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  دهیچک
 زنادگی  اشالار  در متعاددی  هاای  دگرگاونی  شااهد  تجادد،  تجربۀ و مدرن تحوالت با هنزمان
 جامعاه  در متفااوت  جنسایتی  یهاا  ن ش با قامالنی قنوان به نیز زنان که هستیم؛ تحوالتی روزمره
 اجتنااقی  یها ن ش در دگرگونی من تعع به و ذهنی معناهای دگرگونی به و کرد خواهند تجربه
 مسایرهای  انتخااب  و خود تح م منظور به که زنان تنایالت و انگیزه در تغییراتی. انجامد می منها
 و فاردی  تغییارات  و هویات  در بازاندیشای  سنت به را منها هویتی، های مرمان راستای در جدید

 تجرباۀ  و قنللارد  بررسای  باه  ای زمیناه  نظریاۀ  روش باا  م ااه این .کرد خواهد دایته اجتناقی
 باا  مصاا عه  طریام  از و پرداخته فردی کنشگر ذهنیت منطم با و خودشان منظر از زنان انگیزشی
 از هاویتی  تیپواوژی یک ارائۀ به دارند، دانشجو را و شاغل مادر، هنسر، ن ش هنزمان که زنانی
 هاییافته. پردازد می قاای مموزش به ورود برای منها انگیزشی فرایند بر تأکید با همطااع مورد زنان

 زناان،  محاور   اور  ارزشای  نظام تغییرات و تجدد تجربۀ هنوون شرایطی دهد می نشان پژوهش
 با مالزمت در ننادین اجتناقی یها سرمایه و مموزشی فضاهای گسترش کار، بازار به زنان ورود
 و شاده  منهاا  در نو انگیزشی ظهور به منجر زنان روزمر  زندگی در اجتناقی و یفرد یها انگیزه
 استراتژی نیازهایشان، وها  انگیزه تح م قدم از  ا ل یها تنش کاهش برای فرایند این طی زنان

 بار  م اااه،  ایان  در کاه  اناد  برگزیاده  خود اهداف تح م راهعردهای قنوان به را اشتغار و تحصیل
 از انتزاقای  بنادی دساته  چهاار  باه   اوار  تحلیال  پایاان،  در. اسات  أکیاد شاده  ت تحصایل  راهعرد
 و معاارزه  ابازار  مثابه به تحصیل انتخاب( 4 شامل که رسیده مطااعه مورد نویافتۀ زنان یها انگیزش
 و ( تحصیل1خود و  منظورتح م به اشتغار و تحصیل( 9 معهم، طر ی قنوان به تحصیل( 2 رقابت،
  است. ماای است الر و نگری مینده ارت ا، برای یریمس قنوان به اشتغار

 اا نهیزم ی ،ظر و اشتغار الت،یتحص زش،یانگ ندیفرا زنان، یاجتناق تیهو: یدیکل واژگان
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 مقدمه

مراکز مموزش قاای، ت اواا و رقابات    گسترد  ۀایران و توسع ۀاخیر جامع ۀدر شراید دو ده
ارکت اجتنااقی منهاا را افازایش داده و    برای  ضور زنان در دانشگاه، فر ت  ضور و مش

 های ماادری و هنساری   موارد با ن ش بیشترمراکز دانشگاهی و شغلی که در   ضور زنان در
چندالیاه   هاایی  موقعیات  بستر جدید برساخت هویت منها را شالل داده اسات؛   هنراه است،

زناان را   هاای هاویتی جدیادی از    که در قاای چند ن ش متفاوت و گاه متضاد توانساته تیا   
کنناد،   های چندگانۀ جدیاد و سانتی را هنزماان ایفاا مای      ها، این ن ش برخی زندهد.  شلل

های سنتی مادری و هنسری، شاغل و دانشجو نیز هستند؛ ناوقی  ضاور    یعنی افزون بر ن ش
هاا و  ال    های متفاوت. منوه اهنیت دارد نحو  تعامل ایان ن اش   چندگانۀ هنزمان در ن ش

ای زناان، متناسای باا     هاای چندالیاه   و در نهایات نحاو  برسااخت هویات    باین منهاا    تعارپ
 هاست. های چندگانه و بستر من ن ش ن ش

یاابی باه هویات     هاای زناان در دسات    مسایر انگیازه  باا یاافتن    تااین نوشتار بر من است 
کاه توانساته مسایر و     را بخش برای زنان تصویری جامع از قلل و قوامل انگیزه ،چندن شی

ساو در  ادد    از یاک این م ااه  نشان دهد. ،دی و اجتناقی منها را تغییر دهدسرنوشت فر
ترسایم   ،هاای زناان و از ساوی دیگار     ثیرات قوامل فردی و اجتناقی بر انگیزشأبررسی ت
 ۀایران در چند ده ۀپایگاه زنان در جامعتردید  . بیاست های زنانه هویتتیپواوژی از یک 

هاای   کاه در من زناان باه مثاباه اباژه     ود تععیات کارده   زمان خا  ۀهای توسع اخیر از دیدگاه
هایی که خواهان ورود زنان به فضای اشاتغار و مماوزش    اند؛ برنامه های توسعه بوده برنامه

ثیر أهام  یاات اجتنااقی زناان را تحات تا      ناوقی   باه این م واه در ایاران  قاای بوده است. 
سطح خاص جنسیتی در چه  ،رشد اقتصادی و اجتناقی را چه در سطح قام هم قرارداده و

قناااوان  در ادبیااات توساااعه نااه باااه   «زن» واژ کااااربرد . مااورد توجاااه قاارار داده اسااات  
قناوان مفهاومی ااحااقی بارای توساعه باه کاار رفتاه و ایان در           بلله به ،کنندگان مشارکت
فعاار در    کنناد  مشاارکت  و شاونده  کنناده، انتخااب   ست که زنان را باید هم انتخاب  اای

در چناین   (.41-43: 4934، طلای  برخوردارشونده از منافع توسعه دید )شادی توسعه و هم
 ۀمفرین در فرایناد توساعه پایادار از رهگا ر سارمای      تواند بنیانی ن ششرایطی دانشگاه می

 (.13: 4932اجتناقی قرارگیرد )جاودانی، 
)ماهروزاده های شغلی و تحصیلی زنان  ها به بررسی ابعاد و انگیزه اگر چه در برخی پژوهش

 و هویات  در بعضای باه   ( و4939؛ فریدونی، 4933فرد و ارجنند،  ؛  داقتی4932و هنلاران، 
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 و ؛ قعاادااهی 4933؛ محسنی تعریزی و براری، 4939جاه،  ساروخانی و رفعت) زنان تحصیالت
 متعاددی  پرداخته شاده و نیاز تح ی اات   ( 2242چان،  ؛2244براتعلی،  و یوسفی ؛2249مدنی، 
اماا در چناین    اناد،  پرداختاه  تحصیالت هویتی مثار بررسی به مطااعات این اغلی که دهش انجام

مطااعاتی به قنللرد و تجربۀ زنان در این مسیرهای جدید از دید خودشان و باا منطام ذهنیات    
هاای   هاا و املاان   ها چگونه انتخاب کنشگر فردی توجه کنتری نشان داده شده است؛ اینله زن

های فردی و اجتناقی زنان چیسات.   اند و ن ش تحصیالت در انگیزه ردهمختل  را مدیریت ک
به قلال  « زنان و تحصیالت دانشگاهی»در این میان سفیری، در بخشی از پژوهش خود با قنوان 

و پیامد تحصیالت و تنایال زناان بارای ورود باه دانشاگاه پرداختاه و نتاایال پاژوهش او نشاان          
ینۀ تحصایلی، خواساتار شاغل، درمماد، منزاات اجتنااقی،       دهد زنان با مگاهی از سود و هز می

 (.421-423: 4935فر ت مشارکت و است الر هستند )سفیری، 
 

 لهأمس انیب

 افاراد  زنادگی  ساعک  و مسایر  انتخااب  در مااثر  ن شای  هناواره  انساانی  تنایالت و هاانگیزه
 شاناختی  روان و فاردی  نیازهای بر معتنی و ذاتی  ورت به سو یک از تنایالت این. اندداشته
 افاراد  ذهان  در اجتنااقی  فراینادی  طای  و شادن  اجتنااقی  جریان در دیگر سویی از و بوده

 دو باه  موواوع  این طر، بنابراین دهند،می تشلیل را هویتی برساختۀ یک و شده معناسازی
 در اساسای  ساهنی  اجتنااقی  هاای زمیناه  تغییارات . باود  خواهاد  تأمال  قابال  ذکرشده شلل
اسات کاه    شاده  افاراد  ذائ اۀ  تغییار  به منجر و داشته تنایالت انسانی و هاهانگیز بندی  ورت

 توانناد کاه مای   ساختاری های استراتژی اتخاذ تعندی و  های گ اری سیاست انواع توان به می
 و موجااود فرهنااگ بااا را هااا انسااان اجتناااقی شااد  برساااخته تنااایالت و فااردی تنااایالت
  .اشاره کردسازند،  هناهنگ من بر  اکم ساختارهای

 فاراهم  زناان را  مشارکت زمینۀ و گرفته انجام زنان  وز  اقداماتی در چنین نیز ما کشور در
 زمیناۀ  جدیاد،  هاویتی  تجرباۀ  هاای زمیناه  تارین  مهام  قناوان  به اشتغار و تحصیالت. است کرده

 از خاود  هاویتی  تناایز  تعریا   و تطابم برای زنان و کرده فراهم را هویتی و فرهنگی تحوالت
 زنند. می اجتناقی محید با ساختن خود متعادر برای تازه هایهویت انتخاب دست به یگران،د
 یاا  تعاادر  ایجااد  در مداوم چااشی راستای در و کرد بررسی دو جنعه از توان تغییرات را می این
 کاه  سات   ااای  در ایان . داد قرار توجه مورد زنان در اجتناقی و فردی روایت ا ساس ایجاد
 هنساری  و مادری هاین ش در بیشتر را زنان، منها سنتی جامعه از و خانوادگی دی،فر توقعات
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 .است کرده اوافه جدید های ن ش به را متفاوتی انتظارات جدید، بسترهای و کرده تعری 
 یهاا  جنعاه  و طیا   ایان  کیا   و کام  راستای در بررسی و وگو گفت بحو، این هدف

 و تناایالت  شاناخت  راساتای  در بنیاادین  ناختیشا  باه  رسایدن  بلله نیست، من منفی و مثعت
 تعاامالت  دایال  باه  موواوع،  ایان  باه  توجه. است هویتی قر ۀ این به زنان ورود یها انگیزه

 زنادگی  تواناد مای  کاه  زندگی سعک این با خود روزمر  زندگی در زنان مستنر دیاالتیلی
قناوان   . زنان هم باه ست ، وروریثیر قرار دهدأرا تحت ت منان اجتناقی و خانوادگی فردی،

پ یر در ایان فرایناد،  ضاور     قنوان قامالنی مسیی مجریان منتفع از این نوع انتخاب و هم به
هاا یاا مناافع  ا ال از      ها و تنایالت منها در ورود به دشواری بنابراین توجه به انگیزه ،دارند
 بساتر  ا درمنها  هویات  از بخشی قنوان به زنان یها انگیزه شناختموووقی جدی است.  ،من

 تواناد مای  نهایت در است که پژوهش این هایورورت از ایران در موجود گفتنانی هویت
 شاناخت  تواناد مای  دغدغاه  ایان  بناابراین، . باه شانار میاد    منان هویتی تحور یلی از قوامل

 نهایات  در و منهاا  تح ام  اجتنااقی  فراینادهای  جدید، یها انگیزه این گیریشلل بسترهای
 .را در بر داشته باشد مطااعه مورد زنان زندگی من برای پیامدهای
 اجتنااقی  هایمحید در شوند،میها  ن ش تغییر به منجر که قواملی است معت د 4سگاان
 و در یااک مساایر خطاای نیساات    هنزمااان نیااز منهااا تأثیرهااای و نیسااتند یلسااان مختلاا 

 کاه  اسات  ق یاده  ایان  بار  زنادگی  هاای  سیاست به اشاره با هم 2گیدنز هنونین .(253: 4939)
مربو  به فرایندهای تح م خویشتن در جواماع پاس از قصار سانت و تحات       زندگی، سیاست

 ارت اای  راساتای  در  وجاودی  یها پرسش به ( سیاست پاسخ922: 4913ثیرات جهانی است )أت
 و فاردی  بین روابد به منو  نیز که خرد ابعاد بر را هااین سیاست تأثیر که  فردی خودشلوفایی
منواه در   .(221: 4913کیویستو، ) توان مورد توجه قرار دادمی شود،می قاطفی فاییخودشلو

سات   های فردی و اجتناقی زناان چندن شای   اینجا بر من تأکید خواهیم کرد، شناخت تجربه
که این تجارب با ایجاد معانی جدیدی از هویت زنانه توانسته برسااخت جدیادی از هویات را    

خاص مطااعۀ ما نشان دهد. هدف، رسیدن به دیدگاه نظاری جاامعی   در ذهنیت منها، در م طع 
 کاه:  دهایم مای  پاساخ هاا   پرساش  ایان  به شناخت این بسد برای دربار  تلثر هویت زنانه است.

 ایان  انتخااب  نحاو   من، تعاع  به و بخشانگیزه منابع و چیست زنان منظر از تنایالت این ماهیت
 را چهارگاناه  هاای  ن اش  ایان  که زنانی هویت م،گفتی چنانله است  چگونه هنزمان هاین ش
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 پاژوهش  ایان  در. اسات  تعیاین  و بررسای  قابال  مختلفای  ابعاد در کنند، می تجربه هم با هنزمان
 مغاازین  ن اا   هویات،  این اجتناقی برساخت فرایند از بخشی بر تأکید با تالش بر این بوده تا

مورد بررسی قرار گیرد. به  «انتخاب این مسیرها و تنایالت زنان در  انگیزه» قنوان با فرایند، این
و  یفارد  یرواباد و سااختارها   وابساته باه   تیا هو یریا و نحوه شلل گ تیهو ،نزیاقت اد جنل
 ایان  سااختاری،  تحلیلای  در .(41-45: 4934)ی و هنواره در معارپ بازساازی اسات    اجتناق
 فرایند از ااگویی تا یمکرد بررسی تفسیری  ا  تجربی و تعیینی  ا  نظری سطح دو در را موووع
 رساد،  می نظر به خرد ظاهر به موووع، این چند هر. گردد ترسیم مطااعه مورد زنان انگیزش

 فرهنگای  کالن بسترهای و فردی کنشگر تعامل  ا ل زنان، معنایی های نظام وها  انگیزه اما
 .ست اجتناقی و

 بارای  بساترهایی  هام  تجادد،  و توساعه  فراینادهای   ا ال  هام  زناان  قاای مموزش و اشتغار
 هاای  قر اه  ایان  وارد وقتای  زنان بنابراین، شدن هستند، مدرن انسان هم و تجدد تجربۀ برساخت
 از زناناه  تجرباۀ  ذیل را من توانمی که دهند می نشان را ای تجربه و انگیزش قنالً شوند، می جدید
باا زنادگی ایرانیاان     های بسایاری های روشنفلری تعارپ در گفتنان تجدد مسأاۀ. داد قرار تجدد

اناد،   هاا توساد افاراد  ال شاده     دارد، در  اای که در قنال و در زنادگی واقعای، ایان تعاارپ     
باه   (.3: 4939شاان دارناد )فاوالی،    ای که مردم تجربۀ تجدد را در تناام ساطو، زنادگی   گونه به

 زنادگی  اب مست یم طور به کرد که درک اجتناقی نهاد یک قنوان به باید را گفتۀ گیدنز، تجدد
 قوامال  ن اش  به م ااه در این (.45: ، ب4913)شود  درممیخته می ما «خود» با بنابراین و فردی
 سانت  باه  منهاا   رکات  راساتای  در زنان مورد بررسی در این مطااعاه،  میان در بخش انگیزه

 اساسای  مساأاۀ  ایان  باه  چنادوجهی  ااگاویی  با مجنوع در. پرداخت خواهیم شدن چندن شی
 هنزماان  انتخااب  در زناان  به بخشی انگیزه و تنایل ایجاد موجی قواملی چه که پردازیممی
 است  شده چهارگانه یها ن ش

 

 ها و تمایالت زنان( مبانی نظری )ماهیت انگیزه

رفتار قنلی تعری  کرد. انگیازش   اساسانگیزش را در قاای و بر  ،کلی یتوان در تعریفمی
. فرایناد  شاود مین أتا  توساد من  تا نوقی نیاز است توانایی فرد یتنایل به انجام کار در گرو

باه   تانش د کاه من  کنا ایجاد مای  ینشده تنش مینأیک نیاز ت :است از این قرارا لی انگیزش 
 باه دهد. این پویش سو  می سوییمورد و او را به وجود میه ب شخصسهم خود پویایی در 

مین کناد و  أاند نیااز را تا  تومی شود،مین أد که اگر تانجامجو برای هدف خا ی میو جست
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 گرایاناه از فرهناگ،   هاای تعامال   در دیادگاه  (.12: 4932، 4کاهش تنش شود )رابینزموجی 
 ،دسات موردن اهاداف وجاود دارناد     هو تجربیااتی کاه بارای با     هاا  رزوها، اهاداف، روش م

. جامعااه و کاانش افااراد از طریاام نظااام معنااایی کااه فرهنااگ در  هسااتندفرهنااگ  محصااور
 (.23-92: 4932،د )مزاد ارملینگیر ارد، شلل میگمی شاناختیار

ارتعا  با  رست که روابد و ساختارهای فردی و اجتناقی را د پردازانی از نظریه یلی 2زنجنلی
سات   داند. هویت شر  وروری برای  یات اجتناقیثر میاگیری هویت م شلل  هویت و نحو

 ،در مجناوع ( 95: 4934شاود ) اخته مای طور کامل در اجتناع س هو در خویشتنی تجسم یافته که ب
 ،نظریاات هویات اجتنااقی     کید بر تنایزات فاردی و شاااود  أت ،ا لی نظریات شخصیت  شااود

 رساند  مای ست. تنایزات فردی در فرایندی اجتناقی به رشد و تلامل  کید بر تشابهات اجتناقیأت
 (.44: 4939و شواتز،  9)شواتز ندانجاممیو به تشابهات اجتناقی 

ثیر أهاا باه ایان دایلناد کاه رفتارهاا ناه تحات تا          این پیویدگی و فتار انسان پیویده استر
(. 3: 4934 ،5و جاان  1شاوند )پاروین   می  ا لها و شراید  بلله از موقعیت ،شخصیت افراد

گیدنز نیز در تحلیل این مسیر و تفلیک مرز هویت فردی از اجتنااقی و مارز ارتعااطی ایان     
به منزاه تصویری بازتابی « خود»طی من، فرد مسئور  هپردازد ک می 1ندگیدو، به بحو بازتاب
 (444-442، ب: 4913)شود از خویشتن می

در تعامل  ها و تنایالت شخصی ، انگیزشر فردیودهد که امبرمیند این مفاهیم نشان می
. یسات پا یر ن  بندی  وری و معنایی، تفلیک منها املاان  ست و در  ورت ر اجتناقیوبا ام
هنونین نظریاتی کاه   ،ات انگیزش در دو بخش محتوای انگیزش و فرایندهای انگیزشنظری

 میاان در  پردازان باوده اسات.   مورد توجه نظریه ،اند هبودرفتار   قوامل برانگیزانند ربمتنرکز 
اسات کاه بار     1مدر ماازاو ، ترین مدر ارتعا  میان نیازها معروف ،نظریات محتوایی انگیزش

کنند نیازهای خاص خود را که در زمان خا ی برای منها اهنیت  ش میافراد تال ،اساس من
نیازهای فیزیواوژیک در پاایین هارم و نیااز خودیاابی در      ،دارد برمورده کنند. در هرم مازاو

 (.444-445: 4934، )قلوی گیرند میباالترین قسنت هرم قرار 
                                                                                                                                        
1. Robbins 

2. Jenkins 

3. Schultz 

4. Pervin 

5. John 

6. reflixivity 

7. Maslow 
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هاای   باه پیویادگی   (233: 4932 ،)روااییان  ها قوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ۀنظری
هاا اشااره    پیویادگی ایان  باه چهارگوناه از    2وکرچار  4دانات جریان انگیزش پرداخته اسات.  

ای  شوند. هر کار یا کنش سادهاما دیده ننی ،ها قابل فهم هستند نخست اینله انگیزه د؛ان کرده
ن اسات  منلا ( 4311) 1و اتلینسون 9لگاردیه ۀمنلن است بیانگر چند انگیزه باشد و به گفت

هاا را تعادیل    طور قابل تاوجهی روش بیاان برخای انگیازه     هقوامل متغیر شخصی و فرهنگی ب
ا گاهی منلن است تغییر کند یا در تضاد با یلدیگر باشند. ه طعیعت پویای انگیزه، دوم. دنکن

های معینای نساعت    انتخاب و برتری دادن انگیزه  میان افراد دربار های چشنگیر سوم، تفاوت
یاابی باه هادف     ثیری کاه دسات  أو در نهایات تا   منهادنعار کردن  میزان ،دیگر یها یزهبه انگ
در تئوری سه . (3-42: 4912 ،1پورتر و 5)ستیرز ها و رفتار بعدی داشته باشد تواند بر انگیزه می

نیاز نیااز باه کسای موف یات، کسای قادرت و ایجااد دوساتی ساه قامال             1لناد لک قاملی ماک 
ها ن شی کلیدی در شلل دادن به ویژگای   این انگیزش (.32: 4932، زبخش هستند )رابین انگیزه

 (.52: 4934چهارگانۀ شعاهت، تفاوت، بازتابی بودن و فرایندی بودن دارند )جنلینز، 
 کااامالً جنعااۀ از توانناادقنااوان منااابع هااویتی ماای بااه اجتناااقی و فااردی یهااا هنونااین انگیاازه

 یهاا  انگیزه اگر چه. گیرند قرار هویت برساخت اوایۀ د ما اجتناقی کامالً یها جنعه تا فردگرایانه
 و اجتنااقی   اوز   در منهاا  تلارار  اثار  بار  کاه  هساتند  اجتنااقی  یهاا  انگیازه  از تاابعی  نیز فردی

 ماا   اوری  بنادی  مفهوم طع ه و اند شده تعدیل فردی بین تنایزهای قامل به افراد توسد انتخابشان
 محا اار  در مااا شخصاای زناادگی یهااا جنعااه از یااک در واقااع هاار. سااازند ماای راهااا  انگیاازه از

فرهنگناان   در ماا  و هساتند  متفااوتی  بیانش   کنناد  قرواه  یک هر که ست گوناگونی های گفتنان
 ایان  کاه   اورتی  در. هساتیم  غاای های گفتنان از برخی اساس بر خود هویت تعری  از ناگزیر
: 4931، 3بار ) باشاد  داشته هنراه به فرد برای قواقعی منلن است شود، دستلاری دایلی هر به نظم
 بهنجاار  و طعیعای  امری  ورت به تواندمی منوه و زن هویت از متعددی رایال های گفتنان .(419
و  3بروئار . اسات  فرهناگ  در زناان  هویات  توایاد   اار  در گیرد، قرار زن یک هویتی ااگوی در

                                                                                                                                        
1. Dunette 
2. Kircher 
3. Hilgard 
4. Atkinson 
5. Steers 
6. Porter 
7. McClelland 
8. Burr  
9. Brewer  
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 یهاا  دغدغاه  و زیاابی ار معاانی  متفااوت،  سااختاری  هایویژگی با را افراد اجتناقی خود ،4یوکی
 از نظار . (411: 4933) کنناد  ساطح فاردی، ارتعااطی و جنعای تعریا  مای       سه در افراد انگیزشی
 روی خاود  یها ن ش ننایش برای من افراد در که ست تئاتری  حنۀ مانند اجتناقی زندگی 2گافنن
 از (.4-93: 4934) هساتند  خاود  بارای  من ا تناای تععات و دیگران ادراک میند و نگرانمی  حنه
 شاد   ساازی  مر ایاده  یهاا  روش باه  هار چیاز   از بیش خود یابی هویت فرایند در نیز زنان منظر، این

 باا  نامتناسای  یهاا  کانش  از بخشای  زنان که این است در اساسی نلتۀ اما. دارند گرایش اجتناقی
 یدیگار  جاای  در باودن،  نامتناسی قین در چون کنند،می   ف یا مخفی را اجتناقی معیارهای
 زناان  واقعای  هویات  توانناد می که ییها انگیزه به توجه بنابراین،. کندمی بخشی روایت منها برای
 مسایر  انتخااب  اینلاه  باه  توجاه  باا . اسات  تأمال  قابال  کنناد،  پنهاان  اجتنااقی  فعاایت پوستۀ در را

 و خاانوادگی  فاردی،  زنادگی  پنهاان  های الیه در تواندمی زنان، برای شرایطی هر تحت تحصیلی
 بناابراین،  هساتند؛  تعاادر  ایجااد  باه دنعاار   مسایر  ایان  در هنواره زنان و کند مداخله منها جتناقیا

 شاناختی  مسیر در را زنان هویتی تحوالت نحو  و پدیده این تععات تواند میها  انگیزه این شناخت
 هویات  از جدیادی  ارزیاابی  بار  ورورت دیگر این پاژوهش، تنرکاز   واقع در. دهد قرار متفاوت

هنوناین باا توجاه باه تعارواات میاان       . اسات  زناان  برای تحصیلی گفتنان با هنراه ایران در نهزنا
(، 21: 4932دهاد )توسالی،    داری که خود ا تنار تداخل ن اش را افازایش مای    ن ش کار و خانه
انجامد، الزم و قابال تأمال اسات.    ها و تعارپ بیشتر می های دیگر که به تعدد ن ش شناخت ن ش
هاای خاود و براباری میاان دوجانس تنایال دارناد و         امروزه به تجدید نظر در روش اگر چه زنان

های برابر هستند، ناگزیر باید به انتظارات و ن اش جنسایتی منهاا کاه بار رفتارهاا،        خواهان فر ت
شاود، توجاه نناود )اشاترایه و      های منان مترتی است و توسد جامعه تعری  مای  انتظارها و ن ش

ثیر مسات ینی بار   أهاای جنسایتی تا    (. زیرا نگرش به ن ش31-35: 4932، 9ینبیل هنلاران به ن ل از
ابعاد مختل  تجربه زیساته افاراد از جنلاه در زنادگی روزماره، ازدواج، اشاتغار و تحصایل دارد        

 (.52: 4935)فال تی، 
 

 تحقیق  روش

قناوان   د، باه های مهم در نظر گرفته شونقنوان موقعیت اتفاقات قادی و روزمره که منلن است به
رساد بااا وه ن اش مهنای در زنادگی و در روایات       شوند و به نظر میتل ی می«  وادث زندگی»

                                                                                                                                        
1. Yuki 
2. Goffman  
3. Bailyn 
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ای باه   باا روش نظریاۀ زمیناه   این م اااه   با چنین رویلردی، در(. 441: 4931، 4زندگی دارند )الار
م. ایا  هاای هنساری، ماادری، شااغل و دانشاجو را دارناد پرداختاه        مطااعۀ زنانی که هنزمان ن ش

سار به باال باا تأکیاد باه دارا باودن هنزماان هار        92جامعۀ مماری این پژوهش اغلی از رد  سنی 
ای و محال    ورت هدفنناد و بادون تنرکاز بار گارایش رشاته       چهار ن ش در هنگام مصا عه، به

اناد. مصاا عه باا زناان ماورد بررسای در        تحصیل دانشگاهی از میان زنان شهر تهران انتخاب شاده 
چاه مغااز تحصایالت قااای      نجام شد که ادامۀ تحصیل در م اطع دانشگاهی برای منهاا ا  شرایطی ا
اا از نظار زماانی پاس از ن اش هنساری، ماادری و         چه ادامۀ تحصیل در م اطع باالتر دانشگاهی،

عد هویت زنان را در سه ن ش هنسر، مادر و شااغل  شاغل بودن رخ داده بود. به تععیری، اگر سه ب 
ست. تلنیک ا الی گاردموری اطالقاات، مصاا عۀ      عد چهارم هویت دانشجوییتعری  کنیم، ب 

 29اناد. در مجناوع    گیری نظاری انتخااب شاده    ها در شهر تهران: توسد ننونه قنیم بوده و ننونه
 مصا عۀ قنیم انجام شده است.  

مطااعاات   بخش . دراستطریم هر دو روش اسنادی و میدانی  وری اطالقات ازمروش گرد
شاده در ایان  اوزه تاا      نظاران و تح ی اات انجاام    کید بر شناخت نظریات  ا یأای با ت کتابخانه

 ۀکید بار رویلارد تفسایرگرایی باه مطااعا     أت  دودی به بسد نظری انگیزش و در بخش میدانی با
به مصاا عه میاان زناانی کاه هنزماان دارای       نظریگیری  نهکید بر ننوأها، با ت گروهی از مزمودنی
کیاد بار روش   أباا ت  ،پرداخته شاده و در نهایات   اند مادر، دانشجو و شاغل بوده چهار ن ش هنسر،

 مورد مطااعه پرداخته شده است.  برای فهم پدید مفهومیبه ترسیم یک چارچوب  ،2بنیاد داده
ای باه   های تح یم از طریام مرا ال کدگا اری بااز، محاوری و هساته       تحلیل داده برای

بندی متنی با رهیافات   ها و طع ه ده است. ابتدا با بررسی دادهپرداخته شها  تحلیل و تفسیر داده
م ایسه، به اشعاع مفاهیم دسات یافتاه و در فرایناد بازنناایی مفااهیم باه کدگا اری و ت لیال         

در نهایات در مرا ال پایاانی تجزیاه و تحلیال      (. 4شده است )جدور شنار    ها پرداخته داده
کنناده و پیامادها، ایان     ههاا، شاراید مداخلا    تراتژیهاا، اسا   اطالقات، با در نظر داشتن م وااه 

شده و مدر نظری پژوهش در رواباد  بعدی ترسیم  ها در قاای یک مدر نظری سه استراتژی
 ممده، ترسیم شده است. 4مت ابل بین م والت محوری به شللی که در مدر شنار  

هاای   فرایناد انگیازه  »قنوان پارادایم پژوهش باا قناوان    و انتخابی به گزینشیم واۀ کدگ اری 
دادن  گردموری و نظام  ما برای ست که به تحلیلی یپارادایم مووعترسیم شده است. « نویافتۀ زنان

                                                                                                                                        
1. Lawler 
2. grounded theory 
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و  4)اساتراوس  بنانناد  هی که من ساختار و فرایناد باا هام پیوسات     ورت به ؛کند ها کنک می به داده
 ناوقی  شاده،  ترسایم  نیپاارادای  مادر  در پاژوهش  یها یافته قنوان به منوه(. 452: 4932، 2کربین
 (.452 )هنان: ستها پدیده توویح برای روابد پیوید  ماهیت و رویدادها از متحور و پویا جریان
 
 نظری یها یافته

 ها بندی داده وضعیت تقلیل و مقوله .1جدول 

 مقوالت محوری )سطح دوم( مقوالت باز ردیف
 ۀمقول

 انتخابی

4 

، اثعات خویشتن میل به ،قالقه به تحصیل و فعاایت مستنر
راهی ، میل به موف یت، درک ا ت پیشرفت، میل به پیشرفت

 های فردی باور به تواننندی، برای بازگشت به خود

 مئمیل به تح م امیار و قال

ش
گیز
د ان
راین
ف

 
ان
 زن
فته
 یا
 نو
ی
ها

 

2 
ا ساس ، ا ساس قدم امنیت، ماندگی ا ساس رکود و ق ی

 یتا ساس قدم موف ، رقابت، ا ساس ناکامی
 ا ساسات منفی ۀتجرب

1 
تحصیالت معیاری برای ، دار ای از زنان خانه تصویر کلیشه

 موف یت
 عینتهنجارهای م

 توقعات اجتناقی مرمانی روایت زنان از معیارهای زن خوب 5

1 
، نگری مینده، ارت ای شغلی، نیاز یا بهعود ووعیت اقتصادی
 های مادرانه دغدغه

 های شغلی  دغدغه
 و درممد( ت)ارت ا

 ا ساس قدم روایت درونی روایت زنان از ا ساس روایت 1

3 
، درک کارکردهای اشتغار )امنیت، است الر و قدرت(

 قنوان مسیر برابری جنسیتی اقت اد به اشتغار به
تجدد و تغییرات نظام  ۀتجرب

 ارزشی  ور محور زنان

3 
، قعوای مسان در دانشگاه، دسترسی مسان به تحصیالت

 های پیش از ورود به دانشگاه ترسی به مموزشدس
 گسترش فضاهای مموزشی

42 
نوع زنان،  است الر ماای، هنسر اقتصادی مطلوب شراید

 گیخانوادفرهنگی و تربیت 
 فرهنگی ا اقتصادی ۀسرمای

 های موفم قعلی تجربه های موفم اطرافیان تجربهپیشین،  های تحصیلی تجربه 44

42 
 ۀوجه، نگاه دیگران ازتحصیالت عت مثفهم پیامدهای 

 گرایی های فرهنگی مثعت از مدرک ، وجود کلیشهاجتناقی
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کید بر اجزا و محتوای مدر فرایندی انگیزش در زناان،  أبا ت ،های پژوهش در بخش یافته
تعاامالت و پیامادهای مترتای بار من خاواهیم        به شر، قلل و قوامل ایجاد انگیازش، نحاو  

 ،طاور کلای   هه بدهند کها نشان می زش و ماهیت منها، یافتهیهای انگ پرداخت. در بخش قلت
ت سیم های برگرفته از محید  های درونی و انگیزه انگیزهبخش  دو ها را به توان این انگیزهمی
شناسان،  و جامعه شناسی متخصصین روان میانمداوم نظری در  های چه طی چااش . اگرکرد

 .است برتری و اواویت فرد یا اجتناع هنونان محل مناقشه
 

 های فردی و درونی انگیزه

و شاراید قلای    سات  دهناد بخشای از شاراید در پاساخ باه چرایای      های پژوهش نشان می یافته
بنادی از   در یاک دساته   دهاد.  نشاان مای   موقعیت فعلی و ووع موجود زنان در متن اجتنااع را 

تعریا   ی قنا ار  ،موارد مصا عه از زنان در قاای کاد محاوری پاژوهش    میانکدهای باز در 
هاای فاردی در یاک نناای بیرونای روی طیفای از        قنوان انگیازه  هتوانند بشده که هر کدام می

 تجرباۀ » و «قالئم و امیار تح م به میل» محوری کدهایهای مثعت و منفی قرار گیرند.  انگیزه
. اسات  زناان  میاان  در فاردی  یهاا  انگیازه  فضای از ای محدوده دهند  نشان «منفی ا ساسات

هی زنادگی روزمار  خاود ناه تنهاا از طریام       افراد برای رسیدن به ا ساس امنیت و ساازماند 
هاای کانش، شاامل    قنوان محرک هایی که به گری، بلله از طریم انگیزهق النیت و بازتابش
و هنلااران،   4کنند )ریتازر بندی می ها هستند، قنللردهای خود را  ورت قالئم و خواسته

 سانت  باه  را زناان  اًقنوما  منفای  و مثعات  انگیزشای  یهاا  در این راستا، ملانیسم(. 511: 4939
 مسایر  ایان  اداماۀ  و شروع که ست در  اای این. کندمی هدایت شغلی و تحصیلی مسیر انتخاب

هاایی   پیویادگی  خود فرایند در و بوده متنرکز اجتناقی و فردی محورهای بر زنان زندگی در
باا قوامال    و در ارتعا  مت ابال  دهد میای از تعامالت قرار  که هنواره منها را در مجنوقه دارد
 بازتعری  هویت هدایت خواهد کرد. های مجدد و مفرینی را به سنت ن شمنان  ،متعدد
 

 میل به تحقق امیال و عالئق

زنان سه فاکتور زیار   دهند کههای فردی نشان می در بخش انگیزه ها در پژوهش  اور یافته
د را بار ایان اسااس    هاای خاو   و اواویت دانند را راهلاری برای تح م امیار و قالئم خود می

                                                                                                                                        
1. Ritzer 
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اا ( تجربۀ ا ساس موف یت، ب( تجرباۀ ا سااس رواایت و ج( میال باه       کنند: تعری  می
های فردی خود، اواویت امیار  زنان مورد مطااعه با در نظر داشتن تواننندی  تح م خویشتن ا 

 دانند. و قالئم خود را میل به تح م خویشتن می
 گیرند میت را نوقی پیشرفت برای خود در نظر تحصیال ۀتعدادی از زنان انتخاب یا ادام

ایان پیشارفت     مسایر ارت اای فاردی خاود را انگیاز      در گرفتن ا ساس رکود و خأل و شلل
گویاد:  بااره مای   سااه، شاغل و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در ایان  19« م»دانند.  می
  رفای  و کانم  یشارفت پ هناه  پاای  پا باه  دارم دوست ندارم، دوست رو درجا زدن ا الً نه!»

تواند برای منها به ارمغان  درک ا تی که پیشرفت می ۀواسط هزنان ب« باشم. داشته گفتن برای
سات   عدی بودن نوقی تواننندیشوند. چندب های اجتناقی می  اور به پ یرش ن ش ،بیاورد
موف یات  من معیاار توانننادی و    ای که تحصیل و اشتغار در یید اقتعار خود را از جامعهأکه ت

این واقعیت است که زنان با فهم و دریافات    دهند این امر نشان .کند دریافت می ،افراد است
« م». دکننا های خود را مطابم با هنجارهای اجتناقی هناهنگ مای  کنش ،این  س اجتناقی

 موف یات  ا سااس  مان  بلاه! »گویاد:   سااه، مدرس زبان و دانشجوی کارشناسی ارشد مای  91
ایان ا سااس در    باودن  ارزشنند ،در واقع «دارم. رو موفم زن یه فاکتورای متنا من ،کنم می

ساااه، دانشااجوی کارشناساای   92« س. »خاوبی مشااهود اساات  فهام زنااان از ایان ا ساااس بااه  
 کانم، مای  تحنال  رو مش ت و سختی هنه این درسته؛ مره!»گوید: مدیریت در این مورد می

 مان  باه  خاوبی   اس  خاونم،  مای  درس گام  می وقتی. هستم  راوی که شه ننی باورتون وای
 «میاره. درون روایت برام و شهمی غاای

انساانی پرداختاه شاده     ۀنیازهای ثانوی  در زمر خویشتن تح م میل فراوانی بهدر نظریات 
هنونین از نظر گیدنز، ویژگی مدرنیته این است که تح ام نفاس   . (19: 4932)رابینز،  است

ای کاه ویژگای پایاه   « میاین اخالقای شخصای   »ود. نوقی شکننده می برای هویت نفس تعیین
های فاردی خاود،    زنان با مگاهی نسعت به تواننندی (.495، ب: 4913ست ) سیاست زندگی

 کاه  وقتای  ؛کنناد  در تح م یا  تی اثعاات خویشاتن مای    های محیطی، سعی محرک ۀواسط هب
بدانناد کاه مان    »یاا  « تاوانم  دیگران باید بفهنند کاه مای  »، «باید باشم» ،«توانم می»های  گ اره
 انتخااب  ا االً  مان  نظار  به»گوید: سااه، مدیر مدرسه می 91« م» .برند را به کار می «توانم می

 «کنیم. می انتخاب خودمون چیزی است که هندیگه، ن ش با چهار این کردن
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 زنان در درونی رضایت احساس و موفقیت رابطۀ

فارد و اجتنااع، انتخااب مسایرهای چندگاناه       انمیا دیاالتیلی  و شناسانه دیدگاهی جامعه از
منها را باه سانت ا سااس    با ایجاد مطلوبیت، گردد و موف یت محسوب می برای زنان قامل

 ، اورت مشالار   هبچه از این انتخاب،   ا لچه فشارهای  روایت درونی خواهد برد. اگر
 این یاا    ررا نیز د ی هویتیها تواند مسیی می ،زنان ویکاری از س  ورت نوقی پنهان هچه ب
سااه، کارمند بینه و کارشناس رشتۀ   او    92« س» از این تجربه به هنراه داشته باشد. پس

 هام  تاو،   اار  باه  خوشاا  گن می من به بستگانم از برخی ییاوقت یه» :گویددر این ارتعا  می
 دتأییا  اونا جلوی من ااعته خونی. می درس هم و کارمندی هم داری، خوب زندگی و شوهر
اینجاسات کاه   نلتاه  « ندارین. خعر هیوی از و گود کنار نشستین مگمی دام تو وای کنم،می

بادون هایچ شاک و تردیادی دیاده شاده        ،زندگی این زناان  درل و مشلالت ئمسا ازگریز 
داخال  »شاده   موجییید و تعری  اجتناقی از موف یت در دید دیگران أاست. اما  لایت ت

و ا ساس نیاز باه من بارای زناان     به روایت درونی یابی دست اما هنونان ،دیده نشود «گود
 افاراد  کاه  دارد وجاود  دیگاری  نیازهاای  نیازهاا،  هناۀ  کنار در هنواره واقع در. اهنیت دارد

 منهاا  ارواای   اورت  در ، اماا (شاوند  ننای  ناراوای ) هستند تفاوت بی منها اروای به نسعت
 وسایلۀ  باه  معناوالً  نیازهاا  این. یابندمی دست روایت از مطلوبی  د به و شوند می برانگیخته
 (.233: 4932 رواییان،) گردندمی رفع درونی قوامل

ن اش دانشاجویی   و  مسایر تحصایلی    ارفاً انتخااب  زنان  انتخابدهند که  نتایال نشان می
در اواویات دوم قارار    در اای که انگیز  تحصیلی برای این زنان قاوی نعاوده و شاغل    ،بوده

هاایی کاه در ایان     تحصایالت و باه دنعاار توانننادی     ۀاز اداما  پسواره زنان هنگرفته است؛ 
زنان ماورد مطااعاه در ایان     کار دارند. بیشترتوقعاتی برای ورود به بازار  ،کنند می پیدا وزه 

 ۀشاغل بوده و به اداما  قعالً اگر اند، یا تحصیالت وارد بازار کار شده ۀاز ادام پسپژوهش، یا 
  یاا انگیاز   رناد ندا باودن  غلادر  ار  اور یا تنایل چندانی باه شا   ،اند تحصیل روی مورده

 بهعود ووعیت اقتصادی یا ارت ات شغلی بوده است. منان  رفاً
 

 توانمندی فردی زنان، عامل انتخاب مسیرهای متفاوت

. اسات  فاردی  هاای  توانننادی  موواوع  ،های فردی زنان در انگیزه قابل توجهیلی از قوامل 
هاا را در   مصادا  ایان ناوع توانننادی     نیاز شناساان اجتنااقی    ظریات رواندر ن چه قطعاً اگر
توان دید. اما در موارد مورد مطااعه، مگاهی خود زنان ازایان  های مختل  شخصیتی می تی 
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سااه، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسای در ایان    91مینا است.  توجه موووع قابل
خااطر   هم، چون با ا انم و ااعته شاید شراید خاص زندگید از خودم می تناماً»گوید:  مورد می

برای تعریا    معنوالً افرادی که.« کنم هنواره به پیش باشم و درجا نزنماین مسأاه سعی می
 برند. را به کار میو ...  «تحرک» ،«جنی و جوش» ،«تنشقالقه به »قعارات  ،خود
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 تجربۀ احساسات منفی 

 را منهاا  تاوان مای  و میناد  پدید می روایتهای فردی از قدم ا ساس  نوع دیگری از انگیزه
 ماوارد  جنلاه  از. نناود  معرفای  زناان  فاردی  هویت فضای بر  اکم منفی ا ساسات قنوان به

 امنیت قدم ا ساس( ج و رقابت( ب فر ت، هزینۀ (اا  از: توان می پژوهش در شده اشاره
 ا یانااً  و خاأل  ناکاامی،  ا سااس  باه  منجار  کاه  مواردی هنوون ا ساساتی و قوامل نام برد.
 قااملی  تنهاا  ناه  هاگردد. فر تمی ماندگی ق ی ا ساس یا  تی رفته دست از یها فر ت
باا ناوقی    تواناد مای  هنواره زنی ها فر ت ندادن و نداشتن بلله هستند، کنش و انتخاب برای

شناسای   ساااه، دانشاجوی روان   93« ر» ،ماورد ایان  در  .سرخوردگی و  سرت هنراه باشاند 
 و باودم  تفااوت  بای  هناه  ایان  پایش  ساار  چناد  تاا  چاه طاور   کنم می فلر هنیشه»گوید: می

هاا را باه نحاوی     مسییتوانند  های اجتناقی میزمینه« دادم. دست از رو مناسعی یها موقعیت
 93« ر»پا یر نااگزیر خواهاد باود.      بنابراین انتخاب این مسیر برای افراد مسای  عران کنند، ج

 و کاردم  ننای  ازدواج داشاتم  رو اماروز  مگاهی اگه»گوید: شناسی می سااه، کارشناس روان
 تاو  یاا  کاردم  مای  ازدواج بعاداً  داشاتم.  دوسات  جایی کاه  تا تحصیالتم، اتنام تا گ اشتم می
 «نداختم. می زمانی أخیرت یه شدنم دار بوه

 زناانی کاه ماورد   بندی دوگانه،  دهند که در یک دسته نتایال و مصادیم پژوهش نشان می
 دو مسایر قابال تأمال،    ایان  دارناد.  بیشتری روایت ا ساس اند، اطرافیان قرار گرفته  نایت
 توانناد  مای  رقابتی فضاهای. است متفاوت و پیامد فرایند دو با مسیر مشابه دو طی دهند  نشان
 دانشجویی ن ش انتخاب به سوی را زنان ذهنی فضای پیشرفت، قافلۀ از نناندن ق ی دایل به

 مان »: گوید می باره این در مدرسه مدیر و معلم تربیت دانشجوی سااه، 91 «م». ننایند تشویم
 داشاتم  ای انگیازه  هادف و  یه ف د شدم، دانشگاه وارد و کردم خوندن درس به شروع وقتی
 «بود. رقابت  س اون هم کرد، می تشویم ور من که

مین املاناات بارای خاود،    أاست الر مااای و اقتصاادی قاادر باه تا      شاغل با زنان هنونین
جامعه را فاقاد تواناایی    ،زنان ،در این شرایدست که  این در اایخانواده و فرزندان هستند. 

بااره   شجوی معناری در اینسااه، دان 91« ز»دانند.  می خودبخش به  امنیت یدر ایجاد ا ساس
 وواعیتی  ایان  با کنم می ا ساس هر احظه یعنی ندارم، مادی امنیت ا الً االن من»گوید:  می
 «بربخوریم. مشلل به ماای احاا از منلنه داریم، جامعه این تو که

قناوان قااملی تأثیرگا ار بار ا سااس رواایت        های فردی به بندی نهایی، انگیزه در جنع
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زناان در   ذهنیاات  در پنهاان  یها واقعیت یافتن قینیت از دهد پسنشان میدرونی در زنان 
 در سازایی  باه  ساهم  اجتنااقی  و فاردی  کارممادی  و من تح ام  خاود،  ساهم  شان، زندگی
 مسایر،  ایان  طی زنان در  ار در قین دارد؛ مسیر موف یت انتخاب در منها به بخشی انگیزه

تاوان  مای  هساتند کاه   خاود  سنت به شتبازگ یا  رکت برای مسیری دنعار به ناخودمگاه
 باه  فردگارا  افاراد  واقاع  در. داد قارار  توجاه  مورد زنان در فردگرایی تح م قنوان به من را

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

 نیازهاای  ارواای  و خاود  تح ام  و یاابی  خویشاتن  باه  اجتناقی، تنایال  قنل  وز  در
 تعهادات  از تار  مهام  مراتای  به اواویتی در ما زنان برای شخصی اهداف قنوان به اجتناقی
 دایال  باه  را رفتارهایناان  از بسایاری  ماا  اسات  معت اد  2تریانادیس . اسات  گرفته قرار سنتی

 مفهاوم  باه  اشااره  باا  دهایم. او اسات انجاام مای    شایساته  ما برای منوه به نسعت ا ساسنان
 و 9انیا را یاۀ نظر هنوناین (. 943: 4913) پاردازد  مای هاا   انگیازه  تووایح  باه  ثربخشیخودا
 ،باشاد  یرونا یب ایا  یدرونا  لیا دال یبرا یوقت قنللرد و تجربه تیفیک دهدیم نشان 1یدس

 یتیفعااا  باه  یدرونا  یها زشیانگ که است نیا بر یمعتن «نیمتع خود» یۀنظر. هستند متفاوت
 باه  منجار  یرونا یب  زیا انگ و هساتند  بخاش  اا ت  و جااای  فارد  یبارا  ذاتااً  کاه  انجامناد  می
 باه  یدرونا   زیا انگ و داشاته باشاد   جداگاناه  ییامادها یپ فرد یبرا که شودیم ییها تیفعاا
 یدرونا  تیروا یبرا یتیفعاا مثابه به ،باشد داشته فرد یبرا جداگانه ییامدهایپ نلهم یجا

 (.51-55: 2222) شودیم انجام
 

 یاجتماع یها زهیانگ

 یبارا  یقاامل  گااه  ی،اجتنااق  قواقاد  بار  دیا کأت باا  که را یزشیانگ یبند دسته از گرید ینوق
 یاجتنااق  یهاا  زهیانگ یمحور ۀم وا با ،شده واقع زنان شرفتیپ یبرا یا زهیانگ گاه و چااش
هاا در م اوالت محاوری پاژوهش قعارتناد از:       مصدا  این انگیازه  .میا داده قرار توجه مورد

هاای شاغلی و د( توقعاات     نتی، ب( هنجارهای متعاین، ج( دغدغاه  های س اا ( چااش ن ش
                                                                                                                                        
1. Huiberts 

2. Triandis 

3. Ryan 

4. Deci  
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 ی.سنت یها ن ش چااشاجتناقی مرمانی 
هاای   معاارزه باا کلیشاه   شاان،   فاردی    او   باه  یابی دست در زنان معارز  ی ازنوع دیگر
جاایی کاه زناان باا قناوان       ؛ثیر ساختارهای کالن فرهنگی و اجتناقی استأجنسیتی تحت ت

ردی، قادم اسات الر مااای و قادم ارت اای شاغلی در م ابال ماوجی         رقایت نشدن   و  فا 
 چاااش »مفهاوم   کنناد.  زنان ایستادگی مای  برابرمردساالرانه از قدرت و تواننندی مردان در 

 ۀمجنوقا  در تضااد ایان   دهناد. خوبی توویح مای  این فضا را به موووقات «سنتی یها ن ش
باردن شایساتگی    سااار  زیار  و هاا  شن ا  باازیگر  در اواطراب  و دودای ایجاد دایل به ن شی

 نارواایتی فارد   و کاارایی  کااهش  موجی مربو ، وظای  انجام در وی توانایی و موقعیتی
انتخااب   ،زناان در ایان راه    هاای معاارز   (. یلی از راه431: 4931 ،شوند )سفیری و زارع می

را نیز در  نانز قدرت و توانبلله  دهد،ست که نه تنها تععات این استیال را کاهش  مسیرهایی
سااه، دانشجوی کارشناسای تربیات معلام در     91« م»م ابله با تصویر وع  زنانه نشان دهد. 

  اس  مردهاا  یعنای ، فرهنگاه  ایان  مردانۀ ذهنیت دتور هست، که اشلاای»گوید: باره می این
 درباار   دانشاگاه  مدرس سااه، 91 «م« »بینند. می ناتوان موجود یه رو زن و دارن جویی برتری

فرهناگ باه سانت اثعاات خاود       مرداناۀ  ذهنیات  از تععیات  در زناان  ستیز مداوم از تصویری
 اجحااف    ناون  در باس  از جنگایم؛ مای  مدائا  جور یه ستیزه، زن ما جامعۀ چون»: گوید می
 تاالش  هام  ماون  اجتنااقی    او   گارفتن  بارای  و رو بگیریم   نون خوایممی انگار شده،
یی از ا ساس قدرت خألشناسی دربار   دکتری جامعهسااه، دانشجوی  95نرگس « کنیم. می

 مرد و زن برابری»گوید: می ،ها باشد جعران و تغییر این نگرش  تواند انگیز و است الر که می
باا وجاود   « قاوی شاوند.   اقتصاادی  احااا  از ماا  زناان  جایی که تا شودننی  ا ل جامعه در

ناان در ورود باه تجادد ف اد باا      ای موجاود در ذهان ماردان، زناان هنو     های کلیشاه  دیدگاه
باه م ابلاه باا سااختارهای  ااکم       من استفاده از توان فردی خود و تحنل فشارهای ناشای از 

چاون انتخااب شخصای خاود      قطعااً و  ها هستند اند و نیازمند  نایت بیشتر در این  وزه رفته
ئوایت را و تناام باار مسا    شاود  از من ننای گونه  نایات قاانونی و اجتنااقی     هیچ ،زنان بوده

ت اوا و توقع مردان در مشارکت اقتصادی زناان در اماور خاناه بادون      سازد؛یمتوجه زنان م
 مل است.أهای   وقی و قانونی که در جای خود قابل ت پشتوانه

گیاری   تجدد با ایجاد تحوالتی در مفاهیم ارزشی و نگرشای، باه ایجااد چاااش و فا اله     
ساااه، دانشاجوی    93« م(. »2)نناودار شانار     شاان انجامیاده اسات    هاای سانتی   زنان از ن ش
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 ایان  و شاه مای  ایجااد  مدم تو تغییری قطعاً تحصیالت از بعد»گوید: شناسی می دکتری جامعه
 نیسات  ای زماناه  زماناه،  برسه، هم باورها تغییر به  تی و بشه شروعها  نگرش از تونهمی تغییر
 « کرد. زندگی گ شته مثل بشه که

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوۀ بر هم کنش تعامالت اجتماعی .2نمودار 

مراقعات از فرزنادان و    ن شای کاه  ارفاً در   از  فتنرگا  زناان در فا اله   ،عد دیگاری در ب 
تواناد منجار باه    مای  کنناد کاه   چاااش را تجرباه مای    از یدیگر نوع ،داری تعری  شده خانه

وابساته و  دار را افارادی   تصویری که زنان خاناه  گردد؛انگیزش و معارزه غیرمست یم در زنان 
 مناان جعر  اکم بر زندگی  یا شاهدهای متفاوت اجتناقی  های الزم در میدان فاقد تواننندی

هاای   کاه از طریام ایجااد ااازام    « هنجارهاای متعاین  »برداشت مفهومی تحت قناوان  داند.  می
. منظاور از اماور   ها  ائز اهنیت است در این ننونههنجاری در فضای تعری  سنتی از زنان، 

ری توسد زنان هنان معانی ننادین مربو  به کارهای خانه است کاه در من جنسایت   دا خانه
(. 429: 4932شود )سافیری،   قنوان یک ویژگی  ا ل از کنش مت ابل اجتناقی دیده می به
 دار خاناه  زن یاه  خای »گویاد:   سااه، دانشجوی مددکاری اجتناقی در این رابطه مای  93« ن»

 

های سنتی چالش با نقش  

 

 

 تجربۀ تجدد زنانه

 

 های سنتی گیری از الگوی نقش فاصله
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 و شهاا  بواه  تربیات  باه  بگیاره،  یااد  چیازی  اینلاه  بادون  کناه، مای   لومات  خاناه  تاو  ف د
تاو   ف اد  و ق عه خودش جامعۀ پیش به رو روند از دار خانه زن یه. شهمی مشغور شوهرداری

« داشات.  ازش بااالیی  انتظارات شهننی پس .دیده رو خودش دنیای چاردیواری و  صار یه
خود را در فا له گارفتن  های دیگر اجتناقی، ا ساس روایت  انتخاب ن ش بادر واقع زنان 
 تای باا وجاود چندبعادی و     من را داری که  نه رفتار خانه ،دهندداری نشان می از ن ش خانه

نواه از دیاد زناان    مدانناد.  هاای زنادگی خاود مای     هناواره از اواویات   ،چندن شی بودنشاان 
ساااه،   92« س»داری اسات.   ی ن اش خاناه  هاا  کلیشاه  ،دهاد تصویری نابهنجار از زن ارائه می

رو  دنیا یعنی داشتم، ای بسته دیدگاه قعالً من»گوید: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت می
 تاو  چای  هناه  بودم، سنتی کامالً خانم یه دیدم،می خونه چاردیواری و کارم محل هنون تو
گارفتن  شاغل بودن خود را نیز نوقی فا له  تحصیل و زنان« شد.می خال ه برام کار و خانه

وان ناوقی توانننادی و قادرت یااد     قنا  من باه  دانناد و از ای موجاود مای   یشاه های کل از ن ش
کنند. اما از منجا که اشتغار در ذهنیت زنان مورد بررسی بیشتر بر محوریت ارت ای تاوان   می

ماای و است الر ماای نشان داده شده، زنان قامال تغییار و تحاور اساسای در ساعک زنادگی       
موووع توانایی، قدرت و است الر زناان   در واقع. بینندخود را مرهون  ضور در دانشگاه می

رزندان، افزایش مگاهی و متفااوت  ف بهعود روابد اجتناقی، تربیت سعیکه در نهایت بتواند 
 بودن نگرش زنان در زندگی باشد، منو  به تحصیل و اشتغار است.

 ؛ثیرگا ار باشاد  أانگیزشی بر ذهنیت زنان ت ۀچندین زمین در تواندشغلی میدغدغۀ هنونین 
کاه مناو  باه    « فرهنگای  ا هاای اقتصاادی   دغدغاه »تععیاری   و باه  نیاز ماای یا بهعود شاراید مااای  

 و بهداشات  ارشاد  کارشناسای  دانشاجوی  ساااه،  12 «ف»هساتند.  « ارت اای شاغلی  »و « درممد»
 کاه  داشات  پاور  من قادر  شاوهرم  کاه  باود  خدام از من»: گویدمی رابطه این در زیست محید
ارت اات  منظاور   زنانی که به ،دیگر سویاز  «نشست.می به خدا خونه. بشین سرکار، ونر گفت می

بلندمادت   ، چاه سانت ارت اات  مادت در قااای     ورت کوتااه  همن را چه ب که مثار اشغلی خود  
 مورند.تحصیالت روی می ۀ ورت بهعود شراید ماای در زمان بازنشستگی بعینند، به ادام هب
  

 یتوقعات اجتماعی آرمان

کننده و تأثیرگ اری که اغلی زنان مورد مطااعه، ااگوهای رفتااری خاود را باا     قامل ت ویت
هااای ذهناای در بینامتنیاات  من هناهناگ کاارده و در  اادد نزدیااک کااردن خااود بااه مرمااان 
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 توقاع  یاک زن از ایرانای   ۀجامعا اسات.  « رمانیمتوقعات اجتناقی »اجتناقی هستند، مفهوم 
قدرتنند، وفادار و مادری خوب کاه   ،مگاه، تواننند ت، فداکار،بادرای معت د، فردی متعاای،

هاای فرهنگای    تاأثیر کلیشاه  . را دارد فاردی خاود باشاد    پیشرفتهنواره به دنعار پیشرفت و 
تواند ااگوی زن مرماانی را تاا  ادودی تح ام     ساالری می گرایی و مدرک هنوون مدرک

گرایای ساو  دهاد. منواه باه       از مرماان بخشیده و مطابم با انتظارات، زنان را به سنت نوقی 
هاای موجاود در جامعاه     شود که بار گارد مضانون   نشانگان فرهنگی می 4گفته هرسلویتس

 (.21: 4913، )تریاندیسیابد سازمان می
باشاد،   مااثر های اشتغار در زناان   تواند در ت ویت انگیزهیلی از قواملی که میهنونین 

. بارای زناان اسات   ن امنیت، است الر و قدرت درک اجتناقی از کارکردهای اشتغار هنوو
نیازی نسعی در برابار تسالد    و نوقی بی م ابل وابستگی ۀقنوان مفهومی که در ن ط است الر به

بر اماورات زنادگی    ا قنوان قدرت برتر به تععیر یلی از زنان مورد مطااعه به ا اقتصادی هنسر 
 ۀسارمای  قناوان  به، تحصیل و اشتغار های منزات اجتناقی در زنان مورد مطااعه است. مالک

گویاد:  بااره مای   سااه، دانشجوی کارشناسی مدیریت دواتی در این 92سینا اجتناقی است. 
 اسام  اینله از ،خوشحاام تحصیلن و درس مشغور هنه که هستم ای جامعه تو اینله از خی»

 اسااتیدم  مثال  بزرگای  هاای  انساان  باا  اینلاه  از و خوشاحاام  شاه مای  مان   ار شامل دانشجو
 «دارم. خوبی خیلی ا ساس شم می هنلالم
 و تحصایل  مسایر  در زناان  مشاارکت  و  ضاور  بارای  قدرتنناد دیگار   یهاا  انگیزه از یلی
 در ت ریعااً  زناان . منهاسات  میناد   به توجه و فرزندان تربیت در زنان نگاه نوع اشتغار، خصو اً
 اواویات  و فرزنادان  باه  نساعت  خاود را  قنیام   ساسیت پژوهش، مسیر در توجهی قابل موارد
 بارهاا  و بارها که اجتناقی و غریزی ا ساسی قنوان به مادری  س. اند شده یادمور منها داشتن
« ر». اسات  تأمال  قابل داشته، قهده به را ای قنده ن ش زندگی زنان بازنگری وها  بازاندیشی در
 کانم مای   سااس ا مان »گویاد:  سااه، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در این مورد می 93
 ماادر  بتاونی  اگاه  وای نشده، تعری  زن برای خونه خوبیه، کار زنه باشه، خوبی مادر کسی اگه

 «بلنی. ت بوه برای باید بلنی خوایمی کاری مای؛ هر ایده باشی، خوبی
هاای اجتنااقی زناان    قنوان قامل محرک در کنش های اجتناقی بهبندی انگیزه در جنع
 باه  نساعت  متفااوتی  خودمختار سطح بیرونی، و اجتناقی یها انگیزه اگر چه شد باید یادمور

                                                                                                                                        
1. Herskovits 



  
 
 

 
 

020 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

های نویافتة  انگیزش
 تحوالت هویتی ...

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

 

 های اجتماعی در مسیر انگیزش تجربۀ مداخله

. از روناد مای  معطوف باه هادف   انتخاب راهعردهاییسنت به زنان هنواره در فرایند تعاملی 
 ایرگیاری با   سیر تصانیم  منهادریافت  ۀواسط ههستند که ب «قعلی یهاتجربه»این موارد  ۀجنل

 تحصایلی موفام  ا توجاه باه تجربیاات    زنانی که با برای ننونه،  ؛شود می هکوتا زنان به سرقت
هنوناان کاه شاواتز موف یات در قنللارد را      اناد.   قعلی، دوباره نیز این مسیر را انتخاب کرده

ساااه، مادیر    91« م» (.591: 4939)داناد  قامل قضاوت افاراد درباار  کاارایی خودشاان مای     
 باا  گارفتم،  رو پلنمیا د فاو   یوقتا »گویاد:  مدرسه و دانشجوی تربیت معلم در این مورد می

 سات ین دیا بع هام  االن، بود داده رییتغ رو دمید چون رم،یبگ هم رو سانسمیا دیبا گفتم خودم
دیگاران و   موفام  تجربیاات نان با ااهاام از  در واقع ز.« رمیبگ هم رو فوقم ،سانسیا از بعد که
 ۀکنند، باه اداما   تناقی نسعت به تحصیالت دریافت میبازخوردی که از برداشت اج ۀواسط هب

 دیگاران »گویاد:  سااه، در این مورد می 91« م» د.مورنمیرو مسیر و ااگوبرداری از دیگران 
 و بساتگان  هنلاارام،  ،ام خاانواده  ،بیانن مای  موفام  و تواننناد  زن یاک  چشام  باه  رو مان  هم

 «دوستام.
. در زندگی زنان است فر ت موووع زنان، انگیزش فرایند بر ماثر موارد از یلی دیگر
 زناان  توساد  شده تعری  اهداف به یابی دست املانات جنله از «ها فر ت» نیز مورد مطااعه

 دختارم  کاه  وقتای » گویاد: می مددکاری دانشجوی و بهزیستی کارمند سااه، 93 «ن». هستند
 کوچیاک  مهاا  بواه  ایان  از قعال » گویاد: می سااه، 12 «ا» و «شدم کار به مشغور شد، بزرگ
 ماادر،  پادر و  تحصایالت  هنواون  اقتصاادی  ا اقیجتنا هاای ا  گاهی اوقات نیز زمیناه  «.بودن
 باه  تعادیل  منهاا  بارای  را بهیناه  مصارف  فر ت ماای، استطاقت یا هنسر خوب ماای شراید
اجتنااقی  گاهی اوقات زناان بار  سای تصاادف وارد فضااهای       اگر چه. است کرده هدف
سااه، کارمناد و   93 «ر»اند.  داشتهنن را ماند که به ن ل از خود این زنان هیوگاه سودای  شده

 چیاز  هناه  و اوماد  پیش ناخواسته چیز هنه من برای»گوید:  شناسی چنین می دانشجوی روان
                                                                                                                                        
1. Brunet 
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 «خوشحاام. تصادف این از و االن بود تصادفی من برای
مساایرهای موجااود و دسترساای بااه  بااار زنااان در بازننااایی ذهنیاات فرهنگاای جامعااه در 

مسایر پیشارفت زناان اشاتغار یاا       بهتارین  کاه این اقت ادناد   پیشرفت بر  شد مسیرهای تعری 
  شاد  سات کاه قواقای درک    سودمندی رفتاار، متغیاری  ست که  این در اایتحصیل است. 

 نایات و   (.924-922: 4913، )تریانادیس  کناد ارزش این قواقی را منعلس مای  اقنار و
 از درک افاراد نساعت باه     ا ال یاا   از ناوع دریافات  نایات   تواند می همتشویم اطرافیان 

. گاهی زنان توسد خانواده، هنسر و فرزندان تحت  نایت مااای، قااطفی یاا    باشد نایت 
ایجااد امنیات و فراغات روانای فر ات       ۀواسط هتواند بگیرند و این مسأاه میروانی قرار می
بارای   قااملی  تواناد مای  تشاویم  و  نایت فهم  رفاً گاهی کند.نها فراهم مبازاندیشی برای 

 تواناد مای   نایات  تصاور  گااهی  و واقعای   نایت گاهی واقع در. شدبا زنان گیری تصنیم
ایان  نایات در ماوارد ماورد مطااعاه اغلای از       . باشدانتخاب مسیرهای نو برای زنان   انگیز

 سوی هنسر، پدر و مادر و هنلاران بوده است.
بندی از قلل و قوامل مغازین انگیازش زناان بارای انتخااب      توان در یک جنعمنوه می

چاه در   اگار  کاه  سات  اجتنااقی ارائاه نناود، ترسایم تصاویری از زناانی       ۀای چندگانمسیره
نهاا در انتخااب مسایر    ماناد، اماا منواه قامال پیوناد       شدههای اجتناقی متفاوتی تربیت  بافت
اجتناقی  اکم بر اذهاان ایان زناان اسات. در مادر مفهاومی ایان         ا نوع فهم فردی ،شود می

 از طریام ارتعااا   اجتناااقی و فاردی  تعاامالت  طاای هکا  دهناادمای  نشاان هااا  یافتاه  پاژوهش، 
 یهاا  چاااش  هناراه  باه  را نیازهاا  از ای وقاه مجن توانساته  رواایت  قدم ا ساس غیرمست یم،
 باه  را منهاا  «نویافتاه  انگیازش » پدیاد   ظهاور  اساس، بر این. نناید ایجاد زنان برای نوگرایانه
 من نیازهاا  جعاران  و رفاع  بارای  کارمماد  هاای  اساتراتژی  انتخااب  و بازاندیشای  نوقی سنت
 رفع نیاز فردی ۀواسط هها را به سطحی از روایت درونی بمنبتواند  که تدابیری اتخاذ برد؛ می

این رابطه در م ایسۀ مدر انگیزشی رابیناز  . برساندبرموردن انتظارات اجتناقی  برایو تالش 
هاا   رای کاهش تانش ( نیز زیر قنوان نیازهای اروانشده و کوشش رفتاری ب9)ننودار شنار  
 (.12: 4932، )رابینزممده است 
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 باه  توجاه  باا  بینای  پایش  قابال  اهاداف  و فاردی  های ظرفیت ،ها فر ت از زنان با استفاده
کنناد؛  مای  انتخااب  خاود  نیازهاای  رفاع  یاا  جعران برای را زمانی معنوالً زندگی های ظرفیت
 یهاا  فر ات  یاا  فرزنادان  از نگهاداری  و مراقعات  بارای  کاهش فر ات  از که هاییفر ت
کاه   سات  پتانسایلی  از اساتفاده  زناان  راهعرد واقع در به دست ممده است. اقتصادی و فراغتی
  نایات  از برمماده  که اجتناقی یها سرمایه نوقی و اقتصادی یها سرمایه با داشتن تواندمی
 .باشد تعری  قابل اطرافیان منهاست، و هنسر اقتناد و

 باا . زناان ماورد مطااعاه،    اسات  هنسری و مادری یها ن ش بازتعری  زنان دیگر راهعرد
و از طریاام  منااان هااا بااه   بااازنگری در شااراید فرزناادان و انت ااار بخشاای از مساائوایت     

 در خاود  مشاارکت  مسیرهای اند وانستهداری ت خانه  انجام امور روزمر برایهایی  ریزی برنامه
 دو قنوان به را شغل و تحصیل زنان، این پژوهش، یها یافته اساس بر. مسان ننایند را اجتناع
قابلیات    دهند نشاندانند که زندگی خود می از روایتنندی ا ساس در بینی قابل پیش قامل
توساد دواات و    قنومااً  واسات   زناان  اجتناقی تبرای توسعه و ارت ا این دو قاملبینی  پیش
 رفته است.و در دسترس قرار گ شده تعری هم جامعه 
  

 زنان شاغل و تحصیلکرده یتیپولوژ

 ،د توجاه قرارگیارد  رهای زنان مو گیری فرایند انگیزهقنوان پیامدهای شلل تواند به منوه می
هاای مشاترک ذهنای و در     بنادی  سات کاه در دساته    یک تیپوااوژی چندگاناه از زناانی    ۀارائ

دهناد.  بخش را نشاان مای  ماد و اثار  مهای مشترک و تعامالتشان ننایشی از خود کار ویژگی
باه نظام و    کند و پیدا می ابندی تعداد قابل توجهی از  فات مختل  معن مفهوم تی ، با دسته

توانند درجاات مختلفای از  افات را    چه افراد می قنومیت بیشتر در رفتار دالات دارد. اگر
 4ل از هورناای باه ن ا   و جاان  میند )پروینمی شناراز تی  خا ی به  معنوالًاما داشته باشند، 

 متداور و معنور رفتارهای از مجزا امری قنوان به قلم فرهنگ بنابراین،(. 44: 4934، 4315
 ساو   داناش ارت اات   مسیر در را قلم قر ه کنشگران قالئم و هاانگیزه ها،ارزش جامعه، در
ورد بندی انتزاقی در میان افاراد ما   (. در یک دسته92: 4932راد و هنلاران،  دهد )قانعی می

 کنیم:   های زیر اکتفا می مطااعه، به یافته
  رقابت و معارزه ابزار مثابه به تحصیل انتخاب .4

                                                                                                                                        
1. Horney 
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   معهم طر ی قنوان به تحصیل .2

 منظور تح م خود تحصیل و اشتغار به .9

 نگری و است الر ماای ، میندهتقنوان مسیری برای ارت ا تحصیل و اشتغار به .1

 
 گیری  نتیجهبحث و 

ذهنی هنگام با تحوالت سریع دنیای  یفرایندهای پویای، طی نی خال قنوان کنشگرا هزنان ب
تجاادد بااه بازاندیشاای در تفلاارات خااویش پرداختااه و بااا تجدیااد قااوای دانااش و بیاانش بااه 

جامعاه تصاویری از تحصایالت را     سوی دیگار، پردازند. از  های خود می بازتابندگی نگرش
قناوان بخشای از هویات     باه  تواناد می هدهد کقنوان یک واقعیت اجتناقی به فرد نشان می به

قناوان راهای بارای تعریا  هویات       بنابراین انتخااب تحصایالت باه   ود. محسوب ش اوفردی 
زنان با استفاده از تجارب اجتنااقی باه سااخت     .فردی و اجتناقی دور از انتظار نخواهد بود

  ه  اوز هاایی بارای تح ام خاود با     و باا اباداع روش   پردازناد خویش مای  ۀیافت خود سازمان
تحصیالت، مغااز و مسایر    ۀاجتناقی رجوع خواهند کرد. این ابداع و ننود بازاندیشی با ادام

طااور ی ااین ن ااش تغییاارات  هاشاتغار هنااوار خواهااد کاارد. با   ۀزناان را باارای ورود بااه قر اا 
 است. تأملزنان قابل کنش ساختارهای اجتناقی در انتخاب و نوع نگرش و 

( بار  4932ای )ر.ک: اساتراوس و کاربین،    وان م واۀ هساته منوه در یافتۀ نهایی و زیر قن
یابی به نتایال تحلیلی از مصا عه با زناان   ایم،  ا ل دست نهاده« نویافته هایانگیزش»من نام 

هایی نو که زنان در  ار تجربۀ منهاا در فضاای    مورد مطااعه در پژوهش  اور است. انگیزه
منهاا   ۀهایی که ماهیت نوگرایانا  ود هستند. تجربههویتی چندگانه و به تعع من، تغییر هویت خ

یابد که منجر به  ضور چنادوجهی و مشاارکت اجتنااقی مناان در     چنین برای زنان معنا می
های زنان را نه ف د در فضاای  هایی که کنش های مختل  اجتناقی شده است. انگیزه  وزه

بار  کنناد.  بنادی مای   تهای کاالن اجتنااقی و فرهنگای  اور     فردی، بلله تحت تأثیر زمینه
زنان در متن اجتناع منجر به ظهور   اساس این مدر شرایطی که با مالزمت با زندگی روزمر

های انگیزش را در طی یک فرایند تعاملی  دهد که زنان زمینهانگیزش در زنان شده نشان می
 ام  از قادم تح  برمماده های  کاهش تنش برایدر طور زمان در خود ایجاد ننوده و سیار و 

در  .ننایناد  های تح ام هادف انتخااب مای    قنوان راه استراتژی تحصیل و اشتغار را به ،نیازها
 توانناد  مای بندی انتزاقی از مفاهیم در چهاار ناوع تیا  شخصایتی      زنان در یک طع ه ،نهایت
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هایی که گاه با تعارپ و تضاد و گااه   ن ش کنند؛در زندگی انتخاب را های چهارگانه  مسیر
 مورد. میرا فراهم  شان لار و پنهان اسعاب روایت درونیبا تعامل مش

های زیر را مورد تأمال   توان دیدگاهدر تلنیل و قیاس نظری این پژوهش با دیگران، می
گیاری هویات اجتنااقی و هویات فاردی بازتاابی کاه         قارار داد. دیادگاه جنلیناز در شالل    

ی و فراینادی شخصایت   هاای محتاوای   (، دیدگاه4934)جنلینز،  مشخصۀ دوران مدرن است
 (35: 4932، رابینز) دهندهای درونی را توویح می که هر گونه تالش فرد برای کاهش تنش

و نظریات دیگر با ماهیت زیستی که بر تالش ارگانیسم برای رشد و شلوفایی تأکیاد دارناد   
ل قناوان قلا   را باه  یات قل بعاد  سه 2واینرهنونین  (.49: 4934 و جان، پروین؛ 4353 ،4وایت)

گیاارد کااه قعارتنااد از منعااع، ثعااات و میاازان  غاااای درک موف یاات و شلساات در نظاار ماای
های قاطفی مشترک از جنله، خشم، قادردانی،   ثیر تجربهأتحت ت توانندکه می پ یری کنترر

بار رفتارهاای انگیزشای فارد      و س ، غرور و خجاات قرار گیرناد أناامیدی، ت، ا ساس گناه
قواقد و م ررات درونای فعاایات   ، 9یا به ن ل از برانت (.513-512: 4335، )واینر دنثر باشام

ناوقی محافظات از ا ساساات     و رفتارها برای جلوگیری از ایجاد ا ساس گنااه، شارم و باه   
 (.9: 2245، برانت و هنلارانست ) فردی
ست ا ینونن تأکید بر تأثیر مت ابل متغیرها بر یلدیگر ا ،ها مدر ،قابل توجه در هم ۀنلت
د باشیم و مرزو داریم کار قابل تاوجهی انجاام دهایم و    تعما نیاز داریم با دیگران مر ۀنکه ه

هاا   گویند دالیل کنشات به ما میی(. منوه این نظر443: 4932، موف یتی کسی کنیم )رابینز
توان گفت که بندی نهایی می بنابراین در یک جنع .استنها در ووعیت مشابه مبینی  و پیش

اناد،    ورت مستنر ارزیابی کرده های متعدد، شراید خود را به ا تلیه بر انگیزهاگر چه زنان ب
اناد کاه    شده را برای تعاامالت اجتنااقی خاود انتخااب کارده      اما در نهایت، مسیری تعری 

شاود. در واقاع توساعه و تحاور هاویتی زناان        توسد جامعه و تعامل با اطرافیان برساخته مای 
سات کاه زناان در من فر ات      های اجتنااقی و تعاامالتی  منو  به توساعه و تحاور سااختار   

هاای مناان کاامالً مناو  باه دیگاری و منطعام باا          گیاری  کنناد و تصانیم  مشارکت پیادا مای  
ها زنان دچار چااشی میاان ااگوهاای    های مورد پ یرش جنعی است. در این موقعیت مر ایده

های فردی خاود ساعی    کنشبنیاد اخال  هستند. زنان در  خودبنیاد اخالقی و ااگوهای دیگر
                                                                                                                                        
1. White 

2. Weiner 
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گا اری منهاا بارای     های خود را توجیاه و راجاع باه کاارایی و ارزش     کنند دالیل انتخابمی
خودشان ارزیابی و قضاوت کنند. در اینجا نیز شاهد پیوند امر فردی با امر اجتناقی هساتیم،  

هاای   به ارزشست و زنان وابسته  زیرا هر گونه تفسیر زنان از شراید، وابسته به متن اجتناقی
زنناد.  گیرند، دست به انتخااب مای  فردی و جنعی که موجودیت خود را از متن اجتناع می

شاود و ارزیاابی    بنابراین هر انتخاب ق النی و منط ی برای زنان ازوماً امری فردی تل ی ننای 
 های جنعی مالک انتخاب منها خواهد بود. زنان از برداشت

عار کسی رواایت فاردی هساتند، اماا رواایت فاردی       زنان در طی فرایند انتخاب، به دن
های جنعی اسات. بناابراین هناان گوناه کاه       زنان نیز در اغلی نتایال وابسته به جلی روایت

توان امر فردی را از امر جنعی تفلیک ننود و این امار  بینیم، در هیچ قنل انگیزشی ننیمی
حوالت سااختاری اجتنااع اسات.    دهند  هویت سیار و تغییرپ یر زن ایرانی در جریان ت نشان

های نو برای زنان است. در واقع امر فردی،  این امر بیانگر برساخت هویتی نو از طریم انگیزه
ست و شناخت و ارزیابی هویت و تحوالت من با انفلاک امار فاردی و    م هور امر اجتناقی

متفاوتی از مثاار  های  اجتناقی از یلدیگر قابل توویح نیستند. اگر چه در این پژوهش ننونه
دهناد   نایات    شاود، اماا واقعیات موجاود نشاان     فردگرایانۀ انتخاب بارای زناان دیاده مای    

ای از پژوهش، منواه   دهی منها به کنش زنان است. با چنین ارزیابی ساختارها و قابلیت جهت
باید بیش از پیش به من توجه کنایم میازان تأثیرگا اری ایان تعامال میاان قاملیات فاردی و         

هاایی را   ها در نهایات بتوانناد هزیناه    ساختارها بر زندگی زنان است. اگر این انگیزشقدرت 
تاوان  ا چگوناه مای   هاا  با توجه باه تأکیاد اماروز زناان بار براباری فر ات         متوجه زنان کنند ا 
ها را به سنت تعادر و انسجام هویتی برای زناان بارد  ایان امار واقعیتای       تعاروات و چااش
رساد  ا ف و دساتلاری مجادد من ناه تنهاا       گی زنان بوده و به نظر مای انلارناپ یر در زند

های دیگر هنواون خاانواده و    مشللی را  ل نخواهد کرد، بلله مثار اجتناقی من بر بخش
های زنان هناراه باا پا یرش     سالمت زنان غیر قابل انلار خواهد بود. بنابراین توجه به انگیزه

لان مشارکت بیشتر زنان در جامعه و تعدیل شاراید  تحور هویتی زنان، تالش برای ایجاد ام
 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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