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تاریخ پذیرش1011/10/10 :

چکیده
با شروع انقالب صنعتي ،نقشهای سنتي زنان تا حدودی دگرگون شد ،بهگونهای که بهجای کار صرفاً خانگي ،بخش عمدهای از
زندگي آنها صرف فعالیتهای بیرون از خانه گشت .مهمترین مسئلهای که برای زنان شاغل امروز وجود دارد ،چگونگي ایفای
نقشهای سنتي و هماهنگي این نقشها با نقشي است که مسئولیتهای اجتماعي و اقتصادی زنان در دنیای امروز ایجاب ميکند.
حل مشکالت زنان شاغل ادارات نیازمند تصحیح نگرش سنتي نسبت به زنان بر اساس دیدگاه الهي و انساني بر مبنای عدالت
اجتماعي است .به نظر ميرسد عزتنفس و خودپنداره ،از عوامل مهم و مؤثر در ارتباط با رویارویي زنان با مشکالت شغلي و
توانایي در برقراری هماهنگي وظایف مربوط به کار و خانواده است .پژوهش حاضر باهدف کلي مقایسه میانگینهای عزتنفس و
خودپنداره در زنان شاغل و غیر شاغل انجامشده است .نمونه موردمطالعه برابر با  06نفر در نظر گرفته شد .تعداد زنان شاغل 06
نفر و تعداد زنان غیر شاغل نیز  06نفر در نظر گرفته شد .ابزار پژوهش شامل :پرسشنامه عزتنفس آیزنگ و پرسشنامه خودپنداره
بک است .برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامهها از آزمون  tمربوط به  2گروه مستقل استفاده شد .نتایج حاکي از آن است که:
بین زنان شاغل و غیر شاغل در عزتنفس تفاوت وجود داشت ،لذا فرضیه اول تائید شد؛ یعني زنان شاغل به دلیل حضور در اجتماع
و کسب درآمد ،ميتوانند از عزتنفس باالتری نسبت به زنان خانهدار برخوردار باشند؛ اما در ارتباط با فرضیه دوم بین دو گروه زنان
شاغل و غیر شاغل در خودپنداره تفاوت معناداری وجود نداشت .لذا فرضیه دوم تائید نشد؛ یعني خودپنداره در همهی افراد اعم از
افراد با موقعیت اقتصادی ،اجتماعي و ...باال یا موقعیتهای پایین ميتواند وجود داشته باشد.
کلیدواژه :زنان شاغل ،عزتنفس ،خودپنداره.
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ترکاشوند و همکار

مقدمه
حیات انسان در جامعه باکار عجین شده است .جامعه انساني متشکل از زنان و مرداني است که در روابط متقابل اجتماعي قرارگرفته
است و هر یک از دو جنس ،در عین وابستگي متقابل به یکدیگر ،نقش و کارکرد ویژهای را برعهدهگرفتهاند .بيتردید زنان بهعنوان
نیمي از جمعیت ،تأثیر مستقیمي در پیشرفت و توسعه جامعه دارند و استراتژیهای یک جامعه توسعهیافته بایستي حتماً بر مبنای
مشارکت فعال هر چه فعالتر بانوان در امور اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي طراحي گردد (توسلي.)4030 ،
وقتي زنان نقشهای زنانه را کنار ميگذارند و فعاالنه در زندگي اجتماعي شرکت ميکنند ،نهتنها از طریق سیستم اجتماعي تشویق
نميشوند ،بلکه در داخل جامعه زنان نیز موردحمایت قرار نميگیرند .زنان شاغل اغلب ازنظر جسمي و روحي خسته هستند (رابینز،
.)4032
عزتنفس یکي از خصوصیات روانشناختي زنان شاغل است که ممکن است به دلیل شرایط خاص آنها با زنان غیر شاغل متفاوت
باشد .بيتردید یکي از دالیل مهم توجه پژوهشگران به مفهوم عزتنفس ،تأثیر بالقوه آن بر سالمت است .عزتنفس عامل
روانشناختي مهم و اثرگذار بر سالمت و کیفیت زندگي به شمار ميرود .پژوهشهایي که به مطالعه تأثیر عزتنفس اختصاصیافته
آشکار ساختهاند که عزتنفس آسیبدیده تحمل شرایط دشواری را که افراد خواهناخواه در زندگي روزمره یا محیط کار با آن مواجه
ميشوند ،غیرممکن ميسازد و برای آنها پیامدهای رواني و جسماني زیانآوری به بار ميآورد و عواقبي همچون جدا افتادن فرد
از ایفای نقش بهنجار در محیط خانه و کار ،به دنبال دارد (جهانبخش و همکاران .)2645 ،جوزفیاک و همکاران ( ،)2642معتقدند
متغیرهای اعتمادبهنفس ،پذیرش اجتماعي و ظاهر فیزیکي ،به طور قابلتوجهي در افزایش کیفیت زندگي مؤثر است .این حوزههای
عزتنفس ميتواند اهداف مداخله برای بهبود کیفیت زندگي در افراد را ترسیم کند .همچنین ،سویتاج و همکاران ( ،)2642معتقدند
عزتنفس منبع شخصي است که باید بهعنوان هدف بالقوه مداخالت در نظر گرفته شود تا از عواقب مضر و ناخوشایند کاهش
کیفیت زندگي افراد جلوگیری شود.
خودپنداره نیز ،یکي دیگر از خصوصیات روانشناختي زنان شاغل است که ممکن است به دلیل شرایط خاص آنها با زنان غیر
شاغل متفاوت باشد .خودپنداره نهتنها نقش فوقالعادهای بر عزتنفس دارد ،بلکه اهمیت زیادی هم در سالمت رواني فرد دارد.
رویدادهای روزانه منجر به تغییر در خودپنداره ميشود .پژوهشها نشان دادهاند که وضعیت سالمتي ،نظیر وضعیت رواني -اجتماعي،

نشان داده است که احساسات مثبت ،استقالل ،سبکهای فرزند پروری ،حمایت اجتماعي و دوستيها نقش مؤثری در افزایش
خودپنداره دارند (المر .)2642 ،در دانشگاه بارسلونا پژوهشي انجام گرفت که نشان داد خودپنداره بهعنوان یک عامل مهم برای هر
فرد موردتوجه قرارگرفته و ميتواند باور ،نگرش و واکنش به زندگي شخصي و اجتماعي را در افراد تغییر دهد .عالوه براین،
خودپنداره نقش مهمي در پیشرفت فرد دارد و باید موردتوجه و حمایت قرار گیرد (مهراد .)2642 ،یکي از عموميترین مسائل زنان
در مشاغل مهم این است که افراد چگونه ميتوانند مسئولیتهای خانوادگي را باکار شدید ،دقیق و خستهکننده تطبیق دهند .با شروع
انقالب صنعتي ،نقشهای سنتي زنان تا حدودی دگرگون شد ،بهگونهای که بهجای کار صرفاً خانگي ،بخش عمدهای از زندگي آنها
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غمگین بودن و احساسات منفي ،بر خودپنداره تأثیر دارد .همچنین پژوهشهایي در ارتباط با کودکان و نوجوانان با اختالل دید،
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ترکاشوند و همکار

صرف فعالیتهای بیرون از خانه گشت .امروزه ،زنان ميدانند که پس از سپری کردن آخرین ساعات کار ،نقشهای سنتي و خانهداری
در انتظارشان است ،نقشهایي چون فرزند داری ،همسرداری و . ...پژوهشهای متعدد در سراسر جهان نشان ميدهد که زنان همواره
در فعالیتهای درون و بیرون منزل با تضاد و تعارض نقش روبهرو هستند (مقصودی و بستان.)4020 ،
به نظر ميرسد که در درجه اول این خودزنان هستند که باید با توجه به مشکالتي که برایشان ملموس و عیني است ،راهکارهای
مناسب برای حل این مشکالت و یا الاقل کم کردن آنها ،ارائه دهند .مهمترین مسئلهای که برای زنان شاغل امروز وجود دارد،
چگونگي ایفای نقشهای سنتي و هماهنگي این نقشها با نقشي است که مسئولیتهای اجتماعي و اقتصادی زنان در دنیای امروز
ایجاب ميکند .حل مشکالت زنان شاغل ادارات نیازمند تصحیح نگرش سنتي نسبت به زنان بر اساس دیدگاه الهي و انساني بر
مبنای عدالت اجتماعي است (ساروخاني.)4032 ،
یکي از عوامل مهمي که شخص را واميدارد که بهگونهای مؤثر عمل نماید و در کارهایش جدیت و پشتکار داشته باشد ،عزتنفس
است .فردی که از عزتنفس پایینتری برخوردار است ،خیلي راحتتر از اهداف خود چشمپوشي کرده و بسیار آسانتر در جهتي
که دیگران برای او برميگزینند پا ميگذارد (الیس4323 ،؛ به نقل از یارمحمدیان.)4025 ،
پژوهشهای مختلفي در ارتباط با عزتنفس و ارتباط آن با اشتغال زنان انجامشده است .از آن جمله :حیاتي و شریفي (،)4035
معتقدند زنان شاغل نسبت به زنان خانهدار از عزتنفس باالتری نسبت به زنان غیر شاغل برخوردارند .فرهمند و همکاران ()4035
معتقدند زنان شاغل نسبت به زنان خانهدار از سالمت اجتماعي باالتری برخوردارند .اکرم ( ،)2642معتقد است که بین زنان شاغل
و غیر شاغل در عزتنفس و بهزیستي روانشناختي تفاوت معنادار وجود دارد .آگراوال و ریواستاوا ( ،)2640معتقدند که ازنظر بلوغ
عاطفي و عزتنفس بین زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنادار وجود دارد .در متغیر عزتنفس ،زنان خانهدار میانگین باالتری از
زنان شاغل داشتند ،اما در متغیر بلوغ عاطفي زنان شاغل میانگین باالتری از خانهدار داشتند.
همچنین خودپنداره نیز ،تصویر رواني هر فرد و شامل تمام ادراکات فرد (ظواهر ،ارزشها و عقاید) است که بر رفتار فرد تأثیر داشته
و به زماني که فرد از کلمه " من " استفاده ميکند ،اشاره دارد؛ بهعبارتدیگر ،خودپنداره دیدگاه کلي فرد نسبت به خود است و
دربرگیرنده همه نقاط مثبت و ضعف فرد است (صفوی و همکاران .)4032 ،در جواني افرادی که خودپنداره باالتری دارند ،در
محیطهای اجتماعي شادتر از دیگران هستند (مردین اوگر.)2642 ،

موردمطالعه در این پژوهش ،بخصوص در ارتباط با زنان شاغل که غیر از محیط کار ،وظایف سنگیني در ارتباط با خانواده نیز دارند،
انجام پژوهشهایي در ارتباط با تأثیر شاغل بودن زنان در میزان عزتنفس و خودپنداره ،در زنان شاغل ،ضروری به نظر ميرسد.
لذا این پژوهش باهدف مقایسه عزتنفس و خودپنداره زنان شاغل و غیر شاغل به بررسي این متغیرها بهصورت همزمان ميپردازد.
مسئله اصلي پژوهش حاضر یافتن پاسخ برای این سؤال اصلي است که آیا بین زنان شاغل وزنان غیر شاغل در عزتنفس و
خودپنداره تفاوت وجود دارد؟ به همین منظور پژوهش حاضر به بررسي متغیرهای ذکرشده و رابطه آنها با یکدیگر ميپردازد.
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با توجه به موارد ذکرشده و نیز با توجه به کمبودها و خألهای پژوهشي نظیر عدم انجام پژوهش علمي با موضوع متغیرهای

ترکاشوند و همکار
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روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفي -از نوع مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان شاغل در ادارات (مطالعه موردی:
سازمان بهزیستي) وزنان غیر شاغل شهر خرمآباد در سال ( 4032به تعداد  466نفر شاغل و  466نفر غیر شاغل) است .نمونه
موردمطالعه برابر با  06نفر در نظر گرفته شد .تعداد زنان شاغل  06نفر و تعداد زنان غیر شاغل نیز  06نفر در نظر گرفته شد .برای
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  26در دو بخش آمار توصیفي و آمار استنباطي بهره
گرفته شد .برای آزمون فرضیهها از آزمون  tمربوط به  2گروه مستقل استفاده شد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه عزتنفس :این پرسشنامه حاصل کوششهای آیزنک ( ،4320به نقل از بیابانگرد ،)4020 ،برای بررسي شخصیت است و
سواالت آن برگرفته از سواالت نااستواری هیجاني است .هدف آن سنجش میزان عزتنفس است .این پرسشنامه دارای  06سؤال
است که آزمودني باید برای هر یک از سواالت پاسخ بلي ،خیر یا نميدانم (عالمت سؤال) را عالمت بزند .پورکیاني و گروهي چمن
( ،)4030ضریب روایي (محتوا) و پایایي پرسشنامه عزتنفس آیزنگ را به ترتیب  6/35و  6/22محاسبه کردند .در پژوهش حاضر
نیز ،پایایي ابزار فوق با محاسبه آلفای کرونباخ  6/25به دست آمد.
پرسشنامه خودپنداره :این آزمون توسط بک ( ،4322به نقل از صفرزاده و مرعشیان ،)4030 ،ساخته شده است .دارای  20ماده است
و هر ماده  5گزینه دارد که فرد باید خصایص خودش را با دیگران درجهبندی کند .ماده های این آزمون در واقع یک صفت یا
خصوصیتي را مطرح ميکند که آزمودني باید در این صفت خودش را با دیگران مقایسه کند .صفرزاده و مرعشیان)4030( ،
پایایي پرسشنامه خودپنداره بک را از روش همساني دروني  26/6و با روش بازآزمایي  22/6به دست آوردند .همچنین ،روایي
محتوای آزمون نیز درروش همزمان  55/6گزارششده است .در پژوهش حاضر نیز ،پایایي ابزار فوق با محاسبه آلفای کرونباخ 6/20
به دست آمد.
یافتهها
جدول  ،1آزمون  tمقایسه زنان شاغل و غیر شاغل در عزتنفس
آزمون t

آزمون لوین برای

تفاوت فاصله اطمینان

تفاوت

تفاوت

سطح
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حد باال

حد پایین

استاندارد

درجه آزادی

 Tمقدار

سطح
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معناداری

(دو دامنه)

03622

.260

43023

03002

.641

52

23500

03623

.265

43023

03002

.641

503522

23500

.565

.156

عزتنفس

با توجه به اطالعات مندرج در جدول ،ميتوان دریافت که بر اساس مقدار  sigکه کمتر از  ،6٫65است در سطح اطمینان 33
درصد فرض  H0رد و فرض  H1تائید ميشود؛ یعني عزتنفس در بین دو گروه زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنادار دارد.
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یکساني واریانسها
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در مورد جهت آن باید بیان کرد که :چون حد باال و پایین هر دو مثبت هستند ،بنابراین میانگین گروه اول یعني زنان شاغل بزرگتر
از میانگین گروه دوم یعني زنان غیر شاغل است .لذا فرض اول مبني براینکه «بین عزتنفس زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت وجود
دارد» ،تائید ميشود.
جدول  ،2آزمون  tمقایسه زنان شاغل و غیر شاغل در خودپنداره.
آزمون t

آزمون لوین برای
یکساني واریانسها

تفاوت فاصله اطمینان

تفاوت

تفاوت

سطح

%35

خطای

میانگین

معناداری

معنادار

(دو دامنه)

ی

حد باال

حد پایین

استاندارد

درجه آزادی

 Tمقدار

03422

-23244

23226

43200

.102

52

.224

03422

-23244

23226

43200

.102

523326

.224

سطح

.020

 Fمقدار

.426

خودپنداره

با توجه به اطالعات مندرج در جدول ،ميتوان دریافت که بر اساس مقدار  sigکه بیشتر از ( ،6٫65برابر با  ).102است در سطح
اطمینان  33درصد فرض  H0تائید و فرض  H1رد ميشود؛ یعني بین دو گروه زنان شاغل و غیر شاغل در خودپنداره تفاوت
معناداری وجود ندارد .لذا فرضیه دوم مبني براینکه «بین خودپنداره زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت وجود دارد» ،تائید نميشود.
بحث و نتیجهگیری
در ارتباط با فرضیه اول یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای ذیل همخواني دارد :حیاتي و شریفي ( ،)4035دریافتند
که زنان شاغل نسبت به زنان خانهدار از عزتنفس باالتری نسبت به زنان غیر شاغل برخوردارند .فرهمند و همکاران ( ،)4035نشان
دادند که متغیرهای مهارتهای ارتباطي ،عزتنفس و قدرت تصمیمگیری با سالمت اجتماعي زنان شاغل و خانهدار رابطهای معنادار
دارد .رضایي ( ،)4023دریافت که بین عزتنفس زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری وجود دارد وزنان غیر شاغل وضعیت
بهتری از زنان شاغل دارند .زاب ( ،)2640در پژوهشي دریافت که بین دو گروه زنان شاغل و غیر شاغل در عزتنفس تفاوت معنادار
وجود دارد .مازلو در سلسلهمراتب نیازها و در سطح سوم احترام به خود یا عزتنفس را قرار ميدهد که مشتمل بر تمایل به
شایستگي ،چیرگي ،پیشرفت ،توانمندی ،کفایت ،اطمینان ،استقالل و آزادی است (بیگدلو و میرزایي .)4035 ،راجرز عزتنفس را

معتقد است این صفت در انسان حالت عمومي دارد و محدود و زودگذر نیست (بیگدلو و میرزایي .)4035 ،کوپر اسمیت عزتنفس
را یک ارزشیابي فردی ميداند که عموم ًا با توجه به خویشتن حفظ ميشود (احمدی و سازواری .)4035 ،فروید اعتقاد داشت که
ارضاء یا محرومیت بیشازحد در هر یک از مراحل رشد رواني جنسي و یا بهعبارتدیگر تثبیت در هریک از این مراحل در عزتنفس
فرد تأثیر دارد (امیری و صعادی .)4035 ،به عقیده الیس عزتنفس و اعتماد به خود بر اساس پیشرفتها و دستاوردهای شخصي
در فرد به وجود ميآید؛ یعني وقتي فرد کارهایش را بهخوبي انجام ميدهد درنتیجه آن عزتنفس بیشتری را پیدا ميکند( .احمدی
و سازواری .)4035 ،مید ،معتقد است که عزتنفس بر اثر انعکاس ارزیابي دیگران ،به وجود ميآید و این اجتماع است که برای
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ارزیابي مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعي قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف کرده است .او

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره......

ترکاشوند و همکار

افراد معیارهای زندگي را تعیین ميکند و از طرفي نظریات دیگران در شخص دروني ميشود و عزتنفس او را شکل ميدهد (به
نقل از بیگدلو و میرزایي .)4035 ،با توجه به موارد ذکرشده ،زنان شاغل به دلیل حضور در اجتماع و کسب درآمد ،ميتوانند از
عزتنفس باالتری نسبت به زنان خانهدار برخوردار باشند .همچنین زنان شاغل ارزیابي بهتری نسبت به خود داشته و پیشرفتها و
دستاوردهای شخصي بیشتری نسبت به زنان خانهدار کسب ميکنند .همچنین بهطورمعمول تصور ميکنند که دیگران نگرش مثبتي
نسبت به آنان دارند .در پژوهش حاضر نیز ،بین زنان شاغل و غیر شاغل ازنظر عزتنفس تفاوت معنادار مشاهده شد .لذا نظریههای
پیشین ،فرضیه حاضر را تائید ميکنند.
فرضیه دوم مبني براینکه " بین خودپنداره زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت وجود دارد " .مورد تائید قرار نگرفته و بین میانگینهای
زنان شاغل و خانهدار ،در خودپنداره تفاوت معناداری مشاهده نشد .در ارتباط با فرضیه دوم یافتههای پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای ذیل همخواني دارد :خدابخشي کوالیي و همکاران ( ،)4030در دریافت که بین دو گروه از زنان نمونه پژوهش تفاوت
معناداری در خودپنداره وجود دارد و با توجه به میانگینها مالحظه ميشود که زنان شاغل خودپنداره مثبتتری نسبت به زنان غیر
شاغل دارند .رضایي و چراغي ( ،)4036در ارتباط با تفاوت خودپنداره در زنان شاغل و غیر شاغل به عدم تفاوت آنها در خودپنداره
دست یافتند .مکبول ( ،)2641در پژوهشي به نتایج ذیل دستیافت :در خودپنداره کلي بین زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری
مشاهده نشد .همچنین تفاوت معناداری در بعضي ابعاد خودپنداره مانند سالمتي وجود نداشت .خودپنداره ارزیابي کلي فرد از
شخصیت خودش است .این ارزیابي ناشي از ارزیابيهای ذهني فرد از ویژگيهای خود است که ممکن است مثبت یا منفي باشد
(نعامي و همکاران .)4035 ،خود پنداره تصویری است که ما از خودمان داریم .این تصویر به طرق مختلفي توسعه ميیابد اما به طور
خاص تحت تأثیر تعامالت ما با افراد مهم در زندگي ما قرار دارد (چری .)2642 ،راجرز خودپنداره را متأثر از تعامل فرد با محیط و
هماهنگي و ثبات خویشتن ميداند .کوپر اسمیت معتقد است خودپنداره به جنبههای جسماني ،عقالني و رواني فرد مربوط ميشود
(به نقل از کرامتي و پاینده فر .)4035 ،اریکسون نیز معتقد است که رشد انسان از یک سلسله مراحل و وقایع روانى ـ اجتماعى
شروعشده و شخصیت انسان تابع نتایج آنهاست (ملیحي الذاکریني و همکاران  .)4030 ،آدلر نیز ،انسان را ذاتاً موجودی اجتماعي،
خالق و هدفدارميداند (شولتز و شولتز2665 ،؛ ترجمه سید محمدی)4032 ،؛ بنابراین ،خودپنداره در همهی افراد اعم از افراد با
موقعیت اقتصادی ،اجتماعي و ...باال یا موقعیتهای پایین ميتواند وجود داشته باشد .در پژوهش حاضر نیز ،بین خودپنداره در زنان

اما به نظر مازلو انگیزه آدمى به سبب نیازهاى مشترک و فطرى است که در سلسلهمراتبى از نیرومندترین تا ضعیفترین نیازها قرار
ميگیرد .سلسلهمراتب به طریق نردبانى پیش ميرود (شولتز و شولتز2665 ،؛ ترجمه سید محمدی .)4032 ،بر اساس این نظریه
توجه به بسیاری از نیازها به وضعیت اقتصادی افراد و شغل آنها ارتباط دارد؛ اما در پژوهش حاضر ،شاغل بودن افراد با میزان
خودپنداره آنها ارتباط نداشت .با توجه به موارد ذکرشده ،برخي از نظریهها نظیر نظریههای راجرز ،کوپراسمیت ،اریکسون و آدلر
به دلیل اعتقاد به ذاتي بودن بعضي ویژگيها در انسان ،نظیر اجتماعي بودن ،هدفدار بودن و ...بین زنان شاغل و غیر شاغل ازنظر
خودپنداره تفاوتي قائل نیستند ،لذا این نظریهها نتایج پژوهش حاضر مبني بر تائید فرض صفر و عدم تفاوت بین میانگینها را تائید
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شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ یعني زنان شاغل و غیر شاغل تقریب ًا به یکمیزان از خودپنداره برخوردار بودهاند؛
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ميکنند؛ اما نظریه برخي دیگر از نظریهپردازان نظیر مازلو معتقدند که ارضای بعضي نیازها به مسائل اقتصادی و کسب درآمد،
بستگي دارد ،اما در پژوهش حاضر ،شاغل بودن افراد با میزان خودپنداره آنها ارتباط نداشت .لذا نظریه مازلو فرضیه حاضر را تائید
نميکند .پیشنهاد ميشود پژوهشگران دیگر ،در پژوهشهای آتي نقش متغیر فرهنگي را در میزان کیفیت زندگي دخیل دانسته و
مسئله را در مقایسه با متغیرهای دیگر بررسي نمایند .همچنین پیشنهاد ميشود پژوهشگران دیگر ،پژوهشهایي در بین جوامع آماری
دیگر ،مانند مردان ،نوجوانان دختر و پسر ،مشاغل سخت و ...انجام دهند.
پیشنهاد ميشود ،سازمانهای آموزشي و اجرایي که از نیروی زنان استفاده ميکنند ،به نتایج پژوهش حاضر توجه نموده و با در نظر
گرفتن متغیرهای موردمطالعه در این پژوهش ،برای فعالیت زنان شاغل ،برنامهریزی نمایند.
منابع


احمدی ،سعید؛ سازواری ،مولود .)4035( .بررسي عزتنفس و نظریههای مربوط به آن (کلیات و مفاهیم) ،دومین کنفرانس بین المللي
پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتي و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعي ایران ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمي
سروش حکمت مرتضوی.



امیری ،زینب و صعادی ،زهرا افتخار .)4035( .بررسي کمال گرایي و نظریههای مربوط به آن .اولین کنفرانس بین المللي نوآوری و
تحقیق در علوم تربیتي ،مدیریت و روانشناسي .تهران– .4035



بیابانگرد ،اسماعیل .)4021( .روش های افزایش عزتنفس در کودکان و نوجوانان تهران :انجمن اولیا و مربیان ،چاپ هشتم .بیگدلو،
محمد و میرزایي ،صفي اهلل .)4035( .جایگاه اعتمادبهنفس ازنظر روانشناسان و چگونگي تقویت آن در دانش آموزان .رویکرد های
نوین در روانشناسي.4-3 ،)4(4 ،



توسلي ،غالمعباس .)4030( .کتاب جامعه شناسي کار و شغل .تهران :سمت.



حیاتي ،مژگان و هیرو شریفي .)4035( .بررسي مقایسهای میزان عزتنفس در زنان شاغل و خانهدار ،کنفرانس ملي دانش و فناوری
روانشناسي ،علوم تربیتي و جامع روانشناسي ایران ،تهران ،موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام
ایرانیان.



رابینز ،استیفن پي .)4032(.مباني رفتار سازماني .ترجمه قاسم کبیری ،فریبا نوری و مجید ناصر اشتری .تهران :دانشگاه آزاد اسالمي،
مرکز انتشارات علمي.



های روان شناسي صنعتي /سازماني.43-23 ،)0(4 ،


رضایي ،آذرمیدخت و ساناز چراغي ( .)4036مقایسه خودپنداره و رضایت زناشویي در زنان شاغل و غیر شاغل ،دومین همایش
ملي روانشناسي  -روانشناسي خانواده ،مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.
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رضایي ،لیال .)4023( .تأثیر میزان عزتنفس بر بهداشت روان زنان شاغل در کارخانه زیمنس شیراز وزنان غیر شاغل ،فصلنامه تازه
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ساروخاني ،باقر .)4032( .وضعیت مطالعات خانواده در ایران ،مجله علوم اجتماعي.42-1 ،



شولتز ،دوان و شولتز ،سیدني .الن .)2665( ،نظریه شخصیت .ترجمه یحیي سیدمحمدی ( .)4032تهران :ویرایش.



صفرزاده ،سحر؛ مرعشیان ،فاطمه سادات .)4030( .رابطه تصویر ذهني بدن ،خودپنداره و عزتنفس با اختالالت تغذیه در دانشجویان
دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز .فصلنامه علمي پژوهشي زن و فرهنگ.15-53 ،)43(5 ،



فرهمند ،مهناز؛ خاتمي سروی ،خدیجه؛ محمدحسني ،رضیه .)4035( .مقایسه سالمت اجتماعي ،قدرت تصمیمگیری ،مهارتهای
ارتباطي و عزتنفس در بین زنان شاغل و خانهدار شهر یزد .زن و جامعه (جامعه شناسي زنان).412-405 ،)2(2 ،



کرامتي ،معصومه و پاینده فر ،شهناز .)4035( .رابطه عزتنفس و تاب آوری با مؤلفه های خودپنداره بدني دانش آموزان دارای ناتواني.
فصلنامه کودکان استثنایي.25-45 ،)1(40 ،



مقصودی ،سوده و بستان ،زهرا .)4020( .بررسي مشکالت ناشي از هم زماني نقشهای خانگي و اجتماعي زنان شاغل شهر کرمان.
مطالعات اجتماعي  -روان شناختي زنان (مطالعات زنان).3-4 ،)5(2 ،



ملیحي الذاکریني ،سعید؛ خرازی افرا ،محمد و اسمعیلي رادور ،فرحناز .)4030( .بررسي ابعاد هویت از دیدگاه نظریههای شخصیت،
اولین کنفرانس بین المللي روان شناسي و علوم رفتاری .تهران :موسسه همایشگران مهر اشراق ،مرکز همایش های دانشگاه تهران.
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