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چكيده
توجه به روستايیان به ويژه زنان روسـتايی میتواند نقـش مهمی در فراينـد رشـد اقتـصادی ايفـا كنند و هر كشوری
برای رسیدن به مرحلة رشد و توسعه نیازمند ساماندهی و برنامـهريـزی در بخش فعالیت اقتصاد روستايی است .لذا
توجه به كاركردهای مختلف آنان در جامعه روستايی ضرورت میيابد .هدف از اين پژوهش بررسی اثرات اشتغال
زنان روستايی بخش باجگیران شهرستان قوچان بر روی درآمد و اقتصاد خانوارها و نماياندن جنبههای پنهان اشتغال
آنان میباشد .تحقیق حاضر به لحاظ هدف كاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع توصیفی -همبستگی و از
حیث گردآوری اطالعات ،تركیبی از روش میدانی و اسنادی است .محدوده مورد مطالعه دارای 1222خانوار می-
باشد كه براساس فرمول كوكران  292خانوار به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .پايايی مقیاس اصلی
تحقیق با آمار آلفای كرونباخ سنجیده شد ،كه مقدار آن برای هر بخش پرسشنامه به ترتیب برای بخش اول،%67
درصد ،بخش دوم  %67درصد ،بخش سوم  ،%67به دست آمده است ،كه حاكی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق برای
بررسی موضوع مورد مطالعه میباشد .نتايج حاصل از تجزيه و تحلیلهای آماری نمايانگر وجود همبستگی مثبت و
معنادار بین اشتغال زنان و افزايش درآمد خانوار ،اشتغال زنان با میزان خوداتکايی اقتصادی خانوار ،اشتغال زنان و
ويژگیهای فردی و اجتماعی وجود داد و نمايانگر حضور بیشتر زنان در بخش كشاورزی نسبت به ساير بخش-
هاست  .بنابراين در كل بررسی مولفه مورد مطالعه در منطقه نشان داد كه رابطه مثبت و معناداری بین شاخص استفاده
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شده وجود داد لزوم توجه جدی و اهمیت بیشتر به زنان در برنامهريزیها و تجديد نظر در ارائه آمار مربوط به
اشتغال و مشاركت زنان روستايی را نشان میدهد.
واژگان کليدی :اشتغال ،زنان روستايی ،اقتصاد خانوار ،خوداتکايی اقتصادی : .بخش باجگیران

مقدمه

تحقق پیشرفت و توسعه كشورها مستلزم بهرهگیری از استعداد و توان و حضور
چشمگیر مردم و مشاركت آنها در مراحل توسعه است؛ بهطوری كه توسعه و
مشاركت را اموری در هم تنیده دانستهاند ،و فرآيند توسعه را وقتی با ثبات و
موفقیت همراه میدانند كه با افزايش مشاركت مردم توأم باشد(مقنیزاده:1361 ،
 .)172تجربه تاريخی فرآيند توسعه در كشورهای توسعه يافته و پیشرفته ،اين امر را
روشن ساخته كه توسعه روستايی يک ضرورت بنیادی برای توسعه ملی است و
میبايست در اولويت برنامههای توسعهای قرار گیرد(شکوری .)27 :1361،از
طرفی ،چرخه اقتصاد هر جامعه محور اساسی آن جامعه را تشکیل میدهد كه
دارای توان و حركتی متعادل و هماهنگ باشد كه از سوی نیروی انسانی هدايت
شود(وثوقی .)77 :1367 ،بنابراين در همه جوامع ،نیروی كار از مهمترين عوامل
تولید به شمار میرود و درآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی
هر كشور را تشکیل میدهد .نظر به اين كه جوامع مختلف در زمان رشد سريع
اقتصادی به نیروی كار نیاز دارند و زنان نیز نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می-
دهند ،جمعیت زنان بايد بخشی از نیروی كار مورد نیاز جامعه را تأمین كنند(فرجی
سبکبار ،هاجری ،ترابی و ماليی .)16 :1395،در واقع زنان روستايی می توانند با
كسب آموزش در جهات مختلف ،از جمله حرفه ،در باال بردن سطح تولید و بهروه
وری بیشتر موجب رشد و توسعه اقتصاد روستايی شوند .لذا الزم است كه از زنان
به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه ياد كرد و بايد در برنامههای توسعه از سهم
مادی و معنوی هم سنگ با نقش شان برخوردار باشند ،اما از نظر اشتغال،كسب
درآمد ،برخورداری از تحصیالت و احراز مقامهای اجتماعی هنوز در سطوح
پايینی قرار دارند .براساس گزارش بانک جهانی پنجاه درصد نیروی كار
كشاورزی جهان در اختیار زنان قرار دارد و آنان مسئول آماده كردن غذای دوسوم
جمعیت جهان هستند و اين در حالی است كه به داليل فرهنگی و حقوقی ،زنان
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دسترسی و كنترل محدودی بر منابع دارند و تنها  5درصد از زنان روستايی از
خدمات ارائه شده در سطح روستا استفاده میكنند(روشننیا ،خادمی ،كرديو
صاحی فام اصل.)62 :1367،
با توجه به بررسیهايی كه در زمینه مشاركت زنان در امور جامعه انجام گرفته،
نشان داده شده است كه عوامل اجتماعی ،فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از
مردان و زنان ،موانع مهمی بر سر راه مشاركت زنان است ،از اين رو در دهه -
1961،به جای اصطالح زن در توسعه ،اصطالح "جنسیت در توسعه" به كار گرفته
شد و در پی آن ،در بسیاری از كشورهای جهان سوم ،راهبردهايی برای مشاركت
عملی زنان در توسعه و برطرف شدن اين موانع اتخاذ گرديد .يکی از اين راهبردها
توجه به منافع اقتصادی زنان با تاكید بر اين نکته است كه مشاركت زنان صرفا به
مفهوم بهره مندی آنان از مزايا و نتايج برنامههای توسعه نیست؛ بلکه آنان بايد در
اجرای برنامهها و طرحهای توسعه اقتصادی مشاركت فعاالنه داشته باشند(كريم
زاده و همکاران  .)71 :1395بدين جهت در اين گستره ،اهمیت حضور زنان به
عنوان نیمی از افراد جامعه نمايان میشود و چنین به نظر میرسد كه اگر حضور
زنان كمرنگ باشد ،موقعیت اقتصادی جامعه متزلزل شود .زنان روستايی نیز به
عنوان قشری از زنان زحمتكش كه همواره در توسعه و تأثیرگذاری در بخش-
های مختلف نقش موثری داشته اند از اين قاعده مستثنی نیستند .ماهیت كار زن
روستايی با كار زن در ساير بخشها تفاوت كلی دارد ،زيرا هم از لحاظ نحوه
عرضه كار و هم از لحاظ میزان و تعداد ساعات كار و كیفیت و همچنین به دلیل
مرارتها و مشکالت دارای آنچنان ويژگیهايی است كه قابل مقايسه با كارهای
صنعتی يا خدماتی نمیباشد(وثوقی .)77: 1367 ،همچنین از ديدگاه توسعه انسانی
نیز "برابری به معنای دسترسی برابر به فرصتها " يکی از اصول چهارگانه آن
همراه با سه اصل پايداری ،بهرهوری و توانمندسازی نیز همین موضوع را بیان می-
كند(برنامه سازمان توسعه ملل متحد .)321 :2116 ،1در عرصه جهانی ،نرخ
مشاركت اقتصادی مردان  75الی  61درصد و زنان حدود  75درصد است كه اين
میزان در كشور ما برای مردان حدود  72درصد ،اما برای زنان اين میزان بسیار
1

- United Nations Development Programme
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پايین تر و در حدود  16درصد است(علی حسینی و نظری .)15:1395 : ،ايران از
لحاظ شاخص توسعه جنسیتی  1/619و رتبه  66در جهان را داراست(سازمان جهان
كار .)291 :1967،1بنابراين بر اين اساس ،كمتوجهی سازمانها و مراكز متولی تهیه
آمارهای رسمی و در نظر گرفتن زنان روستايی به عنوان جمعیت غیرشاغل و خانه-
دار ،موجب پنهان ماندن نقش زنان در اقتصاد خانوار و به تبع آن توسعه روستايی و
كشاورزی گرديده است(لهسايی زاده ،1365 ،ص .)76.از طرفی نگرش مردان
روستايی نسبت به زنان همراه با تحقیر و توهین و يا تبعیض جنسی در افراد جامعه
نسبت به مسائل اقتصاد زنان زمینه برای يک نوع سردرگمی و احساس بیهويتی و
ناامنی در آنان مهیا میكند(خانی و چوبچیان .)139 :1369،از طرفی نبود باور در
جامعه روستايی به نقشها كلیدی زنان و بیتوجهی دستاندكاران برنامههای توسعه
نسبت به روابط و مناسبات جنسیتی موجب میشود كه در اغلب اين كشورها زنان
روستايی عناصری حاشیهای ،غیرفعال و غیر مولد به حساب آمده ،در برخوردداری
از آموزشهای نوين ،توزيع عادالنه درآمد ،ارتباط با بازاركار و در يک كالم ،در
مشاركت و تصمیمگیری در سطوح خرد و كالن ،همچنان در حاشیه قرار
گیرند(همان.)139،
از آن جهت كه ،ابعاد كاركردهای اقتصادی مناطق روستايی كشور با توجه به
شرايط محیط طبیعی ،نوع بهرهبرداری از امکانات و ويژگیهای اجتماعی و
فرهنگی متفاوت است ،از اينرو در هر منطقه نقشآفرينی زنان نیز در ابعاد
اقتصادی با تأثیرگذاری از عوامل مختلف خواهد بود ،لذا هدف از اين پژوهش نیز
بررسی نقش اشتغال زنان در اقتصاد خانوارهای روستايی و اثراتی كه زنان بعنوان
يک بخشی از جامعه در اقتصاد ايفا میكنند ،میباشد .و به دنبال پاسخگوگويی به
اين سواالت میباشد -1جنبههای اشتغال زنان كه به طور غیرمستقیم در اقتصاد
خانوارهای روستايی موثر است چه میباشد؟ مشاركت زنان در كدام بخشهای
اقتصادی گستردهتر میباشد و علت آن چیست؟ آنان تا چه میزان در درآمدزايی و
خوداتکايی اقتصاد خانوارهای روستايی نقش دارند؟

1

-International Labour Organization
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پيشينه تحقيق

هاشمی ( )1367در پژوهش خود به اين نتايج رسید و اظهار می كند كه با وجود
نقش مهم و اساسی زنان روستايی در تولید قالی ،میزان مشاركت آنها در تصمیم
گیريهای مربوط به مصرف درآمد حاصل از فروش قالیها بسیار ناچیز است؛ به
طوريکه در65درصد از خانوادههای روستايی ،مردان در اين مورد به تنهايی تصمیم
میگیرند و فقط در 25درصد از خانوارها ،زنان نقش بیشتری در چگونگی مصرف
درآمد حاصل از فروش قالیهای بافت خودشان را دارند .در6درصد از اين
خانوادهها نیز زن و مرد به طور مشترک دربارهی مصرف درآمد به دست آمده از
فروش قالیها ،تصمیم گیری میكنند.
طبق مطالعات كالنتری( )1362و قلیپور و رحیمیانروز ( ،)1366بروز خوداتکايی
مالی در زنان روستايی به عنوان يکی از اثرات و پیامدهای كسب و كارهای
اقتصادی ،انگیزه ی آنان را برای تداوم اشتغال مؤثر و مفید در كسب و كار افزايش
داده و در نتیجه كاركردهای شغلی آنان در جهت خدمت به خانواده ،اجتماع
روستايی و حتی جامعه ی شهری افزايش میيابد و به تبع آن به طورمستقیم و
غیرمستقیم به رشد اقتصادی جامعه كمک مینمايد .البته براساس مطالعات انجام
شده ،زنانی كه مهارتهای درآمدزا دارند ،در مقايسه با زنان ديگر از كیفیت زندگی
باالتری برخوردارند(يعقوبی فرانی ،و جلیلیان،1393،ص.)96.
الريجانی و شعبانی نژاد ( ،)1369در پژوهشی به بررسی نقش كسب و كارهای
خانگی زنان پرداختند؛ نتايج نشان داد كه رابطهای مثبت و مستقیم میان موقعیت
زنان و توسعه يافتگی كشور وجود دارد و مشاركت زنان به عنوان نیمی از نیروهای
فعال جامعه در فعالیتهای اقتصادی به تحقق توسعه و عدالت اجتماعی منجر می
شود.
توسلی و سعیدی ( ،)1391در تحقیق خود نشان داد كه میزان دسترسی زن و مرد
به منابعی همچون درآمد و تحصیالت میتواند اقتدار به نفع هر يک از آنها را در
خانواده افزايش دهد .همچنین مشاركت زنان در تأمین مخارج خانواده میتواند
اقتدار به نفع زن را در خانواده افزايش دهد
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احمدی و روستا ( )1391در مطالعه خود رابطه بین جنسیت و فرهنگ كار را
بررسی كردند .يافتههای تحلیلی پژوهش آنها نشان داد كه بین جنسیت و فرهنگ
كار تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما بررسی رابطه جنسیت با هر يک از ابعاد
فرهنگ كار نشان می دهد كه زنان در مقايسه با مردان همکاری گروهی بیشتری
دارند.
عباسیان و همکاران ( )1391تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال
زنان در استان سیستان و بلوچستان انجام دادهاند .نتايج به دست آمده نشان داد كه
با وجود پیشرفتهای نسبی طی دهههای گذشته ،میزان فعالیت و اشتغال زنان در
استان نسبت به مردان استان و زنان استانهای ديگر پايینتر است.
تاج و هاشمی( ،)1391در پژوهش خود به اين نتايج رسیدند كه شناخت توان
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
يک برنامه اصولی -آموزشی از مهم ترين پیشنهادهای اصلی اين تحقیق می باشد.
نوری و همکاران ( ،)1392پژوهشی با عنوان تحلیل فضايی شاخصهای عمده
اشتغال زنان در كشور به اين نتیجه رسیدند كه میزان بهرهمندی از شاخصهای
اشتغال زنان در مناطق شمال غرب و شمال شرق ايران مطلوبتر و در مناطق مركزی
(به استثناء استان اصفهان) و جنوبی (جنوب ،جنوب شرق و جنوب غرب) كشور
وضعیت نامطلوبی دارد.
كريمی موغاری و همکاران( )1392به پژوهشی با عنوان عوامل اقتصادی مؤثر بر
اشتغال زنان در ايران پرداختند .كه نتايج پژوهش نشان میدهد كه در دروه مورد
بررسی افزايش درجه توسعه يافتگی كشور و باالرفتن سطح تحصیالت زنان،
بیشترين تاثیر را در افزايش سهم زنان در نیروی كار داشته است.
روش تحقيق

روش تحقیق از جنبه هدف ،كاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی  -همبستگی
است ،زيرا عالوه بر شناخت و توصیف وضعیت موجود و اهمیت نقش اقتصادی
زنان ،به دنبال بررسی روابط و آثار نقشها نیز میباشد .از حیث جمعآوری
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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
موضوع پژوهش  ،شاخص های مختلف گردآوری شده و براساس محتوای
موضوع ،پرسشنامه اولیه طراجی شده است ،اعتبار صوری و محتوای پرسشنامه
توسط تعدادی از استاتید و صاحب نظران تايید و به منظور سنجش پايايی پرسشنامه
استفاده شده است .برای تعیین اعتبار پرسشنامه ،تعداد  31پرسشنامه بین زنان
روستايی توزيع گرديد و ضريب آلفای كرونباخ برای بندهای مختلف پرسشنامه به
ترتیب در بخش مربوط به میزان فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی ،%67
میزان خوداتکايی اقتصادی  ،%67و ساير موارد مربوط به اشتغال زنان  %67بهدست
آمده است.
جدول.1توزيع فراوانی نمونه گرفته شده از روستاهای بخش باجگیران شهرستان قوچان
شماره

نام روستا

كل خانوار

حجم نمونه

1

جوزان

167

72

2

رهورد

132

32

3

بردر

155

36

7

شاهرگ

251

71

5

دربادام

91

22

7

قرجقه

51

12

6

اينچه سابال

91

22

6

حمزه كانلو

21

6

9

شیخکالو

31

11

11

اسالم آباد

157

36

11

اسیبالغ

21

5

12

كالته حاجی

51

12

-

جمع

1222

292

منبع :يافته های تحقیق1396،

پس از جمعآوری اطالعات،كار تجزيه تحلیل اطالعات توسط نرم افزار spss
انجام گرديد و از آزمونهای  tمستقل ،همبستگی پیرسون و اسپیرمن جهت تحلیل-
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های استنباطی استفاده گرديد .جامعه آماری مورد مطالعه شامل زنان خانوار (زنان
متأهل) ساكن بخش باجگیران شهرستان قوچان و روش نمونهگیری طبقه بندی
استفاده شد .به طوری كه تعداد آنها بالغ بر  1222خانوار در نظر گرفته شده است
كه با استفاده از فرمول كوكران و با خطای  1/5درصد  292نمونه پرسشنامه
محاسبه شد و بخاطر رند بود تعداد پرسشنامه  299پرسشنامه به صورت تصادفی بین
خانوارهای روستايی توزيع و پخش گرديده است .واحد تحلیل در مطالعه نیز
سرپرست های خانواره بوده است.
بخش باجگیران يکی از بخشهای دوگانه شهرستان قوچان در استان خراسان
رضوی می باشد .مساحت اين بخش حدود  1233/73كیلومترمربع است (دفتر
سیاسی فرمانداری قوچان .)16:1365،و در حد فاصل عرض جغرافیايی  36/12/6تا
 36/71/9شمالی و  56/12/2تا  56/25/77طول شرقی قرار گرفته است كه طول
متوسط آن از عرض متوسط آن بیشتر است .اين بخش از شمال به جمهوری
تركمنستان ،از غرب به شهرستان شیروان از جنوب و جنوبغربی به بخشهای
مركزی و فاروج و شهرستان قوچان و از شرق به شهرستان درگز محدود میشود.

شکل( :)1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
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يافتههای تحقيق

يافتههای حاصل از پژوهش نشان داد كه  31درصد از زنان مورد مطالعه در رده
سنی  75- 37سالگی قرار داشتهاند و بیشترين تعداد فراوانی را به خود اختصاص
داده بودند .با توجه به میانگین سنی ( 71/6سال) زنان جامعه مورد نظر میتوان
گفت كه اغلب زنان مورد مطالعه كه به نوعی فعالیت اقتصادی دارند تقريباً در سن
میانسالی بوده و نیروی فعال و چشمگیری میباشند.
جدول  .2ساختار سنی زنان روستايی
سن

فراوانی

درصد

از  17تا  25سال

32

11

از  27تا  35سال

69

26

از  37تا  75سال

69

31

از  77تا  55سال

75

22

از  57تا  75سال

31

11

از  77تا  65سال

3

1

جمع كل

299

111

منبع :يافته های تحقیق1396،

يافتههای حاصل از آمار توصیفی نشان داد كه  53درصد(156نفر) از افراد نمونه
بیسواد و در حدود  76درصد (171نفر) آنان باسواد میباشند .كه در اين میان
میزان تحصیالت تمام باسوادان جامعه نمونه در سطح ابتدايی بوده است و در مقاطع
باالتر تحصیلی هیچ موردی وجود ندارد ،كه اين امر به دلیل نبود مدرسه راهنمايی
و باالتر در روستاهای اين منطقه است و برای ادامه تحصیل بايد به شهر باجگیران
بروند ،كه اين امر در مورد زنان كمتر اتفاق میافتد .بررسی وضعیت تکفل زنان
جامعه نمونه تحقیق حاكی از آن است كه سرپرستی  95درصد از خانوارهای
جامعه مورد نظر به عهده مردان و سرپرستی  5درصد آنها به عهده زنان میباشد.
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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بیشتری در اين زمینه میباشد.از نظر بعد خانوار ،میانگین و میانه تعداد فرزندان زنان
روستايی به ترتیب برابر  3/6و  7میباشد .نیمی از جمعیت خانوارها باالی  7نفر و
نیمی پايینتر از  7نفر جمعیت دارد.كه طبق بررسیهای به دست آمده ،زنان در
خانوارهای باالی جمعیتی مشاركت بیشتری برای تأمین معاش دارند.
بررسی وضعیت شغل همسران زنان خانواردر جدول3نشان میدهد كه بیشترين
فراوانی اشتغال مردان سرپرست خانوار به ترتیب در كارگری ،دامداری ،خدمات،
زراعت وباغداری بوده است .شايد بتوان يکی از داليل بیشترين درصد كارگری را
در نبود زمین كافی برای كشت و مالکیت كم خانوارها در داشتن زمین كشاورزی
دانست .همچنین دلیل اصلی داشتن شغلهايی مثل دامداری را نیز میتوان در آب
و هوای مساعد و كوهستانی بودن منطقه برای پرورش دام دانست ،كه بیشترين
اشتغال مردم اين منطقه در اين مورد است.
جدول  .3جدول فراوانی شغل همسران زنان روستايی
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

منبع :يافته های تحقیق1396،

در خصوص عضويت خانوارهای روستايی در سازمانهای حمايتی ،نتايج نشان
میدهد كه بیشترين فراوانی عضويت در كمیته امداد با  31درصد ( 65خانوار)
میباشد كه نشان دهندهی پوشش بیشتر اين نهاد در روستاها به دلیل فقر خانواده-
های روستايی و همچنین پیری و از كارافتادگی سرپرستهای خانوار جامعه نمونه
پژوهش میباشد ،كه مشمول شرايط كمیته امداد میباشند .برطبق جدول ،7
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وضعیت فعالیت زنان در هر يک از زير بخشهای كشاورزی حاكی از آن است
كه بیشترين تعداد زنان در دامداری ( 171نفر) ،با میانگین تعداد ساعت  7/76در
طی روز فعالیت میكنند .كه شايد بتوان دلیل آنرا معیشت غالب اين منطقه
(دامداری) و همینطور تبعیت از شغل همسر و كمک به او بیان كرد .در ساير
موارد نیز به همین دلیل ،باغداری با  96نفر ،میانگین تعداد ساعت 6/73ساعت و
زراعت با میانگین تعداد ساعت  7/57ساعت در طی روز است.
جدول .7تعداد افراد فعال در بخش های كشاورزی و میانگین تعداد ساعت فعالیت هر زن
میانگین تعداد ساعت فعالیت هر زن

بخشهای كشاورزی

تعداد افراد فعال

زراعت

71

7/57

دامداری

171

7/76

باغداری

96

6/73

پرورش ماهی

1

1

ساير موارد

1

1

در طول دوره فعالیت

منبع :يافته های تحقیق1396،

بررسی وضعیت اشتغال زنان در بخش صنايع كه عمدتاً صنايع دستی میباشد،
نشان میدهد كه تنها  6نفر از جامعه نمونه در منزل قالی بافی و  6نفر گلیم و
جاجیم میبافند .دلیل اين امر را شايد بتوان ،عدم حمايت دولت از صنايع دستی و
فراهم آوردن دار قالی برای زنان و همینطور صرف وقت بسیار (حدود  12ساعت
در روز) و درآمد پايین از اين امر است.
جدول .5تعداد زنان فعال در صنايع دستی و میانگین تعداد ساعت فعالیت هر زن و میانگین متراژ بافت
صنايع دستی
قالیبافی
گلیم و
جاجیم

تعداد افراد

میانگین تعداد ساعت

میانگین متراژ

فعال

فعالیت هر فرد

بافت

6

7/66

12/29

6

7

5

منبع :يافته های تحقیق1396،
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فعالیت اقتصادی در بخش خدمات كه بخش اصلی اشتغال رسمی زنان محسوب
میشود و مستقیماً برای خانوار ايجاد درآمد میكند؛ شامل كارگری در بخش
كشاورزی با  95نفر (با میانگین فعالیت  7ماه در سال برای باغداری و7ماه در سال
برای زراعت) ،كارگری در بخشهای تولیدی(مانند قالیبافی و امثال آن) با 57
نفر ،كار دولتی با  7نفر ،و  76نفر هم در ساير موارد مشغول به كارند .علت اصلی
كارگری در بخش كشاورزی را میتوان معیشت غالب روستا،كشاورزی و
فعالیتهای وابسته به آن دانست و همچنین خانوادههايی كه خود مالک زمین
نیستند ،معموالً در زمینهای ديگران در فصل خاص آن مشغول به كار میشوند
نتايج بصورت كلی در جدول  7آورده شده است.
جدول.7تعداد افراد فعال در بخش خدمات و میانگین تعداد ساعت فعالیت هر فرد و میانگین درآمدساالنه
خدمات

تعداد افراد

میانگین تعداد

میانگین درآمد در دوره

فعال

ساعت فعالیت هر

فعالیت(تومان)

فرد
كارگری در بخش كشاورزی

95

6/16

1356611

كارگری در بخشهای تولیدی

57

9/57

3751111

كار دولتی

7

6 /5

1561111

ساير

76

7/13

1617563

منبع :يافته های تحقیق1396،

بر طبق اطالعات به دست آمده دلیل اصلی اشتغال  76درصد (111نفر) از زنان
در بخش مزد بگیر میل شخصی26 ،درصد(56نفر) وضعیت بد مالی 25 ،درصد
( 52نفر) كمک به اقتصاد خانواده و 1درصد (2نفر) نیز به داليل ديگر به ترتیب
بیشترين و كمترين انگیزه برای اشتغال و كسب درآمد را به خود اختصاص داده-
اند .اين نتايج حاكی از آن است كه زنان خود نیز برای كمک به اقتصاد خانواده
داوطلبانه و با میل و اراده خود مشاركت میكنند تا بتوانند زندگی بهتر و در رفاهی
را برای خود و خانواده در كنار همسر فراهم نمايند .در خصوص عواملی كه در
اشتغال زنان تأثیر میگذارد ،يا به آن مربوط است؛ نشان میدهد كه همسران زنان
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شاغل از كار كردن زنانشان رضايت دارند .دلیل اين امر را شايد بتوان رايج بودن
مشاركت زنان روستايی در اقتصاد خانوار و همینطور جدا بودن مشاغل زنانه و
مردانه دانست .در مورد میزان عالقه زنان به شغلشان اكثريت رضايت داشته ،كه
اين امر نشان از انگیزه باالی زنان برای كمک به اقتصاد خانواده است .همچنین در
خصوص موارد مصرف دستمزد زنان كه آنان درآمدشان را بیشتر صرف رفع
نیازهای روزمره منزل(خريد وسايل و نیازهای منزل) میكنند و بعد از آن در جهت
خريد مايحتاج شخصی( نیازهای شخصی خود) و رفع نیاز فرزندان و تعداد كمی
هم درآمد خود را پس انداز میكنند .اين مهم به نوعی نشان دهندهی انگیزه اصلی
اشتغال زنان كه همان كمک به اقتصاد خانواده است ،می باشد .همچنین نتايج نشان
میدهد كه زنان به طور معمول در همه مراحل كشاورزی (زراعت و باغداری)
مشاركت دارند .اما در مرحله برداشت محصوالت كشاورزی به دلیل اينکه در
منطقه كار زنانهای محسوب میشود و همچنین به اين دلیل كه بیشتر در مرحله
برداشت از نیروی كمکی و روز مزدی كمک میگیرند نیروی كار زنان در اين
مرحله بیشتر از ساير مراحل است .فعالیت زنان در زيربخشهای دامداری بیشتر
از ساير بخشهاست .زيرا زنان در خانه اغلب به تولید فراوردههای دامی در درجه
اول و بعد پرورش دام در اين منطقه مبادرت دارند .عموماً تولید فراوردههای دامی
و تولید لبنیات در روستا كاری زنانه است و مسئولیت اين كار با زنان است.
خوداتكايی اقتصادی خانوار

نتايج حاصل از تحقیق نشان میدهد كه اشتغال زنان در خوداتکايی اقتصادی
خانوارها در زمینه میزان وابستگی خانوارها به سازمانهای حمايتی خیلی كم ،میزان
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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درصد زيادی تأثیر داشته است .نتايج نشان میدهد كه اين تأثیر در میزان خريد
لبنیات خیلی بیشتر از ساير بخشها بوده است.
جدول .6جدول فراوانی مربوط به میزان خوداتکايی اقتصادی خانوار
شاخصها
میزان وابستگی به سازمانهای

خیلی كم

كم

متوسط

زياد

خیلی زياد

17

12

1

1

1

حمايتی
میزان خريد لبنیات

11

16

11

56

59

میزان خريد گوشت

32

33

27

32

16

میزان خريد آرد و گندم

11

21

11

11

1

میزان خريد فرش

16

17

3

2

1

میزان خريد میوه و سبزيجات

21

17

1

2

1

میزان خريد علوفه

17

15

16

37

2

منبع :يافته های تحقیق1396،
عوامل موثر در اشتغال زنان

در پرسشی راجع به میزان رضايت همسر از اشتغال زنان در بخش خدمات ،نتايج
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
اشتغال متوسط ،میزان مشاركت در تصمیمگیریهای اقتصادی خانوار زياد ،میزان
تأمین نیازهای اولیه زندگی از درآمد زنان زياد ،میزان عالقه به آموزش در ارتباط
با شغلشان نیز زياد بوده است.
جدول . 6جدول فراوانی مربوط به عوامل موثر در اشتغال زنان
خیلی

شاخصها

كم

متوسط

زياد

خیلی زياد

كم

میزان رضايت همسر از فعالیت های غیر مرتبط با خانواده

1

7

37

91

139

میزان عالقه شما نسبت به شغل

1

27

57

91

29

میزان افزايش درآمد خانواده از اشتغال شما

15

51

69

51

1

میزان مشاركت در تصمیم گیری های اقتصادی خانواده

2

51

77

66

9

میزان تامین نیازهای اولیه زندگی از درآمدتان

2

12

76

76

59

میزان عالقه به آموزش در رابطه با شغل

19

19

26

56

79

منبع :يافته های تحقیق1396،
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انگيزه اشتغال و موارد مصرف دستمزد زنان

اطالعات بهدست آمده از جدول  9نشان میدهد كه دلیل اصلی اشتغال 76
درصد(111نفر) از زنان در بخش مزد بگیر میل شخصی 26 ،درصد(56نفر)
وضعیت بد مالی 25 ،درصد ( 52نفر) كمک به اقتصاد خانواده و  1درصد (2نفر)
نیز به داليل ديگر به ترتیب بیشترين و كمترين انگیزه برای اشتغال و كسب
درآمد را به خود اختصاص دادهاند .نتايج به دست آمده نشان میدهد كه بیشترين
موارد مصرف درآمد به ترتیب صرف نیازهای روزمره منزل(منظورخريد وسايل
مورد نیاز برای منزل) با  76درصد ( 137نفر) ،مايحتاج شخصی (منظور رفع
نیازهای خود) 21درصد ( 71نفر) ،رفع نیاز فرزندان  6درصد( 16نفر) ،پسانداز 2
درصد(3نفر) ،بوده است.
جدول.9جدول فراوانی مربوط به انگیزه اشتغال و موارد مصرف دستمزد زنان
دلیل اصلی اشتغال

فراوانی

درصد

موارد مصرف

فراوانی

درصد

دستمزد زنان
میل شخصی

111

76

نیازهای روزمره منزل

137

76

وضعیت بد مالی

56

26

خريد وسايل منزل

7

3

كمک به اقتصاد

52

25

مايحتاج شخصی

71

21

خانواده
ساير موارد

2

1

رفع نیاز فرزندان

16

6

جمع

212

111

سرمايه گذاری در امر

1

1

تولید
پس انداز

3

2

جمع

213

111

منبع :يافته های تحقیق1396،
فعاليت در مراحل کشاورزی و در بخشهای دامداری

اطالعات حاصل از پژوهش در مورد میزان فعالیت در هر يک از بخشهای
كشاورزی نشان میدهد كه فعالیت زنان در بخش برداشت محصوالت كشاورزی
با  62درصد (131نفر) بیشتر از ساير بخشهای كشاورزی است .در ساير بخشها
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به ترتیب؛ كاشت 11درصد (21نفر) ،فروش محصوالت  3درصد (5نفر) ،داشت 1
درصد (2نفر) ،در طبقه بعد قرار میگیرند .همینطور  9درصد (17نفر) از افراد نیز
در هیچيک از مراحل كشاورزی مشاركت نداشتهاند .بر طبق اطالعات به دست
آمده از جدول ،35زنان در تولید فرآوردههای دامی با  37درصد (66نفر) ،بیش-
ترين فعالیت 22 ،درصد (56نفر) در پرورش دام 7 ،درصد(11نفر) در تعلیف دام
فعالیت دارند .درضمن  71درصد (116نفر) هیچ فعالیتی در اين بخش نداشتهاند.
جدول .11جدول فراوانی مربوط به میزان فعالیت در مراحل كشاورزی و بخش های دامداری
فعالیت در مراحل

فراوانی

درصد

كشاورزی

فعالیت در بخش های

فراوانی

درصد

دامداری

قبل از كاشت

7

2

پرورش دام

56

22

كاشت

23

13

تولید فراورده های دامی

66

37

داشت

2

1

تعلیف دام

11

7

برداشت

13

62

پشم چینی

1

1

فروش محصوالت

5

3

چرای دام

1

1

هیچ كدام

17

9

هیچکدام

116

71

جمع

161

111

جمع

273

111

منبع :يافته های تحقیق1396،

در ادامه بررسی پژوهش بعد از تجزيه و تحلیل ويژگیهای توصیفی پاسخگويان و
سواالت مطرح شده به تجزيه و تحلیل پاسخ به سواالت مطرح شده در پژوهش از
آمارهای استنباطی استفاده شده است تا مشخص شود كدام مولفه های بیشتر تاثیر
گذار در اقتصاد خانوارها را را به دنبال داشت است و مشاركت زنان در كدام
بخش اقتصاد بیشتر است .همان طور كه جدول ( )12نشان میدهد برای بررسی
تفاوت معناداری رتبهای معیارهای به كار گرفته شده از ديدگاه خانوارها بهره
گرفته شده است تا میزان اهمیت آنها مشخص كردد .لذا برای بررسی اين موضوع
از آزمون رگرسیون استفاده شده است .بر اساس نتايج آماری به دست آمده از
ضريب رگرسیون ،بین شاخصهای فردی و اجتماعی(از قبیل سن ،میزان
تحصیالت ،تعداد اعضای خانواده ،شغل همسر ،میزان عالقه زنان نسبت به شغلشان

191

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

و میزان رضايت همسر آنان نسبت به شغلشان) رابطه معنیداری وجود دارد .در گام
اول ضريب رگرسیون  =1/31و ضريب تعیین =1/196

می باشد .از اين رو

میتوان نتیجه گرفت كه  9درصد از كل تغییرات میزان اشتغال زنان در رابطه با
میزان عالقه زنان به شغلشان میباشد .در گام دوم ضريب رگرسیون  =1/71و
ضريب تعیین =1/16

میباشد ،كه  16درصد از كل تغییرات میزان اشتغال زنان

در رابطه با میزان عالقه زنان به شغلشان و شغل همسر آنان میباشد .در گام سوم
ضريب رگرسیون  =1/75و ضريب تعیین =1/21

میباشد ،از اينرو  21درصد

از كل تغییرات میزان اشتغال زنان در رابطه با میزان عالقه زنان به شغلشان و شغل
همسر آنان وسن آنان میباشد .در گام چهارم ضريب رگرسیون  =1/76و ضريب
تعیین =1/23

میباشد .از اينرو میتوان نتیجه گرفت كه  23درصد از كل

تغییرات میزان اشتغال زنان در رابطه با میزان عالقه زنان به شغلشان و شغل همسر
وسن و میزان رضايت همسران آنان میباشد .از اينرو میتوان نتیجه گرفت كه
میزان عالقه زنان به شغلشان و شغل همسر و سن و میزان رضايت همسر از عوامل
موثر بر میزان اشتغال زنان میباشند.يعنی زنان با عالقه و به میل خويش برای
رسیدن به اهداف اقتصادی خانواده تالش میكنند .و همچنین شغل همسر تأثیر
زيادی در انتخاب نوع شغل آنان دارد و معموالً از شغل همسر تبعیت میكنند.
نمونه مورد نظر تقريباً در سنین جوانی و اوايل میانسالی میباشند ،كه اين خود در
میزان اشتغال آنان مؤثر است و توان و انگیزه بیشتری برای كمک دارند .در ارتباط
با میزان رضايت همسر ،نیز نتايج نشان میدهد كه همسران زنان شاغل ،اغلب از
اشتغال زنانشان راضی هستند و اين خود عامل تأثیرگذار برای فعالیت زنان است.
همچنین بر اساس نتايج آماری آزمون  tمستقل در جدول ،12با توجه به مقدار به
دست آمده از آزمون  tكه برابر  1/11میباشد و چون اين مقدار كمتر از 1/15
است يعنی بین میانگین میزان فعالیت زنان در بخش كشاورزی و میانگین میزان
فعالیت زنان در بخش غیركشاورزی اختالف معنیداری وجود دارد ،اين نشان
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دهنده حضور فعال و همیشه فعال زنان دوشادوش همسرانشان در بخش كشاورزی
است.
جدول .11خالصه نتايج رگرسیون میزان اشتغال زنان براساس مشخصات فردی و اجتماعی آنان
متغیرها

گام اول

عدد ثابت
میزان عالقه زنان

ضرايب

ضرايب

رگرسیون

رگرسیون

استاندارد نشده

استاندارد شده

16/13
-1/72

-1/31

آماره
آزمون t
13/57
-7/11

به شغلشان
گام دوم

گام سوم

گام چهارم

pvalue

/11
/111
1

عدد ثابت

21/61

-

13/66

/11

میزان عالقه زنان

-1/36

-1/31

-7/17

/111

همسر
شغل
شغلشان
به
عدد ثابت
میزان عالقه زنان

-1/61
17/62
-1/25

-1/21
-1/26

-3/56
6/12
-3/61

/111
/111
/111
1

به شغلشان
شغل همسر

-1/79

-1/27

-3/29

111

سن

1/167

1/21

2/65

1161/

عدد ثابت

13/97

-

5/67

/111/

میزان عالقه زنان

-1/72

-1/31

-7/15

/111

به شغلشان
شغل همسر

-1/75

-1/226

-3/11

1
112

سن
میزان رضايت

1/161
1/66

1/19
1/17

2/59
2/17

111-1/
1321/
1/

همسر

منبع :يافته های تحقیق1396،

زنان در تمامی مراحل كشاورزی در كنار همسر و يا بهصورت كار بر روی
زمین ديگران ،فعالیت میكنند و میتوان گفت در بخش كشاورزی (مخصوصاً
برداشت محصوالت كشاورزی) ،يکی از نیروهای اصلی در اين بخش را تشکیل
میدهند
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جدول  .12نتايج آزمون  tنمونه های مستقل
شاخص

میانگین

میانگین میزان فعالیت زنان در بخش كشاورزی

6 /6

میانگین میزان فعالیت زنان در بخش غیركشاورزی

3

مقدار
آزمونt
12/69

Pvalue
/11
1

( صنايع و خدمات)

منبع :يافته های تحقیق1396،

نتايج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد كه بین میزان
اشتغال زنان و افزايش درآمد خانوارهای روستايی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.مقدار به دست آمده از آزمون پیرسون برابر  1/112می باشد ،و چون اين
مقدار كمتر از  1/15است؛ يعنی بین میزان اشتغال زنان و افزايش درآمد خانوارهای
روستايی رابطه معنی داری وجود دارد .كه نشان دهنده نقش قابل توجه زنان در
افزايش درآمد خانوارهای روستايی است و نمیتوان اين نقش را ناديده گرفت و
از آن صرف نظر كرد.
جدول -13نتايج آزمون پیرسن
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضريب همبستگی

p-value

پیرسون
میزان اشتغال
زنان

افزايش درآمد

1/221

1/112

خانوارهای روستايی

منبع :يافته های تحقیق1396،

مقدار  p-valueبه دست آمده از آزمون اسپیرمن برابر  1/113میباشد ،چون
اين مقدار كمتر از  1/15است و اين يعنی بین میزان اشتغال زنان و افزايش میزان
خوداتکايی اقتصادی خانوارهای روستايی رابطه معنیداری وجود دارد .به اين معنا
است كه اشتغال زنان باعث كمتر شدن نیازهای مصرفی خانوار به بازار و تأمین اين
نیازها توسط زنان و همچنین كمتر شدن نیاز به حمايت سازمانهای دولتی از قبیل
كمیته امداد ،بهزيستی و غیره میباشد و اين تا حدودی نشاندهنده استقالل خانواده
و كمتر شدن نیاز به كمکهای ديگران ،به واسطه فعالیتهای زنان روستايی است.
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جدول.17نتايج آزمون اسپیرمن
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضريب همبستگی

p-value

اسپیرمن
میزان اشتغال زنان

افزايش میزان خوداتکايی اقتصادی

1/162

1/113

خانوارهای روستايی

منبع :يافته های تحقیق1396،
نتيجهگيری و پيشنهادات

نیروی كار فعال به عنوان عامل كلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن
شناخته شده و موجب بهرهمندی و توسعه جوامع و كشور می شوند .فعالیت زنان
روستايی به عنوان مولد تولید و نیروی كار همواره يکی از مباحث مورد توجه در
زمینه توسعه اقتصادی جوامع روستايی به شمار می رود .بديهی است حضور زنان
در كنار مردان و كار آنان در انجام امور خانه و خانواده بر كسی پوشیده نیست و
به اين ترتیب می توان گفت كه تاريخ اشتغال زنان روستايی از آغاز زندگی
اجتماعی انسان بر روی زمین بوده است .يکی از عوامل بسیار مهم در سنجش
موقعیت زنان روستايی در بخش های اقتصادی ،توان اشتغالزايی آن بخش است.
در روند تولیدات كشاورزی در جامعه روستايی ،زنان روستايی به عنوان عامل
انسانی پیوسته نقشی تعیین كننده دارند .اين نقش با توجه به نوع فعالیت (زراعی،
صنايع دستی و )...به شکل نیروی فکری و ذوقی و به صورت نیروی بدنی در
ساخت و شکل گیری فرآورده های گوناگون اين رشته نمايان می شود .در واقع
مشاركت زنان روستايی در زمینههای مختلف اقتصادی مقوله بسیار مهمی در
افزايش درآمد خانوارهای روستايی و همچنین دستیابی به توسعه واقعی است.
يافتههای تحقیق نشان میدهد كه زنان روستايی عالوه بر انجام كارهای خانهداری
به فعالیتهای كشاورزی ،دامداری ،صنايع دستی ،خريد نیازهای خانواده ،تربیت
فرزندان و  ...نیز میپردازند .به طوریكه با حذف نقش زنان عمالً در محیطهای
روستايی قادر به فعالیت و ادامه زندگی نمیباشند .نقش پنهان زنان در منطقه مورد
مطالعه زمانی نمود بیشتری پیدا میكند كه بین سرشماریهای رسمی ،از جمله؛
سرشماری مركز آمار ايران در مورد فعالیت و اشتغال زنان منطقه ( 3/9درصد)،
يافتههای پژوهش (حدود  61درصد) ،اختالف قابل توجهی وجود دارد .كه حاكی
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از پنهان بودن نقش زنان است و نیازمند توجه جدی و حمايت از اين زنان میباشد.
بنابراين نتايج اين تحقیق را میتوان با يافتههای تحقیقات ديگران از جمله هاشمی
( ،)1367الريجانی و شعبانی نژاد ( ،)1369توسلی و سعیدی ( ،)1391احمدی و
روستا ( ،)1391تاج و هاشمی( ،)1391نوری و همکاران ( )1392مقايسه كرد،
نتايج آنها نشان داد كه رابطه ای مثبت و مستقیم میان موقعیت زنان و توسعه يافتگی
كشور وجود دارد و مشاركت زنان به عنوان نیمی از نیروهای فعال جامعه در
فعالیتهای اقتصادی به تحقق توسعه و عدالت اجتماعی منجر شده است و زمینه را
برای توسعه و كسب و كارهای اقتصادی برای تداوم اشتغال مؤثر و مفید در كسب
و كار شده است .بنابراين می توان اذغان كرد كه نتايج پژوهش حاضر از اعتبار
الزم برخوردار است و نتايج آن را می توان به ساير مناطق مشابه تعمیم داد.در
مجموع با استناد به نتايج پژوهش حاضر و همسوی آن با مطالعات صورت گر ته با
ساير پژوهشگران داخلی می توان چنین عنوان كرد كه پژوهش حاضر دارای اعتبار
قابل توجهی بوده و تايیدكننده را راستای حمايت فعالیت های زنان در منطقه مورد
مطالعه و ساير مناطق مشابه است .لذا با توجه به نقش زنان و اشتغال ايشان در
اقتصاد خانوار و به تبع آن در اقتصاد جامعه و فرايند توسعه روستايی و اهمیت انکار
ناپذير حضور زنان در جامعه روستايی و بر اساس يافتههای تحقیق در محدوده
مورد مطالعه و با در نظر داشتن شناخت حاصله از نوع اشتغال و فعالیتهای زنان
روستايی و عوامل تأثیرگذار برآن ،موارد ذيل به عنوان پیشنهادات عملی و قابل
حصول عنوان میگردد.
-1از آنجايی كه زنان جامعه مورد مطالعه اكثراً بیسواد ( 53درصد) ،يا دارای
سواد ابتدايی هستند ( 76درصد) در نتیجه كمتر با تکنولوژیهای جديد و مهارت-
های فنی و حرفهای آشنايی دارند ،لذا بايد آموزشهايی در جهت سوادآموزی و
آموزشهای كاربردی مانند :تکنولوژیهای جديد ،خانهداری ،صنايع دستی و ...و
آگاهی زنان از حقوق و توانمندیهای خود ،همچنین تقويت روحیه خودباوری و
اعتماد به نفس زنان روستايی و شناساندن اهمیت فعالیتهای اقتصادی آنان از
طريق آموزش تالش شود.
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 -2با توجه به اينكه زنان اين ناحیه در بخش صنايع دستی هم فعالیتهايی دارند و
محصوالت خود را در بازارچه مرزی به فروش میرسانند ،بهتر است دولت با
برگزاری نمايشگاههای ساالنه و تشويق زنان هنرمند و همچنین بهرهگیری از اين
زنان برای آموزش به ساير افراد ،اعطای وام و تسهیالت بانکی ،وامهای خودكفايی
و خود اشتغالی ،از اين زنان هنرمند حمايت نمايد-3.از آنجا كه بیش از نیمی از
زنان اين ناحیه برای آموزش در ارتباط با شغلشان عالقه زيادی نشان دادهاند ،لذا
بهتر است با برگزاری كالسهاس آموزشی مرتبط با حرفه آنان و همینطور با
ايجاد اشتغال جديد و كارآفرينی در جهت شکوفايی استعداد اين زنان و افزايش
سطح دانايی و مهارت ،فقر زدايی اطالعاتی و همچنین فراهم آوردن زمینههای
مشاركت فزاينده برای اين زنان كوشید.
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