زنان ،در این ننونهها ائز اهنیت است .منظاور از اماور

خانهداری توسد زنان هنان معانی ننادین مربو به کارهای خانه است کاه در من جنسایت
بهقنوان یک ویژگی ا ل از کنش مت ابل اجتناقی دیده میشود (سافیری.)429 :4932 ،
«ن»  93سااه ،دانشجوی مددکاری اجتناقی در این رابطه مایگویاد« :خای یاه زن خاناهدار

ف د تاو خاناه لومات مایکناه ،بادون اینلاه چیازی یااد بگیاره ،باه تربیات بواه هااش و
شوهرداری مشغور میشه .یه زن خانه دار از روند رو به پیش جامعۀ خودش ق عه و ف اد تاو
یه صار و چاردیواری دنیای خودش رو دیده .پس ننیشه انتظارات بااالیی ازش داشات».
در واقع زنان با انتخاب ن شهای دیگر اجتناقی ،ا ساس روایت خود را در فا له گارفتن
از ن ش خانهداری نشان میدهند ،نه رفتار خانهداری که من را تای باا وجاود چندبعادی و
چندن شی بودنشاان ،هناواره از اواویاتهاای زنادگی خاود مایدانناد .منواه از دیاد زناان
تصویری نابهنجار از زن ارائه میدهاد ،کلیشاههاای ن اش خاناهداری اسات« .س»  92ساااه،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت میگوید« :من قعالً دیدگاه بسته ای داشتم ،یعنی دنیا رو
تو هنون محل کارم و چاردیواری خونه میدیدم ،یه خانم کامالً سنتی بودم ،هناه چای تاو
خانه و کار برام خال ه میشد ».زنان تحصیل و شاغل بودن خود را نیز نوقی فا له گارفتن
از ن شهای کلیشاهای موجاود مایدانناد و از من باهقناوان ناوقی توانننادی و قادرت یااد
میکنند .اما از منجا که اشتغار در ذهنیت زنان مورد بررسی بیشتر بر محوریت ارت ای تاوان
ماای و است الر ماای نشان داده شده ،زنان قامال تغییار و تحاور اساسای در ساعک زنادگی
خود را مرهون ضور در دانشگاه میبینند .در واقع موووع توانایی ،قدرت و است الر زناان
که در نهایت بتواند سعی بهعود روابد اجتناقی ،تربیت فرزندان ،افزایش مگاهی و متفااوت
بودن نگرش زنان در زندگی باشد ،منو به تحصیل و اشتغار است.
هنونین دغدغۀ شغلی میتواند در چندین زمینۀ انگیزشی بر ذهنیت زنان تأثیرگا ار باشاد؛
نیاز ماای یا بهعود شاراید مااای و باهتععیاری «دغدغاههاای اقتصاادیافرهنگای» کاه مناو باه
«درممد» و «ارت اای شاغلی» هساتند« .ف»  12ساااه ،دانشاجوی کارشناسای ارشاد بهداشات و
محید زیست در این رابطه میگوید« :من از خدام باود کاه شاوهرم من قادر پاور داشات کاه
میگفت نرو سرکار ،بشین خونه .به خدا مینشست ».از سوی دیگر ،زنانی که بهمنظاور ارت اات
شغلی خود اکه مثار من را چه به ورت کوتااهمادت در قااای ارت اات سانت ،چاه بلندمادت
به ورت بهعود شراید ماای در زمان بازنشستگی بعینند ،به ادامۀ تحصیالت روی میمورند.
توقعات اجتماعی آرمانی

قامل ت ویتکننده و تأثیرگ اری که اغلی زنان مورد مطااعه ،ااگوهای رفتااری خاود را باا
من هناهناگ کاارده و در اادد نزدیااک کااردن خااود بااه مرمااانهااای ذهناای در بینامتنیاات
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اجتناقی هستند ،مفهوم «توقعات اجتناقی مرمانی» اسات .جامعاۀ ایرانای از یاک زن توقاع
فردی متعاای ،معت د ،بادرایت ،فداکار ،مگاه ،تواننند ،قدرتنند ،وفادار و مادری خوب کاه
هنواره به دنعار پیشرفت و پیشرفت فاردی خاود باشاد را دارد .تاأثیر کلیشاههاای فرهنگای
هنوون مدرکگرایی و مدرکساالری میتواند ااگوی زن مرماانی را تاا ادودی تح ام
بخشیده و مطابم با انتظارات ،زنان را به سنت نوقی از مرماانگرایای ساو دهاد .منواه باه

گفته هرسلویتس 4نشانگان فرهنگی میشود که بار گارد مضانونهاای موجاود در جامعاه
سازمان مییابد (تریاندیس.)21 :4913 ،
هنونین یلی از قواملی که میتواند در ت ویت انگیزههای اشتغار در زناان مااثر باشاد،
درک اجتناقی از کارکردهای اشتغار هنوون امنیت ،است الر و قدرت بارای زناان اسات.
است الر بهقنوان مفهومی که در ن طۀ م ابل وابستگی و نوقی بینیازی نسعی در برابار تسالد
اقتصادی هنسر ابه تععیر یلی از زنان مورد مطااعه بهقنوان قدرت برترا بر اماورات زنادگی
است .مالکهای منزات اجتناقی در زنان مورد مطااعه ،تحصیل و اشتغار بهقناوان سارمایۀ
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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دانشجو شامل ار مان مایشاه خوشاحاام و از اینلاه باا انساانهاای بزرگای مثال اسااتیدم
هنلالم میشم ا ساس خیلی خوبی دارم».
یلی از انگیزه هاای قدرتنناد دیگار بارای ضاور و مشاارکت زناان در مسایر تحصایل و
خصو اً اشتغار ،نوع نگاه زنان در تربیت فرزندان و توجه به میناد منهاسات .زناان ت ریعااً در
موارد قابل توجهی در مسیر پژوهش ،ساسیت قنیام خاود را نساعت باه فرزنادان و اواویات
داشتن منها یادمور شده اند .س مادری به قنوان ا ساسی غریزی و اجتناقی که بارها و بارهاا
در بازاندیشیها و بازنگری زندگی زنان ن ش قندهای را به قهده داشته ،قابل تأمال اسات« .ر»
 93سااه ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در این مورد میگویاد« :مان ا سااس مایکانم
اگه کسی مادر خوبی باشه ،زنه خوبیه ،کار خونه برای زن تعری نشده ،وای اگاه بتاونی ماادر
خوبی باشی ،ایدهمای؛ هر کاری میخوای بلنی باید برای بوهت بلنی».
در جنعبندی انگیزههای اجتناقی بهقنوان قامل محرک در کنشهاای اجتنااقی زناان
باید یادمور شد اگر چه انگیزه های اجتناقی و بیرونی ،سطح خودمختار متفااوتی نساعت باه
1. Herskovits

انگیزه های فردی دارند ،اما به اورت مشاارکت فارد در یاک ساری از قواقاد پلپارچاه و
تنظیم شد اجتناقی با در نظر داشتن مگاهی افراد نسعت به نتایال من و رفتاار فارد بار اسااس
من قواقد قابل توویح هستند (برانت.)9 :2245 ،4

تجربۀ مداخلههای اجتماعی در مسیر انگیزش

زنان هنواره در فرایند تعاملی به سنت انتخاب راهعردهایی معطوف باه هادف مایروناد .از
جنلۀ این موارد «تجربههای قعلی» هستند که بهواسطۀ دریافت منها سیر تصانیمگیاری بارای
زنان به سرقت کوتاه میشود؛ برای ننونه ،زنانی که باا توجاه باه تجربیاات تحصایلی موفام
قعلی ،دوباره نیز این مسیر را انتخاب کردهاناد .هنوناان کاه شاواتز موف یات در قنللارد را
قامل قضاوت افاراد درباار کاارایی خودشاان مایداناد (« .)591 :4939م»  91ساااه ،مادیر
مدرسه و دانشجوی تربیت معلم در این مورد میگویاد« :وقتای فاو دیاپلنم رو گارفتم ،باا
خودم گفتم باید ایسانسم رو هم بگیرم ،چون دیدم رو تغییر داده بود ،االن هام بعیاد نیسات
که بعد از ایسانس ،فوقم رو هم بگیرم ».در واقع زنان با ااهاام از تجربیاات موفام دیگاران و
بهواسطۀ بازخوردی که از برداشت اجتناقی نسعت به تحصیالت دریافت میکنند ،باه اداماۀ
مسیر و ااگوبرداری از دیگران رو میمورند« .م»  91سااه ،در این مورد میگویاد« :دیگاران
هم مان رو باه چشام یاک زن تواننناد و موفام مایبیانن ،خاانوادهام ،هنلاارام ،بساتگان و
دوستام».
یلی دیگر از موارد ماثر بر فرایند انگیزش زنان ،موووع فر ت است .در زندگی زنان
مورد مطااعه نیز «فر ت ها» از جنله املانات دست یابی به اهداف تعری شده توساد زناان
هستند« .ن»  93سااه ،کارمند بهزیستی و دانشجوی مددکاری میگویاد« :وقتای کاه دختارم
بزرگ شد ،مشغور به کار شدم» و «ا»  12سااه ،میگویاد« :قعال از ایان بواه هاام کوچیاک
بودن» .گاهی اوقات نیز زمیناههاای اجتنااقی ااقتصاادی هنواون تحصایالت پادر و ماادر،
شراید ماای خوب هنسر یا استطاقت ماای ،فر ت مصارف بهیناه را بارای منهاا تعادیل باه
هدف کرده است .اگر چه گاهی اوقات زناان بار سای تصاادف وارد فضااهای اجتنااقی
شدهاند که به ن ل از خود این زنان هیوگاه سودای من را نداشتهاند« .ر»  93سااه ،کارمناد و
دانشجوی روانشناسی چنین میگوید« :برای من هنه چیز ناخواسته پیش اوماد و هناه چیاز
1. Brunet
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برای من تصادفی بود و االن از این تصادف خوشحاام».
زنااان در بازننااایی ذهنیاات فرهنگاای جامعااه دربااار مساایرهای موجااود و دسترساای بااه
مسیرهای تعری شد پیشرفت بر این اقت ادناد کاه بهتارین مسایر پیشارفت زناان اشاتغار یاا
تحصیل است .این در اایست که سودمندی رفتاار ،متغیاریسات کاه قواقای درکشاد
اقنار و ارزش این قواقی را منعلس مایکناد (تریانادیس .)924-922 :4913 ،نایات و
تشویم اطرافیان هم میتواند از ناوع دریافات نایات یاا ا ال از درک افاراد نساعت باه
نایت باشد .گاهی زنان توسد خانواده ،هنسر و فرزندان تحت نایت مااای ،قااطفی یاا
روانی قرار میگیرند و این مسأاه میتواند بهواسطۀ ایجااد امنیات و فراغات روانای فر ات
بازاندیشی برای منها فراهم کند .گاهی رفاً فهم نایت و تشاویم مایتواناد قااملی بارای
تصنیمگیری زنان باشد .در واقع گاهی نایت واقعای و گااهی تصاور نایات مایتواناد
انگیز انتخاب مسیرهای نو برای زنان باشد .ایان نایات در ماوارد ماورد مطااعاه اغلای از
سوی هنسر ،پدر و مادر و هنلاران بوده است.
منوه میتوان در یک جنعبندی از قلل و قوامل مغازین انگیازش زناان بارای انتخااب
مسیرهای چندگانۀ اجتنااقی ارائاه نناود ،ترسایم تصاویری از زناانیسات کاه اگار چاه در
بافتهای اجتناقی متفاوتی تربیت شدهاناد ،اماا منواه قامال پیوناد منهاا در انتخااب مسایر
میشود ،نوع فهم فردیا اجتناقی اکم بر اذهاان ایان زناان اسات .در مادر مفهاومی ایان
پاژوهش ،یافتاههااا نشاان مایدهنااد کاه طاای تعاامالت فاردی و اجتناااقی از طریام ارتعااا
غیرمست یم ،ا ساس قدم رواایت توانساته مجنوقاهای از نیازهاا را باه هناراه چاااشهاای
نوگرایانه برای زنان ایجاد نناید .بر این اساس ،ظهاور پدیاد «انگیازش نویافتاه» منهاا را باه
سنت نوقی بازاندیشای و انتخااب اساتراتژی هاای کارمماد بارای رفاع و جعاران من نیازهاا
میبرد؛ اتخاذ تدابیری که بتواند منها را به سطحی از روایت درونی بهواسطۀ رفع نیاز فردی
و تالش برای برموردن انتظارات اجتناقی برساند .این رابطه در م ایسۀ مدر انگیزشی رابیناز
(ننودار شنار  )9نیز زیر قنوان نیازهای اروانشده و کوشش رفتاری برای کاهش تانشهاا
ممده است (رابینز.)12 :4932 ،
نیازهای ارضا نشده

تنش

انگیزش

کوشش رفتاری

نمودار  .3مدل انگیزشی رابینز

برآوردهشدن نیاز

کاهش تنش

زنان با استفاده از فر ت ها ،ظرفیت های فاردی و اهاداف قابال پایش بینای باا توجاه باه
ظرفیتهای زندگی معنوالً زمانی را برای جعران یاا رفاع نیازهاای خاود انتخااب مایکنناد؛
فر تهایی که از کاهش فر ات بارای مراقعات و نگهاداری از فرزنادان یاا فر ات هاای
فراغتی و اقتصادی به دست ممده است .در واقع راهعرد زناان اساتفاده از پتانسایلی سات کاه
میتواند با داشتن سرمایههای اقتصادی و نوقی سرمایههای اجتناقی که برمماده از نایات
و اقتناد هنسر و اطرافیان منهاست ،قابل تعری
راهعرد دیگر زنان بازتعری

باشد.

ن ش های مادری و هنسری اسات .زناان ماورد مطااعاه ،باا

بااازنگری در شااراید فرزناادان و انت ااار بخشاای از مساائوایتهااا بااه منااان و از طریاام
برنامهریزیهایی برای انجام امور روزمر خانهداری توانستهاند مسیرهای مشاارکت خاود در
اجتناع را مسان ننایند .بر اساس یافته های این پژوهش ،زنان ،تحصیل و شغل را به قنوان دو
قامل قابل پیشبینی در ا ساس روایتنندی از زندگی خود میدانند که نشاندهند قابلیات
پیشبینی این دو قامل برای توسعه و ارت ات اجتناقی زناان اسات و قنومااً توساد دواات و
جامعه هم تعری
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تیپولوژی زنان شاغل و تحصیلکرده

منوه میتواند بهقنوان پیامدهای شللگیری فرایند انگیزههای زنان مورد توجاه قرارگیارد،
ارائۀ یک تیپوااوژی چندگاناه از زناانیسات کاه در دساتهبنادیهاای مشاترک ذهنای و در
ویژگیهای مشترک و تعامالتشان ننایشی از خود کارمماد و اثاربخش را نشاان مایدهناد.
مفهوم تی  ،با دستهبندی تعداد قابل توجهی از فات مختل

معنا پیدا میکند و باه نظام و

قنومیت بیشتر در رفتار دالات دارد .اگر چه افراد میتوانند درجاات مختلفای از افات را
داشته باشند ،اما معنوالً از تی

خا ی به شنار میمیند (پروین و جاان باه ن ال از هورناای

4

 .)44 :4934 ،4315بنابراین ،فرهنگ قلم به قنوان امری مجزا از رفتارهای معنور و متداور
در جامعه ،ارزشها ،انگیزهها و قالئم کنشگران قر ه قلم را در مسیر ارت اات داناش ساو
می دهد (قانعیراد و هنلاران .)92 :4932 ،در یک دستهبندی انتزاقی در میان افاراد ماورد
مطااعه ،به یافتههای زیر اکتفا میکنیم:
 .4انتخاب تحصیل بهمثابه ابزار معارزه و رقابت
1. Horney

انگیزشهای نویافتة
تحوالت هویتی ...

 .2تحصیل بهقنوان طر ی معهم
 .9تحصیل و اشتغار بهمنظور تح م خود
 .1تحصیل و اشتغار بهقنوان مسیری برای ارت ات ،میندهنگری و است الر ماای
بحث و نتیجهگیری

زنان بهقنوان کنشگرانی خال  ،طی فرایندهای پویایی ذهنی هنگام با تحوالت سریع دنیای
تجاادد بااه بازاندیشاای در تفلاارات خااویش پرداختااه و بااا تجدیااد قااوای دانااش و بیاانش بااه
بازتابندگی نگرشهای خود میپردازند .از سوی دیگار ،جامعاه تصاویری از تحصایالت را
بهقنوان یک واقعیت اجتناقی به فرد نشان میدهد که میتواناد باهقناوان بخشای از هویات
فردی او محسوب شود .بنابراین انتخااب تحصایالت باهقناوان راهای بارای تعریا

هویات

فردی و اجتناقی دور از انتظار نخواهد بود .زنان با استفاده از تجارب اجتنااقی باه سااخت
خود سازمانیافتۀ خویش مایپردازناد و باا اباداع روشهاایی بارای تح ام خاود باه اوز
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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اجتناقی رجوع خواهند کرد .این ابداع و ننود بازاندیشی با ادامۀ تحصیالت ،مغااز و مسایر
زناان را باارای ورود بااه قر اۀ اشاتغار هنااوار خواهااد کاارد .باهطااور ی ااین ن ااش تغییاارات
ساختارهای اجتناقی در انتخاب و نوع نگرش و کنش زنان قابل تأمل است.
منوه در یافتۀ نهایی و زیر قنوان م واۀ هساتهای (ر.ک :اساتراوس و کاربین )4932 ،بار
من نام «انگیزشهای نویافته» نهادهایم ،ا ل دستیابی به نتایال تحلیلی از مصا عه با زناان
مورد مطااعه در پژوهش اور است .انگیزههایی نو که زنان در ار تجربۀ منهاا در فضاای
هویتی چندگانه و به تعع من ،تغییر هویت خود هستند .تجربههایی که ماهیت نوگرایاناۀ منهاا
چنین برای زنان معنا مییابد که منجر به ضور چنادوجهی و مشاارکت اجتنااقی مناان در
وزههای مختل

اجتناقی شده است .انگیزههایی که کنشهای زنان را نه ف د در فضاای

فردی ،بلله تحت تأثیر زمینههای کاالن اجتنااقی و فرهنگای اورتبنادی مایکنناد .بار
اساس این مدر شرایطی که با مالزمت با زندگی روزمر زنان در متن اجتناع منجر به ظهور
انگیزش در زنان شده نشان میدهد که زنان زمینههای انگیزش را در طی یک فرایند تعاملی
و سیار در طور زمان در خود ایجاد ننوده و برای کاهش تنشهای برمماده از قادم تح ام
نیازها ،استراتژی تحصیل و اشتغار را بهقنوان راههای تح ام هادف انتخااب مایننایناد .در
نهایت ،زنان در یک طع هبندی انتزاقی از مفاهیم در چهاار ناوع تیا شخصایتی مایتوانناد

مسیرهای چهارگانه را در زندگی انتخاب کنند؛ ن شهایی که گاه با تعارپ و تضاد و گااه
با تعامل مشلار و پنهان اسعاب روایت درونیشان را فراهم میمورد.
در تلنیل و قیاس نظری این پژوهش با دیگران ،میتوان دیدگاههای زیر را مورد تأمال
قارار داد .دیادگاه جنلیناز در شالل گیاری هویات اجتنااقی و هویات فاردی بازتاابی کاه
مشخصۀ دوران مدرن است (جنلینز ،)4934 ،دیدگاههاای محتاوایی و فراینادی شخصایت
که هر گونه تالش فرد برای کاهش تنشهای درونی را توویح میدهند (رابینز)35 :4932 ،
و نظریات دیگر با ماهیت زیستی که بر تالش ارگانیسم برای رشد و شلوفایی تأکیاد دارناد
(وایت4353 ،4؛ پروین و جان .)49 :4934 ،هنونین واینر 2سه بعاد قلیات را باهقناوان قلال
غاااای درک موف یاات و شلساات در نظاار ماایگیاارد کااه قعارتنااد از منعااع ،ثعااات و میاازان
کنتررپ یری که میتوانند تحت تأثیر تجربههای قاطفی مشترک از جنله ،خشم ،قادردانی،
ا ساس گناه ،ناامیدی ،تأس  ،غرور و خجاات قرار گیرناد و بار رفتارهاای انگیزشای فارد
ماثر باشند (واینر .)513-512 :4335 ،یا به ن ل از برانت ،9قواقد و م ررات درونای فعاایات
و رفتارها برای جلوگیری از ایجاد ا ساس گنااه ،شارم و باهناوقی محافظات از ا ساساات
فردیست (برانت و هنلاران.)9 :2245 ،
نلتۀ قابل توجه در هم ،مدرها ،ونن تأکید بر تأثیر مت ابل متغیرها بر یلدیگر این است
که هنۀ ما نیاز داریم با دیگران مرتعد باشیم و مرزو داریم کار قابل تاوجهی انجاام دهایم و
موف یتی کسی کنیم (رابینز .)443 :4932 ،منوه این نظریات به ما میگویند دالیل کنشهاا
و پیشبینی منها در ووعیت مشابه است .بنابراین در یک جنعبندی نهایی میتوان گفت که
اگر چه زنان با تلیه بر انگیزههای متعدد ،شراید خود را به ورت مستنر ارزیابی کردهاناد،
اما در نهایت ،مسیری تعری شده را برای تعاامالت اجتنااقی خاود انتخااب کاردهاناد کاه
توسد جامعه و تعامل با اطرافیان برساخته مایشاود .در واقاع توساعه و تحاور هاویتی زناان
منو به توساعه و تحاور سااختارهای اجتنااقی و تعاامالتیسات کاه زناان در من فر ات
ال مناو باه دیگاری و منطعام باا
مشارکت پیادا مایکنناد و تصانیمگیاری هاای مناان کاام ً
ایدهمرهای مورد پ یرش جنعی است .در این موقعیتها زنان دچار چااشی میاان ااگوهاای
خودبنیاد اخالقی و ااگوهای دیگر بنیاد اخال هستند .زنان در کنشهای فردی خاود ساعی
1. White
2. Weiner
3. Brunet
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میکنند دالیل انتخابهای خود را توجیاه و راجاع باه کاارایی و ارزشگا اری منهاا بارای
خودشان ارزیابی و قضاوت کنند .در اینجا نیز شاهد پیوند امر فردی با امر اجتناقی هساتیم،
زیرا هر گونه تفسیر زنان از شراید ،وابسته به متن اجتناقیست و زنان وابسته به ارزشهاای
فردی و جنعی که موجودیت خود را از متن اجتناع میگیرند ،دست به انتخااب مایزنناد.
بنابراین هر انتخاب ق النی و منط ی برای زنان ازوماً امری فردی تل ی ننایشاود و ارزیاابی
زنان از برداشتهای جنعی مالک انتخاب منها خواهد بود.
زنان در طی فرایند انتخاب ،به دنعار کسی رواایت فاردی هساتند ،اماا رواایت فاردی
زنان نیز در اغلی نتایال وابسته به جلی روایتهای جنعی اسات .بناابراین هناان گوناه کاه
میبینیم ،در هیچ قنل انگیزشی ننیتوان امر فردی را از امر جنعی تفلیک ننود و این امار
نشاندهند هویت سیار و تغییرپ یر زن ایرانی در جریان تحوالت سااختاری اجتنااع اسات.
این امر بیانگر برساخت هویتی نو از طریم انگیزههای نو برای زنان است .در واقع امر فردی،
م هور امر اجتناقی ست و شناخت و ارزیابی هویت و تحوالت من با انفلاک امار فاردی و
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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فردگرایانۀ انتخاب بارای زناان دیاده مایشاود ،اماا واقعیات موجاود نشااندهناد

ساختارها و قابلیت جهتدهی منها به کنش زنان است .با چنین ارزیابیای از پژوهش ،منواه
باید بیش از پیش به من توجه کنایم میازان تأثیرگا اری ایان تعامال میاان قاملیات فاردی و
قدرت ساختارها بر زندگی زنان است .اگر این انگیزشها در نهایات بتوانناد هزیناههاایی را
متوجه زنان کنند ا با توجه باه تأکیاد اماروز زناان بار براباری فر اتهااا چگوناه مایتاوان
تعاروات و چااش ها را به سنت تعادر و انسجام هویتی برای زناان بارد ایان امار واقعیتای
انلارناپ یر در زندگی زنان بوده و به نظر مایرساد ا ف و دساتلاری مجادد من ناه تنهاا
مشللی را ل نخواهد کرد ،بلله مثار اجتناقی من بر بخشهای دیگر هنواون خاانواده و
سالمت زنان غیر قابل انلار خواهد بود .بنابراین توجه به انگیزههای زنان هناراه باا پا یرش
تحور هویتی زنان ،تالش برای ایجاد املان مشارکت بیشتر زنان در جامعه و تعدیل شاراید
از طریم

و برابر شاید بتواند تا دودی مثار منفی چندن شی شدن زنان را کاهش دهد.
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Abstract
Concurrent with modern transformations and modernity experiences, we are
faced with various transitions in different aspects of life. Transitions that
women with different gender roles experience within the society, which in turn
leads to changes in their mental meanings and social roles. Changes in
women’s motivations and desires which leads them to reflect on their identity
and social and individual transitions in order to achieve their goals and look for
new directions in line with their identity ideals. This article examines the
function and motivational experience of women from their own perspective and
individual mentality logic based on a grounded theory. Through conducting
interviews with women who concurrently play the role of mother, wife,
employee and student, the study presents an identity typology of women with
an emphasis on their motivational processes for entering higher education. The
results show that factors like experiencing modernity and changes in valuation
systems surrounding women, women’s entrance into labor market, expansion
of educational platforms and symbolic social capitals together with social and
individual motivations in women’s everyday life has led to a new kind of
motivation within them and through such process and in order to reduce
tensions coming from their lack of achievements, women have chosen the
employment and study strategy in order to reach their goals and in this study
the emphasis is on the study strategy. The current analysis has reached four
abstract categories in terms of the emerging motivations of women under study.
It includes: 1. choosing study as a tool to compete and combat, 2. study as an
ambiguous plan, 3. study and employment as self-achievements and 4. study
and employment as a path toward improvement and financial independence.
Keywords: Female Social Identity, Motivation Process, Education,
Employment, Grounded Theory.
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