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 بررسی و واکاوی نقش اشتغال زنان در اقتصاد خانوارهای روستايی

 مطالعه موردی: بخش باجگيران شهرستان قوچان

 

 3، الیاس چهرازی2، بهناز قاسمی راد1احمد رومیانی

 
 چكيده

 كشوری هر و كنند ايفـا اقتـصادی رشـد فراينـد در مهمی نقـش تواندمی روسـتايی زنان ويژه به روستايیان به توجه

 لذا. است روستايی اقتصاد فعالیت بخش در ريـزیـهبرنام و ساماندهی نیازمند توسعه و رشد مرحلة به رسیدن برای

بررسی اثرات اشتغال  پژوهشاين  هدف از  .يابدمی ضرورت روستايی جامعه در آنان مختلف كاركردهای به توجه

های پنهان اشتغال و نماياندن جنبه هازنان روستايی بخش باجگیران شهرستان قوچان بر روی درآمد و اقتصاد خانوار

و از همبستگی  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف كاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع توصیفی باشد. آنان می

-خانوار می1222ی رامحدوده مورد مطالعه دا حیث گردآوری اطالعات، تركیبی از روش میدانی و اسنادی است.

پايايی مقیاس اصلی شدند. خانوار به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب  292كه براساس فرمول كوكران  باشد

%، 67بخش اول به ترتیب براینامه تحقیق با آمار آلفای كرونباخ سنجیده شد، كه مقدار آن برای هر بخش پرسش

برای كه حاكی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق  به دست آمده است،  %،67% درصد، بخش سوم 67بخش دوم  درصد،

های آماری نمايانگر وجود همبستگی مثبت و ج حاصل از تجزيه و تحلیلنتاي باشد.میبررسی موضوع مورد مطالعه 

اشتغال زنان و ، معنادار بین اشتغال زنان و افزايش درآمد خانوار، اشتغال زنان با میزان خوداتکايی اقتصادی خانوار

-ساير بخشو  نمايانگر حضور بیشتر زنان در بخش كشاورزی نسبت به وجود داد  های فردی و اجتماعیويژگی

. بنابراين در كل بررسی مولفه مورد مطالعه در منطقه نشان داد كه رابطه مثبت و معناداری بین شاخص استفاده هاست
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ها و تجديد نظر در ارائه آمار مربوط به ريزیلزوم توجه جدی و اهمیت بیشتر به زنان در برنامهشده وجود داد 

 دهد.را نشان می اشتغال و مشاركت زنان روستايی

 ن: بخش باجگیرا .اقتصاد خانوار، خوداتکايی اقتصادی زنان روستايی، واژگان کليدی: اشتغال،

 
 مقدمه 

گیری از استعداد و توان و حضور و توسعه كشورها مستلزم بهره تحقق پیشرفت
كه توسعه و  طوریها در مراحل توسعه است؛ بهمردم و مشاركت آن چشمگیر

وقتی با ثبات و را اند، و فرآيند توسعه نیده دانستهمشاركت را اموری در هم ت
 :1361زاده، مقنی)دانند كه با افزايش مشاركت مردم توأم باشدموفقیت همراه می

(. تجربه تاريخی فرآيند توسعه در كشورهای توسعه يافته و پیشرفته، اين امر را 172
ه ملی است و روشن ساخته كه توسعه روستايی يک ضرورت بنیادی برای توسع

از  .(27 :1361ای قرار گیرد)شکوری، های توسعه بايست در اولويت برنامه می
دهد كه اقتصاد هر جامعه محور اساسی آن جامعه را تشکیل میچرخه  طرفی،

دارای توان و حركتی متعادل و هماهنگ باشد كه از سوی نیروی انسانی هدايت 
عوامل  نيكار از مهمتر یروین ،وامعدر همه جبنابراين  .(77 :1367)وثوقی، شود

 یمل از درآمد یبخش بزرگ شهیو درآمد حاصل از آن هم رودیبه شمار م دیتول
 عيكه جوامع مختلف در زمان رشد سر ني. نظر به ادهدیم لیهر كشور را تشک

-یم لیجهان را تشک تیاز جمع یمین زین زنان دارند و ازیكار ن یرویبه ن یاقتصاد
)فرجی كنند نیجامعه را تأم ازیكار مورد ن یرویاز ن یبخش ديزنان با تیجمع دهند،

با  توانندی م يیدر واقع زنان روستا(. 16: 1395،هاجری، ترابی و ماليیسبکبار، 
و بهروه  دیدر جهات مختلف، از جمله حرفه، در باال بردن سطح تول آموزش كسب

ذا الزم است كه از زنان . لشوند يیروستا موجب رشد و توسعه اقتصاد شتریب یور
های توسعه از سهم در برنامه و بايدبه عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه ياد كرد 

مادی و معنوی هم سنگ با نقش شان برخوردار باشند، اما از نظر اشتغال،كسب 
های اجتماعی هنوز در سطوح تحصیالت و احراز مقام درآمد، برخورداری از

ساس گزارش بانک جهانی پنجاه درصد نیروی كار برا پايینی قرار دارند.
جهان در اختیار زنان قرار دارد و آنان مسئول آماده كردن غذای دوسوم  كشاورزی

زنان  ،و حقوقی جمعیت جهان هستند و اين در حالی است كه به داليل فرهنگی
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درصد از زنان روستايی از  5 دسترسی و كنترل محدودی بر منابع دارند و تنها

نیا، خادمی، كرديو كنند)روشنمی دمات ارائه شده در سطح روستا استفادهخ
 (.62: 1367صاحی فام اصل،

مشاركت زنان در امور جامعه انجام گرفته،  نهیكه در زم يیهابررسی به توجه اب 
و انتظارات متفاوت جامعه از  یفرهنگ ،یعوامل اجتماع كه نشان داده شده است

- رو در دهه ناي از است، انزن بر سر راه مشاركت یهممردان و زنان، موانع م
گرفته  كار به "در توسعه تجنسی"اصطالح زن در توسعه، اصطالح  یبه جا1961،

مشاركت  یبرا يیجهان سوم، راهبردها یاز كشورها یاریآن، در بس یشد و در پ
بردها راه نياز ا یکي. ديموانع اتخاذ گرد ناي شدن برطرف و هتوسع در زنان یعمل

است كه مشاركت زنان صرفا به  نکته نيبر ا دیبا تاك توجه به منافع اقتصادی زنان
در  ديبا آنانبلکه  ت؛سیتوسعه ن یهابرنامه جيو نتا ايآنان از مزا یمفهوم بهره مند

كريم )مشاركت فعاالنه داشته باشند یتوسعه اقتصاد یها و طرحهابرنامه یاجرا
بدين جهت در اين گستره، اهمیت حضور زنان به  (.71: 1395 و همکاران زاده

رسد كه اگر حضور شود و چنین به نظر میعنوان نیمی از افراد جامعه نمايان می
رنگ باشد، موقعیت اقتصادی جامعه متزلزل شود. زنان روستايی نیز به زنان كم

-گذاری در بخشكش كه همواره در توسعه و تأثیرعنوان قشری از زنان زحمت

ماهیت كار زن ی مختلف نقش موثری داشته اند از اين قاعده مستثنی نیستند. ها
ها تفاوت كلی دارد، زيرا هم از لحاظ نحوه روستايی با كار زن در ساير بخش

چنین به دلیل عرضه كار و هم از لحاظ میزان و تعداد ساعات كار و كیفیت و هم
های ت كه قابل مقايسه با كارهايی اسچنان ويژگیها و مشکالت دارای آنمرارت

همچنین از ديدگاه توسعه انسانی  (.77: 1367 )وثوقی،باشدصنعتی يا خدماتی نمی
يکی از اصول چهارگانه آن  "ها برابری به معنای دسترسی برابر به فرصت"نیز 

-وری و توانمندسازی نیز همین موضوع را بیان میهمراه با سه اصل پايداری، بهره

(. در عرصه جهانی، نرخ 321: 2116، 1ه سازمان توسعه ملل متحدكند)برنام
درصد است كه اين  75درصد و زنان حدود  61الی  75مشاركت اقتصادی مردان 

درصد، اما برای زنان اين میزان بسیار  72میزان در كشور ما برای مردان حدود 
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ايران از  (.15:1395:  ،یو نظر ینیحس یعلدرصد است) 16پايین تر و در حدود 
در جهان را داراست)سازمان جهان  66و رتبه  619/1لحاظ شاخص توسعه جنسیتی 

ها و مراكز متولی تهیه توجهی سازمان(. بنابراين بر اين اساس، كم291: 1،1967كار
-شاغل و خانهآمارهای رسمی و در نظر گرفتن زنان روستايی به عنوان جمعیت غیر

ان در اقتصاد خانوار و به تبع آن توسعه روستايی و دار، موجب پنهان ماندن نقش زن
طرفی نگرش مردان  (. از76، ص.1365كشاورزی گرديده است)لهسايی زاده، 

جنسی در افراد جامعه  تبعیض همراه با تحقیر و توهین و ياروستايی نسبت به زنان 
و هويتی زنان زمینه برای يک نوع سردرگمی و احساس بیمسائل اقتصاد  نسبت به

(. از طرفی نبود باور در 139: 1369،انیچوبچی و خانكند)میناامنی در آنان مهیا 
های توسعه توجهی دستاندكاران برنامهها كلیدی زنان و بیجامعه روستايی به نقش

شود كه در اغلب اين كشورها زنان نسبت به روابط و مناسبات جنسیتی موجب می
داری و غیر مولد به حساب آمده، در برخوردفعال ای، غیرروستايی عناصری حاشیه

های نوين، توزيع عادالنه درآمد، ارتباط با بازاركار و در يک كالم، در از آموزش
گیری در سطوح خرد و كالن، همچنان در حاشیه قرار مشاركت و تصمیم

 (. 139،گیرند)همان
وجه به از آن جهت كه، ابعاد كاركردهای اقتصادی مناطق روستايی كشور با ت

های اجتماعی و برداری از امکانات و ويژگیشرايط محیط طبیعی، نوع بهره
آفرينی زنان نیز در ابعاد رو در هر منطقه نقشفرهنگی متفاوت است، از اين

اقتصادی با تأثیرگذاری از عوامل مختلف خواهد بود، لذا هدف از اين پژوهش نیز 
ای روستايی و اثراتی كه زنان بعنوان بررسی نقش اشتغال زنان در اقتصاد خانواره

گويی به باشد. و به دنبال پاسخگوكنند، میيک بخشی از جامعه در اقتصاد ايفا می
های اشتغال زنان كه به طور غیرمستقیم در اقتصاد جنبه -1باشداين سواالت می

های باشد؟ مشاركت زنان در كدام بخشخانوارهای روستايی موثر است چه می
باشد و علت آن چیست؟ آنان تا چه میزان در درآمدزايی و تر میی گستردهاقتصاد

 خوداتکايی اقتصاد خانوارهای روستايی نقش دارند؟ 
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 پيشينه تحقيق

كه با وجود  ( در پژوهش خود به اين نتايج رسید و اظهار می كند1367) یهاشم
 میتصم در نهامشاركت آ زانیم ،یقال دیدر تول يیزنان روستا ینقش مهم و اساس

است؛ به  زیناچ اریبس هایمربوط به مصرف درآمد حاصل از فروش قال یهايریگ
 میتصم يیمورد به تنها نيمردان در ا ،يیروستا یهادرصد از خانواده65در کهيطور

 مصرفی در چگونگ یشتریدرصد از خانوارها، زنان نقش ب25و فقط در  رندیگیم
 نيدرصد از ا6خودشان را دارند. در بافت یهایدرآمد حاصل از فروش قال

مصرف درآمد به دست آمده از  یهدربار زن و مرد به طور مشترک زیخانوادهها ن
 .كنندیم یریگ میتصم ها،یفروش قال

 يیخوداتکا(، بروز 1366)روز انیمیو رح پوریقل( و 1362كالنتری) طبق مطالعات 
كسب و كارهای  امدهاییاز اثرات و پ یکيعنوان  به يیروستا زنان در یمال

 شيدر كسب و كار افزا دیمؤثر و مف اشتغال آنان را برای تداوم ی زهیاقتصادی، انگ
اجتماع  خانواده، آنان در جهت خدمت به یكاركردهای شغل جهیداده و در نت

 و میو به تبع آن به طورمستق ابديیم شيی شهری افزا جامعه یو حت يیروستا
. البته براساس مطالعات انجام دينمایی جامعه كمک مبه رشد اقتصاد میرمستقیغ

 یزندگ تیفیاز ك گريبا زنان د سهيدرآمدزا دارند، در مقا مهارتهای كه یشده، زنان
 (.96،ص.1393ان،یلیو جل ،یفران یعقوب)يباالتری برخوردارند

 یو كارها كسب نقش یبه بررس یپژوهش (، در1369)نژاد  یو شعبان یجانيالر
 تیموقع انیم میمثبت و مستق ینشان داد كه رابطها جين پرداختند؛ نتازنا یخانگ

 یروهایاز ن یمیوجود دارد و مشاركت زنان به عنوان ن كشوری افتگي زنان و توسعه
ی منجر م یاجتماع به تحقق توسعه و عدالت یاقتصاد یتهایفعال جامعه در فعال

 .شود
زن و مرد  یدسترس زانیكه م دادنشان (، در تحقیق خود 1391) یدیو سع یوسلت

از آنها را در  کياقتدار به نفع هر  تواندیم التیدرآمد و تحص همچونی به منابع
 تواندیمخارج خانواده م نیتأم مشاركت زنان در نیدهد. همچن شيخانواده افزا

 دهد شياقتدار به نفع زن را در خانواده افزا
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و فرهنگ كار را  تیجنس نیر مطالعه خود رابطه ب( د1391) روستا و یاحمد
و فرهنگ  تیجنس نیكه ب داد پژوهش آنها نشان یلیتحل یهاافتهيكردند.  یبررس

از ابعاد  کيبا هر  تیرابطه جنس یوجود ندارد، اما بررس یكار تفاوت معنادار
 یشتریب یگروه یبا مردان همکار سهيكه زنان در مقا دهدی م نشان فرهنگ كار

 دارند.
و اشتغال  تیفعال تیوضع یبا عنوان بررس یقیتحق( 1391)ان و همکار انیعباس

كه  دادبه دست آمده نشان  جياند. نتاداده انجام و بلوچستان ستانیزنان در استان س
زنان در  اشتغال و تیفعال زانیگذشته، م یهادهه یط ینسب یشرفتهایبا وجود پ

 است. رنتيیپا گريد یاستان نسبت به مردان استان و زنان استانها
(، در پژوهش خود به اين نتايج رسیدند كه شناخت توان 1391تاج و هاشمی)

های اقتصادی زنان روستايی و تالش برای افزايش میزان مشاركت اقتصادی آنان 
در درآمد خانوار از طريق پروژه ها و ارتقاء كمی و كیفی سطح زندگی از طريق 

 دهای اصلی اين تحقیق می باشد.آموزشی از مهم ترين پیشنها -يک برنامه اصولی
عمده  یشاخصها يیفضا لیبا عنوان تحل یپژوهش (،1392)و همکاران  ینور

 یاز شاخصها یمندبهره زانیكه م دندیرس جهینت نيبه ا كشور اشتغال زنان در
 یو در مناطق مركز مطلوبتر رانياشتغال زنان در مناطق شمال غرب و شمال شرق ا

)جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب( كشور  یهان( و جنوب)به استثناء استان اصف
 دارد. ینامطلوب تیوضع

مؤثر بر  یبا عنوان عوامل اقتصاد یبه پژوهش (1392)و همکاران یموغار یميكر
كه در دروه مورد  دهدیپژوهش نشان م جيپرداختند. كه نتا رانياشتغال زنان در ا

زنان،  التیتحص ن سطحكشور و باالرفت یافتگيدرجه توسعه  شيافزا یبررس
 .كار داشته است یرویسهم زنان در ن شيرا در افزا ریتاث نيشتریب

 
 روش تحقيق

همبستگی  -روش تحقیق از جنبه هدف، كاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی 
است، زيرا عالوه بر شناخت و توصیف وضعیت موجود و اهمیت نقش اقتصادی 

آوری باشد. از حیث جمعها نیز میقشزنان، به دنبال بررسی روابط و آثار ن
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اطالعات تركیبی از دو روش میدانی)پرسشنامه، مشاهده( و اسنادی بهره گرفته 
شده است. در اين پژوهش به منظور جمع اوری اطالعات از پرسشنامه محقق 
ساخته صورت استفاده شد. ابتدا از طريق بررسی متن در زمینه پايه های نظريه 

اخص های مختلف گردآوری شده و براساس محتوای موضوع پژوهش ، ش
، اعتبار صوری و محتوای پرسشنامه موضوع، پرسشنامه اولیه طراجی شده است

توسط تعدادی از استاتید و صاحب نظران تايید و به منظور سنجش پايايی پرسشنامه 
پرسشنامه بین زنان  31برای تعیین اعتبار پرسشنامه، تعداد استفاده شده است. 

وستايی توزيع گرديد و ضريب آلفای كرونباخ برای بندهای مختلف پرسشنامه به ر
%، 67های مختلف اقتصادی ترتیب در بخش مربوط به میزان فعالیت در بخش

دست % به67%، و ساير موارد مربوط به اشتغال زنان 67میزان خوداتکايی اقتصادی 
 آمده است. 

 از روستاهای بخش باجگیران شهرستان قوچانتوزيع فراوانی نمونه گرفته شده .1جدول
 حجم نمونه كل خانوار نام روستا شماره

 72 167 جوزان 1

 32 132 رهورد 2

 36 155 بردر 3

 71 251 شاهرگ 7

 22 91 دربادام 5

 12 51 قرجقه 7

 22 91 اينچه سابال 6

 6 21 حمزه كانلو 6

 11 31 شیخکالو 9

 36 157 اسالم آباد 11

 5 21 بالغاسی 11

 12 51 كالته حاجی 12

 292 1222 جمع -

 1396منبع: يافته های تحقیق،

 spssآوری اطالعات،كار تجزيه تحلیل اطالعات توسط نرم افزار پس از جمع
-مستقل، همبستگی پیرسون و اسپیرمن جهت تحلیل tهای انجام گرديد و از آزمون
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زنان خانوار )زنان  د مطالعه شاملجامعه آماری مور های استنباطی استفاده گرديد.
گیری طبقه بندی روش نمونه و متأهل( ساكن بخش باجگیران شهرستان قوچان

خانوار در نظر گرفته شده است  1222تعداد آنها بالغ بر استفاده شد.  به طوری كه 
 نمونه پرسشنامه 292درصد  5/1و با خطای  كه با استفاده از فرمول كوكران

 نیب یبه صورت تصادف پرسشنامه 299اطر رند بود تعداد پرسشنامه محاسبه شد و بخ
 زیمطالعه ن در لیاست. واحد تحل دهيو پخش گرد عيتوز يیروستا یخانوارها

 خانواره بوده است. یسرپرست ها
در استان خراسان  های دوگانه شهرستان قوچانبخش باجگیران يکی از بخش

مربع است )دفتر كیلومتر 73/1233. مساحت اين بخش حدود رضوی می باشد
تا  6/12/36(. و در حد فاصل عرض جغرافیايی 16:1365سیاسی فرمانداری قوچان،

طول شرقی قرار گرفته است كه طول  77/25/56تا  2/12/56شمالی و  9/71/36
اين بخش از شمال به جمهوری . تر استمتوسط آن از عرض متوسط آن بیش

های غربی به بخششیروان از جنوب و جنوب تركمنستان، از غرب به شهرستان
 .شودمركزی و فاروج و شهرستان قوچان و از شرق به شهرستان درگز محدود می

 

 
 (: نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل)
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 های تحقيقيافته

درصد از زنان مورد مطالعه در رده  31های حاصل از پژوهش نشان داد كه يافته
اند و بیشترين تعداد فراوانی را به خود اختصاص رار داشتهسالگی ق 75- 37سنی 

توان سال( زنان جامعه مورد نظر می 6/71داده بودند. با توجه به میانگین سنی )
گفت كه اغلب زنان مورد مطالعه كه به نوعی فعالیت اقتصادی دارند تقريباً در سن 

 .   باشندگیری میسالی بوده و نیروی فعال و چشممیان
 . ساختار سنی زنان روستايی2جدول 

 سن فراوانی درصد

سال 25تا  17از  32 11  

سال 35تا  27از  69 26  

سال 75تا  37از  69 31  

سال 55تا  77از  75 22  

سال 75تا  57از  31 11  

سال 65تا  77از  3 1  

 كل جمع 299 111

 1396منبع: يافته های تحقیق،

نفر( از افراد نمونه 156درصد) 53ی نشان داد كه های حاصل از آمار توصیفيافته

باشند. كه در اين میان نفر( آنان باسواد می171درصد ) 76سواد و در حدود بی

میزان تحصیالت تمام باسوادان جامعه نمونه در سطح ابتدايی بوده است و در مقاطع 

ه راهنمايی باالتر تحصیلی هیچ موردی وجود ندارد، كه اين امر به دلیل نبود مدرس

و باالتر در روستاهای اين منطقه است و برای ادامه تحصیل بايد به شهر باجگیران 

افتد. بررسی وضعیت تکفل زنان بروند، كه اين امر در مورد زنان كمتر اتفاق می

درصد از خانوارهای  95جامعه نمونه تحقیق حاكی از آن است كه سرپرستی 

باشد. ها به عهده زنان میدرصد آن 5رپرستی جامعه مورد نظر به عهده مردان و س

كه اين امر بیانگر مشاركت و اشتغال زنان سرپرست خانوار در اقتصاد خانوار است. 

به عبارت ديگر شايد بتوان گفت كه زنان سرپرست خانوار به علت به دوش 

كشیدن مسئولیت زندگی مجبور به تأمین درآمد برای خانواده و صرف وقت 
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باشد.از نظر بعد خانوار، میانگین و میانه تعداد فرزندان زنان اين زمینه میبیشتری در 

نفر و  7باشد. نیمی از جمعیت خانوارها باالی می 7و  6/3روستايی به ترتیب برابر 

زنان در های به دست آمده، طبق بررسینفر جمعیت دارد.كه  7تر از نیمی پايین

 مین معاش دارند.أی برای تخانوارهای باالی جمعیتی مشاركت بیشتر

دهد كه بیشترين نشان می3در جدولبررسی وضعیت شغل همسران زنان خانوار

فراوانی اشتغال مردان سرپرست خانوار به ترتیب در كارگری، دامداری، خدمات، 

زراعت وباغداری بوده است. شايد بتوان يکی از داليل بیشترين درصد كارگری را 

كشت و مالکیت كم خانوارها در داشتن زمین كشاورزی ی رادر نبود زمین كافی ب

توان در آب هايی مثل دامداری را نیز میچنین دلیل اصلی داشتن شغلدانست. هم

ترين و هوای مساعد و كوهستانی بودن منطقه برای پرورش دام دانست، كه بیش

 ت.اشتغال مردم اين منطقه در اين مورد اس
 یران زنان روستايجدول فراوانی شغل همس. 3جدول 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 1396منبع: يافته های تحقیق،

های حمايتی، نتايج نشان در خصوص عضويت خانوارهای روستايی در سازمان

خانوار(  65درصد ) 31رين فراوانی عضويت در كمیته امداد با تدهد كه بیشمی

-ی پوشش بیشتر اين نهاد در روستاها به دلیل فقر خانوادهباشد كه نشان دهندهمی

های خانوار جامعه نمونه چنین پیری و از كارافتادگی سرپرستهای روستايی و هم

 ،7برطبق جدول  باشند.باشد، كه مشمول شرايط كمیته امداد میپژوهش می

 شغل همسر فراوانی درصد

 دامداری 36 17

 زراعت 22 9

 باغداری 22 9

 كارگری 111 72

 خدمات 37 13

 ساير موارد 35 13

 جمع 271 111
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های كشاورزی حاكی از آن است وضعیت فعالیت زنان در هر يک از زير بخش

در  76/7نفر(، با میانگین تعداد ساعت  171ترين تعداد زنان در دامداری )كه بیش

را معیشت غالب اين منطقه يد بتوان دلیل آناكنند. كه شطی روز فعالیت می

همسر و كمک به او بیان كرد. در ساير  طور تبعیت از شغل)دامداری( و همین

ساعت و 73/6نفر، میانگین تعداد ساعت  96موارد نیز به همین دلیل ،باغداری با 

 .ساعت در طی روز است 57/7زراعت با میانگین تعداد ساعت 
 زن تعداد افراد فعال در بخش های كشاورزی و میانگین تعداد ساعت فعالیت هر.7جدول 

زن میانگین تعداد ساعت فعالیت هر  عداد افراد فعالت های كشاورزیبخش

 در طول دوره فعالیت

 57/7 71 زراعت

 76/7 171 دامداری

 73/6 96 یباغدار

 1 1 یپرورش ماه

 1 1 موارد ريسا

 1396منبع: يافته های تحقیق،

باشد، بررسی وضعیت اشتغال زنان در بخش صنايع كه عمدتاً صنايع دستی می 

نفر گلیم و  6و  بافینمونه در منزل قالی جامعه نفر از  6كه تنها  دهدنشان می

عدم حمايت دولت از صنايع دستی و  . دلیل اين امر را شايد بتوان،بافندمی جاجیم

ساعت  12طور صرف وقت بسیار )حدود فراهم آوردن دار قالی برای زنان و همین

 . در روز( و درآمد پايین از اين امر است
 متراژ بافت نیانگیهر زن و م تیتعداد ساعت فعال نیانگیو م یدست عيداد زنان فعال در صناتع .5جدول

 یدست عيصنا
تعداد افراد 

 فعال

تعداد ساعت  نیانگیم

 هر فرد تیفعال

متراژ  نیانگیم

 بافت

 29/12 66/7 6 یبافیقال

و  میگل

 میجاج
6 7 5 

 1396منبع: يافته های تحقیق،
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خدمات كه بخش اصلی اشتغال رسمی زنان محسوب فعالیت اقتصادی در بخش 

كند؛ شامل كارگری در بخش شود و مستقیماً برای خانوار ايجاد درآمد میمی

ماه در سال 7ماه در سال برای باغداری و 7)با میانگین فعالیت  نفر 95كشاورزی با 

 57بافی و امثال آن( با های تولیدی)مانند قالی، كارگری در بخشبرای زراعت(

نفر هم در ساير موارد مشغول به كارند. علت اصلی  76نفر، و  7نفر، كار دولتی با 

كشاورزی و ،توان معیشت غالب روستاكارگری در بخش كشاورزی را می

هايی كه خود مالک زمین چنین خانوادهو همدانست های وابسته به آن فعالیت

 شوندمشغول به كار می های ديگران در فصل خاص آننیستند، معموالً در زمین

 .آورده شده است 7نتايج بصورت كلی در جدول 
 ساالنهعداد افراد فعال در بخش خدمات و میانگین تعداد ساعت فعالیت هر فرد و میانگین درآمد.ت7جدول

تعداد افراد  خدمات

 فعال

میانگین تعداد 

ساعت فعالیت هر 

 فرد

دوره در میانگین درآمد 

 فعالیت)تومان(

 1356611 16/6 95 یدر بخش كشاورز یكارگر

 3751111 57/9 57 یدیتول هایدر بخش یكارگر

 1561111 5/6 7 یكار دولت

 1617563 13/7 76 ريسا

 1396منبع: يافته های تحقیق،

نفر( از زنان 111) درصد 76بر طبق اطالعات به دست آمده دلیل اصلی اشتغال 

درصد  25وضعیت بد مالی،  نفر(56درصد)26در بخش مزد بگیر میل شخصی، 

نفر( نیز به داليل ديگر به ترتیب 2درصد ) 1نفر( كمک به اقتصاد خانواده و 52)

-ترين انگیزه برای اشتغال و كسب درآمد را به خود اختصاص دادهترين و كمبیش

اند. اين نتايج حاكی از آن است كه زنان خود نیز برای كمک به اقتصاد خانواده 

زندگی بهتر و در رفاهی  كنند تا بتوانندمیل و اراده خود مشاركت می داوطلبانه و با

عواملی كه در در خصوص  .را برای خود و خانواده در كنار همسر فراهم نمايند

دهد كه همسران زنان گذارد، يا به آن مربوط است؛ نشان میاشتغال زنان تأثیر می
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امر را شايد بتوان رايج بودن  شاغل از كار كردن زنانشان رضايت دارند. دلیل اين

طور جدا بودن مشاغل زنانه و مشاركت زنان روستايی در اقتصاد خانوار و همین

، كه همردانه دانست. در مورد میزان عالقه زنان به شغلشان اكثريت رضايت داشت

. همچنین در قتصاد خانواده استااين امر نشان از انگیزه باالی زنان برای كمک به 

رد مصرف دستمزد زنان كه آنان درآمدشان را بیشتر صرف رفع موا خصوص

كنند و بعد از آن در جهت می )خريد وسايل و نیازهای منزل(نیازهای روزمره منزل

و رفع نیاز فرزندان و تعداد كمی ) نیازهای شخصی خود( خريد مايحتاج شخصی

ی انگیزه اصلی كنند. اين مهم به نوعی نشان دهندههم درآمد خود را پس انداز می

نتايج نشان  است، می باشد. همچنیناشتغال زنان كه همان كمک به اقتصاد خانواده 

دهد كه زنان به طور معمول در همه مراحل كشاورزی )زراعت و باغداری( می

مشاركت دارند. اما در مرحله برداشت محصوالت كشاورزی به دلیل اينکه در 

تر در مرحله چنین به اين دلیل كه بیشهم شود وای محسوب میمنطقه كار زنانه

گیرند نیروی كار زنان در اين برداشت از نیروی كمکی و روز مزدی كمک می

تر های دامداری بیشفعالیت زنان در زيربخش .تتر از ساير مراحل اسمرحله بیش

های دامی در درجه هاست. زيرا زنان در خانه اغلب به تولید فراوردهاز ساير بخش

های دامی ول و بعد پرورش دام در اين منطقه مبادرت دارند. عموماً تولید فراوردها

 و تولید لبنیات در روستا كاری زنانه است و مسئولیت اين كار با زنان است.

 
 خوداتكايی اقتصادی خانوار

اتکايی اقتصادی دهد كه اشتغال زنان در خودنتايج حاصل از تحقیق نشان می

های حمايتی خیلی كم، میزان نه میزان وابستگی خانوارها به سازمانخانوارها در زمی

خريد لبنیات خیلی زياد، میزان خريد گوشت، كم، میزان خريد آرد و گندم كم، 

میزان خريد فرش و خريد میوه و سبزيجات خیلی كم، و در میزان خريد علوفه 
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یر در میزان خريد دهد كه اين تأثدرصد زيادی تأثیر داشته است. نتايج نشان می

 ت.ها بوده اسلبنیات خیلی بیشتر از ساير بخش
 ارجدول فراوانی مربوط به میزان خوداتکايی اقتصادی خانو.6جدول 

 خیلی زياد زياد متوسط كم خیلی كم هاشاخص

های میزان وابستگی به سازمان

 حمايتی

17 12 1 1 1 

 59 56 11 16 11 میزان خريد لبنیات

 16 32 27 33 32 شتمیزان خريد گو

 1 11 11 21 11 میزان خريد آرد و گندم

 1 2 3 17 16 میزان خريد فرش

 1 2 1 17 21 میزان خريد میوه و سبزيجات

 2 37 16 15 17 میزان خريد علوفه

 1396منبع: يافته های تحقیق،

 عوامل موثر در اشتغال زنان

خدمات، نتايج  در بخش در پرسشی راجع به میزان رضايت همسر از اشتغال زنان

نشان داد كه میزان رضايت بسیار زياد بوده است. همین طور در سنجش میزان 

عالقه زنان به شغلشان، میزان عالقه زياد، در میزان افزايش درآمد خانوار بعد از 

های اقتصادی خانوار زياد، میزان گیریاشتغال متوسط، میزان مشاركت در تصمیم

یه زندگی از درآمد زنان زياد، میزان عالقه به آموزش در ارتباط های اولتأمین نیاز

 با شغلشان نیز زياد بوده است.
 ان جدول فراوانی مربوط به عوامل موثر در اشتغال زن.  6جدول

 هاشاخص
خیلی 

 كم

 خیلی زياد زياد متوسط كم

 139 91 37 7 1 مرتبط با خانواده ریغ یها تیهمسر از فعال تيرضا زانیم

 29 91 57 27 1 عالقه شما نسبت به شغل زانیم

 1 51 69 51 15 درآمد خانواده از اشتغال شما شيافزا زانیم

 9 66 77 51 2 خانواده یاقتصاد یها یریگ میمشاركت در تصم زانیم

 59 76 76 12 2 از درآمدتان یزندگ هیاول یازهاین نیتام زانیم

 79 56 26 19 19 عالقه به آموزش در رابطه با شغل زانیم

 1396منبع: يافته های تحقیق،
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 و موارد مصرف دستمزد زنان انگيزه اشتغال

 76دهد كه دلیل اصلی اشتغال نشان می 9دست آمده از جدول اطالعات به

نفر( 56درصد) 26نفر( از زنان در بخش مزد بگیر میل شخصی، 111درصد)

نفر( 2درصد ) 1واده و نفر( كمک به اقتصاد خان 52درصد ) 25وضعیت بد مالی، 

ترين انگیزه برای اشتغال و كسب ترين و كمنیز به داليل ديگر به ترتیب بیش

 نتريشیكه ب دهدیبه دست آمده نشان م جياند. نتادرآمد را به خود اختصاص داده

منظورخريد وسايل  روزمره منزل) هایازیصرف ن بیموارد مصرف درآمد به ترت

)منظور رفع  یشخص حتاجينفر(، ما 137درصد ) 76با مورد نیاز برای منزل( 

 2 اندازنفر(، پس 16درصد) 6فرزندان  ازینفر(، رفع ن 71درصد )21نیازهای خود( 

 .است بوده ،(نفر3)درصد
 و موارد مصرف دستمزد زنانجدول فراوانی مربوط به انگیزه اشتغال .9جدول

موارد مصرف  درصد فراوانی اشتغال یاصل لیدل

 زنان دستمزد

 درصد فراوانی

 76 137 روزمره منزل یازهاین 76 111 یشخص لیم

 3 7 منزل ليوسا ديخر 26 56 یبد مال تیوضع

كمک به اقتصاد 

 خانواده

 21 71 یشخص حتاجيما 25 52

 6 16 فرزندان ازیرفع ن 1 2 موارد ريسا

در امر  یگذار هيسرما 111 212 جمع

 دیتول

1 1 

 2 3 پس انداز   

 111 213 عجم   

 1396منبع: يافته های تحقیق،

 

 های دامداریدر بخشو  فعاليت در مراحل کشاورزی

های اطالعات حاصل از پژوهش در مورد میزان فعالیت در هر يک از بخش

دهد كه فعالیت زنان در بخش برداشت محصوالت كشاورزی كشاورزی نشان می

ها شاورزی است. در ساير بخشهای كتر از ساير بخشنفر( بیش131درصد ) 62با 
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 1نفر(، داشت 5درصد ) 3نفر(، فروش محصوالت 21درصد )11به ترتیب؛ كاشت 

نفر( از افراد نیز 17درصد ) 9طور گیرند. همیننفر(، در طبقه بعد قرار می2درصد )

 دست اند. بر طبق اطالعات بهيک از مراحل كشاورزی مشاركت نداشتهدر هیچ

-شینفر(، ب66درصد ) 37با  یدام هایفرآورده دتولی در انزن ،35جدول از آمده

دام  فینفر( در تعل11درصد) 7نفر( در پرورش دام، 56درصد ) 22 ت،یفعال نتري

 .اندبخش نداشته نيدر ا یتیفعال چینفر( ه116درصد ) 71دارند. درضمن  تیفعال
 یدامدار یبخش ها و یدر مراحل كشاورز تیفعال زانیمربوط به م یجدول فراوان.11جدول 

در مراحل  تیفعال

 یكشاورز

 های در بخش تیفعال درصد فراوانی

 یدامدار

 درصد فراوانی

 22 56 پرورش دام 2 7 قبل از كاشت

 37 66 یدام یفراورده ها دیتول 13 23 كاشت

 7 11 دام فیتعل 1 2 داشت

 1 1 ینیپشم چ 62 13 برداشت

 1 1 دام یچرا 3 5 فروش محصوالت

 71 116 چکدامیه 9 17 مداك چیه

 111 273 جمع 111 161 جمع

 1396منبع: يافته های تحقیق،

و  انيپاسخگو یفیتوص هاییژگيو لیو تحل هيپژوهش بعد از تجز یدر ادامه بررس

پاسخ به سواالت مطرح شده در پژوهش از  لیو تحل هيسواالت مطرح شده به تجز

مولفه های بیشتر تاثیر  كدام ص شوداستفاده شده است تا مشخ یاستنباط یآمارها

گذار در اقتصاد خانوارها را را به دنبال داشت است و مشاركت زنان در كدام 

 یبررس یدهد برا ( نشان می12. همان طور كه جدول )بخش اقتصاد بیشتر است

بهره  خانوارها دگاهيبه كار گرفته شده از د یارهایمع ایرتبه یتفاوت معنادار

موضوع  نيا یبررس یآنها مشخص كردد. لذا برا تیاهم زانیتا م گرفته شده است

بر اساس نتايج آماری به دست آمده از  استفاده شده است. رگرسیوناز آزمون 

های فردی و اجتماعی)از قبیل سن، میزان ضريب رگرسیون، بین شاخص

ن تحصیالت، تعداد اعضای خانواده، شغل همسر، میزان عالقه زنان نسبت به شغلشا



191  

 

 1931 پاییز و زمستان دوم، شماره بیست و  ، یازدهم سال ، اندیشه جغرافیایی
 

 
در گام  داری وجود دارد.و میزان رضايت همسر آنان نسبت به شغلشان( رابطه معنی

می باشد. از اين رو  =196/1و ضريب تعیین =31/1اول ضريب رگرسیون 

درصد از كل تغییرات میزان اشتغال زنان در رابطه با  9 توان نتیجه گرفت كهمی

و =71/1باشد. در گام دوم ضريب رگرسیون شغلشان میمیزان عالقه زنان به 

درصد از كل تغییرات میزان اشتغال زنان  16 باشد، كهمی =16/1ضريب تعیین 

باشد. در گام سوم در رابطه با میزان عالقه زنان به شغلشان و شغل همسر آنان می

درصد  21رو باشد، از اينمی =21/1 عیینو ضريب ت=75/1 ضريب رگرسیون

از كل تغییرات میزان اشتغال زنان در رابطه با میزان عالقه زنان به شغلشان و شغل 

و ضريب =76/1باشد. در گام چهارم ضريب رگرسیون همسر آنان وسن آنان می

درصد از كل  23ه ان نتیجه گرفت كتورو میباشد. از اينمی =23/1تعیین 

تغییرات میزان اشتغال زنان در رابطه با میزان عالقه زنان به شغلشان و شغل همسر 

توان نتیجه گرفت كه رو میباشد. از اينوسن و میزان رضايت همسران آنان می

میزان رضايت همسر از عوامل و  و سن و شغل همسر میزان عالقه زنان به شغلشان

باشند.يعنی زنان با عالقه و به میل خويش برای میزان اشتغال زنان می موثر بر

چنین شغل همسر تأثیر كنند. و همرسیدن به اهداف اقتصادی خانواده تالش می

كنند. زيادی در انتخاب نوع شغل آنان دارد و معموالً از شغل همسر تبعیت می

باشند، كه اين خود در سالی مینمونه مورد نظر تقريباً در سنین جوانی و اوايل میان

میزان اشتغال آنان مؤثر است و توان و انگیزه بیشتری برای كمک دارند. در ارتباط 

دهد كه همسران زنان شاغل، اغلب از با میزان رضايت همسر، نیز نتايج نشان می

 گذار برای فعالیت زنان است.اشتغال زنانشان راضی هستند و اين خود عامل تأثیر

، با توجه به مقدار به 12مستقل در جدول t ین بر اساس نتايج آماری آزمونهمچن

 15/1باشد و چون اين مقدار كمتر از می 11/1ر كه براب t دست آمده از آزمون

است يعنی بین میانگین میزان فعالیت زنان در بخش كشاورزی و میانگین میزان 

، اين نشان وجود داردداری فعالیت زنان در بخش غیركشاورزی اختالف معنی
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دهنده حضور فعال و همیشه فعال زنان دوشادوش همسرانشان در بخش كشاورزی 

 است.

 
 . خالصه نتايج رگرسیون میزان اشتغال زنان براساس مشخصات فردی و اجتماعی آنان11جدول

ضرايب  متغیرها 

رگرسیون 

 استاندارد نشده

ضرايب 

رگرسیون 

 استاندارد شده

آماره 

 t آزمون

p-

value 

 گام اول

/11 57/13 - 13/16 عدد ثابت

میزان عالقه زنان  1

 به شغلشان

72/1- 31/1- 11/7- 11/

1 

 گام دوم

/11 66/13 - 61/21 عدد ثابت

میزان عالقه زنان  1

 به شغلشان

36/1- 31/1- 17/7- 11/

/11 -56/3 -21/1 -61/1 شغل همسر 1

1 

 گام سوم

/11 12/6 - 62/17 عدد ثابت

یزان عالقه زنان م 1

 به شغلشان

25/1- 26/1- 61/3- 11/

1 

111 -29/3 -27/1 -79/1 شغل همسر

116 65/2 21/1 167/1 سن 1/

/1 

 گام چهارم

/11 67/5 - 97/13 عدد ثابت

میزان عالقه زنان  1

 به شغلشان

72/1- 31/1- 15/7- 11/

112 -11/3 -226/1 -75/1 شغل همسر 1

111 59/2 19/1 161/1 سن -1/

میزان رضايت  1/

 همسر

66/1 17/1 17/2 132

/1 

 1396منبع: يافته های تحقیق،

 

صورت كار بر روی زنان در تمامی مراحل كشاورزی در كنار همسر و يا به

توان گفت در بخش كشاورزی )مخصوصاً كنند و میزمین ديگران، فعالیت می

اين بخش را تشکیل  برداشت محصوالت كشاورزی(، يکی از نیروهای اصلی در

 دهندمی
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 نمونه های مستقل t . نتايج آزمون12جدول 

P-

value 
مقدار 

 tآزمون

 شاخص میانگین

11/

1 

 میانگین میزان فعالیت زنان در بخش كشاورزی 6/6 69/12

 میانگین میزان فعالیت زنان در بخش غیركشاورزی 3

 ) صنايع و خدمات(

 1396منبع: يافته های تحقیق،

دهد كه بین میزان به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان مینتايج 

داری وجود اشتغال زنان و افزايش درآمد خانوارهای روستايی رابطه مثبت و معنا

چون اين و می باشد،  112/1برابر مقدار به دست آمده از آزمون پیرسون دارد.

افزايش درآمد خانوارهای  ؛ يعنی بین میزان اشتغال زنان واست 15/1مقدار كمتر از 

. كه نشان دهنده نقش قابل توجه زنان در روستايی رابطه معنی داری وجود دارد

توان اين نقش را ناديده گرفت و افزايش درآمد خانوارهای روستايی است و نمی

 از آن صرف نظر كرد.
 نتايج آزمون پیرسن  -13جدول

 1396منبع: يافته های تحقیق،

چون باشد، می 113/1اسپیرمن برابر به دست آمده از آزمون  p-value مقدار 

است و اين يعنی بین میزان اشتغال زنان و افزايش میزان  15/1اين مقدار كمتر از 

اين معنا داری وجود دارد. به صادی خانوارهای روستايی رابطه معنیخوداتکايی اقت

است كه اشتغال زنان باعث كمتر شدن نیازهای مصرفی خانوار به بازار و تأمین اين 

های دولتی از قبیل چنین كمتر شدن نیاز به حمايت سازماننیازها توسط زنان و هم

دهنده استقالل خانواده حدودی نشان باشد و اين تاكمیته امداد، بهزيستی و غیره می

 های زنان روستايی است.های ديگران، به واسطه فعالیتو كمتر شدن نیاز به كمک

ضريب همبستگی  متغیر وابسته متغیر مستقل

 پیرسون

p-value 

میزان اشتغال 

 زنان

افزايش درآمد 

 خانوارهای روستايی

221/1 112/1 



111  

 

 رومیانی، قاسمی راد، چهرازی.../  بررسی و واکاوی نقش اشتغال زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی

 

 اسپیرمن  آزمون .نتايج17جدول
 مستقل ریمتغ

 

ضريب همبستگی   متغیر وابسته

 اسپیرمن

p-value 

افزايش میزان خوداتکايی اقتصادی  اشتغال زنان زانیم

 يیخانوارهای روستا

162/1 113/1 

 1396منبع: يافته های تحقیق،

 گيری و پيشنهاداتنتيجه

در عصر مدرن  یرشد و توسعه اقتصاد یدیبه عنوان عامل كلنیروی كار فعال 
زنان  تی. فعالشوندی جوامع و كشور م توسعه و یشناخته شده و موجب بهرهمند

توجه در  مورد مباحثاز  یکيكار همواره  یرویو ن دیبه عنوان مولد تول يیروستا
است حضور زنان  یهي. بدرودی به شمار م يیجوامع روستا یتوسعه اقتصاد نهیزم

و  ستین دهیپوش یدر انجام امور خانه و خانواده بر كس آنان در كنار مردان و كار
 یاز آغاز زندگ يیوستار اشتغال زنان خيتوان گفت كه تار یم بیترت نيبه ا

مهم در سنجش  اریاز عوامل بس یکيبوده است.  نیزم یانسان بر رو یاجتماع
آن بخش است.  يیتوان اشتغالزا ،یاقتصاد یها در بخش يیروستا زنان تیموقع

به عنوان عامل  يیروستا زنان ،يیدر جامعه روستا یكشاورز داتیدر روند تول
 ،ی)زراع تینقش با توجه به نوع فعال نيدارند. ا كننده نییتع ینقش وستهیپ یانسان
در  یبدن یرویو به صورت ن یو ذوق یفکر یرویو...( به شکل ن یدست عيصنا

شود. در واقع  یم انيرشته نما نيا گوناگون یفرآورده ها یریگ ساخت و شکل
 در یمهم اریمقوله بس یمختلف اقتصاد یهانهیدر زم يیمشاركت زنان روستا

 است. یه واقعبه توسع یابیدست نیو همچن يیروستا یدرآمد خانوارها شيافزا
داری دهد كه زنان روستايی عالوه بر انجام كارهای خانههای تحقیق نشان میيافته

های كشاورزی، دامداری، صنايع دستی، خريد نیازهای خانواده، تربیت به فعالیت
های كه با حذف نقش زنان عمالً در محیطپردازند. به طوریفرزندان و ... نیز می
باشند. نقش پنهان زنان در منطقه مورد یت و ادامه زندگی نمیروستايی قادر به فعال

های رسمی، از جمله؛ كند كه بین سرشماریمطالعه زمانی نمود بیشتری پیدا می
درصد(،  9/3و اشتغال زنان منطقه ) سرشماری مركز آمار ايران در مورد فعالیت

ارد. كه حاكی درصد(، اختالف قابل توجهی وجود د 61های پژوهش )حدود يافته
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 باشد.از پنهان بودن نقش زنان است و نیازمند توجه جدی و حمايت از اين زنان می

 یهاشم های تحقیقات ديگران از جملهيافتهتوان با نتايج اين تحقیق را میبنابراين 
 و یاحمد (،1391) یدیو سع یوسل(، ت1369)نژاد  یو شعبان یجانيالر(، 1367)

( مقايسه كرد، 1392)و همکاران  ینور (،1391اشمی)(، تاج و ه1391) روستا
ی افتگي زنان و توسعه تیموقع انیم میمثبت و مستق یا رابطهنتايج آنها نشان داد كه 

فعال جامعه در  یروهایاز ن یمیوجود دارد و مشاركت زنان به عنوان ن كشور
زمینه را شده است و منجر  ی اجتماع به تحقق توسعه و عدالت یاقتصاد یتهایفعال

در كسب  دیمؤثر و مف اشتغال برای تداوم كسب و كارهای اقتصادیبرای توسعه و 
پژوهش حاضر از اعتبار  جياذغان كرد كه نتا توان یم نيبنابراشده است. و كار 

داد.در  میمناطق مشابه تعم ريتوان به سا یآن را م جيالزم برخوردار است و نتا
ته با  آن با مطالعات صورت گر یحاضر و همسوپژوهش  جيمجموع با استناد به نتا

اعتبار  یعنوان كرد كه پژوهش حاضر دارا نیتوان چن یم یپژوهشگران داخل ريسا
را راستای حمايت فعالیت های زنان در منطقه مورد   كنندهديیبوده و تا یقابل توجه

ان در با توجه به نقش زنان و اشتغال ايش مطالعه و ساير مناطق مشابه است. لذا
 اقتصاد خانوار و به تبع آن در اقتصاد جامعه و فرايند توسعه روستايی و اهمیت انکار

های تحقیق در محدوده ناپذير حضور زنان در جامعه روستايی و بر اساس يافته
های زنان نظر داشتن شناخت حاصله از نوع اشتغال و فعالیتمورد مطالعه و با در 

برآن، موارد ذيل به عنوان پیشنهادات عملی و قابل گذار روستايی و عوامل تأثیر
 .گرددحصول عنوان می

درصد(، يا دارای  53سواد )كه زنان جامعه مورد مطالعه اكثراً بی از آنجايی-1
-های جديد و مهارتدرصد( در نتیجه كمتر با تکنولوژی 76سواد ابتدايی هستند )

هايی در جهت سوادآموزی و زشلذا بايد آمو ای آشنايی دارند،های فنی و حرفه
داری، صنايع دستی و... و های جديد، خانههای كاربردی مانند: تکنولوژیآموزش

تقويت روحیه خودباوری و های خود، همچنین آگاهی زنان از حقوق و توانمندی
های اقتصادی آنان از اعتماد به نفس زنان روستايی و شناساندن اهمیت فعالیت

 شود.تالش  طريق آموزش
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هايی دارند و كه زنان اين ناحیه در بخش صنايع دستی هم فعالیتبا توجه به اين -2
رسانند، بهتر است دولت با محصوالت خود را در بازارچه مرزی به فروش می

گیری از اين های ساالنه و تشويق زنان هنرمند و همچنین بهرهبرگزاری نمايشگاه
های خودكفايی طای وام و تسهیالت بانکی، وامزنان برای آموزش به ساير افراد، اع

از آنجا كه بیش از نیمی از -3و خود اشتغالی، از اين زنان هنرمند حمايت نمايد.
اند، لذا زنان اين ناحیه برای آموزش در ارتباط با شغلشان عالقه زيادی نشان داده

ور با طهاس آموزشی مرتبط با حرفه آنان و همینبهتر است با برگزاری كالس
ايجاد اشتغال جديد و كارآفرينی در جهت شکوفايی استعداد اين زنان و افزايش 

های سطح دانايی و مهارت، فقر زدايی اطالعاتی و همچنین فراهم آوردن زمینه
 مشاركت فزاينده برای اين زنان كوشید.
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