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 چکیده 
تحلیل تماتیک( از جامعه افی انجام شده است. در بخش کیفی)این پژوهش با روش آمیخته متوالی اکتش   

گیری هدفمند با معیار اشباع نظری و مصاحبه آنان با روش نمونه نفر از 36آماری زنان بازگشته به تحصیل، با 

 -علیدر بخش کمی) ای( تحلیل شده است.ها جمع آوری و با رویکرد ولکات)سه مرحلهنیمه ساختارمند داده

ای با گروه مالک(، جامعه آماریِ مبنا، زنان ازدواج کرده بازگشته به تحصیل در شهر تهران بودند که مقایسه

ای انتخاب شدند. با انجام تحلیل کیفی ای چندمرحلهگیری خوشهنفر از آنان با استفاده از روش نمونه 426

« های مختلف مسیر زندگیبخشی به ساحتاستراتژی جستجوی خودهای ممکن برای تعادل» درونمایه اصلی

های ود است. مکانیسماستخراج شده است. این درونمایه اساسی، حاصل تعامل دو طبقه اصلی خود و فراخ

توانند زنان را به انتخاب مسیر جدید تحصیلی و شغلی هدایت می« خود»انگیزشی مثبت و منفی در طبقه اصلی 

( 56/78شرطی( نشان داد که متغیر کسب آگاهی با مقدار آماره والد) لوجستیک)عادی و کنند. نتایج رگرسیون

 بازگشت به مدرسه دارد.  بینی متغیر وابستهبیشترین توانایی را در پیش
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 مقدمه

ها و تمایالت انسانی داشته بندی انگیزههای اجتماعی سهمی اساسی در صورتتغییرات زمینه

های تعمدی و اتخاذ اریگذتوان به انواع سیاستو منجر به تغییر ذائقه افراد شده است که می

های ساختاری برای هماهنگی تمایالت فردی و تمایالت برساخته شده اجتماعی با استراتژی

های ترین زمینهساختارهای حاکم بر آن اشاره کرد. تحصیالت و اشتغال به عنوان مهم فرهنگ و

ای تطابق و تعریف تجربه هویتی جدید، زمینه تحوالت فرهنگی و هویتی را فراهم کرده و زنان بر

های تازه برای انطباق خود با محیط اجتماعی هویتی متمایز از دیگران، دست به انتخاب هویت

عات فردی، خانوادگی و سنتی جامعه از زنان، آنها را بیشتر در زنند. این در حالی است که توقّمی

های را به نقش های مادری و همسری تعریف کرده و بسترهای جدید، انتظارات متفاوتینقش

جدید اضافه کرده است. هدف از این مطالعه رسیدن به شناختی بنیادین در راستای شناخت 

های ورود زنان به این عرصه هویتی است. توجه به این موضوع به دلیل تعامالت تمایالت و انگیزه

زندگی  توانددیالکتیکی مستمر زنان در زندگی روزمره خود با این سبک زندگی جدید که می

فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است. زنان هم به عنوان مجریانی 

پذیر در این فرایند، حضور دارند؛ بنابر این منتفع از این نوع انتخاب و هم به عنوان عامالنی آسیب

از آن، موضوعی جدی  ها یا منافع حاصلها و تمایالت آنها در ورود به دشواریتوجه به انگیزه

 است. 

پذیر ما را به مفهوم نابرابری جنسیتی در آموزش رهنمون ساخته است. بحث از عامالن آسیب

 و عمومی هایعرصه از بسیاری در فعالیت از مکتوب تاریخ طول در زنان که رسدمی نظر به

فضاهای اجتماعی  ست.ا آموزش ها،عرصه این تریناهمیت با از یکی اند.داشته شده باز اجتماعی

ها )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( دربردارنده این امکان هاو به تعبیر بوردیو، میدان

های آن، در این نابرابری هستند که آموزش را به عنون زیرمیدان و همچنین ارتباط دهنده سرمایه

در فضاهای (. Grenfel,2008)شودهای آن ممکن مینشان دهند. دسترسی به هر میدان با سرمایه

شود که هر دو نقش را دارا است. اجتماعی موجود، آموزش به مثابه فرصت/ محدودیت ارزیابی می

های ه این شیوه که نابرابری جنسیتی را کاهش دهد و یا باعث محدودیت دسترسی زنان به فرصتب

توان ها در حوزه آموزش را میها، مدارک و جایگاهها، فرصتدیگر شود. بنابر این امکانات، دسترسی

 معیاری برای نابرابری جنسیتی دانست.  

تحت تأثیر  ایبا اینکه تحوالت ذکر شده در سطور پیشین تمام زنان در جامعه ایران را به گونه

دلیلی آموزش  این پژوهش بر قشر خاصی از زنان متمرکز است. زنانی که به هرقرار داده است؛ اما، 

)ازدواج(، اما بعد از  اندترک تحصیل( و وارد دوره جدید از زندگی خود شدهقف )در مدرسه را متو



202 هسردم هب هدرک جاودزا نانز تشگزاب یاههنیمز 
  

)ادامه زندگی مشترک/ طالق/ فوت همسر/ متارکه/  ازدواج و تجربه شرایط مختلف برای هر کدام

اند. این قشر از زنان در ادبیات مرسوم مدیریت تعلیق(، مسیر بازگشت به تحصیل را انتخاب کرده

شوند. این گروه از زنان به ویژه در ایران از شناخته می 1آموزان نامتعارفعنوان دانشآموزشی به 

  2اند، حتی در محافل مدیریت آموزشی صرفاً در زمره آموزش بزرگساالنبسیاری جهات ناشناخته

  شود.  ر مورد آنان  قضاوت میهای رایج دشوند و تحت تأثیر کلیشهقرار داده می

الش بر این است که با تأکید بر بخشی از فرایند برساخت اجتماعی هویت در این پژوهش ت

ها و تمایالت( زنان )انگیزه هاجدید برای این زنان، نقاط آغازین این فرایند با عنوان عوامل و زمینه

در بازگشت به مدرسه مورد بررسی قرار گیرد. تالش بر پاسخ به این پرسش آغازین بوده است که 

بخشی به زنان ازدواج کرده برای جتماعی و فرهنگی موجب ایجاد تمایل و انگیزهچه عوامل ا

 انتخاب بازگشت به تحصیل شده است؟

 

 پیشینه پژوهشی

اصلی را شناسایی کردند که زنان  عواملShank, Winchell & Myers  (2001)در پژوهشی 

 زن 1۹7با  کیفی ل مصاحبهاین مطالعه شام. کرد تا در کالج شرکت کنندرا تشویق می بزرگسال

ترین دلیل برای شرکت در کالج را مهم« بهبود دانش عمومی خود»کنندگان زن شرکت. بود و مرد

های مربوط به شغل، کار در جهت از شناسایی عالیق و اهداف، کسب مهارت به تبع آندانستند و 

بیش . ور در کالج نام بردندبه عنوان دالیل حضارتقا شغلی و آماده شدن برای تحصیل در دانشکده 

های زمانی ناشی از خواستند به دلیل محدودیتکنندگان زن بزرگسال میدرصد از شرکت 60از 

درصد  35های شبانه توسط کالس. وقت شرکت کنندهای خانوادگی به صورت پارهکار و مسئولیت

به %(  32)آخر هفته های و کالس( % 32)دهندگان زن ترجیح داده شد و بعد از ظهر از پاسخ

های آموزشی تشویق نام در برنامهروشن است که این زنان برای ثبت. همان اندازه انتخاب شدند

کنند که برای تناسب با می درخواسترا   غیرمتعارف)غیرمعمول(های درس شوند و کالسمی

 . اندها طراحی شدهسبک زندگی شلوغ آن

آموزان زن دانشنام ئل خانوادگی در رابطه با ثبتهل و مساأثیر وضعیت تأبا تمرکز بر ت

زن  1788شامل ها را از یک نظرسنجی ملی دادهTaniguchi and Kaufman  (2015)،بزرگسال

، ها حاکی از آن است که طالقیافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند 21 - 45در محدوده سنی 

                                                           
1. Non-Traditional Students 

2. Adult Education 
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 اضطراربه دلیل که  کندنام در کالج تشویق میبه ثبتآموزان نامتعارف زنان را به عنوان دانش

شغلی به خانواده، ها کمک خواهد کرد تا برای حمایت از خود و به آن کسب تحصیل ،اقتصادی

تواند بر توانایی زنان در دبستانی میپیش ندر سنی در عین حال، حضور کودکان .دست آورند

. قبت روزانه از کودکان تاثیر منفی بگذاردشان برای مرارفتن به کالج به دلیل مسئولیت اولیه

چون ممکن است نسبت به  ؛کنندنام میمادران فرزندان بزرگتر به احتمال بیشتری در کالج ثبت

 زمان. و زمان بیشتری در اختیار داشته باشند های مراقبت از کودک احساس فشار کمترمسئولیت

  کالج است. نام درموضوع مهمی در تصمیم زنان برای ثبت مناسب

مشخص کنند  دنبال این هدف بودند که Vaccaro & Lovell( 2010در پژوهشی کیفی )

 28ای از نمونه  .کنندتحصیالت شرکت میادامه ، به ویژه زنان، در گسالآموزان بزرچگونه دانش

. شرکت کردند سال 42در کالج زنان در این مطالعه با میانگین سنی  زن بزرگسالآموز دانش

های زندگی مواجه که هر چند زنان در این مطالعه به طور مداوم با چالش بودها حاکی از آن فتهیا

آنان برای هماهنگ کردن  مهم انگیزه ،ها برای رسیدن به مدرک دانشگاهیتمایل آن ،هستند

رفتن  ،ها و دانش جدیدعالوه بر کسب مهارت. کار و مدرسه است ،های رقابتی از خانوادهخواسته

حمایت و الهام از . بزرگسال راه خود را پیدا کنند آموزاندانشبه مدرسه باعث شد بسیاری از این 

رفتن به  بودند،هایی که مادر برای آن. دادها قدرت و انگیزه برای ادامه تحصیل میخانواده به آن

که  بود های تحقیق اینیکی دیگر از یافته. خوب است )الگو(مدرسه اغلب معادل نقش یک مدل

گذاری تر سرمایهزنان برای رشد شخصی و تحقق آرزوهای خود به عنوان یک فرد بهتر و قوی

 . کنندمی

نشان داد که بسیاری از زنان به مدرسه باز  Hostetler( 2007) شده توسطمطالعه انجام

از  رینف 1408های حاصل از نمونه از داده. دست یابندمتفاوتی  گردند تا به اهداف شغلیمی

. در ایالت کارولینای شمالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت شاغل مردان و زنان طبقه متوسط

سن، ازدواج زود : دار از بازگشت زنان به مدرسه عبارت بودند ازمعنی کنندهِبینیپیش متغیرهای

پیش  هایهنگام، تغییر شغل داوطلبانه در چهار سال گذشته، ساعت کار طوالنی، داشتن بچه

، سن، تغییر شغل داوطلبانه و هابینبرای مردان پیش. تسلط شخصی دبستانی یا محصل جوان،

های شغلی زنان همچنان به زندگی دهند که استراتژیها نشان مییافته. تسلط شخصی بود

 . است خانوادگی گره خورده

یری است. )در بخش کیفی( رویکرد برساختگرایی تفس پژوهش حاضررویکرد پارادایمی 

اجتماعی معنادار از طریق  تفسیرگرایی به طور عام عبارتست از تحلیل سیستماتیک کنش به لحاظِ 

های طبیعی. در این رویکرد انسان به مثابه موجودی مشاهده تفصیلی مستقیم مردم در زمینه
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رکت االنه در ساخت و ساز جهان اجتماعی مشاشود که فعّخالق، سازنده و بازاندیش تعریف می

دارد و در جریان این بازسازی و بازاندیشی همواره متوجه منابع نهادی و معنایی است. این رویکرد 

)در اینجا بازگشت  هادر واقع در پی آن است که در درون تفاسیر و معانی، نیروهای برسازنده کنش

این  با توجه به مطالب گفته شده، در(. Mohammad Pour, 2011)به تحصیل( راجستجو کند

و در ارتباط با هم( به ) ترتوانند در یک شبکه مفهومی  گستردهبخش دو مفهوم اساسی که می

 Non-Traditionalآموز نامتعارف)درک و تفسیر بازگشت به تحصیل زنان و مفهوم برساخته دانش

Studentشوند. ( کمک کنند، تشریح می 

 در هویت بازاندیشیوم های نظری، مفهیکی از مفاهیم کلیدی مستخرج از بینش

در  Gidedens( 2005)بازاندیشی، یکی از مفاهیم محوری در اندیشه گیدنز است. به نظر است. 

شود و انسانها دائمًا هویت خود را خلق و تصحیح نظم پساسنتی، هویت شخصی بازاندیشی می

ف و بازتعریف کنند. معنای بازاندیشی در یک جمله بدین معناست: بازاندیشی، فرآیند تعریمی

خود از طریق مشاهده و بازتاب اطالعات روانشناختی و اجتماعی درباره مسیرهای ممکن زندگی 

شوند و دوباره در جریان زندگی فرد قرار می ها هم در جهان مدرن بازاندیشیاست. حتی سنت

ییر ه تغهمه چیز در معرض بازاندیشی است، حتی خود بازاندیشی. بازاندیشی گرایش ب .گیرندمی

داند. حتی بدن هم در معرض انواع ص اصلی زندگی اجتماعی مییاین جهان دارد و آنرا از خصا

مهمترین اتفاقی که در حال وقوع (. Ritzer,1998)های غذایی و برنامه ورزشی( استها )رژیمرژیم

د، زندگی کناست اینکه دیگر، زنان بر اساس آنچه فرهنگ و یا سرنوشت محتوم به آنها دیکته می

ازند. زنان به سکنند، میهای اجتماعی که ایفا میشان را بیشتر به واسطه نقشکنند و هویتنمی

شوند. بنابر این تر میمساوات طلب ؛روندپردازند. جوامع هر چه جلو میموازنه قدرت با مردان می

  (.Giddens, 2005)پرداختن به هویت فردی و اجتماعی بسیار مهم است

است. مفهومی که خاستگاه آن را  در میدان آموزش( به ویژه) نابرابریکلیدی دیگر،  مفهوم

های فمینیستی فضای اجتماعی( و نظریه -میدان) باید در رویکردهای تضاد، رویکرد نظری بوردیو

اند از مارکس، مختلفی که مقوله نابرابری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده هایدنبال کرد. دیدگاه

ها و گرایی و نئومارکسیستهای جامعه شناسی تا مکاتب کارکردبر و دورکیم به عنوان کالسیکو

اند. در نظر پردازان معاصرتر همچون گیدنز و بوردیو هر کدام از منظری به نابرابری نگریستهنظریه

خود  نماید، همچنان کهتر از بقیه عوامل میها عوامل اقتصادی پررنگمارکس و نئومارکسیست

های دیگر اجتماعی را برآیندی از مارکس هم  اقتصاد را زیربنای جامعه و فرهنگ، سیاست و نظام

های بارزی با دیدگاه مارکس دانست. در نگاه وبر با تفاوتاین نظام عمده و تاثیرگذار می
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ه اند: طبقه، منزلت، قدرت و حزب عواملی هستند کتر مورد توجه قرار گرفتهتفهمی مفاهیمی

های متنوع را سبب های زندگی متفاوت و سبک زندگیمقوالتی چون تبعیض، برخورداری از بخت

های صرف و تک علتی ثیر متغیر؛ تأپردازیمپردازان معاصرتر میشوند. هر چه بیشتر به نظریهمی

 داند و در نظریه خودتاجایی که برخی همچون بوردیو مقوله طبقه را گویا نمی است. کمتر شده

 دهد. ها و شاخصی برای سنجش جایگاه فرد در اجتماع قرار میدهنده کنشانواع سرمایه را شکل

تر مستخرج توانند مفاهیم گستردهتصور نگارندگان بر این است که این دو مفهوم اساسی، می

های نظری را نیز در یک فضای مفهومی تحت پوشش قرار دهند. مفاهیم درجه دومی از بینش

های مادری، حمایت اجتماعی، قدرتی و انقیاد در ساختار مردساالرانه، نقشحساس بیمانند ا

 های بیرونیخودشکوفایی در بستر شکوفایی هنجاری هژمونیک(، انگیزش) های درونیانگیزش

)استقالل/هویت فردی/ رهایی(؛ مهمترین  های نویافته هویتیمنزلت اجتماعی( و انگیزش)

اند و در کنار دو کارپایه های مفهومی و نظری یافت شدهالل بینشمفاهیمی هستند که در خ

قابلیت تفسیر و معنابخشی به کنش زنان ازدواج  ،بازندیشی در هویت و نابرابری() مفهومی اصلی

 کرده در بازگشت به تحصیل را دارند. 

ته به تحصیل کرده/ بازگشنفر از زنان ازدواج 36بر اساس نتایج مصاحبه کیفی انجام شده با   

پشتیبان فرضیات تحقیق چارچوب نظری ، و با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش در بخش کمّی

-،  تلفیقی از نظریه بازاندیشی گیدنز، نظریه میدان و فضای اجتماعی بوردیو، نظریهدر بخش کمی

های . نظریهآوری استتاب به ویژه ماکس وبر(، نظریات فمینیستی و نظریه) های نابرابری اجتماعی

(تأثیر تمایل 1بازاندیشی هویتی گیدنز و فضای اجتماعی بوردیو مبنایی را برای طرح دو فرضیه 

( تمایل به کسب آگاهی بیشتر بر بازگشت به تحصیل در زنان 2به کسب منزلت اجتماعی و 

برای طرح  های فمینیستی نیز مبناییهای نابرابری و دیدگاهکرده فراهم آورده است. نظریهازدواج

های فمینسیتی هایی مبتنی بر گرایش به برابری جنسیتی و میزان گرایش به اصول و آموزهفرضیه

کرده به تحصیل فراهم ساخته است. نظریه میدان و فضای و اثر آنها در بازگشت زنان ازدواج

نواده و اثر ای مبنی بر نیاز مالی خااجتماعی خصوصاً از دیدگاه سرمایه)اقتصادی( به طرح فرضیه

آوری، چارچوبی را برای پوشش مفاهیمی آن بر بازگشت به تحصیل زنان انجامیده است. نظریه تاب

شناختی مانند خودکارآمدی، اعتماد به نفس و میل به پیشرفت فراهم ساخته که به تبع آن روان

طرح فرضیه آوری همچنین مبنایی برای آوری تدوین شده است. نظریه تابفرضیه مربوط به تاب

ها بر بازگشت زنان ازدواج کرده به تحصیل مهیا ساخته های مسیر زندگی و اثر آنتجارب و سختی

 است.  
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 روش تحقیق

تحلیلی با رویکرد اکتشافی است.  -این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی

 از نوع تحقیقات آمیختهِ Creswell( 2004)شناسی ارائه شده توسطمطالعه حاضر به اقتباس از نوع

تحلیل تماتیک و سپس بر مبنای  تکنیک اکتشافی است که در آن ابتدا تحقیق کیفی با متوالیِ

  ای پسارویدادی با گروه مالکی استفاده شده است.مقایسه -ی علینتایج آن، روش کمّ

کار و دانش بزرگسال  ها وای هستند که در دبیرستانزنان ازدواج کرده تمامجامعه آماری شامل 

-13۹8بر اساس آمار موجود تعداد این افراد در شروع سال تحصیلی  واند نام کردهشهر تهران ثبت

و گیری هدفمند در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه. است بوده نفر 10000 نزدیک به 13۹7

آوری شده ها جمعتحصیل داده نفر از زنان بازگشته به 36ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 

ای این تحقیق، مبنای عمل و اجرای فرآیند تحلیل تماتیک بر اساس مدل سه مرحله در است.

مرحله عمومی توصیف، تحلیل و تفسیر  سهها را دارای ولکات است. ولکات فرآیند تحلیل داده

نفر از  28از مصاحبه با  معیار حجم نمونه در بخش کیفی، اشباع نظری بوده است که بعد داند.می

نفر از زنان بازگشته به  426ی، تعداد نمونه در بخش کمّ زنان مورد مطالعه حاصل شده است. 

ای انتخاب شده است. با توجه به ماهیت تحقیق ای چند مرحلهگیری خوشهتحصیل با روش نمونه

تاسازی گروهی به تعداد پس از تعیین تعداد نمونه در بخش زنان بازگشته به تحصیل، از طریق هم

گیری شده نفر( نمونه 426کرده/بازنگشته به تحصیل برای گروه مالک)مساوی از زنان ترک تحصیل

نفر بوده است که برای  383است. حجم نمونه با توجه به برآورد از طریق فرمول کوکران، تعداد 

 ای انجام شده است.ای چندمرحلهگیری با روش خوشهنفر نمونه 426اطمینان از هر گروه 

های این گویهی، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. ابزار گردآوری اطالعات در بخش کمّ

اند. الزم به پژوهش تا حد زیادی ابداعی بوده و پیشتر در پژوهشی مشابه مورد استفاده قرار نگرفته

سیار هدایت کننده ها بطراحی گویه به ویژههای بخش کیفی برای چنین منظوری، ذکر است، داده

 افزارنرم)در  بوده است. برای تعیین روایی از روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی

Amosافزار )آلفای کرونباخ( در نرم ( و برای تعیین پایایی از ضریب همسازی درونیSPSS  استفاده

غیرهای اصلی تحقیق در محدده قابل روایی و پایایی ابزار برای تمام مت ،شده که بر مبنای نتایج

های تحقیق از رگرسیون لوجستیک دومتغیره و چندمتغیره قبول بوده است. برای آزمون فرضیه

 ( استفاده شده است. Conditionalشرطی)
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 هایافته

کد باز نشان داد که تصمیم زنان برای بازگشت به تحصیل  212نتایج تحلیل تماتیک حاصل از 

یک نوع استراتژی برای جستجوی خودهای ممکن است تا بتوانند در شرایط دوره  بعد از ازدواج،

زندگی خود تعادل/موازنه ایجاد کنند. این درونمایه اساسی، حاصل تعامل دو طبقه اصلی خود و 

های طبقه فرعی هستند. در این راستا می توان گفت مکانیسم ۹فراخود است که دربرگیرنده 

توانند زنان را به انتخاب مسیر جدید تحصیلی ( میselfدر طبقه اصلی خود)انگیزشی مثبت و منفی 

و شغلی هدایت کنند. این در حالی است که شروع و ادامه این مسیر در زندگی زنان بر محورهای 

های خاص خود را داشته و زنان را همواره در دگییپیچه نام فراخود نیز استوار است که دیگری ب

دهد و در ارتباط متقابل عوامل متعدد آنان را به سمت مالت اجتماعی قرار میای از تعامجموعه

تصمیم و رفتار بازگشت بر این اساس، کند. های جدید و بازتعریف هویت هدایت میآفرینینقش

های خود و فراخود بوده و این دو ساحت کرده تابعی از تعامل مداوم ساحتتحصیل در زنان ازدواج

 قابل جداسازی از هم نیستند. به هیچ عنوان 

 .طبقه اصلی خود1

الف: تمایل به خودشکوفایی؛ ب: سرمایه گذاری  این طبقه اصلی شامل چهار طبقه فرعی است:

های فردی. اشتراک این چهار طبقه فرعی در ماهیت پ: تجربیات مسیر زندگی؛ ت: ارزش ؛در خود

ها در سطحی بسیار نزدیک به فرد و یا بالفصل ها و انگیزهفردی و درونی بودن آنهاست. این زمینه

ها، ای از نگرشرند. در واقع درون هر فرد مجموعهگذابا تصمیم فرد، در بازگشت به تحصیل اثر می

ساز تصمیم و رفتار ترین شرایط زمینهها و تمایالت به عنوان یکی از مهمباورها، تجربیات، نگرانی

 بازگشت به تحصیل در زنان است. 

 الف: تمایل به خوشکوفایی

لفه زیر را دهند که زنان سه مؤهای فردی نشان میها در بخش انگیزهدر پژوهش حاضر، یافته

های خود را بر اساس این فاکتورها دانند و اولویتزمینه و عاملی برای تمایل به خودشکوفایی می

( میل به پیشرفت. زنان 3ی، ( تجربه احساسات منف2( میل به تحقق خویشتن؛ 1کنند: تعریف می

های خود، اولویت تمایل به خودشکوفایی را ها و توانمندیمورد مطالعه بادر نظر گرفتن ظرفیت

شت به تحصیل را نوعی دانند. تعدادی از این زنان، تصمیم و رفتار بازگمیل به تحقق خویشتن می

تحصیل را برای تحقق پیشرفت  ای که بازگشت بهبه گونه ؛رندیگینده در نظر میحرکت رو به آ

 پندارند. خود الزم و ضروری می
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توان احساسات منفی حاکم بر فضای هویت فردی زنان های فردی را مینوع دیگری از انگیزه

مورد مطالعه قلمداد کرد. از جمله این احساسات ناخوشایند مورد اشاره در پژوهش می توان از 

ها ها نام برد. فرصتعدم اعتماد به نفس و نگرانی ،دست رفتههای از احساس ناکامی منزلتی، فرصت

به همان اندازه که عاملی برای انتخاب و کنش هستند، فقدان یا محرومیت از آنها نیز همواره 

تواند با نوعی سرخوردگی و احساس حسرت همراه باشد. زنان همچنین به شرایطی اشاره می

شان مستولی شده است. این احساسات منفی طیفی فردیاند که احساسات منفی بر زندگی داشته

یک دلیل دیگر اینکه »شود. خانوادگی تا احساس رکود و خالء را شامل می -از تنش در روابط فردی

بیکار بودم.  در خانه بر اساس فشار روانی وسواس گرفته بودم. از فشارهای عصبی منزل دور باشم. خواستممی
 «زدم.کال مریض شده بودم. فاطمهو میبار منزل را جار 10روزی 

 (Self-Investmentگذاری در خود)ب: سرمایه

لفه ن برای بازگشت به تحصیل با پنج مؤهای فردی زنااین طبقه فرعی بخش دیگری از انگیزه

های تحقق نیافته و ای، انتخاب عقالنی، ضعف مالی و عدم استقالل، پتانسیلشامل توسعه حرفه

ی منافع توسط زنان رآینده( است. این فرایند به نوعی با درک نیاز و شناسای)د ترس از شکست

های قشنگ داشتم. دوست داشتم آنها را یک جورایی به برای خودم آرزوهای بزرگ و ایده»آغاز می شود. 

های ها، دالیل و مکانیسمزنان مورد مطالعه زمینه«. راضیه تونستم.هیچ وجه نمیه عمل درآورم ولی ب

فرصت، ابزار -آینده، آموزش را با درنظر گرفتن هزینه به انداز روی را شناسایی و با چشملّع

خواهم درسم را بخوانم تا یک موقعیت اجتماعی می»دانند. گذاری در خود میکارآمدتری برای سرمایه

 ری را در دانشگاهرشته حسابدای را خیلی دوست دارم. اگر بشود در جامعه داشته باشم. رشته و شغل حسابدار
 «.فریده و مدرکش را یگیرم. ادامه دهم

 

 پ: تجربیات مسیر زندگی

( زنان، شامل چند زیرطبقه مهم است. انتقال/ابهام زندگی؛ selfاین طبقه فرعی در ساحت خود)

ها؛ غلبه خودِ نامرئی. های سنتی/سلطه نظام مردساالر؛ نابرابری در برخورداری از فرصتکلیشه

مسئولیت یا شرایط  انتقال نقش/ نان مورد مطالعه تجربیاتی از تغییر در ساخت خانواده/برخی از ز

اند که به تعبیر خودشان باعث شده آلود در زندگی را چه قبل و چه بعد از ازدواج تجربه کردهابهام

در تمام زنان مورد مطاله  تقریباً جستجو کنند.را در مورد زندگی و آینده  های جدیدیبینش تا

من بخاطر شرایط اقتصادی »اند. های سنتی انقیادآور قرار گرفتهمسیر زندگی خود تحت تأثیر کلیشه

قصد ازدواج نداشتم. بخاطر  خانواده ام ازدواج کردم. .... پدرم اصرار داشت با این آقا ازدواج کنم.....  من اصالً
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منظور از  .«. فرحناک ند که من ازدواج کنمبیحرف مادرم که گفتم چون مادر است شاید صالح را در این می

های خانوادگی/ اجتماعی و غفلت از خویشتن نامرئی، درگیری عاطفی و عمیق در مسئولیت خودِ

ای از زندگی است. زنان نه تنها در عرصه عمومی به واسطه ساختار مردساالر به حاشیه در برهه

های د که موجوداتی نامرئی هستند؛ بلکه در عرصهشوای برخورد میشوند و با آنان به گونهرانده می

های های سنتی مانند مادری، مراقبت و ترجیح خواستهخصوصی نیز با غرق شدن در نقش فردی/

اند و با نوعی خود نامرئی های خود را نادیده گرفتهدیگران بر خود، خود را فراموش کرده و خواسته

 اند.ظاهر شده

 های فردیت: ارزش

قه پایه را آموزش به و چهار زیرطبقه تشکیل شده است. طببقه فرعی از یک طبقه پایه این ط

و  آوری، عزت نفس، اعتماد به نفسایم که زیر طبقات آن شامل تابمثابه پناهگاه نامگذاری کرده

ترین معانی مترتب بر بازگشت زنان به تحصیل، کسب شود. یکی از مهماحساس خودکارآمدی می

 ،آگاهی آنان اند که سطح دانش وی و خانوادگی در پرتو آموزش است. این زنان دریافتهامنیت فرد

شود همسر و دیگران( تحلیل و تفسیر می) در جامعه و توسط سایر کنشگران به ویژه کنشگران مرد

با مخاطرات مختلفی  را آنانتواند امنیت و بهداشت روانی ایستایی در وضعیت روزمره می و سکون/

های کنش زندگی روزمره حاصل شده است، رو سازد. بر پایه این آگاهی که در متن موقعیتروب

زنان با انتخاب بازگشت به تحصیل تالش دارند مانع از الصاق معانی و تفاسیر اکثراً منفی دیگران 

ام ت زندگیبا مشکال ام خیلی بهتر شده.خیلی خوب بوده و روحیه ؛کنمتا اآلن که تحصیل می» به خود شوند. 

باعث شد که ، هایم داشتمهای ذهنی که با درسها و درگیرییک جورایی کنار آمدم. گاهی بخاطر درس
از این خیلی خوشحالم که این راه را انتخاب  را واقعا فراموش کردم. ،کردام را ضعیف میمشکالتی که روحیه

  «.زهرا کردم.
ها، ها، ناراحتیها، چالشان در مواجهه با بحرانآوری یک چارچوب نظری برای فهم ظرفیت زنتاب

سازد. اینکه چگونه زنان تغییرات الزم را آمیز آنها و هم چنین سازگاری فراهم میحل موفقیت

ها و منابع در دسترس آنها برای غلبه بر بحران بستگی دارد که سطوح کنند، به مهارتایجاد می

آوری در بین زنان موارد زیر را شامل د. بخشی از مفهوم تابورآآوری را به وجود میمختلفی از تاب

ها و وظائف، ر خانه؛ تخصیص و اجرای مناسب نقششده است: ایجاد فضای حمایتی مناسب د

ت، تعامل مثبت اهمدلی و درک متقابل اعضا نسبت به همدیگر، بیان مناسب هیجانات و احساس

ردی و خانوادگی. ناگفته پیداست که معانی و با اطرافیان و جامعه و اهداف مشخص و مثبت ف

هایی از احساس خودکارآمدی، عزت پیش گفته، نیازمند حداقل آوری به شکلِ تفاسیر زنان از تاب
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نفس و اعتماد به نفس در آنان است. زنان مصاحبه شونده تصمیم بازگشت به تحصیل را به نوعی 

 اند. ها ارجاع دادهبه رنج ناشی از فقدان این توانش

 .طبقه اصلی فراخود2

گانه است: الف: تحرک پایگاهی؛ ب: پذیرش/حمایت این طبقه شامل طبقات فرعی پنج

تربیتی؛ ث: -های دینیمندی آموزش به مثابه هنجار ارزشمند؛ ت: ارزشاجتماعی؛ پ: قاعده

 های اقتصادی.ارزش

 الف: تحرک پایگاهی

شناسی تی، موضوعی است که در مورد آن در جامعهاستفاده از آموزش برای نمایش جایگاه طبقا

ها تواند تفاسیر سوژههای مختلف میهای زیادی صورت گرفته است. طبقه اجتماعی به شیوهبحث

های مادی افراد برای دهد. به طور طبیعی فرصت و بروندادهای میدان آموزش را تحت تأثیر قرار

ت و از طرف دیگر گرایشی عام وجود دارد که واژگان آموزش مستقیماً تابع جایگاه طبقاتی آنها اس

آگاه را به افراد عضو طبقات باال و متوسط جامعه پیوند بزند. گرایشی که  کرده/ با فرهنگ/تحصیل

در ارائه مدارک تقلبی آموزشی نیز  -در مناصب مدیریتی به ویژه -در برخی از افراد بانفوذ جامعه

تواند دانند که میای اثرگذار میگشت به تحصیل را مداخلهشود. در واقع زنان، بازدیده می

شود( بقاتی خودشان) که الزاماً هم باال محسوب نمی جدیدی به جایگاه اجتماعی وطمعنابخشِ

درس خواندن و ادامه تحصیل به موقعیت اجتماعی آدم خیلی » گوید: می فهمیهباشد. آنگونه که خانم 

بینیم که افرادی که مدرک می دم خیلی بهتر بتواند به هدفی که دارد برسد.شود که آکند. باعث میکمک می
-در جامعه موفق ،کنم که آنهایی که سواد باالتری دارنداز موقعیت اجتماعی بهتری برخوردارند. فکر می ،دارند

 «کند.یجاد میهای خوبی اانگیزه خیلی خوبی از ادامه تحصیلم دارم.ترند.حتی اگر برای ظاهر هم شده. احساس 
و تفکری که از خود به عنوان یک زن یا مرد دارند و نیز  تماعی بر اساس نوع باورکنشگران اج

های خاصی به از پیش تعیین شده، تفاسیر و دیدگاه های جنسیِنارضامندی از هویت رضامندی/

جه به آموزش یا بازگشت به تحصیل دارند. این بحث در واقع نگاه و تعریف جنسیتی از توآموزش/ 

های آموزش و شکاف های ادراک شده از فرصتتواند ریشه در تجارب و نابرابریاست که می

قابل الصاق به تصمیم زنان بر  ها داشته باشد. بخشی از معانیِ جنسیتی در دستیابی به فرصت

بازگشت به تحصیل، جنسیتی هستند. به این معنی که زنان از طریق آموزش درصدد معرفی 

)از دید خودشان( و یا واکنش به الگوهای هویت جنسیتی در جامعه  سب هویت جنسیتیمنا

 اند. برآمده
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 ب: پذیرش/ حمایت اجتماعی

جنبه دیگر از معنابخشی به تصمیم بازگشت به تحصیل، تفسیر آن به مثابه ابزار ایجاد همنوایی 

های آموزش برای ، ظرفیتو دریافت پذیرش و حمایت اجتماعی است. موضوع اصلی در این تفسیر

های مختلف کنشی است. سواد در این معنی ظرفیت آن را دارد که دارنده ایفای نقش در موقعیت

محور/ تحصیل آن را واجد پذیرش اجتماعی کند. این پذیرش اجتماعی بر پایه هنجارهای جامعهِ

شود که اره سبب میهای کنشی مورد اشگیرد. تنوع موقعیتمحور مورد ارزیابی قرار میمدرک

پذیرش در اجتماع، حکم ابزاری را داشته باشد که در  متقاضیِ عضویت/ تحصیل برای کنشگرِ

های کنشی را به تحصیل ای موقعیتپذیری دارد. در واقع زنان به گونهتأمین این اهداف انعطاف

یا خواهد شد(. وتهی به طرد و عدم پذیرش شده است)زنند که گویی فقدان تحصیالت منپیوند می
آوردند، چون تحصیلم کم است. بعد ازدرس ها و ... مرا یک جورایی به حساب نمیهمسایه دوستان، فامیل،» 

  «.. فاطمهدادندواب سالم را نمیکسانی که حتی جنسبت به من خیلی بیشتر شده است...خواندن احترام آنها 
فرصت -ژی انتخابی برای تعدیل هزینهبه معنی دیگر زنان مورد مطالعه، تحصیل را یک استرات

حمایت اجتماعی  اند. پذیرش/هنجاری موجود معنی کرده تعامل اجتماعی در بستر جبر اجتماعی/

ای که اشاره شد، تنها یک موضوع انتزاعی، نمادین و یا تئوریک نبوده است بلکه زنان مورد به گونه

اند. ای را به سبب فقدان آن تجربه کردهحاشیه  هایی از احساس محرومیت منزلتی/مطالعه، رگه

احساس محرومیت منزلتی گروهی که در پی درک و آگاهی از موقعیت خود در جامعه حاصل 

مطالبه ارتقاء جایگاه منزلتی خود برانگیزاند. این مسأله در  تواند گروه ها را به مداخله/شود، میمی

دارد. با توجه به اینکه تجربه، درک و احساس های روشنی مورد گروه اجتماعی مورد مطالعه مصداق

این گزاره  کند؛ می توانمحدودیت و فروتری منزلتی، نیاز به اثبات موقعیت منزلتی را تشدید می

خود، خواهان تحرک و تغییر در پایگاه  زیستهِ مورد مطالعه( بر اساس تجربهِ را مطرح کرد که زنان)

عی و از جمله کانال تحصیالت هستند. ضمن اینکه اجتماعی از طریق کسب منابع برتر اجتما

فروتر، احساس و تجربه محرومیت در آنها را افزایش هم داده؛ و  آگاهی و درک زنان از موقعیتِ

در میدان آموزش را در آنان تشدید کرده  میل به خروج از ناکامی منزلتی، انگیزه رقابت مجدد

 است. 

 ارزشمند مندی آموزش به مثابه هنجارپ: قاعده

سازی مندفهم دقیق رفتار بازگشت به تحصیل در زنان مورد مطالعه پیوند وثیقی با قاعده

مندی آموزش/ تحصیل تحصیالت به مثابه یک هنجار ارزشمند در جامعه ایران دارد. قاعده آموزش/

تحصیل  مندیِاست. قاعده (selfزنان در مفهوم خود ) در واقع، وجه کالن و ساختاری ارتقاء سوژه

برای زنان در جامعه کنونی ایران نتیجه نیروهای نهادی معناساز و کنشگران سازمانی و  به ویژه
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ای اند معانی و تفاسیر ویژهاجتماعی حامی این معانی است که در طول چند دهه گذشته توانسته

یند. در عین را در این حیطه تولید کنند و تحصیالت را به عنوان یک هنجار ارزشمند برساخت نما

دانند. این حال زنان بیشترین استدالل برای کنش بازگشت به تحصیل را، میل به ارتقای خود می

هایی را در سطح جامعه برای خود و ارتقاء شامل ابعاد اثباتی و ابعاد اجتنابی است. آنان فرصت

نجار جامعه، به آنها های هکنند و درصدد هستند با ارتقاء خود در بستر قاعدهفرزندان مشاهده می

محور بود. وقتی مسئولیتی را به شخص بیشتر مدرک ،فعالیت کنم داشتممحیطی که دوست »  دست یابند:

  «.زینب باعث شد ادامه تحصیل دهم. هااینگیرند که تحصیالت شما چقدر است. سراغ مدرک را می ،دهندمی
-می موظف را ها خوددولت و دشومی تلقی عمومی کاالی یک دانش عمومی، رویکرد مطابق

 یا و آموزشی مدارس، مناطق بین از دانش کسب محل انتخاب هایفرصت همگان برای که دانند

 & Farhadi Rad, Elham Pour)آورند فراهم را مختلف هایبرنامه بین از حتی انتخاب

Doosti,2018). 

 تربیتی -های دینیت: ارزش

گرایی در تربیت فرزند، بیل ارجاع مذهبی به یادگیری، آرماناین طبقه فرعی، زیرطبقاتی را از ق

آرمانی شامل شده است.  ارجاع  اجتماعیِ همسر( و انتظاراتِ  -ها)مادرتوانمندی در موازنه نقش

مذهبی به لزوم آموزش و یادگیری، اهمیت آگاهی در تربیت فرزندان و امانت دانستن فرزند) و 

شان از دیدگاه زنان، مستلزم بازاندیشی در ضوعاتی است که تحقمو ،خود( به عنوان موهبتی الهی

موقعیت تحصیلی بوده و در نهایت به تصمیم و رفتار بازگشت به تحصیل منتهی شده است. یکی 

های قدرتمند دیگر برای بازگشت زنان به تحصیل، نوع نگاه زنان در تربیت فرزند و توجه از انگیزه

مورد مطالعه تقریبًا در موارد قابل توجهی، حساسیت عمیق خود را  به آینده فرزندان است. زنان

اند. حس مادری به عنوان موهبتی الهی های تربیتی آنان یادآور شدهنسبت به فرزندان و اولویت

مادر خانواده که »زنان دارای فرزند نقش داشته است: های ها و بازنگرییشیدبارها و بارها در بازان

  «.زهرا کند.آن خانواده رشد می ؛باال باشد، معلوماتش تپایه خانواده اس

 های اقتصادیث: ارزش

یابی شغلی، اطمینان به آینده و اشتیاق این طبقه فرعی، زیرطبقاتی را از قبیل استقالل مالی، هویت

هایی که در آن ارجاع به آموزش/ تحصیالت رایج بازارکار به زنان شامل شده است. یکی از موقعیت

قوالت بیشتری با م ست، موقعیت شغلی است. به ویژه در آن دسته از مشاغلی که به نوعی ارتباطِ ا

تر است. زنان مورد مطالعه این الگو از معنابخشی به تحصیالت رایج سواد، فرهنگ و آگاهی دارند؛

شغلی های توانند موفقیت بیشتری در موقعیتاند که با تحول در وضعیت تحصیلی خود میدریافته

منظور مدرک تحصیلی( برای بخش کوچکی از این ) و اقتصادی پیدا کنند. هر چند تحصیالت
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ی آنان را مشاهده و تأیید نمایند: توانند مهارت و توانایزنان، حکم ویترین را دارد که سایر افراد می
. عات داشته باشمدوست داشتم حرفی برای گفتن داشته باشم. یک سری اطال ،نشستموقتی پیش دیگران می» 

  «.فرنگیس
گذاری را در نظر بگیریم، این وضعیت محدود اما نکته مهم این است که اگر وجه و معنای سرمایه

کند. های رفتاری نیز سرایت میماند و به سایر موقعیتبه موقعیت شغلی و یا کاری باقی نمی

نگرانه نیز در دهکه رویکردی آینهای اقتصادی مربوط به زمان حال، بلبیشتر زنان نه تنها دغدغه

گیر کنم خدای ناکرده اتفاقی بیفتد، زمینهمسرم شغلش آزاد است و بیمه نیست. فکر می» این مورد دارند: 

 «. معصومه شود و یا خدا ایشون را از ما بگیرد، زندگی ما چگونه باید تامین شود.
های ی از هر نوع به ویژه روابط و نقشط اجتماعها می توان گفت روابا توجه به محتوای مصاحبهب

های فرزندآوری/ همسری و مادری ای و شغلی در زندگی زنان مورد مطالعه نسبت به نقشحرفه

های اقتصادی، مبارزه اولویت بیشتری یافته است. نوع دیگری از مبارزه زنان برای دستیابی به ارزش

ی و اجتماعی است. جایی که زنان با عنوان های جنسیتی تحت تأثیر ساختار کالن فرهنگبا کلیشه

رعایت نشدن حقوق فردی، عدم استقالل مالی و عدم ارتقای شغلی در مقابل موجی مردساالرانه 

های مبارزه زنان، انتخاب کنند. یکی از راهاز قدرت و توانمندی مردان در برابر زنان ایستادگی می

ا کاهش دهد، بلکه قدرت و توان زنان را نیز در مسیرهایی است که نه تنها تبعات این استیال ر

 مقابله با تصویر ضعف زنانه نشان دهد. 

ها و ابعاد پیشایندهای ها، مؤلفهرای شناسایی شاخصهای پیشین اشاره شد؛ بهمانطور که در بخش

 اتیکاز روش تحلیل تم این پژوهش کیفی بخشدر بازگشت به تحصیل در زنان ازدواج کرده، 

بازگشت به شدۀ پیشایندهای تحلیل تم نشان داد مقوالت شناسایی و . تجزیهه استشداستفاده 

توان به صورت را میها های مربوط به مصاحبهبرمبنای داده تحصیل در بین زنان مورد مطالعه

 مدل زیر ارائه کرد:
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 مدل تماتیک عوامل مؤثر بر بازگشت زنان ازدواج کرده به تحصیل .1شکل 

های تحقیق در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل فرضیه در بخش کمی، ه های تحقیقیافت

نفر قراردارند.  426نفر بوده است که در هر گروه  852ارائه شده است. تعداد کل پاسخگویان 

بوده است.  34/42و میانگین سن زنان گروه عادی  10/35میانگین سن زنان بازگشته به تحصیل 

میانگین سن در زمان ازدواج دو گروه مشاهده نشده است. بیشترین تعداد  داری درتفاوت معنی

درصد(. از نظر  ۹/31زنان بازگشته به تحصیل در مقطع سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند)

درصد(. تعداد زنان  ۹0وضعیت تأهل، بیشترین تعداد در دو گروه، همسردار هستند)نزدیک به 

% در برابر  ۹/۹ه به تحصیل بیش از گروه زنان عادی)بازنگشته( است)طالق گرفته در گروه بازگشت

دو  -دار با هم ندارند)بیشترین فراوانی%(. از نظر تعداد فرزندان، زنان در دو گروه تفاوت معنی 3/2

درصد از زنان در هر دو گروه  85فرزند برای هر دو گروه(. در مورد وضعیت اشتغال، نزدیک به 
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دوگروه زنان مورد مطالعه در توزیع فراوانی وضعیت اشتغال، تفاوت خاصی با هم غیرشاغل بودند. 

 نداشتند. 

شرطی) آزمون در ستیک  سیون لوج صلی تحقیق، از رگر ضیه ا بینی ( برای پیشConditionalفر

متغیر وابسته بازگشت به تحصیل استفاده شده است. در این مدل، متغیرهای همتاسازی گروهی 

ت تأهل، پایه و مقطع ترک تحصیل؛ و پایگاه اقتصادی/اجتماعی خانواده کنترل مانند سن، وضعی

اجتماعی مشخص شوند. خالصه مدل  -اند تا قدرت تبیین خالص متغیرهای اصلی فرهنگیشده

شرطی در جدول  ستیک  سیون لوج ست. با توجه به اینکه در مرحله هفتم مقادیر  یکرگر آمده ا

 7دهد که ( باال بوده است، این نشان می758/0 و526/0پزودو ) دو آماره مربوط به تعیین ضریب

تغییرات متغیر  لگاریتم احتمالمتغیر وارد شددده این تحقیق از قدرت تبیین باالیی در خصددوص 

 8/75تا  6/52ن اند بیمتغیر توانسته 7وابسته بازگشت به تحصیل برخوردار هستند. در واقع این 

بینی بازگشددت به تحصددیل در بین زنان ازدواج کرده را پیشمال درصددد از تغییرات لگاریتم احت

 کنند.
 :  خالصه مدل رگرسیون لوجستیک بازگشت به تحصیل1جدول 

 ضریب نیجل کرک ضریب کاکس اسنل نمائیلگاریتم درست مرحله

 234/0 175/0 ۹۹/1016 اول

 433/0 324/0 ۹8/846 دوم

 52۹/0 3۹7/0 407/750 سوم

 624/0 468/0 226/643 چهارم

 681/0 511/0 325/572 پنجم

 72۹/0 546/0 512/507 ششم

 758/0 56۹/0 803/464 هفتم

 

کند تا کمک می ؛( نام داردClassification Tableکه جدول طبقه بندی)  دوجدول شددماره 

مشداهده شدده و مورد انتظار، عملکرد مدل و قدرت  ها در طبقاتِاز طریق ترسدیم توافقی پاسدخ

 بازگشت به تحصیل را ارزیابی کنیم.  یک افراد در طبقات متغیر وابستهتفک
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بینی شده در گام هفتم رگرسیون شده و پیشبندی موارد مشاهدهجدول طبقه .2جدول 

 لوجستیگ بازگشت به تحصیل

 نمائیدرصد درست بینی شدهپیش مشاهده شده

 بازگشت عادی

 گام هفتم

 3/87 54 372 عادی گروه

 3/88 376 50 زگشتبا

 8/87 درصد کل

 

بندی گرایی به مدل، صدددحت طبقهبا توجه به نتایج در مرحله هفتم با ورود متغیر فمینیسدددم

 درصد افزایش یافته است.  8/87بازگشت به تحصیل در زنان ازدواج کرده به 

ه در مدل توان گفت تمام متغیرهای مستقل وارد شدمیسه، با استناد به نتایج جدول شماره 

کرده هستند و توانایی ازدواج بازگشت به تحصیل زنانِ لگاریتم احتمال بینی تغییراتقادر به پیش

سطح خطای کوچکپیش ستمعنی 01/0تر از بینی آنها در  سب . در بین متغیرها، دار ا متغیر ک

ه بازگشددت به بینی متغیر وابسددت( بیشددترین توانایی را در پیش56/78آگاهی با مقدار آماره والد)

( و کسدددب منزلت 70/77آوری با آماره والد)های تابکرده دارد و متغیرتحصدددیل در زنان ازدواج

 کننده قرار دارند.بینیترین پیشهای بعدی مهم( در رده83/76اجتماعی با آماره والد)

 

:  متغیرهای واردشده گام هفتم مدل رگرسیون لوجستیک پیش بینی بازگشت به 3جدول  

 حصیل در زنان ازدواج کردهت

 B S.E Wald df Sig Exp(B) 

 گام هفتم

 53/1 000/0 1 72/68 052/0 427/0 برابری جنسیتی

 245/1 000/0 1 83/76 025/0 21۹/0 منزلت اجتماعی

 425/1 000/0 1 67/71 042/0 354/0 مسیر زندگی

 38/1 000/0 1 33/60 042/0 328/0 فمینیسم گرایی

 21/1 000 1 70/77 022/0 1۹8/0 تاب آوری

 20/1 000/0 1 56/78 021/0 18۹/0 کسب آگاهی

 31/1 000/0 1 18/37 045/0 273/0 نیاز مالی خانواده

Constant 85/43- 21/3 04/186 1 000/0 000/0 
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 گیریبحث و نتیجه

برای تعادل بخشیدن به  ممکن خودهایِ جستجویِ استراتژیِ آنچه در درونمایه اصلی این پژوهش       

ایم، حاصل دستیابی به نتایج تحلیلی از مصاحبه با زنان مورد نام نهادههای مختلف زندگی ساحت

مطالعه است. استراتژی که زنان از طریق آن در حال تجربه فضای هویتی چندگانه و به تبع آن 

ن استراتژی نوگرایانه یافتن خودهای مطلوب/ خودهای تحقق نیافته و خودهای ممکن هستند. ای

های معنایی یافته که منجر به حضور چندوجهی و مشارکت اجتماعی آنان در حوزه ،برای زنان

های های زنان را نه فقط در فضای فردی، بلکه در زمینهمختلف شده است. این استراتژی، کنش

 کند.  بندی میکالن اجتماعی و فرهنگی نیز صورت

 های بازگشت به تحصیل به عنوان جستجویِیی ارائه شده، زنان زمینهبر اساس نقشه تماتیک نها

خودهای ممکن را در طی یک فرایند تعاملی و سیال در طول زمان در خود ایجاد نموده و برای 

اشتغال  کاهش عدم تعادل ناشی از عدم تحقق نیازها، انتظارات و اهداف، مسیر دو وجهی تحصیل/

نمایند. در تکمیل و قیاس نظری این نقشه تماتیک ویشتن انتخاب میهای تحقق خرا به عنوان راه

های فردی بازتابی؛ دیدگاه گیری هویت اجتماعی و هویتِهای شکلتوان دیدگاهبا دیگران، می

های با ماهیت زیستی برای و نظریه ؛های درونیمحتوایی و فرایندی شخصیت برای کاهش تنش

 ار داد.رشد و شکوفایی را مورد تأمل قر

های متعدد، شرایط خود را به صورت مستمر ارزیابی زنان مورد مطالعه، اگرچه با تکیه بر انگیزه

اند مند و هنجاری را برای تعامالت اجتماعی خود انتخاب کردهاند، اما در نهایت مسیری قاعدهکرده

هویتی زنان منوط  شود. در واقع توسعه و تحولکه توسط جامعه و درتعامل با دیگران ساخته می

به توسعه و تحول ساختارهای اجتماعی و تعامالتی است که زنان در آن فرصت مشارکت پیدا 

های مورد پذیرش آلهای آنان کامالً منوط به دیگری و منطبق بر ایدهگیریکنند و تصمیممی

شان فردیجمعی است. زنان در فرایند انتخاب، به دنبال کسب رضایت فردی هستند، اما رضایت 

های جمعی است. اگرچه در الگوهای استخراج شده در این هم در اغلب نتایج وابسته به رضایت

هایی از آثار فردگرایانه انتخاب برای زنان دیده شده است، اما واقعیت موجود نشان پژوهش، رگه

بوده که دهی آنها به کنش زنان است. با چنین ارزیابی دهنده حمایت ساختارها و قابلیت جهت

های خود و فراخود تصمیم بازگشت به تحصیل در زنان ازدواج کرده را باید برآیند تعامالت ساحت

 قلمداد کرد.  

کنترل  (، باConditionalبر اساس نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک چند متغیره شرطی)

به تحصیل بینی احتمال بازگشت تمام متغیرهای مستقل قدرت پیشمتغیرهای مزاحم احتمالی، 

آوری، کسب کرده را داشتند. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که متغیرهای تابزنان ازدواج
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بینی احتمال بازگشت به تحصیل در زنان آگاهی بیشتر و کسب منزلت اجتماعی قابلیت پیش

تحصیل و به عبارتی بین دوگروه همتای زنان ازدواج کرده) بازگشته به  کرده را دارا هستند.ازدواج

تحقیقات پیشین  هاییافته دار مشاهده شده است. این نتیجه بامعنی عادی( در این متغیرها تفاوتِ

(Roby & Lambert, 2009; Chao & Good, 2004; Jacobs & King, 2002; Jung, Brown 

& Zaballah, 2017 ) .همخوانی دارد 

غیره نشان داد متغیر مستقل برابری در مورد فرضیه فرعی اول؛ نتایج رگرسیون لوجستیک دومت

کرده را دارد. در بینی احتمال بازگشت به تحصیل در زنان ازدواججنسیتی)مرد و زن( قدرت پیش

داری در میانگین دوگروه زنان) بازگشته به تحصیل و عادی( مشاهده شده این متغیر تفاوت معنی

همخوانی دارد. در مورد فرضیه  Quimby & O'Brien( 2006ای تحقیق)ه. این نتیجه با یافتهاست

قدرت متغیر مستقل نیاز مالی خانواده، فرعی دوم؛ نتایج رگرسیون لوجستیک دومتغیره نشان داد 

داری کرده را دارد. در این متغیر تفاوت معنیبینی احتمال بازگشت به تحصیل در زنان ازدواجپیش

-ی( مشاهده شده است. این نتیجه با یافتهدر میانگین دوگروه زنان) بازگشته به تحصیل و عاد

همخوانی دارد. در مورد فرضیه فرعی سوم؛ نتایج رگرسیون  Sweet & Moon( 2007)های

بینی لوجستیک دومتغیره نشان داد متغیر مستقل تمایل به کسب منزلت اجتماعی،  قدرت پیش

داری در میانگین یر تفاوت معنیکرده را دارد. در این متغاحتمال بازگشت به تحصیل در زنان ازدواج

دوگروه زنان) بازگشته به تحصیل و عادی( مشاهده شده است. در مورد فرضیه فرعی چهارم؛ نتایج 

رگرسیون لوجستیک دومتغیره نشان داد متغیر مستقل تمایل به کسب اگاهی بیشتر،  قدرت 

داری ر این متغیر تفاوت معنیکرده را دارد. دبینی احتمال بازگشت به تحصیل در زنان ازدواجپیش

های این نتیجه با یافته در میانگین دوگروه زنان) بازگشته به تحصیل و عادی( مشاهده شده است.

همخوانی دارد. در مورد فرضیه فرعی پنجم؛  نتایج ( Taniguchi & Kaufman, 2007)تحقیق 

-ر زندگی،  قدرت پیشمتغیر مستقل تجارب سخت مسی ،رگرسیون لوجستیک دومتغیره نشان داد

داری در بینی احتمال بازگشت به تحصیل در زنان ازدواج کرده را دارد. در این متغیر تفاوت معنی

های میانگین دوگروه زنان) بازگشته به تحصیل و عادی( مشاهده شده است. این نتیجه با یافته

 همخوانی دارد. Reay (2003); Miller, Pop & Steinman (2015)تحقیقات

ر مورد فرضیه فرعی ششم؛ نتایج رگرسیون لوجستیک دومتغیره نشان داد متغیر مستقل د   

کرده را دارد. در این متغیر بینی احتمال بازگشت به تحصیل در زنان ازدواجآوری،  قدرت پیشتاب

های . این نتیجه با یافتهمشاهده شده است داری در میانگین دوگروه زنانتفاوت معنی

همخوانی دارد. در مورد فرضیه فرعی هفتم؛ تحلیل  Vaccaro & Lovelle( 2010تحقیق)
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بینی احتمال بازگشت به گرایی توان پیشدومتغیره فرضیه هفتم نشان داد که متغیر فمینیسم

 کرده را دارد. تحصیل در زنان ازدواج

ع دنیای زنان به عنوان کنشددگرانی خالق، طی فرایندهای پویایی ذهنی همگام با تحوالت سددری 

تجدد به بازاندیشدددی در تفکرات خویش پرداخته و با تجدید قوای دانش و بینش به بازتابندگی 

صیالت را به عنوان یک واقعیت های خود مینگرش صویری از تح سوی دیگر، جامعه ت پردازند. از 

 تواند به عنوان بخشددی از هویت فردی اودهد که میرد نشددان میمندشددده به فاجتماعی قاعده

محسددوب شددود. بنابراین انتخاب تحصددیالت به عنوان راهی برای تعریف هویت فردی و اجتماعی 

خویش  یافتهِسازمان دور از انتظار نخواهد بود. زنان با استفاده از تجارب اجتماعی به ساخت خودِ

بداع روشمی با ا بداعهایی برای تحقق خود به حوزه اجتماعی رجوع میپردازند و  و  کنند. این ا

تحصددیالت، آغاز و مسددیر زنان را برای ورود به عرصدده اشددتغال هموارتر  نمود بازاندیشددی با ادامهِ

 سخن این و نمایندمی ایفا ایبرجسته نقش عرصه این در مدارس مدیرانبدیهی است  کند.می

 مدیریت اهمیت و ارزش بیانگر کند،می اداره را کشور کندمی اداره را که مدرسه کسی معروف،

 (.Arefnezhad, 2017آموزان است)مسؤولیت بسیار خطیر مدیران در قبال این دانش و مدرسه
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