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بررسی گرایش زنان روستایی به اشتغال (مورد مطالعه :زنان روستایی
شهرستان نجف آباد)
عامری3

زینب شریفی ،* 1هوشنگ ایروانی 2و ژیال دانشور
تاریخ دریافت 94/12/11:صص 212-232تاریخ پذیرش92/50/22:

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی گرایش زنان روستایی به اشتغال پرداخته است .جامعه آماری این
پژوهش ،زنان روستایی  24 -10سال ساكن در روستاهای شهرستان نجف آباد بود كه با استفاده از
فرمول كوكران ،حجم نمونه برآورد شد و  115نفر از زنان روستایی با استفاده از روش نمونهگيری
تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند .در این مطالعه ،ابزار جمع آوری دادهها ،پرسشنامهی
محقق ساخته بود كه برای روایی ابزار تحقيق ،از روش اعتبار محتوایی استفاده گردید و مورد تأیيد
اساتيد دانشگاه تهران قرار گرفت و پایایی آن با محاسبهی ضریب آلفای كرونباخ ( )α<5/1تأیيد
شد .تجزیه و تحليل دادهها بهوسيلهی نرم افزار  SPSSانجام شد .نتایج تحقيق نشان داد ،گرایش به
اشتغال بيش از نيمی از زنان روستایی متوسط رو به باال بود .همچنين یافتهها نشان داد كه بين
ميزان گرایش گروههای مختلف زنان روستایی به اشتغال بر اساس وضعيت تأهل ،عضویت در
نهادهای روستا ،دریافت وام ،وضعيت اشتغال تفاوت معنیدار وجود نداشت .نتایج تحقيق همچنين
حاكی از آن بود كه بين ميزان مطالعه در روز و نيز نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و گرایش
زنان روستایی به اشتغال ،رابطه ی مثبت معنی دار و بين ميزان مرد ساالری در خانواده و گرایش
زنان روستایی به اشتغال ،رابطهی منفی معنیدار وجود داشت؛ در حالی كه بين ميزان آزادی
تحرك اجتماعی و گرایش آنان به اشتغال ،رابطه معنیدار نبود .افزون بر این ،زنان روستایی 25
سال و پایينتر و نيز زنان روستایی با سطح تحصيالت باالتر گرایش بيشتری به اشتغال داشتند.
 1دانشجوی دكترای توسعه كشاورزی دانشگاه یاسوج
 2استاد و عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی پردیس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 3استادیار و عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی پردیس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
* -نویسنده مسئول مقالهzeinabsharifi@ymail.com :
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واژههای کلیدی :گرایش ،اشتغال ،مردساالری ،زنان روستایی.
مقدمه
یكی از شاخصهای توسعه در هر جامعه ،ميزان رشد و بهره گيری از تواناییها و استعدادهای
نيروی انسانی آن جامعه است ) .(Nakhoda et al, 2014زنان نيمی از نيروی انسانی جامعه هستند و
وضعيت آنان در هر جامعه ای بيانگر ميزان پيشرفت آن جامعه است و اعتالی كشورها در گروی
استفادهی هدفمند از همه ی نيروها و استعدادهای انسانی از جمله زنان است (Nouripour et al,
) .2014مشاركت زنان در امر اشتغال ،یكی از پيامدهای اساسی گسترش توسعهی اقتصادی و
اجتماعی جامعه محسوب میشود ) .(Sharbatian, 2009رسيدن به توسعهی برابر و پایدار در جامعه،
بدون در نظر داشتن نقش و جایگاه زنان روستایی در كشور ،امری دست نيافتنی است & Rezaei
) .)Vadadi, 2014وضعيت فعاليتهای زنان در ایران ،گویای این واقعيت است كه اشتغال زنان
روستایی در وضعيت مناسبی قرار ندارد ،به طوری كه فقط  12درصد از شاغالن روستایی را زنان
تشكيل میدهند كه در مقایسه با ميزان اشتغال متعارف زنان ( 35درصد) پذیرفتنی نيست
( .)Yaghoubi Farani et al, 2014اشتغال زنان روستایی ضمن افزایش درآمد خانواده ،بهواسطهی
كاهش تفاوت و شكاف موجود بين خانوارهای شهری و روستایی ،صرفهجویی در هزینههای توليد
محصوالت زراعی و دامی ،بهبود وضعيت سواد و بهداشت خانواده ،تأمين هزینههای خانوار به عنوان
سرپرست و نيز كاهش مهاجرت به شهرها می تواند زندگی روستایی و در نهایت كل جامعه را تحت
تأثير قرار دهد ( .)Yaghoubi Farani et al, 2015اما قبل از هر گونه تالش برای بهبود وضعيت
اشتغال زنان روستایی ،الزم است ابتدا نگرش و گرایش زنان روستایی به اشتغال بررسی شود.
بنابراین ،در این تحقيق ،بررسی گرایش زنان روستایی به اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
در زمينهی اشتغال زنان و گر ایش زنان روستایی به اشتغال ،مطالعاتی انجام شده است كه در ادامه
به برخی از آنها اشاره میشود .یعقوبی فرانی و همكاران ( )Yaghoubi Farani et al, 2014در
مطالعهای به شناسایی بازدارندههای گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی پرداختند .نتایج آنها
نشان داد كه نگرش زنان روستایی به راه اندازی مشاغل خانگی در حد مطلوبی است.
سواری و همكاران ( )Savari et al, 2014به تحليل نگرش زنان روستایی شهرستان دیواندره
نسبت به اشتغال در بخش صنایع دستی پرداختند .نتایج تحقيق بيانگر این بود كه بيشتر زنان مورد
مطالعه ،نگرش مساعدی نسبت به اشتغال در بخش صنایع دستی نداشتند .نتایج مقایسهی
ميانگين ها نيز نشان داد بين نگرش آنان بر اساس متغيرهای تعداد اعضای خانوار ،استفاده از رسانه-
های ارتباطی ،دریافت آموزش ،درآمد خانوار ،سطح تحصيالت اختالف معناداری وجود داشت .در
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حالی كه بين نگرش زنان روستایی ن سبت به اشتغال در بخش صنایع دستی بر اساس متغير سن و
وضعيت تأهل ،اختالف معناداری وجود نداشت.
تقی بيگی و همكاران ( )Taghibaygi et al, 2014در پژوهشی به بررسی راهكارهای مناسب
توسعهی مشاغل خانگی از دیدگاه زنان روستایی و كارشناسان پرداختند .نتایج مطالعات همبستگی
نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بين عضویت در تشكلها ،سطح تحصيالت زنان و توسعهی
مشاغل خانگی وجود دارد ،در حالی كه بين متغيرهای سن زنان ،وضعيت تأهل و توسعهی كسب
وكارهای خانگی رابطهی معناداری وجود ندارد.
جمشيدی و همكاران ( )Jamshidi et al, 2013در یک مطالعهی موردی به بررسی اثرگذاری
اشتغال زنان مناطق عشایری شهرستان چراداول بر اقتصاد خانوارهای آنها پرداختند .یافتههای
آن ها نشان داد ،كاهش فشار مالی بر سرپرست خانوار ،افزایش پس انداز مالی و آینده نگری ،افزایش
درآمد خانوار ،رفاه مالی و اقتصادی ،امنيت اقتصادی و پيشگيری از مهاجرت مولدان خانواده ،به
ترتيب ،مهمترین دالیل اشتغال زنان عشایر در صنایع دستی بوده است.
آگهی و همكاران ( )Agahi et al, 2012در پژوهشی به بررسی متغيرهای مؤثر بر توسعهی
مشاغل خانگی از دیدگاه زنان روستایی و كارشناسان در شهرستان اسالم آباد غرب پرداختند .نتایج
آنان نشان داد ،از دید زنان ،انگيزهی كسب استقالل بيشتر ،یكی از مهمترین متغيرهایی است كه
باعث توسعهی مشاغل خانگی میشود.
تقوی و سلطانی ) (Taghavi & Soltani, 2009به بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو
به اشتغال در خارج از خانه پرداختند .یافتههای آنها نشان داد ،گرایش زنان دانشجو به اشتغال در
خارج از خانه با انگيزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،خانوادگی و كليشههای جنسيتی آنان
رابطهی مستقيم و معنیداری دارد.
توسلی و رفيعی خونانی ) (Tavassoli & Rafiee Khonani, 2008به بررسی عوامل مؤثر بر
گرایش زنان به اشتغال در خارج از منزل در بين كارمندان زن سازمان بيمهی خدمات درمانی
پرداختند .یافتههای آنها نشان داد ،گرایش زنان به اشتغال خارج از منزل كمتر از حد متوسط
است .همچنين در بين عوامل گرایش به اشتغال ،عامل اقتصادی بيشتر از حد متوسط ،عامل روان
شناختی كمتر از حد متوسط ،عامل اجتماعی نيز كمتر از حد متوسط است.
نوری و علی محمدی ( )Noori & Ali Mohamadi, 2009در پژوهشی به بررسی و تحليل نقش
و چگونگی فعاليتهای اقتصادی زنان روستایی ناحيه روستایی براآن از بخش مركزی شهرستان
اصفهان پرداختند .نتایج آنها نشان داد ،انگيزههای اقتصادی چون كسب درآمد ،كمک به اقتصاد
خانواده و داشتن اشتغال ،در كنار فرصتهای فعاليت در وضع موجود و نظر همسر و خانواده ،مهم-
ترین شاخصهای مؤثر بر فعاليت اقتصادی و چگونگی آن برای زنان منطقهی روستایی براآن است.
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امينی و احمدی شاپورآبادی ( (Amini & Ahmadi Shapourabadi, 2007در پژوهشی ،اشتغال
زنان روستایی در دو شهرستان برخوار-ميمه و فالورجان استان اصفهان و ارزیابی تأثير آن بر
خوداتكایی اقتصادی آنها را بررسی كردهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد كه دليل اصلی اشتغال و
تمایل  94درصد از زنان روستایی نياز مبرم اقتصادی است.
سفيری ( )Safiri, 2001در طرح پژوهشی به بررسی موانع و مشكالت اشتغال زنان و پيامدهای
ناشی از آن پرداخته است .در این پژوهش ،تمایل به كار در هر دو گروه خانهدار و شاغلين سنجيده
شد كه نشان داد  13درصد تمایل به كار داشتند .انگيزهی اكثر آنها اقتصادی بوده ،سپس انگيزه-
های اجتماعی و فرهنگی مطرح شد.
نتایج پژوهش طالبی فر ) (Talebi Far, 2001نشان میدهد هرچه نيازهای مالی خانواده بيشتر
باشد ،به همان ميزان تمایل زنان به اشتغال بيشتر است و هرچه برخورداری از استقالل مالی برای
زنان اهميت بيشتری داشته باشند ،تمایل آنها به اشتغال نيز بيشتر میشود.
با توجه به این كه بررسی گرایش زنان روستایی به اشتغال مد نظر است ،در ادامه ،تعاریف
مربوط به گرایش و نيز برخی نظریات مرتبط با اشتغال زنان اشاره می شود .از نظر لغت شناسی
گرایش دارای دو جزء است كه هر دو به معنای انطباق میباشد .یک جزء آن به معنای استعداد یا
تمایل و بيانگر تناسب ،صالحيت و یا توانایی است و جزء دیگر آن از هنر گرفته شده است كه معنای
اظهار حالت یا اشكال بيان یا مجموعهای از حاالت تجسم شده است (.(Taghavi & Soltani, 2009
در زبان فارسی ،واژهی گرایش و در مواردی نگرش را در برابر انگليسی  attitudeقرار دادهاند .در حال
حاضر گرایش بيشتر به جنبهی ذهنی و روانی فرد اطالق میشود ،هر چند آمادگی برای عمل یا
پاسخ دادن به یک محرك همچنان در این تعریف حفظ شده است ).(Talebi Far, 2001
آیزن و فيش باین ) (Ajzen & Fishbein, 1977اشاره میكنند رفتار در پی زنجيرهای از عوامل
به وجود میآید .حلقهی ماقبل بروز رفتار قصد و نيت به انجام یک رفتار است .به وجود آمدن قصد و
نيت به نوبهی خود تابع دو متغير دیگر است -1 :گرایش به سوی آن رفتار؛  -2هنجار ذهنی .در طی
فرآیند تبدیل گرایش ،فرد انجام یک رفتار را از نظر خودش ارزیابی میكند كه آیا خوب یا بد است.
هنجار ذهنی منعكس كنندهی نفوذ و فشار اجتماعی است كه شخص آن را برای انجام یک كار
(رفتار) احساس و ادراك می كند).(Zaare & Mir Bagheri, 2013
در زمينهی اشتغال زنان میتوان به سه نظریهی فمنيستی ،نوسازی و تضاد اشاره كرد.
فمنيست ها معتقدند كه موقعيت زنان در خانه و خانواده جزئی از سيستم كل اجتماعی است كه
آن ها را تابع مردان ساخته است .مردان از زمانی كه وارد بازار كار می شوند ،معموالً تا هنگام
بازنشستگی ،در نيروی كار باقی میمانند و مشاركت آنان تقریباً تحت تأثير مراحل سيكل زندگی
نيست .در صورتی كه مشاركت زنان ناپيوسته و منقطع است .آنها بارها در طول زندگيشان وارد
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بازار كار شده و الگوی مشاركت آنها تحت تأثير تغييرات در زندگيشان مانند وضعيت تأهل ،تعداد
بچهها و غيره است .معموالً كسانی كه فعاليت اقتصادی منظمی دارند ،زنانی هستند كه یا
تحصيالت عاليه دارند ،یا ازدواج نكرده اند و یا بچه ندارند و اغلب در مشاغلی هستند كه ادامهی
نقش آنان در خانه است مثل تدریس ،پرستاری و غيره .نظریات طرفداران حقوق اجتماعی زنان
نشان میدهد كه چگونه موقعيت زنان در بازار كا ر ،بخشی از سيستم جامع اجتماعی است كه زن
در آن مقام پایينتری دارد ).(Zaare & Mir Bagheri, 2013
بر اساس نظریه ی نوسازی ،رشد تكنيكی ناشی از صنعتی شدن ،باعث تغيير ساخت شغلی،
فرصتهای تحصيلی و تركيب خانواده در اقتصاد پولی میشود .اقتصاد جدید مالزم با صنعتی شدن،
موجب ایجاد صنایع خدمات و رشد مشاغل طبقهی متوسط گردیده كه اشتغال زنان از ویژگیهای
آن است ) .(Azimi, 2001فرآیند نوسازی ،موجب گسترش ارزش های آزادی خواهانه گشته و
ساخت اقتدار طلب جوامع سنتی را به ساخت دموكراتيک و مساوات طلبی جوامع مدرن تبدیل می
كند .این فرایند تأثير جنسيت را خنثی میسازد.
به اعتقاد بسياری از نظریه پردازان ،تضاد سلطهی مردان بر زنان و روابط بين این دو جنس ،در
فرایند توليد شكل گرفته است .بر این اساس ،در جریان تكامل جوامع و تغيير در اشكال توليد،
مردان به روشهای توليدی جدید دست یافته و زنان در خانه برای فرزندزایی و پرورش كودكان
باقی ماندند .غلبه ی مردان زمانی بيشتر شد كه زنان به عنوان دارایی مطمئنی در نظر گرفته شدند
كه می بایست در خانه محبوس و محدود گردند .به اعتقاد مونی و دیگران ،تسلط مداوم مردان به
نظامی نياز دارد كه از نابرابری جنسی حمایت كند).(Mooney et al, 2000
پرسشهای پژوهش
وضعيت زنان روستایی مورد مطالعه از نظر سن ،سطح تحصيالت ،تأهل ،عضویت در نهادهای روستا،
دریافت وام و وضعيت اشتغال چگونه است؟
وضعيت زنان روستایی مورد مطالعه از نظر ميزان مطالعه در روز ،ميزان آزادی تحرك اجتماعی ،نظر
همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و ميزان مرد ساالری در خانواده چگونه است؟
رتبه بندی گرایش زنان روستایی به اشتغال چگونه است؟
ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال چهقدر است؟
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فرضیات پژوهش
بين گروه های مختلف زنان بر اساس وضعيت تأهل ،عضویت در نهادهای روستا ،دریافت وام،
وضعيت اشتغال با ميزان گرایش آنان به اشتغال تفاوت معنیدار وجود دارد.
بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در روز ،ميزان آزادی تحرك اجتماعی ،نظر همسر/پدر نسبت
به اشتغال زن و ميزان مرد ساالری در خانواده رابطه معنیدار وجود دارد.
بين گرایش به اشتغال سطوح سنی مختلف زنان روستایی تفاوت معنیدار وجود دارد.
بين گرایش به اشتغال سطوح مختلف تحصيالت زنان روستایی تفاوت معنیدار وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی این پژوهش در شكل  1به تصویر كشيده شده است.

روش پژوهش
این پژوهش با رویكرد پيمایش و با هدف بررسی گرایش زنان روستایی شهرستان نجف آباد به
اشتغال انجام شده است .جامعه آماری تحقيق شامل  2304نفر از زنان  24 -10سال ساكن در
روستاهای شهرستان نجف آباد استان اصفهان بود كه به منظور برآورد حجم نمونه،
از فرمول كوكران استفاده شد و حجم نمونه  122نفر برآورد شد كه به منظور دقت بيشتر،
به 115نفر افزایش یافت.
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بنابراین  115نفر از زنان روستایی با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی با انتساب متناسب
انتخاب شدند .در این مطالعه برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده شد كه
برای روایی ابزار تحقيق از روش اعتبار محتوایی استفاده گردید و مورد تأیيد اساتيد پردیس
كشاورزی دانشگاه تهران قرار گرفت و پایایی آن با محاسبهی آلفای كرونباخ حاصل از یک مطالعهی
پيش آزمون تأیيد شد .ميزان آلفای كرونباخ محاسبه شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه در
جدول ( )1نشان داده شده است.
منظور از ميزان آزادی تحرك اجتماعی ميزان اختيار مكانهایی است كه زن میتواند به تنهایی
و بدون نظارت شوهر رفت و آمد داشته باشد و با  2گویه (ميزان رفت و آمد به مجالس مذهبی و
مسجد ،دیدن اقوام و دوستان ،خرید از بازار شهر ،مراجعه به خانهی بهداشت ،اماكن زیارتی ،گردش
در شهر ،ادارات دولتی یا مراكز شهر و فروش محصوالت در بازار شهر) در قالب طيف ليكرتی 0
قسمتی (اصالً تا خيلی زیاد  5تا  )0سنجيده شد .همچنين سنجش نظر همسر/پدر نسبت به
اشتغال زن با  4گویه (زن باید همپای مرد در تأمين مخارج بكوشد ،اشتغال زن باعث میشود
وظایف خانوادگی خو د را به خوبی انجام ندهد ،اشتغال زن باعث تضعيف انسجام خانواده میشود و
درآمد حاصل از اشتغال زن میتواند به ثبات اقتصادی خانواده كمک كند) در طيف  0قسمتی
(كامالً مخالف تا كامالً موافق) انجام شد .ميزان مردساالری در خانواده با  2گویه (ميزان تصميم-
گيری بر اساس م شورت بين اعضای خانواده ،تحت سلطه بودن زن توسط مرد ،بهكار بردن گفتار یا
رفتار خشونت آميز توسط مرد ،ميزان دخالت زن و مرد در تصميمگيری ،ميزان حق مخالفت با نظر
مرد ،ميزان تصميماتی كه توسط مرد گرفته میشود و ميزان حق دخالت زن و مرد در امور
خانوادگی) در قالب طيف ليكرتی  0قسمتی (اصالً تا خيلی زیاد  5تا  )0سنجيده شد .البته قابل
ذكر است كه در تمام موارد ذكر شده ،گویههای منفی در جهت عكس نمرهگذاری شده اند .ميزان
گرایش زنان به اشتغال نيز با  25گویه به صورت طيف ليكرتی  0قسمتی (اصالً تا خيلی زیاد  5تا
 )0سنجيده شد .تحليل دادهها با نرم افزار  SPSSانجام شد و از روشهای آمار توصيفی مانند
ميانگين ،انحراف معيار و در آمار استنباطی از ضریب همبستگی پيرسون و آزمونهای مقایسهی
ميانگين  tمستقل و تحليل واریانس استفاده شد.
جدول -9آلفای كرونباخ محاسبه شده برای هر یک از بخشهای پرسشنامه
ردیف

مقیاس

تعدادگویه

آلفای محاسبه شده

1
2
3

ميزان آزادی تحرك اجتماعی
نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن
ميزان مرد ساالری در خانواده

1
4
2

5/19
5/21
5/15
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4

ميزان گرایش زنان به اشتغال

25

5/92

یافتههای تحقیق
پرسش  -9وضعيت زنان روستایی مورد مطالعه از نظر سن ،سطح تحصيالت ،تأهل ،عضویت در
نهادهای روستا ،دریافت وام و وضعيت اشتغال چگونه است؟
بر اساس یافتههای پژوهش ،زنان روستایی مورد مطالعه در محدودهی سنی  10تا  25سال قرار
داشته و ميانگين سنی آنها در حدود  35سال با انحراف معيار  15سال است .از نظر تحصيالت
 33/3درصد در وضعيت بیسوادی و كم سوادی (در حد ابتدایی) قرار گرفته اند 20/2 ،درصد
نمونه ی مورد مطالعه ،تحصيالت در حد راهنمایی و متوسطه داشته و  41/1درصد آنان تحصيالت
دیپلم به باال دارند 12/2 .درصد از افراد مجرد 11/2 ،درصد متأهل و  2/2درصد همسر خود را
ازدست داده یا از همسر خود جدا شدهاند.
بررسی عضویت زنان روستایی در تشكلهای روستایی نشان داد درصد قابل توجهی از زنان،
یعنی  21/9درصد یا به عبارتی  124نفر آنها در هيچ سازمان روستایی عضویت نداشتند و تنها
 02( 31/2نفر) درصد در تشكلهای روستایی عضویت داشتند.
بررسی وضعيت اشتغال زنان روستایی بيانگر آن بود كه  15/5درصد ( 144نفر) نتوانسته بودند
درآمد مستقلی برای خود داشته باشند و تنها  25/5درصد ( 32نفر) درآمد مستقلی برای خود
داشتند .همچنين  20/2درصد ( 132نفر) از زنان روستایی پس اندازی برای خود نداشتند و تنها
 24/4درصد ( 44نفر) توانسته بودند برای خود پس انداز داشته باشند .بررسی وضعيت گرفتن وام
زنان روستایی نيز نشان داد  115نفر ( 21/1درصد) از زنان روستایی نخواسته یا نتوانسته بودند
وامی بگيرند؛ در حالی كه  25نفر (31/9درصد) تا زمان انجام تحقيق وام گرفته بودند.
پرسش  -7وضعيت زنان روستایی مورد مطالعه ،از نظر ميزان مطالعه در روز ،ميزان آزادی تحرك
اجتماعی ،نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و ميزان مرد ساالری در خانواده چگونه است؟
یافتههای این پژوهش نشان داد كه  25/2درصد از زنان روستایی هيچ گونه مطالعهای در روز
ندارند 35/0 .درصد كمتر از یک ساعت و  1/9درصد بيشتر از یک ساعت در روز مطالعه میكنند و
بيشترین ميزان مطالعه آنها  4ساعت در روز است.
بررسی وضعيت ميزان آزادی تحرك اجتماعی زنان روستایی نشان داد ،زنان روستایی بيشترین
ميزان آزادی تحرك اجتماعی را برای رفتن به مجالس مذهبی و مسجد با ميانگين ( 3/02از  )0را
دارند .سپس به ترتيب دیدن اقوام و دوستان با ميانگين ( 2/92از  ،)0خرید از بازار شهر با ميانگين
( 2/42از  ،)0مراجعه به خانه بهداشت با ميانگين ( 2/31از  ،)0اماكن زیارتی با ميانگين ( 2/21از
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 ،)0گردش در شهر با ميانگين ( 1/24از  ،)0ادارات دولتی یا مراكز شهر با ميانگين ( 1/21از  )0قرار
دارند .در نهایت زنان روستایی كمترین ميزان آزادی تحرك اجتماعی را برای فروش محصوالت در
بازار با ميانگين ( 5/22از  )0دارند .به طور كلی ميانگين ميزان آزادی تحرك اجتماعی زنان
روستایی ( 2/29از  )0بوده است .بنابراین می توان گفت ميزان آزادی تحرك اجتماعی زنان
روستایی كمتر از حد متوسط ( )3بوده است.
بررسی نظر همسر/پدر را دربارهی اشتغال زنان نشان داد گویه «درآمد حاصل از اشتغال زن
میتواند به ثبات اقتصادی خانواده كمک كند» با ميانگين ( 3/22از  )0در رتبهی اول ،سپس گویه-
های «اشتغال زن باعث میشود وظایف خانوادگی خود را به خوبی انجام ندهد» با ميانگين (3/41
از  )0و «اشتغال زن باعث تضعيف انسجام خانواده میشود» با ميانگين ( 3/45از  )0قرار گرفتند.
در نهایت ،گویهی «زن باید همپای مرد در تأمين مخارج بكوشد» با ميانگين ( 3/31از  )0در رتبه-
ی آخر قرار گرفت .به طور كلی ميانگين نظر همسر/پدر دربارهی اشتغال زنان ( 3/42از  )0بوده
است .بنابراین نظر همسر/پدر پاسخگویان دربارهی اشتغال زنان باالتر از حد متوسط ( )3بوده است.
بررسی ميزان مرد ساالری در خانواده نيز نشان داد ،گویهی «ميزان تصميماتی كه توسط مرد
گفته میشود» با ميانگين ( 2/02از  )0در رتبهی اول قرار گرفت .سپس به ترتيب ،گویههای
«ميزان تحت سلطه بودن زن توسط مرد» با ميانگين ( 2/53از « ،)0ميزان حق مخالفت با نظر
مرد» با ميانگين ( 1/24از  « ،)0ميزان تصميمگيری بر اساس مشورت بين اعضای خانواده» با
ميانگين ( 1/02از « ،)0ميزان بهكار بردن گفتار یا رفتا» و «ميزان حق دخالت زن و مرد در امور
خانوادگی» با ميانگين ( 1/41از  )0در رتبهی آخر واقع شدند .به طور كلی ميانگين ميزان مرد
ساالری در خانواده ( 1/21از  )0بوده است .بنابراین میتوان گفت ميزان مردساالری در خانوادهی
پاسخگویان پایين بوده است.
پرسش  -3رتبه بندی گرایش زنان روستایی به اشتغال چگونه است؟
بر اساس یافتههای مندرج در جدول ( ،)2بيشترین گرایش زنان روستایی به اشتغال ،به ترتيب
برای كمک به ثبات اقتصادی خانواده ،تربيت بهتر فرزندان ،احساس همدلی بيشتر با همسر/پدر و
برخورداری از سالمت روحی و عاطفی است .از طرف دیگر ،كاهش وابستگی اقتصادی به همسر/پدر
و افزایش محبت و تقدیر همسر/پدر كمترین دالیل زنان برای اشتغال است.
جدول  -7رتبه بندی گرایش زنان روستایی به اشتغال
گویهها

میانگین

تمایل به اشتغال برای كمک به ثبات اقتصادی خانواده

3/41

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

1/12

5/332

رتبه
1
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تمایل به اشتغال برای تربيت بهتر فرزندان
تمایل به اشتغال برای احساس همدلی بيشتر با همسر/پدر
تمایل به اشتغال برای برخورداری از سالمت روحی و عاطفی
تمایل به اشتغال برای شكوفایی استعداد
*عدم تمایل به اشتغال به دليل نداشتن كنترل بر مصرف
درآمد
تمایل به اشتغال برای كاهش احساس كسالت و بيهودگی
تمایل به اشتغال برای داشتن استقالل مالی
تمایل به اشتغال برای باال بردن اعتماد به نفس
تمایل به اشتغال برای تالش در تأمين مخارج همپای
پدر/همسر
*عدم تمایل به اشتغال به دليل جلوگيری از جدایی اعضای
خانواده
*عدم تمایل به اشتغال به دليل جلوگيری از تضعيف كانون
خانواده
*عدم تمایل به اشتغال به دليل جلوگيری از كاهش انسجام
خانواده
*عدم تمایل به اشتغال به دليل وظيفهی مرد بودن كار بيرون
*عدم تمایل به اشتغال به دليل ممانعت خستگی كار بيرون
برای انجام كارهای خانه
*عدم تمایل به اشتغال به دليل ممانعت از انجام وظایف
خانوادگی
تمایل به اشتغال برای داشتن نشاط در زندگی
تمایل به اشتغال برای تصميم گيری بهتر در امور خانه
تمایل به اشتغال برای كاهش وابستگی اقتصادی به همسر/پدر
تمایل به اشتغال برای افزایش محبت و تقدیر همسر/پدر

3/25
3/34
3/32
3/05

1/20
1/24
1/22
1/34

5/342
5/321
5/322
5/312

2
3
4
0

3/29

1/44

5/395

2

3/39
3/02
3/42

1/33
1/39
1/39

5/392
5/394
5/455

2
1
9

3/43

1/31

5/452

15

3/02

1/42

5/453

11

3/43

1/39

5/450

12

3/41

1/42

5/451

13

3/02

1/40

5/411

14

3/35

1/44

5/432

10

3/32

1/41

5/445

12

3/29
3/19
3/12
2/09

1/42
1/42
1/05
1/29

5/443
5/402
5/415
5/202

12
11
19
25

*گویه های منفی در جهت عكس نمره گذاری شده اند .طيف :اصالً = 5تا بسيار زیاد= 0
یافته های استنباطي
پرسش  -2ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال چقدر است؟
به منظور تقسيم بندی گرایش به اشتغال از شاخص تفاوت انحراف معيار از ميانگين
براساس فرمول زیر استفاده شده است )(Rezaei & Zarei, 2014
1
A x  sd
= گرایش باالA
2

(1)ISDM

1
1
sd  B x  sd
2
2
1
Interval of Standard Deviation from the Mean
x
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= گرایش متوسطB
1
x  sd  C
2

= گرایش پایينC

نتایج تقسيمبندی گرایش زنان روستایی به اشتغال درجدول ( )3نشان میدهد ،تنها گرایش به
اشتغال  22/2درصد ( 41نفر) زنان روستایی پایين است ،در حالی كه  31/3درصد ( 29نفر) گرایش
متوسط و  30/5درصد ( 23نفر) از زنان روستایی گرایش باال به اشتغال داشتهاند .بنابراین میتوان
گفت ،گرایش به اشتغال  23/3درصد زنان روستایی متوسط رو به باال است.
جدول  -3توزیع فراوانی زنان روستایی براساس ميزان گرایش آنان به اشتغال
گرایش زنان روستایي به اشتغال

فراواني(نفر)

درصد

درصد تجمعي

پایين
متوسط
باال
جمع

41
29
23
115

22/2
31/3
30/5
155

22/2
20/5
155/5
-

فرضیهی  -9بين گروههای مختلف زنان بر اساس وضعيت تأهل ،عضویت در نهادهای روستا،
دریافت وام ،وضعيت اشتغال با ميزان گرایش آنان به اشتغال ،تفاوت معنیدار وجود دارد.
به منظور مقایسهی ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال بر اساس گروهبندیهای تأهل ،عضویت
در تشكلها ،وضعيت اشتغال ،داشتن پس انداز و وام گرفتن از آزمون  tمستقل استفاده شد .با توجه
به ميانگين میتوان گفت ،دختران مجرد ،زنان روستایی كه در تشكلها عضویت داشته اند ،شاغل
بودهاند ،پس انداز داشتهاند و وام نگرفتند ،گرایش بيشتری به اشتغال داشتهاند .هر چند با توجه به
یافتههای جدول ( ،)4تفاوت معنیداری بين دختران مجرد و زنان متأهل ،كسانی كه در تشكلها
عضو هستند و كسانی كه نيستند ،زنانی كه شاغلند و آنهایی كه شاغل نيستند ،داشتن یا نداشتن
پس انداز ،كسانی كه وام گرفته اند و كسانی كه وام نگرفتهاند ،با گرایششان به اشتغال تفاوت
معنیداری وجود ندارد.
جدول  -2مقایسهی گرایش زنان روستایي به اشتغال بر اساس گروهبندیهای مختلف

میزان

گرایش

زنان به

پارامتری

گروهبندی

اشتغال

متغیر

متغیر

تأهل

عضویت در

گروهها
مجرد
متأهل
بلی

میانگین
23/32
22/22
21/21

انحراف

خطای

معیار

استاندارد

10/91
25/01
19/20

2/95
1/29
2/25

t

سطح
معنيداری

1/212

5/522

5/421

5/245

778

بررسي گرایش زنان روستایي به اشتغال (مورد مطالعه :زنان روستایي شهرستان نجف آباد)
تشكلها
شاغل
داشتن پس
انداز
تاكنون وام
گرفتن

خير
بلی
خير
بلی
خير
بلی
خير

22/12
21/92
22/01
29/15
22/11
22/19
21/49

19/99
10/31
25/21
25/52
19/11
25/49
19/42

1/15
2/02
1/22
3/51
1/29
2/44
1/10

1/241

5/510

5/142

5/399

5/209

5/449

فرضیهی  -7بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در روز ،ميزان آزادی تحرك اجتماعی ،نظر
همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و ميزان مرد ساالری در خانواده رابطهی معنیدار وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه ی بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در روز ،ميزان آزادی تحرك
اجتماعی ،نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و ميزان مرد ساالری در خانواده ،از ضریب
همبستگی پيرسون بهره گرفته شد .نتایج به دست آمده در جدول ( )0نشان میدهد ،ضریب
همبستگی پيرسون بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در روز  5/194با سطح معنی داری
 5/559میباشد .بنابراین رابطهی معنیداری بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در روز وجود
دارد و با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی ،این رابطه مثبت است؛ یعنی زنان روستایی با
ساعت مطالعهی بيشتر ،گرایش باالتری به اشتغال دارند .همچنين ضریب همبستگی پيرسون بين
گرایش به اشتغال و ميزان آزادی تحرك اجتماعی  5/512با سطح معنی داری  5/222است .با
توجه به اینكه سطح معنیداری باالتر از  5/50میباشد ،بنابراین رابطهی معنیداری بين گرایش به
اشتغال و ميزان آزادی تحرك اجتماعی وجود ندارد .افزون بر این ،ضریب همبستگی پيرسون بين
گرایش به اشتغال و نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن  5/252با سطح معنی داری  5/552می-
باشد .بنابراین رابطهی معنیداری بين گرایش به اشتغال و نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن
وجود دارد و مثبت بودن ضریب همبستگی نشان دهندهی مثبت بودن این رابطه است؛ به بيان
دیگر ،زنان روستایی كه همسر/پدر آنان نگرش مثبتی به اشتغال زن دارد ،گرایش باالتری به اشتغال
دارند .در نهایت ،ضریب همبستگی پيرسون ،بين گرایش به اشتغال و ميزان مرد ساالری در خانواده
 -5/212با سطح معنی داری  5/553بهدست آمده است .با توجه به اینكه سطح معنی داری كمتر
از  5/50میباشد ،بنابراین رابطه ی بين گرایش به اشتغال و ميزان مرد ساالری در خانواده از لحاظ
آماری معنی داری است؛ اما منفی بودن ضریب همبستگی نشان دهندهی منفی بودن رابطه می-
باشد .به عبارت دیگر ،زنان روستایی كه ميزان مردساالری در خانوادهی آنان كمتر است ،گرایش
باالتری به اشتغال دارند.

771

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره نخست ،بهار 9318

جدول  -2ضریب همبستگی پيرسون بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در روز ،ميزان آزادی تحرك
اجتماعی ،نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و ميزان مرد ساالری در خانواده
گرایش به

میزان مطالعه

میزان آزادی تحرك

نظر همسر/پدر نسبت

میزان مرد ساالری

اشتغال

در روز

اجتماعي

به اشتغال زن

در خانواده

5/512

**5/252

**-5/212

5/222

5/552

5/553

همبستگی
پيرسون
سطح معنی
داری

**5/194
5/559

** معنی داری در سطح یک درصد
فرضیهی  -3بين گرایش به اشتغال سطوح سنی مختلف زنان روستایی تفاوت معنیدار وجود
دارد.
برای مقایسه ی ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال در بين سطوح سنی مختلف ،از آزمون
تحليل واریانس استفاده شد .نتایج جدول ( )2نشان میدهد كه تفاوت معنیداری در سطح پنج
درصد بين چهار سطح سنی در ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال وجود دارد .براساس نتایج
آزمون دانكن ،جدول ( ) 2سطوح سنی از نظر ميزان گرایش به اشتغال به دو گروه مختلف تقسيم
میشوند .سطوح سنی  31تا  45سال و  21تا  35سال در یک گروه قرار دارند و تفاوت معنی داری
ندارند .در حالی كه سطح سنی  41سال و باالتر با سطح سنی  25سال و پایين تر ،از نظر ميزان
گرایش به اشتغال تفاوت معنی داری دارند .بدین ترتيب كه افراد سطح سنی  25سال و پایين-
ترگرایش بيشتری به اشتغال داشته اند.
جدول  -2نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه مقایسهی سطوح سنی براساس ميزان گرایش زنان
روستایی به اشتغال
مجموع
مربعات
بين گروهها
درون
گروهها
كل

درجه
آزادی

مجذور
میانگین

3902/190

3

1312/232

22005/499

122

321/121

25053/394

129

* معنی داری در سطح پنج درصد

F
41
3/0

معنيداری
sig
*5/512
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جدول  -2نتایج آزمون دانكن گروهبندی سطوح سنی براساس ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال
تفاوت بین گروهها

سطوح سني

فراواني

آزمون

41سال و باالتر

21

25/20

دانكن

 31تا 45سال

44

23/02

23/02

21تا 35سال

21

29/99

29/99

 25سال و كمتر از آن

35

2

1

24/13

معنیداری sig

5/520

5/539

فرضیهی  -2بين گرایش به اشتغال سطوح مختلف تحصيالت زنان روستایی تفاوت معنیدار
وجود دارد.
نتایج بهدست آمده از جدول ( )1نشان میدهد كه تفاوت معنیداری در سطح یک درصد بين
سطوح مختلف سواد در ميزان گرایش به اشتغال وجود دارد .براساس نتایج آزمون دانكن ،جدول
( ) 9سطوح سواد از نظر ميزان گرایش به اشتغال به دو گروه مختلف تقسيم میشود كه درون
گروه ها تفاوتی از نظر ميزان گرایش ندارند .براساس این جدول سطح سواد راهنمایی تا دیپلم و
سطح فوق دیپلم و ليسانس و باالتر ،از نظر ميزان گرایش به اشتغال تفاوت معنیداری ندارند؛ اما
این سطوح با سطح سواد خواندن و نوشتن و ابتدایی از نظر ميزان گرایش به اشتغال تفاوت
معنی داری دارند .بدین ترتيب كه گروه دوم (سطح سواد راهنمایی تا دیپلم و فوق دیپلم و ليسانس
و باالتر) نسبت به گروه اول (سطح سواد خواندن و نوشتن و ابتدایی) گرایش بيشتری به اشتغال
دارند.
جدول  -8نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه مقایسهی سطوح مختلف سواد براساس ميزان گرایش
زنان روستایی به اشتغال
مجموع
مربعات
بين
گروهها
درون

درجه
آزادی

مجذور
میانگین

3241/440

2

1124/222

22204/905

122

322/142

F

معنيداری
sig

/929
4

**5/551
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گروهها
كل

25053/394
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129

**معنی داری در سطح یک درصد

جدول -1نتایج آزمون دانكن گروهبندی سطوح سواد براساس ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال
تفاوت بین گروهها

سطح سواد

فراواني

خواندن و نوشتن و ابتدایی

25

آزمون

راهنمایی تا دیپلم

92

25/03

دانكن

فوق دیپلم ،ليسانس و باالتر

21

21/21

1

معنیداری sig

2

21/12

1/55

5/22

نتیجه گیری
یافتههای پژوهش نشان داد كه ميانگين سنی زنان روستایی مورد مطالعه ،در حدود  35سال با
انحراف معيار  15سال بود 45 .درصد از زنان روستایی مورد مطالعه در سطح دیپلم و بيش از 15
درصد آنان متأهل بودند .بررسی عضویت زنان روستایی در تشكلهای روستایی نشان داد در حدود
 25درصد آنان در هيچ سازمان روستایی عضویت نداشتند .همچنين بررسی وضعيت اشتغال زنان
روستایی بيانگر آن بود كه تنها  25/5درصد آنان درآمد مستقلی برای خود داشتند .افزون بر این،
بيش از  25درصد زنان روستایی پس اندازی برای خود نداشتند و تنها در حدود  45درصد آنان تا
زمان انجام تحقيق وام گرفته بودند.
همچنين نتایج این پژوهش نشان داد كه حدود  25درصد از زنان روستایی هيچ گونه مطالعهای
در روز نداشتند .ب ررسی وضعيت ميزان آزادی تحرك اجتماعی زنان روستایی نشان داد ،به طور كلی
ميانگين ميزان آزادی تحرك اجتماعی زنان روستایی ( 2/29از  )0و كمتر از حد متوسط ( )3به-
دست آمده است .بررسی نظر همسر/پدر را دربارهی اشتغال زنان نشان داد ،ميانگين نظر همسر/پدر
دربارهی اشتغال زنان ( 3/42از  )0و باالتر از حد متوسط ( )3بوده است .بررسی ميزان مرد ساالری

737

بررسي گرایش زنان روستایي به اشتغال (مورد مطالعه :زنان روستایي شهرستان نجف آباد)

در خانواده نيز بيانگر آن بود كه به طور كلی ميانگين ميزان مرد ساالری در خانواده ( 1/21از  )0و
در سطح پایين بوده است.
در بررسی گرایش زنان به اشتغال ،بيشترین گرایش آنان برای كمک به ثبات اقتصادی خانواده،
تربيت بهتر فرزندان ،احساس همدلی بيشتر با همسر/پدر و برخورداری از سالمت روحی و عاطفی
است .مطابق با یافتههای طالبی فر ) ، (Talebi Far, 2001سفيری ( ،)Safiri, 2001امينی و احمدی
شاپورآبادی ( ،)Amini & Ahmadi Shapourabadi, 2007آگهی و همكاران ( )Agahi et al, 2012و
جمشيدی و همكاران ( )Jamshidi et al, 2013نيز دليل اصلی تمایل و اشتغال زنان روستایی نياز
اقتصادی و كسب استقالل بيشتر است.
در تقسيمبندی ميزان گرایش زنان به اشتغال  30درصد زنان دارای گرایش باال ،حدود 45
درصد دارای گرایش متوسط و تنها حدود  20درصد از زنان روستایی گرایش پایين به اشتغال
دارند .بنابراین میتوان گفت ،گرایش به اشتغال بيش از 25درصد زنان روستایی متوسط رو به باال
است .نتایج مطالعهی یعقوبی فرانی و همكاران ( )Yaghoubi Farani et al, 2014نيز نشان داد كه
نگرش زنان روستایی به راه اندازی مشاغل خانگی در حد مطلوبی است .در حالی كه تحقيق سواری
و همكاران ( )Savari et al, 2014نشان داد زنان روستایی نگرش مساعدی نسبت به فعاليت در
بخش صنایع دستی ندارند.
نتيجهی آزمون  tمستقل برای مقایسهی ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال بر اساس گروه-
بندیهای تأهل ،عضویت در تشكلها ،وضعيت اشتغال ،داشتن پس انداز و وام گرفتن نشان داد،
تفاوت معنی داری بين دختران مجرد و زنان متأهل بر اساس گرایش آنان به اشتغال وجود ندارد.
سواری و همكاران ( )Savari et al, 2014نيز در مطالعهی خود به این نتيجه رسيدند كه بين نگرش
زنان روستایی نسبت به اشتغال در بخش صنایع دستی بر اساس وضعيت تأهل ،اختالف معناداری
وجود ندارد .همچنين نتایج پژوهش تقی بيگی و همكاران ( ،)Taghibaygi et al, 2014بين وضعيت
تأهل و توسعه كسب وكارهای خانگی ،رابطهی معناداری وجود ندارد .همچنين نتایج نشان داد،
كسانی كه در تشكلها عضو هستند و كسانی كه نيستند ،زنانی كه شاغلند و آنهایی كه شاغل
نيستند ،داشتن یا نداشتن پس انداز ،كسانی كه وام گرفتهاند و كسانی كه وام نگرفتهاند ،با
گرایششان به اشتغال ،تفاوت معنیداری وجود ندارد .هر چند مقایسهی ميانگين نشان میدهد
كسانی كه وام گرفتهاند ،گرایش كمتری به اشتغال دارند این نشان میدهد ،وام دادن نتوانسته است
منجر به افزایش گرایش زنان روستایی به اشتغال شود .البته یافتهی تقی بيگی و همكاران
( )Taghibaygi et al, 2014نشان داد ،ارتباط مثبت و معناداری بين عضویت در تشكلها و توسعهی
مشاغل خانگی وجود دارد .بنابراین میتواند نشان دهد كه با وجود اینكه تشكلها قابليت بالقوه
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برای افزایش زمينههای اشتغال زنان روستایی دارند ،تشكلها در منطقهی مورد نظر پژوهش حاضر
نتوانستهاند به افزایش گرایش و زمينههای اشتغال زنان روستایی منتهی شوند.
نتایج ضریب همبستگی پيرسون برای بررسی رابطهی بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در
روز ،ميزان آزادی تحرك اجتماعی ،نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و ميزان مرد ساالری در
خانواده ،حاكی از آن بود كه رابطهی مثبت و معنیداری بين گرایش به اشتغال و ميزان مطالعه در
روز وجود دارد؛ در حالی كه رابطهی معنیداری بين گرایش به اشتغال و ميزان آزادی تحرك
اجتماعی زنان روستایی وجود ندارد .افزون بر این ،یافتهها نشان دهندهی وجود رابطهی مثبت
معنی داری بين گرایش به اشتغال و نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن میباشد .نوری و علی
محمدی ( )Noori & Ali Mohamadi, 2009نيز در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند كه نظر
همسر و خانواده ،یكی از مهمترین شاخصهای مؤثر بر فعاليت اقتصادی زنان منطقهی روستایی
براآن است .همچنين رابطه ی بين گرایش به اشتغال و ميزان مرد ساالری در خانواده ،معنیدار ولی
منفی بهدست آمد .این یافته كامالً منطقی به نظر میرسد؛ زیرا هر چه در خانوادهای ميزان مرد
ساالری كمتر باشد ،زنان گرایش و توانایی بيشتر برای فعاليت و مشاركت در اجتماع و همچنين
اشتغال دارند.
مقایسه ی سطوح سنی براساس ميزان گرایش زنان به اشتغال نشان داد كه تفاوت معنیداری،
در سطح پنج درصد ،بين سطوح سنی در ميزان گرایش زنان به اشتغال وجود دارد .بهطوری كه
افراد سطح سنی  25سال و پایينتر گرایش بيشتری به اشتغال دارند.
مقایسه ی سطوح مختلف سواد براساس ميزان گرایش زنان روستایی به اشتغال ،نشان داد كه
افراد با سطح تحصيالت باالتر ،گرایش بيشتری به اشتغال دارند .سواری و همكاران (et al, 2014
 )Savariنيز در تحقيق خود به این نتيجه رسيدند كه زنان روستایی كه از ميزان تحصيالت باالیی
برخوردار هستند ،نگرش مساعدتری نسبت به اشتغال در بخش صنایع دستی دارند .همچنين یافته-
ی تقی بيگی و همكاران ( )Taghibaygi et al, 2014نشان داد ،ارتباط مثبت و معناداری بين سطح
تحصيالت زنان و توسعهی مشاغل خانگی وجود دارد.
به منظور بهبود گرایش زنان روستایی به اشتغال ،پيشنهادهای زیر ارائه میشود:
با توجه به اینكه گرایش به اشتغال بيش از  25درصد زنان روستایی مورد مطالعه ،متوسط رو
به باال است ،پيشنهاد میشود از طریق راههای مختلف مانند تشكيل تعاونیهای زنان در روستا
امكان بهرهگيری از این نيروی عظيم بالقوه فراهم شود.
از آن جا كه تفاوتی بين ميزان گرایش به اشتغال زنان روستایی كه وام گرفتهاند و وام نگرفتهاند
وجود ندارد ،بنابراین الزم است وامهای اشتغال زایی هدفمندتر و با پيگيری مسئولين مربوطه منوط
به استفاده از وام در امور اشتغالزایی صورت گيرد.

) زنان روستایي شهرستان نجف آباد:بررسي گرایش زنان روستایي به اشتغال (مورد مطالعه

732

با توجه به اینكه تفاوتی بين ميزان گرایش به اشتغال زنان روستایی كه در تشكلها عضو
 بنابراین ضروری به نظر میرسد كه تشكلهای منطقه فعال،هستند و آنانی كه نيستند وجود ندارد
تر شوند و تالش شود تا قابليت بالقوهی این تشكل ها برای افزایش زمينهها و گرایش به اشتغال
.زنان روستایی بالفعل گردد
 سال و پایينتر و نيز زنان روستایی با سطح تحصيالت باالتر25 با توجه به اینكه زنان روستایی
 بنابراین الزم است زمينهی ایجاد اشتغال برای این گروه زنان.گرایش بيشتری به اشتغال دارند
. فراهم شود،روستایی كه تحصيل كرده و جوان هستند
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