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 چكيده 

 يك تگيياف توسعه درجه سنجش جهت معيارها ترينمهم از يكي .باشد مي موجود منابع صحيح از استفاده پايدار توسعه اساسي الزامات از يكي  
 نقش نگرفت نظر در بدون پايدار مطالعات توسعه اي نشان مي دهد توسعه. باشند مي دارا كشور آن در زنان كه است اعتباري و اهميت ميزان كشور،

 هستند. توسعه و رشد براي مهمي عامل زنان كه است داده نشان جوامع از تعداد زيادي در شده انجام مطالعات .نيست در جامعه ممكن  زنان
 .شود يم توجه آن كاربرد به و تئوري نظر از حاضر حال در كه است موضوعاتي جمله از پايدار توسعه در آن كننده تعيين نقش و زنان ازيتوانمندس

 رد زنان قشن بررسي به تحقيق حاضر. مهارتي  مي شود توانمندسازي واز همه مهمتر اقتصادي، روانشناختي، ابعاد توانمندسازي شامل زنان توانمندسازي
 در حاضر الهمق اساس براين پردازد مي) اجتماعي و اقتصادي ابعاد كنار در( پايدار توسعه مهم ابعاد از يكي عنوان به  سازي توانمند بعد از پايدار توسعه

عات كتابخانه ري اطالروش تحقسق از نوع توصيفي ، پيمايشي است كه از طريق گرد آو است آموزي مهارت بعد از پايدار توسعه در زنان نقش بررسي پي
گي مي يكي از مهمترين ابعاد توانمندسازي زنان آشنايي با آموزش مهارتي در زند كه دهد مي تحقيق نشان نتايج اي داده ها را جمع آوري نموده است 

 باشد .
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Abstract  
   Pay One of the basic requirements of sustainable development is the proper use of available 

resources. One of the criteria for assessing the degree of development of a country, the significance of 
women in the country are. Development studies show that sustainable development is not possible 
without considering the role of women in society. Studies in many countries has shown that women are 
an important factor for growth and development Empowerment of women and decisive role in the 
sustainable development of the topics that Now in theory and application to be considered. Empowerment 
of women, including psychological empowerment, economic empowerment and skills are important. The 
present study examines the role of women in sustainable development of the empowerment as an 
important aspect of sustainable development (as well as economic and social aspects) deals Accordingly, 
this paper aims to examine the role of women in sustainable development of the training is Thqsq 
descriptive methods, survey Data collected from the library data is collected The results show that one of 
the most important aspects of women's empowerment is familiar with life skills training. 
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 ه مقدم
 نيدر تأم ندهيهاي آ نسليي را بدون خدشه وارد كردن به توانا ينسل هاي كنون ازهايياي است كه ن توسعه دار،يتوسعه پا 
زنان از  يتوانمندسازاز منابع موجود مي باشد  حياستفاده صح داريتوسعه پا ياز الزامات اساس يكيبرآورده كند.  اجاتشانياحت

و  هياز تغذ يبرخوردار چون فقر، خشونت، عدم يدر موارد ياصل انياست. زنان قربان داريسعه پامهم در تو يها جمله مولفه
حوزه  در ي كهمطالعات دررا در بر دارد. يزنان نفع همگان تيرو توجه به بهبود موقع نيبهداشت مناسب هستند، از ا

محقق  داريزنان توسعه پا يكه بدون توانمند اند تهافيدر زيكشورها ن شتريبشده است، زنان بطور گسترده انجام  يتوانمندساز
ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در ي از مهميك نخواهد شد.

جتماعي، آن كشور دارا مي باشند. اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه ا
چه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان تسريع فرايند توسعه اقتصادي

پرورش فرزندان، اداره  قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.
 با آنان ميهستند كه زنان بطور مستق يمباحث يدر انرژ يياز منابع، صرفه جو حيصح يرو بهره ست،يز طيحفظ مح منزل،امور

 گريد طرف به اهداف توسعه كمك خواهد كرد و از دنيهستند، پس توانمند بودن و توانمند ساختن زنان جامعه در رس مرتبط
 يساختارها گرياز طرف داست  اجتماعي پديده يك زنان توانمندي آنجائيكه از .شودي م انجام زياز جامعه ن يمين يو تعال يترق

نقش  زنان يدر توانمند تواندي كه م ياز عوامل يكيداشته باشد.  يكنندها نييتع نقش تواندي مورد م نيدر ا يموجود اجتماع
 آنان است. يتوانمند برمهارتي  يآموزشها ريداشته باشد، تاثموثري 
 

 بيان مساله
بدون در نظر گرفتن  داريپا توسعه ژهيدهد كه توسعه به و ينشان م ريچند قرن اخ يري طبش يبه روند زندگ ينگاه    

براي رشد و  ياز جوامع نشان داده است كه زنان عامل مهم ادييز . مطالعات انجام شده در تعدادستينقش زنان ممكن ن
و نانوشته ي  مينقش عظ . است دهيبه اثبات رس يگذاري در خانواده به خوب هيآنها در پس انداز و سرما ييتوانا. دتوسعه هستن

و  يهاي محل زيير برنامه نقش زنان در نيكند اما عموماً ا يم نييتب رااز اجتماعات  ارييكشاورزي، بقاي بستربيت و آنها در 
فته شده است  ساختاري خاص در نظر گر ريعادي و فاقد تاث امري هاي روزمره زنان تيگرفته شده است و فعال دهيمنطقه اي ناد

شايد قسمت اعظم آن مربوط به عدم  شده اند. ستهيمنفعل در روند تحوالت بشري نگر يعنوان كنشگران به زنان قتيدر حق
 باشد. نسبت به مردان توانمندي و تفاوت  انها از بعد آموزشهاي مهارتي و فناوري

 
  يواژه توانمندساز يمفهوم فيتعار

 يچند ريارائه شده است. عبارات ز نهيزم نيتوسط پژوهشگران و صاحبنظران درا يانمندسازاز واژه تو يگوناگون فيتعار   
 :رديگيارائه شده را در برم فيموجود در تعار ميمفاه

 .درانجام امور داشته باشند تواننديكه م يعبارت است از شناختن ارزش افراد و سهم يتوانمندساز -
ارزش افزوده در  جاديقادر ساختن آنان به ا يالزم در افراد برا يتهايمجموعه ظرف ادجيا يعني يانسان يروين يتوانمندساز -

 .يو اثربخش ييكه در سازمان به عهده دارند، توأم با كارا يتينقش و مسئول يفايسازمان و ا
 يتهايولقبول مسئ يكه افراد ضمن كنترل خود، آمادگ يو ساخت سازمان به نحو يعبارت است از طراح يتوانمندساز -

 .داشته باشند زيرا ن يشتريب
 .به بهبود مستمر در عملكرد سازمان لين يافراد برا يستگيو شا تيعبارت است از توسعه و گسترش قابل يتوانمندساز -
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در انجام  رتيداشتن بص ل،يو تحل صياز قوه تشخ شتريافراد در استفاده ب ييتوانا يعبارت است از ارتقا يتوانمندساز -
 .گذارديآنها اثر م يكه بر زندگ ييهاميو مشاركت كامل در تصم انشيكارها

 .زيشگفت انگ يكسب دستاوردها يافراد برا يدرون يروهايعبارت است از آزاد كردن ن يتوانمندساز -
 

 داريتوسعه پا
فاوت ها، تنوع ت نيشده است. ا ريتفس درك و ف،يدركشورهاي مختلف به روش هاي گوناگون تعرمفهوم توسعه پايدار     
 .كند يرا منعكس م ياسيس  و ياقتصادي، اجتماع ،يطيمح ستيز طيدر شرا
 

  زنان اشتغالشاخص 
درصد مردان و در  60درصد، در كشورهاي توسعه نيافته  80شاخص توسعه انساني براي زنان در كشورهاي توسعه يافته    

ت در كشورهاي توسعه نيافته نشان مي دهد كه در كشورهاي درصد مردان مي باشد. بررسي علل اين تفاو 61ايران شاخص، 
كه در كشورهاي توسعه نيافته عالوه بر توسعه يافته بيشتر اين تفاوت ناشي از ميزان اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالي

 .هاي مربوط به بازار كار، تفاوت در تعليم و تربيت، بهداشت و تغذيه نيز به چشم مي خوردتفاوت
 

 زنان يتوانمندساز يها هيرنظ
 بيپنج مرحله را كه به ترت ديزنان با يتوانمندساز يپردازان در امور زنان، كه معتقد است برا هياز نظر يكيالنگه،  سارا   
 و درآمد هيزنان مانند تغذ يكرد. در مرحله رفاه، رفاه ماد يباشد، ط يمشاركت و كنترل م ،يآگاه ،يرفاه، دسترس شامل
 زنان ،ي. در مرحله دسترسرديگ يزنان و مردان مد نظر قرار م نيب ضيرفع تبع ،يمرحله از توانمندساز نيشود. در ا يم يبررس

  را ممكن  ديتول مهارت زا كه استخدام و يمولّد درآمد، خدمات آموزش ها ي، كارها)هيكار، سرما ن،يزم( ديبه عوامل تول ديبا
كه مشكالت آن ها  دهند صيتشخ ديزنان با ،يداشته باشند. در مرحله آگاه يسمحصول و دسترنج خود دستر يسازد و حت يم

است.  رييبوده و لذا قابل تغ فرهنگ مربوط به يتيجنس يبلكه نشأت گرفته از نقش ها ست،يشان ن يشخص ياز كمبودها يناش
مربوط به خود شركت  يبرنامه ها متما است. در مرحله مشاركت، زنان در يباور داشتن برابر يمفهوم به معنا نيدر ا يآگاه

توازن  يدر كنترل به معن يبرابر ت،ينها با تعداد و شمار آن ها در جامعه متناسب باشد. در ديكنند. مشاركت آن ها با يم
 .1زنان و مردان است انيقدرت م
 تحوالت زنان و ينقش فاعل فصل به نام نيرا اختصاص به زنان داده است ا يفصل يدر كتاب توسعه به مثابه آزاد اسنيآمارت

 زانيم چون ييها نقش را در حوزه نيا ريو تاث كند يآنان اشاره م يزنان با نقش فاعل يبهداشت و سالمت تيبه اهم ،ياجتماع
زنان بلكه  يتوانمند دو حوزه را نه تنها در جهت ني. سن اكند يم يكودكان را بررس يبقا تيو تقو يزنان بر بارور تيفاعل
 يتا مشاركتها ياجتماع و ياقتصاد يتهايزنان را از فعال ي. سن نقش فاعلشمارد يمهم م زيرا بر توسعه جوامع ن آن ريتاث
. سن داند يتوسعه م مطالعات فراموش شده ياز بخشها يكيزنان را  تيگسترده فاعل يريفراگ ي. وداند يم ميقابل تعم ياسيس

 ست،يزنان ن يو اجتماع ياقتصاد ،ياسيس ياز مشاركتها يهمتر از درك كافم يزيچ چيدارد كه در عصر حاضر ه نياعتقاد بر ا
 ينديزنان را فرا يمالهاترا توانمندساز.  2 داند يم يجنبه مهم توسعه به مثابه آزاد يموضوع را بررس نيدر واقع او توجه به ا

و  دهند يم شياعتماد به نفس خود را افزاو  شوند يتوانمند م خودشان يسازمانده يآن زنان برا لةيكه به وس كند يم فيتعر

                                                           
 32-18،1372النگه، . 1 
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 يدفاع م گردد يم شانيا يفرودست گاهيرفتن جا نيكه منجر به از ب منابع، انتخاب مستقل و كنترل بر ياز حقوق خود برا
 .كنند
 

 يتوانمند ساز يكردهايرو
موضوع  اتيادب ياست بررسوسازمان قرار داشته  تيريصاحب نظران علم مد رموردتوجهيدردودهه اخ يتوانمندساز مفهوم

مورد مطالعه قرار  ريبه شرح ز  يو شناخت يزشيانگ ،يارتباط كرديرو از سه يمنابع انسان يازان است كه توانمند ساز يحاك
  گرفته است

 يارتباط كرديرو
قدرت خود،  مير تقسد يسع ريمد ايان ،رهبر  قياست كه از طر ينديوفرا ارياخت ضيتفو يبه معنا  ي،توانمند ساز دگاهيد نيازا
 . عبارتنداز كرديرو نياز صاحب نظران ا يدارد برخ ردستانشيز نيب

        مناسب  يسازمان يساختار يگروه و طراح ليشدن كاركنان در اطالعات ،تشك ميراسه يتوانمند بالنچارد و همكارانش،
 كه ان را در سازمان ندارند يافراد نيب يريگ ميقدرت تصم عي،عبارت است از توز ي،توانمند ساز يبه نظر فو، دانند يم
    كرده است فيافراد سازمان تعر نيقدرت ب ميندتقسيرافرا  يترزوبالك،توانمندسازيپ نيهمچن.

 .دانند يمي ودانش را توانمندساز يريگ مياطالعات پاداش قدرت تصم يالور،مشاركت در چهارعنصر سازمان باون
  يزشيانگ كرديور

 نييحق تع شيكه با فزا يافراد دارد هر راهبرد يزشيانگ التيدر تما شهير يتوانمند ساز كرديرو نيا صاحب نظران بنظر
كه منجر به  يبرعكس هر راهبرد خواهد داشت و يآنها را درپ يكاركنان منجر شود توانمند يوخود كارامد يكار يتهايفعال
 .خواهد داشت يرا درپ ير انها شده وعدم توانمندد يقدرت يب ساساح تيباعث تقو نجامديقدرت ب زهيدر انگ فيتضع

و حذف  ييشناسا قيدر افراد از طر ياحساس خود كارامد شيافزا نديعبارتست از فرا يوكاننگو معتقدند كه توانمند ساز كانگر
 ارياخت ضيوقادر بودن نه تف يبه معن يزشيانگ يكرديرا رو يكاركنان شده است آنها توانمند ساز يكه موجب ناتوان يطيشرا

 ياحساس خود كارامد تيتقو قيمحوله از طر فيانجام وظا زشيانگ شيافزا يبرا يطيشرا جاديدانند توانمند بودن به ا يم
 اشاره دارد يشخص

  يشناخت كرديرو
 يچند وجه يموضوع يكه در راس آنها توماس و ولتهوس قرار دارند معتقند كه توانمند ساز كرديرو نيپردازان ا هينظر

 زشيانگ شيرا به عنوان افزا يرو توانمند ساز نيآنها پرداخت از هم يمفهوم خاص به برس كي هيتوان صرفا بر پا يت ونماس
 شود يم يمتجل ريز يشناخت يهايژگيمجموعه از و كيدر  ندكهكرده ا فيمحوله به كاركنان تعر فيوظا يدرون
شده  نييدر جهت تحقق اهداف تع يتواند نقش مهم يم شيشغل فيظاباور برسد كه در انجام و نيبه ا ديموثر بودن فرد با –  

 كند فايا
  محوله فيوظا زيآم تيانجام موفق يبرا شيها تيعبارت است از باور فرد نسبت به قابل يستگيشا  -
 است يمعنادار يژگيو يدارا فهيكند آن وظ يدهد باارزش تلق يرا كه انجام م يا فهياگر فرد وظ يمعنادار  -

  
 ياجتماع تيحما يها هينظر

 شود ياستفاده م زيساراسون ن هيگفته شده از نظر اتيعالوه بر نظر يدر توانمندساز ياجتماع تيحما ريتاث هيمورد فرض در
 گفته از ابعاد يشاخص ساز يبرا قيتحق ياتيعمل فياند كه در تعر مشخص شده ياجتماع تيابعاد گوناگون حما هينظر نيا در

         اشاره هينظر نيبطور خالصه به ا نجاياشاره نشده در ا ينظر يدر مبان هينظر نيت. از آنجا كه به اشده استفاده شده اس
 .شود يم



 
 

 ومين همايش بين الملليسهمايش ملي و ن يچهارم
 مهارت آموزي و اشتغال

 
6 

 :دانند يمزير  ابعاد پنج گانه  يرا دارا ياجتماع تيحما گرانيو د ساراسون
 .ستا هايهنگام برخورد با دشوار گراني: داشتن مهارت الزم در كمك گرفتن از ديعاطف تيماح

 .است ياجتماع يها در شبكه تيبه عضو يدسترس ي: به معنا يشبكه اجتماع تيحما
با به  توانديو م است ارزشمند يبفهمانند كه او فرد يبه و يروان يفشارها اي هايدر دشوار گرانيد نكهي: ايخودارزشمند تيحما

 .شود رهيچ هايخود بر دشوار ژهيو يهاييتوانا يريكار گ
 .شوديگفته م هايو دشوار هايدر سخت يو خدمات يداشتن به منابع مال يسترس: ديابزار تيحما
 .به دست آورد تيدرك موقع يخود را برا ازياطالعات مورد ن تواندي: مياطالعات تيحما

 
 يمهارت فن

 يجزاء اصلدقت نظر، ابتكار، آموزش و رفع مشكل ا ،يشود كه كنجكاو يبه آن دسته از مهارت ها گفته م يفن يها مهارت   
 يحال تجربه اندوز نيو در ع ينوآموز ،يريادگيفرد هر روز در حال كسب تجربه،  يفن يدهد. در مهارت ها يم ليآن را تشك

  .كند يحركت م ياست و به سمت تعال
فن و انسان  شود كه فراتر از ارتباط ياشاره م يبه مطالب ديمهارت ها با كار و تول نيبه جهت ارتباط ا يفن يبخش مهارت ها در

تر و گسترده تر شد. بشر  دهيچيبشر روز به روز پ يها يكرد كه فن آور دايپ ينينمود ع يوقت ي. فن ساالررديگ يشكل م
كه در  دينما يم ميامروز را ترس يايدن يو به صورت نديب يروز در حد باال م يها يفن آور اخود را متناسب ب يفن يازهايامروز ن

 زند. يحرف اول را م يو حرفه ا يفن يهمه بخش ها، مهارت ها
 

  يروش شناس
تحليلي و كمي بوده و شيوه ي جمع آوري اطالعات به صورت كتابخانه اي و با  –روش مطالعه تحقيق از نوع توصيفي 

 مي باشد ز ايران و مبتني بر اسناد و مداركاستفاده از آمار هايي رسمي مرك
 

  افته هاي
 زنان نفري و هشتصد هزار ميليون سه جمعيت كه بوده درصد 8/11 ،حدود 93 سالپاييز  رد ايران در زنان مشاركت نرخ

 مردان ميليونيبيست  جمعيت شامل كه بوده درصد 9/62 زمان همان در مردان مشاركت نرخ ولي. دهد مي نشان را اشتغال در
 و فعال جمعيت كل از نفر ميليون ست وچهاربي از ميليون حدود چهار  فقط كه دهد مي نشان آمار اين. باشد مي اشتغال در

 . است بوده اشتغال در زنان ناچيز بسيار سهم از حاكي كه اند داده تشكيل زنان را ايران در شاغل
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 شاخص نيروي كار به تفكيك جنس، نقاط شهري و روستايي -1جدول شماره 
 

 
 

 
 ت تغييرات شاخص عمده نيروي كار بر حسب جنسي سهيمقا

 92سال  زييدرصد و نسبت به پا 2,8 حدود93سال نسبت به تابستان  93سال زييساله در پا24تا  15جوانان  يكاريب نرخ
 .درصد رشد كرد 1,4حدود 

مهر تا آذر سال  يهادر ماه يكاريب يهاشاخص شترينشان از رشد ب 92 زييو پاآن با تابستان  93 زييدر پا يكاريآمار ب سهيمقا
 .دارد يجار
 .درصد رشد داشته است 0,2پارسال  زييدرصد و نسبت به پا 1نسبت به تابستان  93 زييدر پا زيمجموع ن يكاريب نرخ

در شهرها  يكاريشد. ب شتريدرصد ب 2,3زنان  يكاريدرصد و ب 0,8 حدود 93زييمردان در پا يكارينرخ بمهمتر از همه اينكه، 
 .رده استدرصد رشد ك 0,4 زيدرصد و در روستاها ن 1,2

 2جول شماره شرح به ييو روستا يجوانان، شهر كيتفكبه 92 زييو پا 93، تابستان 93 زييدر پا يكارينرخ ب ياسهيمقا جداول
 آمده است .
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 تغييرات شاخص عمده نيروي كار بر حسب جنسيت -2جدول 

 
 

  گيريبحث و نتيجه
در رشد اقتصادي و  زنمشخص مي شود كه مهارت آموختگان با بررسي روند رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 

با داشتن دو شاخص دانش نظري ي وحرفه ا يآموزشهاي فناين موضوع كه  اشتغالزايي نقش زيادي داشته اند. با در نظرگرفتن 
 توسط كه تحقيقي در.يكي از ابزارهاي مهم در توانمندسازي مهارت اموختگان مي باشد. و دانش عملي و عمليات ميداني

 افزايش كه است شده نشان داده ، گرفت صورت زنان توانمندسازي بر موثر عوامل روي بر (1382) همكاران و كتابي محمود
 در سنتي باورهاي حذف و بازار كار از تبعيض رفع قانوني، مالكيت حق از برخورداري سالمت، وضع بهبود الت،تحصي سطح

 ساير و مستقيم تاثير تحصيالت بيشترين  سطح  افزايش ، متغيرها اين ميان از .دارد موثر نقش  زنان توانمندي افزايش
توجه به مطالب بيان شده مي توان نتيجه گرفت يكي از حلقه هاي مفقود با دارند  سازي توانمند در مستقيم غير تاثير متغيرها

شده توانمند سازي زنان در جامعه مهارت آموزي آنان در جامعه است ، هر قدر زنان به ابزار مهارت مجهز شوند سرعت رسيدن 
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تاي توسعه پايدار پيشنهاداتي به لذا جهت افزايش نقش زنان در جامعه در راس . .به توسعه پايدار در كشور سريع تر مي شود
 شرح ذيل اعالم مي گردد.

 ي براي زنانوحرفه ا يوجه بيشتر به گسترش آموزشهاي فنت -
 هاي فعاليت شغلي با زمينه زنان توأم با فعاليتهاي عملي براي آشنايي بيشتر مهارتيبرنامه ريزي براي ارائه آموزشهاي  -
 اي ارائه طرحهاي نوآوري بر زنان اهتمام به ايجاد انگيزه در  -
هاي شغلي و  با زمينه زنانارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصي براي استفاده از امكانات و تخصص آنها در آشنايي بيشتر  -

 مهارتي
 جامعه براي زنانو اشتغال در مهارتي  ايجاد مراكز مشاوره   -

  
  منابع

 دانشگاه تهران تيريانتشارات دانشكده مد ،يمحمود ديترجمه وح ،يتوسعه به مثابه آزاد )1385( ايسن،آمارت
 31، ص  231شماره  د،يزنان، مجله تعاون، دوره جد يتوانمندساز يمشاركت، راهكار اصل )1383(حسن ،يشهباز

 ،يآموزش يدر سازگار ياجتماع تيو حما نياديبن يازهايرابطه ن )1389( يرينادر م ريمسعود و م ،يصدقپور،صالح، بهرام، اسد
 1، سال چهاردهم، شماره  33 يدانشآموزان، مجله روانشناس يو عاطف يتماعاج
  مجله يركليمدل تاث يبدن در افراد سالم: بررس يمنيا يبا شاخص ها ياجتماع تيارتباط حما )1385(پور احمد يعل

 ،) پژوهش زنان( استيس زن در توسعه و ،يهمسركش يعوامل اجتماع يفيمطالعه ك )1390( اي، مار انيعباس م،يمر نژاد،يقاض
 116، ص 1، شماره 3دوره 

 مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه ياجتماع هي، نظر)1388(اني بيكرا
 يكننده و بازدارنده توانمندساز ليعوامل تسه يبررس، )1389(سروشمهر، هما ن،ي، حس يل،شعبانعلي، خل يفم يكالنتر
  ييتازنان روس ياقتصاد

  ازدهم،يسال  ،يرفاه اجتماع يپژوهش يزنان سرپرست خانوار،فصلنامه علم يتوانمندساز يوههايش )،1390(يعل ديس ،يائيميك
 11 شماره
 . زنان نيدر ب يوشغل يخانوادگ يبا تعارض نقشها يرابطه عوامل اجتماع يبررس) 1389(نژاد، راحله نهي، آد دهي، سع يگروس

 ..زنان، تهران: روشنگران يتواناساز يبرا ييارهايمع ،) 1372(النگه، سارا 
 چاپ اول.  ،يآستان قدس رضو ،يترجمه: احمد رضوان ت،يو شخص زشيانگ)، 1367(مازلو، آبراهامام اچ. 
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 چكيده

بي بـه هـدف را   دست يـا  اعتماد به نفس جهتفرآيندي است كه طي آن زنان از نياز ها و خواسته هاي دروني خود آگاه مي شوند، زنان   توانمندسازي    
آموزش هـاي  تـاثير  بررسـي رابطـه    اين مقالههدف از  در خود تقويت مي كنندو از توانايي الزم براي عملي ساختن خواسته هاي خود برخوردار مي شوند.

هش حاضـر از نـوع   پـژو  از ديدگاه مهارت آموختگان زن مراكز آموزش فنـي و حرفـه اي شـهر كرمـان مـي باشـد.       توانمند سازي زنان  ني و حرفه اي وف
از نظـر متخصصـان و    روايـي پرسـش نامـه   بـراي بررسـي    اسـتفاده شـده اسـت.    محقـق سـاخته    براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه  .پيمايشي است

حليـل داده هـا از   براي تجزيـه و ت  خ محاسبه شده است.باكرون آلفاي  استفاده از روش ضريب با پايايي پرسشنامه    كارشناسان  امر استفاده شده است و
يافته هاي اين مطالعه  نشـان داد كـه    استفاده شده است.  SPSS 22به كمك نرم افزار روش هاي آمار استنباطي، ضريب همبستگي پيرسون ورگرسيون

توانمنـد سـازي اقتصـادي،    آمـوزي بر مثبت و معنادار مي باشد يعني  آموزش و مهارت  زنان   و توانمند سازي آموزشهاي فني و حرفه اي تاثيربين رابطه 
در آموزش  نيـروي انسـاني يكـي از سياسـت     مهارت آموزي زنان بنابراين تمركز بر  روانشناختي تاثير مثبت داردو  اجتماعي ، سياسي، حقوقي ،فرهنگي 

  كند. ويژه  هايي است كه دولت بايد در اين زمينه به آن توجه

منابع انسانيزنان ، مهارت آموزي ، سازي هاي فني و حرفه اي، توانمندآموزشواژگان كليدي:  

                                                           
 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان   1
، 09173632901، رمانكل آموزش فني و حرفه اي ك اداره  پژوهش و برنامه ريزي)، كارشناسدانشجوي كارشناسي ارشد صنايع ( -1 

ghodsian.hossein@gmail.com 
 

، 09133420098، كرمان كل آموزش فني و حرفه اي اداره ، ( رئيس اداره آموزش و پژوهش)انشجوي دكتراي مديريت منابع انسانيد -2 
mohammadyr2@gmail.com 

 
 roya875@gmail.com، 09133994419كل آموزش فني و حرفه اي ، اداره -كرمان ، مربي آموزش فني و حرفه اي-3
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The assessment of technical and vocational trainings effective for women's 
empowerment  

Ghodsian,hossein 

Molla mohammadi,majid 

Shah hosseini,zahra 

Abstract 

women's empowerment is a process which through that women  become aware of  their  inner needs and 
desires, Self confidence needed to achieve the goal reinforces. and know  the necessary ability for implement of 
your wishes. the purpose of this paper  is to investigate the relationship between the impact of technical and 
vocational trainings and empowerment of women  from the viewpoint female skill graduates of  technical and 
vocational training centers in kerman city. the  study is of  type  survey .a questionnaire used  to collect data, for 
assessment the validity of questionnaire has used the experts view and the method of cronbach's alpha 
coefficient for reliability questionnaire used.  data analyze used  from methods  descriptive statistics, Pearson 
correlation coefficient and  regression, on based for  spss ٢٢ . results of this research showed that the relationship 
between  impact to the technical and vocational trainings and empowerment of women is positive and 
significant. thus, training has a positive impact on economic empowerment, social, political, legal, cultural and 
psychological . therefore , the focus on women training important  policies that government should have special 
attention to it. 

Keywords: technical and vocational  trainings , women's empowerment, human resources, skill training 
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    دمهمق

ت انـساني در نظريـات توسـعه، يكـي از شاخصهاي مهم براي سنجش يعصر حاضـر، بـا مطـرح شـدن مفهـوم عاملـدر    
 توسعه ي هر كشور، وضعيت زنان و سطح توانمند سـازي اين قشر مي باشد. 

ر تأمين رفاه فردي و توانمند سازي سبب ايجاد قابليت در افـراد و گـروه هـاي محـروم بـراي مشاركت فعال و آگاهانه د   
اجتماعي مي شود؛ اگرچه برنامه توانمنـد سازي افراد و جوامع، در قلمرو حمايت هاي اجتماعي است، اما با توجه به اين كه 
هـدف نهايي آن منجر به فقر زدايي مي شود، نيازمند طراحي و اجراي برنامه هاي توانمندسـازي است (وزارت رفاه و تأمين 

 .)1384اجتماعي، 

    روابط كشيدن چالش به معناي به اين مفهوم .فقراست به ياري جهت منابع و قدرت توزيع باز براي تالشي توانمندسازي   
 .كارگراست و كارفرما جوان، و پير وسياه، سفيد مرد، و زن بين قدرت سنتي

شناسايي  توسعه امر در هدف اولين وانعن به و فقر كاهش در اصلي عناصر از يكي به عنوان را توانمندسازي جهاني بانك   
 تلقي پايدار توسعه كليدي وعامل توسعه به كمك در اولويت يك عنوان به را جنسيت به بخشيدن محوريت همچنين و نموده
نخـستين عنصر، منابع است كه . توانمند سازي حاوي سه عنصر يا مفهوم مشترك در قالـب تعـاريف و مفـا هيم اسـت. ميكند

از عوامل تسهيل كننده ي توانمند سازي به  2002) (1 تغيرهـاي آمـوزش و اشـتغال مـي باشـد و بـه قـول كبيـرشامل م
لت زنان به اين موضوع اشاره دارد كه زنان را نبايـد فقـط بـه عنـوان دريافـت يت است، عاميشمار مي رود. دومين عنصر، عامل

تغيير به ويژه در تدوين انتخاب هاي  بايد به عنوان بازيگران اصلي در فراينـد كنندگان خدمات در نظر گرفت، بلكه خود زنان
مهم زندگي و كنترل بر منابع و تصميماتي كه تأثير مهمي در زندگي ايشان دارد، در نظر گرفته شوند . سومين عنصر، 

د . دسـتاوردها مـي تواننـد از برآورده دستاوردها يـا نتـايج و پيامدهاست كه در اثر فرايند توانمند سازي ايجـاد مـي شـو
شدن نيازهاي اساسي تا دستاوردهاي پيچيده تري ماننـد، عـزت نفـس داشـتن، مشاركت در زندگي اجتماعي، سياسي و غيره 

 )1384را در بر گيرند (كتابي و همكـاران، 
است كه از نظر طرفداران  ساراالنگه توانـا سـازيدر اين راستا، يكي از نظريه هاي مهم در رابطه با مسايل زنان، نظريـه ي    

حقوق اوليه تمام افراد است و هر فـردي بايـد امكـان ايـن را داشـته باشـد از اين نظريـه، بـرآورده سـاختن نيازهـاي اساسـي 
   باوري و اعتماد به نفس در خود  اكـه از تمـام تواناييها و خالقيت هاي خود استفاده كند، بنابراين، زنان بايد بياموزند كه ب

 .پذيرش و توزيع مسئوليت ها چه در خانواده و چه در جامعه شركت كنند
 امروزه همة دولتها براي حفظ ثبات و تحقق اهـداف خـود، شـهروندان را در رأس امـور ميبينند توانمندسازي شهروندان بي   

در كشورهاي مختلف جهان بخش عظيمـي از تحقيقـات و منـابع گمان يكي از مهمتـرين وظـايف دولـتهـا محـسوب ميشود. 
مـصروف ايـن حقيقت ميشود كه شهروند مطلوب بـراي جامعـه بايـد داراي چـه خـصوصياتي باشـد و چگونه ميتوان اين 

 . )1381(فتحـي، صفات و ويژگيهـا را در اقـشار مختلـف جامعـه توسـعه داد
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 توانمندسازي شاخصهاي مهمترين از يكي   ر آموزش هاي فني و حرفه اي پرداخته شده است.در اين پژوهش به بررسي تاثي   
 از ديگر سويي از و است توانمندسازي مفهوم تشكيل در شاخصي هم سويي مهارت از .است زنان در مهارت بحث زنان،

  .گردد مي تلقي دستاوردهاي توانمندسازي
 
مطرح و مورد المللي بسيار  اتژي توانمند سازي زنان در ميان مجامع علمي و بينهميت آموزش به عنوان مهم ترين استرا   

قي براي بهبود شرايط يآموزش داراي پنج ارزش حق (2000)2 مطـابق بـا نظـر دريـزي و سـن  .توجه قرار گرفته است
اجتمـاعي و اقتـصادي و ارتباطي  اقتصادي، اجتماعي به ويژه در جهان سوم است . كه اين ارزشهـا در سـه زمينـه ي فـردي،

آموزش داراي منافع مادي در جهت خود اتكايي زنان اسـت كـه موجـب افـزايش تحرك در جامعه --1 :قابل بحث است
  .مند ميشوند آموزش دستيابي به فرصتهاي شغلي را آسان ميسازد و زنان از منابع اقتصادي بهره-  2ميشود 

فزايش توجه نسبت بـه آمـوزش زنـان، مفهـوم توانمنـد سازي زنان نيز ظهور پيدا كرد . در سال قابل ذكر است كه به دنبال ا
منتشر شد كـه هـسته ي  UNFPA به وسيله ي"آموزش زنان، توانمنـد سازي زنان و جمعيت زنان "مقاله اي با عنوان  1993

سـازي متمركـز يافتـه بـود . ايـن آموزشها الزم است كه  مقاله بر آموزش زنان به عنوان وسيله اي براي توانمنـد اصـلي ايـن
 -3مهارت هاي فردي : كار گروهي، يادگيري و مذاكره كـردن  -2مهارت هاي پايه  -1 :در چهار جنبه موثر واقع گردد

به نفس، مسئوليت پذيري، اعتماد  : قابليـت هـاي فـردي -4مهارتهاي فكري : تفكر خـالق، تـصميم گيـري، حـل مـشكل 
 )95-94(انسجام فكري، خود مديريتي (جمـشيديان و نـادري

به يك رويكرد جديد و در معرض آزمون ديدگاه توسعه و جنسيت با عنوان  معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري    
زي اقتصادي، توانمندسازي توانمندسازي زنان اشاره كرد و گفت: توانمندسازي داراي ابعاد مختلفي است و عالوه بر توانمندسا

اي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) اين توانمندسازي، گيرد. بنا بر نظر سازمان منطقهسياسي، اجتماعي و فرهنگي را نيز در برمي
وي توانمندسازي را  .دارددست آوردن توانمندي بازميمستلزم برداشتن موانع و تحول در كليه نهادهايي است كه زنان را از به

ل سه عنصر منابع، عامليت و دستاوردها، نتايج و پيامدها دانست و اظهار داشت: منابع شامل متغيرهايي مانند آموزش و شام
شود. عامليت يعني اينكه زنان و زنان سرپرست خانوار آمدن، روند توانمندسازي تسريع ميدستاشتغال است كه در صورت به

اين افراد بازيگران اصلي در فرآيند تغيير بايد در نظر گرفته شوند؛ دستاوردها، نتايج و كننده خدمات نيستند، بلكه صرفاً دريافت
ها و توانمندسازي سياسي شامل مشاركت در انتخابات و عضويت در تشكل .آيددست ميپيامدها در اثر اجراي اين فرآيند به

حساس قدرت، افزايش اعتماد به نفس و احساس احزاب؛ و توانمندسازي رواني شامل افزايش عزت نفس، استقالل فكري، ا
 .هاي گروهي استهاي فرهنگي، علمي، مجالس مذهبي، و فعاليتكارآمدي، از نظر اجتماعي شركت و عضويت در انجمن

 زنان كلي  بر توانمند سازيبررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي   :هدف اصلي پژوهش
 :   اهداف فرعي پژوهش

 ير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمندسازي اقتصادي زنانبررسي تاث -1
 ررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند سازي اجتماعي زنانب -2
 بررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي برتوانمند سازي سياسي زنان - 3
 بررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند سازي حقوقي زنان - 4
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 بررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي برتوانمند سازي فرهنگي زنان -5
 بررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي برتوانمند سازي روانشناختي زنان -6

 
 
 سواالت پژوهش: 
 آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمندسازي كلي  شما موثر بوده است؟ -1
 سازي اقتصادي شما موثر بوده است؟آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند -2
 آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند سازي اجتماعي موثر بوده است؟  -3
 آموزش هاي فني و حرفه اي برتوانمند سازي سياسي موثر بوده است؟ -4
 آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمند سازي حقوق موثر بوده است؟  -5
 وانمند سازي فرهنگي موثر بوده است؟آموزش هاي فني و حرفه اي برت -6
 بررسي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي برتوانمند سازي روانشناختي موثر بوده است؟ -7
 

 فرضيه هاي پژوهش:
 آموزش هاي فني و حرفه اي با توانمند سازي كلي زنان رابطه مثبت و معنا داري دارد.-1
 قتصادي زنان رابطه مثبت و معنا داري دارد.آموزش هاي فني و حرفه اي با توانمند سازي ا -2
 آموزش هاي فني و حرفه اي با توانمند سازي اجتماعي زنان رابطه مثبت و معنا داري دارد. -3
 آموزش هاي فني و حرفه اي با توانمند سازي سياسي زنان رابطه مثبت و معنا داري دارد. -4
 ي زنان رابطه مثبت و معنا داري دارد.آموزش هاي فني و حرفه اي با توانمند سازي حقوق -5
 آموزش هاي فني و حرفه اي با توانمند سازي فرهنگي  زنان رابطه مثبت و معنا داري دارد. -6
 آموزش هاي فني و حرفه اي با توانمند سازي روانشناختي زنان رابطه مثبت و معنا داري دارد. -7
 
 :شينه پژوهشپ
 گيري تصميم قدرت ابعاد با زنان توانمندسازينشان داد كه   )1392واله و انجم شعاع، ( ضيائي ،نتايج يافته هاي پژوهش   

در پژوهشي با عنوان  توانمند سازي مبتني بر اشتغال محرومان در ) 1388 ،وليئي (.مناسبي هست ارتباط و همبستگي داراي
 برخوردار كافي مهارتهاي حرفه اي و فني دانش از كه افرادي كميته امداد امام خميني (ره) به اين نتيجه رسيده است كه :

 حرفه اي مهارتهاي و فني دانش واقع در .داشته اند توفيق كمتر يافته كاهش توانايي اين كه مقدار هر و موفق "كامال بوده اند
اولويت  در را حرفه اي و فني آموزشهاي امداد كميته جهت همين به ميرود، بشمار فعاليتهاي اقتصادي در موفقيت اصلي كليد

 مددجويان فني مهارت و آگاهيهاي علمي سطح فراگير برنامه يك اجراي با دارد نظر در و قرارداده توانمندسازي برنامه هاي
 در كار انجام به كامل باتسلط باشد قادر مددجو كه برساند،  بنحوي ملي استانداردهاي به را خودكفايي و اشتغال متقاضي

 خود بپردازد عالقه مورد شغلي رشته
با عنوان پيش شرطها و موانع  توانمندسازي زنان در شهر اصفهان  ي) در تحقيق1384،كتابچي، يزدخواستي وفرخي راستابي(   

به اين نتيجه رسيده كه:باال بردن سطح تحصيالت و سالمتي، اعطاي حق مالكيت قانوني،باال بردن توان مالي،رفع تبعيض در 
 تي در توانمند سازي زنان موثر است.بازار كارو حذف موانع سن
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مروري بر شاخص هاي توانمند سازي با تاكيد بر زنان سرپرست  ") در تحقيقي با عنوان 1388،دارابي و جهانگيري ،غفاري(
. در بعد به اين نتيجه رسيده اند كه:باالترين ميزان توانمندي در بعد رواني و كمترين آن در بعد اقتصادي مي باشد "خانوار

اجتماعي و سياسي در سطح پاييني مي باشند ودر بعد اجتماعي  داراي شبكه اجتماعي ضعيف و محمدود به شبكه 
 خويشاوندي مي باشد.

 
 روش تحقيق:

ها، تحقيقي توصيفي از نوع پيمايشي ميباشد و از  آوري داده تحقيق حاضر به لحاظ شيوه اجراي تحقيق و ابزارهاي جمع   
 حقيقي كاربردي ميباشد كه درصدد رفع مشكلي خاص براي جامعه ميباشد. نظر هدف، ت

استفاده شده  كه شامل پرسش هايي در زمينه هاي  محقق ساخته درپژوهش حاضربراي گرداوري اطالعات از پرسشنامه    
پرسشنامه، مقياس پنج و...است.همچنين مقياس  ميزان توانمندي بر اثر آموزش هاي فني و حرفه اي، تحصيالت مختلف: سن، 

گزينه اي طيف ليكرت است بدين ترتيب كه براي توصيف آماري پاسخ هاي داده شده به سؤاالت پرسشنامه پژوهش، ابتدا 
جدول هاي توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي مربوط به سؤالهاي دموگرافيكي و سؤالهاي پرسشنامه و متغيرهاي پژوهش ارايه 

 1392و  1393در سالهاي  نفر)338(مهارت آموختگان مراكز فني و حرفه اي شهر كرمانژوهش شد ه است .جامعه آماري پ
براي بررسي روايي پرسش نامه  نفر) ازفرمول كوكران استفاده گرديده است. 180. جهت تعيين حجم نمونه پژوهش(مي باشد

استفاده از روش ضريب آلفاي  كرونباخ   از نظر متخصصان و كارشناسان  امر استفاده شده است و  پايايي پرسشنامه  با
 آلفاي مقدار كه شده توزيع نمونه اعضاي بين پرسشنامه 28 تعداد حاضر تحقيق پايايي ميزان براي تعيين محاسبه شده است.

 عااد توان مياست  0/7از بزرگتر كرونباخ آلفاي مقدار كه آنجايي از و است است 0/83 آنان عدد  براي شده محاسبه كرونباخ
در پژوهش حاضر براي تعيين همبستگي بين كليه متغيرهاي تحقيق از . است برخوردار قابل قبولي پايايي از آزمون كه نمود

آزمون همبستگي استفاده شده است. براي تعيين رابطه علي بين متغيرها و در نتيجه آزمون فرضيات تحقيق از آزمون 
بندي هر  متغيرهاي تحقيق از آزمون ميانگين و براي رتبه)(سطح موجود رگرسيون ساده، براي مشخص نمودن وضعيت موجود

  .كدام از ابعادهاي توانمندي مشاركتكنندگان تحقيق از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شده است
 يافته هاي پژوهش: 

نفر  180كت داشتند كه از اين مشار مهارت آموختگان زن مراكز فني و حرفه اي  شهر كرماننفر از  180در اين پژوهش    
درصد داراي تحصيالت  11.3و  فوق ديپلمدرصد داراي تحصيالت  35.9درصد داراي تحصيالت ديپلم و پايينتر از آن، 52.8

 40تا  31درصد بين  9.1سال،  31تا 21درصد بين  54.9سال ، 20درصد كمتر از  32.1ميباشند. سن و باالتر  كارشناسي 
 سال مي باشد.  90تا  41ن درصد بي 3.9سال، 

 بين داري معني و مثبت همبستگي تحقيق، در كنندگان نظرشركت  از كه دهند مي نشان )1(جدولهاي پژوهش يافته   
براي  آموزش هاي فني و حرفه اي  كه از صورتي در يعني باشد، مي آموزش هاي فني و حرفه اي  و توانمند سازي زنان 

 درصد افزايش خواهد داد. 50 نزديك به يعني  0.417 ميزان به را آنها توانمندي امر اين .شود توانمند سازي زنان استفاده
مهارت  توانمندسازي ابعاد كليه آموزش هاي فني و حرفه اي  و  بين دار معني و مثبت همبستگي دهنده نشان همچنين نتايج

 باشد ميآموختگان 
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 يب تعيين تعديل شدهو حطاي معيار تخمين: ضريب همبستگي چندگانه،ضريب تعيين، ضر1جدول

ضريب همبستگي  مدل 
 )Rچندگانه(

ضريب تعيين تعديل  )R²ضريب تعيين( 
 )adj R²شده(

خطاي استاندارد 
 )stdبرآورد(

 0.6056 0.169 0.174 0.417 توانمند سازي كلي
 0.8229 0.167 0.172 0.415 توانمند سازي اقتصادي
 0.7234 0.076 0.082 0.286 توانمند سازي اجتماعي
 0.6737 0.031 0.036 0.190 توانمند سازي  سياسي

 0.7298 0.102 0.107 0.328 توانمند سازي حقوقي

 0.8407 0.191 0.195 0.442توانمند سازي فرهنگي
 0.6741 0.032 0.037 0.196 توانمند سازي روانشناختي

 .است آموزش هاي فني وحرفه اي است اده(مستقل):استف كننده بيني پيش متغير ها، مدل كليه در
توانمند سازي 4 ل مد در توانمند سازي اجتماعي، 3 مدل در توانمند سازي اقتصادي، 2 مدل در كاركنان، توانمندسازي 1 مدل در وابسته متغير

 .باشد مي انشناختي توانمند سازي رو 7توانمند سازي فرهنگي و در مدل  6 مدل در ، توانمند سازي حقوقي 5 مدل در سياسي،
 

فني  آموزش هاي  كاربرد يعني تحقيق متغيرهاي كليه فعلي وضعيت كه است آن دهنده نشان اي نمونه كت t آزمون ايجتن    
و حرفه اي، توانمند سازي كلي،توانمندسازي اقتصادي، توانمند سازي اجتماعي، توانمند ساري سياسي، توانمند سازي حقوقي، 

 هنگي ، توانمندسازي روانشناختي باالتر از حد متوسط مي باشد.توانمند سازي فر
 ابعاد نظر از پژوهش در شركت كنندگان نظر از كه است آن دهنده نشان )2( جدول واريانس تحليل نتايج نهايت در   

 به ابعاد ساير در .باشند مي توانمندتر ابعاد ساير به نسبت 3.40بعد توانمند سازي سياسي با رتبه ميانگين  در آنها توانمندي،
)،توانمند سازي 2.93توانمند سازي  اقتصادي( ) ،2.94توانمند سازي روانشناختي (  ، )2.97ي( توانمند سازي فرهنگ ترتيب

 .توانمند مي باشند) 2.79توانمند سازي اجتماعي ( و  در نهايت)2.91فرهنگي(
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 نايج تحليل واريانس: 2جدول

 

 منابع تغييرات مدل
 مجموع

 مجذورات
Sum of ) 
(Squares 

 درجه آزادي
)df( 

ميانگين 
 meanمجذورات(

squares( 
F Sig 

توانمندسازي 
 كلي

(Regression) 0.000 37/419 13.724 1 13.724 رگرسيون 

   Residual( 65.283 178 0.367باقيمانده(

    Total( 79.007 179كل(

توانمند سازي 
 اقتصادي

(Regression) 0.000 37.013 25.067 1 25.067 رگرسيون 
   Residual( 120.550 178 0.677باقيمانده(

    Total( 145.617 179كل(

توانمند سازي 
 اجتماعي

(Regression) 0.000 15.798 8.269 1 8.269 رگرسيون 
 )Residualباقيمانده(

 )Totalكل(

توانمند سازي 
 سياسي

(Regression) 0.011 6.640 3.014 1 3.014 رگرسيون 
   Residual( 80.791 178 0.454باقيمانده(

    Total( 83.805 179كل(
توانمند سازي 

 حقوقي
(Regression) 0.000 21.387 11.391 1 11.391 رگرسيون 

   Residual( 91.803 178 0.533باقيمانده(
    Total( 106.194 179كل(

توانمند سازي 
 فرهنگي

(Regression) 43.253 30.574 0.523 1 30.574 رگرسيون 
   Residual( 125.823 178 0.707باقيمانده(

    Total( 156.398 179كل(
توانمند سازي 

 روانشناختي
(Regression) 0.018 6.745 3.081 1 3.081 رگرسيون 

   Residual( 81.023 178 0.461باقيمانده(
    Total( 84.104 179كل(

 .است آموزش هاي فني وحرفه اي است (مستقل):استفاده كننده بيني پيش متغير ها، مدل يهكل در
 توانمند سازي سياسي،4 لمد در توانمند سازي اجتماعي، 3 مدل در توانمند سازي اقتصادي، 2 مدل در كاركنان، توانمندسازي 1 مدل در وابسته متغير

 .باشد مي توانمند سازي روانشناختي  7نمند سازي فرهنگي و در مدل توا 6 مدل در ، توانمند سازي حقوقي 5 مدل در
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 بحث و نتيجه گيري

 ابعاد كليه بر داري معني و مستقيم شهر كرمان تأثير اي حرفه و فني آموزش هاي كه است آن از حاكي ها افتهي   
 ميزان " آموزش هاي فني و حرفه اي "غيرمت در استاندارد انحراف يك تغيير با و دارد توانمندسازي مهارت آموختگان زن

 كاركنان ،توانمند سازي اجتماعي  0/415 ميزان به توانمند سازي اقتصادي مهارت آموختگان زن  احساس استاندارد انحراف
،توانمند سازي فرهنگي به 0/328، توانمند سازي حقوقي به ميزان 0/190توانمند سازي سياسي به ميزان ،0/286 ميزان به

نشان مي دهدكه اين  يافته هاي پژوهش .يافت خواهد افزايش0/196،و توانمند سازي روانشناختي به ميزان 0/442انميز
) و پژوهش( كتابي، يزدخواستي و فرخي 1390، پژوهش  ( كيميايي،)1388پژوهش با پژوهش (غفاري،دارابي و جهانگيري ،

  همسو مي باشد )1382راستابي ،

 آموزش هاي فني و حرفه اي و بين داري معني و مثبت رابطه كه است آن دهنده نشان رحاض تحقيق هاي يافته   
توانمند  ابعاد كليه آن بر عالوه و دارد وجود مهارت آموختگان زن مراكز آموزش فني و حرفه اي شهر كرمان توانمندسازي

نشان دهنده آن  Betaنه ضريب رگرسيون سازي مهارت آموختگان از آموزش هاي فني و حرفه اي تاثير پذيرند، اما متاسفا
 درصد است. 50 كمتر تأثير اين متغيرها، كليه دراست كه 

 پيشنهادات 
آموزش هاي فني و حرفه  بين داري معني و مثبت رابطه كه است آن دهنده نشان حاضر تحقيق هاي يافته اينكه به توجهبا   

توانمند  ابعاد كليه آن بر عالوه و دارد وجود ي و حرفه اي شهر كرمانمهارت آموختگان زن مراكز آموزش فن توانمندسازي اي و
نشان دهنده آن  Betaسازي مهارت آموختگان از آموزش هاي فني و حرفه اي تاثير پذيرند، اما متاسفانه ضريب رگرسيون 

آموزش  از استفاده حداكثر مندي بهره منظور به است الزم درصد است.بنابراين 50از كمتر تأثير اين متغيرها، كليه دراست كه 
 :گيرند قرار توجه مورد زير توانمندسازي زنان،اقدامات منظور به شهر كرمان هاي فني و حرفه اي

به آموزش دررشته هاي مهارتي كه درآمد زايي بيشتري را  بهتر است دبراي اينكه توانمند سازي اقتصادي زنان بيشتر شو -1
 ا دارد ،  سوق داده شوندبراي آنان به همر كوتاه مدتدر 
و رشته هاي بر اساس استعداد وعالئق آنان  زنانتقويت نظام مشاوره در مراكز آموزشي فني وحرفه اي به منظور جذب --2

 مورد نياز بازار كار

فرهنگي، سياسي، حقوقي ، روانشناسي  و اجتماعي با استفاده از كارشناسان مربوطه براي جلسه دويا چندبرگزاري  -3
 ارآموزان در طول دوره آموزشيك

 برنامه ريزي جهت انجام فعاليتهاي فرهنگي  ،اجتماعي و ..... توسط كارآموزان در طول دوره آموزشي  -4
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، همايش نقش زنان در توسعه ي »توانمند سازي زنان پيش بايست تكامـل گرايي«نادري، ناهيد (بي سال )،  ؛جمشيديان، عبدالرسول-1
 .- www.iranwomen.org  8895 تمدن اسالمي، مركز اطالعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان صص و نگعلوم، فره

بررسي توانمندسازي زنان درشهرتهران ونقش آن  .)1392ضيائي ، كيوان ؛واله، مونا؛ضيايي ،پيمان و انجم شعاع، بهاره پ(-2
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                                                                                                                                                                        چكيده
همگام با توسعه علم و تكنولوژي، كيفيت آموزشهاي مهارتي، در زندانها گسترش داشته است.  امروزه زنـدانيان زنـدانها، از مشـكالت و    

بـه نفـس و آگـاه    آسيبهاي جدي كه منجر به  بروز رفتارهاي انحرافي بوده است، رنج مي برند. آموزشهاي مهارتي باعث افزايش اعتماد 
سازي زنان از توانايي هاي بالقوه خود و بهبود منزلت در خانواده تاثير زيادي داشته است.  هدف اين مطالعـه شـناخت تاثيرآموزشـهاي    
مهارتي بر وضعيت رفتارهاي انحرافي زنان ندامتگاه گرگان بوده است. رفتارهاي انحرافي، شامل شش بعد: ناهنجاريهاي سـرقت، تقلـب،   

ي، مواد مخدر، مشروبات الكلي و روابط جنسي مي باشند، زنان به عنوان نيمي از جمعيت تـاثير بسـزايي در كـاهش انحرافـات و     عموم
توسعه جامعه نقش دارند. روش تحقيق پيمايشي بوده و داده ها به روش ميداني جمع آوري شده اسـت. جامعـه  آمـاري شـامل زنـان      

نفر بوده است. نمونه آماري كليه اعضاي جامعه آماري را شامل مـي شـود لـذا بـه      180تعداد آنها زنداني ندامتگاه گرگان مي باشند كه 
جاي نمونه گيري از سرشماري  استفاده شده است. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بـوده اسـت. اعتبـار ابـزار بـه وسـيله اعتبـار        

) مورد تاييد قـرار گرفتـه اسـت. بـراي آزمـون فرضـيه هـاي تحقيـق از         725/0صوري و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (
تكنيكها و روشهاي آماري پيشرفته متناسب با سطح سنجش متغيرها استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان تـاثير آموزشـهاي   

يده تفاوت معني داري وجـود نـدارد. نتـايج    مهارتي بر وضعيت رفتارهاي انحرافي زنان ندامتگاه  بين دو گروه آموزش ديده و آموزش ند
، ، وضـعيت شـغلي  تحصيالت، قوميت، مدت محكوميت و انگيزه ارتكاب جرمديگر پژوهش نشان داد كه بين جنس زن ، وضعيت تاهل، 

ز داشته اسـت بـه طـوري كـه زنـان بيشـتر، متـاهلين، بـيش ا        نو سن  با رفتارهاي انحرافي تفاوت معني داري وجود  مصرف رسانه اي
مجردين، و سنين پايين تر بيش از سنين باالتر و بيكاران بيش از شاغلين به رفتارهاي انحرافي ششگانه گرايش داشـته انـد. و در بـين    
ابعاد رفتارهاي انحرافي صرفا ناهنجاري مصرف مشروبات الكلي تفاوت معني داري را بين دو گروه آموزش ديده و آموزش نديـده نشـان   

 كوميت افزايش يابد رفتارهاي انحرافي هم افزايش مي پذيرد. داد. هر چه مدت مح
 

 كليد واژه ها : آموزشهاي مهارتي، رفتارهاي انحرافي، زنان، ندامتگاه گرگان.
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The effect of skill training on women's status in deviant behavior Penitentiary Gorgan 

 
Freshteh Badi 

Gholamreza Khoshfar 

Zahra Badi 
 
 
Abastarct 

Along with the development of science and technology quality skills training in prisons has 
been extended. The prison which could cause serious injury problems and deviant behaviors 
are suffering.Skills training to increase self-confidence and awareness of their potential and 
improve the status of women in the family has had a great impact.The purpose of this study 
was to evaluate the status of deviant behaviors skill Tasyramvzshhay women's penitentiary 
Gorgan.Deviant behaviors, including six aspects : anomalies of theft , fraud, public,drugs, 
alcohol and sex are women as half of the population have a significant impact on reducing 
distortions and community development.Field survey methods and data have been collected. 
Statistical.jamh Gorgan prison inmates are women whose number is 180.The sample 
included all members of the target population census,so instead of sampling is used.The 
research instrument was a questionnaire.Credit instruments by face validity and reliability 
using Cronbachs alpha(725/0 )has been approved.To test the hypothesis advanced research 
techniques and statistical methods were used to fit the measured variables.The results 
showed that the effect of training on the skills of deviant behaviors between trained and 
untrained women in prison,there is no significant difference.Other results showed that the 
female sex,marital status, education,ethnicity,length of sentence and the motive of the crime, 
employment status,media consumption,and there was no significant difference in age with 
deviant behaviors.So that more women,married,more than singles, and younger than older 
workers unemployed for more than six have tended to deviant behaviors And the dimensions 
of deviant behaviors only Significant differences between the two groups abnormalities 
alcohol trained and untrained indicated.The sentence increases deviant behaviors also 
increase. 

 
Keywords: education, skills , deviant behaviors , women's penitentiary in Gorgan 
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 مقدمه
 ، باعث افزايش اعتماد به نفس و آگاه سازي زنان از توانايي هاي بـالقوه خـود و بهبـود منزلـت در خـانواده      كه آموزشهاي مهارتي

امـروزه  زنان به عنوان نيمي از جمعيت تاثير بسزايي در كاهش انحرافات و توسعه جامعه نقـش دارنـد.   زيادي داشته است.  تاثير
 ،نهمكـارا  نويـدي و (كشاورزي و خدمات محسـوب مـي شـود     ،شاخصهاي موفقيت هر كشوري توسعه آن در سه بخش صنعت

1382: 3(. 
 توليد و مسئله اشتغال يا بيكاري از متغيرهاي مهم اقتصاد كالن بـه شـمار مـي    يروي كار به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاين

نه تنها هزينه اقتصادي را  ،افراد در كاهش آسيبهاي اجتماعي مورد بررسي عمده قرار مي گيردمهارتي رود كه نقش آموزشهاي 
دهـد. كشـورهايي كـه داراي نـرخ     ر قـرار مـي  را نيز تحت تأثي مفاسد و... ،هاي اجتماعي شامل جرائم دهد بلكه هزينهكاهش مي

اجتمـاعي و خـانوادگي    بيكاري بااليي هستند ناهنجاري هاي اجتماعي همچون جنايت، سرقت، جرم، نارضايتي هاي سياسـي و 
حسـن  ( .. بيشتري دارند كه باعث افزايش ورود افراد بـه نـدامتگاهها و كـانون اصـالح و تربيـت و افـزايش زنـدانها مـي شـود         .و

بروز جرم در ميان افراد متفاوت بوده و هيچ انساني از مادر مجرم متولد نمي شود بلكـه ايـن شـرايط  نابسـامان      ).2: 1390زاده،
پرست مناسب پرورش آنها كه در اثر نداشتن خانواده و سرافرادي خانوادگي و اجتماعي كه او را به كجروي و انحراف مي كشاند 

شوند محيط مهمترين نقش  ناخودآگاه به بزهكاري و كجروي كشيده مي ،شود نجار سپرده ميها و جامعه نابهبه خيابانها و پارك
  ).3: 1389(سلطاني، افراد دارد در چگونگي و شكل گيري رفتار  را
) نداشتن سرمايه الزم، بيشترين علت ارتكاب جرم و بزه توسط افراد نابسامان وضعيت 1379امين نيا(؛ ادبيات داخلي و خارجي 

صادي مي باشد كه آموزش را الزم و ضروري دانسته، كه اوال: آموزش در زندان باعث نظـم و انظبـاط در محـيط زنـدان مـي      اقت
شود. ثانيا: موجب بهبودي شرايط خود زنداني و خانواده وي، پس از آزادي جذب بازار كار و به استعداد و ذوق فرد زنداني توجه 

آموزش باعث كـاهش جـرم و عـدم بازگشـت وي بـه      ) 1379جبلي(م و ضروري است. شود، مراقبت و حمايت پس از آزادي الز
سطح سواد زنداني و نوع مهـارت   ) جرم راپديده اي جنسيتي دانسته اند.1390محيط زندان مي شود. عليوردي نيا و صالح نژاد(

)، 1986و داونـز (  ري اشـته اسـت.  تخلفات آنان برحسب آموزشهاي مهارتي كاهش يافته، تاثير د عملي و سن تاثير داشته است.
) بيان داشتند كه زنان بيشترين عامـل قبـل از اينكـه برچسـب     2003) و تايتل و همكارانشان(2010)، نوفزيگر(2010ديليسي(

كه زنانگي اثر بيشتري بر رفتار انحرافـي  ، رسمي يا غير رسمي دريافت كنند به انحرافات روي آوردند و تفكيك جنسيتي را مهم
 ست. داشته ا

 بيان مسأله
به همين دليل كشـور از   ساالري ايراني كه عموما با كار زن در خارج از منزل مخالفند. درفرهنگ م ،از داليل اصلي بيكاري زنان

مساله آموزش از ديـر بـاز   ). 21: 1393اين نيروي عظيم كاري كه باعث شكوفايي اقتصاد كشور مي شود بي بهره است (عزيزي، 
در فرايند توسعه مهارتي انشمندان و مربيان بزرگ تعليم و تربيت را به خود جلب كرده است نقش آموزشهاي ذهن بسياري از د

به ويژه در جهـان امـروز گرداننـدگان هـر جامعـه اي بـر آمـوزش و پـرورش بـه ويـژه            مورد ترديد هيچ فرد يا اجتماعي نيست،
ارائـه خـدمات    ).4: 1381 ،ي(صـالح  فت و ترقي تاكيد مي نمايندبه عنوان بنيادي ترين عامل در مسير پيشرمهارتي  هايآموزش

ي نيروي انساني ماهر متناسب با تقاضاهاي اجتماعي اقتصادي جامعه موجب استفاده بهينه و صـحيح از منـابع   آموزشي و عرضه
صـنعتي و تحليـل بـازار     و امكانات كشور و در حقيقت باعث ارتقاء اثر بخشي آموزشهاي مهارتي است كه بايد از طريق مطالعات

ي برنامـه ريـزي و پـيش بينـي نيـروي انسـاني بـراي        كار موجود و كاهش آسيبهاي اجتماعي در جامعه ميسر گشته و در سايه
 زادي موجـب آپـس از   در حـين تحمـل كيفـر و    زنـدانيان  اشتغال ).3: 1388استخدام و اشتغال آينده، عملياتي گردد (فرخي، 

هـدف شـاغل    كـه بـا   مهـارتي   موزشآنها به انحرافات مي شود. بديهي است آلوگيري از گرايش ج سيبهاي اجتماعي وآكاهش 
 زنـدانيان  گاهيآافزايش  با يك سو ازو انحرافات اجتماعي  موجب پيشگيري از وقوع جرايم و ،ردشدن فرد زنداني صورت مي گي

 لـذا بـا   منجر به ايجاد شـغل مـي گـردد و    مهارتي  زشموآسوي ديگر گذراندن دوره هاي  نان تغيير مي يابد ازآرفتار  گرايش و
گـرايش بـه رفتارهـاي     ،منزلـت اجتمـاعي   مد وآداشتن در تغيير اساسي در وضعيت اشتغال وزندگي فرد زنداني   ،داشتن شغل
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ده بـا  زنـداني آمـوزش ديـ   زنان آيا  بنابراين سوال اصلي تحقيق اين است كه ).20: 1386(شفيع آبادي، دانحرافي كاهش مي ياب
  ؟با يكديگر تفاوت وجود دارند يا خير گرايش به رفتارهاي انحرافي آموزش نديده از نظر

 اهداف تحقيق  
 ندامتگاه گرگان در سالزنان زنداني رفتارهاي انحرافي  وضعيتبر  مهارتي تاثير آموزشهايبررسي شناخت  هدف اصلي تحقيق:

 بوده است.   94-1393
 ضعيت رفتارهاي انحرافي زنان  آموزش ديده و نديده ندامتگاه گرگان بوده است.          هدف اصلي تحقيق: شناخت و   

  زنداني ندامتگاه. زنان شناخت آموزشهاي مهارتي اهداف ويژه:
 ميـت و وق ،مـذهب  ،جنسـيت  ،وضعيت تاهـل  ،سن ،انگيزه ارتكاب جرم ،شناسايي وضعيت بين مدت آموزش با مدت محكوميت

 .داني ان زنتحصيالت زن
كمك بـه   ،ستانهآ اشتغال به كار يكي از هدفها زنان هدف كاربردي: تقويت كاركرد آموزشهاي مهارتي، جنبه هاي اقتصادي كار

  پس از آزادي. ي زندانيها حل مشكالت خانواده
 اهميت و ضرورت تحقيق  

ند آموزشهاي مهـارتي باعـث افـزايش    زنان به عنوان نيمي از جمعيت تاثير بسزايي در كاهش انحرافات و توسعه جامعه نقش دار
اهميـت نقـش    .اعتماد به نفس و آگاه سازي زنان از توانايي هاي بالقوه خود و بهبود منزلت در خانواده تاثير زيادي داشته اسـت 

نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در توسعه و پيشرفت جامعه، درك اهميت آموزشهاي مهارتي ضرورت دارد. سـرمايه ملـي در   
ور ما و ديگر كشورها بخش قابل توجهي صرف آموزشهاي مهارتي مي شود كه نقش اين آموزشها بـا توجـه بـه نيـاز جامعـه      كش

مي رسد ديگر روشهاي سنتي جاي خود را به روشهاي جديد علم و تكنولـوژي داده، ضـرورت    بيشتر از حد تصور حياتي به نظر
د و افزايش خودباوري در آنها نقش بسيار موثري را در پيشـگيري و كـاهش   سازي افرا ورود آموزشهاي مهارتي از طريق توانمند

به گفته خود مسـئوالن زنـدان   يكي از شاخصهاي محوري كيفيت آموزشهاي مهارتي  ).5: 1388(پرند،آسيبهاي اجتماعي دارد. 
   ).15: 1393ها اشتغال به كار زنداني پايه اصلي اصالح و بازپروري زنداني است. (عزيزي، 

 وش تحقيق  ر
روش گردآوري اطالعات متناسب با روش پژوهش انتخاب مي شود در اين پژوهش تركيبي از اسـنادي (بـراي بخـش كيفـي) و     

هاي بخش كيفـي فـراهم خواهـد شـد.     پرسشنامه تهيه شده بر مبناي داده پرسشنامه (براي بخش پيمايش) خواهد بود، طبيعتاً
جامعه  آماري شامل زنان زنداني ندامتگاه گرگان مي پيمايشي به اجرا در آمده است. روش اين تحقيق از نوع توصيفي، به روش 

نفر بوده است. نمونه آماري كليه اعضاي جامعه آماري را شامل مي شود لذا به جـاي نمونـه گيـري از     180باشند كه تعداد آنها 
. اعتبار ابزار به وسيله اعتبار صوري و پايـايي آن  سرشماري  استفاده شده است. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بوده است

آزمـون فرضـيات تحقيـق از تكنيكهـا و روشـهاي       ) مورد تاييد قرار گرفته است.براي725/0با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (
 آماري پيشرفته متناسب با سطح سنجش متغيرها استفاده شده است.   

   وصيفي و تحليلي ارائه مي شوند.يافته ها در دو بخش ت يافته هاي تحقيق:
 اين قسمت ابندا سيماي نمونه آماري و سپس توصيف مفاهيم اصلي تحقيق ارائه مي شود. در : توصيفييافته هاي  -الف
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 ، انگيزه ارتكاب جرم و مدت محكوميتقوميت ،): توزيع جمعيت نمونه بر حسب سن، جنسيت، تحصيالت، تاهل1جدول(        

 جمع آموزش نديده آموزش ديده  جنس پاسخگو
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 100 180 44/44 80 100 100 زن

 سن 

24-15 20 20 34 5/42 54 30 
34-25 32 32 22 5/27 54 30 
44-35 42 42 20 25 62 4/34 
54-45 6 6 4 5 10 6/5 

 100 180 100 80 100 100 جمع
 90/30 64/32 72/28 ميانگين

 تحصيالت

 6/15 28 5/17 14 14 14 بي سواد
 9/28 52 5/27 22 30 30 ابتدايي

 4/24 44 5/17 14 30 30 راهنمايي
 2/2 4 5/2 2 2 2 متوسطه

 1/21 38 25 20 18 18 ديپلم
 4/4 8 5 4 4 4 فوق ديپلم

 3/3 6 5 4 2 2 ليسانس و باالتر
 100 180 100 80 100 100 جمع
 95/6 22/7 74/6 گينميان

 وضعيت تأهل

 7/16 30 15 12 18 18 مجرد
 1/61 110 55 44 66 66 متأهل

 4/4 8 5/7 6 2 2 بدون همسر بعلت فوت
 8/17 32 5/22 18 14 14 بدون همسر بعلت طالق

 100 180 100 80 100 100 جمع

 قوميت

 8/37 68 45 36 32 32 فارس
 1/11 20 5/7 6 14 14 بلوچ

 7/16 30 15 12 18 18 ركمنت
 2/2 4 5/2 2 2 2 كرد

 6/15 28 10 8 20 20 سيستاني
 3/3 6 5 4 2 2 لر

 8/7 14 5/7 6 8 8 ترك
 6/5 10 5/7 6 4 4 عرب

 100 180 100 80 100 100 جمع
 6/65 118 70 56 62 62 شيعه 

 4/34 62 30 24 38 38 سني
 100 180 100 80 100 100 جمع

 زه ارتكاب جرمانگي

 1/31 56 5/22 18 38 38 نياز مالي
اعتيادو خريد و 

 10 18 5/7 6 12 12 فروش مواد 

 6/25 46 25 20 26 26 دوستان ناباب
اختالف و 

 3/13 24 5/17 14 10 10 درگيري

 3/3 6 5 4 2 2 بيكاري
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 2/2 4 5/2 2 2 2 قتل غيرعمد
 4/14 26 20 16 10 10 ساير موارد

 100 180 100 80 100 100 جمع

 مدت محكوميت 

 35حبس دائم(
 8/57 104 5/62 50 54 54 سال)

حبس 
 9/8 16 5/2 2 14 14 سال) 5موقت(تا

 40قصاص(
 7/6 12 5/2 2 10 10 سال)

 7/26 48 5/32 26 22 22 ساير موارد
 100 180 100 80 100 100 جمع

 
 

در نفر و  100در بين گروه آموزش ديده  مورد بررسي زنان پاسخگويان فراواني همانطوري كه در جدول باال مالحظه مي شود،
درصد) و كمترين فراواني در  62( 35-44همچنين در بيشترين فراواني در گروه سني  مي باشند و نفر 80گروه آموزش نديده 

سال و گروه 72/28متوسط  گروه آموزش ديده به طورداد شاخص ميانگين نشان كه درصد) 6/5( سال 45-54گروه سني 
ديده بيشترين فراواني  باشد. در گروه آموزشسال مي 90/30سال سن و ميانگين سني دو گروه  64/32آموزش نديده 

شاخص  كه متوسطهتحصيالت داراي ديده نو كمترين فراواني پاسخگويان در گروه آموزش  ابتدايي حصيالتاي تراپاسخگويان د
كالس سواد دارند  22/7كالس سواد و گروه آموزش نديده  74/6روه آموزش ديده به طور متوسط ميانگين نشان مي دهد كه گ

بيشترين فراواني پاسخگويان  گروه آموزش ديده در باشد.كالس سواد مي 95/6و ميانگين سطح تحصيالت دو گروه 
چنين در آموزش نديده بيشترين درصد) و هم2درصد) و كمترين فراواني پاسخگويان بدون همسر به علت فوت (66متاهل(

و همچنين در  درصد)5/7درصد) و كمترين فراواني پاسخگويان بدون همسر به علت فوت كه( 55فراواني پاسخگويان متاهل كه(
درصد) و كمترين فراواني پاسخگويان قوميت كرد و لر 32بيشترين فراواني پاسخگويان اموزش ديده قوميت فارس( قوميت

درصد) و كمترين فراواني پاسخگويان  45در آموزش نديده بيشترين فراواني پاسخگويان قوميت فارس( درصد) و همچنين2(
گروه آموزش ديده و آموزش نديده بيشترين فراواني پاسخگويان داراي مذهب شيعه درمي باشد. درصد) 5قوميت لر(

بين دو گروه آموزش ديده و د. و  رابطه درصد) مي باش4/34داراي مذهب سني (درصد) كمترين فراواني پاسخگويان 6/65(
درصد) و كمترين فراواني پاسخگويان قتل غير 1/31آموزش نديده با انگيزه ارتكاب جرم بيشترين فراواني پاسخگويان نياز مالي(

درصد) مي باشند. و رابطه بين مدت محكوميت با دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده  بيشترين فراواني 2/2عمد (
      درصد) مي باشند.7/6درصد) و كمترين فراواني پاسخگويان قصاص ( 8/57گويان حبس دائم(پاسخ

 ) : توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مصرف رسانه اي3جدول(

روزنامه  نوع وسايل ارتباط جمعي نمونه آماري
تلوزيون  كتاب ومجله

تلوزيون  راديو داخلي
مصرف  موبايل اينترنت خارجي

 رسانه اي

 ميانگين ميزان استفاده  موزش ديدهآ
 250 53 9 8 14 88 46 32 به ساعت در هفته

 ميانگين ميزان استفاده  آموزش نديده
 388 108 32 5/34 12 5/91 59 51 به ساعت در هفته

 ميانگين ميزان استفاده  كل
 311 77 19 20 13 5/89 52 40 به ساعت در هفته
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مورد بررسي در اين تحقيق روز نامه و مجله و نديده مي شود، از پاسخگويان آموزش ديده  همانطوري كه در جدول باال مالحظه

ساعت) اينترنت  20ساعت) تلوزيون خارجي (13ساعت ) راديو ( 5/89ساعت) تلوزيون داخلي (  52ساعت) كتاب( 40(

ديده  همچنين در گروه آموزشساعت) مي باشد و  311ساعت ) و در مجموع كل مصرف رسانه اي (77ساعت ) موبايل (19(

 تلوزيون خارجي ساعت) و كمترين فراواني پاسخگويان استفاده از 88بيشترين فراواني پاسخگويان استفاده از تلوزيون داخلي (

ساعت ) و در گروه آموزش نديده بيشترين فراواني پاسخگويان  250ساعت) مجموع كل مصرف رسانه اي آموزش ديده ها ( 8(

ساعت) كه مجموع كل مصرف رسانه اي 12( راديوساعت) و كمترين فراواني پاسخگويان استفاده از  108( موبايلاستفاده از 

  .ساعت ) مي باشد 388آموزش نديده ها (

 

 زنان رفتارهاي انحرافي وضعيت:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب  )4(جدول
 ابعاد گرايش به 

 ناهنجاري هاي رفتاري
 ميانگين از پنج

 كل آموزش نديده آموزش ديده
 355/3 38/3 336/3 گرايش به ناهنجاري عمومي
 224/3 32/3 148/3 گرايش به ناهنجاري سرقت
 213/3 27/3 168/3 گرايش به ناهنجاري تقلب

 253/3 365/3 164/3 گرايش به ناهنجاري مشروبات الكلي
 317/3 46/3 204/3 گرايش به ناهنجاري مواد مخدر

 251/3 36/3 164/3 گرايش به ناهنجاري انحرافات جنسي
 615/19 155/20 184/19 ميانگين گرايش به ناهنجاريهاي رفتاري كل

 
بيشترين فراواني پاسخگويان در گروه ناهنجاري  و نديده همانطوري كه در جدول باال مالحظه مي شود، در گروه آموزش ديده

در گروه آموزش ديده به طور داد شاخص ميانگين نشان  كهتقلب ر گروه ناهنجاري عمومي و كمترين فراواني پاسخگويان د
ناهنجاري، و ميانگين گرايش به رفتارهاي انحرافي دو گروه،  155/20ناهنجاري و درگروه آموزش نديده  184/19متوسط

در بين افراد آموزش نديده مي است. با توجه به ميانگين بدست آمده مي توان نتيجه گرفت كه بيشترين ناهنجاري  615/19
 باشد. 
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رفتارهاي انحرافي بين  وضعيت ؛فرضيه اصلي تحقيقبا توجه به : تحليل داده ها و آزمون فرضيه هابررسي  ؛آمار استنباطي -ب 
گروه آزمون مقايسه ميانگينهاي چند  t- testآزمون مقايسه ميانگينهاي دوگروه با استفاده از دو گروه آموزش ديده و نديده

)ANOVA بشرح ذيل استفاده شده است. پيرسون) و ضريب همبستگي 
  بين دو گروه آموزش ديده وزنان  انحرافي يهارفتار وضعيتهاي آماري، مقايسه ميانگين ابعاد  : خالصه شاخص )5(جدول

 و مذهب نديده آموزش
 سطح معني داري مقدار آزمون ميانگين گزينه ها مستقل متغير

 900/16 آموزش نديده 778/0 -283/0 680/16 ديده آموزش      عمومي جاريهايگرايش به ناهن

 600/16 آموزش نديده 341/0 -955/0 740/15 آموزش ديده      ناهنجاريهاي سرقت گرايش به

 350/16 آموزش نديده 565/0 -576/0 840/15 آموزش ديده    گرايش به ناهنجاريهاي تقلب

 825/16 آموزش نديده 235/0 -191/1 820/15 آموزش ديده الكلي شروباتمنجاريهاي گرايش به ناه
 گرايش به ناهنجاريهاي مواد مخدر

 
 300/17 آموزش نديده 149/0 -449/1 020/16 آموزش ديده

 جنسي گرايش به ناهنجاريهاي
 

 800/16 آموزش نديده 278/0 -088/1 820/15 آموزش ديده

 و مذهب ناهنجاريهاي رفتاري كل گرايش به

 184/19 آموزش ديده

002/1- 317/0 

 155/20 آموزش نديده
 372/16 شيعه
 548/17 سني
 796/15 شيعه
 741/16 سني

 559/15 شيعه
 032/17 سني
 554/15 شيعه
 645/17 سني
 050/16 شيعه
 612/17 سني
 627/15 شيعه
 451/17 سني
 989/18 شيعه
 806/20 سني

 
 وضعيتهمانطوري كه از سطح معني داري آزمون در جدول باال مشخص است بين دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده 

آموزش نديده اند نسبت به  دارد. شاخص ميانگين نشان مي دهد كساني كهنرفتارهاي انحرافي، تفاوت معني داري وجود 
و همچنين با توجه به نتايج فوق بين مذهب با  كساني كه آموزش ديده اند گرايش بيشتري به رفتارهاي انحرافي داشته اند.

تفاوت معني داري وجود ندارد. وليكن در بين مذهب وناهنجاريهاي مشروبات الكلي تفاوت معناداري  ناهنجاريهاي انحرافي
خص ميانگين نشان مي دهد با توجه به مذهب افراد آموزش نديده اند نسبت به كساني كه آموزش ديده اند وجود دارد. شا

 گرايش بيشتري به رفتارهاي انحرافي داشته اند.
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 زنان رفتارهاي انحرافيوضعيت رابطه بين متغيرهاي زمينه اي با خالصه شاخص هاي آماري  ) :6( جدول

 مستقل متغير ام آزمونن مقدار آزمون سطح معني داري

 سن پيرسون  همبستگي  ضريب -178/0 17/0

 سطح تحصيالت ضريب همبستگي پيرسون -108/0 148/0

 مدت محكوميت ضريب همبستگي پيرسون 73/0 329/0

 ضريب همبستگي پيرسون -125/0 96/0
ناهنجاري كل با مصرف رسانه اي 

 كل

 
بـا  سطح تحصيالت ، مـدت محكوميـت ، سـن ، مصـرف رسـانه اي      ني داري بين مع رابطهبا توجه به سطح معني داري آزمون، 

با گرايش به رفتارهاي انحرافي رابطه منفـي معنـي داري    موبايلوليكن بين استفاده از  رفتارهاي انحرافي وجود ندارد. گرايش به
 وجود دارد. 

 
 انحرافي بر حسب متغيرهاي مستقل چندگانه)  : خالصه شاخص هاي آماري مقايسه ميانگين گرايش به رفتارهاي 7جدول(

 
 
 
 
 
 
 

رفتارهـاي  گرايش بـه   با قوميتبا توجه به سطح معني داري آزمون، رابطه معني داري بين وضعيت تاهل، انگيزه ارتكاب جرم و 
بيشترين گرايش و كمترين انها بدون همسربه علـت فـوت    متاهلين، بدست امده با توجه به ميانگين ليكنانحرافي وجود ندارد. 

و همچنـين در انگيـزه   باشد. ن در بين قوميت لر و كمترين در بين قوميت سيستاني مي يمي باشد. و در قوميت بيشترين ميانگ
سـپس مـي تـوان نتيجـه      ن اعتياد و خريد و فروش مواد مي باشـد. يافراد بيكار و كمترين ميانگ نيارتكاب جرم بيشترين ميانگ

 گرفت كه بيكاري يكي از داليل افراد به گرايش به ناهنجاريهاي اجتماعي مي باشد.  

 متغير Fمقدار آزمون  سطح معني داري

 تاهل وضعيت 567/1 199/0

 قوميت 818/1 087/0

 انگيزه ارتكاب جرم 999/1 068/0
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 و پيشنهادات نتيجه گيري
خارج از منزل مخالفند.به همين دليـل كشـور از    از داليل اصلي بيكاري زنان، فرهنگ مرد ساالري ايراني كه عموما با كار زن در

نداشـتن  ) 1379امين نيـا( ).21: 1393اين نيروي عظيم كاري كه باعث شكوفايي اقتصاد كشور مي شود بي بهره است (عزيزي، 
ري سرمايه الزم، بيشترين علت ارتكاب جرم و بزه توسط افراد نابسامان وضعيت اقتصادي مي باشـد كـه آمـوزش را الزم و ضـرو    

دانسته، كه اوال: آموزش در زندان باعث نظم و انظباط در محيط زندان مي شود. ثانيا: موجـب بهبـودي شـرايط خـود زنـداني و      
خانواده وي، پس از آزادي جذب بازار كار و به استعداد و ذوق فرد زنداني توجه شـود، مراقبـت و حمايـت پـس از آزادي الزم و     

ث كاهش جرم و عدم بازگشت وي به محيط زنـدان مـي شـود. عليـوردي نيـا و صـالح       آموزش باع) 1379جبلي(ضروري است. 
تخلفات آنـان   سطح سواد زنداني و نوع مهارت عملي و سن تاثير داشته است. ) جرم راپديده اي جنسيتي دانسته اند.1390نژاد(

) و تايتـل و  2010)، نـوفزيگر( 2010()، ديليسـي 1986ري و داونز ( برحسب آموزشهاي مهارتي كاهش يافته، تاثير داشته است.
) بيان داشتند كه زنان بيشترين عامل قبل از اينكه برچسب رسمي يا غير رسمي دريافت كنند به انحرافـات  2003همكارانشان(

با توجـه بـه يافتـه هـاي پـژوهش      كه زنانگي اثر بيشتري بر رفتار انحرافي داشته است. روي آوردند و تفكيك جنسيتي را مهم، 
 . ت، تحصيالت، گروه سني، وضعيت شغلي و نوع جرم تاثير داشته استجنسي

 وضـعيت نتايج اين تحقيق بر اساس اهداف و سواالت آن مبني بر تفاوت بين زندانيان آموزش ديـده و آمـوزش نديـده از لحـاظ     
ديده و آموزش نديـده تفـاوت    رفتارهاي انحرافي نشان داد كه ميزان گرايش زندانيان به رفتارهاي انحرافي بين دو گروه آموزش

 از سـاير گروههـا،   متاهلين، بيش، ، وضعيت تاهل، مذهبمعني داري وجود ندارد. نتايج ديگر پژوهش نشان داد كه بين جنسيت
و در گروه سني، سنين پايين تر افزايش بيشتري نسبت به گروه سني بـاالتر گـرايش بـه رفتارهـاي     مذهب سني بيش از شيعه 

و در نوع جرم بطوري كه هر يك ه رفتارهاي انحرافي افزايش مي پذيرد. بگرايش  از شاغلين افراد بيكار بيش ،ندانحرافي داشته ا
 سيسـتاني بطوري كه قوميت لر بيشترين و كمترين آنان در بين قوميت از آسيبهاي اجتماعي تقويت كننده ي همديگر هستند. 

ي با گرايش به رفتارهاي انحرافي تفاوت معني داري وجود نـدارد و تفـاوت   و مصرف رسانه ا گرايش به رفتارهاي انحرافي داشتد.
اسـتفاده از مربيـان مجـرب و     ،فراهم كردن موقعيت مناسب براي تمامي زندانيان متناسب با اسنعداد و توانايي شاننمي پذيرد. 

تشـويق شـركت در دوره هـاي     ونـدگي  ايجاد رويه اميـد و ز ، جدي گرفتن آموزش زنداني در محيط زندان، توانا در امر آموزش
 بر مبناي رويكرد سيستمي با صـنايع اسـتان   ضرورت هم انديشي و تبادل نظر بيشتر  ،آموزشي كه مسبب عدم بازگشت به جرم

افراد جامعه نسبت زنـدانيان   و اعتماد ي. تغيير نگرشو مبني بر جذب آموزش ديدگان پس از حبس بدون در نظر گرفتن سابقه
ايجاد و گسترش آژانسهاي كاريـابي در اسـتانها و تغييـر نگـرش      .اينكه آنان افراد سابق نيستند با توجه به

سـازي  غنـي   ، برگزاري دوره هاي مـنظم و مكمـل بـراي آنـان      افراد جامعه نسبت به آموزشهاي مهارتي.
در بـين زنـدانيان و   ايجاد انگيزه ، توانايي فرد تناسب حجم آموزش با توجه به زمان و مكان زندان و .ي مهارتيمحتواي آموزشها

در جهـت بيكـاري زنـدانيان و     و برگزاري دوره هاي آموزشي متناسب با بازار كار و بر حسب تكنولوژي جديد و به روز بودن آن
دچار  جامعه بيكار در اجتماع  ارگانهاي مربوط به اشتغال جوانان در سطوح مختلف چاره اي بيانديشند تا افراد  حتي افراد سالم

 رفتارهاي انحرافـي و نابسـاماني در   تا زنان دچار ي تدوين گردديفرصتها زناناشتغال در حيطه  شرايط زندان و امثال آن نشوند.
   جامعه نشوند.     خانواده و
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 چكيده 
ب و ايجادفضاي الزم جهت رشد و شكوفايي بسترسازي مناس الزمهپايدار جوامع و به تبع آن توسعه منابع انساني وابسته به آن توسعه 

با توجه به مشكالت زيادي  ،توجه به زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار  .مي باشدتوان كل جمعيت فعال اقتصادي اعم از زن و مرد 
 آنان ضمن ي و اقتصادي جمعيت خاموشي هستند كه با توانمندسازياجتماع -ان ايجاد كرده اعم از روحيكه شرايط موجود برايش

تماعي اعم از شناخت توانايي هاي خود،خود اشتغالي و تامين هزينه هاي جترميم آسيب هاي روحي آنان،در زمينه فعاليت هاي ا
 ، توانمندي زناندر اين تحقيق.دانرسزندگي و جلوگيري از آسيب هايي كه هر لحظه ممكن است اين قشر را تهديد كند،كمك و ياري 

و ارتباط فراگيري آموزش هاي مهارتي با جنبه هاي ذكر شده  اشتغالرواني و -اجتماعي،روحي-قتصادي،فرهنگيا-از چهار جنبه مادي
الش هاي موجود شناسايي و راهكارهايي در جهت توانمندسازي و خودباوري چسعي شده تا موانع و  مورد بررسي قرار گرفته است و ،

از تمام توان اقتصادي كشور در جهت پيشرفت اقتصاد گام برداشته و از طرفي تا ارائه شود  با آموزش هاي مهارتي زنان خودسرپرست
با توجه به اينكه بسياري از مسائل و آسيبهاي  فرهنگي و اقتصادي زنان و خانواده هاي آنان شود-سبب بهبود وضعيت اجتماعي

تحت خود سرپرست  و سرپرست خانوار حقيق زنانجامعه اين ت .اجتماعي ريشه دربيكاري و عدم اشتغال افراد جامعه درارتباط است
فرمول  استفاده از با اين افراد ميان از. نفر مي باشد 2638 اًحدودكه  است آزادشهرشهرستان  پوشش بهزيستي و كميته امداد امام(ره)

ابزار پژوهش  ،ساده  روش نمونه گيري تصادفيبه اين نمونه ها  گزينش .نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد 335 جرسي مورگان
نتايج تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار  spssبا استفاده از نرم افزار .مي باشد پيمايشي-روش پژوهش توصيفيو پرسشنامه 

با آموزش هاي مهارتي رابطه  و اشتغال رواني-يافته هاي تحقيق نشان داد بين مسائل مادي،اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي،روحيگرفت.
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Abstract  
 Sustainable development and consequently related human resources development are needed for 
appropriate infrastructure and creating atmosphere for growth and prosperity of total power of 
economic active population including women and men. Attention to the women, especially heads 
of household women, due to current situation have created many problems, including mental - 
social and economic problems, they are silent population that can be helped and assisted by 
empowering them while recovering damage to their mental, in the field of social activities, 
including the recognition of their abilities, self-employment and supplying living costs and 
avoiding injury that might threaten this stratum. In this study, the empowerment of women from 
four aspects of financial-economic, cultural - social, mental - psychological and occupation, and 
relationship of skill trainings with mentioned aspects have been studied and tried to identify the 
obstacles and challenges and provided strategies for women's empowerment and self-supervisor 
women's self-esteem by skill trainings to step in the way of economic development using the full 
economic potential and also to improve the cultural - social and economic status of women and 
their families. The unemployment and jobless community members are the root of many problems 
and social pathologies. Heads of household women and self-supervisor covered by the Welfare 
organization and Imam Khomeini Relief Foundation in Azadshahr city were as a population (about 
2638 people). 335 people were chosen as the sample size using the  KREJCIE - Morgan formula. 
Samples were chosen by simple random sampling and were asked by  questionnaire and the 
research method was descriptive – survey. The results were analyzed using SPSS software. The 
findings showed that there was a significant relationship between the material issues, economic, 
cultural, social, mental - psychological issues, and occupation with skill trainings 

 
Keywords: Skill trainings, self-supervisor women, empowerment, self-esteem 
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 مقدمه
بي  شهروندان بينند.توانمندسازي امور مي رأس در را شهروندان خود، اهداف تحقق و ثبات حفظ براي ها دولت همة امروزه

 منابع و تحقيقات از عظيمي بخش جهان مختلف كشورهاي شود.در محسوب مي ها دولت وظايف ترين مهم از يكي گمان
 و صفات اين توان مي و چگونه باشد خصوصياتي چه داراي بايد جامعه براي مطلوب شهروند كه ودش مي اين حقيقت مصروف
 مناسب و درخور توجه شهروندان توانمندسازي به ما كشور ) در1381(فتحي، داد توسعه جامعه مختلف اقشار در را ها ويژگي
و  توانايي و معرفت موردنياز و دانش عميق، بصيرت و بينش شهروندان از توجهي قابل درصد رو اين است، از نگرفته صورت
 در مهم هدف هاي گروه از باشند.يكي نمي دارا را در توسعه تأثيرگذاري نيز و جامعه امور در مشاركت براي الزم مهارت

 به كه يابند دست فردي توسعة از سطحي به بايد ها آن كه اين يعني زن شهروندان توانمندسازي .هستند زنان توانمندسازي
 سطح ارتقاء براي است تالشي زنان ) توانمندسازي1381بدهد(شادي طلب، را خود هاي خواسته اساس بر انتخاب امكان ها آن

 تدوين سياست فرآيند در شهروند حضور بر المللي بين سطح در توسعه مباحث در زنان. امروزه اجتماعي و فرهنگي اقتصادي،
 دارا را الزم وتوانمندي قابليت ظرفيت، باشند كه داشته مشاركت توانند مي شهرونداني لماًشود.مس مي تأكيد ها آن اجراي و ها

 زنان ويژه به شهروندان توانمندي بر ها آن تأثير بررسي و مهم اين و راهكارهاي نظري مباني شناسائي ضرورت باشند.
 تحقق و سازي در فرهنگ زنان محوري نقش هب توجه با است. بوده تحقيق براي موضوع اين انتخاب دليل سرپرست خانوار

 قرار توجه مورد شهروندان از گروه اين شوند مي محسوب فقيرترين فقرا خانوار سرپرست زنان كه آن به علم با و پايدار توسعة
 گرفته اند.
 آسيب معرض در نزنا ساير از بيش خانوار سرپرست زنان ميان اين در كه هستند جامعه در پذير آسيب اقشار جمله از زنان

 هاي فرصت به دسترسي ضعف همچون، زايي آسيب عوامل با اغلب زنان از گروه گيرنداين مي اجتماعي قرار هاي
 كه باشند مي مواجه ورواني روحي مشكالت و مستمر درآمد نداشتن سوادي، كم يا سوادي بي شغلي،نداشتن مهارت هاي الزم،

 زنان چكيده). 1385(بختياري،  كرد خواهند تحميل جامعه به را هنگفتي هاي نههزي جانبه همه هاي حمايت فقدان صورت در
 بودن االثر مفقود همسر، گيدكارافتا از طالق، متاركه، همسر، فوت جمله از متعدد داليل به كه هستند زناني خانوار سرپرست

 شده دار عهده نيز را پدري سنگين وظيفه دريما نقش بر عالوه آنها اند. گرفته برعهده را خود خانواده و ... سرپرستي همسر
 مرد رفتن با كه است خانواده اصلي محور و سرپرست مرد و است مرد وظيفه زندگي مخارج تامين مسئوليت جوامع اكثر در اند.

 كرده هوظيف ايفاي مادر و همسر نقش در تاكنون كه زني .افتد مي خانواده زن بدوش سنگين بار اين  دليل هر به  گيدزن از
  گيرد. بعهده را خانواده آور نان و پدر نقش بايد حال

 به يا و كنند مي زندگي تنهايي به ازطالق پس كه زناني از (اعم مطلقه زنان ، بيوه زنان شامل : خانوار سرپرست زنان انواع
 ، بيكار مردان همسران نداني،ز مردان همسران ، معتاد مردان همسران ، ) كنند مي معاش امرار خود ولي بازگشته پدري خانه

 ، ) تنها سالمند (زنان خودسرپرست زنان هستند، خدمت مشغول وظيفه نظام در كه مرداني همسران ، مهاجر مردان همسران
 شود.اين مي سالمند و ازكارافتاده مردان همسران ، اند نكرده ازدواج هرگز كه سرپرستي بي دختران خودسرپرست دختران
 منزل، امور به رسيدگي ، فرزند تربيت مانند شود مي محول زنان به اجبار به كه متعددي و دشوار ظايفو و جديد وضعيت

 و كند مي روبرو شماري بي مشكالت و مسائل با را آنها غيره و مسكن هزينه تامين فرزند، مادي رواني، روحي، نيازهاي تامين
 و روحي هاي ناراحتي انواع سمت به را آنها مرور به كه كند مي وارد آنها به ظرفيتشان و توان حد از بيش تنشهايي و فشارها
 ساير با مقايسه در آنها كه دهد مي نشان خانوار سرپرست زنان رواني و جسماني سالمت وضعيت بررسي دهد. مي سوق رواني
 افسردگي، پرخاشگري، ،اضطراب مانند روحي بيماريهاي انواع با و برخوردارند كمتري رواني و جسماني سالمت از زنان

 آنها اكثر منشا كه برند مي رنج متعددي جسماني هاي درد از همچنين كنند. مي نرم پنجه و دست غيره و وسواس انزواطلبي،
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 شغلي داشتن آن الزمه باشند مي دار عهده نيز را زندگي معاش تامين وظيفه گروه اين اينكه به توجه با است. رواني و روحي
 مشكالت عمده پس است اشتغال جهت وشغلي اي وحرفه فني ومهارتهاي اجتماعي هياهوهاي از وبدور مكفي ددرآم با مناسب

 سرپرست زنان توانمندسازي منظور به لذا باشد مي آن ادامه يا و كار به شروع جهت الزم توانمندي و مهارت نداشتن آنها
 راستا همين در و بوده اهميت حائز كار و كسب و شغلي ، فني مهارتي آموزشهاي فراگيري مناسب شغل اهراز جهت خانوار

 در مهمي نقش آموزشي مختلف هاي دوره ارائه با تواند مي كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان ويژه به آموزشي سازمانهاي
 باشد. داشته كار بازار يه ورود جهت افراد اين اندوزي مهارت و آموزش

 
 خانوار سرپرست زنان بندي طبقه-1

 :سرپرست بي زنان -الف
 مي زندگي مجرد رهاشدگي، و طالق همسر، فوت جمله از مختلف داليل به كه شده اطالق زناني كليه به همسر بي زنان

 ديگري جهان با يكباره به شوند مي جدا همسرانشان از يا دهند مي دست از را همسرانشان مختلف داليل كه به زنانيكنند. 
 محتاج صورت در كنند زندگي سالم بخواهند هم اگر حتي بيوه زنان هستند مواجه زيادي مشكالت با كه شوند مي رو روبه

  .هستند مشكل دچار هم عاطفي نظر از بيوه زنان اينها بر عالوه .اجازه نميدهد او به اقتصادي شرايط بودن،
 :سرپرست بد زنان -ب

 همسران ، بيكار مردان همسران ، زنداني ، معتاد مردان رانهمس شامل كه شود مي اطالق زناني يه بدسرپرست زنان عنوان
 حمايت از نوعي به بدسرپرست زنان.باشد ناسازگارمي مردان همسران يا و كار از ناشي حوادث اثر بر افتاده از كار مردان

 دولت ويژه توجه مندنياز بدسرپرستي دليل به كه آنهاست عهده بر نيز فرزندان حضانت و نيستند خانواده برخوردار سرپرست
 .هستند

  :خودسرپرست زنان -ج
 :از عبارتند كه كند مي تقسيم عمده دسته دو به را زنان اين قوانين

عنوان  به را زنان اين نوعي به مرتبط قوانين واقع در .بگير وظيفه زنان و بازنشسته شاغل، زنان شامل درآمد داراي زنان -1
 .گيرند نمي قرار حمايتي قوانين مشمول مالي تمكن دليل به پس شناسد مي خانوار سرپرست

 عنوان به و گيرند مي قرار حمايتي قوانين مشمول مالي تمكن عدم دليل به كه شود مي زناني تمام شامل درآمد بدون زنان -2
 .شوند مي ياد قوانين در سرپرست زنان بي
مشخصي  قانوني ماده ولي دارند را)درآمد بدون يا درآمد ارايد( زنان اين از حمايتي راهبرد ايجاد در سعي بيشتر مصوب قوانين

 آينده در خود تنهايي از ترس زنان اين تمام هاي دغدغه از يكي كه حالي در ندارد وجود زنان اين عاطفي خأل كردن پر براي
 .است

 
 بيان مسئله-2

 :كرد بندي هطبق دسته چند به توان مي را خانوار سرپرست زنان مشكالت و مسايل كلي بطور
 تامين را زندگي شكن كمر هاي هزينه چگونه كه است اين زنان اين فكري دغدغه مهمترين :اقتصادي و مادي مشكالت ) الف

 مانده جا به همسرشان از توجهي قابل ميراث يا و برخوردارند نيز خوبي درآمد از و هستند شاغل زنان اين از كمي تعداد.نمايند
 درآمدي منبع نه و دارند شغلي نه كه هستند زناني نيز سوم دسته و ندارند چنداني درآمد ولي ستنده شاغل اي نيز عده.است

  .دارند جاي دسته در اين زنان اكثريت كه
 اي عمده مسايل از .هستند روبرو متعددي مشكالت با ما فرهنگ در خانوار سرپرست زنان: اجتماعي و فرهنگي مشكالت ب)
 زندگي به ديگران سنگين هاي نگاه زير مجبورند زنان اين.آنهاست به نسبت جامعه منفي نگرشهاي جهندموا آن با اين زنان كه
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 كه خللي از طلب فرصت اي عده نباشد سر باالي مردي سايه وقتي .كنند مقابله ها ناامني و تهديدها انواع با و ادامه دهند خود
 مي سلب ها خانواده اين از را آسايش خود هاي مزاحمت با و نمايند هاستفاد خود نفع به خواهند مي پديدار شده خانواده در

 و ارتباط آنان با پيش چندي تا كه آشنايان و دوستان از بسياري.است دوستان و فاميل سوي شدن از طرد ديگر مسئله .كنند
. دانند مي خود زندگي براي هديديت را سرپرست بي زنان زيرا كنند مي قطع زنان اين با را رابطه خود بتدريج. اشتندد معاشرت
 كه شود مي متوجه صاحبخانه اينكه محض به زيرا ناتوانند زندگي براي مكاني نكرداجاره  و گرفتن از زنان اين از بسياري
 مواردي در و دوستان اجتماع، سوي از شدن طرد. كند مي امتناع خود دادن منزل اجاره از است مرد سرپرست فاقد خانواده

 تلخي واقعيت ها درد و آالم تسكين براي اسراري محرم و نداشتن همراز اجتماعي، امنيت فقدان خانواده، سوي از شدن طرد
  .خورد مي پيوند آن با زنان اين زندگي كه است

 شغل نداشتن مناسب، مسكن نداشتن اجتماعي، طرد سرپرست، و حامي نداشتن تنگدستي، و فقر: رواني و روحي مشكالت ج)
 سمت به را خانوار سرپرست زنان و داده هم دست به دست همه و همه تحصيلي، و شغلي فرصتهاي به دسترسي عدم ،و حرفه

 دارند برعهده كه هايي نقش تعدد همچنين. دهند مي سوق است افسردگي آن ترين برجسته كه رواني و روحي انواع بيماريهاي
 .شود مي جسمي بيماريهاي بروز و رواني اختالالت تشديد نتيجه ايجاد استرس و در باعث

شرايط  ، سواد سطح بودن پايين كنند، مي زندگي فقر خط زير سرپرست زن هاي خانواده از بسياري د) مشكالت اشتغال:
 فقر علل جمله از تخصص و نداشتن اشتغال و نبود فضاي كار و مهارت نداشتن مرد، و زن ميان تبعيض ، بازاركار در كار نابرابر

 باشد. مي اشتغال كافي جهت مهارت نداشتن معلول خود مناسب شغل نوارهاست. نداشتنخا اين
 
 زنان توانمندسازي هاي نظريه-3

ترتيب  به كه را مرحله پنج بايد زنان توانمندسازي براي است معتقد كه زنان، امور در پردازان نظريه از يكي النگه، سارا
درآمد  و تغذيه مانند زنان مادي رفاه رفاه، مرحله در. كرد طي باشد، مي لكنتر و مشاركت دسترسي، آگاهي، رفاه، شامل

 دسترسي، زنان مرحله در. گيرد مي قرار نظر مد مردان و زنان بين تبعيض رفع توانمندسازي، از مرحله اين در. شود مي بررسي
 ممكن را و توليد استخدام كه زا مهارت ايه آموزش خدمات درآمد، مولّد كارهاي ،)سرمايه كار، زمين،( توليد عوامل به بايد
 آن مشكالت كه تشخيص دهند بايد زنان آگاهي، مرحله در. باشند داشته دسترسي خود دسترنج و محصول حتي و سازد مي
 تغيير قابل لذا و بوده به فرهنگ مربوط جنسيتي هاي نقش از گرفته نشأت بلكه نيست، شان شخصي كمبودهاي از ناشي ها

 خود به مربوط هاي برنامه در تمام زنان مشاركت، مرحله در. است برابري داشتن باور معناي به مفهوم اين در هيآگا. است
 معني به كنترل در برابري در نهايت،. باشد متناسب جامعه در ها آن شمار و تعداد با بايد ها آن مشاركت. كنند مي شركت
 )1372(النگه،است مردان و زنان ميان قدرت توازن

 و ميشوند توانمند خودشان سازماندهي براي زنان آن وسيلة به كه ميكند تعريف فرايندي را زنان توانمندسازي مالهاترا
 جايگاه رفتن بين از به منجر كه بر منابع، كنترل و مستقل انتخاب براي خود حقوق از و ميدهند را افزايش خود نفس به اعتماد

 )Malhatra,schuler & Boender 2002:5(.ندكن مي دفاع ميگردد؛ ايشان فرودستي
 احساس موجب ميداند. كه خود زندگي بر كنترل و منابع به زنان بيشتر دستيابي معناي به را توانمندسازي اگبومه همينطور،
 وجبم كه معنا اين به مي گردد زنان نفس عزت افزايش موجب فرايند اين. ميشود آنها در بيشتري نفس به و اعتماد استقالل

 )Ugbomeh )،2001:239 .دارند خودشان وضعيت از زنان كه ميشود تصوري و تصويري بهبود
 
 پيشينه تحقيق-4

 72 جامعة آماري كل از كه است شده شهر زنجان)) مشخص بهزيستي مددجويان نفس عنوان ((بررسي عزت با پژوهش در
 يافته، تفاوتي كاهش ها آن نفس عزت مددجويان سن فزايشا با بهزيستي، روزي شبانه هاي در خوابگاه ساكن مددجويان نفري
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 و يافته افزايش نيز ها آن نفس عزت تحصيالت مددجويان سطح افزايش با نداشته، وجود نفس عزت لحاظ به جنس دو بين
 .بودند برخوردار جسمي سالمت فاقد مددجويان به نسبت باالتري نفس از عزت جسماني سالمت داراي مددجويان

  )1384،احمدي(امير
 هاي توانمندي و ها قابليت داراي زنان كه اين به اشاره )) نوين هاي چالش  و زنان هاي تعاوني عنوان (( با تحقيقي در
به  وي. داند مي  ها توانمندي و ها قابليت اين از گيري بهره براي مطلوب رويكردي را ها تعاوني باشند، مي خود خاص

 مهارت نفس، به اعتماد افزايش معادل خودباوري، را توانمندسازي و است نموده جدي توجهي ها تعاوني در زنان توانمندسازي
  )1382ابراهيمي ، (حاجي. مي داند خويشتن بر مديريت و مسئله حل

 
 فرضيه هاي پژوهش

جنبه شامل در اين پژوهش توانمندسازي زنان را به چهار جنبه تقسيم نموديم كه مي توان فرضيات پژوهش ناميد.چهار 
اجتماعي و اشتغال مي باشند كه مي خواهيم تاثير آموزش هاي مهارتي را بر  –اقتصادي ، فرهنگي  –رواني ،مالي  -روحي 

 فرضيات مطرح شده بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.
 

 روش شناسي
ستي و كميته امداد امام(ره) جامعه اين پژوهش زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش بهزي

نفر به عنوان  335نفر مي باشد .از ميان اين افراد با استفاده از فرمول جرسي مورگان  2638شهرستان آزادشهر است كه حدوداً 
حجم نمونه انتخاب شد. گزينش اين نمونه ها به روش نمونه گيري تصادفي ساده ، ابزار پژوهش پرسشنامه و روش پژوهش 

نفر  17نفر متاهل مي باشند.از نظر سطح تحصيالت  13نفر بيوه و  322مايشي مي باشد.از ميان نمونه مورد پرسش پي-توصيفي
نفر بيمار و  50نفر ليسانس مي باشند.از لحاظ وضعيت جسماني  34نفر ديپلم و فوق ديپلم و  151نفر زير ديپلم، 134بي سواد،

نفر زندگي با خانواده  168نفر زندگي با خانواده شوهر و  67فر مستاجر،ن 100نفر سالم هستند.از نظر وضعيت مسكن  285
به منظور آزمون فرضيات،آزمون كولموگروف  نفر فاقد بيمه مي باشند. 285نفر تحت پوشش بيمه و  50خود هستند و در نهايت

 .شده استده ،به جهت ايجاد رابطه بين متغير ها استفا spss 18با استفاده از نرم افزار  1اسميرنف –
 

 يافته ها
 كه به شرح ذيل مي باشد نشان داده شده است: z4و z1،z2،z3 در نرم افزار متغير ها را به نام هاي

Z1  = اقتصادي –جنبه مالي 
Z2  =جنبه اشتغال 
Z3  = اجتماعي –جنبه فرهنگي 
Z4  =جنبه روحي و رواني 

انجام شد يافته ها و  SPSSاي ذكر شده در باال در نرم افزار جنبه ه بر رويآموزش هاي مهارتي  اثرگذاريدر مقايسه اي 
 استخراج شده است. جداول ذيل قابل بررسي و

 مي باشد: 1اقتصادي) نتايج به شرح جدول شماره  –در بررسي فرضيه اول(جنبه مالي 

                                                           
1-Kolmogorov-Smirnov   
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اقتصادي -بررسي فرضيه مالي -1جدول شماره    

 z1 

N 335 

Normal Parametersa,b Mean 9354,0  

Std. Deviation 0,49938 

Most Extreme Differences Absolute 0,208 

Positive 0,154 

Negative 0,208-  

Kolmogorov-Smirnov Z 3,803 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  
نشان مي دهد اين متغير مورد  0,05بدست آمده كوچكتر از  sigورد فرضيه اول و عدد با توجه به آزمون انجام شده در م

بررسي روي نمودار نرمال واقع شده و فرضيه تائيد مي شود و به بيان ديگر آموزش هاي مهارتي تاثير مثبت روي جنبه مالي 
 اقتصادي دارد. –

 
 مي باشد: 2جدول شماره  در بررسي فرضيه دوم(جنبه اشتغال) نتايج به شرح

 
بررسي فرضيه اشتغال -2جدول شماره   

 z2 

N 335 

Normal Parametersa,b Mean 3,5274 

Std. Deviation 1,00357 

Most Extreme Differences Absolute 0,140 

Positive 0,071 

Negative 0,140-  

Kolmogorov-Smirnov Z 2,567 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
نشان مي دهد اين متغير مورد  0,05بدست آمده كوچكتر از  sigو عدد  دومبا توجه به آزمون انجام شده در مورد فرضيه 

 اشتغالتي تاثير مثبت روي جنبه بررسي روي نمودار نرمال واقع شده و فرضيه تائيد مي شود و به بيان ديگر آموزش هاي مهار
 دارد.
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 مي باشد: 3اجتماعي) نتايج به شرح جدول شماره  -در بررسي فرضيه سوم(جنبه فرهنگي 

 
اجتماعي -بررسي فرضيه فرهنگي  -3جدول شماره   

 z3 
N 335 
Normal Parametersa,b Mean 3,3497 

Std. Deviation 0,45370 
Most Extreme Differences Absolute 0,082 

Positive 0,056 

Negative 0,082-  
Kolmogorov-Smirnov Z 1,509 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,021 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
دهد اين متغير مورد نشان مي  0,05بدست آمده كوچكتر از  sigو عدد  سومبا توجه به آزمون انجام شده در مورد فرضيه 

بررسي روي نمودار نرمال واقع شده و فرضيه تائيد مي شود و به بيان ديگر آموزش هاي مهارتي تاثير مثبت روي جنبه فرهنگي 
 اجتماعي دارد. -
 

 مي باشد: 4رواني) نتايج به شرح جدول شماره  -در بررسي فرضيه چهارم(جنبه روحي 
 

رواني -بررسي فرضيه روحي  -4جدول شماره   

 z4 

N 335 

Normal Parametersa,b Mean 3,5296 

Std. Deviation 0,52030 

Most Extreme Differences Absolute 0,088 

Positive 0,088 

Negative 0,078-  

Kolmogorov-Smirnov Z 1,608 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,011 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
نشان مي دهد اين متغير مورد  0,05بدست آمده كوچكتر از  sigو عدد  چهارمبا توجه به آزمون انجام شده در مورد فرضيه 

 -بررسي روي نمودار نرمال واقع شده و فرضيه تائيد مي شود و به بيان ديگر آموزش هاي مهارتي تاثير مثبت روي جنبه روحي 
 رواني دارد.
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 نتيجه گيري بحث و

) متغيرهاي مورد بررسي روي منحني نرمال  0,05كوچكتر از  sigدر جداول فوق با توجه به حد معنا داري محاسبه شده(
اقتصادي ، -رواني ، مالي-قرار دارد و در بيان ديگر بين آموزش هاي مهارتي و توانمند سازي زنان كه به چهار جنبه روحي

 شده بود  رابطه معناداري وجود دارد.يافته ها نشان مي دهد كه زنان سرپرست خانوار در اجتماعي و اشتغال تقسيم-فرهنگي
 و طالق ترك، فوت، از بعد آنها اقتصادى وضعيت حتى و باشند پايينى در سطح تحصيالت لحاظ از و مهارت فاقد كه صورتى

 خانوار سرپرست زنان معموال .آورد مى روى آنها سمت به ها آسيب بيشترين مطمئنا باشد، پايينى سطح در كارافتادگى از حتى
 پيش كه را ومالي رواني– روحي مشكالت از اى عمده بخش كار و داشتن مهارت هاي الزم در جهت خود اشتغالي اشتغال به با

ي مي توان نتيجه گرفت آموزش هاي مهارتي مي تواند نقش بسزائي بر چهار جنبه مورد بررسشود. مي برطرف آنهاست، روى
 اين پژوهش داشته باشد.

 از حمايت دولت عدم به تحقيقي در.است شده اشاره اجتماعي حمايت نقش به شده انجام ايران در كه متفاوتي تحقيقاتي در
 و سلحشوري،(هاي حمايتي شبكه ضعف ديگري تحقيق در.است شده اشاره)1389 سروشمهر، و فمي كالنتري،(كارآفرين زنان

 ديگري مطالعه در.است توجه بوده مورد خانواده شناسي آسيب هاي بررسي در كه شده شناخته امليعو جمله از)1390 قريب،
 هاي يافته.است شده حمايتي پرداخته هاي سازمان پوشش تحت خانوار سرپرست زنان توانمندسازي هاي شيوه بررسي به

 توانمندي مختلف ابعاد در است و برداشته در ار مثبتي نتايج توانمندسازي هاي برنامه اجراي كه دارد اين از نشان تحقيق
 عباسيان نژاد، قاضي(اجتماعي هاي حمايت شبكه ضعف يا نبود ).1390 كيميائي،(است شده حاصل بهبود نيز زنان روانشناختي

 توانمندسازي كه دارند نكته اين به اشاره اين مورد در وهمكاران گودمن.است بوده موثر خانواده در ها آسيب بروز در ).1390 ،
 همبستگي كه توانمندي اين.دارد را فردي در توانمندسازي كاتاليزور نقش عاطفي متقابل روابط و تعلق مقبوليت، جمعي

 نتايج مقايسه مجموع در(Goodman et al,2007) ميسر مي سازد. را اجتماعي تغيير و دگرگوني ميگيرد، بر در نيز را اجتماعي
 .ميكنند عمل زنان توانمندي جهت در اجتماعي حمايت هاي مولفه كه است آن از حاكي ي،اجتماع حمايت مورد در تحقيق

 راهكارها و پيشنهاداتي در جهت رفع موانع و مشكالت و پيشبرد اهداف اين پژوهش به شرح ذيل مي باشد:
 
 كارگاههاي برگزاري طريق از زنان اين استقالل و كفايي خود جهت در يابي اشتغال و اي حرفه و فني هاي مهارت آموزش-1

 آموزشي
بردن  باال و خود محدوديتهاي و قابليتها تواناييها، پذيرش شناسي، خود جهت آنها به آموزش هدف با گروهي و فردي مشاوره-2

 آنها در نفس به اعتماد
 شود. حمايت رخانوا سرپرست زنان توانمندسازي و حمايت حوزة فعال در هاي تعاوني و نهاد مردم هاي سازمان از -3
 يابد توسعه و گسترش ايجاد، خانوار زنان سرپرست توليدات عرضة و فروش و بازارهاي دائمي هاي بازارچه -4
جهت اشتغال  كار اوليه وسايل كردن فراهم جهت سازي زنان سرپرست خانوار توانمند از پس الزم تسهيالت و وام دادن -5 

 خانگي
جمعي در قالب پخش كارهاي بزرگي كه اين قشر  هاي رسانه همكاري با آنان نمندي هايتوا و زنان به نسبت نگرش تغيير -6

 انجام داده و به موفقيت هاي زيادي دست يافته اند
 يابد. گسترش خانوار سرپرست زنان كارآفريني براي و كارآموزي فضاهاي -7
 آنان به تسهيالت اياعط در اولويت و خانوار سرپرست شاغل زنان و كارآفرين زنان شناسايي -8
 خانوار سرپرست زنان و آنان اشتغال جهت در زن آموختگان دانش به تسهيالت اعطاي -9
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 فعال و خودكفايي و استقالل ايجاد جهت در خانواده سرپرست و سرپرست بي زنان از حمايت صندوق تأسيس ضرورت -10
 سرپرست بي زنان هميار كردن گروههاي
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 ييزنان روستا ينيكارآفر هيروح شيبر افزا يو حرفه ا يفن يآموزش ها ريتأث
 

  1(نويسنده مسؤول)   يبساط ميمر
  2مهنا شاهمرادي

  
 

 چكيده 
امر بدون توجه به آموزش و به خصوص  نيو ا كنديم فايا ييو توسعه جوامع روستا شرفتيدر روند پ ينقش مهم و بارز ينيكارآفر   

لذا آموزش و  دهند،يم ليرا تشك يياز جامعه روستا يميكه زنان بخش عظ يينخواهد بود، از آنجا سريم ياحرفه يفن يهاآموزش
را در  ياند نقش مهمكه زنان توانسته نيبرخوردار است و با توجه به ا يبه خصوص تياز اهم معهاز جا ميقشر عظ نيا يآگاه ساز

 قيزنان انجام شده است. تحق ينيكارآفر يبر رو يو مطالعات گسترده ا قاتيكنند، تحق فايكشورها ا يو اجتماع  يتحوالت اقتصاد
 نيپرداخته است، جامعه مورد مطالعه ا ييزنان روستا ينيكارآفر هيروح شيبر افزا ياو حرفه يفن يهاآموزش ريتاث يحاضر با بررس

متمركز استفاده  يهاوگروه قيها از مصاحبه عمداده يگردآور يداد، برا ليگاوبنده شهرستان كرمانشاه تشك يپژوهش را زنان روستا
و  يزيربرنامه تياهم انگريب هاافتهيگرفت.  رتمحتوا صو لياز روش تحل يريشده با بهره گ يگردآور يهاداده ليو تحل هيشد و تجز

و  التيارائه شده و ارائه خدمات و تسه يهازشآمو تيفيبر ك ديو تأك ييزنان روستا يواقع يازهايمناسب با ن يمهارت يهاارائه آموزش
 .باشديم ينيكارآفر شيدر جهت افزا يياز زنان روستا تيحما

  
 اي هاي فني و حرفهكارآفريني، زنان روستايي، جوامع روستايي، آموزش: د واژگانيكل
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Abstract  
    Significant role entrepreneurship plays in the development of rural communities and run it according to the 
training and vocational training will be possible Since women make up a large part of the rural community 
Therefore, education and awareness of the bulk of the population is of particular importance And given the fact 
that women have an important role to play in economic and social developments Wide research on women's 
entrepreneurship The present study examines the impact of vocational training on the entrepreneurial spirit of 
rural women has increased The study population consisted of women formed the village Gav Bandeh 
Kermanshah city Data were analyzed from depth interviews with focus groups Data were collected and analyzed 
using content analysis method . The findings indicate the importance of planning and presentation skills training 
tailored to the real needs of rural women and Emphasis on the quality of services and facilities provided training 
and support to rural women Is aimed at promoting entrepreneurship  

  
Keywords: Entrepreneurship, rural women, rural communities, technical education and vocational 
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 ه مقدم

 و انديشـمندان ، شـوند مـي  محسـوب  فرسـايش  حـال  در فقيـر  نـواحي  جمله از روستاها جهان، مناطق اكثر در كه ييآنجا از   
. انـد نمـوده  آنهـا  معظـالت  و مشكالت رفع و روستايي توسعه امر به معطوف را خاصي توجه دنيا كشورهاي تمامي سياستگذاران

 توسـعه  و توسـعه  كـالن  هـاي اسـتراتژي  و هـا سياسـت  از جـداي  بايـد  كه هستند اعتقاد اين بر المللي بين نظران صاحب امروز
 حـاكم  هـا آن بـر  كـه  ايگسترده فقر كنيريشه و روستاها توسعه امر به مشخص و ويژه طور به هستند، مهم بسيار كه اقتصادي

 ).1389(شفقت و همكاران، پرداخت ،است
 ضـعف ( ياجتمـاع  امكانـات  كمبـود  يعنـ ي ياساسـ  مسـأله  دو از يناشـ  جهـان  يتمام در روستاها معضالت و مشكالتريشه    
). بر اين اساس در تعاريف و ابعاد توسعه روستايي نوين، 1389 ،ينيام رزايم(باشديم )اقتصادي ضعف(درآمد وكمبود )رساختيز

هـاي مـردم   ها و خالقيتها، نوآوريي اقتصادي در كنار ساير ابعاد توسعه(اجتماعي، محيطي و نهادي) با تأكيد بر تواناييتوسعه
گيرد. امروزه كارآفريني ي روستايي مورد توجه قرار ميگوهاي توانمندسازي و ظرفيت سازي در جامعهمحلي، از طريق تقويت ال

ي پايدار روسـتايي  سازي روستاييان و ابزاري مهم در رسيدن به توسعه روستايي راهكاري نو در راستاي توانمندسازي و ظرفيت
 يجامعـه  در يياشتغالزا يزمينه تنها نه راهبرد، و نظام ده،يپد ند،يآرف كي عنوان به). كارآفريني روستايي 2009، 1است(هليگ

 يحتـ  و دهديم رييتغ را روستاها در درآمد چرخش ،يمحل اجتماع تيظرف و هامهارت تيتقو با بلكه ،كندرا فراهم مي ييروستا
، فقر، فقـدان تنـوع اقتصـادي و ...    همچون بيكاري ييروستا مناطق عمده يهاچالش از ياريبس كننده برطرف ينوع به توانديم

 ).1389؛ سبكبار و همكاران،2006، 2(آندسون بگذارد مثبت ريتأث زين انييروستا يزندگ مختلف يهاجنبه در و باشد
 و اشـتغال  ايجـاد  درآمد، ايجاد منظور به روستايي توسعه اهداف ترينمهم از يكي كه دهدمي نشان جهان در مختلف مطالعات  

 ميزان و درآمد به يبخش تنوع به كمك يبرا يليپتانس ييروستا ينيكارآفر توسعه. است كارآفريني آن، ابزار و سازوكار ترينمهم
 امنيـت  افـزايش  و معيشـتي  ريسـك  كـاهش  بـراي  را مناسبي هايفرصت و است روستائيان كشاورزي غير و كشاورزي توليدات

 تنهـا  كارآفريني كه است ذكر قابل البته). 1393شاهي و تبريزي دخت فرد، (مال كندمي فراهم روستايي مناطق در پايدار غذايي
     . باشـد  هـا آن بهتـرين  مناسـب،  راهكارهـاي  ساير كنار در تواندمي اما ،باشد نمي روستائيان درآمد افزايش و زايي اشتغال راهكار
 و فرهنگـي  و اجتمـاعي  هـاي  زيرسـاخت  نظـر  از( مناسـب  بسـترهاي  توسعه روستايي، كارآفرينان از مستمر هايحمايت وجود

 اهـداف  بـراي  مناسـب  عملـي  راهكـار  كـارآفريني،  از تواند مي...  و روستايي كارآفرينان تشويق روستايي، مناطق در ) اقتصادي
ــه اتكــا و مشــاركت و درآمــد افــزايش مفيــد، اشــتغال ايجــاد يعنــي روســتايي توســعه  و شــفقت( بســازد روســتائيان نفــس ب

 اعتبـار  و گـاه يجا ،ييروسـتا  يتوسعه يهابرنامه الزامات و هاضرورت از يكي عنوان به ينيكارآفر). بر اين اساس 1389همكاران،
 قيـ دق شـناخت  يمبنا بر ييروستا بخش در ينيكارآفر يتوسعه يبرا يزير برنامه و هدفمند ياستگذاريس الزام و افتهي ياژهيو

بـا ايـن    .اسـت  گرفتـه  قرار ديتاك مورد مختلف يكشورها دولتمردان و پژوهشگران يسو از ياندهيفزا نحو به آن بر موثر عوامل
 توسـعه  سـمت  بـه  روسـتايي  جوامـع  حركت جريان ،يافته كشورهاي توسعه در حتي كه دهندمي نشان مختلف مطالعاتوجود 

رونـد و از  ترين قشرها به شـمار مـي  . در حقيقت زنان روستايي از محروماست كند زيادي حد تا زنان مورد در ويژه به كارآفريني
لحاظ شرايط زندگي، منبع درآمد و برخورداري از موقعيت هاي مالي هيچ نوع پيشرفتي نداشته اند و با وجود آنكه نقش سازنده 

، اما از اي در امور اقتصادي و اجتماعي روستا دارند و بايد در برنامه هاي توسعه و به ويژه توسعه روستايي مشاركت داشته باشند
ــوبي،   ــاعي برخــوردار نيســتند (محب ــه خــاص اجتم ــاه و رتب ــزي،1374جايگ ــي زاده،1377؛ تبري ؛ 1381؛ شــهبازي،1378؛ قل

و...). علت اين امر كـم تـوجهي بـه     1389؛ ميرك زاده و همكاران،1387؛ غنيان،1384؛ آگهي،1383؛ ثابت قدم،1382صالحين،

                                                           
 Heilig 
 Anderson 
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ب شده بخش اعظم كارهاي انجام شده توسط آنان نهفته مانـده و بـه حسـاب    هاي زنان روستايي است كه موجها و فعاليتنقش
 هاي توسعه روستايي محروم بمانند.نيايد و در نتيجه از برنامه

 راسـتاي  در نيـز  هـايي برنامه و شده روستايي زنان كارآفريني موضوع به ايويژه توجه اخير هايسال طي خوشبختانه در ايران  
 در فعـال  اقتصـادي  واحـد  كيـ  اداره و اندازي راه. از آنجا كه است آمده در اجرا به كارآفرين روستايي انزن از حمايت و آموزش

 مهـارت  سـطح  از اغلـب  روسـتايي  زنان ژهيبو ان،يروستائ و ستا هامهارت و هادانش از وسيعي طيف با آشنايي نيازمند روستاها،
ي فرهنـگ  ي توسـعه ي كـارآفريني زنـان روسـتايي در برگيرنـده    ي توسـعه ، پيش نياز الزم برابرخوردارند زمينه اين در كمتري

 و كارآفريني آموزش هايدوره برگزاري ).2008، 1هاي كارآفريني است(كاباالي زيرساختكارآفريني، آموزش كارآفريني و توسعه
هاي فنـي و حرفـه   در اين ميان آموزش .باشديم روستاها در كارآفريني توسعه عمده هاي سياست از زمينه، اين در مشاوره ارائه

اي  به خصوص آموزش هاي ارائه شده در مناطق روستايي مي تواند نقش موثر و به سزايي را در اجرا و تحقق توانمند سـازي و  
 افزايش روحيه كارآفريني در ميان زنان ايفا نمايد.

وان يكي از متوليان آموزش هـاي روسـتايي و مسـئول    دفتر امور آموزش روستايي سازمان آموزش فني و حرفه اي ايران به عن  
تـر تحـت عنـوان مـديريت آمـوزش      برنامه ريزي، هدايت، سياستگذاري و نظارت در توسعه آموزش هاي روستايي است كه پيش

هـاي كشـاورزي مـي پرداخـت و در بخـش خـدمات و صـنعت        كرد و تنها به ارائه آمـوزش صنايع غذايي و كشاورزي فعاليت مي
هاي گوناگون و متناسب با نياز روستاييان، دفتر امور آمـوزش  ي احساس خالء موجود بود. بر اساس ضرورت ارائه آموزشروستاي

جـايگزين مـديريت كشـاورزي گرديـد تـا       1386هاي مختلف در سال روستايي به منظور ارائه آموزش و ارتقاء مهارت در بخش
 ).1390صيري،بتواند در سطح وسيعي به ارائه آموزش بپردازد (ن

-فني و حرفه اي و مهارتي براي زنان روستايي را در زمـره اولويـت  اي، توسعه آموزش هايامروزه سازمان آموزش فني و حرفه   
كند. در حقيقت مهارت آموزي فرصت جديدي است براي بسياري هاي راهبردي خود در توانمند سازي زنان روستايي دنبال مي

اند و از امكانات محدودتري براي دسترسي به آموزش برخوردارند، تـا  آموزش رسمي را از دست دادهاز زنان روستايي كه فرصت 
هايي مجهزسـازد كـه بتوانـد    تواند زنان را به توانايياي براي يادگيري بهره مند شوند. مهارت آموزي، نه تنها مياز شانس دوباره

هـاي خـود و   ها را در جهت كسب درآمد براي خـانواده ند كارايي آنتواهاي خويش را در زندگي گسترش دهند، بلكه ميفرصت
تواند سبب افزايش روحيه كار آفرينـي و توانمنـد سـازي در ميـان زنـان      براي اقتصاد در ابعاد وسيع ارتقاء دهد و هم چنين مي

 نيـ ا يصورت گرفته در توسـعه  يهااما در عمل با وجود تالش، هاي مختلف باشدمستعد و عالقمند به خلق و نوآوري در زمينه
 ياشتغال وكمك به رشد اقتصاد جاديا يعني يمهارت يهاآموزش يبه اهداف اصل يابيدر دست ياو حرفه يها، سازمان فنآموزش

ها بر اساس امكانـات  گسترش آموزش ،يكم يهايينارسا :دمانن يمتعدد يهااست و با چالش اوردهيبه دست ن يچندان تيموفق
جامعـه و   يازهـا ين نيبـ  يعدم هماهنگ ،يو محل يبازار كار ملّ يو آت يفعل يازهايموجود و نه بر اساس ن يو كالبد ينانسا ،يمال

 يو محفوضات ذهنـ  يالبها، توجه به مطالب قآموزش نيا يهايورود نييپا تيفيها، كآموزش نيا نييپا تيفيها، كآموزش نيا
مجـدد و مناسـب و    يهـا بـه آمـوزش   ازين جهيها و در نتبودن آموزش يعدم كاربرد ،يابيقضاوت و ارز يبه عنوان مبنا رانيفراگ

 نيـ ا گـر يبـه عبـارت د  ). 1392 ،ينيو حسـ  يو ... مواجـه هسـتند (صـدر    يكار طيو مح طيمتناسب با شرا رانيفراگ يبازآموز
و اشتغال در جهـت بهبـود و    يقتصادكمك به رشد ا يبرا يانسان يروين ينيو كارآفر ييموجب باال رفتن كارا ديها كه باآموزش

مهـارت   شيبـارز آن افـزا   يهـا از نشانهو  ). 1390 ،ي(محمد عل ستمطلوب منجر نشده ا يجهيمردم شود به نت يزندگ تيفيك
  در جامعه است. كاريآموختگان ب

تلف نشان داده است كه هاي گوناگوني در روند كارآفريني تأثير گذار هستند. نتايج مطالعات مخبا اين وجود، سازه     
نشان داد عوامل متعددي  2ل شود. نتايج پژوهش هيدنيتواند توسط عوامل مختلفي محدود يا تسهكارافريني زنان روستايي مي

                                                           
1 Cabala 
2 Hyden 
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هاي هاي مديريتي(مديريت مالي، بازاريابي و اداري)، مهارترتاهاي فني و علمي روستاييان، مهرتااز جمله مه
هاي ها)، مهارتهاي نوآورانه در مقابله با چالشحلهاي جديد بازار و ارايه راهو استفاده از فرصتكارآفريني(توانايي تشخيص 

(هيدن،  باشندكاركنان(خوداتكايي، اعتماد به نفس، خالقيت و مسوليت پذيري) در توسعه كارآفريني روستايي تأثيرگذار مي
هاي فردي كارآفرينان شامل خوديابي، رآفرينان را مناسب بودن ويژگي، عوامل تأثيرگذار بر موفقيت كا1). ماركمن و بارون2001

عواملي  2). از نظر فورتر2003دانند(ماركمن و بارون، هاي اجتماعي ميفرصت شناسي، استقالل، داشتن سرمايه انساني و مهارت
-ريني زنان روستايي قلمداد ميمانند انگيزه پيشرفت، خالقيت، ريسك پذيري و تحمل ابهام، عوامل مؤثر بر توسعه كارآف

ترين موانع كارآفريني فقدان دسترسي زنان به اعتبارات و خدمات حمايتي را از عمده 3). در حالي كه اليس2006شود(فورتر، 
). نبود نهادهاي حمايتي، سازماندهي ضعيف كارآفرينان روستايي، پايين بودن سطح 2003داند(اليس، زنان روستايي مي

ي زنان از ديگر موانع مهمي كارآفريني زنان اي دربارهود تبعيض در بازار كار و وجود باورهاي سنتي و كليشهتحصيالت، وج
). وندي و چونگ نيز بر اين اعتقاد 6200، 4يسنباشد كه كروميس در پژوهش خود به آن اشاره داشته است (كروروستايي مي

ي اجتماعي، فضاي حياتي، پايين بودن آگاهي، كمبود تقاضا، بقههستند موانع عمده در سر راه زنان روستايي شامل: ط
، 5دسترسي نداشتن به منابع، انزواي روستاها، دسترسي نداشتن به دانش فني و پايين بودن مهارت است(وندي و چونگ

اجه هستند، عوامل ديگر نيز معتقد است زنان روستايي عالوه بر اينكه با موانع بازاريابي براي توليداتشان مو 6). ساتيابا2007
 ).2010شود (ساتياباما، ها ميهاي خانوادگي نيز مانع دستيابي آنان به برخي از فرصتمانند مسوليت

 از زنان يعدم آگاه ج،يرا يهاغلط و فرهنگ يباورها ها و موانع كارآفريني زنان روستايي) نير در بررسي فرصت1393مرادي(   
محصول، عدم بستر  يتوسعه و يتيريمد وهيدر جهت بهبود ش ييانان به اطالعات حرفهز يعدم دسترس ،يحقوق شهروند

-هنياز زم يتوسعه كسب و كار و عدم آگاه ايبه منظور شروع  زمال يهاآسان زنان به اطالعات و مهارت يمناسب جهت دسترس
 داند.ميزنان  ينيكارآفر يشرويمله موانع پاز جرا   ،ييروستا نيزنان كارآفر تيفعال يبرا موجود ياقتصاد – ياجتماع يها
 ،يكار روستائ يروين يهاكمبود مهارت و آموزش ) نشان داد1393ي پور رجب و آزاد منش (همچنين نتايج حاصل از مطالعه  

شروع كسب و  يبرا ياعتبار كمبود منابع ايو نبود ي شهر يمناسب به بازارها يهايدسترس ،ياساس يهاترساخيز كمبود
 باشد.مي يروستائ ينيموانع كارآفر نيتراز جمله مهمرا   يروستائ يكارها

گرايي، انعطاف ناپذيري و ثبات در برابر تغييرات، عدم توان به دروناز ديگر موانع كارآفريني به ويژه در مناطق روستايي مي   
از دانش و منابع موجود، فقدان فرهنگ  تمايل به ريسگ پذيري، گسستگي دروني ميان جامعه، ناآگاهي چگونگي استفاده

گروه  4ترين موانع مؤثر بر كارآفريني زنان روستايي در توان اشاره كرد. به طور كلي مهمحمايت از فرهنگ كارآفريني و... مي
 فرهنگي(فقدان دسترسي به-موانع اجتماعي -2موانع فردي(وضعيت تأهل و تحصيالت و...) -1اصلي تقسيم بندي شده است: 

موانع روان شناختي(پايين بودن اعتماد به نفس و خودباوري،  -3اعتبارات و خدامات حمايتي، پايين بودن ميزان درآمد و...) 
ي زنان (حيدري ساربان، اي دربارهموانع اقتصادي(حاكم بودن فرهنگ مردساالري، باورهاي كليشه -4فقدان ريسك پذيري و... )

1391.( 
م راستا با طراحي و تدوين نظام جامع مهارت در كشور داراي اهميت بوده و امري ضروري به نظر مي بنابراين آنچه كه ه    

زمينه فعاليت هاي مشاركتي  شيو افزا يساز تيظرف ،يتوانمندساز يدر راستاهاي مهارتي هاي آموزشرسد، بازنگري در روش

                                                           
1 Markman and Baron 
2 Forter
 Ellis
 Cronies
 Wendy & Chong
 Sathiabama
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بر موفقيت افراد روستايي و زمينه هاي افزايش كارآفريني در ضرورت دارد عوامل و داليل تأثيرگذار  است و در نواحي روستايي
ها بررسي فعاليت از اين رو پژوهش حاضر با هدف شناسايي شود.جهت بهبود وضعيت اقتصادي روستا ييان در نواحي روستايي 

فزايش روحيه كارآفريني اي بر اهاي  فني و حرفهاي به بررسي تأثير آموزشهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهو برنامه
ريزي و تصميم گيري براي  ايجاد، خلق و گيري از نتايج اين تحقيق در برنامهزنان روستايي پرداخته است. اميد است با بهره

هاي موثري در راستاي توسعه فرهنگ مهارت هاي كارآفريني اين قشر عمده از جمعيت روستايي كشور، گامحمايت از زمينه
 ريني و رسيدن به اهداف واالي توسعه منابع انساني كشور برداشته شود.آموزي و كارآف

 
  يروش شناس

زنان  ينيكارآفر يافزايش روحيهثر بر ؤم يعوامل اصل«مسئله انجام شده است كه  نيبه ا ييحاضر با هدف پاسخگو قيتحق      
عوامل بر  نيا ياثرگذار يالگو يكل يو در نگاه »ند؟كدام عوامل بازدارنده توسعه كارآفريني زنان روستايي«كدامند؟  روستايي

موضوع مورد مطالعه، از  يو همه جانبه  قيپژوهش به منظور درك عم نيدر ا. »چگونه است؟ ييدر بخش روستا ينيكارآفر
 مهين و قيعم يهامصاحبه يبرگزار قياز طر ازيمورد ن يهاداده يجمع آور ،يدانيدر بخش م بهره گرفته شد. يفيك كرديرو

گاوبنده  يحاضر زنان روستا قيمتمركز صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه تحق يو گروه ها يانفراد يمصاحبه ها ساختارمند،
پژوهش از  نيكند، در اينم تيتبع يآمار يريگكه از نمونه يفيك قاتيتحق عتيباشد. متناسب با طبيشهرستان كرمانشاه م

 ليبوده و تما قياز موضوع تحق قيتجربه عم يبود كه دارا يافراد يمحقق در پ وشر نياهدفمند استفاده شد. در  يرينمونه گ
و  ياشباع اطالعات ايها شدن داده يتكرار ،يريتوقف نمونه گ اري). مع2007تجارب داشته باشند(استرابرت و كارپنتر، نيا انيبه ب

 30بود و در مجموع  قهيدق 45تا  20 نيب سطر متوبود. مدت زمان مصاحبه ها به طو يگريد ديبه داده جد يابيعدم دست
 .گروه متمركز به اجرا در آمد 3و  يفرد يمصاحبه

 ليو تحل يسيهر مصاحبه به طور كامل بازنو انيها بعد از اخذ اجازه از مشاركت كنندگان ضبط و پس از پامصاحبه يهيكل   
انواع ارتباطات ثبت شده،  يمرحله تمام نيانجام گرفت. در ا يفيك يمحتوا ليتحل وهيداده ها، به ش ليو تحل هيشدند. تجزيم

از صحت و استحكام  نانياطم قيقرار گرفتند. در طول تحق ليو تحل هيمورد تجز يحورباز و م يبا استفاده از روش كد گذار
 ق،يدر تحق قيتلف يريارگمناسب، به ك ي)، با استفاده از انتخاب نمونه هايكم قاتيدر تحق ييايو پا يي( معادل رواقيتحق

. در ضمن به منظور ديگرد ريپذ مكانها، امدت با داده يطوالن يريو مشاهده مداوم و درگ يبررس ،يزمان كاف صيتخص
مشاركت كنندگان و كارشناسان مربوطه  يها با تجارب مشاركت كنندگان، از روش بازنگراعتماد داده تياز قابل نانياطم

 ).1389و همكاران، يحاج باقر بي؛ اد1985ابا،و گ نكولنياستفاده شد(ل



 
 

 ين الملليچهارمين همايش ملي و سومين همايش ب
 مهارت آموزي و اشتغال

 
7 

 
 

  افته هاي
مسائل و  ،هاازيدر شناخت ن زن روستاي گاوبنده شهرستان كرمانشاه 30هاي صورت گرفته با نتايج حاصل از مصاحبه   

ثر بر ؤعوامل م ينترنشان داد از ديدگاه زنان مورد مطالعه مهم ييتوسط زنان روستا ينيكارآفر يحل برا مشكالت و ارائه راه
اعطاي وام و تسهيالت؛ حمايت خانواده، دوستان و هم  ؛يي شامل: حمايت هاي دولتيزنان روستا ينيكارآفر هيروح شيافزا

 زنانمورد تشويق قرار گرفتن ؛ مشاهده افراد موفق و الگو در زمينه كارآفريني ؛دريافت بازخورد مثبت از جامعه ؛ساالن
 باشد.ي باالي كارآفريني، تحمل ريسك و خطر پذيري و داشتن اعتماد به نفس باال ميداشتن روحيه ؛كارآفرين

 

 
 

 هاي پژوهش)ي كارآفريني زنان روستاي گاوبنده (منبع: يافتهترين عومل مؤثر بر افزايش روحيه: مهم1شكل 
 
موانع كارآفريني را ترين مهم ان،يفاطرا يزندگ يو مشاهده خود اتيحاضر با توجه به تجرب قيكنندگان در تحق مشاركت  

يي؛ بنا ريز التيو تسه يمال يپشتوانه نداشتن؛ نانهيكارآفر يهاتيانجام فعال يباال سكير عمل؛ هايآموزش و مهارت كمبود
و فروش محصوالت  يابيو مشكالت مربوط به بازار مسائلي؛ و مال ياستقالل فكر نداشتني؛ و سازمان يدولت تيحما عدم
 ، عنوان نمودند.آنان بر زنان يبه برتر ليسلطه مردان و م وجودو  نانهيركارآف

 موانع به توانمي هستند مواجه آن با كه زنان روستايي براي كارآفريني ترين محدوديتيبزرگ جمله از دهدمي نشان هايافته  
دولتي)  اعتبارات از استفاده براي ضامن و وثيقه نداشتن كار، شروع براي انداز كافي پس و مالي پشتوانه (نداشتن اقتصادي

 شركت كننده در پژوهش عبارت است از: اشاره داشت. در اين زمينه برخي از اظهارات زنان روستايي
ي مغازه بسيار باال و زياد ام، بر پا كنم اما كرايهاي گرفتهي زيادي دارم كه يك كارگاه خياطي با مدركي كه از فني حرفهعالقه«....
 ».ت و من در ابتداي كار توانايي پرداخت آن را ندارم....اس
كنم  و  چند دار قالي دارم، چون ام، اما در منزل و خانه خودمان كار ميچند سال است كه مدرك مهارت قالي بافي را گرفته«...

 ».ام......خيلي به دنبال وام و توسعه كارم بودم، اما وامي دريافت نكرده
ي ي جهيزهرا هم خرج هزينه ندوندگي و كارهاي بانكي مبلغ كمي وام  اشتغال زايي از روي مدركم گرفتم كه آبعد از كلي «...

 ».دخترم كردم و نتوانستم كارم را توسعه دهم و...
آداب و رسوم  ؛هاي حاكم بر جوامع روستاييارزش خانواده، در زنان زياد مانند: وظايف و فرهنگي اجتماعي هايمحدوديت  

؛ باورهاي زنان حضور با همسر يا پدر نكردن صورت موافقت به خانوادگي تعصبات و جامعه مردساالري بافت ؛سنتي و تاريخي
 هايفناوري و اطالعات به دسترسي عدمزنان؛  توانايي به روستا مردم باور عدم؛ غلط اجتماعي مبني بر حضور زنان در جامعه
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متخصص و... از ديگر موانع مهمي بود كه توسط زنان  كار نيروي يا زمين مثل يتوليد هاينهاده دسترسي به عدم ؛نوين
 روستايي مورد مطالعه عنوان گرديد.

 هاي شركت كنندگان در اين پژوهش عبارتند از:به عنوان نمونه برخي از صحبت

واهي مزرعه گل محمدي بزني كه چه چيزي خكني ، ميگويند چرا مثل زنان رفتار نميبرادرانم مرا مسخره مي كنند و به من مي.«...
 ».كني؟ ثابت را
 ...». در تلويزيون زنان موفق و كارآفرين را ديده ام و خيلي دوست دارم مثل آن ها باشم اما ديگران و خانواده ام مانعم مي شوند«..
 ..».دهند.ند و به من دلگرمي نميكنام مرا حمايت نميبارها تصميم گرفته ام كه يك كارگاه صنايع دستي بزنم اما خانواده«

 
از  .است زنان كارآفريني پيشروي موانع ديگر عواملي كه برخاسته از محدوديت شخصي و خانوادگي زنان روستايي است از   

 جمله پايين بودن سطح سواد زنان روستايي، حجم زياد فعاليت زنان (بچه داري، امور منزل، كشاورزي، دامپروري و...)، كم بودن
 مشكالت خانوادگي و...هاي علمي و كاربردي، عدم اعتماد به نفس و خود باوري، آگاهي

 ها عبارتند از:در اين زمينه شركت كنندگان در پژوهش مواردي را مطرح نمودند كه برخي از آن
 »..در كارم موفق نشم..عالقه  دارم كه يك مغازه براي فروش گياهان داروئي بزنم، اما مي ترسم كسي از من خريد نكند و «..
 ».اگر در كارم شكست بخورم و همه ي سرمايه ام را از دست بدهم چه كار كنم؟«
اعتماد به نفس بااليي ندارم، از كودكي و دوران مدرسه همينطور بوده ام و فكر مي كنم نمي توانم در زمينـه كـارآفريني هـم  فـرد     «

 ».موفقي باشم
رغبتي زنان براي ها، بيي آنان موجب اُفت اثربخشي برنامهعي بدون توجه به نيازهاي واقاز آنجايي كه آموزش زنان روستاي  

شود و انجام نياز سنجي دقيق آموزشي جهت پي بردن به هاي ملي ميهاي آموزشي و هدر رفتن سرمايهشركت در دوره
ر پژوهش خواسته شد به طور كلي نظر خود در بخش پاياني از شركت كنندگان دنيازهاي واقعي زنان امري اجتناب پذير است، 

 شود را عنوان نمايند.اي برگزار ميبا كالسي آموزشي كه توسط سازمان فني و حرفه هرا در رابط
 ها در ذيل آمده است.ترين آنزنان روستايي مورد مطالعه در اين خصوص به موارد مختلفي اشاره كردند كه مهم  

شود از نظر هزينه خيلي به صرفه و مناسب است اي در روستا برگزار ميزمان آموزش فني و حرفههاي آموزشي كه از طرف ساكالس«
 ».هاي آن بر بياييمتوانيم از پس هزينههاي آموزشگاه هاي آزاد خيلي گران و پرهزينه است و ما نمي، اما كالس

ول خانه داري و كارهاي منزل هستيم و زمان كافي براي ها اكثرا صبح است در حالي كه ما بيشتر صبح ها مشغزمان برگزاري كالس«
 ».ها را نداريمشركت در كالس

دوست داريم رشته هاي جديد تري را به ما آموزش بدهند مثل جواهر سازي و آموزش خياطي لباس هاي جديد كه خيلي امـروزي  «
 ».است و بازار خوبي هم دارد اما اين كالس ها در روستا برگزار نمي شود
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 يهاتيفعالي صورت گرفته با زنان روستايي و مشاهدات انجام شده، همچنين قابل ذكر است كه با توجه به مصاحبه  
 شامل: انجام شده در روستا توسط زنان  نانهيكارآفر
 يباف ميوگل يفرش باف يهاكارگاه يبرقرار �
 ياطيخ يهاكارگاه احداث �
 يشيآرا يهاسالن ييبرپا �
 يكاريمزارع سبز احداث �
 يگلستان گل محمد احداث �
 يكارزعفران نهيدر زم ينيكارآفر �
 يداروئ اهانيو فروش گ يداروئ اهانيدر مورد مزرعه كوچك پرورش گ ينيكارآفر �
 .باشدمي است) يكرمانشاه يكفش سنت يكالش كه نوع ريكرمانشاه (نظ  يدست عيصنا توسعه �

 
  گيريبحث و نتيجه

و باشدميمناطقدرسازيظرفيتو توانمندسازيبرايتوسعههاينظريه ردجديدراهكاريروستاييكارآفريني  
 تياز جمع يمين به عنوان ييزنان روستا ينيكارآفر تيتقو در اين ميان .استپايدار توسعهبهرسيدنبرايمهم ابزاري

ثر در ؤم يراهكار و كنديم جاديا هم يو فرهنگ يبلكه منافع اجتماع ،شوديم ينه تنها سبب منافع اقتصاديي، جامعه روستا
 آموزش و تربيت ترين متوليبه عنوان مهم ايحرفه و فني هاي اخير سازماندر سال خواهد بود. ييتحقق توسعه روستا يراستا

 كارآفريني تقويت ايجاد و در اساسيهاي مهارتي خود در روستاها، نقشي مهم و ، با ارائه آموزشروستايي مناطق ماهر در نيروي
 و هاي صورت گرفته در اين زمينه و به رغم وجود افراد خالق، نوآور و كوشا، اما متأسفانه با وجود تالشدارا بوده است روستايي

كارآفريني با  فراهم بودن شرايط و بستر طبيعي در بسياري از روستاها، سبك فعاليت كارآفرينانه نهادينه نشده است و
 جهت، كنندتشويق مي نانهيهاي كارآفرشناخت عواملي كه زنان را به ايجاد فعاليت لذا هاي گوناگوني مواجه است.محدوديت

ا ب حاضر پژوهش راستااين در  رسد.مي هاي كارآفريني ضروري به نظرافزايش مشاركت هر چه بيشتر زنان در عرصه فعاليت
يي زنان روستا ينيكارآفر هيروح شيبر افزا يو حرفه ا يفن يآموزش ها ريتأث يبه بررس ،تحليل محتواي كيفيروش  استفاده

 پرداخته است.  كرمانشاهشهرستان گاوبنده  يدر روستا
تـرين عوامـل   هاي انجام شده با زنان روستاي مـورد مطالعـه نشـان داد كـه مهـم     هاي حاصل از تحليل محتواي مصاحبهيافته   

هـاي دولتـي، اعطـاي وام و    حمايـت ماننـد:  قتصـادي ( عوامـل ا ي كارآفريني زنان روسـتايي شـامل:   تأثيرگذار در افزايش روحيه
دريافت بـازخورد مثبـت از جامعـه، مشـاهده افـراد       ،حمايت خانواده، دوستان و هم ساالنهمچون: اجتماعي(؛ عوامل تسهيالت)

حيـه ي بـاالي   داشـتن رو ماننـد  فـردي ( و عوامل  مورد تشويق قرار گرفتن شخص كارآفرين). ،موفق و الگو در زمينه كارآفريني
؛ 2001همچـون (هيـدن،    باشـد. بسـياري از محققـان   مي كارآفريني، تحمل ريسك و خطر پذيري، داشتن اعتماد به نفس باال)

. در اين انددر مطالعات خود به اين موارد اشاره داشته) نيز 1392جمشيدي و همكاران،  ؛2006؛ فورتر، 2003ماركمن و بارون، 
ترين عامل در پيشبرد كارآفريني شناخته شد، اين در حالي بود كه بسـياري از  تماعي به عنوان مهممطالعه عومل اقتصادي و اج

همچـون  روسـتايي  هاي فردي كارافرينان ي كارآفريني را بر ويژگيتوسعه ثيرگذار درأي تترين سازهمهمتحقيقات صورت گرفته 
-هاي مـديريتي، مهـارت  هاي فني و علمي، مهارتمهارتا بودن دارخوديابي، فرصت شناسي، استقالل، داشتن سرمايه انساني و 

علت در اولويت قرار گرفتن عوامل اقتصادي و اجتماعي نسبت به عوامل فـردي از ديـدگاه زنـان    اند. نسبت داده هاي كارآفريني،
نگاه نه چندان مثبت بـه حضـور    توان به وجود موانع اقتصادي و اجتماعي مانند نبود يا كمبود سرمايه اوليه ومورد مطالعه را مي
ي كـارآفريني در ايـن روسـتا    تواند راهگشاي توسـعه ها ميي در اين روستا دانست كه رفع آناقتصاد يهاتيزنان در عرصه فعال

با  زنان روستايي كه ييهاتياز جمله محدودداد ها نشان افتهيي كارآفريني نيز در بررسي عوامل بازده دارندهباشد. به نحوي كه 
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شـروع كـار،    يبرا يكاف و پس انداز يداشتن پشتوانه مالهمچون:   ن ياقتصاد عوامل به ترتيب اهميت شامل:  آن مواجه هستند
ديـد   ،هزنـان در خـانواد   اديـ ز فيوظـا مانند:  يفرهنگ و ياجتماع ؛ عواملياستفاده از اعتبارات دولت يو ضامن برا قهينداشتن وث

سـازماندهي ضـعيف   ي و و سـازمان  يدولتـ  تيعدم حما،  )زنان ييعدم باور مردم روستا به توانا منفي به حضور زنان در جامعه و
باشـد. ايـن   مي يو آموزش يفنهاي نداشتن مهارت ي؛و مال ينداشتن استقالل فكرو عوامل فردي همچون:  كارآفرينان روستايي

؛ 2010؛ سـاتياباما،  2007؛ نـودي و چونـگ،   2006س، ؛ كروني2003نتايج با نتايج حاصل از مطالعات محققاني همچون (اليس، 
 باشد.) همسو مي1393؛ پوررجب و آزاد منش،1393؛ مرادي، 1392؛ جمشيدي و همكاران؛ 1391حيدي ساربان، 

هاي مهارتي ارائه شده توسط سازمان فني و به طور كلي نظر زنان روستايي مشاركت كننده در پژوهش نسبت به آموزش  
تر بر اساس تقاضاي بازار هاي متنوعهاي آموزشها و ارائهبوده و تنها خواهان تغيير در زمان برگزاري كالس اي مثبتحرفه

 باشند.همچون جواهرسازي و خياطي مي
ي ترين موانع تقويت روحيهبنابراين با توجه به اينكه از ديدگاه زنان روستايي مورد مطالعه عوامل اقتصادي و اجتماعي مهم   
مورد توجه  بايد ييروستا ينيكارآفراصلي  يهاهنيزم شيپ ه عنوانموانع ب نيا فائق آمدن بر يبراباشد. آفريني رنان ميكار
 جاديا ،ييروستا ينيكارآفر و يخوداشتغال يتيحما نيبه اعتبارات خُرد، قوان يدسترس ليتسهبر اين اساس  گيرد. قرار يجد

هاي توليدي، زمينه سازي براي حضور بهتر زنان روستايي در فعاليتمحصوالت  يابيدفاتر خدمات مشاوره كسب و كار، بازار
 ينيبه كارآفر دنيرس يهاهنيزم شي.... از جمله پ و اقتصادي، فرهنگ سازي در زمينه حذف باورهاي سنتي رايج در منطقه

زها و شرايط زنان روستايي و رفع موانع ريزي آموزشي متناسب با نياي مورد مطالعه است. همچنين برنامهدر منطقه ييروستا
ريزي زمان و مكان برگزاري گردد برنامهدر پايان پيشنهاد مي آموزشي آنان بايد مدنظر برنامه ريزان و مسئوالن امر قرار گيرد.

ه با نيازهاي اي كو انعطاف پذيري در اين امر به گونه ها با مشاركت و هماهنگي به مخاطبان برنامه آموزشي صورت گيردكالس
 ها نداشته باشند.اي براي شركت در كالستا دغدغهزنان روستايي منطق باشد، 
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 چكيده:
سرمايه  كه است طبيعي و است برخوردار خاصي يتاولو از انساني سرماية شك، بدون دارد، وجود توسعه براي كه متنوعي سرمايه هاي ميان در امروزه

 را جهان فعال جمعيت از سوم يك از روستايي بيش زنان اينكه به توجه مي شود با رشديافته و آگاه ماهر، خبره، افرادي پرورش موجب زمينه اين در گذاري
 پيش از بيش تمامي ابعاد، در روستايي زنان آموزش ضرورت ،دارند جامعه فرهنگي و اقتصادي زمينه هاي سياسي، در متعددي نقشهاي و داده تشكيل
 سيستمهاي دربارة الزم اطالعات فاقد و دارند كار و سر كشاورزي سنتي اولية با ابزارهاي ميكنند، كار سنتي بسيار شرايط در روستايي زنان .ميشود احساس

 براي زنان به خصوص امر اين .است الزم و مهم امري همواره زنان، به ويژه جامعه هر اعضاي آموزش منظور، همين ميباشند به...و دامداري جديد زراعي،
در  موفقيت تضمين براي راهبردها بهترين از يكي روستايي زنان آموزش صورت، هر است به بيشتري حائز اهميت ميبرند سر به محروميت در كه روستايي

 گيرد، صورت آنها نيازهاي و روستايي جامعة اقتصاد در زنان جايگاه از شناختي كلي بايد ترويجي _ شيآموز نظام است در با توانمندسازي و كارآفريني ارتباط
ميروند. از آنجايي كه     به شمار ترويج مكتب آموزشي آيندة مولدان و كشاورزي محصوالت توليد روستايي، توسعة روند در مؤثر روستايي اعضاي زنان زيرا

وزش به عنوان بستري براي توسعه توانمندسازي، كارآفريني و اشتغال زنان روستايي پرداخته اند. اين پژوهش سعي دارد با تاكيد پژوهش هاي ملي كمتر به آم
با استفاده از روش تحليل محتوا و با بهره گيري از مطالعات كتابخانه اي، نظر خواهي از زنان روستايي و كارشناسان  ر يك پژوهش توسعه اي و ژرفانگر،ب
 موزش زنان روستايي سازمان جهاد كشاورزي به مطالعه و بررسي اين موضوع بپردازد. آ
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Abstract 
Today, among the variety of capital exist for development, undoubtedly, Human capital has specific priority. 

This is natural the investment in this background make expert, skilled, knowledgeable and grown people. As regards 
rural women include more than a third of the word’s population and they have multiple roles in the political, 
economic and cultural community, rural women’s education in all aspects, more than ever felt. Rural women are 
working in the traditional conditions. They deal with traditional agricultural tools without the necessary information 
about new systems of crops, livestock, etc. For those purpose, the training of community members particularly 
women are important and necessary. This is particularly important for rural women who are living in deprivation. 
Anyway, education is one of the best strategies to empowerment and entrepreneurship. In the educational-
extensional system should have an overview of the status of women in rural society and economy needs to be done. 
Because rural women are effective members of rural development, agricultural production. They are future producer 
of extension and education doctrine. Since national research for empowerment, entrepreneurship and employment 
developing less attend to education as main factor. This research is trying to emphasize to a depth of research and 
development using content analysis method utilizes a library studies, surveys of rural women and experts Training 
rural women of Agriculture to study this issue. 
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 مقدمه:
شرط بقاء در دنياي پرشتاب كنوني استفاده از همه منابع موجود و توان افزايي كليه ظرفيت هاي در اختيار است .انتخاب اين 

ه امكان بروز و ظهور مهارت ها و تدابير خالقانه و فعاليت هاي كارآفرينانه را فراهم مسير مستلزم فراهم ساختن بستري است ك
چالش اشتغال يا موضوع كار و بيكاري يكي از مهمترين مسائل اجتماعي روز در كشور، شهر و روستا به شمار  .)1385سازد(صابر،

ايين بودن ظرفيت بازار كار، امكان ايجاد اشتغال براي همه مي آيد داليلي نظير پايين بودن سطح مهارت ها و تخصص افراد و نيز پ
را از بين برده است. زماني كه كارآفريني در روستاهها به عنوان يك پديده پيچيده و دست نيافتني تلقي شود و مردم روستا از زمينه 

اييان جهت گيري مثبتي به سمت ها و مهارت هاي الزم جهت كارآفريني آگاهي داشته باشند نمي توان انتظار داشت كه روست
 ).1390كارآفريني داشته باشند و انتظار ايجاد كسب و كارهاي جديد در روستاهها بيهوده خواهد بود (پورقاسم و همكاران،

به خصوص زنان روستايي و  بسياري از صاحبنظران توسعه روستايي بر اين باورند كه شناخت توانمندي ها و مهارت هاي زنان،
تعدادهاي خالق آنان مي تواند در بهره وري از ظرفيت هاي اين قشر عظيم اجتماعي موثر واقع شود، به عبارتي شناخت هدايت اس

تدابير و امكان مناسبي را براي برنامه ريزي در جهت بكارگيري مهارت هاي كارآفريني  الزامات گوناگون زنان روستايي كارآفرين،
است كه افراد در همه سطوح، نياز  بررسي روند دو دهه گذشته بيانگر آن واهد ساخت.شاغلين پنهان جامعه روستايي فراهم خ

را در رويارويي با تغييرات جاري  شزيادي براي برخورداري از مهارت هاي كارآفرينانه احساس مي كنند تا از اين طريق توانايي خوي
ه افراد را در جهت كسب فرصت يادگيري يك روش نوآورانه زندگي و عدم قطعيت هاي آينده را بهبود بخشند. عالوه بر اين، آنچ

براي حل مسئله توانمند مي سازد، تطبيق راحت با تغييرات، برخورداري از اعتماد به نفس بيشتر و پرورش خالقيت از طريق 
 ).Mckenown et al,.2006كارآفريني است كه بدون ترديد منافع بسياري براي جامعه به بار مي آورد(

كارآفريني و توانمند سازي مكمل يكديگر بوده و باعث قدرت بخشيدن به زنان در فعاليت هاي مختلف كارآفريني اعم  توسعه
در عصر حاضر ((مهارت))تاثير بسزايي در انجام مطلوب و بهينه كارها،  ).Navaz,.2009از اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي شود(

اد مي گردد. كه در نهايت توسعه منابع انساني و افزايش بهره وري را به همراه دارد، و يكي ايجاد رضايتمندي و ارتقاي انگيزه در افر
 ).1389از زيرساخت هاي اساسي كارآفريني است(اسمعيل تبار،

به عقيده هيستريچ زنان بزرگترين گروه محرومان جهان هستند، برنامه ريزان و كارشناسان بايد تالش هاي خود را به سمت 
        وديت ها و محروميت ها سوق دهند و زنان روستايي را به سمت برابري اقتصادي و اجتماعي هدايت نمايند اين ميسركاهش محد

). به طور كلي مهارت كارآفريني شامل مهارت فردي، Lashgarara et al.,2011نمي شود مگر با توسعه مهارت هاي كارآفريني(
 )1390جارگاه،مديريتي و فني يك كارآفرين است(فتحي وا

ضرورت پرداختن به مقوله توانمندسازي و كارآفريني و متعاقب آن ايجاد اشتغال پايدار از آن جهت حائز اهميت است كه 
روستاهها نيز همچون شهرها، مملو از فرصت هاي جديد و كشف نشده هستند كه كشف و بهره برداري به موقع از اين فرصت ها و 

رقابت پذيري بر مبناي آن مي تواند مزاياي اقتصادي چشمگيري براي روستاييان به همراه آورد و  ايجاد كسب و كارهاي جديد و
زمينه را براي تحقق توسعه متوازن آماده نمايد بديهي است دست يابي به اين مهم بدون آموزش هدفمند و اثربخش محقق نخواهد 

 گرديد.
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 روش شناسي تحقيق:
و  توانمندسازي مورد نقش آموزش زنان روستايي در راستاي توسعه در موجود دانش سطح توسعة دليل به حاضر، پژوهش

 پژوهش يك بر موضوع، تمركز نظر از حوزه ها، اين مختلف ابعاد بيان به دليل و توسعه اي پژوهش يك هدف نظر اشتغال آنان، از
ر خواهي از زنان روستايي و كارشناسان آموزش زنان نظ ،كتابخانه اي روش به مطالعه، اين براي نياز مورد اطالعات .است ژرفانگر

 به عنوان آموزش، محتوا، تحليل شيوة از بهره گيري با و گرديده جمع آوري و تكميل پرسشنامه روستايي سازمان جهاد كشاورزي
ان روستايي كه در سال نظر، زن مورد آماري جامعه است گرفته قرار مطالعه و بررسي مورد ،روستايي زنان براي توانمندسازي بستري
در دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي شركت كرده اند مي باشند كه  1393-1392

 نفر مي باشند. 1324مشتمل بر 
نه گيري نمو تحقيق، اين در گيري نمونه روش .شدند انتخاب نمونه به عنوان كوكران فرمول از استفاده با نفر 50 تعداد كه
 به .شد تكميل مصاحبه طريق كه از بود پرسشنامه شامل ميداني مطالعه ابزار تحقيق، كمي بخش باشد. در مي اي طبقه تصادفي
 نظرات، نقطه كسب پس از كه شد گذاشته متخصص افراد اختيار در نظر مورد تحقيق، پرسشنامه ابزار روايي بررسي منظور

 ضريب شد ميزان استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از پرسشنامه پايايي سنجش همچنين براي .آمد عمل به آن در الزم اصالحات
 .است نظر مورد ابزار مناسب پايايي بيانگر اين و بود a=86%پرسشنامه، كل براي آمده بدست كرونباخ آلفاي

 
 الف) يافته هاي كتابخانه اي:

 ن روستايي:آفريني و توانمندسازي زنانقش آموزش در ارتقاي مهارت كار -
كارآفريني و كارآفرينان نقش كليدي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي جوامع مختلف ايفا مي كنند كه اين امر بدون توجه 
كافي به مقوله توسعه فرهنگ كارآفريني و آموزش آن ميسر نخواهد بود. در اين ميان با توجه به اين امر كه امروزه زنان توانسته اند 

بيش از گذشته صورت گرفته تحوالت اقتصادي كشورها ايفا كنند مطالعات گسترده اي بر روي كارآفريني زنان نقش عظيمي در 
شرايط جب افزايش كيفيت زندگي و بهبود است، در واقع موفقيت زنان كارآفرين در جوامع به خصوص در اجتماعات روستايي مو

شته شده است. بنابراين توجه به توانمندسازي زنان كارآفرين به عنوان اقتصادي و فرهنگي در روستاها در مقايسه با سال هاي گذ
ساز و كاري براي افزايش زندگي كاري و شخصي زنان الزم و ضروري به نظر مي رسد كه اين امر مستلزم آموزش هايي در اين 

پيدا كند و سبب اثربخشي هر چه  زمينه مي باشد به نحوي كه از طريق اين آموزش ها، مهارت و صالحيت زنان كارآفرين افزايش
 )1387(قلي پور و همكاران، كارآفرين در خانواده، كسب و كار و جامعه شود.بيشتر زنان 

    ) توانمندسازي زنان به معناي كسب قدرت تفكر و اقدام آزادانه، توسعه احساس1384(بر اساس تعريف طباطبايي و حسينيان
تغييرات مطلوب در خود، حق كنترل زندگي خود، حق انتخاب، قدرت چانه زني، بالفعل نمودن خود ارزشي، اعتقاد به توانايي ايجاد 

همه پتانسيل هاي زنان و برابري در جامعه مي باشد به طور كلي توانمندسازي زنان، كنترل آنها بر زندگي خودشان در هر فرآيند و 
براي غلبه بر موانع، پيشرفت كرده و فعاليت هايي را  آن افرادفعاليتي است. به عبارت ديگر توانمندسازي فرآيندي است كه طي 

 .انجام مي دهند كه باعث تسلط آن ها در تعيين سرنوشت خود مي شود
براي حصول به توانمند سازي زنان كارآفرين راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها آموزش مي باشد. آموزش شامل 

نش و مهارت هاي مورد نيازي است كه مخاطبان را قادر مي سازد تا بتوانند يك كسب و كار فرآيند تدريس و آموزش دانش، بي
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). به عبارت ديگر آموزش كارآفريني در نظر 1389جديد را از لحاظ طرح ريزي، راه اندازي و مديريت به انجام برسانند.(عزيزي، 
كانون كنترل دروني، نياز به موفقيت، عمل گرايي، تحمل  قابليت هاي آموزش كارآفريني در زمينه هاي ريسك پذيري،   گرفتن 

 طلبي و استقالل طلبي است. چالش  ابهام،
يري، مسئوليت پذيري، همدلي و كارآفرينان را به سوي مخاطره پذ آموزش كارآفريني با تحليل اجزاي فرآيند كارآفريني،

با  فرهنگ كارآفريني از طريق آموزش كارآفريني ارتقاء مي يابد.تعاون و ديگر اجزاي مرتبط به اهداف كارآفريني هدايت مي كند و 
اين وجود عليرغم سير پيش رونده كارآفريني در كشورهاي مختلف، آمارهاي موجود بيانگر آن است كه هنوز جامعه ايران نتوانسته 

 ).1388است از توانمندي هاي مربوط به زنان كارآفرين استفاده نمايد(جزني، 
 
 سازي زنان:مندنموزش و تواآ

روابط  وردن كنترل بيشتر بر روي زندگي خويش بخشي از مسئله مهم تواناسازي زنان مي باشد.آگاه سازي و به دست آفرايند 
ميزان اعتماد به نفس و  موزشآعميق تغيير داد كه فرايند  متداول قدرت در اجتماع را وقتي مي توان براي مدتي طوالني و به طور

نمودن امر توسعه و به عنوان عاملي  در فراهم يند توسعه را افزايش بدهد. زنان بايد فعاالنهآبراي شركت در كل فر ارت هاي كافيمه
     موزش را مي توان به عنوان يكي ازآ نمايند. اجرا كنندگان و ارزيابان شركت ،براي ايجاد تغييرات به صورت برنامه ريزان

محوري در هر گونه اموري كه به منظور افزايش  موزش نقشآبه حقوق خود عنوان نمود و زنان  ژي هاي مهم براي دستيابيتاسترا
دهه گذشته شماري از كشورها قدم هايي براي رسيدن به اهداف  مشاركت زنان در امر توسعه انجام مي گردد ايفا مي نمايد. در طول

 ). 1376(عظيمي، يند توسعه برداشته اندآنان در فرآ نها و ادغامآامور زنان در رابطه با نيازهاي  مربوط به
 
 ترويج كشاورزي: آموزش طريق توانمند سازي زنان از  

ز طريق آن حرفه اي ا را به خدمت بگيريم و يترويج آموزشي جهاني اين است كه خدمات موثر كارا و ،الزمه يك توسعه پايدار
 نيم.برنامه هاي توسعه اي براي زنان كشاورز اجرا ك ،را آموزش داده

، هفت پيشنهاد به عنوان مالحظات ضروري براي نظام ده در گذشته روي كشاورزي و ترويجبا توجه به مطالعات انجام ش
 ترويج كشاورزي و برنامه هاي توسعه اي آن جهت توانمند سازي زنان در نظر گرفته شده است. آموزش و 

 زهاي زنان در كشاورزي باشد.اساس توسعه برنامه ها روي شرايط و حقايق ويژه و تشخيص نيا -1
 اساس برنامه ها روي مجموع داده هاي حاصل از نياز سنجي جنسيتي باشد . -2
، بخصوص طراحي و توسعه برنامه هاي ترويجيدسترسي داشتن زنان به خدمات آموزشي و ترويجي و مشاركت آنها در  -3

 زنان كشاورز .
 ه هاي آموزشي و ترويجي براي زنان در كشاورزي .، مفيد بودن و تاثير برنامارزشيابي از ميزان سازگاري -4
عوامل ميداني براي خدمات آموزشي و ترويجي كه مناسب  نيمه حرفه اي و گيري زنان به عنوان كاركنان حرفه اي وبكار -5

 الزم است . و
 فنون.  انتقال اطالعات و ،زمينه مهارتهاي مديريتي عرضه خدمات آموزشي ترويج براي كاركنان زن در -6
      جهت توسعه مشاركتي روستايي مات ترويجي به شكل ارتباط با گروههاي زنان روستايي براي تالش درخد -7

.(Rivera and Corning,1990) 
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 راهكارهاي توانمندسازي زنان روستايي : تكنيكها و
 توسعه سيستم هاي كشاورزي يكپارچه براي توانمندسازي زنان  آموزي پايه وسواد -1
 ش پايه.فراهم ساختن آموز -2
 مهارت هاي رهبري. راه خود اشتغالي و باال بردن ظرفيت درآمد زايي از -3
 مطرح ساختن آموزش درسيستم يكپارچه. -4
 ايجاد برنامه اعتباري پايدار براي زنان . ارائه و -5
 عدالت زنان. ، با توجه به موضوعات جنسيتي، برابري وآغاز فرايند رهبري با آگاهي باال -6
 برنامه هاي درآمد زا. اطالعات با آموزش و ن زنان به وسيله شبكه آموزش وايجاد قدرت رهبري ميا -7
 مراقبت بهداشتي. آگاهي افراد و ، دمكراسي،برابري حقوق ،فراهم كردن حمايت قانوني -8
 استفاده از مدل هاي تجربه شده موفق براي تكرار در نواحي ديگر. -9

خط مشي هاي  جمله چشم انداز يكپارچه جنسيتي در وضعيت زنان روستايي از ايجاد محيطي توانا متناسب با -10
 اجتماعي مناسب . توسعه سيستم هاي حمايتي و بزرگ اقتصادي و

 ).1381حمايت اجتماعي (قلفي ، آموزش برنامه هاي سواد آموزي و -11
 

 ز اين روش ها:ت به منظور تعيين كاركرد هر يك اروش هاي مختلف آموزشي و مرور مطالعا
 با زيرا تاس آموزش روستايي، زنان كارايي و مهارت و دانش آگاهي، افزايش براي الزم كارهاي و ها ريزي برنامه از يكي

 جديد دستاوردهاي با را ها آن سوي ديگر از و كرد تقويت را آنان قبلي هاي اندوخته و ها دانسته سو يك از توان مي   آموزش
شود(زارع  روستايي مي زنان و توانمندسازي جديد دستآوردهاي و ها فتهيا تجربيات، انتقال آموزش باعث .ساخت آشنا فني و علمي

 )1388و برادران،
روش هاي آموزشي مانند معابر يا كانل هاي ارسال پيام در سيستم ارتباطات تلقي مي شوند اگر كانال ارتباطي درست و 

واهد شد. از سوي ديگر انتخاب روش مناسب آموزشي مناسب انتخاب شود در ارسال پيام و تفهيم آن در گيرنده پيام البته تسريع خ
 .)1387باعث افزايش راندمان آموزشي شده و بعالوه در وقت و انرژي و منابع موجود صرفه جويي خواهد شد (زماني پور،

 
 قرار داد كه عبارتند از: نظر مد بايد نيز را اصولي مناسب، آموزشي روش انتخاب در -
 بهترين است. خاصي شرايط در روش هر بلكه نيست ديگر آموزشي از روش بهتر يفرد به منحصر آموزشي روش هيچ -1
 شود. تر سريع و تر آسان فراگيري تا نمود آموزشي استفاده روش چند از بايد ترويجي هاي برنامه اجراي براي -2
 گردند. يكديگر مي تقويت باعث كه كنند مي پيدا همپوشاني آموزشي هاي در بعضي موارد روش -3
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 بندي روش هاي آموزشي: قسيمت -
 انفرادي: آموزش شهاي رو -1

 كشاورز رسمي، هاي غير تماس ترويج، اداره از رجوع ارباب ديدار مزرعه، و خانه در شامل مالقات انفرادي آموزش هاي روش
 باشد. مي تلفني ارتباط هاي روش نمونه،

 گروهي:روش هاي آموزش  -2
 ايراد صحرايي، گردش مزرعه، نمايش نتيجه) روز و طريقه ايشعملي (نم هاي نمايش شامل گروهي روش هاي آموزش

 گروهي مي باشد. بحث رگاه وكا پاسخ، پرسش و روش سخنراني،
 انبوهي: آموزش هاي روش -3

 )1389باشد.(فمي، مي نمايشگاه و چاپي هاي رسانه فيلم، نمايش تلويزيون، روش آموزش انبوهي شامل راديو،
 هاي آموزشي مختلف توسط برخي از محقيقن مي پردازيمدر ذيل به برخي كاركردهاي روش 

)2009( Collett & Gale آموزش با تحقيقي در) گذاري سرمايه و كشاورزي هاي مهارت توسعه روستايي، براي عنوان 
 و دنكر منعكس منظور به زنان اختيار را در فرصتي گروهي آموزش كه يافتند دست نتيجه اين پا) به روستايي خرده زنان براي

 گذاري اشتراك به را خرده پايان كه دهند مي ارايه  را ساختاري ها آن .دهد مي قرار ها آن هاي توليدي فعاليت مجدد ارزيابي
 گروهي فشار و كاهش جديد هاي فناوري و ها تكنيك از استفاده در يكديگر از حمايت بهتر و آموزشي منظور به آموزشي، اطالعات

 مستقيماً آموزش كه ارائه تأكيد همچنين .دارند اهميت آموزش به دسترسي در تسهيل ويژه به ها گروه ان،زن براي .سازد مي  قادر
داراي  پايين سواد سطوح با افراد به آموزش براي ها آن هاي تكنيك آموزشي و مواد اصالح و باشد هدف گروه نيازهاي به مربوط
 .است اهميت

 از حاصل هاي يافته روستايي، نوآوري هاي عنوان(شبكه ها و نظام با .Spielman et al(2008)توسط  كه تحقيقي در
. دارد اهميت مالكان خرده به نوآوري كمك در گروهي يادگيري كه شد مشخص پذيرفت، مالكان اتيوپي) انجام خرده مطالعه
 هاي مهارت و كشاورزيدر  را يفن هاي آموزش و سازد مي مؤثر صورت به كارها انجام قادر به را گروه گروه، در زنان آموزش
 .كند مي تكميل گذاري سرمايه

 هاي فعاليت در روستايي زنان مشاركت بر تأثيرگذار عنوان(عامل هاي ارتباطي با اي مطالعه ) در1389ميرترابي و همكاران(
 در ترويجي آموزشي ايه برنامه در روستايي زنان بر مشاركت مؤثر كرج) عوامل آسارا، بخش كشاورزي محصوالت از برداشت پس

 مورد روستايي زنان طرفي از. اند كرده بيان با مروجان تماس تعداد و راديو تلويزيون، از استفاده ميزان شامل را بخش كشاورزي
 .اند داده قرار استفاده مورد از برداشت پس هاي فعاليت در مشاركت جهت ارتباطي راه ترين مهم عنوان را به تلويزيون مطالعه،

Al-Sadi et al (2011) نتيجه اين موانع) به شناسايي عمان، در البطينه در منطقه آفرين كار عنوان(زنان با اي مطالعه در 
 توزيع گسترش براي گردد، مي هم زنان شامل كم كه منابع با كشاورزان آمادگي براي تواند مي ويديويي نوارهاي يافتند كه دست
 مقرون تواند مي زنان توسط ويديوئي مشاهده نوارهاي .باشد مفيد چاپي و بصري مواد از ادهاستف همراه به و اطالعات دروس محلي

حركتي   و يزمان يها بر محدوديت غلبه به منظورزنان براي اطالعات گسترش براي هايي روش بايستي نظام ترويجي. باشد صرفه به
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 گروهي هاي از رسانه وسيع استفاده و سيار آموزشي هاي دوره شامل ها روش برخي .مشخص سازد ها آن آموزشي محدوديت و
  ميتواند بسيار مثمر ثمر باشد وييويدئ نوارهاي راديو، مثل

)2006( Rouse ارتقاء با تحقيقي در)تجربيات  بر مروري پايدار، كننده هاي توليد گروه تجاري واحدهاي عنوان FAO در 
 يك ها آن كه است اين گروه در چارچوب آموزش ارائه از عمده زيتم كه يافت دست نتيجه اين با )2006تا 1981هاي سال

 سازگاري با هاي فناوري و اينكه بگيرند ياد يكديگر از تا سازد مي قادر را مالك خرده روستايي كه زنان دهند مي ارائه را ساختار
 به و كنند كسب مي را دانش و ذارندگ مي اشتراك به را اطالعات كوچك توليد كنندگان  .شوند گذارده اشتراك به بهتر هاي

 .بخشند مي توسعه بزرگ، هاي گروه با در مقايسه كوچك هاي گروه در مهارت و كار و كسب مديريت
 يافتند دست نتيجه اين ) بهموردي مطالعه :آموزشي هاي عنوان(اثربخشي كارگاه با اي مطالعه ) در1383معيني( و صباغيان

 و آگاهي مهارت، افزايش موجب آموزشي هاي دارد كارگاه تأثير آن شدن اثربخش و آموزش دبهبو در آموزشي هاي كه كارگاه
 .گردد افراد مي توانايي

 
 روستايي زنان آموزش ضرورت

 و است برخوردار خاصي اولويت از انساني سرماية شك، بدون دارد، وجود توسعه براي كه متنوعي سرمايه هاي ميان در امروزه
 توجه با) 1382نگهدار، (شود مي رشديافته و آگاه ماهر، خبره، افرادي پرورش موجب زمينه اين در سرمايه گذاري كه است طبيعي

 اقتصادي زمينه هاي سياسي، در متعددي نقشهاي و داده تشكيل را جهان فعال جمعيت از سوم يك از روستايي بيش زنان اينكه به
 در روستايي زنان .شود مي احساس پيش از بيش تمامي ابعاد، در روستايي زنان پرورش و آموزش ضرورت دارند، جامعه فرهنگي و

جديد  سيستمهاي دربارة الزم اطالعات فاقد و دارند كار و سر كشاورزي سنتي اولية با ابزارهاي ميكنند، كار سنتي بسيار شرايط
 همواره زنان، به ويژه جامعه هر اعضاي و پرورش آموزش منظور، همين به .)1382ميباشند(خسروي و برادران، …و دامداري زراعي،
 پس است، بيشتري حائز اهميت برند مي سر به محروميت در كه روستايي براي زنان به خصوص امر اين .است الزم و مهم امري

 ).1384داد(شهبازي،  ) نشان1نمودار( در كلي قالب شش در را روستايي زنان آموزش براي اصلي، علو انگيزه هاي ميتوان
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 روستايي زنان آموزش ضرورت -1نمودار
 

 داخلي مديران روستايي زنان
 هستند خود خانواده

 مقام در همواره روستايي زنان
 هستند گيري تصميم

 و آموزش مستحقق روستايي زنان
 ندهست پرورش

 آموزش ضرورت
 زنان

 روستايي

 جامعه مؤثر اعضاي روستايي زنان
 هستند توسعه در مشاركت براي

 توليد مؤثر عوامل روستايي زنان
 هستند جامعه اقتصادي نظام در

 بزرگ جامعة مادران روستايي زنان
 هستند
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 با توانمندسازي و كارآفريني ارتباط در موفقيت تضمين براي راهبردها بهترين از يكي روستايي زنان آموزش صورت، هر به
 در زنان جايگاه از كلي ناختيش بايد ترويجي _ آموزشي نظام در نمودند، ) بيان1388همكارانش( و كرمي .)1382است(عباس پور،

 محصوالت توليد روستايي، توسعة روند در مؤثر اعضاي روستايي زنان زيرا گيرد، صورت آنها نيازهاي و روستايي جامعة اقتصاد
مردم  ياري خاص، آموزشي نظام يك عنوان به ترويج نقش .ميروند شمار به ترويج آموزشي مكتب آيندة مولدان و كشاورزي
 باشد. مي مثبت جهت در افراد مهارت و نگرش بينش، دانش، در تغيير اجتماعي، اقتصادي، موقعيت بهبود روستايي،
 مي و باشد مي مهارت و دانش سطح افزايش عملي و علمي راههاي جمله از آموزشي هاي دوره برگزاري منظور، همين به
 بهبود و توليدات افزايش نهايت در كه باشد كنندگان شركت واقعي نيازهاي با متناسب آموزش هاي دوره اينمحتواي  بايست
 .)Asdolahpour,2006دارد( همراه به را آنها زندگي كيفيت

 
 :زنان اشتغال بر كار و كسب مهارتهاي آموزش نقش

 آموزشي دوره هاي .رود مي افراد به شمار مهارتهاي و دانش سطح افزايش عملي راه هاي جمله از آموزشي دوره هاي برگزاري
 مي آنها زندگي كيفيت بهبود نهايت، در و توليدات افزايش موجب شركت كنندگان باشد، واقعي نيازهاي با متناسب آنها محتواي كه

 فرزندان از براي نگهداري آمادگي افزايش يا خانگي مهارتهاي كسب قبل، هاي دوره خالف بر زنان، از آموزش هدف امروزه،. شود
ارتقاي سطح  و دانش افزايش اجتماعي، مشاركت و اقتصادي، حضور استقالل كسب به كه است ييمهارتها ارتقاي بلكه نيست،

 الگوي با مشابه قالبهايي در زنان آموزش كشورها در اكثر اهداف، اين به توجه با .كند مي كمك توانمندي و ايجاد روحيه كارآفريني
الزم  مهارتهاي همچنين، و اطالعات آموزش بر كلي به طور كه است توسعه يافته و صنعتي، طراحي كشورهاي در مردان آموزش

 .باشد مي متمركز سياسي و خدماتي تحقيقاتي، توليدي، مراكز در فعاليت براي
 ستم از عمومي انزجار و نفرت اول دليل .دارد متعددي داليل احتماالً زنان آموزش از گوناگون جوامع گستردة استقبال

 تداوم زمينة همچنان كه آلودي ستم سنتهاي رواج ،دوم دليل .دارد كمابيش وجود ملتها تمام يتاريخ تجربة در كه جنسيتي
 استانداردهاي در زمرة اشتغال و آموزش معرفي با سوم دليل و مينمود تقويت را زنان آزاديهاي و حقوق پايمال شدن و خشونت
 .شدند شهري هاي و شغل رسمي دانشهاي دريافت مشتاق يكسان به طور مردان و زنان زندگي،

 و دارد نياز دقيق برنامه ريزي و به سياستگذاري و شود مي تلقي جامعه يك پيشرفت مهم، مالكهاي از زنان آموزش و اشتغال
 آشكار را زنان آموزش حوزة در سياستگذاري اهميت تواند مي آينده نسلهاي به انتقال آن وم مسل ارزشهاي توزيع در زنان نقش
 دقيق برآورد گرو در به اشتغال معطوف آموزش و هماهنگ شده اشتغال بازار انتظارات با زنان آموزشي نيازهاي شك بدون .سازد

 در موجود نيروهاي و انرژي منابع بر عالوه اقتصادي پيشرفت و توسعة صنعتي .آنهاست افزايش براي برنامه ريزي و شغلي فرصتهاي
 فعاليتهاي با نوع شغلي مهارتهاي كسب شده سبب ارتباط اين و باشد مي ابستهو انساني نيروهاي و كميت كيفيت به طبيعت

 .كند پيدا تنگاتنگي ارتباط يادگيري
 

 كند. روبه رو چالشهاي جديدي با را زنان آموزش ديگر بار است توانسته مردان با زنان آموزشي مطالبات تشابه
 گوناگون مشاغل قالب در مردان پاي هم بتوانند زنان است كه ينقشهاي گرو در آنان موقعيت ارتقاء و زنان اجتماعي حضور -1

  .كنند ايفاء
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 رشته هاي مشاغل و طبقه بندي براي را دولتها مداخالت و شده آموزشي رقابتهاي تشديد سبب رقابتهاي شغلي تشديد -2
 است. نموده ضروري زنان و مردان تحصيلي هدايت نتيجه، در و تحصيلي

 و است بازار انتظارات سبد در كه شود معطوف مي آموخته هايي و مهارتها به حوزه اين در زنان زشيآمو برنامه هاي همچنين،
نتيجه،  در .دارد سازگاري توليدي و خدماتي علمي، صنعتي، مراكز انتظارات و با نيازها يادگيرنده، نيازهاي و عاليق با تناسب جاي به

 و بيشتر درآمد نظير شغلي انگيزه هاي به آموزشيهاي  انگيزه ميشود سبب و فتهيا تعميم آموزش از نارضايتي به شغلي نارضايتي
 .بخورد گره باالتر منزلت

 نقش هايي و مسئوليتها با انتظارات زنان ناسازگاري با است، اشتغال به معطوف كه زنان آموزش رايج الگوي اين، بر عالوه
به  سنتي نقش تداوم همچنين و اشتغال بازار اشباع به مربوط واقعيات نابراين،ب .عهده داشتند بر سنتي به طور آنها كه ميشود مواجه
 مشكالت درمان اخالقي، ناهنجاريهاي مبارزه با براي را سنگيني هزينه هاي و ميزند دامن زنان ميان در مختلف نارضايتيهاي شيوع
 با آموزش رابطة ترتيب، بدين .ميكند تحميل جامعهبر  غيره و مخاطره آميز –رفتارهاي  خانوادگي، نابساماني هاي حل رواني،

 رقابتهاي افزايش و فرصتهاي شغلي اشباع با كم كم است، بوده زنان آموزش توسعة واقعي داليل و تاريخي از زمينه هاي كه اشتغال
 .است شده رو به رو تهديد با كمي و لحاظ كيفي به زنان آموزش نتيجه، در و نموده تفسير آن به مربوط

 به كمك براي كار و كسب هاي آموزشي دوره است داده نشان كشورها ديگر در زنان آموزش نقش با رابطه در تحقيقات نتايج
 همراه به كوچك وامهاي اعطاي قبيل از مالي كمكهاي اما .است كار موفقيت آميز و كسب در سودآوري و مديريت بهبود جهت زنان

 شيوه هاي برخي در به تغيير تنهايي به آموزش دهد مي نشان سريالنكا در تحقيقات .يدهدم افزايش را موفقيت ميزان اين آموزش
 مالي كمك و آموزش از تركيبي مقابل در .ندارد سهام و و فروش خريد سود، افزايش در تأثيري اما شود، مي منجر كار و كسب
 ).(De Mel et al.,2012شود مي وكار كسب سودآوري در توجهي و قابل بزرگ پيشرفتهاي به منجر

 نشان را داخلي سرانة توليد و رشد آموزش به دختران دسترسي افزايش بين قوي ارتباطي كشورها در مطالعات از بسياري
 اما. هستند كشور اين در سرمايه گذاري از درصد 38 صاحب زنان. افزايش است به رو كارآفرين زنان تعداد جنوبي كرة در. ميدهند

 ).Lee et al., 2011هستند( فعاليت به مشغول خرده فروشي و خدمات بخش فرين دركارآ زنان بيشتر
 

 ب) يافته هاي توصيفي:
 دي زنان روستايي و سنجش ويژگي هاي شغلي و مهارتي زنان روستايينبه منظور تعيين ويژگي هاي فردي و سنجش توانم

يج حاصل از يافته هاي اين پرسشنامه به شرح موارد ذيل مي پرسشنامه اي طراحي و در اختيار زنان روستايي قرار گرفت كه نتا
 باشد.

سال بوده كه حاكي از ميانسالي افراد مورد مطالعه  58/40افته هاي تحقيق نشان داد كه ميانگين سن پاسخگويان معادل ي 
فراواني سن درصد توزيع  )1(درصد بيشترين فراواني را به خود اختصاص دادند. نمودار  26سال با  26-35است همچنين رده سني 

 .پاسخگويان را نشان مي دهد
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 : سن پاسخگويان2نمودار شماره 

 
اين در حالي است كه  افراد داراي مدرك  درصد بيشترين ميزان فراواني را داشتند28از نظر مدرك تحصيلي، افراد بيسواد با   

وضعيت تحصيالت پاسخگويان را  )3(به خود اختصاص دادند. نمودار درصد كمترين ميزان فراواني را  6تحصيلي ليسانس و باالتر با 
 نشان مي دهد.

 

 
 : وضعيت تحصيل پاسخگويان3نمودار شماره 

 )4(درصد افراد مورد مطالعه را مجردين تشكيل مي دادند. نمودار  18همچنين نتايج تحقيق مبين اين واقعيت بودند كه تنها 
 نشان مي دهد.  وضعيت تاهل افراد مورد مطالعه را

 

 
 : وضعيت تاهل پاسخگويان4نمودار شماره
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توانمندي هنگامي به وجود مي آيد كه افراد قدرت و توان الزم را براي انجام يك شغل يا حرفه جديد را كسب نمايند. در اين 
ار گرفته است كه اين نشانگرها نشانگر مورد بررسي قر 15تحقيق تاثير آموزش هاي مهارتي در توانمندسازي زنان روستايي از طريق 

 ) آمده اند.1به همراه فراواني و ميانگين رتبه اي و رتبه هر نشانگر در جدول (
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 ): توزيع فراواني و درصد توانمندي حاصل از ارائه آموزش ها به زنان روستايي1جدول شماره(
خيل دي زنان روستاييننشانگرهاي سنجش توانم

 ي كم
ك

 م
م
 توسط

ز
 ياد

خيل
 ي زياد

ميانگين 
 رتبه ها

ا
 ولويت

61 3 افزايش قدرت تدبير در كار
2 

2
0 

9 3,52 1

1 2 افزايش قدرت برتري بر ديگران
0 

1
6 

1
1 

11 3,38 2

91 6 افزايش قدرت درك و شناخت حرفه
2 

1
0 

13 3,30 3

71 7 افزايش خالقيت
1 

1
6 

9 3,26 4

افزايش توانايي بكارگيري ريسك هاي 
 حساب شده

5 1
4 

81
3 

10 3,18 5

1 4 افزايش واكنش در برابر پيشنهادات
4 

1
3 

1
1 

8 3,10 6

1 6 افزايش اعتماد به نفس
2 

1
5 

1
0 

7 3 7

1 9 افزايش روحيه موفقيت طلبي
1 

1
1 

1
2 

7 2,94 8

1 6 افزايش انعطاف پذيري
2 

1
8 

95 2,90 9

1 7 افزايش روحيه و نشاط و شادابي
4 

1
3 

1
0 

6 2,88 1
0 

1 9 گروهي افزايش روحيه كار
5 

81
2 

6 2,82 1
1 

1 10 افزايش قدرت تعامل با ديگران
2 

1
4 

77 2,78 1
2 

1 11 تقويت و افزايش تالش موثر
3 

1
4 

84 2,62 1
3 

1 15 افزايش روحيه ابتكار و نوآوري
5 

956 2,44 1
4 

1 16 افزايش روحيه پويايي و رهبري
7 

467 2,42 1
5 
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از آموزش  بيشترين تاثير رامي گردد نشانگرهايي كه ميانگين رتيه اي بيشتري دارند ) مشاهده 1همانگونه كه در جدول (
. افزايش قدرت درك و شناخت حرفه و 3.  افزايش قدرت برتري بر ديگران 2. افزايش قدرت تدبير در كار 1پذيرفته اند كه شامل: 

از طريق اين مندي در سطح متوسط به بااليي را توان. افزايش خالقيت مي باشند. اين مطلب مبين آن است كه زنان روستايي 4
 آموزش ها كسب كرده و توانسته اند نتيجه آنرا در نگرش خود نشان دهند.

. افزايش روحيه پويايي و رهبري، 3. افزايش روحيه ابتكار و نوآوري و 2. تقويت و افزايش تالش موثر، 1اما متغيرهاي مانند:
كرده اند و در اولويت پايين تري قرار گرفته اند كه نشان دهنده تاثير كمتر آموزش ها در اين ميانگين رتبه اي كمتري را كسب 

 خصوص بوده است.
نشانگر استفاده شد كه اين نشانگرها به  18در راستاي تعيين تاثير آموزش بر ويژگي هاي شغلي و مهارتي زنان روستايي از 

 ) آمده اند.2دول (همراه فراواني و ميانگين رتبه اي و رتبه در ج
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 ): توزيع فراواني و درصد سنجش ويژگي هاي شغلي و مهارتي زنان روستايي2جدول شماره(
نشانگرهاي سنجش ويژگي هاي شغلي و مهارتي 

 زنان روستايي
خ
 يلي كم

ك
 م

م
 توسط

ز
 ياد

خ
يلي 
 زياد

ميانگ
 ين رتبه ها

او
 لويت

21 افزايش توان انجام كار با تدبير و روش هاي بهتر
0 

16 1
1 

1
1 

3,38 1 

21 افزايش توانايي ايجاد تغيير در جهت مطلوب
0 

17 1
2 

93,32 2 

1 3819 مشاركت در تصميمات خانواده و محيط زندگي
1 

93,30 3 

41 افزايش دانش و آگاهي از فن آوري هاي نوين
2 

14 1
1 

93,18 4 

31 برتري نسبت به ديگران
2 

13 1
6 

63,14 5 

61 جاد كارگاه خود اشتغاليانگيزه در جهت اي
0 

14 1
4 

63,08 6 

41 اين مهارت احساس توانايي خوبي به من داده است
1 

17 1
4 

43,06 7 

71 افزايش مهارت در بكارگيري آموخته ها در محل كار
1 

12 1
6 

42,98 8 

91 افزايش انگيزه در جهت شركت موثر در كالس
5 

8 1
2 

62,82 9 

81 بافزايش توان علمي مطلو
3 

18 832,7 10 

1 افزايش دانش و آگاهي در رابطه با مطلب آموزشي
0 

1
8 

6 1
1 

52,66 11 

71 افزايش رغبت به كار گروهي
8 

14 832,64 12 

81 افزايش قدرت اتكاء به خود
6 

15 1
0 

12,6 13 

1 افزايش دانش و آگاهي از بازار كار  
2 

1
5 

11 662,58 14 

 15 722,52 9115 از خانواده افزايش تمجيد از سوي
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7 
1 ايجاد شغل با مهارت آموخته شده

0 
2

0 
14 512,34 16 

افزايش دانش و آگاهي از شغل هاي مرتبط با مطلب 
 آموزشي

1
1 

1
8 

17 222,32 17 

1 افزايش تغييرات موثر
4 

1
7 

12 432,3 1
8 

 
انگين رتيه اي بيشتري دارند بيشترين تاثير را از آموزش ) مشاهده مي گردد نشانگرهايي كه مي2همانگونه كه در جدول (

. 3.  افزايش توانايي ايجاد تغيير در جهت مطلوب 2. افزايش توان انجام كار با تدبير و روش هاي بهتر 1پذيرفته اند كه شامل: 
باشند. اين مطلب مبين آن  . افزايش دانش و آگاهي از فن آوري هاي نوين مي4مشاركت در تصميمات خانواده و محيط زندگي و 

ويژگي هاي شغلي و مهارتي در سطح متوسط به بااليي را  از طريق اين آموزش ها كسب كرده و توانسته اند  است كه زنان روستايي
 نتيجه آنرا در نگرش خود نشان دهند.

        هاي مرتبط با مطلب آموزشي و . افزايش دانش و آگاهي از شغل2، . ايجاد شغل با مهارت آموخته شده1اما متغيرهاي مانند:
. افزايش تغييرات موثر ، ميانگين رتبه اي كمتري را كسب كرده اند و در اولويت پايين تري قرار گرفته اند كه نشان دهنده تاثير 3

 كمتر آموزش ها در اين خصوص بوده است
 :يجه گيريتن

قب آن ايجاد اشتغال پايدار از آن جهت حائز اهميت است كه ضرورت پرداختن به مقوله توانمندسازي و كارآفريني و متعا
روستاهها نيز همچون شهرها، مملو از فرصت هاي جديد و كشف نشده هستند كه كشف و بهره برداري به موقع از اين فرصت ها و 

اييان به همراه آورد و ايجاد كسب و كارهاي جديد و رقابت پذيري بر مبناي آن مي تواند مزاياي اقتصادي چشمگيري براي روست
زمينه را براي تحقق توسعه متوازن آماده نمايد بديهي است دست يابي به اين مهم بدون آموزش هدفمند و اثربخش محقق نخواهد 

 و دارد نياز دقيق برنامه ريزي و به سياستگذاري و ميشود تلقي جامعه يك پيشرفت مهم، مالكهاي از زنان آموزش و اشتغال گرديد.
 .سازد آشكار را زنان آموزش حوزة در سياستگذاري اهميت ميتواند آينده نسلهاي به انتقال آن وم مسل ارزشهاي توزيع در زنان نقش
 فرصتهاي دقيق برآورد گرو در به اشتغال معطوف آموزش و هماهنگ شده اشتغال بازار انتظارات با زنان آموزشي نيازهاي شك بدون
براي دستيابي به اين مهم استفاده از روش هاي آموزشي مناسب نقش موثري در  آنهاست. ايشافز براي برنامه ريزي و شغلي

مي     روش هاي آموزشي مانند معابر يا كانل هاي ارسال پيام در سيستم ارتباطات تلقي دستيابي به اهداف و حصول نتيجه دارد.
و تفهيم آن در گيرنده پيام البته تسريع خواهد شد. از سوي  شوند اگر كانال ارتباطي درست و مناسب انتخاب شود در ارسال پيام

ديگر انتخاب روش مناسب آموزشي باعث افزايش راندمان آموزشي شده و بعالوه در وقت و انرژي و منابع موجود صرفه جويي خواهد 
 .شد
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 راهكارها و پيشنهادات
 استعدادها از بهره گيري و اشتغال زنان خالقيت بروز رايب مناسب بستر ايجاد زنان، اشتغال فرهنگ تقويت و اشاعه به منظور

 :ارائه ميشود و پيشنهاد الزم تدابير و راهكارها آنها تواناييهاي و
 .اقتصادي فعاليتهاي در زنان توانمندي به نسبت جامعه نگرش تغيير در فرهنگ سازي -1
 .كشور آموزشي رسمي و غير رسمي توليانم توسط زنان حرفه اي نيازهاي با آموزشي برنامه هاي و سياستها تدوين -2
 .آنها از كارآفريني حمايت و زنان كار و كسب آموزشي تجربيات اشتراك گذاري جهت انجمن هاي تشكيل -3
  زنان اشتغال بسترسازي تسهيل و تسريع جهت مشاوره اي خدمات ارائة -4
 .آنان انساني سرماية توسعة و رشد شاغل، زنان در انگيزه ها تقويت و شناخت -5
 .جامعه و خانواده در زنان توانمندسازي براي جنسيتي برابري آگاهيهاي ترويج -6
 .زنان كار بازار در سرمايه جذب موانع رفع و مالي حمايتهاي با جوان كارآفرينان به كمك -7
 خود و مستقل كارهاي و توسعة كسب و ترويج جهت در دولت توسط مناسب قوانين و ها استراتژي ها، مشي خط تدوين -8

 زنان شتغاليا
 ريزي برنامه راستاي در هر منطقه ويژگيهاي به توجه با مناطق كلية در روستايي زنان نيازسنجي بررسي طرح اجراي -9
 .آنان نياز مطابق آموزشي

 فعاليتهاي آشنايي با جهت روستايي زنان براي آموزشي هاي فيلم تهية و مناسب تكنولوژي بردن كار به -10
 .روستا در روستايي توسعة پيشبرندة
 ... و تبديلي صنايع صنايع دستي، طيور، و دام پرورش محصوالت، كشت دربارة الزم آموزشهاي ساختن فراهم -11

 .روستايي زنان براي
 غيرنقدي تسهيالت بهره، بيمه، بدون وام مالي(اعطاي استقالل كسب براي روستايي زنان از حمايت و آموزش -12

 و...)
    .روستايي زنان براي تابعي يسوادآموز آموزشهاي جهت ريزي برنامه -13
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 زنان سازي توانمند بر كارآفريني و هيجاني تنظيم گروهي مشاوره اثربخشي
 1393سالشهركرد خانوار سرپرست

 2،مسلم صالحي 1سهيال باقري

 
 چكيده:

 خانوار سرپرست زنان سازي توانمند بر  كارآفريني و هيجاني تنظيم گروهي مشاوره اثربخشي اين تحقيق با هدف تبيين

) 35-18(خانوار سرپرست زنان آماري جامعه انجام شد. كنترل گروه و آزمون پس و آزمون پيش با يشيآزما نيمهبصورت  شهركرد

 نمرات كه پاسخگوياني بين از بوده و حجم نمونه) نفر 273 (شهركرد  شهرستان در) ره(خميني امام امداد كميته پوشش تحت سال

 تحقيق اين در .گرفتند قرار آزمايش و كنترل نفره 20 گروه دو در دفتصا به و انتخاب نفر 40 تصادفي بطور كردند دريافت پائيني

جهت برآورد اعتبار پرسشنامه از  . استفاده شد) 1996 و 1995(اسپريزر و) 1990(ولتهوس و توماس توانمندسازي پرسشنامه از

تخصصان (اساتيد راهنما و مشاور ) اعتبار محتوايي از نوع صوري استفاده گرديد بدين معني كه آزمون با نظر صائب گروهي از م

نفري بعد از جمع آوري اطالعات با  30مورد ارزيابي قرار مي گيرد . در رابطه با پايايي پس از اجراي مقدماتي آزمون بر روي گروه

ايج پژوهش نت .و استنباطي تحليل شده است داده ها در دو بخش توصيفي/ مي باشد. 95استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با 

 ايفا مي كند.  خانوار سرپرست زنان سازي توانمند بر  كارآفريني و هيجاني تنظيم گروهي مشاورهنشان داد كه 

 زنان سرپرست خانوار، آموزش، كارآفريني، تنظيم هيجاني، شهركردواژه هاي كليدي: 

                                                           
 كارشناس ارشد مشاوره شغلي- 1
 mlsalehi@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتنويسنده مسئول و - 2
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Effectiveness Emotion Regulation and entrepreneurship training group The 

empowerment of women heads of households in shahrekord 2014 
Abstract:  

The study aims to establish the effectiveness of the group counseling emotional regulation and 
entrepreneurial women's empowerment of ShahreKord households in the test before and after the test and 
control. The population of women at the head of the household (18-35)year under the cover of Imam 
Khomeini Aid Committee (stressed)in the city of ShahreKord 1393 years that their number to 273 people 
and the volume of the sample respondents who received low scores of 40 people randomly selected and to 
the accident in two of the Group of 20 control and tested. 

 In the study of the questionnaire empowerment Thomas and velthose ١٩٩٠)and Spreitzer  ٩٩۵١  ,1996), 
which has the dimensions of the impact of their that there was determination, meaningful, the growth of 
the independence of professional, taking a decision , self assertion, and Trust. to estimate the credibility 
of the validity of the content of the formal type used means that the tests, with Saeb a group of experts 
(teachers and consultant). In connection with the reliability of the preliminary after conducting tests on a 
group of 30 people after collecting information with the use of the Cronbach reliability test, and the entire 
against 95/. in both the explanatory sector (frequency, percent, the average, deviation, skewness, 
kurtosis), the scope of the changes in the inference sector (test Kalmvgrvf - Asmyranf, Shapiro and Wilk 
and also and analysis of variance analysis of variance. The study showed that the group counseling 
emotional regulation and entrepreneurial women's empowerment of families. 

 Key words: women at the head of the household, education, entrepreneurship, emotional regulation, 
shahrekord 
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قدمهم  

 خودشان سازماندهي براي زنان آن وسيله به كه كنند مي تعريف فرآيندي را زنان توانمندسازي)1991(2وو و1كلر
 كه منابع، بر وكنترل مستقل انتخاب براي خود حقوق از و دهند مي افزايش را خود نفس به اعتماد و شوند مي توانمند
 )2001(3اگبومه چنين . هم)5:2002ا،مالهاتر(كنند مي دفاع گردد مي ايشان فرودستي جايگاه رفتن بين از منجربه

 و استقالل احساس موجب كه داند مي خود زندگي بر كنترل و منابع به زنان بيشتر دستيابي معناي به را توانمندسازي
 موجب كه معنا اين به گردد مي زنان نفس عزت افزايش موجب فرآيند اين .شود مي ها آن در بيشتري نفس به اعتماد
 .بينند مي خودشان از زنان كه ميشود تصويري بهبود
 اين آور نان ها خانوار نوع اين در.  دارد نياز توانمندسازي به كه است اقشاري و گروهها جمله از ارخانو سرست زنان

 زنان اين .است افتاده كار از يا و متواري شوهرش يا و گرفته طالق يا ، داده دست از را شوهرش يا كه است زني واحدها
 مي دست به دستمزد كم و موسمي كارهاي طريق از كه يدرآمد بر عالوه رنجند در شديد فقري و كم معلوماتي از كه

 از كمي بسيار بهره بيوه زنان .ميرسد نظر به ناكافي بسيار كه برخوردارند نيز ديگر بنيادهاي يا دولت كمك از آورند
 توسعه درحال و غيرصنعتي دركشورهاي .ميدهند تشكيل را دنيا جمعيت از نيمي كه چند هر اند داشته توسعه منابع

 كه سنتي وظايف انجام بر عالوه زنان كه مواردي در آميز؛ تبعيض هاي انديشه حاكميت و منابع محدوديت دليل به
 .است بارزتر تفاوت اين دارند، برعهده نيز را آن معيشت تأمين و خانواده اداره نقش ميآورد ميان به را جنسيتي نابرابري

 خانوار اعضاي زندگي سطح آشكار كاهش به منجر زنان، به دشوار ايطشر و فشار تحميل بر عالوه فوق نابرابري وجود
 شود مي مطرح حمايتي هاي سازمان و گذاران سياست مداخله به نياز فقر، مقوله به ورود با ترتيب اين به .شود مي نيز

 و اطالعات ارايه زنان، هاي توانمندي ارتقا هدف با توسعه هاي ريزي برنامه در جنسيتي رويكرد به توجه بنابراين
 .ميرسد نظر به ضروري زنان مختلف هاي بندي گروه به توجه با جنسيتي آمارهاي
 يك نه و چرخه يك عنوان به توانمندسازي هاي نقشه اجراي در گروهي مشاوره و آموزش اهميت بيانگر ها پژوهش
 زنان با كار در توانمندسازي اصول تكاربس كه دارد وجود توافق اين مشاوره ادبياتدر) 2003(4كار. است خطي فرآيند
 سالمت و اجتماعي كرد عمل مادران و زنان توانمندسازي كه داد نشان پژوهش 40روي فراتحليلي يك نتايج.است مفيد
 از و انجاميده آنان اقتصادي توانمندسازي به زنان اشتغالي خود عبارتي به. بخشد مي بهبود را آنان شناختي روان

 توانمندسازي) 5،1995بولدن(دكاه مي آنان پذيري آسيب از و كاسته حمايتي هاي سازمان و مردان به آنان وابستگي
 كاهد مي خانواده روانشناختي هاي پريشاني از و انجاميده آنان مادرانة نقش كيفيت ارتقاء به زنان شناختي روان

                                                           
1 -Keler 
2 -Woo 
3 -Aghbomeh 
4 - Carr 
5 - Bolden 
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 مي منتهي آنان فردي بين شخصي، تداراق افزايش به شغلي محيط در زنان فعال مشاركت سرانجام و )2011، 1ديويس(
 توان مي را مثبت اثرات اين.  دارد انسان رفتار و روحيه بر مثبتي بسيار اثرات كارآفريني و اشتغال .)2،1993الماله(شود

 فعاليت يا شغل اشتن د. برشمرد شخصيت رشد و ندگي ز براي كلي ساختار كسب شدن، اجتماعي چون مواردي در
 بندي زمان چارچوب يك ايجاد ها، مهارت رشد با اده خانو سرپرست نان ز ويژه به اد افر تمامي اي بر اجتماع در مثبت
 است اه همر اجتماعي و اقتصادي جايگاه ، شغلي ، فردي هويت ، دست كسب اجتماعي، تعامل زندگي، براي منظم شده

 باعث درآمد دادن دست از.  ارد د ها انسان رفتار و روحيه بر منفي بسيار اثرات شغل، دادن از يا نداشتن). 1982، 3وار(
 سرپرست زنان ويژه به مردم، از بسياري براي.  شود مي ها ان انس زندگي گذران و شيوه در انگيزي غم تغييرات ايجاد

 است ها آن ارزش با هاي دارايي ساير و كاشانه و خانه ادن د دست از معناي به شغل نداشتن يا دادن دست از خانواده،
 مي قرار نامطلوبي شرايط چنين تأثير تحت منفي طور به ها آن نفس عزت و اجتماعي اقتصادي، خانوادگي، موقعيت. 

 و ها قابليت ها، توانايي به نسبت هستند مواجه غيرثابتي و پرنوسان شرايط با خانواده سرپرست زنان كه جا آن از. گيرد
 سبك تفكر، طرز در تغييراتي بروز سبب پذير آسيب قشر اين بيكاري نتيجه، در. كنند مي ترديد خود هاي مهارت
 چنين هاي نشانه و عالئم .شود مي ها آن رواني و جسمي هاي بيماري ايش افز و نفس به اعتماد كاهش روزانه، زندگي

 خانواده سرپرست زنان درميان درآمد و شغل نداشتن و همسر از جدايي از پس سال يك يا بالفاصله اغلب مشكالتي
 فرزندان و خانوار سرپرست زنان تواند مي هيجان تنظيم در اشكال ديگر طرف از). 4،1995آيمن(است شده مشاهده

 هيجان). 51994ووست، ساندلر،تين(كند آماده استرس اضطراب، افسردگي، مانند بعدي رواني اختالالت براي را آنان
 شيوة به هيجان تنظيم از كه افرادي نمونه براي باشد؛ داشته ادافر اجتماعي كاركرد در نيز را پيامدهايي تواند مي

 به خود بر كردن معطوف جاي به را توجهشان فردي ميان روابط آغاز از پيش اينكه دليل به گيرند، مي بهره ارزيابي
 در و بيشتر ابطهر كيفيت كنترل براي آنها توانايي سازند، مي متمركز ديگر فرد يا و رابطه كيفيت مانند بيروني منابع
 ضعيف افراد به كمك توانمندسازي هدف). 1384 وهمكاران، رضوان.(رود مي باال اجتماعي روابط از آنها رضايت نتيجه
 هايشان توانايي و ها مهارت بخشيده، بهبود را زندگيشان مثبت هاي جنبه غلبه؛ هايشان ضعف بر نمايند تالش تا است

 اين پژوهش مساله بنابراين  ).6،1994رايتر(نمايند پياده عمل در را آن و داده افزايش زندگي بر عاقالنه كنترل براي را
 دارد؟ تاثير خانوار سرپرست زنان سازي توانمند بر كارآفريني و هيجاني تنظيم گروهي، مشاوره آيا كه است

 توسعه و ترويج بر حمايتي نهادهاي و كار المللي بين سازمان تاكيد ، گفت توان مي تحقيق اهميت و ضرورت بيان در
 به جهان مختلف كشورهاي ميان در  شايسته كار گسترش و بسط منظور به) شغلي و فردي( آگاهسازي هاي برنامه
 را پژوهشي چنين اجراي ،)  2004كار، المللي بين سازمان مديره هيئت گزارش( توسعه حال در كشورهاي ويژه

                                                           
1 - Davis 
2 - Almeleh 
3 -Varr 
4 -Imen 
5 - Sandler . Tin & Vest 
6  -Whirter 
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 در زنان براي مساوي و مناسب شرايط ايجاد منظور به كه حاضر ژوهشپ اجراي بنابراين،. سازد مي مهم و ضروري
 .باشد مي برخوردار خاصي اهميت نيز شغلي و آموزشي فرصتهاي از استفاده جهت

 
 پژوهش السو

 اين پژوهش مي كوشد به سوال زير پاسخ دهد كه:
 دارد؟ تاثير سرپرست زنان سازي توانمند بر كارآفريني و هيجاني تنظيم گروهي مشاوره آيا �

                          مباني نظري
 موضوع به شناختي و ارتباطي، انگيزشي متفاوت زاوية سه از و دارند 1توانمندسازي به متفاوت ديدي انديشمندان

 ديگران با ارتباط در را فرد قدرت و گردد مي تعريف پايين به باال فرآيند يك عنوان به ارتباطي رويكرد.اند پرداخته
 تقسيم سعي در مدير يا رهبر يك آن طريق از كه است فرآيندي توانمندسازي ديدگاه، اين براساس دهد مي نشان
 تئوري مبناي بر رويكرد انگيزشي در Conger and Kannungo, 1998).دارد ( زيردستانش بين در خود قدرت

 نياز ترين اساسي را موفقيت به نياز كللند مك در حقيقت McClland 1975).ت(اس گرفته شكل كللند مك انگيزش
 كه استراتژي هر .داند مي توانمندسازي ساز زمينه انگيزشي عامل عنوان به طلبي را موفقيت در مشاركت و دانسته
 نفس) خودكفايتي، كفايت خودكارآمدي،( خودباوري گيري)و تصميم (خود كاري هاي فعاليت حق تعيين به منجر

 مي خودباوري تقويت و تواناسازي انگيزشي، هدف رويكرد در .داشت خواهد پي در را ها آن توانمندي گردد، كاركنان
 حالت يك عنوان به تر وسيع طور به را توانمندسازي رويكرد شناختي ).Conger and Kannungo,1998باشد( 

 :است دروني احساس چهار شامل كه كند مي تعريف با شغل ارتباط در دروني انگيزش
 .كند ارزشمند تلقي و بامعني دهد مي انجام كه را اي وظيفه فرد كه اين يعني :2دنبو دار معني .1
 .است كارها براي انجام خود ظرفيت و توانايي به فرد اعتقاد باوري، خود يا شايستگي :3شايستگي .2
 .باشد مي را دارا خود كار هاي پيامد در نفوذ توانايي فرد آن در كه حدي از عبارت :4بودن مؤثر .3
 احساس يك انتخاب حق يا است، خودتعييني رفتاري مهارت يك شايستگي كه حالي :در 5انتخاب) تعييني(حقخود .4

 الزم هاي فعاليت تعيين در شاغل عمل آزادي به همچنين .هاست تنظيم  فعاليت براي انتخاب حق مورد در فردي
 .,Spritzer)1995( گردد مي اطالق شغلي وظايف انجام  براي

 منابع؛ به دسترسي و داشتن كنترل انتخاب، حق نظير مفاهيمي به مفهوم اين تعريف براي انمندسازي،تو ادبيات در
 فرآيندي را زنان توانمندسازي) 1991( وو بي ام و كلر. است شده اشاره بيشتر نفس به اعتماد و استقالل احساس
 افزايش را خود نفس به اعتماد و شوند¬يم توانمند خودشان سازماندهي براي زنان آن وسيلة به كه كنند¬مي تعريف

                                                           
1 -empowerment 
2 -meaning 
3 -competency 
4 -impact 
5 -choice 
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 مي ايشان فرودستي جايگاه رفتن بين از به منجر كه منابع بر كنترل و مستقل انتخاب براي خود حقوق از و دهند¬مي
 احساس توسعه آزادانه، اقدام و تفكر قدرت كسب معناي به زنان توانمندسازي). 2002 مالهاترا،(كنند¬مي دفاع گردد

 قدرت انتخاب، حق خود، زندگي كنترل حق خود، در مطلوب تغييرات ايجاد توانايي به اعتقاد ي،خود ارزشمند
 آنها كنترل زنان توانمندسازي طوركلي به. است جامعه در برابري و زنان هاي¬پتانسيل همه نمودن بالفعل زني،¬چانه

 به معناي به را توانمندسازي فارست). 1387وهمكاران  ، پور قلي( است فعاليتي و فرآيند هر در خودشان زندگي بر
 تعريف فقرا به ياري جهت منابع و قدرت توزيع باز براي تالشي و مرد و زن بين قدرت سنتي مناسبات كشيدن چالش

 .)1991 فارست،( كند¬مي
 مي رفتهگ كار به جهاني سطح در ها سازمان در كار و كسب نياز به واكنش در مديريتي فن يك عنوان به توانمندسازي

 ناكارآمد نقاط در كه داند مي افرادي به قدرت اعطاي را توانمندسازي) 1997كانتر، ،1991همكاران، و باربي( شود
 انتهاي در و قدرت فاقد افراد آن انتهاي يك در كه كند مي تجسم پيوستار يك در را قدرت او. دارند حضور سازمان

 دروني مرزهاي شكستن خصوص به و گيري تصميم انگيزش، اعتماد، با ازيتوانمندس. گيرند مي قرار توانمند افراد ديگر
 همخواني بيشتر اي شبكه ساختار نظير سازماني جديد هاي شكل با توانمندسازي. دارد ارتباط كاركنان و مديريت بين
 .دارد

 شامل كه است عمناب عنصر، نخستين. است مفاهيم و تعاريف غالب در مشترك مفهوم يا عنصر سه حاوي توانمندي
 مي شمار به توانمندسازي كنندة تسريع عوامل از) 2002( كبير قول به و باشد مي اشتغال و آموزش مانند متغيرهايي

 دريافت عنوان به فقط نبايد را زنان كه دارد اشاره موضوع اين به زنان عامليت باشد، مي عامليت عنصر دومين. آيد
 انتخاب تدوين در ويژه به تغيير فرايند در اصلي بازيگران عنوان به بايد زنان ودخ بلكه گرفت، نظر در خدمات كنندگان

 عنصر اين. شوند گرفته نظر در دارند، ايشان زندگي در مهمي تأثير كه تصميماتي و منابع بر كنترل و زندگي مهم هاي
 .است پايين به باال از رويكرد به نسبت باال به پايين از گفتمان اهميت معرف

 از تواند مي دستاوردها. شود مي ايجاد توانمندسازي فرايند اثر در كه پيامدهاست و نتايج يا دستاوردها عنصر مينسو
 زندگي در مشاركت داشتن، نفس عزت بودن، خشنود مانند تري پيچيده دستاوردهاي تا اساسي نيازهاي شدن برآورده

 توانمندسازي اصوالً زنان، توانمندسازي اجزاء و تعاريف به وجهت با). 1379 سن،(برگيرد در را غيره و سياسي و اجتماعي
 برابري( ديگر موقعيت به) جنسيتي نابرابري( موقعيت يك از پيشرفت معرف يعني شود، مي محسوب فرايند يك

) امور انجام براي عيني توان و ذهني احساس( فردي سطح از فرايند اين).  2002: 7 مالهاترا،( باشد مي) جنسيتي
 تصميمات بر كنترل(سياسي ،)جمعي و گروهي هاي فعاليت در مشاركت توان( اجتماعي سطوح تا و شود مي شروع

 نابرابر ساختارهاي و نهادها كشيدن چالش به( نهادي و) اقتصادي هاي گيري¬تصميم كنترل توان( اقتصادي ،)سياسي
 ).1386 همكاران، و شكوري(گيرد برمي در را) موجود
 با وسيعتري سطح در را توانمندي اول گروه. كرد بندي طبقه توان مي گروه دو در را زنان وانمندسازيت هاي ديدگاه

 به را آن دوم گروه. دانند مي مرتبط برابر هاي فرصت و دموكراتيك جامعة و بشر حقوق مانند ساختاري موضوعات
 قرار خود توجه مركز را عملي نيازهاي اًعمدت و نموده محدود توليدي منابع به دسترسي و گيري تصميم در مشاركت
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 به پاسخ براي خدمات ارايه ازطريق زنان وضعيت بهبود به را زنان قدرتي بي بر آمدن فايق كه ديدگاه اين. دهند¬مي
 اول گروه انتقاد مورد دانند؛ مي منوط حياتي منابع و آموزشي بهداشتي، خدمات به آنان دسترسي و عملي نيازهاي اين
 هاي چالش با مغاير محدود، و خاص موضوعات به زنان توانمندي موضوع دادن تنزل آنها زعم به. است فتهگر قرار

 توانمندسازي معناي به وجه هيچ به شده، مشاهده بهبودي خاص بعدي در اگر حتي. است زنان فرودستي در موجود
 نوع هر منتقدين نظر به اينرو از. هاست ديدگاه اين موفقيت عدم مؤيد ها نابرابري و ها تبعيض تداوم. است نبوده زنان

 از). 1384 همكاران، و طلب شادي. (دهد قرار خود توجه مركز را ها دغدغه اين بايستي زنان توانمندسازي رهيافت
 و آميز تبعيض رفتارهاي و ها نگرش اصالح بر و بوده جانبه همه بايد زنان فقرزدايي درخصوص تالشي نوع هر اينرو

 برآوردن و ساختاري هاي نابرابري با مبارزه راستا، اين در. باشد مبتني زنان، بيشتر خوداتكايي به معطوف همچنين
 آگاهي افزايش با همراه عملي نيازهاي تأمين با و زنان حركت سازماندهي طرق از غيرمستقيم طور به راهبردي نيازهاي

 زنان توانمندسازي، به نگاه اين با. گردد مي زنان ستيفرود و فقر كشاندن چالش به سبب كه بود خواهد امكانپذير
 با احساس ايجاد جنسيت، و قدرت مناسبات از آگاهي افزايش بلكه شوند، نمي مالحظه نيازمند، و فقير صرفاً موجوداتي

 تغييرات رب نفوذ اعمال و زندگي بر كنترل منظور به انتخاب حق از استفاده براي مهارت و توانايي ارتقاء و بودن ارزش
 و شكوري. (گيرد مي قرار زنان توانمندسازي محور اقتصادي و اجتماعي عادالنة مناسبات ايجاد منظور به اجتماعي
 ).1386 همكاران،
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 اثربخشي مشاوره گروهي تنظيم هيجاني و كارآفريني بر توانمندسازي زنان سرپرست مدل مفروض 

 روش شناسي پژوهش
 مورد آماري جامعه است. كنترل گروه و آزمون پس و آزمون پيش با آزمايشي نيمه تحقيقات حيطه در حاضر پژوهش
 شهركرد شهرستان در) ره(خميني امام امداد كميته پوشش تحت سال) 35-18(خانوار سرپرست زنان تمامي پژوهش

 نفر 40 تصادفي بطور كنند دريافت نيپائي نمرات كه پاسخگوياني بين از.باشد مي نفر 273 با برابر آنان تعداد كه بوده
شيوه گردآوري اطالعات بصورت ميداني بود .گيرند مي قرار آزمايش و كنترل نفره 20 گروه دو در تصادف به و انتخاب

كه با مراجعه به كميته امداد و ارائه توضيحات الزم در مورد پرسشنامه ، در اختيار زنان سرپرست خانوار قرار داده شد و 
 و توماس توانمندسازي پرسشنامه از تحقيق اين در خواسته شد پرسشنامه مربوطه را تكميل نمايند. ااز آنه

 حالت برخي شامل را سازي توانمند پژوهشگران اين. است شده استفاده) 1996 و 1995(اسپريزر و) 1990(ولتهوس
 خود/تأثير:  از عبارتند مرتبط ولي قلمست هاي حالت اين.گيرند مي نظر در آن، موفقيت براي نياز مورد رواني هاي

 .اعتماد و خودباوري،/شايستگي تصميمگيري،/استقالل اي، حرفه رشد داري، معني تعييني،
 اعتقاد بايد افراد. دارد اشاره خانواده و كار محيط بر أثيرشان ت درجه از افراد ادراك به: خودتعييني/تأثير.1

 فرصت از بايد افراد ديگر عبارت به. داشت خواهد تأثير ميافتد اتفاق شان امونپير آنچه بر آنان رفتار كه باشند داشته
 براي تأثير واژه همچنين).  1995 اسپريزر،( باشند كارداشته نتايج بر تأثيري بتوانند اينكه تا باشند برخوردار اثر إعمال

 نتايج و ها فرايند بر تأثير و كنترل رايب واقعي قدرت بلكه. شود شنيده آنها صداي تنها نه كه است آن معني به زنان
 و)  1988 كانونگو، و كانگر( دارد اشاره محيط كنترل براي هركس دروني نياز به تعييني خود.  شود داده نها آ به كار

 آموزش گروهي

 تنظيم هيجاني كارآفريني

 توانمندسازي
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 كاري رفتارهاي و ها فرايند انتخاب يا و آنها تنظيم و اقدامات شروع انتخاب، براي زنان دروني احساس عنوان به نيز
 .گيرد قرار نظر مد انتخاب براي فرصتي بهعنوان بايد و ميشود؛ ريفتع

. كنند احساس ارزشمند را آن بايد دهند، انجام را كار خواهند مي كه زن كاركنان و مديران: داري معني.2
 .ميدهند مانجا را مفهومي با و معني با كار كه كنند مي احساس و كرده ارزيابي را كار خود آلهاي ايده اساس بر آنها

 رود مي انتظار توانمند زنان از.دارد ارتباط وابستگي عدم و استقالل با توانمندسازي: گيري تصميم/استقالل.4
 توانمند بايد زنان كه است اين توانمندسازي مدافعين نظر.  كنند گيري تصميم مستقال و باشند داشته استقالل كه

 .كنند خاذات خود زندگي درباره بيشتري تصميمات تا شوند
 احساس از بايد زنان دارد؛ اشاره شخصي تسلط يا شغلي نقش تأثير درجه به:  باوري خود و شايستگي.5

 به خودباوري و شايستگي. گردند خوردار بر خانواده، يا سازمان نياز مورد رفتارهاي در درگيرشدن براي شايستگي
 به وابسته قدرت، انواع از مفيد استفاده. دارد شارها انتخاب براي هايشان ظرفيت مورد در زنان در اعتمادسازي

 هاي جنبه از يكي).  1995،1 فورستر(شود مي حاصل تحصيالت يا رسمي آموزش از شايستگي.  است شايستگي
 مورد نتايج به آميز موفقيت دستيابي در نفر يك توانايي به اعتقاد نتيجه در كه است باوري خود ايجاد توانمندسازي،

 ). 1992، بندورا( ميشود اصلح انتظار
 هنجاريابي و گرفته قرار استفاده مورد عنوان با تحقيقي در مورد همكاران و پور قلي توسط پرسشنامه اين

 كرونباخ آلفاي ضريب.  شد گردآوري و توزيع پرسشنامه 30 تعداد پرسشنامه، پايايي تعيين منظور به.  است شده
 روايي آزمون جهت همچنين. ميباشد تحقيق ابزار اعتماد قابليت نشانگر كه است/ 894 زنان، توانمندسازي مقياس
 نظرات از پرسشنامه محتواي اعتبار سنجش براي.  شد استفاده عاملي اعتبار از هم و محتوا اعتبار از هم سؤاالت

 و مختلف هاي همصاحب انجام با مرحله اين در.  است شده استفاده خبره كارشناسان و دانشگاهي اساتيد متخصصان،
 همان پرسشنامه كه گرديد حاصل اطمينان ترتيب بدين و آمده عمل به الزم اصالحات شده، ياد افراد نظرات كسب

 استفاده با و تأييدي عاملي تحليل كمك با نيز پرسشنامه عاملي اعتبار آزمون. سنجد مي را محققين نظر مورد خصيصه
 زن 270 روي بر تحقيقي در نيز) 1392(بيگي علي و چرمچيان آقاي همچنين.  گرفت انجام ليزرل افزار نرم از

 در كارآفريني و هيجاني تنظيم. است بوده/ 85 با برابر آن كرونباخ آلفاي ضريب و كرده اجرا را پرسشنامه اين روستايي
 شد خواهد داده آموزش ها آزمودني به درماني پروتكل اساس بر گروهي مشاوره ساعته دو جلسه ده منظور پژوهش اين

 برگزار شدن توانمند جهت خانوار سرپرست زنان به آموزش ارائه هدف با )ساعته 2( جلسه 10در فوق آموزشي جلسات .
 ، داري معني تعييني، خود تأثير،( ابعاد با زنان توانمندسازي پرسشنامه از پاسخگو كه نمراتي مجموع.شد خواهد

 حداقل پاسخگو كه ليكرت اي درجه 5 طيف با است سوال 30 داراي نامهپرسش. كند مي دريافت) اعتماد و شايستگي
 .كرد خواهد كسب را 150 حداكثرنمره تا 30 نمره

 از آزمون پس و آزمون پيش از استفاده و كنترل و آزمايش گروه بودن دارا و تحقيق ماهيت به توجه با تحقيق اين در
د، ميانگين، انحراف معيار، ضريب چولگي، ضريب كشيدگي، دامنه هاي آماري در دو بخش توصيفي (فراواني، درصآزمون
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و كو  واريانس آناليز همچنيناسميرانف، شاپيرو و ويلك و  –تغييرات) و در بخش استنباطي (آزمون كالموگروف 
 .ه استشد استفاده واريانس

معني كه آزمون با نظر صائب گروهي از  بدين گرديدجهت برآورد اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوايي از نوع صوري استفاده 
 30گروهبر روي مورد ارزيابي قرار مي گيرد . در رابطه با پايايي پس از اجراي مقدماتي آزمون  (اساتيد راهنما و مشاور )متخصصان 

عد انتخاب و / براي ب76حداقل پايايي ، د ينفري بعد از جمع آوري اطالعات با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرد
 / مي باشد.95/ براي بعد اثر گذاري مي باشد  و ميزان پايايي كل آزمون برابر با 86خودتعييني و حداكثر 
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 يافته هاي استنباطي

 سوال اصلي تحقيق: آيا آموزش كارآفريني و تنظيم هيجاني بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تاثير دارد؟
جهت پاسخ به سوال اصلي تحقيق از كوواريانس استفاده گرديده است و لذا مي بايست در ابتدا به پيش فرض هاي استفاده 

 از آزمون كوواريانس پرداخت و سپس آزمون آناليز واريانس و كوواريانس را اجرا نمود.
 بررسي پيش فرض هاي تحليل كوواريانس:

با استفاده از آماره هاي چولگي و كشيدگي و همچنين آزمونهاي تك پيش فرض طبيعي بودن توزيع نمرات: كه  -1

 نمونه اي كالموگروف و اسميرنوف و شاپيرو و ويلك انجام شده است.

 منبع

انحراف معيار  بيشترين كمترين تعداد
 استاندارد

 كشيدگي چولگي

خطاي  آماره آماره آماره آماره آماره
 استاندارد

خطاي  آماره
 استاندارد

 /73 1,2 /37 -1,06 9,37 130 88 40 آزمونپيش 
 /73 -1,15 /37 -.43 18,37 148 87 40 پس آزمون

 
در آزمون فوق جهت طبيعي بودن توزيع نمرات از آماره هاي چولگي و كشيدگي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد 

) قرار دارند -2+ و 2مندسازي در بازه (مون و پس آزمون در بحث توانگي و كشيدگي براي متغيرهاي پيش آزمقدار چول
 پس احتماال توزيع نرمال دارند.

 منبع
 شاپيرو ويلك كالموگروف و اسميرانف

 سطح معناداري درجه  آزادي Fآماره سطح معناداري درجه  آزادي Fآماره
 /10 40 /92 /06 40 /18 پيش آزمون
 /09 40 /88 /07 40 /22 پس آزمون

 

/. و 18در پيش آزمون برابر با  Fمقدار آماره وگروف و اسميرنوف و شاپيرو ويلك نشان مي دهد نتايج  آزمون  كولم
نتايج   ) وp</.50/ معنادار نگرديده (07/. و 06در سطح  40و 40/. شده كه با درجات آزادي 22در پس آزمون برابر با 

/. و در پس آزمون 92در پيش آزمون برابر با  Fمقدار آماره آزمون  شاپيرو ويلك نيز تائيد كننده اين مطلب است كه 
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) بنابر اين نتيجه مي p</.50/ معنادار نگرديده (09/. و 10در سطح  40و  40/. شده كه با درجات آزادي 88برابر با 
 گيريم كه توزيع نمرات گروهها نرمال است.

 
 ست.پيش فرض دوم، همگوني واريانس:براي اين كار از آزمون لون استفاده شده ا -2

 منبع
 آزمون لون

 2درجه  آزادي1درجه  آزادي آماره
سطح 

 معناداري
 /12 38 1 2,53 پيش آزمون

 

در سطح  38و 1با درجات آزادي  2,53در پيش آزمون برابر با  Fهمانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره 
 واريانس گروه ها از تجانس برخوردار است.  ) بنابر اين نتيجه مي گيريم كهp</.50/ معنادار نگرديده (12

براي  كنترل و گروه آزمايش دو نمرات ميانگين تفاوت معناداري براي واريانس تحليل )آزمون3جدول شماره 
 توانمندسازي به تفكيك پيش آزمون و پس آزمون

درجه  مجموع مجذورات منبع
 آزادي

سطح  fمقدار مجموع ميانگين
 معناداري

پيش 
 آزمون

 352. 889. 78.400 1 78.400 گروهي بين
 88.189 38 3351.200 درون گروهي

پس 
 آزمون

 000. 184.564 10923.025 1 10923.025 بين گروهي
 59.183 38 2248.950 درون گروهي

يش و نتايج آزمون تحليل واريانس براي آزمون تفاوت ميانگين نمرات آزمودني ها در دو گروه آزما 3در جدول شماره 
كنترل در توانمندسازي بيانگر آن است كه ميانگين نمرات دو گروه كنترل و آزمايش با هم تفاوت معناداري دارند. 
بطوريكه بر اساس تحليل واريانس آموزش تنظيم هيجاني و كارآفريني در مرحله پس آزمون باعث ارتقاء معنادار 

به ذكر است براي اطمينان از اثربخشي متغير مستقل و حذف در گروه آزمايش شده است. الزم  p<.0001توانمندسازي 
 اثر پيش آزمون از تحليل كوواريانس نيز استفاده شده است و تمامي نتايج مورد تائيد قرار گرفته است.
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) نتايج تحليل كوواريانس مربوط به مقايسه ميانگين نمرات توانمندسازي گروههاي آزمايش و كنترل در 4جدول شماره
 ه پس آزمون بعد از كنترل نمره هاي پيش آزمونمرحل

سطح  اتا دو
 معناداري

F  ميانگين
 مجذورات

درجات 
 آزادي

 منابع مجموع مجذورات

 توانمندسازي 1290.380 1 1290.380 49.808 0001. 574.

 گروه 9580.612 1 9580.612 369.803 0001. 909.

 واريانس خطا 958.570 37 25.907 
 واريانس كل 653515.000 40 

 واريانس  تعديل شده 13171.975 39
 

) 37و  1گرديده كه اين مقدار با درجات آزادي (  49,8برابر با   Fهمانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود ميزان 
/ كمتر مي باشد بنابراين نتيجه مي گيريم كه 05/ معنادار گرديده و از آنجا كه اين مقدار از 0001در سطح 

 انمندسازي گروه آزمايش و گواه با يكديگر تفاوت معنادار داشته است.تو
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 نتيجه گيري بحث و
 خانوار سرپرست زنان سازي توانمند بر  كارآفريني و هيجاني تنظيم گروهي مشاورهنتايج پژوهش نشان داد كه 

 توانمندسازي فرآيند زيربنائي ابزارهاي از سازي ظرفيت و آموزشمي كند. در تبيين اين يافته مي توان گفت كه فا اي

 آموزش .شوند آشنا مي درآمد كسب توان و وري بهره افزايش مفهوم با ديدگان زيان و فقرا وسيلة آموزش، به . هستند

 قوانين از آگاهي دهد؛ پرورش را ها آن نفس اعتماد به و آگاهي دهد؛ افزايش را فقرا زني چانه قدرت تواند مي تربيت و

 را اطالعات و اعتبار زمين، مشاغل، مانند اقتصادي منابع از استفاده و رسي و دست دهد؛ ارتقاء را ياجتماع حقوق و

 بهبود بخشد .

 نسبت و دارند كمتري امكان تحصيالت خود، طراز هم زنان به نسبت متعدد هاي نقش دليل به خانوار سرپرست زنان

 نياز دليل به زنان اين كه اين جمله از آورد، مي وجود به ت ديگري مشكال خود كه است پايين آنان بين در باسوادي

از  آموزي مهارت لذا . داشت نخواهند مناسبي شغل سواد سطح بودن پايين به توجه با هستند اما شغل دنبال به مالي

 انزوا، تنهايي، مطلقه احساس و بيوه زنان . نمايد فراهم اشتغال براي را آنان آمادگي تواند مي كه است اقداماتي

 فقدان متعارض، موارد بعضي و چندگانه هاي ايفاي نقش پايين، درآمد . دارند ديگران سوي از درك عدم و طردشدگي

 ناتواني احساس و فرسودگي تنش، موجب خانواده سرپرست زنان به نسبت هاي منفي نگرش و اجتماعي هاي حمايت

 فرزندان بر به تبع و شود مي فرد در شناختي روان ختالالتا بروز موجب خود نوبة به امر اين كه شود ها مي آن در

 از ناشي خانوار سرپرست زنان رواني مشكالت ميزان بودن باال واقع ). در1385 گذارد (محمدي، مي جاي بر سوء اثرات

 اين تماعياج هاي هزينة  مشاوره بودن باال دليل به . آنان جنسيت به وابسته نه و است آنان اجتماعي شرايط اقتصادي

 نمايند. نمي مراجعه مراكز اين به معموالً ها خانواده

توانمندسـازي  ، عامل مهمي در تعيين هيجاني و كارآفرينيتنظيم آموزش گروهي پس مي توان گفت بكارگيري 

   ,Gergis).1999( است. طنان سرپرست خانوار

 و نيوبري ،)1992( والكشمي ،باال)1983( وكسيآنتوني و من كول ،)1983( بينگهام و پرفيتي اين يافته با مطالعات

 و شاهنده ،)2004( كار المللي بين ،سازمان)1382(طلب شادي ،)2000( رابينسون ،)1999( نيوبري

 و ،رنجبر)  1389( و طاهري ،كواليي )1389(وهمكاران ،كالنتري)1384(،طباطبائي،حسينيان)1384(همكاران
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 ،)1382 اشتري،( ،)1386 همكاران، و شكوري(،  )1384 همكاران، و طلب شادي( ،)2002( ، كبير )1391(همكاران

 همسو مي باشد. )1382 همكاران، و كتابي(

 فرآيند يك نه و چرخه يك عنوان به توانمندسازي هاي نقشه اجراي در گروهي مشاوره و آموزش اهميت بيانگر نتايج

 مفيد زنان با كار در توانمندسازي اصول كاربست كه رددا وجود توافق اين مشاوره ادبياتدر) 2003(1كار. است خطي

 روان سالمت و اجتماعي كرد عمل مادران و زنان توانمندسازي كه داد نشان پژوهش 40روي فراتحليلي يك نتايج.است

 گيوابست از و انجاميده آنان اقتصادي توانمندسازي به زنان اشتغالي خود عبارتي به. بخشد مي بهبود را آنان شناختي

 روان توانمندسازي) 2،1995بولدن(دكاه مي آنان پذيري آسيب از و كاسته حمايتي هاي سازمان و مردان به آنان

 3ديويس( كاهد مي خانواده روانشناختي هاي پريشاني از و انجاميده آنان مادرانة نقش كيفيت ارتقاء به زنان شناختي

 مي منتهي آنان فردي بين شخصي، اقتدار افزايش هب شغلي محيط در زنان فعال مشاركت سرانجام و )2011،

 توان مي را مثبت اثرات اين.  دارد انسان رفتار و روحيه بر مثبتي بسيار اثرات كارآفريني و اشتغال .)4،1993الماله(شود

 فعاليت يا شغل اشتن د. برشمرد شخصيت رشد و ندگي ز براي كلي ساختار كسب شدن، اجتماعي چون مواردي در

 بندي زمان چارچوب يك ايجاد ها، مهارت رشد با اده خانو سرپرست نان ز ويژه به اد افر تمامي اي بر اجتماع در مثبت

 است اه همر اجتماعي و اقتصادي جايگاه ، شغلي ، فردي هويت ، دست كسب اجتماعي، تعامل زندگي، براي منظم شده

 باعث درآمد دادن دست از.  ارد د ها انسان رفتار و روحيه بر منفي بسيار اثرات شغل، دادن از يا نداشتن). 5،1982وار(

 سرپرست زنان ويژه به مردم، از بسياري براي.  شود مي ها ان انس زندگي گذران و شيوه در انگيزي غم تغييرات ايجاد

 است ها آن ارزش با هاي دارايي ساير و كاشانه و خانه ادن د دست از معناي به شغل نداشتن يا دادن دست از خانواده،

 مي قرار نامطلوبي شرايط چنين تأثير تحت منفي طور به ها آن نفس عزت و اجتماعي اقتصادي، خانوادگي، موقعيت. 

 هيجان تنظيم از كه افرادي نمونه براي باشد؛ داشته افراد اجتماعي كاركرد در نيز را پيامدهايي تواند مي هيجان .گيرد

                                                           
1 - Carr 
2 - Bolden 
3 - Davis 
4 - Almeleh 
5 -Varr 



 
 

 چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي
 مهارت آموزي و اشتغال

 
 

١٦ 
 

 بر كردن معطوف جاي به را توجهشان فردي ميان روابط آغاز از پيش اينكه دليل به ،گيرند مي بهره ارزيابي شيوة به

 بيشتر رابطه كيفيت كنترل براي آنها توانايي سازند، مي متمركز ديگر فرد يا و رابطه كيفيت مانند بيروني منابع به خود

 افراد به كمك توانمندسازي هدف). 1384 وهمكاران، رضوان.(رود مي باال اجتماعي روابط از آنها رضايت نتيجه در و

 توانايي و ها مهارت بخشيده، بهبود را زندگيشان مثبت هاي جنبه غلبه؛ هايشان ضعف بر نمايند تالش تا است ضعيف

    ).1،1994رايتر(نمايند پياده عمل در را آن و داده افزايش زندگي بر عاقالنه كنترل براي را هايشان

                                                           
1  -Whirter 
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 :پيشنهاد هاي پژوهش 

 :لف) پيشنهادات پژوهشي ا
چنانچه قبالً هم ذكر شد، تعداد پژوهش هاي انجام شده پيرامون اثربخشي مشاوره گروهي كارآفريني وتنظيم  .1

هيجاني بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بسيار محدود بود اين موضوعات هنوز از بسياري جهات ناگفته 

 بنيادين به آن پرداخته شود.هاي زيادي دارد كه بايد به صورت پژوهش هاي 
 بررسي همين مدل به صورت وسيعتر از نظر بعد جغرافيايي و تعداد زنان سرپرست خانوار .2

 انجام پژوهش در همين قالب در گروه هاي سرپرست خانوار و بدون سرپرست. .3

سرپرست انجام پژوهشي با در نظر گرفتن عوامل فرهنگي و اجتماعي و رواني موثر بر توانمندسازي زنان  .4

  خانوار.
  ب) پيشنهادات كاربردي :

ارائه آموزشهاي كارآفريني و تنظيم هيجاني به جامعه هدف بصورت كاربردي به زنان سرپرست خانوار بصورت  .1

 دوره اي و مداوم.

در نظر گرفتن تسهيالت كارآفريني و سيستم هاي تشويقي(بصورت وام و بالعوض) براي زنان سرپرست  .2

 خانوار.

 عرفي شغلهاي متناسب با وضعيت زنان سرپرست خانوار .آموزش و م .3

   ازائه آموزشهاي متناظر براي فرزندان زنان سرپرست خانوار جهت جلوگيري از ورود به چرخه بيكاري و فقر. .4
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 نابع و ماخذم

 تهران. روستايي، انتشارات دانشگاه توسعه شناسيبر جامعه اي)، مقدمه1374زكيا، مصطفي(ا .1
 اجتماعي، دانشگاه كارشناسي رشد توسعه درس اجتماعي، تقرير: كالس رفاه شناسي)، جامعه1384ي، حميد(انصار  .2

 تهران.
  تهران دانشگاه ازكيا، چاپفي مصط فقرا، ترجمه به بخشي روستايي؛ اولويت )، توسعه1376(چمبرز، رابرت .3
 اي، سمت. ناحيه ريزي) )، برنامه1383دلير، كريم( زاده حسين .4
 خوشبينأ  اي،تهران، انتشاراتمنطقه و توسعه ريزي)، برنامه1380(كالنتري، خيليل .5
روستا و توسعه،  انتشارات پيروز ايزدي، سلسله مردم، ترجمعه كليتون، اندرو / اوكلي، پيتر/ و پرات، برايان، توانمندسازي .6

      55شماره
 .148-125، 1382زنان،  وكالت، پژوهش اسازي زنان در حرفهاشتري، بهناز، پيامدهاي توان .7

)، مباني مكانيزاسيون كشاورزي تهران: انتشارات  1387الماسي، مرتضي؛ كياني، شهرام و لويمي، نعيم (  .8
 جنگل جاودانه. 

 .1377 شانزدهم، چاپ اسالميه، انتشارات تهران، مدني، حقوق حسن، امامي، .9
، 4، شمارة 13، رسانه (سال "در جامعة اطالعاتي هاي روابط عموميشيوه"بروجردي علوي، مهدخت.  .10

 ).1380زمستان 
)، 1383تا  1347» (ايران روستايي زنان اشتغال بر مؤثر اجتماعي و اقتصادي عوامل«)، 1385( فاطمه پاسبان، .11

 .53، شماره 14اقتصاد كشاورزي و توسعه سال 
 .1389چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، بهار  دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سر شماري، .12
) سياست اجتماعي، تهران: انتشارات سازمان بهزيستي كشور و 1380جغتايي، محمد تقي؛ همتي، فريده ( .13

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، چاپ اول.
 برنامه ژوهش هايمؤسسه پ تهران ساريخاني، ناهيد ترجمه توسعه در زنان نقش )، 1376 ادريس( جزايري، .14

 كشاورزي. اقتصاد و ريزي
 .1381 سال دوازدهم، چاپ گنج دانش، انتشارات تهران، ، حقو ترمينولوژي محمدجعفر، لنگرودي، جعفري .15
 .38). توسعة روستايي و چالش هاي اشتغال زنان. پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 1385خاني، فضيله. ( .16
 1369 چاپ اول، اسالميه، انتشارات قم، ،معاريف و معارف سيدمصطفي، دشتي، حسيني .17
) تحليلي بر نقش زنان در توسعه با تأكيد بر اشتغال، نامه علوم اجتماعي، شماره 1379راودراد، اعظم ( .18

 پانزدهم.
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 دانشكده ارشد، نامه كارشناسي پايان شهروندان؛ توانمندسازي براي مدلي ) طراحي1386( اشرف رحيميان، .19

 .تهران دانشگاه مديريت،
 بهار ،1 شماره ،6 دورة زنان، زنان، پژوهش توانمندسازي بر مؤثر فرج اله، حسيني، نسرين، عوامل رهنورد، .20

1387 ،118-105. 
 ) توسعه به مثابه آزادي، ترجمه وحيد محمودي، تهران: انتشارات دستان، چاپ اول.1381سن، آمارتيا ( .21
عمومي. تهران: پارس سينا، چاپ اول،  ). ارتباطات رسانه اي در روابط1381سيدمحسني، سيدشهاب( .22

 زمستان.
). فصلنامة علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي. فقردرآمدي فقط 1384شادي طلب، ژ. وهابي، م. ورمزيار، ح. ( .23

 يك جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار، سال چهارم.
 آنها، بر مؤثر عوامل تبيين و زنان توانمندي هاي جعفري، معصومه، مؤلفه جاه، مريم، رفعت علي، شكوري، .24

 .26:1386 تابستان و بهار ،1 شماره ،5 دورة زنان، پژوهش
 پژوهش فصلنامه ؛"چالش ها و ها فرصت خانوار: سرپرست زنان" )،1382( بيگلريا؛ اكبر و ستاره فروزان، .25
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ارزيابي دوره هاي مهارتي خوشه خدمات آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه 
 ضعف و اي در ايجاد اشتغال بانوان و بررسي نقاط قوت

 

 
 5ابوالفضل حكيم پور -4ريحانه شريف نژاد-3حميدرضا فريدي نيا-2سارا سادات مركبي-1وجيهه تازه دل

 چكيده

الزامات ايجاد اشتغال و در نتيجه توسعه پايدار آموزش هاي مهارتي منطبق با نياز بازار كار يكي از 
در جوامع مي باشد به نحوي كه اگر بتوان نياز سنجي جامعه به نوع مهارت هاي مورد نياز را به درستي 
تشخيص داد مي توان اسباب اثر بخشي بيشتر دوره هاي آموزشي در افزايش اشتغال و جذب بيشتر مهارت 

هدف از انجام اين پژوهش  بررسي ارزيابي دوره هاي مهارتي برگزار شده در آموختگان در بازار كار گرديد.
در ايجاد اشتغال بانوان آموزش ديده  -خوشه خدمات-اموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي شهرستان نيشابور 

موزان در بازار كار و بررسي نقاط قوت و ضعف  به لحاظ اثربخشي اين آموزش ها در اشتغالزايي از ديدگاه كارآ
مي باشد .روش تحقيق در اين پزوهش به صورت توصيفي  از نوع پيمايشي با رويكرد مقايسه اي است كه در 

نفر از كارآموزان زن  120جامعه آماري كارآموزان شهرستان نيشابور مورد اجرا قرار گرفت .نمونه آماري شامل 
دفي از بين آموزشگاههاي هدف  انتخاب آموزشگاههاي آزاد در رشته هاي خدمات مي باشد كه به صورت تصا

شده اند.ابزار تحقيق شامل اسناد مدارك و پرسشنامه محقق ساخته است براي تجزيه و تحليل يافته ها از 
استفاده شده است .يافته هاي پژوهش نشان دهنده مطلوب  SPSSازمون چند دامنه اي دانكن با نرم افزار 
هارتي در ايجاد اشتغال بين كارآموزان زن خوشه  خدمات  مي باشد بودن و اثر گذاري مناسب آموزش هاي م

به نحوي كه اختالف معني داري بين جذب افراد آموزش ديده در بازار كار با افرادي ي كه فاقد آموزش 
 مهارتي مي باشند وجود دارد.

 فني و حرفه اي -زنان –آموزشگاه آزاد  -اشتغال -مهارت آموزي كليد واژگان:
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Evaluating of skill courses in service  branch of  TVTO free institutes in  

relation to women employment and investigating of power and weak points 
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skill training compatible to market needs , is one of the necessities of job creating and 
then stable development of societies . It must be presented in a way that if we will be able to 
define the need of society to necessary skills properly, then we can cause the effectiveness of the 
most training  courses in development of employment , and absorbing of more apprentices in 
employment market.The goal of this research is evaluating of performed skill courses in technical 
and vocational neyshabour free training institutes (services branch group) in creating jobs for 
women learners in working market and investigation of power and weak points of their trainings. 
The search method in this study is expressive and scaling kind with comparing trend that was 
performed. In statistic society of apprentices  in neyshabour the, statistic in services courses that 
were selected randomly. The research tools included documents and a questionnaire to analyze the 
findings through a multistep Dunken test with S PSS software. The study findings show the 
desirable and proper influence of skill trainings for women apprentices in working market and job 
creating so that there be a meaningful difference between those who had been learned skills and 
those who had not do so. 

 

 Key words: skill learning employment –free institute  women technical and vocational. 
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 مقدمه

توجه به تربيت انسانهاي ماهر و توانمند ويكي از عوامل مهم دستيابي به توسعه پايدار در جوامع در حال رشد 
ورد نياز بخش هاي مختلف آموزشهاي مهارتي منطبق با نياز بازار كار است. اين آموزشها نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار م

به عنوان سازمان آموزش فني و حرفه اي  .ه حل مشكل بيكاري در جامعه نيز كمك فراواني مي كندلكاقتصادي مي باشد، ب
با توام كردن آموزش هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديده فراهم مي كند متولي آموزش هاي مهارتي در كشور 

 ،در فعاليت هاي اقتصادي  آنهاامكان بيشتري براي جذب  نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق كه همسويي بيشتري با
به نحويي كه اگر نياز سنجي صحيحي در جامعه صورت گيرد مي تواند اسباب اثر ). 1392، ي ثاني تماعي فراهم  شود(جعفراج

فرخي و (هارت آموختگان در بازار كار گردد.بخشي بيشتر دوره هاي مهارتي در افزايش اشتغال و جذب بيشتر م
 )1388،همكاران

آموزش هاي مهارتي به عنوان يك اولويت حساس و حياتي در تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين به عنوان 
كه در اين  )1389، (سازمان جهاني كار راهكاري موثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار مورد توجه جدي قرار گرفته است

با ارائه بخش عظيمي از دوره هاي مهارتي نقش به عنوان يك بخش غير دولتي ميان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي 
اثربخشي  و ارزيابي بناست به بررسي و پژوهش  در اين بسزايي در تربيت نيروي كار ماهر مورد نياز  بازار كار را دارا مي باشد.

پرداخته  ات آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال بانوان و بررسي نقاط قوت ضعفدوره هاي مهارتي خوشه خدم
 شود.

 

 پژوهشاهميت 

تحوالت مداوم تكنولوژي و نياز روز افزون بازار كار به نيروي كار ماهر و مجرب در سال هاي اخير از يك سو و 
، سازمان آموزش از سوي ديگر شاركت بيشتر بخش غيردولتيضرورت سرعت بخشيدن به گسترش خدمات آموزشي با رويكرد م

فني و حرفه اي را با تقاضاهاي جديد و متنوعي روبرو ساخت و سبب گرديد تا اين سازمان ضمن ارتقاء و به روز رساني آموزش 
اشد ، نيز بهره هاي بخش دولتي از توان و ظرفيت هاي بخش غيردولتي و خصوصي كه در حقيقت همان آموزشگاههاي آزاد مي ب

يكي از برنامه هاي در دست اقدام مرتبط با حوزه موسسات كارآموزي آزاد اشاعه آموزش هاي مهارتي از )1388، (چاربندجويد.
هزار آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در سراسر كشور در 10طريق حضور بخش خصوصي در كشور است.در حال حاضر بيش از 

در آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي و تحت مديريت دفتر چارچوب ضوابط و شرايط مندرج 
موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان آموزش فني و حرفه اي راه اندازي شده كه اقدام به برنامه ريزي و 

 550رشته و بالغ بر 40. اين دوره ها كه در قالب اجراي دوره هاي آموزشي در چارچوب استانداردهاي مهارتي مصوب مي نمايند
 .ارائه ميگردد به يكي از بازوهاي تونمند سازمان تبديل شده است عنوان حرفه با نظارت مستمر سازمان در بخش غيردولتي اجرا و

ن خصوصي سازي اهميت توجه بيشتر به اي قانون اساسي و 44از سويي تاكيد دولت بر اجراي هر چه بيشتر اصل 
كه طي آن شركت ها و تاسيسات دولتي به بخش مي داند  فرآينديخصوصي سازي را  44موضوع را روشن مي كند. اصل 
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خصوصي سازي اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول كردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي مي باشد. اما .خصوصي سپرده مي شوند
توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصميم گيرنده آن اين واقعيت را  در مفهوم وسيع خصوصي سازي، عبارت از فرهنگي است كه

دهند، به مردم باور مي كنند كه كار مردم را بايد به مردم واگذار كرد. به اين معنا كه دولت كارهايي را كه مردم بهتر انجام مي
وصي حاضر به سرمايه گذاري فقط در جاهايي انجام مي شود كه هيچ بخش خص، واگذار مي كند و سرمايه گذاري دولتي 

 )1386.( نصيري نباشد

خود را كنترل و  ،نابع انسانيدر رويكرد هاي نوين سازمان ها و موسسات از طريق تكنولوژي ساختار و فرآيند ها و م
چون مشتري و ،زارهاي تجربه شده مهمي انها توجه به ابدر هزاره جديد موسسات و سازم ندها بهبود مي بخشند .يبه فرآ

مشتري مداري و توجه به عاليق آن قابليت موسسات را )2003، (استوارت مشتري مداري را سرلوحه كار خود قرار داده اند.
آموزشگاهها ديگر تنها به ارائه آموزش مهارت تكيه نمي ،با افزايش تعداد موسسات آموزشي دهد.  دركسب و كار افزايش مي

ان و تنوع زموآافزايش تعداد كار موزشگاههاي آزاد نه تنهاآوزان هستند هدف مذب كاراجكنند بلكه به صورت مستمر در پي 
تقا دهند رنيازها و خواسته هايشان را ا ، ت بلكه مايل هستند آنها را به مدت طوالني براي خود نگهدارندسرفه هاي آموزشي اح

نها آو خواسته  انتظاردريافت كند كه بيش از اد آموزشگاههاي آزو متمايزي از فتار مناسبرو مديريت كنند زيرا اگر كارآموزان 
 )2003،(پاتمن .كند  نان را جلب ميآشود عالقمندي اگرمنجر به اشتغال و درامدزايي و  سندي آنها شدهباشد موجب خر

 ارزيابي دقيق از دوره هاي مهارتي برگزار شده در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي بررسي ميزان تاثير آن در ايجاد
اشتغال افراد مهارت آموخته مي تواند گامي موثر در جهت افزايش كارايي اين دوره ها و برطرف كردن نقاط ضعف احتمالي و 
تاكيد بيشتر بر نقاط قوت اين آموزشگاهها در بحث اشتغالزايي و همچنين فراهم ساختن مستنداتي جهت تصميم هاي 

 و در نهايت رسيدن به سياست هاي كلي اشتغال در جامعه باشد. حوررباره آينده نظام آموزشي مهارت مسرنوشت ساز  د

 

 پژوهشروش 

در  .مختلفي بهره جستدر آموزشگاههاي آزاد مي توان از پارامترهاي جهت ارزيابي دوره هاي مهارتي برگزار شده 
بي تدريس توسط مهارت ارزيا،نياز سنجي آموزشي به بررسي  ياين پژوهش براي اندازه گيري اثر بخشي دوره هاي مهارت

بررسي  ،ميزان مهارت بانوان مهارت آموختهاز طريق تكميل پرسشنامه، ارزيابي آموختگان در آموزشگاههاي آزاد، مصاحبه 
ميزان جذب افراد مهارت آموخته در بازار كار با افراد فاقد آموزش مهارتي مقايسه  ،ميزان انطباق آموزشها با نياز بازار كار

 است.پرداخته شده 

ست كه در جامعه آماري كارآموزان شهرستان اوهش به صورت توصيفي  از نوع پيمايشي با رويكرد مقايسه اي اين پژ
آموزشگاههاي آزاد در رشته هاي  مهارت آموخته نفر از كارآموزان زن 120نيشابور مورد اجرا قرار گرفت .نمونه آماري شامل 

بين آموزشگاههاي هدف   مي باشد كه به صورت تصادفي از  92خت در سالزيرگروه مراقبت زيبايي و طراحي دو خدمات
ها تحليل يافته ابزار تحقيق شامل اسناد مدارك و پرسشنامه محقق ساخته است براي تجزيه و اند.انتخاب ورهگيري شغلي شده 

 .استفاده شده است SPSSاز ازمون چند دامنه اي دانكن با نرم افزار 
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 زشينيازسنجي آموبررسي 

تعيين نيازهاي آموزشي نقطه آغاز هرگونه فعاليت آموزشي است كه نقش و تاثير فراواني در اثر بخشي و نيز فراهم 
آوردن مبنايي براي ارزيابي و تصميم گيري در زمينه هاي مختلف آموزشي دارد. در فرايند آموزشي و بهسازي نيروي انساني 

تشريح نحوه نياز سنجي ازطرفي )1381، موزشي دقيق وجود ندارد.(فتحي واجارگاه هيچ وظيفه اي مهمتر از انجام نياز سنجي آ
جهت كاهش مشكالت آموزشي و انجام فرايند نيازسنجي آموزشي بر  مشاغل جديد، به كارگيري روش هاي جديد نيازسنجي

   ) ،1381اراناساس استاندارد مهارت منجربه افزايش اثربخشي در دوره هاي آموزشي مي گردد. (فاتحي وهمك

مبرهن است آموزشگاههاي آزاد نيز در راستاي اثربخشي بيتشر در خصوص دوره هاي برگزار شده نيازمند روشهاي جديد نياز 
 سنجي جهت جذب بيشتر  كارآموز و كاهش مشكالت آموزشي و اشتغال مي باشند.

 

 ارزيابي و اثر بخشي آموزش هاي مهارتي

يك كشور در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در گرو برخورداري امروزه ثابت شده است كه توفيق 
از يك نظام آموزشي منسجم و پوياست و تنها در اين صورت است كه مي توان در ميان كشورهاي موفق جهان از جايگاه 

مهارتي به خودي خود  هرگز نمي توان ادعا كرد كه آموزش هاي نظري و)1385، (طباطبائيانشايسته اي برخوردار شد.
 سودمند است مگر از آموزش هاي ارائه شده ارزشيابي به عمل آيد.

 

 د ارزشيابي شامل چهار مرحله است :كه توسط وار ارائه ش C.I.P.Oدر روش 

مرحله اول شامل ارزشيابي زمينه كار كه به بررسي و تجزيه و تحليل محتواي  كاري شركت كنندگان در برنامه  �
ردازد تا بدين وسيله اطالعاتي در زمينه وظايف و مهارت هاي واقعي مورد نياز در محيط كار را بدست آموزشي مي پ

 آورد.

مرحله دوم ارزيابي داده هاست كه در اين مرحله ابتدا به ارزيابي فرايند هدف گذاري آموزشي، ارزيابي فرايندهاي  �
 ي پردازد.مرتبط با نياز آموزشي و در نهايت به سازماندهي محتوايي م

مرحله سوم ارزيابي اثربخشي فرايند آموزشي شامل ارزيابي روش هاي آموزشي، ارزيابي نحوي اجراي آموزش هاي  �
 نظري و مهارتي و ارزيابي استانداردهاي آموزشي است.

ي مرحله چهارم ارزيابي عملكرد و نتيجه آموزش كه شامل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي نتايج آموزشي است كه م �
توان به مواردي مانند معيارهاي كاهش حوادث ناشي از كار، موفقيت در بازار كار و توليد، افزايش كيفيت كار و توليد، 
مشخص نمودن رشد عملكرد فرد آموزش ديده به لحاظ كار در يك بازه زماني و كاهش هزينه هاي توليد اشاره نمود. 

 )1387ابطحي(
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يعني اينكه تا اندازه اي تعيين كنيم، آموزش هاي انجام شده تا چه حد منجر به در حقيقت، ارزيابي اثربخشي آموزش 
 )1387ي شده است (عبديدايجاد مهارت هاي مورد نياز به صورت عملي و كاربر

 

 مصاحبه از طريق تكميل پرسشنامه جهت ارزيابي مهارت آموختگان

ريس است كه ارزيابي هاي جامع تري از مصاحبه هاي فردي و گروهي منبع ديگري از مستندات اثر بخشي تد
) پيشنهاد شده 1994مدرسان را در ارائه آموزش هاي نظري و مهارتي ارائه مي كند، سه نوع مصاحبه توسط برسكمب و اوري (

 موارد ذيل مي باشد: است كه شامل

  چرخه كنترل كيفيت �

  مصاحبه گروهي با كالس �

 مصاحبه با دانش آموختگان �

گرفته شده كه شامل تعيين گروهي از دانش آموختگان براي ديدارهاي  هاي مديريت صنايع ژاپننوع اول از تكينك 
منظم جهت نقد تدريس و ارائه پيشنهاد در حيطه هاي مشكل دار است. اين نشست هاي مدرس محور ميزان پاسخگويي و 

 نچه در كالس رخ مي دهد تقويت مي كند.آمسئوليت پذيري را براي 

در مصاحبه گروهي با كالس تمامي دانشجويان موجود دركالس درگير هستند، اما اين كار توسط يكي به غير از خود 
. مصاحبه كننده از يك پرسشنامه منسجم براي كشف نقاط قوت و ضعف كالس و فعاليت هاي تدريس مدرس انجام مي شود

خراج دامنه گسترده اي برخودار باشد. جهت بهبود فرايند تدريس، كند. سواالت بايد از آزادي عمل كافي براي استاستفاده مي 
اطالعات گردآوري شده با مدرس مربوطه در ميان گذاشته مي شود و ممكن است به عنوان مستنداتي از اثربخشي تدريس براي 

 اتخاذ تصميم هاي مربوط به امور استخدامي مدرس به كار گرفته شود. 

صورت فردي از طريق تكميل پرسشنامه يكي ديگر از مستندات اثربخشي تدريس و  مصاحبه با دانش آموختگان به
در اين پژوهش پرسشنامه هاي  دوره هاي آموزشي مي باشد كه نياز به وقت بيشتر و تجزيه وتحليل داده هاي بدست آمده دارد
اختيار دست اندركاران قرار مي  تكميل شده توسط دانش آموختگان به صورت محرمانه نگهداري مي شود و نتايج حاصله در

اطالعاتي باشد كه بتوان ارزيابي دقيق از آموزش هاي ارائه شده بدست  رگيرد در اين روش سواالت پرسشنامه بايد متمركز ب
آورد. با اين روش مي توان اطالعات بسيار مفيدي جهت ارتقاء آموزش ها را بدست آورد كه در اتخاذ تصميم هاي مربوطه به 

 )1390شيربيگي( ء آموزش بسيار ارزشمند است.ارتقا

 

 

 



 چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي

 مهارت آموزي و اشتغال

 

 پژوهشيافته هاي 

به شرح جدول ذيل مطرح شده كه داده هاي حاصل از ، پژوهش مصاحبه ها در راستاي پاسخگويي به سواالت اين در
 مصاحبه نيزآورده شده است.

 

 ين داده ها در بين بانوان مهارت آموخته:تجزيه و تحليل داده ها بر اساس آزمون دانكن جهت مقايسه ميانگ1جدول شماره 

 

 سواالت پرسشنامه

 

ميانگين 
 داده ها

 

 انحراف معيار

درجه 
 ازادي

سطح معني 
داري آزمون 

SSR 

 0,92 0.05 0,01�0,93 98,2  ص بودن هدف و محتواي دوره آموزشيخمش

 0,91 0.05 0,01�0,89 95.1 وره آموزشيميزان دستيابي به مهارت مورد انتظار كارآموز در طي د

 0,84 0.05 0,01�1,84 78.8 به روز بودن آموزشهاي نظري و مهارتي ارائه شده 

 0,71 0.05 0,01�2,22 66.2 ميزان پايبندي مديران و مربيان آموزشگاه ها به اصول و رفتار حرفه اي 

 0,53 0.05 0,01�3,81 43.5 ميزان تاثير خدمات مشاوره و راهنمايي آموزشي دراشتغال از سوي مسئولين آموزشگاه

 0,89 0.05 0,01�1,41 81.7 وضعيت فضاي آموزشي كارگاهها تجهيزات آموزشگاه هاي آزاد

 0,94 0.05 0,01�0,31 102.4 زشها جهت توانمندي و اعتماد بنفس كارآموزان براي احراز شغل مورد نظراثربخشي و كيفيت آمو

 0,31 0.05 0,01�4,91 22.1 راهنمايي و حمايت مهارت آموختگان در يافتن شغل ازسوي مديران آموزشگاهها

 0,9 0.05 0,01�5,71 7.3 ي مسئولين دولتي در بستر سازي مناسب جهت اشتغال بانوان حمايت و اقدام كافي از سو

 0,8 0.05 0,01�5,83 5.2 اقدامات حمايتي از سوي مسئولين دولتي در  اشتغال پايدار بانوان

 0,33 0.05 0,01�4,81 26.3 ازسوي جامعهوجود بستر فرهنگي مناسب جهت پذيرش  اشتغال بانوان  

 0,10 0.05 0,01�5,02 12.1 وضعيت ارتباط مديران آموزشگاهها با بنگاههاي اقتصادي صنوف و صنايع

 0,52 0.05 0,01�2,18 61.5 ميزان تاثير برگزاري  نمايشگاههاي توانمنديهاي مهارت آموختگان در اشتغال آنان

 0,95 0.05 0,01�0,31 104.3 ميزان تاثير دوره آموزشي طي شده در جذب سريعتر در بازار كار

 

ه در آموزشگاههاي آزاد شهرستان كميل شده توسط بانوان مهارت آموختاصل از پرسشنامه هاي تبا مقايسه نتايج ح
ند دامنه اي دانكن مشخص گرديد دوره هاي آموزشي ها از طريق آزمون چ ر خوشه خدمات و تجزيه و تحليل دادهنيشابور د
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نفس در كارآموزان جهت احراز ه د سازي و ايجاد اعتماد بنارائه شده داراي بيشترين اثربخشي و كيفيت آموزشي جهت توانم
گذاري به لحاظ جذب سريع تر و بهتر در بازار كار پس از گذراندن رشغل مرتبط با مهارت آموخته شده و بيشترين ميزان تاثي

دليل ارتقا مهارت مورد نياز بوده است به گونه اي كه ميانگين امتيازات داده شده از سوي كارآموزان در پرسشنامه به  هدوره ب
 داف سازمان بوده است .كه بسيار مطلوب و منطبق بر اه، درصد مي باشد  103,3و102,4متر فوق به ترتيب ادو پار

ي دوره كارآموزان جامعه آماري مورد نظر ميزان دستيابي به مهارتهاي مورد انتظار و مورد نياز را در ط%95همچنين 
آموزشگاههاي آزاد كه در حقيقت  ده اند كه اين  امر نشان از موفقيت آموزشهاي ارائه شده توسطآموزشي مطلوب ارزيابي نمو

رفه اي در نشان دهنده موفق بودن سازمان آموزش فني و ح . اين امرباشد مي،  ن محسوب مي گردندش خصوصي در سازمابخ
 كه بسيار مورد تاكيد دولت نيز هست.مي باشدقانون اساسي  44حركت به سوي رعايت اصل

ال هاي پژوهش همچنين حاكي از نياز به حمايت بيشتر مسئولين دولتي در بستر سازي مناسب جهت اشتغ يافته
بانوان و انجام اقدامات حمايتي به لحاظ اشتغال پايدار بانوان مي باشد تا بتواند زمينه رشد و تعالي بانوان را در خصوص اشتغال 

درصد از  5,2و 7,3انگين امتيازات در دو پارامتر فوق در پايين ترين سطح با يذكر است مه مولد و پايدار افزايش دهد .الزم ب
 گزارش شده است . سوي مهارت آموختگان

ن دهنده نياز بيشتر در خصوص افزايش ميزان ارتباط مديران آموزشگاههاي آزاد با بنگاههاي نتايج پرسشنامه نشا
صنوف و صنايع مي باشد كه اين ارتباط ميتواند بستر هاي مناسب جهت اشتغال پايدار و آسانتر بانوان را ، تعاونيها  ،  اقتصادي

 اهم آورد.تلف فرخدر زمينه هاي م

 

 نتيجه گيري

معضل بزرگي است .دركشور ما نيز بحث اشتغال همواره از مسايل مورد بحث و  ، جوامع روبه رشد مشكل بيكاريدر 
و برنامه هاي كالن دولت توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي مي باشد .با توجه به  يكي از سياستها تاكيد دولت است .

منجر به اشتغال افراد بيكار  ،اين نوع آموزشها مي تواند در كنار ساير عوامل توليد  ،رتي كاركرد و ماهيت آموزشهاي مها
ليكن رويكرد و نحوه ارائه اين آموزشها بايد به گونه اي باشد تا بتواند هدف فوق را مهيا سازد .تربيت  خصوصا جوانان گردد.

و يا صاحبان صنايع و صنوف از نيروي كار ماهر باعث جذب و نيروي كار ماهر و رضايت مندي كارفرمايان بنگاههاي اقتصادي 
نگهداشت اين نيروها در توليد و ايجاد اشتغال مولد و توسعه پايدار مي گردد .پس الزم است مراحل مختلف فرآيند مهارت و 

يت ارزيابي خروجي ارزشيابي آموزش و در نها ،اجراي صحيح آموزش  ،برنامه ريزي آموزشي  ،حرفه آموزي شامل نياز سنجي 
گان مراكز و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي سراسر به گونه اي كه مهارت آموخت سيستم آموزش مورد توجه قرار گيرد .

نگرش و قابليت ها و  ،حائز شرايط مشخص از نظر دانش،كشور كه به عنوان خروجي سيستم مهارت آموزي محسوب مي شوند 
ود عملكرد بهتر يا باالتري داشته ز كرده و نسبت به ساير هم سطحان خشرايط اشتغال را احرا ويژگي هايي باشند كه بتوانند

در پژوهش صورت گرفته به بررسي ارزيابي دوره هاي مهارتي برگزار شده در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي خوشه  باشند.
ر بازار كار پرداخته شده است كه نتايج بدست آمده از خدمات در ايجاد اشتغال بانوان آموزش ديده به لحاظ موفقيت آنها د
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در بين اين مهارت آموختگان  ،ارائه شده در ايجاد اشتغال  جامعه آماري حاكي از مطلوب بودن و اثرگذاري مناسب آموزش هاي
 مي باشد .

ه خدمات در حد آموزش هاي ارائه شده از سوي آموزشگاههاي آزاد رشت، در بررسي اين جامعه آماري مشخص گرديد
ت هاي مورد انتظار و نياز ران آموزش فني و حرفه اي را به لحاظ دستيابي كارآموزان به مهانسبتا بااليي اهداف مورد نياز سازم

بازار كار در طي دوره آموزشي را فراهم نموده و كيفيت دوره ها نيز به گونه اي بوده است كه توانمندي  مورد نياز جهت جذب 
 تر را در بازار كار براي مهارت آموختگان فراهم كرده است .بهتر و سريع

 

 پيشنهادات

نقش پررنگ آموزشگاههاي آزاد كه متولي ارائه بخش عظيمي از آموزشهاي مهارتي سازمان  هبنابراين با توجه ب
تر و همه جانبه تري توجه بيش مندنياز ، قانون اساسي مي باشند 44هستند و ابزاري مناسب جهت رسيدن به برنامه هاي اصل

د سازي بيشتر اين بخش چه به لحاظ افزايش اطالعات نظري و مهارتي و چه به نتا با توانم ،باشد  را از سوي سازمان مي
بتوان اين بخش عظيم را در ارائه از طريق حمايت بيشتر دستگاهها ، وزارتخانه هاي مرتبط و بانكها صورت ارائه تسهيالت بانكي 
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 يي نقش مهارت هاي كارآفريني در توسعه اشتغال زنان روستا يبررس
 )روستاهاي شهرستان كازرون(مطالعه موردي: 

 
  1(نويسنده مسؤول)زينب زراعت پيشه

  2محمدجعفر شفيعي
  3فاطمه سادات موسوي زاده

 4خديجه صميمي

 5بهمن كنعاني دوست

 
 

 چكيده 
كارآفريني در اشتغال زنان روستايي شهرستان كازرون پرداخته است كه از نظر هدف  نقش مهارت هاي يپژوهش حاضر به بررس       
پژوهش از جمله طرح  قيباشد. روش تحق يم يهمبستگ -يفيداده ها از نوع توص ليو تحل هيو تجز يو از نظر نحوه گردآور يكاربرد

 يزنان هيشامل كل يبود. جامعه آمار ياشتغال خانگ يدارا ييروستا يگروه زنان كيبا  ونپس آزم -آزمون شيپ يشيشبه آزما يها
زنان  اريدهند. نخست پرسش نامه در اخت يم لينفر تشك 180را  يدر شهرستان كازرون و نمونه آمار ياشتغال خانگ يدارا ييروستا
دوباره پرسش نامه را در  تيو در نها ديمهارت هاي كارآفريني ارائه گرد يكارگاه آموزش 10 يقرار گرفت و در مرحله بعد ط ييروستا

و عزت نفس را در بهبود عملكرد  يخودكارآمد زش،يانگ زانيمهارت هاي كارآفريني م يتا به واسطه معرف ميآنان قرار داد ارياخت
 نياز آن بود كه  ب يحاك جيداده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. نتا ي. جهت جمع آورميقرار ده يمورد بررس شانيشغل

و عزت نفس رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين رابطه بين  يخودكارآمد زش،يوزش مهارت هاي كارآفريني با انگآم
 متغيرهاي عوامل مديريتي و عوامل فني با متغير توسعه مهارت هاي كارآفريني مثبت و معني دار است.
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(Case Study: Rural city Kazeroon) 
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Abstract  
  The present study investigated the role of entrepreneurial skills of rural women in employment has Kazeroon 

city That the objective and the method of collecting and analyzing data from cross-correlation. Methods The 
study was a pretest-posttest quasi-experimental designs, including a group of rural women had a home 
occupation. The study population included all women with domestic employment in the city Kazeron sample up 
to 180 people. Rural women were the first questionnaire and then were presented over 10 workshops 
entrepreneurial skills. And finally put them up again to the questionnaires by introducing entrepreneurial skills of 
motivation, self-esteem and improve their job performance are examined. Standard questionnaire was used to 
collect data. The results showed that the entrepreneurial skills of motivation, self-efficacy and self-esteem, there 
is a significant positive correlation. The relationship between managerial and technical factors of the variable is 
positive and significant development of entrepreneurial skills. 
 

 
Keywords: Skills, entrepreneurship, self-efficacy, self-esteem, motivation. 
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 مقدمه

     در عصر حاضر مهارت باعث تأثير بسزايي در انجام مطلوب و بهينه كارها، ايجاد رضايت مندي و ارتقاي انگيزه در افراد      
ه وري را به همراه دارد و يكي از زير ساخت هاي اساسي كارآفريني مي گردد كه در نهايت توسعه منابع انساني و افزايش بهر

توسعه مهارت هاي كارآفريني زنان روستايي يك مرحله جديد در توسعه اقتصادي هر كشور است  .)1389است (اسمعيل تبار،
 به توجه اخير هاي الس در).  Tarakeswara Rao etall 2012كه از طريق ايجاد شغل باعث استقالل اقتصادي زنان مي گردد(

 خلّاق انساني هاي سرمايه تربيت منظور به توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي در مهارتي هاي آموزش گسترش و كيفيت
 كار و كسب و حرفه شغل، احراز براي را فرد كه است آموزشهايي به ناظر مهارتي، آموزش. است داشته چشمگيري رشد ماهر و

 عناصر توصيف براي مختلفي اي ه عبارت زمان، طول در. دهد مي افزايش شغلي وظايف انجام در را وي كارايي كرده، آماده
 كارآموزي،: از عبارتند آنها از برخي كه است شده استفاده شود مي شناخته تي مهار آموزش عنوان به اكنون كه اي حوزه

كارآفرينان بايد خود را مجهز به مهارت ). UNESCO،2008(كار محل آموزش و شغلي آموزش فني، آموزش اي، حرفه آموزش
هاي گوناگون كرده و اين مهارت ها را در طول زمان ارتقا دهند و با استفاده از آموزش، مهارت و دانش خود را باال برده و خود 

 كيفيت از ثرأمت ىاجتماع هاى گروه مهمترين از يكى زنان). Jusoh,2012را براي چالش ها و رقابت هاي جهاني آماده سازند(
 جامعه اجتماعى هاى گروه با موثرى ارتباط كه نجاآ از اجتماعى عظيم گروه اين .باشند مي نآ بر موثر حال درعين و زندگى
 نقش زنان .كنند مى ايفا آن پايدار توسعه و اجتماعى هاى پيشرفت رادر فعالى نقش خانوادگى و شخصى وظايف بر عالوه دارند،
 مسئوليت جامعه، پايدار توسعه و تغيير روند تسريع براى آنان. دارند اجتماعى هاى فعاليت در اي كننده يينتع و حساس بسيار
 مهم امر اين به دارند؛ قرار سازنده توسعه مسير در كه كشورهايى دليل همين به .دارند عهده بر اى كننده تعيين و جدى بسيار

 آنان مشاركت و زنان آموزش .باشد مى جامعه در موثر و فعال زنان وجود روگ در سالم جامعه ايجاد ضرورت كه اند برده پى
 جامعه در زنان لذا. دهند مى تشكيل زنان را شاغلين جمعيت از نيمى حدود كه اى گونه به داشته كشور توسعه در مهمى نقش
 اقتصادى و اجتماعى توسعه دفه با مستقيماً توسعه، در زنان نقش همچنين كنند؛ مى ايفا را حساسى و اساسى حركت يك

 از وري بهره عدم). 1388(هاشمي،گردد مى محسوب بنيادى عاملى انسانى، جوامع همه تحول در رو اين از و داشته بستگى
. سازد مي ناممكن را توسعه به دستيابي سياسي، و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، مختلف هاي زمينه در زنان بالقوه نيروي

 بهداشتي، هاي شاخص نظر از. دارند قرار دوگانه منزلتي و جايگاه در ايران زنان امروز كه است آن از كيحا موجود آمارهاي
 سهم و كار بازار در حضور نظر از اما دارند، قرار منطقه كشورهاي اكثر از بهتر مراتب به شرايطي در ايران زنان آموزشي
). زنان بزرگترين گروه محرومان جهان 1382سفيرى،(دارند ايينيپ بسيار رتبه توسعه حال در كشورهاي ميان در درآمدي،

هستند. برنامه ريزان و كارشناسان بايد تالش هاي خود را به سمت كاهش محدوديت ها و محروميت ها سوق دهند و زنان 
رت هاي روستايي را به سمت برابري اقتصادي و اجتماعي هدايت نمايند. اين امر ميسر نمي شود مگر با توسعه مها

با در نظر گرفتن اين كه نيمي از جمعيت كشورها را زنان تشكيل مي دهند. براي مثال  .Lashgarara et al., 2011)كارآفريني(
درصد كارآفرينان را شامل مي شوند.  2,3درصد از اين قشر فعاليت اقتصادي درآمدزا انجام داده اند و  12در كشور ما فقط

 ).1385ي زنان مشخص مي گردد(فرج اله حسيني و دهيوري،بنابراين لزوم بسط كارآفرين
در عصر كارآفريني دولت ها و موسسات آموزشي و شركت ها به دنبال توسعه نيروهاي كارآفرينشان هستند. بنابراين      

و نظامند اهميت آموزش كارآفريني هيچ زمان مثل امروز احساس نمي شد. آموزش كارآفريني يك فرايند آگاهانه و هدف دار 
است در طول آموزش از طريق دانش و اطالعات  مورد نياز به كساني كه داراي پناسيل كارآفريني هستند،كمك مي شودكه 

 .(fekri ,shafiabady ,nooranipour ,ahghar, 2012)مهارت ها و ويژگي هاي مورد نياز براي كارآفريني را كسب نمايند
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آفريني به عنوان موتور توسعه اقتصادي ياد مي شود كه مي تواند در افزايش بهره وري در اقتصاد رقابتي و جهاني امروزه كار
ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي نقش مهمي داشته باشد، بطوري كه انسان هاي خالق و نوآور منشأ تحوالت بزرگي در زمينه هاي 

 ).1387صنعتي توليدي و خدماتي شده اند(فريد،
غال يا موضوع كار و بيكاري نه فقط يكي از مهم ترين مسائل اجتماعي روز كشور به شمار مي آيد، امروزه چالش هاي اشت     

بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي توان آن را بهترين چالش اجتماعي چند دهه آينده به حساب آورد 
يكاري منجر به افزايش كارآفريني مي گردد(بهشتي و ). با توجه به اينكه باال رفتن نرخ ب1387(تاج آبادي و ديگران،

). بنابراين ضروري است كه به مقوله آموزش كارآفريني اهتمام ورزيده شود. كارآفريني را مي توان به عنوان يك 1388همكاران،
دمت جديد، مهارت و انگيزه شخصي كه يك شخص با بهره گيري از توانايي ها و تالش هايش در جهت ايجاد يك محصول يا خ

در جهت ايجاد ارزش در راستاي تقاضاي بازار كتالش كرد، تعريف نمود. بنابراين كارآفريني جدا از ارزشي كه براي شخص 
ايجاد مي كند، داراي پتانسيل هاي اجتماعي نيز هست. زيرا نيازها و خواسته هاي مشتريان بالقوه را كشف و براي آنها اقدام و 

 . Bellottia , Bertaa , Gloriaa & et,2012)(دگي افراد جامعه مي شود باعث بهبود در وضعيت زن
هدف كلي آموزش كارآفريني، تربيت افرادي است خالق، نوآور و متكي به خود كه تمايل به راه اندازي يك كسب و كار      

بگيرد. اين مهارت ها بايد به گونه اي  مستقل دارند. بنابراين الزم است مهارت هاي اصلي براي ورود به دنياي كسب و كار را فرا
 fekri ,shafiabady)باشند كه اعتماد به نفس افراد و قابليت هاي الزم براي كارآفرين شدن در آنها را تقويت نمايد

,nooranipour ,ahghar, 2012).  مهم ترين موضوعي كه مي تواند در زمان بحث در مورد كارآفريني آشكار شود، ظرفيت ايجاد
با علم به اين كه در هر منطقه جغرافيايي، نيازمندي هاي كارآفريني متفاوت است  ).Amatori,2006 ( ي جديد استچيز

 ).1387آموزش كارآفريني بايد بر اساس مشكالت بومي و نيازهاي منطقه اي طراحي شود(مقيمي و دارياني،
پيدايش نيازهاي  بع و امكانات موجود اين كشورها وكاهش منا افزايش جمعيت در كشورهاي در حال رشد،به هر حال        

نيازها و چاره انديشي بنيادين يا مقطعي بر آن  نهادها و مقامات مسئول در اين كشورها به اين اجتماعي و اقتصادي سبب توجه
جوامع درحال  آمارهاي موجود يكي از مهم ترين مشكالت فراروي آمده و بر اساس عمل هاي به است. بنا به بررسي ها شده

رفع معضل بيكاري، ايجاد و تقويت  ). جهت 1389مشكل بيكاري است (هرندي زاده،  توسعه و حتي كشورهاي صنعتي،
كارآمد و خالق را  جامعه، نياز به تربيت و آموزش افراد كارآفرين، سوي توسعه اشتغال زايي و حركت به سمت و راهكارهاي

 ).Khosravipour, 2006&Hosseini(دوچندان كرده است
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 نمونه از تعاريف كارآفريني آورده شده است. 3در جدول زير 

 
 تعاريف كارآفريني -1جدول

 تعاريف تاريخ نويسندگان
 كارآفريني  فرايندي است كه بدون توجه به منابعي كه دراختيار است،فرصتها به وسيله افراد تعقيب مي شود. 1999 هورلي

عبارتست از فرايند نوآوري و بهره گيري از فرصت ها با تالش و پشتكار بسيار و با انگيزه توفيق كارآفريني  2002 هيسريچ
 طلبي، رضايت شخصي و استقالل صورت مي پذيرد.

كارآفريني يك فرايند مديريتي است كه اين امكان را فرد مي دهد كه بطور مستمر حداكثر استفاده از فرصت  1999 تامپسون
 عمل آورده و ايده هاي جديدي ارائه دهد و آنرا بكار گيرد.ها موجود را به 

 
 يشينه تحقيقپ

 
      )2009( Farajolah hosseini به اين  »زنان روستايي شمال كشور كارآفرينيعوامل موثر بر  «در تحقيق خود با عنوان

 زنان روستايي است. كارآفرينياي نتيجه رسيدند كه فعاليت هاي آموزشي و ترويجي از عوامل اصلي موفقيت در فعاليت ه
      )2012( Parvin  شاخص هاي توسعه كارآفريني كوچك زنان در مناطق روستايي  «در مطالعه خود تحت عنوان

. مشاركت مطلوب زنان در كارآفريني .به اين نتيجه رسيدند كه دسترسي به بازار، دسترسي به آموزش كارآفريني و . »بنگالدش
 ود مي بخشد.هاي كوچك را بهب

     )Islam et al. (2011 به  »عوامل مؤثر بر موفقيت كسب وكار كوچك و متوسط در تايلند «در مطالعه اي تحت عنوان
مسير  چگونگي، خدمات و توليدات، مشتري و بازار، اين نتيجه رسيدند كه ويژگي هاي كسب وكار كوچك، مديريت و دانش

كار كوچك مي  بر موفقيت كسب و استراتژي ها و محيط خارجي ازجمله عوامل مؤثر انجام تجارت و همكاري، منابع مالي،
                                      باشد.
      Brinda Kalyani & Dileep Kumar (2011) عوامل انگيزشي، آموزش و كارآفريني:  «در مطالعه اي تحت عنوان

به اين نتيجه رسيدند كه عوامل مربوط به كارآفريني شامل ميزان سرمايه  »نمطالعه اي با توجه به كسب وكارهاي كوچك زنا
يعني انگيزه  توليد و ميانگين گردش مالي فروش بر متغير وابسته متوسط سود خالص، ميزان سال هاي تجربه، ميزان گذاري،

مستقل شدن، تجربه قبلي، كيفيت  به از متغيرها شامل آرزوي كارآفرين شدن، تمايل كارآفريني كه با استفاده از مجموع هاي
دولت و  سودآوري باال، در دسترس بودن مواد خام، امتياز خوب بازار، سرمايه گذاري كوچك، نياز اقتصادي، فني، پتانسيل

 تأثيرگذار است. كار خانوادگي اندازه گيري شده، كسب و
      Okafor & Mord (2010)  به » زنان در نيجريه؛ عوامل محيطي مؤثر سعه كارآفرينيتو« تحت عنوان تحقيقيدر

به نفس،  و نوآوري، استقالل، اعتماد منظور اندازه گيري متغير وابسته از مجموعه اي از متغيرها شامل ريسك پذيري، خالقيت
به اين رگرسيون  نمودند، در اين تحقيق با استفاده از تحليل كنترل داخلي منابع و قدرت و انرژي استفاده رقابت، پيشرفت،

جمله  خدمات پشتيباني و سياست دولت از مالي، اعضاي خانواده و اجتماع، موجود بودن نتيجه رسيدند كه دسترسي به منابع
 مي باشد. محيطي مؤثر بر توسعه كارآفريني زنان در نيجريه عوامل

     Elfitasari (2010) گيران خرده پا در بهبود  ي ماهيعوامل مؤثر بر فعاليت هاي كارآفرين «در مطالعه اي تحت عنوان
 هاي كارآفريني تفاوت معني به اين نتيجه رسيد كه به لحاظ انجام فعاليت »مركزي اندونزي درآمدزايي و توليد پايدار جاواي

معني داري در انجام  دريافت نكرده اند وجود دارد، همچنين تفاوت اند و كساني كه كساني كه پاداش دريافت نموده داري بين
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وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، سطوح  توانايي ماهيگير شدن ازلحاظ جنسيت، گروه سني، عاليت هاي كارآفريني و كسبف
 گروه ماهيگيران و داليل مختلف آن ها وجود دارد. مختلف

     Afrin et al. (2008)  وستايي مدل چند متغيره خرده اعتبارات و توسعه كارآفريني زنان ر« تحت عنوان تحقيق خوددر
 خانواده از سرمايه گذاري روي فعاليت هاي رسيدند كه مديريت مالي و شناسايي گروه، تجربه به اين نتيجه »در بنگالدش

دارد، اين در حالي است  روستايي در بنگالدش رابطه مثبت و معني داري كارآفريني و استقالل زنان با توسعه كارآفريني زنان
خانواده با  كار و مشاغل جديد و استخدام اعضاي كسب و سرمايه خانوادگي و مشاركت درشخصي،  كه بين خالقيت و عالقه

 وجود دارد. متغير وابسته رابطه منفي و معني داري
      Govindasamy (2010)  وامل اساسي موفقيت كارآفرينان هندي در منطقه شهري ع «تحت عنوان  خوددر مطالعه

به كارآفريني، دنباله رو بودن سنت  لحاظ انگيزه، گرايش كارآفرينان موفق و ناموفق ازاز ميان عوامل شخصي بين » تشوانه
دو گروه  خانواده تفاوت معني داري وجود ندارد، اما بين اين كار، شبكه خوداشتغالي متشكل از دوستان و كسب و خانوادگي در

مشاركت اعضاي خانواده در مديريت  كار و انداختن كسب و راه ميزان اتكا به خانواده در ازلحاظ ميزان تحصيالت، ميزان تجربه،
كاركردها و  لحاظ معني داري بين كارآفرينان موفق و ناموفق از داري وجود دارد. همچنين تفاوت تفاوت معني كار و كسب

كار،  و هاي كسب اهميت مهارت روز، زمان سپري شده براي كاركردهاي مديريتي، هر ساعت كار در مهارت هاي مديريتي(
 كسب و راه اندازي لحاظ منابع مالي و ميزان مالكيت در از آگاهي از مطالبات مشتري) وجود ندارد، همچنين پارامترهاي بازار،

 معني داري وجود ندارد. كار بين كارآفرينان موفق و ناموفق تفاوت
 

  روش شناسي
 روش تحقيق

اشتغال زنان روستايي شهرستان كازرون پرداخته است كه از نظر  نقش مهارت هاي كارآفريني در يپژوهش حاضر به بررس    
پژوهش از  قيباشد. روش تحق يم يهمبستگ -يفيداده ها از نوع توص ليو تحل هيو تجز يو از نظر نحوه گردآور يهدف كاربرد

خست نبود.  ياشتغال خانگ يدارا ييروستا يگروه زنان كيبا  ونپس آزم -آزمون شيپ يشيشبه آزما يجمله طرح ها
و در  ديمهارت هاي كارآفريني ارائه گرد يكارگاه آموزش 10 يقرار گرفت و در مرحله بعد ط ييزنان روستا اريپرسشنامه در اخت

و  يخودكارآمد زش،يانگ زانيمهارت هاي كارآفريني م يتا به واسطه معرف ميآنان قرار داد اريدوباره پرسشنامه را در اخت تينها
داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده  ي. جهت جمع آورميقرار ده يمورد بررس شاني عزت نفس را در بهبود عملكرد شغل

 شد.
 

 جامعه و نمونه آماري
را    يو نمونه آمار مي باشد در شهرستان كازرون ي هستنداشتغال خانگ يداراكه   ييروستا يزنان هيشامل كل يجامعه آمار    

 روستا و به صورت تصادفي انتخاب شدند 85كه اين تعداد از  دهند يم ليفر تشكن 180
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 سواالت پژوهش
 آيا آموزش مهارت هاي كارآفرينانه بر انگيزش زنان روستايي تأثير دارد؟ 

 ي زنان روستايي تأثير دارد؟مدرآخودكا آيا آموزش مهارت هاي كارآفرينانه بر
 زنان روستايي تأثير دارد؟ عزت نفس برآيا آموزش مهارت هاي كارآفرينانه 

 زنان روستايي تأثير دارد؟ بهبود عملكرد آيا آموزش مهارت هاي كارآفرينانه بر
 دارد؟ ريتأث زنان روستاييتوسعه مهارت هاي كارآفريني  برمتغيرهاي عوامل مديريتي  آيا

 ر دارد؟زنان روستايي تأثيتوسعه مهارت هاي كارآفريني  برعوامل فني آيا آموزش 
 

 يافته هاي پژوهش
اشتغال  يدارا ييروستا يگروه زنان كيبا  ونپس آزم -آزمون شيپ يشيشبه آزما يپژوهش از جمله طرح ها قيروش تحق     
 مستقل استفاده كرده ايم.  t. براي تحليل داده ها از نرم افزار ليزرل استفاده شده است و همچنين از آزمون گروهبود يخانگ

 
 

 يانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون متغيرهاي وابستهم-2جدول 
 

 گروه متغير وابسته پيش آزمون پيش آزمون پس آزمون پس آزمون

   ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار

 آزمايش انگيزش 28,0286 3,02427 29,8000 2,65463

 كنترل انگيزش 28,2286 2,52150 28,1714 2,44331

 آزمايش خودكارآمدي 16,1714 2,34503 18,2647 1,97421

 كنترل خودكارآمدي 16,6286 2,82932 16,7714 2,80845

 آزمايش عزت نفس 27,9429 3,84205 33,6571 2,44880

 كنترل عزت نفس 27,9143 4,03930 28,0000 3,93327

 آزمايش مهارتهاي كارآفرينانه 25,657 2,64321 28,1143 2,80516

 كنترل مهارتهاي كارآفرينانه 26,5714 3,58334 26,6571 3,48056

 آزمايش بهبود عملكرد 13,9143 2,62758 14,9429 2,18205

 كنترل بهبود عملكرد 14,3939 2,12043 13,9714 2,99495

 
برابر است و تفاوت  همان گونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود ميانگين گروه كنترل و آزمايش در پيش آزمون تقريبا     

چنداني بين آنها وجود ندارد. همچنين در پس آزمون ميانگين نمرات آزمايش افزايش يافته است، در حالي كه ميانگين گروه 
 كنترل تغيير چنداني نكرده است.
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 مستقل براي متغير  انگيزش  tنتايج آزمون -3جدول 
 

  ميانگين انحراف معيار t درجه آزادي سطح معناداري

 آزمايش 18,2273 2.180693.10983 1.188 40 242.

 كنترل 17.2500    

 
جدول فوق تفاوت بين گروهي آزمودني ها را در متغير وابسته انگيزش، مورد بررسي قرار مي دهد. براي متغير انگيزش       

 ييد مي شود.تأ 1بنابراين فرضيه  و سطح معناداري     مقدار بدست آمده
 

 مستقل براي متغير خودكارآمدي  tنتايج آزمون -4جدول 
 

  ميانگين انحراف معيار t درجه آزادي سطح معناداري

 آزمايش 28,3043 3,00658 2.138 41 39.

 كنترل 26,1500 3.60227   

 
ررسي قرار مي دهد. براي متغير جدول فوق تفاوت بين گروهي آزمودني ها را در متغير وابسته خودكارآمدي، مورد ب     

 تأييد مي شود.  2بنابراين فرضيه  و سطح معناداري    خودكارآمدي مقدار  بدست آمده 
 مستقل براي متغير عزت نفس  tنتايج آزمون -5جدول 

 
  ميانگين انحراف معيار t درجه آزادي سطح معناداري

 آزمايش 14,7000 2,71494 -6,90 25 497.

 كنترل 15,3333 2,05866   

 
عزت ، مورد بررسي قرار مي دهد. براي متغير عزت نفسجدول فوق تفاوت بين گروهي آزمودني ها را در متغير وابسته      
 تأييد مي شود. 3بنابراين فرضيه  و سطح معناداري    بدست آمده مقدار نفس

    
 مستقل براي متغير  بهبود عملكرد  tنتايج آزمون -6جدول 

 
  ميانگين انحراف معيار t درجه آزادي سطح معناداري

 آزمايش 29,8696 2,56381 1,880 41 67.

 كنترل 28,5150 2,08989   

 
. براي متغير بهبود ، مورد بررسي قرار مي دهدبهبود عملكردجدول فوق تفاوت بين گروهي آزمودني ها را در متغير وابسته       

 بنابراين فرضيه صفر تأئيد مي شود. و سطح معناداري     عملكرد بدست آمده
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 مستقل براي متغير مهارت هاي كارآفرينانه  tنتايج آزمون -7جدول 
 

  ميانگين انحراف معيار t درجه آزادي سطح معناداري

 زمايشآ 29,8696 2,56381 1,880 41 67.

 كنترل 28,5150 2,08989   

 
، مورد بررسي قرار مي دهد. براي مهارت هاي كارآفرينانه جدول فوق تفاوت بين گروهي آزمودني ها را در متغير وابسته     

 بدست آمده بنابراين فرضيه صفر تأييد مي شود. مهارت هاي كارآفرينانه متغير
 

 رييگ جهينت و بحث
اشتغال زنان و بررسي عوامل موثر بر افزايش بهبود عملكرد آنان  در كارآفريني هاي مهارت تأثير يررسب پژوهش نيا از هدف   

با مقايسه گروه كنترل و آزمايش، نتيجه گرفته مي شود كه آموزش مهارت هاي كارآفرينانه، بر انگيزش زنان روستايي مي باشد. 
برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت هاي كارآفرينانه مي توان  كه در كارگاه آموزشي شركت كرده اند، تأثير دارد. با

خودكارآمدي زنان روستايي را تقويت كرد. تفاوت معني دار گروه كنترل و آزمايش،نشان مي دهد كه آموزش مهارت هاي 
ايت اين آموزش كارآفرينانه منجر به افزايش عزت نفس زنان روستايي كه در كارگاه آموزشي شركت كرده اند شده است و در نه

ها  منجر به بهبود عملكرد شغلي مي شود. با در نظر نتايج اين پژوهش، پيشنهاد مي شود مسئوالن به امر آموزش توجه داشته 
باشند و با برگزاري مستمر اين دورها ويژگي هايي نظير انگيزش، خودكارآمدي، عزت نفس را در زنان شاغل روستايي تقويت 

ن متغيرهاي عوامل مديريتي و عوامل فني با متغير توسعه مهارت هاي كارآفريني مثبت و معني دار همچنين رابطه بيكنند. 
از ديگر نتايج اين پژوهش مي توان به افزايش بيشتر بهبود عملكرد آن دسته از زنان روستايي كه سواد نداشته اند، اشاره  است.

خودكارآمدي بي سوادان به واسطه آموزش هاي مهارت هاي كرد. ميزان تأثير احساس عزت نفس  و انگيزه و در نتيجه 
      كارآفرينانه بي نظير بود. با توجه به اين نتايج از مسئولين محترم درخواست مي شود نسبت به زنان شاغل روستايي بويژه

ن زنان توانمند بي سوادان در زمينه آموزش و انگيزه همت گمارند. چون به هر طريق بخشي از اقتصاد كشور در دست همي
 است كه متأسفانه از نعمت آموزش هاي الزم برخوردار نيستند، مي چرخد.

 
 راهكارها ارائه

 طراحي و اجراي برخي اقدامات عملياتي براي توسعه كارآفريني.   
 .جامعه درشاغل روستايي  زنان مشكالت و مسائل شناخت و بررسى
 .روستايي زنان كارآفريني هاى رهنگف توسعه جهت ىيها فيلم ساختن و مستندات نوشتن
 .مستندات و كتابها در شاغل موفق زن هاى شاخص و ها سمبل بررسى

 .شاغل روستايي زنان مشكالت شناخت منظوره ب كارشناسان توسط بررسى و تحقيق دادن انجام
 .زنان اقتصادى اقدامات و ها فعاليت در خاص اعتبارات و ها وام اعطاى

  .مختلف هاى بخش در زنان بهبود عملكرد شغلي ارتقاء منظوره ب آموزشي و انگيزشي هاي كارگاه برگزارى
 تأمين نهادهاي متولي توسعه كارآفريني.



 
 

 و سومين همايش بين المللي همايش مليچهارمين 
 مهارت آموزي و اشتغال 

 
10 

 منابع
 .http://alghalam.pershianblog.ir). مهارت و كارآفريني نوشته شده در1389اسمعيل تبار، م. (

فراسوي  ).1364-1385ايطه بين كارآفريني و بيكاري در بخش صنعت ايران(). بررسي ر1388بهشتي، م، خيرآور، م، قزوينيان، م. (
 .183-157): 11(3مديريت زمستان،

 توسعه براي ريزيه برنام و مشاركت. زنان مقاالت مجموعه .مشاغل نوع و شغلي رضايت توسعه در زنان اشتغال).  1382( . خ سفيري،
 .167 -168ص ،) زيتون برگ: تهران( پايدار،

 .4، شماره.). راههاي توسعه كارآفريني زنان در ايران. چاپ سوم، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان1384، ف. ( صابر
). بررسي رابطه بين خالقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه 1387فريد، د. (

 .2شماره مديريت ورزش، . يزد)
). آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ايران پيشنهادها و راهكارها. توسعه 1387مقيمي، س. م، احمدپور دارياني، م. (

 كارآفريني، سال اول، شماره اول.
 Hashemi.com-ww.Drw .جامعه پايدار توسعه محور زن . مقاله(1388 )ا.  هاشمى، س.

 ، ). تأثير تبعيض جنسيتي بر روحيه كارآفريني زنان روستايي. فصلنامه اشتغال و كارآفريني رويش1385حسيني، ف و ديوري، س. (
 .14شماره

 پايان نامه  .اصفهان هاي كشاورزي استان توسعه كارآفريني تعاوني ). بررسي عوامل مؤثر بر 1389هرندي زاده، الف. ( 
 .آموزش كشاورزي. دانشگاه تربيت مدرس تهران ارشد رشته ترويج و اسي ارشنك
 

Amatori, f.( 2006) .Enterpreneurship. Working 20% paper, Employment Institute, pp4-43. 
 
Bellottia, F., Bertaa, R., Gloriaa. A., Lavagninoa.E., Dagninob. F., Ottb. M., Romeroc. M., Usartc, M., Mayerd 
IS.(2012). Designing a Course for Stimulating Entrepreneurship in Higher Education through Serious Games . 
Procedia Computer Science, 15 , 174 – 186. 

 
Farajolah hosseini, S. J., Mirdamadi, S. M., & Haj Hosseini Nejad, G. (2009). Extension and education factors 
influencing the success of entrepreneurship among rural women in northern Iran. Research Journal of Biological 
Sciences. 4(9), 967-973. Retrieved from. http://www.medwellpublishing.com. 

 
Fekri katrin , Shafiabady abdollah , Nooranipour Rahmatollah , Ahghar ghodsy .(2012). Determine and compare 
Effectiveness of entrepreneurship education Based on Multi- axial model and Theory of constraints and 
compromises on learning entrepreneurship skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences . 69, 566 – 570. 

 
Jone Thompson .(1999). The Worlds of Entrepreneur:A new Perspective, Jornal of the workplace learning: 
employee counseling today. 

 
Jusoh, R. , Ziae, B. , Asimiran, S., & Kadir, S. A. (2011). Entrepreneur training needs analysis: Implications on 

the entrepreneurialskills needed for Successful entrepreneurs. International Business & Economics 
ResearchJournal.10(1).Retrieved from http://organized-change consultancy.wikispaces.com/file/view/Entrep 
eneur. 

 
Lashgarara, F. , Roshani, N., & Omidi Najafabadi, M. (2011). Influencing factors on entreprenueral skills of 

rural women (Ilam citys in Iran).African Journal of Business Management . 5(14), 5536-5540, Retrieved from 
http://www.academicjournals.org/AJBM. 

 



 
 

 و سومين همايش بين المللي همايش مليچهارمين 
 مهارت آموزي و اشتغال 

 
11 

R. D Hisrich, M Peters .(2002). Entrepreneurship, New York: Mc-Graw Hill. Retrieved from. 
www.unido.org/en/doc/13220.  

 
UNESCO. (2008). Technical and Vocational Education and Training, Available at: http:// www.UNESCO.org/ 
education/ technical and vocational education and training. 

 
UNIDO.(2003). A path out of poverty. Developing rural and women prenuership. Zhou, Chunyan &Etzkowitz. 

 
 Henry,A. (2004). The Entrepreneurial university and the Future of Higher Education in China, Ethiopia Triple 
Helix Conference, Prepared draft. 

 
Parvin, L., Rahman, M. W., & Jia, J. (2012). Determinates of Women micro entrepreneurship development: An 
empirical investigation in rural Bangladesh. Journal of Economics and Finance, 4 (5), 254-260. 
 
Hosseini, S. M. & Khosravipour, B. (2006). Entrepreneurship: Evolution of contexts and viewpoints and role of 
training in entrepreneurship. In Proceedings of the Iranian Agricultural Education Seminar, Tehran: Tarbiat 
Modarres University. 
 
frin, Sh., Islam, N., & Ahmed, Sh. A. (2008). A multivariate mode of micro cresit and rural women 
entrepreneurship development in Bagladesh. InternationalJournal of Business and Management, 3(8), 169-185. 
 
Islam, M. D. A., Keawchana, T., & Yusuf, D. H. M. (2011). Factors affecting business success of small and 
medium enterprises (SMESs) in Thailand. Journal of Asian Social Science, 7(5), 180-190. 
 
Brinda- Kalyani, P. R., & Dileep- Kumar, M. (2011). Motivational factors, entrepreneurship and education: 
Study with reference to women in SMEs. Far East Journal of Psychology and Business, 3 (3), 14-35. 
 
Elfitasari, T. (2010). Factors influencing entrepreneurial activities of small- scale fish farmers in deriving income 
improvement and product sustainability in Central Java, Indonesia. Thesis submitted in fulfillment of the 
requirements for degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Business and Enterprise Swinburne University of 
Technology. Retrieved from http://researchbank.swinburne.edu.au/vita l/access/manager/Repository/swin:18, 
912. 
 
Okafor, Ch., & Mord, Ch. (2010). Women entrepreneurship development in Nigeria: The effect of nvironmental 
factors. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin. Economic SciencesSeries, LXII (4), 43-52. 
 
Govindasamy, T. (2010). Critical success factors of successful India entrepreneurs in the Tshwane metropolitan 
area. A research project, Gordon Institute of Business science, University of Pretoria, Master of Business 
Administration. Retrieved from http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd- 04032011-154248/ unrestricted/ 
dissertation.pdf. 
 



 چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي

 مهارت آموزي و اشتغال

 

 توسعه مالي و اشتغال زنان در ايران
 

 1 خيزران روستائي شلماني
 2 دكتر زهرا ميال  علمي

 3زينب غالمي 
 
 

 چكيده
 

از ديگر سو، امروزه بنگاههاي  داشته باشد. و توسعه كشور رشدرا در  تواند نقش مهمياشتغال زنان  به عنوان نيمي از سرمايه انساني هر جامعه اي مي
كارگيري  توان انتظار افزايش بهات مالي براي تسخير بازارها وجلب رضايت مشتريان در حال رقابت هستند. با گسترش توسعه مالي مياقتصادي و موسس

العات ي مالي ، به طور ويژه اشتغال زنان، در مطنيروي كار را داشت. با وجودي كه ادبيات مربوط به توسعه مالي افزايش يافته، پيوند بين اشتغال و توسعه
ي بين توسعه مالي و اشتغال هاي سري زماني موجود و در قالب برآورد مدل سنجي، رابطهمحدودي بررسي گرديده است. در اين راستا، با استفاده از داده

نرخ مشاركت زنان در ايران توان انتظار داشت كه توسعه مالي مي بهبودگيرد. نتايج حاكي از آن است كه با زنان در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي
از ديگر نتيجه پژوهش حاضر، اثرگذاري مثبت آموزش عالي بر اشتغال است كه با توجه به افزايش روزافزون فارغ التحصيالن دانشگاه، اين  يابد.افزايش 

زنان در بازار كار، از سرمايه فكري و  سازي جهت تسهيل حضورتواند باشد تا با سرمايه گذاري مناسب و زمينهگزاران ميخود هشداري براي سياست
  معنوي نيمي از نيروي بالقوه جامعه، استفاده بهتر نمايند.

 كليد واژگان: اشتغال زنان، توسعه مالي، ايران

                                                           
 kheyzaranrustaei@yahoo.com) 09113426812دانشگاه مازندران ( دكتري علوم اقتصاديدانشجوي  ١
 z.elmi@umz.ac.ir)  09112153929دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران ( ٢
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Abstract 
Women employment as half of human capital can play an important role in the economic growth and 
development of the country.  On the other hand, economic enterprises and financial institutes are competing to 
capture the market and attract customer satisfaction. Increasing labor force can be expected by expanding 
financial development. Although, the literature of financial economics has grown up, only a few studies analyzed 
financial development and employment nexus, In particular, the employment of women. In this regard, the aim 
of this study is to investigate the relationship between financial development and women employment in Iran 
economy, by utilizing available time series data and using the selected econometric model. Results imply that 
improving in financial development can be expected to increase female participation rate in Iran. 
 
Key words: Women employment, Financial Development, Iran 
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 مقدمه -1
، و اثرگذاري نقش  آنان بر متغيرهاي به عنوان نيمي از جمعيت فعال كشورامروزه مطالعات پيرامون موضوعات زنان، 

  يافته است.توجهي افزايشاجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي به طور قابل
 از يربناي توسعه شناخته شده است.به عنوان يكي از ابعاد توسعه يا به عبارتي ز، در جامعه مشاركت اقتصادي زنان    
است (گزارش سازمان بوده آنان مشاركت نرخ نيچنهم و كار بازار در زنان سهم شيافزا ر،ياخ دوران يهادهيپد ترينتوجهقابل
 2/50ز اي كه اين نرخ اگونه ). به2011ي آمريكا، ، وزارت كار ايالت متحده2010، 2، سازمان ملل متحد2010، 1المللي كاربين

  .)2010المللي كار، است (گزارش سازمان بين رسيده 2008درصد در سال  7/51به  1980درصد در سال 
برخالف مقدار نسبتا باالي مشاركت زنان، در بيشتر مناطق در حال توسعه، در منطقه خاورميانه و شمال افريقا وضعيت 

مانند زنِ در سنين كار، خارج از نيروي كار باقي مي 10نفر از  6از  در خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب آسيا بيشمتفاوت است. 
)ILO ،2010 رسد مي 2010درصد در سال  89/20به  1990درصد در سال  27/18). متوسط اين نرخ براي كشورهاي منا از

درصد  66/19و  65/17هاي مذكور باشد و در سالي در منطقه منا اين نرخ حتي كمتر ميو براي كشورهاي در حال توسعه
 ). 2012باشد (بانك جهاني، مي

توان چنين بر شمرد: ميزان نسبتا پايين هاي نيروي كار منطقه را ميعالوه بر پايين بودن مشاركت زنان، ساير مشخصه
مشاركت در كل جمعيت، دسترسي محدود به مشاغل درآمد زا، محدود شدن اشتغال غيركشاورزي به مشاغل بخش عمومي و 

تواند ناشي از برخي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از قبيل اقتصاد مبتني بر نفت ها ميقدان كامل از مشاغل. اين ويژگيف
هاي توسعه اي (كه تاكيد بر خوداتكايي به جاي يكپارچگي جهاني بر دارد)، سياستگرا و سرمايه(كه تاكيد بر فرايند توليد درون

 ). 1383الديني و رضوي، و معيارهاي فرهنگي مبتني بر مردساالري است (عالءدارد) و ساختار اجتماعي 
ي تعدادي از مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف به بررسي عوامل موثر بر مشاركت نيروي كار زنان بر اساس نظريه

ي انساني، افزايش حضور افزايش سرمايهاست. در اين مطالعات ي انساني تاكيد شدهاند كه در آن بر سرمايهنئوكالسيك پرداخته
، فريدي و 2007 6،اوالس و همكاران2004 5، اوانس و كلي2003 4، براتي2002 3تانسل(گردد كار را موجب مي زارزنان در با
. در كنار )1383ايرواني  ،1382عمادزاده  ،2012 10ميندين ،2010 9، كاستل و همكاران82010، اينس2009 7همكاران
هاي غيربازاري همانند ازدواج، انساني و آموزش كه بر ارزش بازاري مشاركت زنان در بازار كار اثرگذار هستند فعاليتي سرمايه

طالق، تعداد فرزندان و سن نيز بر حضور زنان در بازار كار اثرگذار است. به عنوان مثال، مكان زندگي بر مشاركت زنان معنادار 
). باروري و تعداد فرزندان از ديگر 1383، نوروزي 2007 1، نتولي2007 13، اجاز2005 12ي، ساك2005 11است ليزانيلر و بهاتي

                                                           
1 International Labour Organization (ILO) 
2 United Nation 
3 Tansel 
4 Bratti 
5 Evans& Kelley 
6 Euwals et al. 
7 Faridi et al. 
8 Ince 
9 Castel et al. 
10 Mainddin 
11 Lisaniler and Bhatti 
12 Sackey 
13 Ejaz 
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، 2008 3، كانترراس و پالزا2007 2كننده مشاركت بازار كار است كه در مطالعات آرانگو و پوساداعوامل غيربازاري تعيين
اند. رشد اقتصادي ) مورد بررسي قرار گرفته3138، ميرزايي 2011 6ببالي ،2011 5، جاو و لي2009 4خانخان و تسنيمعلي

)، صادقي و عماد زاده 2009( 8، مونچ و ويجنبرگن2008 7اي در نرخ مشاركت زنان دارد (لينكو و آرنولدنفش تعيين كننده
اوانس و  ،2009 9، عزيز2007نتولي (است ها، اثرگذاري ازدواج و طالق مورد مطالعه قرار گرفتهاي از پژوهش). در پاره1383
 ). 2011كلي 

. ادبيات مربوط به توسعه مالي به باشدتوسعه مالي  تواندعوامل اثرگذار بر نرخ مشاركت زنان، ميديگردر كنار عوامل ياد شده، 
ي مالي و رشد اقتصادي به عنوان موضوعي مهم مورد ي بين توسعهطور عمده در حوزه رشد اقتصادي عنوان شده است. رابطه

)، مك 1969( 11)، گلد اسميت1912( 10دانان قرار گرفته است. مطالعات پيشگام پيرامون اين موضوع از شومپيتربحث اقتصاد
پردازان، كه آغازش ). تعدادي از نظريه2005، 14گيرد (ارشد خان و همكاران) سرچشمه مي1973( 13) و شاو1973( 12كينون

هاي بهتر عه مالي بر رشد اقتصادي از طريق شناسايي فرصتگردد، به نقش توسبه حدود يك قرن پيش توسط شومپيتر برمي
پذيري تأكيد آوري و بهبود ريسكانداز، افزايش نوآوري در فنپس هاي غيرمولد، تحركگذاري،  كاهش داراييبراي سرمايه

 ). 1998، 15اند (راجان و زينگالسكرده
هاي بيمه) و بازارهاي مالي (از جمله بازارهاي سهام، و شركت هادهند كه مؤسسات مالي (مانند بانكشواهد زيادي نشان مي

). به 2005، 17اند. (لوين) نقش بسزايي در كاهش فقر، توسعه و ثبات اقتصادي داشته16بازار اوراق قرضه و بازارهاي مشتقه
كنند، به تخصيص ر را شناسايي ميتانداز اميدواركنندههاي با چشمگيرندگان را غربال و شركتها وامعنوان مثال زماني كه بانك

كنند. گام ديگر در ترويج توسعه اقتصادي زماني است كه ميتر كمك هاي اقتصادي و رشد سريعموثرتر منابع، گسترش فرصت
امي دارد؛ اما هنگهاي نويدبخش به تحرك وا ميگذاري در پروژهانداز خانوار را براي سرمايهها و بازارهاي اوراق قرضه پسبانك

شود ثباتي اقتصادي ميها و بيكه سيستم مالي در انجام اين وظيفه، ضعيف عمل كند، منجر به محدود كردن رشد و فرصت
 ). 2013، 18(چيهك و همكاران

شود، اما ادبيات نياز رشد اقتصادي در نظر گرفته مياست و به عنوان پيش 19هر چند اشتغال يك متغير پيش ادواري
كه براي رشد شكل گرفته، براي اشتغال به وجود نيامده است. با توجه به گسترش بحث توسعه مالي در  اقتصادي همانگونه

                                                                                                                                                                                     
1 Ntuli 
2 Arango and Posada 
3 Contreras and Plaza 
4 Ali Khan and Tasnim Khan   
5 Jao and Li 
6 Bbaale 
7 Lincove and Arnold 
8 Münch & Wijnbergen 
9 Aziz 
10 Schumpeter 
11 Goldsmith 
12 Mckinnon 
13 Shaw 
14 Arshad Khan et al. 
15 Rajan and Zingales 
16 Derivative markets 
17 Levin 
18 Čihák et al. 
19 pro-cyclical 
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هاي اخير و اهميت اثر آن بر رشد اقتصادي و تاثير رشد بر اشتغال، كمتر به رابطه بين توسعه مالي و اشتغال توجه دهه
 ايران چگونه است؟ زنان اثر توسعه مالي بر اشتغال است. اين مطالعه بر آن است كه به اين پرسش پاسخ دهد كهشده
 
 مباني نظري و پيشينه تحقيق -2

تحقيقات حاضر فصل مشترك دو جريان ادبياتي است. اولين آن، به عوامل مالي تقاضاي كار و دومي به تعامل بين سيستم 
 پردازد.هاي بازار كار ميمالي و نهاده

 عوامل مالي تقاضاي نيروي كار -2-1
ها و عدم تقارن قرار دارد كه بازار ناقص، تعديل هزينه 1ابستگي تقاضاي نيروي كار به عوامل مالي در متن ديدگاه نئوكينزينو

) نشان دادند كه 2002( 3) و آرنولد1993( 2كنند. گرين والد و استيگليتزوكار بازي مياطالعات نقش مهمي در نوسانات كسب
گردد. بنابراين ها مياطالعات باعث وابستگي تقاضاي نيروي كار بنگاه به موقعيت ترازنامه آن هاي ناشي از عدم تقارنمحدوديت

 كند.ها، نوسان ميي بنگاهاشتغال در راستاي فشارهاي مالي مواجه شده
 4شارپ است.از لحاظ تجربي، در اين ديدگاه، به عوامل مالي تقاضاي نيروي كار نسبت به تقاضاي سرمايه توجه كمتري شده

شان افزايش 5ها به فروش در آمريكا، با توجه به نسبت قدرت نفوذ) به اين نتيجه رسيد كه حساسيت تقاضاي كار بنگاه1994(
كنند كه اشتغال با نسبت ) بيان مي1991( 6هاي بريتانيايي، نيكل و وادوانيهاي بنگاهي دادهيابد. با استفاده از مجموعهمي

دهند كه ) نشان مي1999( 7يابد. نيكل و نيكوليتساسشان افزايش مييابد و با سرمايه بازاريهش ميها كاقدرت نفوذ بنگاه
) به نتايج مشابهي براي 2008( 9يابد. بنيتو و هرناندوكاهش مي 8اي به جريان وجوه نقداشتغال همچنين با نسبت پرداخت بهره

رسد كه در نظر گرفتن هر دوي سرمايه و تقاضاي اين نتيجه مي ) به2006( 10يابند. كاگسهاي اسپانيايي دست ميشركت
 سنتي و مرسوم از سرمايه ثابت است.  Qتر از برآورد مدل نيروي كار در برآورد محدوديت مالي، مناسب

را تحت ها، اشتغال شان بر تشكيل بنگاهپردازند كه از طريق اثرگذارياي ميبرخي از مطالعات ديگر به بررسي عوامل مالي
ها براي هاي مالي براي اشتغال مضر است زيرا اين محدويت) محدوديت2001( 11دهد. براساس پژوهش آصم اوغلوتأثير قرار مي
شود. وي معتقد است كه از ي شغل هستند مانع محسوب مياي ايجادكنندههاي نوآور جديد كه به طور ويژهظهور شركت

ه تأمين مالي خارجي در اروپا نسبت به ايالت متحده بيشتر است. نويسنده استدالل ها بوابستگي نرخ اشتغال بنگاه 1960
) و فكس و 2002( 13)، بلكي، فن و فوستر2000( 12تر سيستم مالي در اروپاست. بلكي و فنكند كه اين به دليل قوانين قويمي

هاي اقتصاد كالن، نشان و نظري در دادهشوند. تحقيقات تجربي متمركز مي 15پذيرگذاري ريسك) بر سرمايه2003( 14فوكس
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هاي جديد خواهد بود كه متعاقب آن اشتغال متضرر گذاري پرمخاطره مانع از ظهور شركتكه توسعه ناكافي سرمايه دهدمي
 شود.مي
 
 اثر متقابل سيستم مالي و نهادهاي بازار كار -2-2

 1رسند. در پژوهش رندوني كار به عنوان جايگزين به نظر ميدر ادبيات اقتصادي، توسعه مالي و مقررات زدايي بازار نيرو
ها هاي استخدام به نفع اشتغال است. همچنين توسعه مالي ايجاد مشاغل را ترويج و به بنگاه)، اخراج نكردن و هزينه2000(

ي استخدامي به منابع داخلي، هادهد. با وابستگي كمتر سياستمي 2نامهها را با انتشار ضمانتي تأمين مالي اين هزينهاجازه
تواند توسط انتشار هاي تعديل بازار كار ميكنند. از آنجا كه هزينهها به سرعت، سطح اشتغال خود را تعديل ميبنگاه

دهد. به صورت متقارن، اگر هاي تعديل، كارايي را كاهش مينامه تأمين مالي شود، اگر توسعه مالي باال باشد، رفع هزينهضمانت
كند. حمايت شديد از نيروي كار پذير باشد، دسترسي به منابع خارجي تأثير كمتري بر اشتغال ايجاد ميار كار كامال انعطافباز

را تسخير كنند. همين تسخير درآمد، نرخ بازگشت پروژه  3ي كارآفريندهد تا كارگران تا حدي درآمد حاصل از پروژهاجازه مي
تواند شغلي ايجاد كند و رو، بنگاه نميدهد. از اينكنندگان مالي كاهش مييف شده توسط تاميني تعري كمينهرا به زير آستانه

شود. اما بيكاري به صورت مكانيكي محدود خواهد شد چرا كه آن با كاهشِ حمايت نيروي كار و هيچ كارگري استخدام نمي
شود. با اين حال اگر بنگاه از لحاظ مالي محدود مالي مهار مي كنندگاني تاميني باالتر از آستانهافزايشِ در نرخ بازده پروژه

پذير است، هيچ بيكاري افتد. در نتيجه، زماني كه بازار كار انعطافتر و بازگشت به اشتغال به تعويق ميشود، تعديل آهسته
، بازگشت به اشتغال بالفاصله فايده است؛ و زماني كه سيستم مالي بدون اصطكاك استوجود نداشته و مقررات زدايي مالي بي

 ). 2000و مقررات زدايي بازار كار منافع را از بين خواهد برد (بلكي و فن، 
) 2002( 4شوند. كسكال و استنباخاپذيري بازار كار به عنوان مكمل ديده ميدر دسته دوم آثار، مقررات زدايي مالي و انعطاف

ها و سهم سود بنگاه 5زنياي چانهپردازند كه كارگران توسط دستمزد پايهمي سازي اثر كاهش رقابت بانكي در اقتصاديبه مدل
اي را  به دنبال دارد كه شود، اين، افزايش نرخ بهرهيابند. زماني كه سياست استخدام بنگاه با استقراض تأمين مالي ميارتقا مي

شان را زني كمتر بر دستمزد پايهينه استخدام و چانهشود. اما كارگران افزايش هزبا كاهش رقابت بانكي مانع از اشتغال مي
شود. در موردي خالف اين حالت، اثر ها قدرتمند هستند، اين اثر تعديل است كه حاكم ميسازند. هنگامي كه اتحاديهدروني مي

ازي مالي اشتغال را ترويج شود. آزادساوليه غالب است. بنابراين، نقصان در بخش بانكي منجر به اثر منفي اختالف بازار كار مي
شود اگر بازار كار به شدت كنترل تبديل مي 6پذير باشد و آن به ضد توليددهد تنها در صورتي كه بازار كار بسيار انعطافمي

 شده باشد. 
 توانند بههاي نهادي همچنين ميپردازند با نشان دادن اين كه مكمل) به تقويت بحث مذكور مي2006( 7امبل و ارنست

 8ي واسمر و ويلها، دو اثر مخالف دخيل هستند. در يك طرف، همانند مطالعههاي تعديل اعمال شوند. در مدل آنسياست
ها و كارگران به آساني دهد: بنگاههاي تطبيق عوامل را كاهش مي) آزادسازي بازار، نقدينگي را بهبود بخشيده و هزينه2004(

تر باعث كاهش ها در بازار اعتباري. از سوي ديگر، رقابت قويها و بانكهمان خوبيِ بنگاه يابند بهبيشتري در بازار تطبيق مي
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شود: مقررات زدايي از بازار كار تالش كارگران را كاهش هاي خاص ميگذاري در داراييها براي سرمايهاجاره عوامل و تطميع آن
كه مقررات زدايي بازار محصول نوآوري ا را متوقف ساخته درحاليهپذيري بازار اعتباري شدت نظارت بر بانكدهد. انعطافمي

گردد كه منبعي براي اشتغال است. تقابل اين دو تر دارايي ميوري پاييندهد، كه منجر به بهرهها را كاهش ميي بنگاهشدهخلق
پذيري بازار كار داللت بر اين دارد كه افت فتر از رفتار عامالنِ وابسته به يكديگر است. به عنوان مثال، انعطااثر مخالف پيچيده

ها سودآوري كمتري به همراه دارد، ها از طريق كاهش تالش كارگران است. از اين رو نظارت تحت كنترل بانكوري بنگاهبهره
هاي متعدد ختم لوانفعاالت نهايتاً به تعادها و نقدينگي در بازار اعتباري است. تمام اين فعلكه پيامد آن كاهش تعداد بانك

گونه اين "1تعادل چسبنده"كه در نقدينگي بازار محصول و كار بسيار باالست درحالي "پذيرتعادل انعطاف"شود. در مي
هاي ها به سياستدهند كه اين تعادل) نشان مي2006سازي عددي، امبل و ارنست (گيري از شبيهباشد و كم است. با بهرهنمي

 شود.دهد. در مقابل، در اقتصاد چسبنده، عملكرد اشتغال با تقويت موانع زياد ميمتفاوت واكنش نشان مي ايآزادسازي به گونه
 روش شناسي -3
 توصيف داده -3-1

ها از سايت مركز گيرد. دادهمورد استفاده قرار مي 1389تا  1359هاي هاي سري زماني ايران طي سالدر مقاله حاضر، داده
 شود.اصلي اين مطالعه بررسي مي هايدر ادامه متغير اند.شدهيگردآور 2بانك جهانيركزي ايران و آمار ايران، بانك م

  نرخ مشاركت زنان -1
متغير وابسته الگو است. نرخ مشاركت نيروي كار، درصدي از جمعيت در سن كار در اقتصاد بوده كه يا در شاركت زنان منرخ 

گردد. افرادي كه در اين ساله اطالق مي 16-64يت در سن كار معموأل به افراد حال كار و يا در جستجوي آن هستند. جمع
-سال كه بازنشسته شده 64دار، سربازان و افراد زير آموزان، افراد خانهشوند، دانشگروه سني به عنوان نيروي كار محسوب نمي

 ). 2010،  3باشند (ينيلمز و ايسيكلياند، مي
را منعكس  4ر از هر دو تغييرِ اشتغال و بيكاري است. اين نرخ تغييرات جمعيت شناسي و رفتارينرخ مشاركت نيروي كار متاث

هاي سني مختلف در بازار كار است. شكاف جنسيتي نرخ ي افزايش يا كاهش بسيار مهم مشاركت گروهدهندهكند كه نشانمي
يافت. كاهش نرخ مشاركت مردان در تمام مناطق  كاهش  1/26به  9/27از  1990ي در دههمشاركت نيروي كار سطح جهاني 

، اين فاصله با كاهش مساوي 2012و  2002هاي ي گذشته، بين سالتر از نرخ مشاركت زنان است. با اين حال، در دههسريع
ن نرخ مشاركت زنان و مردان، ثابت باقي مانده است. سه دليل گسترده براي كاهش نرخ مشاركت ذكر شده است. مهمترين آ

شود. شكاف مشاركت عنوان مي 6تر اشاره دارد. دو دليل ديگر افزايش سن و اثر كارگر نااميدجوان 5آموزش براي گروه سني
كرده، به ويژه در كشورهاي در حال . همگام با افزايش زنان تحصيلشودايجاد ميبه دليل دو تحول متضاد نيروي كار زنان 

دهد. را به آنان ميوري باالتر كسب سود كامل از بهرهدرآمد و ي كه اين اجازه ابديافزايش ميتوسعه، نرخ مشاركت آنان 
زنان  رباين هزينه كند كه هاي ديگري را در سيستم اموزشي ايجاد ميزمان، آموزش عالي براي زنان بزرگسال، هزينههم

 . -اهش كلي مشاركت زنان در برخي مناطقحتي ك -دهداين نرخ مشاركت زنان جوان را كاهش ميگردد. اعمال ميتر جوان
هاي اخير شكاف نرخ مشاركت زنان در بازار كار افزايش و مشاركت مردان كاهش يافته است. عليرغم افزايش طي دههنرخ 

، 1980مشاركت هنوز تفاوت زيادي با نرخ مشاركت مردان دارد. به گونه اي كه نرخ مشاركت زنان در سطح جهاني در سال 
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يافت. كاهش  2008درصد در سال  51,7درصد رسيد؛ اما پس از آن اين نرخ به  2/52به  1990صد بود كه در سال در 2/50
، ILOرسيد (گزارش  2008درصد در سال  7/77به  1980درصد در سال  2/82نرخ مشاركت مردان با كاهش همراه بود كه از 

 گردد.مشاهده مي 1اين شكاف جنسيتي در نمودار ). 2010

 : نرخ مشاركت زنان و مردان در سطح جهاني1 شكل

 
 تعداد كشورها) n( 2012، ويرايش ششم، به روز رساني در  جوالي ILOمنبع: 

ها در بين كمترين و حرفه زنان در حال افزايش است، با اين حال، آندر خاورميانه و شمال آفريقا نرخ مشاركت و سهم 
گيري كم نيمي از منابع انساني دليلي براي طح جهان باقي ماندند. با توجه به ضرورت دنياي جهاني شده، بهرهكوچكترين در س

هاي متمايز خود هاي اقتصاد جهاني با ويژگيبا بازسازي اقتصادي و چالش )1(شمال افريقا و خاورميانه نگراني است. منطقه منا
شورهاي اين ناحيه از قبيل الجزاير، ايران، عراق، ليبي، عربستان صعودي و ها، محوريت نفت كمواجه است. يكي از ويژگي

شود كه از كمترين ميزان مشاركت كشورهاي حوزه خليج فارس است. ديگر ويژگي متمايز به ساختار نيروي كار زنان مربوط مي
اي و سي است. اقتصاد نفت منطقههر دوي فرهنگ و اقتصاد سياي نسبت به ساير مناطق برخوردار است. اين خصوصيت نتيجه

هاي دولت از كشورهاي خاص به توضيح الگوهاي جايگاهش در اقتصاد جهاني، به همراه منافع، استراتژي توسعه و سياست
  )2002كند (مقدم، اشتغال و عدم اشتغال زنان منطقه كمك مي

                                                           
1 MENA (Middle East and North Africa) 
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 2010سني،  : نرخ مشاركت زنان به تفكيك قاره و گروه2 شكل

 
 ILO ،2012منبع: 

قابل  2دارا بودن كمترين ميزان مشاركت زنان خاورميانه و شمال افريقا به تفكيك قاره و گروه سني به وضوح در شكل 
 مشاهده است.

، نرخ مشاركت زنان ايراني در كنار زنان منطقه خاورميانه و شمال افريقا، براي مقايسه بهتر به تصوير 3در شكل  
تر از سطح كشورهاي منطقه و به تبع داراي شكاف عميقي از سطوح جهاني است. ده است. نرخ مشاركت زنان ايران پاييندرآم

الجزاير، ارمنستان، قبرس، مصر،  16ي خاورميانه، ميانگين نرخ هاي شانزده كشور شامل در اين نمودار، نرخ مشاركت منطقه
باشد. كمترين ي عربي و يمن ميستان سعودي، سوريه، تونس، تركيه، امارت متحدهايران، عراق، اردن، كويت، مراكش، قطر، عرب

 2009شود. در سال درصد مربوط مي 60درصد و بيشترين آن به ارمنستان با  8به اردن با  1990نرخ مشاركت زنان در سال 
هاي ركت را دارا بودند. در طي سالدرصد به ترتيب كمترين و بيشترين نرخ مشا 1/69درصد و ارمنستان با  6/14عراق با 
ي منطقه را به خود اختصاص ترين رتبهدرصد است كه پايين 10نرخ مشاركت زنان ايراني حدود  1997تا  1993سالهاي 

رسد كه عليرغم افزايش اين چند درصد، در جايگاه سيزدهم از شانزده درصد مي 16اين نرخ به حدود  2010دهد. در سال مي
 گيرد. ميكشور قرار 
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 سال) 15(مشاركت باالي  خاورميانه و شمال افريقا -ايراننرخ مشاركت زنان : 3 شكل

 

بيكاري افزاش يافت كه دليل آن را 1355-65ي در دهههاي بازار كار ايران ميزان پايين مشاركت زنان است. يكي از مشخصه
آنها در اثر جنگ تحميلي، كمبود مواد ها يا ويراني اثر تعطيل شدن برخي از كارخانه توان در كاهش تقاضاي نيروي كار درمي

به دليل رونق نسبي  1365-75ي اوليه و قطعات يدكي و ركود صنايع دستي به ويژه قالي بافي دانست، در حالي كه در دهه
افت و از تعداد بيكاران كاسته شد (مهاجراني، اقتصاد و تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت و خدمات، ميزان شاغلين افزايش ي

يابد. ساختار جمعيتي تحت تاثير تغيير نرخ ي بعد، تعداد افراد شاغل به دليل ساختار جمعيتي افزايش مي). در دهه1377
، سطح 1355-65ي باروري و ميزان مرگ و مير است. به دليل تغييرات فرهنگي ناشي از انقالب اسالمي و جنگ در دهه

ي ي دههساله 20-29رسد. متولدين دهه مذكور جمعيت به باالترين ميزان خود مي 1365باروري افزايش يافت و در سال 
اند. از ديگر عامل موثر بر رشد اند كه قسمتي از آنان وارد بازار كار شدهدهند كه به سن كار رسيدهرا تشكيل مي 85-1375

 صيل بيشتر به بازار كار است.التحنيروي كار در اين دهه، ورود فارغ
هاي اغازين انقالب و شروع جنگ تحميلي، فضاي حاكم بر دوران، تغيير نگرش ، ركود اقتصادي سال1355-1365ي در دوره

ها منجر به كاهش اشتغال و جامعه نسبت به كار زنان خارج از خانه و معيارهاي مرد ساالرانه جهت تعيين نوع و حرفه شغل
اي قوانين جديد و محدود كننده همانند كسب اجازه زنان از همسرانشان براي كار كردن، ي زنان گرديد. وضع پارهافزايش بيكار

توان اشاره كرد جدا كردن هايي كه ميايجاد كسب و كار جديد و مسافرت به كاهش مشاركت زنان كمك كرد. از ديگر محدويت
 محل كار زنان و مردان در برخي مشاغل بود.

هاي زنان در شود. در موارد ديگر فعاليتمانع از پيشرفت زنان در افزايش مهارت و دانش ميمحل كار زنان و مردان  يجداي
ها است. به عنوان مثال، در مناطق شهري مشاغل مربوط به اي در امتداد نقش سنتي آنمشاغلي متمركز شده كه به گونه

 ). 1383رزي، بافندگي بيشتر مورد توجه است (عالءالديني و رضوي، آموزش و بهداشت و در مناطق روستايي مشاغل كشاو
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هاي مهار رشد جمعيت، وضع قوانين و مقررات موافق با افزايش زاد و حداقل سن ازدواج، متوقف شدن سياستلغو قانون  
پيرامون كار زنان در گرديد، منجر به تغيير نگرش  1355-1365ولد، كه سبب افزايش نرخ باروري و نرخ رشد جمعيت در دهه 

هاي هاي خاص در جامعه و خانواده فرهنگ مردساالري تاكيد بر فعاليتها و نگرشبيرون از منزل شد و همچنين تقويت سنت
-)، اما با اتمام جنگ و شروع دوران بازسازي و سرمايه1380هاي غيراقتصادي زنان، افزايش يافت (نوروزي، داري و نقشخانه

نشان  1هاي مختلف در جدول يابد. ميزان نرخ مشاركت زنان در دههنرخ مشاركت زنان اندكي افزايش ميهاي مجدد گذاري
 تري برخوردارند.داده شده است كه نسبت به همتايان خود در بازار كار از ميزان مشاركت بسيار پايين

 (درصد)   : نرخ مشاركت اقتصادي1 جدول

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال
 36,9 39,4 35,3 39 42,6 45,9 47,5 كل

 60,7 65,1 60,8 68,4 70,8 77 83,9 مردان
 12,6 12,4 9,1 8,2 12,9 12,5 9,2 زنان

 ، مركز امار ايران90-1335هاي سال براي مسكن و نفوس عمومي سرشماريهاي اطالعاتمنبع: 

زنان با محدوديت تنوع شغلي مواجه اينكه  ايه و اعتبار و دسترسي كمتر زنان به سرم عالوه بر قوانين و مسايل فرهنگي،
 . تواند باشدف از ديگر عوامل كاهش نرخ مشاركت زنان ميهستند
بافي)، آموزش، هاي عمده فعاليت زنان در جوامع شهري و روستايي، شامل كشاورزي، توليد منسوجات ( بيشتر قاليبخش

 .بهداشت و مددكاري اجتماعي است
هاي دستي هاي مرتبط با كارهاي خانگي، مهارتها و تجربهاي مثبت مانند: ماهيت مراقبتي داشتن، مهارتكليشه پنج ويژگي

شود در برخي مشاغل مانند: پرستاري، تر، سبب مناسبتر بودن زنان بر مردان ميو صداقت بيشتر و زيبايي ظاهري مناسب
نويسي، كتابداري، فروشندگي، حسابداري و .... اين پنج ويژگي نپزشكي، آموزگاري، مستخدمي، آشپزي، آرايشگري، ماشي

ميلي به سرپرستي و نظارت ديگران، قدرت بدني ي منفي از قبيل: بياي در انتخاب دخالت دارند. پنج خصوصيت كليشهكليشه
آميز و استفاده از كارهاي مخاطره رغبتي در رويارويي باپايين، توانايي كمتر در علوم و رياضيات، اشتياق كمتر براي مسافرت، بي

نيروي بدني روي پذيرش زنان براي انواع مشاغل اثرگذار است. اين عوامل منفي موجب مردانه گشتن مشاغلي مثل: مديريت، 
نشاني، افسر پليس و كارفرمايي، هيأت رييسه دولت، معماري، مهندسي، علوم فيزيكي و رياضي، افسر هواپيما و كشتي، آتش

 ).1998، 1گردد (آنكرمنيتي ميگارد ا
 شاخص توسعه مالي -

، تر ، در اثر امور مالي فراوانرا  هاي جديدورود واسطه لف است و چند شكل دارد. آزادسازيتوسعه مالي ناشي از منابع مخت
ا در اعطاي وام و اصالحات قانوني ممكن است منجر به حمايت سهامدار يا بستانكار شود كه مخاطرات اخالقي ر سازد.ميسر مي

ها در گذاري بانكشود. سرمايهها كاسته مييجه از تضاد مالي شركتيا در تأمين حقوق صاحبان سهام كاهش دهد، در نت
ي اين موارد، توسعه مالي تمايل به افزايش ي مشابه را در پي داشته باشد. در همهتواند نتيجهغربالگري يا نظارت بهتر مي

ي كاراتر و با تخصيص سرمايه. توسعه مالي همچنين دارد هاي نوپا، گسترش و تسهيل تجارتهاي خارجي در دسترسبودجه
 تواند به رشد كمك كند. تر و در نهايت با تقويت توليد كل، ميهاي اميدواركنندههدايت منابع بيشتر به پروژه

                                                           
1 Anker 



 چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي

 مهارت آموزي و اشتغال

 

تواند رشد بيكاري را نخست، در اصل، توسعه مالي ميدر ديگر سوي، بايد اثرات ديگر توسعه مالي را هم مد نظر قرار داد. 
بر و در نتيجه هاي سرمايهآوريگذاري در فنها توان سرمايههاي تامين مالي ممكن است به بنگاهمحدويت كاهشتوليد كند: 

نشان ي توسعه مالي و اشتغال شواهد تجربي از رابطهرا  شود. ايناما عدم اشتغال  وريفقط افزايش بهرهباعث بسط توليد، 
 .دهدمي

ها  و بازارهاي كه در تمام سطوح اتفاق افتد، نيست: واسطهتغال شود، امكان آندوم، حتي اگر توسعه مالي سبب افزايش اش
تأمين مالي بيشتر به  رندگان و بازندگان تخصيص دهند، اختصاصها بايد منابع را بين بشوند، آنتر ميبرگزيدهمالي كارآمدتر 
. گيرد، صورت ميحتي ممكن است تعطيل شوند به كساني كه رو هم رفته ،كمتر تامين مالي و هاي سودآورصنايع و بنگاه

ي از قبل مشخص توسعه مالي ممكن است اهميت و فراواني تخصيص مجدد كار را در صنايع افزايش دهد. اما اين نتيجه
ي هقادر به ارائاند هاي نقدينگي زيان ديدههايي كه از شوكبه بنگاهتوسعه يافته ار هاي مالي بسيجا كه واسطهنيست، از آن

  ند.نكبه ايجاد ثبات در اشتغال و توليد كمك مي همچنينند و هستهاي مالي بيشتر كمك
عملكرد  كند در حالي كهمعرفي مي به عنوان يك دستگاه كارآمد براي تخصيص منابع را سوم، ادبيات حاضر سيستم مالي

جاي مكانيزم بهت كه بازارهاي مالي ممكن است رويدادهاي اخير يادآور آن اسنقصي دور است. از يكنواختي و بي واقعي آن
 . دشون خودشان منبع ريسك عمل كرده و قيمت

 روش تحقيق -3-2
ي تحقيق كه اثرگذاري ) به برآورد فرضيه1OLS) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي (1در اين مطالعه، معادله (

 شود. هاي الزم ارائه ميهاي مختلف، نتايج و پيشنهادانجام آزمونپردازد.  پس از مثبت توسعه مالي بر اشتغال است، مي

1 2
L c FD X �� �� � � �  

ضرايب  و  عرض از مبدا،  Cشاخص توسعه مالي است.  FDمتغير وابسته كه تعداد نيروي شاغل و  Lكه در آن، 
 گردد:متغيرهاي مستقل در ادامه معرفي مي جمله خطاست. اشند و بمتغيرهاي الگو مي

   عمق مالي:
به توليد ناخالص داخلي جاري، معيار رايجي براي سنجش عمق سيستم مالي و اندازه ) M2( نسبت نقدينگي -شاخص اول 

لي و مقياس عمومي سنجش گيري عمق ماترين شاخصي است كه براي اندازهاين شاخص، قديميگري مالي است. بخش واسطه
تواند بيانگر درجه كارايي بخش مالي ). اين شاخص نمي1392توسعه مالي مورد استفاده قرار گرفته است (اسدي و همكاران، 

  ).2000، 2باشد (لوين و همكاران
الص داخلي (سپرده هاي بلند مدت + حجم نقدينگي) به توليد ناخ M3 مورد استفاده براي عمق مالي، نسبت  شاخص دوم

 است.
بر ايجاد اشتغال، توليد ناخالص داخلي است. لگاريتم توليد ناخالص  اثرگذاراز متغيرهاي  لگاريتم توليد ناخالص داخلي:

دهد كه رشد توليد منجر به ايجاد اشتغال شود. شدت اشتغال باال نشان ميي رشد در نظر گرفته ميداخلي يكي از نماينده
دارد كه ارتباط ضعيفي بين رشد و اشتغال وجود دارد (بهبود كه مقدار پايين اشتغال بيان مييحالدرشود ي ميتوجهقابل

ي بين رشد و اشتغال را محدود كند. بنابراين وري باالتر ممكن است رابطهاند كه رشد بهرهبيكاري). برخي ديگر نشان داده

                                                           
1 Ordinary Least Squares 
2 Levine et al. 
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يد براي ايجاد شغل باالتر باشد. هنگامي كه توليد ناخالص داخلي از يابد، رشد اقتصادي باوري افزايش ميهنگامي كه رشد بهره
 ).2005، 1ي كافي باالست كه شغل ايجاد كند (سيفريدكند، رشد اقتصادي به اندازهتر رشد ميحالت بالقوه خود سريع

ها از ت. اين داده) اسTER( زنان عاليهاي آموزش متغير مورد نظر براي سرمايه انساني متوسط سال سرمايه انساني:
لي در مقاطع زماني پنج -) اخذ شده است. محاسبات روش بارو2011هاي بانك جهاني، (داده 2لي-ي باروشدهروش محاسبه

-مورد استفاده بوده 2010و  2005، 2000، 1995، 1990، 1985، 1980هاياند كه در اين پژوهش آمار سالساله برآورد شده
نيز  2005-2010و  2000-2005، 1995-2000، 1990-1995، 1985-1990، 1980-1985بينهاي مياني اند. براي سال

).  1383پور، اند (مجتهد و جواديشدههاي مياني بر اساس آن تكميلهاي سالمتوسط نرخ رشد متغير مذكور محاسبه و داده
شود. در نتيجه ي نيروي كار ماهر ميعرضهوري نيروي كار را افزايش داده و موجب افزايش افزايش در ميزان تحصيالت بهره

 انتظار بر اين است كه با افزايش سطوح تحصيلي ميزان اشتغال افزايش يابد.
اين شاخص از مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي  ):OPEمتغير ساختاري مانند درجه آزادي تجاري (

 تركيب كاالهاي صادراتي و وارداتي بستگي دارد. گردد. تاثير اين متغير بر روي اشتغال بهمحاسبه مي
مشاركت نيروي كار زنان اغلب با كاهش ميزان باروري آنان ارتباط دارد. فرزندان كمتر باعث كاهش زمان  نرخ باروري:

ن دو ي بين ايرود كه افزايش باروري به كاهش نرخ مشاركت زنان منجر شده و رابطهشوند. انتظار ميصرف شده در خانه مي
 ). 1392علمي و روستايي، (نرخ منفي باشد 

مختلف بر ميزان اشتغال اثرگذار  به دو گونه يش مخارج دولت افزا نسبت مخارج مصرفي دولت به توليد ناخالص داخلي:
ين رابطه مثبت بتواند زمينه ساز افزايش اشتغال گردد. اعمال سياست انبساطي مالي، با بيشتر شدن مخارج دولت، مي. است

از سوي ديگر، افزايش مخارج دولت و گسترده تر ). 1392افزايش مخارج دولت و اشتغال قابل انتظار است  (فوالدي و ستايش، 
كند كه با شدن بخش دولتي، منابع در دسترس بخش خصوصي را محدود ساخته و زمينه براي حضور اين بخش را كم مي

رابطه ي منفي بين باال رفتن مخارج دولتي و اشتغال  يك توان داشت.يكاهش سرمايه گذاري، انتظار كاهش اشتغال را م
 ).2010، 3توان متصور شد (جوودمي

تواند و از سوي ديگر، مي باشد داشتهبر مشاركت زنان  كنندهوسيمأتواند اثر دلسرد و از يك سو مي )UNE( نرخ بيكاري
ي خود به دليل بيكاري همسر، تحريك كند كه ي خانوادهز دست دادهزنان را براي پيوستن به بازار كار براي جبران درآمد ا

). برخي شواهد حاكي از آن هستند كه در اغلب مناطق، با افزايش 2003، 4جاموتشود (اثر كارگر اضافي ناميده مي اصطالحاً
سط كارفرما از بازار كار خارج نرخ بيكاري اثر منفي عدم تشويق كارگر بر اثر كارگر اضافي مسلط بوده و اولين گروهي كه تو

 ). 1392علمي و روستايي، (رود كه با افزايش نرخ بيكاري، نرخ مشاركت زنان كاهش يابد انتظار مي گردند زنان هستند.مي
هاي مالياتي، اندازه خانوار، ميزان درآمد، تعداد فرزندان، سطح سواد والدين و شوهر، عوامل تأثيرگذار ديگري از جمله سياست

 شود.پوشي ميها چشمها، از آني زندگي، مذهب و ... در نرخ مشاركت زنان دخيل است كه با توجه به فقدان اين دادهمنطقه

                                                           
1 Seyfried 
2 Barro and Lee 
3  Jude 
4 Jaumotte 
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 برآورد الگو -4

) استفاده شده ADF1يافته (فولر تعميم–براي بررسي پايداري متغيرهاي موجود در الگوي تحقيق حاضر، از آزمون ديكي
نتايج حاصل از است. براساس  ناماناداراي ريشه واحد و  مورد نظرون بيانگر اين است كه سري زماني صفر اين آزم فرضيه است.

همچنين  د.نباشميمانا  در سطحشود و متغيرهاي مهم ي واحد رد ميي صفر مبني بر وجود ريشهفرضيه ،آزمون ريشه واحد
گر مانايي گروه متغيرها در انجام گرفت كه نشان (LLC) 3و لوين، لين و چو (IPS) 2آزمون ريشه واحد ايم، پسران و شين

  ).2است (جدول سطح بوده
 ي واحد گروه متغيرها: نتايج آزمون ريشه2جدول 

 سطح احتمال آماره آزمون
 0,0001 -3,79 ايم، پسران و شين

 0,06 -1,5 لوين، لين و چو
رنجر بر پسماند مدل برآوردي، انجام گرفت كه بيانگر عدم ريشه ي يا عدم آن، آزمون مانايي انگل گخود انباشتگبراي تعيين 
 گزارش شده است. 4ورد در جدول ي حاصل از برآنتيجه واحد آن است.

 برآورد الگو: نتايج 4جدول 

 سطح احتمال آماره ضرايب متغير
 0,02 -2,48 -0,508 عرض از مبدا
 M2 (9,33 0,59 0,55(شاخص اولعمق مالي: 

 M3 (0,004 3,70 0,0012عمق مالي: شاخص دوم (
 0,000 -10,6 -0,045نرخ باروري 

 LGDP( 0,008 0,43 0,66لگاريتم توليد ناخالص داخلي (
 OPE( 0,0015- 3,86- 0,000باز بودن تجاري (

 TER (0,37 5,66 0,000متوسط سال هاي آموزش عالي (
 GE (0,0042 4,63 0,0001مخارج دولت (

 UNE (0,002 -1,81 -0,08 (نرخ بيكاري
R2 0,99 
F  -1059,38 0,000 

 W-C 2,23اماره ي 
 منبع: يافته هاي پژوهش           

اكثر استيودنت، ي تيدهند. با توجه به آمارهرا توضيح مي نرخ مشاركت زناندرصد از  0,99كاررفته در مدل متغيرهاي به 
 متضمن معناداري كل رگرسيون است. Fي معنادار هستند. آماره 0,95برآوردي در سطح  متغيرهاي

. اين تاييدي است رودنرخ مشاركت زنان باال مياز آن است كه با تقويت بخش مالي  حاكيتوسعه مالي  ضرايب هر دو شاخص
 تواند افزايش دهد. مي ي پژوهش كه گسترش بيشتر توسعه مالي، اشتغال زنان رابر فرضيه

                                                           
1 Augmented Dicky-Fuller 
2 Im, Pesaran & Shin W-Stat 
3 Levin, Lin & Chu 
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هاي نرخ مشاركت زنان با افزايش متوسط سالي مهم ديگر اين پژوهش، اثر مثبت و قوي آموزش بر رشد اشتغال است. يافته 
 0,37توان انتظار داشت رشد اشتغال سال به متوسط سطح سواد، مي 1اي كه با افزايش به گونهيابد.آموزش عالي افزايش مي

 اشته باشد.درصد افزايش د
اثرگذاري آن بر نرخ مشاركت  داري بااليي برخوردار نيست امالگاريتم توليد ناخالص داخلي در عين حالي كه از سطح معنا

 گردد.زنان، با عالمت مثبت قابل مشاهده مي
ب صادرات و واردات توان علت آن را در تركيي نرخ مشاركت زنان را به همراه دارد. ميشاخص باز بودن تجارت اثر بازدارنده

كه اشتغال داخل را تقويت كند دهد و جاي آني صادرات ايران را محصوالت نفتي و مواد خام تشكيل ميكشور دانست. عمده
 زمينه ساز اشتغال كشورهاي خارجي است. 

رخ مشاركت زنان  درصدي نرخ باروري ن 1نهد و با افزايش نرخ مشاركت زنان با افزايش نرخ باروري زنان رو به كاهش مي
 يابد. درصد كاهش مي 0,045

درصد  0,002درصدي  نرخ بيكاري، احتمال مشاركت زنان  1ي آن است كه در صورت افزايش دهندهضريب بيكاري نشان 
ي نرخ بيكاري بيشتر از اثر تشويقي آن است و به كم شدن نرخ مشاركت زنان يابد.به عبارتي، اثر دلسردكنندهكاهش مي

 .جامدانمي
تواند نقش زنان را در اقتصاد تقويت كند. اين اثر كه اعمال سياست مالي مي دهدنشان مي ضريب مخارج دولتمثبت بودن 

توان ناشي از اين دانست كه حجم دولت در اقتصاد ايران بزرگتر و نقش آن نسبت به بخش خصوصي پررنگ تر مثبت را مي
 شود. احساس مي

 يريگجهينت
ايگاه مشاركت زنان در توسعه و تأمين نيروي انساني از اهميت بااليي برخوردار است. در هر كشور ميزان قش و جن    

اين پژوهش در باشد. ي اقتصادي آن كشور ميترين عوامل مؤثر در رشد و توسعههاي مختلف، از مهممشاركت زنان در عرصه
پردازد. مؤسسات و ايران مي 1389تا  1359طي دوران  زنان نرخ مشاركتكنار عوامل مهم به بررسي اثر توسعه مالي بر 

 تواند افزايش اشتغال را به دنبال داشته باشد. بازارهاي مالي اثر قابل توجهي بر توسعه و ثبات اقتصادي دارند كه به تبع خود مي
 دهد. است و آن را افزايش مي بوده نرخ مشاركت زنانساز توسعه مالي زمينههاي شاخصنتايج برآورد حاكي از آن است كه 

افزايش  دهد.را افزايش مي مشاركت زنانتوان به اين اشاره نمود كه افزايش متوسط سال تحصيل، از ديگر نتايج برآورد مي
 كه اثرگذاري درجه باز بودن تجارت منفينكته مهم اين نرخ باروري و بيكاري داراري اثري منفي بر ميزان اشتغال زنان است. از 

 توان در تركيب صادرات و واردات دانست.است كه دليل آن را مي
 گردد: ، هدفمندي و كيفيت اشتغال زنان ارائه ميراهكارهايي جهت ارتقابا استفاده از نتايجي كه ذكر شد، 

ز زنان، رسيدن و تغيير در طرز تلقي زنان از خود و جامعه ا موزش عالي بر نرخ مشاركت زنانآبا توجه به مثبت بودن اثر  -1
افزايش درصدي دختران جوان به صحنه علم و ادب و 60بيش از  به خودباوري و تغيير در تركيب جمعيت دانشگاهي و ورود

توجه  كرده به مهيا كردن شرايط جهت جذب زنان تحصيل گزاران كشورالزم است كه سياست فارغ التحصيالن دانشگاهي
هاي بالقوه در جهت رشد اقتصادي استفاده نمايند و هم از اتالف منابع سرمايه رفيتبنمايند تا از اين طريق هم از ظجدي 

 .انساني چلوگيري نمايند.
 بكاهد. زن از خيل بيكاران  دتواناموختگان ميارتقاي كيفيت اموزش و مهارت دانش -2 
 ست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.هاي مورد نظر از ديگر مواردي ازمينه سازي جهت ارتباط بيشتر بين تخصص و شغل -3
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با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت افزايش جمعيت و جلوگيري از پيري جمعيت، ايجاد تسهيالت  -4
تواند اثر كاهندگيِ نرخ باروري بر مهدهاي كودك ميافزايش مرخصي زايمان و امكانات بيشتر در محل كار زنان همانند  مانند

 . ت زنان را بكاهدمشارك
كاهش نرخ بيكاري در كشور به نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي نيازمند است. كنترل تورم، افزايش رشد اقتصادي و  -5

خروج از ركود تورمي همانگونه كه دولت حاضر ساز اشتغال باشند. ينهزمتوانند توسعه بخش مالي از راهكارهايي هستند كه مي
  تواند ثمربخش باشد.شكستن آن را ارائه نمود ميهاي پيشنهادي براي بسته
 توان دانست.زا را از گام هاي  موثر در ايجاد اشتغال ميفرين و اشتغالسرمايه گذاري در پروژه هاي كارآ -6
هاي شغلي بيشتري را با تغيير تركيب صادرات و فرصت با توجه به منفي بودن ضريب درجه تجاري بر مشاركت زنان، -7

  توان ايجاد نمود.االهاي نهايي ميكردن مواد خام و اوليه به صادر نمودن ك صادرت و گذار از واردا
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آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه مشاغل  نقش
 (مطالعه موردي شهرستان بوشهر) ر آن بر توانمند سازي زنانتأثيخانگي و 

  1مهناز زارع زاده

 2 رحيم كرمي

 3قاسم غريب زاده 

 4زينب السادات  هاشمي زاده

 5د خليفهمحم 

 چكيده

نقش  مروزه. ا است خاصي اهدافهدف يا به  فرد الزم در جهت رسيدنهاي د يادگيري و كسب مهارت و توانايي فراين ،توانمند سازي
به طوري كه در كشورهاي پيشرفته دنيا توليدات  آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه مشاغل خانگي بر هيچكس پوشيده نيست

رصد از جمعيت كشورما را زنان د 50اينكه  به رغمرا تشكيل مي دهد و بخش مشاغل خانگي درصد بااليي از توليد ناخالص ملي آنها 
از تركيب جمعيت فعال كشور،  و نرخ مشاركت زنان حدود يازده درصد و نرخ بيكاري آنان حدود بيست درصد است، تشكيل مي دهند

نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه مشاغل خانگي و هدف اين تحقيق بررسي  .فقط پانزده درصد آن را زنان تشكيل مي دهند
خواهران و پژوهش را كارآموزان زن در مركز  اين جامعه آماري .د باشاقتصادي و اجتماعي مي  در ابعادتبع آن توانمندسازي زنان  به

 ساده با استفاده از روش نمونه گيري تصادفينفر  100به تعداد  ؛ و جامعه ي نمونهتشكيل مي دهند بوشهر آموزشگاه هاي آزاد
به  كتابخانه ايمقاالت پژوهشي و توصيفي از اين نظر كه با استفاده از  .تحليلي است -ش توصيفي پژوه اين روش .انتخاب شدند

يق، ابزار تحق .است شده توجه متغيرها بين ارتباط بررسي به كه نظر اين از تحليليو   دوضعيت گذشته و موجود پرداخته ش
بدست آمد؛ومقدار  رحله اصالح و بازنگريارشناسان بعد از چند مآن با استفاده از نظرات كمحتوايي  نامه اي بود كه رواييپرسش

با استفاده از نرم داده هاي بدست آمده . بود٪90 در نتيجه ي آزمون پيشاهنگ،جهت تعيين اعتبار پرسشنامهضريب آلفاي كرونباخ 
مهمترين عامل درمهارت آموزي و  نشان مي دهد عامل رفع نيازهاي اقتصاديتحقيق  نتايج انجام شد. 19نسخه  spssافزار آماري 

و پس از آن به ترتيب رفع نيازهاي اقتصادي ارتباط معناداري بين آموزشهاي مشاغل خانگي با و  توسعه بخش مشاغل خانگي است
نشان داد مشاغل همچنين اين نتايج  وجود دارد.؛ ء عوامل اجتماعی هستندكه جزجلوگيري از افسردگي  وافزايش استقالل  عوامل

 انگي تاثير كمي بر عامل رفع نگراني از آينده دارد.خ

  ، توانمندسازي زنانشاغل خانگي، مآموزشهاي فني و حرفه ايژگان: واكليد 

                                                           
   bu_geography@yahoo.com،09177762053. كارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر، 1
- دانشجوي دكتري رشته مكانيك دانشگاه شيراز،مسئول پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر .2

09171721761yahoo.com-@Rahim.karami  
 bu_geography@yahoo.com، 09173718782مدرس دانشگاه پيام نور بوشهر، .3
  09174024586.كارشناس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر،4

 09171746983. دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد بوشهر،  5
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Abstract 
Empowerment is the process of learning and the acquisition of skills and abilities necessary to 
achieve a specific goal or goals. The role of vocational training in the development of home-based 
business is no secret.  So that in developed countries, domestic service sector makes up a large 
percentage of their GDP. Although ۵٠% of our population are women, women's participation rate 
is approximately eleven percent And their unemployment rate is about twenty percent.The 
composition of the active population, only fifteen percent are women.The purpose of this study 
was to investigate the role of vocational training in the development of domestic jobs. 
Consequently, the empowerment of women in the economic and social dimensions.The population 
of this study consisted of female trainees in vocational and technical center sisters And free 
schools  of Bushehr.   And community samples (100) were selected using simple random 
sampling.Method of   This research is   Descriptive - analytical. A description of this opinion that 
the use of past and present research papers and library were examined. Analytical From this 
perspective, the focus is on the relationship between variables Research tools, the content validity 
of the questionnaire using expert opinion was revised after a few steps.Cronbach's alpha reliability 
coefficient for determining the quantity, as a result of the pilot test was 90%. Data were analyzed 
using statistical software spss version 19. The results show Fixing agent Economic needs is The 
most important factor in the training and development of domestic jobs. And the relationship 
between   Training home jobs and Fixing agent Economic needs   And then In order of increasing 
independence and prevent depression. The results also showed that home occupations has little 
influence on the Fixing agent Future concerns. 

Keywords: vocational training, home jobs, empowerment of women 
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 مقدمه

(مصدر الزم)   6تعريف شده است كه توسع» توسعه«و » توسع«در فرهنگ معين براي مفهوم توسعه دو واژه 
(مصدر متعدي)  7گشاده شدن، فراخ شدن، فراخ نشستن. (اسم مصدر) فراخي، فراخ دستي، ج. توسعات؛ توسعه

به  يتوسعه در فرهنگ فارس). 387، 1387گشاد كردن، فراخ كردن. (اسم مصدر) گشادي، فراخي (معين، 
به كار برده شده است  افتنيو توسعه  داكردنيو وسعت آمده و به صورت توسعه دادن، توسعه پ يفراخ يمعن

جامعه براساس  كي ينهادها يتمام يعبارت است از بازساز توسعه. (دهخدا، لغت نامه، چاپ دانشگاه تهران)
 ينيجامعه است (حس كي يبر تحول نهادها ياصل ديه تأكتوسع اني. در جرديجد يو شناخت محور شهياند كي

 بيشتر ان از گذشته به نسبت جوامع و شود مي تلقي بهتر زندگي همپاي توسعه امروزه ).256، 1383 ،يابر
 جهان كشورهاي از هريك در زندگي تجربه ما اگر) .  32 ، 1386 ، ابراهيمي ، يزدي پاپلي(   گردند مي منتفع

 در را مشكالت اين بايست مي كه دارد وجود فراواني مشكالت و پيچيدگيها  آنها همه در ، اشيمب داشته را سوم
 باشيم داشته توسعه سوي به راهي بتوانيم تا كنيم شناسايي شود مي مرتبط مشكالت با كه ي ابعاد همه

 و خانگي غلمشا توسعه در اي حرفه و فني آموزشهاي اين پژوهش به اهميت و نقش .)1970اسكندروف، (
مشاغل خانگي زنان و بنابراين زنجيره ديگر اين تحقيق مربوط به . زنان توجه مي كند سازي توانمند بر آن تأثير

به نفع  و رشد توسعه پايدار يک پيش نياز برای توانمند سازی اقتصادی زناندر نتيجه  و اهميت آن مي باشد.

 در زن نقش به مربوط هاي ديدگاه اغلب  ).OECD   ،2002 توسعه و اقتصادي همكاري سازمان (است  فقرا
 به را مفهوم است، شده منعكس ، 1960 دهه هاي نيمه تا دوم جهاني جنگ از پس هاي نوشته در كه توسعه
(رضايي،   .داشتند توجه مرد و زن ميان » زن«  شناختي زيست هاي تفاوت به و نگريسته جنس يك منزله

رهاي خانگي از بخشهاي حياتي و ضروري فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي امروزه كسب و كا). 61، 1384
پيشرفته محسوب مي شوند. ايجاد كسب و كار خانگي از نظر ايجاد شغل، نوآوري در عرضه محصول يا خدمات، 
رفع محدوديت ها، رفع بيكاري جوانان و ... موجب تنوع و دگرگوني زيادي در اجتماع و اقتصاد هر كشور مي 

. همچنين براي جوانان، خانم ها (خصوصا خانه دار)، افرادي كه مي خواهند رييس خود باشند و ... كسب شوند
و كار خانگي نقطه شروع مناسبي براي راه اندازي كسب و كار شخصي و ثروت آفريني است، زيرا راه اندازي آن 

با توجه به   ).4، 1394فريدون نژاد، در مقايسه با ديگر انواع كسب و كار ساده تر و كم هزينه تر مي باشد (
كمبود امكانات دولتي در جذب نيروي كار جامعه و به خصوص  زنان، راهكار گسترش آموزش هاي فني و حرفه 
اي و تشويق بانوان به منظور شركت در اينگونه دوره ها سبب توسعه اقتصادي و اجتماعي گروه هاي مختلف 

  وي آوردن زنان آموزش ديده به چرخه توليد در چارچوب گروه هاي شغليرزنان خواهد شد. دليل اين امر نيز 

 

                                                           
٦ tavasso 
٧ towsée 
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توانمند  لذت استقاللتحت عنوان مشاغل خانگي خواهد بود.  خانگي و كوچك
زندگي و دور شدن از منابع تشديد كننده عوامل منفي از جمله افسردگي و ترس  شدن در عرصه هاي گوناگون 

و  بااليي دارندمي باشد كه بعضي از آنها تحصيالت  يزنان و دختران خانه دار از آينده و غيره، چراغ راه و اميد
  خواهان دست يافتن به زندگي و آينده بهتري  هستند.

 بيان مساله

 دقت . شود مي تلقي حل راه به نيل راستاي در قدم ترين بنياني منزله به تحقيق مورد مسئله تعريف و تعيين
 آنها تحليل و تجزيه نحوه و اطالعات نوع دادن دست به در خود نوبه به مسئله معجا و دقيق درباره تعيين نظر
پژوهش حاضر به اهميت و نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و تاثير آن بر ). 219، 1381،  تواليي ( است موثر

صر اين توسعه مشاغل خانگي مي پردازد اما بعد سوم اين تحقيق را بانوان تشكيل مي دهندكه مهمترين عن
 مشاركت نرخ دهند، مي تشكيل زنان را كشورما جمعيت از درصد 50 اينكه رغم به چرخه سه وجهي مي باشد.

 فقط كشور، فعال جمعيت تركيب از و است درصد بيست حدود آنان بيكاري نرخ و درصد يازده حدود زنان
ايه هاي بسيار زيادي كه براي جذب با توجه به هزينه ها و  سرمدهند.  مي تشكيل زنان را آن درصد پانزده

نيروي كار زنان و توانمندسازي آنها مورد نياز مي باشد ، دولت نمي تواند به تنهايي از عهده اين امر مهم به 
، عاملي است كه مي تواند به درستي برآيد بنابراين توجه به آموزشهاي فني و حرفه اي و مشاغل خرد و خانگي

يل عظيمي از اين نيروي پرانرژي در عرصه هاي توليدي گردد. به تبع آن صورت خود جوش باعث ورود خ
   توسعه اقتصادي و اجتماعي خود سبب توانمندسازي زنان در عرصه كار و زندگي خواهد شد. 

 

 اهداف تحقيق

 آن تأثير و خانگي مشاغل توسعه در اي حرفه و فني آموزشهاي يافتن نشانه هايي از نقش پي در حاضر تحقيق
زنان مي باشد.با توجه به اهميت اشتغالزايي در بين زنان و محدوديت هاي ناشي از استخدام  سازي توانمند بر

 تا حرفه اي، فني مراكزآموزشي سوي و سمت به كار جوياي افراد مي توان با هدايت، و غير رسمي هاي رسمي
 موضوع همين به نيز تحقيق اين لياص هدف آمده كاست. بوجود مشكالت اجتماعي و اقتصادي از زيادي حدود
 دهد. مي قرار توجه مورد فراوان، تاكيد با را تاثيرات آموزش هاي فني و حرفه اي و دارد اشاره

 فرضيات تحقيق

 شاغلم به كه شود مي زناني اقتصادي توسعه باعث اي حرفه و فني آموزشهاي رسد مي نظر به  :فرضيه اول
.آورند مي روي خانگي  

 اغلمش به كه شود مي زناني اجتماعي توسعه باعث اي حرفه و فني آموزشهاي رسد مي نظر به  :دوم فرضيه
.آورند مي روي خانگي  

توسعه مشاغل خانگي باعث توانمندسازي زنان مي شود. به نظر مي رسد : سومفرضيه   
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 پيشينه تحقيق

 فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي سي،سيا هاي عرصه در زنان شاهد حضور ميتوان ايران معاصر تاريخ به نگاهي با
 حضور ولي است، شده رنگ و كم نهاده ضعف به رو هايي دوره در و جدي مقاطعي بسيار در حضور اين. بود

(سفيري و صادقي،  است ناپذير انكار آنها امري پوياي و فعال نقش و ايران اجتماعي مجموعه تحوالت در زنان
ور زنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي مي پردازد و عوامل تاثير ). اين پژوهش نيز به  بررسي حض2، 1388

گذار را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. مهمترين شاخص حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي 
مربوط به آموزشهايي مي شود كه در مراكز مختلفي جهت فراگيري فنون خاصي، صورت مي پذيرد در نتيجه 

ا خود زيربناي استقالل و توانمندسازي آنان را فراهم مي سازد. در كشور ايران  و ساير كشورهاي اين آموزشه
 ديگر، اين مراكز زير مجموعه مراكز فني و حرفه اي مي باشند.

پژوهشهايي كه در عرصه آموزشهاي فني حرفه اي و نقش آنها در توانمندسازي زنان و ايجاد مشاغل خانگي 
م در ايران و هم در سطح جهاني رقم قابل قبولي از تحقيقات علمي و پژوهشي را به خود صورت گرفته است، ه
براي  اي حرفه مهارت آموزش بر مبتني فناوري ") در مقاله 2008( 8از جمله دانكلياختصاص داده است. 

 در جوان زنان و دخترانبه اين موضوع اشاره مي كند كه  "اند شده رانده حاشيه به جواني كه  زنان و دختران
 صورت در خود اين كه هستند محروم درآمد كسب براي مختلف هاي فرصت و يادگيري از اغلب فقير جوامع
 و به اين نتيجه مي رسد كه آموزش. بخشد بهبود را آنها اجتماعي زندگي شرايط و وضعيت تواند مي وجود،
 حاشيه به جمعيت اين سازي توانمند به كمك براي موثر راه يك شده،  گرفته نظر در اي حرفه هاي مهارت

 است. شده رانده

كسب و كار براي توانمندسازي  ") در كتابچه اي با نام 2010( 9دفتر بخش اجتماعي مك كينزلي در لندن
به اين نتيجه مي رسد كه كسب و كار براي توانمندسازي زنان يك چارچوبي ارايه مي كند كه در آن  "زنان

در كشورهاي در حال توسعه، افزايش  را قش خود در توانمندسازي اقتصادي زنانبخش خصوصي مي تواند ن
 دهد.

به اين موضوع اشاره مي  "توانمندسازي اقتصادي زنان") در بروشور 2105(10سازمان خدمات اجرايي كانادا 
صورت  كند كه زنان و دختران جوان در جهاني زندگي مي كنند كه حقوق اقتصادي، سهم و اولويتهايشان به

اقتصادي كه ابزاريست  با استفاده از توانمندسازي و مشخص مي سازد كه  گسترده ناديده گرفته مي شود.
قطعي و محكم ، مي توان عدم تعادل بين مردان و زنان كه نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند و به 

 حاشيه رانده شده اند را اصالح نمود.

                                                           
٨ ey, GlenDunkl 
٩ Social Sector Office 

١٠ Canadian Executive Service Organization 
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توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با تاكيد بر  "مقاله اي تحت عنوان ) در1390عباس زاده و همكاران (
به موضوع توانمندسازي زنان پرداخته اند و مشخص نموده اند كه توانمندسازي زنان " راهكارهاي بومي

 سرپرست خانوار تابع چهار عامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و رواني مي باشد.

 در مؤثر عوامل بررسي به "زنان  كارآفريني توسعه در مؤثر عوامل بررسي ") در مقاله 1392مميز و همكاران (
 به نسبت آنان شاغل، زنان دوگانه احراز نقش وجود با مي دهد نشان نتايج . يپردازد م زنان توسعه كارآفريني

 فعاليت و گسترش توسعه منظور به راهكارهايي و پيشنهادها پايان در. دارند مثبتي احساس خود هاي فعاليت
 به نسبت جامعه نگرش تغيير در سازي فرهنگ آنها مهمترين از كه مي گردد مطرح زنان كارآفرينانه هاي

 .است اقتصادي هاي فعاليت در توانمندي زنان

 به روستايي زنان خانگي اشتغال آموزش و ترويج ") در مقاله اي با عنوان 1393گل محمدي  و كرباسچي (
به مساله نقش پر رنگ  "ايران  در پايدار توسعه اهداف دستيابي به و آنها سازي مندتوان جهت راهكاري عنوان

 اشتغال و مد درآ آموزش به زنان روستايي جهت فراهم نمودن شرايط الزم براي مشاغل خانگي به منظور ايجاد
 .پردازد مي ايران در پايدار توسعه اهداف به دستيابي و آنها توانمندسازي و

 توانمندسازي با آموزشي و فرهنگي اقتصادي، عوامل رابطه ") در مقاله خود با نام 1388حيميان (قلي پور و ر
 فرصت متعدد نقشهاي داشتن دليل به خانوار سرپرست به اين نتيجه رسيدند كه زنان  "خانوار  سرپرست زنان

 مثبتي تأثير آموزش رو اين از برخوردارند كمتري تحصيالت از زنان ديگر با در مقايسه معموال و ندارند آموزش
هر  رو اين از است اقتصادي مشكل خانوار سرپرست زنان مشكل گترين بزر اغلب، همچنين. آنها دارد خانواده بر

 .بود خواهد مفيد مشكل اين كاهش براي اقدامي

 " زنان اشتغال بر كار و كسب هاي مهارت آموزش تاثيرات بررسي ") در مقاله 1391اكبري و حسيني (
 جوياي كار زنان توانمندسازي بر كار و كسب هاي مهارت و شغلي سازي آماده هاي مشخص نموده اند آموزش

 است. شده آنان توانمندي افزايش به منجر و بوده موثر

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با آموزش هاي ") نيز در مقاله اي تحت عنوان 1392حميد رضا خانپور (
 رفتن باال توجه به با زنان زندگي استانداردهاي كه مي دهد نشان مبحث مي پردازد و به اين  "مهارتها

 است كرده پيشرفت نوزادان، مير و مرگ و باروري پايين آمدن شاخص نيز و اشتغال و سواد آموزش، شاخصهاي
 متمايل آموزش با مرتبط اقتصادي موضوعات آنها به شد، زندگيشان شناخته حوزه قلمرو در زنان وقتي مسائل

 مي ورزد. (مادي) تأكيد اقتصادي استقالل به رسيدن و شدن حد كارآفرين تا زنان و بر آموزش. ميشوند
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  تحقيق شناسي روش

) شناسي روش( علمي منطق در) از اين نظر 13 ،1387چالمرز،( شده اثبات است معرفتي ، علمي معرفت
 و سازد مي پذير امكان را هدفي به رسيدن كه اههايير و وسايل مجموع از است عبارت 11 روش ديد، خواهيم

 مي) علم( علمي شناخت به را پژوهنده آنها، گرفتن كار به كه است راههايي و وسايل مجموعه »علمي روش«
 مي كار به هايي شيوه است، مطرح علم هر در كه مسائلي و موضوع شناخت و بررسي براي ديگر بيان به. رساند

تحليلي است.  -روش تحقيق اين پژوهش توصيفي ). 41 ،1385 دادبه،( شود مي ناميده »علمي روش« كه رود
توصيفي از اين نظر كه با استفاده از مقاالت پژوهشي و كتابخانه اي به وضعيت گذشته و موجود پرداخته شد 

 دقت افزايش براي كه نظر اين از موردي و است شده توجه متغيرها بين ارتباط بررسي به كه نظر اين از تحليلي
 و شدند انتخاب نمونه بعنوان  مطالعه، مورد خواهران و آموزشگاه هاي آزاد اي حرفه فني آموزشيمركز امور، در

است. جامعه آماري اين پژوهش را  گرفته صورت هانمونه اين از اطالعات آوريجمع و پرسشنامه تكميل
 100؛ و جامعه ي نمونه به تعداد تشكيل مي دهندبوشهر  كارآموزان زن در مركز خواهران و آموزشگاه هاي آزاد

 به  مربوط هاي فعاليت بيشتر كه آنجا ازنفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. 
 نيز تحقيق اين در گيرد، مي انجام دار خانه زنان توسط اي حرفه و فني هاي آموزشگاه در خانگي مشاغل
 دهند؛ مي تشكيل بوشهر اي حرفه و فني آزاد هاي آموزشگاه و خواهران مركز در زن ارآموزانك را آماري جامعه

 زن همگي ،اند شده انتخابي كه به صورت تصادفي كارآموز نفر  100 هر  از كه گردد مي باعث عامل اين كه
رشناسان بعد از چند مرحله ابزار تحقيق، پرسشنامه اي بود كه روايي محتوايي آن با استفاده از نظرات كا. باشند

اصالح و بازنگري بدست آمد؛ومقدار ضريب آلفاي كرونباخ جهت تعيين اعتبار پرسشنامه،در نتيجه ي آزمون 
 سطح بلكه ، ندارد اهميتي ، چيست ها داده نوع  بگوييم كه است اين ، است مهم آنچه اما .بود٪90پيشاهنگ 

 .) 42 ، 1381 ، لينديسي. ( است مهم آنها به نسبت اطمينان

                                                           
١١ Method 
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 الگوريتم بررسي مساله(بررسي و حل مشكالت مربوط به بخش مشاغل خانگي و توانمندسازي زنان):  1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 خير

 پايان

حل مشکالت مربوط به  بررسی و
بخش مشاغل خانگی و توانمندسازی 

 زنان

قابل حل می 
 ؟باشد

بررسی نتايج به دست 
 ارو ارايه راهک آمده

 شروع

عه قوانين برای استفاده از مجمو
 حل مساله

 بله
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 توانمندسازي با توجه به آموزشهاي فني و حرفه اي   -: مدل مفهومي پژوهش 2نمودار شماره 

 
 ، مدل مفهومي توانمندسازي1394، قاسم غريب زاده

 

  تحقيق هاي يافته

 و خواهران مركز در كه زن كارآموزانكه توسط  ييپرسشنامه ها ي لهيبه وس  ازيفصل اطالعات مورد ن نيدر ا
  خانگي هستند مشاغل هاي فني و حرفه اي در زمينه  آموزشگذراندن مشغول به  بوشهر آزاد هاي آموزشگاه

در كنار  زيمصاحبه و مشاهده ن يبه حد مطلوب از روشها دنيرس يمده است. البته براشده، به دست آ ليتكم
 شده است. ادهبوده، استف قيتحق يداده ها يگردآور يپرسشنامه كه ابزار اصل

 وضعيت جنسي  -
ر مشاغل خانگي در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي توسط زنان خانه دافعاليت هاي مربوط  به بيشتر از آنجا كه 

فني و  آزاد هاي آموزشگاه و خواهران مركز در زن كارآموزان رادر اين تحقيق نيز جامعه آماري ، انجام مي گيرد
نفر كارآموز انتخاب شده ،   100اين عامل باعث مي گردد كه از  هر  كه ؛تشكيل مي دهند بوشهرحرفه اي 

 همگي زن باشند.
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 وضعيت سني  -
گروه  4در  بوشهر اي حرفه و فني آزاد هاي آموزشگاه و خواهران مركز در زن كارآموزانارزيابي وضعيت سني 

ساله به ترتيب با  36-45ساله و   26-35به باال) صورت پذيرفت. گروه هاي  46،  36-45، 26-35، 15-25(
 درصد، باالترين درصد ها را دربين گروه هاي ديگر تشكيل داده اند.  38 و  46

 

 بوشهر آزاد هاي آموزشگاه و خواهران مركز در زن كارآموزان سني  ت وضعي  :  1شماره جدول 
 درصد فراواني وضعيت سني رديف

1 15-25 38 0,38 

2 26-35 46 0,46 

3 36-45 14 0,14 

 0,2 2 46باالي  4

 100 100 - مجموع

 1394مآخذ: يافته هاي تحقيق 

 وضعيت تحصيلي  -
 5در  بوشهر اي حرفه و فني آزاد هاي آموزشگاه و خواهران مركز رد زن كارآموزانارزيابي وضعيت تحصيلي 

گروه صورت پذيرفت. ديپلمه ها و كساني كه تحصيالت ليسانس به باال داشتند ، باالترين درصد ها را دربين 
 گروه هاي ديگر تشكيل داده اند كه اين مطلب نشان از گرايش قشر تحصيل كرده به چنين مشاغلي مي باشد.

 بوشهر آزاد هاي آموزشگاه و خواهران مركز در زن كارآموزان تحصيليوضعيت  :  2شماره  جدول
 درصد فراواني تحصيليوضعيت  رديف

 0,14 14 زير ديپلم 1

 0,55 55 ديپلم 2

 0,12 12 فوق ديپلم 3

 0,17 17 ليسانس 4

 0,2 2 فوق ليسانس به باال 5

 100 100 گروه 5  مجموع

 1394حقيق مآخذ: يافته هاي ت
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 آزمون فرضيات

را  تحقيق آغاز مي كنيم تا با اثبات آنها  پژوهشو دو فرضيه فرعي  فرضيه اصلي  يككار آزمون فرضيات را با 
به سرانجام برسانيم بدين گونه كه با اثبات فرضيه هاي فرعي اول و دوم تحقيق، فرضيه سوم (اصلي) نيز اثبات 

 مي شود.

 آزمون فرضيه اول -
مشاغل  هاقتصادي زناني مي شود كه ب ضيه اول: به نظر مي رسد آموزشهاي فني و حرفه اي باعث توسعهفر  -1

.روي مي آورندخانگي   

براي بررسي عملكرد كارآموزان در زمينه هاي اقتصادي از هشت گويه  استفاده گرديده است. بنابراين با مقايسه 
از عضويت در اين هشت گويه ، مي توانيم فرضيه اول را داده هاي تحقيق در دو حالت قبل از عضويت و بعد 

 مورد سنجش قرار دهيم. در بخش شاخص هاي  اقتصادي از مقياس ترتيبي (طيف ليكرت) استفاده شده است.

 بررسي شاخص هاي مربوط به توسعه ي اقتصادي -

ه است. از آنجا كه مقياس به گويه در دو حالت قبل از عضويت و بعد از عضويت استفاده شد 8در اين مبحث از 
كار رفته در اين بخش رتبه اي (طيف ليكرت) است براي اثبات فرضيه ي تحقيق  مي بايست از آزمون 

 ويلكاكسون استفاده نمود.

 شاخص هاي مربوط به توسعه ي اقتصادي  ونتايج حاصل از آزمون ويلكاكسون  :  3شماره جدول  
 آماره

 متغيير

 سطح معنا داري Zمقدار  سعه اقتصاديتوگويه هاي مربوط به 

 0,000 -9,238 تهيه كاالهاي باكيفيت 1

 0,000 -8,425 ميزان هزينه هاي آموزشي براي خود و خانواده 2

 0,000 -8,783 ميزان پس انداز 3

 0,000 -10,613 ميزان قدرت خريد 4

 0,000 -7,539 ميزان كمك هاي اقتصادي به ديگران 5

 0,000 -9,043 واد غذايي (گوشت، ماهي، مرغ و ...)ميزان مصرف م 6

 0,000 -6,376  ميزان هزينه سفرهاي تفريحي و گردشگري 7

 0,000 -11,292 افزايش استقالل مالي 8
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از آنجا كه مقياس به كار رفته در اين بخش رتبه اي (طيف ليكرت) مي باشد از آزمون ويلكاكسون براي اثبات 
ست. نتايج به دست آمده از اين آزمون نشان مي دهد كه سطح معنا دار به دست آمده فرضيه استفاده شده ا

) رد   مي شود و اين تفاوت در سطح 1H) به نفع فرض (0Hمي باشد بنابر اين فرض صفر ( 0,01كوچكتر از 
اري بين دو حالت قبل و بعد از عضويت مربوط به درصد تأييد مي گردد. به همين دليل تفاوت معنا د 99

 حرفه و فني آموزشهايشاخص هاي مربوط به توسعه ي اقتصادي  به دست مي آيد و نتيجه  مي گيريم كه  
  .آورند مي روي خانگي مشاغل به كه شود مي زناني اقتصادي توسعه باعث اي

 آزمون فرضيه دوم  -
 به كه شود مي زناني اجتماعي توسعه باعث اي حرفه و فني شهايآموز رسد مي نظر به : فرضيه دوم  -2

 .آورند مي روي خانگي مشاغل

گويه  استفاده گرديده است. بنابراين با مقايسه  10براي بررسي عملكرد كارآموزان در زمينه هاي اجتماعي  از 
ي توانيم فرضيه دوم  را گويه ، م 10داده هاي تحقيق در دو حالت قبل از عضويت و بعد از عضويت در اين 

 مورد سنجش قرار دهيم. در بخش شاخص هاي اجتماعي از مقياس ترتيبي (طيف ليكرت) استفاده شده است.

 بررسي شاخص هاي مربوط به توسعه ي اجتماعي -

گويه در دو حالت قبل از عضويت و بعد از عضويت استفاده شده است. از آنجا كه مقياس  10در اين مبحث از 
ر رفته در اين بخش رتبه اي (طيف ليكرت) است براي اثبات فرضيه ي تحقيق  مي بايست از آزمون به كا

 ويلكاكسون استفاده نمود.
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 شاخص هاي مربوط به توسعه ي اجتماعي  ونتايج حاصل از آزمون ويلكاكسون   :  4شماره  جدول
 آماره

 متغير 

 داريسطح معنا  Zمقدار  توسعه اجتماعيگويه هاي مربوط به 

 0,000 -7,227 ميزان امنيت شغلي 1

 0,000 -6,574 ميزان نگراني از  آينده 2

 0,000 -10,451 ميزان جلوگيري از افسردگي 3

 0,000 -10,798 ميزان افزايش تخصص 4

 0,000 -10,643 ميزان رضايت خانواده از فرد 5

 0,000 -11,218 ميزان رضايت فرد از خودش 6

 0,000 -8,116 دي به كارميزان عالقه من 7

 0,000 -9,326 ميزان افزايش استقالل فكري 8

 0,000 8,944 ميزان افزايش مشاركت اجتماعي در كارها 9

 0,000 7,858 ميزان انتقاد پذيري  10

 

از آنجا كه مقياس به كار رفته در اين بخش رتبه اي (طيف ليكرت) مي باشد از آزمون ويلكاكسون براي اثبات 
يه استفاده شده است. نتايج به دست آمده از اين آزمون نشان مي دهد كه سطح معنا دار به دست آمده فرض

) رد   مي شود و اين تفاوت در سطح 1H) به نفع فرض (0Hمي باشد بنابر اين فرض صفر ( 0,01كوچكتر از 
ليل تفاوت معنا داري بين دو حالت قبل و بعد از عضويت مربوط به درصد تأييد مي گردد. به همين د 99

 حرفه و فني آموزشهايبه دست مي آيد و نتيجه  مي گيريم كه    اجتماعيشاخص هاي مربوط به توسعه ي 
 .آورند مي روي خانگي مشاغل به كه شود مي زناني اجتماعي توسعه باعث اي

 آزمون فرضيه سوم  -
مي رسد توسعه مشاغل خانگي باعث توانمندسازي زنان مي شود. به نظر  فرضيه سوم:  

فرضيه هاي اول و دوم كه فرضيه هاي مي بايست  كه فرضيه اصلي تحقيق مي باشد براي اثبات فرضيه سوم
از آنجا كه توانمندسازي خود پارامتري وابسته است كه با عوامل توسعه  .فرعي تحقيق هستند، اثبات شود.

 فرضيه اثبات با پژوهش اين دره اجتماعي مرتبط است، مي توان به اثبات فرضيه سوم رسيد. اقتصادي و توسع
توسعه اجتماعي و اقتصادي زناني كه به در نتيجه  .شود مي اثبات نيز تحقيق سوم فرضيه دوم و اول هاي

 مشاغل خانگي روي مي آورند سبب توانمندسازي آنان در كليه عرصه هاي زندگي مي شود.
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  نتيجه گيريو  بحث

 توسعه هستند؛ توسعه به دستيابي براي تكاپو و تالش در نوعي به ها انسان همه نيز و ها دولت و كشورها همه
 اقتصادي - اجتماعي تغييرات ما زمان در .است فرآيندي و پويا پذير، تحول دوبعدي، پيچيده، مفهومي واجد نيز
 -اقتصادي توسعه درنتيجه ).65، 1387يي و مويدفر، (سرا دگير مي صورت سريعتر فيزيكي تغييرات از

 شرايط در برابري به منوط نيز آن و است شهري هاي گاه سكونت پايدار توسعه به وابسته موزون اجتماعي
 شهر كه يابد مي تحقق شرايطي در امر اين البته و باشد مي زنان ويژه به جامعه مختلف گروههاي بين آغازين
 جمله از اجتماعي گروههاي تمامي ديگر بيان به باشد، فراگير اجتماعي حيث از و مولد صادياقت لحاظ از بتواند

از طرف  ).2، 1394شوند (سرور و دانيالي،  مند بهره شهري توسعه دستاوردهاي از بتوانند شهري درآمدهاي كم
 اين. شود داده سوق ركشو آن اجتماعي و اقتصادي اهداف تحقق جهت در بايد مي كشور هر محدود منابعديگر 

 ،1386 همكاران، و صادقي( باشد مي سرمايه و كار نيروي قبيل از توليد عوامل بهينه تخصيص مستلزم امر
سبب توانمندسازي آنها در عرصه هاي گوناگون  بنابراين توسعه اقتصادي و اجتماعي منابع انساني ).101

كه خود وابسته به دو عامل  داردانمندسازي زنان اشاره نيز به مقوله تو تحقيق صورت گرفتهاجتماعي مي گردد. 
در اين پژوهش سه فرضيه مطرح گرديد كه فرضيه اول و دوم به دليل  توسعه اقتصادي و اجتماعي مي باشد.

اينكه مقياس ما ترتيبي بود با استفاده از آزمون ويلكاكسون مورد سنجش واقع شد و درستي آنها اثبات گرديد. 
قيق كه فرضيه اصلي پژوهش مي باشد با استفاده از اثبات دو فرضيه اول و دوم، اثبات شد. در فرضيه سوم تح
مي شوند و  خانگي مشاغل وارد عرصه  اي حرفه و فني آموزشهاي به مدد اشاره دارد كه  زنانيفرضيه اول به  

ب مهارت هاي الزم براي به توسعه اقتصادي مي رسند. در فرضيه دوم به نقش آموزشهاي فني و حرفه اي و كس
و در فرضيه سوم اشاره دارد به اين  زنان جهت ايجاد مشاغل خانگي به منظور توسعه اجتماعي اشاره مي كند.

موضوع كه  توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي  زنان، منجر به توانمندسازي آنان در كليه عرصه هاي زندگي  
 مي گردد.
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 منابع

زنان، اولين  اشتغال بر كار و كسب هاي مهارت آموزش تاثيرات ). بررسي1391، سيده مليحه، .(اكبري، الهه و حسيني -1
 ايران. در اشتغال و ت آموزي مهار ملي همايش

 نظريه هاي توسعه روستايي ، انتشارات سمت ، تهران  ).1386 (. محمد امير ابراهيمي  ,پاپلي يزدي ، محمد حسين -2
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 چكيده

ه زنان و توسعه جوامع ايفا ميكند.در بسياري از جوامع و فرهنگها از جمله كشور ما، زنان باستقالل اقتصادي و اجتماعي را در  اهميتيزنان نقش با  امروزه كارآفريني
درصد از كارآفرينان در ايران زن  10آمارها كمتر از .مطابق با بوده است مواجهرصه كارآفريني همواره با موانع زيادي ورود زنان به ع.شدت به كارآفريني روي آورده اند

انع به بررسي ادبيات موضوع مودر ابتدا عرصه شده است. در اين مقاله ، سعي شده است اين هستند؛ و عوامل گوناگوني مانع از بروز و رشد استعدادهاي بالقوه زنان در 
تحصيلي، شخصيتي، مالي، فرهنگي، اجتماعي و قانوني به عنوان موانع كارآفريني زنان پرداخته _سپس به متغيرهاي خانوادگي، علمي  و شودكارآفريني زنان پرداخته 

نامه  استفاده شد. محتواي پرسشنامه توسط شود. روش پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيوه انجام توصيفي پيمايشي بوده و براي جمع آوري داده ها از پرسش
محاسبه گرديد. براي اثبات فرضيه ها از آزمون ميانگين نظري و  spss18درصد توسط نرم افزار  78اساتيد كسب و كار و مديريت تاييد و ضريب آلفاي كرنباخ معادل 

گرديد و  متغيرهاي در نظر گرفته شده به عنوان موانع كارآفريني زنان مورد تاييد قرار  ميانگين مشاهده شده و براي رتبه بندي متغيرها از روش آماري فريدمن استفاده
جان تاثير داشتند. در زمينه گرفت. در نتيجه موانع رتبه بندي گرديد و موانع مالي و خانوادگي در درجه اول و ساير موانع در رتبه هاي بعدي بركارآفريني زنان در زن

و مصوب سازي كارهاي متناسب با توسعه ي بخش خصوصي و حمايت تام در راستاي توسعه ي اقتصادي كشور و هم سو بودن با اقتصاد  توسعه كار آفريني تدوين
 مقاومتي را مي توان به عنوان راهكار در پيش گرفت.

 
 

 واژگان كليدي:كارآفريني، زنان كارآفرين، موانع كارآفريني زنان، موانع كسب و كار،اقتصاد مقاومتي
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Abstract  
Today's, Women entrepreneurship has an important role in social and economic independence of 
women and community development. In many societies and cultures, including our country, 
women increasingly are turning to entrepreneurship. Despite this, women in this field have always 
been faced with many obstacles and limitations. According to statistics, less than 10 percent of 
entrepreneurs are women and various factors prevent the growth potential is in the area of women 
entrepreneurship. In this paper, first we try to investigate the literature review of barriers women's 
entrepreneurship then, the variables of families, scientific-academic, personal, financial, cultural, 
social and legal barriers of women's entrepreneurship were considered. The aim of this study was 
functional and in terms of method was the descriptive survey research and for collecting data the 
questionnaire was used. The content of the questionnaire was approved by the business and 
management Lecturer and 78 percent of Corn rash's alpha was calculated by the software SPSS18. 
To prove the hypothesis was used to test the theoretical mean and mean observed And Friedman 
statistical methods were used to rank the variables. At the end variables considered were approved 
as barriers women's entrepreneurship. To development of entrepreneurship and economic 
outreach in country can plan works proper with development of private sector for resistive 
economy.  
 

Keywords: entrepreneurship, women entrepreneurs, women entrepreneurship 
barriers, barriers to business, resistive economy.  
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 :مقدمه-1
اقتصادي  _مروزه،جوامع با تحوالت و تهديدات گسترده بين المللي روبرو هستند.تحوالت و دگرگونيهاي نظام اجتماعي ا

  ديدگاهها و ضرورتهاي جديديارايه عصر حاضر،ناشي از پيشرفتهاي شگرف علمي و تكنولوژيك است كه به نوبه خود منجر به 
است.براي پاسخ به اين نيازها وهمراهي با تحوالت و دگر گونيهاي مزبور،ديگر نمي توان به روشها و فر آيندهاي موجود  شده

اكتفا كرد.از اين رو تضمين و تداوم حيات و بقاي جوامع،نيازمند ارايه راهها و روشهاي جديد به منظور مقابله با مشكالت 
به .اع،توليد محصول جديد،فرآيندها و روشهاي نو،بيش از پيش ضرورت مي يابداست.به همين خاطر است كه نو آوري،ابد

منظور استفاده بهينه از تواناييهاي زنان و دستيابي به توسعه اقتصادي،بايد نقش كارآفريني زنان را در توسعه همه جانبه به 
 )1388(آراستي، .ويژه توسعه اقتصادي تقويت نمايند
دهد كه تغييرات اساسي در هاي اشتغال زنان در ايران پيش از همه هشدار ميرد ويژگياطالعات قابل دسترسي در مو

جمعيت فعال  يهتا حداقل زنان نيز در زمر ،الزم است آن هااشتغال و تعريف كارآفريني و هاي موجود نسبت به ديدگاه
ها در سطح كالن ميسر نخواهد شد. گذاريهاي توسعه و سياستبرنامه يهاقتصادي شمارش شوند. اين تغييرات جز با مالحظ

 عد خواهد داشت.ريزي، بيشترين نقش را در اين ببنابراين برنامه
روند رو به رشدي را طي  ،انجام ميدهد دولتي همانند اموري كهدر سالهاي اخير، سهم زنان در كسب و كارهاي خصوصي 

، كارهايي كه توسط زنان اداره مي شود افزايش چشمگيري داشته 1998تا سال  1990كرده است. مثال در آمريكا، از سال 
تريليون دالر در اقتصاد 5,2ميليون نفر را بكار گرفته است و  27,5ميليون كار اداره شده توسط زنان در آمريكا  9,1است 

(خانه .بايد بر آنها غلبه كنندآمريكا مشاركت دارد. با اين وجود زنان با موانع خاصي در كسب و كار مواجه مي شوند كه بتدريج 
 )1389كارآفرينان ايران،

توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است.درحالي كه در  ،توليد ثروت ،سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني
فريني پيش شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآزايي مترادفكشور ما به اشتباه اين مفهوم صرفاً با اشتغال

هاي جامعه و تغييرات جمعيت ها و گرايشدر بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزش 70يرويم.در اواخر دههمي
در  دهد كهمي نشان در ايران مطالعات همچنينشناختي، موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آمد. 

 (خويش مستقل كاركنان شكل به جديد در اقتصاد ايران اشتغال ميزان بيشترين شمسي هجري 1355ـ  75 هايسال فاصله
 چالش آنها در مسير رشد و توسعه، بزرگتريندادن و سوق كارآفرينان از اين حمايت عدم دليله ب سفانه. متأاست فرما) بوده

از  جدي مذكور حمايتي سال 20 اگر در فاصلهكه . در حالياست بيكاري رانبح به بعد 1380 يدر دهه اقتصاد ايران
 بزرگترين صورت خود در آورند، در ايناستخدام نفر ديگر را به تنها يك هر يك كه ايگونه به ،گرفتمي صورت كارآفرينان

 )1387(ملوندي،.رفع مي شود ،بودكه معضل بيكاري  در اقتصاد ايران 1390 يهده اقتصادي مشكل
داردكهشناساييورفعآنهامنجربهتسهيالينانهزنان،موانعومشكالتمتعدديوجودبديهياستكهدرمسيرتوسعهفعاليتهايكارآفريبنابراين،

زنانبهشناساييمحدوديتهايموجود،اصالحمسيرآتيودرنهايتافزايشكارآييفرديواجتماعيآنانكمكلذامطالعهموانعكارآفريني.نامرخواهدشد
 )1384ميكند.(جواهري،

 
 مباني نظري و پيشينه پژوهش:-2

، اجتماعي و ايجادياتجديد ساختار يك واحد اقتصادي، پذيريمخاطره، نوآوريي همچونكارآفريني مفاهيمي امروزه واژه
 يتوسعه يموتور محركه  1كـهكارآفرينيباورنـد  همه بر ايـن  .سازدر ميدطلبيرا به ذهن متباشخصيو استقاللرضايت

                                                           
1-Entrepreneurship 
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ها كردن آنها و دنبالاقتصادي كشورهاي توسـعه يافته و در حال توسـعه است. كارآفريني فرآيند ايجاد و دستيابي به فرصت
برداري از هاي اصلي كارآفريني شناسايي و بهرهبدون توجه به منابعي است كه در حال حاضر موجود است. يكي از جنبه

باتالش ، هاگيري از فرصتوچكتر است. كارآفريني عبارت است از فرآيند نوآوري و بهرههاي كها براي گسترش شركتفرصت
رضايت شخصي ، طلبيتوفيق ،رواني و اجتماعي كه با انگيزه كسبسود مالي ،هاي ماليوپشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسك

 ).1985، (هيسريچدر نظر گرفته مي شود.قاللصورتپذيردستو ا
 ري و پيشينه پژوهش چهارچوب نظ-3

فرهنگي كشورهاي خود -ي اجتماعيها و رشد و توسعهزنان در كشورهاي رو به توسعه، اميد اول براي ارتقاي خانواده
شود، بلكه منافع اجتماعي و تنها سبب كسب سودهاي اقتصادي ميدر جوامع نه  كارآفرينشوند. موفقيت زنان محسوب مي

زنان به داليل متعدد از جمله بيكاري و كاهش دستمزدها و نارضايتي از شغل قبلي، وارد نمايند. فرهنگي هم ايجاد مي
 رفت از بيكاري معمول است.  شوند. چون كارآفريني راهي براي برونكارآفريني مي

روبه رو به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه  از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي
شده است. وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست، همواره زنان فرصت 

 هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند. 
كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت  ده سال به باال درزنان  %1/12، تنها هاتوان گفت، طبق آماردر واقع مي

 . در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند  %16,7و حدود % 83,3را در بخش خدمات 
 

 
 

 از زنان ايران %12,1حوزه هاي فعاليت - 1نمودار 

كارفرما هستند. زنان شاغل  زن شاغالنتعداد كمي از  و تنها  بيشترين شاغالن زن در گروه حقوق بگيران قرار دارند 
و نموده اي ازدواج سال هستند و پس از آن گروه عمده 25ـ29) سكونت دارند و در گروه سني %56بيشتر در نقاط شهري (

 پردازند. امور خانواده ميبه پرورش فرزند و بطور كل 
و در )%15ن(). اين امر در مورد زنا%6/43كشورهاي ديگر بسيار پايين است: (با توجه به اينكه نرخ فعاليت ايران نسبت به 

جمعيت زنان فعال  %1/26گيرد بطوريكه حدود ) است. نرخ بيكاري جمعيت نيز روزبه روز فزوني مي%71مورد فعاليت مردان (
  .به افزايش است مناطق شهري بيكارند. نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده خصوصاً در سال هاي اخير مرتباً رو
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نرخ فعاليت در ايران - 2نمودار   

لذا تالش جهت بهبود وضعيت فعلي و رهايي از مشكالت و موانع مسئوليتي جمعي است. متاسفانه تحقيقات و پژوهش 
جا كه حتي اشتغال زنان در ايران هاي داخلي در زمينه كارآفريني زنان، به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود است و از آن

كارآفريني زنان با مسائل فزاينده اي روبه رو است. فرايند كارآفريني زنان را موانع  همواره با مسائلي مواجه بوده، طبيعتاً 
و  متغيرهاي خانوادگي، علمي تحصيلي، شخصيتي، مالي، فرهنگيتوان ازابعاد متنوعي بررسي كرد وآن را متأثر از مجموعه مي

 .دانستاجتماعي و قانوني 
در سالهاي اخير در جهان، شاهد رشد چشمگيري در تعداد بنگاههاي اقتصادي ايجاد شده توسط زنان هستيم. كسب و 

برابر و از نظر  4برابر، از نظر اشتغال زايي  2از نظر تعداد  1997-1987كارهاي زنان در اياالت متحده آمريكا بين سالهاي 
ه است. نرخ افزايش تعداد زنان صاحب كسب و كار در اياالت متحده امريكا دو برابر مردان است. اين نرخ برابر شد 5فروش 

نفر به اين تعداد افزوده مي شود و  1600درصد بوده است به نحوي كه هر روز  14حدود  1997- 2002افزايش بين سالهاي
تريليون دالر به درآمد اقتصادي دولت آمريكا 5/2ساالنه حدود ميليون نفر رسيده است.زنان  1/9اين تعداد به  2002در سال 

افزوده اند كه اين رقم از محصول ناخالص داخلي بسياري از كشورها باالتر است. در ساير كشورها نيز شاهد چنين رشدي در 
  .د رشد داشته استدرص 53حدود  95تعداد زنان كارآفرين هستيم. براي مثال در پرتقال، تعداد زنان كارآفرين در سال 

 10درصد كل كسب و كارها توسط زنان ايجاد و اداره مي شود. در استراليا نيز زنان صاحب كسب و كار، 28يا در فرانسه، 
درصد كل  15زن صاحب كسب و كار وجود دارد كه  5000درصد از درآمد ملي را توليد مي كنند. در تونس هم  15الي 

تشكيل مي دهند. از اين رو كارآفريني زنان امروزه در دنيا به عنوان يكي از منابع رشد، صاحبان كسب و كار اين كشور را 
 .اشتغال زايي و نوآوري شناخته شده است

 كه است واقعيت اين بيانگر مختلف،آمارهاي موجود كشورهاي در كارآفريني فعاليتهاي پيشرونده سير عليرغم وجود بااين
 از يكي استان زنجان مثال عنوان به . نمايد استفاده زنان كارآفرين به مربوط هاي توانمندي از است نتوانسته ايران جامعه هنوز

 سايرسازمان و تعاون اداره گسترده تالشهاي و همچنين شهرك صنعتي ويژه بانوان ايجاد با آن در كه است هايي استان
 بين در زنان ها، سهم تالش اين اماعليرغم . يشودم حمايت و تشويق توجهي قابل حد در زنانه هاي كارآفرينان ها،فعاليت
 .است بوده %8 استان،تنها 1385 سال كارآفرينان
 مطالعه از طريق تا است درصدد پژوهش ،اين است شده انجام زمينه اين در كمي مطالعات كه اين به باتوجه

 و تجزيه و شناسايي را زنجان استان زن آفرينانبين كار در كارآفريني فعاليتهاي در زنان مشاركت عدم بر مؤثر اكتشافي،عوامل
 .دهد ارائهه زجامعا  بخش اين در توسعه كارآفريني جهت را راهكارهايي و نمايد تحليل

 .نمود اشاره زير موارد به گرفته ميتوان كشورصورت درداخل زنان كارآفريني موانع شناسايي درزمينه كه تحقيقاتي ازجمله
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 موانع صورت گرفته، ايران در زنان كارآفريني بر جنسيتي نابرابري تأثير بررسي زمينه در كه تحقيقي در �
كسب  برسازمان حاكم و مناسبات اي كليشه ،باورهاي نقشي انتظارات خواني تربيت،ناهم و تعليم نظام خانوادگي،

 )2005.(جواهري، است قيدگرديده ايراني زنان كارآفريني موانع مهمترين عنوان به و كار
 اعضا ميان ،مشكالت مالي،اختالف مازندارن استان هاي تعاوني در كارآفرين زنان بين در گرفته صورت ررسيدرب �

 )2006ها مطرحگرديدهاست.(كريمي، درتعاوني زنان آفريني كار موانع مهمترين عنوان به ، زنان عليه تبعيض و
 موانع است،عمدهگرفته  ورصورتكش مختلف روستاهاي و درشهرها كارآفرين زنان بين كه ديگري درتحقيق �

 )2003است.(صابر، گرديده تقسيم دو گروه موانع فردي و موانع سازماني به زنان كارآفريني
 

 ،فرزندان و ...) و موانع مالي (كمبود سرمايه ،ويژگي هاي همسر ،موانع فردي شامل: موانع خانوادگي  (تعداد افراد خانواده
 ... دسته بندي شده اند. مساله تامين نقدينگي و اعتبار و 

اطالعات مالي و حسابداري و  ،فني-دانش حقوقي ،بازاريابي-موانع سازماني  هم موانع علمي( از قبيل مهارتهاي مديريتي
مساله تامين مواد اوليه و ...) طبقه  ،فقدان امكانات سخت افزاري ،...) و موانع فيزيكي (از قبيل كمبود فضاي فيزيكي مناسب

 است. بندي شده 
 روش شناسي تحقيق -4

 
پژوهش،  پيشينه اي كتابخانه بررسي با نخست در اين تحقيق به منظور بررسي موانع موثر بر كارآفريني زناندر شهر زنجان

اجتماعي و  ،تحصيلي، شخصيتي، مالي، فرهنگي_متغير عوامل خانوادگي، علمي  6گرديده است و  شناسايي ازعوامل يكسري
موانع كارآفريني زنان در نظر گرفته شده است كه هركدام از اين متغير ها به چندين مولفه مرتبط تقسيم قانوني به عنوان 
مورد تاييد كارشناسان و اساتيد كارآفريني  و طراحي دلفي روش براساس اي پرسشنامه اثبات فرضيات براي ميشوند.  سپس

 ع آوري اطالعات پرسش نامه بدست آمد. براي اثبات فرضيات از   درصد براي ابزار جم79قرار گرفت ضريب آلفاي كرنباخ معادل 
استفاده گرديد و براي رتبه بندي متغيرها از روش آماري تك نمونه) tآزمون ميانگين نظري و ميانگين مشاهده شده (آزمون  

در اين موسسه  91سال  فريدمن استفاده گرديد پرسش نامه ميان كارآموزان زن مركز فني و حرفه اي الزهرا زنجان كه در
حجم نمونه  =nنفر توزيع و جمع آوري گرديد.  با استفاده از فرمول  328آموزش ديده بودند و در ميان 

 تعيين گرديد كه به صورت زير است.  
N=2200 

P= 5/0  

 

e = 05/0  

n =328 

 N سطح اطمينان e Z حجم نمونه
328 05/0 96/1 95/0 2200 

 : حجم نمونه گيري اخذ شده از كارآموزان فني و حرفه اي الزهرا 1جدول شماره
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درصد مورد بررسي  95با توجه به حجم نمونه انتخاب شده اطالعاتي كه از اين نمونه گيري به دست مي آيد با سطح اطمينان 
 و آزمون قرار گيرد.  

 آزمون فرضيه هاي پژوهش -5
 تك نمونه اي صورت پذيرفت.   tبررسي آماري فرضيات پژوهش با استفاده از 

 تك نمونه اي، به بررسي آماري فرضيات پژوهش پرداخته شده است.  tدر اين بخش ، با استفاده از آزمون 
 است. مؤثر زنان بركارآفريني خانوادگي موانع فرضيه اول :

 
 3مقدار ميانگين نظري = 

 تعداد نمونه
n 

درجه آزادي  انحراف استاندارد ميانگين
d.f 

t  سطح معني
 داري

328 35/3 8722/0 327 6/2 001/0 
 تك نمونه اي براي مقايسه نمرات موانع خانوادگي با حد متوسط تعيين شده t: نتايج آزمون 2جدول شماره

 
 

كه ميانگين نظري است مي  3تك نمونه اي نشان مي دهد كه ميانگين مشاهده شده (عملي) بيشتر از عدد  tنتايج آزمون 
 درصد است فرضيه موانع خانوادگي مورد تاييد قرار مي گيرد.  5ز طرفي سطح معني داري كمتر از باشد و ا

 
 مؤثراست. زنان بركارآفريني تحصيلي_علمي موانعفرضيه دوم: 

 
 3مقدار ميانگين نظري = 

 تعداد نمونه
n 

درجه آزادي  انحراف استاندارد ميانگين
d.f 

t  سطح معني
 داري

328 76/3 87/0 327 82/11 000/0 
 تحصيلي با حد متوسط تعيين شده-: نتايج آزمون تك نمونه اي براي مقايسه نمرات موانع علمي3جدول شماره

 
كه ميانگين نظري است مي  3تك نمونه اي نشان مي دهد كه ميانگين مشاهده شده (عملي) بيشتر از عدد  tنتايج آزمون 

 تحصيلي مورد تاييد قرار مي گيرد.  -صد است فرضيه موانع علميدر 5باشد و از طرفي سطح معني داري كمتر از 
 

 مؤثراست. زنان بركارآفريني شخصيتي موانعفرضيه سوم : 
 

 3مقدار ميانگين نظري = 
 تعداد نمونه

n 
درجه آزادي  انحراف استاندارد ميانگين

d.f 
t  سطح معني

 داري

328 28/3 9542/0 327 05/4 000/0 
 تك نمونه اي براي مقايسه نمرات موانع شخصيتي با حد متوسط تعيين شده tيج آزمون : نتا 4جدول شماره 
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كه ميانگين نظري است مي  3تك نمونه اي نشان مي دهد كه ميانگين مشاهده شده (عملي) بيشتر از عدد  tنتايج آزمون 
 ييد قرار مي گيرد. درصد است فرضيه موانع شخصيتي مورد تا 5باشد و از طرفي سطح معني داري كمتر از 

 
 است. مؤثر زنان بركارآفريني مالي موانع فرضيه چهارم : 

 3مقدار ميانگين نظري = 
 تعداد نمونه

n 
درجه آزادي  انحراف استاندارد ميانگين

d.f 
t  سطح معني

 داري
328 54/3 99/0 327 39/5 000/0 

 موانع مالي با حد متوسط تعيين شدهتك نمونه اي براي مقايسه نمرات  t: نتايج آزمون 5جدول شماره 
 

كه ميانگين نظري است مي  3تك نمونه اي نشان مي دهد كه ميانگين مشاهده شده (عملي) بيشتر از عدد  tنتايج آزمون 
 درصد است فرضيه موانع مالي مورد تاييد قرار مي گيرد.  5باشد و از طرفي سطح معني داري كمتر از 

 
 مؤثراست. زنان بركارآفريني اجتماعي_فرهنگي موانعفرضيه پنجم : 

 3مقدار ميانگين نظري = 
 تعداد نمونه

n 
درجه آزادي  انحراف استاندارد ميانگين

d.f 
t  سطح معني

 داري
328 54/3 99/0 327 39/5 000/0 

 شدهاجتماعي با حد متوسط تعيين -تك نمونه اي براي مقايسه نمرات موانع فرهنگي t: نتايج آزمون 6جدول شماره 
كه ميانگين نظري است مي  3تك نمونه اي نشان مي دهد كه ميانگين مشاهده شده (عملي) بيشتر از عدد  tنتايج آزمون 

 اجتماعي مورد تاييد قرار مي گيرد. -درصد است فرضيه موانع فرهنگي 5باشد و از طرفي سطح معني داري كمتر از 
 

 .ثراستمؤ زنان بركارآفريني قانوني وانعفرضيه ششم : م
 

 3مقدار ميانگين نظري = 
 تعداد نمونه

n 
درجه آزادي  انحراف استاندارد ميانگين

d.f 
t  سطح معني

 داري
328 54/3 99/0 327 39/5 000/0 

 تك نمونه اي براي مقايسه نمرات موانع قانوني با حد متوسط تعيين شده t: نتايج آزمون 7جدول شماره 
 

كه ميانگين نظري است مي  3ن مي دهد كه ميانگين مشاهده شده (عملي) بيشتر از عدد تك نمونه اي نشا tنتايج آزمون 
 درصد است فرضيه موانع قانوني مورد تاييد قرار مي گيرد.  5باشد و از طرفي سطح معني داري كمتر از 

 آزمون فريدمن 
H0  باشد . : شش فرضيه ي تحقيق موانع موثر كارآفريني زنان داراي رتبه بندي يكسان مي 
H1  . شش فرضيه ي تحقيق موانع موثر كارآفريني زنان داراي داراي رتبه بندي يكسان نمي باشد : 

 خالصه نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين اولويت فرضيه ها در جدول زير ثبت شده است .
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سطح معني  نتيجه ي آزمون
 داري

مقدار آماره  d.fدرجه آزادي 
 آزمون

 nتعداد نمونه 

 H0 000/0 5 08/33 234قبول 
 : نتيجه آزمون فريدمن8جدول شماره 

 
درصد فرض هم رتبه و يكسان بودن مولفه اي فرضيه ها پذيرفته نمي  5همانطوري كه مشاهده مي شود در سطح معني داري 

 شود . بنابراين اين چهار شاخص داراي ميانگين رتبه هايي به صورت زير مي باشند: 
 

 يانگين رتبه هام عنوان متغير مستقل
 5/2 موانع خانوادگي 

 3/2 تحصيلي  -موانع علمي
 2/2 موانع شخصيتي 

 7/2 موانع مالي 
 4/2 اجتماعي -موانع فرهنگي

 1/2 موانع قانوني
 ميانگين رتبه ها 9جدول شماره

موانع شخصيتي و موانع  ،تحصيلي ،موانع علمي ،موانع فرهنگي و اجتماعي ،اولويت بندي شاخص هاي اصلي موانع خانوادگي
 قانوني مي باشد. 

 
 
 
 نتيجه گيري و پيشتهادات تحقيق -6

پرداخته شد و پس از تبيين متغيرهاي پژوهش با كمك  91در اين تحقيق به بررسي موانع كارآفريني بانوان زنجاني در سال 
نامه با استفاده از آزمون آماري موانع اساتيد و كارشناسان پرسش نامه اي تهيه شد و پس از پخش و جمع آوري پرسش 

اجتماعي و قانوني به عنوان فرضيات تحقيق مورد تاييد قرار گرفت. در -تحصيلي، شخصيتي، مالي، فرهنگي-خانوادگي، علمي
تحصيلي، موانع شخصيتي و -اجتماعي، موانع علمي-فرهنگي-رتبه بندي موانع به ترتيب موانع مالي، موانع خانوادگي، موانع

انع قانوني داراي اولويت شدند. توجه به نقش موانع مالي در اشاعه و رشد كارآفريني مد نظر قرار گيرد و دست اندركاران بايد مو
ابزارهاي مالي مناسب براي تامين مالي كارآفرينان زن را با حداقل بوروكراسي طراحي و به موقع اجرا كنند. از اين رو براي 

ارتباط موانع مالي و قانوني مورد بررسي قرار گرقته تا بانوان بيشتري وارد حوزه ي -1كه: تحقيقات آتي پيشنهاد مي شود
چه موانعي فرهنگي و اجتماعي در مقابل كارآفريني زنان در جامعه ايران وجود دارد بررسي شده و برطرف -2كارآفريني شوند 

 گردد. 
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 3، معصومه قرباني2 ، هاجرپيرمراديان 1رضيه پيرمراديان
 

 
 چكيده

ن عاملي توانند به عنوادهند و مياي همانند ايران كه نيمي از جمعيت آن را زنان تشكيل ميامروزه در جامعه: مقدمه
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناديده توان نقش آنان را در صحنهمؤثر در جهت توسعه و سازندگي جامعه باشند قطعاً نمي

از اين تحقيق، مطالعه بررسي نقش آموزش  هدفاز اين رو بخصوص در خانواده هايي كه سرپرستي خانواده با زنان مي باشدگرفت.
. جامعه آماري تحقيق روشفريني و كيفيت زندگي زنان سرپرست خانه وار شهرستان سميرم مي باشد.هاي فني و حرفه اي بركارآ

نفر  بطور تصادفي  به عنوان نمونه انتخاب گرديدند و در دو  100حاضر كليه زنان سرپرست خانوار شهرستان سميرم مي باشد كه 
نفر خانه دار ) قرارگرفتند. نمونه مورد نظر با استفاده از پرسشنامه  50كارآموز فني و حرفه اي و گروه كنترل (  50گروه آزمايش (

نشان داد بين گروه آزمايش   T. نتايج حاصل از تحليل نتايجسوالي مورد سنجش قرار گرفتند.26هاي كارافريني و كيفيت زندگي 
. نتيجه حاصله بيانگر اثر آموزش تحليلو كنترل در كارآفريني وكيفيت زندگي و مولفه هاي آن تفاوت معني داري مشاهده گرديد.

 هاي فني و حرفه اي بركارآفريني و كيفيت زندگي زنان سرپرست خانه وارشهرستان سميرم مي باشد
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family with women Bashdaz the purpose of this study was to evaluate the role of technical and 
 is Entrepreneurship household ofwomen heads  quality of life of and education vocational
 is headed households-female of all The research population consisted. Method .city Samirom

Samirom city, 200 were randomly selected and divided into two groups (100 vocational training 
and the control group (n = 100 housewife) groups. Examples of use entrepreneurship and quality 
of life questionnaire with 26 questions were examined.The results. T test results showed that the 
experimental and control groups in entrepreneurship and quality of life and its components 
Grdyd.thlyl significant difference. The result shows the effectiveness of technical and vocational 
education and quality of life of women heads of household Varshhrstan Entrepreneurship is 

Samirom 
 

Keywords: entrepreneurship, quality of life, female-headed households 
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 قدمهم
 

 نحوه و ميزان و ميشود اقتصادي محسوب توسعه و ملي اقتصاد نوسازي اصلي عوامل از يكي اشتغال، و مشاركت ميزان امروزه
 رفاه افزايش و اقتصادي توسعه جهت در اصلي شاخصهاي از عنوان يكي به اقتصادي فعاليتهاي در مختلف اقشار مشاركت
 است تاضمن نموده وكاربردي منطقي برنامههاي ارائه به ناگزير را آنان و است بوده نظر سياستگذاران مد همواره اجتماعي
 طريق اين از تا نموده فراهم براي افراد ودرآمداقتصادي شغلي ايجادفرصتهاي براي را زمينه الزم، مهارتهاي آموزش

 راهكارهاي مهمترين از راستا،يكي اين در .نمايند جلوگيري وحتي سياسي اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي ازمعضالت ازبروزبسياري
 و فني توسط سازمان موثر كاربردي مهارتهاي آموزشهاو ارايه بيكاري، معضل بر غلبه و اشتغالزايي به منظور كشور در اجرايي

 پرورش و آموزي مهارت اصلي اركان از عنوان يكي به حرفهاي و فني سازمان حاضر حال در كه جايي تا است بوده حرفهاي
 آموختگان مهارت توسط كارآفريني آن تبع به و آموزي مهارت شك، بدون .ميشود محسوب ما كشور در متخصص يروهاين

 ديگر سويي كشور از اقتصادي توسعه و سو يك از بيكاري معضل رفع و زايي اشتغال جهت در موثر اي،راهكاري حرفه و فني
 بيستم، قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر از وحرفهاي فني آموزشهاي قالب در جوامع نياز مورد انساني نيروي تربيت .بود خواهد

 آموزشها اين دوم، جهاني جنگ از پس صنعتي و علمي پيشرفتهاي پي در .گرفت جهان قرار كشورهاي از بسياري توجه مورد
 از پس اجتماعي وامور ركا وزارت حرفهاي و فني آموزشهاي امروزه كه آنجا تا يافت گسترش جهان در سابقهاي نحو بي به

 و اقتصادي نيازهاي به بيشتر چه هر پاسخگويي در جهت صنعتي جوامع خصوصا كشورها از بسياري در پرورش، و آموزش
واالي  ارزش و كرامت به ايمان پايه نيزبر ايران اسالمي جمهوري ) نظام  1383 مي باشد (امين بيدختي، حركت در اجتماعي

 از استفاده را ملي همبستگي و نيز فرهنگي و اقتصادي،اجتماعي سياسي، استقالل عدل، و قسط امينت ازراههاي يكي انساني،
 كشور حرفهاي و فني آموزش سازمان .ميداند آنها پيشبرد و جهت توسعه در تالش و بشري پيشرفته آموزشهاي و فنون و علوم

 مجري متولي و بعنوان فرهنگي و اقتصادي،اجتماعي توسعه سوم برنامه قانون اساس بر اجتماعي وامور كار وزارت به وابسته
 دستگاه فراگيرترين كه سازمان اين .خدمات ميباشد و صنعت كشاورزي، بخشهاي در مدت كوتاه حرفهاي و فني آموزشهاي

 ار اساسي قانون در شده تعيين هدفهاي به دستيابي خود وظايف حيطه ميكوشد در ميباشد زمينه اين در كشور آموزشي
 سعي تاكيد داشته، نيز آن كيفي جنبه بر حال عين در و دهد توسعه را خود فعاليتهاي كار، بازار نياز تا رفع و سازد ممكن

 ايجاد با ايران اسالمي جمهوري كشور وحرفهاي فني آموزش سازمان .سازد همگام روز تكنولوژي با را شاغلين مهارت مينمايد
 در شغلي مهارت ارتقا آموزي،بازآموزي، حرفه به عالقمند و مستعد ونوجوانان جوانان تتربي و تعليم براي الزم زمينههاي

 و برادران ويژه و حرفهاي فني مراكز ايجاد ازطريق متخصص مربيان وتربيت سرپرستان و مديران تربيت مختلف مهارتي، سطوح
 آموزشي اهداف تحقق منظور به سازمان اين .يدفعاليت مينما مربي تربيت مراكز و مهارت تكميل كارآموزي مراكز خواهران،

 12 تا 1 مهارت حرفهاي و فني آموزش مختلف دورههاي برگزاري با استانها مراكز در سطح آموزشي كل ادارات و خودستادي
 تهتوانس آموزشي رشته600از  بيش ايجاد با دولتي غير بخش آموزشي مراكز و سازمان به متعلق آموزشي مراكز طريق ماهه از

 طرحهايي اجراي با آن موازات وبه نموده توليد مختلف بخشهاي __در شاغلين و كار جويندگان به آموزي مهارت به اقدام است
نائل  چشمگيري موفقيت به زندانها در آموزش و پادگانها در ساختمان،آموزش صنعت سيار، آموزش آموزشهاي طرح نظير

 و فني آموزش مراكز در بالقوه موجود ). توان  1383 كشور، حرفهاي و فني نسازما آموزشي برنامه و آماري آيد(سالنامه
 را آن بايد كه است فرصتي ديگر سوي از آموختگان مهارت در ميان فراوان كارآفرينانه استعدادهاي وجود و يكسو از حرفهاي

 افزايش تعداد .گماشت همت هكارآفرينان استعدادهاي پرورش و كشف به دقيق و صحيح برنامه ريزي با و شمرد مغتنم
 را اموراجتماعي و كار وزارت و و حرفهاي فني سازمان اينكه بر عالوه حرفهاي و فني آموزشهاي طريق از جامعه در كارآفرينان

مي  نيز المللي بين بازارهاي در كشور رقابتي توان ارتقاي باعث نزديك مي كند، بيكاري نرخ كاهش و اشتغال توسعه هدف به
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 در توان رامي مثبت اثرات اين . دارد انسان رفتار و روحيه بر ثبتيمبسيار اثرات كارآفريني و اشتغال).1384 فيض،شود (
 مثبت ليت فعا يا شغل اشتن د .شخصيت برشمرد رشد و زندگي براي كلي ساختار كسب شدن، اجتماعي چون مواردي

 شده بندي زمان چارچوب يك ايجاد ها، مهارت رشد اده با خانو سرپرست نان ز ويژه به اد افر تمامي اي بر اجتماع در
 اه همر اجتماعي و اقتصادي جايگاه ، شغلي ، فردي هويت ، دست از يا كسب.نداشتن اجتماعي، تعامل زندگي، براي منظم
ايجاد  ثباع درآمد دادن دست از . ارد د ها انسان رفتار و روحيه بر منفي بسيار ات اثر شغل، ادن).د1982(وار، است

 خانواده، زنان سرپرست ويژه به مردم، از بسياري براي . شود مي ها ان انس زندگي گذران و شيوه در انگيزي غم تغييرات
 موقعيت . است ها آن ارزش با هاي ساير دارايي و كاشانه و خانه ادن د دست از معناي به شغل نداشتن يا دادن دست از

 آن از .گيرد مي ار قر نامطلوبي شرايط چنين تأثير تحت منفي طور به ها آن نفس عزت و اجتماعي اقتصادي، خانوادگي،
 هاي مهارت و ها قابليت ها، توانايي به نسبت هستند مواجه غيرثابتي و شرايط پرنوسان با خانواده سرپرست زنان كه جا

 زندگي سبك تفكر، طرز در تغييراتي بروز سبب پذير آسيب قشر اين بيكاري نتيجه، در. كنند مي ترديد خود
 مشكالتي هاي چنين نشانه و عالئم . شود مي ها آن رواني و جسمي هاي بيماري ايش افز و نفس به اعتماد روزانه،كاهش

 شده مشاهده خانواده سرپرست درميان  زنان درآمد و شغل نداشتن و همسر از جدايي از پس سال يك يا بالفاصله اغلب
 لي اجما نگاهي ..)2003؛ طباطبايي ،1995؛ آيمن ، 1987 ، باليندر  ؛1985گويي تالس، و ورچل ؛ 1967 ، است (پالنت

 مقطع تحصيل حال در جمعيت %48 آموزشي نظام )، كشور كل جمعيت %49  ( ايران جمعيت تركيب در نان ز جايگاه به
 در . است كارآفريني توسعه در آنان قشن اهميت بيانگر ،)  %9/11زنان  فعاليت نرخ( كشور اشتغال و ) متوسطه تا ابتدايي
 هيچ در متأسفانه . گردد محدود توصيه و شعار درحد يتواند نم ديگر اقتصادي توسعه و ملي توليد در زنان نقش نتيجه

 مهيا  زنان براي ويژه به  كارآفريني توسعه براي جدي اي زمينه آموزشي و فرهنگي اقتصادي، قانوني، هاي عرصه از يك
 در ، اين بر عالوه).1381، صابر( شود نمي مشاهده خاصي گذاري سياست كارآفريني براي نسبت همان ،به  . تاس نشده
 و كارآفريني توسعه جهت در ابتكاري رويكردهاي و جديد راهكارهاي ائه ار بر كه است موجود اندكي هاي پژوهش ايران

 از %49 (كشور جمعيت از نيمي عنوان به زنان مشاركت مبودك .باشد متمركز خانواده سرپرست زنان ويژه به زنان اشتغال
 حاضر حال درفقر ( خط زير ان اير جامعه زنان از كثيري تعداد وجود اجتماعي، و اقتصادي هاي فعاليت در )جمعيت كل

 ،) شندبا مي حمايتي پوشش هرگونه فاقد نفر حدود تعداد اين از كه دارد وجود ايران در خانوار سرپرست زن 1200000
 دانش و آگاهي فقدان اجتماعي، مختلف هاي فعاليت در حضور براي ها آن ميان در نفس عزت و نفس به اعتماد كمبود

 عدم تر مهم همه از و كار قانون كار، محيط شرايط هاي، حرف و فني آموزش هاي دوره كار، ار باز اطالعات از آنان
 از كشور اقتصادي رشد در جديد پديده اين ضرورت و اهميت و رآفرينوكا كارآفريني مفاهيم از آنان اطالع و آشنايي

 در نسبي افزايش وجود ). با1383 هريزي، برنام و مديريت است (سازمان زنان به مربوط مباحث ترين اصلي و ترين عمده
 فردي، تجارب كسب و دانش معلومات، يها، آگاه اجتماعي، فراگيري و اقتصادي مختلف هاي فعاليت در زنان مشاركت نرخ

 حذف ها آن زندگي محيط از را ها استرس اين توان نمي و است افكنده زنان سايه زندگي بر ها استرس اع انو هم هنوز
 خويشتن ثبات از متأثر شدت به زنان اجتماعي  رواني سازگاري زايي، استرس شرايط چنين ) .در1376كرد (محتشمي ،

 نفس، عزت به اعتماد از تا ود ش مي موجب زنان در مثبت خودپنداره وجود . است خويشتن از ها آن تصور پنداري و
 . كنند پيدا مصونيت حد زيادي تا اجتماعي انحرافات و زندگي مشكالت برابر در و شوند برخوردار امنيت احساس و نفس

مي  مختل ا ر زنان اجتماعي و فردي سازگاري و كند مي ايجاد امني نا احساس ثبات، بي و منفي خودپنداره كه حالي در
 فردي، هاي آگاهي از برخورداري كار، ار باز به زنان ورود براي الزامات ترين مهم از يكي امروزه ).1370سازد( نوابي نژاد ، 

 هاي هدايت و استدالل آموزش، كارگيري به . است نوآوري و خالقيت كارآفريني، فرهنگ و روحيه شغلي، اجتماعي،
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 و جسماني،روانيعمومي ( سالمت ان تو مي ها آن از مندي بهره با كه است كارهايي راه جمله از يموغيرمستق مستقيم
 كارآفريني كه جا آن از.نمود تضمين را خانواده سرپرست زنان نفس به اعتماد و نفس عزت مثبت، خودپنداري ،)اجتماعي

 ههاي بنگا توسعه و ايجاد فيزيكي، و مالي منابع ار،ك نيروي بسيج تجاري، هاي ايده رشد و توليد براي گري هدايت نيروي
 بخش در متوسط و كوچك هاي بنگاه وسيله به مشاغل از وسيعي پهنه كشورها تمامي در است، لزايي اشتغا و تجاري

 ههاي گرو براي مشاغل ايجاد تجاري ههاي بنگا اين اصلي هدف .است شده ايجاد  تعاوني شركت بر مشتمل  خصوصي
 چون هايي برنامه طريق از بسترسازي نگرش، اين با).  2004كار، المللي بين (دفتر است جوانان و زنان جمله از مختلف
 اي حرفه هاي مهارت و ها آگاهي ، نفس عزت افزايش جهت در كارآفريني و)  شغلي و فرديسازي ( آگاه گروهي، مشاوره

 دوش بر خود را مصائب اين سنگين بار بايد و هستند اجه مو ندگي ز مشكالت با دائماً كه خانواده سرپرست زنان شغلي و
 چالش با برخورد در كه شود داده آموزش) خانواده سرپرست ويژه به( نان ز به بايد . رسد مي نظر به اساسي و الزم كشند،

 نفس عزت از و كنند اعتماد خود « خودتوانمندي » و « حرمت به چگونه ؛ برسند خوداتكايي به چگونه زندگي هاي
و برسند است، كارآفرينان هاي ويژگي ترين مهم از و بوده نفس عزت اصلي عنصر دو كه به بتوانند تا شوند برخوردار كافي

كيفيت زندگي عبارت است ارزيابي و ادراك افراداز وضعيت .» بتوانند بر كيفيت زندگي خود و خانواده خويش بهبود بخشند
ي و نظام ارزشي موقعيتي كه در آن زندگي مي كنند و ارتباطي كه اين وعوامل با انتظارات زندگي شان ،براساس بافتار فرهنگ

،اهداف ،معيارها و عاليق شخصي آنها دارند . ارتباطي كه نزديكي زيادي با وضعيت جسمي ، رواني ،اعتقادات شخصي ،ميزان 
) و ايوانز وكوپ 1998)، آيزينك (1998)،سينسيا (1994به عالوه سال ( 7خودكفايي ،ارتباطات اجتماعي و محيط زيست دارد.

) نيز كيفت زندگي را به صورت رضايت فرد از مجموع جنبه هاي زندگي از جمله جنبه هاي رواني ،اجتماعي ،اقتصادي 1979(
آن به گونه اي كه محققان معتقدند بررسي كيفيت زندگي وتالش درراه اعتالي  ،فرهنگي ،معنوي و جنسي تعريف كرده اند

بنابراين با توجه به تغييرات و پيچيدگي روزافزون    .نقش بسزايي در سالمت زندگي فردي و اجتماعي افراد خواهد داشت
جامعه و گسترش روابط اجتماعي ،آماده سازي افراد بخصوص اين قشر(زنان سرپرست خوار) جهت رويا رويي با موقعيت هاي 

دگي ضروري به نظر مي رسد. آگاهي از اهميت ارزيابي و سنجش كيفيت زندگي دشوار امري به دليل اثرگذاري بر كيفيت زن
افراد در بافت ها و حيطه هاي گوناگون خبر از تغيير مهمي مي دهد كه مسير آن از رهيافت صرفاً طبي و پزشكي به رهيافت 

ردي فعاليت هايي كه مي خواهند يا نوين تر،زيستي، رواني، اجتماعي است.اين الگو چند بعدي است و بر روابط متقابل بين ف
بايد انجام دهد و نيز با رفتاري كه فعاليت ها در آن انجام مي گيرند اشاره دارد. در حقيقت متخصصان بر اين باورند كه اين 

ل فعاليت هاي روزانه زندگي افراد، كيفيت زندگي آنان را تحت تأثير قرار مي دهند(شار  برابعاد چندگانه نقش برجسته اي 
با توجه به اينكه اشتغال به عنوان يك منبع كسب درآمد مي تواند بر كيفيت زندگي افرد اثر گذارد لذا ).  1390كارسكي،

آموزشهاي منجر به ايجاد اشتغال مي تواند بر اين كيفيت اثر غير مستقيم گذارد و زنان سرپرست خانوار به عنوان يكي از افراد 
داشتن  مسئوليت خانواده  و نقش تربيتي و مديريتي  افراد خانواده  الزم است مورد توجه  تشكيل دهنده اجتماع با توجه به

قرار گيرند و زمينه اشتغال انها را فراهم نمود تا بتوان از آسيبهاي اجتماعي ناشي از مشكالت اقتصادي پيشگيري نمود از اين 
كارآفريني و كيفيت زندگي زنان سرپرست خانه آموزش هاي فني و حرفه اي بررو اين تحقيق در صدد بررسي نقش 

 وارشهرستان سميرم مي باشد.
  روش شناسي

آموزش هاي فني و حرفه اي بركارآفريني و كيفيت زندگي بررسي كه با هدف مقايسه اي مي باشد مطالعه حاضر يك پژوهش 
كليه زنان سرپرست خانوار شهرستان  جامعه آماري تحقيق حاضر . است گرفته صورت زنان سرپرست خانه وارشهرستان سميرم

كارآموز فني و حرفه  50نفر  بطور تصادفي  به عنوان نمونه انتخاب گرديدند و در دو گروه آزمايش ( 100سميرم مي باشد كه 
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گي   نفر خانه دار ) قرارگرفتند. نمونه مورد نظر با استفاده از پرسشنامه هاي كارآفريني و كيفيت زند 50اي و گروه كنترل ( 
 سوالي مورد سنجش قرار گرفتند 26
: در اين پژوهش براي ارزيابي ويژگيها و تغييرات احتمالي مورد نظر از دو مقياس استفاده شده است كه در ابزار پژوهش -

 ذيل توصيف مي گردند.
گذاري شده است سوال مي باشد كه با گزينه هاي بلي و خير نمره  50: اين پرسشنامه شامل مقياس رفتاركارآفرينانه-

مي باشد .اين  50در صورتي كه فرد گزينه بلي را عالمت گذاري نمايد نمره يك كسب مي نمايد و حداكثر نمره در اين آزمون 
) و 1383آزمون در طي پژوهش مصحف با همكاري عابدي در مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان با عنوان ده قدم تا كارآفريني (

ت ، همچنين بررسي مقاالت موجود در حيطه رفتار كارآفريني ساخته شده است . به منظور بررسي بررسي بازدهي اين جلسا
) اجراي گرديده و پس از تحليل داده 1383دانشجوي دانشگاه اصفهان ( 100اوليه و محاسبه همساني دروني ، آزمون بر روي 

ايي محتوايي آزمون توسط چند متخصص در حوزه علوم براي آزمون به دست آمده است .رو %89ها ضربي آلفاي كرونباخ برابر 
 رفتاري مورد تاييد قرار گرفته است.

در اين پژوهش جهت سنجش كيفيت زندگي، از پرسشنامه خالصه شده كيفيت زندگي سازمان :پرسشنامه كيفيت زندگي -
ه زبان هاي مختلف ترجمه شد. در كشور به صورت همزمان طراحي و ب 15جهاني بهداشت استفاده شد. اين ابزار در بيش از 

 4سئوال بوده و  26) ترجمه و استانداردسازي شده است. اين ابزار حاوي 1385ايران اين پرسشنامه توسط نجات و همكاران (
سئوال هم به هيچ كدام  2سئوال مي سنجد.  24حيطه سالمت جسماني، سالمت رواني، روابط اجتماعي و سالمت محيط را با 

پاسخهاي به سؤاالت تعلق ندارد و وضعيت سالمت و كيفيت زندگي را به شكل كلي مورد ارزيابي قرار مي دهند.  از حيطه ها
جمع سواالت  از  حيطه سالمت جسماني(فيزيكي) ميشود.كد گذاري   1تا  5باشد نمرات اي ليكرت ميبراساس طيف پنج درجه

جمع سواالت  ازحيطه روابط اجتماعي  )،26و19و11و7و6و5الت  (جمع سوا از حيطه روانشناختي ، )18و17و16و15و10و4و3(
از محاسبه نمره كل مقياس  و)  25و24و23و14و13و12و9و8جمع سواالت ( ازمجموع نمرات حيطه محيط زندگي   ،) 22و21و20(

رون خوشه اي حاصل از پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ و همبستگي د .  بدست مي آيدنمرات در چهار حيطه  جمع
 55/0بدست آمد ولي در حيطه روابط اجتماعي مقدار آلفاي كرونباخ  7/0آزمون مجدد سنجيده شد و در تمام حيطه ها باالي 

درصد موارد،  83بود، كه مي تواند به علت تعداد كم سئواالت در اين حيطه يا سئواالت حساس آن باشد. از طرفي در 
ه اصلي خود از ساير حيطه ها باالتر بود. روايي پرسشنامه با قابليت تمايز اين ابزار در گروه هاي همبستگي هر سئوال با حيط

سالم و بيمار با استفاده از رگرسيون خطي مورد ارزيابي قرار گرفت و در حيطه هاي مختلف اختالف معنادار داشتند. نجومي و 
فرد سالم انجام دادند پايايي پرسشنامه مذكور  139و  HIVايدز و بيمار مبتال به  139) در پژوهشي كه بر روي 1386عنبري(

 ).1388بدست آوردند. (حيدري و جعفري،  92/0را با استفاده از آلفاي كرونباخ در حدود 
 يافته ها 

کارآفرينی و کيفيت زندگی زنان سرپرست خانه وارشهرستان سميرم بررسی رابطه  رسوني) ماتريس پ١جدول شماره (  
یجسمان  گیکيفيت زند محيطی اجتماعی شناختی   کارآفرينی 

      1 جسمانی

     1 **361. شناختی

    1 **280. *204. اجتماعی

   1 **534. **417. **444. محيطی

یکيفيت زندگ  .651** .679** .631** .884** 1  

 1 **648. **543. **613. **423. **364. کارآفرينی
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در اين فرضيه  زنان سرپرست خانوار شهرستان سميرمو كيفيت زندگي كارآفريني  رابطه بين جهت سنجش ارتباط و ميزان
بررسي  مي باشد ضريب  قابل ) 1(همانگونه كه در جدول شماره  .از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است

 كارآفرينيقابل قبول  رابطه ي بيانگر سطح همبستگ .است/000و سطح معني داري آزمون  .٦٤٨برابر با  .همبستگي بدست آمد
رد و H)0 (لذا فرض مفرد  sig/000 </05 .و يك رابطه معني دار بين دو متغير را تأييد مي كند مي باشدكيفيت زندگي  با

الزم به ذكر است كه نتيجه حاصله بيانگر .پژوهشي مبتني بر وجود رابطه بين دو متغير مورد تأييد مي باشدH)1 (فرض يك 
ر ادر زنان سرپرست خانو sig/000 </05با كليه مولفه هاي كيفيت زندگي  در سطح   كارآفرينيتباط معني داري بين ار

 شهرستان سميرم مي باشد.
 

براي مقايسه ميانگين كيفيت زندگي بين زنان سرپرست خانوارشهرستان سميرم بر حسب دريافت و عدم  t آماره هاي آزمون) 2جدول (
 ني و حرفه ايدريافت آموزش ف

درجه 
 آزادي

سطح 
 t معناداري

انحراف 
 استاندارد

 گروه تعداد ميانگين
 

٠٫٠١٤ ٩٨ 
 

٤٫٨٠١-  
 

١٩٫١٤٠٠ ٣٫٠١٧٠٣ ۵٠  جسمانی كنترل
 آزمايش ۵٠ ٢١٫٦٢٠٠ ٢٫٠٥٩٢٣

٩٨ 
٧٫٣٨٨ ٠٫٠١٣-  

 شناختی كنترل ۵٠ ١٧٫٩٨٠٠ ٢٫٩٧٩٤٥

 آزمايش ۵٠ ٢١٫٧٤٠٠ ٢٫٠١٨٣٨
٩٨ 

٧٫٧٤٩ ٠٫٠٣٨-  
٫٣٧٠٢٢٢  اجتماعی كنترل ۵٠ ٨٫٨٨٠٠ 

 آزمايش ۵٠ ١٢٫٠٢٠٠ ١٫٦٠٩٧٩
٩٨ 

٩٫٢٢٥ ٠٫٠٣١-  
 محيطی كنترل ۵٠ ٢١٫٥٠٠٠ ٥٫٠٦٧٩١
 آزمايش ۵٠ ٢٩٫٢٨٠٠ ٣٫١٤٣١٢

٠٫٠٠١ ٩٨ 
 

١٢٫٦٦٨-  
کيفيت  كنترل ۵٠ ٦٧٫٥٢٠٠ ٨٫٢٨١٣٨

 آزمايش ۵٠ ٨٤٥٦٠٠ ٤٫٦٧٨٠٤ زندگی
 

بدست آمده و چون  tبراساس محاسبات از طريق آزمون  ار آفرينانه گروه كنترل و آزمايش نگرش كمقايسه نمرات ميانگين 
است. لذا  ��05.0و كوچكتر از سطح معني دار 100/0برابر با  در گروه كنترل و آزمايش(معني داري) متغير فوق  pمقدار

  گروه آزمايش  كيفيت زندگيدليل دريافت آموزش  مي توان گفت  بهرد مي شود و در نتيجه 0Hدر اين سطح  فرض 
     ).2جدول ( تغييركرده است .

 
بين زنان سرپرست خانوار شهرستان سميرم بر حسب دريافت و عدم  كارآفرينيبراي مقايسه ميانگين  t آماره هاي آزمون:     )3جدول (

 دريافت آموزش فني و حرفه اي

 درجه آزادي
سطح 
 كارآفريني تعداد ميانگين ستانداردانحراف ا t معناداري

١٤٫١٣٣ ٠٫٠٠٦ ٩٨- 
٢٥٫٦٠٠٠ ٥٫٥٦٥٩٣ 15  كنترل

 آزمايش 15 ٣٩٫٦٠٠٠ ٤٫٢٥٢٢٥
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 pربدست آمده و چون مقدا tبراساس محاسبات از طريق آزمون  گروه كنترل و آزمايش كارآفريني ميانگين مقايسه نمرات

است. لذا در اين  ��05.0از سطح معني دار كوچكترو  060/0با برابر  شكنترل و آزمايدر گروه (معني داري) متغير فوق 
 كردهگروه  آزمايش  تغييري   كارآفريني به دليل دريافت آموزش  مي توان گفت مي شود و در نتيجه  رد 0Hسطح  فرض 

     ).3جدول ( .است
 

 گيري بحث و نتيجه 
است  كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار كارآفريني و برحرفه اي وزش فني و آمهدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير 

رابطه بين كارآفريني و كيفيت ندگي زنان سرپرست خانوار شهرستان كه نتيجه حاصل از تحقيق در بررسي فرض اول مبني بر 
؛ زواتر و )1386( برزي و خيرال) ، 1994(ازكمپ ) ، 1979(گرونبرگتاييد گرديد. نتيجه حاصله با تحقيقات سميرم مورد 

 ) همخواني دارد.2007(بريسكو ؛ مك آردل
 اين نتايج مي باشد. نتيجه حاصله همچنين بيانگر تاثير آموزش فني و حرفه اي بر كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار است

) ، 1995 (آيمن ) ، 1987 (باليندر) ،  1985 (تالس گويي و وورچل )،1967 (پالنت چون ديگري پژوهشگران توسط ؛ تحقيق
) و فرخي 1382) ، صدر و همكاران (2010، شفرد()1383حسينيان و طباطبايي ) 1382 (جباري ) ، 2003 طباطبايي(
 است. شده تأييد نيز )1382راستابي (

 اين تايجن نتيجه تحقيق  همچنين بيانگر تاثير آموزش فني و حرفه اي بر كارآفريني زنان سرپرست خانوار است مي باشد.
 ،) ١٣٧٠ ( ) ، رياحي ١٣٧٢ ( موسوي و ) ١٣٧٤ ( باقري )،١٣٧٢ ( پورموسي چون ديگري پژوهشگران توسط ؛ تحقيق

 است. شده تأييد نيز) ١٣٨٠( پور عبداله ،) ١٣٧٤ ( جمشيدي
ي تواند بر زنان سرپرست خانوار م آموزش مهارتهاي فني و حرفه اي   برنامه كه دهد مي نشان پژوهش از حاصل نتايج

 آگاه كه دهد مي نشان پژوهش از حاصل نتايج بنابراين،كارآفريني كه خود بر كيفيت زندگي موثر است ، نقش داشته باشد . 
 كشف استعداد هاي وي و به بالفعل  نمودن اين استعداد  از طريق آموزش هاي فني و حرفه اي  مي تواند منجر به سازي فرد

تالش  در ناشي از داشتن اين مهارت را در وي بوجود آورد همچنين اين آموزشها مي توانند احساس عزت نفسكمك نمايد و 
نيز گردد ،  كارآفريني مي تواند منجر به به كار بردن اين توانايي در قالب يك مهارت كه  ،فرد براي رشد و پرورش استعداد 
 مي محسوب اده خانو سرپرست زنان كارآفريني هاي ايشگر و نفس عزت بر اثرگذار و مهمموثر واقع گردد لذا اين آموزشها 

 از يكي و باشد برخوردارمي خاصي اهميت از  خانواده سرپرست زنان ويژه به زنان به هايي آموزش چنين ائه ار رو، ازاين . شوند
 امر اين كه ار استو به واسطه آن تغيير كيفيت زندگي خانو كار بازار سوي به زنان هدايت براي عملي راهكارهاي مهمترين

 فعاليت انجام لذا . شد كشورخواهد فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، فعاليتهاي در زنان مشاركت نرخ افزايش موجب دربازگشت
 منظور به مناسب دولتي هاي سياست اتخاذ خانواده، سرپرست زنان براي مؤثر و مفيد آموزشي هاي برنامه اجراي و علمي هاي

 و كارآفريني هاي آموزش ي توسعه آنها؛ اشتغالزاي جهت زنان براي امكانات ايجاد زنان؛ براي شغلي هاي فرصت ايجاد
 تخصصي و عمومي هاي آموزش اطالعات؛ فناوري به دختران و زنان دسترسي ها؛ آموزش اين به دختران و زنان دسترسي

 آماده و انمندسازي تو در اند تو مي كه دد چرابراي زنان سرپرست خانوار پيشنهاد مي گر  حمايتي خدمات عالوه بر وكار كسب
 در اصلي شركاي و كار ار باز به ورود براي انمند تو و مستقل هاي گروه ان عنو به خانواده سرپرست زنان ويژه بهزنان  سازي
وبهبود كيفيت و مي تواند با توانمند سازي اين گروه به رشد اقتصادي خانواده  شود واقع مؤثر و مفيد كشور توسعه برنامه

زندگي خانوار كمك نمود و بدين وسيله از بسياري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از نياز اقتصادي و احساس ناتواني و وابستگي  
 صرف به سازمانهاي حمايتي جهت رفع نيازها كاست و به استقالل خانواده كمك نمود. 
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 ارزيابي رابطه سرمايه اجتماعي و تضاد بين كار و خانواده زنان كارآفرين 
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 2جواد صوفي آبادي
 3پوريا آذرپندار

 
 چكيده 

را  "تغيير دهد؟ آيا سرمايه اجتماعي مي تواند تضاد بين كار و زندگي زنان كارآفرين"اين تحقيق تالش نموده است تا پاسخي علمي براي
به همين خاطر پس از بيان مسئله و مرور ادبيات موضوع با بكارگيري تحليل عاملي مولفه هاي سرمايه اجتماعي به سه دسته  .جستجو نماييد

ن (شبكه اجتماعي، حمايت هاي اجتماعي، عوامل مداخله گردر سرمايه اجتماعي) طبقه بندي شده اند. جهت سنجش روابط و معني دار بود
 "با درنظرگرفتن مولفه هاي تحقيق "زنان كارآفرين بالقوه درمركزتربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي ايران"متغيرها در نمونه مورد نظر

شدت روابط ومعني داربودن مولفه ها "تضادكار و خانواده، درگيري شغلي، استرس شغلي، حمايت مديريتي، حمايت همكاران، سرمايه اجتماعي
تگاه معادالت ساختاري مورد بررسي قرارگرفته است. نتايج تحقيق نشان دهنده رابطه معني دار ميان سرمايه اجتماعي و تضادبين كار بادس

وخانواده زنان كارآفرين مي باشد.تحليل مبتني بر روندهاي حاكم براجتماع نشان دهنده اين نكته مي باشدكه هميشه سرمايه اجتماعي باال 
آفرين عاملي جهت بهبود تعارضات بين كار وزندگي زنان كارآفرين نخواهد بود مگر آنكه زنان كارآفرين ازحمايت كامل  همسران ميان زنان كار

 خود در فعاليت هاي كارآفرينانه برخوردار باشند.
 
 
 .سرمايه اجتماعي،شبكه سازي اجتماعي،تضاد بين كاروزندگي،زنان كارآفرين :د واژگانيكل

                                                           
 ، 09381810867ل، دانشگاه آزاد اسالمي و مدرس كارآفريني سازمان فني و حرفه اي استان گلستان، فناوري، واحد علي آباد كتو -دانشجوي دكتري كارآفريني. 1 

a.alavi882001@gmail.com 
 

 ,J.sofiyabadi@gmail.com ,09194312179ايران  مدرس مديريت، دپارتمان علوم تربيتي وكارآفريني مركزتربيت مربي و پژوهش هاي فني وحرفه اي. 2 
 
azarpendar@gmail.com، 09398560956وي ارشد جغرافيا، برنامه ريزي شهري،دانشج. 3 



 
 

 ومين همايش بين الملليسو  همايش ملي ينچهارم
 مهارت آموزي و اشتغال 

 
2 

 
 
 

Assess The Relationship Between Social Capital & Women Entrepreneurs Work-Family 
Conflict 

 
 

Seyyedeh Anousha Ghods Alavi  
Javad sofiyabadi 

Pouria Azarpendar 
 

 
Presenting entrepreneurship education by the cyberspace allows the users regardless of their 
physical location and the facilities to learn, to get the learning. In this field the aim of this paper is 
to identify and rank the the key elements of e-learning entrepreneurship is done. The research is 
descriptive - and discover that the the aim of the study, all doctoral students are making Azad 
University in Ali Abad Katoul. And the decision is made up of 24 experts, scholars and university 
professors have been entrepreneurship, Identified questionnaire and a questionnaire on two 
occasions when they have completed the test. The first criterion is key success factors of of e-
learning entrepreneurship (44 benchmarks) of articles, theses, books and experts were listed, This 
component provides entrepreneurship were university professors, the agent will see that they are 
properly identified, After answering the questionnaire Identified key success factors of of 
entrepreneurship education from the perspective of the 9 benchmarks the impact they had more to 
Identified key success factors of of entrepreneurship education was, Identified factors such as 
models and strategies for effective learning, supported by senior management, members of the 
creative, motivating individuals to adopt a new system to evaluate the effectiveness of teaching, 
helping students adapt to the virtual learning environment, student discipline, student skills 
working with computers and attitudes to e-learning is, In the second innings of the 9 criterion 
identified using standard questionnaires and software selection experts paired comparisons will be 
ranked. 

 
Keywords: e-learning entrepreneurship, entrepreneurship, of e-learning entrepreneurship, Paired 
comparison 
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 مقدمه:

 زنان به عنوان يكي از اركان رشد در كشورهاي در حال توسعه، اميد اول ارتقاء خانواده، رشد و توسعه كشورمحسوب  
مي شوند. موفقيت زنان كارآفرين در اين جوامع نه تنها منجر به سودآوري اقتصادي، بلكه موجب ايجاد منابع اجتماعي و  

)، اما زنان كارآفرين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با موانع متعدد و جدي رو به رو 2001مي گردد(سمير، فرهنگي
درصد از شاغلين زن به 70، حدود 1381هستند كه مانع موفقيت آنان در فعاليت هاي اقتصادي مي شود. مطابق آمار سال 

درصد از كل شاغلين زن  1,02سبت كارفرمايان زن فقط شكل كارفرما، خويش فرما و يا كاركن فاميلي فعاليت داشته اند اما ن
). اين آمارها نشان مي دهند 1384درصد از كل جمعيت كشور را دارا بوده اند(آراستي، 0,02بوده  است و آنها تقريبا هميشه 

ه حضور زنان كه طي دو دهه گذشته، زنان بسياري به عنوان كارآفرين به محيط هاي كسب و كار روي آورده اند، به طوري ك
در كسب و كارها براي اداره سازمان هاي كوچك و كارآفرين اثر عظيمي بر اشتغال و محيط هاي تجاري در سراسر جهان 
داشته است. بخش عمده اي از زنان شاغل به دليل جدايي كار از خانواده، نمي توانند ايفاي همزمان وظايف و فعاليت هاي 

ه همين دليل، معضل تعارض نقش، بين كار و خانواده براي اين گروه از زنان به يك معضل شغلي و خانوادگي داشته باشند و ب
جدي تبديل شده است كه با گسترش تعهدات نظير بچه دارشدن و يا اشتغال به كار تمام وقت در مشاغل حرفه اي و تخصصي، 

پيش  نقش ها، از رضايت نبود كه دريافتند دخو پژوهش ) در1391بارنت(نقل ازنبوي و شهرياري، و جدي تر مي شود. روزالنت
 مسئوليتهاى (ميزان اجتماعي ساختار به مربوط عوامل و است آنها همزمان ايفاى از حاصل فشار براى قوى بيني كننده اى

 چرخه و مهم، اطرافيان يا زوج حمايت ميزان فرزندان، سن و تعداد مانند خانواده، ساختارى تقاضاهاى خصايص خانوادگى،
است. همچنين، فروم و كارلسون تعارض  مؤثر متفاوت نقش چند ايفاى از ناشى شده ادراك فشار ميزان در شغلى)نيز زندگي

نقش هاي شغلي و خانوادگي را نتيجه تداخل  فعاليت هاي خانواده با كار مي دانند و معتقد هستند اين تداخل ها زماني به 
ي مانع رسيدگي و مشاركت در وظايف خانوادگي مي شود. اين تداخل در صورت وجود مي آيد كه مسئوليت هاي و وظايف شغل

بي توجهي مي تواند پيامدها و تبعات منفي براي سالمتي رواني اجتماعي زنان شاغل و خانواده هاي آنان به همراه داشته باشد 
خانواده براي زنان همانند  -هد. تعارض كارو عملكرد مطلوب سازمانها و موسسات توليدي، اداري را تحت تاثير منفي خود قرار د

). پژوهش هايي كه درحوزه 2000مردان پيامدهاي منفي از جمله كاهش سطح رفاه و سالمتي در بر دارد (آلن و همكاران،
واده و خانواده مي تواند براي افراد، خان –رابطه متقابل كار و خانواده صورت گرفته به اين نكته اشاره مي نمايدكه تعارض كار 

سازمان ها، اثرات زيانباري به همراه داشته باشد. دربرخي از اين پژوهش ها نشان داده شده است كه تعارض مي تواند بر كيفيت 
، نقل از 1991زندگي شغلي و خانوادگي تاثير منفي بگذارد و ميزان رضايت فرد از زندگي را پايين آورد(داكس بوري و همكاران،

مچنين، پريشاني هاي خانوادگي و شغلي را سبب شده و در كل به افسردگي شخصي منجر گردد(فرون ). ه1385رستگار خالد،
). از سوي ديگر، چنين تعارضي مي تواند نشانگر وجود منبع تنشي در زندگي افراد باشدكه نهايتا منجر به 1992و همكاران، 

ارضايتي از شغل و زندگي را باعث گردد و با كاهش بهره تضعيف سازگاري در ازدواج، عملكرد ناكافي نقش، فشارهاي رواني، ن
و 1991وري، افزايش تاخير، غيبت كاركنان از محل كار، ترك كار و تعهد شغلي پايين توام گردد(داكس بوري و همكاران، 

 ). 2005بايرون،
آن نيستند. (دمارتينو ايجاد قادر به  پذيري و تعادلي را ايجاد كند كه ساير مشاغلتواند انعطافكارآفريني به عنوان يك شغل مي

. كارآفرينان در مي يابند كه اداره كردن محيطهاي نامناسب اقتصادي در حال گذر، از طريق شبكه هاي ) 2003و باربتو، 
به  ارتباطات فردي امكان پذير است، زيرا اتصاالت بين شبكه ها، دسترسي به منابع و اطالعات را فراهم ميكند و عالوه بر اين،

يافتن مشتريان، عرضه كنندگان و سرمايه گذاران نيز كمك مي كند. به اين ترتيب، سرمايه اجتماعي به تحقيقات كارآفريني 
نيز راه يافته است. اين سرمايه از مفاهيم نويني است كه نقش بسيار مهم تر از سرمايه فيزيكي و انساني در سازمانها و جوامع 

ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد. در غياب سرمايه اجتماعي،  ايفا مي كند و به پيوندها و
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ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست داده و پيمودن راه هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي 
ي مجموعه اي از مفاهيم مانند اعتبار، هنجار ها و شبكه هايي ). رابرت پونتام اظهار مي كند؛ سرمايه اجتماع2002گردد(آدلر، 

است كه موجب ايجاد ارتباط و مشاركت بهينه ي اعضاي يك اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آن ها را تامين خواهد 
 –فريني يك فرايند اجتماعي ). بنابر اين، سرمايه اجتماعي نقش مهمي در فعاليتهاي كارآفرينانه دارد، لذا كارآ2000كرد(پونتام،

اقتصادي است كه از دو طريق متكي به شرايط و بافت اجتماعي است، اوال اينكه كارآفرينان افرادي هستند كه محصول محيط 
اجتماعي خود بوده و ثانيا آنكه، كارآفريني يك فعاليت اجتماعي است كه در نتيجه وجود يا عدم وجود پيوند ها و ارتباطات 

). در مطالعات اخير، دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه 2002ر ماهيت كسب و كار تاثير مي گذارد(بولينو،اجتماعي ب
سرمايه اجتماعي نقش بسيار مهمي در كارآفريني ايفا مي كند و كارآفرينان براي موفقيت بايد الگوي خاصي از سرمايه 

. بدين منظور، شبكه هاي كارآفرينان، امكان دسترسي به منبعي راكه اجتماعي را با توجه به ابعاد آن براي خود ترسيم كنند
فرد به تنهايي قادر به دست يابي نيست، را فراهم مي كند. برخي محققين بر اين باورند كه سرمايه اجتماعي نقش كمكي در 

). 2006كند(دالن و همكاران،كاهش استرس هاي ناشي از رويارويي با تقاضاهاي هم زمان، نقش شغلي و خانوادگي را ايفا مي 
 از ها مجموعه اي نقش اين از يك هستند. هر شغلي و همسري مادري، نقش سه داراي همزمان به طور زنان كارآفرين

 شخصي، هويت مانند از مسايلي اي مجموعه كسب وكار، و خانواده مي كند. درهم آميختگي ايجاد زنان از را مختلف انتظارات
، نقل از 2008زنان ايجاد مي كند(ميستيك، براي را اقتدار به گرايش و خانوادگي ارتباطات هب وفاداري نقش، تضاد
 كارآفرينان نه تنها از مي شوند. شبكه ها محسوب زنان براي حمايتي مستمر منبع يك ).   شبكه هاي اجتماعي،1383گلرد،

 فراهم آنان براي را به فرصتها دسترسي و عاتياطال مالي، منابع از مجموعه اي بلكه مي كنند، اجرايي و معنوي حمايت
 سرمايه و ها حمايت از هايي نمونه ميگيرند شكل فاميلي روابط اساس بر كه شخصي ). شبكه هاي2006ميكند(پام الكساندر،

). حمايت اجتماعي يكي از پيامد هاي اصلي 2004هستند(كواالنين،  برخوردار آن از كارآفرين زنان كه است ي اجتماعي
).    .حمايت اجتماعي 2008سرمايه اجتماعي است كه در فرهنگ هاي سراسر جهان مورد توجه است(ديويدسون و همكاران،

مي تواند در بردارنده ايجاد حس همدلي، مراقبت، عشق و اعتماد(حمايت عاطفي)، كمك عملي ازنظرمالي، زماني يا صرف 
).حمايت 2008نهادات(حمايت مشورتي) باشد(ديويدسون و همكاران، انرژي (حمايت عملي)، مشورت و ارائه اطالعات و پيش

اجتماعي نقش مهمي در حفظ سالمتي انسان، كاهش آثار منفي استرس هاي محيطي و بهبود كيفيت زندگي دارد(زمان زاده و 
ي تواند نقش مهمي ) معتقد است اين نوع از حمايت نقش م1389، نقل از گروسي و آدينه زاد،2003). اليورت(1386همكاران، 

 حمايت كه دريافتند خود پژوهش ) در1985بيوتل ( و هاوس در كاهش سطح تعارض بين كار و خانواده ايفا نمايد. گرين
 طريق از را، فرد اجتماعى روابط و روانى سالمت بر آن منفى پيامدهاى و كار خانواده، تعارض بين رابطه مي تواند اجتماعى

 شاغل مادر 64 مطالعه ) از1986بارلينگ( و كند. ساچت تعديل بر تعارض اطالعاتى) و ابزارى (عاطفى،حمايت  ويژه ابعاد تأثير
زناشويى مي باشد و افزون بر  رضايت باالى سطوح پيش بيني كننده همسر حمايت كه شدند متوجه سال 36 سنى ميانگين با

مطالعات نشان مي دهد كه عوامل موثر در كارآفريني ها است. نقش بين تعارض منفى اثرات تعديل كننده همسر حمايت آن،
). نتايج 1999، براش،2001زنان در چهار حوزه عوامل فردي، شبكه اي، سازماني و محيطي دسته بندي مي شوند(ارهان و دان،

چه از طريق ) حتكي از آن است كه دستيابي زنان كارآفرين به سرمايه هاي اجتماعي، 2005مطالعات آلتيو و كايرو و ساندين(
پيوستن به شبكه هاي اجتماعي موجود و چه با ايجاد سرمايه اجتماعي و خلق شبكه ي اجتماعي جديد، موجب از ميان 

برداشتن موانع و هموار كردن راه كارآفريني زنان مي  شود و همچنين نتايج نشان داد كه رابطه ي مثبت و معناداري ميان 
به 1387گيري از فرصت هاي كارآفريني وجود دارد. مطالعه ي حاجي كريمي و فرجيان(دستيابي به سرمايه اجتماعي و بهره 

)  نشان داد كه امروزه افرادي از قابليت هاي سرمايه انساني باالتري برخوردارند كه از مزاياي 1391نقل از ربيعي و همكاران،
) نشان داد كه رابطه 1391تحقيق ربيعي و همكاران( ارتباطات در شبكه هاي اجتماعي يا سرمايه ي اجتماعي برخوردارند. نتايج

وجود دارد. مطالعات پيشين نشان داد كه هيچ پژوهشي به  زنان كارآفريني با اجتماعي سرمايه ي ميان معناداري و مثبت ي
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ت تا به بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تضاد و كار و خانواده كارآفرينان زن نپرداخته است. بنابراين اين تحقيق بر آن اس
ن بر افزايش يا كاهش تعارض شدت رابطه و تاثير بكارگيري سرمايه اجتماعي و شبكه سازي هاي بر كارآفريني زنان و تاثير آ

خانواده بپردازد تا از اين طريق بتواند نگراني هاي فردي كارآفرينان زن پيرامون تعارض كار وخانواده را كه به عنوان يك  كار و
 ود و پايداري افراد عالقمند در اين حوزه كاري است كاهش دهد. مانع براي ور

 فرضيات اساسي تحقيق حاضر را مي توان دربررسي موارد زير مورد پيگيري قرار داد.
 بين سرمايه اجتماعي وتضادكار وزندگي رابطه معني داري برقرار مي باشد.-
 مي باشد.بين مولفه هاي تضادكار و زندگي رابطه معني داري برقرار -

 
 روش شناسي

تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ محتوي درزمره تحقيقات توصيفي و همبستگي قرار مي گيرد. جمعيت     
نفر از زنان كارآفرين بالقوه حاضر در مركزتربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي ايران مي باشد.  55مورد مطالعه تحقيق

نفرمي باشد. پرسشنامه استاندارد سرمايه اجتماعي و  48ي مورگان وكرجرسي تعداد نمونه مورد نيازبراساس جدول نمونه گير
نرمال بين افراد مورد بررسي توزيع شدكه با حذف يك پرسشنامه به دليل عدم صالحيت  تضادبين كار وخانواده در شرايط كامال

ه از تحليل نتايج محاسبه شد ق مورد استفاده قراراست.پرسشنامه جهت تجزيه وتحليل فرضيات تحقي 47جهت بررسي تعداد
پايايي ابزارتحقيق براساس ضريب آلفا كرونباخ براي پرسشنامه تضادكارو خانواده(درگيري شغلي، استرس شغلي، حمايت 

 ارائه گرديده است. 1مديريتي، حمايت همكاران، تضادبين كاروخانواده) وپرسشنامه سرمايه اجتماعي درجدول شماره 
 

 حقيق: تحليل پايايي سازه هاي ت1جدول شماره
 

 
 

روش آماري به كارگرفته شده جهت آزمون فرضيات تحقيق مبتني بر بكارگيري دستگاه معادله ساختاري وتحليل عاملي مي 
باشد. به اين ترتيب كه ابتدا جهت دسته بندي مولفه هاي پرسشنامه سرمايه اجتماعي از تحليل عاملي تائيدي استفاده نموده 

خانواده ومولفه هاي سه گانه سرمايه اجتماعي دستگاه معادله ساختاري  -نه تضادبين كارگا5سپس براساس مولفه هاي  ايم و
 مورد طراحي و آزمون قرار خواهد گرفت.
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 يافته ها
نتايج به دست آمده از تحليل عاملي تائيدي پرسشنامه سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سپس نتايج  ابتدا  

ستگاه معادالت ساختاري ارائه  وتحليل خواهدشد. جهت انجام تحليل عاملي ابتدا نياز است آماره آزمون به دست آمده از د
مي باشد. باتوجه  KMOنشان دهنده نتايج آزمون بارتلت و 2بررسي قرار گيرد. جدول شماره  بارتلت و سطح معني داري مورد

نمود تحليل عاملي براي شناسايي ساختارسازه هاي پرسشنامه  به سطح معني داري به دست آمده درجدول زير مي توان اذعان
مدلي مناسب وقابل اجرامي باشد لذا براساس رد فرض شناخته بودن ماتريس همبستگي ساير مراحل تحليل عاملي مورد 

 .بررسي قرار خواهد گرفت
 

 : نتايج آزمون بارتلت2جدول شماره 
 كفايت نمونه برداري آماره كايزرماير الكين جهت اندازه گيري 499.

 آماره آزمون كرويت بارتلت-تقريب كاي اسكوئر 1497.187
 درجه آزادي 780
 سطح معني داري 000

 
براساس نتايج به دست آمده از ماتريس دوران يافته مي توان تمامي مولفه هاي پرسشنامه سرمايه اجتماعي را در سه  

عوامل مداخله گردر سرمايه اجتماعي خالصه نمود.(ماتريس دوران يافته  دسته اصلي شبكه اجتماعي، حمايت هاي اجتماعي،
 نشان دهنده دستگاه ساختاري تضاد بين كار و خانواده مي باشد. بتا 1در پيوست مقاله قابل مالحظه مي باشد.). شكل شماره 

و تضاد بين كار وخانواده مي  يك تا پنج به ترتيب بيانگر درگيري شغلي، استرس شغلي، حمايت مديريتي، حمايت همكاران
باشد. متغيرهاي آلفا يك تا شش نشان دهنده زيرمولفه هاي درگيري شغلي، گاما يك تا پنج نشان دهنده زير مولفه هاي 
استرس شغلي،تتا يك تا پنج نشان دهنده زيرمولفه هاي حمايت مديريتي، كاپا يك تا سه نشان دهنده حمايت همكاران، اتا 

دهنده زير مولفه هاي تضادبين كارو خانواده در پرسشنامه مي باشد. داده هاي بكارگرفته شده در مدل  يك تا پنج نشان
نشان دهنده شاخص هاي  نيكوئي 3براساس نتايج به دست آمده از تحليل دستگاه نرمال و قابل اتكامي باشد. جدول شماره 

براساس آماره هاي مورد محاسبه قرار گرفته در جدول زير مي  برازش براي دستگاه ساختاري تضاد بين كاروخانواده مي باشد.
 .توان اذعان نمود كه مدل از بزارش وهماهنگي مناسبي جهت تحليل نهايي برخوردار و مدل يگانه مي باشد

 
 : شاخص هاي برازش دستگاه ساختاري تضادكارو خانواده3جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1RMSEA 2NFI 3CFI 4GFI زشاشاخص بر
 تزديك به يك به يك تزديك تزديك به يك تزديك به صفر معيار مقبوليت

 0,9 0,9 0,8 0,07 آماره مدل
���� نتيجه
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 : دستگاه ساختاري رابطه بين سرمايه اجتماعي وتضادبين كار و زندگي2شكل شماره
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 : شاخص هاي برازش دستگاه ساختاري تضادكارو خانواده و سرمايه اجتماعي4جدول شماره 

 
 
 

) و شاخص NFIاي ممكن، از مقادير شاخص برازش هنجار شده (براي بررسي يك مدل به خصوص در مقايسه با ساير مدل ه
) مقادير باالي 2006) و كول كارين و همكاران (2000) استفاده مي شود. به اعتقاد جفن و همكاران ( CFIبرازندگي تطبيقي (

ا ساير مدل هاي در شاخص دوم حاكي از برازش بسيار مناسب مدل طراحي شده در مقايسه ب 0,9در شاخص اول و باالي  0,8
ممكنه مي باشد. معيار مهم بعدي كه براي تعيين برازش كل مدل مورد استفاده قرار مي گيرد، ريشه ميانگين مربعات خطاي 

، ريشه ميانگين مجذور تقريب نيز اطالق كرده اند. اين شاخص براي مدل RMSEA) است. به شاخص RMSEAبرآورد (
باشد برازش 0,1تا  0,08باشد برازش قابل قبول، اگر بين 0,08تا  0,05اخص آن و كمتر است. مدلي كه ش 0,05هاي خوب 

). براساس جدول فوق، مي توان گفت 1388؛ كالنتري، 1384باشد برازش ضعيف است ( هومن،  0,1متوسط و اگر بزرگتر از 
اخص هاي اين پژوهش نشان از و در سطح قابل قبولي است. در نتيجه، ش0,07كه شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 

 برازش خوب و طراحي مناسب مدل تحقيق مي باشد.
براساس نتايج به دست آمده از محاسبات دستگاه معادالت ساختاري مي توان اذعان نمود رابطه منفي و معني داري بين 

گاه تضاد بين كار و خانواده سرمايه اجتماعي و تضادبين كار و زندگي وجود دارد. همچنين شكل يك نشان مي دهد اجزا دست
داراي روابطي معناداري با يكديگر مي باشند و با توجه به شكل دوم ميتوان بيان نمودكه عوامل دروني سرمايه اجتماعي(شبكه 
اجتماعي، حمايت هاي اجتماعي، عوامل مداخله گردر سرمايه اجتماعي) و عوامل دروني تضاد بين كار و خانواده( درگيري 

رس شغلي، حمايت مديريت، حمايت همكاران، تضادبين كار و خانواده) داراي روابطي معنادار مي باشند. همچنين شغلي، است
)  نسبت به حمايت 1,00يافته ها حاكي از آن است كه شبكه اجتماعي و عوامل مداخله گرتاثير يكسان و بيشتري(

)و درگيري شغلي پايين ترين 1,19لي باالترين ميزان (همچنين، استرس شغ ) بر سرمايه اجتماعي داشته اند.0,7اجتماعي(
) را بر تضاد كار و خانواده داشته اند. بنابراين، با افزايش سرمايه اجتماعي، تضاد بين كار و خانواده زنان كارآفرين 0,58تاثير(

ست را بخوبي پيش برند و كاهش مي يابد  و آنها مي توانند فرايند زندگي و كاري خود را كه تركيي از نقش هاي متفاوت ا
موفق تر باشند و در كنار اينكه به خانواده و مسايل تربيتي آن مي پردازند مي توانند در كسب  كار خود با داشتن سرمايه 

 اجتماعي قوي عمل كنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ومين همايش بين الملليسو  همايش ملي ينچهارم
 مهارت آموزي و اشتغال 

 
9 

 و پيشنهاداتي نتيجه گير 
ميان زنان كارآفرين بالقوه مي باشد. به هدف تحقيق حاضرارزيابي نقش ورابطه ميان سرمايه اجتماعي و تضاد كارو خانواده 

 "حداقل يك فعاليت تجاري مستقل ميان زنان"همين جهت نمونه هاي مورد بررسي با تعريف يكسان نسبت به عاملي مشخص
در مركزتربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي ايران مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده از تحليل آماري نشان 

ده وجود مدل كامال يگانه جهت بررسي روابط همبستگي ميان عوامل مي باشد. لذا مي توان براساس نتايج ارائه شده اذعان دهن
نمود رابطه معني داري ميان دو متغير اصلي تحقيق وجود داردبدين معني كه هرچه سرمايه اجتماعي افزايش پيداكند تضادبين 

ما براساس تحليل هاي محقق هميشه سرمايه اجتماعي باال ميان زنان  .برعكسكار وخانواده كاهش پيدا خواهد نمود و 
كارآفرين راهگشا وموجب كاهش تضاد ميان كار و زندگي زنان كارآفرين نمي شود. از آنجا كه مبحث مورد بررسي رفتاري مي 

وش هيجاني، همراهي يا  عدم باشد شايسته است، با دخيل نمودن طبقه بندي از تيب هاي شخصيتي ميرز بريگز و عوامل ه
همراهي مردان در فرآيند آغاز كسب وكار تا توسعه كسب و كار مورد تحليل قرار گيرد تا بتوان نتايج معين و شفاف تري را 

 نسبت به شرايط متفاوت در تحقيقات آتي ارائه نمود.
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آموزشگاه هاي خصوصي شهر  اي حرفه و فنيدوره هاي آموزشي  تاثير بررسي
 زن زانمورآكال شتغاو ا يابيركادر  آن بخشي ثرا اصفهان و

 
 1نويسنده اول: صفورا يزدچي
 2نويسنده دوم: فريده نوري

 
 

 چكيده 
 بر آن ثربخشيا وصي شهر اصفهان وزشي فني و حرفه اي آموزشگاه هاي خصموآ يها دوره بطهرا سيربر حاضر تحقيق از فهد 

،  1393حجم جامعه مورد نظر در شش ماه اول سال  باشد. مي ديسناا - پيمايشي تحقيق روش.  دـباش يـم زن زانمورآكا لشتغاا
 دهستفاا پرسشنامه از تطالعاا آوري، عـجم ايبرنفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند.  144نفر بود كه طبق فرمول كوكران  230
ن موآز از دو نرم افزار اس پي اس اس و ليزرل استفاده شد. ها داده تحليل و تجزيه ايبربه دست آمد.  81/0كه پايايي پرسشنامه  شد

گذرانده شده در  يـشزموآ ياـه ه دور كه داد ننشا تحقيق نتايج. ستا و خي دو بوده ، فريد منهاي به كار رفته در تحقيق حاضر تي
و بر مهارت و توانايي، نوآوري و ابداع، افزايش عالقه به  ستا دهبو مفيد زانمورآاـك  رتاـمه و ابيـيركا وصي درآموزشگاه هاي خص

  كار و نگرش مثبت و كسب درآمد كارآموزان زن آموزشگاه هاي خصوصي تاثيرگذار بوده است.
 

  لشتغاا ، ثربخشيا اي،  حرفه و فنيآموزش،  : : د واژگانيكل
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      f_10@yahoo.com -09132881769-فوق ليسانس برنامه ريزي آموزشي -شهر اصفهان 2دبير آموزش و پرورش ناحيه  2
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of  female trainees 
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Abstract 
The present study investigated the relationship between vocational training courses in private 

schools in Isfahan and its effect on the employment of female trainees. Survey research method - 
documents. Population size in the first six months of 1393, 230 were randomly selected 144 
Cochran formula. To collect data, a questionnaire was used that was 81/0 reliability. To analyze 
the data from two software SPSS and LISREL was used. T-tests used in the study, Friedman and 
chi-square were. The results showed that the training period spent in private school students have 
been helpful in finding employment and skills And the skill and ability, innovation, increased 
interest and positive attitude to work and earn money for private school female trainees has been 
effective. 
 
Key words: education, vocational, efficiency, employment  
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 ه مقدم

هاي فني و حرفه اي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي رفع بيكاري و توسعه اشتغال در كشورها مطرح است. امروزه آموزش
 صنعت از سطحي يك در امروزي صنعتي جامعه كه چرا است، واضح وريهاي مهارتي در افزايش توليدو بهرهاهميت آموزش

هاي توسعه . بدين سبب بايد گفت كه اگر در برنامه)1392، حاجياني( ت داردتفاو كلي طور به گذشته جوامع با كه دارد قرار
اقتصادي و صنعتي نمودن كشور، ضرورت آموزش فني كارگران و ارتقاء سطح مهارت نيروي كار چنانكه بايد مورد توجه و در 

هاي بزرگ صنعتي رتقد به هانيازمندي و گرفت نخواهد شكل كشور در توليد پيشرفت و صنعتي توسعه  ،دستور كار قرار نگيرد
 .)1392، و همكاران  (زين آبادي ماند خواهند باقي  همچنان

نمايد براي برون رفت از اين وضعيت يعني رسانيدن سطح توليد و اقتصاد به كشورهاي بزرگ صنعتي ضرورت ايجاب مي
اي آموزشي هبرنامه ثانياً. شود تأمين كوتاهي مدت در صنعتي و خدماتي توليدي، واحدهاي نياز  مورد انساني نيروي  كه اوالً

هاي خود را با تكنولوژي جديد كه شاغل امكان تطبيق مهارتافراد براساس نيازهاي موردي صنايع تنظيم گردد و ثالثاً تمام 
اي به مدارج ته باشند و بتوانند به جهت ايجاد انگيزه بيشتر از نظام صالحيت حرفه، داشيوسته در حال پيشرفت و تكامل استپ

 .)1392(بوته كار كنفي،  تحصيلي باالتر دست پيدا كنند

زنان جهان در روند تحركات اجتماعي، اقتصادي و توسعه جوامع با مشكالت كم و بيش مشابهي مواجه اند و از بسياري از 
دسترسي به فرصت هاي شغلي تناسب با قابليت هاي خويش، عدم تناسب در توزيع درآمدها، نابرابري نابرابري هاي آموزشي، 

در حقوق مدني و مشاركت سياسي و ... با مردان رنج مي برند و همچنين افزايش مشاركت زنان در كميت، همپاي ارتقاي آنها 
عبوري و ( و تبعيض در فرصت هاي شغلي همچنان باقي استهاي مديريتي نبوده و نابرابري  در كيفيت و دست يابي به پايگاه

در فرايند توسعه، نيروي انساني مهم ترين عامل و يكي از نهادها مي شود. نيروي انساني از توانايي بالقوة  ).1393همكاران، 
زمان را از مواهب نامحدودي برخوردار است كه چنانچه تحت نظام و برنامه ريزي آموزشي و پرورشي صحيح به فعل درآيد سا

. يكي از موضوعات اساسي در برنامه ريزي هاي خرد و )1391، و همكاران (افروخته جوبنه بي كرانه برخوردار خواهد ساخت
كالن اقتصادي كشورها توجه به نيروي انساني است و زنان نيز به عنوان نيمي از منابع انساني نه تنها موضوع و هدف هر نوع 

ه اهرمي مؤثر در پيشبرد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده، و در صورت بهره وري بهينه از توسعه اي هستند بلك
برنامه هاي آموزش فني و حرفه  ).1384(طاهري،  هاي مهمي برداشت نيروهاي بالقوه مي توان در جهت توسعه گام استعداد و

ه نياز هاي كليه فراگيران در آن در نظر گرفته شود و براي اي بايد به عنوان نظام هاي جامع و همه شمولي طراحي شوند، ك
براي پرداختن به گروه هاي محروم حاشيه نشين، به تالش ويژه اي نياز خواهد بود. در  ).1382(نفيسي،  باشد 1همه دسترس

اصلي آموزش را تسهيل  جايي كه به برنامه هاي تخصصي نياز باشد، اين برنامه بايد به ترتيبي طراحي شوند كه ورود به جريان
آموزش، پايه و اساس رشد و  ).1390، 3سيفريد( مادام العمر را تضمين نمايند 2كنند، همچنين تداوم دست يابي به يادگيري

، تحوالت عظيمي در عرصه هاي آموزش هاي فنياست.  آموزش هاي فنيتوسعه انساني است. توسعه انساني متضمن توسعه 
پيش بيني مي  ي ايجاد نموده است و دامنه اين تأثير و تغييرات بنيادي هم چنان رو به افزايش است.تجاري، اقتصادي و مديريت

با توجه به قابليت هاي فوق العاده اي كه دارد، بتواند در جهت ساماندهي تغييرات و تصوير آموزش هاي حرفه اي شود كه 
بين  اين مهارت ها درممكن نيست؛ مگر با ايجاد  هاي فنيآموزش توسعه بنيادين  و فعال، مؤثر باشد. 4چشم اندازي روشن
قدر مسلم است كه حضور فعال زنان به عنوان نيمي از جامعه ايراني در فعاليت هاي ). 1384(عبادي، نوجوانان و جوانان 

زنان همواره از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي مي تواند باعث رشد، توسعه و شكوفايي اين فعاليت ها در جامعه گردد. 
                                                           
1 Available 
2 Learning 
3 Seyfried 
4 Clear 
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ابتداي تاريخ بشريت به اشكال مختلف دراين فعاليتها شركت نموده و در هر دوره اي كيفيت و كميت اين حضور متناسب با 
. حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي بويژه در )1392(محمودي سفيدكوهي و همكاران،  شرايط جامعه متفاوت بوده است

خور توجه است (شادي دهه اخير به دليل توسعه مدارس و دانشگاه ها چشمگير و در  بخش هاي خدماتي و آموزش در چند
دسترسي برابر زنان و دختران در برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي بايد شيوه هاي مؤثر هدايت  1براي تقويت). 1381طلب، 

(صابر،  ي به جنسيت پيش بيني شده باشدشغلي و مشاوره فراهم شود كه در آن ها امكان ارائه خدمات مشاوره و هدايت شغل
شده و  2. به طور هم زمان بايد محيط هاي آموزش و كار براي مشاركت زنان و دختران به شكل مساعدتري سازماندهي)1392

تبعيض هاي پنهان آشكار از ميان برداشته شود، همچنين تصوير مثبتي همراه با انگيزه هاي مناسب براي مشاركت زنان در 
چالش هايي كه در زمينه تضمين دسترسي برابر دختران و   . عمده ترين)1392(فرخي،  وجود آيد  فني و حرفه اي به آموزش

. افزايش مشاكت )1392(شيرزادي و همكاران،  زنان به آموزش فني و حرفه اي در قرن بيست ويكم در پيش خواهد بود
ي، برطرف كردن تبعيض جنسي از نقطه نظر برنامه ريزي آموزشي، دختران به ويژه دختران روستايي در آموزش فني و حرفه ا

در همين ). 1382(نفيسي،  اشتغال زنان از چالش هاي عمده به شمار مي آيد 3جامعه و كارفرمايان، فراتر از آن تسهيل والدين،
در ) 1373ارداد: سفيري، (سي قررراستا مطالعات و پژوهش هايي انجام شده است كه مي توان آن ها را به شرح زير مورد بر

به اين نتيجه رسيد كه از جمله موانع و مشكالت اشتغال زنان اين است كه زنان براساس باورها و هنجارهاي نهادي تحقيق 
شده در آنان، محدوده فعاليت را براي خود كوچك مي بينند و انگيزه رشد به سطوح باالتر را نمي يابند. ديدگاه هاي مربوط به 

لي توجيهي در جهت تأييد وضعيت زنان ارائه مي دهند و اين شرايط را ناشي از شرايط جسمي و روحي و توانمندي تبعيض شغ
فته اند كه اشتغال يا %39نمونة مورد مطالعهاز بين  ) نشان داد1381(صفار حيدري و ايزدي نتايج تحقيق هاي آنان مي دانند. 

نيز اشتغال غير مرتبط با مدرك آموزشي دارند . ضمناً درصد  %20شي و اشتغال مرتبط با مدرك آموز %19از اين ميزان 
زيون سياه و سفيد بيش از ساير رشته ها و فراواني اشتغال يافتگان ياشتغال مردان بيش از زنان و اشتغال در رشتة تعمير كار تلو

حاكي  )1382عمران (صالحي  تحقيقمرتبط با مدرك آموزشي در مركز آموزش ساري بيش از ساير مراكز آموزشي بوده است 
سرمايه گذاري آموزش علي الخصوص آموزش هاي فني و حرفه اي بر روي منابع انساني و اشتغال بكار آن ها نيز از آن بود كه 

ماهنگي بين اين نوع از آموزش سوب خواهد شد. ايجاد هر گونه ناهيكي از شاخص هاي اصلي تعيين توسعه يافتگي آن نيز مح
بنابراين، به منظور بررسي ارتباط دقيق تر آموزش هاي فني و حرفه اي و اشتغال و  .تغال موجب بحران خواهد گرديدو اشها 

 تصميم گيري صحيح در مورد توسعه اين نوع آموزش ها، اين پژوهش شكل گرفت. 
 اند، كرده انتخاب را رشد سياست و دارند ماهر كار نيروي كه كشورهايي كه دهد مي نشان )2000( 4مطالعات وارما 

 هاي آموزش افزايش دهد مي نشان است. شواهد كرده كمك اشتغال افزايش به ها، مهارت توسعه آنها در گذاري سرمايه
 شغل، بي جوانان و زنان بيكاري انفجار ريسك كاربردي علمي هاي آموزش دهد. همچنين كاهش را تواند بيكاري مي صحيح

 مي دهد. كاهش را ناتوان و رتمها كم افراد وقت بيكاري تمام
شغلي پيدا كردند. آموزش ديدگان در  افراد 3/2 هاي آموزشي معتقد است كه يك سال بعد از اتمام دوره)  2004( 5گيب

بخش خدمات همه در ارتباط با آموزش خود كار مي كردند اما در بخش مكانيك شصت در صد در ارتباط با آموزش خود 
نتايج بيان كننده آن بود كه آموزش فني و حرفه اي منجر به موفقيت شغلي افراد براي ورود به بازار  ،مشغول بودند. به طوركلي

 كار نشده است.
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مطرح مي كند كه آموزش همان گونه كه سطح توليد را باال مي برد، منجر به توزيع عادالنة  )2007و همكاران ( 1موريانو
وزش براي تحريك و ارتقاي اجتماعي و بهره برداري از امتيازات اجتماعي و ثروت نيز مي شود. منظور لكت اين است كه آم

فني و حرفه اي آموزشگاه هاي بنابراين، مسأله تحقيق اينگونه مطرح مي شود كه: آيا آموزش هاي    اقتصادي الزم است.
 تأثير دارد يا خير؟خصوصي در اشتغال زنان 

 
  يروش شناس

دوره هاي  كه در كارآموزان زناست. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه » ايشيتوصيفي پيم«پژوهش حاضر از نوع 
. حجم استشركت كرده اند، بوده  1393در شش ماه اول سال  آموزشگاه هاي خصوصي شهر اصفهان اي حرفه و فنيآموزشي 

نفر بر آورد شد. از روش  144 حجم نمونه )1386(سرمد و بازرگان، فرمول كوكران بر اساس  نفر است و 230جامعه مورد نظر 
محقق ها : با توجه به اهداف پژوهش از پرسشنامه گيري و روش گردآوري دادهابزار اندازه استفاده شد.ساده گيري تصادفي نمونه

 پرسشنامه مذكور ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغال را ردآوري اطالعات استفاده شده است.عنوان ابزار گبهساخته 
را  مهارت و توانايي، نوآوري و ابداع، افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت و كسب درآمدمقوله  4 داراي كه اندازه گيري مي كرد

 )�5خيلي زياد  ،4، زياد= 3، تا حدودي =2، كم= 1 �خيلي كم(سؤال بسته پاسخ از نوع مقياس درجه بندي ليكرت  20 با 
ها از روش روايي محتوا با استفاده از نظر متخصصان مورد تأييد قرارگرفت. روايي پرسشنامه اندازه گيري مي كرد، استفاده شد.

هاي پژوهش تجزيه و تحليل داده برآورد شد. 81/0براي پرسشنامه  ضريب پايايي پرسشنامه از طريق فرمول آلفاي كرونباخ
انجام شده است. در سطح آمار توصيفي با و ليزرل  SPSSحاضر در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزار 

هاي پژوهش پرداخته هاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين، واريانس و انحراف معيار به توصيف دادهاستفاده از مشخصه
 ت.استفاده شده اسو خي دو و آزمون فريدمن تك متغيره  tشده است. در سطح آمار استنباطي نيز از آزمونهاي 

 
 نتايج مربوط به تحليل عامل تاييدي

: مدل شاخص استاندارد (تحليل عامل تاييدي) 1شكل شماره   
                                                           
1 Moriano 
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برخوردار و نشان دهنده برازش خوب  مدل است. با توجه به اينكه  30/2شاخص كاي اسكوئر نسبي مدل از مقدار قابل قبول 
گرفت كه مقدار كاي اسكوئر نسبي براي الگو قابل قبول است.  است مي توان نتيجه 05/0براي الگوي مذكور بزرگتر از  Pمقدار 

 نتايج نشان مي دهد كه همگي گويه هاي مطرح داراي همبستگي معنادراري با يكديگر هستند. 
 

 
: مدل شاخص اصالحي تي (تحليل عامل تاييدي) 2شكل شماره   
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 يافته ها

  ؟دارد دجوو بطهرا نناآاشتغال اي و  حرفهو  فني زانمورآكا بيندر  هشد كسب رتمها جهدر بينآيا  1سوال اصلي: 
الغاشتاي و    حرفهو  فني زانمورآكا بيندر  هشد كسب رتمها جهدر بين بطهرا: 1 شماره ولجد  

 شاخص آماري ارزش درجه آزادي سطح معني داري
001/0  2 892/17  مقدار خي دو 
001/0  - 352/0 كرامر -ضريب فاي   

 
 اشتغال يا عدم اشتغالاي و  حرفهو  فني زانمورآكا بيندر  هشد كسب رتمها جهدربين نشان مي دهد كه  1يافته هاي جدول 

مورد  نناآ لشتغااي و ا حرفهو  فني زانمورآكا بيندر  هشد كسب رتمها جهدر نميا بطهرا دجووآنان رابطه وجود دارد. پس 
 تاييد است. 
 تا چه اندازه است؟در ابعاد مختلف ل اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغاسؤال اول: 

3با ميانگين فرضي  در ابعاد مختلف اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغال: مقايسه ميانگين نمره 2جدول   
 سطح معناداري درجه آزادي t انحراف معيار ميانگين مؤلفه

      
984/38 48/0 59/4 مهارت و توانايي  143 001/0  

058/36 49/0 49/4 نوآوري و ابداع  143 001/0  

784/30 55/0 42/4 افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت  143 001/0  

355/27 60/0 38/4 كسب درآمد  143 001/0  

، 59/4به ترتيب برابر با  در ابعاد مختلف اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغال) ميانگين نمره 2بر اساس يافته هاي جدول (
در  بر اشتغال دوره هاي آموزشي اثر بخشيجدول بزرگتر بوده است. بنابراين   tاسبه شده از مح tمي باشد.  38/4، 42/4، 49/4

 ، بيشتر از سطح متوسط مي باشد.ابعاد مختلف 
 يكسان بوده است؟در ابعاد مختلف  اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغالسؤال اين است كه آيا ميزان 

در ابعاد مختلف اي آموزشي بر اشتغالاثربخشي دوره ه: ميانگين رتبه بندي 3جدول  
  مؤلفه ها  ميانگين رتبه بندي  تعداد خي دو درجه آزادي سطح معني داري

 مهارت و توانايي 97/2 144 644/39 3 001/0
 نوآوري و ابداع 54/2
 افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت 29/2
 كسب درآمد 20/2

كسب درآمد باالترين و مهارت و توانايي  كارآموزانبندي ابعاد نشان مي دهد از نظر  ميانگين رتبه 3نتايج جدول 
بين مجموعه رتبه هاي حاكي از آن است كه نتايج حاصل  پايين ترين ميانگين رتبه اي را به خود اختصاص داده است.

معني دار است (مقدار خي دو  p >01/0در سطح در ابعاد مختلف  اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغالگانه  چهارگانه
اثربخشي دوره هاي گانه چهار). لذا سؤال تحقيق مبني بر اين كه تفاوت معني داري بين مجموعه نمرات در 644/39

 وجود دارد، تأييد مي گردد. در ابعاد مختلف  آموزشي بر اشتغال
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)0042:  بررسي شاخص هاي مناسب بودن مدل(مقدار شاخص استاندارد : پينگ،4جدول  

مقدار شاخص در مدل مورد  مقدار استاندارد شاخص نام شاخص
 نتيجه گيري نظر

 برازش مدل مناسب است 36/5 - 

 برازش مدل مناسب است 68/2 3-1 
p-value  برازش مدل مناسب است 068/0 05/0بيشتر از 
G.F.I  برازش مدل مناسب است 98/0 9/0بيشتر از 

A.G.F.I  برازش مدل مناسب است 91/0 9/0بيشتر از 
RMSEA  برازش مدل مناسب است 098/0 1/0كمتر از 

 Pبرخوردار و نشان دهنده برازش خوب  مدل است.همچنين  مقدار  68/2شاخص كاي اسكوئر نسبي مدل از مقدار قابل قبول 
تيجه گرفت  كه بين ماتريس است به همين دليل مقدار كاي اسكوئر براي الگو قابل قبول است و مي توان ن 05/0بزرگتر از 

واريانس و كواريانس مشاهده شده با ماتريس واريانس و كواريانس باز توليد شده تفاوت معنا داري  وجود ندارد. با توجه به 
است مي توان نتيجه گرفت كه مقدار كاي اسكوئر نسبي براي الگو قابل قبول  05/0براي الگوي مذكور بزرگتر از  Pاينكه مقدار 

بر مبناي تحليل  ماتريس باقيمانده دارد.الگوي قابل قبول  RMSEAشاخص ريشه دوم ميانگين  مربعات  خطاي برآورد است.
ميباشد كه اين شاخص نيز نشان  098/0يا كوچكتر براي اين شاخص هستند. مقدار اين شاخص براي  الگو  05/0داراي مقدار 

بيانگر آن است كه  نقش رسانه در ابعاد  8تاثير ارائه شده در جدول شماره  از برازش خوب الگوها توسط داده ها  دارد. ضرايب
 تاثير معني داري دارد.  اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغالمختلف در 

: اثرات مستقيم وغير مستقيم  6جدول  
رضريب تاثي   نتيجه مقدار آماره تي 

85/0 مهارت و توانايي  28/12 تاثيردارد.مهارت و توانايي ايجاد دوره هاي آموزشي بر    
86/0 نوآوري و ابداع  69/12 تاثيردارد. ايجاد نوآوري و ابداع دوره هاي آموزشي بر   

87/0 افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت  87/12 يردارد.تاث افزايش عالقه به كار و نگرش مثبتدوره هاي آموزشي بر    
85/0 كسب درآمد  30/12 تاثيردارد.درآمد كسب  دوره هاي آموزشي بر   

اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغال: مدل شاخص استاندارد مؤلفه هاي مربوط به رسانه بر  3شكل شماره   
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 مقدار آماره تي 
براي بررسي نقش بين كليه متغيرها مربوط  tمدل شاخص اصالحي تي  نشان داده شده است. مقدار آماره  2در شكل شماره 

 ) و در نتيجه معني دار است.p>05/0بيشتر ( 96/1از  ي دوره هاي آموزشي بر اشتغالاثربخشبه رسانه بر 

 
اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اشتغال: مدل شاخص اصالحي تي مؤلفه هاي مربوط به رسانه بر  4شكل شماره   

 
  گيريبحث و نتيجه

 ركا لشتغاو ا يابيركاآن در  يـبخش رـثدر ا اي هـحرفو  يـفن يـشزموآ يهادوره  بطهرا سيربر انعنو با حاضر هشوپژ
، ارائه حضور داشته اند  93در شش ماهه اول سال  اصفهان كه در آموزشگاه هاي خصوصي شهر اصفهان شهر زن زانموآ

 رـثي اوـلگاز ا نپاسخگويا ضعيتاز و ننشاو  گرفت ارقر سيربر ردمو گانهاجد رتصو به ياـه رـمتغياز  يك هر  .گرديده است
بين كيفيت آموزش و كاريابي و اشتغال رابطه مثبتي . هدد مي ننشا هشد خذا تطالعااز ا حاصله نتايج. ستا شيزموآ يـبخش

دوره هاي آموزشي ارائه شده در آموزشگاه هاي خصوصي بر  هـك هدد مي ننشا هشد خذا تطالعااز ا حاصله نتايج مشاهده شد.
نتايج حاصل  فزايش عالقه به كار و ايجاد نگرش مثبت و كسب درآمد تاثير داشته است.ايجاد مهارت و توانايي، نوآوري و ابداع، ا

) 2004(گيب) و 1382)، صالحي عمران (1381از تحقيق حاضر با نتايج به دست آمده از تحقيقان حيدري و ايزدي (
ر اشتغال در شغل هاي مرتبط همسوست آنان در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه آموزش دوره هاي فني و حرفه اي ب

 مؤثر است.
فني و حرفه اي كه در آموزشگاه هاي خصوصي توسط كارآموزان زن گذرانده شده  شيزموآ يهادوره  نتايج نشان مي دهد

 شيزموآ ياـهدوره  با مرتبط يها شغلدر  نيدگاد زشموآ و بيش از حد متوسطي داشته است تأثيرآنان  لتغاـشا رـباست 
 راـك لتغاـشابر در آموزشگاه ها اي هـحرفو  يـفن  يهاـشزموآ تـگف انوـت يـم رـخدر آ. كنند مي اپيد ، شغلتوانسته اند

 شيزموآ يهادور با ديقتصاا اعيـجتما ترـبسو  اـهزنيا هـب هـتوج دـسر يـم رـنظ به يضرور نچه.  آباشد مي بخش ثرا زانموآ
 .   بيانجامداي  هـحرفو  يـفن هـحومطر افدـها به نهاآ همسويي تا باشد مي ارائه شده در آموزشگاه ها

 با توجه به يافته هاي پژوهش راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد:
 آموزش هاي فني و حرفه اي در آموزشگاه هاي خصوصي طبق استاندارد جهاني برگزار گردد. -
 تفاده شود.از بازيهاي خالقانه در محيط آموزش و در كارگاههاي آموزشي بيشتر اس -
 در تدوين استاندارد آموزش، نياز سنجي از بازار كار صورت گيرد. -
 در دورهاي آموزشهاي مهارتي درمراكز آموزش فني وحرفه اي ازمهارتهاي عمومي كسب وكار نيز بحث گردد. -
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زنان سرپرست خانوار  در توانمندسازي فني و حرفه ايهاي  آموزشتاثير 
جنوب استان مطالعه موردي : ( تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)

 كرمان)
 

 3،اكرم جزيني زاده 2سعيده شريفي ، (نويسنده مسوول)1رضا يعقوبي ساردو
 چكيده

كه در برنامه چهارم توسعه  را كارآمدترين روش يافته اند» زيتوانمندسا« امروزه اغلب كشورها براي دست يابي به توسعه پايدار،
فراگيري مهارت و بهبود توانمندي ها، سرآغاز جمهوري اسالمي ايران به خصوص در مورد اقشار آسيب پذير، بدان اشاره شده است. ، 

از . هاي فني و حرفه اي مي باشد آموزشر از طريق هر گونه اشتغال مي باشد كه يكي از راههاي رسيدن به اين هدف تربيت نيروي كا
هاي فني و  آموزشتاثير پژوهش حاضر در پي بررسي آن جا كه زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسيب پذير به حساب مي آيند 

پرسشنامه  گردآوري اطالعات از طريق توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان هاي حمايتي مي باشد. حرفه اي در
 spssتاييد گرديد. نهايتا نتايج حاصله توسط نرم افزار  و پايايي آن بوسيله فرمول آلفاي كرونباخ بود كه روايي آن توسط كارشناسان

در توانمندي تا حدود زيادي  توانسته استفني و حرفه اي هاي  آموزشتحليل گرديد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه   tو آزمون 
 شود و سبب خودكفا شدن اين افراد و خارج شدن از زير پوشش نهاد كميته امداد گردد.موثر واقع  سرپرست خانوار زنانهاي 

 
  مهارت، هاي فني و حرفه اي، كارآفريني، اشتغال، توانمندسازي آموزش كليد واژگان:

                                                 
 )rezayaqoubisardoo@gmail.com( ،9352372100)،وجفني و حرفه اي كهن آموزش (رئيس مركزكشاورزيارشد  كارشناس.1
 9133480673كارشناس ارشد منابع طبيعي(مربي سازمان و رياست دانشگاه علمي كاربردي مهارت جيرفت).2
)saeedesharify11154@gmail.com( 

 )akramjazini@gmail.com(،9137626186).گل آذين  كارشناس ارشد نرم افزار(مدير آموزگاه آزاد فني و حرفه اي.3
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The impact of technical and vocational education in the 
empowerment of women heads of households covered by the Imam 

Khomeini Relief Committee (Case Study: Southern Province in 
Kerman) 

Reza yaqoubi sardoo,saeedeh sharifi,akram jazini zadeh 
            Abstract 

 
Today most countries to achieve sustainable development, "empowerment" has been the 
most efficient method that Development Plan of the Islamic Republic of Iran, especially in 
the case of vulnerable groups, is mentioned. Improve skills and abilities, is the beginning 
of any work that one way to achieve this is to work through technical education and 
vocational. Since women are vulnerable households are regarded The present study 
aims to investigate the impact of technical and vocational education in empowering 
women headed households is covered by protection agencies. Finally, the results were 
analyzed by spss software and t-test. The results show that vocational training has been 
largely effective in empowering women headed households and Because of their self and 
out of institutions covered by the Relief Committee. 
Keywords: Technical and professional education, Entrepreneurship,employment, 
empowerment, skills 
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 مقدمه
 بيان مسئله و اهميت

 در.)Parson,2003 (را كارآمدترين روش يافته اند» توانمندسازي«امروزه اغلب كشورها براي دست يابي به توسعه پايدار، 
 كشور، هر ي توسعه سنجش براي مهم هاي ازشاخص يكي توسعه، نظريات در نسانيا عامل مفهوم شدن مطرح با حاضر، عصر

 جهت به خانوار سرپرست زنان تعداد كه آنجا از حاضر، پژوهش در .باشد مي قشر اين سازي توانمند سطح و زنان وضعيت
 صعودي روندي خانوار سرپرست مهاجرت يا اعتياد دانيان،نز تعداد افزايش اجتماعي، جرايم نرخ افزايش طالق، نرخ افزايش

خانوار 681هزار و  110ميليون و  21از مجموع  .است گرديده متمركز پذير آسيب قشر اين توانمندسازي بر توجه دارد،
درصد زنان  35ميليون خانوار مي باشند را زنان بر عهده دارند. 2,5كه  آناندرصد 12سرپرستي  1390سرشماري شده در سال 

درصد ساير كه فاقد همسر مي  65اراي همسر مي باشند اما همسر آنها توانايي كاركردن ندارد. از مجموع سرپرست خانوار د
درصد زنان سرپرست خانوار در دهك 70 .درصد بعلت طالق بي سرپرست شده اند 26درصد بعلت فوت همسر و  20باشند 

امار  مركز(درصد زنان سرپرست خانوار بي سوادند. 81,1موع بيكارند و درمج آناندرصد  82پنجم به پايين قراردارند و متاسفانه 
 .ايران)

 يافته گسترش جهان كشورهاي ي همه در تنها نه سرپرست زن خانوارهاي كه معتقدند فقر شدن زنانه ي نظريه طرفداران
 فيروز( .دشو مي افزوده گيرند، مي قرار درآمد كم جمعيت در كه سرپرست زن خانوارهاي تعداد بر فزاينده طور به بلكه اند،

 سوادي بي شغلي، هاي فرصت به دسترسي ضعف همچون زايي آسيب عوامل با اغلب زنان از گروه اين.) 1389وصادقي آبادي
 جانبه همه هاي حمايت فقدان صورت در كه باشند مي مواجه رواني و روحي مشكالت و مستمر درآمد نداشتن سوادي، كم يا

 .)چكيده : 1385 بختياري،( .كرد خواهند تحميل امعهج به را هنگفتي هاي هزينه
 يمهارت ها و منابع انسان يدر توانمندساز ژهيبه و داريمهم از مقوالت توسعه پا يمقوله ا يو حرفه ا يفن يها آموزش
شود،  يستنباط ما ييمتفاوت كه از فقر و فقرزدا ميو مفاه ييفقر و فقرزدا هيو ابعاد چند سو فيبا توجه به تعار يياست. از سو

خواهند كرد و مردم در  دايپ ليتقل يكاريگردد، فقر و ب نهيجامعه نهاد يها هيو ال حسطو يدر تمام يمهارت يها آموزشاگر 
 هيكه پا يكاريبا فقر و ب يمهارت يها آموزش يها يخروج نيارتباط ب نيخواهند پرداخت. بنابرا يبه زندگ يرو به رشد طيشرا
 يمهارت ها منجر به دو مقوله شغل شيدايپ وارتباط معكوس خواهدبود، چرا كه حضور  كياست،  يماعمترتب اجت يها بيآس

توجه  ،ياجتماع يها بيو كاهش آس ييفقرزدا يكشور برا يرسد كه استراتژ يبه نظر م نيگردد. بنابرا يم شتريب ديو تول
مهارت و  يو در نگاه كالن تر نظام جامع مل يمهارت يها آموزش يبه عنوان ركن اصل يو حرفه ا يفن يها آموزشبه  شتريب
شود  يم ييفقرزدا يبه عنوان عامل اجرائ ياجتماع هيسرما دهيماندگار به پد ينگاه داريدر توسعه پا گريباشد. در نگاه د يناورف

 است.  يمهارت يها آموزش ياست كه خروج يكارگر ماهر ،ياجتماع هيسرما نيكه ا
هاي مهارتي به منظور ارتقاء اقتصاد خانواده آنها و تعامل سازنده نهادها و  آموزشخانوار، لزوم ساماندهي زنان سرپرست 

ارگان هاي متولي اين امر براي بهبود فضاي كسب و كار و فضاي معيشتي اين طيف را برجسته مي سازد. بنابراين كار ويژه 
طور كلي و زنان سرپرست خانوار و آسيب هاي وارده بر آنها هاي مهارتي در عرصه هاي اجتماعي و تبيين نقش زنان به  آموزش

فني و حرفه اي  آموزشسازمان ي، آموزشهاي فني و حرفه اي كه از اولويت هاي  آموزشو چگونگي توجه به اين گروه هدف 
 .آيدمي شمار به مهم ركني كشوراست،

 دارد:آن موارد ذيل را اشعار مي 4ده ماده است و ما 14سرپرست، مشتمل بر قانون تامين زنان و كودكان بي
اقدامات اجرايي به منظور ايجاد حمايت هاي اجتماعي و اقتصادي از زنان و كودكان بي سرپرست عبارتند از: خدمات 

هاي فني و حرفه اي،  آموزشي و تربيتي در سطوح آمادگي و پيش دبستاني تا تحصيالت عالي، خدمات حرفه آموزي و آموزش
 .بي و اشتغال، مددكاري، مشاوره و راهنماييخدمات كاريا
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ها را به سوي فقرزدايي و كاهش آسيب هاي اجتماعي سوق داده  آموزشبذل توجه به نكات فوق، كاركرد و كار ويژه اين 
است. در اين راستا الگوهايي براساس ظرفيت هاي ملي و منطقه اي در جهت بهره مندي تمام اقشار علي الخصوص زنان بي 

ها الزم به ذكر است كه  آموزشهاي مهارتي طراحي شده و در حال اجراست . در خصوص اين  آموزشست از مزيت هاي سرپر
هاي حرفه اي كوتاه مدت كه مي تواند باعث يك خيزش و حماسه اقتصادي گردد به طور كلي عبارت است از  آموزشهدف 

ه نيروي انساني ماهر و متخصص در مشاغل و فعاليت هاي هماهنگ كردن نسبي منابع و احتياجات فوري و روزمره كشور ب
ها و حرفه ها كه از ضروريات تكنولوژيك  بايد به توسعه مهارت آموزشمختلف اقتصادي. چرا كه در يك جامعه پويا، سيستم 

اتوجه به سند ها و بآموزشفني و حرفه اي كشور به عنوان يگانه متولي اين  آموزشهستند، توجه كامل داشته باشد. سازمان 
حرفه اي و مهارتي سطوح مختلف سني  آموزش هايكردن ان كه اتمامي حداكثري جهت بارور چشم انداز استراتژيك سازم
فرهنگي و اجتماعي ورودي موفق داشته است كه با حمايت و تعامالت با ساير دستگاه  -يآموزشدارد در عرصه هاي مختلف 

اركردي بودنش باعث هم افزائي بيشتر مي گردد. در اينجا بايد عنوان نمود كه هاي ذي ربط، به جهت چند وجهي و چند ك
فني و حرفه اي مقوله اي مهم از مقوالت  آموزش هايتعاريف سازمانهاي بين المللي مانند يونسكو بر اين امر اجماع دارند كه، 

ز سوئي باتوجه به تعاريف و ابعاد چند سويه فقر و ها و منابع انساني مي باشد. ا توسعه پايدار به ويژه در توانمندسازي مهارت
مهارتي در  آموزش هايفقرزدايي و مفاهيم متفاوت كه از فقر و فقرزدائي به عنوان عوامل ضد توسعه اي استنباط مي شود، اگر 
به رشدي زندگي يط رو تمامي سطوح و اليه هاي جامعه نهادينه گردد، فقر و بيكاري تقليل پيدا خواهند كرد و مردم در شرا

فني حرفه اي نبايد و نه مي تواند متولي اشتغال در سطوح كالن شغلي باشد ولي در راستاي  آموزش هاي. البته خواهند نمود
متوسط مي تواند ظرفيتهاي زيادي را در راستاي توسعه اشتغال، توليد و نهايتا كاهش  -بسترسازي شغلي در حرف كوچك

حرفه اي و مهارتي را در كاهش آسيب -فني آموزش هاي. در اين راستا اضالعي كه مي تواند آسيبهاي اجتماعي ايجاد نمايد
هاي اجتماعي و تعديل فقر، مولد نمايد همگرائي وتعامالت حداكثري بين نهادهاي ذي ربط مي باشد (تعامالت بين نهادهاي 

فني و  آموزش، سازمان بهزيستي و سازمان  خمينيكميته امداد امام ذي ربط با بحث آسيب هاي اجتماعي و امور زنان مانند 
، ركن كمتر توسعه يافته  محروم و مناطقحرفه اي). بديهي است تركيب متغيرهاي مختلف و با رويكردي نهادي بخصوص در 

بسترسازي شغلي جهت توسعه و اشتغال پايدار و تاثير آن بر كاهش آسيب هاي اجتماعي و حريم اقتصادي زنان  اصلي
هاي مهارتي،  آموزشت خانواده به عنوان يك طيف شكننده باشد. در اين راستا و با توانمندسازي زنان از طريق سرپرس

هاي فني و حرفه اي در مناطق محروم و  آموزشهاي مهارتي و اشاعه  آموزشتوانمندسازي آسيب ديدگان اجتماعي از طريق 
و تخصص هاي متنوع در بين مردم مدنظر  مهارت هاشتغال بايد افزايش كمتر توسعه يافته ، مي توان گفت كه همراه با توسعه ا

قرار گيرد، بنابراين يكي از راهكارهاي عمده براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي و بزه كاري هاي مترتب بر اين آسيب، اين 
دامنه و راهبردي صورت در جهت گسترش مهارت هاي مختلف فني و شغلي برنامه ريزي كوتاه  آموزشاست كه براي توسعه 

گيرد، زيرا مهارت هاي ذهني و عملي توانائي افراد را براي فعاليت مفيد و كسب مشاغل و موقعيت هاي اجتماعي افزايش داده و 
وتخصص ها در ميان مردم  مهارت هانگرش آنها را به سوي اشتغال سالم سوق مي دهد. از سويي در راستاي همه گير شدن 

هاي مهارتي و فني حرفه اي در مناطق توسعه نيافته و حاشيه اي كه معموالزنان  آموزشو گسترش  مي توان به توسعه
ذهني و عملي، هنجارها و ارزش هاي  آموزشسرپرست خانوار در اين مناطق دپو مي شوند پرداخت تا از اين طريق عالوه بر 

راستاي عملياتي نمودن اين استراتژي بايد عنوان نمود كه  عملي نيز دراين مناطق و در سطح وسيع نفوذ و اشاعه پيدا كنند. در
، آنانهاي مهارتي، عالوه بر (زنان سرپرست خانوار، نوجو آموزشدر سلسله مراتب فقر و در ترجيحات فقرزدايي، گروه هدف 

ه يعني زنان در معرض افراد مسن، افراد ناتوان و فارغ التحصيالن بي مهارت دانشگاه ها)، بخش هاي فقيرتر و حاشيه اي جامع
ست كه با حاكميت ا -شامل مي شود. زيرا حماسه اقتصادي مستلزم يك رابطه دوسويه و افقي بين مردم و دولت  آسيب را

     .گرددميميسراقتصاديخيزآنهاتعامل
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 خانوار سرپرست زنان بندي طبقه
 

 :سرپرست بي زنان -الف
 مي زندگي مجرد رهاشدگي، و طالق همسر، فوت جمله از مختلف داليل به هك شده اطالق زناني كليه به همسر بي زنان

 ديگري جهان با يكباره به شوند مي جدا همسرانشان از يا دهند مي دست از را همسرانشان مختلف داليل به كه زناني .كنند
 محتاج صورت در كنند زندگي سالم بخواهند هم اگر حتي بيوه زنان .دهستن مواجه زيادي مشكالت با كه شوند مي رو روبه

 .هستند مشكل دچار هم عاطفي نظر از بيوه زنان اينها بر عالوه .نميدهد اجازه او به اقتصادي شرايط بودن،
  

 :سرپرست بد زنان -ب
 همسران ، بيكار مردان همسران ، زنداني ، معتاد مردان همسران شامل كه شود مي اطالق زناني يه بدسرپرست زنان عنوان

 حمايت از نوعي به بدسرپرست زنان .باشد ناسازگارمي مردان همسران يا و كار از ناشي حوادث اثر بر افتاده ازكار انمرد
 دولت ويژه توجه نيازمند بدسرپرستي دليل به كه آنهاست عهده بر نيز فرزندان حضانت و نيستند برخوردار خانواده سرپرست

 .هستند
 
 : خودسرپرست زنان -ج

 :از عبارتند كه كند مي تقسيم عمده دسته دو به را زنان اين قوانين
 به را زنان اين نوعي به مرتبط قوانين واقع در . بگير وظيفه زنان و بازنشسته شاغل، زنان شامل :درآمد داراي زنان -1
 .گيرند نمي قرار حمايتي قوانين مشمول مالي تمكن دليل به پس شناسد مي خانوار سرپرست عنوان
 به و گيرند مي قرار حمايتي قوانين مشمول مالي تمكن عدم دليل به كه شود مي زناني تمام شامل :درآمد بدونزنان  -2
 .)1380(خسروي.شوند مي ياد قوانين در سرپرست بي زنان عنوان

 قانوني هماد ولي دارند را )درآمد بدون يا درآمد داراي( زنان اين از حمايتي راهبرد ايجاد در سعي بيشتر مصوب قوانين
 خود تنهايي از ترس زنان اين تمام هاي دغدغه از يكي كه حالي در ندارد وجود زنان اين عاطفي خأل كردن پر براي مشخصي

 .است آينده در
 : كرد بندي طبقه دسته چند به توان مي را خانوار سرپرست زنان مشكالت و مسايل كلي بطور
 را زندگي شكن كمر هاي هزينه چگونه كه است اين زنان اين فكري هدغدغ مهمترين : اقتصادي و مادي مشكالت ) الف

 به همسرشان از توجهي قابل ميراث يا و برخوردارند نيز خوبي درآمد از و هستند شاغل زنان اين از كمي تعداد. نمايند تامين
 منبع نه و دارند شغلي نه كه ستنده زناني نيز سوم دسته و ندارند چنداني درآمد ولي هستند شاغل نيز اي عده .است مانده جا

 . دارند جاي دسته اين در زنان اكثريت كه درآمدي
 عمده مسايل از . هستند روبرو متعددي مشكالت با ما فرهنگ در خانوار سرپرست زنان :اجتماعي و فرهنگي مشكالت )ب

 به ديگران سنگين نگاههاي زير جبورندم زنان اين .آنهاست به نسبت جامعه منفي نگرشهاي مواجهند آن با زنان اين كه اي
 از طلب فرصت اي ه عد نباشد سر باالي مردي سايه وقتي . كنند مقابله ها ناامني و تهديدها انواع با و دهند ادامه خود زندگي
 ها ادهخانو اين از را آسايش خود مزاحمتهاي با و نمايند استفاده خود نفع به خواهند مي شده پديدار خانواده در كه خللي
 با پيش چندي تا كه آشنايان و دوستان از بسياري .است دوستان و فاميل سوي از شدن طرد ديگر مسئله . كنند مي سلب
 زندگي براي تهديدي را سرپرست بي زنان زيرا كنند مي قطع زنان اين با را خود رابطه بتدريج ، داشتند معاشرت و ارتباط آنان
 متوجه صاحبخانه اينكه محض به زيرا ناتوانند گي زند براي مكاني كردن اجاره و گرفتن از زنان اين از بسياري . دانند مي خود
 و دوستان اجتماع، سوي از شدن طرد . كند مي امتناع خود منزل دادن اجاره از است مرد سرپرست فاقد خانواده كه شود مي
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 ها درد و آالم تسكين براي اسراري محرم و همراز ننداشت اجتماعي، امنيت فقدان خانواده، سوي از شدن طرد مواردي در
 . خورد مي پيوند آن با زنان اين گي زند كه است تلخي واقعيت
 نداشتن مناسب، مسكن نداشتن اجتماعي، طرد سرپرست، و حامي نداشتن ستي، تنگد و فقر :رواني و روحي مشكالت )ج
 به را خانوار سرپرست زنان و داده هم دست به دست همه و ههم تحصيلي، و شغلي فرصتهاي به دسترسي عدم حرفه، و شغل
 كه هايي نقش تعدد همچنين . ندهد مي سوق است افسردگي آن ترين برجسته كه رواني و روحي بيماريهاي انواع سمت

 . شود مي جسمي بيماريهاي بروز و رواني اختالالت تشديد نتيجه در و استرس ايجاد باعث دارند برعهده
 سطح بودن پايين كنند، مي زندگي فقر خط زير سرپرست زن هاي خانواده از بسياري : مهارتي و يآموزش تمشكال )د
 .خانوارهاست اين فقر علل جمله از تخصص و مهارت نداشتن مرد و زن ميان تبعيض ، بازاركار در كار نابرابر شرايط ، سواد

 جهت گذشته در هايي برنامه اينكه بر عالوه خانوار رستسرپ زنان اقتصادي مشكالت كاهش جهت اي وحرفه فني سازمان
 ساير با همكاري با هاآموزش اين بيشتر بخشي اثر منظور به ، داشته گروه اين توانمندسازي و اي حرفه و فني مهارتي آموزش

 .دارد منسجمي و وبلندمدت مدت ،ميان مدت كوتاه ريزي برنامه وغيردولتي دولتي دستگاههاي
 مورد و مطرح بسيار المللي بين و علمي مجامع ميان در زنان سازي توانمند استراتژي مهمترين عنوان به آموزش اهميت

 كه .است سوم جهان در ويژه به اجتماعي اقتصادي، شرايط بهبود براي حقيقي ارزش پنج داراي آموزش .است گرفته قرار توجه
 :است بحث قابل رتباطيوا اقتصادي و اجتماعي ، فردي هزمين سه در ها ارزش اين

 .شود مي جامعه در تحرك افزايش موجب كه است زنان اتكايي خود جهت در مادي منافع داراي آموزش -1
 .شوند مي مند بهره اقتصادي منابع از زنان و سازد مي آسان را شغلي هاي فرصت به يابي دست آموزش -2
 مجامع در حضور اجتماعي، امنيت حفظ پزشكي، و بهداشتي ماتخد ي ارايه براي تقاضا تحصيالت، سطح افزايش و آموزش -3

 .دهد مي افزايش را نيازها ساير و سياسي
 .سازد مي رهنمون دانش و علم سمت به را ها آن انرژي و كرده جلوگيري طفوليت سن در كودكان كردن كار از آموزش -4
 اقتصادي، و اجتماعي سياسي، هاي گروه در مشاركت يقطر از كه ميسازد قادر را افراد تحصيالت، سطح افزايش و آموزش-5

 .يابند حضور شده ياد هاي عرصه و جوامع در بيشتر
 

 پيشينه تحقيق
 پژوهشگران توسط زيادي تحقيقات ملي چه و جهاني سطح در چه اي حرفه و فني هاي آموزش بودن كارا و تاثير زمينه در
 اي حرفه و فني هاي آموزش كه است آن از حاكي 1990 دهه در يافته مانجا تحقيقات بيشتر طوريكه به است گرفته صورت
 .)1380 ميررحيمي، حاجي( .شود منجر باالتر اقتصادي درآمدهاي توليد به تواند مي ديگر هاي آموزش به نسبت

 مازندران ناستا زنان اشتغال در فني آموزش هاي تاثير ميزان بررسي عنوان با را پژوهشي ) 1389 ( عطار و راد رضايي
 و ميدهد افزايش را زنان وتوانايي مهارت اي حرفه و فني هاي دوره در شركت كه داد نشان پژوهش اين نتايج .دادند انجام

 .ميشود زنان ابداع و نوآوري موجب اي حرفه فني آموزش هاي
 كارآفريني و اشتغال توسعه رد خانگي كارهاي و كسب نقش بررسي عنوان با را پژوهشي ) 1389 ( نژاد شعباني و الريجاني

 و دارد وجود كشور يافتگي توسعه و زنان موقعيت ميان مستقيم و مثبت اي رابطه كه داد نشان نتايج .دادند انجام زنان
منجر مي  اجتماعي عدالت و توسعه تحقق به اقتصادي فعاليتهاي در جامعه فعال نيروهاي از نيمي عنوان به زنان مشاركت

 گردد.
 سرپرست زنان با توانمندسازي يآموزش و فرهنگي اقتصادي، عوامل رابطه") پژوهشي را با نام 1386و رحيميان(قلي پور 

 در معموال و ندارند آموزش فرصت متعدد هاي نقش داشتن دليل به خانوار سرپرست زنان و اعالم  كردند كه انجام داده "خانوار
 ا دارد.آنه خانواده بر مثبتي تأثير آموزش رو اين از برخوردارند كمتري تحصيالت از زنان ديگر با مقايسه
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 حرفه و فني آموزش سازمان فني و حرفه اي نيز طي تحقيقي اعالم كرد آموزشدفتر كاهش آسيب هاي اجتماعي سازمان 
 جهت ريزي هبرنام به سبتن و سازد قشرمتناسب اين رواني و روحي ، جسمي شرايط اساس بر را خود آموزش هاي بايد اي

 .نمايد اقدام مكفي، درآمد وبا مناسب مشاغل تصدي براي اي وحرفه فني آموزش هاي ارائه طريق از آنان توانمندسازي
 

 اهداف
در اين مقاله زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در سطح چهار شهرستان محروم جنوب 

هاي فني و  آموزشوب،فارياب و قلعه گنج كه طي سه سال اخير در حداقل يك دوره از استان كرمان شامل كهنوج، رودبار جن
هاي فني و حرفه اي در  آموزشتحقيق قرار گرفتند و هدف از اينكار بررسي تاثير  وحرفه اي شركت نموده اند مورد پرسش 

از چتر حمايتي كميته  آناند شدن و خروج وكمك به افزايش درآمد خانوار آنها و در نهايت توانمن آنانتوانمند سازي شغلي 
 بود. آنانامداد و مستقل شدن 

 
 فرضيه هاي تحقيق

 هاي فني و حرفه اي در افزايش علمي و عملي مهارت هاي زنان سرپرست خانوار و آسيب ديده اجتماعي موثر است. آموزش-1
 ط زنان سرپرست خانوار موثر است.هاي فني و حرفه اي در راه اندازي موسسات توليدي و خدماتي توس آموزش-2
هاي فني و حرفه اي در تسهيل اخذ تسهيالت بانكي كم بهره و مدت دار جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار موثر  آموزش-3

 است.
از چتر حمايتي  آنانهاي فني و حرفه اي در توانمندي و كسب درآمد كافي براي زنان سرپرست خانوار و خروج  آموزش-4

 اد امام خميني و مستقل شدن مالي آنها موثر است.كميته امد
ي از قبيل جهاد دانشگاهي ، آموزشهاي فني و حرفه اي در توانمند سازي زنان سرپرست خانوار نسبت به ساير مراكز  آموزش-5

 و ....... موثر تر هستند.  ميراث فرهنگيبسيج سازندگي ، 
 

 روش شناسي
زنان  از نفر 147 تعداد پژوهش اين در آماري جامعه هاي آزمودني . است ايشيپيم صورت به پژوهش اين در تحقيق روش

سرپرست خانوار كه در سه سال اخير در يكي از شهرستان هاي كهنوج ، رودبار جنوب ، فارياب و قلعه گنج در دوره هاي 
 نمونه عنوان به نفر 102 دتعدا مورگان و كرجسي جدول با مطابقي فني و حرفه اي شركت كرده بودند مي باشد و آموزش

 پرسشنامه هر در كه است گرفته صورت ليكرت اي گزينه پنج پرسشنامه طريق از ها داده آوري جمع ابزار گرديدند، انتخاب
 خبره وكارشناسان دانشگاهي اساتيد متخصصان، نظرات از نامه پرسش محتواي اعتبار سنجش براي .گرديد مطرح سوال5

 اين كه شد استفاده  spss  افزار نرم توسط كرونباخ آلفا ضريب از پرسشنامه سواالت پايايي تعيين جهتو  است شده استفاده
 ميزان بررسي و ها داده تحليل و تجزيه جهت نهايتا . بود پرسشنامه باالي پايايي نشانگر كه آمد بدست 0,86 معادل ضريب

 اينكه به توجه با است ذكرالزم به  . شد استفاده اي نمونه تك t آزمون از فراگيران در اي حرفه و فني هاي آموزش تاثير
 .است آمده بدست 3 آن نظري ميانگين است، بوده ليكرت گزينه پنج طيف در پرسشنامه سواالت

 توصيفي تحقيقات ازنوع ها داده گردآوري نحوة حيث از و كاربردي تحقيق يك آن هدف حيث از حاضر تحقيق
 ترين مهم از كه بوده پيمايشي صورت به تحقيق انجام روش.  آيد مي شمار به ميداني العاتمط شاخة از و )غيرآزمايشي(

 .ميباشد آمده دست به نتايج تعميم قابليت آن مزاياي
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 جامعه و نمونه آماري
در اين چهار شهرستان محروم تحت چتر حمايتي كميته امداد امام  كه است خانوار سرپرست زنان شامل آماري نمونة

ذكر شده  2در جدول شماره  آنانو محدوده سني  1سطح تحصيالت افراد مورد نظر در جدول شماره ني (ره) مي باشند. خمي
 است.

 ديده بودند. آموزش،آرايش و پيرايش زنانه و رايانه با چرم مهارت اموختگان در رشته هاي خياطي،قاليبافي ،كيف دوزي
 

 سطح تحصيالت افراد موردنظر-1جدول شماره
 كارشناسي كارداني متوسطه راهنمايي ابتدايي بيسواد ح تحصيالتسط

 1 1 4 8 22 66 نفر-تعداد
 0,98 0,98 3,92 7,85 21,57 64,70 درصد

 
 سن افراد مورد نظر -2جدول شماره

 سال40باالي  سال 40-30 سال 30-20 سال 20زير سن
 52 41 7 2 نفر-تعداد

 50,98 40,20 6,86 1,96 درصد
 

 هايافته 
 :باشد مي زير شرح به آن نتايج و است شده استفاده اي نمونه تك t آزمون از پژوهش سواالت بررسي منظور به
 

 زنان سرپرست خانوارمهارت هاي  عملي و علمي افزايش در اي حرفه و فني تخصصي هاي آموزش آيا :تحقيق اول سوال
 است؟ بوده موثر منطقه سطح در
 

 هاي سوال اولخالصه تحليل داده -3جدول 
شاخص 

 آماري
انحراف  ميانگين تعداد

 استاندارد
ميانگين 
خطاي 

 استاندارد

درجه 
 آزادي

P tم tب 

 96/1 36/14 001/0 101 07/0 80/0 14/4 102 كارايي
 

با توجه به درجه آزادي % 9/99) در سطح اطمينان 36/14محاسبه شده( tچون  3مندرج در جدول شماره بر اساس نتايج 
بدست آمده با ميانگين مورد انتظار بنابراين نتيجه گرفته مي شود بين ميانگين  ) بزرگتر است96/1بحراني جدول ( t از 101

)است پس از ديدگاه 3) بزرگتر از ميانگين موردانتظار(14/4كه ميانگين محاسبه شده (تفاوت معنا دار وجود دارد و از آنجا 
زنان سرپرست خانوار در سطح مهارت هاي در افزايش اطالعات علمي و عملي هاي فني و حرفه اي  آموزشديدگان،  آموزش

همسو  )1386قلي پور و رحيميان(و  ) 1389 ( عطار و راد رضاييمنطقه موثر بوده است. اين يافته ها با يافته هاي پژوهش 
 بوده است.
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وسط زنان سرپرست خانوار يدي و خدماتي تهاي فني و حرفه اي در راه اندازي موسسات تول آموزش آيا سوال دوم تحقيق:
 موثر است؟

 
 دومخالصه تحليل داده هاي سوال -4جدول 

 
شاخص 

 آماري
انحراف  ميانگين تعداد

 استاندارد
ميانگين 
خطاي 

 استاندارد

درجه 
 آزادي

P tم tب 

 96/1 99/4 001/0 101 09/0 90/0 45/3 102 اثربخشي
 

با توجه به درجه آزادي % 9/99) در سطح اطمينان 99/4محاسبه شده( tچون  4بر اساس نتايج مندرج در جدول شماره 
انتظار بنابراين نتيجه گرفته مي شود بين ميانگين بدست آمده با ميانگين مورد ) بزرگتر است 96/1بحراني جدول ( tاز  101

مشخص شد )است پس 3گين موردانتظار() بزرگتر از ميان45/3تفاوت معنا دار وجود دارد و از آنجا كه ميانگين محاسبه شده (
زنان سرپرست خانوار در سطح منطقه موثر هاي فني و حرفه اي در راه اندازي موسسات توليدي و خدماتي توسط  آموزشكه 

 همسو بوده است.)1386امين بيدختي(بوده است. اين يافته ها با يافته هاي پژوهش 
 

در تسهيل اخذ تسهيالت بانكي كم بهره و مدت دار جهت اشتغال زنان  هاي فني و حرفه اي آموزش آيا سوال سوم تحقيق:
 ؟سرپرست خانوار موثر است

 
 سومخالصه تحليل داده هاي سوال -5جدول 

شاخص 
 آماري

انحراف  ميانگين تعداد
 استاندارد

ميانگين 
خطاي 
 استاندارد

درجه 
 آزادي

P tم tب 

 96/1 36/4 001/0 101 099/0 99/0 40/3 102 اثربخشي
 

با توجه به درجه آزادي  % 9/99) در سطح اطمينان 36/4محاسبه شده( tچون  5بر اساس نتايج مندرج در جدول شماره 
) بزرگتر است بنابراين نتيجه گرفته مي شود بين ميانگين بدست آمده با ميانگين مورد انتظار 96/1بحراني جدول ( tاز  101

)است پس مشخص شد 3) بزرگتر از ميانگين موردانتظار(40/3ميانگين محاسبه شده (تفاوت معنا دار وجود دارد و از آنجا كه 
توسط زنان سرپرست خانوار  اخذ تسهيالت بانكي كم بهره و درازمدت جهت اشتغال پايدار هاي فني و حرفه اي در  آموزشكه 

 بوده است. )همسو1385(خالقيدر سطح منطقه موثر بوده است. اين يافته ها با يافته هاي پژوهش 
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هاي فني و حرفه اي در توانمندي و كسب درآمد كافي براي زنان سرپرست خانوار و خروج  آموزش سوال چهارم تحقيق :
 از چتر حمايتي كميته امداد امام خميني و مستقل شدن مالي آنها موثر است. آنان

 
 چهارمخالصه تحليل داده هاي سوال -6جدول 

شاخص 
 آماري

انحراف  گينميان تعداد
 استاندارد

ميانگين 
خطاي 
 استاندارد

درجه 
 آزادي

P tم tب 

توانمندي و 
 درآمد

102 12/4 84/0 08/0 101 001/0 47/13 96/1 

 
با توجه به درجه آزادي % 9/99) در سطح اطمينان 47/13محاسبه شده( tچون  6بر اساس نتايج مندرج در جدول شماره 

رگتر است بنابراين نتيجه گرفته مي شود بين ميانگين بدست آمده با ميانگين مورد انتظار ) بز96/1بحراني جدول ( tاز  101
)است پس مشخص شد 3) بزرگتر از ميانگين موردانتظار(12/4تفاوت معنا دار وجود دارد و از آنجا كه ميانگين محاسبه شده (

از چتر حمايتي  آنانن سرپرست خانوار و خروج در توانمندي و كسب درآمد كافي براي زنا هاي فني و حرفه اي آموزشكه 
دفتر كاهش آسيب هاي اجتماعي . اين يافته ها با يافته هاي ا موثر استكميته امداد امام خميني و مستقل شدن مالي آنه

 همسو بوده است.سازمان فني و حرفه اي كشور 
 

ان سرپرست خانوار نسبت به ساير مراكز هاي فني و حرفه اي در توانمند سازي زن آموزش: آيا تحقيق  پنجمسوال 
و ....... موثر  ميراث فرهنگيجهاد دانشگاهي ، بسيج سازندگي ، مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي كميته امداد ،ي از قبيل آموزش

 ؟تر هستند
 

 پنجمخالصه تحليل داده هاي سوال -7جدول 
شاخص 

 آماري
انحراف  ميانگين تعداد

 استاندارد
ميانگين 
خطاي 

 اندارداست

درجه 
 آزادي

P tم tب 

 96/1 28/10 001/0 101 07/0 76/0 77/3 102 برتري
 

با توجه به درجه آزادي % 9/99) در سطح اطمينان 28/10محاسبه شده( tچون  7بر اساس نتايج مندرج در جدول شماره 
بدست آمده با ميانگين مورد انتظار  ) بزرگتر است بنابراين نتيجه گرفته مي شود بين ميانگين96/1بحراني جدول ( tاز  101

)است پس مشخص شد 3) بزرگتر از ميانگين موردانتظار(77/3تفاوت معنا دار وجود دارد و از آنجا كه ميانگين محاسبه شده (
مجتمع هاي ي از قبيل آموزشهاي فني و حرفه اي در توانمند سازي زنان سرپرست خانوار نسبت به ساير مراكز  آموزشكه 

اين يافته ها با يافته  .جهاد دانشگاهي ، بسيج سازندگي ، ميراث فرهنگي و ....... موثر تر هستند،و آموزشي كميته امداد رهنگي 
 همسو بوده است. )1383پژوهش امين بيدختي (هاي 
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 بحث و نتيجه گيري

 و صحيح نحو به انمندسازيتو هاي برنامه اجراي كه است اين از حاكي حاضر پژوهش هاي يافته از حاصل نتايج كل در
 ضعيف اقشار روي خصوص به ما كشور در آن اجراي است، داشته همراه به مثبتي نتايج كشورها ساير در كه گونه همان دقيق

 باالتر سطوح به ها آن وارتقاء خانوار درآمد سطح افزايش و اشتغال تنها نه خانوار، سرپرست زنان چون هم جامعه پذير آسيب و
 حمايتي ي ها سازمان به آنان وابستگي از شغلي آموزش كمك به بلكه شود، مي منجر جامعه اقتصادي و ماعياجت طبقات
 آن رواني توانمندسازي به آن، بر عالوه . بينند مي جامعه افراد ساير همچون را خود اجتماعي  اقتصادي لحاظ به و شده كاسته

 تصميم قدرت زندگي، بر كنترل نفس، عزت و ارزشمندي  خود آمدي،خودكار چون هم شناختي روان مختلف هاي حوزه در ها
 بنابراين، . است اقتصادي و مالي توان از باالتر و ناپذير پايان اي سرمايه خود كه شود، مي منجر ... و مسئله حل و گيري

 روحية ايجاد نتيجة در و مستمري دادن جاي به حمايتي هاي سازمان كه است اين گر بيان پژوهش كاربردي پيشنهادهاي
 اقتصادي هاي جنبه بر فقط توانمندسازي در . دهند قرار خود طلبانة عدالت هاي برنامه هدف را توانمندسازي بايد انفعالي
 و رسمي آموزش هاي شيوه از نمايند؛ توجه نيز حقوقي و يآموزش اجتماعي، رواني، فرهنگي، هاي جنبه به و نداشته تأكيد

هايي كه  آموزشهاي مهارتي فني و حرفه اي در مقايسه با ساير  آموزشهمچنين ثابت شده است كه  .جويند بهره غيررسمي
جهاد  مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي كميته امداد ، زنان سرپرست خانوار و ساير اقشار آسيب پذير از نهاد هايي مانند
 بسيار موثرتر هستند. دانشگاهي ، بسيج سازندگي ، ميراث فرهنگي و .....  دريافت مي كنند

 
 پيشنهادات:

 لحاظ از و مهارت فاقد كه صورتى در زنان اين .است خانوار سرپرست زنان زندگى در مسأله ترين مهم اقتصادى نياز
 پايينى سطح در كارافتادگى از حتى و طالق ترك، فوت، از بعد آنها اقتصادى وضعيت حتى و باشند پايينى سطح در تحصيالت

 از اى عمده بخش كار به اشتغال با خانوار سرپرست زنان معموال .آورد مى روى آنها سمت به ها آسيب بيشترين امطمئن باشد،
 جمله از متعدد دالئل به ايران در است مسلم نمايندآنچه مي برطرف آنهاست، روى پيش كه را ومالي رواني– روحي مشكالت

 بواسطه سودجويي ، كافي اي وحرفه فني يمهارت ها داشتن عدم ، فقروتنگدستي ، تبعيضي جنسيتي، مسائل ، سواد كمبود
 واين گردد مي كاري مالاه كارفرمايان ازسوي مختلف درمشاغل زنان گيري بكار از غالبا .....و سخت كارهاي انجام عدم

 كه گرديده مشخص دانيمي هاي بررسي با لذا شود مي دوچندان كار وبازار كار مقوله به خانوار سرپرست زنان ورود با موضوع
 اي وحرفه فني آموزش سازمان لذا است ومهم موثر بسيار آن تثبيت ونيز شغل احراز در مهارت نداشتن دالئل اين همه بين در

 در را مختلف اي وحرفه فني مهارتي آموزش هاي ارائه آنكه بر مضاف خانوار سرپرست زنان سازي توانمند راستاي در كشور
 در قشر اين سازي فعال ضمن تا نموده هزينه وكم خانگي مشاغل شناسايي به اقدام ويژه بصورت داده رقرا خود كار دستور
 بر عالوه اي حرفه و فني هاي آموزش ارائه الواقع في .سازد فراهم محيطي تهديدهاي از را آنان دوري زمينه خانواده محيط
 .باشد گذار تاثير بسيار تواند مي ذيل موارد در خانوار پرستسر زنان براي مناسب شغلي هاي فرصت وارتقاء تقويت و ايجاد

 عدم بنفس، واعتماد بودن ثمربخش احساس آمدن پديد جهت وشغلي اجتماعي هاي فعاليت هاي زمينه آوردن فراهم -
 .او خلق و خداوند راه در بيشتر چه هر خدمت براي آمده دست به هاي فرصت از عمر،استفاده اطاله

 ... و همسر ازكارافتادگي گي، بيوه مانند هايي بحران وقوع خصوص در دختران و زنان خانواده، آموزش و ها هيآگا ارتقاء -
 بحران با مقابله براي دختران و زنان كردن توانمند( . ها بحران گونه اين با مقابله در زنان مديريت قدرت بردن باال منظور به

 ) ... پدر و همسر دادن دست از جمله از خانوادگي هاي
 حل براي ويژه مشاوره و مهارتي ، فني ي،آموزش خدمات ارائه منظور به اي وحرفه فني هاي آموزش مسئولين حمايت -

 .آنان يآموزش و عاطفي نيازهاي تامين و ها خانواده گونه اين فرزندان مشكالت
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 . ... و تصادياق ، ،فرهنگي شغلي مختلف هاي عرصه در خانوار سرپرست زنان سازي توانمند -
 .خانوار سرپرست زنان فرزندان سازي توانمند-
 .فرزندان تربيت براي كافي وقت اختصاص منظور به زا درآمد خانگي مشاغل آموزش و شناسايي-
 .غيردولتي و دولتي هاي عرصه در و كار محيط در زن امنيت ساماندهي جهت الزم تدابير اتخاذ-
 . آنان به تسهيالت اعطاي در اولويت و خانوار سرپرست غلشا زنان و كارآفرين زنان شناسايي-

 . خانوار سرپرست زنان و آنان اشتغال جهت در زن آموختگان دانش به تسهيالت اعطاي -
 فعال و خودكفايي و استقالل ايجاد جهت در خانواده سرپرست و سرپرست بي زنان از حمايت صندوق تأسيس ضرورت -
 . سرپرست يب زنان هميار گروههاي كردن
 فراقت اوقات ،گذران كاريابي اهداف با خانواده سرپرست زنان به رساني خدمات و حمايتي هاي انجمن و ها گروه تشكيل -

 ....و ايشان خانوادگي هاي بحران ،مديريت اطالعات و تجربه تبادل و
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(مطالعه  سازي زناناي در توانمندهاي فني و حرفهآموزش نقشبررسي 
 پذير)موردي زنان آسيب

  
  1يعليرضا مهراب

  2(نويسنده مسؤول)سمانه پارسامهر
  

 
 چكيده 

اند. و تهژه قرار گرفيدارند مورد توجه و ياجامعه نقش عمده يسازكه در فرهنگ ياز شهروندان و كسان يميامروزه زنان به عنوان ن 
ر و در معرض يپذبياز قشر آس ياآنها توجه خاص مبذول شود. زنان سهم عمده يسازدار به توانمنديل به توسعه پايالزم است جهت ن

در مورد زنان سرپرست خانوار، نه تنها به اشتغال و افزايش  ،هاي توانمندسازي و آموزشاجراي برنامهدهند. يل ميب جامعه را تشكيآس
و  يفن ،يمهارت يهاشود، بلكه به كمك آموزشاجتماعي اقتصادي جامعه منجر ميها به سطوح طبقاتي باالتر ِآمد و ارتقا آنسطح در

ود را همچون ساير افراد جامعه هاي حمايتي كاسته شده و به لحاظ اقتصادي اجتماعي خها به سازمانشغلي از وابستگي آن ياحرفه
است.  يها و منابع انسانمهارت يژه در توانمندسازيدار به ويمهم از مقوالت توسعه پا يامقوله يارفهو ح يفن يهاآموزش .بينندمي

باشد و در يامد آن در جامعه ميپ ير و  بررسيپذبيزنان آس يدر توانمندساز ياو حرفه يفن يهاآموزش ين پژوهش، اثرگذاريهدف ا
سرپرست، بدسرپرست ين پژوهش، زنان بيا ياست. جامعه آماردهيرات آن ارائه گرديتاثجهت بهبود روند رو به رشد  ييشنهادهايت پينها

ج، ارائه يبا توجه به نتا باشد.يم 1393و  1392 يهااستان همدان، در نه ماهه سال ياحرفه يشده در اداره كل آموزش فنآموزش داده
است. با توجه به مطالعات انجام شده، درصد رشد داشته 14ذشته نه نسبت به سال گين زميدر ا ياو حرفه يفن يمهارت يهاآموزش

 يهاز كارگروهيص داده شده  و نيفوق تخص ينهيدر زم يبرون سازمان يهاگردد، اعتبارات مجزا جهت عقد تفاهم نامهيشنهاد ميپ
 يفيو ك ياشتغال در توسعه كممنجر به  يهاآموزش يريج حاصل از رهگيتوان از نتاين ميجاد گردد، همچنيمتخصص و مجرب ا

 زنان استفاده نمود. يمهارت يهاآموزش
 

 ، اشتغال .ياو حرفه يآموزش فن  ر،يب پذيزنان آس: د واژگانيكل
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 مقدمه

اند؛ را كارآمدترين روش يافته» ندسازيتوانم«اغلب كشورها براي دست يابي به توسعه پايدار،  در عصر حاضر 
رنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران به خصوص در مورد اقشار آسيب پذير، بدان اشاره شده است. كه در ب

مي آيند، پژوهش حاضر در پي اقشار آسيب پذير به حساب  نيمهمتر از آن جا كه زنان سرپرست خانوار جزو
 .)1390،  يائيمي(كباشدمي  يو حرفه ا يفن يق آموزش هاياز طرتوانمندسازي زنان سرپرست خانوار  بررسي

 يا و حرفه يفن ين امر اجماع دارند كه آموزش هايونسكو بر ايمانند  ين الملليب يف سازمان هايتعار
با توجه به  يياست. از سو يمهارت ها و منابع انسان يژه در توانمندسازيو دار بهيمهم از مقوالت توسعه پا يامقوله

 يابه عنوان عوامل ضد توسعه ييم متفاوت كه از فقر و فقرزدايو مفاه ييزداه فقر و فقريف و ابعاد چند سويتعار
ل يتقل يكارينه شود فقر و بيجامعه نهاد يهاهيسطوح و ال يدر تمام يمهارت يشود، اگر آموزش ها ياستنباط م

 .خواهند نمود يزندگ يط رو به رشديدا خواهند كرد و مردم در شرايپ
 يسازنند. توانمنديب يت و تحقق اهداف خود، شهروندان را در راس امور محفظ ثبا يبراامروزه همه دولت ها 

هدف مهم در  ياز گروه ها يكيشود.يها محسوب مف دولتين وظاياز مهم تر يكيگمان يشهروندان ب
ه و قات بعمل آمديبر اساس تحق شوند. يسرپرست م يهزار زن ب 60ران هر سال يدر ا، زنان هستند.يتوانمندساز
هزار خانوار  353ون و يليم 17از مجموع  يبه طور كل يستين سازمان بهزيولئاز مس يدكتر برات يبه گفته آقا

زن سرپرست با  يسال گذشته، تعداد خانواده ها 10 يطهزار نفر زن سرپرست هستند.  640ون و يليم 1كشور، 
 داشته است. يشتريش بيفزامرد سرپرست، ا يخانواده ها يدرصد 38نسبت به رشد  يدرصد 58رشد 

سازي و هاي اجتماعي ، توانمندلذا يكي از برنامه هاي دولت جمهوري اسالمي ايران جهت پيشگيري از آسيب
 آسيب ديدگان اجتماعي مي باشد. در همين راستا سازمان آموزش فني و و مهارت آموزي به اقشار آسيب پذير

-ام جمهوري اسالمي ايران ، برنامهسند چشم انداز بيست ساله نظ حرفه اي كشور با استناد به اسناد باالدستي،
مصوبات سيصدوهشتمين "د "ماده " 2"هاي پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و نيز با توجه به بند

با تشكيل دفتر كاهش آسيبهاي اجتماعي امر توانمندسازي اقشار آسيب ديده   جلسه شوراي عالي امنيت ملي
يا در معرض آسيب را بعنوان راهبرد چهارم و سياست سيزده، در سند راهبردي مهارت وفناوري  اجتماعي و

رتبط در امر حمايت از اقشار سازمان متبوع پيش بيني نموده و با هماهنگي و همكاري ساير دستگاههاي م
اقشاردر چهارده پذير با برنامه ريزي منسجم و هماهنگ در خصوص توانمند سازي و مهارت آموزي اين آسيب

، ورود به بازار كار و احراز شغل مناسب آنان فراهم كاهش بيكاري گروه قدم برداشته تا زمينه را جهت كارآفريني،
  .آورد

ت خود را شروع كرده يفعال 1390از سال  يو حرفه ا يسازمان آموزش فن ياجتماع يب هايدفتر كاهش آس
در  باشد.يم يو شغل ياحرفه  يو فقدان مهارت ها يكارياز ب يناش ياز جرائم يريشگي، پن دفتريهدف ااست. 

ر يب پذيا آسيب و يزنان در معرض آس يبر رو يو حرفه ا يفن ير آموزش هايتاث يق مطالعه موردين تحقيا
سه آموزش ها در نه ماهه يج حاصل از مقايو نتا يده است. در ادامه، مطالعات كتابخانه اياستان همدان انجام گرد

 آمده است.  93و  92 يهاسال
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 ريب پذيآسزنان  يتوانمندساز

اد، از يا فوت همسر، مفقوداالثر شدن، اعتيل عدم ازدواج، متاركه، طالق ياز قب يليكه بنا به دال يزن
گر يسرپرست و عوامل د يماريهمسر، ب يت به زندان، اعزام به سربازيا موقت)، محكومي(به طور دائم يكارافتادگ

 ).1390ان، يميپور و رح يشود(قل يده ميرا بر عهده دارد، زن سرپرست خانوار نام ين معاش ماليت تأميمسئول
ن يكنند، بنابرا يم يط متفاوت و فاقد قدرت زندگيدر شرا يو گروه ياز آنجا كه زنان به لحاظ فرد

 است. ياز حوزه كار مشاوران سازمانيزنان بخض مهم و مورد ن يتوانمندساز
رسد زنان سرپرست خانوار به عنوان  ي. به نظر مدارد يدار نقش اساسيپا ينان در توسعه ز يتوانمندساز

زان ين امر بر مي) و اGraham, 1987ر رو به رو هستند(ين مسيدر ا ياز جامعه با مشكالت فراوان يبخش
 يهستند كه م ييها يژگيو يزنان سرپرست خانوار دارا گذارد. يم يدار اثر جديپا يآنان به توسعه  يدسترس

عبارتند از :  ين الملليا بي يد مطالعات مليين عوامل به تأياز ا ين هدف موثر باشد. برخيل به ايتوانند در جهت ن
ه ، رفاه يش سطح تغذيكنند و به افزا يخود م يت خانواده يخانوار درآمدشان را صرف بهبود وضعزنان سرپرست 

م به بهبود يش درآمد آنان به طور مستقين افزايكنند، بنابرا يل فرزندان و افراد تحت تكفل كمك ميو تحص
ش درآمد مرد به يست و به ضرورت، افزاين نيت چنيكه در مورد مردان وضع يانجامد. در حال يت خانواده ميوضع

ك پژوهش انجام شده در گواتماال نشان داد ي ).1390ان، يميپور و رح ي(قلشود يت خانواده منجر نميبهبود وضع
است كه  يزانيبرابر م 15/1كودك شود، معادل  يه يت تغذيش درآمد زن كه منجر به بهبود وضعيزان افزايمكه 

 . )ILO, 1996(د يج مشابه به دست آيابد تا نتايش يد افزايدرآمد مرد با
 يهيش از مردان روحيب يمشاركت يز نشان داده است كه زنان در كارهايانجام شده ن يپژوهش ها يبرخ

زن  ين رو خانواده هايشود. از ا يشتر ميت ها بيج فعاليها نتا، تعاون و مشاركت دارند و با مشاركت آنيهمدل
 ينه را برايتواند زم يت ها مين فعالياست كه ا يمشاركت يت هايانجام فعال يبرا يط مساعديسرپرست، مح

را به  يص بهتريتوانند تخص يم يدار فراهم كند. زنان سرپرست همواره در هر جامعه ايپا يانسان يتوسعه 
را  يق تريبا سرپرست زن، شكاف عم ين نكته را فراموش كرد كه خانوارهايد ايخانوار بدهند. البته نبا يدرآمدها

درآمد به كاالها و  ينهيص بهيت اگر رفاه را در تخصيسرپرستان مرد دارند. در نهانسبت به  يدر هر دهك درآمد
خانوار  يرا برا ين رفاهيتوانند چنيكسان زنان بهتر از مردان ميك درآمد يم، با يبداناز خانواده يخدمات مورد ن
 ).1379، ين رشتيند (اميخود فراهم نما يتحت سرپرست
هزار زن سرپرست  66ك به يدهد نزد ينشان م 1380كشور در سال  يستيسازمان بهز يهاگزارش

ل خود را تنها با يآموز هستند و فرزندان شاغل به تحص هزار فرزند دانش 85ن حدود يخانوارف عهده دار تأم
 يهزار دانشجو 5ن سرپرستان خانوار حدود ين ايكنند. همچن يال اداره ميهزار ر 150ماهانه  ين مستمريانگيم

زنان سرپرست  ).1382ان، يگلريكنند(فروزان و ب يم يكشور را سرپرست يل در مراكز آموزش عاليشاغل به تحص
 يت فرصتين وضعيكنند . ا يم يشتريت بيخانواده احساس مسئول يازهاير مادران در مقابل نيه ساخانوار مشاب

ن يفرزندان خود اقدام كند. همچن يو رفاه ي، بهداشتيت آموزشيكند تا زن بتواند در جهت بهبود وضع يفراهم م
ستند. آنها ين يان منفعليانك قربيچ ير و متوسط هيفق يدهد زنان سرپرست خانوارها ينشان م يفيك يداده ها

بر مشكالت خود  يدولت يق كمك هايو نه فقط از طر يخانوادگ يو كمك ها يشخص يتوانند با تالش ها يم
 ).1378ع، يند(مطيفائق آ

ت خانواده شده اند. يزن سرپرست به علت فوت همسر، عهده دار مسئول يدرصد خانواده ها 83ران يدر ا
 يمرد سرپرست يل از كارافتادگيكه به دل يدوم قرار دارد. زنان يدرصد در مرتبه 7حدود  يبا سهم يطالق و جدائ
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سه ارقام كل يدهند. مقا يل ميزن سرپرست را تشك يدرصد از كل خانوارها 5/0خانوار را بر عهده دارند فقط 
از  دهد كه سهم ينشان م يستير پوشش سازمان بهزيزن سرپرست ز يكشور و آمار مربوط به خانوارها

ر عوامل موثر بر ي). از سا1383نژاد،  يطلب . گرائ يدرصد) است (شاد 19شتر(يار بين گروه بسيدر ا يكارافتادگ
 يها يل انقالب، جنگ هشت ساله و ناامنيقباز  يتوان به حوادث اجتماع يزن سرپرست خانوار م يدهيوقوع پد

رد. مرگ زودهنگام يگ ين خود را عمدتاً از مردان مايدر شهرها و جاده ها اشاره كرد كه قربان يكيو تراف يشغل
 خانوار بر دوش زنان است. يل سرپرستيل تحميگر داليز از ديمردان ن

رلند يا ين درصد براير، زن سرپرست هستند. ايفق يدرصد از خانوارها 25تا  18 يغرب ياروپا يدر كشورها
 يخانواده ها درصد 29ز يران ني). در ا1382ان، يگلريب درصد است(فروزان و 63كا يامر يو برا 50كانادا  ي، برا40

با  يخانوارها يسرپرست زن هستند. احتمال ابتال به فقر برا يا دارايسرپرست و  ي، بيدهك اول درآمد
دهد زنان  يدرصد است. مطالعات نشان م 65 ييدرصد و در مناطق روستا 35 يسرپرست زن در مناطق شهر

، يزيت و برنامه ريريرند(سازمان مديگ يد قرار مياد در معرض فقر شديبا احتمال ز ييروستا يا رها شدهيمطلقه 
1379.( 

افت يا دريخانوار و  ين خانوارها كاركرد اعضايدرصد از ا 65مخارج زنان سرپرست خانوار در  يمنبع اصل
 يدها و سازمان هانها يه با استفاده از مستمريدرصد بق 35بازماندگان است.  يو مستمر يحقوق بازنشستگ

 يدهد زندگ ينشان م ين الملليكنند. مطالعات ب يرخواه امرار معاش ميا كمك بستگان  و افراد خيو  يتيحما
درصد افت سطح  73زنان مطلقه  يكه برا يابد. در حالي يدرصد بهبود م 24ك سال بعد از طالق يمردان، 

-در اغلب نوشته "ن فقرايرتريفق "رست خانوار به عنوان سرپ ر، اعالم زنانياخ يدهد. در دو دهه يم يرو يزندگ
 ). Bullock, 1994; Buvinic, 1995; Kennedy,1994خورد( يتوسعه به چشم م يها

و سالمت  يزنان و مادران عملكرد اجتماع يپژوهش نشان داد كه توانمندساز 40 يرو يليك فراتحليج ينتا
 .)Snehendu, 1999بخشد ( يآنان را بهبود م يروانشناخت

ت يكه مانع فعال ي) حذف عوامل1شوده:  يسر ميق ميزنان از دو طر يتوانمندساز ي، روش هايبه طور كل
، بهبود وضع يبه منابع مال يالت، دسترسيش سطح تحصيت ها. افزايو قابل ييش تواناي) افزا2شود، يزنان م

 يدر توانمندساز يسنت يض از بازار كار و حذف باورهاي، رفع تبعيت قانونياز حقوق مالك يسالمت، برخوردار
 ).1382و همكاران،  ي(كتاب

-ضيتبع يد همه جانبه و بر اصالح نگرش ها و رفتارهايزنان با ييدر خصوص فقرزدا يرو هر نوع تالشنياز ا
و يساختار يها ين راستا مبارزه با نابرابريباشد. در ا يشتر زنان، مبتنيب يين معطوف به خوداتكايز و همچنيمآ

همراه با  يعمل يازهاين نيحركت زنان و با تأم يم از طرق سازماندهيرمستقيبه طور غ يراهبرد يازهايبرآوردن ن
ن نگاه به يبا اشود.  يزنان م ير خواهدبود كه سبب به چالش كشاندن فقر و فرودستيامكان پذ يش آگاهيافزا

قدرت و از مناسبات  يش آگاهيشوند، بلكه افزا يزمند، مالحظه نماير و نيصرفاً فق ي، زنان موجوداتيتوانمندساز
استفاده از حق انتخاب به منظور كنترل بر  يو مهارت برا ييجاد احساس با ارزش بودن و ارتقاء توانايت، ايجنس
محور  يو اقتصاد ياجتماع يجاد مناسبات عادالنهيبه منظور ا يرات اجتماعييو اعمال نفوذ بر تغ يزندگ

 ).1386و همكاران،  يرد(شكوريگ يزنان قرار م يانمندسازتو
 

  روش شناسي
 دهيانجام گرد ينترنتيو ا ياو با استفاده از منابع كتابخانه يوه مروريو به ش يفيق حاضر از نوع توصيتحق

استان  يو حرفه ا ياداره كل آموزش فنتوسط ه مهارت آموختگان زن ين پژوهش، كليا يآمار ياست.جامعه 
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ستاد  و يستيشدگان از بهز يو معرف ير رسميغ يساكنان سكونتگاه ها ،افتهيبهبود ن يمعتادمدان كه شامل ه
سال  15ن زنان از يسن ا باشد. يم 93سال  ينه ماهه و  92سال  ي نه ماهه يبازه زماندر  مبارزه با مواد مخدر

 پلم بوده اند.يز فوق دين يپلم و تعداديپلم ، دير دي، ز يليباشد و از لحاظ تحص يبه باال م
 

 يافته ها 
همان  يتوانمندساز يبرنامه ها يزنان توانمند شده، نشان داد كه اجرا يامار يافته هاي يفيل توصيتحل

ر، نه تنها به يب پذيآن در مورد زنان آس يبه همراه داشته است، اجرا يج مثبتير كشورها نتايگونه كه در سا
شود،بلكه به  يمنجر م ياقتصاد يباالتر اجتماع يارتقاء آن ها به سطوح طبقات ش سطح درآمد وياشتغال و افزا

خود را  ياجتماع يكاسته شده و به لحاظ اقتصاد يتيحما يآنها به سازمان ها ياز وابستگ يكمك آموزش شغل
 ند. يب ير افراد جامعه ميهمچون سا

-ت تا زنان سرپرست خانوار در حوزهه اسسبب شد يروان از لحاظ يطرح توانمندساز ين، اجرايعالوه بر ا
م ي، قدرت تصميو عزت نفس، كنترل بر زندگ ي، خود ارزشمنديهم چون؛ خودكارآمد يمختلف روانشناخت يها
 ر است. يان ناپذيپا يه ايتوانمند شوند، كه خود سرما يش سازگاري، و حل مساله و افزايريگ

اشتغال، افزايش سطح درآمد و كاهش وابستگي زنان  اجراي برنامه توانمندسازي نه تنها به نيبنابرا
 شود بلكه توانايي آن ها در حوزه هاي روان شناختي را نيز به دنبال دارد.سرپرست خانوار منتهي مي

ماه  9در ) 1طبق جدول (، بيده و در معرض آسيب ديزنان آس يو شغل ياحرفه يسازر بحث توانمندد
 متنوع آموزش يدر رشته ها استان همدان يو حرفه ا يكل آموزش فن توسط ادارهنفر  610حدود  92سال 

، نازك يمانتو دوز، الگوساز و برشكار لباس زنانه، پرده دوز، گلدوز يشتر در حرفه هايآموزش ها ب يفراوان .انددهيد
، 2درجه  باف يس خواب، عروسك دوز، قالب باف، قاليدوز سرو يدوز زنانه، بچه گانه دوز و دخترانه دوز، سر

استان همدان با عقد  يو حرفه ا يآموزش فن باشد. يك و دو ميدرجه  ICDLروبان دوز، كارور فتوشاپ، كارور 
 ي، آموزشي، پژوهشي، علميتيري، مديياجرا يهاياز توانمند يريگبهرهمرتبط با  ير سازمان هاياتفاهم نامه با س

 افته و ...ين بهبود ي، معتاد يررسميغ يهاگاهده و سكونتفرسو يهابافت يهاآموزش ساكنان محدوده يبرا .. و
 اقدام نموده است. ديفاشتغال م يآنها برا يبه منظور توانمندساز

 
 ريب پذي، آموزش زنان آس 92عملكرد نه ماهه سال  -1جدول 

 دوره-نفر عنوان
 203 ير رسميغ يسكونتگاه ها يآموزش يدوره ها

 21 يستيهزتفاهم نامه ب يآموزش يدوره ها
 386 افتهين بهبود يمعتاد يآموزش يدوره ها

 610 مجموع
 

 706) تعداد 2طبق جدول ( 93ها در نه ماهه سال  NGOو  يمنعقد شده با مراكز دولت يبر اساس تفاهم نامه ها
 ده اند.يا بد سرپرست آموزش ديسرپرست  يزن سرپرست خانوار، ب
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 ريب پذيش زنان آس، آموز 93عملكرد نه ماهه سال  -2جدول 

 دوره-نفر عنوان
 323 ير رسميغ يسكونتگاه ها يآموزش يدوره ها

 113 يستيتفاهم نامه بهز يآموزش يدوره ها
 117 )101034ستاد مبارزه با مواد مخدر( يآموزش يدوره ها

 153 افتهين بهبود يمعتاد يآموزش يدوره ها
 706 مجموع

 
ق يا خودسرپرست از طريسرپرست، بدسرپرست و  يزنان ب يتوانمندساز موجود، جهت يسه آمارهايبر اساس مقا

تعداد زنان آموزش ) آمده است، 3، همانطور كه در جدول (يوحرفه ا  يسازمان آموزش فن يكسب مهارت ها
 داشته است. يدرصد 14ده رشد يد
 

 93و  92سال  يدر نه ماهه ها ريب پذيآموزش تعداد زنان آس سهيمقا -3جدول 
 درصد رشد 93نه ماهه سال  92نه ماهه سال  سال

 %14 706 610 دوره)-(نفر ر آموزشيب پذيتعداد زنان آس
 

و آموزش  يبرنامه توانمندساز يدو ساله  ياز آن است كه پس از اجرا ي) حاك1افته ها طبق نمودار (ين، يبنابرا
كه در ادامه آمده  يشنهاداتيده و با ارائه پن روند رو به رشد بويده ، ايب ديا آسيب و يزنان در معرض آس يمهارت

 ت نمود.يدار هدايپا يتوسعه  يت و به سمت و سويرين روند بهبود را مديتوان ا ياست م
 

 
 استان همدان يو حرفه ا ير توسط آموزش فنيب پذيدر صد رشد آموزش تعداد زنان آس -1نمودار 
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 گيري بحث و نتيجه

سرپرست،  يزنان ب يبر توانمندساز يو حرفه ا يفن يشد آموزش ها پژوهش، مشخص يافته هايبر اساس 
) 1393رومند، پ (يرنجبر، م و ندر پژوهش انجام شده توسط رگذار بوده است. يبد سرپرست و خودسرپرست تاث

ده است. كه در پژوهش حاضر يگرد يبررس يمهارت يد بر لزوم آموزش هايزنان و تاك يعوامل موثر بر توانمندساز
زنان سرپرست خانوار در استان  يو حرفه ا يدر حوزه آموزش فن يمورد يده و مطالعه يآن استفاده گرداز 

-و خالصه كردن شاخص يدسته بند يبرا يل عاملي) از روش تحل1392و همكاران ( ينصرهمدان داشته است. 
تعدد  يدارا يشاخص ها يبررس در يل عامليبانوان استفاده شد. از آنجا كه روش تحل ياثرگذار بر توانندساز يها

 ي) نقش آموزش را در ارتقا1392(ينيو حس ياكبر منحصر به فرد خود است. يت هايمز ي، دارايو گستردگ
ن يج ايرگذار شناخته اند. پژوهش حاضر نتايك عامل تاثيبه عنوان بر اشتغال زنان  كسب و كار يمهارت ها

ق يب از طرير و در معرض آسيب پذيزنان آس يوانمندسازن پژوهش در تيتفاوت ا كند. يد مييق را تايتحق
شتر يهرچه ب يگردد جهت اثربخش يشنهاد ميپباشد.  يم يدو سال متوال يط يو حرفه ا يفن يآموزش ها
يربط ازجمله قوه ذبا دستگاههاي  "همه جانبه تفاهمنامه "ر، يب پذيبر زنان آس يو حرفه ا يفن يآموزش ها

و استفاده از ظرفيت  "محوريت استانداري"با .... شوراي شهرو،شهرداريها  ،بهزيستي  ،سازمان زندانها ،قضائيه
 سازمانها ونهادهايي هستند كه در داخل كشور وفراتري دستگاه هاي دولتي در اين زمينه منعقد شود. چراكه همه

ر اجتماعي جوامع خود ونيز پذيمددجويي از اقشار آسيب مرزها در امر توانمند سازي، بازتواني ونيزحمايت و از
نهادها به سه بخش دولتي، خصوصي وبين المللي در اين عرصه  اين سازمانها و سايركشورها فعاليت مي نمايند

 رسد يبنظر م .طبقه بندي مي شوند وعمده هدف آنها پيشگيري ، درمان وكاهش آسيب هاي اجتماعي است
 در راستاي ارائه آموزشهاي مهارتي فني وحرفه اي و استانعل بهره گيري از امكانات وپتانسيلهاي بالقوه وبالف

شغلي به اقشار آسيب پذير ويا در معرض آسيب اجتماعي با هماهنگي وهمكاري ساير دستگاههاي دولتي وغير 
از  يشهر ينيبازآفر يت شبكه همكاريل و تقويتشك .باشد يد ميزنان مف يش توانمندسازيدرجهت افزا دولتي

 يهمكار يهانامهمفاد تفاهم يين اجرايو همچن يياجرا يمشترك با دستگاهها يتفاهم نامه همكارق انعقاد يطر
ها و يكشور، سازمان شهردار يعموم ينهاد كتابخانه ها ناجا، ي،معاونت اجتماعيستيمنعقده با سازمان بهز

در ....مطالعات زنان و يرانين ا، انجميمددكاران اجتماع يراني، انجمن اياو حرفه يكشور، سازمان فن يهاياريده
در  ت از زنان سرپرست خانواريتوان جهت حما يمن يهمچن. باشد يموثر م گسترده تر كردن جامعه هدفجهت 

، تا از بعد ژه در نظر گرفتيالت ويتسه، ن قشر يا يس آموزشگاه آزاد براي، جهت تاس يحوزه بخش خصوص
  آنها توجه خاص مبذول گردد. يبه توانمندساز يحرفه ا يفن يق آموزش هايز ، از طرين يگريد
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رشد و توسعه مشاغل  يدر راستا يمهارت يزنان با استفاده از آموزش ها يتوانمندساز
 يخانگ
 

 1 يرزائين ميحس
 2رقير بيرگيبا شيز

 
 

 دهيچك
هركشور به  ييشود و خودكفا ين ميق كاركردن تاميهر فرد از طر ي، زندگٰر استياجتناب ناپذ يجامعه ضرورت يو بقا يادامه زندگ ياشتغال برا

 ياز كشورها ياريت بسينظر است كه باعث موفق ا مديدن يدر همه جا يدارد. امروزه توجه به مشاغل خانگ ين آن بستگيعملكرد شاغل زانيم
درصد از كل  49( ت كشورياز جمع يميران دارند و حدودا نيدر جامعه ا ينكه زنان نقش موثريبا توجه به ا .ستم شده استين سيبرقراركننده ا

است، مشاركت  ياقتصاد يت هايشتر زنان در فعاليمستلزم مشاركت ب كشور يـاجتماع ين توسعه اقتصاديبنابرا .دهند يل ميت) را تشكيجمع
جاد مشاركت يا يت است . برايز اهميار حايزنان بس ياز توانمندساز يجاد اشتغال و بهره مندي، مخصوصا از نظر اتوسعه يزنان در برنامه ها

 يمهارت يآموزش ها يط يرسد توسعه مشاغل خانگ يرد كه به نظر ميمناسب جهت اشتغال آنها مورد توجه قرار گ يزنان الزم است فرصت ها
گاه مشاغل ياجن ياشتغال زنان و هم چن ياز بازار كار براين و يحرفه ا يفن يآموزش ها ين مقاله به بررسيان راستا باشد. يدر ا يده مناسبيا

است و از پرسشنامه و  يشيمايو پ يفين مقاله روش توصيق در ايپردازد روش تحق يم يرشد و توسعه اقتصادر آن در يران و تاثيدر ا يخانگ
ز (سال يته امداد شهرستان تبريسال تحت پوشش كم 50تا  20ن يسرپرست خانوار بشامل زنان  يشود. جامعه آمار يمصاحبه بهره گرفته م

روش استفاده در اين پژوهش، روش كمي مي باشد. بعد از جمع آوري  .شده استخاب انت يباشد و حجم نمونه به روش تصادف يم )1392
 و   spssهايافزار  اطالعات از نمونه هاي مورد بررسي بوسيله پرسشنامه و بعد از كدگذاري، داده ها وارد كامپيوتر شد و با استفاده از نرم

Excel  .ه داده و موانع و مشكالت آن يرا ارا يمناسب جهت توسعه مشاعل خانگ ياهكارهاكوشد تا ر ين مقاله ميا مورد تجزيه و تحليل شدند
 .است در اقتصاد خانواده نشان دهد يتحقق اقتصاد مقاومت يبرا يكه گام مهم ير توسعه مشاغل خانگيتا تاثيقرار دهد و نها يرا تحت بررس

 
 .ياحرفه  يفن ،يمهارت يآموزش ها، يمشاغل خانگ، نزنا :كليد واژگان
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Abstract  
Employment is an inevitable factor of society, since every body's life is based on it and self-
sufficiency of every country depends on the performance of employees. Nowadays household jobs 
are taken into consideration all over the world and lots of countries that have implemented this 
plan have succeeded by using this system. Since women do have an effective role in Iranian 
society and they constitute half of (about 49 percent) our population, the socio-economic 
development requires a greater participation of women in economic activities. Women's 
participation in development programs is very important especially in terms of job creation and 
taking benefit of women's empowerment. To achieve women's participation, it is necessary to 
consider employment opportunities for them; it seems that domestic business development by 
skills training can be a good idea in this regard. This paper proceeds to vocational training and the 
labor markets’ need for women's employment and also the status of household jobs in Iran and its 
impact on economic development. The present research is a descriptive and survey type and 
questionnaire and interviews have been utilized to carry out the study; the sample population is 
composed of female-headed households whose covered by Emam Khomeyni aid committee of 
Tabriz between 20 - 50 years old and the sample has been selected randomly. The Method which 
is used in This paper is a quantitative method. After Collecting Data, the samples were evaluated 
by questionnaire and after encoding, data entered into a computer and analyzed by using SPSS and 
EXCEL software. This paper tries to provide the suitable strategies of household jobs’ 
development and test their difficulties and finally show the impact of household jobs’ development 
on family economy that is considered as a significant step for realizing a resistant economy. 
 
Keywords: Women, Domestic jobs, Skills traning, Vocational. 
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 مقدمه
و  ياست كه دانشمندان مختلف علوم انسان يند رشد و توسعه از جمله موضوعاتيعوامل مختلف مرتبط با فرآ يبررس

ت زنان است. مشاركت زنان در ينقش و اهم ي، بررسين آنها در مبحث علوم انسانيبه آن پرداخته اند و از مهم تر ياجتماع
ت يدر فعال زنان با مردان يل شده است. همراهيكار به ضرورت تبد يروياز به نين و ينه زندگيش هزيد و كسب درآمد با افزايتول
ن اسالم همواره بر ين مبيدرخشان دارد و د يخيران تاريجهان در ا ياز كشورها ياريبر خالف بس ياجتماع -ياقتصاد يها
 يم كه مشاركت اقتصاديشاهد آن هستامروزه در كشورمان  يد دارد. وليت نقش آنان در جامعه تأكيزن واهم يگاه وااليجا

ت از آن دارد كه زنان نقش ياو حك درصد است 15دهند كمتر از  يل ميدرصد) را تشك 49ت(حدوداً ياز جمع يميزنان كه ن
د آمده است، با توجه به مطالعات انجام شده، يدر كسب و كار پد يرات مهمييعصر حاضر تغدر در بازار كشور ندارند.  ياعمده 
 يجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتيدر ا يافته و در حال توسعه سهم قابل مالحظه ايتوسعه  يدر كشورها يخانگ مشاغل

اقتصاد هستند، اما نقش  يررسميرها اغلب جزو بخش پنهان و غن نوع كسب وكايا. اگرچه است صادرات به خود اختصاص داده
شمندان، ياند يآن دارند، چنانچه به زعم برخ يه اجتماعيسرما ك جامعه و توسعهي يدر ثروت و رشد اقتصاد يقابل توجه
ك اقتصاد شده و راه را ي يمحل يازهاين نيها و تأم يرفع كاست يدر راستا يود اشتغالباعث خ يكسب و كار خانگ يفرصت ها

كه موجب استقبال افراد دارد  يياين نوع اشتغال مزاين ايهم چن). 1389فر، ي(خن كند يهموار م يدار اقتصاديتوسعه پا يبرا
از  يكاريكه نرخ ب يي. در كشورهاشده است ييدرآمدزا ين روش برايا ازژه زنان سرپرست خانوار) ي(به واز جمله زنان  ياريبس

ن يجاد و توسعه ايرا اير است، زيكوچك اشتغال زا اجتناب ناپذ ياقتصاد يت هايجاد و توسعه فعاليحد متعارف باالتر است، ا
كاهش  يبرا يكار مناسبو راه مقدور بوده يبه راحتار كوتاه يو در مدت زمان بس يبوم يه كم و دانش فنيبا سرما ت هايفعال
 هستند. يكاريع بيسر

 
 ت و ضرورت موضوعياهم

است كه زنان در آن كشور دارا  يت و اعتباريزان اهميكشور م يافتگيمهم جهت سنجش درجه توسعه  يار هاياز مع يكي
ا عدم يشرفت يدانستند كه در پ يازين نيت اشتغال را مهمتريريو مد ي، اقتصادياز دانشمندان علوم اجتماع ياريسباشند، ب يم
ن يزان ايمناسب آنان و م ياقتصاد يت هاين ضرورت دارد موضوع اشتغال زنان و نوع فعالير دارد، بنابرايشرفت جامعه تأثيپ

، ضمن يمنطق يو تفكر يق قرار گرفته تا با شناخت علميدق ييشناساكشور، مورد  يمختلف اقتصاد يدر بخش ها تيفعال
زنان به عنوان  يت هايبروز و ظهور استعداد و قابل ينه الزم برايزم يو اقتصاد ياجتماع يت توجه به نقش زنان در زندگيتقو

حضور داشته باشند تا  ياقتصاد يها تيد و بانوان كشور بتوانند عمالً در صحنه فعاليكار بالقوه جامعه فراهم آ يروياز ن يمين
سر شود و سهم حاصل از كار و يم يو فرهنگ يو اجتماع ياقتصاد يت هايشتر زنان در فعاليق امكان مشاركت بين طريبد

 .ش را بدست آورديژه خويگاه ويجا يد مليتالش آنان در تول
 

 )1392(سال  ت سرپرست خانواريبرحسب جنس يجان شرقياران و استان آذربيته امداد در ايت كميان تحت حمايآمار مددجو-1جدول 

سرپرست  يدارا يخانوارها سرپرست زن يدارا يخانوارها تيكل مورد حما 
 مرد

سرپرست  يدارا يدرصد خانوارها
 تيزن از كل مورد حما

 نفرات خانوار نفرات خانوار نفرات خانوار نفرات خانوار
 46/55 56/72 2130154 801223 1855275 1049871 3985429 185104 كشور
 47/71 54/14 83588 35434 76265 41839 159853 77273 استان
 منبع: يافته هاي محقق 
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ت با يتحت حما يخانوارها ينشانگر درصد باال )1392(ره)، ينيته امداد امام خميكم ي(سالنامه آمار1آمار جدول 

د يين قشر از جامعه را تأيوع مطرح شده است و توجه به اشتغال ات موضيانگر ارزش و اهمين بيهمچن باشد، يمسرپرست زن 
به عهده دارند،  يفه خانوادگيك وظيا يرا به عنوان شغل  يك نقش خانه دارينكه زنان در جامعه ما يصرف نظر از ا د.ينما يم

زنان  ين مسئله توانمند سازيباشد، بنابرا ين قشر از جامعه ميان ايدر م يه انسانيسرما يت بااليآمارها نشان دهنده ظرف
حائز  اريبسباشد  يبر دوش آنان م يتيو ترب ي، ماليو عاطف يتلف روحمخ يازهاين نين تأميسرپرست خانوار كه بار سنگ

موجب  ين امريكنند؛ چن يرا صرف كار م يشترين زنان، زمان بيدهند، ا يقات نشان ميكه تحق يباشد به طور يت مياهم
از  يكين اساس ي. بر اشود يخود و فرزندانشان م يتيو ترب ي، آموزشيفرهنگ يبه جنبه ها يتوجه يو ب يجاد فقر زمانيا

آموزش  يط يمشاغل خانگ يت آنان به سويتواند هدايم ن قشريجامعه از ا يجاد اشتغال و بهره منديان راهكارها جهت يبهتر
فعال، شاداب و  يرگذار هستند جامعه ايتأث يروهايمعه كه نن گروه از جايا يبرا ينيكارآفرچرا كه  ،مختلف باشد يمهارت يها

 يران داراين موضوع در جامعه اين پرداختن به ايكنند. بنابرا يكوشا و عزتمند در آن رشد م يآورد و فرزندان يخالق را به بار م
  باشد. يم يت قابل توجهيضرورت و اهم

 
 ف)ي(تعاريم نظريمفاه
 زنان يف توانمندسازيتعر

ر حق انتخاب، كنترل ينظ يمين مفهوم شامل مفاهيف ايه شده است كه در كل تعريارا يف متعدديتعار يانمند سازاز تو
 ينديزنان را فرآ ي) توانمند ساز1999( 1وو يكلر و ام بنمونه  يشود برا يشتر ميداشتن، احساس استقالل و اعتماد به نفس ب

دهند؛  يش ميخودشان توانمند شده و اعتماد به نفس خودشان را افزا ياندهسازم يله آن، زنان برايكنند كه به وس يف ميتعر
 يگردد، دفاع م يشان م يگاه فرودستين رفتن جايانتخاب مستقل و كنترل بر منابع، كه منجر به از ب يو از حقوق خود برا

ف كرده كه يخود تعر يكنترل زندگشتر زنان به منابع و يب يابيدست  يرا به معنا ي، توانمند ساز2ن طور اگبومهيكنند. هم
 .)1389و همكاران،  ي(كتاب شود يدر آنها م يشتريو اعتماد به نفس بموجب احساس استقالل 

ن يكند. ا يدا ميپ يجمع يياز كارها توانا يانجام برخ يبرا ين مفهوم است كه ويك زن، به اي يگر تواناسازيد سوياز 
 گردد يدر جامعه مؤثر واقع م يتيجنس يض هايا در مقابله با تبعيشود و  يجر مان زنان و مردان منيض ميامر به رفع تبع

 . )1372، ياست جمهوري(دفتر امور زنان نهاد ر
است كه از نظر  3ساراالنگه يه توانا سازي، نظرل زنانيگر در رابطه با مسايمهم د يه هاياز نظر يكين راستا، يدر ا
ن را داشته باشد يد امكان ايبا يه تمام افراد است و هر فردياز حقوق اول ياساس يهاازيه، برآورده ساختن نين نظريطرفداران ا

و اعتماد به نفس در  ياموزند كه با خود باوريد بين زنان بايخود استفاده كند، بنابرا يت هايها و خالق ييكه از تمام توانا
 .دشركت كنت ها چه در خانواده و چه در جامعه يع مسئوليرش و توزيپذ

 
 )ي(مشاغل خانگيف كسب و كار خانگيتعر

ك طرح كسب و كار بدون يدر قالب  يمسكون يخانواده در فضا يا اعضاياست كه توسط عضو  ييت هايآن دسته از فعال
عرضه به بازار  يا كااليد خدمت و يهم جوار شكل گرفته و منجر به تول يمسكون يجاد اختالل در آرامش واحد هايمزاحمت و ا

 يكوچك جا يليخ ياغلب داخل تجارت ها يخانگ يكسب و كار ها ).1389، يمي(ابراه شود يم يط مسكونياز محخارج 

                                                           
1- keler and mbwewe  
2- Aghbumeh 
2- Sara Lange 



 
 

 چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين المللي
 مهارت آموزي و اشتغال

 
5 

ا يقرار دارد و  يمسكون لا محيكه در درجه اول در محل سكونت و  يت تجاريدن فعالينام يند و به طور معمول براريگيم
 .)1383، يزي؛ عزياني(احمدپور دار شود يمتمركز در خانه است استفاده م

 
 ف زنان سرپرست خانوار يتعر

ا به خانه يكنند و  يم يزندگ ييكه پس از طالق به تنها يلقه (اعم از زنانوه، زنان مطيخانوار، شامل زنان ب زنان سرپرست
مسران كار، هي، همسران مردان بيكنند.)، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندان يخود امرار معاش م يبازگشته، ول يپدر

فه مشغول خدمت هستند، زنان خود سرپرست(زنان سالمند تنها)، دختران خود يكه در نظام وظ يمردان مهاجر، همسران مردان
 شوند.  يكه هرگز ازدواج نكرده اند)، همسران مردان از كار افتاده و  سالمند م يسرپرست يسرپرست(دختران ب

 
 قينه(سوابق) موضوع تحقيشيپ

و  يعلوم اجتماع يران مربوط به حوزه هايدر ا ينه توانمند سازيصورت گرفته در زم يهش هاشتر پژويتاكنون ب
رگذار بر آن داشته است. از يزنان سرپرست خانوار و عوامل تأث يدر مورد توانمند ساز يكرديبوده است كه همواره رو يروانشناس

 اشاره كرد: ريتوان به موارد ز ينه انجام شده است مين زميكه در ا يمطالعات
ساله  50تا  20زن  380درباره  يليتحل-يشيمايپ يمشاركت در توسعه با روش يزنان برا يدر مطالعه توانمند ساز يكتاب

ت ي، بهبود وضعيبه منابع مال يالت، دسترسيش سطح تحصيهمچون افزا يساكن در مناطق ده گانه شهر اصفهان، عوامل
 يمؤثر در توانمند ساز يرا عوامل يسنت يض ار بازار كار و حذف باور هايرفع تبع ،يت قانونياز حق مالك يسالمت، برخوردار
ق يزنان سرپرست خانواز از طر يسازبا عنوان توانمند يدر مطالعه ا ييطباطبا يهمچن .)1382 ،ي(كتاب زنان دانسته است

و مشاوره  يني)، كارآفريو شغل يفرد(  يآگاه ساز ياثرات آموزش ها يبه بررس ينيو كار آفر ي، آگاه سازيمشاوره گروه
ك سازمان يته امداد و ي، كميستيت بهزيزنان سرپرست خانوار تحت حما ينيكارآفر يش هايو گرا يبر توانمند ساز يگروه

ساله پرداخته  58تا  18ت ينفر از زنان تحت حما 193شامل  يدر شهر تهران با نمونه ا» كانون مهر« زنان با عنوان ير دولتيغ
 ثر بوده استمؤزنان سرپرست خانوار  يانمند سازمذكور بر تو يدهد كه برنامه ها يج حاصل از پژوهش او نشان مي. نتااست

 .)1384، شهناز، ي(طباطبائ
ته يكم ييخودكفا يزنان؛ برنامه ها يو توانمند ساز يتيحما ياست هاين سيرابطه ب يبا بررس يشكور يگريدر مطالعه د

قرار داده و  يدر شهر تهران مورد بررس يشيمايرپرست خانوار تحت پوشش را با استفاده از پژوهش پامداد در مورد زنان س
مذكور در باال بردن  يدر برنامه ها يمذكور نقش قابل تجه يه شده در قالب برنامه هايكرده است كه خدمات ارا يريجه گينت

ند وام مان يبوده كه از خدمات خاص يدسته معدود از زنان آن يت نمونه نداشته و فقط محدود به توانمنديجمع ييخود اتكا
ن رهنورد در يعالوه بر ا .)1387، ي(شكور داشته اند يترنه مساعدياستفاده نموده اند و زم يو خدمات آموزش يخود اشتغال

افته ير بر آن پرداخت. زنان و عوامل مؤث يسطح توانمند ساز يزنان به بررس يبا عنوان عوامل مؤثر بر توانمند ساز يمطالعه ا
ز، ين يل عامليج حاصل از تحليزنان در حد متوسط قرار دارد و نتا يپژوهش نشانگر آن بوده است كه سطح توانمند ساز يها

(رهنورد، فرج اله،  باشد يم يو روابط اطالعات ين گروهيب ي، ارزش هايبه مانند نگرش، ساختار گروه يرگذاريمعرف عوامل تأث
1387(. 

 

 زنان سرپرست خانوار يد توانمند سازابعا
مه، يو ب ي، مستمريخود اشتغال ي، قدرت پس انداز، وام هايجاد اشتغال مناسب، درآمد كافيا :ياقتصاد يتوانمند ساز

 زنان سرپرست خانوار كمك كند. ياقتصاد يتواند به توانمند ساز ي، ميپرداخت بده
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 يش از مردان همدليب يمشاركت يكه زنان سرپرست خانوار در كارهادهد  يها نشان م يبررس: ياجتماع يتوانمند ساز
 يت هايانجام فعال يبرا يط مساعديجاد محين با ايدارند. بنابرا يشتريب يه تعاون و همكارين روحيو مداخله دارند و همچن

  .)1381(فروزان،  ديرون كشيب ياجتماع يت هايله محدودين زنان را از پيتوان ا ي، ميو گروه يمشاركت
 يالت درمانيآنان به تسه ين زنان و باال بردن امكان دسترسياز ا ياقتصاد يت هايبا حما: يو روان يجسم يتوانمند ساز

ن زنان يا يزندگ يشتيافتن وضع معيبا بهبود  يرد. از طرفيگ يصورت م يجسم يش سطح بهداشت، توانمند سازيو افزا
جاد اشتغال آبرومند، باال بردن سطح سواد و يشوند. با ا يتوانمند م يه و به لحاظ روانافتيآنان كاهش  يفكر يدغدغه ها
و  يار آنان دور شده و مشكالت افسردگ يت و ناتوانين زنان حس محروميدر ا يزندگ يجاد مهارت هايمناسب و ا يآموزش ها

 رسد. يا به حداقل ميآنان رفع شده  يانزوا
توان سطح  ين زنان ميمناسب به ا يالت و آموزش هايتحص يمناسب برا ياد بسترجيبا ا: يفرهنگ يتوانمند ساز

ت كودكان آنها يزنان سرپرست خانوار كمك به پرورش و ترب يفرهنگ ير داد. توانمند سازييآنان و فرزندانشان را تغ يفرهنگ
، ياقتصاد يبا توانمند ساز يه طور كلشود. ب يجامعه م ين زنان و فرزندانشان باعث تعاليا يفرهنگ يكرده و توانمند ساز

سالم تر و عادالنه  يجامعه ا يتيو حما يخدمات يزنان سرپرست خانواده توسط نهادها و سازمان ها يو فرهنگ ي، روانياجتماع
 .خواهد داشت يت جامعه را در پيكودكان آنها و در نها ين زنان، سالمت و توانمنديا يم داشت و سالمت و توانمنديتر خواه
 

 يخانگ يا و مشكالت كسب و كار هايمزا
ن بودن ير، پائيانعطاف پذ يشتر، ساعات كاريو استقالل عمل ب يل: آزادياز قب ياديز يايمزا يخانگ يكسب و كار ها

، ديمربوط به خر ينه هايخانواده، حذف هز ير اعضايكار سا يروي، تناسب با اقشار مختلف، امكان استفاده از نينه راه اندازيهز
ر به ين مزد بگيل شاغلين افراد خانواده، تبديب يب خود باوريضر يرهن و اجاره كارگاه، توسعه فرهنگ كار در خانواده، ارتقا

شتر مشاغل، تناسب با ياز به مجوز در بي، عدم نيد ناخالص داخليش توليش، مشاركت فعال و موثر زنان در افزايان خويكارفرما
ط افراد يگر كه بر حسب زمان و شرايد يايشمار مزايسك و بيزان رين بودن مييو كم توان، پاافراد معلول  يجسم يها يژگيو

 باشد.  يمتفاوت م
بان يز گرين يمشكالت يباشد، ول يجاد اشتغال ميا يقابل توجه برا يها ييت ها و توانايظرف يدارا يهرچند مشاغل خانگ

فرد مشغول كه ممكن است  ين مشكالت شامل: تداخل كار و زندگين ايباشد كه از مهمتر ين مشاغل مير افراد مرتبط با ايگ
فروش محصوالت، محدود  يت ارتباط با بازار و عدم شناخت آن برايخانواده نباشد، محدود ير اعضايند ساياوقات خوشا يبرخ

الزم  يمبود منابع مالمحل سكونت، ك يمناسب، محدود بودن فضا يزه روحينگونه مشاغل، نداشتن انگيبودن درآمد حاصل از ا
 ان شوند.يط مختلف فرد مشغول ممكن است نمايكه با توجه به حرفه و شرا يبياز مشكالت و معا ياريادامه كار و بس يبرا

 
 ر كشور هايجاد مشاغل كوچك در سايق اياز طر يتوانمند ساز

ر و كمتر يفق ي) در كشور هايگكوچك و خان ين نوع از كسب و كار(كسب و كار هاين تصور وجود دارد كه اياغلب ا
از  ي، بخش قابل توجهيو خود اشتغال يخانگ يدهد كه كسب و كارها يكه آمارها نشان م يافته رواج دارد در حاليتوسعه 

 يا از دو دهه قبل برايتالي. به عنوان مثال كشور ا)2006ناسه، ( شرفته را به خود اختصاص داده استيپ يكار كشور ها يروين
سوم  يايتاليكه بعد ها به ا ي(مناطق جنوب افته بودنديكه كمتر توسعه  يدر مناطق يكاريكردن و كاهش ب يصنعتتوسعه و 

، به )1383، ي، عليديمب ي(امام ش گرفتيرا در پ يكوچك و خانگ يو كار ها است توسعه و گسترش كسبيموسوم شد)، س
 يد، واحد هايآ يا به حساب ميدن يكشور صنعت 7كه جزء ن كشور را يا يصنعت ياز مجموع شركت ها %79ش از يكه بيطور

شاغل  يروياز ن %61شاغل در بخش صنعت و  يروياز كل ن %87نه اشتغال يدهند و زم يل ميتشك يكوچك، متوسط و خانگ
 2/43كا ي. در كشور آمر)1382، يدي(مج ل داده انديتشك يكوچك و خانگ يرا شركت ها و واحد ها ير صنعتيغ يدر بخش ها
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كل  %20ن رقم يپردازند و ا يون نفر به صورت تمام وقت در خانه به كسب درآمد ميليم 7/12ون نفر به صورت پاره وقت و يليم
ن كشور در بخش كسب و ين ايدرصد كل شاغل 7تا  6ا يدر استرال .)1383، ي(طالب دهد يل مين كشور را تشكين ايشاغل
مت تمام شده يز كاهش قيكاهش فقر و ن يز براين ني. كشور چ1)1999استنجر، ام.جي.( مشغول به كار هستند يخانگ يكارها

كرده است. در مجموع به  يكوچك سازمانده يد را در قالب اشتغال هايند تولياز فرا يا بخشيسربار، تمام و  ينه هايو كسر هز
ر، استفاده از يافراد فق يوانمند سازافته و در حال توسعه در تيتوسعه  يكشورها ين راهكارهاياز مهمتر يكيرسد  ينظر م

 ياده سازيو پ يگوناگون طراح يباشد كه به روش ها يم )micro finance(ه خرد يق راهبرد مالياز طر ييكرد فقرزدايرو
 )1384، يي(آقابابا شده است

 
 اهداف

 ياهداف كل 
 در سطح خانوار  يو كاربرد يفن يق توسعه آموزش هايزنان از طر ييتوان افزا -
  يجاد مشاغل خانگيزنان در ا ياز توانمند يريهره گب -
 زنان  يش توانمنديعوامل موثر در افزا يو بررس ييشناسا -
 زنان  يموانع و مشكالت توانمند ساز يبررس -
 ته امداديزنان سرپرست خانوار تحت پوشش كم يبرا ينيو كارآفر يياشتغال زا -

 ياهداف فرع
 خود يها ييزنان نسبت به توانار در نگرش ييت اعتماد به نفس و تغيتقو -
 امداد  يدر خانواده ها يد به زندگيش اميتالش در جهت افزا -

 
 ه هايفرض

 شود. يزنان م ي، باعث توانمنديمهارت يآموزش ها -
 تسهيالت و سرمايه مهم ترين مالك براي توانمندي زنان است. -
 شرايط محيط كار مددجو نقش مهمي در توانمندي مددجويان دارد. -
 ش عزت نفس مددجو باعث افزايش توانمندي آنان در رمينه هاي مختلف مي شود.افزاي -
 

  روش شناسي
 يجامعه آمار استفاده شده است، يو كتابخانه ا يات آن از روش اسنادين ادبيتدو ياست و برا يشيمايق پيروش تحق

انتخاب نمونه طبق  يباشد، برا يمز يته امداد شهرستان تبرينفر از زنان سرپرست خانواده تحت پوشش كم 10782شامل 
ل داده يتحل يباشد و برا ين شد، ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته ميينفر جهت مطالعه تع 120  2شارل كوكرانفرمول 

 ده است.ياستفاده گرد Excelو   spss هايها از نرم افزار
 
 
 
 

                                                           
1- M.J.Stanger 
2 - sharl kokran 
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 يافته ها
 يفيآمار توص

 18/14درصد به علت فوت سرپرست، 41/48دهنده زنان سرپرست خانوار   نفر پاسخ 120دهد كه از  ينشان م ها افتهي     
 78/0سرپرست،  يدرصد به علت از كارافتادگ 48/23سرپرست،  يا مفقوديدرصد به علت متاركه  45/0درصد به علت طالق، 

درصد هم به  10/3، يسرپرست درصد به علت بد 34/0سرپرست، يماريدرصد به علت ب 27/9ت سرپرست، يدرصد به علت معلول
 باشند. يته امداد ميت كمير عوامل تحت حمايعلت سا

افراد نمونه،  يو اقتصاد يت ماليسازمان، وضع يت مهارت آموزيوضع شامل: چهار مولفه پرسشنامه، يبه بررس 2جداول  
ن يرداخته است. هم چنپ (از لحاظ توصيفي) افراد نمونه يو اجتماع يت روانيافراد نمونه، وضع يط كاريط و شرايت محيوضع
 كند. يم يبررس را به صورت استنباطي تست مؤلفه ها tهم با استفاده از 4و3ولاجد
 

 بررسي مؤلفه ها با استفاده از آمار توصيفي -2جدول
 چولگي انحراف معيار مينيمم مرتبه فرضيه ها

 (چوله به راست) 1x( 2/00 1/60 0/47667 -0/645فرضيه اول (
 (چوله به راست) 2x( 2/00 1/00 0/42456 -0/47(دومفرضيه 

 (چوله به چپ) 3x( 1/75 1/25 0/39170 0/222فرضيه سوم(
 (چوله به راست) 4x( 2/00 1/60 0/42459 -0/228فرضيه جهارم(

 منبع:يافته هاي محقق
 

 آمار استنباطي:
 

 tبررسي مؤلفه ها با استفاده از آماره  -3جدول
 نتيجه حد باال حد پايين معني داري سطح درجه آزادي t آماره فرضيه ها

 ييد مي باشدتأمورد  1x( 6/971 119 0/000 0/2172 0/3895( فرضيه اول

 مورد تأييد نمي باشد 2x ( -11/611 119 0/000 -/5267 -/3733( فرضيه دوم

 مي باشدنمورد تأييد  3x( -11/361 119 0/000 -/4771 -/3354( فرضيه سوم

 مورد تأييد مي باشد 4x( 6/063 119 0/000 0/1583 0/3117( فرضيه چهارم
 منبع:يافته هاي محقق

 
 

 بررسي مؤلفه ها با استفاده از آماره تك نمونه -4جدول
 مؤلفه ها ) sig<0.05(چون قبول ميانگين نتيجه

 µ>2.5 μ≠2.5 1X , 2.5 < 2.80 فرضيه قبول 

 µ<2.5 μ≠2.5 2X , 2.5 >2.05 فرضيه رد

 µ<2.5 μ≠2.5 3X , 2.5 > 2.09 دفرضيه ر

 µ>2.5 μ≠2.5 4X , 2.5<2.73 فرضيه قبول

 منبع:يافته هاي محقق
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 گيري بحث و نتيجه
 يان امور بوده و كوشش هاياستمداران مجريگر كشورها مورد توجه سيران و ديواالست كه در ا يدر عصر حاضر توسعه هدف    
از اركان  يكيزنان، به عنوان  يبه بحث جد يان توجه چندانين ميست اما در ارفته اينه تحقق آن صورت پذيدر زم ياريبس

 مهم توسعه نشده است.
مطرح شده  يديم كلين مفاهيبنابرا بوده است، يد بر مشاغل خانگيزنان با تأك يتوانمند يق حاضر، بررسيدر تحق يهدف اصل

شتر زنان به منابع و يب يابيدست ين پژوهش به معنايدر ا زنان سرپرست خانوار بوده است كه ينه، توانمندسازين زميدر ا
مقاله  شود. يدر آنها م يشتريكه موجب احساس استقالل و اعتماد به نفس ب يزيف شده است، چيخود تغر يكنترل بر زندگ

توان  يم ياددارد كه در بعد اقتص يو روان ياسي،سي، اجتماعياقتصاد يزنان داللت ها يتوانمندساز كه مي دهدحاضر نشان 
گران و در بعد ياعتماد به نفس، اعتماد به د ياز شاخص ها يو در بعد روان يمه اي، خدمات بينياشتغال آفر ياز شاخص ها

مهارت زا،  يآموزش ها ي، از شاخص هايو در بعد اجتماع ينياز كارآفر يدولت يت هاي، حماياسيس ياز شاخص ها ياسيس
 زنان سرپرست خانوار نام برد. ير توانمندسازبه منظو يت اجتماعيو حما التيتحص

كردها است كه مد ين روين و بهتريها از مهم تر يو تعاون يديتول ياز خوشه ها يريكه امروزه بهره گ گفتتوان  ين ميهم چن
ع يدر صناكه اصطالح خوشه  ييافته و در حال توسعه قرار گرفته و از آنجايتوسعه  ياست گذاران در كشورهاياز س يارينظر بس

مشترك به  يدهايشود كه عالوه بر داشتن فرصت و تهد يكوچك و متوسط گفته م يبنگاه ها يو بخش ييايبه تمركز جغراف
 يزنان سرپرست خانوار م يينه جهت اشتغال زاين گزين بهتريباشند، بنابرا ين خود در آن منطقه ميره تأميل زنجيدنبال تكم

خود را در منزل به  يمادر يتوانند نقش واال ياست و زنان م يزيقابل برنامه ر يخانگك شغل يباشد، چرا كه هم به عنوان 
 يز كسب كنند، كه در راستايدرآمدزا ن يتوانند شغل يمر منزل يو تدب يفه مهم خانه داريعهده داشته باشند و در كنار وظ

 ه شده است :ير ارايدر ز يشنهاداتين اهداف پيتحقق ا
 ك برنامه منظم و كارآمد.يز زنان كارجو با فراهم كردن ه آمار مناسب ايته -
زنان سرپرست خانوار  يازهايبه رفع ن يانيتواند كمك شا يم يديجاد مشاغل توليجه ايو در نت يديتول يجاد كارگاه هايا -

 كند.
 د.يآ ين معضل آنه به شمار مين قشر كه بزرگتريالزم به كار و مسكن ا يدگيرس -
 نه تعاون.يدر زم يياست هايمهارت زا، با اتخاذ س يق آموزش هايان سرپرست خانوار، از طرزن يتوانمندساز -
 ن قشر.ياشتغال ا يبرا يكاف ياختصاص اعتبارات و منابع مال -
 .يو خوداشتغال يزنان سرپرست خانوار جهت ورود به تجارت خانگ يدرآمدزا برا يآموزش مشاغل خانگ -
 و اعتماد به نفس انان. يه خودباوريت روحيو تقو  يرفاه يازهاين نيار با تأمزنان سرپرست خانو يتوانمند -
 با سرپرست زن. يعموم خانواده ها يبرا يليفراهم شدن امكانات تحص -
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