فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 9317

973

تحلیل و ارزیابی اشتغال زنان در فضاهای شهری با استفاده از مدل
(SWOT-AHPمطالعهی موردی زنان شاغل شهر کاشان در سال )6931
گشول*2

رسول حیدری سورشجانی1و حسین
تاریخ دریافت 94/11/12:صص 171-222تاریخ پذیرش97/24/11:

چکیده
اشتغال زنان در عرصهی فرهنگی و بهخصوص اقتصادی ،تأثیرات مثبت و منفی بسیاری بر
فضاهای شهری دارد .در این مقاله به بررسی و تحلیل نقش اشتغال زنان و اثرات مختلف آن در
فضاهای شهری پرداخته شده است .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها
با مدل ترکیبی  SWOT-AHPانجام شده است که با استفاده از آن به تحلیل نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید و نیز امتیازدهی هرکدام از آنها و تعیین اولویتدهی بین شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی پرداختیم .جامعه آماری این تحقیق را زنان شاغل شهر کاشان تشکیل دادهاند.
با توجه به رویکرد مدلهای تصمیمگیری از نظرات  02تن از نخبگان و کارشناسان مطرح ،بهعنوان
نمونه انتخاب شده است .امتیازدهی شاخصها با طیف ساعتی صورت گرفت که پس از مشخص
شدن امتیاز نهایی تمام شاخصها ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید بهصورت زوجی مقایسه شدند.
نتایج نشان داد که تأثیر اشتغال زنان بر اقتصاد شهری با وزن  24647بیشتر از سایر شاخصها است.
برای تعیین امتیاز نهایی شاخصهای موردنظر در نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید اولویت اول
فرصت ها بودند که درمجموع ارزش تلفیقی باالترین امتیاز را داشتند .مجموع ارزش تلفیقی نقاط
قوت ،1461ضعف  ،1406فرصت ،1441تهدید 1477هستند.
واژه های کلیدی :اشتغال زنان ،اقتصاد و فرهنگ شهری ،فضاهای شهری ،مدل ترکیبی
SWOT-AHP

 -1استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشگاه کاشان
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه کاشان
*نویسنده مسئول مقالهHoseing24@yahoo.com :

971

تحلیل و ارزیابي اشتغال زنان در فضاهای شهری با استفاده از مدل (SWOT-AHPمطالعه-
ی موردی زنان شاغل شهر کاشان در سال )9311

مقدمه
همراه با گسترش شهرها ،تحوالت اجتماعی بسیاری رخ داده است که مشارکت و افزایش حضور
زنان در عرصههای عمومی و اجتماعی ،یکی از آنهاست .دسترسی زنان به خدمات و فضاهای شهری
بهبود یافته ،اما همچنان در شهرهای کمتر توسعهیافته ،این مشکل جدی است .لذا موضوع اشتغال
زنان با شروع حرکتهای دفاع از حقوق زنان در سطوح ملی و منطقهای و بینالمللی ،همواره یکی
از موضوعات موردبحث بوده است( .)Dadandysh, 2008باید گفت که فضاهای شهری فقط دارای
ابعاد و کالبدی فیزیکی نیستند ،بلکه دارای جنبههای اجتماعی و سمبولیکی هستند که خصوصاً به
روابط جنسیتی موجود در ساختار اجتماعی وابستهاند .فضای شهری صحنهای است که نقش
جنسیت در آن حک ،تدوین و شکافته شده است(.)Rennie Short, 2006 Ahmadi et all, 1394
عرصهی عمومی به صحنهای بدل میشود که بازیگران و تماشاگران به ترتیب نقش خود را عوض
میکنند و در اینجا به جای مفهوم فضای شهری در مقیاس شهر بر تصور عمومی مردم(ازجمله
بانوان) از آن فضا منطبق میگردد .در واقع موفق بودن فضای شهری امروزه با توجه به اندازهگیری
زنان و مردان استفادهکننده و تنوع ویژگیهای افرادی که در این فضاها فعالیت میکنند ارزیابی و
بررسی میشود؛ بنابراین اهمیت موضوع با توجه به اینکه در تاریخ شهرسازی همواره طراحی
شهرها بر نیاز مردان مطبق بوده و فارق از توجه به فعالیتهای خاص زنان میباشد ،ضرورت دارد (
 .)Ahmadi et all, 1394در فضاهای عمومی ،زنان باید هوشیار باشند ،آنها در معرض تعرض یا حتی
خطر قرار دارند .زنانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند ،اگر میخواهند که با فضای عمومی
گفتوگوی موفقی داشته باشند ،باید واقعاً باهوش خیابانی شوند (Benard, and E. Schlaffer, 1993
 .)D.دسترسی به فضاهای عمومی میتواند بهعنوان یکی از مهرههای اصلی برحسب بعد فیزیکی
قلمروی عمومی مورد بررسی قرار گیرد که این عامل بایستی هم تسهیل کند و هم بهواسطهی
محیط اجتماعی محدود شود؛ بنابراین یکی از فاکتورهای مؤثر و مانع شونده بهمنظور افزایش
مطلوبیت و انجام تعامالت اجتماعی در یک فضای عمومی ،دسترسی به فضای عمومی بهتنهایی است.
دسترسی به فضاهای عمومی بهتنهایی میتواند بهعنوان یکی از فاکتورهای مؤثر و بازدارنده(مانع)
افزایش مطلوبیت و انجام تعامالت اجتماعی در یک فضای عمومی مطرح شود .دسترسی به انواع
فضای عمومی میتواند به عنوان شاخص پراکندگی فضای عمومی ،اندازهگیری و استفاده شود.
دسترسی و پراکندگی ،بهطور همزمان با اندازهگیری میزان دسترسی فضای عمومی سنجیده
می شود .با قبول این نظر ،موضوع مسافت بین نواحی مسکونی و فضاهای عمومی که با تئوری
حداکثر دسترسی به فضای عمومی و کمترین فاصلهی پیادهروی به هم وابستهاند ،این است که
فضاهای عمومی بایستی با بافت مسکونی همجوارش یکدست و یکپارچه باشد)  .)Talen, 2000در
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اغلب شهرهای بزرگ ایران ،همگام با دسترسی بیشتر زنان به سازمانهای آموزشی (مدارس،
دانشگاهها) ،گرایش آنان به اشتغال چشمگیر بوده ،اما بهرغم مطرحشدن این مقوله در میان برخی
گروهها ،شرایط اجتماعی -فرهنگی جامعه در بسیاری از موارد ،برای این فرآیند آماده نبوده است
( .)Habibi, 1391پژوهشگران فمینیست معتقدند که شهر ،ساختهی مردان است؛ چون زنان در
طراحی و ساخت آن نقش خیلی اندکی دارند و منافع خیلی کمی از محصور بودن در این محیط
ساخته مردان کسب میکنند .به این ترتیب ،حضور زنان در فضاهای شهری را باید با توجهی ویژه
بررسی کرد؛ چه ،این حضور در شرایط مختلفی صورت میگیرد که میتواند هم محدودکننده باشد و
هم تشویقکننده .مسئلهی حضور زنان در عرصههای شهری و دسترسی عادالنه به فضاها و خدمات
شهری در درون رهیافتهایی چون حکمرانی خوب شهری ،شهرسازی انسانگرا و دیدگاههای زن
گرایانه مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است .) .به طورکلی ،زنان در مقایسه با مردان ،در
فضاهای عمومی احساس ناامنی بیشتری دارند؛ خیابانهای شهر ،هنگام شب ،خالی از زنان تنهاست.
حتی هنگام روز ،در نقاط خلوت یا نقاطی که تردد در آنها محدود است ،زنان حضور ندارند
( .)Borumand et al, 1391در کشورهای پیشرفته ،زنان سهم خویش را از اشتغال و مشاغل
حرفهای در سطح وسیعی افزایش دادهاند ،آنچه در این مهم دارای اهمیت است ،وجود حس امنیت
و آرامش امنیت روحی و فیزیکی زنان در جامعه است .تحقق این موضوع در شهرهای کمتر توسعه
یافتهای چون کاشان ،راه درازی در پیش دارد؛ اگرچه بسیاری بر این عقیدهاند که با گسترش
شهرنشینی در یک جامعه ،فرصت ارتقا و بهبود شرایط و برخورداری بیشتری برای زنان از حقوق
اجتماعی فراهم میشود .)Sarokhan & Goudazi, 2009( ،رویکردهایی مانند تکثر نقش ،تضاد
نقش ،حکایت از آن دارند که انتظارات و فشارهای ناشی از ایفای چند نقش توأمان باعث میشود
زنان شاغل از نظر سالمت نسبت به زنانی که فقط به نقشهای سنتی میپردازند ،در وضعیتی
نامطلوبتر قرار گیرند ( .)Ghandehari, 2003در مقابل ،مدلهای دیگری مانند فرضیهی اعتالی
نقش و نظریهی بسط نقش بر این نکته تأکید دارند که اشتغال بهعنوان نقشی جدید که به
نقشهای سنتی زنان اضافه شده ،موجب عزتنفس بیشتر ،استقالل مالی بیشتر و کسب حمایت
اجتماعی گستردهتر میشود ( .)Ahmadniya, 2004واژهی "اشتغال" در زبان فارسی به معنای " به
کاری پرداختن ،مشغول شدن ،به کاری درشدن ،به کاری سرگرم شدن".)Dehkhoda, 1994( ،
شغل یا پیشه ،کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام میشود(.)Giddens, 2010
بهطور معمول ،فعالیت های اقتصادی زنان در بخش رسمی اشتغال نامیده میشود ،که نیروی کارمزد
بگیر دارد .در این بخش زنان از نیروی حمایت قانونی بیشتری برخوردارند .بخش غیررسمی شامل
کارهایی از قبیل کارهای خانگی ،خانهداری ،پرورش فرزند و  ...میشود که اشتغال محسوب
نمیشود ( .)Ghadir, 2006اشتغال زنان در طول تاریخ در دورههایی که خانواده یک واحد اقتصادی
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محسوب میشد ،بهغیراز خانهداری ،در امور کشاورزی ،گلهداری و صنایعدستی؛ دوشادوش مردان
فعالیت کردهاند ( .)Jaralahi, 1995در قرن هجدهم ،با توجه به امکان تحصیالت عمومی ،اشتغال
زنان در خارج از خانه رشد بیشتری پیدا کرد ،درعینحال آخرین سرشماری در سال 11/7 ،1190
درصد زنان ،در مقابل  16/1درصد مردان در کل کشور مشغول به کار بودند .بنابراین در اکثریت
جامعه همان الگوی تقسیمکار وجود دارد و اشتغال زنان محدود بوده است .البته بر اساس آخرین
آمارهای بینالمللی ،نیروی کار در کشورهای توسعهیافته ،حدود نیمی از جمعیت کل است که از
این میزان ،حدود چهل درصد آن را زنان باالتر از  10سال تشکیل میدهند .این آمار در کشورهای
در حال توسعه متفاوت است ،در این کشورها در حدود  42 -02درصد از کل جمعیت را نیروی کار
تشکیل میدهند و از این میزان حدود 22 -42درصد آن به زنان اختصاص دارد(.)Safiri, 2001
در بررسی نرخ مشارکت نیروی کار زنان در یونان ،کوتیس ،)1990(1با توجه به ویژگیهای
کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد که درصد مشارکت زنان تابعی از درصد بیکاری ،درصد
شاغالن بخش کشاورزی ،درصد شهرنشینی ،درصد رشد جمعیت ،سطح آموزش و وضعیت تأهل
است .رشد جمعیت اثر منفی بر نرخ اشتغال زنان دارد و توسعهی شهرنشینی بر مشارکت زنان در
بازار کار میافزاید .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد که اثر تحقیقات بر نرخ مشارکت زنان بستگی به
سطح توسعهی کشور دارد .این تأثیر در مراحل اولیهی توسعه ،منفی است و پس از مدتی ،بهتدریج
مثبت خواهد شد .هر حیطهی کاری ،مناسب حضور زنان نیست و یقیناً دیدگاههای فرهنگی و
اجتماعی حاکم بر ذهن مردم ما (برخالف آنچه در غرب رایج است) ،حضور زنان را در محیطهای
کارگری نامناسب ،منع می کند و نسبت به آن نظر مخالف دارد .بنابراین مکانی را که زن در آن
مشغول به فعالیت است ،باید از هر لحاظ موافق با هنجارهای اسالمی و منطبق با شئونات زن باشد
و این باور عمومی برخی مواقع ایجاب میکند ،به دلیل عدم رضایت شوهر ،زن کار خود را با تمام
عالیق رها کند(  .)Daftar Motaleat & Tahghighat Zanan , 2004افشارنیا و همکاران( ،)1388در
مقالهای تحت عنوان "فضاهای شهری مناسب زنان" ابتدا جایگاه زنان در شهرسازی را معرفی
کردهاند ،سپس کوشیدهاند تا ارتباط زنان بهعنوان بخشی از استفاده کنندگان فضاهای شهری
بهعنوان دستمایه ی طراحی معماران و شهرسازان بررسی گردد و راهکارهایی در بهرهگیری از
مشارکت اجتماعی زنان در بخشهای مسکن ،محیطزیست ،حملونقل ،فضاهای شهری ،معابر و
خیابانها ارائه گردد.
عالوه بر اثرات اقتصادی ،اثرات اجتماعی چون ارتقاء جایگاه زن در جامعه ،توجه به نقش زنان و
افزایش ارتباطات و تعامالت اجتماعی زنان و صیانت از حقوق خود ،از نتایج اثرات اجتماعی و
kottis
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فرهنگی اشتغال زنان است .در طول تاریخ شهر کاشان ،زنان نقش بهسزایی در اقتصاد شهری ایفا
کردهاند که گاهی نقش آنها از نظر اقتصادی تنها به عرصههای شهر محدود نبوده است؛ بلکه با
تولیدات صنایعدستی از جمله فرشبافی ،به اقتصاد ملی نیز کمک قابل توجهی نمودهاند .اگرچه در
دهههای اخیر با رکود صنایع دستی ،اشتغال زنان در بخش سنتی رو به اضمحالل رفته است ،اما
رویهی اشتغال در بخش مدرن تر توسط زنان ،توانسته است سهم مهمی از شاغلین را در سطح شهر
تصاحب نماید .این در حالی است که اشتغال زنان در شهر ،اثرات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی در پی دارد .از نظر اقتصادی زنان میتوانند کمک بسیار زیادی به اقتصاد خانواده بنمایند.
این موضوع در خانوادههای کمدرآمد شدت بیشتری دارد ،چراکه سطح درآمد و مهارت پایین در
این قشر ،اقتصاد خانوار ضعیفی را برای آنان در پی داشته است .لیکن اشتغال زنان عالوه بر اثرات
مثبت خود ،به ذات دارای تهدیدها و ضعفهایی است که در این پژوهش سعی بر آن بوده است که
با استفاده از ک ارشناسان اجتماعی و مطالعات زنان و متخصصان توانمند در این عرصه به شناسایی
نقاط ضعف و قوت ،تهدید و فرصت اشتغال زنان در شهر کاشان پرداخته شود .هدف این تحقیق
شناسایی تحلیل و ارزیابی اشتغال زنان در فضای شهری و شناخت میزان اثرات ابعاد مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اشتغال زنان بر فضای شهر کاشان است.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
این پژوهش از نظر روش توصیفی -تحلیلی است و به لحاظ هدف کاربردی است ..برای
تجزیهوتحلیل اطالعات و ارائه استراتژیها و راهبردهای اشتغال زنان در اقتصاد شهری از دو مدل
کمی و کیفی  SWOTو  AHPاستفاده گردید .بدین منظور ابتدا شاخصهای اصلی توسط
کارشناسان توانمند در حوزهی مطالعات زنان و اقتصاد شهری ،مقایسهی زوجی گردید که با
استفاده از مدل  AHPوزن دهی شدند .در ادامه با استفاده از فن  SWOTنقاط ضعف ،قوت ،تهدید
و فرصت اشتغال زنان در اقتصاد شهری کاشان طبق نظرات کارشناسان استخراج گردید .در ادامه با
استفاده از شاخص AHPاولویتبندی شدند و درنهایت با استفاده از مدلهای راهبردی ذکرشده،
پیشنهاد ها و راهبردهایی ارائه شد .جامعه آماری تحقیق ،جمعیت شاغل زنان شهر کاشان بوده که
برای انجام تحلیل مدلهای کیفی و کمی ،از نظرات  02کارشناس و نخبه در امر اشتغال زنان
استفاده گردید .بررسی تأثیرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اشتغال زنان در شهر ،بحث بسیار
پیچیده ای است که نیازمند شناخت عمیق فضای اقتصادی و اجتماعی شهر و همچنین نقش زنان
در توسعهی این فضا است؛ بنابراین برای جمعآوری نگرشها ،آراء و دیدگاههای متخصصان این امر
از روش مصاحبه استفاده گردید .کارشناسان و نخبگان در حوزههای اشتغال زنان و عدالت اجتماعی
تخصص دارای تخصص هستند که در سازمانهای مرتبط و مراکز دانشگاهی انتخاب گردیدند .برای
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سنجش و مقایسه زوجی متغیرها از مقیاس  9کمیتی معروف به مقیاس ساعتی بهصورت زیر
استفاده شد:
جدول شماره :9مقیاس و طیف ساعتي برای مقایسه متغیرها
امتیاز کیفي

امتیاز کمي

اهمیت مساوی دو معیار اهمیت مساوی دارند.
اهمیت اندکی بیشتر اهمیت یک معیار کمی بیشتر از دیگری است.
اهمیت بیشتر اهمیت یک معیار بیشتر از دیگری است.
اهمیت خیلی بیشتر اهمیت یک معیار خیلی بیشتر از دیگری است.
اهمیت مطلق اهمیت یک معیار مطلقاً ،بیشتر از دیگری است.
اهمیت بینابین هنگامیکه حالتهای میانه وجود دارد.

1
1
0
7
9
2-4-6-1

منبع)Ashkevari, 1385(:

طبق مدل مفهومی تحقیق (شکل شماره ،)1ابتدا ادبیات نظری ،سوابق و منابع مطالعه گردید و
سپس شاخص با روش مصاحبه از بین نمونه مطالعاتی نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و فرصت اشتغال
زنان استخراج میگردد .در ادامه با استفاده از مدل  SWOTو  AHPراهبردهای الزم ارائه میشود.
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نقش اشتغال زنان در اقتصاد و فرهنگ در
فضای شهری

مروری بر سوابق ،منابع و شیوه تحقیق

شاخص های اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي

تحلیل داده ها با استفاده از نظرات نخبگان

ارائه راهبردها در

ارائه و نتایج تلفیق

مدلsowt

در مدلahp

تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج

شکل شماره  :9مدل مفهومي مراحل پژوهش(منبع :نگارندگان)
یافته های پژوهش
اشتغال زنان از نظر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اثرات متفاوتی بر روی فضای شهر دارد که با
استفاده از روش مصاحبه ی عمیق و اعالم نظرات کارشناسان و متخصصان مربوطه نقاط قوت ،ضعف
داخلی ،فرصتها و تهدیدهای خارجی در زمینهی اثرات مختلف اشتغال زنان بر فضای شهر ارائه
گردید .جدول شمارهی  ،2محورهای مدل  SWOTکه طبق نظرات کارشناسان تنظیم گردیده
است.

تحلیل و ارزیابي اشتغال زنان در فضاهای شهری با استفاده از مدل (SWOT-AHPمطالعه-

911

ی موردی زنان شاغل شهر کاشان در سال )9311

جدول شماره  :2ماتریس عوامل داخلي
شاخصها

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی

نقاط قوت S

نقاط ضعف W

 S1افزایش سطح رفاه خانواده
S2افزایش روابط اجتماعی باال
S3افزایش کیفیت زندگی در جامعه
S4افزایش اعتمادبهنفس زنان در جامعه
S5رعایت عفت و حیا نقش مهمی در پوشش
زنان دارد
S6نظم دادن به اوقات فراغت

W1کاهش میل به فرزند دار شدن
W2افزایش نگرانیهای روحی -روانی
W3بیحوصلگی و عدم وقت کافی برای
نیازهای همسر
W4زودرنج و عصبی به دلیل کار تماموقت
W5اشتغال مادر و عدم رسیدگی به امور
فرزندان
W6کاهش حضور زن در خانه و سست شدن
کانون خانواده
W7افزایش مزاحمت در محل کار
W8مناسب نبودن برخی مشاغل با روحیه زنان
W9سرد شدن رابطه فرزندان با مادران شاغل
W10تداخل بین کارخانه و کار بیرون

S7افزایش آزادی بیان زنان
S8افزایش عزتنفس زنان
 S9افزایش شایستگی و خودباوری زنان
 S10تمایل زنان به شرکت در کارهای فرهنگی
 S11باال رفتن احترام و شخصیت زنان
 S12افزایش توسعه درآمدی خانواده
S13کمک به اقتصاد خانواده
 S14استقالل مالی زنان
S15باال بودن قدرت زنان شاغل نسبت به زنان
غیر شاغل
S16افزایش رفاه اقتصادی
S17استقالل اقتصادی

W11تغییر در شیوه مدیریت مناسب در منزل
W12افزایش مصرفگرایی در بین زنان
W13تبعیض جنسیتی در اشتغال و دستمزدها
W14اشتغال زنان دلیل بر بیکاری مردان

منبع :نگارندگان

طبق جدول شمارهی  2عوامل داخلی ،شامل نقاط ضعف و قوت هستند که نقاط قوت ابعاد
مختلف به صورت مجزا ارائه گردیده است .از نظر اجتماعی ،افزایش سطح رفاه خانواده ،افزایش روابط
اجتماعی باال ،افزایش کیفیت زندگی ،افزایش اعتمادبهنفس زنان در جامعه ،رعایت عفت و حیا نقش
مهمی در پوشش زنان دارد .نظم دادن به اوقات فراغت از نظر فرهنگی ،افزایش آزادی بیان،
عزت نفس ،خودباوری ،احترام و اثرات مثبت شخصیتی بر زنان ،از نظر اقتصادی افزایش درآمد و
کمک به اقتصاد خانواده ،استقالل مالی نقاط قوت میباشند که در کنار نقاط قوت ،کاهش باروری،
افزایش نگرانی های روحی ـ روانی ،عدم توجه کافی به فرزندان ( بعد اجتماعی) ،سست شدن کانون
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خانواده ،افزایش مزاحمت برای زنان ،مناسب نبودن برخی از مشاغل ،تداخل کارخانه با بیرون (بعد
فرهنگی) ،افزایش مصرفگرایی ،تبعیض جنسیتی در اشتغال و دستمزدها و بیکاری مردان (بعد
اقتصادی) بهعنوان نقاط قوت معرفی گردیدند.

جدول شمارهی  :3ماتریس عوامل خارجي
شاخص

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی

نقاط فرصتO
 O1افزایش سطح تحصیالت زمینهساز
ارتقای اشتغال زنان
 O2افزایش توانمندسازی زنان در جهت
افزایش کیفیت زندگی
 O3باال بردن امنیت محل کار برای تشویق
زنان به اشتغال
 O4افزایش سطح سواد زمینه مناسبی برای
افزایش درآمد
 O5باال بردن جایگاه اجتماعی زنان در
جامعه
 O6از بین رفتن فرهنگهای نادرست نظیر
مرد نانآور
 O7با از بین رفتن فرهنگ نادرست
خانهنشین شدن زنان
 O8باال بردن سطح دانش و مهارت درآمد
زنان
 O9توانمندسازی زنان برای اشتغال و قدرت
استقالل زنان
 O10با از بین رفتن هنجارهای قدرتمند
پدرساالرانه
 O11افزایش درآمد زنان زمینه و تقلیل فقر
O12بیمه ،گرایش زنان را به اشتغال
افزایش میدهد
O13اشتغال زنان زمینهساز جذب سرمایه
در خانواده است
 O14مشارکت زنان در عرصههای اقتصادی
 O15رضایت شغلی زنان و افزایش کیفیت

نقاط تهدید T

T1کاهش نرخ باروری
T2فشار روحی و اضطراب ناشی از دوری فرزند و
خانواده
T3تغییر در ویژگی زنانه(از دست دادن روحیه
عاطفی)
 T4تأثیر منفی بر روابط زناشویی
T5افزایش طالق به دلیل اختالف

T6افزایش سن ازدواج
T7عدم تأمین نیازهای عاطفی در خانواده
T8عدم ایفای کامل نقش مادری و همسری
T9تغییر در شیوه مدیریت
T10هنجارهای اجتماعی و محدودیت زنان

T11بیمه نبودن اکثر مشاغل زنان و تهدیدات
سالمت
T12با افزایش درآمد مردان مشارکت زنان کاهش
مییابد
 T13تهدید توازن قدرت در خانواده
T14اشتغال زنان قدرت تصمیمگیری مردان را در
حوزههای اقتصادی کاهش میدهد
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زندگی آنها

منبع :نگارندگان

طبق جدول شمارهی 1عوامل خارجی اثرات اشتغال زنان بر شهر ،در سه بعد مختلف اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی عبارتند از :از نظر اجتماعی افزایش سطح تحصیالت زمینهساز ارتقای اشتغال
زنان ،افزایش توانمندسازی زنان در جهت افزایش کیفیت زندگی ،باال بردن امنیت محل کار برای
تشویق زنان به اشتغال ،افزایش سطح سواد زمینه مناسبی برای افزایش درآمد ،باال بردن جایگاه
اجتماعی زنان در جامعه ،از نظر فرهنگی ،از بین بردن فرهنگهای نادرست مرد نانآور خانوار ،از
بین بردن فرهنگ نادرست خانه نشین شدن زنان ،باال بردن سطح دانش و مهارت درآمد بیشتری
زنان ،توانمندسازی زنان برای اشتغال ،از بین رفتن هنجارهای قدرتمند پدرساالرانه ،از نظر اقتصادی
افزایش درآمد زنان و کاهش فقر ،بیمهی زنان شاغل ،جذب و افزایش سرمایه پسانداز خانواده ،در
خانواده ،مشارکت زنان در عرصههای اقتصادی ،رضایت شغلی زنان و افزایش کیفیت زندگی
فرصتهای مطرح شده اشتغال زنان در فضای شهری است.

استفاده از مدل  AHPدر وزن دهي نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
بعد از تعیین ضر ایب اهمیت معیارها توسط کارشناسان ،برتری هر یک از گزینهها در ارتباط با
هریک از معیارها مورد قضاوت قرار میگیرد .از تلفیق ضرایب اهمیت هر معیار یا زیر معیار و هر
گزینه به ازای هر معیار یا زیر معیار ،امتیاز نهایی هر یک از گزینهها تعیین خواهد شد؛ برای این
کار از ((اصل ترکیب سلسله مراتبی)) ساعتی استفاده میشود که با رابطه زیر قابل محاسبه است:
امتیاز نهایی گزینه
= ضریب اهمیت معیارK

امتیاز گزینه در ارتباط با زیر معیار
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که در نتیجه با خروجی مدل  AHPوزن شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به ترتیب
عبارتند از 24111 ،24211 :و  24647طبق شکل شمارهی  2،ابتدا وزن شاخصهای اصلی و سپس
وزن هر شاخص بر وزن زوجی هرکدام از نقاط بهدست میآید.

شکل شماره :2ادغام مدل  SWOTو  AHPمنبع :نگارندگان

با مقایسهی زوجی نقاط قوت و ضعف شاخصهای اجتماعی توسط پرسشنامه نخبگان ،ضریب
اهمیت هر نقطه قوت و یا ضعف به دست آمد که این ضریب اهمیت در ضریب شاخص اجتماعی
ضرب گردیده و ضریب نهایی متغیر بهدست میآید .در بین نقاط قوت رعایت عفت و حیا با ضریب
اهمیت  24277و ضریب نهایی  24216بیشترین اهمیت را دارد؛ همچنین نقطه قوت افزایش اعتماد
به نفس زنان در جامعه ،کمترین اهمیت را از نظر کارشناسان طبق مدل  AHPداشته است .در
زمینه ی نقاط ضعف شاخص اجتماعی کاهش میل به فرزنددار شدن و کاهش باروری زنان بیشترین
اهمیت و نقطهضعف اشتغال مادر و عدم رسیدگی به فرزندان کمترین اهمیت را دارد.
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جدول شمارهی  :1مقایسهی زوجي نقاط ضعف و قوت در شاخص اجتماعي و تعیین ضریب اهمیت
معیارها با میانگین هندسي
شاخص
اجتماعي
قوت
S1
S2
S3
S4
S5
S6

ضریب

ضریب

ضریب

اهمیت

اجتماعي

نهایي

24202
24262
24214
24227
24277
24221

24211
24211
24211
24211
24211
24211

24211
24211
24221
24221
24216
24221

شاخص
اجتماعي
ضعف
W1
W2
W3
W4
W5
-

ضریب

ضریب

ضریب

اهمیت

اجتماعي

نهایي

24207
24241
24247
24241
24222
-

24211
24211
24211
24211
24211
-

24212
24229
24212
24229
24224
-

منبع :نگارندگان
نقاط قوت شاخص فرهنگی ،بیشترین ارزش را افزایش آزادی بیان زنان است که تمایل زنان به
فعالیتهای فرهنگی در مرتبه ی بعدی اهمیت قرار دارد .کمترین ارزش به نقطهی قوت بعد
فرهنگی افزایش شایستگی و روحیه ی خودباوری زنان است .بیشترین اهمیت متغیرهای ضعف بعد
فرهنگی به ترتیب ،کاهش حضور زن در خانواده و سست شدن کانون خانواده ،افزایش مزاحمت در
محیط کار و مناسب نبودن برخی مشاغل با روحیه و جسم زنان تعلق دارد .همچنین
کماهمیتترین متغیر در بین ضعفها سرد شدن رابطهی فرزند با والدین است.

جدول شمارهی  :1مقایسهی زوجي نقاط قوت ضعف در شاخص فرهنگي و تعیین ضریب اهمیت
معیارها با میانگین هندسي
شاخص

ضریب

ضریب

ضریب

شاخص

ضریب

ضریب

ضریب

فرهنگي

اهمیت

فرهنگي

نهایي

فرهنگي

اهمیت

فرهنگي

نهایي

قوت
S1
S2
S3
S4

ضعف
24271
24211
24224
24217

24111
24111
24111
24111

24229
24221
24221
24220

W1
W2
W3
W4

24261
24214
24217
24220

24111
24111
24111
24111

24221
24224
24222
24221
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24221

24221

24111

W5

911
24111

24212

24222

منبع :نگارندگان
طبق جدول شمارهی  ،6استقالل مالی زنان ،باال رفتن قدرت زنان شاغل نسبت به زنان غیر
شاغل و کمک به اقتصاد خانواده به ترتیب با ضریب اهمیت  )S4( 24142 ،)S3( 24171و
 ، )S2(24124بیشترین ارزش را از نظر کارشناسان در بین نقاط قوت دارا هستند .در نقطهی مقابل
آن ،در بین عوامل اقتصادی ،نقاط ضعف برجستهای مشاهده میشود؛ ازجملهی آنها ،افزایش
مصرفگرایی در بین زنان با ضریب اهمیت  ،)S2(24421که از نظر کارشناسان و نخبگان اهمیت
ویژه ای داشته است و همچنین اشتغال زنان دلیلی برای بیکاری مردان با ضریب اهمیت
 ، )S4(24111از نقاط ضعف اساسی در اثرات و پیامدهای اقتصادی اشتغال زنان در فضای شهری
حکایت دارد.

جدول شمارهی  :1مقایسهی زوجي نقاط قوت و ضعف در شاخص اقتصادی و تعیین ضریب اهمیت
معیارها با میانگین هندسي
شاخص

ضریب

ضریب

ضریب

اهمیت

اقتصادی

نهایي

S1
S2
S3
S4
S5

24129
24124
24171
24142
24274

24647
24647
24647
24647
24647

24271
24212
24112
24291
24241

S6

24227

24647

24217

اقتصادی
قوت

شاخص
اقتصادی
ضعف
W1
W2
W3
W4

ضریب

ضریب

ضریب

اهمیت

اقتصادی

نهایي

24271
24421
24216
24111

24647
24647
24647
24647

24247
24261
24221
24216

-

منبع :نگارندگان
عوامل خارجی تأثیرات و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان در فضای شهر،
بر اساس نقاط تهدید و فرصت دسته بندی شده که برای هر بعد ضریب آنها با مدل  AHPبهدست
آمد .طبق جدول شمارهی ،7از نظر اجتماعی ،فرصتها با ضریب اهمیت نسبتاً کم مشاهده
میشوند .بیشترین ضریب اهمیت فرصتها ارتقای جایگاه اجتماعی زنان در جامعه و افزایش سطح
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911

ی موردی زنان شاغل شهر کاشان در سال )9311

تحصیالت زنان است .در بین تهدیدها در این بعد ،افزایش تنشها و اختالفات درون خانواده و
تغییرات روحی و روانی زن شاغل باگذشت زمان ،بیشترین ضریب اهمیت را از نظر کارشناسان در
مقایسهی زوجی داشته است.
جدول شماره  :7مقایسهی زوجي نقاط فرصت و تهدید در شاخص اجتماعي و تعیین ضریب
اهمیت معیارها با میانگین هندسي
شاخص
اجتماعي
فرصت
O1
O2
O3
O4
O5

ضریب

ضریب

ضریب

اهمیت

اجتماعي

نهایي

24272
24244
24262
24211
24216

24211
24211
24211
24211
24211

24210
24229
24211
24224
24221

شاخص
اجتماعي
تهدید
T1
T2
T3
T4
T5

ضریب

ضریب

ضریب

اهمیت

اجتماعي

نهایي

24222
24227
24240
24229
24292

24211
24211
24211
24211
24211

24224
24226
24229
24226
24219

منبع :نگارندگان
جدول شمارهی  1ضریب اهمیت مقایسهی زوجی فرصتها و تهدیدهای مجموعه شاخصهای
فرهنگی را نمایش می دهد .طبق این جدول ،از بین رفتن هنجار قدرتمندانهی پدرساالر در
خانوادهها ،مهمترین نقطهی فرصت برای اشتغال زنان در فضای شهر است که خود با توانمندسازی
زنان در اشتغال و کسب مهارتهای الزم میتواند جایگاه و منزلت فرهنگی اشتغال زنان را باال ببرد.
بیشترین تهدیدها در این عرصه ،عدم تأمین نیازهای عاطفی در خانواده و افزایش سن ازدواج،
بیشترین اهمیت را از نظر کارشناسان داراست.
جدول شمارهی  :1مقایسهی زوجي فرصت و تهدیدها در شاخص فرهنگي و تعیین ضریب اهمیت
معیارها با میانگین هندسي
شاخص فرهنگي
فرصت

ضریب

ضریب

اهمیت

فرهنگي

24226
24226
24226

24111
24111
24111

ضریب
نهایي

شاخص

ضریب

ضریب

فرهنگي

اهمیت

فرهنگي

ضریب
نهایي

تهدید
O1
O2
O3

24221
24221
24221

T1
T2
T3

24211
24217
24221

24111
24111
24111

24224
24220
24221
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O4
O5

24216
24277

24220
24212

24111
24111

T4
T5

917

24224
24214

24111
24111

24221
24222

منبع :نگارندگان
فرصتها و تهدیدهای بعد اقتصادی اشتغال زنان در جدول شمارهی ،9بهخوبی نمایش داده
شده است .بیشترین ضریب اهمیت با  24221متعلق به اشتغال زنان ،فرصتی برای کاهش فقر است.
گرچه تعداد زنان سرپرست خانوار درصد کمی از کل زنان خانهدار را تشکیل میدهند ،لیکن عدم
اشتغال زنان سرپرست خانوار این دسته را در طبقهی فقیر و نیازمند قرار میدهد که آسیبهای
خاص خود را دارا هستند .بنابراین با اشتغال زنان کاهش فقر انتظار میرود .نقطه فرصت بعدی که
ضریب اهمیت باالتری دارد ،اشتغال زنان افرایش سرمایه و پسانداز خانواده را در پی دارد .این نکته
مهم است که زنان در صورت افزایش درآمد بیشتر ،سهم بیشتری در مخارج خانواده خواهند داشت
و در نتیجه مردان بخش عمدهی درآمد خود را پسانداز مینمایند .البته تهدیدهای برجستهای در
عرصه مشاهده میشود از جمله تهدید توازن خانواده که زنان تا حد زیادی وابسته به درآمد مردان
بوده و در نتیجه کاهش قدرت تصمیمگیری مردان در خانواده و افزایش تنشها و اختالفات که
بعضاً آرامش محیط خانواده را برهم میزند.
جدول شمارهی  :1مقایسهی زوجي فرصت و تهدیدها در شاخص اقتصادی و تعیین ضریب اهمیت
معیارها با میانگین هندسي
شاخص
اقتصادی
فرصت
O1
O2
O3
O4
O5

ضریب

ضریب

اهمیت

اقتصادی

24221
24211
24111
24127
24127

24647
24647
24647
24647
24647

ضریب
نهایي
24110
24222
24122
24269
24269

شاخص
اقتصادی
تهدید
T1
T2
T3
T4

ضریب

ضریب

اهمیت

اقتصادی

24269
24240
24101
24170
-

24647
24647
24647
24647

ضریب
نهایي
24240
24229
24227
24111

منبع :نگارندگان
تلفیق وزنهای خروجي مدل  AHPبا مدل SWOT

بعد از مشخص شدن وزن هرکدام از نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و فرصت ارزش نهایی هرکدام از
این گزینهها با ترکیب وزن مدل  AHPبا میزان اهمیت این نقاط در دو سطح اساسی و معمولی
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تحلیل و ارزیابي اشتغال زنان در فضاهای شهری با استفاده از مدل SWOT-
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محاسبه میگردد .طبق جدول شمارهی ،12ارزش نهایی هرکدام از ضعفها و قوتها محاسبه
گردید که در پایان مجموع نقاط قوت برابر با  1461و مجموع نقاط ضعف  1406بهدست آمد .نمرهی
نسبتاً پایین مجموع قوتها حاکی از آن است که اشتغال زنان در وضعیت فعلی دارای قوتهای
مهمی نیست و فاصله ی نزدیکی با نقاط ضعف دارد .این خود به شرایط جامعه برمیگردد که هنوز
زنان را بهعنوان یک نیروی انسانی در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نهادینه نگردیده که
نیاز به مطالعه و برنامهریزی بیشتری را میطلبد ،بنابراین عوامل داخلی در وضعیت فعلی ،کارآیی
الزم را ندارند.
جدول شمارهی  :91ماتریس نهایي عوامل داخلي تحلیل SWOT - AHP
نمره

قوت

ضریب
AHP

رتبه

 S1افزایش سطح رفاه خانواده

24211

4

24244

 S2افزایش روابط اجتماعی باال
 S3افزایش کیفیت زندگی
 S4افزایش اعتماد به نفس زنان در جامعه
 S5رعایت عفت و حیا نقش مهمی در پوشش زنان دارد
 S6نظم دادن به اوقات فراغت
 S7افزایش آزادی بیان زنان
 S8افزایش عزت نفس زنان
 S9افزایش شایستگی و خودباوری زنان
 S10تمایل زنان به شرکت در کارهای فرهنگی
 S11اشتغال زنان باعث باال بردن احترام و شخصیت آنها می شود
 S12افزایش توسعه درآمدی خانواده
 S13کمک به اقتصاد خانواده
 S14استقالل مالی زنان
 S15باال بودن قدرت زنان شاغل نسبت به زنان غیرشاغل
 S16افزایش رفاه اقتصادی
 S17استقالل اقتصادی

24211
24221
24221
24216
24221
24229
24221
24221
24220
24221
24271
24212
24112
24291
24241
24217

4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4

24202
24229
24224
24241
24221
24227
24221
24221
24210
24221
24211
24122
24441
24271
24144
24261

-

1461

 W1کاهش میل به فرزنددار شدن

24212

2

2422

 W2افزایش نگرانیهای روحی -روانی

24229

1

2421

مجموع نقاط قوت

نهایي
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 W3نداشتن حوصله و وقت کافی برای برآوردن نیازهای همسر
 W4زودرنج و عصبی به دلیل کار تماموقت
 W5اشتغال مادر و عدم رسیدگی به امور فرزندان باعث میشود
 W6کاهش حضور زن در خانه و سست شدن کانون خانواده
 W7افزایش مزاحمت در محل کار
 W8مناسب نبودن برخی مشاغل باروحیه زنان
 W9سرد شدن رابطه فرزندان با مادران شاغل به دلیل عدم حضور
مادر در خانه
 W10تداخل بین کار خانه و کار بیرون
 W11تغییر در شیوه مدیریت و نداشتن مدیریت مناسب در منزل
 W12افزایش مصرفگرایی به دلیل اشتغال و باال بودن درامد زنان
 W13تبعیض جنسیتی در اشتغال و دستمزدها
 W14اشتغال زنان دلیل بر بیکاری مردان

911

24212
24229
24224
24247
24261
24221

2
2
2
2
1
1

2422
2422
2421
2429
2426
2422

24216

2

2417

24247
24261
24221
24216
24247

2
2
2
2
2

2429
2402
2420
2417
2429

-

1406

مجموع

منبع :محاسبات نگارندگان
با محاسبهی ترکیب ضریب اهمیت خروجی  AHPبا رتبه  SWOTعوامل خارجی ،این نکته
بهطور برجسته مشخصشده که فرصتها بیشترین امتیاز را با  1441بهدست آوردهاند .اگرچه
تهدیدها با  1477ارزش باالتر از نقاط قوت را دارا هستند؛ لیکن نمره نهایی مجموع فرصتها حاکی
از پتانسیل های باالی اشتغال زنان برای آینده پیش رو است که با تأکید بر فرصتها نقش زنان را
در فضای شهری پررنگتر جلوه داد.
جدول شمارهی  :99ماتریس نهایي عوامل خارجي تحلیل

SWOT - AHP
نمره

ضریب

رتبه

 O1افزایش سطح تحصیالت زمینهساز ارتقای اشتغال زنان

24272

1

2421

 O2افزایش توانمندسازی زنان در جهت افزایش کیفیت زندگی
 O3باال بودن امنیت محل کار برای تشویق زنان به اشتغال
 O4افزایش سطح سواد زمینه مناسبی برای افزایش درآمد
 O5باال بودن جایگاه اجتماعی زنان در جامعه
 O6از بین بردن فرهنگهای نادرست نظیر مرد نانآور خانواده است
 O7بین رفتن فرهنگ نادرست خانهنشین شدن زنان
 O8باال بردن سطح دانش و مهارت درآمد بیشتری را عاید زنان میکند

24244
24262
24211
24216
24226
24226
24226

1
1
1
1
1
1
4

2411
2419
2420
2420
2422
2422
2422

نهایي
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 O9توانمندسازی زنان برای اشتغال به زنان قدرت استقالل از مردان
میبخشد
 O10بین رفتن و تضعیف هنجارهای قدرتمند پدرساالرانه
 O11افزایش درآمد زنان زمینه را برای تقلیل فقر معیشتی فراهم میکند
 O12بیمه گرایش زنان را به اشتغال افزایش میدهد
 O13اشتغال زنان زمینهساز جذب سرمایه در خانواده است
 O14اشتغال زنان مشارکت آنها را در عرصههای اقتصادی فراهم میکند
 O15با رضایت شغلی زنان کیفیت زندگی آنها افزایش مییابد

24216

4

2414

24277
24221
24211
24111
24127
24127

4
4
4
1
4
1

2411
2411
2412
2406
2441
2412

-

مجموع تهدیدها

1441

 T1کاهش نرخ باروری

24222

2

2424

 T2فشار روحی و اضطراب ناشی از دوری فرزند و خانواده
 T3تغییر در ویژگی زنانه(از دست دادن روحیه عاطفی)
 T4اشتغال زنان به دلیل خستگی ناشی از کار تأثیر منفی بر روابط
زناشویی دارد
 T5افزایش طالق به دلیل اختالف زن و مرد بر سر اشتغال زن
 T6افزایش سن ازدواج
 T7عدم تأمین نیازهای عاطفی در خانواده
 T8عدم ایفای کامل نقش مادری و همسری
 T9تغییر در شیوه مدیریت
 T10هنجارهای اجتماعی میتواند توانمندسازی زنان را محدود کند
 T11بیمه نبودن اکثر مشاغل زنان تهدیدی برای سالمت آنها
 T12با افزایش درآمد مردان مشارکت زنان کاهش مییابد
 T13کسب ثروت و درآمد زنان تهدیدی برای توازن قدرت در خانواده
 T14اشتغال زنان و کاهش قدرت تصمیمگیری مردان در حوزههای
اقتصادی
مجموع

24227
24240

2
1

2420
2420

24229

1

2421

24292
24211
24217
24221
24224
24214
24269
24240
24101

2
1
2
1
2
1
2
1
2

2411
2421
2427
2422
2420
2421
2414
2420
2472

24170

2

2410
1477

منبع :محاسبات نگارندگان
شکل شمارهی ،1ارزش نهایی مجموع محورهای چهارگانه  SWOTرا نمایش میدهد که ارزش
نهایی فرصتها بیشترین و بعد از آن با اختالف بسیار زیاد تهدیدها قرار دارد .از نمودار عنکبوتی
این نتیجه حاصل می شود که اشتغال زنان با توجه به ارزش پایین نقاط قوت و عوامل داخلی و
ارزش باالی فرصت ها و عوامل خارجی برای بهبود جایگاه زن در اقتصاد ،جامعه و فرهنگ شهر

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 9317

919

کاشان ،تکیه بر نقاط فرصت شود و برنامهها و راهبردهای متناسب با محوریت پتانسیلها آینده
محور در پیش گرفته شود.

شکل شمارهی :3مجموع نهایي قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای اشتغال زنان در فضای
شهری

تدوین استراتژیها و راهبردها
با استفاده از عوامل داخلی و خارجی و ترکیب و تلفیق آنها چهار نوع راهبرد ارائه میگردد.
راهبردهای  SOیا استراتژیهای رقابتی/تهاجمی ،راهبردهای بازنگری ( ،)woراهبردهای تنوع ()ST
و راهبردهای تدافعی (.)WT
راهبردهای رقابتي یا SO

راهبردهای رقابتی تهاجمی با تمرکز بر نقاط قوت داخلی و فرصتهای بیرونی استوار است .با
توجه به امتیاز پایین نقاط قوت و امتیاز باالی نقاط فرصت ،تأکید بیشتر بر فرصتها نوع
استراتژیها را آیندهنگر مینماید .راهبردهای رقابتی اشتغال زنان در فضای شهری عبارتاند از:
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راهبردهای رقابتي یا SO

راهبردهای رقابتی تهاجمی با تمرکز بر نقاط قوت داخلی و فرصتهای بیرونی استوار است .با
توجه به ا متیاز پایین نقاط قوت و امتیاز باالی نقاط فرصت ،تأکید بیشتر بر فرصتها نوع
استراتژیها را آیندهنگر مینماید .راهبردهای رقابتی اشتغال زنان در فضای شهری عبارتاند از:
 فراهم کردن شرایط و امکانات الزم برای اشتغال زنان افزایش درآمد زنان شاغل و عدالت در پرداخت دستمزدها بیمه شدن زنان شاغل تشویق و ارائه تسهیالتی برای باال بودن سطح تحصیالت زنان توانمندسازی مهارتی زنان در کسبوکار آموزش زنان در مدیریت پسانداز درآمدهای خود و سرمایهگذاری بهینه اینپسانداز مانند بهابازار اوراق بهادار
 نظارت به محیط کار زنان و رعایت تمام استانداردهای موجود نظارت بر کار کارفرمایان در رعایت حقوق زنان شاغلراهبردهای بازنگری یا WO

این راهبردها که به راهبردهای وارسی نیز معروف است با تأکید بر فرصتها سعی بر برطرف
کردن نقاط ضعف داخلی دارد که عبارتند از:
 فراهم کردن امکانات و شرایط کار زنان از نگرانیهای روحی و روانی آنهاکاسته میشود.
 با افزایش درآمد و از بین رفتن فقر ،میل زنان به فرزنددار شدن افزایش مییابد. رعایت قوانین کار ویژهی زنان ،ازجمله مرخصی زایمان یا زمان شیردهیکودکان که میتواند حضور زن را در خانواده بیشتر نماید.
 آموزش شیوههای نوین مدیریت خانه به زنان شاغل محدود کردن زمان کار زنان در ساعات خاصی از روز یا افزایش مرخصیهایساعتی زنان در محیط کار
راهبردهای تنوع یا ST

این راهبردها بر نقاط قوت سعی بر بهبود و برطرف کردن تهدیدهای خارج از سازمان مینماید.
برای خنثی نمودن تهدیدهای اشتغال زنان در فضای شهری ،راهبردهای زیر ارائه میگردد:
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 با افزایش کیفیت زندگی و باال بودن سطح رفاه خانواده ،میل به باروری در زنانافزایش مییابد.
 با افزایش روابط اجتماعی باال و حضور زنان در جامعه ،میل زنان به ازدواجافزایش مییابد.
 با افزایش احساس رضایت زنان در محل کار و با افزایش درآمد آنها و وقتگیرنبودن کار آنها ،زنان از تأمین نیازهای عاطفی در خانواده بر میآیند.
 با افزایش کیفیت زندگی و باال بودن سطح رفاه و نزدیکی محل کار به منزلزنان ،از فشار روحی و اضطرابهای کمتری نسبت به دوری خانواده برخوردارند.
 با افزایش درآمد اشتغال زنان در جامعه و افزایش استقالل مالی و نیمهوقتبودن کار زن ،زنان می توانند هم به ایفای نقش مادری و هم به نقش همسری خود برسند
و کانون خانواده مستحکم شود.
راهبردهای رانشي یا WT

این راهبردها ماهیت رانشی و دفاعی دارد و هدف آن کم کردن ضعفهای داخلی و اجتناب از
تهدیدهای خارجی است که عبارتند از:
 با افزایش میل باروری در زنان از نگرانیهای روحی و روانی آنها نیز کاستهمیشود و میل به فرزنددار شدن در آنها افزایش مییابد.
 با تشویق های اقتصادی و اجتماعی زنان شاغل به فرزنددار شدن در محیط کارمیتوانند نرخ باروری را افزایش دهند.
 تشویق و حمایت زنان شاغل موفق که خود روحیهی زنان شاغل را تقویتمینماید.
 آموزش شیوههای نوین غلبه بر اضطراب در محیط کار برای زنان آموزش و به کاگیری مدیریت صحیح و افزایش حوصله و وقت کافی زنان بهنیازهای عاطفی در خانواده.
 کاهش سن بازنشستگی زنان افزایش تعداد روزهای مرخصی زنان در طول سال نسبت به مردان.بحث و نتیجه گیری
اشتغال زنان اثرات عدیدهای بر فضای شهری میگذارد؛ چراکه فضای شهرهای امروزی همواره
بین سنت و مدرنیته در کشمکش بوده و بحث اشتغال زنان یکی از مباحث پیچیده این کشمکش
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است .از نظر فرهنگی ،اشتغال زنان آن جایگاه درخور را در جامعه نیافته و زنان شاغل با مشکالت
عدیده ای در محیط کار و فضای شهری مواجه هستند .اگرچه در طول تاریخ شهر کاشان ،زنان
همتای مردان به مشاغل خانگی ،ازجمله فرشبافی و دیگر صنایعدستی مبادرت میورزیدند ،لیکن
با تغییر اساسی در مشاغل خانگی و کاهش تدریجی این مشاغل ،ظرفیتی برای اشتغال زنان ،به-
خصوص قشر تحصیل کرده ،در این بخش باقی نمانده است .از نظر اقتصادی ،اشتغال زنان بهمعنای
دسترسی به نیروی کار ارزانتر از مردان ،مطیعتر و صبورتر است؛ چراکه ثابت شده ،زنان مسئولیت
شغلی خود را بر مسئولیت خانوادگی ترجیح میدهند .حفظ کار و استقالل اقتصادی و مالی ،ازجمله
اهداف بلند زنان شاغل است .در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتب با
 ،SWOTبه بررسی و ارائهی استراتژیهای الزم در راستای نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ابعاد
متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اشتغال زنان در فضای شهر کاشان پرداخته شد .فرآیند
تحلیل سلسلهمراتب ،فن منعطف ،قوی و ساده برای تصمیمگیری نخبگان است و در شرایطی
استفاده میگردد که معیارهای تصمیمگیری متنوع و مخالف اولویتبندی و سنجش گزینهها را با
مشکل مواجه ساخته باشد .نتیجهی مقایسهی زوجی و فن فرایند تحلیل سلسلهمراتب از وزن باالی
بعد اقتصادی اشتغال زنان در فضای شهری حکایت دارد ،بهگونهای که بعد اقتصادی با  ،24647بعد
اجتماعی  24211و بعد فرهنگی  24111دارای ضریب اهمیت استاندارد هستند .با توجه به
تحلیلهای مقایسات زوجی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید استراتژیهای اتخاذ مدل ترکیبی
 SWOT-AHPباالترین امتیازها به ترتیب عبارتند از :نقاط فرصت با  ،1441تهدیدها با  ،1477قوت
ها با  1461و ضعفها با  1406بیشترین مجموع ارزشی را دارا میباشند .بر اساس یافتههای این
پژوهش ،زنان سهم بسزایی در افزایش رفاه و سرمایهگذاری اقتصادی در خانوادهها بر عهده دارند.
میتوان گفت ورود زنان به عرصه ی کار و اشتغال ،تأثیرات مثبت و منفی بسیاری بر خانواده و
محیط کار داشته که ازجمله تأثیرات مثبت آن ،افزایش کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه خانواده
و کمک به اقتصاد خانواده و همچنین استقالل مالی زنان در خانواده بوده و ازجمله تأثیرات منفی
اشتغال زنان و حضور آنها در عرصهی کار و محیط بیرون از خانه ،کاهش میلزنان به فرزنددار
شدن و افزایش سن ازدواج آنها و عدم تأمین نیازهای فرزندان و همسر و همچنین افزایش
مصرفگرایی در زنان میشود .نتایج بهدستآمده از استراتژیهای عوامل داخلی و خارجی نشان
می دهد که با فراهم کردن شرایط و امکانات الزم برای اشتغال زنان ،سطح رفاه خانواده افزایش پیدا
میکند و به اقتصاد خانواده کمک میشود و همچنین با افزایش درآمد زنان میل آنها به فرزنددار
شدن بیشتر و با نیمهوقت بودن کار زنان ،آنها میتوانند هم به ایفای نقش مادری و هم نقش
همسری خود رسیدگی کنند و درنتیجه کانون خانواده مستحکمتر میشود.
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با مرور نتایج بهدستآمده میتوان دریافت که تأثیر اشتغال زنان بر اقتصاد شهری بیشتر بوده و
با توجه به تحلیلهایی که در مدل ترکیبی AHP - SWOTصورت گرفته ،این نتیجه بهدست آمد
که برای تعیین امتیاز نهایی شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در نقاط قوت ،ضعف ،فرصت
و تهدید اولویت اول به شاخصی داده میشود که در تحلیلها باالترین امتیاز را داشته باشد که به-
ترتیب اولویت عبارتند از :شاخص اقتصادی ،شاخص اجتماعی ،شاخص فرهنگی .در پایان میتوان
گفت که اشتغال زنان در جامعه ی امروزی ما یک ضرورت بسیار مهم است و علت عمدهی این
ضرورت را میتوان شیوهی مبتنی بر تولید و خودگردان بودن اقتصاد خانواده دانست.
زنان شاغل در دنیای امروز بهخوبی تفهمیم گردند که اشتغال برای آنها مسئولیت دوچندانی
ایجاد می نماید؛ اگرچه تا حد زیادی استقالل اقتصادی ،عزتنفس ،افزایش کیفیت زندگی ،افزایش
درآمد و ....را برای آنها در پی دارد ،لیکن فرصتهای زندگی کردن و لذت بردن و ایفای نقش
مادری و همسرداری را با تهدیدات جدی مواجه میسازد .این خود تنها با ظرفیتسازی فکری،
روحی و عاطفی زن ایجاد میشود که وابستگی زیادی به اطرافیان و خانوادهی وی دارد .بههرحال
اشتغال نقش و حضور مستقیم زن را در جامعه افزایش چشمگیری میبخشد و همچنین حضور وی
را در خانواده کمرنگتر مینماید .اگرچه ماهیت کیفیت فرصتهای اشتغال چشمگیر است ،لکن
زنان محدودیتهای چشمگیری در دستیابی به این فرصتها دارا هستند.
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