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 گفتارپيش
اشـتغال و   هاي اول تا پنجم توسعه و توجه خاص دولت به امرساله و با عنايت به برنامهانداز بيستبا نگاه به چشم

سـازمان ملـي   «اي كشور مفتخر به تشكيل و استقرار ني و حرفهنقش آموزش در اشتغال پايدار، سازمان آموزش ف
نظـام آمـوزش مهـارت و    «بـا سـه زيرنظـام    » نظام جامع ملي و مهارت و فنـاوري «و طراحي » مهارت و فناوري

سـازي  باشد. در ايـن شـرايط بـا يكپارچـه    مي» نظام شرايط احراز اشتغال«و » اينظام صالحيت حرفه«، »فناوري
هـا از  منـد نمـودن ايـن آمـوزش    اي شاهد تحول بزرگ در نظامهاي فني و حرفهگذاري آموزشتمديريت و سياس

طريق استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با رويكرد و توجه به تغييرات فناوري و مبتني كردن آنها بـا نيـاز بـازار    
كارشناسـان   ةبا مشاركت گسترد» الآموزي و اشتغمهارت«المللي باشيم. در اين راستا نخستين همايش بينكار مي

 ةبرنامـ  194«و » 21، مـواد  1404انـداز  سـند چشـم  «اسناد باالدستي از جمله  ةالمللي و با توجه به كليملي و بين
سـند راهبـردي مهـارت و    «، »شده از طرف مقـام معظـم رهبـري   هاي كلي اشتغال ابالغسياست«، »پنجم توسعه

ها، تدوين برگزار شده است. آنچه هم راستا با ايجاد ساختارها، نظام» ي كشورافناوري سازمان آموزش فني و حرفه
عمـل در كشـور    ةهـا در عرصـ  اي و كاربرد اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش ةها در مسير توسعقوانين و رويه

د كـه در ايـن   باشها ميرسد، داشتن رويكرد مدبرانه، علمي و مبتني بر پژوهش به اين آموزشضروري به نظر مي
هـا،  ها يكي از آنها بوده است. شناسـائي چـالش  برگزاري اين همايش وهاي مؤثري برداشته شده است عرصه گام

سـازي بـراي گسـترش توجـه بـه      ها، نقاط قوت و ضعف، تبيين نظـام جـامع مهـارت و فنـاوري، فرهنـگ     فرصت
غال از جمله اهداف كالني است كـه ايـن   ها در اشتاي و تبيين نقش حساس اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش

هـا و  هـا، راهبردهـا، سياسـت   فعاليـت  ةپژوهانه در كليهمايش پيگيري نموده است. با تأكيد بر نگاه پيشرو و آينده
اي، بيانيه و نتايج محوري حاصل از اين همـايش بـه شـرح ذيـل در نظـر      هاي سازمان آموزش فني و حرفهبرنامه

 گرفته شده است: 
 .پايدار و كاهش نرخ بيكاري ةاي به عنوان زيربناي توسعهاي فني و حرفهآفريني آموزشنقش ارتقاء �
ها در سطوح و ها، مدارك و گواهينامهاي ملي براي ارتباط صالحيتكاربست چارچوب صالحيت حرفه �

 .العمرحرفه و شغل و در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام ،انواع مختلف در حوزه
اي دولتي و غيردولتي بر اساس ندي، اعتبارسنجي و اعتباربخشي به مراكز آموزش فني و حرفهبرتبه �

منابع و شاخص پشتيباني  ةهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي و يادگيري نيروي انساني، تحقيق و توسعشاخص
 .فراگيران
مهارت و فناوري، نظام ضرورت استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با سه زيرنظام، نظام آموزش  �

 .ايآموزش فني و حرفه ةاي و نظام شرايط احراز اشتغال به عنوان زيربناي ايجاد اشتغال بر پايصالحيت حرفه
هاي آموزش ةهاي فضاي كسب و كار كشور و نيز ارائالگوهاي آموزشي بر اساس ظرفيت ةتوسع �
 .شدهسازيشبيه
 هاي مشترك.اي براي اجراي پروژههاي فني و حرفهرو در آموزشريزي براي جلب مشاركت كشورهاي پيشبرنامه �
مسابقات جهاني و نيز برگزاري مسابقات  ةريزي براي استفاده از تجارب كشورهاي موفق در عرصبرنامه �

 .المللي مهارت بين كشورهاي اسالميبين
 المللي.ش بينهاي سازمان در نظام آموزريزي براي اعتباربخشي به گواهينامهضرورت برنامه �
آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ارتقاء توان  �

 .هاي اقتصادي براي استفاده از ظرفيت آنهاكارآفريني و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه
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گيري از ز طريق توانمندسازي آنان با بهرههاي اقتصادي و اجتماعي اارتقاء مشاركت زنان در فعاليت �
 .ايهاي فني و حرفهآموزش
هاي اجتماعي و اي در كاهش آسيبهاي فني و حرفهافزايش سهم گسترده و تأثيرگذار آموزش �

 .توانمندسازي اقشار در معرض آسيب
ردي در دو كارب-هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي با مشاركت دانشگاه جامع علميطراحي و اجراي دوره �

 .بخش آموزش مهارتي دولتي و خصوصي
هاي كلي ابالغي از سوي معظم له در بخش استفاده از منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري و سياست �

عملياتي  ةبرنام 260اشتغال و نظام اداري و آموزشي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان و با اجراي بيش از 
 .اي كشورش فني و حرفهسند مذكور در سازمان آموز

مقاالت ارسال شده براي اين همايش است. اين مجموعه در كنار  ةجلد منعكس كنند ششحاضر در  ةمجموع
هاي فني و آموزش ة، از جمله اسناد علمي مهم در حوز»آموزي و اشتغال در ايرانمهارت«چهار جلدي  ةمجموع

تواند بسياري از جلد نيز مي ششپژوهشي در اين حوزه، اين باشد. با توجه به كمبود اسناد علمي و اي ميحرفه
اي را مرتفع نمايد. اين مجموعه نيز هاي فني و حرفهآموزش ةمند به حوزنيازهاي پژوهشي پژوهشگران عالقه

 هاي ذيل طراحي و تدوين شده است:بهتر و هدفمند در قالب بخش ةبراي استفاد
 ول). (جلد ااي و زنانآموزش فني و حرفه �
 (جلد دوم) آينده پژوهي و اشتغال ،ايآموزش فني و حرفه �
 . (جلد سوم)اي، تضمين كيفيت و نيازهاي مهارتيآموزش فني و حرفه �
 . (جلد سوم)اي، يادگيري، مديريت و رفتار سازمانيآموزش فني و حرفه �
 . (جلد چهارم)اي، اقتصاد و توليد مليآموزش فني و حرفه �
 . (جلد چهارم)ناوري و نظام جامع مهارت و فناورياي، فآموزش فني و حرفه �
 . (جلد پنجم)و كارآفريني ايآموزش فني و حرفه �
 . (جلد ششم)پايدار روستايي ةاي، مشاغل خانگي و توسعآموزش فني و حرفه �
 و آموزش عالي. (جلد ششم) ايآموزش فني و حرفه �

ــامي دســت  ــان ضــمن تشــكر از تم ــ در پاي ــن هم ــزاري اي ــدركاران برگ ــان ــژه كميهايش، ب ــةوي ــي و  ت علم
ــت         ــگران و دس ــامي پژوهش ــاري تم ــزرگ و ي ــد ب ــتعانت خداون ــا اس ــه ب ــدواريم ك ــي، امي ــدركاران اجراي ان

 ها باشيم.اين آموزش ةاي، شاهد اعتالي هر چه بيشتر ايران عزيز در سايهاي فني و حرفهآموزش
 آباديحسن رضا زين

 عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي
 كورش پرند

 ضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتيع
 توكلي گلپايگانيلي ع

 ژوهشگاه استانداردپضو هيأت علمي ع
 زادهيداله مهرعلي

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
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 زنان زايياشتغالة توسع بر ايحرفه و فني مدتكوتاه هايدوره ثيرأت ارزيابي
 خواهران) واحد كرمانشاه شهرستان ايحرفهو  فني مركز مطالعه: (مورد

 مژگان علوي نيا1
 بهمن خسروي پور2
 مريم علوي نيا3

 چكيده
 در آن دنبالبه و گذشته قرن آخر هايدهه در صنعتي كشورهاي در محوردانش اقتصاد ظهور
 نقشي انسانية سرماي كه داد نشان التين آمريكاي و آسيا شرقي جنوب كشورهاي از برخي

 و فني هايآموزش است. نموده ايفا جديد اقتصاد به ورود براي كشورها اين توفيق در محوري
 ازارب نياز مورد ماهر نيروهاي تربيت طريق از انسانية سرماي تشكيل در مهمي نقش ايحرفه

 دانش، يي،توانا افزايش ها،آموزش اين از هدف كنند.مي ايفا جهان مختلف كشورهاي در كار
 موضوع است. شغلي وظايف ةمحدود در كار ترمطلوب انجام و افراد درك قدرت و مهارت
 با توسعه حال در كشورهاي در و است جهان مشكالت و مسائل ترينمهم از يكي بيكاري

 در را بيشتري سهم سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، ساختارهاي زنتوا عدم به توجه
 بتواند مهارتي هايآموزش ةارائ با ايحرفه و فني آموزش سازمان رودمي انتظار دارد، توسعه
 رشد آهنگ كه عاملي ترينمهم شك، بدون .كند ايفا بيكاري ميزان كاهش در سزاييهب نقش

 ةجامع هر است. جامعه آن "انساني منابع"بخشدمي تسريع را اجتماعي اقتصادي ةتوسع و
 وابستگي عين در اجتماعي، متقابل روابط تحت كه است مرداني و زنان از متشكل نيز انساني
 زنان، ترديدبي و كنندمي ايفا را ايويژه كاركرد و نقش يكديگر، به جنس دو از يك هر متقابل

 مقاله اينة تهي از هدف .دارند جامعه ةتوسع در ميمستقي تأثير جمعيت، از نيمي عنوان به
 است. زنان زايياشتغالة توسع بر ايحرفه فني هايآموزش مدتكوتاه هايدوره ثيرأت ارزيابي

 در ايحرفه فني مدتكوتاه آموزشي هايدردوره كنندهشركت زنان ،پژوهش اين آمارية جامع
 كنندهشركت افراد تعداد بود. كرمانشاه انشهرست خواهران واحد ايحرفه فني آموزش مركز

 افراد از نفر 86 تعداد مورگان گيرينمونه جدول ةاستفاد با كه بودنفر  110 دوره اين در
 ةنامپرسش اطالعات آوريجمع ابزار و است پيمايشي نوع از تحقيق .ندگرديد انتخاب
 آلفاي روش توسط آن اياييپ مربوطه، اساتيد توسط آن روايي ييدأت پس كه بود ساختهمحقق

 SPSS افزارنرم از اطالعات پردازش جهت و گرفت قرار ييدأت مورد 78/0 درسطح كرونباخ
  گرديد. استفاده
 اي.حرفه و فني مدتكوتاه هايدوره اشتغال، آموزي،مهارت :يكليد واژگان

                                                                                                                
 يعي رامين خوزستان،منابع طب . دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه كشاورزي و 1

     Email:lavinia4438@yahoo.com 
            Email:b.khosravipour@gmail.comمنابع طبيعي رامين خوزستان،  . عضو هيئت علمي دانشگاه كشاورزي و 2
منابع طبيعي رازي كرمانشاه،  آموزش كشاورزي پرديس كشاورزي و ترويج و ةالتحصيل رشت. فارغ 3

Email:alavinia3768@yahoo.com                                                                                                                 
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 مقدمه

 آن دنبال به و شتهگذ قرن آخر هايدهه در صنعتي كشورهاي در 1محوردانش اقتصاد ظهور
 2انساني ةسرماي كه داد نشان التين آمريكاي و آسيا شرقي جنوب كشورهاي از برخي در

 بانك( است نموده ايفا جديد اقتصاد به ورود براي كشورها اين توفيق در محوري نقشي
 نمودن مأتو دليل به 3ايحرفه و فني هايآموزش كه گفت توانمي عالوهبه .)2002جهاني:

 كارگر تربيت و انساني ةسرماي تشكيل در زيادي توانايي از عملي و نظري هايزشآمو
 ةسرماي تشكيل در مهمي نقش ايحرفه و فني هايآموزش باشند.مي برخوردار 4مداردانش

 ايفا جهان مختلف كشورهاي در كار بازار نياز مورد ماهر نيروهاي تربيت طريق از انساني
 كار نيروي تربيت دارعهده تنها نه توسعه حال در كشورهاي رد هاآموزش اين كنند.مي

 سازيبستر طريق از بلكه باشند،مي كشورها اين اقتصاد مختلف هايبخش موردنياز
 بريميان راه هاآموزش اين عالوه، به نمايند.مي كمك نيز بيكاري مشكل حل به اشتغالي،خود

 منديبهره به توجه با سو يك از كه چرا روند،يم شماربه نيز انساني نيروي تربيت مسير در
 راه كالسيك هايآموزش ةشدپذيرفته هايروش از استفاده و علمي مباني از هاآموزش اين

 و درازمدت راه طريق اين از و كرده جدا صرف عملي ةتجرب مبناي بر يادگيري از را خود
 تا كنندمي فراهم ديدهآموزش در را ييتوانا اين و نموده كوتاه را فراگيري نوع اين علميغير

 اين ،ديگر سوي از نمايد. هماهنگ آساني به تكنولوژيكي تغييرات مقابل در را خود بتواند
 فراهم ديدهآموزش براي را امكان اين عملي و نظري هايآموزش نمودن مأتو با هاآموزش

 براي بيشتري امكان طريق اين از و داشته كار بازار نيازهاي با بيشتري همسويي كه نمايندمي
 ).1384 مرتضوي، و فرسليمي( گردد فراهم اجتماعي -اقتصادي هايفعاليت در هاآن جذب
 انجام و افراد درك قدرت و مهارت دانش، هايييتوانا افزايش ها،آموزش اين از هدف

 ترينمهم از ييك بيكاري موضوع كه ييآنجا از .است شغلي وظايف ةمحدود در كار ترمطلوب
 ساختارهاي توازن عدم به توجه با توسعهحالدر كشورهاي در و است جهان مشكالت و مسائل

 اينكه به توجه با و دارد توسعه در را بيشتري سهم سياسي و فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي
 كار جويندگان سوي از بازاركار نياز مورد هايمهارت فقدان كشور در بيكاري  داليل از يكي

 نقش بتواند مهارتي هايآموزش ةارائ با ايحرفه و فني آموزش سازمان رودمي انتظار است،
 ساير نظير نيز ايحرفه و فني آموزش سازمان در .كند ايفا بيكاري ميزان كاهش در ييسزاهب
 انضباط، قبيل از مواردي مهارت و علم آموزش از غير ،غيررسمي و رسمي آموزشي سساتؤم

 آموخته افراد به كه است آموزشي محتواي ءجز نيز شناسيوظيفه ،مسئوليت احساس ،تعهد
 بردن باال در تواندمي جامعه فرهنگ در تحول طريق از آموزشي نظام اين ،رواين از .شودمي

 محققان ).1391كشور، برتر كارآفرينان ةنام(ويژه نمايد ايفا ثريؤم نقش وريبهره و كارايي
 مسير در كه آنچه انساني، و تكنولوژي فيزيكي، هايسرمايه ميان از كه اندعقيده ينا بر توسعه

 صحيح برداريبهره و انساني ةسرماي كالن متغير است، بوده ثرؤم و مهم غرب تمدن تحوالت
 انكارناپذير واقعيتي بشر پيدايش آغاز از اقتصادي هايفعاليت در زنان شركت است. بوده آن از

                                                                                                                
1.Knowledge base Economy  
2..Human Capital. 
3.Vocational and Technical Eduactions 
4. Knowledge-Worker 
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 ).1385 پور،(كاظمي اندداشته ملي توليد در ايعمده سهم زنان االيامقديم از و است بوده

 و اساسي اصول جمله از جامعه پيكر از نيمي عنوان به اقتصادي هايدرفعاليت زنان مشاركت
 و است جهان سطح در فرهنگي و اجتماعي -قتصاديا هايبرنامه ةتوسع اهداف ناپذيراجتناب
 مستلزم توسعه، اهداف راستاي در انساني نيروي سرشار و غني منبع ينا از بهينه ةاستفاد
 )1385 (غالمرضايي، باشدمي كار ارباز در نياز مورد هايمهارت و دانش به آن تجهيز

 واهميت ضرورت
 ايحرفه و فني هايآموزش به توجه بدون عام معني به توسعه امروز فراصنعتي جهان در

 آن از و توليد نيروهاي در كيفي و عميق انقالبي فني، ـ علمي البانق .داشت نخواهد مفهوم
 ايحرفه و فني هايآموزش .است آورده وجود به توليد هايروش و انساني نيروي در جمله
 نمايد آماده كار و كسب و حرفه شغل، احراز براي را فرد تواندمي كه است هاييفعاليت  انجام

 در را هامهارت كسب هاآموزش اين .دهد افزايش آن انجام در را وي توانايي و كارايي يا
 هايبخش در و شغل به مربوط خاص هايدانش همراه به وابسته علوم و تكنولوژي راستاي
 در ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع .دهدمي ارائه فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي مختلف
 حياتي امري توليد فرايند به دهيشتاب ويژهبه و ايران فرهنگ و اقتصاد براي كنوني شرايط

 فيزيكي ةسرماي كلي طوربه و تجهيزات و ابزار افزايش و زيربنايي هايگذاريسرمايه زيرا ؛است
 قرار برداريبهره مورد كارآمد و اقتصادي نحو به يا و مانده بالاستفاده انساني ةسرماي بدون
 نقش توسعه، هايبرنامه اهداف به وجهت با ديگر، ازسوي ).1387كريمي،( گيردنمي

 هاآموزش اين .شودمي تلقي انكارناپذير واقعيتي جامعه ةتوسع در ايحرفه و فني هايآموزش
 شغل به مربوط خاص هايدانش همراه به وابسته، علوم و فناوري درراستاي تا كنندمي كمك

 آموزش .گردد كسب الزم هايمهارت فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، مختلف هايبخش در و
 جذب قدرت جامعه صورت، اين غير در .باشد جامعه نيازهاي راستاي در بايد الزم هايمهارت

 چين كار نيروى ملل، ثروت كتاب در اسميت آدام ).1390زاده، (شريف داشت نخواهد هاراآن
 وفور به ما كشور در حاضر حال در كه ثروتى كند،مي قلمداد كشور اين ثروت بزرگترين را

 زايىاشتغال مشكل با همواره گرانبها، ثروت اين از بردارىبهره جاى به چرا اما .شودمي يافت
 به توجه با و چين اقتصادى اوضاع در تأمل اندكى با هستيم؟ روروبه كار نيروى ورىبهره و

 كشور اين اقتصادى مديريت توان كه بينيممي دنيا، قدرتمند براقتصادهاى جهانى بحران تأثير
 جهان اقتصاد سكاندار به را چين است، آن مديريت و سرمايه كار، نيروى تكامل از ناشى كه

 از استفاده با توليدات افزايش چگونگى دنيا، كشورهاى اصلى دغدغه امروزه .است كرده تبديل
 است؛ كارآمد انسانى منابع از گيرىبهره و ومديريتى تكنولوژيكى هاىاهرم و ابزارها انواع

 شك، بدون .)1390(متين، است نكرده پيدا را خود واقعى جايگاه ما كشور در كه موضوعى
 منابع" بخشدمي تسريع را اجتماعي اقتصادي ةتوسع و رشد آهنگ كه عاملي ترينمهم

 روابط تحت كه است مرداني و زنان از متشكل نيز انساني ةجامع هر .است جامعه آن "انساني
 كاركرد و نقش يكديگر، به جنس دو از يك هر متقابل وابستگي عين در ،اجتماعي متقابل

 در مستقيمي تأثير نيز، جمعيت از نيمي عنوان به زنان، ترديدبي و كنندمي ايفا را ايويژه
 مشاركت مبناي بر است الزم يافته،توسعه ةجامع يك هاياستراتژي ،لذا .دارند جامعه ةتوسع
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 .)1387زاده،(ملك گردد ريزيپي اجتماعي و سياسي اقتصادي، مورا در زنان ترفعال چه هر

 درآمد از تابعي اجتماعي رفاه است. اجتماعي رفاه رساندن حداكثر به ايجامعه هر هدف زيرا
 اجتماعي، مشاركت ميزان و تربيت، و تعليم امكانات سطح بهبود درآمد، ةعادالن توزيع سرانه،

 ةزمين در زنان مشاركت كه ايجامعه در .است .....و زنان و مردان سياسي فرهنگي، اقتصادي،
 زيرا بود، خواهد بيشتر نيز اجتماعي رفاه باشد، بيشتر اقتصادي هايفعاليت در اشتغال

 درآمد افزايش توليد، سطح افزايش باروري، نرخ كاهش موجب كار، بازار در زنان مشاركت
 محدود دسترسي ،برعكس .شودمي جامعه كل اجتماعي رفاه افزايش سبب نتيجه در و سرانه

 شودمي پديدار كاري وكم بيكاري صورت به كه اشتغال و درآمد كسب هايفرصت به نابرابر و
 براي حياتي هايحلراه از يكي اشتغال تا). نيكو،بي (نواب است فقر علل ترينعمده از خود

 يك كه گردندمي توانمند صورتي در زنان ،حال اين با است. زنان وضعيت بهبود و فقر كاهش
 ريواستاوا( نمايند فراهم خود هايتوانايي بردن باال و خود وضعيت بهبود براي فرصت

 اين است. بوده گذشته سال چهل بزرگ موفقيت داستان زنان اشتغال ).2009  ،1وريواستاوا
 شاركتم گذشته سال سي طول در است. زندگي هاياستاندارد بهبود جهت محركه نيروي

 ).2،2012زنان كنفرانس گزارش( است داشته توجهي قابل افزايش كار بازار در زنان
 شرايط به زنان دسترسي افزايش طريق از زنان اجتماعي و سياسي اقتصادي، توانمندسازي

 خود نيازهاي و حقوق به نسبت زنان كه زماني از است. پذيرامكان درآمد بر كنترل و كاري
 در همچنان كار نيروي در زنان سهم و اندشده كار بازار وارد ايفزاينده طوربه اندشده آگاه
 ).2001 ،3مايوكس( است افزايش حال

 ارزيابي به دارد بنا نيز حاضر تحقيق ،زايياشتغال در زنان نقش اهميت به باتوجه ،بنابراين
 هايدوره در نندهكشركت زنان زايياشتغال ةتوسع بر ايحرفه و فني مدتكوتاه هايدوره

 به دسترسي دنبال به و بپردازد كرمانشاه شهرستان ايحرفه و فني آموزش مركز آموزشي
 زيراست: اهداف
 افراد در زايياشتغال ةروحي ايجاد در ايحرفه و فني مدتكوتاه آموزشي هايدوره ثيرأت -

 ،مدتكوتاه آموزش هايدوره در كنندهشركت
 ،آموزشي هايدوره در هاآن مشاركت ميزان در انكنندگشركت سواد سطح ثيرأت -
 افراد زايياشتغال ةروحي و مهارت افزايش در فردي هايصالحيت نقش بررسي -

 .آموزشي هايدوره در كنندهشركت

 تحقيق روش
 و باشدمي پيمايشي نوع از دادها گردآوري ةشيو و است توصيفي نوع از پژوهش اين ماهيت

 ايحرفه فني مدتكوتاه آموزشي هايدردوره كنندهشركت زنان را تحقيق اين آماري ةجامع
 تعداد كه دهدمي تشكيل كرمانشاه شهرستان خواهران واحد ايحرفه فني آموزش مركز در

 گرديد. انتخاب نفر 86 تعداد مورگان جدول از استفاده با كه بود نفر 110 كنندهشركت افراد

                                                                                                                
1. Srivastava & Srivastava 
2.Report for Women’s Conference 
3. Mayoux 
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 روش از نظري مباني براي كه نحوي به است. ميداني و اسنادي نوع از هاداده گردآوري ةشيو

 ساختهمحقق ةنامپرسش و ميداني روش از هاداده آوريجمع براي و ايكتابخانه تحقيق
 سن، شامل شخصي خصوصيات با درارتباط گويه 5( گويه 54 شامل كه است شده استفاده

 در شركت هايزمينه با درارتباط گويه 49 و كار ةسابق و شغل تحصيالت، سطح جنسيت،
 كه آنجا از است. شده طراحي نامهپرسش يك در اي)حرفه و فني آموزشي هايدوره

 به ايحرفه و فني هايدوره اهميت و كارآفريني مطالعات در دفعات به متغيرها و هاشاخص
 حسط در كرونباخ آلفاي روش توسط نيز آن پايايي دارد. وجود آن روايي ،است شده كاربرده

 كه گرديد استفاده آماري هايازروش هاداده تحليل منظوربه گرفت. قرار يدأيت مورد 78/0
 گرفت. قرار پردازش مورد  SPSSافزارنرم توسط آمده دستهب هايداده آوريجمع از پس

 پژوهش هاييافته
 و است سال 29 پاسخگويان سني ميانگين كه دهدمي نشان پژوهش از حاصل هاييافته

 سال 21-30 سني ةرد و سال 50 باالي سني ةرد به ترتيب به فراواني بيشترين و كمترين
 و فني آموزش مركز در خانم، كنندگانشركت بين در پژوهش اين كه آنجا از دارد. اختصاص

 گرديد توزيع نامهپرسش 86 نمونه حجم اساس بر است، گرفته انجام خواهران واحد ايحرفه
 8 هادوره اين در كنندهشركت افراد بين در كار ةسابق ميانگين دادند. اسخپ آن به نفر 81 كه

 كاري ةسابق و سال 5 از كمتر كاري ةسابق با افراد بين فراواني كمترين و بيشترين و سال
 ليسانس مدرك داراي كنندگانشركت درصد 75 تحصيالت، سطح نظر از است. سال 20-16
 باشندمي ديپلم مدرك داراي درصد 21 و ليسانسوقف مدرك داراي درصد3 و باشندمي

 ).1 ةشمار (جدول
 آموزشي هايدردوره كنندگانشركت فردي هايويژگي. 1 جدول

درصد ميزان فراواني متغير

 سني گروه

 6 5 سال20كمتراز
30-21 50 62 
40-31 15 19 
50-41 9 11 

 1 1 50بيشتراز

 كار سابقه
 59 40 سال5كمتراز
10-6 2 2 
15-11 3 4 
20-16 1 1 

 تحصيالت ميزان
 21 17 ديپلم

 75 61 ليسانس
 3 2 ليسانس فوق

 شغل
 14 11 شاغل
 35 28 بيكار

 25 20 دار خانه
 15 12 دانشجو
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 در هادوره ثيرأت هايزمينه با رابطه در )2(ة شمار جدول به مربوط هايداده به توجه با
 در و داشتند موافق و موافق خيلي نظر افراد درصد 68,67 حدود رد فرد، در شغل ايجاد
 خيلي نظر افراد درصد 9,34 حدود در آخر در و نداشتند نظري افراد درصد 19,83 حدود

 در اشتغال ايجاد هايزمينه به مربوط متغيرهاي بين در طورهمين داشتند. مخالف و مخالف
 و داد اختصاص خود به را ميانگين بيشترين فرد در كارآفريني هايزمينه ايجاد متغير فرد

 ،بنابراين بود. آينده شغل به نسبت پذيريمسئوليت حس متغير به مربوط ميانگين كمترين
 در زايياشتغال هايزمينه ،شوند آشنا هادوره طي در كارآفريني هايزمينه با افراد چه هر
 يابد.مي افزايش هاآن
 

 فرد در زاييشغل ةروحي ايجاد در هادوره ثيرأت هايزمينه .2 جدول

 خيلي مخالفمندارم نظري موافقمموافقم خيلي 
ميانگين مخالفم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
 حس
 پذيريمسئوليت

 شغل به نسبت
 آينده

33 4026 3215 195 6 0 0 1,89

 در هادوره ثيرأت
2,03 3 2 9 147 11 36 3529 28 كاري ةآيند
 هايزمينه ايجاد

2,22 1 101 298 2823 3023 24درفرد كارآفريني
 هايزمينه ايجاد

2,12 1 111 159 4312 2835 23 فرد در شغلي
 سمت دادننشان

فرد به كار سوي و
 آينده در

24 3033 4118 225 6 1 1 2,08

 بودن مهم
 هادوره گذراندن

 شغلي ةآيند در
 فرد

22 2734 4216 206 7 1 1 2,11

  1,17 8,17 19,83 37 31,67ميانگين(درصد)
 

 موافق و موافق خيلي نظر افراد درصد 46,74 )3(ة شمار جدول از حاصل نتايج براساس
 به نسبت نظري افراد درصد 9,75 حدود در و داشتند را هادردوره مشاركت داليل به نسبت

 به نسبت مخالف و مخالف خيلي نظري افراد درصد 23,37 حدود در و نداشتند داليل اين
 بيكاري، از فرار مدرك، گرفتن هاگويه بين در طورهمين داشتند. هادوره در مشاركت داليل
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 ديگر هايگويه به نسبت باالتري اولويت تغييرات ضريب به توجه با اجتماعي مشاركت افزايش
 آموزشي هايدوره در افراد حضور داليل از كه كرد استنباط توانمي نتايج هب باتوجه كه داشت
  باشد.مي مهارت افزايش و زايياشتغال هايزمينه از غير داليلي

 هادردوره كننده شركت افراد مشاركت داليل .3 جدول

 خيلي مخالفمندارم نظري موافقمموافقم خيلي 
 ضريبميانگين مخالفم

تغييرات درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدانيفراو
 كسب

 وضعيت
 بهتر

45 55,630 373 3,73 3,70 0 1,550,48 

 از فرار
 213,620,31 40,717 22,233 4,918 8,64 7بيكاري

 به عالقه
 شركت

 در
 هادوره

33 40,735 43,79 11,12 2,51 1,21,780,47 

دنكر پر
 اوقات
 فراغت

9 11,124 29,610 12,326 32,110 12,33,050,41 

 گرفتن
 27,93,850,27 44,422 36 16 7,413 3,76 3 مدرك
 مرتبط

 با بودن
 رشته

14 17,325 30,97 8,624 29,610 12,33,531,68 

 به عالقه
 تجربه
 شركت

 در
 هادوره

37 45,733 40,79 11,11 1,20 0 1,670,43 

 افزايش
مشاركت
اجتماعي

27 33,342 51,99 11,11 1,21 1,21,830,42 

   7,62 15,75 9,75 24,87 21,87ميانگين
 

 ديپلم، سطوح به تحصيالت سطح )4(ة شمار جدول از آمده دستهب هايداده به توجه با
 قرار ليسانس تحصيل سطح در افراد بيشترين كه است شده تقسيم ليسانسفوق و ليسانس
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 ديپلم تحصيالت سطوح بين درصد 5 معناداري سطح و )F:4,276( مقدار به توجه با و دارند

 وجود داريمعني آماري تفاوت هافعاليت و هادوره در مشاركت ميزان نظر از ليسانس فوق و
 در آنان مشاركت ميزان كنندگانشركت تحصيالت سطح افزايش با هاداده به باتوجه اما دارد.
 يابد.مي كاهش هادوره

 
  افراد مشاركت ميزان بين ميانگين تفاوت ةمقايس .4 جدول

 دانكن آزمون از استفاده با افراد گوناگون تحصيالت سطح با
Fمقدار زيرگروه 

  2 1نمونه حجمتحصيالت سطح
 

4,276
25,85  14 ديپلم

19,8719,87 58 ليسانس
 15,50 2 ليسانسفوق

 
 مهارت و اشتغال با فردي صالحيت بين )5(ة شمار جدول از حاصل نتايج به وجهت با
 فرد، در ايحرفه هايصالحيت افزايش با كه معني بدين دارد. وجود مثبتي و معنادار ةرابط

 يابد.مي افزايش فرد در شغل ايجاد هايزمينه و مهارت ميزان
  

 اشتغال و مهارت متغيرهاي با فردي صالحيت بين همبستگي .5 جدول

 فردي صالحيت 
 همبستگي ضريب داريمعني سطح

 0,41 0,00 مهارت
 0,57 0,00 اشتغال

 
 شغلي هايزمينه و كارآفريني هايزمينه ايجاد كه داد نشان پژوهش از آمده دستبه نتايج

 ةروحي ايجاد در را ثيرأت بيشترين ترتيب به آموزشي هايدوره در كنندهشركت افراد در
 ةروحي ايجاد در هادوره ثيرأت ةفرضي بر ييديأت )3و( )2( ةشمار جدول دارد. زايياشتغال

 دست نتيجه اين به خود درپژوهش نيز 1387 مهتدي، و آبادمهر سعيدي است. كارآفريني
 بيشتر ثيرگذاريأت امكان ،گيرد انجام فرد هايويژگي با متناسب هاييآموزش اگر كه يافتند

 ةفرضي ييدأت جهت و )4( ةشمار جدول  به توجه با ،همچنين گردد.مي فراهم هاآموزش اين
 تفاوت مشاركت، ميزان نظر از تحصيالت مختلف سطوح بين كه است آن گوياي نتايج دوم

 تحصيالت سطح افزايش با كه است اين بود توجه قابل چهآن دارد. وجود معناداري آماري
 در1384 همكاران، و زادهلهسايي كار نتايج با نتيجه اين يابد.مي كاهش افراد مشاركت ميزان

 كاهش داليل از داردمي بيان كه دارد همخواني روستايي زنان اقتصادي مشاركت بررسي
 آموزش و يادگيري به را بيشتري زمان چون كه است اين كردهتحصيل زنان مشاركت و حضور

 نتايج ،همچنين دارند. آموزشي ايهدوره گذراندن براي كمتري زمان ،دهندمي اختصاص
 اشتغال و مهارت افزايش و كنندگانشركت فردي هايصالحيت بين كه است اين گوياي

 هادوره در حضور طي در افراد هرچه كه معني اين به دارد. وجود مستقيمي و معنادار ةرابط
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 زايياشتغال ةروحي و مهارت سطح افزايش باعث دهند ءارتقا را خود هايصالحيت و توانايي

 مهارت افزايش در فردي هايصالحيت نقش به مربوط فرضيه )5( ةشمار جدول گردد.مي فرد
 در 1390 همكاران، و زنپاپ كار نتايج با نتيجه، اين كه كندمي ييدأت را زايياشتغال و

 و مطلق دارد. همخواني دستي صنايع ةزمين در روستايي ايحرفه فني هايآموزش ارزشيابي
 و ايحرفه و فني آموزشي هايدوره ةرابط بررسي پژوهش نتايج در نيز 1389 صابري،

 شدهكسب مهارت ةدرج بين ةرابط اراك، شهر مرد كارآموزان اشتغال كاريابي در آن بخشياثر
 داليل شكبي ،انتها در كنند.مي ييدأت را آنان اشتغال و ايحرفه و فني كارآموزان بين در

 به بيشتر دستيابي براي اما دارد. وجود آموزشي هايدوره در افراد حضور براي بسياري
 وجود شده بيان موارد بر عالوه زايياشتغال ةانگيز و روحيه افزايش و فردي هايصالحيت
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 بيشتري توجه آن قوت نقاط بر و گردد برطرف آن ضعف نقاط بعدي هايدوره در لزوم صورت
 گردد.
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 ها در اشتغال زنانشناسي نقش رسانهآسيب
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 2فريد عزيزي
 3كمال خليل بيگي

 چكيده
با اين  .دهندامروزه زنان حدود نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي

پردازند. تنها تعداد كمي از آنها شاغل بوده و به كسب درآمد مي ،وجود
اشتغال دارند و يا اينكه  دهد كه اغلب زنان به كار خانگيآمارها نشان مي

كنند، بيشتر در مشاغلي مشغول كارند كه درآمد چنداني براي اگر كار مي
تواند يك تهديد يا يك فرصت خوب براي پيشرفت آنها ندارد. اين امر مي

باشد. تهديد از اين جهت كه اگر همچنان اين جمعيت بيكار بماند، اقتصاد 
فرصت از اين بابت كه اگر كشور كشور دچار مشكالت زيادي خواهد شد. 
به رشد اقتصادي بسيار بااليي  ،از اين نيروي عظيم كاري بهره گيرد

اين مقاله دليل اصلي بيكاري زنان ناشي  ةخواهد رسيد. از ديدگاه نگارند
ايراني است كه بر مردساالري مبتني است. فرهنگ  ةاز فرهنگ جامع
ورزد و به همين ه مخالفت ميبا كار زنان خارج از خان مردساالر عموماً

دليل است كه كشور از اين نيروي عظيم كاري كه براي شكوفايي اقتصاد 
ها از جمله ابزارهايي رسانه ماند.بهره ميبي ،ملي به آن احتياج دارد

توانند عقايد عموم را در بسياري موارد شكل داده و يا تغيير هستند كه مي
توان ديدگاه ها ميكارگيري قدرت رسانهو تعديل كنند. با استفاده از به

اي شكل داد كه نه تنها با كار زنان خارج از خانه مخالفت مردم را به گونه
هاي داخلي توجه چنداني به بلكه خود مشوق اين امر باشند. رسانه ،نشود

اي موارد در حال دامن زدن به اين تصورند اين امر ندارند و حتي در پاره
كار خانگي است كه موفقند. اين پژوهش بر آن است كه  كه زنان فقط در

اسنادي راه حلي براي اين  -اي و تحليليبا استفاده از روش كتابخانه
 ه دهد.ئموضوع ارا
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 مقدمه
توان آن را كانون ارتباطات انساني يناپذير است و منقش اشتغال در پويايي زندگي انسان انكار

ثير أت ،عنوان نيمي از جمعيتترديد زنان بهو اجتماعي تلقي كرد. در جهت اين پويايي، بي
 ترينمهم از يكى ). زنان1385جامعه دارند (يزدخواستي، احمدي،  ةمستقيمي در توسع

 گروه اين .باشندمي نآبر  ثرؤم حال عين و در زندگى كيفيت از ثرأمت اجتماعى هاىگروه
 بر وظايف دارند، عالوه جامعه اجتماعى هاىگروه با ثرىؤم ارتباط كه نجاآ از اجتماعى عظيم

 ايفا آن پايدار ةو توسع اجتماعى هاىپيشرفت در را فعالى نقش ،و خانوادگى شخصى
 براى اندارند، آن اجتماعى هاىفعاليت در يىكنندهو تعيين حساس بسيار نقش زنان .كنندمى

 عهده بر اىكنندهو تعيين جدى بسيار جامعه، مسئوليت پايدار ةتغيير و توسع روند تسريع
 پى مهم امر اين دارند؛ به قرار سازنده ةتوسع مسير در كشورهايى كه ،دليل همين به .دارند
باشد مى جامعه در ثرؤم و فعال زنان وجود در گرو سالم ةجامع ايجاد ضرورت كه اندبرده

كه حدود نيمي از جمعيت كشور را -گيري از نيروي كار زنان ). با بهره1388هاشمي، (
جامعه را تسريع كرد و باعث پويايي اقتصادي شد.  ةتوان روند توسعمي ،دهندتشكيل مي

ايراني است كه  ةساالر جامعكارگيري نيروي كار زنان در گرو تغيير و اصالح فرهنگ مردبه
داري، و ل كار خارج از خانه و زن را مسئول كارهاي خانگي و وظايف بچهمرد را مسئو عموماً

اي سازي رسانههاي اصلي اصالح فرهنگي استفاده از رسانه و فرهنگداند. يكي از راهغيره مي
 است. 

رود و درآمد حاصل از آن شمار مينيروي كار از مهمترين عوامل توليد به ،جوامع ةدر هم
ترديد ). بي1384دهد (علويون، ز درآمد ملي هر كشور را تشكيل ميهميشه بخش بزرگي ا

قادر به توسعه  ،گيري متناسب از نيروي انساني ناكارآمد باشداي كه در تربيت و بهرهجامعه
). نظر به اينكه جوامع مختلف در زمان رشد سريع اقتصادي به 1383نخواهد بود (تودارو، 

دهند، جمعيت زنان بايد ز نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مينيروي كار نياز دارند و زنان ني
 ةمين كنند. بدون ترديد نيروي كار زنان در توسعأبخشي از نيروي كار مورد نياز جامعه را ت

كشورهاي پيشرفته در روند صنعتي  ،اقتصادي كشورها نقش مهمي دارد و به همين دليل
در خصوص ميزان  ،كليطوريد افزودند. بهطور مداوم بر نرخ مشاركت زنان در تولشدن به

اشتغال زنان در سطح جهان بايد گفت كه در كشورهاي مختلف دنيا سهم مشاركت زنان در 
 خاص معني در ). اشتغال1384(علويون،  يكديگر دارند هاي اقتصادي تفاوت زيادي بافعاليت

 با نيرو تطبيق اين ةدرج و شغلي هايفرصت با انساني نيروي تطابق از است عبارت خود
 ). در بسياري از كشورها معموال1382ًجامعه (حسيني،  يك در موجود هايفعاليت و هاحرفه

هاي اقتصادي محصوب هاي خانگي و كارهاي بدون مزد خانوادگي زنان جزء فعاليتكار
 ).1384شود (علويون، نمي

گذاري فزايش سرمايههاي اخير كشورهاي در حال توسعه مبين آن است كه ادهه ةتجرب
هاي الزم را براي دستيابي به رشد اقتصادي ويژه آموزش زنان، زمينههدر نيروي انساني، ب

هاي جنسي در ها و شكافسازد. از بين بردن تفاوتباالتر و رفاه اجتماعي بيشتر مهيا مي
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ايي باالتر هاي گوناگون اقتصادي و نيز آموزش، نه فقط به برابري بيشتر، بلكه به كاربخش

 و خانواده بر ناظر قوانين شامل( قوانين اجتماع، به نگاهي ). با2001، 1(كامرون انجامدمي
 تلقي خانه آورنان را مرد حاكم، نگرش كه يابيمدرمي اجتماعي عرف و سنت) كار قوانين

 شمار به ضروري و الزم زنان فعاليت اقتصادي و مشاركت ،نگرش همين به بنا و نمايدمي
 در دختر شدگانقبول سهم و نيز دختران سواد سطح افزايش به توجه با كه حالي در. آيدمين

 سرپرست خريد كاهش قدرت و خانوار بعد ازدواج، كاهش سن ميانگين افزايش ها،دانشگاه
 ايجاد بايد براي و است قطعي آتي هايسال در زنان مشاركت نرخ سريع افزايش خانوار،
 ،لذا. شود ريزيبرنامه هاآن مهارت و سواد سطح به توجه با ب،مناس شغلي هايفرصت
 زنان، اجتماعي، شرايط ءارتقا در كه باشند داشته نظر در بايد همواره توسعه ريزانبرنامه

 مطلوب شرايط به رسيدن براي بلكه نيستند، ايحاشيه يا ضعيف دوم، ةدرج شهروندان
 نيروي از وريبهره عدم زيرا ،شود كيدأت اقتصادي الفع عنوانبه زنان نقش بر بايد ،اجتماعي

 توسعه به دستيابي سياسي، و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، مختلف هايزمينه در زنان ةبالقو
 .)1385سازد (حاجياني، مي ناممكن را

 رفاه باشد، بيشتر اقتصادي هايفعاليت و اشتغال ةزمين در زنان مشاركت كه ايجامعه در
 باروري، كاهش نرخ موجب كار، بازار در زنان مشاركت زيرا بود، خواهد بيشتر يزاجتماعي ن

 جامعه كل اجتماعي رفاه افزايش سبب نتيجه در و سرانه درآمد توليد، افزايش سطح افزايش
 صورتبه كه اشتغال و درآمد كسب هايفرصت به نابرابر و دسترسي محدود ،برعكس. شودمي

 فقر، بردن بين از براي و است فقر علل ترينعمده از خود ،شودمي رپديدا كاريكم و بيكاري
 در زنان نقش و جايگاه شناخت بايد و قرارداد نظر را مد جنس دو هر بايد نابرابري و بيكاري
 ).1384(غفاري،  قرارگيرد توسعه ريزانبرنامه توجه كانون در آن گوناگون ابعاد و توسعه

 و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، مختلف هايزمينه در زنان ةوبالق نيروي از وريبهره عدم
 امروز كه است آن از حاكي موجود آمارهاي. سازدمي ناممكن را توسعه به سياسي، دستيابي

 زنان ،آموزشي بهداشتي هايشاخص نظر از. دارند قرار دوگانه منزلتي و در جايگاه ايران زنان
 بازار در حضور نظر از اما دارند، قرار منطقه كشورهاي ثراك از بهتر به مراتب شرايطي در ايران

دارند (سفيري،  پاييني بسيار ةرتب توسعه حال در ميان كشورهاي در درآمدي، سهم و كار
1382(. 

اي كه كار خارج به گونه ،فرهنگي مرد ساالر است ،ايران ةكه فرهنگ جامعبا توجه به اين
كار زنان در خارج از خانه مخالف است؛ بايد سعي در  داند و بااز خانه را مختص مردان مي

كه با كار زنان خارج از خانه مخالفتي نشود و آنان بتوانند به اصالح اين فرهنگ داشت تا اين
 هاي تخصصي خود بپردازند.كار در زمينه

ه توان فرهنگ را تغيير داد و يا اصالح كرد، استفادهايي كه با آن ميترين راهيكي از مهم
سازي به اصالح يا تغيير توانند با فرهنگها ميخصوص تلويزيون است. رسانهها و بهاز رسانه

ايراني بپردازد و باعث شوند كه با كار زنان در خارج از خانه مخالفت  ةساالر جامعفرهنگ مرد
يروي نيروي كار زنان مختص به امور خانگي نشود و در بازار كار هم از ن، نشود و بدين ترتيب

هاي داخلي نه تنها سعي بر اصالح يا حالي است كه در رسانهكار آنان استفاده شود. اين در
                                                                                                                
1. Cameron 
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تلويزيون بر اين  ها و مخصوصاًدر رسانه شود، بلكه دائماًتغيير فرهنگ مرد ساالر ايراني نمي

ير شود كه زنان در خانه و كار خانگي، همسرداري است كه موفقند و در ساامر دامن زده مي
شود، همان تصوري ها بازنمايي ميكارها ناموفقند. تصويري كه از زنان در اغلب اين رسانه

اي و در حال كار در آشپزخانه و هاي كليشهاست كه مرد ايراني از زن دارد؛ يعني زن در نقش
اصلي اين پژوهش  ةايفاي نقش همسرداري. بدين ترتيب و با توجه به مطالب ذكر شده، مسئل

ها در اشتغال زنان است. به اين ترتيب كه با استفاده از روش شناسي نقش رسانهآسيب
ها در تثبيت فرهنگ مرد ساالرانه شناسي نقش رسانهاي به آسيبكتابخانه -اسنادي

 دهد.چند راهكار را پيشنهاد مي ،پردازد و در نهايتمي

 كار زنان
آگاهي (كار ذهني) كه انسان به خود وجودي انسان است. با كار و در كار است ةكار، جوهر

خويش را گذاشت. او با بيان اينكه  ةله بنيان فلسفأبا هدف قرار دادن اين مس 1رسد. هگلمي
رسد و با شدن است كه زمان و تاريخ با كار است كه انسان از پايگاه بودن به پايگاه شدن مي

انسان سرانجام از معني و ارزش و ). تنها با كار و در كار است كه 1387(هگل،  آيدپديد مي
 -شودآگاه مي ،دهداي كه در ضمن ترسيدن از قدرت مطلق به او دست ميضرورت تجربه

قدرت مطلقي كه براي او در وجود ارباب مجسم شده است. تنها پس از كار كردن در خدمت 
ه اين پيكار ارباب است كه او ضرورت پيكار ميان ارباب و بنده و ارزش خطر و اضطرابي را ك

توان گفت كه زنان ). بر اساس تفاسير هگلي از كار مي1387(هگل،  يابدميبه همراه دارد در
مردساالري  ةتوانند به آزادي برسند و به نوعي خود را از سلطبا كار كردن است كه مي

 برهانند.
انه مخالفت مردساالري ايراني با كار زنان در خارج از خ ،طور كه پيشتر نيز گفتيمهمان 
كند و تصوري جز اين ندارد كه، زنان متعلق به خانه هستند و كاري جز كار خانگي و مي

 گيرد كه در آن زنان عموماًت ميأايراني نش ةهمسرداري ندارند. اين تصور از فرهنگ جامع
ترين معيارها براي اند. يكي از مهمضعيفه هستند و براي كارهاي خارج از خانه ساخته نشده

يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتبار زنان در يك كشور است. در جوامع ارزيابي توسعه
تر است تر و پررنگثرؤهاي مختلف فعاليت متر، حضور زنان در عرصهيافتهتر و توسعهپيشرفته

ي و كيفي نيروي انساني جامعه اثرگذار خواهد بود. و اين حضور بر روند توسعه و افزايش كم 
 ميليون و  3درصد (حدود  9,6دهد كه فقط ار وضعيت اشتغال زنان در ايران نشان ميآم

 37درصد (حدود  49,6نيم) از اين جمعيت شاغلند. اين در حالي است كه زنان در حدود  
بررسي آمار كلي و وضعيت اشتغال دهند. ) را تشكيل مي90ميليون نفر) كل جمعيت (سال 

ميليون شاغل كشور در اين سال  21دهد كه از كل شان مين 88زنان در كشور طي سال 
آمار اشتغال مردان در اين بخش رقمي بيشتر از  وهزار نفر آن زن  600ميليون و  3بيش از 

 . ه استميليون نفر بود17,3
اند اند، زنان توانستهدرصد كل اشتغال كشور را در اختيار داشته 87 در حالي كه مردان

اي شغلي را در كشور به خود اختصاص دهند كه خود اين موضوع هدرصد كل فرصت13
(وب سايت جهان نيوز).  بين مردان و زنان است شغليهاي توزيع نامتوازن فرصت ةدهندنشان

                                                                                                                
1. Hegel 
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شده، نرخ اشتغال زنان بسيار پايين است و نسبت به مردان در حد بسيار هئبر اساس آمار ارا

ساالري بورژوايي ايراني برايش اي كه مردهمان پيشهتري است. اغلب زنان ايراني به پايين
توان چنين استدالل كرد كه اند؛ يعني كار خانگي اشتغال دارند. در اين رابطه ميتعيين كرده

كار  ةنرخ پايين اشتغال زنان بيشتر ناشي از فرهنگ مردساالر ايراني است كه به زنان اجاز
 داند.ن را همسرداري و كارخانگي ميدهد و شغل اصلي زناخارج از خانه را نمي
 عنوانبه را جنسيت است، ايرشتهميان پژوهش از اينيز كه شاخه 1نظرية فيمينيسم

 درون در جنسيتي تقسيمات ،فمينيسم. گيردمي نظر در تجربه بخشسامان اصلي ةمقول
 داندمي زنان و مردان قدرت بين ةرابط بازتاب و طبيعي نه و سياسي امري را جامعه

 در عميقي طوربه جنسيت كه دهندمي نشان فمينيسم پردازان). نظريه1391زاده، (مهدي
. كندمي تعريف را آنان بين ساختاري روابط و مردان و زنان و است نهفته اجتماعي روابط
 مستقل مردان باشند، دبؤم زنان و گستاخ مردان دارد انتظار رفتههم روي جامعه مثال، براي

 باشند؛ ضعيف زنان و قوي مردان كنند؛ منطبق اساس اين بر را خود روابط زنان و باشند
 داشته كنترل خود احساسات بر مردان باشند؛ بيننكته و پاكدامن زنان و فعال و آگاه مردان
 فرهنگي ماهيت نمونة جامعه، كلي انتظارهاي اين. باشند پراحساس و عاطفي زنان و باشند

 .است جنسيت
 شده جنسيتي كه را جامعه ميراث هارسانه ليبرال، فمينيسم رويكرد در ،ستادر اين را

 سوسياليستي فمينيسم. كنند حفظ را نظم و يكپارچگي انسجام، تا كنندمي منتقل است،
 ترسيم موجود نظام ترينجذاب عنوانبه را داريسرمايه هايشاكله هارسانه كه است معتقد

 و پدرساالر ةجامع نيازهاي خدمت در را پدرساالر هايرسانه راديكال، فمينيسم. كنندمي
 ).1391زاده، كند (مهديمي تحريف و سركوب را زنان تجارت، زيرا داند،مي مردساالر

 ها و اشتغال زنانرسانه
اي كه در گونهاند، بهساز در جوامع بدل شدهترين ابزار فرهنگها امروزه به مهمرسانه
هاي مردم و جتماعي، سياسي و غيره در حال شكل دادن به ديدگاههاي مختلف اعرصه

ها در حال شكل دادن به هايي كه رسانهسازي مورد نظر خود هستند. يكي از زمينهفرهنگ
هاي مردم هستند، اشتغال زنان است. فرهنگ جنسيتي ايران نيز كه مبتني بر ديدگاه

اي تقويت و به نوعي با اين بازتوليد رسانه شودها بازتوليد ميساالري است، در رسانهمرد
شود. به عبارت ديگر، از آنجايي كه فرهنگ مردساالر ايراني با كار زنان در خارج از خانه مي

ها در تقويت شود، پس رسانهها باز توليد ميمخالف است و اين امر نيز توسط رسانه
شوند كه زنان همچنان به اعث ميثرند و به اين ترتيب به نوعي بؤايدئولوژي مردساالري م

عنوان جنسي نگريسته شوند كه فقط در كارخانگي توانايي دارد و اينكه نبايد در خارج از 
سازي در ها به جاي فرهنگتوان گفت كه رسانهمي ،خانه شغلي داشته باشد. به اين ترتيب

شوند كه همچنان زنان شغل رسانند و باعث ميزايي زنان، به آن صدمه مياشتغال ةزمين
ها با بازتوليد يد اين مطلب است كه رسانهؤهاي زيادي مپژوهش ،نداشته باشند. در اين زمينه

 شوند.فرهنگ مردساالر مانع كار زنان در خارج از خانه مي

                                                                                                                
1.  Feminism 
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محتواي  تحليل قالب باان از پس سينماي در زن سيماي در تحليل )1373( جمعدار

 كندمي بيان 1372 سال تا انقالب از پس اجتماعي و خانوادگي هايسريال در زن شخصيت
 در زن تصوير بودن قالبي و بودن مخدوش از ناشي ايران سينماي در زن كه مشكل اصلي

 احساساتي هاييانسان غالباً زنان هافيلم در كه ايگونهبه است در سينما آن بازنمايي و جامعه
است.  هاي فرهنگيانگاره از متأثر ايكليشه و منفي اين تصاوير و اندشده تصوير تفكر فاقد و

) در پژوهشي با عنوان بررسي يك آگهي تلويزيوني از منظر مطالعات 1385همچنين پاينده (
بديل رسد كه آگهي هاي تجاري، با تكرار ايماژهاي رايج از زنان و تفرهنگي به اين نتيجه مي

هاي معين و در حال انجام دادن فرهنگي، يا با نشان دادن زنان در موقعيت ةنوعي كليشآن به
دهند كه با گذشت زمان و تكرار، از نظر كارهاي معين، برداشتي از جنسيت زنانه را رواج مي

آحاد جامعه (اعم از مردان يا حتي زنان) برداشتي مطابق با عقل سليم يا معرفت عموم 
آورد. شايد هم بر اثر الزامات وجود ميشود و نوعي ضمير ناخودآگاه فرهنگي بهب ميمحسو

ترين مردان ترين و فرهيختهاين ضمير عمومي است كه گاه حتي تحصيل كردهة ناخودآگاهان
شود، ندارند و زن را ها نشان داده ميدر اين آگهي هم از همسر خود تصوري جز آنچه نوعاً

 ).1385 ،(پاينده دانندبيعي خانه ميمعادل خدمتكار ط
دهند كه اي نشان ميهاي سنتي كليشههاي تجاري، زنان را در نقشبخش بزرگي از پيام

امروز ما هستند. زناني كه  ةهاي فرهنگي غالب در جامعاز هر حيث برسازنده و مبين ارزش
ند و نقش مادراني اشو و نظافت خانه در آشپزخانه مشغول طبخ غذا هستند، مسئول شست و

ز اهميت ئحا ةكنند. نكتمي ءهمسراني فداكار را براي شوهرانشان ايفا دلسوز براي فرزندان و
ارسال يك سري  منظور فروش وها بههاي تجاري اين است كه به ظاهر، آگهيدر مورد آگهي

ر مورد اطالعات در مورد كيفيت كاالهاست و هيچ ارتباطي به ساختن و تثبيت باورهاي ما د
جنسيت مردانه و زنانه ندارد. اما همچنان كه گافمن گفته است سبك رفتاري زنان و  مثالً

كند؛ بلكه اين بيان دليل را بيان نميهاي تجاري، تصويري تصادفي و بيزنانگي در آگهي
كند. او زن را در ساختار اجتماعي تثبيت مي ةنوعي مراسم سياسي است كه موقعيت طبق

برد و آن را نوعي نمايش هاي بازرگاني نام ميهاي متني در آگهيويژگيهمچنين از 
 ).1386 ،(كاظمي، فصيحي نامدجنسيتي مي
هاي ) در پژوهشي باعنوان تصوير زنان در آگهي1389بهار و همكاران ( ،همچنين

قيم طور مستقيم يا غيرمستتبليغات به ةبازرگاني تلويزيون ايران به اين نتيجه رسيدند كه هم
كنند و هاي حاكم را توليد و بازتوليد ميدهند و ارزشروابط مسلط جنسيتي را نشان مي

هاي بازرگاني باعث هژمونيك شدن گفتمان مردانه هاي مسلط آگهيعناصر محوري گفتمان
هاي جنسيتي در جامعه ها نشان از تضاد بين واقعيت نقششود. تحليلدر روابط جنسيتي مي

گفتمان حاكم بر  ،گاني تلويزيون است. از نظر بهار و همكاران در واقعو تبليغات بازر
گذاري هايي به شكل غيرمستقيم همان چيزي را پايههاي بازرگاني با احياي ارزشآگهي

هاي بازرگاني مورد تحليل، نظام مردساالري است. در تمام آگهي ةكنندكنند كه تقويتمي
ها در يك نظام معنايي ان حاكم بود و با تثبيت نشانهاي به زنهاي غالب نگرش كليشهروش

واحد به انحاي مختلف باعث توليد، بازتوليد و بازنمايي گفتمان مسلط مردانه در هر كدام از 
شود، هاي مردانه ميها باعث هژمونيك شدن دالآگهي ةدر هم ،طوركليها شده و بهآگهي

 ،رسد. در اين راستاون طبيعي به نظر ميهاي جنسيتي در متطوري كه وجود چنين نقشبه
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) نيز به نتايج مشابهي دست يافت. او در پژوهشي با عنوان بازنمايي الگوهاي 1390( فروتن

 هاينقش تفكيك اشتغال زنان در متون درسي ايران به اين نتيجه رسيد كه الگوي سنتي
 درسي هايكتاب اين در به وضوح» آور خانوادهمرد نان«مدل  و خانه خارج و داخل جنسيتي
 آنان با شاغل زنان افرادي كه بودن همجنس و محدود بسيار شغلي تنوع. است شده بازنمايي
 محسوب هاي درسيكتاب در زنان اشتغال بازنمايي هايويژگي ترينمهم از نيز دارند، سروكار

 هاي اشتغالگيويژ و الگوها خصوص در ايمالحظه قابل و مهم هايتفاوت عالوه، به. شودمي
تحقيق  اين در درسي هايكتاب عناوين و تحصيلي ةپاي تحصيلي، مقاطع حسب بر زنان

 درسي متون و آموزشي آنها به اين نتيجه رسيدند كه سيستم ،همچنين .مشاهده گرديد
 ةزمين در را معيني ، الگوهاي)فرهنگي استانداردهاي انتقال ابزار ترينمهم عنوانبه(

 فرهنگي رسمي استانداردهاي بازنمايي ةشيو اين. كنندمي بازنمايي زنان غالاشت هايويژگي
 دروني در ايكنندهشود، نقش تعيينناميده مي» كدهاي جنسيتي«عنوان  تحت اصطالحاً كه

 ايفا طور خاصبه زنان اشتغال موضوع و عام طوربه جنسيتي هويت پذيريجامعه و شدن
 .نمايدمي

سازي هاي داخلي به جاي فرهنگرسانه ،دهندي باال نشان ميهاطوركه پژوهشهمان
هايي براي اشتغال زنان، در حال بازتوليد فرهنگ مردساالر هستند وجود آوردن زمينهبراي به

هاي جنستي به نوعي اشتغال زنان را و با بازتوليد ايدئولوژي مردساالري و فعال كردن كليشه
كنند كه زنان براي كار خانگي و همسرداري وسيله بيان مي كنند و به اينييد نميأدر خارج ت

اي در واقع سعي دارد تمايز بين جنس به عنوان مقوله ،اند. فرهنگ مسلطساخته شده
اي اجتماعي و فرهنگي از بين برده و انجام بعضي عنوان مقولهشناختي را با جنسيت بهزيست

). با توجه به 1386 ،(كاظمي، فصيحي دكنامور را جزء سرشت و طبيعت زنان قلمداد مي
ييد و تقويت ايدئولوژي مردساالرانه بورژوايي أها با تتوان گفت كه رسانهشده، ميمطالب بيان
اند كه زنان همچنان در خانه و كنج آشپزخانه باقي بمانند و وارد بازار كار نشوند. باعث شده

اند، الرانه بورژوايي با تقويت آن باعث شدهها به جاي تلطيف ايدئولوژي مردسارسانه ،در واقع
آنها براي كار خارج از خانه ساخته نشده  ةاين برداشت را كه زنان جنس دوم هستند و روحي

 در را جديدي تجربي شواهد تحقيق، اين هاييافته مجموع، در ييد و تثبيت كنند.أاست؛ ت
 ،كندمي ارائه اسالمي امعجو و سوم جهان در كشورهاي جمله از پيشين تحقيقات تأييد
 اين در زنان وضعيت ةزمين در اخير هايدر دهه نسبي هايپيشرفت رغمعلي اينكه بر مبني

 آنان اشتغال ميزان ،)سطح باروري كاهش و تحصيالت سطح افزايش جمله از( جوامع
 يهاسيستم ةكنندتعيين نقش نيز آن داليل ترينمهم از يكي و است پايين بسيار همچنان
 و زنان شغلي، و الگوهاي جنسيتي هاينقش بازتوليد چگونگي ةزمين در ايرسانه و آموزشي

 ).1390(فروتن،  باشدمي مردان

 گيرينتيجه
 سياستمداران و توجه مورد كشورها ديگر و ايران در كه واالست هدفى توسعه ما عصر در

 در اما ،است پذيرفته تصور آن تحقق ةزمين در بسيارى هاىكوشش و امور بوده مجريان
. است نشده توسعه مهم اركان از يكى عنوان به ،زنان بحث جدى به چندانى توجه مياناين
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 و پذيرد صورت توسعه در زنان مشاركت اى براىگسترده هاىتالش بايد ءخال اين رفع براى

 الوانى،( شوند هگرفت كاربه آنان ترينمناسب و شده نهاده آزمون ةبوت به جهانى هاىاستراتژى
 ). 1380فرد، ضرغامى

دهند و اين در حالي است زنان حدود نصف جمعيت كشور را تشكيل مي ،بر اساس آمار
كه تنها درصد بسيار كمي از آنها شاغلند. يكي از موانع اصلي اشتغال زنان در ايران 

اين  ،ترتيبمردساالري سنتي است كه با اشتغال زنان در خارج از خانه مخالف است. بدين 
بهره بماند. به نظر اي خود بيهاي توسعهترين ظرفيتامر باعث شده كه كشور از يكي از مهم

طوري كه زنان هم در به .ايراني اين امر را بتوان تعديل كرد ةرسد با توجه به بافت جامعمي
عمومي  كار شوند. اين امر در صورتي ممكن است كه افكارخارج از خانه بتوانند مشغول به

جامعه نسبت به كار زنان در خارج از خانه حساسيت خود را از دست بدهد و با اين امر 
ثر باشد ؤتواند در اين زمينه مترين وسايلي كه ميمخالفتي نداشته باشد. يكي از مهم

توانند افكار عمومي هاي جمعي هستند كه از قدرت اقناعي بااليي برخوردارند و ميرسانه
 ةگرفته در زمينهاي صورتهاي مختلف تغيير دهند. اما بر اساس پژوهشزمينه جامعه را در

هاي جمعي نه تنها توان گفت كه رسانههاي مختلف ميكار زنان و بازنمايي زنان در رسانه
سعي در كاهش تعصب مردساالري سنتي ايراني نسبت به كار زنان در خارج از خانه 

هاي جمعي اند و به اين ترتيب به نوعي رسانهها شدهديدگاه بلكه باعث تقويت اين ،اندنداشته
اند و گيري خاصي تنظيم شدهاي بر اساس جهتهاي رسانهاند. برنامهمانع اشتغال زنان شده

هايي ها با تداعي دالسرشار از رمزهايي هستند كه داراي بار ايدئولوژيك هستند. اين برنامه
توان آن را مشاهده كرد. در حقيقت ندگي هستند كه ميخاص در حال بازنمايي خاصي از ز

 هاي فرهنگي، رفتاري و ايدئولوژيك خاصي هستنداي در حال ساختن ارزشهاي رسانهبرنامه
 ).1385 ،(حميدي
دهند و از اي و ... نشان ميتر، كار آشپزخانهها زنان را همواره در موقعيت ضعيفرسانه

دهند و به اين اي و قدرتمند نشان ميهاي كاري، حرفهمردان را در موقعيت ،طرف ديگر
هاي مردساالري ايراني باعث تثبيت موقعيت زن ايراني در همان جايگاه طريق با تقويت انگاره

هاي جمعي در ايران با توان گفت كه رسانهدر نهايت مي ،شوند. به اين ترتيبسنتي خود مي
كنند اي خود عمل نميدهد، بر اساس رسالت توسعههاي خاصي كه از زنان نشان ميبازنمايي

 طور كامل بهره نگيرد.اي خود (كار زنان) بهشوند كه كشور از اين ظرفيت توسعهو باعث مي
ها بتوانند به رسالت خود عمل كنند و باعث شوند كه زنان نيز همچون براي اينكه رسانه

كار شوند، الزم است كه به تضعيف مردان در خارج از خانه و در مشاغل مختلف مشغول به
هاي مردم هم آزادي زنان هاي ايدئولوژي مردساالري بپردازند و با دگرگون كردن انگارهبنيان

را توسعه دهند و هم باعث شوند كه كشور از كار زنان بهرمند شود و به اين وسيله روند 
هاي كاري يا در در موقعيت توانند با نمايش زنانها ميتوسعه در كشور تسريع يابد. رسانه

هاي ايدئولوژيك مردساالري موقعيت مستقل و قوي نشان دادن آنها باعث دگرگوني انگاره
ايراني در رابطه با كار زنان شوند. اگر كشور نتواند از نيروي كار زنان بهرمند شود در درازمدت 

قدرت اقناعي خود و برد  توانند با استفاده ازها ميافتد. رسانهاز كشورهاي ديگر عقب مي
وسيعي كه دارند در زمان به نسبت كوتاهي باعث شوند كه زنان نيز همچون مردان در خارج 

 اي كشور شتاب بخشند.از خانه كار كنند و به اين ترتيب به روند توسعه
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 1خيزران روستائي شلماني
 2دكتر زهرا ميال  علمي

 چكيده
اقتصادي هر كشور، نيروي انساني است  ةيكي از عوامل مهم اثرگذار بر رشد و توسعـ
هر  اقتصادي ةدر رشد و توسعـسزايي به كه مشاركت آنان اعم از زن و مرد نقش

به خود جهان را انساني  ةو سرماي زنان حدود نيمي از جمعيتكند. كشور ايفا مي
يافتگي و انساني در توسعه ةبالقو ةاستفاده از اين سرماي ،دهند. بنابرايناختصاص مي

به كه رو، اين پژوهش برآن است اي برخوردار است. از اينرشد جوامع از اهميت ويژه
، به تفكيك گروه انزنبر نرخ مشاركت اثر آموزش  ،ور خاصطبه ،ثرؤعوامل م بررسي

 ةهاي پانلي در دوريابي به اين هدف، از روش برازش دادهسني بپردازد. براي دست
است. نتايج  استفاده شده 3منا ةبراي كشورهاي منتخب حوز 2010تا  1990زماني 

ادار برنرخ مشاركت برآورد حاكي از آن است كه آموزش عالي داراي اثري مثبت و معن
كننده بر اين نرخ همراه باشد. نرخ بيكاري با اثري دلسرد و مأيوسزنان اين حوزه مي

است و نرخ باروري با اثرگذاري منفي منجر به كاهش نرخ مشاركت زنان در 
 گردد.كشورهاي مورد مطالعه مي

 
پانلي،  هاينرخ مشاركت زنان، آموزش، كشورهاي منا، روش داده :يكليد واژگان

 ايران.
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 مقدمه

توان محركي سازنده براي تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دانست. آموزش را مي
هاي بيشتر از قابليت ةساز تحرك شغلي و استفادوري، سببآموزش از طريق افزايش بهره

ا موجب ثير بر بازار كار، تغيير و تحول اقتصادي جوامع رأگردد كه از مجراي تافراد مي
اي صورت چشمگير و فزايندههاي اخير بهنرخ مشاركت زنان در دهه ،شود. از سوي ديگرمي

، 2010، 2، سازمان ملل متحد2010، 1المللي كاراست (گزارش سازمان بينافزايش يافته
 1980درصد در سال  2/50اي كه اين نرخ از گونه). به2011آمريكا،  ةوزارت كار ايالت متحد

). اما 2010المللي كار، است (گزارش سازمان بينرسيده 2008درصد در سال  7/51به 
شكاف نرخ مشاركت زنان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نسبت به سطح جهاني قابل 

درصد در سال  27/18اي كه اين متوسط اين نرخ براي كشورهاي منا از گونهتوجه است. به
در منطقه  ةرسد و براي كشورهاي در حال توسعمي 2010درصد در سال  89/20به  1990

باشد (بانك درصد مي 66/19و  65/17هاي مذكور باشد و در سالمنا اين نرخ حتي كمتر مي
المللي و اخير با تحوالت اقتصادي اجتماعي در سطح بين ة). البته در ده2012جهاني، 

جامعه نسبت به زنان و نقشي  هايشان ومنطقه و با تغيير نگرش زنان نسبت به توانمندي
فراتر از همسر و مادر قائل شدن براي زنان، سبب شده تا زنان به كسب آموزش بيشتر تمايل 

ديدگان در بازار كار جا يكي از اثرات آموزش در جامعه، تمايل آموزشباشند. از آن داشته
حائز اهميت است كه  بررسي و تحليل آموزش بر مشاركت زنان در بازار كار ،رواست، از اين

 گذاران اقتصادي كشورها باشد.نكات مفيدي براي سياست ةتواند دربردارندمي
 4) و بكر1962( 3تجزيه و تحليل اقتصادي مشاركت زنان در بازار كار از مطالعات مينسر

انساني را بر فرض حداكثرسازي  ة) مورد توجه قرار گرفت. رويكرد مينسرين سرماي1965(
كند و رويكرد بكرين با استفاده از توابع توليد فعاليت خانگي، در تالش لحاظ ميارزش فعلي 

گيري از اين دو رويكرد اين است باشد. نتيجهخانوار مي ةبراي توضيح الگوهاي مصرف و عرض
هاي نسبي آن كه براي يك زن، تخصيص زمان بين تصميمات متفاوت، به مزايا و هزينه

 ).1987 5وابسته است (ساخاروپولوس و تزانناتوس -م در مدارسنامانند ثبت-ها تصميم
 ةنظري-1بندي كرد: ) تضاد جنسي موجود در بازار كار را در سه دسته طبقه1998( 6آنكر

 8جنسيتي ةنظري -3 7پذيري بازار كار و نهادهاجدايي ةنظري-2انساني نئوكالسيكي  ةسرماي
ي انساني زنان و مردان را خيره سرمايههاي نئوكالسيك، اهميت نقش ذدر بخش نظريه

گيرند كه به دخترانشان نسبت به سازد. براي مثال بسياري از والدين تصميم ميبرجسته مي
پسرانشان فرصت كسب آموزش كمتري بدهند. در مقايسه با مردان، زنان به داشتن سطح 

نان با نياز بازار كار، ي مطالعات زكمتري از آموزش تمايل دارند. ارتباط كمتري بين زمينه
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وقت دارند. عالوه بر اين، خود و نيمه وجود دارد. زنان تمايل به داشتن كارهاي كوتاه مدت

هاي شغليِ كمتر توان آن را ناشي از فرصتاندوزي دارند كه ميزنان تمايل كمتري به تجربه
ري، دستمزد و نوع شغلِ وي اين عوامل به طور منفي بر بهرهبازار كار براي زنان دانست. همه
 زنان واجد شرايط اثرگذار است.

است. مطابق اين  "1بازار كار دوگانه ةنظري"ي جدايي بازار كار، ترين نظريهيكي از معروف
شود. در بخش اوليه، كارها نظريه، بازار كار به يك بخش اوليه و يك بخش ثانويه تفكيك مي

پيشرفت و شرايط كاري مناسب است. كارهاي هاي نسبتأ از لحاظ دستمزد، امنيت، فرصت
بخش دوم نسبتأ با كيفيت ضعيف، دستمزد كم، ناچيز بودن شانس ارتقا، شرايط كاري 

 باشد. نامناسب و امنيت شغلي پايين مي
شود كه متمركز مي 2هاي غير بازاري كارطور عمده بر متغيرهاي جنسيتي بهنظريه

ي جنسيتي اين است كه موقعيت فرض اساسي در نظريه اند.اقتصاددانان از آن بهره جسته
-محروم زنان در بازار كار انعكاسي از مردساالري و موقعيت پايين زنان در جامعه و خانواده

داري از فرزندان تعريف داري و نگهشان است. در تمام جوامع، مسئوليت اصلي زنان خانه
و هنجارهاي اجتماعي  است. اين برداشت آورياصلي مردان نان ةاست، در حالي كه وظيفشده

ها متفاوت است؛ ولي از تأثيرش بر رفتار و اثرش بر از واقعيت در ميان زنان، مردان و خانواده
جنسيتي به محدوديت فرهنگيِ تعريف كارِ  ةچنين نظريكاهد. همعلت تبعيض عليه زنان نمي

 ند.كقابلِ پذيرش براي زنان، در برخي كشورها اشاره مي
تعدادي از مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف به بررسي عوامل موثر بر مشاركت 

انساني تاكيد  ةاند كه در آن بر سرماينئوكالسيك پرداخته ةنيروي كار زنان بر اساس نظري
انساني، افزايش حضور زنان در بارازر كار را موجب  ةاست. در اين مطالعات افزايش سرمايشده
، 2007 6،اوالس و همكاران2004 5، اوانس و كلي2003 4، براتي2002 3تانسل(گردد مي

 ،2012 10ميندين ،2010 9، كاستل و همكاران82010، اينس2009 7فريدي و همكاران
انساني و آموزش كه بر ارزش بازاري  ة. در كنار سرماي)1383ايرواني  ،1382عمادزاده 

هاي غيربازاري همانند ازدواج، طالق، تعداد عاليتمشاركت زنان در بازار كار اثرگذار هستند ف
فرزندان و سن نيز بر حضور زنان در بازار كار اثرگذار است. به عنوان مثال، مكان زندگي بر 

 14، نتولي2007 13، اجاز2005 12، ساكي2005 11مشاركت زنان معنادار است ليزانيلر و بهاتي
 ةكنندديگر عوامل غيربازاري تعيين ). باروري و تعداد فرزندان از1383، نوروزي 2007
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، 2008 2، كانترراس و پالزا2007 1مشاركت بازار كار است كه در مطالعات آرانگو و پوسادا

) مورد 1383، ميرزايي 2011 5ببالي ،2011 4، جاو و لي2009 3خانخان و تسنيمعلي
ت زنان دارد (لينكو اي در نرخ مشاركاند. رشد اقتصادي نفش تعيين كنندهبررسي قرار گرفته

اي از ). در پاره1383)، صادقي و عمادزاده 2009( 7، مونچ و ويجنبرگن2008 6و آرنولد
 8، عزيز2007نتولي (است ها، اثرگذاري ازدواج و طالق مورد مطالعه قرار گرفتهپژوهش
 ). در برخي مطالعات سن زنان از عوامل كليدي در ورود زنان به2011، اوانس و كلي 2009

 ،2011، جاو و لي 2008، كانترراس و پالزا 2007آرانگو و پوسادا (است بازار كار گزارش شده
ثر بر نرخ مشاركت زنان به تفكيك ؤ) و در برخي ديگر اثرگذاري عوامل م1380نوروزي 

، مونچ 2008 10، تنوير و الهورست2005 9جنري و همكاران(است هاي سني انجام يافتهگروه
 ). 1385و زراءنژاد و منتظر حجت  2009و ويجنبرگن 

منا نسبت به سطح جهاني،  ةبا توجه به كم بودن چشمگير نرخ مشاركت زنان حوز
شود اين است كه چه عواملي در افزايش اين نرخ  اثرگذارند؟ االتي كه به ذهن متبادر ميؤس

دهد؟ فزايش ميطور ويژه آموزش عالي، شانس مشاركت زنان را در بازار كار اآيا آموزش و به
با در نظر گرفتن اين موضوع، اين مقاله سعي دارد كه به تبيين و اثرگذاري اين  ،رواز اين

 عوامل بپردازد. 
هاي شناسي است. بخش سوم يافتهساختار اين مقاله پس از مقدمه و طرح مسأله، روش

 له است.گيري پايان بخش اين مقاكند. در نهايت، بحث و نتيجهتحقيق را گزارش مي

 شناسيروش
منا  ةكشور منتخب حوز 16براي  2010تا  1990هاي هاي پانلي سالدر اين مقاله از داده

سعودي، شامل: الجزاير، ارمنستان، قبرس، مصر، ايران، عراق، اردن، كويت، مراكش، عربستان
نياز از هاي مورد شود. دادهعربي و يمن استفاده مي ةسوريه و تركيه، تونس، امارات متحد

 اند.و سازمان ملل متحد گردآوري شده )ILO(المللي كار ، سازمان بين11سايت بانك جهاني
هاي متغيرهاي مورد مطالعه، نرخ مشاركت زنان به عنوان متغير وابسته و متوسط سال

آموزش در مقاطع ابتدايي، متوسطه و عالي، لگاريتم توليد ناخالص داخلي، مربع لگاريتم 
ص داخلي، نرخ بيكاري، نرخ طالق، نرخ ازدواج و نرخ باروري به عنوان متغيرهاي توليد ناخال

مستقل است. نرخ مشاركت نيروي كار، درصدي از جمعيت در سن كار در اقتصاد بوده كه يا 
ساله  16-64در حال كار و يا در جستجوي آن هستند. جمعيت در سن كار معموأل به افراد 

-شوند، دانشدر اين گروه سني به عنوان نيروي كار محسوب نميگردد. افرادي كه اطالق مي
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باشند (ينيلمز و اند، ميسال كه بازنشسته شده 64دار، سربازان و افراد زير آموزان، افراد خانه

 ). 2010،  1ايسيكلي
 ةشد هاي محاسبهكه از دادهانساني است  ةهاي آموزش جايگزين سرمايمتوسط سال

لي در مقاطع -است. محاسبات روش بارو ) اخذ شده2011ي بانك جهاني، ها(داده 2لي-بارو
، 2000، 1995، 1990هاي اند كه در اين پژوهش آمار سالساله برآورد شدهزماني پنج

هاي مياني نيز متوسط نرخ رشد متغير اند. براي سالمورد استفاده بوده 2010و  2005
پور، اند (مجتهد و جواديبر اساس آن تكميل شدههاي مياني هاي سالمذكور محاسبه و داده

1383.( 
هاي تابلويي منظور بررسي عوامل مؤثر بر نرخ مشاركت، از روش دادهبه ،در اين مطالعه

هاي مقطعي و سري زماني است كه در هاي تابلويي، تلفيقي از دادهاست. دادهاستفاده شده
 گيرند. د مطالعه قرار ميها، واحدهاي مقطعي در طول زمان موراين داده

دار، كران ةخطا نامحدود هستند، متغير وابست ةزماني كه متغيرهاي مستقل و جمل
فرض خطي بودن، امكان خروج از نيازمند احتياط بيشتري است. به اين دليل كه با پيش

كه متغير وابسته يك متغير كيفي مجاز وجود دارد. بر اين اساس، با توجه به اين ةمحدود
منظور برآورد دهد، در اكثر مطالعات بهدوحالته مشاركت يا عدم مشاركت زنان را نشان مي

 1 ةشود. معادل(مدل پروبيت يا الجيت) استفاده مي 3هاي انتخاب دوتايياين نرخ، از مدل
تجاوز  0-1 ةبيني شده از متغير وابسته به خارج از محدودكند كه مقادير پيشتضمين مي

 نكند. 
  )1(    ( )

( ) ( )
1

1 1
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بردار متغيرهاي مستقل است. يكي  Xمتغير وابسته نرخ مشاركت زنان و  FLPكه در آن 

هاي رگرسيوني الجستيك، استفاده از احتمال متغير وابسته است هاي جايگزين مدلاز روش
نسبت زناني باشد كه در بازار كار مشاركت دارند،  FLP ). اگر2009(مونچ و ويجنبرگن، 

 - 1به  FLPمانند. با تقسيم نسبت زناني است كه خارج از بازار كار مي ) (FLP - 1 ،بنابراين
FLP) (معادلدست مي، شانس مشاركت زنان به) 2 ةآيد .( 
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35 
تواند مقادير دهد لگاريتم شانس نرخ مشاركت زنان، خطي است و مينشان مي 3 لةمعاد

واقعي به خود بگيرد، در حالي كه مشاركت نيروي كار زنان غيرخطي است و فقط مقادير 
  ).2009نچ و ويجنبرگن، (موپذيرد صفر و يك را مي

در اين مطالعه، لگاريتم شانس نرخ مشاركت زنان به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي 
و عالي  (sec)، متوسطه )pri(هاي آموزش در مقاطع ابتدايي : متوسط سالمستقل شامل

(ter) لگاريتم توليد ناخالص داخلي ،)loggdp( مربع لگاريتم توليد ناخالص داخلي ،
)loggdpsq( نرخ بيكاري ،)unm( نرخ طالق ،)div( نرخ ازدواج ،)mar(  و نرخ باروري)fer( 

هاي سني پذيرد. گروهجا، برآورد صورت گرفته به تفكيك گروه سني صورت ميدر اين است.
-34، 25-29ترين نرخ مشاركت و سال كه از كم 45-64و  15-24هاي مورد بررسي گروه

صورت يك شده در اين تحقيق بهبنابراين، الگوي استفادهت. سال اس 44-40، 39-35، 30
 باشد:) مي5رگرسيون خطي چند متغيره به صورت ( ةمعادل

 

 
)5( 
  

اثرات  و   هاي سني، مقاطع و زمان است. ترتيب معرف گروهبه tو  i ،jكه در آن 
 باشند.جمله اخالل يا جزء تصادفي مي  ijtزمان و مقاطع و  ةنشدمشاهده

ويژه آموزش در اين تحقيق انتظار بر اين است كه با افزايش سطح تحصيالت زنان به
، وندريك و 2008 2، اسميتز و ورلوو1995، 1وتلينعالي، نرخ مشاركت زنان افزايش يابد (ب

). نرخ بيكاري از يك سو 1383، صادقي و عمادزاده 2010 4، ويكرت و پاليمير2009 3كاورز
تواند زنان باشد و از سوي ديگر، ميكننده بر مشاركت زنان داشتهيوسأتواند اثر دلسرد و ممي

خود به دليل بيكاري  ةخانواد ةدرآمد از دست دادمنظور جبران را براي پيوستن به بازار كار به
). برخي 2003، 5شود (جاموتهمسر، تحريك كند كه اصطالحأ اثر كارگر اضافي ناميده مي

شواهد حاكي از آن هستند كه در اغلب مناطق، با افزايش نرخ بيكاري اثر منفي عدم تشويق 
توسط كارفرما از بازار كار خارج كارگر بر اثر كارگر اضافي مسلط بوده و اولين گروهي كه 

توان انتظار داشت كه نرخ بيكاري داراي اثري منفي بر مي ،روگردند زنان هستند. از اينمي
، نوروزي، 2005جنري و همكاران  ،2003، جاموت 2002نرخ مشاركت زنان باشد (تانسل

و نرخ مشاركت  ). در رويكردهاي نظري، دو رهيافت متفاوت در رابطه با رشد اقتصادي1380
يك اثر مثبت از رشد روي مشاركت بازار كار  6زنان وجود دارد. رهيافت نوين نئوكالسيك
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يك اثر محدب بين رشد اقتصادي و نرخ  1شكل U ةزنان ةدارد و فرضيزنان اظهار مي

معنا كه رشد اقتصادي، مشاركت زنان در بازار كار را اين به  .كندمشاركت زنان را فرض مي
شكل،  U ةييد فرضيأدهد. براي تكاهش و سپس در مراحل توسعه آن را افزايش ميابتدا 

 ). 2009، 2مربع لگاريتم توليد ناخالص داخلي بايد مثبت و معنادار باشد (لوسي
 ؛1201، 3پرايب(منفي بين نرخ باروري و نرخ مشاركت  ةدر بسياري از مطالعات رابط

 ، ليزانيز و بهاتي2007نتولي(و نرخ مشاركت زنان ، نرخ ازدواج )2011، 4عبداهللا و ابوبكر
 5برمر و كسلرينگ (مثبت بين نرخ طالق و نرخ مشاركت زنان  ةو از سوي ديگر رابط )2005

علّي معناداري بين طالق و  ة) گزارش شده و در برخي مطالعات رابط2007؛ نتولي، 2004 ،
). عالوه بر اين، انتظار بر اين است 2009است (عزيز، ازدواج و نرخ مشاركت زنان ديده نشده

ثير چنداني بر ورود زنان به بازار كار نداشته و در أت هاي سني باال اكثر عواملدر گروه
هاي مياني شانس مشاركت زنان بيشتر باشد و عوامل بيشتري در انگيختن آنان براي گروه

در حال  كه معموالً 24-15ن هاي پاييدر گروه ،ورود به بازار كار دخيل هستند. از سوي ديگر
معكوس  U ةتواند بيانگر رابطرود. اين ميتحصيل هستند، نرخ مشاركت پاييني انتظار مي

 ).2007بين سن و نرخ مشاركت زنان باشد (آرانگودا و پوسادا، 

 برآورد الگو
ون چاو و هاي تلفيقي يا اثر ثابت، از آزمداده ةوسيلمنظور مشخص كردن نوع برآورد الگو، بهبه
گرفته بهره 6پاگان-هاي تلفيقي يا اثر تصادفي از آزمون بريوشمنظور تعيين برآورد بين دادهبه

 7و براي تعيين نوع برآورد با كمك روش اثرات ثابت يا اثرات تصادفي از آزمون هاسمن
 است:آورده شده 1ها در جدول است. نتايج اين آزموناستفاده شده
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 هاي تعيين روش مورد نياز براي برآورد الگوآزمون .1 جدول

 آزمون ةنتيجسطح معناداريآزمون ةآمار نوع آزمون مدل

 
 

گروه سني
 24-15

هاي تلفيقيرد مدل داده 0,0000 13 آزمون چاو
 تأييد مدل اثر ثابت

آزمون ضريب 
هاي تلفيفيرد مدل داده 0,0000 80,66 الگرانژ

مدل اثر تصادفيتأييد 
 رد مدل اثر ثابت  -3,12 آزمون هاسمن

تأييد مدل اثر تصادفي

 
 

گروه سني
 29-25

هاي تلفيقيرد مدل داده 0,000 6,96 آزمون چاو
 تأييد مدل اثر ثابت

آزمون ضريب 
هاي تلفيفيرد مدل داده 0,000 80,58 الگرانژ

تأييد مدل اثر تصادفي
 رد مدل اثر تصادفي 0,000 122,78 آزمون هاسمن

 تأييد مدل اثر ثابت

 
 

گروه سني
 34-30

هاي تلفيقيرد مدل داده 0,000 19,34 آزمون چاو
 تأييد مدل اثر ثابت

آزمون ضريب 
هاي تلفيفيرد مدل داده 0,000 87,22 الگرانژ

تأييد مدل اثر تصادفي
 رد مدل اثر ثابت  -7,76 آزمون هاسمن

يتأييد مدل اثر تصادف

 
 

گروه سني
 39-35

هاي تلفيقيرد مدل داده 0,000 11,29 آزمون چاو
 تأييد مدل اثر ثابت

آزمون ضريب 
هاي تلفيفيرد مدل داده 0,000 92,22 الگرانژ

تأييد مدل اثر تصادفي
 رد مدل اثر ثابت 0,29 10,79 آزمون هاسمن

تأييد مدل اثر تصادفي

 
 

گروه سني
 44-40

هاي تلفيقيرد مدل داده 0,000 89,2 آزمون چاو
 تأييد مدل اثر ثابت

آزمون ضريب 
هاي تلفيفيرد مدل داده 0,000 88,33 الگرانژ

تأييد مدل اثر تصادفي
 رد مدل اثر تصادفي 0,000 84,54 آزمون هاسمن

 تأييد مدل اثر ثابت

 
 

گروه سني
 64-45

هاي تلفيقيرد مدل داده 0,000 5,18 آزمون چاو
 يد مدل اثر ثابتتأي

آزمون ضريب 
هاي تلفيفيرد مدل داده 0,000 122,00 الگرانژ

تأييد مدل اثر تصادفي
 رد مدل اثر تصادفي 0,000 54,61 آزمون هاسمن

 تأييد مدل اثر ثابت
 Stata10افزار منبع: محاسبات تحقيق با استفاده از نرم
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منا، براي  ةكشورهاي منتخب منطق براي 5 )، مدل1با توجه به نتايج مندرج در جدول(

هاي گيرد. در گروهبرآورد با اثر تصادفي صورت مي 35-39و  30-34، 15-24هاي سني گروه
 ةسال با توجه به منفي شدن آمار 30-34و  15-24سني 

ي
كه برآورد با اثر   ةفرضي 

سال، با توجه به بزرگ  35-39وه سني ). در گر2008، 1گردد (اسكرايبرثابت است، رد مي
بودن احتمال 

ي
ها برآورد با ، مدل با اثري تصادفي تخمين زده خواهدشد. در باقي گروه

 شود.اثرات ثابت است كه نتايج آن در جداول مربوط ارائه مي
 

 24-15منا، گروه سني  ةنتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي منتخب حوز .2جدول 

 Stata10منبع: برآورد تحقيق با استفاده از نرم افزار 
 

كار باشد و متغيرهاي به، بيانگر معناداري كل رگرسيون ميFي ، آماره2با توجه به جدول 
ا را توضيح من ةدرصد تغييرات مشاركت زنان كشورهاي منتخب حوز 52شده در مدل گرفته

هاي آموزش در مقطع دهد كه متغيرهاي متوسط سالاستيودنت نشان مي-تي ةدهد. آمارمي
آموزش عالي، لگاريتم توليد ناخالص داخلي و مربع آن، نرخ طالق، ازدواج و باروري در سطح 

حال كه بيشتر افراد اين گروه سني، در باشند. با توجه به ايندار ميمعني %90اطمينان باالي 
هاي آموزش مقاطع ابتدايي و دار نبودن ضرايب متوسط سالمعني ،باشندتحصيل مي

است. ضرايب منفي و مثبت لگاريتم توليد ناخالص داخلي و مربع آن متوسطه قابل توجيه
 شكل است. U ةزنان ةفرضي ةدهندنشان

                                                                                                                
1. Schreiber 

 24-15متغير وابسته: احتمال مشاركت زنان گروه سني 
tP – valueآماره  ضريب متغيرهاي توضيحي

 pri( 0,23- 0,87-0,382(هاي آموزش مقطع ابتدايي متوسط سال
 sec( 0,003-0,13-0,89(هاي آموزش مقطع متوسطه متوسط سال

 ter( 0,26 2,78 0,005(هاي آموزش عالي متوسط سال
 loggdp( 1,8- 4,15-0,000(گاريتم توليد ناخالص داخلي ل

 loggdpsq(0,21 3,58 0,000(لگاريتم مربع توليد ناخالص داخلي 
 unm( 0,001-0,86-0,38(نرخ بيكاري 
 div( 0,09- 4,07-0,000(نرخ طالق 
 mar( 0,01 2,11 0,03(نرخ ازدواج 

 fer( 0,06- 2,7- 0,007(نرخ باروري 
 0,000 4,21 3,38 ز مبدأعرض ا

 F 80,66 0,0000آماره 
2R 0,52 
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ستقل در دارد و متغيرهاي م، معناداري كل رگرسيون را بيان مي3در جدول  F ةآمار

دهند. ضرايب برآوردي مدل براي گروه درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح مي 75مدل 
هاي آموزش عالي، آن است كه متوسط سال ةدارندبيان 3سال در جدول  25-29سني 

 90لگاريتم توليد ناخالص داخلي و مربع آن، نرخ طالق و باروري در سطح معناداري باالي 
هاي آموزش عالي سبب افزايش احتمال مشاركت هستند. افزايش متوسط سالدرصد معنادار 

شود. طالق در افزايش نرخ مشاركت زنان نقش مثبتي دارد. ضريب منفي لگاريتم زنان مي
شكل بين رشد و نرخ  U ةزنان ةييدي بر فرضيأتوليد ناخالص داخلي و مثبت بودن مربع آن ت

 25-29دهد كه افزايش باروري در زنان مينشان  مشاركت زنان است. ضريب منفي باروري
 دهد.ساله، نرخ مشاركت آنان را كاهش مي

 
 25-29نتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي منتخب حوزه منا، گروه سني  .3جدول 

 Stata10منبع: برآورد تحقيق با استفاده از نرم افزار 
 

درصد از تغييرات مشاركت زنان توسط متغيرهاي وابسته  0,67، 4با توجه به جدول 
 شود. ييد ميأت F ةشود و معناداري كل رگرسيون با آمارتوضيح مي

 

 25-29متغير وابسته: احتمال مشاركت زنان گروه سني 
tP – valueآماره  ضريب متغيرهاي توضيحي

 pri(  0,002-0,14-0,89(هاي آموزش مقطع ابتدايي سالمتوسط 
 sec( 0,020 0,76 0,44(هاي آموزش مقطع متوسطه متوسط سال

 ter( 0,16 1,75 0,08(هاي آموزش عالي متوسط سال
 loggdp( 1,70- 4,96-0,0000(لگاريتم توليد ناخالص داخلي 

 loggdpsq(0,22 4,75 0,000(لگاريتم مربع توليد ناخالص داخلي 
 unm( 0,001-1,23-0,2(نرخ بيكاري 
 div( 0,04 1,86 0,06(نرخ طالق 
 mar( 0,00250,52 0,60(نرخ ازدواج 

 fer( 0,042-1,81-0,07(نرخ باروري 
 0,000 3,34 2,93 عرض از مبدأ

 F 6,96 0,000 ةآمار
2R 0,75 
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 30-34منا، گروه سني  ةنتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي منتخب حوز. 4جدول 

 Stata10منبع: محاسبات تحقيق با استفاده از نرم افزار 
 1با توجه به ضرايب برآوردي آموزش عالي داراي اثري مثبت و معنادار است و با افزايش 

 ةسال منطق 30-34هاي آموزش مقطع عالي، احتمال مشاركت زنان سال به متوسط سال
يابد. نرخ بيكاري داراي اثري دلسردكننده بر نرخ درصد افزايش مي 0,77ورميانه به ميزان خا

يابد. نرخ طالق و باروري به مشاركت زنان است و با افزايش آن نرخ مشاركت زنان كاهش مي
 ترتيب داراي اثري مثبت و منفي هستند.

 
 

 35-39منا، گروه سني  ةنتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي منتخب حوز .5 جدول

 Stata10منبع: برآورد تحقيق با استفاده از نرم افزار 

 30-34متغير وابسته: احتمال مشاركت زنان گروه سني 
t P – valueآماره  ضريب متغيرهاي توضيحي

 pri(  0,038 1,36 1,75(هاي آموزش مقطع ابتدايي متوسط سال
 sec( 0,1- 3,26- 0,001(هاي آموزش مقطع متوسطه متوسط سال

 ter( 0,77 6,33 0,000(هاي آموزش عالي متوسط سال
 loggdp( 0,66- 1,68- 0,09(م توليد ناخالص داخلي لگاريت

 loggdpsq(0,07 1,28 0,2(لگاريتم مربع توليد ناخالص داخلي 
 unm( 0,005-3,52- 0,000(نرخ بيكاري 
 div( 0,09 4,49 0,000(نرخ طالق 
 mar( 0,004 0,93 0,355(نرخ ازدواج 

 fer( 0,04- 1,86- 0,06(نرخ باروري 
 0,16 1,39 1,03 عرض از مبدأ

 F  175,490,000 ةآمار
2R 0,67 

 35-39متغير وابسته: احتمال مشاركت زنان گروه سني 
tP – valueآماره  ضريب رهاي توضيحيمتغي

 pri(  0,039 1,41 0,16(هاي آموزش مقطع ابتدايي متوسط سال
 sec(0,016-0,55-0,58(هاي آموزش مقطع متوسطه متوسط سال 

 ter( 0,33 2,32 0,02(هاي آموزش عالي متوسط سال
 loggdp( 1,60- 3,32-0,001(لگاريتم توليد ناخالص داخلي 

 loggdpsq(0,21 3,13 0,002(ريتم مربع توليد ناخالص داخلي لگا
 unm( 0,005-2,74-0,006(نرخ بيكاري 
 div( 0,092 3,15 0,002(نرخ طالق 
 mar( 0,001-0,28-0,7(نرخ ازدواج 

 fer( 0,05- 1,76-0,07(نرخ باروري 
 0,003 2,99 2,7 عرض از مبدأ

 F 99 0,000آمارة 
2R 0,73 
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درصد معنادار  93سال، اكثر متغيرهاي مدل در سطح باالي  35-39در گروه سني 

. نرخ بيكاري و هستند. آموزش عالي و نرخ طالق اثري مثبت بر نرخ مشاركت زنان دارد
شكل بين رشد اقتصادي و نرخ  U ةشود. فرضيباروري به كاهش مشاركت زنان منجر مي

 مشاركت زنان وجود دارد.
در كل معنادار است. البته  44-40، برآورد گروه سني 6بر اساس نتايج مندرج در جدول 

خ مشاركت زنان رو به شود كه تعداد عوامل تأثيرگذار بر نربا باال رفتن گروه سني مالحظه مي
 كاهش است.

 
 40-44نتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي منتخب حوزه منا، گروه سني  .6جدول 

 Stata10منبع: محاسبات تحقيق با استفاده از نرم افزار 
 

بر نرخ مشاركت زنان تاثيرگذار است و در اين گروه سني آموزش ابتدايي با اثري منفي 
هاي آموزش ابتدايي با افزايش مشاركت زنان بدين معناست كه كمتر بودن متوسط سال

همراه است. نرخ بيكاري و باروري با اثري منفي بر مشاركت زنان در ورود به بازار كار نقش 
 دارند. 
 

 35-39متغير وابسته: احتمال مشاركت زنان گروه سني 
tP – valueآماره  ضريب متغيرهاي توضيحي

 pri(  0,07- 3,33-0,001(هاي آموزش مقطع ابتدايي متوسط سال
 sec(0,028 1,35 0,17(هاي آموزش مقطع متوسطه متوسط سال 

 ter( 0,05- 0,31-0,76(هاي آموزش عالي متوسط سال
 loggdp( 0,28- 0,73-0,46(لگاريتم توليد ناخالص داخلي 

 loggdpsq(0,04 0,81 0,42(لگاريتم مربع توليد ناخالص داخلي 
 unm( 0,003- 2,09-0,04(نرخ بيكاري 

 div( 0,035 1,50 0,13(خ طالق نر
 mar( 0,0005-0,11-0,9(نرخ ازدواج 

 fer( 0,12- 4,52-0,000(نرخ باروري 
 0,3 0,93 0,66 عرض از مبدأ

 F 51,29 0,0000آماره 
2R 0,50 
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 45-64حوزه منا، گروه سني : نتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي منتخب 7جدول 

 Stata10منبع: محاسبات تحقيق با استفاده از نرم افزار 
 

ثيري منفي بر نرخ مشاركت زنان اثرگذار است و أسني باال آموزش ابتدايي با ت در گروه
شود. ش شانس ورود زنان به بازاركار ميسبب افزاي 0,89آموزش متوسطه در سطح معناداري 

 شوند.نرخ بيكاري و باروري به كاهش احتمال مشاركت زنان منجر مي
ثير چنداني أهاي سني پايين و متوسط تبندي كلي، آموزش ابتدايي در گروهدر يك جمع

سال اثري منفي بر نرخ  45-64و  40-44بر نرخ مشاركت زنان ندارد، اما در گروه سني 
هاي سني باال منجر به كاهش آموزش ابتدايي در گروه ،كت زنان دارد. به عبارت ديگرمشار

گردد. آموزش متوسطه در مشاركت يا عدم مشاركت زنان در اكثر ميمشاركت بيشترشان 
درصد داراي اثري مثبت بر  0,89كند؛ البته در سطح هاي سني، نقش مهمي را ايفا نميگروه
هاي سني باال داراي ساله است. آموزش عالي جز در گروه 64-45و  40-44هاي سني گروه

آموزش عالي سبب افزايش مشاركت زنان در  ،اثري معنادار و مثبت است. به عبارت ديگر
سوادي اثر شود و كمتر بودن متوسط سواد ابتدايي و بيسال ميهاي سني جوان و ميانگروه

توان رسيد كه بازار رايب برآوردي به اين نتيجه ميهاي سني باال دارد. از اين ضمثبت بر گروه
اين معنا كه در بازارهاي كار در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا حالتي دوگانه دارد. به

). 1381سواد و با تحصيالت عالي از بيشترين نرخ مشاركت برخوردارند (نوروزي، كار، زنان بي
كارند و زنان داراي ي، خدماتي مشغول بهسواد عمدتأ در كارهاي صنايع دستزنان بي

هاي آموزش و بهداشت اشتغال دارند. با توجه به ضرايب تحصيالت عالي معموأل در بخش
 ةمنفي بين لگاريتم توليد ناخالص داخلي و نرخ مشاركت زنان و رابط ةبرآوردي، وجود رابط

ها و معنادار در تمام گروهمثبت بين لگاريتم مربع توليد ناخالص داخلي و نرخ مشاركت زنان 
شكل بين نرخ مشاركت زنان و رشد -Uي هاي سني باال، داللت بر رابطهبودن آن جز در گروه

 45-64متغير وابسته: احتمال مشاركت زنان گروه سني 
tP – valueآماره  ضريب متغيرهاي توضيحي

 pri(  0,24- 4,98-0,000(هاي آموزش مقطع ابتدايي متوسط سال
 sec( 0,28 1,58 0,117(هاي آموزش مقطع متوسطه متوسط سال

 ter( 0,25- 0,34-0,73(هاي آموزش عالي متوسط سال
 loggdp( 0,28- 0,47-0,64(لگاريتم توليد ناخالص داخلي 

 loggdpsq(0,046 0,52 0,60(لگاريتم مربع توليد ناخالص داخلي 
 unm( 0,004- 2,35-0,02(نرخ بيكاري 
 div( 0,00004-0,00-0,99(نرخ طالق 
 mar( 0,017 2,16 0,03(نرخ ازدواج 

 fer( 0,093- 2,99-0,004(نرخ باروري 
 0,89 0,14 0,14 عرض از مبدأ

 F 34,60 0,000آماره 
2R 0,37 
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) و 2009)، لوسي (2008اي مانند تحقيقات لينكو و آرنولد (مشابه ةاقتصادي دارد كه نتيج

در تمام  است. عالمت منفي ضريب نرخ بيكاريدست آمده) به2009مونچ و ويجنبرگن (
باشد كه با افزايش نرخ بيكاري، نرخ مشاركت زنان كاهش گر اين ميهاي سني بيانگروه
بيكاري بر مشاركت زنان بيش از اثر تشويقي آن  ةكننديوسأعبارتي اثر دلسرد و ميابد. بهمي

شود. نرخ هاي سني ديده مياست. نرخ باروري با اثري منفي و معنادار در تمام گروهبوده
سال كه بيشترين احتمال براي ازدواج و طالق را  44-25هاي سني مياني طالق در گروه

هاي سني با اثري دارند داراي اثري ترغيبي براي ورود زنان به بازار كار دارد. ازدواج بر گروه
 شد. نامشخصن ديده

 گيرينتيجه
مل تأثيرگذار بر آن، و با با توجه به اهميت روزافزون نرخ مشاركت زنان در بازار كار و عوا

چنين در مقايسه با نيروي منا در سطح جهاني و هم ةكه نرخ مشاركت زنان حوزتوجه به اين
كار مردان، از ميزان بسيار پاييني برخودار است، تحقيق حاضر درصدد اين بود كه اثر عوامل 

 منا بررسي كند.  ةوزكشور ح 16هاي مورد نياز، در اثرگذار را، با توجه به دسترسي به داده
هاي سني جوان هاي آموزش عالي در گروهنتايج الگو حاكي از اثر مثبت بين متوسط سال

يابي زنان جوان به مقاطع دست ،و ميانسال بر نرخ مشاركت زنان در بازار كار است. بنابراين
تواند ان ميگذاري در امكانات آموزشي بيشتر، با افزايش مشاركت اقتصادي زنو سرمايه عالي

ضريب منفي آموزش ابتدايي بر نرخ مشاركت در دو گروه سني  ،باشد. از سوي ديگرهمراه مي
سواد در سنين باال در بازار كار وجود دارد. باال گوياي آن است كه احتمال مشاركت زنان كم

سوادي با مشاركت زنان را شاهدي بر دوگانگي اثر همسوي افزايش آموزش عالي و سطح بي
گونه كشورها زنان يا داراي تحصيالت توان دانست در اينبازار كار كشورهاي مورد بررسي مي

سواد و كار مشغول هستند و يا كمعالي هستند و بيشر در مشاغل آموزشي و بهداشتي به
اين دوگانگي بازار كار در اين سواد هستند و در مشاغل خدماتي به كار اشتغال دارند. بي

افزايش سطح تحصيالت زنان، نرخ مشاركت زنان را در بازار " ةعدم رد فرضي كشورها رد يا
سازد. يعني براي زنان داراي تحصيالت عالي، با را با دوگانگي مواجه مي "دهد.كار افزايش مي

 عدم رد فرضيه و براي زنان داراي تحصيالت ابتدايي با رد اين فرضيه مواجه هستيم. 
است كه بدين مفهوم شكل وجود داشته U ةاركت زنان رابطبين رشد اقتصادي و نرخ مش

يك اثر محدب از رشد اقتصادي بر نرخ مشاركت  ةكنندشكل كه بيان U ةزنان ةاست كه فرضي
باشد. به اين معنا كه رشد اقتصادي، مشاركت زنان در بازار كار را ابتدا كاهش و زنان مي

يافتگي و بيان ديگر، در دو حالت توسعه دهد. بهسپس در مراحل توسعه آن را افزايش مي
است. نرخ بيكاري و باروري يافتگي، مشاركت زنان با احتمال بيشتري همراه عدم توسعه

 شود.داراي اثري منفي و معنادار بر مشاركت زنان و نرخ طالق سبب افزايش اين نرخ مي
شود. احساس ميكيد بر آموزش زنان به مراتب بيشتر أت ،در كشورهاي در حال توسعه

هاي متناسب با امكانات آموزشي و دانشگاهي بيشتر، مسير ورود زنان به بازار افزايش زمينه
تواند سبب انتقال زنان اي ميهاي آموزشي اساسي و پايهكند. برخي از دورهكار را تسهيل مي

جه به هاي خدمات و صنعت را فراهم آورد. از سوي ديگر، با تواز بخش كشاورزي به بخش
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اخير و تغيير در تركيب جنسيتي جمعيت دانشگاهي در  ةتغييرات اجتماعي و فرهنگي دو ده

ثير مثبت تحصيالت آموزش عالي بر نرخ مشاركت زنان، افزايش هر چه أاخير تاكنون، ت ةده
رو، فراهم نمودن هاي آتي مورد انتظار است. از اينبيشتر نرخ مشاركت زنان در سال

تواند شود، ميهاي اشتغال منجر مييش توليدات داخلي كه به افزايش زمينههاي افزازمينه
تواند سازي مناسب ميچنين رفع موانع فرهنگي و اجتماعي موجود و فرهنگگشا باشد. همراه

 هاي اقتصادي گردد.ساز حضور فعال زنان در فعاليتزمينه
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 هاي مهارتي و كارآفريني رهيافتي بر اشتغال زنانآموزش
 زهرا زماني زنوز1  
 فاطمه زماني زنوز2 

 چكيده
نوع  ،شدهاشتغال زنان انجام كارآفريني بر هاي مهارتي وثير آموزشأهدف بررسي ت اين پژوهش با

وع ارتباط هاي پيشين كه با موضاسناد و پژوهش ،ايتحقيق توصيفي بوده و باروش كتابخانه
ويژه اشتغال زنان طي هب ،اشتغال ةمسئل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. ،اهدافي دارد محتوايي و

هاي ريزيبرنامه ها وگيريتصميم ثيرگذار درأت عنوان يكي از موضوعات مهم وههاي اخير بدهه
يش جمعيت فعال با دليل افزاههاي گذشته بهرچند اشتغال زنان طي سال كشور تبديل شده است.

شرايط  ،هاي اقتصاديتوانند در عرصهاما زنان با كارآفريني مي ،هايي مواجه شده استدشواري
اكنون هم بهبود بخشند. و آن را تعريف كنند اجتماعي باز هاي اقتصادي وحوزه در فعاليت خود را

 ،كشور كار بازار كه دريدرحال .ها توسط زنان اشغال شده استهاي دانشگاهدرصد صندلي 65 حدود
 آنها در پنجم حضوراز يك عبارتي مشاركت زنان كمترهب درصد است. 13 از مشاركت زنان كمتر

هنوز مناسب  كار كشور آن است كه بازار نابرابري چنين گسترده حاكي از هاي كشور است.دانشگاه
مشكالت  ت دانشگاهي باويژه زنان داراي تحصيالهزنان ب ابعاد گسترده نيست و زنان در كار

دهد كه با امروزه تحقيقات نشان مي كار مواجه هستند. بازار كسب و براي حضور فعال در ،بيشتري
 اصول اساسي توانمندي شغلي و كارايي كه از وري وبهره ،هاي تخصصيمهارت افزايش آموزش و

 كارآفريني در ةمل توسعچند آموزش تنها عا يابد. هرافزايش مي ،آيندحساب ميكارآفريني به
كنار ساير عوامل  كارآفريني در ةتوسع و ترين عوامل رشداساسي شك يكي ازاما بي ،جامعه نيست

كارآفريني  آيد.شده براي بهبود شاخص كارآفريني به حساب مييك سيستم تعريف موجود در
صورت فقط غير اين زيرا در .دارد را هاسوي دولت پشتيباني از به حمايت و ويژه براي زنان نيازهب

توانند از طريق كارآفريني راهي مي ،پيگيري مضاعفي هستند اي كه داراي ممارست وتعداد برگزيده
هاي اخير مهارتي كه زنان طي سال با توجه به دانش و كار بيابند. كسب و در بازار براي حضور

هاي مختلف تخصصي را رشته وهي دريا گر صورت فردي وكار به كسب و امكان ايجاد ،اندفراگرفته
شود تا بتوانند با ميان آنها باعث مي كار در ايجاد تفكر كارآفريني و ورود به كسب و ،دارند
 خودباور شوند.  نوآور و ،افرادي خالق ،خود ةاستعدادهاي بالقو گيري ازبهره

 آموزي زنان.رتمها ،كارآفريني و اشتغال زنان ،آموزي و اشتغالمهارت :كليدي  واژگان

                                                                                                                
 ،درسي هاي، دفتر طرح و برنامهاي، سازمان آموزش فني و حرفهشيزريزي آموكارشناس ارشد برنامه. 1

Email:zamanizenooz@yahoo.com                                                                                                       

  ،كارمند بانك پاسارگاد، رياضيكارشناس ارشد . 2
Email:zamanielnaz@yahoo.com             
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 مقدمه 
هاى زيربنايى تقويت آگاهى افراد و از منابع حياتى توسعه بوده كه باعث آموزش يكى از زمينه

ها قرار بگيرد. يكى از ابعاد مهم و اساسى آموزش هاى جديد و نويى فراروى انسانشود افقمى
  ،يد و آنان را در انتخابگشافراخى از انتخاب و اختيار را به روى آدم مى ةآن است كه دامن

هاى حاصل از پژوهش نشان توان خاطرنشان ساخت كه يافتهدر اين ارتباط مى سازد.توانا مى
مديرانى كوشا و توانمند  ،دهند كه حتى زنانى كه تا حدى از آموزش ابتدايى برخوردارندمى

تغديه  ،بهداشت ،درستىهاى مربوط به تنفعاليت ةدارى بوده و در زمينمنابع خانه ةبراى ادار
 ،اين آورند. عالوه بريو بهزيستى خانواده را فراهم م ءو تعليم و تربيت و... موجبات ارتقا

هاى اجتماعى غلبه داوريآورد كه بر پيشيآموزش و پرورش اين امكان را براى زنان فراهم م
تى بيشتر داشته زندگى را خود به دست گيرند و در زندگى اجتماعى مشارك ةنموده و سررشت

 )1379 ،(مهرانگيز باشند.
اصلى  ةاين است كه منابع انسانى پاي اعتقاد بر ،در جهان امروزين ،است الزم به ذكر

عوامل تبعى توليدند حال  ،دهند. چراكه سرمايه و منابع طبيعىها را تشكيل مىثروت ملت
بردارى از منابع طبيعى بهره ،ها عوامل فعالى هستند كه سرمايه را متراكم ساختهآنكه انسان

ملى را به جلو  ةريزى كرده و توسعاقتصادى و سياسى را پايه ،هاى اجتماعىسازمان ،نموده
اگر كشورى قادر نباشد مهارت و دانش مردم را توسعه بخشد و از آن در  ،برند. بنابراينمى

 يگرى را توسعه بخشد.نخواهد توانست چيز د ،بردارى نمايدثرى بهرهؤاقتصاد ملى به نحو م
 )1378 ،عسگري(

سعى  ،باشنديافتگى مىكشورهايى كه خواهان دستيابى به مدارج باالى توسعه ،رواز اين
بينش و مهارت عوامل انسانى خويش  ،كارگيرى عوامل الزم جهت ارتقاى دانشوافر در به

توان مى ،ويند. لذاجهاى مختلف و متفاوتى سود مىها و روشداشته و در اين راه از شيوه
اى بوده و شامل آن همان آموزش مدرسهيا آموزش رسمى ها يكي از اين عوامل و شيوهگفت 

يابد. اين قسمت از نظام آموزشى است كه از كودكستان آغاز و تا اتمام آموزش عالى ادامه مى
از  باشد ويافته داشته و داراى ساختارى مشخص مىحالتى بسيار سازمان ،نوع آموزش

را  غيررسمي يا مهارتيتوان آموزش مى ،از طرف ديگرنمايد. مراتب منطقى پيروى مىسلسله
بينش و مهارت عوامل انسانى قلمداد  ،دانشثر در ارتقاء ؤنوع ديگر ابزار يا عوامل معنوان به

نمود. اين نوع آموزش اگرچه در جوامع مختلف از توان بالنسبه متفاوتى برخوردار است 
عنوان به ،افراد انسانى ةارتقاى دانش و توسع هايراهيكي از بهترين عنوان همواره به ،وليكن
انسيل تدر اينجا بايد خاطر نشان نمود پ مورد نظر بوده است. مهارتي ترين عامل آموزشاصلى

بلكه ميزان و چگونگى  ،باشدتنها در جوامع مختلف جهانى متفاوت مىآموزشى موجود نه
باشد. مورد واحد همچون يك كشور نيز يكسان نمى ةمناطق مختلف يك جامع توزيع آن در

در جوامع كشورهاى  غيررسميترين داليل عدم توفيق كامل آموزش مذكور يكى از عمده
نيافته و رسمى در جوامع توسعهغيرهاى باشد كه اوج عدم موفقيت آموزشجهان سوم مى

باشد. به بيان ها ميان زنان و مردان مىگونه آموزشينا ةدر توزيع ناعادالن ،يافتهكمتر توسعه
گيرى منظور بهرهافراد به مهارتيرسمى با هدف افزايش سطح غير هاىگرچه آموزش ،ديگر
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 ،درآمد ةتوزيع عادالن ،اى و همچنين كاهش فقرمناسب و بهينه از منابع مادى و سرمايه

در انجام رسالت خويش از ناكامى  ،يل متعددوليكن بنا به دال ،افزايش توليد و ... پديد آمده
  محسوسى برخوردار بوده است.

ثر در اين ناكامى و عدم دسترسى زنان و دختران به آموزش ؤبرخى از عوامل م
  اند از:عبارت بوده

  ،نياز شديد والدين به نيروى كار دختران .1
  ،نان و دخترانريزان آموزشى به نيازهاى آموزشى زعدم توجه كارشناسان و برنامه .2
  ،هاى مناسب براى آموزش زنان و دخترانيا مكان مراكزعدم وجود  .3
  ،هاى مختلط (پسر و دختر)وجود و برپايى كالس .4
  ،آموزشيهاى هزينه .5
  ،عدم تصور نقش حياتى براى دختران .6
  ،وجود برخى سنن و اعتقادات اجتماعى و فرهنگى غلط در مورد دختران .7
  ،ازدواج زودرس .8
 )1390،(مهرگان استخدام و درآمد. ،رسى به اشتغالدستعدم  .9

كار دستمزدساز و درآمد محرومند. تعداد  ،در اغلب نقاط دنيا زنان از مزاياى اشتغال
هاى باشند و بقيه كه در بخشكار مىهاى رسمى مشغول بهبسيار كمى از آنها در بخش

 گيرند.بسيار كمى مىاغلب مزدى دريافت نكرده و يا مزد  ،رسمى فعاليت دارندغير
دسترسى به اشتغال را ميسر و تسهيل  ،مهارتي با توجه به اينكه دسترسى به آموزش

بايد  ،بنابراين .ستساز انمايد و به دنبال آن بسيارى از مشكالت دختران و زنان را چارهمى
د محروم كار دستمزدساز و درآم ،متذكر گرديد كه در اغلب نقاط دنيا زنان از مزاياى اشتغال

درصد از جمعيت بالغ دنيا و يك سوم از نيروى كار رسمى دنيا  50حال آنكه زنان  .باشندمى
تنها  ،به فعاليت مشغولند ،اما با وجودى كه نزديك به دو سوم ساعت كار .دهندرا تشكيل مى

هاى دنيا به آنان تعلق دهم درآمد جهان را دريافت داشته و كمتر از يك درصد دارايييك
 80تا  50در سطحى بين ،دارد. بر اساس آمار در كشورهاى صنعتى ميانگين حقوق زنان

كارفرمايان در ازاى  ،درصد حقوق مردان در مقابل ساعات كار مساوى است. در اكثر كشورها
  كنند.مزد كمترى پرداخت مى ،گيرندمشاغل خاصى كه براى زنان در نظر مى

كنند و از هاى ملى حذف مىنان را از حساباقتصاددانان نيز كار بدون پاداش ز
نمايند. عنوان قسمتى از جمعيت فعال خوددارى مىدار بهدر نظر گرفتن زنان خانه

 ترين مشكل اشتغال زنان را موارد ذيل دانست:شايد بتوان مهم
باشد و نقش آنان در خانواده كار خانگى زنان كه متضمن دريافت پاداش مادى نمى �

  شوهر است. ةرورى و توليد مثل است كه آن هم تابعى از قدرت و ارادمنحصر به با
هاى توليدى و از امكانات برابر در اشتغال برخوردار نيستند. بسيارى از زنان از ايفاى نقش �

  شود داراى كمترين مزاياى مادى و امكان پيشرفت است.مشاغلى كه به زنان واگذار مى
گذارد. بر اشتغال آنان اثر منفى مى ،و سياسىمحروميت زنان از زندگى اجتماعى  �

بهبود دانش فنى نسبت به كارهاى خانه و دسترسى به تعليمات فنى و  ،سوادآموزى
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اما آن  ،زنان را مدنظر داشته ةلأخاصى از مس ةاقداماتى هستند كه هر يك جنب  ،اىحرفه

 )1384 ،(رجب پور ند.اكار آن ادغام نكرده ةسازمان و نحو ،را با دركى جامع از جامعه
در ارتباط با اشتغال   ،بر اساس مطالعات دفتر امور زنان سازمان بهزيستى كشور

  سه ديدگاه وجود دارد: ،زنان
خانه زندانى شود  ةزن بايد در محدود  ،بينش مخالف با اشتغال زنان: بر اساس اين بينش �

دارى بچه  ،تنها به شوهردارىثر از او سلب گردد و كار او ؤو هر فرصت براى كار و تالش م
 داند:بينش مذكور را ناشى از دو عامل مى ،دارى منحصر شود. در اين گزارشو خانه

بخش و هاى اين آيين حياتيكى جهل و ناآگاهى نسبت به تعاليم مقدس اسالم و ديدگاه �
ژيم آفرين در ارتباط با زنان و ديگرى اوضاع نامطلوب اجتماعى در دوران سلطه رزندگى

هاى هاى ناصواب از حضور زنان در عرصهيبردارشاهى به دليل فساد و فحشا و بهرهستم
  اجتماعى و رشد و گسترش مشاغل كاذب در ميان زنان در آن دوران.

باشد كه تفكر و فرهنگ غرب مى ةبينش موافقين افراطى با اشتغال زنان: اين بينش زاييد �
هاى جاهليت مدرن غلطانيده و از جسم او براى يراههآنان را در ب ،به عنوان آزادى زنان

 كند.داران بزرگ سوء استفاده مىمين مطامع سياستمداران و سرمايهأت
هرگز شخصيت و منزلت زن  ،بينش موافق با اشتغال معقول و متعادل زن: در اين بينش �

ن و هويت أكه شداند شود و زن را باالتر از آن مىهاى اقتصادى نمىفداى اهداف و انگيزه
اش را در لجنزارهاى شهوانى و نفسانى آلوده كند. اين بينش هرگز حاضر نيست كه انسانى

 )1388 ،(زعفرانچي بردارى معامله شود.هويت انسانى زن با سود و بهره

 شناسي روش
اي روش تحقيق در اين پژوهش روش كتابخانه ،باشدبا توجه به نوع پژوهش كه توصيفي مي

پيشين كه با موضوع ارتباط محتوايي و اهدافي دارد  ةهاي صورت گرفتاسناد و پژوهشبوده و 
ر گردآوري ضموردمطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس با گردآوري مطالب مربوطه پژوهش حا

  شده است.

 ها يافته
 هايكسب و كار دارند. در سال ةزنان نقش مهم و در حال گسترشي در زمين ،امروز ةدر جامع

كارهاي دولتي روند رو به رشدي را طي  ةاندازاخير سهم زنان در كسب و كارهاي خصوصي به
 ،شودكارهايي كه توسط زنان اداره مي 1998تا سال  1990در آمريكا از سال كرده است. مثالً

 5/27شده توسط زنان در آمريكا ميليون كار اداره 1/9افزايش چشمگيري داشته است. 
. با اين تريليون دالر در اقتصاد آمريكا مشاركت دارد 6/3كار گرفته است و هبميليون نفر را 

ها غلبه تدريج بايد بر آنهشوند كه بزنان با موانع خاصي در كسب و كار مواجه مي ،وجود
 )1390 ،پركاسكنند. (

زايي يكي از راهكارها كاربرد كارآفريني است كه خود بسيار فراتر از ايجاد شغل و اشتغال
شود. با است. كارآفريني فرايندي ارزشي است كه منجر به توليد كاال يا خدمتي جديد مي

ثر آنان در ؤرسمي و حضور مرسمي و غير يهازنان در آموزش ةجانبتوجه به مشاركت همه
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ايجاد كسب و  ،هاستهاي علم و دانش كه نشانگر وجود شايستگي و توانمندي در آنعرصه

هاي كوچك و متوسط چه به صورت كار در كارآفريني توسط زنان در مقياسكار مبتني بر 
دستاوردهاي مهمي خواهد داشت. با توجه  ،هاي توليديمنزل و چه به صورت ايجاد شركت

 ـترين آنها مشكالت فرهنگي . مهمبه نوپايي كارآفريني زنان مشكالت زيادي وجود دارد
ها و ساز وكارهاي مناسب با آن است. يكي سياست اجتماعي است كه رفع آن مستلزم اجراي

كارآفريني در ميان زنان و  ةتوسع ،كردههاي حل معضل بيكاري در ميان زنان تحصيلاز راه
دختران دانشگاهي است. ايجاد تفكر كارآفريني و ورود به كسب و كار در ميان بانوان كشور 

تخصصي  ةش و مهارتي كه در رشتآموختگان دانشگاهي كه با توجه به داندانش خصوصاً
 ةامكان ايجاد كسب و كار به صورت فردي يا گروهي در رشت ،انددانشگاهي خود فراگرفته

خود افرادي  ةگيري از استعدادهاي بالقوشود آنها با بهرهتخصصي خود را دارند و باعث مي
تنها منجر به تسلط و نوآور و كارآفرين شوند و خود را باور كنند كه اين خودباوري نه  ،خالق

هاي فكري و رواني كه بلكه بسياري از ناهنجاري ،شودشان ميموفقيت در زندگي شخصي
رساند. امروز با آن دست به گريبانند را كاهش خواهد داد و آنان را به جايگاه واقعي خود مي

 )1383 ،(صادقي
نشين ا ديگر خانهعنوان نيمي از جامعه نه تنهدر حال حاضر زناني در كشور ما به 

اند كه از اين نظر بر مردان ديده و داراي تحصيالت عاليهبلكه متقاضيان مهارت ،نيستند
ها را به خود هاي دانشگاهدرصد از ظرفيت 60اينك بيش از كه همطورياند. بهبرتري يافته

يني اگر كارآفر ،گذاري از سوي دولتهاي سرمايهاند. با توجه به محدوديتاختصاص داده
هاي معضل بيكاري زنان حلترين راهكم يكي از مهمدست ،رو استنگوييم تنها راه پيش

ما با پذيرش اين بينش كه كار منزل براي زنان و كار بيرون براي  ةشود. اما جامعمحسوب مي
هاي اقتصادي مردان و اولويت اشتغال نيز براي مردان است. نيمي از آحاد جامعه را از صحنه

زنان كشور ما نياز به الگوهايي دارند كه آنان را در يافتن مسير  ،لذا .اندشور حذف كردهك
توجه به عوامل فرهنگي جامعه با  ،چنين الگويي ةمناسب زندگي كاري ياري دهد. براي ارائ

 ةرسد. يكي از مسائلي كه نتيجنظر ميدر نظر گرفتن جايگاه اصلي زنان در خانواده ضروري به
پايين بودن نرخ كارآفريني بين زنان كمتر است!  ،ت متعدد در كشورهاي مختلف استمطالعا
رو اهميت دارد كه نزديك به نيمي از جمعيت كشورها را زنان تشكيل ال از اينؤاين س

فرهنگي و  ،اقتصادي ،اجتماعي ،تحوالت گوناگون سياسي ةحال به واسطدهند و در عينمي
 ،اند. بنابراينهاي اجتماعي پيدا كردهاي مشاركت در فعاليتآمادگي بيشتري بر ،فني زنان

كارآفريني و  ةگيري توسعتواند در نهايت به شتابهرگونه افزايش در نرخ كارآفريني زنان مي
هاي كارآفرينانه اقدام اشتغال منجر شود. اما چرا زنان كمتر از مردان به شروع فعاليت

نرخ كارآفريني زنان در مقايسه با مردان از آنچنان  ثر در كاهشؤو آيا داليل م ؟كنندمي
كارآفريني زنان را موجه كنند؟  ةاهميتي برخوردارند كه نياز به رويكردهاي متفاوتي در توسع

ايران يكي از بهترين راهكارهاي حل معضل  ةدر پايان بايد گفت در شرايط كنوني جامع
زنان كارآفرين حكايت از  ةرچه تجربگ .آموزش و كارآفريني است ،بيكاري در ميان زنان

رود كه با عنايت اما اميد آن مي ،مشكالت و موانع بسياري در مسير كارآفريني زنان دارد
 گر باشيم.اي بهتر را نظارهآينده ،مسئوالن و تالش بيش از پيش زنان در جهت رفع مشكالت

 )1378 ،زاده ملك (فهيمه
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 گيري بحث و نتيجه

مشتق شده كه در اصل از زبان فرانسه به ديگر  1معناي متعهد شدن ةكلمكارآفرين از  ةواژ
متعهد و كارفرما را در  ،هاي ماجراجوها سه اصطالح با ناماست. انگليسيها راه يافته زبان

شود كارآفرين كسي است كه متعهد مي ،بردند. از نظر آنهاكار ميمورد كارآفرين به
 اداره و تقبل كند. ،هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهيمخاطره

 ةتواند در ارائكارآفرين كسي است كه نوآوري خاص داشته باشد. اين نوآوري مي ،در واقع
در طراحي يك فرآيند نوين و يا نوآوري در  ،يك خدمت جديد ةارائ ،يك محصول جديد

 مشتري و... باشد.رضايت 
ها را تغيير آنها ارزش ،نگرندكننده ميتعيين ةكارآفرينان در واقع به تغيير به عنوان مقول

پذيري قدرت ريسك ،كنند. آنان براي تحقق اين ايدهدهند و ماهيت آنها را دچار تحول ميمي
كس به درستي اتخاذ هر  ،روكنند و از اينگيري ميگيرند. به درستي تصميمكار ميخود را به

 شود.تصميم نمايد به نوعي كارآفرين تلقي مي
 ةاقتصادي است. وي مشخص ةكارآفرين نيروي محركه و موتور توسع 2»شوميتر«از نظر 

معتقد است كه كارآفرين فردي  3»جفري تيمونز« ،داند. همچنينكارآفرين را نوآوري مي
 )1390،(كريمي شود.است كه باعث خلق بينشي ارزشمند از هيچ مي

چيز نويي را همراه با ارزش  ،كه بتواند با استفاده از خالقيت است فرآيندي كارآفريني
وجود آورد كارآفريني گويند. هن بزماكارگيري همريسك و به ،منابع ،جديد با استفاده از زمان

 هاي بزرگ اعم ازحتي شركت ،تواند باشدكارآفريني فقط فردي نيست. سازماني هم مي
توانند به كارآفريني دست زنند. امروزه حتي صحبت از دولت دولتي و خصوصي هم مي

 كارآفرين به ميان آمده است.
كارآفريني عبارت است از فعاليت هدفمند كه شامل يك سري  4»ارتوركول« ةبه عقيد

توسعه يا حفظ واحد اقتصادي است.  ،تصميمات منسجم فرد يا گروهي از افراد براي ايجاد
ارضاي نيازها از طريق  ،هاتعقيب فرصت ،كارآفريني را قبول مخاطره 5»وبرت نشتاتر«

كارآفريني يك رفتار  6»پيتر دراكر«داند. از نظر كار ميو نوآوري و تأسيس يك كسب 
بنا  ،استانداردسازي محصول ،هاي مديريتيبردن مفاهيم و تكنيك كارهباشد و در واقع بمي

 )1388 ،( چنگيزي باشد.موزش ميآ ةنهادن كار بر پاي

 نقش كارآفريني در اشتغال
بالطبع حداقل به يك يا چند نيروي  ،كنندزماني كه كارآفرينان يك شغل جديد را شروع مي

زايي استخدامي نياز دارند تا كارهاي خود را سامان بخشند. كارآفرينان به علت قابليت اشتغال
ها است كمك دولت ،اجتماعي ،اهداف كالن اقتصادي به كاهش نرخ بيكاري كه از ،كه دارند

آوري كه در يك ساز اشتغال نيروي كار باشد و نوتواند زمينهكارآفريني مي ،كنند. بنابراينمي

                                                                                                                
1. Entrepreneur 
2. Shomiter  
3. Jefry Timonz 
4. Artour col  
5. Robert Neshtat  
6. Piter Dracer 
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منجر به ايجاد اشتغال در جامعه خود نيز  ،شودفعاليت اقتصادي توسط خود فرد ايجاد مي

وان فرهنگ كار و نگاه ايرانيان در آن انجام د. بر اساس آخرين نظرسنجي كه تحت عنگردمي
هاي ثابت اداري و يا در چارچوب درصد از جمعيت ايران خواهان شغل 42فقط  ،شده است

درصد از  62بيش از 2000گرايي هستند. اين در حالي است كه در سالهاي وظيفهشغل
 ،داشتغالي) باشندخواهند داراي شغل مستقل (فعاليت خوجمعيت دنيا اظهار داشتند كه مي

منظور دستيابي به رضايت شغلي متكي پذيرش ريسك به ةدرصد از كل جمعيت باال آماد 34
كارآفريني به شدت در ميان جمعيت جوان  ةهاي فردي تأكيد داشتند. امروزه روحيبر فعاليت

اجتماعي كشور در حال  ،با توجه به شرايط اقتصادي ،ايران در حال گسترش است. از طرفي
 توجه به كارآفريني بيش از پيش حائز اهميت شده است. با عنايت به اعمال سياست ،حاضر

 ،گذاري در بخش خصوصيهاي سرمايهگري دولت و همچنين محدوديتكاهش تصدي
اشتغالي ضرورت دهي جوانان و زنان جوياي كار به سمت مشاغل كارآفريني و خودسوق

احتياج به جواناني دارد كه  ،دگان تمدن بشري بودهكننيابد. مملكتي كه يكي از آغازمي
 )1389 ،محمدي( هاي توليد و اشتغال را در جامعه تشكيل دهند.كانون

 مزايا و منافع كارآفريني
 گذاري است.كارآفريني عامل ترغيب و تشويق سرمايه �
 كارآفريني عامل تحريك و تشويق حس رقابت است. �
 ست.كارآفريني عامل تغيير و نوآوري ا �
 شود.كارآفريني باعث ايجاد اشتغال مي �
 بخشد.كارآفريني كيفيت زندگي را بهبود مي �
 شود.كارآفريني موجب توزيع مناسب درآمد مي �

هاي دنيا سعي بر اين است كه مغزهاي گذاريامروزه در تمام سرمايه ،بنابر منافع مذكور
هان علم و تكنولوژي است و ج ،دنياي امروز زيرا ،متفكر صنعتي را شناسايي و جذب كنند

 )1384 ،رضوي(ها نهفته است. ارزش اصلي توليد در مغز انسان

 آموزش كارآفريني
بروز  ،ترين عامل مؤثر در حركت كارآفريني از قوه به فعلدهد كه مهمها نشان ميپژوهش

ر ارتقاء منظوبه 1المللي كارباشد. سازمان بينكارآفريني در افراد از طريق آموزش مي ةروحي
در  2سيب  اي با عنوانهاي آموزشي و مشاورهبرنامه ،كارآفريني مديران صنايع كوچك

ها كه عملكرد مؤسسات كوچك اقتصادي را وجود آورده است. اين برنامههكشورهاي مختلف ب
اند. قابل برحسب توانايي مديران صنايع كوچك و نوع فعاليت طراحي شده ،بخشدبهبود مي

كسب و كار آشنا  ةكنندگان با اصول اوليدرصد شركت 90 ،سيب ةه با طي دورتوجه است ك
اند. در حال حاضر هاي خاص مديريتي را فرا گرفتهدرصد از كارآفرينان مهارت 50اند و شده

                                                                                                                
1. International Labor Organization 
2. Siyb  
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را كه هدف آن رشد كارآفريني در صنايع  سيب ةكشور دنيا برنام 70در  سازمان جهاني كار

 )1391،(منصوري ست.كوچك است به اجرا آورده ا

 كارآفريني در ايران
 ،در كشورهاي مختلف جهان سازمان جهاني كارتوسط  سيبطي يك دهه از اجراي برنامه 

و تجارب  سيباند. با استفاده از الگوي بيش از صد هزار كارآفرين تحت آموزش قرار گرفته
چارچوبي براي  ،ايران دست آمده و با توجه به شرايط اقتصادهاي كه از اجراي آن بارزنده

ستاد آموزش كارآْفريني «هاي آموزشي كارآفريني در ايران در قالب طرح تشكيل دوره
كار و تأمين اجتماعي با استفاده از منابع  ةمؤسس ،طراحي و ارائه شده است. همچنين 1»ايران
تدوين نظام ارائه نمود و همزمان با  1367طرح آموزش كارآفريني را در سال  ،المللي كاربين

كار و دانش  ةعنوان يكي از دروس رشترا به» كارآفريني« 1368در سال  ،جديد آموزشي
آموزش براي ايجاد اشتغال با «پيشنهاد كرد. در طرح آموزش كارآفريني تأكيد شده است كه 

بيكاري نبوده و قلمرو آموزش از فرهنگ  ةديگر تنها راه حل مقابله با مشكل فزايند» مزد
 فراتر رفته است.» ديگران كار كردنبراي «

عنوان به كارآفريني به ،وزارت كار و امور اجتماعي نيز در راستاي وظايف و اهداف خود
عمل آورده است. از يك راهكار مؤثر در ايجاد اشتغال نگريسته و در اين زمينه اقداماتي به

رآفريني در مهر ماه سال اشتغال و كا ةتوان به برگزاري جشنوارجمله اهم اين اقدامات مي
 ةدر مجموع 1383مهر ماه سال  15و  14اشاره كرد. اين جشنواره كه در تاريخ  1383

 ،التحصيالن برگزار شدفرهنگي ورزشي وزارت متبوع با همكاري سازمان همياري اشتغال فارغ
 كرد:اهداف زير را دنبال مي

 ،اشتغال و كارآفريني ةگران برگزيده در حوزها و تالششناسايي و معرفي طرح �
 ،منظور ايجاد اشتغال بيشترفرهنگ كارآفريني به ةترويج و اشاع �
 ،مناسب براي رقابت سازنده در اين عرصه ةفراهم ساختن زمين �
هاي آموزشي و ترويجي نيز بود از جمله سه كارگاه آموزشي در اين جشنواره داراي برنامه �

 هاي:زمينه
o  اندازي كسب و كارراهروش جذب و تأمين سرمايه براي، 
o روش تهيه طرح كسب و كار، 
o 1389 ،( فتحي 2هاي اقتصادي كوچك و متوسطمديريت توسعه بنگاه( 

مشاوره  ،هاي اخالق و فرهنگ كارهاي تخصصي در زمينهجلسات و نشست ،همچنين �
 حقوق و قوانين كار و ... نيز برگزار شد. ،شغلي

 تجارب چند كشور جهان
رويج فرهنگ كارآفريني را از سطح دبيرستان شروع كرد ژاپن بود. اولين اولين كشوري كه ت

سازمان آموزش و  1958ميالدي آغاز به كار كرد. در سال  1956مؤسسه در توكيو در سال 

                                                                                                                
1. Saka  
2. Smes  
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فرهنگ كارآفريني تحت عنوان سربازان فداكار اقتصادي  ةپرورش ژاپن طرحي را براي اشاع

كارآفريني  ةها به مسئلطرح از افراد از سطح دبيرستان پياده و اجرا كرد. براساس اين ،ژاپن
پرداخته و آموزش ديدند كه در حين تحصيل چگونه كار كنند و به دنبال كسب سود باشند و 

كارآفريني در ژاپن به  ةچگونه كشورشان را از وابستگي صنعتي رهايي دهند. به تدريج مسئل
بزرگ كارآفريني وجود  ةمؤسس 250بيش از ها هم كشيده شد. اكنون در ژاپن سطح دانشگاه

 دارد.
درصد نوآوري صنعتي كه توانست  96ميالدي بيش از  1992تا  1970هاي بين سال

توسط كارآفرينان صورت  ،موقعيت ژاپن را در اقتصاد جهاني به يك موقعيت برتر تبديل كند
 مي داشته است.هاي دولت هم در اين زمينه نقش مهگرفت. البته ناگفته نماند حمايت

پردازد. در هايي ميها جهت آموزش و كارآفريني يارانهدولت به دانشگاه ،در انگلستان
اي گذاشته هاي حرفههاي اقتصادي كوچك و متوسط آموزشبنگاه ةبراي پرسنل توسع ،هلند

هاي اقتصادي كوچك و متوسط بنگاه ةدرصد از توسع 32 ،1998طوري كه در سال شد به
نفر  10000كسب و كار براي  ةدور 855 ،اند. همچنين در ايتاليااي بودهوزش حرفهدرگير آم

 )1379،(كار دانشگاه ارائه شده است. 20كننده در بيش از شركت

 راهكارهاي ترويج كارآفريني
كيد شده است كارآفريني زنان نقش أت ،مركز كارآفريني كافمن 2002در گزارش سال 

اي ديگر در مورد فعاليت اساس تحقيق مقايسه ها دارد. برد ملتاي در سالمت اقتصابرجسته
 ،هاي خاص هر كشورمشخص شد ويژگي ،كشور جهان 37كارآفريني بين زنان و مردان در 

به نحوي كه مشاركت  ،كندنرخ رواج كارآفريني را در ميان زنان و مردان آن كشور تعيين مي
 در هزار در تايلند متغير است. 5/8در ژاپن تا در هزار  6/0زنان در كارآفريني از ميزان 

بين كارآفريني زنان و مردان در يك نمونه از شهرهاي  ةمقايس ،براساس تحقيق ديگري
خدمات و صنايع دستي صورت گرفته كه نتايج  ،توليد ،اروپايي در چهار بخش مختلف تجارت

طور عام در بخش ن بهدهد كارآفريني زناآن در دو بخش تجارت و صنايع دستي نشان مي
بخش خدمات صورت گرفته و هر دو كمترين ميزان  صنايع دستي و كارآفريني مردان در

 )1384،(نعمت اللهياند. كارآفريني را در بخش توليد داشته
طور جدي توجه شود و اي جوان در ايران است بهضروري است به كارآفريني كه مقوله

فرهنگ  ةاتخاذ كرد. ايجاد و بسط و توسع ،عه توسعه دادراهكارهايي كه بتوان آن را در جام
تحرك نيمي از جمعيت جامعه را  ةتواند زمينمي ،ويژه براي زنانكارآفريني در جامعه به

اي فراهم كند كه در نهايت توليد ملي در كشور افزايش چشمگيري يابد و معضل گونهبه
 بيكاري مهار شود.

ويژه بعد از انقالب و دوران به ،ما ةاد كارآفرين در جامعبا ضرورت روزافزون نياز به افر
ها با همكاري هم در اين زمينه بايد تمامي ارگان ،سازندگي كه با رشد صنعت مواجه هستيم

قدم بردارند و هر كدام نقشي را بر عهده گيرند و نقش دولت در اين ميان از همه مهمتر 
 است. از جمله:
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هاي مدت در خصوص حمايت از فعاليتلندمدت و ميانهاي بتنظيم و تدوين سياست �

 كارآفريني و كارآْفرينان نوپا.
ترويج فرهنگ كارآفريني و معرفي كارآفرينان نمونه از طريق مطبوعات و قدرداني از  �

 آنها.
سوي ساختن فيلم و سريال در مورد زندگي كارآفرينان نمونه و تشويق مردم به �

 كارآفريني توسط صدا و سيما.
 ةتواند بذر ايجاد انگيزهاي درسي ميارد كردن مضامين كارآفريني در كتابو �

 كارآفريني را در كودكان بارور كند.
 تبيين شرايط محيطي الزم براي پرورش و رشد استعدادهاي كارآفريني. �
منظور تغيير دانش و معرفت مديران و سخنراني به ةنشر مقاله و ارائ ،برگزاري سمينار �

 و كارگزاران مؤسسات. گذارانسياست
 گسترش فرهنگ كارآفريني در بخش دولتي و تعاوني. �
 ،هاي تحصيلي كارشناسيمدت در چارچوب دورههاي آموزشي بلندتدوين دوره �

ايجاد مراكز آموزشي مستقل و مراكز آموزشي  ،هاكارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه
 ابتدايي.ها و مدارس راهنمايي و مديريت در سطح دبيرستان

 تر كارآفرينان.هاي دولتي و خصوصي جهت فعاليت بيشتر و مطلوبحمايت �
هاي خالي اقتصاد برداري از ظرفيتمنظور بهرهايجاد و گسترش صنايع كوچك به �

 كشور.
 ها و قوانين دست و پاگير دولتي.اصالح سياست �
 ةآنان و ارائ برگزاري جلساتي با حضور كارآفرينان و بيان مشكالت موجود بر سر راه �

 هاي مقابله با آن مشكالت.شيوه
 معرفي يك روز به عنوان روز كارآفرين تا به عمل آنها ارزش و اعتبار بخشيم.  �

اي فراهم شود كه كارآفرينان بتوانند رود كه فضاي كشور به گونهاميد آن مي ،در خاتمه
ت اجرايي براي رشد نمايند و اين امر مستلزم همكاري نزديك محافل علمي و مؤسسا

استعدادهاي افراد است تا بتوانيم هر چه بهتر و بيشتر از اين  ةشناسايي و پرورش و توسع
 )1389،چنگيزي( ذخاير گرانبها به نحو احسن استفاده نماييم.

  منابع
 http://www.bazarekar.ir -                       )  اهميت كار زنان1390جمشيد ( ،پركاس
 اقتصادي  ة) اهميت كارآفريني در توسع1389ناهيد ( ي،چنگيز

،http://www.imi.ir/tadbir/tadbir 
 ،تهـران  ،اشـتغال زنـان   ةكـارآفريني راهكـاري مهـم بـراي توسـع      )1384عليرضا ( ر،رجب پو

 .انتشارت نمونه
 ةمنبـع : روزنامـ  ، مفـاهيم و كليـات كـارآفريني    .)1384( السـادات اقـدس  ،اللهيوي نعمترض

 .10 ةصفح ،3677 ةشمار ،سال سيزدهم ،1384فروردين  30شنبه سه ،همشهري
 ـ� رياسـت جمهـوري    ة) اشتغال زنان مركز امور زنـان و خـانواد  1388ليال سادات ( ي،زعفرانچ

 .دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
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 در اشـتغال  مـؤثر  اقتصـادي  عوامـل  بر تحليلي .)1383( مصطفي ،عمارزاده و مسعود ،دقيصا

 . دانشگاه زنان تحقيقات و مطالعات مركز ،زنان پژوهش ةنشري ،تهران .زنان
 هـاي فعاليـت  براي استان اقتصادي رشد تحوالت بررسي . )1378( يعل ،گلي و علي ،عسگري
 .1355 ةدور طي ابعهت هايشهرستان و همدان اقتصاديةعمد

 ،1384شـهريور   27يكشـنبه   ،مديريت روزنامه همشهري ةزنان در عرص) 1384( الله ،فتحي
 .10 ةصفح ،3803 ةشمار ،سال سيزدهم

 http://www.imi.ir/tadbir/tadbir،اقتصادي  ةكارآفريني براي توسع.)1389فتحي سعيد (
  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات ،تهران ن ايرا كار بازار در زنان .)1379مهرانگيز( ،كار

 .تورنتو كانادا ،كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي كوچك .)1390حميدرضا ( ي،كريم
 اسالمي آزاد دانشگاهها، نقش تعدد و توسعه در زنان اشتغال نقش .)1378فهيمه ( ه،زاد ملك

  .شمال رانته واحد
  ،كشور ةاشتغال زنان و نقش آن در توسع .)1389مقداد ( ،محمدي

http://www.bazarekar.ir 
 ،  اهميت و ارزش توليد و كارآفريني در اقتصاد مقاومتي .)1391خليل( ي،منصور

http://www.imi.ir/tadbir/tadbir 
 
 



 
 

 بر كيدأت با ايران در زنان اشتغال پژوهيآينده
 خانهاز  كار و دوركاري

 امين بينايي باش1
 مهران كرمي فخرآبادي2

  چكيده
 يافته رشدي به رو روند دنيا سراسر در زنان اقتصادي مشاركت طوركليهب
 در كارآفرين زنان .است شده تسريع روند اين كه رسدمي نظر به و

 پيشرفت موارهه اماد، آفرين باشنتوانند نقشدار ميپاي ةتوسع به رسيدن
 ايتوسعه موانع ترينمهم از .است بوده روبه رو اساسي موانع با زنان براي

 كافي آموزش عدم و فرهنگي ،اجتماعي موانع زنان، اشتغال ةزمين در
 رشد با زنان تحصيالت و آموزش ميزان اخير هايسال دراست. 

 متناسب طوربه كار بازار در زنان مشاركت ولي ده،ش رو به رو چشمگيري
 مزاياي با همراه دور، راه از كار كهآنجايي از است. نداشته افزايش آن با

 و هاسازمان و كارفرمايان براي هم و زنان براي هم ياثربخش و مفيد
 و اطالعات آوريفن ريثأت است شده سعي مقاله اين در، لذا .ستا جامعه

 به و واكاوي آن موانع و بررسي ،زنان اشتغال بر آموزيمهارت و دوركاري
 زنان بين در IT تكنولوژي آموزيمهارت لزوم و مزايا و مشكالتئة ارا

 در كار و زنان خوداشتغالي براي راهكارهايي انتها در. است شده پرداخته
 هايمحدوديت به توجه با زنان براي دوركاري مزاياي بر تأكيد با خانه

 هايتوانايي و هامهارت و زن شخصيت و ايران در فرهنگي و اجتماعي
 است. شده ارائه آنها نظيربي
 
 

 آموزي،مهارت خانه، از كار دوركاري، زنان، اشتغال :يكليد واژگان
 كارآفريني.

 
 
 

                                                                                                                
  Email:binaei.amin@ut.ac.ir                                  شناسي ارشد مديريت استراتژيك دانشگاه تهران،. دانشجوي كار1
                              Email:mehrankarami@ut.ac.ir. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك دانشگاه تهران، 2
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 مقدمه

 از زنان محققان، ةگفت به است. برخوردار تاريخي قدمتي از اشتغال امر در زنان مشاركت
 جوامع تاريخ كه اندآورده روي كشاورزي و زراعي مشاغل به بشري تمدن شروع بتدايا

 مشاغل به رسيدن در زنان تالش .است آنان سازنده و مؤثر حضور قدردان و مرهون انساني،
 نياز همچنين و كار يابندگان تقاضاي پي در اخير، هايدهه در فرهنگي و اقتصادي اجتماعي،

 )1388 (نساجي، است. داشته گيرچشم و توجه بلقا رشدي كار، بازار
 آنان تعالي و رشد سبب آنچه به يافتن دست و اجتماعي هايعرصه در حضور براي بانوان

 شغل ترينمناسب را فرزندان حفظ و تولد داري،خانه كارشناسان، اكثر مختارند. گردد،مي
 ةعهد به است، نسل بقاي ةپاي كه شيردهي سپس و بارداري دوران زيرا دانند؛مي وي براي
 پيش آن اساس بر بشريت تاريخ و شده بنا آن بر زن طبيعت كه را شيوه اين باشد.مي زنان
 تكليف زن بر را آن اسالم كه نيست شغلي داريخانه گرچه است؛ نموده تأييد نيز اسالم رفته،
 انجام بهتر را كار اين زنان زيرا شده؛ گذاريپايه اين بر دنيا در عرف و سنّت بلكه باشد، كرده

  )1382 (سفيري، .دهندمي
 مثبت ديدگاه ايجاد و زنان بين در تحصيالت سطح افزايش به توجه با ،ديگر طرف از 

 از استفاده و بودن خرج كمك براي خانه از كار و دوركاري ،هاسازمان در زنان كار به نسبت
 باشد. پذيرامكان تواندمي ،ديگر طرف از خانه كارهاي انجام و طرف يك از تحصيالت
 الزم زندگي اول سال دو يكي در ويژهبه خانه، در مادر وجود كه معتقدند شناسانروان

 فرهنگي اقتصادي، شرايط امروزه است. مادر به كودك عاطفي دلبستگي خاطر به اين و است
 اين كه كندمي كار بازار ةروان فرزند، تولد از پس اندكي را مادران جوامع، بر حاكم اجتماعي و

 كودكاني رسيدند نتيجه اين به هابررسي اين باشد. داشته كودك بر منفي آثار تواندمي امر
 اند،بوده خويش فرزند كنار را سال 3 مدت و اندبازگشته كار به سالگي 3 از بعد مادرانشان كه

 در مادران شودمي پيشنهاد ،بنابراين .اندبوده ترآرام و ترمطيع و داشته بيشتري شنوي حرف
 دوري وقت تمام كار پذيرفتن از و نشوند مشغول كار به كودك زندگيِ اول سال دو يكي
 )1380 ،عراقي نجم ةترجم االس، و آبوت( .كنند

 است رسيده نتيجه اين به جهان كه دهدمي نشان جهاني بانك ةشدمنتشر هايگزارش
 آخرين اساس بر .باشدنمي توسعه كامل مفهوم يگوپاسخ تنهاييبه اقتصادي، ةتوسع كه

 از: عبارتست كه است اصلي منبع 3 شامل ملي ثروت يا ملي هايسرمايه جهاني، هايگزارش
 .طبيعي منابع .3 فيزيكي منابع .2 انساني منابع .1

 نيروي منبع كه شودمي مشاهده ايران و آلمان ژاپن، كشور 3 به اجمالي نگاه يك در
 اين كه حالي در .شودمي شامل را ملي ثروت و منابع از درصد34 تنها ما، كشور در انساني

 ما كه است اين گربيان امر اين باشد.مي درصد 75 باالي آلمان و ژاپن كشور در رقم
 .كنيم استفاده انساني) (منبع خود منبع ترينغني از شكل بهترين به يماهنتوانست

 از را خود يياراك و قابليت استفاده بار چند از پس و بوده فناپذير طبيعي و فيزيكي منابع
 بلكه ،است فناناپذير تنهانه انساني، منبع اما .شوند مي خارج توليد ةچرخ از و داده دست

 تكامل قابل منبع تنها زيرا ،رودمي باالتر آن كارايي ،شودمي بيشتر آن از استفاده چههر
 .باشدمي
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 كار خود فردي امكانات به توجه با فقط كه يافت توانمين را كسي جهان در امروزه

 هم گوناگون، هايزمينه در موفقيت به رسيدن براي است الزم پس باشد. داده انجام را مهمي
 هايسازمان گسترش به هم و گرفتهپيش در را عاقالنه و مدبرانه عمومي هايسياست

 و شوند جامعه ةعرص وارد زنان خواهيممي حال بپردازيم. مردم مشاركت بر مبتني اجتماعي
 )1385 (محمدي، .شوند مندبهره احسن نحو به خود خدادادي حقوق از

 اشتغال هايانگيزه
 گاه گوناگون، جوامع در كه است متفاوتي هايانگيزه از ناشي كار بازار در زنان مشاركت
 و مهم زنان، اشتغال در ار اقتصادي و رواني ةانگيز دو نظرانصاحب متضاداند. گاه و مشترك

  .است متغير اجتماعي ةطبق و سواد سطح فرهنگ، به توجه با كه دانندمي مؤثر

 اقتصادي ةانگيز
 با همكاري هرگونه ةآماد ناخواسته يا خواسته را زن هاخانواده در اقتصادي سخت شرايط
 با يا و سخت ولو را شغلي هر كهطوريبه كند؛مي مادي خألهاي پركردن جهت در همسر
 .پذيردمي كم مزد دست

 اجتماعي منزلت كسب
 كاربه زنان اشتغال در مهمي ةانگيز اجتماعي، آگاهي و منزلت كسب و اجتماع در حضور
 كردنش مطرح براي فرد هايقابليت و هاتوانايي كه زماني خاصه هويت، كسب به ميل است.

 ايچهره او از وسيله بدين تا كشاندمي نهخا از خارج در كار به را زن است، پاييني حد در
 )1382 حسيني، (اسحاق .گذارد جاي بر اجتماعي و مؤثر

 خانه از كار و دوركاري
 همان يا دوركاري .دارد دنيا تمام در زيادي قدمت و نيست اشتغال در ايتازه بحث 1دوركاري

 كه است رهاييكشو از بسياري در اشتغال جديد ةشيو (منزل) دور راه از كار انجام
 نوعي مختلف هايسازمان در شاغالن براي و شده فراهم آن فرهنگي و فني هايزيرساخت

  )1385،فيالتف( .شودمي تلقي فرصت
 هر و دوركاري مراكز از يا و منزل از دور، راه از كار به تبديل حال در سنتي كار روش

 جهاني، سطح در گسترده يهاشبكه اينترنت، ةتوسع اساس بر كه است كار محل جز جايي
، وسيليني( .است آمده وجودبه همراه تلفن و رايانه مانند دسترسي ابزارهاي و محلي ملي،

1385( 
 كليطوربه« كند:مي تعريف گونهاين را دور راه از كار«2دور راه از كار الملليبين انجمن

 وقت(پاره زمان نظر از پذيرفانعطا شكل به افراد آن، طي كه كاري انجام نوعي دور راه از كار
 انجام به سيار) شكلهب يا شركت دفتر دور، راه از مراكز خانه، (در مكان نظر از و وقت)تمام يا

                                                                                                                
1.Teleworking 
2. International telework association and council (ITAC) 
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 را كاري دور نيز، 1دور راه از كار اروپايي كميسيون ».پردازندمي محوله امور به پاسخ و وظيفه

 انجام و كار محل جغرافيايي موقعيت غييرت براي دور راه ارتباطات و كامپيوترها از استفاده
 .داندمي شغلي وظايف
 اطالعات فناوري ةحوز اخبار رسمي مراجع از يكي 2فدسكوپ ةسسؤم گزارش،  اساس بر

 بخش در و درصد 91 دولتي بخش در دوركاري از رضايت ميزان آمريكا فدرال دولت در
 46 ازدوركاري پس خانواده در دوركار افراد حضور زمان است. بوده درصد 95 خصوصي

 76 وري،بهره افزايش درصدي 69 ،هوا آلودگي درصدي 71كاهش و داشته افزايش درصد
 وقت در جويي صرفه صدي در 84 و پول ذخيره درصدي 70زندگي، كيفيت افزايش درصدي

 بر .شودمي محسوب ازدوركاري پس كار دور افراد ميان در شدهمحقق راتتغيي ديگر از نيز
 كاركنان ويژهبه نفر، يك جهان سراسر در كارگر پنج هر از تقريبا ،3رويترز نظرسنجي اساس

  به نزديك و كنندمي استفاده دور راه از ارتباط از اغلب آسيا، و التين امريكا ميانه، آسياي در
 )2012 (ريني، دهند.مي انجام را خود كار خانه از روزانه درصد 10

 فعاليت نرخ بر معنادار تأثيري اطالعات آوريفن كه دهدمي نشان ايران در هايافته
 بوده معنادار آنان توانمندي افزايش و درآمد ميزان بر آن تأثير اما است، نداشته زنان اقتصادي

 و است مثبت مدتكوتاه در زنان آمد در رب اطالعات آوريفن تأثير كه تفاوت اين با است؛
 )1385 رمضاني، و افشاري( يابد.مي كاهش زمان گذشت با سپس

 به »دور راه از كار سوئدي تجربيات« عنوان تحت خود مطالعات در4فورشبك لنارت
 او نمودار دهد.مي نشان را خانه در كار و دور راه از كار بين واضح هايتفاوت گرافيكي صورت

 و نكند يا و كرده كار دور راه از دارد احتمال كه است خوداشتغال شخصي وضعيت نگربيا
 كرده كار خانه در دور راه از كه است ممكن بپردازند، دور راه از كار به افراد اين كهصورتيدر
 )1382 لو، (مصطفي نكند. يا و

                                                                                                                
1. European Commission teleworking 
2. Fedscoop 
3. Reuters 
4. Lennart Forsback 
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  اشتغال خود و كارمند براي دور راه از كار و خانه بر مبتني كار . 1 شكل 
 )1382 لو مصطفي ترجمه مارتينو، ك، (ر

  شناسيروش
 است. توصيفي تحقيق يك پردازيم،مي هست آنچه مطالعه و توصيف به تحقيق اين در چون

 طريق از را مطالعه مورد ةجامع هايويژگي توانمي توصيفي تحقيقات در كه آنجايي از
 در سعي كه است پيمايشي نوع از فيتوصي تحقيق يك حاضر تحقيق نمود، ارزيابي پيمايش

 زنان اشتغال افزايش براي هاسازمان توسط دوركاري قبول و پذيرش براي بومي مدل ئةارا
 .است

  هايافته
 ايران در زنان اشتغال آمار
 از حاكي ايران آمار سازمان توسط شدههئارا نمودارهاي به توجه با ايران در زنان اشتغال آمار
 بيشتر برابر 4 به نزديك سال 10باالي جمعيت در مردان اقتصادي شاركتم نرخ كه است آن
 برشمرديم كه مختلف داليلهب زنان توانايي از استفاده عدم از نشان اين و باشدمي زنان از

 كه است مردان از بيش برابر 2 به نزديك زنان بيكاري نرخ دهدمي نشان 2نمودار .باشدمي
 به شهري مناطق در ميزان اين و باشدمي زنان بيكاري نرخ شكاه براي تمهيداتي نيازمند
 با است اميد و دارد ريزيبرنامه به نياز ،لذا .است بيشتر روستايي مناطق به نسبت شدت

 و هاسازمان بين در دوركاري فرهنگ ايجاد و آن مزاياي از استفاده و دوركاري از استفاده
 به منزل هايفعاليت بر عالوه زنان از بيشتري تعداد و شود روروبه كاهش با ميزان اين افراد

 كاهش هم و اقتصادي مشاركت ميزان نرخ افزايش موجب هم تا بپردازند خود شغل كارهاي
 باشيم. زنان ميان در بيكاري نرخ
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 مردان و زنان بين در اقتصادي فعاليت ةعمد هايبخش در اشتغال سهم 3 نمودار در

 و خدمات هايبخش در زنان چشمگير و قبول قابل اشتغال نميزا از نشان كه است آمده
 در تمايل و هازيرساخت رودمي انتظار خدماتي هايشغل ماهيت به توجه با .است كشاورزي

 كار محيط و منزل كارهاي انجام براي منزل از رايانه و تلفن از استفاده به افراد و هاسازمان
 از بيرون كار از حاصل مشكالت و هوا آلودگي و نقل و حمل هايهزينه در كاهش موجب كه

 از استفاده و  زنان مشاركت نرخ افزايش و شوندمي روروبه خانواده مخالفت با گاهي كه خانه
 ،صنعتي هايبخش در زن كاركنان اندك تعداد به توجه با .شود جامعه در آنان هايتوانايي

 خانه از كار ةساي در بخش اين در زنان اشتغال افزايش براي تمهيداتي هاسازمان است اميد
  باشند. داشته

 ساله و بيشتر به تفكيك جنس، نقاط شهري و روستايي 10نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت   .1نمودار  
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 فعاليت اقتصادي به تفكيك جنس ةسهم اشتغال در بخش هاي عمد .3نمودار  23/3
 

 رشد نرخ و دوركاري ميزان به مربوط ارقامي و آمار ساله هر 1دوركاري جهاني سايت
 ارقام و آمار و اطالعات اين از توانمي كه دهدمي هئارا را يافتهتوسعه كشورهاي در دوركاري

 مزاياي ةوسيلهب آموزيمهارت و زنان اشتغال افزايش براي هدف و اندازچشم عنوانهب
 به توجه با زنان بين در دوركاري انجام توانايي و رشد از نشان اطالعات برد. نام دوركاري

 كشور در زن دوركاران ميزان بررسي به ،ايران از حاصل اطالعات به توجه با كه دارد شرايط
 دوركاري براساس كشورها اين در زنان اشتغال رشد از نشان كه ايمپرداخته متحده ايالت

 است. داشته
 2010 - 2008 – 2006 هايسال در دوركاران مشخصات .1 جدول

2010 
(n=96) 

2008 
(n=130) 

2006 
(n=140) 

 

ميليون 26,2 ميليون 33,7 ميليون 28,7 متحده) (ايالت دوركاران كل تعداد
 ردم 53% 61% 56%
 زن 47% 39% 44%

 سن 
42% 42% 38% 18-34 
51% 48% 52% 35-54 
8% 8% 11% +55 

 سن متوسط 41,0 40,3 39,9
 سن ميانه 40,0 38,0 40,0

 تحصيلي مدرك 
 تر پايين يا دبيرستان 18% 23% 24%
 ديپلم فوق 25% 28% 32%
 ليسانس 57% 50% 44%
 ليسانس فوق 22% 15% 25%

                                                                                                                
1.World at work telework  2011 
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 2010، 2008، 2006هاي جنسيت دوركاران در سال ةقايسم .4نمودار 

 مردان از كمتر %8 تنها زنان كه است پرداخته دوركاران جنسيت ةمقايس به )4( نمودار
 زنان ما، كشور شرايط به توجه با ،لذا دارد. چشمگيري تفاوت ايران با مقايسه در و است

 در كار و زنان خوداشتغالي .باشند آفريننقش توانندمي پايدار ةتوسع به رسيدن در كارآفرين
 در فرهنگي و اجتماعي هايمحدوديت به توجه با زنان براي دوركاري مزاياي بر تأكيد با خانه
 كسب است. مطالعه نيازمند آنها نظيربي هايتوانايي و هامهارت و زن شخصيت و ايران
 و قابليت گرنشان زنان، سطتو اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، هايعرصه در باال هايرتبه

 كه مديريتي هايپست درصد كه شودمي مشاهده اما است؛ توانمند و مؤثر قشر اين خالقيت
 و فرهنگي تبعيضات اگر است. ترپايين مردان به نسبت اند،كرده اشغال كردهتحصيل زنان

 درخشش شاهد گردد، برطرف زمينه اين در منفي هاينگرش و يابد تقليل موجود اجتماعي
 و كارفرمايان مديران، از بسياري بود. خواهيم آنها ذاتي استعدادهاي بروز و زنان پيش از بيش

 كارمندان كار، محل در باشند مقامي و پست هر در زنان دارند عقيده اداري امور ولينئمس
 .هستند پسنديده اخالق و انساني روابط داراي و پذيرمسؤوليت خالق، جدي،
 

 ندهست كار به مشغول آنها در دوركاران كه ايعمده هايمكان .2 جدول
2010

(n=96)
2008 

(n=130) 
2006 

(n=140) مكان 
 خانه 76% 87% 63%
 ماشين 38% 37% 40%
 1تعطيالت زمان 18% 23% 37%
 مسافرخانه يا هتل 26% 26% 36%
 رستوران يا شاپكافي 31% 23% 34%
 2مشتري مكان 28% 41% 33%

                                                                                                                
1. While on vacation 
2. Customer/client location 
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2010

(n=96)
2008 

(n=130) 
2006 

(n=140) مكان 
 مترو و قطار ،ايستگاه فرودگاه 16% 23% 16%
 بيروني مكانهاي ديگر يا پارك 19% 14% 14%
 كتابخانه 16% 10% 13%
 هواپيما،قطار،اتوبوس،مترو در 13% 21% 12%
 از قبل و شد تاسيس 2010 سال در 12%

 نبود آن
 توسط اجاره دفاتر-دوركاري مكانهاي

 1كارمندان
خانه نزديك در كارمند تردف -ماهواره مراكز 3% 7% 11%

 2 اش
 
 ميزان نسبت به ،دارد وجود آنها در دوركاري امكان كه ايعمده هايمكان )2( جدول در
 افراد ةخان داشتيم انتظار كه طورهمان .است شده آورده هامكان آن در دوركاري انجام
 وظايف و كارها به وانندتمي زيرا ،دارند كار انجام به عالقه دوركاران كه است مكاني ترينعمد

 ديگر، نكات از است. الزم هايزيرساخت ايجاد مستلزم امر اين اما .بپردازند نيز منزل درون
 جوييصرفه موجب كه است الزم تجهيزات با كاركنان منازل نزديك در دوركاري مراكز ايجاد

 كودكان، از مراقبت و منزل در زنان وظايف به توجه با و شودمي آمد و رفت زمان و هزينه در
 طي خود همسري و مادري وظايف براي منزل در را خود زمان بيشتر زنان اينكه به توجه با

 از استفاده به نياز و زنان بين در مهارت و تحصيالت رشد ،ديگر طرف از و كنندمي
 پيش از بيش زنان بين در منزل از دوركاري ايجاد و آموزش ،كار محيط در آنها هايتوانايي

 يابد.مي ضرورت

  گيرينتيجه
 و سياسي اجتماعي، اقتصادي، زندگي در انگيزشي )IT( اطالعات آوريفن ويژهبه و آوريفن

 اطالعات آوريفن بنيادي نقش بر توسعه راهبردهاي بيشتر است. آورده پديد جهان فرهنگي
 از بسياري در مروزها ،نيز دور راه از كار )1385 (افشاري، دارند. تأكيد اقتصادي ةتوسع بر

 و تبليغات و بازاريابي دعاوي، و حقوق ،بانكداري ،فروش و خريد نظير كشور هر هايبخش
 در امروزه است. داده نشان را خود ،اداري اتوماسيون و رفاهي و اداري خدمات و آموزش

 گوناگون تصميمات اتخاذ در اما .يابدمي افزايش روز به روز ،دور راه از كاركنان تعداد ما كشور
 در دور راه از كار به نگرش ةشيو كه اين آن از ترمهم .شودمي مشاهده خيرأت كارها در هنوز

 براي امروزه كه باشدمي پاسخگويي هايروش و مفاهيم بر مبتني هم هنوز ،حاالت از بسياري
 از كه تحليلي به توجه با .باشدمي ناكارآمد و نامناسب حالتي ،تغييرات از جديد ةدور اين

 موجب كه زمينه اين در كشور اين پيشرفت و مزايا مالحظه و داشتيم آمريكا در دوركاري
 و ايران موجود وضعيت به توجه با ،لذا است. شده هاسازمان اقتصاد و وريبهره ةتوسع

                                                                                                                
1. Telework center- office leased by employer 
2. Satellite center 
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 و حوزه اين در موجود هايچالش و مزايا و دوركاري ةزمين در در موجود هايزيرساخت

 پيشرفت و توسعه براي تكنولوژي از استفاده و دوركاري ايجاد براي هاسازمان در ازني احساس
 :پردازيممي زمينه اين در راهكارهاييئة ارا به
 امر، اين متولي امريكا، در دور: راه از كار گذاريسياست و هدايت ةويژ متولّي تعيين �

 كمك با تواندمي اجتماعي امور و كار وزارت نيز ايران در است. كشور اين1كار وزارت
 تأمين هايسازمان ،)انفورماتيك عالي شوراي ويژه(به ريزيبرنامه و مديريت سازمان

 .باشد سيستم اين نظارت و هدايت متولّي ديگر، ربطذي هايدستگاه و اجتماعي
 و سنتي مشاغل اجرايي هايروش تغيير يا تدريجي حذف منظوربه سازيفرهنگ �

 .كشور اجرايي بدنه در لمشاغ جايگزيني
 گونهاين مزاياي از اندتوانسته ركاريدو اين اجراي با كه موفقي هاينمونه و هامدل معرفي �

 است. شده آنها وريبهره و سودآوري افزايش موجب ،شوند برخوردار اشتغال
 و يجادا با منزل از بيرون در ايران زنان اشتغال شرايط به توجه با بانوان و زنان به توجه �

 كه منزل از فروش و بازاريابي يا دورراه از منشي و حسابداري جمله از مشاغلي ةتوسع
 است. متداول كشورها از بسياري در امروزه

 افراد كه كامل دوركاري نياز مورد تجهيزات با شهر از منطقه هر در دوركاري مراكز ايجاد �
 آمدهاي و رفت از و باشند داشته را ركا انجام توانايي منزل به نقطه نزديكترين در دوركار
 شود. جلوگيري طوالني

 افراد و هاسازمان جمله از متفاوتي عوامل كه مدلي تبين به شده، ذكر موارد به توجه با
 افزايش امكان آن ةنتيج در كه پرداختيم هستند دخيل دوركاري پذيرش و قبول در كه

 شود.يم فراهم آينده در دوركاري ةپاي بر زنان اشتغال

 مدل پيشنهادي براي پذيرش دوركاري .1مدل  

                                                                                                                
1. U.S .Department of  Labor(www.dol.gov) 
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هاي اشتغال زنان در رقم زدن بر توليد ملي و حمايت بايسته
 ايراني ةاز كار و سرماي

 1زهرا زماني زنوز
  2فاطمه زماني زنوز

 چكيده 
هاي اشتغال زنان در حمايت از توليد ملي و بررسي بايسته ،موضوع اصلي اين پژوهش

هاي پژوهش ةمطالع نوع تحقيق توصيفي بوده و با ،ايراني است ةحمايت از كار و سرماي
است.  پايدار ةانسان محور توسع موضوع مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. ،پيشين
تواند توسعه يابدكه اي ميدهد جامعهشناسي نشان مينظران جامعههاي صاحببررسي

اي مناسبي براي پذيري را داشته باشند و روشهافراد آن جامعه ظرفيت توسعه ةهم
پذير است كه زنان يك ار بيابند. تحقق اين موضوع تنها زماني امكانپايد ةحصول توسع

 روند توسعه، جايگاه خود را داشته باشند. نيروي انساني در عنوان نيمي ازهجامعه ب
گيري بهتر بهره ةتواند زمينهدايت آنها به بازاركار مي توجه به وضعيت اشتغال زنان و

تواند عواملي كه مي ةبه همين دليل، مجموع ل آورد.جامعه از اين نيروي بالقوه را به فع
هاي اقتصادي اجتماعي اين جمعيت توانمند در عرصه ساز مشاركت هرچه بيشترزمينه

هاى يكى از زمينه هاي مهارتيآموزشاز اولويت بيشتري برخوردار است.  ،كشور باشد
هاى شود افقيه باعث ممنابع حياتى توسعه بوده ك و از افراد تواناييزيربنايى تقويت 

آن  آموزيمهارتاساسى  يكى از ابعاد مهم و ها قرار بگيرد.روى انسان و نويى فرا جديد
 اشتغال، آنان را در گشايد ويبه روى آدم م اختيار را فراخى از انتخاب و ةاست كه دامن

 ةنى پاياين است كه منابع انسا در جهان امروزين اعتقاد بر ،از طرفي سازد.يتوانا م
عوامل تبعى  ،منابع طبيعى دهند. چراكه سرمايه ويها راتشكيل ماصلى ثروت ملت

منابع  از ،متراكم ساخته كه سرمايه را ها عوامل فعالى هستندحال آنكه انسان .توليدند
ريزى كرده اقتصادى و سياسى را پايه ،هاى اجتماعىسازمان ،بردارى نمودهطبيعى بهره

دانش مردم  اگر كشورى قادر نباشد مهارت و ،بنابراين برند.يبه جلو مملى را  ةتوسع و
نخواهد ، بردارى نمايدثرى بهرهؤنحو ماقتصاد ملى به از آن در را توسعه بخشد و

هاي داخلي را سرمايه زيرا توانايي حمايت از .توانست چيز ديگرى را توسعه بخشد
 ندارد.

 ،اشتغال زنان ،ايراني ةمايت از كار و سرمايح ،حمايت از توليد ملي :يكليد واژگان
 آموزش زنان و اشتغال.

                                                                                                                
 ،هاي درسي، دفتر طرح و برنامهاي، سازمان آموزش فني و حرفهشيزريزي آموكارشناس ارشد برنامه. 1

Email:zamanizenooz@yahoo.com    
                                              Email:zamanielnaz@yahoo.com، كارمند بانك پاسارگاد، رياضيكارشناس ارشد . 2
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 مقدمه 
يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و توسعه ةسنجش درج برايترين معيارها يكي از مهم

باشند. نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي
جوامع انساني، عاملي  ةدر تحول هم ،روداشته و از اين اجتماعي و اقتصادي بستگي ةتوسع

كه نيمي از كل جمعيت جهان را زنان تشكيل گردد. با توجه به اينبنيادي محسوب مي
دهم درآمد پذيرد، تنها يكدهند و دو سوم ساعات كار انجام شده توسط زنان صورت ميمي

به زنان اختصاص يافته است. در  هاي جهانصدم مالكيت اموال و داراييجهان و فقط يك
در مورد تجزيه و تحليل 1چند سال گذشته، مطالعات متعددي از سوي سازمان جهاني كار

فعاليت زنان،  ةاي، ملي، ميزان اشتغال آنان و عوامل بازدارندموقعيت زنان در سطوح منطقه
سازي افكار آماده تمايالت زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است كه سعي در ها ونگرش

يابي زنان به ريزان جهت حل مشكالت مربوط به دستگذاران و برنامهها، سياستعمومي ملت
اقتصادي  ةآنجايي كه در بررسي عوامل مؤثر بر توسع اشتغال بيشتر را داشته است. از

سخن از اشتغال زن و  ،لذا ،اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص مطرح است
 )1377آن با توسعه نيز امري ضروري است. (سفيري، ةابطر

درصد بوده كه جمعيت دو ميليون نفري  1/9، 1375نرخ مشاركت زنان در ايران در سال 
درصد بوده  8/60دهد. ولي نرخ مشاركت مردان در همان زمان زنان در اشتغال را نشان مي

دهد كه فقط شد. اين آمار نشان ميباكه شامل جمعيت چهارده ميليوني مردان در اشتغال مي
اند دو ميليون از شانزده ميليون نفر از كل جمعيت فعال و شاغل در ايران را زنان تشكيل داده

 كه حاكي از سهم بسيار ناچيز زنان در اشتغال بوده است. 
درصد، در كشورهاي  80يافتهانساني براي زنان در كشورهاي توسعه ةشاخص توسع

باشد. بررسي علل اين درصد مردان مي 61درصد مردان و در ايران شاخص،  60نيافته توسعه
يافته بيشتر اين دهد كه در كشورهاي توسعهنيافته نشان ميتفاوت در كشورهاي توسعه

نيافته كه در كشورهاي توسعهتفاوت ناشي از ميزان اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالي
تفاوت در تعليم و تربيت، بهداشت و تغذيه نيز به  ر كار،هاي مربوط به بازاعالوه بر تفاوت

 خورد. چشم مي
 در اين بحث بايد به دو محور اساسي در مورد مشاركت زنان جامعه توجه نمود:

برخي از مسائل و مشكالت  ها:ها و موانع مشاركت زنان در فعاليتتوجه به محدوديت
شود و بخشي از آن ار كشورها مربوط مياي است كه به ساختاشتغال زنان، موانع توسعه

موانع اجتماعي، فرهنگي و  اي؛از موانع توسعه باشد.اي و غيرساختاري ميموانع غيرتوسعه
هاي شخصيتي و فيزيولوژي اي نيز به ويژگيتوان نام برد و موانع غيرتوسعهاقتصادي را مي

 )1386 گردد. (مهرگان،زنان باز مي

                                                                                                                
1.Ilo (international labor organization) 
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 موانع فرهنگي 

مطالعات و  ،باشدكه عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت ميد اينبا وجو
ها و باورهاي فرهنگي رايج در يك جامعه، هاي صورت گرفته نشان داده است كه ارزشبررسي

تأثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ايران، فرهنگ پذيرفته شده در 
وجود آورده است كه در صورت عدم موفقيت شوهر با كار زن حتي در ها بجامعه اين باور ر

ترين موانع پوشي نمايد. از مهمكار، زن بايد از كار خود چشم ةصورت تمايل او به ادام
 توان به موارد زير اشاره نمود:  فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي

 .هاكت زنان در فعاليت.باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشار1
 .. عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود2
 .هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت. عدم آگاهي زنان از زمينه3
 .سوادي زنان نسبت به مردان. باالتر بودن نرخ بي4
بت به مردان . پايين بودن درصد متخصصين و دارندگان مدارج علمي در بانوان نس5

 )1390 ي،(محمد

 موانع اجتماعي 
توان هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آنان را نميدر بررسي موانع مشاركت زنان، جنبه

و موانع اجتماعي اشتغال زنان از موانع فرهنگي و اقتصادي آنان جدا  كامالً از هم تفكيك كرد
فرهنگي را آموزش و پرورش زنان  ةسعيابي به توترين راه دستولي با اين حال مهم ،نيست

ترين عامل در آموزش، تربيت و دانند. در اين زمينه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهممي
 . كنندجامعه پذيري زنان ارزيابي مي

 موانع اقتصادي 
 كنيم: در خصوص موانع اقتصادي مشاركت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره مي

باشد، ما مي ةترين كار زنان در جامعداري كه عمدهدستمزد: خانه داري بدون. كار خانه1
گيرد، نظير امرار معاش از طريق كشاورزي در هاي اقتصادي گوناگوني را در برميفعاليت

باشد و هيچ ارزيابي روستاها و توليد كاال و خدمات كه اين كارها بدون پرداخت دستمزد مي
هاي خانواده و مؤثر نوان مادر و همسر در كاهش هزينهاقتصادي از اين فعاليت زنان به ع

 شود.بودن آن در اقتصاد غير پولي انجام نمي
درآمدها تا حدي ناشي از اختالف در  ة. اختالف سطح دستمزدها: اختالفات در زمين2

اشتغال است، هر چند ممكن است ساعات كار زنان، كمتر از مردان باشد و به كارهاي 
وقت مشغول باشند. عامل ديگري كه در اختالف درآمد بين مردان و زنان تأثير متوسط يا پاره

هاي ركود و تعديل شود كه در دورهتبعيض در پرداخت دستمزد است. چنين تصور مي دارد،
ساختاري بر تعداد كارگران زن افزوده شده باشد و به ميزاني كه مردان شغل خود را در 

رسمي اند براي بقاي خانواده در بخش غيرزنان مجبور بوده اند، بخش وسيعي از دست داده
برد. در اكثر كار كنند و اين چيزي است كه يونيسف از آن به عنوان تعديل نامرئي نام مي

كنند، ولي حقوق زنان درصد بيشتر از مردان كار مي25كشورهاي در حال توسعه، زنان 
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البته با شدت (يافته در كشورهاي توسعه باشد، اين تبعيض حتيدرصد كمتر از مردان مي40

اي چون ژاپن، بسيار در كشور صنعتي و پيشرفته ،نيز وجود دارد، به عنوان مثال )كمتري
 ةدهندباشد كه نشانمي 100در برابر  51قابل توجه است كه دستمزد زنان در مقابل مردان 

را در بين كشورهاي بهترين وضعيت  است.وضعيت بسيار نابرابر ميان مردان و زنان 
شود طور كه مشاهده ميباشد، هماندارا مي 100در برابر  90يافته، سوئد با نابرابري توسعه

 )1387 ،هنوز در جهان دستمزد مساوي با مردان براي زنان وجود ندارد. (جمشيدي
شود از جمله . نوع مشاغل: حضور زنان در برخي مشاغل كه بيشتر زنانه ناميده مي3

هاي سنتي بدون مزد زن در خانه نقش ةكاري در ادارات كه در ادام، بهياري و خدمتمعلمي
داري سطح  ،نينباشد همچباشد، تمركز بيشتري دارد كه از كيفيت پاييني برخوردار ميمي

گونه مشاغل كه آنان را به همان حضور زنان در اين ،لذا .دستمزدهاي پايينتري نيز هستند
تنها هيچ راهكار نه .گمارندداده است، ميگ سنتي در خانواده انجام ميكارهايي كه در فرهن

فعاليت اقتصادي دور نگه  ةبلكه آنان را عمالً از صحن، مناسبي براي مشاركت زنان ندارد
 دارد. مي

كشورها اعم از صنعتي و  ةطوركلي، مشكالت و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همبه
، با اين تفاوت كه شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضي عوامل باشددر حال توسعه مي

اي چون وضعيت فيزيولوژيك تري دارند. موانع غيرتوسعهرنگمؤثرتر و بعضي ديگر تأثير كم
در  ،پذيردهاي جامعه نيز تأثير ميكه از نظام فرهنگي و ارزش زنان و نظام شخصيتي آنان

اي كه به ساختار كشورهاي در حال باشد، و موانع توسعهترين موانع مياكثر كشورها از مهم
توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر كشوري لزوم توجه بيشتري به رفع موانع 

 گردد. تعيين مي
يعني  هاي اجتماعي و فرهنگي بانوان:هاي اقتصادي ناشي از محدوديت. محدوديت4

هاي اقتصادي بانوان تواند بر فعاليتشد نيز ميهايي كه در قسمت الف و ب اشاره محدوديت
 تأثير بگذارد. 

ريزي براي رفع تدريجي طوركلي، مشاركت و برنامهها بهتوجه به امكانات و قابليت .5
تواند در رشد و اي و ملي ميها با شناخت دقيق مسائل زنان در ابعاد منطقهموانع و محدوديت

 )1388 ،(زعفرانچي ي داشته باشد.سزايهمشاركت زنان تأثير ب ةتوسع

 شناسي روش
اي روش كتابخانه ،روش تحقيق در اين پژوهش ،باشدبا توجه به نوع پژوهش كه توصيفي مي

پيشين كه با موضوع ارتباط محتوايي و اهدافي دارد  ةگرفتهاي صورتبوده و اسناد و پژوهش
لب مربوطه پژوهش حاظر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس با گردآوري مطا

 گردآوري شده است.

 ها يافته
دهد، بازارهاي كار و امروزه آنچه اقتصاد جهاني را بيش از پيش تحت تأثير خود قرار مي

شود. در اين شرايط تر از قبل ميتر و متنوعالملي است كه هر روز متفاوتاشتغال ملي و بين
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سازي افراد براي اشتغال، منابع خود را آماده هايكشورها سخت در تالشند تا با ايجاد نظام

 ةست كه در حقيقيت هما طور بهينه مورد استفاده قرار دهند. آنچه مسلم است اينهب
توانند در بازار كار يافته، به شرطي ميكشورها، حتي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه

سازي دار باشند. اگرچه مهيااي برخورهاي مختلف فني و حرفهرقابت كنند كه از مهارت
 19اي) از اواخر قرن هاي مهارتي (فني و حرفهنيروي كار مورد نياز جوامع از رهگذار آموزش

ميالدي مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است، لكن  20و اوايل قرن 
آموزي ارتطوري كه از مههب .اي در حال حاضر نسب به آن پديد آمده استگرايش گسترده

توليد ناخالص ملي  ةوري، افزايش سرانعنوان بهترين مسير براي اشتغال پايدار، رشد و بهرههب
 كنند.رشد اقتصادي و اعتماد ملي ياد مي ،و در نهايت

تر توليد ناخالص داخلي در اشتغال هرچه بيشتر زنان نه تنها باعث افزايش بيشتر و سريع
وري نيروي كار و سرمايه را نيز به دنبال بلكه افزايش بهرهمقايسه با اشتغال مردان شده، 

 داشته است.
ها و التحصيالن دانشگاهيافته نزديك به نيمي از فارغدر بسياري از كشورهاي توسعه

دهند و اكنون پژوهشگران به اين نتيجه دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشكيل مي
خود استفاده  ةان خوبي هستند و هم به خوبي از سرمايگذاراند كه زنان هم سرمايهرسيده

 كنند. مي
سوم زنان و دختراني كه در ميالدي تنها يك1950هاي منتشرشده، در سالطبق گزارش

 .كردندطور رسمي داراي شغلي خاص بودند و حقوق دريافت ميسن اشتغال قرار داشتند، به
 .قرار دارندحال آنكه امروزه دوسوم زنان در چنين موقعيتي 

درصد رسيد در  77درصد كاهش به 12به بعد، سهم مردان از اشتغال با 1950از سال
كسب و كار و اقتصاد فراهم  ةتر زنان در عرصآفريني بيشتر و پررنگنتيجه، فضا براي نقش

يافته رو به كاهش بود كه ميزان اشتغال مردان در كشورهاي توسعه 1950شد و پس از سال 
 40د در كشورهايي مانند ژاپن و ايتاليا، سهم زنان از مشاغل هنوز هم در سطح نهاد هر چن

يافته باقي مانده است. در اين دوران افزايش اشتغال زنان در كشورهاي توسعه درصد يا كمتر
 ر،پو(رجب شود، همراه شدبا تحولي عظيم در نوع مشاغلي كه غالباً به زنان پيشنهاد مي

1384(. 
شود، طور سنتي كارهاي مردانه قلمداد ميخير كارهاي توليدي كه بها ةدر چند ده

توسعه نيز كاهش يافت و شرايط برابري براي كار زنان فراهم شد. امروزه در كشورهاي در حال
تري در مجامع كاري در اين كشورها نيز زنان، حضور پررنگ وضعيت در حال دگرگوني است.

جنوب شرقي آسيا، در ازاي هر  ةكنون در كشورهاي پيشرفتاهم كنند.و خدماتي را تجربه مي
زن شاغل وجود دارد كه اين نرخ حتي از ميانگين اشتغال زنان  83نفر نيروي كار مرد،  100

هاي اخير در سال نيز بيشتر است. 1هاي اقتصاديهمكاري ةدر كشورهاي عضو سازمان توسع
طوري كه بين به ،اندنايع صادراتي داشتهسزايي در موفقيت صهزنان كشورهاي آسيايي سهم ب

ويژه بخش نساجي و پوشاك با هاي صادراتي اين كشورها بهدرصد مشاغل بخش 80تا  60
آفريني زنان در اقتصاد جهاني، صرفاً به البته بايد دانست كه نقش .شوددستان زنان اداره مي

                                                                                                                
1. DECD 
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زنان عالوه  شود.ا محدود نميحضور آنها در محيط كار و سهم آنها از كل نيروي كار كشوره

كنند، از مي» داريخانه«بر اشتغال رسمي، در خانه نيز مشغول به كار هستند و به اصطالح 
كنند و هزاران كنند، آشپزي ميكنند، خانه را تميز ميكودكان خود نگهداري و مراقبت مي

ايي كه با وجود گيرند؛ كارهدهند كه در ازاي آنها هيچ مزدي نميكار ديگر انجام مي
با اين وجود به همان اندازه كه  شوند.پيامدهاي مثبت بسيار در آمار و ارقام رسمي وارد نمي

شود، از ميزان ساعات كار غيررسمي و بدون مزد آنها در بر اشتغال رسمي زنان افزوده مي
وري كليت هتواند به افزايش بهرالبته اين كاهش ساعات كار در خانه مي .شودخانه كاسته مي

هاي براي اثبات اين ادعا كافي است به نرخ عظيم توليد ماشين اقتصاد جامعه كمك كند.
ظرفشويي و ماشين لباسشويي يا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد كودك و خدمتكاران 

وقت در جوامع امروزي نگاهي كرد تا دريافت اشتغال زنان در بيرون از خانه، تا چه حد پاره
يافته در اقتصادهاي توسعه ،با اين همه آفريني و رونق اقتصادي كمك كند.اند به اشتغالتومي

اما اگر  .درصد قرار دارد 40هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص داخلي در سطحي كمتر از 
يابيم ارزش واقعي كار زنان در خانه (به جاي پرستار بچه يا خدمتكار) را محاسبه كنيم، درمي

يافته را در دست دارند. به ن بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعهكه زنا
هاي اخير كارشناسان، افزايش اشتغال زنان يكي از عوامل اصلي رشد جهاني طي دهه ةگفت

ثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهاي أسال اخير، ت 15طي  ،بوده است. همچنين
ثير رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني طي أهاني بيش از تيافته بر رشد اقتصاد جتوسعه

ها، سهم زنان از كل نيروي كار داراي حد و اين پيشرفت ةبا وجود هم همين دوره بوده است.
جاي كشمكش دهند بهزنان در بسياري از كشورهاي جهان ترجيح مي ،در نتيجه .مرزي است

در  وري كار خود بيفزايند.كيفيت و بهره و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالي بر
هاي بهتري در مقايسه با پسران همكالسي خود در مدارس هاي اخير، دختران نمرهسال

التحصيالن يافته، نزديك به نيمي از فارغكنند و در بسياري از كشورهاي توسعهكسب مي
در آمريكا دختران  دهند.ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشكيل ميدانشگاه

التحصيل پسر، فارغ 100كه در ازاي هر طورياند بهدانشجو بر پسران دانشجو پيشي گرفته
شوند. اين در حالي است كه دختران التحصيل ميهاي آمريكا فارغدختر از دانشگاه 140

از  پسري كه 100زيرا در ازاي هر  ،اندها را نيز از اين حيث بستهسوئدي دست آمريكايي
 التحصيل وجود دارد.دختر فارغ 150 ،شوندالتحصيل ميهاي اين كشور فارغدانشگاه

اي كه به مدارج كردههاي آينده بر تعداد زنان تحصيلكنند در سالبيني ميتحليلگران پيش
ها ها و شركتعالي و مناسب با ارزشي چون وزارت، نمايندگي پارلمان و مديريت سازمان

اكنون نيز تعداد پزشكان و وكالي زن در انگليس بر تعداد شود. همده ميرسند، افزومي
يك  ةهر چند پزشكان زن متخصص و جراح يا وكالي درج .پزشكان و وكالي مرد برتري دارد

 )1383 ن،پژوهش زنا ة(نشريزن در اين كشور بسيار محدود و انگشت شمارند. 
له كه دستمزد پرداختي به أاصلي اين مس كنند دليلكيد ميأكارشناسان ت ،از سوي ديگر

 ،زنان به مراتب كمتر از دستمزد مردان است، اين نيست كه نسبت به زنان تبعيض وجود دارد
 ةهاي فراوان در خانه به اندازشود كه بيشتر زنان به دليل مشغلهبلكه اين امر از آنجا ناشي مي

يا اينكه به انجام دادن  ،دهندفت نشان نميمردان تمايلي به باال رفتن از نردبان ترقي و پيشر
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دهند. با اين درآمد و آساني چون پرستاري و آموزگاري گرايش بيشتري نشان ميمشاغل كم

هاي ها و تواناييبهينه از مهارت ةهمين الگو نيز در حال تغيير و دگرگوني است. استفاد ،حال
هاي گونه كه تحقيقات و بررسيه همانبلك ،اي صرفاً اقتصادي يا اجتماعي نيستلهأزنان مس

دهد، اين امر براي رونق كار و تجارت جهاني نيز مفيد خواهد بود. هنوز شده نشان ميانجام
طور متوسط هفت درصد هاي بزرگ جهان بهشركت ةت مديرأهم سهم زنان از اعضاي هي

ست اين واقعيت درصد و در ژاپن فقط يك درصد است. ممكن ا 15است. اين رقم در آمريكا 
كه زنان هم  انداما پژوهشگران به اين نتيجه رسيده ،براي مردان تلخ و ناگوار باشد

مالي  ةسسؤكنندگان خوبي از سرمايه. بررسي مگذاران خوبي هستند و هم استفادهسرمايه
زنان در پول درآوردن و ترقي اقتصادي از مردان پيشي  ،دهدنشان مي» ديجيتال لوك«

هدر «له نهفته است كه زنان نسبت به أ. دليل اصلي اين موفقيت نيز در اين مساندگرفته
گيري با افراد خود بسيار حساس و دقيق هستند و معموالً پيش از تصميم ةسرماي» رفتن

اي كه از آن خوششان بيايد، حال آنكه مردان به نخستين ايده كنند.مختلفي مشورت مي
هاي زنان در اين دستاوردها و موفقيت ةرغم همبه د.كنناساس آن عمل مي اكتفا و بر

المللي، هنوز هم زنان جزء آن دسته از منابع اقتصاد جهاني هستند كه هاي ملي و بينعرصه
اند. هنوز هم جاي زنان در بسياري از مشاغل و مناصب خالي است و به فعاليت كافي نرسيده

 ةهاي بالقوها و تواناييار هستند كه از مهارتكبسياري از زنان شاغل نيز در جايي مشغول به
هاي اقتصاد جهاني، طي دهه ةاهميت زنان در عرص ،اگرچه شود.درستي استفاده نميآنها به

توانند در اين عرصه پيشرفت كنند. اما هنوز هم زنان مي ،اخير به سرعت افزايش يافته است
داري به پيش روند و از نردبان ترقي صعود مراتب سازماني و اهنوز هم زنان قادرند در سلسله

كنند و رشد بلندمدت و پايداري را براي جوامع به ارمغان آورند. زنان كليد رشد و ترقي 
(ملك رفت از فقر و فساد را در دستان خود دارند. توسعه و تنها راه برونكشورهاي در حال

 )1387 ،زاده

 گيري بحث و نتيجه
گويد كه ماركس ميطوريهز ابتداي تكامل بشر مطرح بوده است. بباشد كه اكار موضوعي مي

و نقل  داندترين عامل تكامل بشر را ماركس كار ميمهم ،انسان را كار آفريده است. در واقع
يكي از باورهاي غالبي "ثير كار در جنسيت أقولي از اوين تافلر از كتاب موج سوم او در مورد ت

عيني و زنان را ذهني  ،در سوگيري خود نسبت به مسائل ست كه مردان راا مرسوم اين
نه ناشي از واقعيت به  ،كند. اگر در اين ادعا كمي هم حقيقت وجود داشته باشدتعريف مي

 "ثيرات رواني شكاف نامرئي است.أبلكه ناشي از ت ،بيولوژيكي ةاثبات رسيد

ايان كشاورزي و آغاز انقالب پ ةداند كه در دورتافلر اين شكاف نامرئي را ناشي از اين مي
زنان در خانه ماندند ولي مردان وارد جامعه شدند. در واقع مردان در كار مزدي  ،صنعتي

ثيرات خاصي را در روحيه و روابط اجتماعي آنان داشته است. تافلر أشركت كردن و اين ت
تر نوع قديمي مرد مسئوليت انجام كار پيشرفته را به عهده گرفت و زن عقب ماند تا"گويدمي

سوي آينده حركت كرد و زن در تر كار را انجام دهد. مرد از آنجا كه بود بهو عقب افتاده
ديگري را نيز  ةشدهاي جنسيتي ايجادهاي ديگر كتاب خود تفاوتاو در بخش "گذشته ماند.
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ا شناسي مردان رجمله اينكه وقت كند. ازكه ناشي از حضور مرد در جامعه بوده مطرح مي

شناسي زنان را ناشي از حضور مردان در جامعه و يادگيري تعاريف صنعتي زمان و نظم و وقت
گيري جنسيتي است. در  اينجا داند. اين بيانگر نقش كار در شكلناشي از اين عدم حضور مي

اندازيم. از ابتداي تكامل بشر در جوامع مختلفي در طول تاريخ وجود نگاهي گذرا به تاريخ مي
گردآوري خوراك كار به نوعي داراي تقسيمات بوده  ،هاي شكارچياز جمله گروه ،تهداش

شناسي تقسيم كار بيشتر بر حسب سن و جنس بود است. در اين دوره طبق تحقيقات مردم
مردان و گردآوري و نگهداري  ةامر شكار با توجه به وضعيت بدني و حالت جنگجوئي به عهد

پس از اين دوره كه انسان شروع به  ن همراه آنان بوده است.زنان و كودكا ةخوراك بر عهد
شكار و گردآوري خوراك  هايهزار سال پيش گروه 10تا  8حدود  تقريباً ،كندتوليد غذا مي
ها شوند. در هردو اين گروهپرور و كشاورزان يكجانشين تبديل مينشينان دامكوچبه دو دستة 

هاي آن هنوز در برخي از زيرا نمونه ،ل بودند و يا هستندطور يكسان فعاهنيز زنان و مردان ب
بينيم در طول تاريخ بشر زنان و مردان هر دو به كه ميطوريهنقاط جهان هنوز وجود دارند. ب

جز هبه يك اندازه و مساوي بود ب كار حضور داشتند و حضور آنها تقريباً ةهمراه هم در عرص
وري براي مدتي فعاليت كمتري داشتند. اما با صنعتي هايي كه زنان براي فرزندآدر زمان

زنان مجبور  ،اين گفتار نيست ةشدن و انقالب صنعتي به داليل و شرايط خاصي كه در حوصل
اجتماع حاضر  ةد و كار خانگي را انجام دهند و مردان بيشتر در عرصنشدند در خانه بمان

 )1390،پركاس( شدند.
هاي جنسيتي زنان و مردان مطرح رخي از ويژگيگيري بنقش و اهميت كار در شكل

 ،ثيرات مختلفي داشته باشد. از جملهأتواند در عملكردهاي هر دو جنس تاست. اين نقش مي
طور كه مطرح شد پس هاي اجتماعي هر دو جنس مهم است. هماندر تربيت فرزند يا نقش

كم با رشد صنعت ما كمشود. اكار بسيار كم مي ةحضور زنان در عرص ،از انقالب صنعتي
شوند داران متوجه نيروي كار عظيم زنان ميكارخانه ،داري و نياز بيشتر به نيروي كارسرمايه

هايي براي كشاندن تالش ،سانبال استفاده مانده است. بدين كه در خانه بوده است و تقريباً
در جامعه بيشتر  بتدريج درصد حضور زنان ،شود. بدين ترتيبكار شروع مي ةزنان به عرص

 شود.مي
تاكنون در "گويدشناسي خود در اين مورد ميآنتوني گيدنز در كتاب درسي جامعه

گذشته اين وضعيت  ةاما در طول چند ده ،مردانه بوده كشورهاي غربي كار مزدي غالباً
روزه . امپيوندند. روز به روز زنان بيشتري به نيروي كار مياي تغيير كرده استطور ريشههب

درصد زنان داراي سنين بين شانزده تا شصت سال در اغلب كشورهاي اروپايي  60تا  35بين 
  "باشند.داراي كار مزدي بيرون از خانه مي

يكي از داليل آن كاهش نيروي كار در  "گويد:گيدنز در مورد دليل حضور بيشتر زنان مي
 سياري از كارهايي را كه منحصراًهاي زمان جنگ زنان بدر سال ،دوران جنگ جهاني اول بود

شد به خود اختصاص دادند. البته پس از بازگشت مردان كارهاي مردانه محسوب مي ةدر حوز
 "اما الگوي ثابت قبلي شكسته شد. ،دست آوردندهجاي قبلي خود را ب ،از جنگ

در حال حاضر  ،دادنددرصد نيروي كار را زنان تشكيل مي 29فقط  1945اگر در سال 
درصد زنان بين  75بيش از  1997درصد نيروي كار رسيده است. در سال  45ين مقدار به ا
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قتصادي فعال بودند كه اين شامل شاغلين در كار مزدي و يا اساله از نظر  45تا  25سنين 

 باشد.آنهايي كه جوياي كار بودند مي
ظر كيفي بيشتر زنان اما از ن ،شودي بيشتر مياما اگرچه حضور زنان در جامعه از نظر كم

عنوان كارهاي سطح پايين محسوب هايي از فعاليت اجتماعي قرار دارند كه بهدر حوزه
 باشند.موقتي و با مزد اندك مي ،شود. مثل معلميمي

تمركز در  ي،جداسازي شغل ةگيدنز اين نابرابري در اشتغال زنان و مردان را در سه حوز
هاي با دستمزد طور سنتي در شغله. كاركنان زن بانددكار نيمه وقت و شكاف دستمزد مي

شده هستند. بدين ها بسيار جنسيتيكم و كارتكراري متمركز بودند. بسياري از اين شغل
هاي نگهداري مثل شغل ،. منشيگريگردندعنوان كار زنانه محسوب ميصورت كه آنها به

هاي زنانه عنوان شغلزنان بوده و به ةدعهطور وسيعي بههداري بمددكاري و بچه ،پرستاري
شود. جداسازي جنسيتي شغلي به اين واقعيت اشاره دارد كه مردان و زنان در محسوب مي

رد و زن ماند كه بر اساس فهم غالب از آنچه مناسب ها متمركز شدهانواع مختلفي از شغل
 )1391 ،(منصوري است قرار دارد.

با عنوان  ايي شغلي را نيز اضافه كرد. كيت پورسل در مقالهامنتوان نابه اين سه مورد مي
نيمي از كاركنان مزدي زن هستند اما  در بريتانيا تقريباً گويدمي "ناامني جنسيتي كار"

. در رابطه با وقت در دست زنان است. بيش از نيمي از كارهاي نيمهتوزيع آنها متفاوت است
ها نسبت شود كه در انگلستان در تمامي حوزهمشاهده ميها كار نيمه وقت با توجه به تحليل
 اشتغال موقت زنان بيشتر است.

 ،مزد كمتر ،تخصصي و سادهغير امني شغلي عمدتاًهاي نااشتغال موقت داراي ويژگي
باشد. با توجه به باال بودن نسبت اشتغال موقت هاي رفاهي و بيمه و ... ميفقدان پرداختي

 امني شغلي در كار زنان بيشتر است.ت ناتوان گفزنان مي
. با توجه به سرشت كار پذير نيز نسبت اشتغال زنان بيشتر استدر بخش كارهاي انعطاف

توان نتيجه گرفت كه مي ،باشدو فاقد امنيت شغلي مي هنيمه وقت بود پذير كه معموالًانعطاف
 وسط مردان اشغال شده است.زنان و كارهاي دائمي بيشتر ت ةكارهاي موقت بيشتر به عهد

كار و اطالعاتي شدن آن يك  ةكارهايي است كه با تغيير شيو پذير معموالًكارهاي انعطاف
باشد. تخصصي ميساده و غير سري از كارها بسيار تخصصي شده و يكسري از كارها كامالً

ا پوشش وقت ربيشتر كارهاي نيمه ،هايي كه كارهاي ساده و تكراري داردحوزه معموالً
 ،فعاليت كمتري در جامعه داشتند مثل زنان ها اقشاري كه قبالًدهد كه در اين حوزهمي

ها بيشتر وارد اين حوزه ،وقت نداشتند مثل دانشجويانها و يا كساني كه امكان كار تماماقليت
 ،ي(فتح نيازي هم به مهارت ندارند. د،امنيت شغلي كمتري دارن ها معموالًشدند. اين حوزه

1391( 
. يعني يك قطب شودمحور قطبي شدن كار هم بيشتر ميبا افزايش اقتصاد دانش ،در واقع

 ،مين اجتماعيأهاي فقدان تدر اين نوع كار بحث ،بسيار مهارتي و يك قطب بسيار ساده
. بدين معنا كه در اقتصاد آوري و غيره وجود نداردهاي رفاهي فرزندحمايت ،بازنشستگي

ها و پذير اين امكانات رفاهي مطرح نيست. در شكل كالسيك كه اتحاديه،نعطافجديد ا
در اينجا ديگر مطرح  ،كردهايي از نيروي كار براي دريافت امكانات اجتماعي حمايت ميحوزه
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توان گفت مي ،باشد. با توجه به اينكه زنان بيشترين شركت را در اين اقتصاد جديد دارندينم

تر از مردان طور كل امنيت اجتماعي بسيار ضعيفهمين اجتماعي و بأي تهاكه از نظر بحث
 هستند.

شان نيز ارتباط دارد. اين هاي خانگيهاي زنان با مسئوليتالگوي فعاليت ،همچنين
اي پورسل به ميزان اشتغال و ها نيز با سن فرزندان آنها متناسب است. در مقالهمسئوليت

درصد از كل زنان  74,4با توجه به آمارهاي بريتانيا  .كنداشاره ميآن با تعداد فرزندان  ةرابط
ساله  10-5در اين كشور از نظر اقتصادي فعال هستند. اما اين ميزان براي زنان داراي فرزند 

 درصد است. 55ساله يا كوچكتر  4درصد و براي زنان داراي فرزند  70,9
هاي خانگي و كار بيرون با مسئوليت ترين مشكل زنان براي فعاليت اقتصادي تداخلمهم

شود زنان در اين دوره از شغل اي است كه موجب ميآوري مسئلهداشتن فرزند است. فرزند
خود خارج شوند. بخشي از زنان پس از آنكه فرزندشان به سني رسيد كه بتوانند همراه كار از 

گردد و ورود مجدد موجب ميگردند كه اين خارج شدن از كار او نگهداري كنند به كار بازمي
اين وقفه  طور كلي از دست بدهند.هاي شغلي خود را بهبخشي از تجربيات و پايه و موقعيت

زند و شكاف همچنين از نظر ميزان مزد نيز به آنها صدمه مي ،وجود ميايدهكه در كار زنان ب
 دهد.دستمزد كار زنان و مردان را  افزايش مي

زنان در كار مزدي  ةتوان گفت: از ابتداي حضور گسترديز ميدر مورد شكاف دستمزد ن
آنان در كارهايي قرار داشتند كه داراي مزد كمتر و به كارهاي زنانه معروف بوده است. اگرچه 
در انگلستان اين شكاف دستمزد در حال كم شدن است. گيدنز يكي از داليل وجود و دوام 

اساس جنسيت يكي از  سازي شغلي برجدا داند.سازي شغلي ميشكاف دستمزد را جدا
ترين عوامل شكاف دستمزد بين زنان و مردان است. زنان حضور بسيار زياد در بخش مهم

كردند. از زنان آمريكائي در خانه كار مي %49فقط  1979هاي مزد كم دارند. در سال شغل
مزد مردان را دريافت  %63وقت فقط بقيه كه كار بيرون را انتخاب كرده بودند. در كار تمام

كاهش يافته است.  %40شمار زناني كه در بازار كار نيستند به  2000كنند. در سال مي
هاي مردان است. در گروه %76دهند وقت انجام ميدريافتي مزد براي آنهائي كه كار تمام

هل در أتر شكاف دستمزد كمتر است و اين بخاطر تحصيالت باالتر و عدم تسني پايين
هاي . در سالنابرابري مزد كمتر است تر معموالًيصدر كارهاي تخص .هاي مذكور استگروه

در كارهاي سنتي زنانه همچون معلمي و پرستاري مشغول بودند كه  زنان معموالً 1940
تر طور وسيعهتر نيز حضور زنان را بهاي تخصصياخير حوزه يهادر سال .دريافتي اندكي دارد

 )1378 ي،(عسگر .كندتجربه مي
ها با شناخت ريزي براي رفع تدريجي موانع و محدوديتطوركلي، مشاركت و برنامهبه

مشاركت زنان تأثير  ةتواند در رشد و توسعاي و ملي ميدقيق مسائل زنان در ابعاد منطقه
 سزايي داشته باشد. هب

ها از جمله زمينه ةر همبرابري، د ةامروزه توانمندسازي زنان و مشاركت كامل آنان بر پاي
پايدار  ةنيازهاي توسعگيري و مديريت جامعه يكي از پيشتصميماشتغال و در فرآيند 

باشد كه كشور ما سخت بدان نيازمند است. در جوامعي كه هنوز تعادل مطلوب و قابل مي
شده هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم نزن و مرد در فعاليت ةقبول و مشاركت عادالن
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ها برقرار نگرديده است و فرآيند توسعه و فرصت منصفانه بروز خالقيت و استعداد انسان

اند موفق نبوده است. تداوم و شتاب توسعه هنگامي رخ خواهد داد گونه كه انتظار داشتهآن
 كه زن و مرد دوشادوش يكديگر مسئوليت توسعه را بر عهده بگيرند.

نان عالوه بر آن كه زنان را در مقابله با تبعيضاتي كسب مشاغل توسط ز ،از سوي ديگر
اي نابرابر، هاي آموزشي حرفهچون معيارهاي استخدامي نابرابر، دستمزدهاي نابرابر، فرصت

كند، سبب باال دسترسي نابرابر به منابع توليدي و امكانات نابرابر در ارتقاي شغلي تواناتر مي
شود و بهبود وضعيت و رشد اجتماعي آنان مي نفس، كسب هويت مستقل رفتن اعتماد به

 )1384 ي،(فتح كه كل جامعه از آن منتفع خواهد شد.
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  2رضا خانپورهرسميدحمي

 3تورج نويزي
 چكيده

يكي  يافتگي كشورهاست.نرخ بيكاري شاخصي براي سنجش ميزان توسعه
يافتگي يك كشور مورد توجه توسعه ةگيري درجديگر از عواملي كه براي اندازه

، اقتصادي و هاي مختلف اجتماعينان جامعه در عرصهنقش ز ،گيردقرار مي
پرداختند و هاي دور زنان كمتر به اشتغال مي. در سالباشدسياسي مي

فعاليت آنان بسيار كوچك بود وليكن امروزه به دنبال تغيير در شرايط  ةمحدود
تر از پيش فعاليت زنان بسيار گسترده ةمحدود ،اقتصادي و اجتماعي جامعه

ست و زنان همپاي مردان حتي در بخش هاي صنعتي و عمراني نيز شده ا
ايران نيز با گذشت زمان مشاركت زنان و فعاليت آنان در  فعال شده اند. در

به رشد و افزايشي بوده است.  هاي اقتصادي و اجتماعي داراي روند روعرصه
بارتي هاي اقتصادي زنان يا به عدهد كه با گسترش فعاليتتحقيقات نشان مي

(توليد  GNPو GDP هاي اقتصادي مانند شاخص ،با افزايش اشتغال زنان
مقدار صادرات  ،طرفي از .يابد) كشور افزايش ميناخالص داخلي و توليد ملي

يابد. يابد و به دنبال آن درآمد ملي كشور گسترش ميكشور افزايش مي
تواند منجر ال ميتوان نتيجه گرفت كه حضور فعال زنان در اجتماع و اشتغمي

هاي هاي بانوان در زمينهها و تواناييشايستگي ،به شكوفايي اعتماد به نفس
اين  .فرهنگي و... را به دنبال داشته باشد مختلف شود و تحوالت اقتصادي،

تواند در كشورهاي درحال توسعه مانند ايران به عنوان عاملي براي عوامل مي
اله نقش زنان و ميزان اثرگذاري آنان در اقتصاد در اين مق .يافتگي باشدتوسعه

حال توسعه مانند ايران مورد بررسي قرار خواهد  ويژه كشورهاي دركشورها به
 گرفت.

 
 اشتغال، زنان، توسعه، اقتصاد. :يكليد واژگان

 

                                                                                                                
 Email:m_navizi@yahoo.com    ،                                                                       . كارشناس اقتصاد نظري1
              Email:Modirkol@tehrantvto.ir ن، كارشناس مديريت و علوم سياسي،اي استان تهرا.  مديركل فني و حرفه2
         Email:t_navizi.tvto@yahoo.com ان تهران، كارشناس ارشد مهندسي مواد،اي استكل فني و حرفه ة. مربي ادار3
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 مقدمه 
هاي گيريتصميمزمينة  ترين عوامل درثيرگذارترين و مهمأاشتغال و بيكاري يكي از ت

باشد. اي مانند ايران ميخصوص كشورهاي درحال توسعهبه ،ادي و اجتماعي هر كشوراقتص
تر جواناني هستند كه براي ورود به جمعيت بيكار و جوياي كار حال حاضر كشور ايران بيش

قبيل عدم تجربه و نداشتن  ها مشكالتي ازپردازند و بر سر راه آنبازار كار با هم به رقابت مي
در اين مسير بايد به  .خوردهاي خصوصي و دولتي به چشم مير يكي از ارگانكار د ةسابق

هاي شغلي مناسب با تحصيالت و بانواني نيز اشاره داشت كه براي كسب موقعيت
در اين راه با موانع ديگري نيز  ،از طرف ديگر .پردازندهايشان با آقايان نيز به رقابت ميمهارت

داري و داخلي منزل مانند خانه اگرچه نقش زنان در امور هستند.مانند موانع فرهنگي مواجه 
ولي حضور فعال زنان در جامعه و  .نقش همسري و مادري از اهميت بسياري برخوردار است

هاي مختلف  اجتماع با ارزش و تاثيرگذار برآورد ها در ارگانامور اقتصادي كشور و فعاليت آن
هايي مناسب و بهينه با توجه به ز توسعه و يافتن راهشده است. امروزه در كشور ما بحث ا

جهاني به سرعت به  ةهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي جامعه در شرايطي كه جامعويژگي
ترين نيازهاست. نيازي كه نمايد، از ضروريها حركت ميسمت پيشرفت روزافزون و نوآوري

و مستمر براي ايجاد تحوالتي  جانبه و جدي به آن و بدون تالش پيگيربدون توجه همه
هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي شرايط بينانه و متناسب با ويژگيعميق، واقع

ترين مسئله در بحث توسعه در مان امكان دستيابي به آن ممكن نخواهد بود. مهم كنوني
طق جامعه رخ ها و در تمامي منااي است كه در تمامي ابعاد زندگي انسانتوسعه جهان امروز،

ها و اقدامات جهت بهبود گيريها، تصميمگذارياي كه در آن تمامي سياستدهد. توسعهمي
 ةانسان صورت گيرد. اين مفهوم از توسعه را در حقيقت توسع ةشرايط زندگي، رفاه و انديش

 و مندان، دانشمندانهاي اخير موضوع بحث اغلب عالقهگويند كه در سالانساني پايدار مي
ل اساسي كه در بحث ئباشد. يكي از مساجهاني مي ةپايدار در جامع ةگذاران به توسعسياست
گيري از منابع انساني و فراهم كردن بهره ةشود، مسئلپايدار انساني به آن توجه مي ةاز توسع

اقشار، و از آن جمله،  ةفرصت مناسب، در جامعه، جهت مشاركت عادالنه و فعال هم
هاي باشد. هرساله تعداد زيادي از دختران از دانشگاهنيروي انساني زنان ميگيري از بهره

سر راه  شوند به اين اميد كه تمام سدها و مشكالت موجود برالتحصيل ميكشور فارغ
 ثر در جامعه داشته باشند.ؤاشتغالشان را برداشته و مانند مردان حضوري فعال و م

ها و نهادهاي د افراد شاغل براساس اعالم سازمانچيز بايد تعريفي را درمور پيش از هر
 مختلف ارائه داد: 

 ) OECDهاي اقتصادي (تعريف شاغل براساس اعالم سازمان توسعه و همكاري
مرجع حداقل يك ساعت كار كرده  ةشود كه طي هفتسال گفته مي 15شاغل به افراد باالي 

طور موقت اما شغل دارند ولي به ،اندمرجع كار نكرده ةطور افرادي كه طي هفتباشد و همين
 شوند.كاركنان خانوادگي نيز شاغل محسوب مي شود.گفته مي ،بيكارند
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 المللي كارتعريف شاغل طبق استاندارد سازمان بين

 .مرجع حداقل يك ساعت مشغول به كار بوده است ةشاغل شامل افرادي است كه در دور
اند و افراد شاغل در كارهاي را ترك كرده طور موقت كارشانافرادي كه به ،همچنين

 شوند.خانوادگي نيز شاغل محسوب مي

 تعريف شاغل براساس اعالم مركز آمار ايران 
اين تعريف كه  به ادعاي منتقدان، تعريف كامالً غيرعلمي و غيركارشناسي است كه در 

كه درطول هفته مرجع  تربيش ساله و10شاغل به تمام افراد  ،شودجاي دنيا استفاده نميهيچ
گفته  ،طور موقت كارشان را ترك كرده باشندحداقل يك ساعت كاركرده و يا بنا به داليلي به

 شود.مي

 آثار اشتغال زنان در توسعه
ويژه اشتغال زنان جزء مسائلي است كه همواره در راستاي موضوعات رشد و موضوع اشتغال به
يافتگي كشوري  ر زماني كه بحث توسعه و توسعهه ،شود. به عبارت ديگرتوسعه بررسي مي

اگرچه در كشورهاي  باشد.يكي از عوامل اثرگذار بر آن اشتغال زنان مي ،شودمطرح مي
اشتغال زنان موانع و مشكالتي وجود دارد كه از فعاليت بانوان در  ةدرحال توسعه در حوز

فرين و خوداشتغال در جامعه فعاليت آعنوان كارهستند بانواني كه خود به اما .كاهدجامعه مي
آالت مانند ايجاد مشاغل خانگي در محل سكونت افراد كه زنان بدون نياز به ماشين ،كنندمي

صورت تعاوني و به كنند وصنعتي و مراكز بزرگ اقدام به توليد كاالها و اجناس مي
اشتغالي و كارآفريني كنند. خودهاي تعاوني در راستاي اهداف وزارت تعاون فعاليت ميشركت

منظور پايين آوردن نرخ بيكاري نيز يافته بهيافتگي كشورهاي توسعهيكي از عوامل توسعه
يك كارآفرين براي ايجاد يك فرصت شغلي بايد از لحاظ  ،به هرحال شود.محسوب مي

هاي قابل قبولي را ويژگي ،هاي عملكردي و ابتكار و خالقيتخصوصيات اخالقي و توانايي
 اشته باشد.د

 داليل تمايل زنان به  اشتغال
كار  برخي از زناني كه بيرون از خانه مشغول به رهايي از فضاي يكنواخت خانه: �

چون در قبال  ،كنندتر هستند و احساس آرامش بيشتري ميكنند كه موفقادعا مي ،باشندمي
زنان با پناه بردن به بعضي از  ،رواز اين .كننددرآمد كسب مي ،دهندخدمتي كه انجام مي

خواهند زندگي خود را تغيير داده و از يكنواختي زندگي و اشتغال و محيط بيرون از منزل مي
 كنند.  آور هميشگي نجات پيداكارهاي تكراري و مالل

جهت  ، زنان را درپاسخ به نيازهاي روزافزون خانواده بهبود وضع اقتصاد خانواده: �
رفاهي بيشتر و آرامش و امنيت خاطر اقتصادي بيشتر به سوي اشتغال امكانات آوردن  فراهم

 .نمايدترغيب مي
، وابستگي اقتصادي زن به برخي كارشناسان ةبه عقيد كسب استقالل اقتصادي: �

زن با  ،باشد. لذاموفقيت زن در خانواده و اجتماع مي ةكنندعامل بازدارنده و تضعيف ،مرد
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 خواهد خود را از بند وابستگي برهاند. زنان شاغل با كسبمي اشتغال در جامعه و كاركردن
 يابند.هاي خود دستها و خواستهتر به ساير آزاديتوانند راحتدرآمد و استقالل اقتصادي مي

ء : اشتغال و تحصيل زنان باعث رشد و ارتقاكسب هويت و موقعيت اجتماعي �
ال و رقابتي در تعامل با مردان پيدا شود و فرصتي براي حضور فعمنزلت اجتماعي آنان مي

آورند و اعتماد به نفس دست ميفرصت حضور در جامعه را به ،خواهند كرد. آنها با اشتغال
 .آيدميصورت بالفعل درهاي بالقوه درآنها بهكنند و توانايينهفته در خود را شكوفا مي

 موانع اشتغال زنان 
  .اي اشتغال در جامعههاي الزم  برنداشتن تحصيالت و مهارت �
ها و الخصوص در شهرستانعلي ،هاي ايرانيها: در بسياري از خانوادهآداب و رسوم �

هاي ديگري براي شود كه از محل زندگي خود به مكانروستاها اين اجازه به دختران داده نمي
 تحصيل و يا اشتغال مهاجرت كنند.

به دليل شرايط و شود كه ر ميگونه تصواين هاي فيزيكي (فيزيولوژيكي):تفاوت �
كه به فيزيك  هايي رابايست فعاليتمي ،در مقايسه با مردان دارندزنان هاي فيزيكي كه تفاوت

داري مردان انجام دهند و زنان تنها به كارهاي خانه ،هاي بيشتري احتياج دارندبدني و توانايي
گونه اين تصور عام ،در واقع .شوندو پرورش و تربيت فرزندان  و امور داخلي منزل محدود مي 

 كند .از تسلط مردان بر زنان حكايت مي
در زمان  شوند وموانع اقتصادي: زنان در جامعه به عنوان نيروي كار ذخيره محسوب مي �

 .شود كه از نيروي كار مردان استفاده شودها بيشتر ترجيح داده ميبروز مشكالت و بحران
كوچك و نوپا به دليل پايين بودن سطح دستمزد زنان و كار  هايوليكن كارگزاران در بخش

دستمزد زنان و  ةدهند كه از زنان استفاده كنند و اين خود تبعيضي در زمينبيشتر ترجيح مي
 باشد.مردان مي

ها، عدم موانع فرهنگي: باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان در فعاليت �
هاي مختلف قوق شهروندي خود، عدم آگاهي زنان از زمينهآگاهي زنان ايراني نسبت به ح

  .اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت

 اثرات اشتغال بر سالمت زنان 
شده بر روي دو گروه زنان شاغل و غيرشاغل در كشورهاي غربي نشان داد هاي انجامبررسي

دار) در يرشاغل (خانهكه وضعيت سالمت رواني و جسماني زنان شاغل در مقايسه با زنان غ
اما در مورد كشوري مانند ايران به دليل تسلط فرهنگ  تري قرار دارد،شرايط بهتر و مطلوب

اي رابطه ،همسري آنان ـ سنتي و مذهبي و به دليل اهميت نقش زنان در خانه و نقش مادري
حاصل مانند آنچه كه در كشورهاي غربي ميان سالمت زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد 

سالمت زنان شاغل و غيرشاغل دو ديدگاه نيز وجود دارد كه در  ةنشد. البته در مورد مقايس
زماني نقش مادري و همسري و اثر اشتغال زنان و هم گروهي معتقدند كه بر ديدگاه اول:

به دليل  شود وميزان فعاليت آنان بيشتر مي ،نقش آنان در جامعه و كارهاي خارج از منزل
روي سالمتي زنان اثرنامطلوب و سوء  كنند واسترس بيشتري را تحمل مي ،سئوليتافزايش م
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دار از لحاظ روحي و جسمي شود كه زنان شاغل نسبت به زنان خانهگذارد و اين باعث ميمي

گروهي معتقدند كه با اشتغال زنان در  تري قرار گيرند. در ديدگاه دوم:در وضعيت نامناسب
شوند در واقع آنها صاحب نقش جديدي در جامعه مي ،آنان در اجتماع خارج از منزل و حضور

يابد و اين خود عاملي كنند و اعتماد به نفس زنان افزايش ميو استقالل مالي پيدا مي
پردازند داري ميشود كه زنان شاغل نسبت به زناني كه تنها به  كار در منزل و امور خانهمي

توان بيان كرد كه نقش اشتغال، مي .از لحاظ جسمي و روحي در شرايط بهتري قرار گيرند
هاي سنتي زنان اضافه شده، نقشي كه افزايش عزت نفس، عنوان نقش جديدي به نقشبه

در جهت  ،و در نهايت هاي اجتماعي و... را به دنبال داردافزايش درآمد، باالرفتن حمايت
 .گيردكيد قرار ميأزنان مورد ت سالمت ءارتقا

 هاي توسعهنظريات زنان در سياست
كنندگان فعال در دهد كه زنان شركتاين نظريه تشخيص مي برابري(عدالت): ةنظري

و پرورش نيروي  هاي توليدي و باروري و نگهداريند و از طريق نقشهستفرآيند توسعه 
 شده، در رشد اقتصادي كشورشان دارند.نانساني خود يك نقش بسيار مهم، و اغلب شناخته

را بر امور زنان دارند و بايد  تأثيرهاي اقتصادي بيشترين اين باور است، استراتژي اين نظريه بر
 امور (دفتراز طريق استخدام و معرفي زنان به بازار كار، آنان را وارد فرآيند توسعه نمود. 

 زنان رياست جمهوري صندوق كودكان)
داند. فقر مي ة: اين نظريه، نابرابري اقتصادي بين زنان و مردان را نتيجييفقرزدا ةنظري

عدم دسترسي به تملك زمين، سرمايه و  ةفقر زن و عدم برابري او با مرد نتيج ،براين اساس
هدف آن باالبردن سطح اشتغال و درآمد زنان  ،باشد. درنتيجهتبعيض موجود در بازار كار مي

 .باشدق ايجاد دسترسي بهتر به منابع توليدي ميدرآمد از طريسطوح كم
شده و كارايي، تمركز از زنان برداشته شده و بر(توسعه) نهاده ةدر نظري كارايي: ةنظري

نظران اين ديدگاه، زنان افزايش شركت زنان در امور اقتصادي دارد، از نظر صاحب كيد برأت
و  آيندخود به حساب مي ةان منطقبلكه به عنوان مدير ،تنها به عنوان توليدكنندهنه

نيروي انساني و در  ةدهنددار و پرورشهاي آنان انعطاف زيادي در نقش خانهفعاليت
 هاي اجتماع دارد.فعاليت

 ةو سرچشم تواناسازي از عدم برابري بين زن و مرد ة: نظريتواناسازي ةنظري
كيد دارد كه زنان مورد ظلم و أتاين حقيقت  فرمانبرداري زنان در خانواده آگاه است، ولي بر

استعماري و موقعيت فعلي  ةگيرند كه بستگي به نژاد، طبقه، تاريخچتعدي متفاوتي قرار مي
نمايد كه زنان بايد كيد ميأاين نظريه ت ،بنابراين المللي اقتصادي دارد.آنان در نظام بين

رند و با آن مبارزه كنند. ال بؤزمان زير سساختار و موقعيت ظالم را در سطوح مختلف و هم
 ،زن نسبت به مرد دارد "موقعيت" برابري تأكيد كمتري بر افزايش ةاين نظريه برخالف نظري

 در مياندنبال تواناسازي زنان از راه توزيع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنين به ولي 
 .اجتماعات مختلف است
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 ن و اسالمآاشتغال زنان از منظر قر

توان به اهميت و جايگاه زنان در اقتصاد يك جامعه و اشتغال آنان با سالم نيز مياز ديدگاه ا
 فرمايد:نساء كه مي ةسور 32 ةآي كيد برأبا ت حفظ شئونات و قوانين اسالمي اشاره كرد و

اي دارند و بهره ،اندمردان از آنچه به اقتضاي طبيعت يا تالش و كوشش خود فراهم آورده"
 ".اي دارندبهره ،انددست آوردهكار خويش به يا كسب و ه به اقتضاي طبيعت وزنان نيز از آنچ
اكرم (ص) زنان به فعاليت  پيامبر ةدور طور كه درهمان باشد.اشتغال زنان مي دليلي مبني بر

چند اسالم حق كار براي زنان را به رسميت  هر پرداختند.امور دام و كشاورزي و ... مي در
را نيز مورد تأكيد قرار داده است، اما  عادالنهار آن استقالل مالي و دستمزد شناخته و در كن

در تقسيم كار،  .دهدترجيح ميرا با توجه به ضرورت بنياد خانواده، اهميت كار زنان در خانه 
عهده گيرند، و در صورت اختالل بين كار زنان در بيرون زنان كارهاي خانه و تربيت اوالد را به

 تر مقدم خواهند بود.تر، مصالح اساسيمصالح مهم از خانه و

 (برگرفته از سايت مركز آمار ايران) 1391كار بهار  نيروي آمارگيري نتايج
  تعاريف

 در كه شده)، تعيين سن تر(حداقل بيش و ساله 10 افراد تمام: جمعيت فعال اقتصادي
 خدمات و توليدكاال در ر،كا تعريف طبق مرجع) (هفته آمارگيري هفته از قبل تقويمي هفته

 فعال جمعيت (بيكار)، اند بوده برخوردار مشاركت قابليت از يا و (شاغل) داشته مشاركت
 شوند. مي محسوب اقتصادي

 و (شاغل فعال جمعيت نسبت از است عبارت فعاليت): (نرخ اقتصادي مشاركت نرخ
 (يا بيشتر و ساله 10 كار، سن در جمعيت به بيشتر) و ساله 15 (يا بيشتر و ساله 10 بيكار)

 .100 در ضرب تر)،بيش و الهس15
 ضرب بيكار)، و شاغل( فعال جمعيت به شاغل جمعيت نسبت از است : عبارتنرخ اشتغال

 .100 در
هاي ميزان اشتغال زنان با سن بيشتر از ده سال در ايران را طي سال 1 ةجدول شمار

 دهد.نشان مي 1382تا  1335
 

 1335-1382ة دور در باالتر و ساله ده شاغل نزنادرصد  .1جدول 
13351345135513651375138013811382 شرح

25/96/137/12 1/62/68 5/911زنان شاغل برحسب درصد
 

ميزان اشتغال  ،گذشته ةيابيم كه در سه دهبا دقت در جول فوق و بررسي روند آن در مي
ست. افزايش ميزان مشاركت زنان در جامعه با افزايش زنان از افزايش نسبي برخوردار بوده ا

سطح توليد ملي جامعه همراه بوده و افزايش توليد در جامعه يكي از عوامل اثرگذار در 
 باشد.يافتگي كشورها ميتوسعه
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 و شهري نقاط برحسب 90 بهار به نسبت 91 بهار در كار نيروي ةعمد هايشاخص تغييرات .2جدول 

 جنس و روستايي

 نقاط روستايي نقاط شهري كل كشور شرح
زنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

         ساله و بيشتر 10جمعيت 
-8/0-2/1 -8/0-3/0-1/0 -5/0-5/0-4/0 -6/0 نرخ مشاركت اقتصادي

-1/09/1 -4/23/0-4/1 -8/07/0-9/0 -6/0 نرخ اشتغال
 

 1390 بهار به نسبت 1391 بهار در دهدمي نشان اقتصادي مشاركت نرخ تغييرات بررسي
 است، داشته كاهش درصد 6/0بيشتر و ساله 10 جمعيت نرخ مشاركت اقتصادي در شاخص

 كاهش يافته است. 5/0در بين زنان  و درصد 4/0مردان بين در شاخص اين
 

 جنس تفكيك به اشتغال نسبت. 3جدول 

 نتايجهستند.  شاغل كار، سن در واقع جمعيت چنددرصد كه دهدمي نشان اشتغال نسبت
تر بيش و ساله 10 جمعيت نسبت اشتغال دهد، مي نشان 1391بهار فصل در آمده دستبه
 كهطوريبه است، بوده زنان از بيشتر مراتب به مردان براي نسبت اين ،درصد بوده است 5/33

باشد. اين تفاوت درصد مي 5/11بين زنان  درصد و در 0/55نسبت اشتغال در بين مردان 
بيانگر سهم پايين اشتغال زنان جامعه و به دنبال آن  ،آشكار در ميزان اشتغال زنان و مردان

 باشد.يافتگي نظام اقتصادي كشور ميسهم پايين زنان در رشد و توسعه

 نتيجه
گذشته ميزان  ةشود كه در طي يك دهمشاهده مي 3و  1،2هاي جداول ل در دادهمأبا ت

اين روند در جهت منافع اقتصادي  جامعه افزايش چشمگيري نداشته است واشتغال زنان در 
محور امروزه با با توجه به سير تحول اقتصاد در دنيا و گسترش اقتصاد دانش .يستكشور ن

ي و فناوري اطالعات حضور زنان در اين عرصه بست و پويايي هاي ارتباطپيشرفت تكنولوژي
مشاغل خانگي در كشور و حمايت دولت از  ةضمن اينكه توسع اقتصاد كشور را در بر دارد.
هاي نتايج بررسي. شودمنجر به افزايش اشتغال زنان مي ،كارآفرينان و خوداشتغالي

زنان در اقتصاد كشورها باعث رشد  ال هرچه بيشترغكارشناسانه، حاكي از آن است كه اشت
دنبال آن به و يابدشود و رفاه اجتماعي افزايش ميمي GDPهاي كالن اقتصادي مانندشاخص

كرده و باتجربه، نه . زنان تحصيلردوري نيروي كار و سرمايه را نيز به دنبال داافزايش بهره
تر، باسوادتر و لكه فرزنداني سالمشوند، بوري و بازدهي نيروي كار ميتنها باعث افزايش بهره

جانبه و پايدار كشورها كمك كنند و از اين طريق نيز به رشد و ترقي همهماهرتر را تربيت مي
اي مانند ايران  براي ويژه در كشورهاي درحال توسعهدولت در هركشوري به. كنندمي

 زن مرد كل شرح
 5/11 0/55 5/33 ساله و بيشتر10نسبت اشتغال جمعيت
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نيروي كار فعال زنان در  ةلقوو استعدادهاي با هايافتگي نظام اقتصادي كشور از تواناييتوسعه

بايست به بهترين روش استفاده نمايد و تمامي مشكالت و موانعي راكه بر سر راه جامعه مي
هاي تا زنان همپاي مردان به مشاركت در عرصه رداز ميان بردا ،اشتغال آنها وجود دارد

گريسته شود، قطعاً عنوان نيروي فعال و سازنده نمختلف اجتماع بپردازند. چنانچه به زن به
 تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.

تواند منجر به شكوفايي توان نتيجه گرفت كه حضور فعال زنان در اجتماع و اشتغال ميمي
الت و تحو هاي مختلف شودهاي بانوان در زمينهها و تواناييصالحيت ،اعتماد به نفس

تواند در كشورهاي درحال كه اين عوامل مي ،فرهنگي و... را به دنبال داشته باشد اقتصادي،
 يافتگي باشد.توسعه مانند ايران به عنوان عاملي براي توسعه

 
 

 
 
 
 

 سيرتحول اقتصاد جهاني .1شكل 
 

كار ماهر با توجه به وضعيت نيروي كار و روند فعاليت آنها كه در اقتصاد كشاورزي نيروي 
حضور سرمايه نيز از اركان  ،در اقتصاد صنعتي عالوه بر نيروي كار گيرد ومورد توجه قرار مي

عنوان محور دانش افراد در كنار نيروي كار و سرمايه بهدر اقتصاد دانش ،باشداساسي مي
، واضح است كه هاي اقتصاد دانش محوربا دقت در ويژگي شود.عاملي توليدي شناخته مي

برخالف اقتصاد كشاورزي و اقتصاد صنعتي نيروي كار و توان فيزيكي نقش اصلي را در اين 
با  ،كننده است. لذاكند، بلكه اين ميزان دانش و مهارت افراد است كه تعييناقتصاد ايفا نمي

هايي كه براي اشتغال آنان در توجه به شرايط فيزيكي و توان بدني زنان و محدوديت
رود درصد اشتغال زنان با گسترش اقتصاد ن اقتصاد وجود داشت، انتظار ميهاي پيشيدوره

 محور در كشور افزايش يابد.دانش

 منابع
  .دكتر خديجه سفيري ،شناسي اشتغال زنانجامعه

  .اشتغال زنان و نقش آن در بازسازي اقتصاد كشور ،زهرا افشاري
  .مركز آمار ايران

  .تهران ،شركت سهامي انتشار ،و خانواده شناسي زنانمحمد تقي شيخي، جامعه
 .)آماري كل كشور ةريزي كشور (سالنامسازمان مديريت و برنامه
   .مركز امور مشاركت زنان

  .ناصر فكوهي كتاب از فرهنگ تا توسعه
 

 

اقتصاد 
صنعتي

اقتصاد 
دانش 
 محور

اقتصاد 
كشاورزي



 
 

 بررسي اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي 
 موردي استان كردستان ةمطالع

  1هادي فتحي
  2موسي اعظمي
  3نگين دولتي

 چكيده 
الزم براي زنان را ايجاد كند و  ةتواند سرمايعنوان يك گزينه مياعتبارات خرد به

ي شغلي هاد فرصتبرداري، ايجاهاي كوچك بهرههمچنين عاملي براي حمايت از واحد
 براي نيروي كار عظيم موجود در روستاها، جلوگيري از مهاجرت روستاييان و نهايتاً

حاضر با هدف بررسي اثرات  ةمطالع ،تعميم عدالت اجتماعي باشد. با توجه به اين امر
اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده انجام گرديد. تحقيق حاضر به روش پيمايش و با 

نفر از زنان روستايي بود  210آماري  ةاز ابزار پرسشنامه انجام شده و حجم نموناستفاده 
دهد ميسال گذشته از اعتبارات خرد استفاده كرده بودند. نتايج نشان  5كه طي 

مصرف وام در منطقه به ترتيب كارهاي مربوط به دامپروري، باغباني،  ةبيشترين زمين
يد و سايل خانه، خريد خوراك و پوشاك، هاي تحصيل فرزندان، خركشاورزي، خرج

شده در ي دارويي درمان و بهداشت و صنايع دستي است. اعتبارات خرد پرداختهاخرج
وام داشته  ةكنندثير را در تثبيت شغلي قبلي زنان دريافتأبيشترين ت ،اشتغال ةزمين

بارات بيشترين ثير اعتبارات خرد نشان داد اين اعتأت ةدست آمده در زميناست. نتايج به
عوامل  ،باال بردن اعتماد گروهي در بين زنان داشته است. همچنين ةتاثير را در زمين

نفس، ايجاد احساسي قوي انجام كار، افزايش مهارت مديريت زندگي، افزايش اعتماد به
خود و بهبود منزلت زنان در خانواده در دريافت وام  ةهاي بالقوآگاه سازي زنان از توانايي

ي مستقل نشان داد هاثير زيادي داشته است. تحليل همبستگي بين اشتغال و متغيرأت
بين ميزان تحصيالت زنان، ميزان تحصيالت مردان و نگرش كلي مردان خانواده نسبت به 

 دار بوده است.دريافت وام توسط زنان معني
 

 اشتغال، اعتبارات خرد، زنان، زنان روستايي، كردستان. :يكليد واژگان

                                                                                                                
                        Email:hfathi19@yahoo.com، روستايي، دانشگاه بوعلي سيناةعكارشناسي ارشد توس ةآموخت. دانش 1
  .استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا، همدان . 2
  .روستايي دانشگاه بوعلي سينا، همدان ةكارشناسي ارشد  توسع ةآموخت. دانش 3
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 مقدمه 
هاي اخير است كه با ايجاد و هاي مهم فقرزدايي در دهههاي اعتبارات خرد از رهيافتبرنامه

جوامع محلي را تسهيل  ةدرآمد، توسعويژه براي زنان كمههاي در آمدزا بگسترش فعاليت
در كشورهاي فقير آسيايي همچون بنگالدش و هند بوده كه  هاكند، زادگاه اين برنامهمي

 هااين برنامه تدريج در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و صنعتي گسترش يافته است.هب
روش كارايي براي افزايش در آمد خانوارهاي فقير در مناطق حاشيه شهرها و روستاهاست. 

هاي اعتبارات خرد بسيار متنوع و هر كشور بر اساس برنامه ياجرا ةشناسي و نحوروش
اي توسعه هاداشته است. ماهيت اين برنامه هايي در اين برنامههاوريشرايط اجتماعي خود نوآ

گيرندگان فقير ارائه وام، ساير خدمات آموزشي و اجتماعي نيز به وام ةاست و عالوه بر عرض
زنان  روستايي خصوصاً ةسفانه اعتبارات الزم براي ايجاد شغل براي افراد جامعأكنند. متمي

منابع اعتباري زيادي وجود دارند كه به روستائيان وام  ر حال حاضرشود. گرچه دميسختي هب
اي است ها به گونهدهند، ولي اين منابع كافي نيستند و از طرفي هم، قوانين آنو اعتبار مي

توانند از تسهيالت اعتباري اين منابع ميويژه زنان روستايي نهكه بسياري از روستائيان و ب
تواند ميعنوان يك گزينه ). اعتبارات خرد به46: 1375نشاهي،مالي استفاده كنند (جها

 برداري، والزم براي زنان را ايجاد كند و عاملي براي حمايت از واحدهاي كوچك بهره ةسرماي
 افزايش توليدات صنايع روستايي باشد.

 لهأبيان مس
شد كه شامل باميسازي زنان روستايي روستايي، توانمند ةترين عوامل توسعاز مهمكي ي

گيري و اجرا در محيط خانواده و جامعه است. در زنان در مديريت تصميم ةيافتهعملكرد توسع
بنا به  ايران دفتر امور زنان روستاي و عشاير ميهاي دولت جمهوري اسالراستاي سياست

اهميت بهبود اقتصادي كشور از طريق افزايش توليدات صنايع روستايي در مناطق روستايي و 
هاي همچنين رسيدن به عدالت اجتماعي با ايجاد اشتغال و كاهش فقر طرح تشكيل صندوق

صندوق در  8اعتبارات خرد زنان روستاي را ايجاد نموده است و در استان كردستان تعداد 
بانه و سرو آباد تشكيل شده  قروه، دهگالن، سقز، مريوان، كامياران، ي سنندج،هاشهرستان
الي كه اينجا مطرح است ؤكنند. اما سمياهداف فوق را دنبال  و بوده وعض 220شامل است كه

 به توجه اعتبارات تا چه اندازه در بر آوردن اهداف مورد نظر موفق بوده است؟است كه  اين
 روستايي زنان از حمايت و روستايي صنايع توليد براي الزم اعتبارات مينأت جايگاه و اهميت

 فوق موارد به توجه با. است تاالؤس اين به پاسخگويي دنبال به مطالعه اين چه ميزان است؟
 اين ةكننددريافت روستايي زنان ديدگاه از روستايي خرد اعتبارات اثرات ميعل بررسي

 از بااليي درصد، روستاييان كه كردستان استان در ضرورت اين و باشدمي ضروري اعتبارات
 .ستا بيشتر ،دهندمي تشكيل را استان جمعيت

 اهميت و ضرورت 
 در پررنگي نقش از روستايي زنان ،كردستان استان روستايي اقتصاد وضعيت به توجه با 

 ساختار آنان حضور بدون كهطورىبه .برخوردارند و توليدات صنايع روستايي اقتصاد ةعرص
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 ستاييرو زنان خرد اعتبارات صندوق ،اساس اين بر .باشد پايدار تواندنمى خانواده اقتصادى

 يهاپروژه مالي مينأت و روستا اقتصادي هاييفعاليت در زنان مديريت توان منظور افزايشبه
 خانوار درآمد وضعيت بهبود از جمله توليدات صنايع روستايي جهت ،درآمدزا كوچك

 زنان خرد اعتبارات اثرات تا دارد سعي نيز حاضر پژوهش. است شده تشكيل ،روستايي
 هاصندوق اين داراي كه استان يهاشهرستان روستاي 8 ساكن خانوارهاي بين رادر روستايي

 ارتقاء و بهبود جهت در راهكارهايي و داده قرار تحليلو  تجزيه و بررسي مورد ،باشندمي
 ارائه روستايي يهامحيط در افزايش توليدات روستاييبراي فوق  يهاصندوق مثبت اثرات
وي ميزان توليدات صنايع ر ثرات اعتبارات خرد بربررسي ا ،هدف كلي اين تحقيق .دهد

ها، اشتغال زنان آن ةروستايي است. تعيين اثر اعتبارات خرد بر درآمد زنان روستايي و خانواد
 جايگاه اجتماعي زنان روستايي از ديگر اهداف اين مطالعه بود. و روستايي،كاهش فقر

 تحقيق ةپيشين
ي هاتسهيالت اعتباري را به گروه ت خرد در قالب وام وي كه اعتبارايهاترين سازمانمهم از

روستاي بنگالدش، بانك گرامين،  ةت توسعأتوان به هيمي دهند،ميويژه زنان ارائه داوطلب به
موانع اشتغال زنان را به ). 2005، 1پيسشرفت روستايي بنگالدش اشاره كرد (رحمان ةو كميت

ي و فردي شخصيتي تقسيم كرده است. در بخش سه دسته: موانع فرهنگي اجتماعي، اقتصاد
(خانواده و همسر) ميزان تحصيالت همسر و  اجتماعي به نگرش منفي جامعه -موانع فرهنگي

 ).1376كند (نوفل، درصد رقيبان مرد در مقابل زنان اشاره مي
 بر طبيعي يهايرات اقتصادي بحرانثأبا معرفي اعتبارات خرد و ت ،)2003ون (تيسما
 باور به د.كنمي تأكيد آثار بحران بازسازي در خرد اعتبارات نقش بر فقير، خانوارهاي زندگي

 فقير خانوارهاي براي خرد كار و و كسب خانگي مشاغل ايجاد در تواندمي خرد اعتبارات او،
 خرد اعتبارات اقتصادي نقش بر چيز هر از او بيش تأكيد ترتيب، بدين و كند؛ ايفا مهم نقشي

 بر كه عواملي جمله از، كه يافت در خود ةمطالع در) 1386( . رحمانياست بحران مديريت در
 تحصيالت ميزان به توانمي ،دارند مثبتي ثيرأت اشتغال ايجاد و وام دريافت در زنان موفقيت

 زنان توسط وام دريافت به نسبت خانواده مردان كلي نگرش و مردان تحصيالت ميزان، زنان
 كيفيت و كميت آن، تأمين منابع و سرمايه ميزان )1379( همكاران و مي. رزنمود اشاره خود

نگرش  محصوالت، بازار وضعيت تجهيزات، و اوليه مواد به دسترسي چگونگي نيروي انساني،
 زيربنائي منطقه، و رفاهي امكانات صنايع، تمركز عدم و تمركز روستايي، صنايع به نسبت افراد

 را منطقه فرهنگ عمومي وضعيت و موجود، مقررات و قوانين ،دولتي هايسياست و هابرنامه
گرفته از جمله تجربيات صورت .انددانسته روستايي صنايع گسترش و ايجاد بر مؤثر عوامل از

توان به جنبش جهاني بانك روستا در سال اعتبارات خرد در كشورهاي ديگر مي ةدر زمين
سيس بانك گرامين در بنگالدش أمنجر به ت و با آغاز طرح تحقيقاتي دكتر يونس كه 1976

الملي ديگري مانند اكسيون بين ميهاي غير رسسازمان 1980 ةشد، اشاره نمود. در اوايل ده
سيس بانك أي آمريكاي التين اقدام به تهاو فنيكا در جهت از ميان بردن فقر در كشور

فراهم ساختن اعتبارات براي  صنعتي با ةت توسعأروستا كردند. در سريالنكا طرح اعتباري هي
                                                                                                                
1. Rahman 
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و افزايش اشتغال گرديد (نادري مهديي،  هاروستاييان موجب تقويت صنايع كوچك در روستا
 استان روستايي صنايع اقتصادي بررسي"عنوان  با ايمقاله در )1380). صادقي (1381

و  پرداخته دتولي عوامل كل نيز و سرمايه و كار نيروي نهايي وريبهره ةمحاسب به "مازندران
 و نساجي كاني،  صنايع  در كار نيروي نهايي وريبهره ،بررسي مورد ةدور در كه گرفته نتيجه
 وريبهره ميزان كه گرفته نتيجه ،همچنين ت.اس بوده هابخش ساير از ترپايين استان فلزي

 ساير به نسبت سلولزي و شيميايي صنايع در (سرمايه و نيروي كار) توليد عوامل كل
 نزولي روند تقريباً و منفي آن رشد نرخ و بوده بيشتر استان روستايي صنايع هاييربخشز

 كرده استفاده توليد عوامل كل وريبهره ةمحاسب براي كندريك شاخص از ايشان ت.اس داشته
 1020ةاشتغال زنان بر روي يك نمون ةدر تحقيقات خود دربار) 1370( ساروخاني .است

درصد از زنان مورد پژوهش موافق مطلق  5/36نتيجه دست يافت كه نفري از زنان به اين 
 57اند. درصد موافق مشروط اشتغال زنان بوده 3/32درصد مخالف مطلق و  27اشتغال زن، 

درصد  40اند. درصد از زنان موافق اشتغال زنان، دليل خود را كمك اقتصادي به خانه دانسته
 .اندشتغال زن را مطرح نمودهي و انيز داليل رواني، اعتبار اجتماع

 شناسي روش
پيمايش  ت.در اين مقاله از روش تحقيق توصيفي و به صورت پيمايشي استفاده شده اس

ها و عقايد يك جمعيت در مقياس وسيع هزينه جهت كشف ويژگيروشي سريع و نسبتاً كم
شود. مي هاي تحقيق در علوم رفتاري و اجتماعي محسوبترين روشاست و جزو متداول

آوري اطالعات پيمايشي، از نظر نوع جمع ةتحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي، از نظر شيو
خرده  صندوق عضو زنان كلية را آماري پژوهش جامعة ت.ارتباطي اسيتحقيق توصيفي و علّ

منظور دستيابي به اطالعات به. دهندمي نفر تشكيل 210بر مشتمل استان كردستان دهيوام
 ةاساس اهداف، پيشين نامه استفاده شده است. براز تحقيق از مصاحبه و پرسشمورد ني
اي نامهشده، پرسشي انجامهادست آمده از مصاحبههها، فرضيات تحقيق و نتايج بنگاشته

شده در اختيار نامة طراحيگيري، پرسشتنظيم گرديد. براي اطمينان از روايي ابزار اندازه
بانك كشاورزي  ةمطالعات اجتماعي و برخي از كارشناسان خبر ةميننظر در زاساتيد صاحب

قابليت اعتماد،  ةاستان قرار داده شد و اصالحات مورد نياز در آن اعمال گرديد. براي محاسب
االت به صورت بسته و در ؤهاي گوناگوني وجود دارد كه در تحقيق حاضر از آنجا كه سروش

 دهد كه بردست ميي كوچك مقدماتي غالباً نتايجي بهگيراين نمونه، مقياس ليكرت بودند
گيري با حجم ها را اصالح كرد و از بروز اشكاالت عمده در نمونهتوان پرسشنامهاساس آنها مي

بوده است كه نشان از مناسبت  81/0شده معادل زياد جلوگيري نمود. آلفاي كرونباخ محاسبه
ت. پارامترهاي مورد نياز براي فرمول كوكران از ابزار براي بررسي نظرات زنان روستايي اس

برآورد واريانس جامعه، آزمون استخراج شد و پيشپيش ةشده در مرحلي تكميلهانامهپرسش
       ) استفاده شد:1( ةاز فرمول كوكران به شرح رابط
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N       حجم جامعه =n          حجم نمونه =t96/1= 2طمينان قابل قبول (= ضريب ا=t ( 
d             دقت احتمالي مطلوب =S برآورد واريانس متغير مورد نظر= پيش 

نفر محاسبه گرديد. اين تعداد نمونه مجدداً به روش انتساب  210بدين ترتيب حجم نمونه
اده گيري تصادفي سمتناسب براي هر زنان روستايي محاسبه شد. با استفاده از روش نمونه

 صورت مصاحبه حضوري تكميل گرديد. هنامه بپرسش

  هايافته
، انحراف 58/29سال متغير است (ميانگين  57سال تا  18سن روستاييان مورد مطالعه بين 

درصد) از 3/19نفر ( 32تعداد  ،آماري در اين پژوهش ةنفر نمون 151). از مجموع 38/1معيار
 21-30سني  ةدرصد) در دامن 40نفر ( 52تعداد  سال و كمتر، 20سني ةپاسخگويان در دامن

 ةدرصد) در دامن 7/10نفر ( 20سال،  31-40سني  ةدرصد) در دامن 6/28نفر ( 41سال، 
سال قرار دارند. بيشترين  50سني باالي ةدرصد) نيز در دامن 4/1نفر ( 6سال و  41-50سني

) مربوط به گروه 4/1واني (سال و كمترين فرا 21-30درصد) مربوط به گروه سني40فراواني (
نفر)  15درصد از آنان با فراواني (7/10ر است. سطح سواد روستاييان، سال و باالت 50سني

اند. درصد نيز ابتدايي بوده 3/34داراي تحصيالتي در حد خواندن نوشتن و  3/9سواد، بي
درصد داراي تحصيالت  9/12درصد افراد داراي تحصيالت راهنمايي،  6/23 ،همچنين

درصد از آنان با كمترين  3/4درصد پاسخگويان نيز داراي تحصيالت ديپلم و 5دبيرستان، 
 ). 1ند جدول (ا) داراي تحصيالت فوق ديپلم و باالتر بوده91فراواني (

 
 توزيع فراواني زنان روستايي .1جدول 

 ويژگي روستاييان
درصد فراواني  
 ي سنيهاگروه  

3/19  سال 20زير  32
40 52 21-30 

6/28 41 31-40 
7/10 20 41-50 
 و باالتر 51 6 4/1

 سطح تحصيالت  
7/10  سوادبي 17
خواندن و نوشتن 15 3/9
3/34  ابتداي 52
6/23  راهنماي 32
9/12  دبيرستان 19

 ديپلم 9 5
 دانشگاهي 7 3/4
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 ي مصرف وام در منطقههاينهزم
پرداخت اعتبارات خرد كه توسط بانك كشاورزي اعالم گرديده بود، ميزان  ةبا توجه به زمين

ي دامپروري، كشاورزي، باغباني، ماهگيري، خريد وسايل خانه، خريد هامصرف وام در زمينه
ارهاي دستي ي دارويي درمان و بهداشت، خرج تحصيل فرزندان و كهاخوراك و پوشال، خرج

 ) ارائه شده است.2دست آمده در جدول (هخانگي مورد سنجش قرار گرفت. نتايج ب
 

 مصرف وام زنان روستايي ةزمين .2جدول 

 زياد متوسط كم هاگزينه
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

2/12 3/36 5/51  فعاليت شيالت
5/9 1/54 4/36  فعاليت باغباني

7/23 2/34 1/42  دامپروري  فعاليت
5/33 4/51 1/15 فرزندان ي مربوط به تحصيلهاهزينه

4/59 4/34 2/6  ي وسايل خانههاهزينه
3/77 4/19 3/3  خوراك و پوشاك

6/31 1/36 3/32  دارويي درمان و بهداشت
5/44 3/42 2/13  كار خانگي و دستي

 
ي شيالت، باغباني، هامصرف وام مربوط به فعاليت ةترين زمينبيش ،با توجه به جدول باال

ي مربوط به تحصيالت فرزندان، وسايل خانه، مواد دارويي و بهداشتي و هادامپروري، هزينه
 كار خانگي و دستي پرداخت شده است.

 اثر اعتبارات خرد
احساس قوي در  ي؛ ايجادهانتايج تحقيق حاكي از آن است كه اثرات اعتبارات خرد بر متغير

سازي زنان از نفس، آگاهتوانايي انجام كار، افزايش مهارت مديريت زندگي، افزايش اعتماد به
خود، بهبود منزلت زنان در خانواده، افزايش آگاهي اجتماعي، افزايش  ةي بالقوهاتوانايي

ي هامتغيردهد كه از اين ميپذيري، افزايش توان كار گروهي بين زنان و ... نشان مسئوليت
نفس زنان ي افزايش اعتماد بههاثير اعتبارات خرد بر روي متغييرأمورد بررسي بيشترين ت

پذيري زنان روستايي خود و افزايش مسئوليت ةي بالقوهاسازي زنان از تواناييروستايي، آگاه
 اند.ثير را داشتهأبيشترين ت
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 فمختل يهاميزان اثر اعتبارات خرد در زمينه.  3جدول 

ميانگين كمخيليكممتوسطزيادزيادخيلي عامل
 ايرتبه

انحراف 
 معيار

 ةدامن
تغييرات

ايجاد احساس قوي در 
زنان در توانايي انجام 

 كار
9/77 189/2 7/07/0 71/4 62/0 131/0

افزايش مهارت مديريت
154/0 72/0 67/4 7/04/1 4/163/4 1/77 زندگي در زنان
فس نافزايش اعتماد به

156/0 64/0 09/4 1/24/1 7/754/1 3/19 زنان
سازي زنان از آگاه
157/0 74/0 70/4 1/24/1 9/121/2 7/80خود ةي بالقوهاتوانايي

بهبود منزلت زنان در 
186/0 75/0 03/4 9/24/1 9/623/9 9/22 خانواده

افزايش آگاهي 
187/0 87/0 63/4 1/29/2 9/129/2 3/79 اجتماعي زنان

افزايش 
204/0 65/0 18/3 1/2 6/231/675 1/2پذيري زنانمسئوليت

گروهيافزايش توان كار
303/0 62/0 04/2 6/886/8 7/07/0 4/1 بين زنان

فراهم نمودن 
ي براي ايجاد هازمينه

 مشاغل كوچك
7/0 4/14/6 3/691/22 89/1 63/0 333/0

سازي زنان به آگاه
397/0 57/1 95/3 2 2 10616 14ودخ ةي بالقوهاتوانايي

زنان در  ةافزايش انگيز
رسيدن به اهداف 

 زندگي
14 11012 3 1 58/4 89/1 412/0

فرهم نمودن 
يي براي كسب هازمينه

 درآمد توسط زنان
7/30 1/521/126/34/1 42/4 83/1 414/0

ي هاافزايش مهارت
430/0 84/0 95/1 3/846/8 4/15 7/0 اجتماعي زنان

مين رفاه نسبي أت
 /.466 82/1 90/3 7/609/127/54/1 3/19 خانواده زنان
تقويت حس 

472/0 01/2 25/4 6/47/0 6/2815 4/51 نگري بين زنانهآيند
ي هاباال بردن مهارت

550/0 92/1 49/3 7/151/177/501/12 3/4 فردي زنان در توليد
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 خردثيرات اجتماعي و فرهنگي اعتبارات أت
ي اجتماعي و فرهنگي در ده هاشده توسط زنان روستايي در زمينهثير اعتبارات دريافتأت

دهد كه از بين اين ده عامل ميجنبه مورد سنجش قرار گرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان 
انداز در بين زنان، و ايجاد گرايش به اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي، ايجاد گرايش به پس

ثير و عوامل كاهش أبيشترين ت گذاري اقتصادي بين اعضاءي توليدي و سرمايههافعاليت
ي اجتماعي هاتدريجي نابرابري جنسيتي درآمد و بسترسازي اجتماعي جهت پديد آمدن نهاد

 اند.ثير را بر اعتبارات خرد داشتهأكمترين ت
 ثيرات اجتماعي و فرهنگي اعتبارات خردأت .4جدول 

ميانگين اعيعوامل فرهنگي و اجتم
هارتبه

انحراف 
 معيار

ضريب 
اولويتتغييرات

 73/0181/01 03/4 انداز در بين زنانايجاد گرايش به پس
گذاري ي توليدي و سرمايههاايجاد گرايش به فعاليت

 87/0222/02 91/3 اقتصادي بين اعضاء
 93/0244/03 80/3 ي فكري مردمهاافزايش مشاركت

 98/0272/04 59/3 فرهنگي فعاليت زنان ةبازدارندكاهش جو سنتي و 
 01/1325/05 10/3 ي مالي مردمهاافزايش مشاركت

 12/1387/06 89/2ي اجتماعيهابسترسازي اجتماعي جهت پديد آمدن نهاد
 597/07 26/1 11/2 كاهش تدريجي نابرابري جنسيتي درآمد

 وضعيت اشتغال زناني مرتبط با هالفهؤثير اعتبارات خرد بر مأت
ايجاد اشتغال  ،با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي پرداخت اعتبارات خرد به زنان روستايي

ي مرتبط با هالفهؤير اين اعتبارات بر مضعيت اشتغال زنان روستايي است، تأثيا بهبود و
 وضعيت اشتغال زنان مورد بررسي قرار گرفت.

دهد افزايش ميزان توليدات اعضاء ميرد بررسي نشان ي موهالفهؤنتايج همچنين از بين م
داشته است و را ثير أبه ترتيب بيشترين ت هو تقويت توان توليدي اعضاء يا توليد كنند

كمترين  هي افراد شاغل يا توليدكنندهاكيفيت توليدات اعضاء و ارتقاء مهارت ءي ارتقاهالفهؤم
 اند. داشتهرا ثير أت

 ي مرتبط با وضعيت اشتغال زنانهالفهؤرات خرد بر مثير اعتباأت  .5جدول 
ميانگين  هالفهؤم

 هارتبه
انحراف 

 معيار
ضريب 
الويت تغيرات

 1 078/0 251/0 21/3 افزايش ميزان توليدات اعضاء
 2 092/0 279/0 01/3 هكنندتقويت توان توليدي اعضاء يا توليد

 3 107/0 311/0 89/2 تثبيت مشاغل قبلي اعضاي شاغل
 4 135/0 351/0 59/2 شغلي اعضاي شاغل ةكمك به توسع

 5 175/0 372/0 12/2 ءوري شغلي اعضاافزايش بهره
ي افراد شاغل يا هاارتقاء سطح آموزش
 6 323/0 528/0 63/1 كنندهتوليد

 7 353/0 538/0 52/1هي افراد شاغل يا توليد كنندهاارتقاء مهارت
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ميانگين  هالفهؤم
 هارتبه

انحراف 
 معيار

ضريب 
الويت تغيرات

 8 434/0 612/0 41/1 كيفيت توليدات اعضاء ءارتقا

 ارتباط بين اشتغال زنان روستايي و متغيرهاي مستقل
ي مستقل بر متغير وابسته از ضرايب هاثير متغيرأتدر دهد مينتايج آمار استباطي نشان 

همبستگي استفاده شده است.  با توجه به اينكه اشتغال زنان روستايي به عنوان متغير وابسته 
هل، ميزات تحصيالت همسر و نگرش أميزان تحصيالت، وضعيت تي مستقل سن، هاو متغير

 كلي مردان خانواده به دريافت اعتبارات خرد توسط زنان  كه در جدول نشان داده شده است. 
 

 ضرايب همبستگي   .6جدول 

نوع  جنس متغير مستقل
 ضريب

ميزان 
 ضريب

سطح 
 داريمعني

 *032/0 180/0في الندا ايفاصله سن
 *012/0 291/0كرامر V ترتيبي يالتميزان تحص
 **000/0 445/0چوپروفاسمي(چندوجهي) هلأوضعيت ت

 *020/0 138/0في الندا اسمي تعداد افراد خانوار
نگرش مردان به دريافت اعتبارات 

 *051/0 117/0پيرسون ترتيبي توسط زنان

 
 گيري بحث و نتيجه

و  هاسازي برنامهان مورد مطالعه در پيادهبر اساس نتايج تحقيق حاضر، ميزان موفقيت زن
ي خود پس از دريافت وام در حد متوسط است. از ديدگاه زنان روستايي وام دريافتي هاطرح

بر ايجاد احساس قوي در توانايي انجام كار، افزايش مهارت مديريت زندگي، افزايش اعتماد 
بود منزلت زنان در خانواده، افزايش خود، به ةي بالقوهاسازي زنان از توانايينفس، آگاهبه

گروهي بين زنان و ... نشان پذيري، افزايش توان كارآگاهي اجتماعي، افزايش مسئوليت
ي هاثير اعتبارات خرد بر روي متغييرأي مورد بررسي بيشترين تهادهد كه از اين متغيرمي

خود و افزايش  ةي بالقوهاسازي زنان از توانايينفس زنان روستايي، آگاهافزايش اعتماد به
هدف از پرداخت اعتبارات خرد ايجاد اشتغال براي  پذيري زنان روستايي بوده است.مسئوليت

ها دهد اين وامميي مصرف وام در منطقه نشان هاباشد، ولي بررسي زمينهميزنان روستايي 
درمان و هاي دارويي در اموري نظير خريد وسايل خانه، خريد خوراك و پوشاك، خرج

شود كه اين امر ميبهداشت، خرج تحصيل فرزندان و كارهاي دستي و خانگي نيز هزينه 
اند و خود نيز درمانده ةمين نيازهاي اوليأوضعيت بحراني اين افراد است كه از تة دهندنشان

گذاري در ايجاد اشتغال، صرف مخارج روزمره و جاي سرمايههاي دريافتي را بهناچار وام
صندوق با  ةممكن است اجراي پروژ ،با توجه به نتايج تحقيق حاضرنمايند. ميري اضطرا

پيامدهاي اجتماعي مثبت مانند ارتقاء پايگاه اجتماعي، آگاهي و دانش اجتماعي افزايش 
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سطح تحصيالت و كاهش مهاجرت همراه باشد كه به اميد همين دستاورد نيز چه بسا عزم 
تر است. از آنجا كه هرچه ميزان مشاركت فكري و مالي خمسئوالن در انجام اين مهم راس

دستيابي صندوق به اهداف مورد مورد نظر بيشتر خواهد بود،  ،اعضا در صندوق بيشتر باشد
 ءربط زمينه و امكان مشاركت حداكثري اعضاشود كه از سوي مسئوالن ذيميپيشنهاد 

بود هنجارهاي فرهنگي از طريق سازي و بهدورهاي آموزشي جهت فرهنگ ةفراهم شود. ارائ
 رسد. با در نظر گرفتن اين امرميي گروهي براي روستاهاي استان ضروري به نظر هارسانه

 ميزنان بيوه و سرپرست خانواده هستند و حا ،هااين وام ةكنندزنان روستايي دريافت كه
ودن مبلغ اعتبارات گونه اعتبارات تداوم يابد. به علت كم بگردد اينميپيشنهاد  ،ندارند

ي ايجاد اشتغال هاشده در زمينهاندازي يك شغل جديد، اعتبارت پرداختپرداختي براي راه
الزم براي  ةدقيقي مبني بر ميزان سرماي ميشود مطالعات علميموفق نبوده است، پيشنهاد 

ي هاوام ي هر منطقه انجام گيرد و مبلغهاي جديد متناسب با شرايط و موقعيتهاايجاد شغل
 پرداختي بر اساس اين مطالعات باشد.
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 كسب در گياه و گل پرورش آموزشي هايدوره اثربخشي بررسي
 تهران) 8 ةمنطق موردي ة(مطالع بانوان اشتغاليخود مهارت

  1زادهغالمعلي سميه
 2كاظمي ميرزا مجتبي

  چكيده
 ةپاي و شندبامي كشور يك ةتوسع روند در نقش بيشترين و ترينمهم داراي انساني منابع
 در شوند.مي محسوب متعالي عوامل جزء كه دهندمي تشكيل را هاملت ثروت اصلي

 اقتصاد در آن از و دهد توسعه را خود مردم دانش و هامهارت نتواند كه كشوري حقيقت،
 نيمي اينكه وجود با بخشد. هتوسع را ديگري چيز هيچ بود نخواهد قادر بگيرد، كمك ملي

 سطح افزايش در بالقوه توان داري و دهندمي تشكيل زنان را كشورمان انساني نيروي از
 اين از است. ناچيز بسيار جامعه مديريتي مشاغل در آنان حضور هستند، جامعه وريبهره
 افزايش منظوربه درآمد كسب و خوداشتغالي جهت در انزن آموزش ةمقول تا است نياز رو،

 و آموزش مركز گيرد. قرار بررسي مورد جامعه در واال اجتماعي مقام كسب و خانواده رفاه
 گياه و گل رايگان آموزشي ةدور برگزاري به اقدام نيز 8 ةمنطق شهرداري گياه و گل ةمشاور

 نوع از حاضر پژوهش يابند. دست خوداشتغالي به طريق اين از بتوانند زنان تا مودهن
 0/81 كرونباخ= آلفاي كمك با آن پايايي كه است نامهپرسش نيز سنجش ابزار و كاربردي

 زنان، نظر از كه دهدمي ننشا نتايج شد. انجام spss افزارنرم با هاداده تحليل شد. تعيين
 آنان اشتغاليخود مهارت كسب بر را اثر بيشترين كاكتوس پيوند و تكثير آموزشي ةدور

 تا دوم يهااولويت قارچ پرورش و سبزيكاري ورا،آلوئه تكثير آموزشي يهادوره و داشته
 بوده زياد تا متوسط حد در هادوره ةكلي اثربخشي و اندداده اختصاص خود به را چهارم
 و باشدمي زنان اشتغال در مهم عاملي هانهاده ةتهي ةهزين كه گرفت نتيجه توانمي است.

 باشد.مي آنها باالي اثربخشي بر دليل موارد ساير به نسبت كاكتوس بودن هزينهكم
 شود گرفته نظر در زنان براي شهرداري توسط تسهيالتي تا كرد پيشنهاد توانمي ،بنابراين

 گلخانه و خانواده مزرعه عنوانبه ييهازمين و نمايند تهيه پايين قيمت با هانهاده بتوانند تا
 اقدام زايياشتغال و توليد هب كارشناسان نظارت تحت بتوانند تا گيرد قرار آنها اختيار در

 نمايند.
 

 اثربخشي. گياه، و گل زنان، اشتغالي،خود آموزش، :يكليد واژگان

                                                                                                                
)، 8گـل و گيـاه شـهرداري منطقـه      ة. كارشناس ارشد تـرويج و آمـوزش كشـاورزي (كارشـناس مركـز آمـوزش و مشـاور        1

Email:S_gholamalizadeh@yahoo.com                                                                                                       
 رة فضاي سبز، ادا8شهرداري منطقه  2 ة، ميدان هفت حوض، ساختمان شمار8هرداري منطقه . رئيس اداره فضاي سبز ش 2

Email:M_mirzakazemi@yahoo.com                                                                                                          
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  مقدمه
 كه شده بيان انساني نيروي پرورش و آموزش انساني، منابعة توسع اصلي يهازمينه از يكي

 هاآموزش اين باشد.مي الزم امور شدن انجام ربهت براي كه است ييهاآموزش ةكلي شامل
 يهاآموزش مهارتي، يهاآموزش رفتاري، يهاآموزش شغلي، تخصصي يهاآموزش شامل
 در نقش بيشترين و ترينمهم داراي انساني منابع حقيقت، در باشند.مي ... و حركتي -رواني
 هاملت ثروت اصلي ةپاي انساني منابع ).1383 شمي،ها(بني باشندمي كشور يك ةتوسع روند

 متراكم را هاسرمايه توانندمي و شوندمي محسوب متعالي عوامل جزء كه دهندمي تشكيل را
 بسازند را يسياس و اقتصادي اجتماعي، يهاسازمان كنند، برداريبهره طبيعي منابع از سازند،

 و هامهارت نتواند كه كشوري حقيقت، در .(Day, 1998)  بياندازند جلو به را رفاهي ةتوسع و
 هيچ بود نخواهد قادر بگيرد، كمك ملي اقتصاد در آن از و دهد توسعه را خود مردم دانش
 سزاييهب نقش از زنان ميان، اين در ).1383 (حاتمي، بخشد توسعه را ديگري چيز

 تا است نياز پردازند،مي فعاليت و كار به مردان همپاي زنان كه ايجامعه در و برخوردارند
 اثر در آنان ةبالقو يهاتوانايي و استعدادها و گيرد قرار بررسي مورد بيشتر زنان يهاتوانايي
 نيروي از نيمي اينكه وجود با واقع در درآيد. بالفعل صورتبه صحيح يهاهدايت و هاآموزش
 جامعه وريبهره سطح افزايش در بالقوه توان داري و دهندمي تشكيل زنان را جامعه انساني

 اخير هايسال طي در ت.اس ناچيز بسيار جامعه مديريتي مشاغل در آنان حضور هستند،
 (خسروي، است بوده ملي و الملليبين هايسازمان توجه كانون زنان توانمندسازي و توسعه
 اين در جهان سرتاسر در متنوعي و متعدد هايپروژه و هابرنامه اخير ةده دو طي در ).1381
 و خوداشتغالي جهت در زنان آموزش ةمقول تا است نياز رو، اين از است. درآمده اجرا به راستا
 جامعه در واال اجتماعي مقام كسب همچنين و خانواده رفاه افزايش منظور به درآمد كسب
 با 8 ةمنطق شهرداري گياه و گل مشاوره و آموزش مركز رو، اين از گيرد. قرار بررسي مورد
 پرورش (سبزيكاري، گياهان تكثير و نگهداري يهاروش از شهروندان آگاهي ءارتقا هدف
 يهامهارت كسب منظور به ...) و بنساي پرورش آفريقايي، ةبنفش تكثير ورا،آلوئه تكثير قارچ،
 گياه و گل آموزشي رايگان يهادوره اريبرگز به اقدام اشتغالي،خود و گياهان تكثير و توليد
 اشتغالي خود يهامهارت كسب در هادوره اين بخشي اثر ميزان حاضر پژوهش در و نموده
 زايياشتغالدر  را تأثير بيشتري كه آموزشي يهادوره اولويت و گرفته قرار بررسي مورد زنان

 ست.ا شده مشخص داشته
 اجتماعي پيشرفت و تغيير عامل ،هاانسان ةاولي حقوق عنوان به آموزش حاضر، عصر در

 چنان بايد يادگيري شرايط كه معتقدند اجتماعي شناسانروان از بسياري است. شده شناخته
 بپردازد يادگيري و ليتفعا به خود يهاتوانايي اساس بر فراگير هر كه شود سازماندهي

(Buckeley, 2003). آسان هدف با كه شودمي اطالق ييهافعاليت به آموزش حقيقت، در 
 به يادگيرنده چند يا يك و او بين و شودمي ريزيطرح آموزشگر، سوي از يادگيري ساختن
 در افزونروز و سريع تحوالت ايجاد .)1383 ي،(مشاعر يابدمي جريان متقابل كنش صورت
 از يكي و باشد داشته ايپيچيده حال عين رد و متفاوت نقش آموزش تا شده باعث جوامع
ة شيو اساس بر محورفراگير آموزش است. محورفراگير آموزش ،آموزشي يهاروش
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 اين در يادگيري، فرايند در كردن درگير براي است تعهدي گرييلتسه باشد.مي گريتسهيل
 و جوليس ).1390 (هاشمي، است متن و محتوا سبز، فضاي و تمركز ةنقط يادگيرنده حالت

 از استقبال عامل تواندمي آموزشي و انگيزش عوامل تركيب كه معتقدند )2004( ويل
 افراد به امروز جامعه نياز دليل به معتقدند )1998( بردالي و آرگلد باشد. آموزشي يهاروش

 پيش از بيش تدريس يهاروش از استفاده و تدريس يهاروش تغيير ضرورت خالق، و متفكر
  ).1390 (شهرستاني، شودمي احساس جامعه در

  شناسيروش
 اثربخشي افزايش جهت در توانمي را آن نتايج زيرا است، كاربردي نوع از ضرحا پژوهش

 منظور به 8 منطقه شهرداري گياه و گل ةمشاور و آموزش مركز آموزشي يهادوره
 آوريجمع نامهپرسش ابزار با هاداده كه آنجا از و گرفت كارهب زنان براي زايياشتغال

 اين آموزشي خدمات از مندبهره بانوان ةكلي آماري، ةجامع است. پيمايشي نوع از شوند،مي
 نامهپرسش است. شده تعيين نفر 100 مورگان جدول اساس بر نمونه حجم و باشندمي مركز
 ياهدوره اثربخشي به نسبت زنان اهديدگ بررسي .2 و فردي يهاويژگي .1بخش: دو شامل

 با آن پايايي و فن اساتيد كمك با آن روايي كه آنان، خوداشتغالي توانايي افزايش در آموزشي
 spss افزارنرم كمك با هاداده تحليل و است شده تعيين 0/81 كرونباخ آلفاي ضريب كمك
 است. شده انجام 16 ةنسخ

  هايافته
 زنان تحصيالت سطح
 و هستند ديپلم تحصيلي مدرك داراي درصد) 44( زنان اكثر كه دهدمي نشان هابررسي
 بر همچنين، است. شده داده نشان 1 ةشمار جدول در اولويت ترتيب به آنها تحصيالت ميزان
 است. ديپلم فوق و ديپلم حد در افراد تحصيالت سطح يانگينم آمده، دستهب نتايج اساس

 
 شهروندان تحصيالت .1 جدول

 تحصيالتاولويتدرصدفراواني تحصيالت
 ديپلم 1 5 5 بيسواد

 ديپلم زير 2 20 20 ديپلم زير
 ديپلم فوق 3 44 44 ديپلم

 و ليسانس 4 17 17 ديپلم فوق
 باالتر

 و ليسانس
 بيسواد 5 14 14 االترب

   100 100 مجموع
 3/15 ميانگين: *               



 انداز پژوهش                                              اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

101 

 گياه و گل ةمشاور و آموزش مركز با زنان آشنايي ةنحو
 طريق از درصد)30( بيشتر مركز اين با زنان آشنايي ةنحو كه دهدمي نشان هابررسي

 از پس و شدهمي نصب منطقه سطح مختلف بوستان در مركز توسط كه بوده پالكاردهايي
 مركز با آشنايي است. داده اختصاص خود به را اولويت بيشتري مركز تبليغاتي يهاتراكت آن،

 و است دهدا اختصاص خود به را سوم اولويت درصد) 26( نيز اطرافيان و دوستان طريق از
 شهروندان به پيامك صورت به مركز اخبار ارسال و محله همشهري روزنامه در تبليغات
 گرفتند. قرار آخر اولويت دو در نيز 8 منطقه

 
 گياه و گل ةمشاور و آموزش مركز با زنان آشنايي ةنحو .2 جدول

 آشنايي وهنحاولويتدرصدفراواني آشنايي ةنحو
 پالكارد 1 30 30 پالكارد

 تراكت 2 12 12محله همشهري ةروزنام
 اطرافيان و دوستان 3 26 26 اطرافيان و دوستان

محله همشهري ةروزنام 4 4 4 پيامك
 پيامك 5 28 28 تراكت
   100 100 مجموع

 

 آموزشي يهادوره اثربخشي
 و آموزش مركز به كنندهمراجعه زنان اكثر كه دهدمي نشان پژوهش از حاصل يهايافته

مي متوسط حد رادر مركز اين آموزشي يهادوره بخشي اثر درصد)، 48( گياه و گل ةمشاور
 حد در زنان نظر از آموزشي يهاكالس اثربخشي ميانگين كه است حالي در اين و دانند

 است. شده تعيين زياد تا متوسط
 

 زنان ديدگاه از آموزشي يهادوره اثربخشي . 3 جدول
درصدفراوانياثربخشي

 23 23 كم
 48 48 متوسط

 29 29 زياد
 100 100 مجموع

 2/06 ميانگين= *

 آموزشي يهادوره عناوين
 آنان از كمي درصد و باشدمي لوبمط آموزشي يهادوره عناوين درصد) 48( زنان اكثر نظر از
  اند.كرده بيان تكراري را عناوين اين درصد) 12(
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 آموزشي يهادوره عناوين به نسبت شهروندان ديدگاه .4 جدول

 درصد فراواني عناوين
 12 12 تكراري

 40 40 كم
 48 48 مطلوب
 100 100 مجموع

  آموزشي يهادوره ساعات و جلسات تعداد
 هاكالس ساعات و جلسات تعداد درصد) 57( زنان از نيمي از بيش كه دهدمي نشان هايافته

 هاكالس ساعات و جلسات تعداد زنان، يهاپاسخ ميانگين اساس بر و دانندمي خوب حد در را
 باشد.مي زياد تا خوب حد در
 

 آموزشي يهادوره ساعات و جلسات تعداد به نسبت زنان ديدگاه .5 جدول
 ساعات و جلسات تعداد

 درصد فراواني هاكالس
 20 20 كم

 57 57 خوب
 23 23 زياد

 100 100 مجموع
 2/03 ميانگين= *

 كاريسبزي آموزشي ةدور بخشي اثر
 حد تا كاريسبزي آموزشي ةدور درصد) 76( زنان اكثر نظر از كه است آن از حاكي هابررسي
 زنان پاسخ ميانگين كه است حالي در امر اين و كرده كمك آنان خوداشتغالي به زيادي
 است. زياد تا متوسط حد در دوره اين اثربخشي ةدهندنشان

 
 كاريسبزي آموزشي ةدور اثربخشي .6 جدول
تجمعي درصددرصدفراوانيدوره اثربخشي
 76 76 76 زياد

 88 12 12 متوسط
 99 11 11 كم

 100 1 1 وجه هيچ به
  100 100 جمع

 3/63 ميانگين= * 
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 منزل در صدفي قارچ پرورش آموزشي ةدور بخشي اثر
 در را آموزشي ةدور چنين ربخشياث درصد) 53( زنان از نيمي از بيش 7 جدول به توجه با

 ارزيابي كم حد در را دوره اثربخشي درصد) 4( آنان از كمي جمعيت و دانندمي زياد حد
 ةدور زياد تا متوسط اثربخشي ةدهندنشان زنان يهاپاسخ ميانگين ،همچنين اند.كرده

 است. بوده آنان داشتغاليخو در صدفي قارچ پرورش آموزشي
 

 منزل در صدفي قارچ پرورش آموزشية دور اثربخشي .7 جدول
 تجمعي درصد درصد فراواني دوره اثربخشي
 53 53 53 زياد

 95 42 42 متوسط
 99 4 4 كم

 100 1 1 وجه هيچ به
  100 100 جمع

 3/47 ميانگين= *

 منزل در ورا آلوئه تكثير و پرورش آموزشي ةدور بخشي اثر
 تكثير و پرورش آموزشي ةدور درصد) 85( زنان چهارمسه از بيش است آن از حاكي نتايج
 نيز آنان يهاپاسخ ميانگين و دانندمي ثرؤم خوداشتغالي ةمقول در زيادي حد تا را وراآلوئه
 باشد.مي زياد تا متوسط حد در دوره اين اثربخشي ةدهندنشان

 
 منزل در وراآلوئه تكثير و پرورش آموزشي ةدور اثربخشي .8 جدول

 تجمعي درصد درصد فراواني دوره اثربخشي
 85 85 85 زياد

 97 12 12 متوسط
 100 3 3 كم

 100 0 0 وجه هيچ به
  100 100 جمع

 3/72 ميانگين= *

 منزل در كاكتوس پيوند و تكثير آموزشي ةدور خشيب اثر
 آموزشي ةدور در شركت طريق از درصد) 78( زنان اكثر كه دهدمي نشان پژوهش يهايافته
 از حاكي نيز آنان يهاپاسخ ميانگين و انديافته دست خوداشتغالي به كاكتوس پيوند و تكثير

 است. بوده دوره اين زياد تا متوسط اثربخشي
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 منزل در كاكتوس پيوند و تكثير آموزشي ةدور اثربخشي .9 جدول

تجمعي درصددرصدفراوانيدوره اثربخشي
 78 78 78 زياد

 96 18 18 متوسط
 99 3 3 كم

 100 1 1 وجه هيچ به
  100 100 جمع

 3/73 ميانگين= *

 زنان خوداشتغالي مهارت بر آموزشي يهادوره خشياثرب اولويت
 و آموزش مركز آموزشي يهادوره در كنندهشركت زنان نظر از كه است آن از حاكي هابررسي
 آنان خوداشتغالي مهارت بر را اثر بيشترين كاكتوس پيوند و تكثير دوره گياه، و گل ةمشاور
 خود به را اولويت كمترين هادوره ساير ميان در نيز منزل در صدفي قارچ پرورش و داشته

 است. شده آورده 10 جدول در نيز هادوره ساير اولويت است. داده اختصاص
 

 آموزشي يهادوره اولويت . 10 جدول
ميانگين دورهاولويت

 3/73كاكتوس پيوند و تكثير 1
 3/72 وراآلوئه تكثير 2
 3/63 كاريسبزي 3
 3/47 صدفي قارچ پرورش 4

  گيرينتيجه و بحث
 سوي از شدهارائه يهاآموزش ةكلي كه گرفت نتيجه توانمي شدهانجام يهابررسي به توجه با

 هادوره در كنندهشركت زنان نظر از 8 منطقه شهرداري گياه و گل ةمشاور و آموزش مركز
 آموزشي ةدور است. شده خوداشتغالي ةزمين در آنان يهامهارت افزايش باعث و بوده اثربخش

 را امر اين دليل و داشته زنان خوداشتغالي بر را اثرگذاري بيشترين كاكتوس پيوند و تكثير
 ويل و جوليس داد. نسبت موارد ساير مقابل در آن يهانهاده تهيه ترايينپ ةهزين به توانمي

 يهاروش از استقبال عامل تواندمي آموزشي و انگيزش عوامل تركيب كه معتقدند )2004(
 از تواندمي ترسانآ محصول توليد مقابل، در و هانهاده بودن هزينهكم بنابراين، باشد. آموزشي

 قارچ پرورش آموزشي ةدور طرفي، از آيد. حساب به بانوان فعاليت براي انگيزشي عوامل
 ساير به نسبت اما است بوده زياد تا متوسط اثربخشي داراي اينكه رغمعلي منزل در صدفي

 آن در توانمي را امر اين دليل و است بوده رداربرخو اثربخشي كمترين از آموزشي، يهادوره
 و مراقبت نيازمند و دارد نياز موارد ساير به نسبت بيشتري فضاي به قارچ توليد كه دانست

 زنان براي ثرؤم آموزشي يهادوره از نيز وراآلوئه تكثير و پرورش باشد.مي روزانه رسيدگي
 امروزه طرفي، از و است صرفهبه مقرون و آسان بسيار گياه اين تكثير ةطريق زيرا است. بوده
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 محصول اين آسايمعجزه اثرات و است يافته افزايش ما كشور در محصولي چنين براي تقاضا
 توليد نظر از تا كندمي كمك زنان هب نيز كاريسبزي آموزشي ةدور نيست. پوشيده كسي بر

 را آن بيشتر محصول توليد صورت در و يابند دست خودكفايي به خانوار نياز مورد سبزيجات
 كنند. عرضه خود اطرافيان ساير به

 در زنان ةالقوب توان كارگيريهب و آموزشي يهادوره كارايي بيشتر هرچه افزايش منظوربه
 كرد: پيشنهاد را ذيل موارد توانمي خودكفايي به دستيابي و خوداشتغالي جهت
 زنان اجتماعي و اقتصادي شرايط با متناسب و متنوع آموزشي يهادوره برگزاري �

 .آموزشي يهاكالس در كنندهشركت
 توانندمي و اندكرده كسب مهارت خاصي ةزمين در كه داوطلبي بانوان از دعوت �

 .دهند قرار شهروندان ساير اختيار در عملي صورت به را خود تجريبات
 تشويق منظوربه گياهان پرورش و توليد ةزمين در كارآفرين و فعال بانوان از تقدير �

 .خوداشتغالي به اقدام جهت بانوان ساير
 قصد كه بانواني از دسته آن جهت شهرداري توسط ترماسب قيمت با ييهانهاده ةهيت �

 .دارند را زايياشتغال منظور به توليد
 بانوان براي شهرداري توسط گلخانه يا و خانواده مزرعه عنوانبه ييهازمينه ةتهي �

 .محصول توليد جهت متقاضي
 توليدي محصوالت ةعرض منظوربه شهرداري توسط ايدوره محلي زارهايبا برپايي �

 .بانوان

 منابع 
 در مـردم  مشـاركت  بر موجود موانع و راهكارها شناخت و بررسي ).1388( ر ع. اعاليي، امير

 ،79 ةشـمار  نهـم،  لسا سبز، پيام ةماهنام شهروندان. ديدگاه از شهري يهازباله بازيافت
 .32 -39 ةصفح

 المللـي، بـين  ةنشـري  سـبز.  فضاي ةتوسع در مردمي مشاركت نقش ).1384( ي منش، ايران
 .14 -16 ةصفح ،13 و 12 ةشمار چهارم، سال محيط، سيماي مهندسي و فني

 پيـام  ةنامماه انسان. رواني و فيزيكي متسال روي بر طبيعي مناظر تأثير ).1384( ش باالپور،
 .50-52 ةصفح ،50 ةشمار پنجم، سال سبز،

 .35-40 ةصفح سبز، فضاي ةنامويژه خانگي. سبز فضاي ةتوسع ).1383( ح شمي،هابني
ة صفح سبز، يفضا ةنامويژه سبز. فضاي نگهداري و حفظ در مردم نقش ).1383( م حاتمي،
44- 42. 
 سـبز،  فضـاي  ةمجلـ  انسان. روان بر آن تأثير و سبز فضاي اهميت ).1382( م نخعي، حسين

 .70-77ة صفح ،5 جلد
 شـهري.  يهـا محـيط  يهـا استرس كاهش در سبز فضاي حياتي نقش ).1381( م خسروي،

 .16-18 ةصفح ،5 ةشمار دوم، سال زيست، محيط
 سـبز،  پيـام ة نامـ مـاه  اسالم. ديدگاه از طبيعت و انسان نيايشي ةرابط ).1388( م نژاد، خليل

 .40 -44 ةصفح ،79 ةشمار نهم، سال
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 و تفريحـي  يهـا فعاليـت  بـر  زندگي محيط در سبز فضاي وجود تأثير ).1382( ا وريس، دي

 .11 -15 صص ،20 ةشمار سوم، سال سبز، پيام ةمجل توسعه. هگرو ترجمه: سالمتي.
 كشـاورزي  مهندسـي  فني، ايمشاوره خدمات يهاشركت ثرؤم نقش ).1390( ح شهرستاني،

 مهندسي نظام ةنامفصل طبيعي. منابع و كشاورزي آموزش و ترويج خدمات گسترش در
 .50 -58 ةصفح ،ةشمار هشتم، سال طبيعي، منابع و كشاورزي

 طبيعـي.  منـابع  مـديريت  در مـردم  ترويجي -آموزشي نيازهاي بررسي ).1383( م مشاعري،
 -44 ةصفح پنجم، ةشمار دوم، سال طبيعي، منابع و كشاورزي مهندسي نظام ةنامفصل

37. 
 پژوهشـي،  آموزشي، ةنامماه سبز. فضاي نگهداري به استراتژيك نگرشي ).1390( م هاشمي،

 .7 -11 ةصفح ،91 -92 ةشمار سبز. پيام رسانياطالع و تحليلي
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اشتغالي زنان بررسي اثرات تسهيالت مشاغل خانگي بر خود
 اي خواهران رشتموردي: مركز فني و حرفه ةمطالع

  1زينب صفرپور بهداني
  2آزاده قرباني واقعي

 چكيده 
الزم را  ةتواند سرمايميعنوان يك گزينه اعتبارات خرد در قالب تسهيالت مشاغل خانگي به

هاي ، ايجاد فرصتعاملي براي حمايت از افراد پشتيبان ،ينبراي زنان ايجاد كند. همچن
تعميم عدالت اجتماعي باشد. با توجه  ،شغلي براي نيروي كار عظيم زنان جامعه و در نهايت

حاضر با هدف بررسي اثرات اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده و  ةمطالع ،به اين امر
باشد كه مينفر از زناني  100ماري اين پژوهش آ ةجامع اشتغالي زنان انجام گرديد.خود

تكميل و  ةناماند. تعداد پرسشماه از تسهيالت مشاغل خانگي استفاده كرده 18طي 
نياز تحقيق از منظور دستيابي به اطالعات موردنسخه بوده و  به 92آوري شده جمع

رد نظر در اختيار مو ةناممحقق استفاده شد. براي اطمينان از روايي، پرسش ةنامپرسش
االت به صورت ؤنظر قرار گرفت و اصالحات مورد نظر در آن اعمال گرديد. ساساتيد صاحب

پايايي  ةمنظور محاسببسته در مقياس ليكرت بوده است. از ضريب آلفاي كرونباخ به
باشد. در تجزيه ميصورت پيمايشي هنامه استفاده شد. اين تحقيق از نوع توصيفي و بپرسش

فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) هاي آماري توصيفي (از روش هاحليل دادهو ت
توجه به نوع مقياس بامنظور آزمون همبستگي ميان متغيرهاي مورد مطالعه استفاده شد. به

ي تحقيق از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج تحليل بيانگر اين هامتغير
ثير را در تثبيت شغل قبلي أاشتغال بيشترين ت ةشده در زمينداختبود كه تسهيالت پر

ثير را در أوام داشته و بيانگر اين امر بود كه اين تسهيالت بيشترين ت ةكنندزنان دريافت
تحليل همبستگي بين اشتغال و  .باالبردن اعتماد گروهي در بين زنان داشته است ةزمين

ميزان تحصيالت زنان، ميزان تحصيالت مردان و متغيرهاي مستقل نشان داد كه  ميان 
 ةرابط 01/0نگرش كلي مردان خانواده نسبت به دريافت وام توسط زنان خود در سطح 

 داري وجود دارد. معنا
  

 اشتغال، تسهيالت مشاغل خانگي ،زنان.  :يكليد واژگان
  

 

                                                                                                                
 Email:m4edu@gilantvto.ir   اي خواهران رشت، كارشناسي زبان و ادبيات فارسي،. رئيس مركز  آموزش فني و حرفه1
ندسي صنايع چوب و كاغذ، مركز آموزش فني اي خواهران رشت، كارشناسي ارشد مه. كارشناس مركز آموزش فني و حرفه2

                                                                           Email:ghorbani.azade@gmail.comاي خواهران رشت، و حرفه
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  مقدمه 
ي در خصوص مسائلي مانند توسعه يك مفهوم ارزشي است كه هدف آن ارتقاء كيفيت زندگ

بهداشت، آموزش، رفاه، آزادي، حق بيان و حقوق مختلف است. اما يكي از ابعاد توسعه، 
انساني  ةتوجه همگان را به خود معطوف داشته است. در توسع انساني است كه اخيراً ةتوسع

اين راستا. شود، نه ابزاري در ميتكيه  ميعنوان كليدي براي مشاركت مردبر عنصر انسان به
 زنان به سختي يا اصالً سفانه تسهيالت الزم براي ايجاد شغل براي افراد جامعه خصوصاًأمت

منابع اعتباري زيادي وجود دارند كه به زنان وام و  ،گرچه در حال حاضر شود.ميتهيه ن
ت كه اي اسگونهدهند، ولي اين منابع كافي نيستند و از طرفي هم، قوانين آنها بهمياعتباري 

 (جهانشاهي، توانند از تسهيالت اعتباري اين منابع مالي استفاده كنند.ميبسياري از زنان ن
ي هاعنوان راهكاري براي فائق آمدن بر فقر در مورد گروه) تسهيالت مشاغل خانگي به1375

اعتبارات خرد در قالب تسهيالت مشاغل خانگي  .شودميدر حاشيه قرار گرفته در نظر گرفته 
الزم را براي زنان ايجاد كند عاملي براي حمايت از  افراد  ةتواند سرمايميعنوان يك گزينه به

تعميم عدالت  ي شغلي براي نيروي كار عظيم زنان جامعه و نهايتاًهاپشتيبان، ايجاد فرصت
نهادهاي مختلفي همچون وزارت جهاد  مياجتماعي باشد. در كشور ما نيز بعد از انقالب اسال

امداد امام خميني(ره) اقدام به تشكيل صندوق اعتباري  ةرزي، بانك كشاورزي و كميتكشاو
        اند.به اين نام و يا پرداخت اعتباراتي تحت عنوان اعتبارات خرد نموده

 تحقيق  ةپيشين
و كيفي اشتغال مي ي كهابررسي جنبه"دكتراي خود با عنوان  ةخديجه سفيري در رسال

بخشي از مسائل و مشكالت اشتغال زنان را حاصل موانع  "اقتصادي ةبا توسع آن ةزنان و رابط
اي دانسته و بخشي را معلول موانع غير توسعه -گرددميكه به ساختار كشورها باز  -ايتوسعه

توان نام برد. مياجتماعي و فرهنگي را  -اي، موانع اقتصاديداند. از جمله موانع توسعهمي
 ). 1373(سفيري، 

اجتماعي، اقتصادي و  -دات نوفل موانع اشتغال زنان را به سه دسته: موانع فرهنگيسا
اجتماعي به نگرش منفي  -شخصيتي تقسيم كرده است. در بخش موانع فرهنگي -فردي

جامعه (خانواده و همسر) ميزان تحصيالت همسر  و درصد رقيبان مرد در مقابل زنان اشاره 
 ةاشتغال زنان بر روي يك نمون ةر تحقيقات خود دربار). ساروخاني د1376،كند(نوفلمي

درصد از زنان مورد پژوهش موافق  5/36نفري از زنان به اين نتيجه دست يافت كه  1020
درصد موافق مشروط اشتغال زنان  3/32درصد مخالف مطلق و  27مطلق اشتغال زن، 

 مك اقتصادي به خانه دانستند.درصد از زنان موافق اشتغال زنان، دليل خود را ك 57اند. بوده
 ). 1370 (ساروخاني، اعتبار اجتماعي و اشتغال زن را مطرح نمودند درصد نيز داليل رواني،40

توان به اين نتيجه رسيد كه مياشتغال زنان  ةشده در زمينپس از بررسي تحقيقات انجام
هاي كرسيباوري زنان در مورد حضور يا عدم حضور آنان در مشاغل مديريتي، خود

ي مختلف فني و مهندسي و اعتقاد به تناسب يا عدم تناسب بعضي از هانمايندگي، رشته
حضور كمرنگ يا پررنگ آنها در  ةكنندتواند تبيينميمشاغل براي زنان و بعضي براي مردان 
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هاي فرهنگي رايج در كشور ما از جمله عوامل اصلي ها گردد. از طرفي نگرشفعاليت
اشتغال زنان  ةكه دامنطوريبه ،باشدميهاي اجتماعي ـ اقتصادي نان از فعاليتگيري زكناره

تر بوده و زنان هر شغلي را با توجه به فرهنگ جامعه و رسالت نسبت به مردان محدود
هاي فرهنگي رايج در كشور ما عامل اصلي توانند انتخاب كنند. نگرشميخانوادگي خويش ن

هنوز در بين زنان اين  ،لذا .اقتصادي شده است –هاي اجتماعي گيري زنان از فعاليتكناره
(غالمي،  دوم هستند ةاحساس باقي مانده كه آنان داراي موقعيت اجتماعي و اقتصادي درج

1380(.  
تواند مشاركت زنان را در جامعه تقويت ميتغيير ديدگاه فرهنگي نسبت به اشتغال زنان 

ه سبب عوامل اجتماعي و فرهنگي در مقايسه با زنان ب ،). همچنين1380(حسيني، كند
 )1390جاه و قرباني، اجتماعي كمتري برخوردارند (رفعت ةمردان از سرماي

دهند كه عوامل اجتماعي فرهنگي بر عامل اقتصادي غلبه دارند و در ميتحقيقات نشان 
 ي جنسيتي وهاهاي گذشته حاكميت فرهنگ سنتي، تقسيم كار مبني بر نقشطي سال

پدرساالري حاكم بر خانواده از جمله موانع مشاركت زنان در ساخت خانواده به حساب  ةروحي
 ). 1375(شهبازي،  آيدمي

منزلت زنان از جمله اشتغال آنان معلول شرايط و تحوالت فرهنگي،  صعود و نزول مقام و
 ). 1389(بني فاطمه و مهبد،  ديني، اجتماعي و اقتصادي جوامع است

ي فرهنگي، اجتماعي الزم جهت هاهاي اشتغال بانوان بايد زمينهد فرصتبراي ايجا
 ). 1375(خداپرست،  پذيرش اجتماعي آن فراهم شود
شده حاكي از آن است كه اگر به زنان نيز مانند مردان فرصت مطالعات و تحقيقات انجام

توانند به ميگردد،  ي آنها به نحو مناسب استفادههاالزم داده شود و از توانمندي و شايستگي
 يي همانند مردان دست يافته و امكان رشد فردي و اجتماعي پيدا نمايندهاموقعيت
 ).1380زاده، (حسن

 له و اهداف أبيان مس
شده تا چه ميزان در بر شود اين است كه اعتبارات پرداختميالي كه در اين زمينه مطرح ؤس

جه به اهميت و جايگاه اعتبارات الزم براي آوردن اهداف مورد نظر موفق بوده است؟ با تو
ال است، هدف كلي ؤايجاد اشتغال و حمايت از زنان، اين مطالعه به دنبال پاسخگويي اين س

اين تحقيق بررسي اثرات تسهيالت مشاغل خانگي بر روي خود اشتغالي زنان و جايگاه آن در 
 خانواده است.

 شناسي روش
آماري  ةيفي و به صورت پيمايشي استفاده شده است. جامعاز روش تحقيق توص ،در اين مقاله
ماه از تسهيالت مشاغل خانگي استفاده  18كه طي  باشدمينفر از زناني  100اين پژوهش

منظور دستيابي به نسخه بوده و به 92آوري شده تكميل و جمع ةناماند. تعداد پرسشكرده
فاده شد. براي اطمينان از روائي، محقق است ةناماطالعات مورد نياز تحقيق از پرسش

مطالعات اجتماعي و برخي از  ةنظر در زمينمورد نظر در اختيار اساتيد صاحب ةنامپرسش
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و اصالحات مورد نياز در آن اعمال گرديد. در  مشاغل خانگي قرار داده شد ةكارشناسان خبر

دند، از ضريب آلفاي االت به صورت بسته و در مقياس ليكرت بوؤاز آنجا كه س ،پژوهش حاضر
آلفاي كرونباخ با استفاده  بةنامه استفاده شد. محاسپايايي پرسش ةمنظور محاسبكرونباخ به

دست آمد. درصد به 82نامه االت پرسشؤاين ضريب براي كل س انجام شد و spss افزاراز نرم
، نسبت به هانامهپس از تعيين ضريب مذكور و كسب اطمينان از باال بودن پايايي پرسش

ي آماري توصيفي (فراواني، هااز روش هااقدام شد. در تجزيه و تحليل داده هاتكميل آن
منظور آزمون همبستگي بين متغيرهاي مورد ) استفاده شد. بهدرصد، ميانگين و انحراف معيار

مطالعه با توجه به نوع مقياس متغيرهاي تطبيق از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده 
 ت. اس

  هايافته
نامه به بررسي مشخصات فردي آنان اختصاص داده شده بود كه االت پرسشؤتعدادي از س

، وضعيت فعاليت قبل و هل، تعداد افراد خانوارأعبارتند از: سن، ميزان تحصيالت، وضعيت ت
سني  ةگردد. محدودميارائه  هاي مربوط به اين ويژگيهابعد از دريافت وام كه يافته

 . استسال  34سال و ميانگين سني آن  45تا  25گويان در اين تحقيق بين پاسخ
نفر داراي مدرك سوم  32نفر پاسخگويان  92ميزان تحصيالت: در اين تحقيق از ميان 

 نفر داراي مدرك كارداني هستند. 9نفر ديپلم و  51راهنمايي 
 17/2همسر نفر بي 2هل بيانگر آن است كه أهل: توزيع پاسخگويان بر اساس تأوضعيت ت

نفر داراي همسر  76 (بر اثر طالق) درصد 26/3همسر نفر بي 3(بر اثر فوت همسر)  درصد
 باشند. ميدرصد هم مجرد  95/11نفر  11درصد و  6/82

دهد كه ميوضعيت فعاليت همسر: بررسي وضعيت همسران زنان داراي همسر نشان 
 درصد) هستند. 88ا جزء اقشار كم درآمد (درصد) ي 12همسران اين زنان يا بيكار بوده (
نفر است. كمترين فراواني مربوط به  2/4خانوار پاسخگويان  تعدادخانوار: ميانگين تعداد

 4و بيشترين تعداد افراد خانوار مربوط به خانوارهاي  4نفري با فراواني  6و  2خانوار  دتعدا
 دهد. ميرا تشكيل درصد پاسخگويان  1/39باشد كه مي 36نفري با فراواني 

آمد توسط زنان مورد انداز بخشي از درطه با تمايل به پسبانداز: در راتمايل به پس
انداز بخشي از درآمد خود تمايل درصد به پس 80 دهدميدست آمده نشان ، نتايج بهمطالعه

ز بخشي از اندارغم تمايل به پسدرصد تمايلي نسبت به اين كار ندارند. علي 20دارند و تنها 
انداز اند سال گذشته مبلغي را پسنفر ابراز نموده 3درآمد توسط اغلب پاسخگويان تنها 

 اند.اندازي نشدهگونه پساند به علت كمبود درآمد قادر به هيچو بقيه گفته اندنموده
خانوار در يك ماه از طريق يك پرسش با  ةخانوار در ماه: متوسط هزين ةمتوسط هزين

 ةدهد ميانگين هزينميدست آمده نشان بتي مورد سنجش قرار گرفت. نتايج بهمقياس نس
هزار تومان در  150هزار تومان است. كمترين مبلغ ذكر شده  200خانوار طي يك ماه مبلغ 

باشد. بيشترين فراواني مربوط به ميهزار تومان در ماه  500ماه و بيشترين مبلغ ذكر شده 
 نفر است. 27اه با فراواني هزار تومان در م 230مبلغ 
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اشتغال:  با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي تسهيالت  ةهاي دريافتي در زمينتاثير وام
 ةثير اين اعتبارات در زمينأمشاغل خانگي ايجاد اشتغال يا كمك به حفظ شغل قبلي است، ت

تبارات از ديدگاه اع ةكنندايجاد يا حفظ مشاغل به صورت گروهي يا فردي توسط زنان دريافت
 ارائه شده است. 1دست آمده در جدول هنتايج ب ةاين افراد مورد سنجش قرار گرفت. خالص

 
 تسهيالت مشاغل خانگي ةكننداشتغال از ديدگاه زنان دريافت ةهاي دريافتي در زمينثير وامأت .1جدول 
رصدد زيادمتوسط درصدكم  درصد اشتغال ةهاي دريافتي در زمينثير وامأت

 تنهايي گيرنده بهزنان وام
 7/61 3/21 17 اندشغل قبلي را ادامه داده

 گيرنده هريك به تنهايي زنان وام
 6/24 4/22 53 اندشغل جديدي ايجاد كرده

 گيرنده به شكل گروهي زنان وام
 0 8/39 2/60 اندشغل قبلي را ادامه داده

 رنده به شكل گروهي يزنان وام گ
 0 2/18 8/81 اندجاد كردهشغل جديدي اي

 
اشتغال  ةشده در زمينطور كه در جدول باال مشخص شده است، تسهيالت پرداختهمان

وام به تنهايي داشته  ةكنندشغل قبلي توسط زنان دريافت ةادام ةثير را در زمينأبيشترين ت
بارات اعت. تنهايي در مرتبه بعدي قرار داشته استجديد به لايجاد شغ ،است. همچنين

ايجاد شغل جديد توسط زنان به شكل گروهي داشته  ةثير را در زمينأشده كمترين تپرداخت
 است.

دريافت تسهيالت مشاغل خانگي: با توجه  ةاهي و دخالت مردان در زمينآگنقش ميزان 
به اينكه تسهيالت مشاغل خانگي به زنان پرداخت شده و ديدگاه و همكاري مردان خانواده 

وام نسبت به اين امر مورد  ةكنندثر باشد، ديدگاه زنان دريافتؤتواند ممينه در اين زمي
ال كه آيا مردان ؤدر پاسخ به اين س .دهدميآمده نشان دستبررسي قرار گرفت. نتايج به

درصد  2/97دريافت وام توسط زنان بايد اطالع داشته باشند؟  ةخانواده در زمين
ال بيان ؤدرصد در پاسخ به اين س 8/2ع مردان هستند و دهندگان موافق آگاهي و اطالپاسخ
دهندگان كدام از پاسخاند كه اطالع يا عدم اطالع مردان در اين زمينه مهم نيست و هيچكرده

اند. نتايج دريافت وام توسط زنان مخالف نبوده ةبا اطالع و آگاهي مردان خانواده در زمين
 .دهدميدان خانواده به دريافت وام توسط زنان نشان مر ةميزان عالق ةدست آمده در زمينبه
اند درصد گفته 7/6اند، مند بودهاند مردان خانواده عالقهدهندگان گفتهدرصد پاسخ 2/80

اند كه براي مردان خانواده مهم نبوده است. درصد نيز بيان كرده 1/13اند. مردان مخالف بوده
ها به بهتر از وام ةدهندگان بيان كردند مردان خانواده در استفاددرصد پاسخ 5/78 ،همچنين

استفاده از وام اعتماد  ةو به ثمربخش بودن فعاليت زنان خود در زمين اندزنان كمك كرده
 ارائه شده است. 2اند. نتايج تفصيلي اين يافته در جدول داشته
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دريافت  ةاهي و دخالت مردان در زمينميزان آگ ةوام دربار ةكنندنظرات زنان دريافت .2جدول  

 تسهيالت
موافق     گويه

 درصد
مخالف 
 درصد

مهم نيست 
 درصد

دريافت  ةمردان خانواده از فعاليت شما در زمين
 8/2 0/00 2/97 .گاهي كافي داشته باشندآوام 

مردان خانواده به همكاري در دريافت وام عالقه 
 1/13 7/6 2/80 .داشتند

ها بهتر از وام ةه زنان در استفادمردان خانواده ب
 6/14 9/6 5/78 .اندكمك كرده

بخش بودن فعاليت زنان مردان خانواده به ثمر
 6/14 9/6 5/78 .انداستفاده از وام اعتماد داشته ةخود در زمين

 
اثرات تسهيالت مشاغل خانگي: اثرات تسهيالت مشاغل خانگي بر مواردي همچون باال 

ي، ايجاد احساسي قوي در توانايي انجام كار، افزايش مهارت مديريت بردن اعتماد گروه
خود، بهبود منزلت زنان  ةي بالقوهاسازي زنان از تواناييزندگي، افزايش اعتماد به نفس، آگاه

پذيري، افزايش توان كار گروهي ي اجتماعي، افزايش مسئوليتهادر خانواده، افزايش آگاهي
زنان در رسيدن  ةيي براي ايجاد مشاغل كوچك، افزايش انگيزهاينهبين زنان، فراهم نمودن زم

ي هايي براي كسب درآمد توسط زنان، افزايش مهارتهابه اهداف زندگي، فراهم نمودن زمينه
ي هانگري و باال بردن مهارتمين رفاه نسبي خانواده، تقويت حس آيندهأاجتماعي زنان، ت

دست آمده نشان داد از بين موارد فوق گرفت. نتايج به فردي زنان در توليد مورد سنجش قرار
باال بردن اعتماد گروهي در بين زنان  ةثير را در زمينأتسهيالت مشاغل خانگي بيشترين ت

اند كه اعتبارات دهندگان بيان كردهدرصد پاسخ 2/71طوري كه بيش از داشته است، به
در آنها داشته است. پنج مورد بعدي كه به ثير زيادي أشده توسط آنها در اين زمينه تدريافت

ثير زيادي در آنها داشته به ترتيب عبارتند از: باال أهاي دريافتي تدهندگان وامبيان پاسخ
، ايجاد حسي قوي در زنان در توانايي انجام 6/2بردن اعتماد گروهي در بين زنان با ميانگين 

، افزايش 42/2در زنان با ميانگين  ، افزايش مهارت مديريت زندگي57/2كار با ميانگين 
خود با ميانگين  ةهاي بالقوسازي زنان از تواناييو آگاه 35/2نفس زنان با ميانگين اعتماد به

ثير را به ترتيب در أدهندگان، اعتبارات خرد كمترين تبوده است. بر اساس بيان پاسخ 30/2
نگري بين زنان، تقويت حس آيندهي فردي هاباال بردن مهارت ي زير داشته است:هازمينه

ي اجتماعي زنان و فراهم نمودن هامين رفاه نسبي خانواده زنان، افزايش مهارتأزنان، ت
ارائه  3 ةيي براي كسب درآمد توسط زنان. نتايج تفصيلي اين يافته در جدول شمارهازمينه

 شده است.
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 ختلفي مهاميزان اثرات تسهيالت مشاغل خانگي در زمينه .3جدول 

كم  عامل
(درصد)

متوسط 
(درصد)

زياد 
(درصد)

ميانگين 
 هارتبه

انحراف 
c.v معيار

28/0 74/0 6/2 2/71 2/15 6/13باال بردن اعتماد گروهي در بين زنان
ايجاد احساسي قوي در زنان در 

20/0 5/0 57/2 5/54 3/44 2/1 توانايي انجام كار
افزايش مهارت مديريت زندگي در 

23/0 56/0 42/2 6/41 8/43 2/2 زنان
29/0 67/0 35/2 3/40 6/48 1/11 نفس زنانافزايش اعتماد به

هاي بالقوه سازي زنان از تواناييآگاه
31/0 72/0 3/2 1/46 3/40 6/13 خود

33/0 73/0 2/2 3/37 9/44 8/17 بهبود منزلت زنان در خانواده
35/0 78/0 2/2 4/43 6/35 21 ي اجتماعي زنانهاافزايش آگاهي

38/0 83/0 2/2 2/46 5/28 3/25 ي زنانرپذيافزايش مسئوليت
40/0 84/0 1/2 4/41 3/29 3/29 افزايش توان كار گروهي بين زنان

يي براي ايجاد هافراهم نمودن زمينه
18/0 35/0 2 6 88 6 مشاغل كوچك

 ةهاي بالقوسازي زنان به تواناييآگاه
29/0 56/0 92/1 5/10 9/68 7/20 خود

زنان در رسيدن به  ةافزايش انگيز
46/0 87/0 91/1 6/30 6/27 9/41 اهداف زندگي

يي براي كسبهافراهم نمودن زمينه
26/0 47/0 83/1 1/6 5/71 4/22 درآمد توسط زنان

23/0 42/0 79/1 0 7/79 3/20 ي اجتماعي زنانهاافزايش مهارت
46/0 8/0 73/1 4/25 1/28 5/46 مين رفاه نسبي خانواده زنانأت

44/0 7/0 6/1 2/13 7/32 1/54 نگري بين زنانتقويت حس آينده
ي فردي زنان در هاباال بردن مهارت

35/0 5/0 44/1 . 6/44 4/55 توليد
 
 ي مرتبط با وضعيت اشتغال زنان  هالفهؤثير تسهيالت مشاغل خانگي بر مأت

پرداخت اين تسهيالت به زنان، ايجاد اشتغال يا بهبود با توجه به اين كه يكي از اهداف اصلي 
ي مرتبط با وضعيت اشتغال زنان هالفهؤثير اين اعتبارات بر مأوضعيت اشتغال زنان است، ت

ي مورد بررسي هالفهؤدهد از ميان مميدست آمده نشان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به
ر را به ترتيب بر تثبيت مشاغل قبلي اعضاي ثيأشده بيشترين تقرار گرفته، تسهيالت پرداخت

داشته است.  3/2شغل اعضاي شاغل با ميانگين  ةو كمك به توسع 4/3شاغل با ميانگين 
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ي هاثير را بر ارتقاء سطح آموزشأشده كمترين تچنين مشخص شد اعتبارات پرداختهم

شاغل يا توليدكننده  ي افرادها) و ارتقاء مهارت6/1كننده (ميانگين افراد شاغل يا توليد
 ارائه شده است. 4) داشته است. نتايج تفصيلي اين يافته در جدول 75/1(ميانگين

 
 ي مرتبط با وضعيت اشتغال زنانهالفهؤثير تسهيالت مشاغل خانگي بر مأت .4جدول   

ميانگين  هالفهؤم
 هارتبه

انحراف 
 c.v معيار

12/0 41/0 4/3 تثبيت مشاغل قبلي اعضاي شاغل
48/0 3/1 3/2 كمك به توسعه شغلي اعضاي شاغل

72/0 5/1 2 ايجاد شغل جديد براي اعضاي فاقد شغل
49/0 2/1 95/1 افزايش ميزان توليدات اعضا

تقويت توان توليدي اعضاء شاغل يا توليد 
41/0 9/0 82/1 كننده

44/0 8/0 81/1 افزايش بهره وري شغلي اعضاء
46/0 92/0 8/1 اءارتقاء كيفيت توليدات اعض

30/0 6/0 75/1 ي افراد شاغل يا توليد كنندههاارتقاء مهارت
ي افراد شاغل يا توليد هاارتقاء شطح آموزش

51/0 7/0 6/1 كننده
 
منظور آزمون همبستگي ميان متغيرهاي مورد مطالعه، با توجه به نوع مقياس به

 شده است. متغيرهاي تحقيق، از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده
االت و فرضيات كلي ؤمتغيرهاي مستقل: با توجه به س بررسي ارتباط بين اشتغال زنان و

تحقيق، متغيرهايي كه با متغير اصلي (اشتغال زنان) از طريق آزمون همبستگي تحليل 
هل، ميزان تحصيالت همسر و نگرش أشوند، عبارتند از: سن، ميزان تحصيالت، وضعيت تمي

نتايج حاصله از تحليل  5اده به دريافت تسهيالت توسط زنان كه در جدول كلي مردان خانو
 همبستگي نشان داده شده است.  

 
 دست آمده بين متغيرهاي مستقل و اشتغال زنان ضرايب همبستگي به .5جدول   

ضريب  متغير مستقل مورد بررسي
 همبستگي

سطح 
 داريمعني

 S   14/0- 915/0 سن
 **/S   537 /0 003 ميزان تحصيالت

 S   590/- 653/0 هلأوضعيت ت
 S   009/- 945/0 تعداد افراد خانوار

 **/S   418./ 001 نگرش كلي مردان خانواده به دريافت تسهيالت توسط زنان
S   دار است.معني 1/0: همبستگي در سطح   **: ضريب همبستگي اسپيرمن 
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رسي همبستگي بين متغير اصلي نشان داده شده است، بر 5طور كه در جدول همان 
 ةي مورد بررسي رابطهاتحقيق يعني اشتغال زنان و متغيرهاي مستقل نشان داد از بين متغير

ميان ميزان تحصيالت زنان، ميزان تحصيالت مردان خانواده نسبت به دريافت وام توسط زنان 
درصد قضاوت  99نان توان با اطميمي ،. بنابراين)<p 1/0دار است (معني 01/0خود در سطح 

نمود كه بين متغيرهاي مذكور و اشتغال زناني كه از تسهيالت مشاغل خانگي استفاده نموده 
 داري وجود دارد. معني ةرابط ،بودند

 گيري  بحث و نتيجه
باشد، ولي بررسي ميهدف از پرداخت تسهيالت مشاغل خانگي ايجاد اشتغال براي زنان 

ها در اموري نظير خريد وسايل خانه، خريد دهد اين وامميي مصرف وام نشان هازمينه
ي دارويي درمان و بهداشت، خرج تحصيل فرزندان و كارهاي هاخوراك و پوشاك، خرج

وضعيت بحراني اين افراد است كه  ةدهندشود كه اين امر نشانميدستي و خانگي نيز هزينه 
گذاري جاي سرمايههاي دريافتي را بهار واماند و ناچي اوليه خود نيز درماندههامين نيازأاز ت

گيري توان نتيجهمي ،نمايند. همچنينميدر ايجاد اشتغال، صرف مخارج روزمره و اضطراري 
 ةگذاري در زمينسرمايه نمود كه مبالغ وام پرداختي به مراتب كمتر از هزينه الزم براي

اشتغال  ةشده در زمينت پرداختثير تسهيالأت ةدست آمده در زميناشتغال است. نتايج به
 ةكنندتثبيت شغل قبلي زنان دريافت ةثير را در زمينأدهد اين اعتبارات بيشترين تمينشان 

اين اعتبارات در ايجاد مشاغل جديد به صورت فردي و گروهي از  ،وام داشته است. همچنين
شده براي داختموفقيت چنداني برخوردار نبوده است كه علت آن ناكافي بودن مبالغ پر

عنوان دهد كه مقدار وام پرداختي به هيچميباشد. نتايج نشان مياندازي يك شغل جديد راه
ي ملت و هامشخص شد بانك ،تكافوي هزينه ايجاد يك شغل جديد را نداشته است. همچنين

به  خلق كار، شغل و كاستي از فقر از طريق اين اعتبارات با توجه ةرفاه در هدف خود در زمين
گيري توان نتيجهميي پژوهشي هااند. با توجه به يافتهناچيز بودن مبلغ اعتبارات، موفق نبوده

ي اجتماعي و هانمود كه اعتبارات پرداختي عالوه بر كمك به اشتغال در افزايش قابليت
فرهنگي زنان همچون: باال بردن اعتماد گروهي در بين زنان، ايجاد احساس قوي در زنان 

ثر ؤنفس زنان نيز مانجام كار، افزايش مهارت مديريت زندگي در زنان و افزايش اعتماد بهبراي 
ثير مثبتي أبوده است. از جمله عواملي كه بر موفقيت زنان در دريافت وام و ايجاد اشتغال ت

توان به ميزان تحصيالت زنان، ميزان تحصيالت مردان و نگرش كلي مردان خانواده ميدارند 
 دريافت وام توسط زنان خود اشاره نمود.نسبت به 

 پيشنهادات
منظور هدفمند نمودن اين تسهيالت و هر چه بيشتر دست آمده تحقيق بهبا توجه به نتايج به

 تواند راهگشا باشد:ميثر واقع شدن آن توجه به پيشنهادات زير ؤم
شتغال اين افراد اشتغال زنان كه بيانگر عدم ا ةدست آمده در زمينبا توجه به نتايج به �

ي آموزشي همراه با پشتيباني مالي با هدف آموزش هاشود دورهمياست، پيشنهاد 
 ي اشتغال براي اين افراد ارائه گردد.هازمينه
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اندازي يك شغل جديد، اعتبارات هاي پرداختي براي راهبه علت ناكافي بودن مبلغ وام �

 ميگردد مطالعات علميپيشنهاد  .تايجاد اشتغال موفق نبوده اس ةشده در زمينپرداخت
ي جديد متناسب با شرايط و هاالزم براي ايجاد شغل ةميزان سرماي ةدقيقي در زمين

ي پرداختي بر اساس اين مطالعات پرداخت هاي موجود انجام گيرد و مبلغ وامهاموقعيت
 گردد.

صرف شده است كه با يي مهاي دريافتي در زمينههاتوجه به اين كه در برخي موارد وام با �
 ةنحو ةشود پس از پرداخت وام در زمينميپيشنهاد  .اهداف پرداخت وام مغاير بوده است

 مصرف آن نظارت كافي اعمال گردد. 

 منابع 
 ةنامـ جايگـاه اشـتغال زنـان از منظـر دانشـجويان. فصـل       ).1389بني فاطمه، ح.، و مهبد، ن(

هشتم، بهار  ةسال چهارم، شمار واحد شوشتر. –ميتخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسال
 .25-48 ة، صفح1389

 ة). بحثي پيرامون ضرورت تشكيل صندوق اعتبارات روسـتايي. ماهنامـ  1375( جهانشاهي، ح.
 .185-184 ةجهاد. شمار

راهكارهايي براي  ةاجتماعي اشتغال زنان و ارائ -هاي رواني). بررسي پيام1380زاده ، ر.(حسن
 ايجاد اشتغال.    ميكارهاي علشتغال آنان. رودهن: همايش ملي بررسي راهرفع موانع ا

هاي اشتغال زنان. رودهن: همـايش ملـي بررسـي    ها و محدوديت). ضرورت1380حسيني، ز.(
 ايجاد اشتغال. ميكارهاي علراه

ي تعـاوني. مجموعـه   هـا ). بررسي امكانات اشتغال بانوان در قالب شركت1375خداپرست، م.(
 االت عملكرد تعاون، زن/ اشتغال، وزارت تعاون.مق

 ةنامـ شغلي زنـان. فصـل   ءاجتماعي بر ارتقا ةثير سرمايأ). ت1390رفعت جاه، م، و قرباني، س. (
 .117-146 ة)، صفح32زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان). (پياپي 

  .شناسي خانواده، انتشارات سروشاي بر جامعه) مقدمه1370ساروخاني، ب.(
 ةآن بـا توسـع   ةو كيفـي اشـتغال زنـان و رابطـ     مـي ي كها). بررسي جنبه1373سفيري، خ (

 علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. ةدكترا، دانشكد ةدور ةناماقتصادي. پايان
باف زنجاني، در روند تغييرات اجتماعي موقعيت خانوارهاي قالي ة). مطالع1375شهبازي، م.ا.(

اجتمـاعي و اقتصـادي زنـان و     -هـاي فرهنگـي  كيد بر ويژگيأيد با تي تولهاو دگرگوني شيوه
 .زن/ اشتغال، وزارت تعاون باف. مجموعه مقاالت و عملكرد تعاون،دختران قالي

 مـي كارهـاي عل زنان. رودهن: همايش ملي بررسي راه مي). موانع اشتغال رس1380غالمي، م.(
 ايجاد اشتغال.
كارشناسـي   ةدور ةنامزنان بر اجتماعي شدن فرزندان. پايان ثير اشتغالأ). ت1376نوفل، م.س.(

 .ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي
 

 



 
 

معضالت اجتماعي ناشي از نبود  مهارت و بررسي اشتغال،
 آن در بين زنان شهرستان خرم آباد

  1گوهر عزيزي پور
 2عزيزي پور سارا

 چكيده
معضالت ناشي از بيكاري آنان در جامعه  در اين تحقيق به بررسي اشتغال زنان و

 10جزء استان لرستان را  ،آمارهاي رسمي مركز آمار ايران .پرداخته شده است
استان كشور كه از نظر نرخ بيكاري زنان در سطح باالتري قرار دارند نشان داده 

عواملي كه در اين  باشد).درصد مي70لرستان ةكرداست (نرخ زنان بيكار تحصيل
 ةكردتحقيق مورد بررسي قرارگرفته حالت افسردگي كه در بين زنان تحصيل

طالق و بررسي  ميزان ازدواج و بدون شغل وجود داشته، رابطه داشتن شغل با
نتايجي كه از اين تحقيق  باشند.ميزان بزهكاري در رابطه با داشتن شغل مي

شدگان شده اين است كه اكثر قبولآمده با توجه به آمارهاي بررسيدستبه
اين تعداد بعد از فراغت از تحصيل نياز به كار در  ،لذا .ها دختران هستنددانشگاه

عدم اشتغال آنان عالوه بر مشكالت اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي  جامعه دارند و
 از قبيل افزايش ميزان بزهكاري در جامعه، افزايش طالق، كاهش ازدواج و

 شود.افزايش ميزان افسردگي را شامل مي
 

 .ادبآاشتغال، معضالت اجتماعي، زنان، خرم :يكليد واژگان
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
                                                         Email: gazizipor@yahoo.comآباد، نور خرمدانشگاه پياممدرس  .1
                                                   Email: azizisara94@yahoo.com ،هامصنايع تحليل سيستكارشناس  .2



  ...معضالت اجتماعي ناشي از نبود آن مهارت و بررسي اشتغال،                    
 

 

118 
 مقدمه

 يگانه ساختار اجتماعي بادوام و ،ترين آنواحد اجتماعي و كوچكعنوان اولين خانواده به
هاي ترين خواستههماهنگي است كه از ديرباز در زندگي بشر وجود داشته است و برآورد مهم

كانون خانوادگي تا حدودي قابل  .روابط اجتماعي اوست ةكنندحياتي انساني و برقرار
 كند.را تعيين مي اي طرز تفكر و روش اجتماعي آيندهمالحظه

عنوان يك دين اجتماعي براي خانواده اهميت زيادي قائل است و مفهوم وسيعي اسالم به
در دين ما ازدواج آغاز و شروع يك خانواده بوده است و سپس در ادامه  .كندرا تعريف مي

 همدلي بين زوجين و تربيت فرزندان وجود دارد.
هاي ابتدايي اجتماعي در سال ةاولي ةعنوان هستزنان جوان نقش كانوني در خانواده و به

خاطر نقش مركزيت و همچنين به دليل وضعيت زنان به ،كند. لذازندگي كودك  بازي مي
جسمي و روحي و در چنين اوضاع واحوالي كه زمينه براي انحراف و گناه در جامعه وجود 

 بعاد مختلف از جمله اشتغال واز ا ،دارد و ممكن است ناخواسته در پرتگاه انحراف قرارگيرد
كردگان بيكار مورد بررسي قرار گرفته ، ازدواج و طالق و وضعيت روحي تحصيلآفرينيمهارت
 است.
تواند نقش پيشگام خود را كه در بعضي ، ميعنوان عضو مؤثر جامعهزن به ،همچنين 

مفهوم مشاركت و  ها، ترويجاين مسئوليت ةها متبلور است، ايفا نمايد. از جملمسئوليت
ي مناسب براي فعاليت آزادانه و شناساندن حق مديريت سازاشتغال در زندگي و زمينه

با توجه به اين نكته كه مفهوم مشاركت  اقتصادي، مالكيت و حضور خود به جامعه است.
بخشي از مشاركت زنان در بحث اشتغال آنان  مساوي با اشتغال نيست، قطعاً زنان، الزاماً

 شود.ر ميمتبلو
خورد و بر حسب شرايط جا به چشم ميهمه كردگان دربيكاري تحصيل ةامروزه پديد

بيكاري زنان  ،كند. در اين مياناقتصادي خاص هر يك، ميزان آن در كشور فرق مي
 ،همسري خود را بايد به بهترين وجه ايفا كنند دانشگاهي كه نقش مادري و ةكردتحصيل

بهينه از نيروي انساني  ة. با وجود اين كه جهان به سوي استفادكندبيشتر نمود پيدا مي
 شود.همچنان زن به عنوان جنس دوم مطرح مي رود،ميپيش
جنسيت اوست كه  ،يي او مدنظر قرار گيردآقبل از اينكه توانايي، هوشمندي و كار 

ها دانشگاه دهد و با توجه به اينكه همگام با مردان دراش را تحت پوشش قرار ميتوانايي
راهيابي به بازار كار و استخدام از سوي  ،حصيل شدنتالولي به هنگام فارغ ،خواننددرس مي

 گيرد. شود و مورد تبعيض قرار ميكارفرمايان با ديد اغماض نگريسته مي
پس در ادامه شغل ( نوع كاري است مطابق با تعريف و مصاديق آن كه توسط فرد در 

هم گسيختگي  از م شده است.)، ازدواج و طالق (تشكيل خانواده وروز گذشته انجا 7طول 
ريزي و نظارت ايم (معاونت برنامهعوامل مربوط به آن را مورد بررسي قرار داده خانواده) و

 ).1390راهبردي مر كز آمار ايران،
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 هاي زنان در خرم آباد بررسي اشتغال و مهارت
شده در توان مالحظه كرد كه تعداد زنان پذيرفتها ميهشدگان دانشگاهبا دقت در آمار پذيرفته

كرده بعد از فراغت از تحصيل اين تعداد زنان تحصيل ،لذا .باشدها بيشتر از مردان ميدانشگاه
 شوند و نياز به كار و اشتغال دارند.وارد جامعه مي

براي  درصد را 60استان كشور نرخ بيكاري باالي 10 ،طبق آمارهاي رسمي آمار ايران
 زنان جوان بيان كرده است: 

درصد،  71درصد، ايالم 74 درصد، كرمان  76احمددرصد، كهكيلويه و بوير77كرمانشاه 
و  درصد، چهارمحال 65درصد، فارس  66درصد، اردبيل 68 درصد، سمنان 70لرستان

 . درصد 64درصد و كردستان 64 بختياري
افرادي  ،مركز آمار ايران ةمورد استفاد مهم اين است كه بر اساس تعريف استاندارد ةنكت
، زنان داريعني زنان خانه .شوندبيكار محسوب نمي ،طور فعال به دنبال شغل نگردندكه به

 باشند.جزء آمار بيكاران نمي ،گردندشاغلي كه به دنبال شغل نميدانشجو يا غير
شود كه هر يم ميهاي كارآفريني تقسپژوهش كارآفريني به سه بخش ترويج، آموزش و 

 ).1387كدام اهداف خاصي دارند (شهشهاني،
هاي اخير از حساسيت و اهميت آموختگان آموزش عالي در سالبيكاري دانش ةمسأل

التحصيل دانشگاهي كار چندان بيشتري برخوردار است. سخن در مورد اشتغال زنان فارغ
، قوانين و هاان فقط تابع مكانيزمچون ابعاد و الگوي مشاركت اين گروه از زن ،اي نيستساده

 ها و اصوالًطرز تلقي ،هابلكه متأثر از ارزش .باشدقواعد اقتصادي حاكم بر بازار كار نمي
ها و وجه نظرهايي كه در ميان شهروندان خصوصا مردان نسبت به كار مشاركت زنان نگرش

 باشد.مي ،هاي اقتصادي متداول استدر فعاليت
نگرد. مرد از ديدگاه واحدي مي اسالمي در نظام آفرينش به زن و ةديشان ،از سوي ديگر

خواند. ها فرا ميحركت دادن تمدن اسالمي در حيات انسان جا به سازندگي وهر دو را يك
گذارد طور يكسان به دوش هر دو ميمسئوليت انحراف از مسير يا پايداري در راه عقيده را به

-17، ص1380،كند (موحديها را بين آن دو تقسيم ميئوليت، نقش و مسبر اساس تكامل و
11.( 

مكاني به خود  نگرش اسالم به زن، فارغ از مسائلي كه به نوعي رنگ زماني و ،در واقع
 تواند عمق توجه اسالم  را به زنان نشان دهد.مي ،گيرندمي

باشد كه اي ميهآباد از نظر وضعيت آموزشي زنان و دختران داراي ظرفيت بالقوشهر خرم
سازي براي منظور بسترهاي مكمل مناسبي بهسياست ،سازي اين ظرفيتبراي آزاد

هاي اجتماعي صورت خطر بروز چالشآفريني اقتصاد زنان بايد ايجاد شود، در غير ايننقش
آموزش  هاي جواني خود را براي تحصيل وكه زناني كه سالچرا .جامعه را تهديد خواهد كرد

و موج صعودي تمايل  شوندمي در مواجهه با بيكاري با سرخوردگي مواجه ،اندردهصرف ك
هاي هنگفت مربوط به تحصيل رفت سرمايهتحصيلكرده براي اشتغال عالوه بر هدر زنان عمدتاً

 وجود آورده است. زنان و دختران نتايج اجتماعي ناخوشايندي را به
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 باشد.طق شهري بيشتر از مناطق روستايي مينرخ بيكاري زنان در استان لرستان در منا

درصد و نرخ بيكاري زنان در مناطق  1/53نرخ بيكاري زنان استان لرستان در مناطق شهري 
 ) . 2و10، ص1387، زاده(ملك باشددرصد مي 6/64روستايي استان لرستان

به دست دهد كه اكثر بزهكاران شغل مناسبي نداشته يا در ها نشان ميبررسي ،همچنين
تخصصي باشد  ها به صورت كامالًپس بايد آموزش .اندآوردن شغل مورد نياز خود موفق نبوده

هاي شغلي بانوان را باال ببريم، و در اين راه نياز به پرورش افراد كارآفرين و سطح مهارت
 تعهد شدن نشأت گرفتهمبه معناي  Entreprendreفرانسوي  ةكارآفرين از كلم ةواژ .باشدمي

 ).1387است (شهشهاني،
توان به شرح ذيل ميرا  مورد مطالعه ةمنطقآموختگان در داليل بيكاري دانش ،كليطوربه

 بيان كرد:
، عدم  آموختگانرشد دانش ةزايي جامععدم تناسب رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغال

 هاي الزم و، فقدان آموزش و يادگيري مهارتارتباط كافي بين نظام آموزش و نظام اشتغال
مشاغل مورد نياز  ة، كمبود اطالعات كافي در زمينمتناسب با بازار كار از سوي مراكز آموزشي

هماهنگي بين مراكز آموزشي و نيازهاي بازار  ودب، نالتحصيالن دانشگاهيبازار كار در بين فارغ
 هاي شغلي متفاوت.كار در مقاطع زماني مختلف در زمينه

ها بايد ها و برنامهايجاد تغيير در سياست ،كردهاري جوانان تحصيلبراي حل مشكالت بيك
هاي آموزشي در سطح دبيرستان و طور جدي مورد توجه قرار گيرد: تغيير جهت برنامهبه

سازي دروس با نيازهاي روز جامعه، انجام دانشگاه براي كاربردي كردن آموزش و تناسب
 حذف، هادانشگاه ةكردسودمند قشر تحصيل آفريني و اشتغالتحقيقاتي در مورد كار

متناسب با نياز ضعف و اقتصاد و آزاد كردن وقت و فكر بازده و ناضروري بيهاي غيرآموزش
جوانان براي شناخت و يادگيري تكنولوژي و فنون مولد كاربردي، تالش براي افزايش 

ازار كار زنان متناسب با ريزي براي ارتقاء سطح تقاضاي بهاي شغلي زنان و برنامهفرصت
هايي در راستاي دانشگاهي، انجام پروژه ةكردنيروي كار زن تحصيل ةافزايش سطح عرض

التحصيالن بيكار مرد و زن با شاغلين بين وضعيت و مشكالت اشتغال فارغ ةمقايس
دانشگاهي و بررسي داليل بيكاري آنها، ايجاد حس اعتماد در زنان نسبت به باور  ةكردتحصيل

هاي محوله را به كردن توان علمي و تخصصي و ظرفيت فكري آنها كه قدرت انجام مسئوليت
 نحو احسن انجام دهند.

التحصيالن كه انتظار هاي اجتماعي و فرهنگي نسبت به فارغتغيير در نگرش و ديدگاه
تا تالش در جهت اصالح فرهنگ و نگرش اجتماعي نسبت به  ،يز نشيني نداشته باشندمپشت
مترادف با درخواست شغل يا  اي كه تحصيالت دانشگاهي زن لزوماًگونهبه ،تحصيل زن ةمقول

 ،اي تخصصي و رسمي متناسب با آن نباشد و از اين طريق افزايش نرخ تحصيل زنانحرفه
البته اين  .تقاضاي شغل در بازار كار را به همراه نداشته باشدنيروي كار و  ةافزايش عرض
توان به تحقق نمي ،كندي تحوالت آنها هاي فرهنگي ولحاظ دير پا بودن سنتراهكارها به

 ).1381، پور، كاظميسريع آن چشم داشت (پورقاسم
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 اجتماعي) (از نظرمورد مطالعه  ةمنطق ةديددرصد زنان و دختران آسيب .1شمارة  جدول
 )1390به تفكيك وضعيت اشتغال  ( قاسمي ، 
 درصد تراكمي درصدمعتبر درصد وضعيت اشتغال

 8/97 8/97 8/97 بيكار
 0/100 2/2 2/2 شاغل

 
 ةديدتوان گفت كه درصد زنان آسيبمي ،طور كه در جدول باال نشان داده شدههمان

 باشد.شاغل مي ةديدبيكار بيشتر از زنان آسيب

 خرم آباددر   رابطه با اشتغال ي ميزان ازدواج و طالق دربررس
ها ساله 24تا20دهد باالترين نرخ بيكاري كشور در ميان جمعيتهاي آماري نشان ميبررسي

تر از ساير وجود دارد. اين آمار بيانگر آن است كه وضعيت در بين جوانان كشور بحراني
به تأخير زمان ازدواج منجر خواهد  طبيعتاً هاي سني است. بيكاري در ميان اين گروهگروه
 شد.

هاي اخير نيز كاهش ازدواج در اين سنين و باال رفتن قابل سن ازدواج را برخي طي سال
 دهند.از كارشناسان به پايين بودن نرخ اشتغال در اين گروه سني نسبت مي

درصد  4/29برابر با ساله  24تا  20در سنين  ،نرخ بيكاري بر اساس آمار مركز آمار ايران 
دهد نرخ بيكاري در اين گروه بوده است. بررسي اين شاخص در بين زنان و مردان نشان مي

سني در ميان زنان به مراتب باالتر از مردان است. نرخ بيكاري در ميان مردان اين گروه سني 
نان در ز ،درصد بوده است. به اين ترتيب 5/48درصد و درميان زنان اين گروه سني  8/24

 اين گروه سني شانس بسيار پاييني براي يافتن كار دارند.
افرادي كه داراي شغل مناسبي نبوده و از نظر اقتصادي به يك بن بست  ،كليطوربه

خيلي زياد  ،باشدكه در روي روابط خانوادگي آنها تأثير منفي داشتهاحتمال اين ،رسيدند
باشد. ها نداشتن شغل ميگسيختگي خانوادهز همترين عوامل طالق و اباشد. يكي از مهممي

درصد از افرادي كه طالق  49/62آمارهاي حاصل از يك تحقيق نشان داده است كه 
دهد كه ميزان سطح اين موضوع اين واقعيت را نشان مي اند وكرده بودهتحصيل ،اندگرفته

 نزديكي دارد. ةتحصيالت با طالق رابط
 

-1390هاي شده در استان لرستان و كل كشور در طي سالند طالق ثبترو ةمقايس .2شمارة جدول 
 )1390ريزي استان لرستان ،نفر)،( سازمان مديريت و برنامه10000(در هر  1375

 سال90898887868584838281807978777675
لرستان7/179/146/149/123/121/113/108/70/90/89/70/71/75/62/65/5
كشور5/188/171/172/150/143/133/124/99/103/104/95/81/89/69/63/6
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 هايطي سال ،كل كشور شده در استان لرستان وروند ازدواج ثبت ةمقايس .3شمارة جدول 

 )1390ريزي استان لرستان،نفر)،( سازمان مديريت و برنامه10000(در هر  1390-1375 

 
ميزان طالق از سال  ،شودمربوط به طالق در استان مالحظه مي طور كه از جدولهمان

دانيم كه رفتار نامطلوب فرد رو به افزايش بوده و اين تبعاتي را به دنبال دارد، مي90تا   75
باشد و موجب تقويت پذيري نامطلوب وي در محيط خانواده و مدرسه ميجامعه ةدر نتيج
هاي ب رانده و طرد شدن وي از سوي تمام محيطموج شود كه نهايتاًهايي ميمكانيزم

از اين افراد كه اكنون نامطلوب  ،كه خويشاوندان و دوستان سابقچنان .گردداجتماعي مي
پذيري مطلوب عدم ثبات خانوادگي موجب فقدان جامعه .گيرندفاصله مي ،رسندنظر ميبه

 )1387ود. (نژاد سبزي ،شگيري اجتماعي ميمنجر به انزوا و كناره گشته و نهايتاً

 معضالت اجتماعي مهارت و ،تحصيل
معكوسي با كاهش يا افزايش  ةگفتني است كه ميزان تحصيالت، مهارت و داشتن شغل رابط

مورد مطالعه دارد. هرچه ميزان تحصيالت و مهارت  ةمعضالت اجتماعي در بين زنان منطق
 شود. اشي از فقدان آن كمتر ميبه تبع ميزان انحرافات اجتماعي ن ،آنان بيشتر باشد

 
 ديده (از نظر معضالت اجتماعي )دختران آسيب درصد زنان و. 4شمارة جدول 

 )1390به تفكيك وضعيت تحصيلي (قاسمي ، 

درصد درصدميزان تحصيالت
درصد تراكمي معتبر

 6/5 6/5 6/5 سوادبي
 8/34 2/292/29 ابتدايي

 5/77 7/427/42 راهنمايي
 4/85 9/7 9/7 ندبيرستا
 9/98 5/135/13 ديپلم

 0/100 1/1 1/1 تحصيالت عاليه
 ،توان گفت كه هر چه ميزان تحصيالت بيشتر شودبا توجه و دقت در جدول باال مي

 ميزان انحرافات اجتماعي زنان كمتر خواهد شد.
 ديدهدختران آسيب درصد زنان و. 5شمارة جدول 

 )1390اي (قاسمي ،حرفه وهاي فني به تفكيك داشتن مهارت 
 درصد خاصي تبحر دارد؟ ةآيا در زمين

 4/3 بلي
 6/96 خير
 0/100 جمع

 سال75 787776 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
لرستان6/1422/1395/1408/1414/1288/1198/1221/927/1082/1061/1056/1034/961/878/733/73
كشور3/1199/1205/1216/1174/1100/1153/894/1023/993/993/995/1014/970/869/738/79
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دختران منطقه داراي  توان گفت هرچه زنان و) مي5( ةبا توجه به جدول شمار ،همچنين
هاي اجتماعي آنان كمتر ميزان آسيب ،اي و تبحر خاصي باشندهاي فني و حرفهمهارت

 خواهد بود.
  

 گيريتيجهن
ازدواج در شهرستان خرم آباد مورد بررسي قرار  در اين تحقيق ميزان اشتغال، مهارت، طالق و

 عمل آمد:داديم و از اين تحقيق نتايج زير به
بيكاري زنان در  ،همچنين ،باشددرصد مي 70ميزان بيكاري زنان جوان در اين منطقه  �

باشد (اين ان در همين گروه سني ميسال بيشتر از نرخ بيكاري مرد 15-34گروه سني 
بيكار منطقه  ةديددرصد زنان آسيبو ، باشد)بيكار مي ةكردآمار مربوط به زنان تحصيل

 باشد.شاغل مي ةديدبيشتر از زنان آسيب
پيامدهاي حاصل از عامل بيكاري زنان: افسردگي و سرخوردگي خود آنها، سست شدن  �

تماعي از جمله فرار دختران از خانواده، افزايش روابط خانوادگي، افزايش معضالت اج
 ميزان طالق در جامعه و....

  75-90هاي توان گفت ميزان طالق از سالطبق آمارهاي مورد بررسي در اين تحقيق مي �
ها اوضاع بد اقتصادي گسستگي خانوادهترين داليل ازهمافزايش يافته است و يكي از مهم

 باشد.و نداشتن شغل زوجين مي
، همچنين باشداشتغال كافي نمي ها براي وارد شدن به جامعه وهاي دانشگاهآموزش �

چه ميزان باشد، هرلعه كافي نميمورد مطا ةآموزي براي زنان در منطقآموزش و مهارت
 ميزان انحرافات اجتماعي زنان كمتر خواهد شد. ،تحصيالت بيشتر شود

 ةمهارت در زمين قه كه داراي تبحر ودختران منط هاي اجتماعي زنان ودرصد آسيب �
درصد دچار  6/96دختراني كه مهارت خاصي ندارند  و زنان و 4/3 ،باشندخاصي مي

 شوند.هاي اجتماعي ميآسيب

 پيشنهادات
 ترويج فرهنگ كار، توليد و كارآفريني. �
 آموزش نيروي انساني متخصص و ماهر متناسب با بازار كار. �
هاي التحصيل دانشگاهي در مورد رشتهراي اشتغال زنان فارغبررسي ساختار بازار كار  ب �

 مختلف. 
تصحيح نگرش و ديدگاه جامعه و زنان داراي تحصيالت دانشگاهي در مورد بازار كار و  �

 تحصيل.  ةادام
 كار.جوياي  ةكردهاي زنان تحصيلها و تخصصمشخص كردن توانايي �
هاي التحصيل دانشگاهي در مورد رشتهبررسي ساختار بازار كار براي اشتغال زنان فارغ �

 مختلف.
 آموزي و تقويت كارآفريني در بين زنان.مهارت �
 كرده.هاي شغلي پايدار براي زنان تحصيلايجاد فرصت �
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 .هاي آنبهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخص �
 اشتغال بانوان. ةجذب سرمايه، فناوري و منابع مالي در زمين �

 منابع
 كرده.، بررسي وضعيت اشتغال زنان تحصيل1381اظمي پور،پورقاسم، شهال، ك

 ريزي استان لرستان.، سازمان مديريت و برنامه1390آماري استان لرستان،  ةنامسال
 .8، انتشارات نشر در دانش بهمن ص، كارآفريني1387، ، محمد حسنشهشهاني

، انتشـارات شاپورخواسـت   ديـده ، اثربخشي بـازپروري زنـان آسـيب   1390، ، پوراندختقاسمي
 آباد.خرم

، راهنمـاي مـأمور سرشـماري،    1390ريزي و نظارت راهبردي مر كز آمار ايران، معاونت برنامه
 .مسكن كشور انتشارات ستاد سرشماري عمومي نفوس و

 ، سـال يـازدهم،  آبـاد عوامل خانوادگي با فرار كودكان از منـزل خـرم   ة، رابطنژاد سبزي، پروانه
 پژوهشي رفاه اجتماعي. ـعلمي  ةنامفصل ،40ةشمار

آمـار   ةنامـ ، فصـل 1389، اشـتغال  ةانساني و توسع ةمعاونت سرماي ،امور اجتماعي وزارت كار و
 مركز آمار و اطالعات بازار كار.   ة، نشري5 ةكار، شمار

 ها.تعدد نقش ، نقش اشتغال زنان در توسعه و1387زاده، فهيمه، ملك
 .، تهران انتشارات زيتونهاتعدد نقش ، زنان توسعه و1380، ، بهنازموحدي

 
 



 
 

هاي مهارتي بر عملكرد و اشتغال زنان سرپرست بررسي آموزش
 كل بهزيستي استان كرمان ةخانوار ادار

 سيد حبيب اهللا هاشمي پور1
 مهناز نجيب زاده وامق آبادي2

 چكيده
باشند. حال اگر به هر دليلي دار مسائل اقتصادي خانواده ميامروز مردان عهده ةدر جامع

زنان گذارده  ةمين نيازهاي زندگي بر عهدأسر محروم شوند و تزنان از برخورداري وجود هم
هاي فردي و به دنبال آن انجام اين وظيفه مستلزم وجود شرايطي همچون توانائي شود،

هاي الزم و آموختن كه خود نيازمند آموزش باشدآماده بودن شرايط اجتماعي مي
اقتصادي داشته باشد. بديهي هايي است كه بتواند كسب درآمد نمايد و استقالل مهارت

خصوص ها بههاي آموزشي و يادگيري مهارتيابي به فرصتاست در اين سير دست
ثر در ارتقاء وضعيت اقتصادي اين قشر است. اين ؤاي عامل مهاي فني و حرفهمهارت

 تحقيق با طراحي كيفي و به روش گراندد تئوري در رابطه با زنان سرپرست خانوار شهر
گيري آوري اطالعات مورد نياز، از روش نمونهمنظور جمعجام پذيرفته، و بهكرمان ان

ها آن قدر ادامه آوري دادههاي عميق استفاده شده است. جمعهدفمند و انجام مصاحبه
ها نيز روش تحليل ها حاصل گرديده است و در تجزيه و تحليل دادهيافته تا اشباع داده

عالوه بر  ،اين پژوهش راوس و كوربين استفاده گرديده است.اشت ةشيوهاي مداوم بهمقايسه
 ةاي و با مطالعباشد و اطالعات مورد نياز به روش كتابخانهروش توصيفي، تحليلي نيز مي

يابي به مباحث منظور دستهاي فارسي و التين و نشريات داخلي و خارجي بهكتاب
بهزيستي استان كرمان جهت آگاهي از كل  ةتئوريك و نيز از طريق آمارهاي موجود در ادار
نفر از زنان سرپرست  90اين تحقيق بر روي تعداد زنان سرپرست خانواده انجام گرفته است.

تحصيلي و اجتماعي انجام پذيرفته است و در اين كار  –هاي مختلف سني خانوار در رده
تغيرهاي هاي مهارتي بر روي ماند كه آموزشكنندگان اعالم داشتهعلمي مشاركت

نمايد براي تسهيل روند آموزشي آنها ايجاب مي ،ثير گذارده است. لذاأفردي ت ساختاري و
اي جهت بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي اين قشر هاي خاص و ويژهكه الگوها و مهارت

هاي آنان صورت ها با توجه به وضعيت و خواستهخاص در نظر گرفته شود تا اين نوع مهارت
 ريزي و سپس اجرا شود.رنامهگيرد،  ب

 
 آموزي، ساختار آموزشي.زنان سرپرست خانوار، مهارت :يواژگان كليد

                                                                                                              
                       Email:seyed_habib547@yahoo.comكل بهزيستي كرمان، ةها، ادار. كارشناس مسئول امور خيريه1
                                           اي كرمان،كل فني و حرفه ة، اداري مطالعات اجتماعي و زبان شناختيا. دانشجوي دكتر2

Email:mahnaz_najib@yahoo.com                                                                                                  
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 مقدمه
مدترين روش آرا كار "توانمندسازي"پايدار  ةيابي به توسعامروزه اغلب كشورها دست

 را خود نفس به ءاتكا شوندمي قادر زنان آن طي كه است فرآيندي ،سازياند. توانمنديافته
 را منابعي و كنند سازماندهي را خود كنند، كسب انتخاب براي مستقل حق دهند، افزايش
 بنيادي تحوالت و فرودستي حذف فقر، كاهش براي آنها به مجموعه اين. نمايند كنترل
 و كنترل خودمختاري، كه سازدمي قادر را فقير زنان فرآيندي ،اينچنين. كرد خواهد كمك
 و زنان از گروهي كنار در جمعي و فردي قدرت احساس با و دكنن كسب نفس به اعتماد
در اغلب  ،كنند. همچنين اقدام گراتبعيض و مسلط اجتماعي شرايط تفوق بر براي مردان

مندسازي بيان شده است. نثر در تواؤترين عوامل معنوان مهمموارد آموزش و اشتغال به
هاي بال سازماندهي نمايندگان طيفاجتماعي از طريق آموزشي عمومي مردم به دن ةتوسع

بيني نشده و مواجهه با مشكالت پيش ةها، مردم را آمادمختلف جامعه است. آموزش
مشاركت آنان را  ةاشتغال، امكان و زمين ،كند. از سوي ديگرگيري براي رفع آنها ميتصميم

ني به ميزاني كه به انسا ةآورد. بر اين اساس، جامعهاي اقدام براي توسعه فراهم ميدر گروه
اي به سمت استقالل و طور فزايندهمقوله (آموزش و اشتغال) توجه نمايد، به 2اين 

رود و جامعه با استفاده از منابع داخلي و خارجي و با تكيه بر عقالنيت خوداتكائي پيش مي
نظران بر اين باورند كه بسياري از صاحب .شودبراي ايجاد يك فضاي مناسب تحريك مي

ثري ؤبهبود وضعيت اجتماع كمك م ةتواند در زميناجتماعي با چنين ديدگاهي مي ةتوسع
تواند اجتماعي پيش از آن كه توسط نهادهاي دولتي كنترل و هدايت شود، مي ةنمايد. توسع

هايي از زنان و مردان توانمند هدايت و كنترل هاي خودمختار محلي و گروهتوسط سازمان
 هاي مردمي، باعث ايجاد همدلي،اجتماعي توسط گروه ةپيگري توسع شود و از سوي ديگر،

  .)1380شود (بلكبرن، هماهنگي و توانايي در رهبريت محلي مي
اجتماعي پيش از هر چيز يك فرآيند ارتباطي و متحدكننده است كه بازيگران  ةتوسع

اي كلي از هبلكه مجموع ،باشند و به مفهوم بهبود زندگي نيستاصلي آن خود مردم مي
هاي زير را به ويژه براي محرومان جامعه فراهم هاي گروهي و جمعي است كه مزيتفعاليت

 آورد: مي
  .سطح اطالعات ءهايي براي آموزش و ارتقاايجاد فرصت .1
  .هاي مليآشنا ساختن مردم با راهبردها و خط مشي .2
  .ترويج فرهنگ ملي و خصائل انساني نظير قناعت، خدمتگذاري .3
راهكارهاي عملي از طريق  ةخيص و شناخت مسائل و نيازهاي اجتماعي و ارائتش .4

  .پژوهش
  .همبستگي اجتماعي ءارتقا .5

اجتماعي است و در اين بين  ةتوانمندسازي زنان، موضوع محوري در توسع ،بنابراين
هايي خاص در بين زنان داراي اهميت است. زنان سرپرست خانوار از جمله توجه به گروه

هاي واردشده به آنها الزم هاي بيشتر و آسيبباشند كه به دليل محدوديتها ميگروهاين 
تري به توانمندسازي آنها داشت. زنان سرپرست خانوار و خود است توجه بيشتر و دقيق
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امور خود و  رةمين معايش زندگي و اداأشود كه مسئوليت تسرپرست به زناني اطالق مي
 شوند:دار هستند و به پنج دسته تقسيم ميم يا موقت، عهدهطور دائخانوار خود را به

طور دائم يا موقت غيرشاغل و فاقد منابع اقتصادي زنان سرپرست خانواري كه به .1
سال يا فرزندان باالي  18مدزا هستند و مسئوليت نگهداري يك يا چند فرزند كمتر از آدر
 سال غيرشاغل را بر عهده دارند.  18

ست خانوار شاغل يا برخوردار از منابع اقتصادي درآمدزا كه درآمد خانوار زنان سرپر. 2
 آنان كمتر از حداقل دستمزد موضوع قانون كار است. 

مين معاش خانواده را برعهده ندارند ولي أزنان سرپرست خانواري كه مسئوليت ت .3
امور خود و  ةدليل از كار افتادگي، غيبت وقت يا دائم سرپرست مرد، مسئوليت اداربه

 خانواده را برعهده دارد. 
كنند و زناني كه به دليل طالق يا فوت همسر در خانواده پدر يا ساير اقوام زندگي مي .4

  ... اين دسته از زنان را خود سرپرست نيز مينامند و باالخره .اندمادامي كه مستقل نشده
دي درآمدزا با درآمد خانوار زنان سرپرست خانوار شاغل يا برخوردار از منابع اقتصا .5

باشند. باالي حداقل دستمزد موضوع قانون كار كه نيازمند خدمات اجتماعي و  فرهنگي مي
 ةتعاون شمار ة(كاظمي، موسي: نگاهي به راهكارهاي توانمندسازي سرپرست خانوار، مجل

ص خصوهاي علمي در اينها و نظريهديدگاه ة). مطالع1386مرداد و شهريور192-191
عنوان ابزاري بيان نمودند كه توانمندسازي را به 1992دهد كه بوان ولوار در سال نشان مي

در رابطه با توانمندسازي  1996سازد. پاستور در سال گيري قادر ميافراد را براي تصميم
شخصي است كه افراد براي انجام كارهايشان توان  ةاعتقاد داشته كه اين مهم يك پديد

هاي توانمندسازي كنند و اين تعريف بر اهميت افراد در اجراي موفق برنامهمسئوليت مي
كيد دارد. ياگيل توانمندسازي را فرآيند نفوذ بر رويدادها و پيامدهاي مهم براي فرد يا أت

داند كه فرد يك فرآيند انگيزشي مي او توانمندسازي را اساساً ،داند، بر اين اساسگروه مي
در جايي ديگر كانگر و كانتگو در سال  .كنديه ميزنمندي را تجدر طي آن يك حس توا

كنند، اجراي يك عنوان يك سازه نسبتي و انگيزشي تعريف ميتوانمندسازي را به 1988
توانمندسازي با اهداف افزايش دانش، انگيزه، عزت نفس و خودكارآمدي كه به خود  ةبرنام

منظور ارتقاء كيفيت زندگي شود و بهمنجر ميكنترلي رفتاري و اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه 
كيفيت زندگي يكي از اجزاي كليدي  ءضروري است و فرآيند مشاركت افراد در راستاي ارتقا

) در جايي ديگر و 1389:59(مسعودي و سايرين،  شودتوانمندسازي محسوب مي
زي اشاره هاي شغلي در توانمندساخصوص آموزشانديشمندان ديگري به نقش آموزش و به

كنند و آموزش را در راستاي پيدا كردن كار، باقي ماندن در كار موفق بودن، داشتن مي
 دهندكيد قرار ميأزندگي مستقل و حفظ آن، انطباق هرچه بيشتر با جامعه و .... مورد ت

ث مهارت حبريگر و همكاران در ب ،همچنين .)38-136: 1388(سيف نراقي و سايرين، 
هاي انطباق، مهارت :كنند كه عبارتند ازغلي بر سه عنوان مهارت اشاره ميهاي شتوانمندي

چه درنهايت و درخصوص ). آن139همان،( هاي فنيهاي اساسي و مهارتمهارت
توان گفت عبارت است از اين مهم كه توانمندسازي بايد احساس تملك را توانمندسازي مي

اس غرور سكه افراد نسبت به كارشان اح به نحوي .نسبت به كار و موقعيت افزايش دهد
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صورت اين چراكه در غير .ها را با رغبت بر عهده بگيرندنمايند و انجام وظائف و مسئوليت

يك نگاه خالي از احساس نسبت به كار خواهند داشت. نايت و يورك توامندي شغلي را 
ها و ندها و مهارتهاي فني و فرآيهاي فردي، مهارتها و صالحيتتركيب سينرژيك كيفيت

بعد عمده  6كه زولينكن ابعاد توانمندي شغلي را در داند. همچنانهاي كليدي ميشايستگي
 كند: مطرح مي

بعد  .5 ،بعد اجتماعي و ارتباطي .4 ،بعد شخصيتي .3 ،بعد شناختي .2 ،بعد عمومي .1
 بعد اشستراتژيك. .6 و اجتماعي و هنجاري

هاي شغلي مورد نياز ها و توانمنديو شايستگي هاهارتدر كنفرانس بوارداي كانادا م
 .2، هاي آكادميكمهارت .1 اصلي تقسيم شدند كه عبارتند از: ةبازار كار به سه دست

) ILOالمللي كار(همين راستا سازمان بين در هاي كارگروهي ومهارت .3، هاي فرديمهارت
افراد با دارا بودن  دارد،گونه بيان ميا ايناي توانمندي شغل كار كاركنان رنامهدر طي توصيه

هاي اجتماعي و ارتباطي، مهارت ةهاي اكتسابي بنياني شامل كارگروهي، حل مسئلمهارت
اي، بسيار هاي شغل و حرفهموقعيت در توانندهاي يادگيري و چگونه آموختن ميمهارت

تر تن تغييرات در دنياي كار آمادهها افراد را در برابر پذيرفكاراتر، عمل نمايند، اين مهارت
توانمندسازي زنان،  ةدر زمين .)139 –140مريم و ساير همكاران:  نراقي،( سازند.مي

مطالعات زيادي در كشورهاي مختلف صورت پذيرفته است. كاگاتاي و اوزلر با استفاده از 
هاي اصالح نتيجه گرفتند كه اجراي سياست 1385-90هاي هاي بين كشوري در سالداده

دهد كه گردد. اسپرينگ نشان ميساختاري به افزايش سهم زنان در نيروي كار منجر مي
). هاديان و 7: (همان منبع متغير آموزش عامل بسيار مهمي در افزايش اشتغال زنان است

تواند با اند به اين نتيجه اعتقاد دارند كه دولت ميهايي كه انجام دادهحيدرپور طي بررسي
يل عوامل ايجاد تبعيض بين زنان و مردان شرايط و امكانات الزم براي مشاركت بيشتر تعد

). مقاالت متعددي در 9 (همان منبع: هاي اقتصادي كشور را فراهم نمايندزنان در فعاليت
اي جمله مقاله از ،تحرير درآمده است ةسازي زنان سرپرست خانوار به رشترابطه با توانمند
وسي كاظمي با موضوع نگاهي به راهكارهاي توانمندسازي زنان سرپرست از آقاي دكتر م

هاي بخش تعاون ها كه در اين مقاله به بررسي قابليتكيد بر نقش تعاونيأخانوار با ت
سازي زنان پرداخته است و ساز و كارهايي را مدترين راهكارهاي توانمندآعنوان يكي از كاربه

 دهد. در اين ارتباط ارائه مي
ديگري از آقاي عليرضا وحيدزاده با موضوع تبيين موانع مرتبط با توانمندسازي  ةمقال

كيد بر أبا ت 1391بهزيستي شهرستان كرمان سال  ةزنان سرپرست خانوار تحت حمايت ادار
هاي سازمان ها و سياستايشان ضرورت ةهاي هميار انجام گرفته كه در مقالنقش گروه

هاي هميار و سطح نمندسازي زنان سرپرست خانوار در قالب گروهبهزيستي در رابطه با توا
هاي اداري زمينه و فرصت الزم را براي آنها و تعديل هاي فردي آنها و تشكيل اعتالفقابليت

 براي شرايط حضور و نقش آفريني آنها ايجاد نمايد. 
قاي سيدعلي آ هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ازديگري در رابطه با شيوه ةمقال

گونه كه در ساير كشورها هاي توانمندسازي همانكيميايي كه نشان داده است اجراي برنامه
نتايج مثبتي به همراه داشته است، اجراي آن در مورد زنان سرپرست خانوار نه تنها به 



                     انداز پژوهش                          اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

129 

ها به سطوح طبقاتي باالتر اجتماعي اقتصادي اشتغال و افزايش سطح درآمد و ارتقاء آن
هاي حمايتي ها به سازمانشود، بلكه به كمك آموزش شغلي از وابستگي آنعه منجر ميجام

 بينند. كاسته شده و به لحاظ اقتصادي اجتماعي خود را همچون ساير افراد جامعه مي
 نفر 1823 تعداد كه دهدمي نشان كرمان بهزيستي كل ةادار طرف از شدهارائه آمارهاي

 1169 تعداد اين از و داشته قرار سازماني ساختار مايت اينح تحت ،خانوار سرپرست زن
 كيداتأت به توجه كه با دارند بازتواني قابليت تخصصي لحاظ به آنها./.  64از  بيش يعني نفر

 هايمكانيزم با بايد بهزيستي سازمان اجرايي، هايالعملدستور و رسالت در پذيرفتهصورت
 از آنها جدايي ةزمين و پذيرفته صورت الزم اقدامات نهاآ سازيتوانمند با در رابطه تخصصي

هاي مهم در اين مكانيزم از يكي .گردد سازمان هموار اجتماعي) (مساعدت حمايتي ةبدن
نامه اي مبني بر عقد تفاهمشده از طرف سازمان آموزش فني و حرفههئهاي ارارابطه آموزش

 سازمان تعريف باشد. طبقاي ميو حرفهبين سازمان بهزيستي كشور و سازمان آموزش فني 
 معنوي و مادي معاش مينأت دارعهده كه است زني »خانوار سرپرست زن« كشور، بهزيستي

 زنان بيوه، زنان بيكار، و معتاد افراد زنان مطلقه، زنان. است خويش خانوار اعضاي و خود
 خانوار سرپرست زن عنوانبه ،اندكرده مهاجرت شوهرانشان كه زناني و افتاده كار از افراد

 عاطفي، نقش مادري، نقش( چندگانه هاينقش ايفاي دليل به زنان اين. شوندمي شناخته
 رواني و اجتماعي اقتصادي، حمايت تحت بايد...) و فرزندپروري خانواده، معاش مينأت نقش
 .گيرند قرار كامل

رود تا اين مقاله، گامي نوشته شده است. اميد مي ةفوق در حال حاضر اولين مقال ةمقال
اين مقاله آن است،  ةمقاالت برتر ديگري در اين زمينه باشد. هدف از ارائ ةثر در جهت ارائؤم

 هاي مهارتي و فني به آموزش زنانكه نشان داده شود با تخصيص بيشتر آموزش
سطح  شود، بلكه موجب ارتقاءنه تنها به از بين بردن مشكالت كمك مي ،سرپرستبي

شده، ايجاد وري توليد بيشتر و درآمد باالتر آنها خواهد شد. افزون بر موارد يادهرهب
هاي آموزشي سبب تقويت حس اعتماد به نفس و نيز استقالل و افزايش فرصت

با انجام  ،رو). از اين70(چابكي: شودسرپرست ميهاي اجتماعي زنان بيمشاركت
هاي آموزشي و شغلي در بر سر راه ايجاد مهارتهايي در اين زمينه، موانع موجود پژوهش

كشور مورد شناسايي قرار گيرد تا با رفع آنها امكان آموزش و اشتغال براي اين بانوان در 
هاي فني و گردد كه آموزشال مطرح ميؤدر اين رابطه اين س ،عصر جديد ميسر گردد.  لذا

سرپرست داشته آموزي و سپس اشتغال زنان بيتواند در روند مهارتاي چه تأثيري ميحرفه
 باشد؟

 شناسيروش
در  انجام پذيرفته است. اين روش معموالً 1اين بررسي با روش گراندد تئوري يروش اجرا

تحقيق زيادي در رابطه با آن صورت نپذيرفته است. گراند  رود، كه قبالًكار ميههايي بزمينه
هدف اين بررسي،  ة. جامع)1(منصوريان: تتئوري يك روش استقرائي و اكتشافي اس

                                                                                                              
1.Grounded Theory 



   … هاي مهارتي بر عملكرد و اشتغال زنانبررسي آموزش                         
 

 

130 
هاي باشد، كه در كالسكل بهزيستي شهرستان كرمان مي ةسرپرست اداركارآموزان زن بي

نظر نهايي در اين رويكرد در  ةاند. براي تجزيه و تحليل و ارائنام نمودهمتنوع سازمان ثبت
كارشناسي قرار گرفته، و  ةرد مطالعها چندين بار مودست آمده از مصاحبهههاي بدادهابتدا، 

آمده و مفاهيم مورد دستههاي ب(بين داده به كوچكترين اجزاء مفهومي تقسيم شده است.
اول و با توجه به اين مهم كه روش  ةدر وهل ،نظر ارتباط الزم برقرار شده) بدين منظور

ها و متن مصاحبه سازيها توسط شخص محقق پيادهداده مصاحبه بوده، ،گردآوري اطالعات
بعد  ةمورد مطالعه و مفاهيم مستتر در آن مورد شناسايي  قرار گرفته است. در مرحل

بندي قرار گرفته است، كه اين خود پيوند بين مفاهيم را شده مورد دستهمفاهيم استخراج
ها، مشخص و سوم، محورهاي اصلي در مجموعه داده ةسازد. در مرحلنيز آشكار مي

ل اين محورها انجام پذيرفته و در نهايت محقق با توجه به كدها و مفاهيم گذاري ككد
گذاري را استحكام بيشتري بخشيده و زمينه را براي تدوين تئوري فرايند كد شده،شناسايي
  نمايد.همراه مي

 زماني، مكاني، موضوعي)( قلمرو تحقيق
آموزي زنان دهاي مهارتاين بررسي با توجه به پنج سال گذشته به كندو كاو فراين

 پردازد.اي كرمان ميسرپرست شهرستان كرمان در مراكز آموزش فني و حرفهبي

 آوريجمع ةآوري اطالعات و نحومشخصات ابزار جمع
باشد. الزم به ذكر است كه براي كامل شدن اطالعات در اين كندوكاو، مصاحبه عميق مي

به اطالعات كارمندان به  ا برخي از كارآموزان،هاي مكرر بعالوه بر مصاحبهدست آمده، هب
ها افراد فعال و خبره در اين خصوص نيز رجوع گرديده. پس از اينكه خطوط كلي مصاحبه

همكاري و نظر تخصصي كارمندان فعال در اين رابطه  آثار و اسناد موجود، ةاز طريق مطالع
ت علمي انجام، و اطالعات ها ظرف مدت يكسال، با رعايت نكامصاحبهمشخص گرديده، 

محوري و انتخابي) شده است، كه در اين گذاري بازكد( گذاريسازي و كدمربوط پياده
شوندگان نيز، رجوع گرديده است. اين در واقع فرايند مرحله نيز به برخي از نظرات مصاحبه

 شود.ها در جهت خلق نظريه تلقي ميسازي و پااليش مقولهيكپارچه

 گيريروش نمونه
گيري تعمدي يا قضاوتي، هاي نمونهكنندگان، به روشدر اين رويكرد، براي انتخاب مشاركت

اي و مصاحبه با كارآموزاني كه در اين مراكز نام فني و حرفهاز طريق مراجعه به مراكز ثبت
به اين  رجوع گرديده است. تكنيك گلوله برفي)گيري هدفمند (اند، با نمونهپرونده داشته

گويند كه يك روش غير مي "گلوله برفي"گيري يا نمونه ""snowball sampling  روش
و  آماري وجود ندارد ةرود كه شناختي از كل جامعكار ميدر مواقعي به و احتماالتي است

كار هاي آماري بهگيري از جامعهگيري مشخص نيست. اين روش براي نمونهنمونه چارچوب
اطالعات اندكي  شما هان هستند و يا محل استقرار مشخصي ندارند وپن رود كه اصطالحاًمي

 .ها داريداز آن
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 تجزيه و تحليل اطالعات
و 1اشتراوس ةاي مداوم به شيوبراي تجزيه و تحليل اطالعات از روش تحليل مقايسه

زمان انجام ها، همآوري و تحليل دادهجمع ،. در اين روشاستفاده شده است 2كوربين
 ةكه بعد از هر مصاحبه، محقق آن را استخراج و قبل از اقدام به مصاحبطوريبه شود،مي

گذاري باز، محوري، و انتخابي طبق روش نمايد. سه مرحله كدگذاري ميبعدي، كد
ها خط به خط ها انجام شده است. به اين منظور، دادهاشتراوس و كوربين بر روي داده

يده است، كدهاي حاصل با كدهاي قبلي مقايسه، و خوانده و كدهاي باز، استخراج گرد
گرفتند و به اين اند، در يك طبقه جاي ميكدهايي كه از نظر مفهومي شبيه يكديگر بوده

بعد طبقات نيز با يكديگر  ةگرفتند. در مرحلترتيب بود كه به تدريج طبقات شكل مي
موارد يك طبقه به دو يا چند مقايسه شده و در صورت نياز با يكديگر ادغام و در برخي از  

 محورها پديدار شدند. ،كرد و در نهايتطبقه تغيير پيدا مي

 ها روايي و پايايي داده
هايي براي اطمينان و صحت و پايايي تحقيق مورد استفاده قرار در طول مطالعه روش

دهاي ها و كييد و صحت دادهأكنندگان، براي تگرفت. در اين راستا از بازنگري مشاركت
كنندگان بيانگر ديدگاه آنها نبود، استخراج شده، استفاده شد و كدهايي كه از نظر مشاركت

شده كدها و طبقات استخراجها،متن برخي از مصاحبه ،گرفت. همچنينمورد اصالح قرار مي
توسط چهار نفر از مسئوالن آموزش فني مركز خواهران مورد بررسي و كدگذاري مجدد 

 ان نتايج استخراج شده وجود داشت.توافق مي %98تا  %92قرار گرفت كه 

 هايافته
ها تجزيه، گذاري، عبارت است از عملياتي كه طي آن دادهها: در اينجا منظور از كدگذاريكد

). كدگذاري باز: 329فليك اوه: ( گيرنداي در كنار هم قرار ميسازي، و به شكل تازهمفهوم
 ،ها را در قالب مفاهيم درآورد. به اين منظورها و پديدهارد تا دادهگذاري قصد داين نوع كد

شوند بندي ميها بر اساس واحدهاي معنايي دستهشوند، عبارتها از هم مجزا ميابتدا داده
). كدگذاري محوري: فرايند 230(همان منبع:  تا تعلقات و مفاهيم به آنها ضميمه شود

 شود.تر را شامل ميهاي اصليمقولههاي فرعي به مرتبط كردن مقوله
 

 كنندهمشخصات افراد مشاركت .1جدول 
 تعداد عنوان رديف

 نفر 90 كنندهتعداد افراد مشاركت 1
 سال 25 كنندهميانگين سني افراد مشاركت 2
 ماه 2 ميانگين مدت زمان آموزش در مركز 3

                                                                                                              
1.Strauss Anselm 
2.Corbin Juliet 



   … هاي مهارتي بر عملكرد و اشتغال زنانبررسي آموزش                         
 

 

132 
 

شده از طرف سازمان آموزش هآموزشي ارائ ةنظر زنان سرپرست خانواده در رابطه با رشت
هاي متنوع و زيادي وجود دارد اند كه رشتهكننده اعالم كرده: افراد مشاركتايفني و حرفه

 باشد. اما هنوز به حد مطلوب و در خور آنها نمي
شده: اكثريت قريب به اتفاق هاي ارائهنگراني زنان سرپرست خانواده در رابطه با آموزش

هاي مهارتي جديد و به روز سازمان امكان بر اين داشتند كه با آموزش كيدأمورد مصاحبه ت
 دسترسي به مشاغل متعدد براي آنها ميسرتر خواهد بود. 

كنندگان هاي سنتي و مهارتي زنانه: مشاركتنظر سرپرست خانوار در رابطه با آموزش
ل فردي و ها، كمك به دستيابي به استقالهاي سنتي اعتقاد داشتند كه آموزشرشته

 افزايش مشاغل خانگي كرده است. 
 كنندگانهاي سنتي: مشاركتنظر زنان سرپرست خانواده در رابطه با دنبال كردن آموزش

سازي و تغييرات هاي فوق داشتند و برخي از آنها مدرنتمايل زيادي نسبت به آموزش
 هاي سنتي خواستار بودند. اساسي را در آموزش

گويان به ها و كاريابي: اكثريت پاسخوار در رابطه با آموزشنظر زنان سرپرست خان
هاي متعدد در اين زمينه و حتي هاي مهارتي و پيدا كردن شغلاهميت نقش آموزش

 برآوردن احتياجات و نيازهاي خانواده اذعان داشتند. 
 ها اعتقاد داشتند كه عدم توجه به آنهاشوندهمشكالت زنان سرپرست خانواده: مصاحبه

هاي حمايتي شده و ايجاد باعث فزوني شدن و بيكاري و عدم استقالل آنان از سازمان
 تر و بيشتر را خواستار بودند. هاي آموزش متنوعرشته

كنندگان اظهار داشتند در آموزان زن سرپرست خانواده: مشاركترحمايت بازار كار از كا
 ق وجود دارد. هاي آموزشي، اكنون بازارهاي كاري تا حدودي موفرشته

هاي سازمان: اكثريت قريب به هاي زنان سرپرست خانواده نسبت به آموزشنظر خانواده
با توجه به برآوردن نيازها و توجهات افراد و اعضاي  نداعتقاد داشت شوندهاتفاق افراد مصاحبه

 ثري در اين زمينه برداشته است. ؤهاي مها، گامگونه آموزشخانواده اين
موزان زن سرپرست خانواده از رابطه با آين سازمان بهزيستي راجع به كارنظر مسئول

 هاي مهارتي: آموزش
ها را امري ضروري و گونه آموزششونده، ايناكثريت كارشناسان و مسئولين مصاحبه

حمايتي در جهت اشتغال، شكوفائي، خودباوري و اشتغال زنان سرپرست خانواده مطرح 
 كردند. 

ي بر جسارت اجتماعي كارآموزان زن سرپرست خانواده: اكثريت قريب آموزنقش مهارت
هاي مهارتي منجر به ايجاد نوعي اعتماد به به اتفاق مورد مصاحبه اعتقاد داشتند كه آموزش

گردد و همچنين باعث ايجاد گردد و اين باعث ظهور جسارت در آنها مينقش در آنها مي
 شود. ردد كه از نظر آنها مثبت تلقي ميگشغل و انگيزه براي ايجاد درآمد مي

آموزي بر استقالل عملي كارآموزان زن سرپرست خانواده: اكثريت افراد نقش مهارت 
هاي مهارتي را گامي در جهت داشتن استقالل فكري و مادي مورد مصاحبه آموزش
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به ايجاد  ها، دولت موظفگونه آموزشدانستند و بر اين عقيده بودند كه در راستاي اينمي
 باشد. ها ميها در اين زمينههاي شغلي مناسب براي آنپست

 كنندگانآموزي: مشاركتهاي كارآموزان زن سرپرست خانواده در رابطه با مهارتمحدوديت
تر هاي بيشتر و طوالنيتر و ايجاد دورهها، امكانات آموزشي مناسبمحدوديت تنوع آموزش

 را خواستار بودند. 

 زنان و سرپرست خانواده  ةا و عقايد در آموزش مهارتي ويژنقش باوره
هاي سنتي و هاي سنتي، تغيير در آموزششوندگان خواستار تداوم آموزشاكثريت مصاحبه

هاي زنان بودند كه مهارت ةهاي متنوع در جهت افزايش نيروي بالقواميدوار به ايجاد رشته
 ثرتر نمايد. ؤاكتسابي و بنياني آنان را م

 گيري حث و نتيجهب
اي ساختار دهد كه سازمان آموزش فني و حرفهشده نشان ميبندي مطالعات انجامجمع

باشند كه با توجه به ويژه زنان سرپرست خانوار ميمناسبي براي آموزش و اشتغال زنان به
اد تواند منجر به توانمندسازي زنان و ايجمي ،هاي آنها مورد توجه استاصولي كه در آموزش

ها احتمال واخوردگي زنان سرپرست گونه آموزشخودكفائي و خودتكايي آنان شود. اين
اقتصادي جامعه تسريع نموده   ةدهند و حضور آنان را در عرصخانواده را به شدت كاهش مي

آورند. توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با و محيط همراه با آرامشي براي آنها فراهم مي
هاي توانمندسازي براي آموزش ةارائ – دولت ةسازي در بدنكلي ظرفيتتوجه به شاخص 

خدمات حمايتي و  ةمشاركت اجتماعي و تفويض مسئوليت مديريت اجرايي به زنان و ارائ
باشد و پشتيباني دولتي در راستاي ايجاد محيط مناسب اشتغال زنان سرپرست خانوار مي

توانمندسازي با هدف ة رد نظر باشد، در مقولدر صورتي كه حمايت زنان سرپرست خانوار مو
هاي متنوع آموزش ةها، ارائايجاد اشتغال پايدار براي آنها و افزايش خوداتكايي در اين گروه

بلكه عملكرد اين زنان سرپرست خانوار را به ميزان زيادي افزايش  ،نه تنها مثبت است
هاي آموزشي ديگري نيز دنبال شبكهبايد در درون دهد. حمايت از زنان سرپرست خانوار مي

نحوي اين گروه از خدمات و هاي آزاد كه بهآموزشگاه –مراكز آموزشي  ،طور مثالشود. به
هاي پژوهش حاضر حاكي از ه برخوردار باشند، در كل نتايج حاصل از يافتهژهاي ويتخفيف

جهت  اي به نحو صحيح و دقيق درهاي فني و حرفهاين است كه اجراي آموزش
ن آگونه كه در ساير كشورها نتايج مثبتي به همراه داشته است، اجراي توانمندسازي، همان

خانوار) نه تنها به اشتغال (زنان سرپرست پذير جامعهدر كشورما به اين قشر ضعيف و آسيب
ها به سطوح باالتر طبقات اجتماعي و اقتصادي و افزايش سطح درآمد خانوار و ارتقاء آن

هاي حمايتي كاسته شده شود، بلكه اين كمك آموزشي از وابستگي آنان به سازمانيمنجر م
بينند. عالوه بر آن، به اجتماعي خود را همچون ساير افراد جامعه مي –و به لحاظ اقتصادي 

شناختي هم چون خودكارآمدي، هاي مختلف روانها در حوزهتوانمندسازي رواني آن
گيري و حل مسئله و .... منجر ترل بر زندگي، قدرت تصميمخودارزشمندي و عزت نفس، كن

 ناپذير و باالتر از توان مالي و اقتصادي است. اي پايانشود كه خود سرمايهمي
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گر اين است كه سازمان آموزش فني و پيشنهادهاي كاربردي پژوهش بيان ،بنابراين

حتي خود قرار دهند و  ةت طلبانهاي عدالاي بايد توانمندسازي اين قشر را هدف برنامهحرفه
آنها  مددجو را درگير آموزش در جهت توانمندسازي ةاعضاي خانواد ةها كليگونه آموزشاين

اي و آشنا كردن آنها هاي متنوع و رايگان در مراكز آموزش فني و حرفهآموزش ةنمايد. ارائ
 با محيط كار و اشتغال از راهكارهاي توانمندسازي پايدار است. 

 ابعمن
، كيفيت زندگي زنان سرپرست خـانوار  1389فروزان و حسن رفيعي،  ةبلداجي، تاتينا و آين 

علمـي پژوهشـي    ةنامتحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و زنان شاغل خدماتي، فصل
 .)28-9ص (40 ةشمار 11رفاه اجتماعي، سال 

ادات ابطحي، بررسـي  مداري و عزت ا... نادري و معصومه سسيف نراقي، مريم و علي شريعت
علـوم تربيتـي،    ةنامـ آموزان، فصلهاي درسي دانشميزان توانمندسازي شغلي در برنامه

 ) 135 –160ص( 5ة شمار
علمـي   ةنامهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، فصل، شيوه1390كيميايي، سيد علي، 

 )  63 – 92(ص  40 ةشمار 11پژوهشي رفاه اجتماعي، ساب 
ثير الگـوي  أ، تـ 1389ا و فاطمه الماني و جعفـر مقدسـي و مصـطفي قربـاني،     رض مسعودي،

علمـي   ةنگرش و عملكرد مراقبين بيمـاران، مجلـ   –محور بر دانش توانمندسازي خانواده
 )  87 -97ص  2 ة، شمار17 ةدانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دور

 ؟، گراند تئوري چيست و چه كاربردهايي دارد1381منصوريان، يزدان، 
 http://saeedalhs.net  

هرمــز  ةمين اجتمــاعي در اروپــا، ترجمــأ، تــ1381تحقيقــات اجتمــاعي دانمــارك  ةسســؤم
 مين اجتماعي.  أعالي پژوهش ت ةسسؤپور، تهران، مهمايون

ن موانـع  زاده، دكتر رضا عبدلي، دكتر عليرضا اسـدي، تبيـي  وحيدزاده، عليرضا، افسانه تاجي
بهزيستي كرمـان سـال   ة مرتبط با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت ادار

 .1391كاربردي بهزيستي كرمان،ـ موزش علمي آ، دفتر پژوهش مركز 1391
 
 
 



 
 

 بررسي تأثير اشتغال زنان بر ضريب جيني در ايران
 1سيد عبدالمجيد جالئي اسفند آبادي
 2سپيده صميمي

 چكيده
يافتگي يك كشور، ميزان ترين معيارها براي ارزيابي توسعهيكي از مهم

اهميت و اعتبار زنان در يك كشور است. در جوامع پيشرفته و 
تر مختلف فعاليت مؤثرتر و پررنگهاي تر، حضور زنان در عرصهيافتهتوسعه

و كيفي نيروي انساني  مياست و اين حضور، بر روند توسعه و افزايش ك
هاي اخير كشورهاي در حال توسعه دهه ةجامعه اثرگذار خواهد بود. تجرب

ويژه آموزش گذاري در نيروي انساني، بهمبين آن است كه افزايش سرمايه
ستيابي به رشد اقتصادي باالتر و رفاه هاي الزم را براي دزنان، زمينه

سازد. با توجه به جمعيت زنان در ايران و توجه به اجتماعي بيشتر مهيا مي
حاضر به دنبال پاسخگويي به اين  ةآموزش اين طبقه از جمعيت كشور، مقال

درآمد و  ةال است كه افزايش اشتغال زنان چه تأثيري بر توزيع عادالنؤس
منظور ايران داشته است؟ به ةد زندگي و رفاه در جامعافزايش سطح استاندار

عنوان پاسخگويي به اين سؤال، از مدل مناسبي براي ضريب جيني به
گيري از روش شود و با بهرهترين شاخص نابرابري درآمد استفاده ميمتداول

به بررسي اثر اشتغال زنان بر ضريب جيني  )VAR( خودرگرسيون برداري
 شود. پرداخته مي 1387-1370 ةوردر ايران براي د
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 مقدمه
جوامع ميهاي نامطلوب زندگي اجتماعي است و تماامروزه نابرابري درآمدي يكي از پديده

ن اقتصادي، اند. سياستگذارابشري كاهش و نهايتاً حذف آن را در رأس اهداف خود قرار داده
تمركز خود را متوجه رشد اقتصادي كردند. هدف آنها افزايش درآمد و توليد  1950 ةطي ده

ملي بود؛ زيرا اين اعتقاد وجود داشت كه افزايش درآمد و توليد باعث بيشتر شدن سهم افراد 
يجه گونه كه كينز نيز معتقد بود) قبل از افزايش توليد و در نتجامعه خواهد شد؛ اما (همان

پيش از آنكه فوايد حاصل از اين افزايش توليد و رشد اقتصادي به اقشار فقير جامعه برسد، 
گذاري و توليد اي خاص متمركز گردد تا به سرمايهبايست منابع موجود در دست عدهميابتدا 

شود كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد بيشتري از اختصاص يابد؛ زيرا چنين استدالل مي
تواند خود مي ةنمايند و انباشت پس اندازهاست كه به نوبميانداز ايشان را پسدرآمده
 گذاري و رشد اقتصادي را ممكن سازد. سرمايه

اما بيش از يك دهه رشد نسبتاً سريع اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
ي از افراد جامعه هاي خاصنشان داد كه منافع رشد اقتصادي، نصيب گروه 1960هاي در سال

انتظار بهبود شرايط  ،يابد. بنابراينشده و شكاف درآمدي بين فقرا و ثروتمندان افزايش مي
بين طبقات درآمدي محقق نگشت و اين  ةقشرهاي جامعه و يا كاهش فاصل ةزندگي هم

 سرآغازي براي توجه اقتصاددانان به اين قبيل مسائل شد. 
ها، طبقات اجتماعي و ناي تقسيم درآمد ملي بين گروهتوزيع درآمد در اقتصاد كه به مع

شود. هاي تأثيرگذار بر عدالت اجتماعي محسوب مييكي از مؤلفه ،هاي اقتصادي استبخش
رسد اين است كه توزيع درآمد تحت تأثير كه در مورد توزيع درآمد به ذهن ميميسؤال مه

اثر عوامل اقتصادي بر توزيع درآمد انجام بررسي  ةچه عواملي قرار دارد؟ مطالعاتي كه در زمين
) الهام گرفته و سه دسته متغير كالن اقتصاد تأثيرگذار بر 1996شده است از الگوي شولتز (
اند. اين متغيرها عبارتند از: رشد اقتصادي با تأثير مثبت، تورم و توزيع درآمد را معرفي كرده

نرخ ارز، ماليات  ةوري، حاشيظير بهرهبيكاري با تأثير منفي. برخي متغيرهاي اقتصادي ن
عنوان متغيرهاي اثرگذار با اولويت كمتر وري كار و ... نيز در اين مطالعات بهمستقيم، بهره

 اشاره شده است. 
يافتگي كشور و افزايش حاضر، با توجه به اهميت حضور زنان در مسير توسعه ةدر مقال

ير افزايش اشتغال زنان بر توزيع درآمد در ايران، تأث ةكرده در جامعحضور زنان تحصيل
ال ؤحاضر به دنبال پاسخگويي به اين س ةدهيم. مقالاقتصاد ايران را مورد بررسي قرار مي

درآمد و افزايش سطح استاندارد  ةاست كه افزايش اشتغال زنان چه تأثيري بر توزيع عادالن
گويي به اين سؤال، از مدل مناسبي منظور پاسخايران داشته است؟ به ةزندگي و رفاه در جامع

شود و با ترين شاخص نابرابري درآمد استفاده ميعنوان متداولبراي ضريب جيني به
به بررسي اثر اشتغال زنان بر ضريب جيني  )VAR( گيري از روش خودرگرسيون برداريبهره

 شود. پرداخته مي 1387-1370 ةدر ايران براي دور
 ضريب جيني �

توان بر حسب درآمد ولي از محققان، شرايط اقتصادي هر فرد (گروه) را مي ايبه نظر عده
ها را درك نمود. بر اين توان تفاوتميتوزيع درآمد  ةنحو ةبا مقايس ،مشخص كرد؛ بنابراين
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 هاي مختلف استاساس نابرابري، عبارت از تفاوت در شرايط اقتصادي اشخاص و گروه
ترين شاخص نابرابري، ضريب جيني است. از نظر اول) متد1388(خدادادكاشي و حيدري، 

نابرابري توزيع درآمد در جامعه به حداكثر  ةآماري، ضريب جيني عبارت است از نسبت انداز
نابرابري درآمدي ممكن در يك توزيع درآمد كامالً ناعادالنه. اين ضريب بين صفر و يك  ةانداز

تر نزديكتر باشند، يعني توزيع ثروت عادالنه دست آمده به صفرمتغير است و هر چه اعداد به
و هر چه به يك نزديكتر باشند، يعني ثروت در دست اقضار ثروتمند محدود شده است و 

كند. به عبارت ديگر، ضريب جيني توزيع درآمد به سمت نابرابري بيشتر سوق پيدا مي
ثروت يكساني برخوردار دهد كه تمام افراد جامعه تقريباً از سطح درآمد يا ميكوچك نشان 

دهد يك نفر تمام ثروت را در اختيار دارد و سهم ميهستند، در حالي كه ضريب يك نشان 
 ).1390مابقي از ثروت تقريباً صفر است (قنبري و همكاران، 

 شود:مياين ضريب به صورت زير تعريف 
  

درآمد  jXام،  iدرآمد (هزينه) خانوار  iXتعداد خانوار،  nضريب جيني،  Gكه در آن 
تغييرات اين شاخص بين  ةمتوسط درآمد (هزينه) جامعه است. دامن uام و  j(هزينه) خانوار 

مقدار بزرگتر اين  ،(توزيع كامالً برابر) و يك (توزيع كامالً نابرابر) در نوسان است. لذا صفر
 تر درآمد در جامعه است. توزيع ناعادالنه ةدهندضريب نشان

 اناهميت اشتغال زن
يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتبار زنان ترين معيارها براي ارزيابي توسعهيكي از مهم

هاي مختلف تر، حضور زنان در عرصهيافتهتر و توسعهدر يك كشور است. در جوامع پيشرفته
و كيفي نيروي مي تر است و اين حضور بر روند توسعه و افزايش كفعاليت، مؤثرتر و پررنگ

، 1979، تينكر 1977شناسان (بولينگ ني جامعه اثرگذار خواهد بود. بسياري از جامعهانسا
اند و معتقدند بدون مشاركت تأكيد ورزيده ة) بر نقش زنان در توسع1378هاديان و حيدرپور
هاي اخير كشورهاي در حال توسعه مبين دهه ةهموار نخواهد شد. تجرب ةزنان راه براي توسع

هاي الزم را ويژه آموزش زنان، زمينهگذاري در نيروي انساني، بهش سرمايهآن است كه افزاي
 سازد. ميبراي دستيابي به رشد اقتصادي باالتر و رفاه اجتماعي بيشتر مهيا 

كمبود يا نبود  ةاز مسائل مهم در رابطه با ساختار بيكاري و اشتغال، رويارويي با پديد
توان نام برد، كه به ميآموختگان دانشگاهي را نشهاي شغلي يا اشتغال نامناسب دافرصت

شود، زيرا در ايران نيز مياخير در ايران بروز كرده است و هر سال حادتر  ةويژه در ده
هاي اخير توسعه، جمعيت داراي تحصيالت عالي در سالحالهمچون بسياري از كشورهاي در

كه آمار باالي دانشجويان و رشد قابل توجهي داشته است. درست است مي از لحاظ ك
شود، اما اين تعداد ميو گسترش فرهنگ مي التحصيالن باعث باال رفتن سطح علفارغ
باشند و در صورت نبود شغل مناسب، ميالتحصيالن دانشگاهي در انتظار شغل مناسبي فارغ

هاي گاهتبعاتي را در جامعه به دنبال خواهد داشت. لذا جذب و پذيرش دانشجو از سوي دانش
كشور بايد در راستاي بازار كار و متناسب با نيازهاي جامعه باشد و بايستي بين مؤسسات 

 .آموزشي و بازار كار تعامل ايجاد شود
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ها در سوم بر ضرورت كاهش شكاف ةويژه برنامهاي توسعه بهرغم تأكيد برنامهعلي

مين اجتماعي، وضعيت زنان انساني، آموزش و تأ ةها از جمله شاخص توسعبسياري از زمينه
فعاليت و اشتغال، تاكنون تغيير چشمگيري نكرده است. به عنوان مثال، درصد  ةدر زمين
تحقيقات و فناوري از حدود  ،شدگان زن در مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علومپذيرفته

 1386-87درصد در سال تحصيلي  60به حدود  1373-74درصد در سال تحصيلي  34
ساله و  10). ميزان فعاليت زنان 1391(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  زايش يافته استاف

افزايش  1385درصد در سال  4/12به  1375درصد در سال  1/9بيشتر با افزايش اندك از 
درصد كاهش يافته  7/76درصد به  7/86يافته است، اما ميزان اشتغال آنها در همان دوره از 

 ).1382؛ محموديان 1390است (ترابي 

 مطالعات تجربي
هاي كالن اقتصاد فيليپين به تجربي متغيرها و سياستة )، با مطالع1990بلجر و گيريرو (

شده معادالت شده از خانوارهاي فيليپيني و تخمين فرم حلآوريبررسي اطالعات جمع
هاي ديگر پديدهاند. نتايج تحقيق نشان داد كه مخارج دولت همانند دست آمده پرداختهبه

بهره وري، نرخ  ،شود. همچنينميچون تورم و بيكاري منجر به بدتر شدن توزيع درآمد 
 كند. ميواقعي بهره و نرخ واقعي ارز به بهبود اين توزيع كمك 

كشور، تأثير متغيرهاي اقتصاد كالن را  52هاي مقطعي )، با استفاده از داده1997سارل (
كرده است. نتايج وي  خصي از نابرابري توزيع درآمد بررسيبر ضريب جيني به عنوان شا

 به خصوصي، وضعيت تراز تجاريمي حاكي از آن است كه متغيرهاي تورم، نسبت مصرف عمو
اي به كاالهاي (صادرات و واردات)، سطح نرخ ارز واقعي و نسبت قيمت كاالهاي سرمايه

مقابل، متغيرهاي لگاريتم درآمد سرانه،  داري ندارد. ولي درمصرفي بر توزيع درآمد اثر معني
گذاري مبادله تجاري، نسبت سرمايه ةنرخ رشد درآمد واقعي سرانه، اثر خالص تغيير در رابط

دست گذاري بهو سرمايه ميبه كل جذب داخلي (كه از مجموع مصرف خصوصي، مصرف عمو
ي، درصد جمعيت فعال، آيد) همگي بر توزيع درآمد اثر منفي و تغيير در نرخ ارز واقعمي

 تغييرات ساالنه جمعيت فعال، تأثير مثبت بر توزيع درآمد دارد. 
)، با استفاده از اطالعات سري زماني توزيع درآمد، نرخ تورم و روند خطي 1998نوالن (

پرداخت و به  1979-1949 ةزماني، به بررسي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد انگلستان در دور
مشابه در آمريكا به آن رسيدند.  ة) در مطالع1978كه بلندر و ايساكي ( همان نتايجي رسيد

ترين عوامل آنها به اين نتيجه رسيدند كه تورم، بيكاري و سهم درآمدي عوامل توليد مهم
 مؤثر بر توزيع درآمد هستند. 

هاي هاي تابلويي با مقايسه داده)، با استفاده از روش داده2000چو، داودي و گوپتا (
، به ارتباط 1990تا  1970 ةرخي از كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار در سه دهب

اند. در اين تحقيق، چو و همكاران به هاي دولت با توزيع درآمد پرداختههاي هزينهسياست
هاي درآمدي اشاره ها در جهت رفع نابرابريموارد و علت ضعف دولت در استفاده از ماليات

 اند. نموده
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اي نرخ فقر به بررسي ارتباط بين هاي منطقه)، با استفاده از داده2003ر و واالس (هوو
هاي اين پژوهش نشان پردازند. يافتهمي) 1990-1970( ةفقر و شرايط اقتصادي در دور

 دهد كه نرخ فقر به شرايط اقتصادي حساس است. مي
توليد بر توزيع درآمد در ) به بررسي اثر بيكاري، اشتغال و 2005ايسيلند و همكاران (

دهد كه اشتغال و توليد سرانه در جهت كاهش ميآمريكا پرداختند. نتايج اين تحقيق نشان 
 كنند و بيكاري اثري بر فقر ندارد. ميفقر عمل 

اي به بررسي نابرابري درآمد مردها، اشتغال زنان و )، در مقاله2010آستن و ريموند (
اند. نتايج تحقيق نشان پرداخته 1982 -2007 ةاليا طي دورنابرابري درآمد زنان در استر

هاي درآمد مردان روي نابرابري دهد كه درآمد زنان در تعديل اثرات افزايش نابرابريمي
افزايش يافته است،   1982 -2007هاي درآمد خانوار، نقش داشته است. اين اثر كه بين سال

ن در سراسرخانوارها با درآمد پايين و باالي مردان يك الگو از تغيير اشتغال زنا ةكنندمنعكس
دهد كه تغييرات در درآمد زنان، نابرابري توزيع ميهاي اين تحقيق نشان باشد. يافتهمي

 درآمد خانوار را كاهش داده است. 
)، به بررسي سهم اشتغال زنان و درآمد حاصل از آن در نابرابري درآمد 2010هاركنيس (

رغم كند در تمام كشورها عليميپرداخته است. وي بيان  OECDي در كشورها خانوار
كرده در سطح باال و در سطح پايين، درآمدهاي هاي زياد اشتغال بين زنان تحصيلشكاف

كشورها، باالبردن  ةكند. همچنين، براي همهميزنان، قدرت يكساني بر توزيع درآمد اعمال 
تواند تأثير قابل توجهي بر كاهش نابرابري ميزنان  اشتغال زنان و كاهش نابرابري اشتغال بين

درآمدهاي خانوارها و تأثير به مراتب بزرگتر نسبت به كاهش شكاف جنسيتي دستمزد 
 بگذارد.

 ةنقش اشتغال در فرآيند توسع"ي خود تحت عنوانادكتر ة)، در رسال1375خاني (
ترين عامل است كه مهم ، به اين نتيجه رسيده"موردي استان گيالن) ةروستايي (مطالع
هاي اخير، بيكاري و مدرنيزاسيون مشاركت اقتصادي زنان روستايي در سال ةتأثيرگذار بر نحو

چه اشتغال زنان تحت تأثير شرايط كشت و زرع و نياز در مناطق روستايي بوده است، اگر
جامعه نيز  اقتصادي و فرهنگي -هاي اجتماعيفصلي به نيروي كار قرار دارد، ليكن از جنبه

كه فقر خانوارها نياز به مشاركت زنان در نيروي كار را تشديد نموده و طوريهگردد. بميمتأثر 
با كنار رفتن الزامات اقتصادي از مشاركت آنان در بازار كار كشاورزي كاسته  ،از سوي ديگر

 شود. مي
ن بر توزيع هاي اقتصاد كال)، سه طريق مهم براي بررسي آثار شاخص1376ابونوري (

درآمد متصور است: الف) تغييرات در سهم درآمد عوامل توليد به دليل نوسانات سطح 
هاي اقتصادي در سري زماني؛ ب) تغييرات در سطح بيكاري؛ ج) تغييرات در سطح فعاليت

دهد نسبت عوامل اشتغال و ميها). نتايج اين مطالعه نشان تورم (تغييرات نسبي قيمت
ثار كاهشي بر سطح نابرابري داشته است ولي عوامل تورم، سهم نسبي درآمد وري كار، آبهره

دولت  ةهاي دريافتي از هر خانوار و هزينشخصي از توليد ناخالص داخلي، متوسط كل ماليات
 اند. ار، آثار افزايشي بر آن داشتهوبراي هر خان

ضريب اشتغال  ةاسبستانده، به مح -) با استفاده از روش داده1380شيباني و افشاري (
ميزان سواد و  ةهاي مختلف اقتصاد، در دو بخش دولتي و خصوصي و بر پايزنان در بخش
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سازي در دهد كه تداوم فرآيند خصوصيميهاي اين پژوهش نشان اند. يافتهمهارت پرداخته

ايجاد شغل براي زنان با تحصيالت عالي محدود است، اما اثر آن در ايجاد شغل براي زنان 
سواد در بخش صنعت اي كه زنان بيگونهتر، مثبت است؛ بهداراي آموزش متوسط و پايين

آموخته در دو بخش (منسوجات)، زنان با تحصيالت متوسط در بخش بهداشت، و زنان دانش
 اند. آموزش عالي و آموزش و بهداشت داراي باالترين ضريب اشتغال

 ةاقتصادي مؤثر بر اشتغال زنان ايران در دور) با بررسي عوامل 1383صادقي و عمادزاده (
دهند افزايش تحصيالت عالي، احتمال يافتن شغل در بازار كار را مينشان  1380تا  1345

گذاري، سهم اشتغال برد؛ يعني افزايش توليد ناخالص داخلي و حجم سرمايهميبراي زنان باال 
 زنان در بازار كار را افزايش خواهد داد.  

)، به بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران طي 1384و اقبالي ( جرجرزاده
اند. شاخص مورد استفاده آنها در توزيع درآمد، ضريب جيني پرداخته 2002-1968هاي سال

دهد كه درآمدهاي نفتي سبب نابرابرتر ميدست آمده از اين تحقيق نشان است. نتايج به
گردد. اما در مورد اين تأثير در فضاي مير و در فضاي شهري شدن توزيع درآمد در كل كشو

 توان اظهار نظر نمود. ميروستايي به صراحت ن
اي به بررسي چگونگي تعامل دو شاخص )، در مقاله1385مهدوي عادلي و رنجبركي (

توزيع درآمد و رشد اقتصادي در ابعاد مختلف اقتصادي در ابعاد مختلف نظري و تجربي در 
بيان  ةتعامل اين دو متغير طي دور ةاند. بررسي نحوپرداخته 2002 -1968 ةطي دور ايران

گرايي هم ةكوزنتس در اين دوره در ايران صادق نيست و رابط ةدهد كه فرضيميشده، نشان 
بلندمدت مثبت، ميان رشد اقتصادي و شاخص توزيع نابرابر درآمد (ضريب جيني) وجود 

وجود تأثيري متقابل و  ةدهندگرنجري بين دو متغير نشان آزمون عليت ،دارد؛ همچنين
 طرفه بين آنهاست. ود

هاي اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران با )، به بررسي آثار سياست1386داودي و براتي (
اند. نتايج سنجي اقدام نمودهسازي خرد براي يك مدل اقتصادكالناستفاده از يك شبيه

هاي دولتي گذاريسازي كالن به خرد نشانگر اين است كه سياستدست آمده از اين مدلبه
اي )، در مقاله1386به شدت در بهبود تضعيف نظام توزيع درآمد مؤثر است. كفايي درستكار (

بين  ةاند. در اين مطالعه، رابطبر توزيع درآمد ايران پرداخته ميبه بررسي تأثير آموزش رس
 ةحراف معيار سواد در جامعه) و توزيع درآمد در طي دورمتغيرهاي آموزشي (ميانگين و ان

مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه افزايش سطح سواد  2001تا  1968
 كند. ميولي تشديد پراكندگي سواد، توزيع درآمد را بدتر  ،گرددميباعث بهبود توزيع درآمد 

وري نيروي كار بر توزيع درآمد تأثير بهره خود، ة)، در مقال1389( صباحي و همكاران
دست آمده از تخمين هاند. نتايج بكشورهاي منتخب در حال توسعه را مورد بررسي قرار داده

دهد افزايش تورم و رشد اقتصادي موجب نابرابرتر شدن توزيع درآمد ميالگوي تحقيق نشان 
اتي و مخارج مصرفي دولت، توزيع وري نيروي كار و درآمد ماليرشد بهره ،شود. همچنينمي

 كند. ميدرآمد را برابرتر 
هاي )، به بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري در ايران طي سال1390صيدايي و همكاران (

دهد كه هر چند نرخ بيكاري در برخي مياند. نتايج اين تحقيق نشان پرداخته1335 -1389
ن حال نرخ بيكاري در كشور، رقم بااليي را ها كاهش محسوسي را نشان داده، ولي با اياستان
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يافته و بيشتر كشورهاي در حال توسعه دارد و دليل آن رشد نسبت به كشورهاي توسعه
هاي توليد نيروي كار و همچنين پايين بودن ظرفيت ةافزون جمعيت و افزايش عرضروز
 باشد. مي

 معرفي مدل
گذشته آغاز شده است.  ةآمد از چند دهآثار متغيرهاي اقتصاد كالن بر توزيع در ةمطالع

گيرند، اما ميچه توزيع درآمد و فقر به صورت سنتي در چارچوب اقتصاد خرد جاي اگر
اند (ابونوري و طور وسيعي در مباحث اقتصاد كالن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهامروزه به

توزيع  ةخ اشتغال بر نحووري نيروي كار و نر). عوامل زيادي از جمله بهره1385خوشكار، 
باشد و هدف اين تحقيق، شناسايي تأثير نرخ اشتغال زنان بر توزيع درآمد ميدرآمد مؤثر 

است. متغيرهاي تورم و توليد ناخالص ملي سرانه به علت نقش آنها در درآمد خانوار، از ديگر 
عنوان زير بهباشند كه در الگوي ميدرآمد  ةمتغيرهاي مهم تأثيرگذار بر توزيع عادالن

كه يكي از وظايف اصلي دولت اند. همچنين، از آنجامتغيرهاي توضيحي وارد مدل شده
باشد، اثر مخارج دولت و همچنين درآمدهاي مالياتي دولت ميدرآمد  ةبرقراري توزيع عادالن

 بر ضريب جيني در نظر گرفته شده است. 
منظور بررسي اثر اشتغال زنان ه)، مدل زير ب1389( بر اساس مطالعه صباحي و همكاران

 بر توزيع درآمد استفاده شده است.
 

G: (ضريب جيني) شاخص نابرابري درآمد  GDPتوليد ناخالص داخلي سرانه : 
CPIنرخ تورم :         Female سال 15: نيروي كار زنان باالي 
Tax درآمد مالياتي دولت :      GJمخارج مصرفي دولت : 

رد استفاده در اين تحقيق از آمار و اطالعات بانك جهاني و بانك اطالعات و آمار مو
-1370زماني ة مركزي ايران استخراج شده است. به علت محدود بودن اطالعات آماري، دور

 در نظر گرفته شده است.  1387

 روش تحقيق و معرفي مدل
 روش خودرگرسيون برداري �

ها مدل است. در ابتدا از طريق دادهاي رهيافت خود رگرسيون برداري داراي گرايش داده
شود. اولين ميخود بيان  يهادر قالب وقفه 1كه متغيرهاي درونزاطوريهشود؛ بميتصريح 

)، انتخاب متغيرهاي كالن اقتصادي الزم براي تحليل VAR( يك مدل ةقدم در توسع
كردن متغيرهاي فرض  2سيمز فارغ از مسائل مربوط به درونزا يا برونزا ةباشد. به عقيدمي

دست هبيني بهتري از متغيرهاي كالن برا طراحي كرد كه پيش مين سيستاتوميكالن، 
زا وجود نداشته؛ فقط يك مجموعه معادالت متغيرهاي برون ةدهد. بر مبناي اين روش، طبق

 شود. ميمتغيرها تخمين زده  ةهاي مساوي براي همشده با وقفهشكل خالصهبه 

                                                                                                                
1. Endogenous 
2. Exogenous 
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بيزين استفاده شده است، زيرا با توجه به كم بودن  -ها از معيار شوارزهبراي تعيين وقف

كه معيار  كند در حاليميها را پيشنهاد هاي مورد بررسي، اين معيار كمترين تعداد وقفهسال
ها تعداد وقفه كوئين معموالً -كند و معيار حنانميها را پيشنهاد آكائيك بيشترين تعداد وقفه

 باشندميبهينه، اين معيارها در حداكثر خود  ةكند. در وقفميدو تعيين  را حد وسط اين
 )1378  (نوفرستي،

 1آزمون پايايي
هاي سنتي و معمول، مبتني بر هاي زماني، روشسنجي با استفاده از سريسازي اقتصادمدل

فرض ايستايي متغيرهاي سري زماني مدل است. حال چنانچه متغيرهاي سري زماني مورد 
دست آمده هستفاده در برآورد پارامترهاي مدل ناايستا باشند، احتمال اينكه رگرسيون با

كننده خواهد گمراه Fو  tصورت استفاده از آمارهاي باشد كه در اينميكاذب باشد، بسيار باال 
 بود. 

 جهت تعيين پايايي 2آزمون ريشه واحد
ت كه امروزه براي تشخيص پايايي يك هايي استرين آزمونواحد، يكي از معمول ةآزمون ريش

 ريشه واحد آزمونجهت انجام اين آزمون از  گيرد.ميفرايند سري زماني مورد استفاده قرار 
در اين قسمت براي اطمينان از ايستايي كنيم. مياستفاده  3(ADF) تعميم يافتهفولر  -ديكي

شده متغيرهاي استفاده ةيايستايي متغيرهاي مورد استفاده در مدل مورد نظر، كلو يا نا
 ةگيرد. اگر قدر مطلق آمارمييافته مورد بررسي قرار فولر تعميم –اساس آزمون ديكي بر

شده توسط مك كينون بزرگتر باشد، آنگاه شده از قدر مطلق مقدار بحراني ارائهمحاسبه
يا بودن سري زماني را پا ،(به عبارت ديگر شود، يعني سري زماني پاياستميرد  فرضيه 

به همان روش باال  ADFچنانچه سري زماني، در سطح پايا نباشد، آزمون . توان رد كرد)مين
گيرد. باز هم اگر سري زماني پايا نشد از آن تفاضل مياول آن صورت  ةروي تفاضل مرتب

 مرتبه باالتر گرفته تا وقتي پايا شود.

 انباشتگيهم
جهت با يكديگر حركت زماني اقتصاد كالن وجود دارد كه هم هاياين تمايل در اغلب سري

آنها مشترك است. چنانچه متغيرهاي  ميكنند. علت اين امر وجود روندي است كه در تما
ممكن است  ،سري زماني كه ناپايا هستند، در برآورد ضرايب الگوئي مورد استفاده قرار گيرند

در متغيرهائي كه از روند برخوردارند اين گرايش نتيجه به يك رگرسيون كاذب بيانجامد. زيرا 
داري بين آنها وجود ندارد اقتصادي معني ةشود كه حتي در مواردي كه رابطميديده 

 همبستگي شديدي را نشان دهند. 

                                                                                                                
1. Stationary test 
2. Unit Root test 
3. Augmented Dickey- Fuller 
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  ١وهانسنجآزمون همگرايي 
مدت بين متغيرهاي بلند ةوهانسن جوسليوس براي يافتن رابطجدر اين مطالعه، از روش 

جمعي جوهانسون بايد با انجام قبل از انجام روش هم در مدل استفاده شده است. موجود
برد و اطمينان حاصل كرد كه متغيرهاي جمعي متغيرها پيهم ةآزمون ريشه واحد به درج

 ةبهين ةانباشتگي جوهانسون، ابتدا بايد فرضي) هستند. براي برآورد مدل هممدل حداكثر (
مدل مربوط، ابتدا بايد مدل خود  ةبهين ةنظر ارائه شود. براي تعيين وقفوردمتغيرهاي م

مدل  ةبهين ةعنوان وقفهآن مدل را ب ةبهين ةهمبستگي برداري را برآورد نموده و وقف
 ةبايد مدل جوهانسون را براي برآورد رابط ةبهين ةجوهانسون انتخاب كرد. بعد از تعيين وقف

هاي حداكثر مقدار ويژه انباشتگي جوهانسون از آزمونراي انجام همكار گرفت. بهمدت ببلند
هاي انباستگي با استفاده از آزمونشود. پس از تشخيص تعداد بردارهاي هماستفاده مي

بزرگترين مقدار  ةبا استفاده از دو آمارشوند. مذكور، بردارهاي معمولي و نرمال استخراج مي
گردد. اگر انباشتگي، تعيين مياشتگي و تعداد روابط همانبويژه و آزمون اثر، وجود هم

درصد بيشتر باشد، هاي آزمون مربوط به اين متغيرها از مقادير بحراني در سطح پنجآماره
 آيد.به دست مي 2تعداد بردارهاي هم انباشتگي ،شود. به اين ترتيبميرد  OH ةفرضي

 هاي روش خودرگرسيون بردارينتايج آزمون
هاي آماري، گوياي آن هست يافته جهت بررسي پايايي دادهفولر تعميم -زمون ديكينتايج آ

باشند. از ميهاي آماري مورد استفاده در پژوهش حاضر، همگي با يك تفاضل، پايا كه داده
باشد كه در مدل ميبهينه  ةهاي روش خودرگرسيون برداري، تعيين تعداد وقفترين گاممهم

 باشد.مي 1مدل مورد نظر،  ةبهين ةا توجه به معيار شوارتز، تعداد وقفحاضر، ب ةمورد مطالع
مدل، با استفاده از آزمون همگرايي  ةبهين ةها و تعيين تعداد وقفبعد از آزمون پايايي داده

انباشتگي و تعيين بردارهايي كه بتوانند به واقعيت جوهانسون، به بررسي تعداد بردارهاي هم
 دي در ايران نزديكتر باشند، پرداخته شده است. متغيرهاي كالن اقتصا

 
G = 0.421 + 0.0043 GDP + 0.456 CPI – 0.0032 Female – 0.306 Tax – 0.104 GJ  

 
دهد افزايش اشتغال ميضرايب بردارد همگرايي بين متغيرهاي مدل مورد مطالعه، نشان 

ولت، باعث كاهش ضريب زنان، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و افزايش مخارج مصرفي د
دهد افزايش مينتايج نشان  ،شود. همچنينميجيني و در واقع كاهش توزيع ناعادالنه درآمد 

تر شدن تورم و افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه موجب افزايش ضريب جيني و ناعادالنه
يران، از ا ةكرده در جامعشود. در حقيقت با توجه به افزايش زنان تحصيلميتوزيع درآمد 

تر شدن توزيع درآمد توانيم شاهد عادالنهميطريق افزايش ايجاد فرصت اشتغال براي زنان، 
 جامعه باشيم.  ميدر جامعه و افزايش سطح رفاه عمو

                                                                                                                
1. Cointigration Vector 
2. Johnsen
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 گيريبندي و نتيجهجمع

ها، طبقات اجتماعي و معناي تقسيم درآمد ملي بين گروهتوزيع درآمد در اقتصاد كه به
شود. ميهاي تأثيرگذار بر عدالت اجتماعي محسوب يكي از مؤلفه ،است هاي اقتصاديبخش

يافتگي كشور و افزايش حضور حاضر، با توجه به اهميت حضور زنان در مسير توسعه ةدر مقال
ايران، تأثير افزايش اشتغال زنان بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران  ةكرده در جامعزنان تحصيل

ايم. به همين منظور، از مدل مناسبي براي ضريب جيني به عنوان هرا مورد بررسي قرار داد
گيري از روش خودرگرسيون ترين شاخص نابرابري درآمد استفاده شده و با بهرهمتداول
-1370 ةبه بررسي اثر اشتغال زنان بر ضريب جيني در ايران براي دور )VAR( برداري
هد افزايش اشتغال زنان، افزايش درآمدهاي دميپرداخته شد. نتايج برآورد مدل، نشان  1387

مالياتي دولت و افزايش مخارج مصرفي دولت، باعث كاهش ضريب جيني و در واقع كاهش 
دهد افزايش تورم و افزايش توليد مينتايج نشان  ،شود. همچنينميتوزيع ناعادالنه درآمد 

شود. ميتوزيع درآمد  تر شدنناخالص داخلي سرانه موجب افزايش ضريب جيني و ناعادالنه
ايران، از طريق افزايش ايجاد  ةكرده در جامعدر حقيقت با توجه به افزايش زنان تحصيل

تر شدن توزيع درآمد در جامعه و افزايش توانيم شاهد عادالنهميفرصت اشتغال براي زنان، 
 جامعه باشيم.  ميسطح رفاه عمو
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بر  يشغل ييو راهنما ينيآموزش كارآفر ريثأت يبررس
 استان كرمانشاه كار يايزنان جو يابيرفتار كار شيافزا

  1شيما همايي

 چكيده 
 شيبر افزا يشغل ييو راهنما ينيآموزش كارآفر ريثأت يحاضر بررس ةهدف مقال
كار در كرمانشاه بوده است. در اين مقاله كه  يايزنان جو يابيرفتار كار

آزمون و گروه گواه است، آزمون، پسشيبا طرح پ يتخرج از تحقيقي تجربمس
 42خواهران كرمانشاه  ياحرفه يكننده به مركز فنمراجعه كاريزنان ب نياز ب

گروه  كيو  شيدو گروه آزما( انتخاب شده و در سه گروه يتصادف ةوينفر به ش
 يشغل ييزش راهنماشدند. گروه اول تحت آمو نيگزينفر) جا 14گواه هركدام 

 يامداخله چيقرار گرفتند و گروه گواه ه ينيكارآفر و گروه دوم تحت آموزش
از آن بود كه هر دو  ي) حاكمانوا لياز تحل ستفادهبا ا جينتانكردند. ( افتيدر
با گروه  سهيكرمانشاه را در مقا جوياي كارزنان  يابي، رفتار كاريآموزش ةويش

 يتفاوت معنادار يآموزش ةويدو ش نيب ،نيمچنداده است. ه شيگواه افزا
 شيآنها را افزا يابيرفتار كار يآموزش يهامهارت نيا يريوجود نداشته و فراگ

 . دهديم
 

، زنان يابي، رفتار كاريشغل يي، راهنماينيآموزش كارآفر: يكليد واژگان
 .كار يايجو
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 مقدمه 
اي . بيكاري پديدهپي آن كاريابي استيكي از مباحث اساسي در جوامع امروز اشتغال و در 

شود. اين پديده باعث اجتماعي در جهان امروز است كه در اكثر كشورهاي جهان مشاهده مي
مشكالت اجتماعي مختلفي مانند رواج فقر و شرايط سخت زندگي در كشور و بروز 

 ).1383(اردهه و ابراهيميان،  گردد.ميو رواني در افراد جامعه مي ي جسهابيماري
نيروي كار جوان از سويي و رشد ناچيز  ةدر حالي كه كشور ما با رشد قابل توجه عرض

تقاضاي نيروي كار از سوي ديگر مواجه است، عمق مشكالت جوانان تا آنجا افزايش يافته كه 
اشتغال كشور مناسب  ةصعودي بودن روند نرخ بيكاري دختران، فعاالن عرص ةدر مورد ادام

هاي شغلي براي سب و كار كشور، نوع نگاه جامعه به زنان، فراهم نبودن فرصتنبودن فضاي ك
هاي شغلي را التحصيل دانشگاهي به فرصتدختران و در نتيجه جذب نشدن دختران فارغ

 ).11 ة، شمارنامه آسمانهفته( ،كنندعوامل افزايش بيكاري عنوان مي
ي اخير به باالترين ميـزان رسـيده   هاافزايش نرخ بيكاري زنان جوان طي سال ،همچنين 
 يجمهـور  يخبرگـزار درصد بوده اسـت. (  8/25درصد در مقابل مردان كه  5/39يعني  ،است
 ) 80392647/ كد خبر (ايرنا) مياسال

ترين مسائلي است كه افراد در مقاطع تحصيلي ، كاريابي يكي از مهمدر فضاي كنوني
ي اجتماعي هامختلف و با وضعيت

ي
به نظر  ،ميان. در اينادي متفاوت درگير آن هستنداقتص  

ي كاريابي و هااما مهارت ،رسد كه در كشور ما با وجود اينكه جويندگان كار بسيار زيادندمي
ي هاجستجوي شغل كمتر مورد توجه است و نگرش و باور غالب افراد جامعه را كمبود فرصت

يندگان كار كمتر به سمت فراگيري شده كه جودهد. اين امر باعثميتشكيل  شغلي
 ي منفعلي براي جستجو استفاده كنند.هاي كاريابي رفته و از روشهامهارت

طور معناداري با موفقيت شغلي به 1دهد كه رفتار كاريابيميمطالعات متعدد نشان 
شد. باميطور معناداري با موفقيت شغلي مرتبط كاريابي به ةمرتبط بوده و وجود چندين سابق

 )1999، 3وآشفورت 2ساكس (
المللي براي احقاق در جوامع بين 1970 ةي چشمگيري كه بعد از دههابا توجه به تحول

، اما هنوز هم زنان با موانعي براي ورود به دنياي كار مواجه حقوق زنان صورت گرفته است
سبت به زنان است. ي سوگيرانه در محيط كار نها. برخي از اين موانع مربوط به نگرشهستند

نگرند و ميي سنتي و قالبي در جامعه هااما با اين حال برخي از زنان امروزه وراي نقش
ولي براي احراز اين مشاغل با مشكالتي دست به  ،باشندميسنتي خواهان مشاغل غير

 طور، عدم مهارت در كاريابي است. بهترين مشكالت و موانع موجودگريبانند. يكي از مهم
ي كاريابي نيازمندند كه هامسلم زنان نيز مانند ديگر جويندگان كار به برخي از مهارت

 )1994، 4راهگشاي آنها به دنياي مشاغل خواهد بود. ( زونكر
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كند بهتر ميزيرا به فرد كمك  ،محوري در كارآمدي بازاركار داردراهنمايي شغلي نقش

، از شرايط احراز آنها مطلع گوناگون آگاهي يابدخود را بشناسد و از نيازهاي جامعه و مشاغل 
تواند برابري در ميشده و در انجام امور شغلي خود تواناتر گردد. همچنين راهنمايي شغلي 

در كارآمدتر كردن بازار  ميي شغلي را تسهيل نمايد و نه تنها نقش مههادسترسي به فرصت
كارآفرينان و  ،ثر است. از طرفيؤاعي نيز مي اجتمهابلكه در مبارزه با محروميت ،كار دارد

ي مورد نياز هاني و برخورداري از مهارتيتوانند از اين خدمات در جهت كارآفرمينيروي كار 
 ).1383مند گردند. (اردهه و ابراهيميان، بازار كار بهره

 با توجه به آنچه گفته شد راهنمايي شغلي براي افزايش اشتغال به كار بيكاران نقش
 ةي مشاورهاي اخير در كشورهاي مختلف برنامههادر سال ،رو، از اينكندمياساسي پيدا 

، در 1ي شغليهادر بلژيك كلوپ ،. به عنوان مثالشودميشغلي براي غلبه بر بيكاري اجرا 
ي هاو در انگلستان دوره2ي تحصيلي شغليها، در اسپانيا كارگاهي شغليهاآلمان نشست

 . )1995، 4توريستف(3شاگردي
ي اخير مورد توجه فراواني قرار گرفته هاموضوع آموزش و تعليم كارآفريني نيز در سال

ي كارآفرينانه باعث هادر واقع فعاليت است و تحقيقات در اين زمينه در حال رشد است.
زها شناخته ، با كارآفريني است كه نياشودمي هاو توليد فناوري ها، خلق ايدهشناخت نيازها

 شود.ميشوند و با رفع نيازها پيشرفت حاصل مي
دهد كه در بيشتر كشورها كارآفريني يكي از ميكارآفريني نشان  ةنتايج مطالعات در زمين

. در بسياري از كشورها نيز آنچه باعث بر بيكاري است ةبراي غلب هاحلترين راهمتداول
نام بيكاري است و آموزش رويدادهاي بيروني به ،دشوميتحريك زنان براي كارآفرين شدن 

ي هاي زنان براي كارآفرين شدن از برنامههاكارآفريني براي غلبه بر بيكاري و افزايش مهارت
 )2003، 5كنز مهم دولت است (

كاريابي و كارآفريني به نظر  ةعمل آمده در زمينشده و تحقيقات بهبا توجه به مطالب ياد
ي كاريابي و كارآفريني قابل آموزش است. اما از آنجا كه تحقيقات كمتري هاترسد مهارمي

در مورد مسائل زنان و آموزش آنها براي غلبه بر بيكاري صورت گرفته و از طرفي هيچ 
ي كاريابي صورت نگرفته و آموزش كارآفريني هااي در ايران در مورد آموزش مهارتمطالعه

ثير آموزش كارآفريني و راهنمايي أهدف اين تحقيق بررسي ت .اشدبمينيز در ابتداي راه خود 
ال ؤاين س ،بدين منظور باشد.ميشغلي بر افزايش رفتار كاريابي زنان جوياي كار كرمانشاه 

 يبر توانمندساز كارآفريني يمهارتها يريو فراگ يشغل راهنمايي ايآباشد كه ميمطرح 
در  بر افزايش رفتار كاريابي آنان كرمانشاهار استان ك ياي) زنان جوياو حرفه يشغل ،ي(فرد

  دارد؟  ريتأث ييزااشتغال جهت
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 شناسي روش
 روش پژوهش

آزمون و گروه گواه بوده كه در آن افراد ، پسآزموناين پژوهش، پژوهشي تجربي با طرح پيش
، شدندتصادفي انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و يك گروه گواه جايگزين  ةبه شيو

عضو بود. در گروه  14عضو و گروه گواه نيز شامل 14ي آزمايشهايك از گروه طوري كه هربه
 شدهاول متغير مستقل راهنمايي شغلي و در گروه دوم متغير مستقل آموزش كارآفريني اعمال

 و در گروه گواه هيچ متغير مستقلي اعمال نشد. 
ي كاريابي را هاساعت مهارت 10 جمعاًساعت  2جلسه به مدت  5شغلي در  ةگروه مشاور

) 2004( 1آموزش ديدند. فرمت اين جلسات آموزشي بر اساس مدل راهنمايي شغلي آرولماني
 تهيه شد. عناوين جلسات آموزشي بدين شرح است: 

آنها براي  ةآموزشي، معرفي افراد به يكديگر و ميزان انگيز ةاول: معرفي اهداف دور ةجلس
 نگرش تجاري داشتن. 1 ةشمار كار، توزيع كاربرگ

و تمايالت شخصي، توزيع كاربرگ  هادوم: تعريف استعداد، انواع استعداد،گرايش ةجلس
 .2 ةشمار

 گيري آنها.سوم: باورها و چگونگي شكل ةجلس
ي شناخت دنياي كار، راهكارهاي شغلي چيست؟ توزيع كاربرگ كار هاچهارم: راه ةجلس

 ن.كردن براي خود يا براي ديگرا
، فعاليت ، مهارت مصاحبهي جستجو ، نوشتن رزومههاپنجم: رفتار كاريابي ، روش ةجلس

 سيب.  ةگروهي معامل
ساعت فرآيند  30جمعاً ،ساعت 3جلسه به مدت  10گروه آموزش كارآفريني نيز در

محتواي درسي  ةكارآفريني را آموزش ديدند. فرمت اين جلسات آموزشي بر اساس كتابچ
KAB  )تهيه 1388، اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه( )كسب و كار ةچيز دربارهمه (

 شد. عناوين جلسات آموزشي بدين شرح است:
، انواع مختلف شكني، فعاليت يخ: معرفي افراداول، جسارت در ايجاد كسب و كار ةجلس

، ي خودمديريتيهاويژگي افراد جسور در ايجاد كسب و كار. مهارت ،ي كسب و كارهابنگاه
 گيري .ي تصميمهامهارت

، ، عادات كارآفرينانه، منابع كارآفريني: وظايف كارآفرين، تعريف كارآفرينيدوم ةجلس
 .انگيزش ذهني كارآفرينان

پذيري ، ريسكپذيران، انواع ريسك: تشريح وضعيت ريسكپذيري، ريسكسوم ةجلس
 انتخابي. ةگزين ، طراحي و اجرايي كردن بهترينسنجيده
، شناسايي خصوصيات : ارزيابي پتانسيل كارآفرينانه، كارآفرينان كه هستندچهارم ةجلس

 .كارآفرينانه
 ي رهبري. هاپنجم، رهبري كارآفرينانه: سبك ةجلس

                                                                                                                
1. Arulmany 
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، تعيين هدف در ي مذاكرهها، ماهيت و مهارت، مفاهيم: فرآيند، اصول مذاكرهششم ةجلس

 گوش كردن.
ي عالي شنيداري، ها: ايجاد و تقويت مهارتي شنيداري كارآفرينانهها، مهارتفتمه ةجلس

 ي عالي شنيداري.هايي براي ايجاد مهارتهاتوصيه
 . ، مزايا و معايب خود اشتغالياشتغالي: خود، اهميت كارآفريني در جامعههشتم ةجلس
، تصميم براي ي كوچكهانگاهاط قوت و ضعف بق: ن، داليل انتخاب كسب و كارنهم ةجلس

 كارآفرين شدن.
، سازي: خالقيت و نوآوري، ايده، چگونه يك كسب و كار خوب پيدا كنمدهم ةجلس

 ي كسب و كار.هاشناسايي و ارزيابي فرصت

 آماري ةجامع
به مركز آموزش فني كار  يايجو زنكنندگان مراجعه :حاضر عبارتند ازآماري پژوهش  ةجامع
و باالتر ساكن در استان  سانسيل پلم،يدفوق پلم،يد اهران كرمانشاه، داراي مداركاي خوحرفه

 .سال قرار دارند 45تا  20 يسن ةكه در دامن كرمانشاه

 گيرينمونه و روش نمونه
گيري تصادفي انتخاب شده و در سه گروه نفر بوده كه به روش نمونه 42تعداد و حجم نمونه 

 اند.قرار گرفته

 پژوهشابزارهاي 
رفتار  ةنام، پرسشآوري اطالعات و ارزيابي تغييرات احتماليبراي جمع ،در اين پژوهش

 باشد.ميال ؤس 20نامه داراياين پرسش شده و مورد استفاده قرار گرفته است.كاريابي تنظيم

 هاهاي تجزيه و تحليل دادهروش
روش  .استفاده شده است  spssافزار آمارياز نرم هادر اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده

آماري مورد استفاده در اين تحقيق آمار توصيفي شامل جداول ميانگين و انحراف معيار و 
 ) است.تحليل مانواآمار استنباطي (

  هايافته
آزمون و پيگيري ، پسآزمونپيش ةميانگين و انحراف معيار نمرات رفتار كاريابي در سه مرحل

 شده است.ارائه 1روه آزمايشي و گروه گواه در جدول در دو گ
 

 ميانگين و انحراف معيار نمرات رفتار كاريابي در سه مرحله . 1جدول 

متغير منبع تغيير
تعداد وابسته

 گروه گواهگروه كارآفرينيگروه مشاوره شغلي
 ميانگين انحراف

 معيار
ميانگين انحراف

معيارميانگين انحراف معيار

تار كاريابيرف
 3/22 4/178/86 3/195/86 147/86آزمونپيش
 3/18 4/1508/963/1404/83 147/102 آزمونپس

 7/15 4/1307/10118/1722/81 147/104 پيگيري
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در اين جدول نمرات سه گروه مورد مقايسه قرار گرفته و همانطور كه در جدول مشهود 
آزمون تقريبا ً مساوي است. ميانگين نمرات گروه در پيشميانگين نمرات هر سه گروه  ،است

آزمون و پيگيري افزايش داشته و نسبت به گروه كارآفريني نيز پس ةشغلي در مرحل ةمشاور
آزمون و پيگيري نسبت به پس ةباالتر است. ميانگين نمرات گروه كارآفريني نيز در مرحل

كه ميانگين نمرات رفتار كاريابي گروه گواه  گروه گواه افزايش داشته است. اين در حالي است
 قبل نيز كاهش داشته است. ةپيگيري نسبت به دو مرحل ةدر مرحل

 
 ي آزمايشي و گروه گواه هاخالصه نتايج تحليل مانوا مربوط به گروه .2جدول 

 آزمون و پيگيريو نمرات رفتار كاريابي در پس

مجموع  مرحله
 مجذورات

 ةدرج
آزادي

ميانگين 
 وراتمجذ

سطح 
توان ثيرأميزان ت معناداري

 آماري
 9/0 23/0 003/0 54/1012 2 95/2014آزمونپس

 1 /.6 001/0 3/2035 2 49/429 پيگيري
 

ي آزمايشي و گروه گواه و نمرات رفتار كاريابي هانتايج تحليل مانوا مربوط به گروه ةخالص
وت نمرات دو گروه آزمايش و گواه در تفا ،آمده است. با توجه به نتايج اين جدول 2در جدول 

 .) معنادار است  = 001/0pپيگيري ( ة) و مرحل= p 003/0آزمون (پس ةمرحل
 

 ي زوجي مربوط به رفتار كاريابيهاخالصه نتايج مربوط به مقايسه – 3جدول  

 
ه نتايج مانوا تفاوت معناداري بين گروه آزمايش كارآفريني و گواه مشاهده با توجه ب

 شود.ميييد أثير آموزش كارآفريني بر افزايش رفتار كاريابي زنان جوياي كار تأت ،شود. لذامي
 3با توجه به نتايج جدول  ،. همچنين)p= 001/0( يريگيپ ةو مرحل ) p=  023/0آزمون (پس

شغلي و گروه  ةآزمون تفاوت معناداري بين گروه مشاورپس ةمرحلمشاهده شد كه در 
پيگيري نيز تفاوت معناداري وجود ندارد.  ةو در مرحل ) = p 18/0كارآفريني وجود نداشته (

)62/0 p = ( 

سطح معناداريخطاي مجازهاتفاوت ميانگين گروه مرحله

آزمونپس
آزمايش مشاوره شغلي ،كارآفريني

 گواه
4/6 
4/17 

5/4 
5/4 

18/0 
001/0 

غليش ةآزمايش كارآفريني، مشاور
 گواه

4/6- 
9/11 

5/4 
5/4 

18/0 
023/0 

پيگيري
،كارآفرينيشغلي ةآزمايش مشاور

 گواه
7/3 
6/19 

3/4 
3/4 

62/0 
001/0 

شغلي ةآزمايش كارآفريني، مشاور
 گواه

7/3- 
6/19 

3/4 
3/4 

62/0 
001/0 
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 گيري  بحث و نتيجه

رفتار كاريابي  مشخص گرديد كه راهنمايي شغلي بر هابا توجه به نتايج حاصل از تحليل داده
مانند: استريت و  .باشدميگرفته همسو ثر بوده است. اين نتيجه با تحقيقات مشابه انجامؤم

ثير آموزش را در افزايش رفتار أ) كه هركدام ت1999(2)، ساكس و آشفورت1998(1اميلي
 اند.كاريابي نشان داده

و از ، نقش آن در كاهش بيكاري نشان داده شده است در تحقيقات مربوط به كارآفريني
، 2003، 3ي بيكاري ياد شده است. (هيتي هاترين راه حلعنوان يكي از متداولكارآفريني به

 ). 1998و همكاران، 4بادوي 
زايي در افراد تحريك شده و براي ايجاد در جلسات آموزش كارآفريني، ايجاد تفكر اشتغال

از كارآفريني به عنوان راه  ي متعدديهاشده و مثالي افراد كارآفرين معرفيهاانگيزه، نمونه
دادند ميحل بيكاري ياد شده است. از آنجا كه افراد در گروه كارآفريني تكاليف خود را انجام 

سازي نيز بسيار فعال بودند و در بازخوردها نيز احساس توانمندي خود را بيان و در ايده
عدم  ةفته و باورهاي غالب دربارتوان گفت كه، فعاليت آنها در كاريابي افزايش يامياند داشته

 وجود كار و شغل تعديل شده است. 
در گروه آزمايش اول، به شناخت عالئق، استعدادها و باورهاي شغلي و همچنين رفتار 

ي ايجاد آمادگي شغلي پرداخته شده است. تكاليف در همان جلسات هاكاريابي و مهارت
اند و نسبت به جام تكاليف بسيار فعال بودهشده است و در انميانجام  ءآموزشي توسط اعضا

عالئق و استعدادها و باورهاي خود شناخت بيشتري پيدا كرده و افراد براي جستجو و 
 اند.شناخت مشاغل تشويق شده

جاي زايي براي خود و ديگران بهدر گروه آزمايشي دوم، ايجاد تفكر كاريابي و اشتغال
كيد قرار گرفته است و بيشتر أسازي مورد تريني، ايدهيابي، ايجاد انگيزه براي كارآفشغل

تفكر كاريابي را پذيرفته و به  ،انداعضاي اين گروه كه از سطح تحصيالت خوبي برخوردار بوده
از آنجا كه بيشتر  تالش و پيگيري براي كاريابي و توليد يك ايده براي شروع كار پرداختند.

باعث آن شد كه افراد  ،گرفتميو گروهي صورت  ميي كالسي در قالب كارهاي تيهافعاليت
نبود كار را كنار گذاشته و به فكر كار و خود اشتغالي براي خود  ةافكار و باورهاي منفي دربار

رفتار كاريابي هردو گروه افزايش داشته و تفاوت معناداري بين دو  ،و ديگران باشند. بنابراين
 گروه مشاهده نشده است.

كاريابي و نتايج حاصل از اين پژوهش  ةشده در زمينوجه به تحقيقات انجامبا ت ،بنابراين
ي كاريابي و كارآفريني قابل آموزش بوده و مشاوران شغلي با آموزش هاتوان گفت مهارتمي

مذكور  يهاآموزشتوانند افراد جوياي كار را هدايت و راهنمايي نمايند. مي هااين مهارت
كار استان  يايآموختگان زن جودانش افزايش رفتار كاريابيبر  يمؤثر اثرات معنادار، مثبت و

 يبررس يچه براگر .رسدميبه نظر  يضرور هاآموزش نيا جيو توسعه و ترو هداشت كرمانشاه
افراد جوياي كار  باشد.ميمدت)  ز(درا يبه مطالعات طول ازيكار ن يايزنان جو رفتار كاريابي

رفتار كاريابي خود را افزايش داده و به نتايج  هايري اين مهارتگاتوانند با فرمينيز 
 اميدوارتري دست يابند.

                                                                                                                
1. Street & Emily 
2. Saks & Ashforth 
3. Hitty 
4. Badwey 
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 هاافتهيبر  يمبتن يشنهادهايپ
 يهاو مهارت يشغل راهنمايي يهانشان داد، آموزش قيتحق يهاافتهي نكهيبا توجه به ا �

شود كه در مي هيتوص ،نيبنابرا .باشدميثر ؤكار م يايزنان جو يبر توانمندساز كارآفريني
 ني، به تداوم اينيو كارآفر ييزااشتغال جاديكار و ا يايزنان جو يجهت ارتقاء توانمند

بتوانند از  يراحتكار به يايزنان جو كهيطورهنموده ب يشتريب ديتأك هاآموزش
  ند.مند شوبهره ييزااشتغال يخود در راستا يو اقتصاد ياجتماع ،يفرد يتوانمندساز

 يهامهارت«و  »راهنمايي شغلي يهاآموزش« ريمتغ ريتأث و قيتحق يهاافتهيتوجه به با  �
فرد ا ي،شغل ـ ياطالعات فرد شيمنظور افزاشود كه بهمي هيتوص ،نيبنابرا» كارآفريني

 شيدر جهت افزا هاواقع، آموزش درنموده و  تيفعال يتخصص ياگونهكار، به يايجو
انجام  يطور تخصصهب هاآموزش يعني رنديصورت گ يشغل ـ يو اطالعات فرد هايآگاه

كار بتوانند  يايو زنان جو انجامديب يشغل ـ يو اطالعات فرد هايآگاه شيتا به افزا رديگ
 د.نيبه انتخاب شغل اقدام نما يشتريب يهايبا آگاه

و  يشغل راهنمايي يهاآموزش د،يمشخص گرد قيتحق نيدر ا نكهيبا توجه به ا �
 يتوانمندساز يعنيو ابعاد آن  زنان جوياي كار يبر توانمندساز ارآفرينيك يهامهارت

 شنهاديپ ،لذا .ثر استؤم اريبس ،ياقتصاد يو توانمندساز ياجتماع يتوانمندساز ،يفرد
و  افتهيكار رواج  يايزنان جو نيفوق در ب يهاموزشاز آ يمندشود كه استفاده و بهرهمي

 ييزنان قرار دهند تا بتوانند به انتخاب شغل بپردازند تا كارا نيا اريرا در اخت يامكانات
 بگذارند. شيخود را در شغل مربوطه به نما

 منابع 
آوري اطالعـات و ارتباطـات در   )، نقـش فـن  1383( اردهـه ، ح. و ابراهيميـان ،ش،   فارسـي:  ةمقال

 .  35-41ص  ،57 ةكار و جامعه، شمار ةمجل شغلي، ةراهنمايي و مشاور
آمـادگي شـغلي، ترجمـه     ة). برنامـ 1381رافمن، بندات، ويليام، سوكي نيك، دايان.( ب فارسي:كتا
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هاي كسب و كار ثيرات آموزش مهارتأبررسي ت
 بر اشتغال زنان

 1الهه اكبري
 2سيده مليحه حسيني

 چكيده 
 ةي مهم توسعهاي شغلي زنان از شاخصهاامروزه افزايش فرصت

اشتغال زنان با موانع  ،اقتصادي است. در جوامع در حال توسعه
زنان منجر  شناسي بازار كارآسيب ،بنابراين رو است،ه ب زيادي رو

شود. ي رشد و از بين بردن اين موانع ميهابه شناسايي فرصت
ي كسب و كار بر هاسازي شغلي و مهارتي آمادههاآموزش

ثر بوده و منجر به افزايش ؤتوانمندسازي زنان جوياي كار م
صورت مروري بوده توانمندي آنان شده است. اين پژوهش كه به

هاي بهبود وضعيت اشتغال زنان و راهكار هااست به بررسي چالش
ابتدا مروري بر تاريخچه و  ،منظوربدين در جامعه پرداخته است.

ضرورت اشتغال زنان داشته و در ادامه موانعي كه بر سر راه كسب 
سپس به  و كار زنان وجود دارد را مورد بررسي قرار داده است.

عنوان يكي از عوامل ي كسب و كار بههانقش آموزش مهارت
شود و در پايان بر اساس كيد ميأاشتغال زنان ت ءثيرگذار بر ارتقاأت

راهكارهاي بهبود  ةي اين مطالعه، پيشنهادهايي در حوزهايافته
 مشاركت اقتصادي زنان ارائه گرديده است.

 
موانع كسب و كار زنان، ضرورت اشتغال زنان،  :كليدي واژگان

 كار در اشتغال زنان. ي كسب وهانقش مهارت
 

                                                                                                                
                                       Email:akbari366@yahoo.com . دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي،1
 علمي كاربردي،. كارشناسي ارشد علوم تربيتي، مدرس دانشگاه جامع 2
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 مقدمه
اي كه آمار اشتغال گونهاشتغال و بيكاري از جمله موضوعات اساسي اقتصاد هر كشور است. به

روند. در اين شمار مييافتگي جوامع بهي مهم توسعههااري پايين از جمله شاخصكباال و بي
 ست.يافته مشاركت زنان در بازار كار امري معمول و متداول اامروزه در جوامع توسعه ،راستا
با فراهم ساختن شرايط الزم و مناسب براي زنان و مردان، آنان را در مشاركت  هادولت

سهم اشتغال زنان براي باال بردن نرخ توليد  ،اند. همچنيناقتصادي جامعه سهيم ساخته
 ناخالص داخلي كشورها برجسته شناخته شده است.

ل اساسي خانواده ئدر مساگيري آنان را شاغل شدن زنان و كسب درآمد، قدرت تصميم
آيد. بر طبق آخرين صورت افقي درميدهد و هرم قدرت در چارچوب خانواده بهافزايش مي

، 88درصد در سال  14,5آمارهاي منتشر شده، نرخ پايين فعاليت اقتصادي زنان به ميزان 
ال در ح ةميزان اندك مشاركت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان در جامع ةكنندمنعكس

ايران است و با اين وجود موانع بسياري نيز در دسترسي اشتغال زنان وجود دارد.  ةتوسع
سزايي هثير بأي زنان در پيشرفت اقتصادي جامعه تهاو توانايي هابهينه از مهارت ةاستفاد

زا، تسهيل ي مهارتهاوري نيروي كار زنان از طريق آموزشافزايش بهره خواهد داشت.
ي خود، هابه منابع مورد نياز و دگرگوني در باورهاي زنان نسبت به تواناييدسترسي آنها 

 تر منابع توسعه خواهد بود.تر و توزيع عادالنههمگي تضميني در جهت مشاركت سازنده
ثر ؤكارگيري صحيح عوامل مهر كشوري در گرو به ةتوان گفت كه توسعمي ،طوركليبه

از منابع انساني نه تنها موضوع توسعه هستند، بلكه اهرم  عنوان نيميزنان نيز به در آن است.
آموزش زنان سهم  ،بنابراين .آيندشمار ميثري در پيشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعي بهؤم

 )1388زاده اردبيلي،  عظيم( كشور خواهد داشت. ةزيادي در توسع

 اشتغال زنان ةتاريخچ
اقتصادي، سياسي و اجتماعي شناخته  ةتوسعي مهم هاعنوان يكي از شاخصاشتغال زنان به

خوراك و پرورش  ةبحث از اشتغال صرف نيست، زيرا زنان همواره در تهي ،شود. اگرچهمي
از صرف انرژي و كار خود در  اند، آنچه مهم است دستاوردهاي ايشانكودكان شاغل بوده
 فرايند توسعه است.
به نام مشاركت زنان  يديجد يقتصادـ ا ياجتماع ةديجهان، شاهد پد ر،يدر دو قرن اخ

 ،ياجتماع يكردهايدر رو يو تحوالت اساس رييتغ امديرخداد، پ نيبوده است. ا» در بازار كار
 بوده است.» زنان و كار ةبه مسئل يجوامع بشر ياسيو س يفرهنگ ،ياقتصاد
 جهان را تياز جمع يميشده در جهان را زنان ـ كه نانجام يكل، دو سوم كارها در

ـ كه انواع  يقو ليپتانس نيبالقوه ا يعهده دارند. چنانچه به استعدادهادهند، بهيم ليتشك
تواند يدهندـ ، توجه شود، ميانجام م يررسميو چه غ يصورت رسممختلف كارها را چه به

 كند. ليدر حال توسعه تبد يكشورها يبرا يگذارهيمنابع سرما نيتربزرگ زا يكيآن را به 
 يدر جوامع صنعت انشانيدر بازار كار، صد سال بعد از حضور همتا يرانيزنان ا مشاركت
به رو شده است.  رو يديشد يهابا نوسان ر،ياخ ةمشاركت، در طول سه ده نيبوده است و ا
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و  يشمال يكايامر ةشرفتيپ يشده، نرخ مشاركت زنان در بازار كار كشورهاارائه يطبق آمارها

تا  ازدهي نيب انه،يخاورم يهاعدد در كشور نيكه ا يرصد است، در حالد جاهكانادا، حدود پن
و  تيريسازمان مد يبر اساس آمارها ران،يدرصد است. نرخ اشتغال زنان در ا زدهيس

درصد  زدهيبالغ بر س ،يرسمريغ يآمارها يدرصد و براساس برخ ازدهيحدود  ،يزيربرنامه
 است.

و  يتوان از سطح آموزش، باروريرفاه زنان را م شاخص ،يالمللنيب يهاعرصه يبررس در
و  انهيخاورم يدر كشورها نه،يزم نيموجود در ا يعمر آنان مشخّص نمود. آمارها نيانگيم

مشاركت زنان در  ةنيبوده است؛ اما در زم ياقابل مالحظه يهاشرفتينشانگر پ قا،يفرآشمال 
كشورها  نيرنگ اكم اريشاهد حضور بس ،ياسيس يهاآنان در عرصه يتوانمند ءقااقتصاد و ارت

و باال بودن سطح  يتوان به علّت وجود منابع سرشار نفتيامر را م ني. اميابوده نهيزم نيدر ا
 انهيدر خاورم يالديم 1970 ةكه در ده ياياز حاصل كار دانست. رونق نفت ريدرآمد غ

افراد شاغل را قادر ساخت تا شد و  يواقع يدستمزدها عيسر شيموجب افزا وست،يوقوع پبه
م، با 1980 ةاما در ده ند؛ينما نيتأم ياشاغل خود را تا اندازهريبتوانند مخارج بستگان غ

از  رونيبر خانوارها، اشتغال زنان در ب ياقتصاد يفشارها شيو افزا يشروع ركود اقتصاد
ن، همواره در كنار كار است كه زنا تياهم ينكته، دارا نيا كركرد. البته ذ دايمنزل، ضرورت پ
 افتيدر يگونه مزدچياند و در قبال آن، هپرداخته زيبه امور منزل ن ،يو اشتغال رسم

 (عمادزاده، .ديآيحساب نمبه يرسم يآنان، در آمارها يهاتيبخش از فعال نيا ،اند. لذانكرده
1382( 

فقط براي زندگي  در گذشته در ايران نيز كوشش مربيان بيشتر اين بود كه دختران را
ورود زنان به بازار  شد.سالم خانوادگي آماده كنند و به كارهاي علمي و فكري توجه الزم نمي

زيرا ورود  .زنان غربي بود ةكار و صنعت و اشتغال در ايران يك قرن بعد از حضور گسترد
ران به سير صعودي اشتغال زنان در اي ،فناوري به ايران با اين فاصله صورت گرفت. البته

رفت. زيرا شرايط براي توليد انبوه كه با ساخت يا ورود فناوري كندي و آهسته پيش مي
مهيا نبود و بازار كار ظرفيت جذب نيروي كار زنان بيشتري را  هاارتباط مستقيم دارد تا مدت

ي هانداشت. در كشور ما گرايش زنان به اشتغال همگام با دسترسي بيشتر آنان به سازمان
) در طي مدت به نسبت كوتاه در اغلب شهرهاي بزرگ شدت هاشي (مدارس و دانشگاهآموز

در عين حال  ،مطرح گرديد هازدگي در ميان برخي گروهيافت. اما از آنجا كه اين امر با شتاب
فرهنگي جامعه در خيلي از موارد پوياي متناسب با آن را نداشت. اشتغال  -شرايط اجتماعي

ي مختلف مردم هال حاد مواجه گرديد و اختالف عقيده را در ميان تودهئسازنان از سويي با م
 موجب شد.

دهد كه اشتغال زنان ي اخير نشان ميهاتغييرات بافت اقتصادي اشتغال زنان در سال
ي صنعتي رشد و پيشرفت اقتصادي مناسبي پيدا هامگر اينكه فعاليت ،يابدكشور توسعه نمي

اين هستيم كه زنان سهم جايگاه مناسبي در توليد كشور داشته  كند. يعني اگر در جستجوي
ي كشور توسعه هاي مشاركت قابل توجهي دست پيدا كنند، بايد فعاليتهاباشند و به نرخ

 ي صنعتي افزايش يابد.هاپيدا كند و متناسب با آن سهم زنان از مجموعه فعاليت
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 ضرورت تحقيق
اي كه مشاركت زنان اين عقيده هستند كه در جامعه شناسان بركارشناسان اقتصادي و جامعه

 ،ي اقتصادي بيشتر باشد، رفاه اجتماعي نيز بيشتر خواهد بودهااشتغال و فعاليتة در زمين
زيرا مشاركت زنان در بازار كار، موجب كاهش نرخ باروري، افزايش سطح توليد، افزايش 

 شود.كل جامعه ميسبب افزايش رفاه اجتماعي  ،درآمد سرانه و در نتيجه
شامل افزايش توانايي  ،دهد. توانمندسازيمي ءسطح توانمندي زنان را ارتقا ،اشتغال

 ايي عاطفي و افزايش توانايي رفتارهاي مبتني بر شناخت و عاطفه است.نشناختي، افزايش توا
خت ي بنيادي در ساها) اشتغال زنان با ايجاد دگرگوني1389 رحماني، زاده،سراج (جواهري،

سزايي را در هي زن و مرد اهميت بهاو پايگاه هاي سنتي، توزيع نقشهاجامعه، نظام ارزش
 روابط خانوادگي، ثبات خانوادگي و از جمله كودكان بر جاي گذاشته است. 

گيري بيشتري در امور زندگي زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل از قدرت تصميم -
گيري زنان شاغل را و سطح سواد زنان، قدرت تصميم باال رفتن سن خود برخودارند.

 دهد.افزايش مي
 زنان شاغل بيش از زنان غيرشاغل از همكاري همسران خود در كارهاي خانه برخوردارند. -
 تر از زنان غيرشاغل است.شدهنرخ زاد و ولد در زنان شاغل كنترل -

اعي توسط زنان منجر به ي افراد خانواده و تسخير فضاهاي اجتمهاتقسيم وظايف و نقش
 دگرگوني خانواده شده و تعادل جديدي در خانه و خانواده به وجود آورده است. (توسلي،

ي شغلي مناسب، هاموفقيت زنان در دستيابي به فرصت ،) همچنين1387خواني،رفيعي
شغلي شايسته براي زنان، ايجاد  ةي كار زنان و مشكالت فراروي آنها، لزوم توسعهاويژگي

منيت و حيثيت انساني، رعايت حقوق زنان در بازار كار و نقش آنان در خانواده و پرورش ا
ي اجتماعي و هاكسب درآمد و مشاركت زنان در گروه ،نيروي انساني آينده، همچنين

 )  1389 (صالحي، ل مهم در زندگي زنان است.ئكارورزي و ارتقاء توانمندي از جمله مسا

 زنان ي اشتغالهاموانع و چالش
كشورهاي  ةو رشد و توسع هااميد اول براي ارتقاء خانواده ةزنان در كشورهاي در حال توسع

اما در اين كشورها موانع ساختاري متعددي از جمله فقدان سرمايه، منابع و  .خود هستند
دهد كه عدم تعادل موجود در نيروي بازار كار نشان مي قدرت اقتصادي وجود دارد.

گذاري زنان ثير قابل توجهي در كسب و كار و سرمايهأرهنگي و ساختاري تي فهامحدوديت
از جمله نابرابري جنسيتي و  ،ايراني دارد. موانعي نامرئي بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد

 تصور اينكه موفقيت از صفات مشخصه مردانه است.
موجب تقويت  ي اخير، افزايش نرخ بيكاري،هاتحقيقات نشان داده است كه در سال

آور ي جنسيتي در مسئوالن و بازار كار جامعه شده است و با اين تفكر كه مردان نانهانگرش
خانواده هستند، اولويت دادن به مردان هنگام استخدام و اشتغال شدت گرفته است. 

شناسان معتقدند آموزش زنان بخشي از راه حل رفع مشكالت اصلي جامعه از قبيل جامعه
ويژه دختران و ري و فساد اجتماعي است و دسترسي برابر به آموز براي همه و بهفقر، بيكا



   زنان بر اشتغال كار هاي كسب وثيرات آموزش مهارتأبررسي ت                   
 

 

158 
) موانع اشتغال 1389عادلي، رضايي، اسدي، (شريفي، زنان از اولويت زيربنايي برخوردار است.

 توان بررسي كرد:زنان را از ابعاد مختلف مي
هل و ميزان تحصيالت أي شخصيتي، نرخ باروري، وضعيت تهابعد فردي: از جمله توانايي )1

 متقابل دارند. ةكه با اشتغال زنان رابط
تقسيم كار، وجود مرزبندي طبيعي ميان كار زنان ة بعد اجتماعي: هنجارهاي رايج در زمين )2

تعدد نقش زنان را  ةگزينش نيروي كار، مسئلة و مردان، تفكيك جنسيتي آموزش، نحو
پايين بودن سطح  ،كند. همچنينمي نآدچار نوعي تن و تضاد نقش و فشارهاي ناشي از 

ن آتخصص و باال بودن ميزان تقاضا براي مشاغلي كه به مهارت زياد نياز ندارد، مانع از 
 است كه در زندگي اجتماعي زنان شاغل تحول شگرفي ايجاد شود.

باورهاي سنتي و  ةبعد فرهنگي: فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر، همواره رواج دهند  )3
اي و كمبود آگاهي زنان از حقوق فردي، اجتماعي و حرفه ،ست. همچنينجنسيتي بوده ا

ي اجتماعي، فرهنگي و سياسي به استمرار ساخت نابرابر كمك هاعدم شركت در فعاليت
 رساند.مي

ساعت بيشتر از مردان كار  13تا  12طور متوسط بعد اقتصادي: در حالي كه زنان به  )4
 گيرند.خانگي همچنان در سطح نازلي قرار مي مزد بودن كاركنند، به دليل بيمي

مواردي چون پايين بودن حقوق در مقايسه با نوع كار، ناعادالنه بودن توزيع  ،همچنين
 باشد.و مزايا مي هاپاداش

ي مهارتي براي پسران در مقايسه با دخترها هابعد آموزشي: از جمله تنوع رشته  )5
 ي اشتغال زنان را محدود كرده است.هافرصت

) موانع كار آفريني زنان را به اين صورت 1998( المللي كارسازمان بين
 بندي كرده است:دسته

 .موانع رفتاري: زنان اعتماد به نفس كمتر و تصور منفي از خود دارند
 .ي زمانيهاموانع ايفاي نقش: تعارض ميان وظايف مختلف با محدوديت

 .عي و فرهنگي: ديد منفي نسبت به زنان در كارموانع اجتما
تري نسبت به مردان برخوردارند و طور نسبي از سطح تحصيالت پايينموانع تحصيلي: زنان به

 ي آموزشي شغلي را دارند.هااغلب دسترسي محدود به فرصت
ي خود هاموانع شغلي: زنان فرصت كمتري در بخش رسمي اقتصاد براي پيشرفت مهارت

 .دارند
طور اصولي موانع زيربنايي: دسترسي به اعتبار، فناوري، خدمات حمايتي، زمين و اطالعات به

 تر است.براي زنان مشكل
 )1389 همكاران، و (شريفي موانع قانوني: فعاليت قانوني مستقل براي زنان محدود است.

 ي كسب و كار بر اشتغال زنانهانقش آموزش مهارت
هاي افراد ي عملي افزايش سطح دانش و مهارتهااز جمله راه ي آموزشيهابرگزاري دوره

كنندگان ي واقعي شركتهاي آموزشي كه محتواي آنها متناسب با نيازهادوره رود.شمار ميهب
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شود. امروزه، هدف از باشد، موجب افزايش توليدات و در نهايت، بهبود كيفيت زندگي آنها مي
ي خانگي يا افزايش آمادگي براي هال، كسب مهارتي قبهاآموزش زنان، بر خالف دوره

يي است كه به كسب استقالل اقتصادي، هابلكه ارتقاي مهارت ،نگهداري از فرزندان نيست
كند. با توجه به اين اهداف، در حضور و مشاركت اجتماعي، افزايش دانش و غيره كمك مي

وزش مردان در كشورهاي صنعتي، يي مشابه با الگوي آمهااكثر كشورها آموزش زنان در قالب
ي الزم هامهارت ،طور كلي بر آموزش اطالعات و همچنينيافته است كه بهطراحي و توسعه

 باشد.براي فعاليت در مراكز توليدي، تحقيقاتي، خدماتي و سياسي متمركز مي
رد. داليل متعددي دا جوامع گوناگون از آموزش زنان و اين الگو احتماالً ةاستقبال گسترد

كمابيش  هاتاريخي تمام ملت ةل اول نفرت و انزجار عمومي از ستم جنسيتي كه در تجربيدل
تداوم خشونت و پايمال  ةي ستم آلودي كه همچنان زمينهارواج سنت ،وجود دارد. دليل دوم
نمود و دليل سوم با معرفي آموزش و اشتغال در ي زنان را تقويت ميهاشدن حقوق و آزادي

ي رسمي و هاطور يكسان مشتاق دريافت دانشنداردهاي زندگي، زنان و مردان بهاستا ةزمر
 ي شهري شدند.هاشغل

شود و به پيشرفت يك جامعه تلقي مي ،ي مهمهااشتغال و آموزش زنان از مالك
ي مسلط و انتقال هاريزي دقيق نياز دارد و نقش زنان در توزيع ارزشگذاري و برنامهسياست

آموزش زنان را آشكار سازد.  ةگذاري در حوزتواند اهميت سياستي تازه ميهاآن به نسل
شده و آموزش معطوف به ي آموزشي زنان با انتظارات بازار اشتغال هماهنگهابدون شك نياز

 ةريزي براي افزايش آنهاست. توسعي شغلي و برنامههااشتغال در گرو برآورد دقيق فرصت
وه بر منابع انرژي و نيروهاي موجود در طبيعت به كيفيت و صنعتي و پيشرفت اقتصادي عال

ي شغلي با هاباشد و اين ارتباط سبب شده كسب مهارتكميت نيروهاي انساني وابسته مي
 ي يادگيري ارتباط تنگاتنگي پيدا كند.هانوع فعاليت

ي هالشتشابه مطالبات آموزشي زنان با مردان توانسته است بار ديگر آموزش زنان را با چا
يي است هاموقعيت آنان در گرو نقش ء) حضور اجتماعي زنان و ارتقا1رو كند. هجديدي روب

ي ها) تشديد رقابت2كنند.  ءكه زنان بتوانند هم پاي مردان در قالب مشاغل گوناگون ايفا
بندي مشاغل را براي طبقه هاي آموزشي شده و مداخالت دولتهاشغلي سبب تشديد رقابت

 هدايت تحصيلي مردان و زنان ضروري نموده است. ،ي تحصيلي و در نتيجهاهو رشته
يي معطوف هاو آموخته هاي آموزشي زنان در اين حوزه به مهارتهابرنامه ،همچنين

ي يادگيرنده، با هاشود كه در سبد انتظارات بازار است و به جاي تناسب با عاليق و نيازمي
 ،خدماتي و توليدي سازگاري دارد. در نتيجه علمي،نيازها و انتظارات مراكز صنعتي، 

ي هاشود انگيزهتحصيلي تعميم يافته و سبب مي ةنارضايتي شغلي به نارضايتي از رشت
 ي شغلي نظير درآمد بيشتر و منزلت باالتر گره بخورد.هاتحصيلي به انگيزه

اسازگاري انتظارات الگوي رايج آموزش زنان كه معطوف به اشتغال است، با ن ،عالوه بر اين
طور سنتي بر عهده شود كه آنها بهيي مواجه ميهاو نقش هاكرده با مسئوليتزنان تحصيل

واقعيات مربوط به اشباع بازار اشتغال و همچنين تداوم نقش سنتي به  ،بنابراين .داشتند
مبارزه  ي سنگيني را برايهازند و هزينهي مختلف در ميان زنان دامن ميهاشيوع نارضايتي

ي خانوادگي، رفتارهاي هاي اخالقي، درمان مشكالت رواني، حل نابسامانيهابا ناهنجاري
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آموزش با اشتغال كه از  ةرابط ،كند. بدين ترتيبآميز و غيره بر جامعه تحميل ميمخاطره

ي هاكم كم با اشباع فرصت ،آموزش زنان بوده است ةي تاريخي و داليل واقعي توسعهازمينه
آموزش زنان به لحاظ  ،ي مربوط به آن تفسير نموده و در نتيجههاو افزايش رقابت شغلي

رو شده است.ه ب ي با تهديد روكيفي و كم  
ي هانتايج تحقيقات در رابطه با نقش آموزش زنان در ديگر كشورها نشان داده است دوره

ر كسب و كار آموزشي كسب و كار براي كمك به زنان جهت بهبود مديريت و سودآوري د
ي كوچك به همراه آموزش ميزان هاي مالي از قبيل اعطاي وامهاآميز است. اما كمكموفقيت

دهد آموزش به تنهايي به دهد. تحقيقات در سريالنكا نشان مياين موفقيت را افزايش مي
ثيري در افزايش سود، خريد و أاما ت ،شودي كسب و كار منجر ميهاتغيير در برخي شيوه

ي بزرگ و هاش و سهام ندارد. در مقابل تركيبي از آموزش و كمك مالي منجر به پيشرفتفرو
 1)2012 وودروف، مك كنزي، (دي مل، قابل توجهي در سودآوري كسب وكار مي شود.

ي اقتصادي در قرن حاضر به نقش هاگذاران در كشور آرژانتين پس از بحرانسياست
 اند.زنان كارآفرين توجه خاصي نشان داده ي كسب و كار براي كمك بههاكنسرسيوم

 :بدين صورت تعريف شده است هاپنج نقش اصلي اين كنسرسيوم
 .ي آنهاآموزش عمليات كسب و كار و شيوه .1
 يي كه منافع مشترك دارند.هاهمكاري در پروژه .2
 .و تجربيات هايي براي اشتراك گذاشتن ايدههادسترسي  انجمن .3
 .ي اجتماعي زنانهاهايجاد فرصت براي ظهور شبك .4
 2)2002 (واكر، ي ماليهاحمايت .5

بسياري از مطالعات در كشورها ارتباطي قوي بين افزايش دسترسي دختران به آموزش و 
جنوبي تعداد زنان كارآفرين رو به افزايش  ة.در كر دهندداخلي را نشان مي ةرشد توليد سران

اما بيشتر زنان كارآفرين  كشور هستند.گذاري در اين درصد از سرمايه 36است. زنان صاحب 
. سازمان 3)2011(سون و جو، فروشي مشغول به فعاليت هستنددر بخش خدمات و خرده

ي آموزشي مختلفي براي زنان هاالمللي كار در كشورهاي مختلف اقدام به برگزاري دورهبين
عضويت در انجمن زنان  ،هاكرده است به عنوان نمونه در تانزانيا پس از شركت در اين برنامه

 درصد افزايش يافته است. 60كارآفرين 
عنوان شود كه بهمتداول محسوب مي ةسازي يك ايددهد توانمندتحقيقات نشان مي

وجود آورده و زايي و كارآفريني را به، قادر است اشتغالنيروي انساني ةبخشي از عوامل توسع
توانمندسازي زنان جوياي  اني كارآمد ياري رساند.با بهبود عملكرد افراد به تثبيت نيروي انس

بتوانند به توانايي غلبه بر  هاي است كه در طي اين آموزشاي ويژهها، نيازمند آموزشكار
 ،زايي و در نهايت، تفكر خالقانه و غيره دست يابند و از اين طريق بتوانند به اشتغالمشكالت

ي كسب و كار بر هاسازي شغلي و مهارتي آمادههاكارآفريني دست يابند. آموزش

                                                                                                                
1. de Mel,S, McKenzie,D, Woodruff,K 
2. Walker, C J 
3. Lee,J, Sohn,S and Ju,Y 



 انداز پژوهش                                              اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

161 

آموختگان زن جوياي كار بايد با سازي دانشتوانمند ثر است.ؤتوانمندسازي زنان جوياي كار م
كيد بر سه عنصر توانمندسازي فردي، توانمندسازي اجتماعي و توانمندسازي اقتصادي أت

نايي برطرف نمودن مشكالت زايي پرداخته و تواصورت گيرد تا ازين طريق بتوانند به اشتغال
طور تخصصي انجام گيرد تا به بايد به هاآموزش مرتبط با كسب و كار را به دست آورند.

ي هاشغلي بيانجامد و زنان جوياي كار بتوانند با آگاهي -و اطالعات فردي هاافزايش آگاهي
 بيشتري به انتخاب شغل اقدام نمايند.

 پيشنهادات و راهكارها
، ايجاد بستر مناسب براي بروز خالقيت اشتغال عه و تقويت فرهنگ اشتغال زنانمنظور اشابه

ي انها راهكارها و تدابير الزم پيشنهاد و ارائه هاگيري از استعدادها و تواناييزنان و بهره
 شود:مي
 .ي اقتصاديهاسازي در تغيير نگرش جامعه نسبت به توانمندي زنان در فعاليتفرهنگ �
 .اي زنان توسط سيستم آموزشي كشوراي حرفههي آموزشي با نيازهاو برنامه هاتدوين سياست �
 .يي كوتاه براي ترك محل كار خودهاايجاد انعطاف در ساعات كار زنان و داشتن فرصت �
 .يي براي مراقبت از كودكان در محل كارهااحداث محل �
نان و حمايت از گذاري تجربيات آموزشي كسب و كار زي جهت اشتراكهاتشكيل انجمن �

 .كارآفريني آنها
ي هااي جهت تسريع و تسهيل بسترسازي اشتغال زنان در شركتخدمات مشاورهة ارائ �

 .كوچك و متوسط
 .انساني آنانة سرماي ة، رشد و توسعدر زنان شاغل هاشناخت و تقويت انگيزه �
 .افزاري جامع خدماتي براي زنان كارآفريننرم ةطراحي بست �
  .سازي زنان در خانواده و جامعهي برابري جنسيتي براي توانمنداهترويج آگاهي �
 .ي مالي و رفع موانع جذب سرمايه در بازار كار زنانهاكمك به كارآفرينان جوان با حمايت �
 ةو قوانين مناسب توسط دولت در جهت ترويج و توسع ها، استراتژيهاتدوين خط مشي �

 .)1384گلرد،(  نكسب و كارهاي مستقل و خود اشتغالي زنا

 منابع
اي زنـان  ي فنـي حرفـه  هـا ). ارزشـيابي آمـوزش  1390( پاپ زن،ع؛ خالدي،خ و سـليماني،ع 

 .3 ةشمار سال دوم، شناسي زنان،جامعه صنايع دستي.ة روستايي در زمين
ثر بر گرايش زنان به اشتغال در خارج ؤبررسي عوامل م ).1387ف( رفيعي خوناني، توسلي،ا؛

 .2 ةشمار سال دوم، علوم اجتماعي، ةنامپژوهش از منزل.
تحليـل اثـرات اشـتغال زنـان بـر كيفيـت        ).1389ر( ح و رحمـاني،  جواهري،ف؛ سراج زاده،

 .2 ةشمار ،8 ةزندگي آنان. پژوهش زنان، دور
 زنـان،  ةنامپژوهش كارآفريني زنان دانشگاهي..)1389( شريفي،ا؛اسدي،ع؛رضايي،ر وعادلي،م

 .اول ةشمار سال اول،
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زنـان،  ة نامـ كارآفريني زنان و راهكارهاي آنـان. پـژوهش   ةضرورت توسع ).1389( الحي،مص

 .اول ةشمار سال اول،
حقوق زنان در اسالم و غرب جلد دوم (حق  يقيتطب ةمطالع ).1388ف ( ،زاده اردبيليعظيم
 .يجمهور استيامور زنان ر ،و اشتغال) تيمالك

مركـز   ةنامـ در آموزش زنان پژوهش زنان (فصل يارگذهيسرما تياهم ).1382( معمادزاده، 
 .7 ةمطالعات زنان)، سال اول، شمار

، 3 ةكـارآفريني زنـان ايرانـي. پـژوهش زنـان، دور      ةثر بـر توسـع  ؤ). عوامل م1384( گلرد،پ
 .1ةشمار
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 ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين ةرابط بررسي
ICT)( روستايي كارآفرين زنان شخصيتي هايويژگي و 

 1خنيفر حسين دكتر
 2زروندي نفيسه
 3زروندي جواد

 چكيده
 در زنان جايگاه و نقش سازي،خصوصي مانند اقتصادي مختلف تغييرات با همراه امروزه
 بخش عنوانبه كارآفرين زنان و است شده راوانيف تغييرات دستخوش نيز اقتصاد

 ةتوسع رواين از شوند.مي گرفته نظر در ،اقتصاد نظام خصوصي بخش ةپيكر ازميمه
 جامعه در پنهان شاغالن  كه زنان ةوسيلبه خانگي مشاغل ريزيپايه و كارآفريني
 و اطالعات آوريفن از استفاده باشد.مي برخوردار زيادي اهميت از هستند، روستايي
 يهافعاليت در روستايي زنان سهم كه است هاييروش از يكي )ICT(ارتباطات

 آوريفن از استفاده بين ارتباط بررسي به مقاله اين در بخشد.مي توسعه را كارآفريني
 پرداخته روستايي كارآفرين زنان شخصيتي يهاويژگي و )ICT( ارتباطات و اطالعات

 نيشابور شهرستان روستايي كارآفرين زنان از نفر 50 را تحقيق يآمار ةجامع است. شده
 باشدمي پرسشنامه ،استفاده مورد اصلي ابزار .دهدمي تشكيل ) دستجرد ،شورياب ،(زروند

 بررسي است. گرفته صورت SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه و
 نياز  و )ICT( ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده ميان كه دهدمي نشان فرضيات

 روستايي كارآفرين زنان درونيوكنترل خالقيت طلبي،استقالل خطرپذيري، موفقيت، به
 دارد. وجود معنادار ةرابط

 
 كارآفريني، روستايي، زنان )،ICT( ارتباطات و اطالعات آوريفن :يكليد واژگان
 آموزش.
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 مقدمه
 نيروي به توجه كشورها اقتصادي كالن و خرد يهاريزيبرنامه در اساسي موضوعات از يكي

 نوع هر هدف و موضوع تنها نه انساني منابع از ميني عنوانبه نيز زنان و است انساني
 و بوده، فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ةتوسع و پيشبرد در مؤثر مياهر بلكه ،هستند ايتوسعه

 هايگام توسعه جهت در توانمي بالقوه نيروهاي و استعداد از بهينه وريبهره صورت در
   ).1384 ،(طاهري برداشت ميمه

 كشورهاي در بااليي بسيار كارآفريني پتانسيل از زنان آسيا، ةتوسع بانك گزارش به  
 و ملي محلي، اقتصاد رشد در سازيسرنوشت و فعال مشاركت توانندمي و برخوردارند آسيايي
   (Asian Development Bank , 2007). باشند داشته ايمنطقه
 يهافاصله و بوده افزايش به رو پيوسته اقتصاد مختلف هايبخش در آنان سهم، رواين از

  .(Weeks , 2001 ) است كاهش به رو اقتصادي هايفعاليت در رايج جنسيتي
 يلتشك را كارآفرينان اقليت دنيا جاي همه در كارآفرين زنان چهاگر حال، عين در

 جهانة توسع حال در مناطق ساير از كمتر آفريقا شمال و خاورميانه در آنها سهم دهند،مي
 . (World Bank , 2007) است

 كه آنجايي از  گيرند.مي بر در را قشر اين از ميمه بخش نيز روستايي زنان ،ميان اين در
 ،غذا جهاني روز از قبل روز يك ،هستند غذايي مواد توليد در ميمه ركن ،روستايي زنان
 سال در بار اولين براي امر اين .است شده گذارينام روستايي زنان نام به اكتبر 15 يعني

 اين جهان كشور 50 از بيش امروزه و شد پيشنهاد پكن در زن كنفرانس چهارمين در 1995
  .گيرندمي جشن را روز

 مسأله بيان
 در عشايري و روستايية جامع اعضاي با شهرية جامع اعضاي ميان نسبية مقايس مقام در

 مواهب از دسترس قابل اطالعاتي منابع و آموزشي امكانات از استفاده با شهرنشينان ،ايران
 روكوچ و چادرنشين عشاير و روستاييان كه حالي در برخوردارند بيشتري پرورشي و آموزشي

 مقام در عشايري و روستايي زنان. دارند دسترسي منابع و امكانات اين به كمتري مقدار به
 و آموزشي يهابرنامه مواهب از كمتري بسيار مقدار به هم باز ،جوامع همين مردان با مقايسه

 عشايري و روستايي زنان توانمي جهت بدين .هستند و بوده برخوردار جامعه كل در پرورشي
 اقشار ترينمستضعف نعنوابه آموزشي امكانات  و اطالعات منابع به دسترسي عدم علت به را

 . )510 – 509 ،1375 ،(شهبازي كرد قلمداد ايران بزرگة جامع
 خصوص اين در .هستند جهان در محرومان گروه نيبزرگتر زنان )2005(1هيسريچ دگاهيد از
 ،هاتيمحدود جبران به معطوف را خود تالش ديبا نخست گام در كارشناسان و  زانيربرنامه
 معتقد وي نمايند. ياقتصاد و ياجتماع يتساو يسو به ييروستا زنان نداد سوق و هاتيمحروم
  .)Hisrich , 2005( ستين سريم ينيكارآفر قيطر از آنان يسازتوانا با جز امر نيا است

                                                                                                                
1. Hisrich 
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 زنان كارآفريني رشد براي ميمه ابزار )ICT(1ارتباطات و اطالعات آوريفن ،ميان اين در
 را جنسيت نقش تواندمي كه است قوي اياندازه به سوم ارههزة پديد اين .باشدمي روستايي

 افزايش، دارند كمتري نقش جامعه اقتصاد در معموالً كه زنان نفع به اقتصادي يهافعاليت در
 مشاركت )تابي ،(جاللي كند. فراهم آنها توانمندسازي براي را بيشتري يهافرصت و داده
 نيازمند ICTاز آنها اقتصادي و اجتماعي منفعت و ICTيهاجنبه تمام در روستايي زنان مؤثر

 .(Ozer .etal , 2005 , pp.213-218)  ستهاحيطه از بسياري در قاطع و فوري اقدامات
 بارهاين در الزم يهاآموزش كه شد خواهد محقق زماني ،آوريفن اين از درست منديبهره

 كسب در زنان توانمندي افزايش با .شد خواهد توانمندي سبب آموزش زيرا، پذيرد صورت
 در آنان بيشتر مشاركت به و بردمي باال جامعه در را زنان جايگاه آموزش مستقل، درآمد

 ).1371 ،يونيسف ( شودمي منتهي جامعه و خانوادگي يهاگيريتصميم
 ارتقاي در )ICT( ارتباطات و اطالعات آوريفن اهميت تبيين ضمن مقاله اين در

 ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بينة رابط بررسي به ،روستايي نازن توانمندي
ICT)( نيشابور شهرستان روستايي كارآفرين زنان شخصيتي يهاويژگي و )شورياب ،زروند، 

   .پردازيممي )دستجرد

 كارآفريني مفهوم بر درآمدي
 است. شده ارائه آن از وعيمتن تعاريف و مطرح پيش قرن سه از كه است ميمفهو 2كارآفريني

 است. گرفته تأنش شدن متعهد معناي به »Entreprendre«فرانسوي كلمة از كارآفريني واژة
 ساخت كار اندردست كه دولت پيمانكاران دربارة فرانسويان بعد به ميالدي 1700سال از

 Cochran) اندبرده كاربه را كارآفريني و كارآفرين لفظ كرات به بودند تأسيسات و پل جاده،
, 1968 , p.10). 

 زمان از قرن سه از بيش كه كارآفريني مفهوم براي كه دارد آن از حكايت اسنادية مطالع
 از يك هر و ندارد وجود شموليجهان و واحد تعريف گذرد،مي فرانسه كشور در آنة اولي طرح

 از ايويژه عريفت موضوع، به خويش نگاهة زاوي و تخصصية زمين به توجه با نظرانصاحب
 كارآفريني نويسد،مي دراكر پيتر كهچنان(Jylhankaugas , 2007).. اندداده هئارا كارآفريني

 كه بيندمي را بازاري كارآفرين است. تجربه يك بلكه، نيست هنر يك يا و علم يك به منحصر
 پذيرد.مي را جديد محصول توليد براي موجود مالي مخاطرات تمام و ندارد وجود هنوز
 كه گرددمي جديد بنگاهي گيريشكل موجب كارآفرين جسارت و خالقيت نگري،آينده

 آفريندمي ثروت و اشتغال بديع، صنايع جديد، توليدات و راندمي پيش به را ملي اقتصاد
(Tom & Jeann , 2008) براي الزم آمادگي كه دارد اشاره همتي بلند و جسور افراد به و 

 دهندمي بروز خود از را جديد كار و كسب يك اندازيراه يهامخاطره پذيرش
.(Koreen , 2001) است فرايندي از عبارت كارآفريني كه معتقدند همكارانش و استيونسون 

 كنند)مي كار آن در كه هاييسازمان براي يا خودشان براي (يا افراد وسيلة به هافرصت كه
 ).p.14 Hurley , 1999( شودمي تعقيب تآنهاس كنترل در كه منابعي به توجه بدون

                                                                                                                
1.  and Communication Technologies (ICT) 
2.  Entrepreneurship 
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 هايراه از گيريبهره و هافرصت ارزيابي و كشف با كه است فردي كارآفرين ،شاني نظر از
 ارائه جديد خدماتي و كاال تا بپردازد ساختار و خام مواد فرآيندها، بازار، سازماندهي به جديد
 افراد زندگي استانداردهاي كارآفرينانه هايفعاليت ،كلي طوربه .(Brush .etal , 2006) دهد

 باال جديد شكلي در خدماتئة ارا و كاال توليد يا نوة پيش يك آفرينشة واسط به را جامعه
 از . )(Jylhankaugas , 2007 گرددمي اجتماعي رفاه بهبود موجب مجموع، در و بردمي

 و اجتماعية طبق نژاد، همچون معضالتي و موانع بر غلبه باعث كارآفريني نيز فردي منظر
 .(Dollinger , 2003) شودمي جنسيت

 خرد سطح در و اقتصادية توسع براي كالن، سطح در بسياري مزاياي كارآفريني، بنابراين
 .(Drucker , 1985) دارد فردي رضايت و توسعه براي

 روستايي مناطق در كارآفريني و زنان
 تأمين ها،فرصت تعقيب ،مسئوليت قبول ايمعن به كه است بودن كارآفرين عمل كارآفريني

 .Burch,1986)(است تجاري كار و كسب يك اندازيراه و نوآوري طريق از هاخواسته و نيازها
 با تفاوتي اساساً روستايي كارآفريني است، آمده كارآفريني براي كه كلي تعاريف بنابه

 ترجمه ،پ .(تي نمود تصور تاروس فضاي در را آن بايد اينكه جز ،ندارد شهر در كارآفريني
 ).63ص ،1381 ،زرنگار

 ،رشد :از اندعبارت روستايية توسعة گسترد و وسيع اهداف جهاني بانكة گفت طبق
 در آن سريع پذيرش و آوريفنة توسع ،طبيعية پاي منابع يافته بهبود مديريت و فقرزدايي
 و وسيع اهداف اين به دستيابي در كه كليدي عناصر و كشاورزي فرآوري و توليد يهاسيستم
 ).1996 ,جهاني بانك (سايت باشندمي گسترده

 شهري ةتوسع به نسبت روستايي ةتوسع به توجه و تقدم ضرورت« تودارو مايكل نظر به
 اين به بلكه دارند، قرار روستايي مناطق در سوم جهان جمعيت اكثريت كه نيست علت اين به

 روستايي محيط بهبود جمعيت، تراكم و شهري بيكاري ةمسئل نهايي حلراه كه است علت
 توسط شده نظرتجديد روستايي ةتوسع هاياستراتژي اخيراً ).17ص،1383 ،(ازكيا »تاس

 كيدأت اقتصادي رشد طريق از فقر كاهش بر مجدداً الملليبين و ملي سساتؤم از بسياري
 و روستايي كارآفريني، روينا از ).54ص ،1381 ،ايران روستايي ةتوسع ةمؤسس( كنندمي

 روستاها در گذاريسرمايه تشويق و ترغيب عامل زيرا ،است زيادي اهميت داراي آن ةتوسع
 كارآفريني ،ديگر سوي از كند.مي تشويق و تحريك را روستاييان بين در رقابت حس و شده
 بهبود را روستاييان زندگي كيفيت ،شودمي روستايي مناطق در زايياشتغال ايجاد باعث

 ،(طاهرخاني گرددمي ايمنطقه تعادل ايجاد و درآمد مناسب توزيع موجب و بخشدمي
 در ساكن جمعيت از ميني حدود روستائي زنان ،ميان اين در ).98 – 92 صص ،1379
 زندگي سطح ارتقاء و رشد به كمك در آنان نقش و داده تشكيل را روستائي مناطق

 يهاتشكل جمله از زنان روستائي تعاوني يهاشركت است. انكار غيرقابل روستائي خانوارهاي
 و خودياري براي روستائي زنان توانمندسازي آنها هدف كه هستند روستائي مناطق در فعال

 و الول ).1388 ،(موموندي باشدمي زندگي وضعيت مستمر بهبود به كمك و آگاهانه همياري



 انداز پژوهش                                              اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

167 

 فكر جامعه مورد در مردم وقتي كه است يبعج اين كه كنندمي بيان )1985( 1فيورستين
 توسعه به كه زماني ولي ،گرددمي معطوف هابچه و زنان به اغلب هاآن توجه كنند،مي
 داراي روستايي زنان كه است حالي در اين »آورندمي خاطر به را مردان اغلب انديشند،مي

 امور از بسياري در نانآ حياتي نقش اخير ةده دو طول در و هستند ارزشمندي يهاظرفيت
 كنترل فقر، كنيريشه زيست، محيط پايداري غذايي، امنيت نمودن فراهم مانند توسعه

  ).1385 ،مي(ف است گرديده روشن الملليبين ةجامع براي اجتماعي، ةتوسع و جمعيت
 فرآيندي خودة نوب به روستايي، نواحي در و زنان ميان در هم آن كارآفريني ةتوسع امروزه

 پيراموني، شرايط از شدت به آن مختلف سطوح كه رودمي شمار به بغرنج و پيچيده بسيار
 پذيردمي تأثير كشور يك حكومتي هايبرنامه نيز و فرهنگي يهاارزش و هانگرش هنجارها،

(Koreen , 2001). 
 ايجاد را كاري و كسب مشاركت، با يا تنهايي به كه شخصي از است عبارت كارآفرين زن

 روزانه امور ةادار در مالي، و اداري و اجتماعي يهامسئوليت قبول با و پذيرفته يا و ردهك
 با و پذيردمي كاري و كسب به ورود منظوربه را مالي خطرات كه شخصي جويد.مي شركت

 بازار در تا دهدمي گسترش را جديد توليدات و ايجاد را جديدي محصوالت نوآوري و خالقيت
 ايزمينه از نظرصرف كارآفريني (Brid & Brush , 2003 ). يابد غلبه رقبا بر فروش و خريد

 است: كليدي عنصر سه داراي كنندمي فعاليت آن در كه
  ،بينش .1
 ،درآورد عملياتي صورت به را بينش تواندمي كه رهبري هايمهارت با كسي .2
  .بماند پايدار و كند رشد درآن كند، بنا را چيزي كه اياراده .3

p.12) , 2000 , etal . Thompson (. 2اسكرمرون ةعقيد به )در نيرويي ةانگيز )،2008 
 تعيين را شودمي كار صرف كه تالشي در پافشاري و جهت درجه، علت، كه است فرد درون

 يا رواني كمبود يا نياز يك با كه داندمي فرآيندي را انگيزه )،1998( 3اوتا كند.مي
 آن رفع براي مشوق يا هدف يك به دستيابي جهت در را رفتاري و شودمي آغاز فيزيولوژيكي

 هايهمكاري و توسعه سازمان گزارش به .(Tandelilin,2010) دهدمي شكل نياز يا نقص
 كشورها از شماري در اجتماعي و سنتي هايارزش برخي ميالدي، 2000 سال در 4اقتصادي

 با سازمان اين آيند.مي حساب به زنان رينيكارآف ةتوسع موانع ترينمهم جمله از ،كره نظير
 ضعف نيستند، برخوردار دانشگاهي تحصيالت از روستايي زنان از بسياري اينكه به اشاره

 ةتوسع هايبازدارنده ديگر از را فعال 5غيردولتي هايسازمان نبود و مدارس آموزش محتواي
 ،كشور نقاط اغلب در روستايي نانز ما كشور در ).(Koreen , 2001 داندمي زنان كارآفريني

 به كه ييهابخش در زراعي محصوالت كشت در دارند. اساسي نقش كشاورزي يهافعاليت در
 برداشت و داشت در و دارند نقش درصد100 تا زنان ،شوندمين انجام مكانيزه صورت

 انندم برداشت از پس يهافعاليت در زنان كنند.مي فعاليت درصد 30 تا باغي محصوالت
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 از برخي در هستند. دارا را مسئوليت ترينمهم فرآوري و تبديل ،محصول نگهداري ،انبارداري

 در است. آنان با نيز محصول فروش و بازاريابي كار ،دارد وجود محلي بازارهاي كه كشور نقاط
 و نگهداري به مربوط امور كليه و دارند نقش درصد 70 تا سبز تعليف فصل از بعد ،دام امور

 نقاط اغلب در است. آنان ةعهد به درصد 100 تا فرآوري و تبديل و شيردوشي ،دام از مراقبت
 تا لباس دوختن از پردازند.مي هنري كارهاي به خود جامعه يهاسنت با مطابق زنان ايران
 ،حصيربافي تا كنندمي تهيه خود نيز را آن رنگ و نخ آنها از بعضي كهميپش پوشاك بافتن
  ).2ص ،1380 ،نام(بي است نانآ بارز يهافعاليت از غيره و فرش ،جيمجا ،گليم

 

  (Anonymus , 2004, p.10)هاي توليد خانوار روستايي . بخش1شكل  
 

 روستايي نزنا توانمندي ارتقاي در )ICT(ارتباطات و اطالعات آوريفن اهميت
 تسهيل را ارتباطات كه شوديم اطالق ييهاآوريفن به )ICT( ارتباطات و اطالعات آوريفن

 كاملي ةدامن تعريف اين دهند.مي انجام الكترونيكي وسايل كمك به را اطالعات انتقال و كرده
 و رايانه ،متحرك) و (ثابت تلفن تا گرفته تلويزيون و راديو از ،شودمي شامل را وسايل از
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 اندشده قائل وريآفن اين توسعة براي كليدي اهميتي آسيايي كشورهاي از بسياري .اينترنت
 پيشرفته و صنعتي جوامع آن به دسترسي و اطالعات اهميت . )1382 ،راثي قدسي و (باراني

 اطالعات خدمات بر مبتني اقتصاد به صنعتي اقتصاد از را آنها اقتصاد و اطالعاتي ةجامع به را
 و هاسياست تنظيم و تدوين امروزه دليل همين به ).1375 ،(نوري است كرده تبديل دانش و

 كشورهاي ويژهبه ازكشورها، بسياري براي مهم ةمسئل يك بهICT  ةتوسع يهااستراتژي
 اطالعاتي و ارتباطي ساختارهاييرز وردنآ فراهم عامل دو است. گرديده تبديل سوم جهان

 لتعام و ارتباط هم با ICTابزار از استفاده براي الزم ميعل و فرهنگي بسترسازي و مناسب
 وسيعي بخش ةدربردارند تواندمي ICT ةواژ كهحالي در ).1382 ،سوزنگر( دارند بااليي بسيار

 بين ارتباطي يهاسامانه و كامپيوترها از استفاده معني به جديد يهاICT اما باشد هارسانه از
 و دارند بيشتري دسترسي قابليت جديد هايICT .گيرندمي قرار استفاده مورد ،كامپيوترها

 نيز كامپيوتر .آورند دستبه متنوع منابع از را اطالعات توانندمي آنها از كنندگاناستفاده
 مورد در CTA سمينار .كند برآورده را بزرگ روستايي اجتماع يك نيازهاي است توانسته

 يهافناوري اين كه كرد گيرينتيجه ACPكشورهاي در روستايي ةتوسع براي اطالعات نقش
 با ترسريع دسترسي معناي به كه كنندمي هئارا را ايچندگانه و جديد اندازهاي چشم جديد
 نكهيا به توجه با ).111ص ،1386 ،همكاران و محمدي (گل باشدمي اطالعات بر بهتر تمركز

 يدسترس ليكن ،كنندمي ايفا ي،كشاورز اقتصاد در ميمه نقش ييروستا زنان و دختران
 را هايشانفعاليت يوربهره نتوانند كه است شده موجب طالعاتا و دانش به آنها ناچيز

 گران،يد و مي(كري كنند استفاده خود ةبالقو يهاظرفيت و هافرصت از و دهند افزايش
 با معموالً كنند،مي آغاز را يديجد كار و كسب كه يزنان دهدمي نشان هاپژوهش .)1385
 & Allen( هستند مواجه يتيحما يهامنظا به يدسترس و كار و كسب اطالعات كمبود

Truman, 1993(. منابع فاقد دارند قرار راه يابتدا در كه ينيكارآفر زنان ،نيهمچن 
  هستند آموزش) و يتيريمد (تجارب يافزارنرم منابع و )هيسرما و انداز(پس يافزارسخت

)2005 Carter,(. بخش يانسان ينيرو ةوسعت يبرا يريزبرنامه به يجد طوربه بايد ،بنابراين 
 را يماد و يفكر يهايگذارسرمايه و پرداخت يروستائ زنان و دختران خصوصبه يكشاورز

 يانسان منابع ةتوسع يريزبرنامه در گام اولين كه است يبديه نمود. متمركز زمينه اين در
 هدف اين به يدستياب جهت در مناسب يگيرسمت و يانسان ينيرو يهايويژگ از يآگاه

 يبنداولويت به سپس و نمود يسنجنياز بايد ييروستا زنان مورد در راستا اين در بود. خواهد
 درستي به )1990( 1ابرماير كه طورهمان ).1383 ،يچيذر و زاده(شريعت پرداخت نيازها
 اموري به مندعالقه تنها توسعه حال در كشورهاي زنان ،كلي بررسي يك در « ،كندمي بيان

 و بيشتر يهاپروژه اقدام اين خواه ،باشد داشته ملموس و عيني ةجنب برايشان كه دهستن
 زنان كه باشد اين منظور خواه و شودمي اجرا زنان براي اختصاصي طور به كه باشد بهتري

 ،عمل آزادي ةمرحل به رسيدن براي بتوانند تا بگيرند قرار برنامه پوشش تحت بيشتري
 به دسترسي براي زنان به كمك »بردارند. پا پيش از شخصاً را خود راه سر بر موجود مشكالت
 باعث و باشد همراه روستايي زنان براي ملموس و عيني يهاپيشرفت با بايد ترويج خدمات
 توليد افزايش طريق از ملي غذايي امنيت بهبود و كشاورزي بخش بازدهي و وريبهره افزايش

                                                                                                                
1. Ober Maier , 1990  
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 راهكارهاي بهترين ).236 – 235صص ،1381 ،ديگران و (سوانسون باشد بازار به عرضه براي
 هايبرنامه طريق از روستانشينان كارآفرينيِ سواد ارتقاي روستاها در كارآفريني فرهنگ ةتوسع

 علوم ساير با همراه وريافن اين تركيب .)1381 پترين،( است مختلف ترويجي و آموزشي
 استفاده و شناخت به نسبت تريبيش سرعت با تا كند كمك هاخانواده به تواندمي ارتباطات

 ةجنب از هم اقتصادي و اجتماعي هايفعاليت در دانش ارتقاي با بتوانند و كنند اقدام آن از
 ،(جاللي باشند داشته ثريؤم سهم كاربردي و عملية جنب از هم و سازيتصميم و نظري

 عقيده اظهار توان آنها به و ببخشند قدرت روستايي اجتماعات به توانندمي هاICT تا).بي
 ،جديد يهاICT با كند.مي فراهم توسعه فرايند در را آنها مشاركت امكان كار اين كه بدهند

 و آورند دستبه را شانزندگي شرايط پيشرفت و بهبود توانايي توانندمي روستايي اجتماعات
 بگيرند. تصميم ودشانخ ةتوسع براي تا شوند تشويق ديگران با مباحثه و آموزش طريق از

 بستگي ،آن مديريت و روستايي ةتوسع در موفقيت هرگونه« كندمي بيان بارهاين در ،1كاستل
 نقش تواندمي آن به دستيابي براي ICT كه دارد كافي و موثق ،روزبه اطالعات به كامل

 ).112 و 101صص ،1386 ،همكاران و محمدي (گل »باشد. داشته كليدي
 از ،روستايي دور راه مخابرات مركز در تلفني تماس با تواندمي كشاورز يك ICT كمك به

 از را مربوط جهو ،روز چند ةفاصل به و بكند نقد پول فرستادن تقاضاي خود دور خويشاوند
 و هاقيمت تأييد براي موبايل تلفن از توانندمي كشاورزان كند. دريافت ديجيتالي انتقال طريق

 راديويي يهابرنامه كنند. استفاده خود محصول فروش براي نقل و لحم مسائل خدمات ةارائ
 ةاشاع و اشتراك به كمك براي موبايل تلفن يا فاكس ،الكترونيكي پست از تواندمي روستايي

 نقش ICT (Hambly . et al , 2002)  زامبيا) كشور (مانند كنند. استفاده اطالعات سريع
 در آسيا در است. داشته شغلي يهافرصت ايجاد ةسيلوبه زنان موقعيت ارتقاي در ميمه

 از بسياري شغلي يهافرصت دوم، ةمرحل در التين آمريكاي در و شدن صنعتي اول مراحل
 و اطالعات آوريفن دستي، صنايع بخش در ،مثال عنوانبه است. شده ايجاد طريق اين

 نقش هاآن محصوالت براي بيبازاريا و روستايي زنان يهامهارت ارتقاء طريق از ارتباطات
 بوده 2خانگي مشاغل افزايش است، كرده ايجاد كه تغييراتي از ديگر يكي است. داشته ميمه

 و ثابت قرارداد بدون بخش اين در زنان است، خانه مشاغل اين كار محل كه جاآن از است.
 ).1383 ،شيباني و (افشاري شوندمي گرفته كاربه كار قوانين از برخورداري بدون

 )1387 ،آراسته و صراف (اخوان گيرد:مي بر در را زير منافع ،آوريفن اين از منديبهره
 كه جهاني و ايمنطقه بازارهاي به دسترسي افزايش و بازارها به زنان يابيدست ةتوسع. 1

 و خدمات كاال، هرگونه تبادل و فروش و خريد گيرد.مي صورت الكترونيكي تجارت طريق از
                                     الكترونيكي. قالب در تجاري مبادالت انجام يا ايرايانه يهاشبكه طريق از طالعاتا يا

 پذيريانعطاف ايجاد طريق از كه خانواده، و كار بين تعادل در زنان توانايي تسهيل. 2 
  گيرد.مي صورت خانه در كارها از بعضي انجام و شغلي وظايف انجام ةزمين در بيشتر
 فناوري اصلي منافع از هاشبكه و اطالعات به دسترسي سرعت و ميزان افزايش. 3 

 الكترونيكي آموزش طريق از توانندمي زنان است. زنان كارآفريني براي ارتباطات و اطالعات

                                                                                                                
1. Castells , 1998  
2. Home Base 
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 با ند،آور دستبه را خود نظر مورد كار و كسب مورد در الزم يهاآموزش مكان، و زمان هر در
 آشنا گرفته، صورت كار و كسب اين مورد در كشورها ديگر در كه ييهاروش و كارها نتايج
 آشنا هستند، مواجه آن با ديگر كشورهاي در كارآفرين زنان ديگر كه مشكالتي با و شوند
 حتي و بشناسند را برندمي كاربه مشكالت اين حل براي هاآن كه ييهاحلراه و شده
 خدمات از و كرده برقرار ارتباط دنيا نقاط اقصي از مشاوره مراكز با اينترنت طريق زا توانندمي
                                                               گردند. مند بهره هاآن

 تجارت از استفاده با كه كار و كسب معامالت و محصوالت ةمبادل يهاهزينه كاهش. 4
                                                                                                      پذيرد.يم صورت الكترونيكي

 و نو يهافناوري از استفاده با جديد كارهاي و كسب اندازيراه در زنان توانايي هبودب .5
  شود.مي اجتماع در زنان يكارآفرين ترويج به منجر كه قدرتمند ابزارهاي

 منفعت نيز كار و كسب ةگسترد اجتماع در كار و كسب زن مالكان ديد وسعت ارتقاء. 6
   باشد.مي كارآفريني براي ارتباطات و اطالعات فناوري ديگر

 )ICT( ارتباطات و اطالعات آوريفن از منديبهره ،شد گفته آنچه اساس بر ،واقع در
  شد. خواهد روستايي كارآفرينان جمله از نزنا به بخشيقدرت سبب
 
 
 
 
 
 
 

 
 ICT (Nath , 2001 , p.4) ةوسيل به زنان بخشي قدرت مدل .2 شكل

 شرقي جنوب آناتولي ةپروژ در روستايي زنان يهافعاليت در ICT از استفاده موردي: ةمطالع
)GAP( 

 
 مربع كيلومتر 75000 كه است تركيه در ايمنطقه ةتوسع ةپروژ ترينبزرگ پروژه اين

 بهبود پروژه اين اساسي هدف . پوشاندمي را تركيه مساحت كل از دهم يك و استان 9 ،زمين
 ناحيه بين هانابرابري و اختالف كاهش ديدگاه با شرقيجنوب آناتولي ةناحي اقتصادي وضعيت
GAP شرايط از محروم يهاگروه ميان در زنان است. تركيه ةيافتتوسعه نسبتاً نواحي و 

 ميحا ICT ويژه به پروژه اين در دارند. قرار توسعه يهافعاليت از منديبهره و مشاركت
 بخشيقدرت ةوسيلبه را جنسيتي متوازن ةتوسع ICT است. توسعه فرايند در زنان مشاركت

 ICT كاربرد در تحقيق يك نتايج بخشد.مي ارتقاء ،اطالعات انتقال تسهيل طريق از زنان به
 ناكافي ICT از روستايي زنان آگاهي و دانش كه داد نشان GAP ناحيه اين در زنان توسط
 گنجاندن و گذاردمي باقي ICT از روستايي زنان منديبهره در منفي اثرات امر اين و است

 آموزش ،نوشتن و خواندن ،كشاورزي آموزش ،ناحيه اين آموزشي يهافعاليت در ICTآموزش
 ،همچنين است. سودمند و مفيد ،روستايي زنان اندازچشم كردن ترگسترده جهت در
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 شد مشاهده ناحيه اين در ICT از استفاده براي فرهنگي يهامحدوديت

. (Ozer . etal , 2005 , pp.213-218) 

 )ICT( از منديبهره در روستايي كارآفرين زنان يهاچالش
 انتقال و نشر ةعرص در ويژهبه ودخ متنوع يهاقابليت با )ICT( ارتباطات و اطالعات آوريفن

 به و است بوده موفقيت قرين ،روستاها جمله از و دوردست مناطق به هانوآوري و اطالعات
 ميان در عمده چالشي صورت به كشاورزي و روستايي ةتوسع و ترويج ةآيند اميد عنوان

 ايگونهبه ).23 ،1382 ،كياني ،نيا (فاضل است مطرح مربوط اندركاراندست و نظران صاحب
 تحقيقات با مرتبط ارتباطي يهاسامانه و ميرس اطالعات به كمتري دسترسي زنان ،تاريخي

 ،مشاركتي و معارض ،مكمل جنسيتي روابط و هانقش ،سانبدين اند.داشته كشاورزي ترويج و
 دهد شكل را توسعه حال در كشورهاي كشاورزي و روستايي ةتوسع تواندمي

. (Hambly . etal , 2002) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 روستا در افراد اطالعاتي نيازهاي ترينمهم از بخشي .3شكل 
 )22-21صص ،1382 كياني، و نيا (فاضل

 اطالع و ترويج متعارف رهيافت كه است هشد مشخص هابررسي طي و زمان گذشت با
 از متعدد داليل به فني، هايزمينه در ويژههب هاموفقيت برخي رغمعلي روستايي، رساني

 هاي زيست محيطيدانستني

 هاي مشاغل غير كشاورزيدانستني

 ، خريد و فروش محصوالت كشاورزي و صنايع دستيهاي بازاريابيدانستني

 دانستني هاي امور خانواده (كنترل مواليد ، پرورش فرزند و ... )

 اجتماعي) –هاي بهداشتي (فردي نيدانست

 هاي انتظاميدانستني

 فني) –علمي  –هاي كشاورزي (نظري دانستني

 هاي حقوقي (فردي و اجتماعي) دادنامه و عريضه نويسي و گرفتندانستني

 هاي مسائل ثبت اسناد و امالكدانستني

 هاي اخذ تسهيالت اعتباريدانستني

 هاي سياسيدانستني

 هاي امور دام (دامداري)يدانستن

 هاي باغداري و زراعت كوچك مقياسدانستني

 هاي تعاوني و نحوه پيوستن به تشكل هاي تعاونيدانستني

 هاي مربوط به كاركرد، اهداف و وظايف نهادهاي توسعه ايدانستني
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 سطح در (هم همگاني پوشش عدم و خاص اقشار برخي بر تأكيد بودن، سويه يك جمله:
 ترويجي آموزشي واقعي نيازهاي با تطبيق عدم روستايي)، قلمروهاي سطح در هم و فردي

 نيازهاي ديگر تندانس غيرضرور بسا چه و كشاورزي ترويج بر عمده تأكيد و روستائيان
 براي چنداني موفقيت است، نتوانسته روستائيان، ترويجي – آموزشي متنوع و نامحسوس
 خصوصيات با و نبوده بومي ،فوق هاينارسائي بر عالوه كه چرا باشد، داشته پي در روستائيان

 است نداشته سازگاري روستايي جوامع فرهنگي
 پايدار ةتوسع جديد هايپارادايم اغلب ،رواين از ).90– 75 ،1379 ،زاده (لهسايي  

 بر نيز و روستائيان سازيآگاه بر مبتني هايآموزش و ترويج نقش اهميت بر روستايي
 منظور اين براي مناسب راهبرد و دارند تأكيد اطالعاتي منابع به روستايي افراد برابر دسترسي

 Baker , 1987 , pp.3-4) داننديم رسانياطالع – ترويجي هايرهيافت القولمتفق نيز، را
& Ramani , 1999 , p.2) . آن از حاكي پذيرش و ترويج به مربوط نوشتارهاي از بسياري 

 احتمال ،شود استفاده كشاورزي ترويج در بيشتري يهاكانال و هاشيوه از هرچه كه است
 زيادي حدود ات پيام كارآيي ،روش پيچيدگي ميزان به توجه بدون اما است. بيشتر موفقيت
 تعيين زيادي ةانداز تا پيام يك انتقال ةشيو است. آن اجراي مسئول كه است فردي بر مبتني
 ميك يهاآموزش ،سوم جهان كشورهاي در ويژهبه مروجين باشد.مي رفتارها در تغيير ةكنند

 رنددا زارعان تجربه و توانايي ،فراگيري سطح به توجه با دانش و اطالعات ةمبادل در را
 جهاني سازمان هايگزارش از يكي در ارتباط اين در ).195 – 194 ،1373 ،فنايي ،مي(كر
 ضرورتي و نياز زاييدة بايد جمعي، هايتالش و هاحركت در شركت« است: آمده چنين كار

 ،ميابراهي و يزدي پاپلي( »اجبار نه و كنندمي احساس خود درون در روستايي مردم كه باشد
 ).35ص ،1381

 و ريزيبرنامه اندركاراندست و نظرانصاحب اكثر نظر اتفاق و توجه مورد ايده اين امروزه
 براي اقدام هايبرنامه بسترساز و محرك عوامل بين در كه است گرفته قرار روستايي ةتوسع

 روستايي مناطق ساكنين آگاهي و فهم ادراك، عامل، ترينمهم شايد روستايي، پايدار توسعة
 زندگي در خردمندانه رفتار قواعد فراگيري عبارتي به و پيرامون محيط و خود يهااناييتو از

 ،همكاران و نيا فاضل( باشدمي كارآفريني) فعاليت يك (شروع ايحرفه و اجتماعي فردي،
1384.( 

 تشخيص را خود نيازهاي و مسايل خود بتوانند روستايي مردم كه است آن مطلوب كمال
 شروع جمله، از و پيرامون محيط و خود موجود وضعيت بهبود براي آنها تيوق ،ليكن دهند.

 دانش و معلومات سطح وراي كه شوندمي مواجه فنوني و هاروش با كارآفرين، فعاليت يك
 نه كرد، تلقي آنها به كردن كمك معناي به بايد را ياري و همدستي آنهاست، سنتي و تجربي
 متعددي هايپژوهش مختلف علوم در اگرچه ).2ص ،1376 ،هيرل و دونالد مك( آنها كنترل

 در و نشده چنداني توجه آن به كشاورزي ةعرص در است، رسيده انجام به كارآفريني ةزمين در
 و نژاد (مرادي باشدمي محدود بسيار كشاورزي در كارآفريني با مرتبط ادبيات نتيجه،

 زنان كارآفريني مسائل به دهيمانسا براي مشخص متولي يك وجود عدم ).1386 ،همكاران
 كشورهاي از بسياري در كه است حالي در اين باشد.مي هاچالش از ديگر يكي نيز روستايي

 را آنان مسايل و گرفته عهده بر را زنان كارآفريني امور مسئوليت قدرتمندي تشكيالت دنيا،
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 ةتوسع و كارآفريني« وزارتخانه دو مالزي، كشور در مثال عنوان به نمايد.مي پيگيري
 كشف صدد در يكديگر، همكاري با 2»جامعه ةتوسع و خانواده زنان، وزارت« و »1هاتعاوني

 هستند زنان كارآفريني ةتوسع مجموع در و موجود زن كارآفرينان رشد به كمك استعدادها،
(Ming-Yen & Chong , 2008). ممكن اطالعات فناوري بنيادين ةتوسع ،هرحال به 

 امروزه ).1384 ،(عبادي جوانان و نوجوانان بين فناوري اين سواد ايجاد با مگر بود نخواهد
 سازيآگاه بر مبتني آموزش به معطوف اقدامات ضرورت روستايي، زندگي متنوع هايزمينه

 & Rinkertonاست ساخته نمايان پيش از بيش را متعدد هايزمينه در روستائيان
Glazier, 1993).( تكنولوژي ابزارهاي ديگر و اينترنت از استفاده روزافزون شگستر سبب به 

 ).2008 ،نيا (آذرياست رشد به رو ابزارها اين از گيريبهره با كارآفريني ارتباطات، و اطالعات
 آن آموزش يهازمينه نمودن فراهم ،آوريفن اين از منديبهره در نكته ترينمهم ،بنابراين

 اقدامات مجموعه گفت، توانمي ،اساس اين بر باشد.مي وستايير كارآفرين زنان براي ويژهبه
 دامنة ةتوسع و هاآگاهي دانش، سطح ارتقاء به نهايت در كه روستايي رسانياطالع – ترويجي

 برقراري در را ايشان كه است اساسي راهبردي انجامد،مي روستايي نواحي ساكنين اطالعاتي
 مناسبات تغيير درحال همواره شرايط و پيرامون محيط با پايدار و سازنده تعامل يك

 و روستائيان انگيزشي، محركي مثابة به و كرده ياري فرهنگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي،
 ).21-20صص ،1375 ،(شهبازي رهاندمي ناآگاهي و خبريبي قيد از را روستايي مناطق

  پژوهش هدف
 يهاويژگي و )(ICT ارتباطات و طالعاتا آوريفن از استفاده بين ارتباط بررسي و مطالعه

  روستايي كارآفرين زنان شخصيتي

 پژوهش فرضيات
  اصلي ةفرضي

 كارآفرين زنان شخصيتي يهاويژگي و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين
  دارد. وجود معناداري رابطه روستايي

 فرعي فرضيات
 كارآفرين زنان موفقيت به نياز و )(ICT اطاتارتب و اطالعات آوريفن از استفاده بين �

  دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي
 كارآفرين زنان خطرپذيري و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين �

  دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي
 آفرينكار زنان طلبياستقالل و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين �

  دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي

                                                                                                                
1. MECD 
2. MWFCD  
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 روستايي كارآفرين زنان خالقيت و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين �
  دارد. وجود معناداري ةرابط

 كارآفرين زنان دروني كنترل كانون و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين �
  دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي

 پژوهش ميمفهو چارچوب
 اند:نموده بيان غالب طوربه را ويژگي چند ،كارآفرينان شخصيتي يهاويژگي ةدربار

 (Fry , 1993 , pp.193-197) 
 عالي استانداردهاي در كار انجام به تمايل از عبارت موفقيت به نياز موفقيت: به نياز .1
  است. رقابتي يهاموقعيت در موفقيت جهت
 سرنوشت به را شكست يا موفقيت و دارند ايمان خود به كارآفرينان دروني: كنترل كانون.2

  دانند.مي خود يهاپيشرفت و هاشكست اصلي عامل را خود و دهندمين نسبت شانس يا
 مشترك ويژگي كه دانندمي مخاطره عاشق را كارآفرينان عموماً هرچند خطرپذيري:. 3

 بلكه ،نيست چنين نوعاً كارآفرين كه دهدمي نشان تحقيقات كنلي است پذيري مخاطره آنها
 انجام را خود تالش تمام و كندمي عمل دقت با و شده حساب بسيار مخاطره به اقدام در او

  دهد. تغيير خود نفع به را احتماالت تا دهدمي
 و دروني جويي سلطه ،كارآفرين بارز ويژگي كه است معتقد فراي طلبي:استقالل. 4

 سرنوشت بر كند احساس فرد كه است معني بدين دروني جوييسلطه اوست. عمل استقالل
 (Carland & Boulton , 1984 , pp.345-359) است. حاكم خويش
 به است ممكن هاايده اين كه است جديد يهاايده خلق توانايي ،خالقيت خالقيت:. 5

 )Gibb , 1987, pp.133-137( . شود منجر جديدي محصوالت يا خدمات
 باشد:مي زير صورت به پژوهش اينميمفهو مدل شده، مطرح نظري مباني به توجه با

 

 پژوهش مدل مفهومي. 4شكل  

 

 استقالل طلبي

 

 خالقيت

 

 كانون كنترل دروني

 ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان
 

 

 خطرپذيري
آوري اطالعات و ارتباطات فن

ICT)( 

 

 نياز به موفقيت
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 پژوهش شناسي روش
 نوع از هاداده گردآوري ةنحو حسب بر و است كاربردي نوع از هدف، نظر از پژوهش اين

 باشد.مي همبستگي نوع از توصيفي، هايتحقيق انواع ميان از و آزمايشي) (غير توصيفي
 ،شورياب ،زروند( نيشابور شهرستان روستايي كارآفرين زنان ،پژوهش اين آماري ةجامع

 بين ارتباط بررسي منظوربه پژوهش اين .باشدمي نفر 50شامل كه باشندمي )دستجرد
 كارآفرين زنان شخصيتي يهاويژگي و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده

                                                                                        است. گرفته صورت 1390سال بهمن در و روستايي
 و ايانهكتابخ مطالعات شامل پژوهش، اين در اطالعات گردآوري براي اصلي ابزارهاي

 است. شده استفاده نامهپرسش از ميداني، تحقيقات بخش در باشد.مي ميداني تحقيقات
 پايايي بررسي جهت است. شده استفاده خبرگان نظر از نامهپرسش روايي تأييد براي

 از استفاده با و توزيع آماري ةجامع ميان در هانامهپرسش از تايي 30 ةنمون يك ها،پرسشنامه
 كرونباخ آلفاي اينكه به توجه با است. شده گيرياندازه آن كرونباخ آلفاي SPSS ارافزنرم

 گردد.مي تأييد نيز نامهپرسش پايايي ،بنابراين .آمد دستهب 9147/0 عدد نامهپرسش براي

  استنباطي آمار از آمده دستبه نتايج
 اصلي ةفرضي آزمون از گيرينتيجه

 
 نتيجه Sig فرضيه

 يهاويژگي و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از ادهاستف بين
 Sig >% 003/05 دارد. وجود معناداري رابطه روستايي كارآفرين زنان شخصيتي

 فرضيه تأييد
 
 اين يهامتغير بين رابطه بودن دارمعني بررسي براي اسپيرمن همبستگي آزمون انجام با
 و = Sig 003/0  مقدار كهكرده  محاسبه ار p – value ميزان %95 اطمينان سطح در فرض
 بين يعني .پذيرفتيم را مقابل فرض و كرده رد را صفر فرض ،لذا ،باشدمي Sig > 05/0 چون

 كارآفرين زنان شخصيتي يهاويژگي و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده
 دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي

  فرعي اتفرضي آزمون از گيرينتيجه
 اول فرعي ةفرضي آزمون از گيرينتيجه

 
 نتيجه Sig  فرضيه

 به نياز و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين
 Sig >% 002/05 دارد. وجود معناداري رابطه روستايي كارآفرين زنان موفقيت

 فرضيه تأييد
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 اين يهامتغير بين رابطه بودن دارمعني بررسي براي اسپيرمن همبستگي آزمون انجام با
 و = Sig 002/0  مقدار كهكرده  محاسبه را p – value ميزان %95 اطمينان سطح در فرض
 بين يعني پذيرفتيم. را مقابل فرض و كرده رد را صفر فرض ،لذا ،باشدمي Sig > 05/0 چون

 روستايي ارآفرينك زنان موفقيت به نياز و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده
 دارد. وجود معناداري ةرابط

 
 دوم فرعي ةفرضي آزمون از گيرينتيجه

 نتيجه Sig فرضيه
 و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين

 Sig >% 004/05 دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي كارآفرين زنان خطرپذيري
 فرضيه تأييد

 
 اين يهامتغير بين ةرابط بودن دارمعني بررسي براي پيرمناس همبستگي آزمون انجام با
 و = Sig 004/0  مقدار كهكرده  محاسبه را p – value ميزان %95 اطمينان سطح در فرض
 بين يعني پذيرفتيم. را مقابل فرض و كرده رد را صفر فرض ،لذا ،باشدمي Sig > 05/0 چون

 ةرابط روستايي كارآفرين زنان خطرپذيري و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده
 دارد. وجود معناداري

 سوم فرعي ةفرضي آزمون از گيرينتيجه
 نتيجه Sig فرضيه

 ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين
ICT)( روستايي كارآفرين زنان طلبياستقالل و 

 دارد. وجود معناداري ةرابط
001/0 5 %< Sig 

 فرضيه تأييد
 
 اين يهامتغير بين ةرابط بودن دارمعني بررسي براي اسپيرمن همبستگي آزمون انجام با
 و = Sig 001/0  مقدار كهكرده  محاسبه را p – value ميزان %95 اطمينان سطح در فرض
 بين يعني پذيرفتيم. را مقابل فرض و كرده رد را صفر فرض ،لذا ،باشدمي Sig > 05/0 چون

 روستايي كارآفرين زنان طلبياستقالل و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده
 دارد. وجود معناداري ةرابط

 
 چهارم فرعي ةفرضي آزمون از گيرينتيجه

 نتيجه Sig فرضيه
 خالقيت و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين

 Sig >% 437/05 دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي كارآفرين زنان
فرضيه تأييد

 
 اين يهامتغير بين ةرابط بودن دارمعني بررسي براي اسپيرمن همبستگي آزمون انجام با
 و = Sig 437/0  مقدار كهكرده  محاسبه را p – value ميزان %95 اطمينان سطح در فرض
 بين ييعن پذيرفتيم. را مقابل فرض و كرده رد را صفر فرض ،لذا ،باشدمي Sig > 05/0 چون
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 ةرابط روستايي كارآفرين زنان خالقيت و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده

 دارد. وجود معناداري
 پنجم فرعي ةفرضي آزمون از گيري نتيجه

 نتيجه Sig فرضيه
 كانون و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده بين
 Sig >% 002/05 دارد وجود معناداري رابطه روستايي كارآفرين زنان دروني كنترل

فرضيه تأييد
 
 اين يهامتغير بين ةرابط بودن دارمعني بررسي براي اسپيرمن همبستگي آزمون انجام با
 چون و = Sig 002/0  مقدار كه محاسبه را p – value ميزان %95 اطمينان سطح در فرض

05/0 < Sig بين يعني پذيرفتيم. را قابلم فرض و كرده رد را صفر فرض ،لذا ،باشدمي 
 كارآفرين زنان دروني كنترل كانون و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده

 دارد. وجود معناداري ةرابط روستايي
 

  گيرينتيجه
 در زنان جايگاه و نقش ،سازيخصوصي مانند اقتصادي مختلف تغييرات با همراه امروزه
 از ميمه بخش عنوان به كارآفرين زنان و است شده راوانيف تغييرات دستخوش نيز اقتصاد
 نتايج كه است حالي در اين شوند.مي گرفته نظر در ،اقتصاد نظام خصوصي بخش پيكره

 به كافي استفاده مهم منبع اين ارزشمند هايظرفيت از كه دهندمي نشان مختلف تحقيقات
 (Koreen , 2001) آيد.نمي عمل

 زنان ما كشور در باشند.مي روستايي كارآفرين زنان ،توانمند نيروي اين از ميعظي بخش
 كشور از نقاطي در و دارند اساسي نقش دامداري و كشاورزي يهافعاليت اغلب در روستايي

 باشد.مي زنان ةعهد به نيز محصول فروش و بازاريابي فعاليت ،دارد وجود محلي بازارهاي كه
 ةتوسع باشد.مي عظيم قشر اين فعاليت محصول نيز دستي ايعصن و بافي قالي اينها بر عالوه

 ةتوسع سطح و شده روستاها در اقتصادي رشد سبب هافعاليت اين درست و هدفمند
 كاهش را شهرها به مهاجرت ةپديد ،ديگر سوي از برد.مي باال را روستاييان رفاه و اجتماعي

 پيشرفت با امروزه داشت. خواهد دنبال به را ملي اقتصاد شكوفايي و رشد نهايت در و داده
 نيازهاي گويپاسخ تنهايي به ،سنتي كشاورزي ،زندگي يهاعادت در تغيير و تكنولوژي و علم

  باشد. همراه روز علم با بايد هافعاليت اين و بود نخواهد روستاييان
 و بوده افزايش به رو پيوسته اقتصاد مختلف هايبخش در زنان سهم اخير ساليان طي

 .(Weeks , 2001) است كاهش به رو اقتصادي هايفعاليت در رايج جنسيتي هايفاصله
 زنان سهم كه است ييهاروش از يكي (ICT) ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده

 صنايع بخش در ،مثال عنوان به بخشد.مي توسعه را كارآفريني يهافعاليت در روستايي
 بازاريابي و روستايي زنان يهامهارت افزايش طريق از ارتباطات و اطالعات آوريفن دستي،

 دهدمي نشان نيز پژوهش اين آماري ةنتيج  كند.مي ايفاميمه نقش هاآن محصوالت براي
 زنان شخصيتي يهاويژگي و )(ICT ارتباطات و اطالعات آوريفن از استفاده ميان كه

 براي روستايي زنان سفانهأمت اما دارد. دوجو مثبت و معنادار ةرابط روستايي كارآفرين
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 عدم ،انگليسي زبان با آشنايي عدم شوند.مي رو روبه مختلفي مشكالت با ICT به دسترسي
 از ،زمينه اين در آگاهي كمبود كليطوربه و اطالعات اين از استفاده در كافي مهارت داشتن
 كه بود خواهد راهي تنها الزم يهاآموزش ةارائ كه است طبيعي .باشدمي مهم موانع جمله

 هزينه ،عرصه اين در آموزش كه نمود توجه نكته اين به بايد گذارد.مي كنار را موانع اين
 خواهد دنبال به را بسياري يهاپيشرفت ،روستايي زنان كارآفريني از حاصل نتايج زيرا نيست
  داشت.

 پيشنهادات
 و ميداني مطالعات انجام بدون ،روستايي زنان ميان در كارآفريني ةتوسع فرآيند پيشبرد

 نخواهد پذيرامكان ،شهري مراكز از دور و محروم نقاط در ويژه به آن بر مؤثر عوامل شناسايي
 زيادي اهميت نياز مورد شرايط و عوامل بررسي براي ميداني مطالعات انجام ،رواين از .بود

 شود:مي مطرح ذيل پيشنهادات راستا اين در دارد.
 كسب ،ارتباطات و اطالعات آوريفن از منديبهره يهابايسته ترينمهم از كيي �

   است. موارد اين جمله از آن مقدمات و كامپيوتر آموزش باشد.مي آن ويژه يهامهارت
 توجهي قابل تأثير زنان ساير موفقيت در روستايي كارآفرين موفق زنان تجارب از آگاهي �

 در گردد. استفاده آنها تجربيات از و شناسايي عرصه اين در وفقم زنان بايد ،بنابراين دارد.
 و دانش تبادل به تا گردد برگزار ارتباط اين در جلساتي شودمي پيشنهاد راستا اين

  بپردازد. عرصه اين در سودمند يهافعاليت معرفي نيز و اطالعات
 مورد بايد مالي يالتتسه جمله از روستايي كارهاي و كسب و كارآفريني امكانات واگذاري �

 طرق از اعتباري و مالي يهاحمايت نيازمند امر اين كه گيرد قرار ربطذي مسئوالن توجه
 باشد.مي مختلف

 ةوجه روستايي مناطق از برخي در هنوز روستا در زن يك توسط اينترنت از استفاده �
 اين از .دارد وجود آن با مبارزه براي تدافعي حالت حتي و ندارد روستا زنان ميان در خوبي

 براي خصوصبه سازيفرهنگ جهت ييهابرنامه نيز زمينه اين در كه شودمي پيشنهاد ،رو
 پذيرد. صورت كارآفرين و روستايي زنان

 فراواني مشكالت با معموالً روستاها در ارتباطات و اطالعات آوريفن شبكه به دسترسي �
 اين از منديبهره تا گردد اتخاذ هيداتيتم كه شودمي پيشنهاد ،رواين از است. روروبه

  گيرد. صورت ترراحت روستايي زنان براي خصوصبه روستاها در شبكه
 پيشنهاد ،بنابراين است. آموختني ،كارآفريني به مربوط يهاتوانايي و دانش ةعمد بخش �

 روستايي كارآفرين زنان مهارت و دانش سطح ارتقاي جهت آموزشي يهادوره كه شودمي
  شود. رگزارب

 منابع
 ةماهنامـ  ارتباطـات.  و اطالعات فناوري و زنان كارآفريني ).1387( م. آراسته، ا.، صراف، اخوان

 .97 و 96 ةشمار جامعه. و كار
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 ةنشـري  ،»آينـده  يهـا دهـه  غالـب  رونـد  ديجيتـال،  كارآفريني« )2008( محمدعلي، نيا آذري

  .الملليبين كارآفريني
   جا).(بي ،روستايي ةتوسع شناسيجامعه بر ايمقدمه ).1383( .م ،ازكيا

 ةمطالعـ ( جنسـيتي  نـابرابري  بـر  اطالعـات  فناوري اثر بررسي ).1383( ا. شيباني، ز.، افشاري،
 .66 ةشمار اقتصادي، تحقيقات ةمجل كشوري). بين مقطعي

 در اطـات ارتب و اطالعـات  فنـاوري  ةتوسع در اميدها و هابيم ).1382( راثي،ه. قدسي باراني،ح.،
 صـنعت  و علـم  دانشـگاه  روسـتا،  در ارتباطـات  و اطالعات فناوري كاربرد همايش روستاها.

 .ماه اسفند 6 و 5 ايران،
 معاونـت  فني انتشارات ،تهران ،مروج ةماهنام ،روستايي زنان جهاني روز ،)1380 (آبان ،نام بي

 .كشاورزي ترويج و آموزش ،تحقيقات سازمان ترويج
 روسـتايي،  توسـعة  يهـا نظريـه  )،1381( اميـر،  محمـد  ابراهيمي، حسين،محمد يزدي، پاپلي

 .تهران اول، چاپ سمت، انتشارات
 متـرجم: ( روسـتايي.  ةتوسـع  در اقتصادي نيروي يك ةمنزل به كارآفريني ).1381( تي. پترين،

  .253 ةمارش .22 سال  جهاد. ةنشري زرنگار). حميدرضا
 حميدرضـا  روسـتايي،  ةتوسـع  در اقتصـادي  نيـروي  يك ةمنزل به كارآفريني ).1381( پ. تي.

 .63 آبان. و مهر ،253 ةشمار ،22 سال جهاد، ةنشري زرنگار،
 در موجـود  ارتباطـات.  و اطالعـات  فنـاوري  از استفاده با زنان سازيتوانمند تا). بي ع.( جاللي،

      كارآفرين. مدير زنان انجمن سايت
 مترجمـان:  ،مرجـع  كتـاب  ،كشـاورزي  تـرويج  هبـود ب ،)1381( ،فرانكـو  سـو  و بتـز  ،سوانسون

 و تـرويج  معاونـت  ،تهران ،دهكردي ميكر اسماعيل ،موحدي رضا ،نسب صالح غالمحسين
 .كشاورزي جهاد وزارت يهابرنامه تلفيق و مطالعات دفتر ،برداريبهره يهانظام

 ةپـروژ  بـا  ناييآش و روستاها در ICTةتوسع و ورود جهت الزم راهكارهاي ).1382( سوزنگر،ع.
 و علـم  دانشـگاه  روسـتا،  در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد همايش اينترنتي. اتوبوس
 اسفندماه. 6 و 5 ايران، صنعت

 ةنامـ فصـل  توسـعه.  يانسان ينيرو يهايويژگ ).1383( محمد. ي،چيذر و يمهد زاده،شريعت
   .32ةمارش رهيافت.

 .تهران دانشگاه انتشارات ،دوم چاپ ،روستايي جتروي و توسعه ،)1375( اسماعيل. ،شهبازي
 روسـتايي.  ةتوسـع  ةآينـد  اسـتراتژي  بناي سنگ :روستا شدن صنعتي ).1379( م. طاهرخاني،
 .برداريبهره و صنعتي هايطرح كل ةادار .تهران

 »خـانواده  در آنان گيريتصميم قدرت بر زنان اشتغال ثيرأت بررسي« ،)1384( ،كبري ،طاهري
 .بهشهر نورپيام دانشگاه ،كارشناسي ةدور ةامنپايان

 .عروج نشر ،تهران ،پرورش و آموزش و اطالعات فناوري ،)1384( ،رحيم ،عبادي
 بـر  مـؤثر  عوامـل  اينظريـه  تبيـين  )،1384( الدين، ركن عبدالرضا افتخاري، غريب، نيا، فاضل

 –مـي عل ةنامـ لفصـ  پيرامـون،  محـيط  و خـود  هـاي توانش از روستائيان آگاهي و شناخت
 .38پياپي اول، ةشمار نهم، ةدور مدرس، پژوهشي
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 ةنظري تبيين و ارتباطات و اطالعات يهافناوري ،)1382 (اسفند ،اكبر ،كياني ،غريب ،نيافاضل
 فنـاوري  كـاربرد  همـايش  در شـده  ارائـه  مقاله ،اطالعاتي فقير و غني روستاي و روستايي
 .همايش مقاالت مجموعه ،تهران صنعت و علم هدانشگا ،روستا در ارتباطات و اطالعات

 ،تهــران اول، چـاپ  كشـاورزي،  آمـوزش  و تـرويج  اصـول  )،1385( ،حسـين  شـعبانعلي  فمـي، 
 .نور پيام دانشگاه انتشارات

 و تـرويج  معاونـت  ،دوم جلـد  ،تـرويج  در هـا پردازينظريه بررسي ،)1373( ،ا ،فنايي ،ع ،ميكر
 .تهران ،يسازندگ جهاد وزارت ،ميمرد مشاركت

 ينمـود  يالكترونيكـ  آمـوزش  ").1385( .سـعيد  ي،فعلـ  و حسين ي،صديق ،ااحمدرض ،يكريم
 سـوم.  ةهـزار  در اينترنت و زنان همايش ."يروستائ زنان بر تأكيد با زنان آموزش در نوين

 .1385 آبان 8 .تهران
 اطالعات فناوري ،)1386( ،كريم محمد ،معتمد ،مهدي سيد ،ميردامادي ،فرهود ،محمدي گل

 ةنامـ فصل ،روستايي) زنان بر تأكيد (با زنان وريبهره و زايياشتغال در (ICT) ارتباطات و
 .11 و 10 ةشمار ،سوم سال ،زنان دفاعي – فرهنگي مطالعات

 .شيراز ،زر نشر ،روستايي ةتوسع شناسيجامعه ،)1379( ،عبدالعلي ،زاده لهسايي
 توليدي واحدهاي در كارآفريني ةتوسع موانع تحليل )،1386( ،همكاران و همايون نژاد مرادي

 .2 ةشمار ،38ـ2 ةدور ايران، كشاورزي علوم ةمجل ايران، در ايگلخانه
 روسـتايي،  توسـعة  درخـدمت  ارتبـاطي  هـاي مهارت )،1376( ديويد، هيرل. آيان، دونالد. مك

 وزارت يمردمـ  هـاي مشـاركت  و تـرويج  معاونـت  ناشر: اول، چاپ ولي،شاه منصور مترجم:
 .تهران كشاورزي، جهاد
 روسـتائي  يهـا تعـاوني  در شـده ارائه هايآموزش اثربخشي ارتقاء ،)1388(، عبداهللا ،موموندي
 .زنان يهاتعاوني نشست اولين مقاالت مجموعه زنان.

 ايـران,  روسـتايي  ةتوسـع  انـدازهاي چشـم  و هاچالش ).1381( ايران روستايي ةتوسع ةمؤسس
 .انتهر دانشگاه تهران:

 فنـاوري  كـاربرد  همـايش  روستايي. فقر و ارتباطات و اطالعات يهافناوري ).1375( م. نوري،
 .اسفندماه 6 و 5 ايران، صنعت و علم دانشگاه روستا، در ارتباطات و اطالعات

ــف ــايي )،1371( يونيس ــتاي در راهبرده ــرويج راس ــوزش ت ــران آم ــش( دخت ــوزش بخ  و آم
 .اسالمي نشر و فرهنگ دفتر ةچاپخان تهران،، علي حمدم برگ، آتش ةترجم ريزي)،برنامه
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كيد بر نقش كسب و أبررسي ضرورت حمايت از توليد ملي با ت
 كار خانگي زنان

 1هادي احمدي آزرم
 2امير نوري ساعد
 3فاطمه كريمي

 چكيده
هاي كاري است. با كسب و كار و محيط ةاي در عرصدنياي كنوني شاهد تغييرات عمده

يافته و در حال هدر كشورهاي توسعشده، كسب و كارهاي خانگي توجه به مطالعات انجام
اي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتي در صادرات به خود توسعه، سهم قابل مالحظه

اختصاص داده است. اين نوع اشتغال، مزايايي دارد كه موجب اقبال بسياري افراد از جمله 
 با توجه به اينكه كسب و كارهاي خانگي در .تزنان، به اين روش براي درآمدزايي شده اس

 ،تاريخي قابل توجهي دارد ةهاي استاد شاگردي زمينقالب فعاليتطور سنتي در ايران به
. داشته باشددر اقتصاد كشور تواند اثرگذاري بااليي حمايت از كسب و كارهاي خانگي مي

اند، سهم مشاركت اقتصادي زنان كه نيمي از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده
 ةتوان به عنوان موتور محركتوان ناديده گرفت و از زنان ميرا نميملي  بااليشان در توليد

ترين تا ، از سنتيمشاغلبسياري از خصوص توجه به اقتصادي نام برد كه در همين
عنوان يكي به توانگيرند ميمشاغل خانگي جاي مي ةترين آنها كه در طيف گستردنوظهور

زايي در آرامش محيط غالتايجاد درآمد و اشترين محور اين موتور محركه براي از اساسي
نام برد. نظر مسكوني به توليد خدمت يا كاالي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني 

كارگيري ها تحميل نكرده و موجب بهبااليي را به خانواده ةبه اينكه مشاغل خانگي هزين
مد و در نهايت توليد ملي هاي شغلي خانگي شده و در عين حال باعث افزايش درآظرفيت

هاي مهم در كند. از سياستشود، نگاه ويژه به اين موضوع را بيشتر نمايان ميدر كشور مي
ثير أجهت حمايت از توليد ملي، بهبود فضاي كسب و كار در كشور است كه در اين مقاله ت

 مشاغل خانگي زنان بر توليد ملي نشان داده شده است.
 

 كار خانگي، توليد ملي، ايران. : كسب ويكليد واژگان
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 مقدمه
اقتصادي  ةتوسع ةيافتگي افزايش درآمد سرانه است كه خود نتيجهاي توسعهيكي از شاخص
هاي مختلف اقتصادي باشد. رشد و توسعه در بخشعامل تقويت آن نيز مي ،و در عين حال

هاي ار، بر اساس برنامهعنوان عامل زايش و انجام كگردد كه نيروي انساني بهزماني حاصل مي
اقتصادي معرفي  ةدقيق و اهداف روشن كار كند. بنابراين، عامل كردن، زيربناي توسع

اقتصادي كه خود در قالب توليد ناخالص  ةعنوان شاخص مهم توسعگردد. درآمد سرانه بهمي
ي و م با كارايأطور اصولي در گرو فعاليت زياد توو به شود، عمالًديده مي 1GDPداخلي

ها و سطوح اقتصادي است و دستيابي به كارايي و اثربخشي باال در اثربخشي در تمام بخش
بازار كار كشور، ريشه در عوامل تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد. با توجه به اينكه 

آنان كه  ةگيري از نيروي كار بالقودهند، عدم بهرهنيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي
طور عمدي در جهت دهد، مانند آن است كه بهصورتي مزمن و خطرناك خود را نشان ميبه

 حذف بخش مهمي از نيروي كار بالقوه عمل نموده باشيم.
، در بخش مربوط به زنان، اين GDPدر محاسبات آماري براي تخمين ارقام مربوط به 

 جمعيت شاغل و بيكار شود. بخش فعال شاملقشر به دو گروه فعال و غيرفعال تقسيم مي
دار، محصلين، افراد داراي درآمد بدون كار و (جوياي كار) و بخش غيرفعال شامل زنان خانه

تركيب جمعيت زنان غيرفعال بر حسب سن در كل كشور حاكي از  ةباشند. مطالعسايرين مي
ان ترين عامل عدم فعاليت زنسالگي، اشتغال به تحصيل عمده 10-19آن است كه در سنين 

دار بزرگترين گروه زنان سالگي به بعد، زنان خانه 20اما در سنين  ،محسوب شده است
 ).1382(جزني،  دهندغيرفعال را در كشور تشكيل مي

هاي اخير به هاي اقتصادي است كه در سالكارهاي خانگي بخشي از فعاليت كسب و
مورد توجه قرار گرفته  كسب و كار بيشتر ةاندازي و تسهيل اداردليل كاهش مشكالت راه

يافته بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد اقتصادي در كشورهاي توسعه ةاست. روند توسع
 ةوري منجر به رشد و توسعثير كارآفريني است. كارآفريني از طريق افزايش بهرهأتحت ت

يد شود و توجه به كسب و كارهاي خانگي از طريق كاهش بيكاري و افزايش تولاقتصادي مي
به دليل نقش زنان در اقتصاد خانواده و  ،كند. از طرفياقتصادي كمك مي ةملي به توسع

 ةها و وظايف سنتي زنان، ترويج و توسعكارهاي خانگي با فعاليت همچنين تناسب كسب و
اقتصاد ملي  ةاي در توسعكسب و كارهاي خانگي نقش مهم و ارزنده ةكارآفريني زنان در حوز

 خواهد داشت. 
ر كشور ما در چند سال اخير به موضوع كسب و كارهاي خانگي توجه شده است و قبل د

سفانه نظام آموزشي ايران نيز به أاي در اين خصوص وجود نداشته است. متاز آن توجه ويژه
زيادي  ةاي كه با زحمت و هزينكارجوپرور است به گونه عمالً ،جاي اين كه كارآفرين باشد

اي را هاي شغلي بسيار تعريف شده و كليشهتوانند شكافكند كه فقط ميافرادي را تربيت مي
نقش و اهميت دولت در  ةيابند. دربارپر كنند و افراد كارآفرين در اين نظام كمتر پرورش مي

اي به نام دولت كارآفرين را نظران، مقولهكارآفريني بايد گفت كه برخي از صاحب ةتوسع

                                                                                                                
1. Gross domestic product 
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ارآفرين با حذف قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير، تشويق هاي كاند. دولتمطرح كرده

ها و حضور غيرمستقيم در بازار، فضاي كسب و كار را بهبود بخشيده و خالقيت و نوآوري
دهند. در كشور ما نوسانات اقتصادي در اندازي كسب كار را افزايش ميهاي راهتمايل و تالش

آورده در جريان اين تغييرات، موجب شد كه در  هاي بادگذشته دست يافتن به پول ةدور
صورت كاال و غنيمتي درآيد شد بهشناخته مي "كارتبلور يافته"مباحث اقتصادي به عنوان 

بلكه زرنگي، اطالع از اوضاع و مهمتر از  ،با انجام كار همراه نيست كه دستيابي به آن، لزوماً
 ة. اين عوامل به همراه درآمد نفت كه عمداقبال بيشتر از كار در آن سهم دارد همه شانس و

عنوان ارزش رسد، موجب شد پول بهدهد و توسط دولت به مصرف ميآن را سود تشكيل مي
نفسه و تا حدودي مستقل از كار و بيشتر وابسته به شانس و اقبال در جهت تضعيف في

زندگي توسط  ةعنوان يك شيوكارآفريني عمل كند. زماني كه كسب و كارهاي خانگي به
يابد، خصوص زنان پذيرفته شود، آن جامعه بسيار سريع توسعه ميهاكثريت افراد جامعه و ب

ها، توليد رفاه، ثروت و سرمايه، نوآوري زيرا سبب اشتغال، بهبود كيفيت زندگي، كاهش هزينه
ر شود. آنچه به اختصار به آن اشاره شد، جايگاه زنان دهاي اجتماعي ميو كاهش اضطراب

كنند؟ آيا اقتصادي ايفا مي ةهاي اقتصادي بود. اما آيا زنان نقش كمرنگي را در چرخفعاليت
توان براي زنان جايگاهي قابل ذكر مصرف مي ةتوليد، توزيع و مصرف، تنها در حلق ةدر چرخ

نوع دهند، هيچدار تشكيل ميقائل شد؟ آيا زنان جامعه كه بخش اعظم آنان را زنان خانه
 كنند؟هاي خود ايجاد نمياي در قلمرو فعاليتفزودهارزش ا

 ادبيات نظري موضوع
اشتغال و كار از ابتداي زندگي اجتماعي بشر، مورد توجه بوده است و اشتغال زنان  ةپديد

شده و از آنجا كه زنان در حدود همراه با مردان در مزارع و در خانه، امري عادي تلقي مي
المللي، هاي ملي و بيندر برنامه دهند، نقش آنان عمدتاًيل مينيمي از جمعيت جهان را تشك

گذاري، در مناطق در حال سرمايه ةبرخورد با مقاطع مختلف زندگي و توسع ةدر رابطه با نحو
سفانه ناديده گرفته شده است. به طوركلي بررسي وضعيت زنان أتر است كه متپيشرفت مهم

كند. زنان اين نيروي له را بيشتر ميأ، اهميت مسويژه كشورهاي جهان سومدر جهان و به
دهند، چنانچه صورت رسمي و چه غيررسمي انجام ميعظيم، كه انواع مختلف كارها را چه به

گذاري براي كشورهاي در حال يكي از منابع سرمايه ،آنان توجه شود ةبه استعدادهاي بالقو
 ).1387(اميرنژاد،  توسعه خواهند بود

آن به ظهور مفهوم  ةشايد بتوان گفت كه پيشين اي داشته وقدمت ديرينهكار از خانه 
هاي اقتصادي مردمان قبل از عصر گردد. بخش اعظم فعاليتخانه و يكجانشيني انسان بازمي

گرفته و خلط مفهوم خانه و كسب و ها و محل زندگيشان صورت ميصنعتي شدن در خانه
اي رفته رفته مرز ب صنعتي و گسترش نظام كارخانهكار مفهوم غريبي نبوده است. با انقال

عنوان محلي براي كه مراكز صنعتي و تجاري بهطوريتر شده بهميان خانه و محل كار پررنگ
بخش براي مردمان خسته از كار روزانه در اين فعاليت اقتصادي و خانه به كانوني گرم و آرام

 1973ه از بحران انرژي اپك در سال مراكز تبديل گرديد. وقوع يك شك اقتصادي حاصل
كه طوريعنوان محل كار جلب گردد. بهباعث شد كه توجهات دوباره نسبت به خانه به

خصوص كارهايي كه هاقتصادي ب ةگذاران عرصهاي كارشناسان و سياستتوصيه
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به  هاي اقتصاديبخشي از فعاليت ة) در اين زمينه انجام داد به بازگشت دوبار1977(11نايلز
(رابرتز،  خصوص رفت و آمد، معطوف گرديدهاي هزينه و انرژي بهجوييها براي صرفهخانه

نظران اين حوزه معتقدند كه سه عامل ديگر ). اما اين تنها شروع ماجرا بود. صاحب1998
هاي اخير روند رو به رشدي را طي باعث گرديده است كه كسب و كارهاي خانگي در سال

 ).2004نمايد (وبستر، 
خصوص فناوري اطالعات و اتباطات كه باعث ههاي جديد بگسترش فناوري، ظهور �

كسب و كارهاي اينترنتي از قبيل خريد و فروش اينترنتي  كارهاي از راه دور و ةرونق و توسع
 شده است.

هايي كه از يك سو سپاريها و برونتغيير ساختار صنعتي و كوچكتر شدن سازمان �
س ناامني شغلي در افراد و تالش بيشتر براي خود اشتغالي و كسب و كار موجب افزايش احسا

تواند مرجع مناسبي براي اين توجه به كسب و كارهاي خانگي كه مي ،مستقل و از سوي ديگر
 ها باشد. سپاريبرون
هاي اجتماعي از يك سو همچون تمايل افراد به آزادي و استقالل بيشتر تغيير ارزش �

سطح استاندارد زندگي در ميان  ءبيشتر در كنار خانواده و از سوي ديگر ارتقادر كار و حضور 
كند دو نيروي متضاد است كه هاي امروزين كه نياز به درآمد بيشتر و دوم را طلب ميخانواده

 ).1389(خنيفر،  گرددسبب مي اندازي يك كسب و كار در خانه راراه برآيند آنان

 شدهمطالعات انجام
گيري از نيروي كار دهند، عدم بهرهبه آنكه نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل ميبا توجه 

طوري دهد، مانند آن است كه بهصورتي مزمن و خطرناك خود را نشان ميآنان كه به ةبالقو
 1983عمدي در جهت حذف بخش مهمي از نيروي كار بالقوه عمل نموده باشيم. در سال 

اي با حضور اقتصاددانان سازمان ملل متحد با تشكيل جلسه وابسته به Instraw ةسسؤم
اين اجالس دو سال بعد  ةبرجسته، به تحليل موقعيت و جايگاه زنان در اقتصاد پرداخت. نتيج

جايگاه زنان در  ءكيد بر ارتقاأبندي تمنتشر شد. در اين جمع 2زنان و اقتصاد جهان ةدر مجل
 ةكنندها و نماگرهايي كه تعيينزنان در شاخص ن اهميت نقش ملموسداقتصاد و بارز كر

 بيش از پيش توصيه شده است. ،هاي توليد يك كشور استرفاه و قابليت
دار در ارزش كار زنان خانه ةمحاسب ةشده در زمينها و اقدامات انجاماز جمله پژوهش

ويل توسط ا 1971كه در سال » 3برآورد ارزش كار خانگي«تحقيقي است به نام  ،منزل
گيري از روش نيز وي با بهره 1981در كشور كانادا صورت گرفته است. در سال  4هاوريلشن

طور دار بهنفر از زنان خانه 1207پژوهش مذكور برآورد ديگري صورت داد كه در آن تعداد 
دار در كانادا بر دو آماري انتخاب شدند. برآورد ارزش كار زنان خانه ةعنوان نمونداوطلبانه به

 ةروش هزين. 1هاي تحقيق مزبور معرفي شدند: رويكرد كلي تكيه داشت كه به عنوان روش
 6.فرصت ةروش هزين .2و  5عملكرد فردي

                                                                                                                
1. Niles 
2. Women and the world economy 1985 and valuation of unpaid contribution 
3. Estimating the value of household work 
4. oil Hawrylyshn 
5. Individual-Function-Cost(FC) 
6. Household Opportunity-Cost(HOC) 
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دار را با توجه به هاي خانگي زنان خانهعملكرد فردي، هر يك از فعاليت ةدر روش هزين

رامون بها و ارزش كند. اين روش نيازمند كسب اطالعات دقيق پيقيمت بازار ارزشيابي مي
ازاي هر يك از خدمات فوق بود. روش هزينه ها در بازار و تعيين دستمزد بههريك از فعاليت

(دستمزد)  فرصت ةشده از يك سو و هزينكل زمان صرف ةفرصت، مستلزم محاسب
باشد. شده بابت كار خانگي، از سوي ديگر ميهاي صرفنشده در زمانهاي انجامفعاليت

هاي ملي وان كار خانگي زنان را وارد محاسبات اقتصادي نمود و آن را وارد حسابچنانچه بت
اين است كه  ةدهنددست خواهد آمد. واقعيت آشكارا نشانانگيز بهاي شگفتكرد، نتيجه

دانيم ه ميكطور زيرا همان ،هاي زنان به مراتب بيش از مردان استميزان ساعات فعاليت
داري نيز هاي اقتصاد، به امور مربوط به خانهر سهم برابر در تالشبسياري از زنان عالوه ب

 ).1382(جزني،  پردازندمي
دهد تحقيقات پژوهشگراني چون كوين دالي، اقتصاددانان بانك گلدمن ساكس، نشان مي

هاي كالن مساعدي براي بهبود شاخص ةكه با افزايش اشتغال زنان در اقتصاد كشورها، زمين
گردد كه در اين ويژه توليد ناخاص داخلي و سطح رفاه اجتماعي فراهم مياقتصادي، به

 16درصد و ژاپن تا  13درصد، اتحاديه اروپا تا  9صورت، توليد ناخالص داخلي آمريكا تا 
 ).1386(علوي لنگرودي،  تواند افزايش يابددرصد مي

 مشاغل خانگي ةضرورت و اهميت كارآفريني زنان جهت توسع
كشورهاي  ةها و رشد و توسعخانواده ءاميد اول براي ارتقا ،ورهاي رو به توسعهزنان در كش

آفرين در جوامع نه تنها سبب سودهاي اقتصادي شوند. موفقيت زنان كارخود محسوب مي
زنان در اقتصاد  ةكند. با توجه به توسعبلكه منافع اجتماعي و فرهنگي هم ايجاد مي ،شودمي

بيكاري زنان ضروري است كه شرايط الزم براي توسعه و كارآفريني  ملي و مقابله با بحران
هاي شغلي براي خود و ديگران بتوانند زنان فراهم شود تا زنان با ايجاد كسب و كار و فرصت

 ).1388(احمدي،  معضل كنوني جامعه را پايان بخشند
زش و آموزش سازي، انگيهاي آگاهپايدار كارآفريني خانگي، عالوه بر برنامه ةتوسع

هاي توان فعاليتمي ،باشد. بر اين اساسكارآفريني، مستلزم تعريف سازوكارهاي حمايتي مي
هاي ترويج كارآفريني عنوان ابعاد چهار گانه برنامهسازي، انگيزش، آموزش و حمايت را بهآگاه

يك مشاغل خانگي معرفي نمود. طبيعي است حصول به اهداف مورد نظر در هر  ةبراي توسع
باشد. با اين توصيف هاي اجرايي مناسب ميها و شيوهاز ابعاد، مستلزم تعريف و تدوين برنامه

(يعقوبي  در نظر گرفت 1صورت شكل هتوان ابعاد محتوايي فرايند ترويج كارآفريني را بمي
 ).1389فراني، 

 مشاغل خانگي ةابعاد محتوايي فرايند ترويج كارآفريني براي توسع .1شكل  
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 عريفي از كارآفريني زنانت
 كند:، زنان كارآفرين را چنين تعريف مي1)1995(1پرفسور الوي دينا

شخصي كه به تنهايي، با مشاركت يا از طريق ارث كسب و كاري را ايجاد كرده يا «
امور روزانه شركت  ةهاي اجتماعي و اداري و مالي، در ادارپذيرفته و يا با قبول مسئوليت

پذيرد و با منظور ورود به كسب و كاري ميكه خطرهاي مالي را به شخصي» جويد.مي
دهد تا در بازار خالقيت و نوآوري محصوالت جديدي را ايجاد و توليدات جديد را گسترش مي

 ).1388(الوي،  خريد و فروش بر رقبا غلبه يابد

 كارآفريني زنان در شرايط كنوني ةضرورت توسع
حوالت و ترو هستند. هالمللي روببين ةهديدهاي گستردامروزه، جوامع با تحوالت و ت

هاي شگرف علمي و اقتصادي عصر حاضر، حاصل از پيشرفت -هاي نظام اجتماعيدگرگوني
ها و نيازهاي جديدي شده است. ها، ضرورتآورانه است كه در جايگاه خود موجب ديدگاهفن

ها و توان به روشهاي يادشده، نمينيبراي پاسخ به اين نيازها و همراهي با تحوالت و دگرگو
 ةتضمين و تداوم حيات و بقاي جوامع، نيازمند ارائ ،روفرايندهاي موجود اكتفا كرد. از اين

منظور رويارويي با مشكالت است. به همين خاطر كه نوآوري، هاي جديد بهها و روشراه
منظور يابد. بهش ضرورت ميهاي نو بيش از پيابداع، توليد محصول جديد، فرايندها و روش

اقتصادي، سياستمداران با كمك  ةهاي زنان و دستيابي به توسعبهينه از توانايي ةاستفاد
 ةالگويي هستند كه نقش كارآفريني زنان را در توسع ةريزان به دنبال ارائاقتصاددانان و برنامه

 ،عصر حاضر ). در1388(احمدي،  صادرات اقتصادي تقويت كند ةجانبه به ويژه توسعهمه
به موازات صنعتي شدن كشورها، تعداد بيشتري از زنان،  2المللي كارطبق گزارش سازمان بين

اقتصادي موجب شد تا به زنان  ةاند. رشد و توسعهاي شغلي بيشتري شدهصاحب موقعيت
ه افق آن هاي شغلي با دستمزدهاي بهتر كيابي به فرصتاجازه داده شود به آرزوي دست

 ).1387(قاسمي،  ها گشوده نشده بود، نايل شوندهرگز در گذشته به روي آن
 ةكشورهاي پيشرفته صنعتي خيلي سريع توانستند نقش زنان كارآفرين را در توسع

اقتصادي كشف كنند و به دنبال توسعه و ترويج چنين فرهنگي در ميان زنان بوده و در اين 
 ةهاي كارآفرينانه و بقاي روحيبي را در تقويت ويژگيهاي حمايتي مناسراستا سياست

كنوني جهان، زنان خالق، نوآور و  ةدر عرص ،اند. در واقعكارآفريني در ميان زنان اتخاذ كرده
هاي صنعتي، توليدي و خدماتي تحوالت بزرگي در زمينه ءعنوان كارآفرينان، منشامبتكر به

صنعتي، محرك  ةاقتصادي، قهرمانان ملي و توسع ةعاند و نقش آنان به عنوان موتور توسشده
آوري و عامل رفع خلل و اصلي انتقال فن ةگذاري، عامل ايجاد اشتغال، گزينو مشوق سرمايه

 ).1388(احمدي،  تنگناهاي بازار، در جوامع تبين يافته است

 مفهوم كسب و كارهاي خانگي
فرسايي را به بعضي از طاقت ضاًدنياي كسب و كار امروز و شدت رقابت شرايط سخت و بع

اي از اين هاي مختلف نمونهكند. ساعات طوالني كار و وظايف و مسئوليتكاركنان تحميل مي
                                                                                                                
1. Lavoie Dina 
2. International Labor Organization (ILO). 
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شده شرايط سخت بوده و اين شرايط روز به روز در حال تشديد هستند. همين مسئله موجب

ها نداشته و شركت كه بسياري از افراد تمايلي به كسب درآمد از طريق استخدام و كار براي
مشاغل و كسب و كارهاي   ،در جستجوي شغل و منبع درآمد مناسبي باشند. در همين راستا

). بر اساس تعاريف علمي هر 1389(ناطقي،  توانند بهترين گزينه محسوب شوندخانگي مي
نوع فعاليت اقتصادي در محل سكونت شخصي كه با استفاده از امكانات و وسايل منزل 

 ).1388(احمدپور دارياني،  ازي شود، كسب و كار خانگي استاندراه
در كشور ماهم بايد به شكل جدي به كسب و كارهاي خانگي توجه كرد. گسترش كسب 

هايي كاري را كاهش دهد و از هزينهتواند ميزان بيترديد ميو كارهاي خانگي در ايران هم بي
 ةان اعتقاد دارند كه در كشور ما كه سابقبكاهد. كارشناس ،كندكه دولت صرف ايجاد شغل مي

تواند به سرعت صنايع دستي و خانگي دارد، اين نوع از كسب و كار مي ةبسيار زيادي در زمين
كنند. اينك هم بسياري در اين عرصه فعاليت ميرشد كرده و گسترش يابد. كما اينكه هم

هاي بسيار گران ن، هزينهآنان براي استفاده از تخصصشا قةتحصيالت باالي زنان و عال
ويژه براي فضاهاي تجاري و اداري، نگراني از بابت تربيت فرزندان و مقتضيات محيط سنتي به

ويژه براي زنان تواند به گسترش كسب و كارهاي خانگي بهيزنان، از عمده داليلي است كه م
 ).1389(ناطقي،  بينجامد

اقتصادي ديگري در خارج از منزل، اجراي يك كسب و كار خانگي، مانند هر فعاليت 
نيازمند تالش و صرف زمان است. تنها تفاوتي كه وجود دارد اين است كه فرد مدير خود 
است و ديگر مديري كه سرزنش و توبيخ كند وجود ندارد و همين مسئله به كسب و كارهاي 

ار خانگي ثر بر انتخاب مدل كسب و كؤعوامل م 2خانگي جذابيت خاصي داده است. در شكل 
 مناسب نشان داده شده است.

 

 ثر بر انتخاب يك مدل كسب و كار خانگي مناسبؤعوامل م .2شكل 
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يك مدل كسب و كار خانگي را به چهار  ةدهندتوان اجزا و عناصر تشكيلمي ،طوركليبه
توانند در مراحل ايجاد كسب و كار خانگي جديد عنصر اصلي مي 4بخش تقسيم كرد. اين 

تواند ايجاد ظر گرفته شوند. يك مدل كسب و كار برجسته و مناسب، تنها زماني مينيز در ن
جزء  4شود كه اجزا و عناصر آن شناسايي شده باشند. يك مدل كسب و كار خانگي داراي 

ها)، فرايند پردازش سفارشات، محصوالت و ها و قابليتاصلي شامل زيرساخت (فرصت
اجزاي يك مدل كسب و كار خانگي را  3باشد. شكل ميخدمات و بازاريابي براي محصوالت 

 ).1389(ناطقي،  دهدنشان مي

 كار خانگي اجزاي يك مدل كسب و .3شكل 

 يافتهنقش و سهم زنان در اقتصاد كشورهاي توسعه
آفريني زنان در اقتصاد جهاني، بسيار بيشتر از نسل هاي اخير سهم اشتغال و نقشدر دهه

هاي جهان، نسبت به درصد دانشجويان دختر در دانشگاه ،وه بر اينپيشين بوده است. عال
مردان بيشتر شده است. آنچه مسلم است اين است كه هرچه اشتغال زنان در بازار كار 
كشورهاي مختلف افزايش بيشتري يابد، دنياي بهتر و ثروتمندتري شكل خواهد يافت. 

به مراتب بيش از كشورهاي  ،سعههاي جنسيتي در بازار كار كشورهاي درحال توتبعيض
در 1يافته و صنعتي است. بر اساس گزارش كميسيون اقتصادي اجتماعي سازمان مللتوسعه

هاي جنسيتي در آسيا و مورد وضعيت اشتغال زنان در آسيا و اقيانوسيه آمده است: تبعيض
كند ان وارد ميميليارد دالر به اقتصاد كشورهاي اين مناطق زي 47تا  42اقيانوسيه، هر سال 

هاي شغلي اين ضرر هم به علت از بين رفتن يا بال استفاده ماندن فرصت ةو بخش عمد
 ).1386(علوي لنگرودي،  آيدمناسب زنان و محدود ماندن اشتغال فعال زنان به وجود مي

                                                                                                                
1. United Nation Economic and Social Commission 
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تواند به ابزاري كارآمد براي مقابله با مشكالت و معضالت باالتر رفتن نرخ اشتغال زنان مي

اشي از پير شدن جمعيت كشورها نيز بدل گردد. به طور طبيعي، با افزايش تعداد افراد ن
 ةبر خالف عقيد ،يابد. از سويي ديگرشاغل، نسبت افراد بازنشسته به كارگران فعال كاهش مي

در ميان زنان ندارد و 1ثير ملموسي بر كاهش نرخ زاد و ولدأعوام، افزايش اشتغال زنان هيچ ت
دار شدن آنها براي بچه ةاشتغال زنان موجب كاهش انگيز دكنني افرادي كه فكر ميلذا نگران

اند كه هرچه شكاف بين سهم زنان هاي جامع نشان دادهمورد است. بررسيبي شود، كامالًمي
دار شدن نشان بيشتري براي بچه ةو مردان از بازار كار و اشتغال كمتر باشد، زنان عالق

 ست كه در كشورهايي كه در آنها ماليات بر مشاغل ثانويها له آنأمس دهند. دليل اينمي
زنان مجبورند  ،لذا .گردد(مشاغل زنان) باالست، يافتن پرستار كودك ارزان قيمت دشوارتر مي

دار شدن و كار كردن، يكي را برگزينند، اما در جوامعي كه زنان شاغل در مشاغل بين بچه
نگهداري از نوزادان پايين بوده و لذا  ةهاي سنگين نيستند، هزينتثانويه، مجبور به دادن ماليا

 شود.دار شدن درميان زنان بيشتر مشاهده ميگرايش به سمت بچه
اشتغال زنان، بر اين اعتقادند كه وضعيت  ةنظران عرصبسياري از كارشناسان و صاحب

و اسپانيا كه  جنسيتي اشتغال در حال دگرگوني چشمگيري است، به نحوي كه ايتاليا
اند، طي چند سال اخير، بيشترين فاصله و شكاف جنسيتي اشتغال را به خود اختصاص داده

بيش  ،اكنوناند. هماند و زنان را بيش از مردان جذب بازار كار كردهدست به خانه تكاني زده
كه اين  از نيمي از افزايش اشتغال در اين دو كشور، ناشي از افزايش اشتغال زنان بوده است

تر اشتغال زنان بر توليد ناخالص داخلي اين كشورها را كنندهثيرگذاري بيشتر و تعيينأامر، ت
شود و اين هايي در آمريكا و ژاپن ديده نميبه دنبال داشته است. با اين همه، چنين پيشرفت

پني برند. زنان آمريكايي و ژادو كشور همچنان از وجود شكاف جنسيتي در اشتغال رنج مي
اند سهم قابل توجهي از بازار اشتغال كشورهاي خود را تصاحب نمايند و از اين هنوز نتوانسته

 ةاند طي دهزنان اسپانيايي موفق شده اند.افتادهحيث از زنان اسپانيايي و ايتاليايي خيلي عقب
اين اخير، باالترين نرخ افزايش سهم زنان از مشاغل جديد را به خود اختصاص دهند و از 

ساله بسيار بيشتر و  30تا  20اول را در جهان كسب نمايند. زنان اسپانيايي بين  ةحيث، رتب
اند از اين طريق، تر از زنان آمريكايي و ژاپني در پي شاغل شدن هستند و توانستهجدي

(علوي  هاي اخير گردندموجب حداقل نيمي از رشد باالي اقتصادي اسپانيا طي سال
 ).1386لنگرودي، 

 زنان، اشتغال و توسعه
هاي اقتصادي و كسب و كار، همراه با روند تكامل اشتغال آنها، حضور جدي زنان در فعاليت

تغييرات بنياديني در نقش سنتي ايشان به وجود آورده است. تغيير نقش سنتي زنان بديهي 
باشند، يافته از اهميت خاصي برخوردار است كه در كشورهاي در حال توسعه يا كم توسعه

جديد است. اين  اي نسبتاًچرا كه در اغلب اين كشورها استفاده از نيروي زن متخصص پديده
تحولي بس عظيم قرار داده است. چنانچه  ةبشري را در آستان ةامر روند تاريخي جامع

هاي سنتي نيز به تغيير طرز تلقي خود نسبت به نقش زن ملزم شده جوامع و فرهنگباعث
                                                                                                                
1. Fertility Rate 
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هاي متفاوت و حتي ها و برداشتست كه در كشورهاي مختلف نگرششوند. بديهي ا
 هاي فرهنگي نسبت به كار زن در بيرون از خانه وجود داشته است.مقاومت

دشواري جوامع سنتي در پذيرش اشتغال زنان به اين دليل است كه در اين جوامع 
ود و پذيرش نقش زن شتلقي مي »دارنقش مادر و نقش همسر خانه«نقش آرماني زن  معموالً

جوامع سنتي نيز در  ،خوبي جا نيفتاده است. گرچهبه عنوان بخشي از نيروي كار هنوز به
در معرض تحول و  آوري جديد و به دليل سهولت ارتباط ميان جوامع شديداًفن ةبرابر پديد

ي توسعه اگر ميزان اشتغال زنان به عنوان يك شاخص بررس ،اند. بنابرايندگرگوني قرار گرفته
نمايانگر ميزان تساهل  قابل توجيه است. زيرا شاخص اشتغال زنان نهايتاً تلقي شود كامالً

 ).1384(جزني،  نوينه شدن آن جامعه است ةفرهنگي و درج

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
اند تا به منابع زيرزميني، در اند جوامعي كه بيشتر به فكر متكي بودهامروزه همه دريافته

اند. منابع زيرزميني در كشورهاي در حال توسعه به رغم تر و سرافرازتر بودهت موفقبلندمد
گي محسوب شده است، در صورتي كه نبود اين يافتههاي آن از جمله موانع توسعهمزيت

منابع در برخي از كشورها باعث شده است تا آنها با استفاده از نيروي فكر، خالقيت و ابتكار و 
ارآفريني، از كشورهاي پيشرو در جهان كنوني شوند. افزايش ميزان توجه در يك كلمه، ك

مناسبي  ةدر حال رشد ما، زمين ةگذاران به اين موضوع حساس و ضروري در جامعسياست
اقتصادي كشور فراهم خواهد  ةمنظور توسعبراي بروز استعدادهاي زنان و دختران كارآفرين به

ها مشيها، خطهمكاري نزديك دولت در تدوين سياسترسيدن به اين هدف نيازمند  ساخت.
راهكارهاي اجرايي براي شناسايي، پرورش و شكوفايي  ةو قوانين، و محافل علمي در ارائ

استعدادهاي اين افراد است تا از اين طريق بتوانيم هر چه بهتر و بيشتر از اين ذخاير گرانبها 
 ناپذير به نحو احسن استفاده كنيم.و پايان
اي جوان در ايران است به طور جدي توجه شود و روري است به كارآفريني كه مقولهض

فرهنگ  ةراهكارهايي كه بتوان آن را در جامعه توسعه داد، اتخاذ كرد. ايجاد و بسط و توسع
تحرك نيمي از جمعيت جامعه را  ةتواند زمينويژه براي زنان، ميكارآفريني در جامعه، به

كند كه در نهايت توليد ملي در كشور افزايش چشمگيري يابد و معضل اي فراهم گونهبه
هايي كه به افزايش در اين فرايند مهمترين راهبردها در باب اتخاذ سياستبيكاري مهار شود. 

 گردد:شود، ارائه ميمشاركت زنان و سهم آنان در توليد ملي منجر مي
گستر است و با توجه به خانواده ةونبا توجه به نوع غالب خانواده در كشور ما كه از گ �

هاي باالي خانوادگي و باالخص زنان در كسب و كارهاي خانگي، تشويق و ترغيب انگيزه
هاي مشاركتي و واگذاري بخشي از فرايند و چرخه برخي صنايع و خدمات به ايجاد طرح

 شود.ها مانند قطع كاري و سري كاري توصيه ميتوليد به خانواده
 ارهايي جهت فروش محصوالت حاصل از فعاليت زنان.ايجاد باز �
 وري.ها و افزايش بهرهقابليت ءمنظور ارتقااي براي زنان، بهسيس مراكز آموزش حرفهأت �
 .خدمات مالي و غيرمالي به زنان كارآفرين ةهاي مناسب براي ارائشناسايي و تقويت كانال �
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هاي مالي يا اعتباري براي سسهؤها و ديگر مهاي دولتي و بانكآموزش افراد در بخش �

 تشخيص توان اقتصادي كارآفرينان زن.
سوم و تجارب  ةپيشنهاد عمده و كلي تحقيق، با عنايت به عصر تغيير و آهنگ هزار �

هاي توليد و ثر كارآفرينان در عرصهؤهاي اخير در خودكفايي و حضور مارزشمند سال
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مشاركت زنان  ةارنددبرنده و بازعوامل پيشبررسي 
 و كشاورزي روستايي پايدار ةروستايي در توسع

 بهمن خسروي پور1
 زينب محمدي كرباليي2

 چكيده 
اهميت زيادي  توجه به منابع انساني ازو كشاورزي  روستاييپايدار  ةتوسع در

نان روستايي است. با توجه به اينكه نيمي از جمعيت روستا را ز برخوردار
روستا اشاره  ةپيشرفت و توسع آنان در ةويژ توان به نقشمي دهند،تشكيل مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فعاليت نمود. مشاركت زنان روستايي در
اي را در جهت خودكفايي و استقالل روستا اهميت بوده و زمينه توليدي حائز

جهت آموزش و  آگاهي نيازمند  زنان روستايي ،رواز اين آورد.فراهم مي
عنوان در تمامي جوامع روستايي بهاين امر  .هاي خود هستندافزايش توانايي

در هر . باشدپايدار مطرح مي ةبه اهداف توسع دستيابي يك عامل مهم در 
روستا،  در در ابعاد مختلف زنان روستايي رغم اهميت حضورعلي ،صورت

خوبي شناخته هب و كشاورزي روستايي ايدارپ ةراستاي توسع جايگاه آنان در
الزم است عواملي  ،. به هر حالشودنقش آنان بعضاً ناديده گرفته مي نشده و
توانند در ايفاي اين نقش تسريع بخشيده شناسايي، و مشكالت اين كه مي

هاي خود را نشان داده بررسي شود تا زنان روستايي بتوانند توانايي موضوع نيز
هاي خود را شكوفا سازند. اين مقاله كه به روش مروري و با استفاده و استعداد

هاي اينترنتي تدوين شده است تالش دارد، ضمن منابع مكتوب و سايت از
 پايدار ةمشاركت زنان روستايي در توسع ةبرنده و بازدارندشناسايي عوامل پيش

به عنوان  توانمندسازي آنان ، اشتغال واهميت مشاركتو كشاورزي  روستايي
اين رابطه راهكارهاي كاربردي  بررسي و دررا بخش مهمي از جوامع روستايي 

 الزم را ارائه نمايد.
 

پايدار روستايي،  ةتوسع زنان روستايي، اشتغال، ،: مشاركتكليدي واژگان
 پايدار كشاورزي. ةتوسع
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 مقدمه

 ةهمستلزم مشاركت مروستايي و كشاورزي  پايدار ةرسيدن به خودكفايي، استقالل، توسع
توان نمي ،رواز اين، اجتماعي است و هاي اقتصادي، توليديدر فعاليت روستايي جامعهافراد 

دستيابي به  كه، چرا را ناديده گرفت روستايي مشاركت نيمي از جمعيت جامعه، يعني زنان
پذير امكان هاةتمامي عرص در بدون مشاركت فعال زنان و كشاورزي روستايي پايدارة توسع

عنوان يك در تمامي جوامع، زنان روستايي به ).1388 (عسگريان دهكردي و همكاران، نيست
اي در افزايش سطح عامل مهم در رسيدن به اهداف توسعه مطرح بوده و داراي توان بالقوه

هاي هاي متعددي كه زنان در زمينهاز طرفي با توجه به نقش وري جامعه هستند،بهره
كنند، مي ءايفا زندگي و سازندگي خود ة، تربيت نسل، ادارفرهنگي اعي،، اجتماقتصادي

طراحي و اجراي  ،بنابراين شود.ضرورت آموزش آنان در تمامي ابعاد بيش از پيش احساس مي
جهت دستيابي به اشتغال و بهبود ترويجي براي اين قشر  -هاي آموزشيمناسب برنامه

 برادران، پور و(خسروي باشدمي حائز اهميتي وضعيت اقتصاد در زندگي فردي و اجتماع
 ة، توجه به زنان در فرايند توسع1980پايدار در سال  ةبا گسترش ديدگاه توسع ).1382

در  توانمندسازي زنان توجه به ،ه است، بدين ترتيبجديدي گرديد ةانساني وارد مرحل
 پور،هكردي و خسروي(عسگريان د استامري غيرقابل اجتناب و ضروري  مختلف هايفعاليت
هاي توسعه در برنامه روستاييمختلف  اقشارر مشاركت فراگيدر ميان  ،. به هر حال)1389
از و  اي بسيار مهم استمشاركت زنان روستايي، مسئله ة، مسئلي و كشاورزيروستاي پايدار

 ايهآنجا كه زنان روستايي درصد قابل توجهي از نيروي فعال جامعه را به خصوص در بخش
 اجتماعي، هاي اقتصاديفعاليت، توليدات ةمشاركت آنان در عرص ،دهندروستايي تشكيل مي

عوامل  اين مطالعه، بررسي. هدف برخوردار است العاده اياهميت فوقاز  و اشتغال آنان
باشد. ميو كشاورزي  روستايير پايدا ةمشاركت زنان روستايي در توسع ةبرنده و بازدارندپيش

ضرورت آموزش آنان  هاي مختلف وكيد بر اهميت مشاركت زنان در فعاليتأاله با تدر اين مق
شود. ارائه ميآنان منظور برطرف نمودن موانع و مشكالت هايي بهراه، در جهت توانمندسازي

با استفاده از منابع مكتوب و آوري اطالعات مروري است و جمع روشحاضر به  ةمقال
 شده است.هاي اينترنتي تدوين سايت

 تعاريف و مفاهيم
 مشاركت

امور  سازمان اجتماعي و دخالت در مشاركت به معناي شركت نمودن مردم در گروه، دسته،
به نحوي كه هر يك از اعضاء داراي رأي و نظري برابر و همتراز  ،گيري استجامعه و تصميم
 نمايندعه شركت ميمراحل توس ةهاي مردمي، در همگروه ةهم ،بدين ترتيب .با ديگران باشد

توسعه است  ةافراد در برنام ةشركت آگاهانه و خودانگيخت ،). مشاركت1385 (اشرف حامدي،
 (عنابستاني و همكاران، رودشمار ميپايدار روستايي و كشاورزي به ةو از اركان اساسي توسع

ن و دخالت مردم در توسعه و تكامل خود، زندگيشا رامشاركت  توانمي ،) در واقع1391
مشاركت را  ةپديد ،و كشاورزي روستايية نگرش سيستمي به توسع .دانستمحيط زيست 
اهداف  نيازاقشار پيشة مشاركت هم ،در حقيقت دهد.نشان ميبنيادي  كامالً امري طبيعي و
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مشاركت ون دن بن و هاوكينز  ة. به عقيد)1387 بني عامريان، (علي بيگي و است توسعه
اطالعات  ةمردم، تهي ةها به وسيلها، سازماندهي فعاليتاجراي برنامه يعني همكاري افراد در

مشاركت است. گيري و ارزشيابي و...تصميم ريزي و مشاركت افراد درثر براي يك برنامهؤم
خصوص هب. استها توفيق بيشتر برنامه برايبه عنوان راهي  اًهاي توسعه، غالبمردم در برنامه
 پور،(تبرائي و زماني سودمند استو پرفايده  بسيار مردم فقيرحل مشكالت  اين امر جهت

عنوان يكي از عنوان يك وسيله و هم بههاي اخير بر اهميت مشاركت هم بهسال در. )1388
 (زرافشاني و همكاران، پايدار روستايي و كشاورزي اشاره شده است ةهاي مهم توسعهدف

 ،باشدمياي برخوردار كت از جايگاه ويژهدر فرايند توسعه، مشار ،). به هر حال1388
هاي مهم در فرهنگ توسعه شده مفهوم مشاركت، امروزه تبديل به يكي از واژهايي كه گونهبه

 ).1385 (انجم شعاع و همكاران، است

 روستايي پايدار ةتوسع
سعي شده است به  .پايدار روستايي تعريف واحد و مشخصي وجود ندارد ةدر تعريف توسع

روستايي را  پايدار ةتوسعاشاره شود،  ،نظران مطرح شده استي از آنها كه، توسط صاحببرخ
و خودكفا ساختن آنان  ،درآمد ساكن روستاهاي قشر كمتوان بهبود شرايط زندگي تودهمي

و مورد  بخشيدنروستايي يك فرايند توسعه پايدار  ةتوسع ،به هر حال .)1385 ،(ازكيا دانست
ها، سازمان انساني، تكنولوژي، تسهيالت زيربنايي، نهادها و، ادن منابع طبيعياستفاده قرار د

منظور رشد اقتصادي در مناطق روستايي جهت اشتغال و ها بههاي دولت و برنامهسياست
. اين فرايند عالوه باشدمي زندگي و پايداري حيات ةكيفيت زندگي روستايي براي ادام بهبود

 و در بسياري موارد حتي شامل تغيير در رفتارتغييرات در طرز  ردرگي ،رشد اقتصادي بر
تمامي تغييرات ة در برگيرند روستايي ة. فرايند توسعباشدنيز ميعادات و اعتقادات مردم 

روستايي از شرايط زندگي نامطلوب به سمت زندگي مطلوب  ةآن يك جامع ةوسيلاست كه به
معناي بلوغ به را روستايي ةتوسعتوان مي ،). همچنين1387پور،(زماني دكنحركت مي

از طريق  خويش،ة روستاييان براي بهسازي جامعة ها و تالش پيگير و اقدام مصممانانديشه
 ).1384 (شهبازي، دانستهمياري  خودياري و خودآموزي،

 پايدار كشاورزي ةتوسع
گذر از كشاورزي تعريف ثابتي وجود ندارد، برخي آن را  ،پايدار كشاورزي ةدر تعريف توسع

دانند كه در طي آن به تدريج اوضاع را فرايندي مياند و بعضي ديگر آنسنتي دانسته
به  ،همچنين .شوداقتصادي و اجتماعي اكثريت كشاورزان يك كشور بهبود و اصالح مي

 پور،(زماني موضوع افزايش دسترسي به غذا و حفاظت و بهبود منابع طبيعي اشاره دارد
در نتيجه فشار بيشتر  و براي آنان وزه روند افزايش رشد جمعيت، لزوم تأمين غذاامر ).1387

هاي آتي را با خطر مواجه سازد، تواند محيط زيست و حيات نسلكه مي است بر منابع موجود
پايدار كشاورزي شده است. چالش  ةباعث توجه بيشتر كشورهاي جهان به توسعاين امر 

 باشدميموجود وري بهينه از منابع پايدار استفاده و بهره هاي كشاورزياساسي در نظام
ترين بخش كشاورزي و منابع طبيعي يكي از مهم ،بنابراين .)1388 ،نظري و رزاقي بورخاني(
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 باشدهاي توليدي است و حمايت از اين بخش موضوع بسيار مهمي ميترين بخشو اساسي

مواد  ةمصرف بيش از انداز آبي،كمدر اين بين  )1386 (مختاري حصاري و همكاران،
و  است هاي انسانيفعاليت ةنتيج كهمراتع و اراضي  ها وعوامل تخريب جنگلو  شيميايي

ها اين تخريب .دهدميثير قرار أبه شدت تحت ت ي راكشاورز بخش هاياكوسيستم ةهم
ب افزايش خود موج ةبه نوب وپذيري خانوارهاي روستايي و عشايري را افزايش داده آسيب

 .)1387،كرمي دهكردي( گرددبر منابع طبيعي مي، فشار بيشتر

 اهميت مشاركت 
 ةكه توسعدهد و كشاورزي نشان مي روستايي پايدار ةتوسع ةو فلسف اصول نگاهي به اهداف،

 ها استاجرا و ارزشيابي برنامه، ريزيبرنامهر داقشار روستايي  ةهممشاركت  گرو در رپايدا
، مردم روستايي ثروت و كشاورزي روستايي پايدار ةدر توسع ).1390اران،(كوشكي و همك

عمر  ايجاد شرايطي است كه مردم بتوانند از ،و هدف توسعهداده تي را تشكيل لّواقعي هر م
ي الاي براي رشد و تعتوسعه وسيله ،به عبارت ديگر .مند شوندطوالني و زندگي سالم بهره

پايدار عالوه  بر  ةپايداردارد. توسع ةاهميت را در توسع باالترين انسان ،هاست، بنابراينانسان
و  فرهنگي ،اجتماعي آزادي سياسي، به سمت اهداف انساني، بيشترتوجه به مسائل اقتصادي، 

 .گرايش دارد فرصتي براي دستيابي به نقشي خالق و سازنده و برخورداري از منزلت شخصي
مشاركت مردم در امور ايدار روستايي و كشاورزي پ ةتوسعبراي دستيابي به  ،بنابراين

 ،). به هر حال1384 غفاري، ازكيا و( بنيادي است ةاقتصادي، اجتماعي و سياسي يك مسئل
هاي ها در عرصهاز ديرباز يكي از ابزارهاي مهم زندگي انساندر جوامع روستايي  مشاركت

مشاركت و  ةهادهايي بر پايو به همين منظور ن محيطي بودهاقتصادي و زيست اجتماعي،
طالب و نجفي ( دهندكه هنوز هم به حيات خود ادامه مي مبتني بر نياز تشكيل يافته است

هاي سازمان ةوسيلسازي مشاركت مردم محلي و كشاورزان به). نقش نهادينه1389 اصل،
 ةدي توسعنها ةعنوان مؤلفبه ،طور اخصهاي كشاورزان بهطور اعم و سازمانمدني به ةجامع

زاده و (شريف پايدار روستايي است ةپايدار كشاورزي، عاملي ضروري براي موفقيت در توسع
 ).1385 همكاران،

 زنان روستايي  و اشتغال مشاركتضرورت و اهميت 
نقش زنان روستايي تحت تأثير عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اكولوژيكي 

طور مستقيم و هاي قابل توجه در جوامع روستايي بهسيلعنوان يكي از پتاناست، آنان به
)، نقش Vahedi etal،2012( هاي مختلف روستايي مشاركت دارندمستقيم در فعاليتغير

زنان به دليل جايگاه تاريخي، خانوادگي و نيز تمايالت فطري آنان سبب شده كه محققين به 
رورت مشاركت آنان در مسائل برده و ضمحيطي پيآنان در مسائل زيست ةنقش برجست

)، امنيت غذايي، 1389 ، توليد محصول سالم (بابايي بازكياني و همكاران،محيطيزيست
توليدات كشاورزي، توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي و ثبات مناطق روستايي را مطرح 

 ،Butt etal.( رو هستندهبهايي رونمايند، اما با اين حال اين قشر زحمتكش با محدوديت
 ةعنوان يك عامل مهم در رسيدن به اهداف توسعدر تمامي جوامع، زنان روستايي به). 2010
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در  ،به همين دليل  )،1388 مهر و رفيعي،(سروش باشندو كشاورزي مي روستايي پايدار
ة وظيف ،امر توليد در كودك هر كدام از اعضاي خانواده از مرد و زن و، روستايية خانواد

در اين  .دهندو برحسب قدرت و توانايي خود سهمي از كار را انجام مي دارند بر عهدهمعيني 
رسد، زيرا مي نظرروستايي امري دشوار به ةارزشيابي دقيق از كار زنان در خانواد ،ميان

داري و كارهاي توليدي را با هم اي است كه خانهگونهروستايي به ةخانواد وضعيت زنان در
هاي مختلف و نقش زنان روستايي وظايف و )، در حقيقت1384لق،خ(نيك دهندانجام مي

محصوالت زراعي و  ةكنند، توليدرتوان به همسر، ماداز جمله مي .عهده دارندمتعددي به
خوراك، غذا  ةآوري، بازاريابي، تهيهاي دامداري، صنايع دستي، فنشركت در فعاليت باغي،

واحدهاي  ركني از همچنين زنان روستايي ،)1390،تركي هرچگاني (غفاري و و... اشاره نمود
روستايي و اقتصادي ة فعاليت آنان در توسع و آمدهشمار توليدي و ساختار اقتصادي جوامع به

اي براي توانمندسازي و با فراهم نمودن زمينه ،انكار است. بنابراينجامعه واقعيتي غيرقابل
 زنان ماهر در كرد، وجود ترش آنها را نمايانتوان نقزنان روستايي، مي ةاشتغال مناسب ويژ

براي  ،در نتيجه .استو كشاورزي  روستاييپايدار  ةترين عوامل توسع توليد از اساسية عرص
هاي مهارت دانش، ةتوسعهاي مختلف نياز به آگاهي، هاي خود در جنبهايفاي وظايف و نقش

 شزاده و همكاران. ميرك)1388(كرمي و همكاران، باشندميكارآفريني  توليدي و الزم
 جامعه نشانگر ميزان وضعيت زنان هراظهار نمودند،  )1384( ) به نقل از آگهي1389(

هدفمند از تمامي  ةگرو استفاد در كشورهاسربلندي و پيشرفت و است  آن جامعه پيشرفت
توجه به و  مشاركت زنان روستايي .باشدمياز جمله زنان  نيروها و استعدادهاي انساني خود،

تنها ضرورت دارد، بلكه نه و كشاورزي روستاييپايدار  ةدر فرايند توسع اشتغال آنان ةمسئل
هاي زنان روستايي در سازندگي روستاها و افزايش توليد و درآمد خانوار توانمندي استفاده از

ر با و فراهم نمودن شرايطي اشتغالي براب روستايي و بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي روستايي
در مورد مشاركت زنان روستايي در  .)1387پور،(زماني شودكار محسوب مي از اساس مردان

اي هاي فشردهالمللي بحثدر بسياري از مجامع بينو هاي گذشته فرايند توسعه، در سال
شده و باعث پيشرفت با مردم شروع  دانسته كه انساني يك فرايند را توسعه ،كهشده است
را نشان هاي توسعه در جريان طرحو ضرورت مشاركت و توجه به اشتغال شود، مردم مي

 .)Kongolo & Bamgose،2002( دهدمي

 ضرورت آموزش زنان روستايي 
انساني از  ةسرماي ،بدون شك ،هاي متنوعي كه براي توسعه وجود داردامروزه در ميان سرمايه

ري در اين زمينه موجب پرورش گذااولويت خاصي برخوردار است و طبيعي است كه سرمايه
زنان روستايي  )،  با توجه به اينكه1382(نگهدار، شوديافته ميافرادي خبره، ماهر، آگاه و رشد

هاي هاي متعددي در زمينهنقشو  دادهبيش از يك سوم از جمعيت فعال جهان را تشكيل 
وستايي در تمامي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه دارند، ضرورت آموزش و پرورش زنان ر

با  ،كنندشود. زنان روستايي در شرايط بسيار سنتي كار ميابعاد، بيش از پيش احساس مي
 هاي جديدسيستم ةفاقد اطالعات الزم دربار كار دارند و و سنتي كشاورزي سر ةابزارهاي اولي

زش و آمو ،به همين منظور .)1382پور و برادران،(خسروي باشنددامداري و...مي زراعي،
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خصوص براي اين امر به .، همواره امري مهم و الزم استويژه زنانبه پرورش اعضاي هر جامعه

علو توان ، پس مياست بيشتري برند حائزاهميتزنان روستايي كه در محروميت به سر مي
 ) نشان داد1در نمودار(قالب كلي  شش دررا  براي آموزش زنان روستايي ،هاي اصليانگيزه

 ):1384،(شهبازي
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 روستايي ضرورت آموزش زنان .1نمودار
 

آموزش زنان روستايي يكي از بهترين راهبردها براي تضمين موفقيت در  ،به هر صورت
 شهمكاران كرمي و). 1382(عباس پور، استو كشاورزي  پايدار روستايي ةارتباط با توسع

ترويجي بايد شناختي  _نظام آموزشي در  بيان نمودند، )1374( نقل از محبوبيبه ) 1388(
زنان روستايي زيرا  ،صورت گيردروستايي و نيازهاي آنها  ةكلي از جايگاه زنان در اقتصاد جامع

مكتب  ةروستايي، توليد محصوالت كشاورزي و مولدان آيند ةثر در روند توسعؤاعضاي م
ياري مردم  ،زشي خاصعنوان يك نظام آموترويج به نقش روند.شمار ميآموزشي ترويج به

در  و مهارت افرادنگرش  ،بينش ،دانش در رتغيي، اجتماعي ،موقعيت اقتصادي ، بهبودروستايي
هاي آموزشي برگزاري دوره ،به همين منظور )1390(فتوتي و همكاران، باشدميجهت مثبت 
ين بايست او مي باشدافزايش سطح دانش و مهارت مي و عملي هاي علمياز جمله راه

كه در نهايت كنندگان باشد هاي آموزش محتواي آنها متناسب با نيازهاي واقعي شركتدوره
 .)Asdolahpour ،2006( را به همراه داردافزايش توليدات و بهبود كيفيت زندگي آنها 

 مشاركت زنان روستايي  ةبرندعوامل پيش
هايي همراه بوده و نشيب هاي اخير با فرازروند تحول مشاركت زنان روستايي در طول دهه

اي است كه بدون گونهاهميت مشاركت زنان روستايي به .)Anabestani etal.،2012( است
اطالعات  ةروستايي ناممكن است. هرچه امكان مبادل ةآنان امكان دستيابي به توسع حضور

هاي آنان در محيط روستا بيشتر باشد، به همان نسبت آگاهيبا مسئولين  بين زنان
 تجارب بيشتر خواهد بوداطالعات، آگاهي و ريزي جهت انتقال امكان برنامه و تريافتهوسعهت

 ثر در مشاركت زنان روستاييؤبرخي از عوامل مهمين منظور به .)1389(ميرترابي و همكاران،
 :)1388،(غالمعلي زاده ورضايي مقدم شود) نشان داده مي2در نمودار(

ضرورت آموزش زنان 
 روستايي

بزرگ ة زنان روستايي مادران جامع
 هستند

ثر توليد ؤزنان روستايي عوامل م
 در نظام اقتصادي جامعه هستند

زنان روستايي مستحقق آموزش و 
 پرورش هستند

زنان روستايي مديران داخلي 
 خانواده خود هستند

 زنان روستايي همواره در مقام
 تصميم گيري هستند

جامعه  مؤثرزنان روستايي اعضاي 
 براي مشاركت در توسعه هستند
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 مشاركت زنان روستايي ةبرندامل پيشعو .2نمودار
 

زيرا به كمك آنها  .اندهاي مشاركتي بيشتر مورد توجه قرار گرفتهرهيافت ،بر اين اساس
شود كه بتواند مشكالت واقعي از هايي اجرا مينيازهاي واقعي روستاييان مشخص و برنامه

ها باعث بهبود جمله اشتغال آنان را حل نمايد. مشاركت زنان روستايي در برنامه
همچنين موجب شده كه زنان روستايي ، هاي ترويجي در روستا شدهرساني برنامهخدمات
هاي خود را شناسايي نمايند. به خود را به فعليت درآورده و توانايي ةها و دانش بالقومهارت

هاي خدمات ترويجي به زنان روستايي در جهت مشاركت آنان در برنامه ةدر ارائ ،همين دليل
به  ،همين منظوركار گرفته شده است، بههايي بهپايدار روستايي و كشاورزي روش ةتوسع

 ):1389 (شعبانعلي فمي، شود) اشاره مي3( برخي از آنها در نمودار
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 خدمات ترويجي به زنان روستايي ةهاي ارائروش .3نمودار

 

عوامل پيش برنده مشاركت
 زنان روستايي

ايجاد روحيه دموكراسي مشاركتي
 در زنان

ايجاد تشكيالت محلي براي 
 مشاركت زنان 

وجود زمينه هاي  فرهنگي و 
 اجتماعي متناسب 

 

ن زنان پذيرش تنوع افكار در بي

پذيرش سيستم هاي نظارتي از 
عضوة طرف زنان مشاركت كنند

 

 وجود رهبران قدرتمند محلي

قرار دادن اطالعات و آگاهي الزم در دسترس زنان
 روستايي عضو

استمرار و پيگيري امر مشاركت 
 مردمي

خدمات  ةهاي ارائروش
 ترويجي به زنان روستايي

طهخدمات ترويجي از طريق راب ةارائ
بين ترويج خصوصي يا تجاري با 

 زنان كارآفرين

رساني به زنان روستايي با در اطالع
گرفتن نظر

تلفيق روش تماس انفرادي با 
 هاي گروهيروش

هابرنامه ةپذيري و تنوع در ارائانعطاف

 كارگيري مروجان زناستخدام و به

خدمات ترويجي از طريق  ةارائ
 هاي زنانتعاوني

 هاي آموزش سياردوره برقراري

 انتخاب كشاورزان تماس زن

هايخدمات رساني از طريق سازمان
 زنان 
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 مشاركت زنان روستايي  ةعوامل بازدارند

بدون مشاركت زنان روستايي غيرممكن  و كشاورزي روستاييپايدار  ةبه اهدف توسع دستيابي
 ةتوسعو  هاي كشاورزيبرنامه موفقيت در منظوربهه است كه تجربيات جهاني نشان داد .است

بنا به  گيري امري ضروري است، امامشاركت آنها در تصميم پايدار، توانمندسازي زنان و
). با Khaledi etal.) ،2012باشدميمحدود ي هاي آموزشمشاركت آنان در برنامهداليلي 

نقش حياتي  فدهندزنان روستايي سهم زيادي از نيروي كار را تشكيل مي توجه به اينكه
 Farid.( نشان داده نشده استو غيركشاورزي در آمارهاي رسمي  كارهاي كشاورزيزنان در 

etal، 2009دارد وجود عمده مانع دو روستايي زنان توانمندسازي ةزمين در ،). به هر حال: 
د دهننمي ارائه مسئوالني را هاي مورد نياز زنان روستايآموزش مناطق از درخيلي اينكه اول

 ناچيز روستايي زنان مشاركت ميزان شود،مي ارائه هاآموزش كه در مناطقي اينكه دوم و
 هايبرنامهة عمد هايچالش از يكي امروزه كه كرد عنوان جرأت به توانواقع، مي در .تاس

 ها استبرنامه اين در زنان خصوصبه كافي مخاطبان، مشاركت عدم و ترويجي، آموزشي
 )1372( ) به نقل از ثابت قدم1390( ش. كوشكي و همكاران)1389 ،زاده و همكاران(ميرك

 ةاندركار در زمينهاي دستتجارب سازمان ،هاي بانك جهانياساس گزارش ، برندنمود بيان
دهد نشان مي ،ويژه در مناطق روستاييزنان به و اشتغال اجتماعي، بهبود جايگاه اقتصادي

 ةجانبنياز توانمندسازي و مشاركت همههاي اقتصادي پيشمشاركت زنان روستايي در زمينه
وناگون فرهنگي، جوامع مختلف به داليل گ در اما ،روستايي است ةهاي توسعآنها در برنامه

زنان روستايي در  ةاجتماعي و اقتصادي تعادل مطلوب و قابل قبولي در امر مشاركت عادالن
) به 1382پناه (ها و استعدادهاي آنها بر قرار نشده است. دينجهت توسعه و بروز خالقيت

 را مشاركت زنان روستايي هايموانع و محدوديتبرخي )، 1379( نقل از صادقي گرمارودي
 :نمايدبيان مي )4( در نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشاركت زنان روستايي ةعوامل بازدارند .4نمودار

 ةعوامل بازدارند
 مشاركت 

 زنان روستايي

عدم مطابقت برنامه ها با اعتقادات و رسوم 
 محلي وتجارب روستاييان

زنان روستايي به تواناييها نداشتن اعتقاد
 و قابليتهاي خود

عالقه در زنان روستايي نبود انگيزه و

 رفتار انفرادي و جسارت آميز

 فقدان تشكيالت مناسب 
 آگاهي نداشتن زنان از فرايند مشاركت

 نفع طلبي شخصي

مقررات دست و پاگير اداري در امر 
 مشاركت مردمي

 بي سوادي يا كم سوادي زنان 

 كافيمنابع اطالعاتي  و فقدان كمبود

تايي به قدرت وابستگي شديد مردم روس
 محلي

 وجود نظام برنامه ريزي متمركز

 وجود فرهنگ سكوت بين مردم
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 گيرييجهتن
هاي در فعاليت ،از يك طرف ،كشندايي به دوش ميمسئوليت چندگانه زنان روستايي بار

 و به اقتصاد خانواده دادههاي كشت را كاهش هزينه ،كشاورزي شركت كرده و از اين طريق
با اين  ،را برعهده دارند آنمديريت  و رسيدگي به امور خانه ،كنند از طرف ديگركمك مي

زنان روستايي در طي  .روشن نيستچندان  اجتماع آنها در كار اهميت و ارزش ميزان ،وجود
 اي درهاي مختلف شانه به شانه مردان كار كرده و سهم عمدههاي طوالني، در فعاليتسال

شرايط  در اند نقش حياتي خود رانتوانسته آنانهنوز  ،با اين حال .نمايندمي ءاايفامر توليد 
هاي به اصطالح رسمي، كشاورزي و زيربخش هاي غيردر بخش اًو عمدت داشته باشندمساوي 

 محفليعنوان به يترويج هايآموزش ،به همين منظور نمايند.غيرفعال اقتصادي فعاليت مي
پايدار  ةهاي توسعدر برنامهو بهبود وضعيت اشتغال آنان ان براي حضور و مشاركت زن

 ةهيچ توسع دارد وسازي آنان نمندو نقش مهمي در توا نمايدميعمل روستايي و كشاورزي 
قرار  روستايي را مورد توجه س اهداف خود زنانأر و كارا نخواهد بود اگر در ثرؤپايداري، م

يكي از محورهاي توانمندسازي زنان روستايي  ،يجهاي آموزشي تروبرنامه ،در حقيقت ندهد.
اهميت خاصي  هاي آموزشي ترويج ازي در برنامهياست و مشاركت واقعي زنان روستا
ي باعث ارتقاء سطح يهايي براي آموزش زنان روستابرخوردار است. فراهم نمودن فرصت

ي مردان از امكانات باشد تا همپاي مييفرصتي براي زنان روستا شود وهاي آنها ميآگاهي
جهت  با مشاغل جديدو  به اعتبارات مورد نياز خود دست يابندو مند شوند موزشي بهرهآ

توجه به وضعيت اشتغال زنان و هدايت آنان جهت ورود به  شنا شوند.اشتغال و درآمدزايي آ
 اهميت يستبامي نمايد. در حقيقتبهتر از آنان را فراهم مي ةاي براي استفادبازاركار زمينه

و به  را شناخت، و كشاورزي روستايي پايدار ةتوسع هايبرنامه در زنان روستايي مشاركت
دستيابي  جهت مورد توجه قرار داد ورا نيازهاي آنان  ها و خواسته ،هاگذاريهنگام سياست

طبيعي است تدارك  ،هاي الزم و مناسبي صورت گيردريزيبرنامه ،هاآنان به اين توانايي
ها و استعدادهاي خود را هاي آموزشي براي آنان باعث خواهد شد تا بتوانند تواناييصتفر

 هاي محكمتري بردارند.گامروستايي  ةجامع نشان داده و در جهت توسعه و پيشرفت خود و

 پيشنهادها
پايدار روستايي و  ةهاي توسعدر فرايند برنامهمشاركت زنان روستايي  به منظور دستيابيبه

 شود:ورزي پيشنهادهاي زير ارائه ميكشا
تغيير نگرش مسئولين بخش كشاورزي در مورد زنان و توجه به زنان روستايي در  �

 ها.ريزيبرنامه
هاي هر مناطق با توجه به ويژگي ةاجراي طرح بررسي نيازسنجي زنان روستايي در كلي �

 ريزي آموزشي مطابق نياز آنان.منطقه در راستاي برنامه
جهت آشنايي  هاي آموزشي براي زنان روستاييفيلم ةو تهي ردن تكنولوژي مناسبكار ببه �

 روستايي در روستا. ةتوسع ةبرندهاي پيشبا فعاليت
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هاي فعال در هاي ارگانهمكاري با برنامه ايجاد انگيزه در زنان روستايي براي مشاركت و �

 رش، مراكز بهزيستي وروستاها نظير بهداشت، تغذيه، نهضت سوادآموزي، آموزش و پرو
... 

هاي آموزشي در زنان روستايي كشاورز و برگزاري كالس ةايجاد مزارع نمايشي ويژ �
 روزهاي مناسب با توجه به ساعات و فصول فراغت زنان روستايي.

طيور، صنايع  كشت محصوالت، پرورش دام و ةرهاي الزم دربافراهم ساختن آموزش �
 .نان روستاييبراي ز ... دستي، صنايع تبديلي و

و ايجاد تسهيالت بانكي ويژه براي  اشتغال زنان با مرتبط هايو تشكل هاگسترش تعاوني �
 زا.هاي اشتغالزنان روستايي در قالب تشكل

(اعطاي وام بدون بهره،  زنان روستايي براي كسب استقالل ماليآموزش و حمايت از  �
 بيمه، تسهيالت غيرنقدي و...).

 مراكز خدمات كشاورزي، ترويجي و ـوج زن در واحدهاي آموزشي كارشناس و مر افزايش �
به روستا جهت ارتباط آموزشي با زنان روستايي در مين وسيله براي آنان براي عزيمت أت

 پايدار روستايي و كشاورزي. ةهاي توسعجهت مشاركت در برنامه
 هاي سوادآموزي تابعي براي زنان روستايي.ريزي جهت آموزشبرنامه �
ارتقاء مقام و منزلت زنان  منظورسازي بهريزي مناسب و اصولي جهت فرهنگامهبرن �

 روستايي و معرفي نقش مهم آنان در خانواده.

 منابع
نيـافتگي روسـتايي ايـران. تهـران: انتشـارات      شناسي توسعه و توسـعه . جامعه)1385( ازكيا،م

 اطالعات.  
 تهران: انتشارات كيهان.  شناسي توسعه.. جامعه)1384( ازكيا،م و غفاري،غ

رويكـرد مـديريت مشـاركتي و رويكـرد      ة). مقايس1385ر؛ آزادي،ح و بوستاني،م( انجم شعاع،
علمـي   ةبرداري از منابع جنگلي استان كرمان. ماهنامـ مديريت متمركز در حفاظت و بهره

معاونـت تـرويج و نظـام    ـ روستايي، وزارت جهـاد كشـاورزي      ةترويج كشاورزي در توسع
 . 20-34 ة، صفح 275 ة، شمار26برداري، سال هرهب

هاي اقتصادي اجتماعي روستايي ). چگونكي مشاركت زنان در تشكل1385( اشرف حامدي،ع
روستايي، وزارت جهاد كشاورزي  ةعلمي ترويج كشاورزي در توسع ةناماستان گلستان. ماه

 .101-125 ةح، صف275 ة، شمار26سال  برداري،معاونت ترويج و نظام بهره ـ
پـور،  ). ترويج كشاورزي. مترجمان: محسن تبرائي و اسـداهللا زمـاني  1388( بن ،و.ن و هاوكينز

 چاپ دوم، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.   
). ميزان آگـاهي و مشـاركت   1389ع( زاده گوهري،م و عبد ز؛ دهدار درگاهي، بابايي بازكيايي،

موردي  ةمطالع .ثير آن در توليد محصول سالمأطي و تزنان روستايي از مسائل زيست محي
در روستاي بازكياگوراب استان گيالن. اولين همايش كشـاورزي پايـدار و توليـد محصـول     

 .)www.civilica.com( سالم
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اي برطراحـي نظـام مطلـوب تـرويج كشـاورزي.      ). مقدمه1382( خسروي پور،ب و  برادران،م
 اهواز: انتشارات كردگار.

 ةروسـتايي. نشـري   ة)، نقش مشاركت مردمـي در فراينـد آمـوزش و توسـع    1382( ه،غدين پنا
معاونـت تـرويج و    ـ   جهاد)، وزارت جهاد كشاورزي ةنامماه ة(ضميم داخلي فناوران روستا

 .9-17 ة، صفح9 ةبرداري، سال سوم، شمارنظام بهره
امي اساسـي در  آب كشاورزي گـ  سازي مصرفبهينه. )1388( سنظري، ف و ،رزاقي بورخاني
 آبپايدار در مديريت  ةهمايش ملي الگوهاي توسع .پايدار ةجهت توسع

                                                                                  )www.civilica.com.( 
ــان روســتايي در  1388زرافشــاني،ك؛ خالــدي،خ و غنيــان،م( ). تببــين جايگــاه مشــاركت زن

 ةترويجي براساس نردبان مشاركت شري آرنستين. پژوهش زنـان، دور -هاي آموزشيبرنامه
 .107-128 ة، صفح3ةشمار ،7

 ). ترويج كشاورزي در فرآيند توسعه. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي.  1387زماني پور،الف(
 -شـناختي ). بررسي اثر راهبردهـاي ترويجـي و عوامـل روان   1388( سروش مهر،ه و رفيعي،ح

موردي شهرستان همـدان. سـومين    ةمشاركت اقتصادي زنان روستايي مطالع قتصادي برا
 ).www.civilica.com( علوم ترويج و آموزش كشورزي ةكنگر

 نور.). اصول ترويج وآموزش كشاورزي.تهران: انتشارات دانشگاه پيام1389شعبانعلي فمي،ح(
 تشارات دانشگاه تهران.). توسعه و ترويج روستايي. تهران: ان1384شهبازي،الف(

هاي كشاورزان سازي كاركرد سازمان). بهينه1385شريف زاده،الف؛ راستگو،ح و مراد نژادي،ه(
روسـتايي،   ةعلمي تـرويج كشـاورزي در توسـع    ةنامروستايي. ماه ةدر فرايند ترويج و توسع
ة ، صـفح 275 ة، شمار26برداري، سال معاونت ترويج و نظام بهرهـ وزارت جهاد كشاورزي  

224 -191. 
 ةنامـ هايي از روند مشـاركت روسـتايي در ايـران. فصـل    ). آموزه1389طالب،م و نجفي اصل،ز(

 .27-48ة ، صفح2ة، شمار1ةهاي روستايي. دورپژوهش
). تحليــل نقــش تســهيلگران در افــزايش 1389ف و خســروي پــور،ب( عســگريان دهكــردي،

پايدار كشاورزي. اولين همايش ملـي   ةمنظور پيشرفت در توسعمشاركت زنان روستايي به
 ).www.civilica.com( كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم

). تحليل مشاركت زنان روستايي شهرستان سـنقز و  1387( ل الف و بني عامريان، علي بيگي،
كشـاورزي پايـدار    ةهاي آموزشي ترويجي. اولين همايش مديريت و توسعكليايي در برنامه

 ).www.civilica.com( در ايران
ــور،ب(  ). شناســايي جايگــاه و نقــش 1388عســگريان دهكــردي،ف؛ ميــري،ف و خســروي پ

علـوم   ةتسهيلگران در ارتقاء آگاهي و مشاركت زنان و دختـران روسـتايي. سـومين كنگـر    
 ).www.civilica.com( ترويج وآموزش كشاورزي

پايدار كشاورزي.  ةدر توسع ). آموزش نيروي انساني تضميني براي موفقيت1382عباس پور،آ(
معاونـت  ـ    جهاد)، وزارت جهـاد كشـاورزي   ة(ضميمه ماهنام داخلي فناوران روستا ةنشري

 .38-40 ة، صفح9 ةبرداري ، سال سوم، شمارترويج و نظام بهره
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). تحليل عوامل فرهنگـي و  1391عنابستاني،ع .الف؛خسروبيگي،ر. تقيلو، ع.الف و اكبري،م.ح (

روسـتا و توسـعه،    ةنامـ ر ميزان مشاركت مردم در نواحي روسـتايي. فصـل  اجتماعي مؤثر ب
، 1 ة، شـمار 15مركز تحقيقات و بررسي مسـائل روسـتايي، سـال    _وزارت جهاد سازندگي 

 .85 – 108 ةصفح
). بررسي عوامل مـؤثر بـر مشـاركت زنـان و دختـران در      1390( غفاري،ر و تركي هرچگاني،م

مـوردي روسـتاهاي بخـش     ةر محال و بختياري: مطالعمناطق روستايي استان چها ةتوسع
 .109-130ة، صفح3 ةشناسي مطالعات جوانان، سال دوم، شمارجامعه ةنامفارسان. فصل

مشـاركت زنـان روسـتايي در     ةهاي عمد). چالش1388( ك ث و رضايي مقدم، غالمعلي زاده،
، 25 ةهفـتم، شـمار  نظام مهندسي كشـاورزي و منـابع طبيعـي، سـال      ةنامها. فصلتعاوني
 .19-25 ةصفح

ــرادران،م. ســلمان زاده،س و ). تبيــين نقــش تــرويج و آمــوزش 1390م( غنيــان، فتــوتي،ه؛ ب
مـوردي  ة مطالعـ  .پايدار روسـتايي  ةكشاورزي در افزايش مشاركت زنان روستايي در توسع

دهستان شاوور شهرستان شوش. اولين همايش ملي راهبردهاي دسـتيابي بـه كشـاورزي    
 ).www.civilica.com( پايدار

ــري،خ( ــي.ه و كالنت ــان در  1390كوشــكي،ف؛ ايروان ــود مشــاركت زن ــر بهب ــؤثر ب ). عوامــل م
 روسـتا و  ةنامـ موردي استان كرمانشاه. فصـل  ةهاي اعتبارات خرد روستايي: مطالعصندوق

مركــز تحقيقــات و بررســي مســائل روســتايي، ســال  _توســعه، وزارت جهــاد ســازندگي 
 .15-33ة صفح ،1ةچهاردهم، شمار

). ارزشيابي طرح آموزش، حمايت و سازماندهي زنـان  1388( كرمي،ش؛ آگهي،ح و پاپ زن،ع
روسـتا و توسـعه، وزارت    ةناماي. فصلمنظور توليد قارچ دكمهروستايي استان كرمانشاه به

 ،2ةمركز تحقيقات و بررسي مسـائل روسـتايي، سـال دوازدهـم، شـمار      –جهاد سازندگي 
 .127-153 ةصفح

هاي مهمكشاورزي و منابع طبيعي و رسالت نوين تـرويج  چالش. )1387( الفكرمي دهكردي،
كارآفريني در  ةها. همايش ملي توسعاين چالش هاي كاربردي در مديريت پايدارو آموزش

 ).www.civilica.com( كشاورزي هاي علمي كاربرديآموزش
اوي موانع مشاركت زنان روسـتايي در  ). واك1389ميرك زاده،ع.الف؛ علي آبادي،و و شمس،ع(

مركـز   _روستا و توسعه، وزارت جهاد سـازندگي   ةنامبرنامه هاي آموزشي و ترويجي. فصل
 .147-165 ة، صفح2ةتحقيقات و بررسي مسائل روستايي، سال سيزدهم، شمار

هاي ارتباطي تأثيرگـذار بـر مشـاركت    ). عامل1389( ميرترابي،م.الف؛ حجازي،ي و حسيني،م
 ةنامـ هاي پس از برداشت محصوالت كشاورزي بخش آسارا. فصلنان روستايي در فعاليتز

 .19-32 ة، صفح4 ةزن و جامعه، سال اول، شمار
). ابعاد و اهميـت   1386مختاري حصاري،آ؛ شعبانعلي فمي، ح.اسدي، ع و زارعي دستگردي،ز(

خدمات بـه كشـاورزان.    ةئريزي براي اراخدمات كشاورزي با تأكيد بر تمركزدايي در برنامه
معاونـت   _روسـتايي، وزارت جهـاد كشـاورزي     ةعلمي ترويج كشاورزي در توسـع  ةماهنام

 .181-198 ة، صفح276 ة، شمار27برداري، سال ترويج و نظام بهره
 شناسي روستايي. تهران: انتشارات چاپخش.). جامعه1384( نيك خلق،الف
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داخلـي فنـاوران    ةروسـتايي. نشـري   ةمت توسـع هاي ارتباطي در خـد ). روش1382( نگهدار،ج
برداري، معاونت ترويج و نظام بهره ـ  جهاد)، وزارت جهاد كشاورزي ةنامماه ة(ضميم روستا

 .18 -23ة ، صفح9 ةسال سوم، شمار
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بررسي عوامل مؤثر بر نرخ مشاركت زنان در 
 گروه هشت  ةكشورهاي درحال توسع

 1زهرا ميال علمي
 2خيزران روستائي شلماني

 چكيده        
هاي نيروي كار زنان توجهي در فعاليتاخير تغييرات قابل  در چند دهة

 1970 ةاست. امروزه، مشاركت نيروي كار زنان نسبت به ده وجود آمدهبه
ثر ؤعوامل م ةاست. در اين تحقيق به مطالعطور چشمگيري افزايش يافته به 

انساني بر اين نرخ پرداخته  ةطور ويژه اثر سرمايبر نرخ مشاركت زنان و به
هاي هاي پانلي مربوط به ساليابي به اين منظور، از دادهشود. براي دستمي

 ةدر حال توسعكشورهاي اسالمي  ةسال 15براي زنان باالي  2010تا1990
نام زنان در مقاطع مختلف، نرخ گروه هشت و از متغيرهايي مانند نسبت ثبت

است. از گرديده  بيكاري، نرخ باروري، توليد ناخالص داخلي استفاده
توان به اثرگذاري معنادار و مثبت آموزش بر آمده ميدستترين نتايج بهمهم

ري بر اين نرخ عنوان نمود. نرخ مشاركت زنان و اثر منفي باروري و بيكا
شكل بين نرخ مشاركت زنان و رشد اقتصادي  U ةزنان ةنتايج مدل بر فرضي

 داللت دارد.
 

گروه هشت،  ةنرخ مشاركت زنان، كشورهاي در حال توسع :يكليد واژگان
 هاي پانلي.داده

                                                                                                                
                                                                  Email:z.elmi@umz.ac.ir ،اقتصاد دانشگاه مازندران ةدانشيار دانشكد .1
                                               Email:kheyzaranrustaei@yahoo.comد دانشگاه مازندران، . كارشناس ارشد اقتصا2
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 مقدمه
يكي  ،ي هر جامعهها و استعدادهاي نيروي انسانگيري درست و منطقي از تواناييميزان بهره

به امروزه مطالعات پيرامون موضوعات زنان،  .باشدميتوسعه  ةاز مباحث اساسي در زمين
، و اثرگذاري نقش آنان بر متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، عنوان نيمي از جمعيت فعال كشور

  است.طور قابل توجهي افزايش يافته و مورد توجه قرار گرفتهسياسي و فرهنگي به
يكي از ابعاد توسعه يا به عبارتي زيربناي  عنوان، بهدر جامعه ت اقتصادي زنانمشارك

 در زنان سهم شيافزا ر،ياخ دوران يهادهيپد نيترتوجه قابل ازاست. توسعه شناخته شده
. نرخ مشاركت نيروي كار، درصدي از است بوده آنان مشاركت نرخ نيهمچن و كار بازار

آن هستند. جمعيت د بوده كه يا در حال كار و يا در جستجوي جمعيت در سن كار در اقتصا
گردد. افرادي كه در اين گروه سني به ساله اطالق مي 64-16به افراد  در سن كار معموالً

سال  64دار، سربازان و افراد زير آموزان، افراد خانهشوند، دانشعنوان نيروي كار محسوب نمي
 ). 2010، 2، ص 1ينيلمز و ايسيكليباشند (اند، ميكه بازنشسته شده

-دهند، به معناي عدمكار جامعه را تشكيل مي كنار گذاشتن زنان كه نيمي از نيروي
تواند بر رشد اقتصادي و توليد استفاده از تمامي امكانات توليدي جامعه است كه اين مي

امكاني فراهم ثر باشد. شناسايي عوامل مؤثر بر نرخ مشاركت زنان در بازار كار ؤكشور م
آورد كه با شناخت صحيح و دقيق اين بازار و آثار آن بر متغيرهاي كالن اقتصادي و مي

 اجتماعي راهكارهايي جهت افزايش اين نرخ اتخاذ شود. 
كار  ةعمومي عرض ةرسد اقتصاددانان مشاركت را در نظريهاي اخير به نظر ميدر سال

تخصيص زمان زن بين  1). در شكل 1977 4، گرانوا1965 3، بكر1962 2اند (مينسروارد كرده
 است.شدهنيروي كار) نشان داده  ة(عرض خانه (فعاليت خانگي) و بازار كار

 )1987، 5، (پساخاروپولوس و تزاناتوستخصيص زمان زن بين خانه و بازار كار. )1شكل ( 

                                                                                                                
1. Yenilmez and Isikli, 2010 
2. Mincer 
3. Becker 
4. Gronau 
5. Psacharopoulos and Tzannatos 
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زماني  ةررا در دسترس دارد (هر دو Tزماني، حداكثر زمان  ةيك زن براي هر دور

، با حركت T ةصورت ساعتي، روزانه يا ساالنه در نظر گرفته شود). با شروع از نقطتواند بهمي
تواند به توليد كاالهاي خانگي و خدمات ، اين زمان ميTCدر طول منحني امكانات توليد 

ازاي هر واحد اضافي از نزولي به يابد. شكل خاص منحني ناشي از فرض بازدهياختصاص 
وري زن ، بهره Cبه  T، حركت از Aباشد. در برخي نقاط مانند مان به توليدات خانگي ميز

تواند با كاركردن ) ممكن است كمتر از چيزي باشد كه او مي1در خانه (شيب منحني انتقال
شود. از اين نقطه به ميTAY دست آورد. جايي كه منحني امكانات توليد مؤثر در بازار به

داري و ورود به بازار كار هاي خانهزن متوقف كردن زمان براي فعاليت بعد، براي يك
 سودمندتر خواهد بود. 

وي در  ةجايي كه او كار كردن براي خانه يا بازار كار را متوقف خواهد نمود، به سليق
)، اين زماني 1) بستگي دارد. در مورد شكل (2انتخاب بين فراغت و مصرف (يا درآمد معادل

). در B ةتفاوتي مماس شود ( نقطافتد كه محدوديت بودجه به باالترين منحني بياتفاق مي
را در بازار كار و  LHاز زمان دسترسش را براي كار در خانه و  THاين وضعيت، سرانجام او 

OL دهد.را به فراغت اختصاص مي 
مشاركت در در مورد زنان متأهل (به عنوان اكثريتي از زنان) تصميم به مشاركت يا عدم  

ثيرگذار در برانگيختن زنان براي ورود به بازار أشود. عوامل تچارچوب خانواده گرفته مي
گيرد. اي متفاوت مورد مطالعه قرار ميمتفاوت از عوامل اثرگذار بر مشاركت آنان به گونه

متفاوت بين بازار كار، فراغت و  ةگونه كه ذكر شد زنان بايد زمان خود را به گونهمان
، 2002 3داري اختصاص دهند. در برخي از مطالعات خارجي و داخلي مانند تانسلانهخ

، 2009 7، فريدي و همكاران2007 6، اوالس و همكاران2004 5، اوانس و كلي2003 4براتي
 1383ايرواني  ،1382عمادزاده  ،2012 10ميندين ،2010 9، كاستل و همكاران82010اينس

شود. انساني و آموزش بر نرخ مشاركت زنان ديده مي ةياثري مثبت از سوي افزايش سرما
 13خانخان و تسنيم، علي2008 12، كانترراس و پالزا2007 11هاي آرانگو و پوساداپژوهش
بيانگر آن هستند كه باروري با  1383، ميرزايي 2011 15ببالي ،2011 14، جاو و لي2009

اقتصادي در مطالعات لينكو و  اثري منفي بر نرخ مشاركت زنان نقش دارد. اثرگذاري رشد
مورد ارزيابي قرار  1383)، صادقي و عمادزاده 2009( 1، مونچ و ويجنبرگن2008 16آرنولد

                                                                                                                
1. Transformation curve 
2. Equivalent income 
3. Tansel 
4. Bratti 
5. Evans& Kelley 
6. Euwals et al. 
7. Faridi et al. 
8. Ince 
9. Castel et al. 
10. Mainddin 
11. Arango and Posada 
12. Contreras and Plaza 
13. Ali Khan and Tasnim Khan   
14.  Jao and Li 
15. Bbaale 
16. Lincove and Arnold 
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 1380نوروزي  ،2011، جاو و لي 2008، كانترراس و پالزا 2007است. آرانگو و پوسادا گرفته
ند در برانگيختن تواپردازند. عوامل متعدي ميسن و نرخ مشاركت زنان مي به بررسي رابطة

ترين عوامل مؤثر بر نرخ يا منع ورود زنان به بازار كار دخيل باشد كه اين پژوهش مهم
دهد. در اين راستا، مشاركت زنان در كشورهاي اسالمي گروه هشت را مورد بررسي قرار مي

بخش تشكيل يافته كه پس از مقدمه و بيان مسأله، به توصيف داده و  4حاضر از ة مطالع
هاي حاصل از شود. در ادامه، برآورد الگو و در نهايت يافتهش تحقيق مورد نظر پرداخته ميرو

اين مطالعه و راهكارهايي براي افزايش اشتغال زنان در راستاي نيل به اهداف توسعه بيان 
 گردد.مي

 داده و روش تحقيق
 داده

ورهاي اسالمي درحال براي كش 2010تا  1990هاي هاي پانلي سالدر اين مقاله از داده
استفاده  3شامل: بنگالدش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، پاكستان و تركيه 2توسعه گروه هشت

و سازمان  )ILO( 5المللي كار، سازمان بين4هاي مورد نياز از سايت بانك جهانيشود. دادهمي
 اند. گردآوري شده 6ملل متحد

 1990درصد بوده كه در سال  50,2، 1980نرخ مشاركت زنان در سطح جهاني در سال 
كاهش  2009درصد در سال   51,4اما پس از آن اين نرخ به  .رسددرصد مي 52,2به 
  .)ILO ،2010يابد (گزارش مي

اخير، همواره به سود مردان  ةده 3براي كشورهاي مورد مطالعه، نرخ مشاركت در طي 
درصد در سال  5/80گروه هشت از  است. ميانگين نرخ مشاركت مردان براي كشورهايبوده

رغم اين كاهش نرخ مشاركت مردان در رسد. عليمي 2010درصد در سال  2/77به  1990
هاي اخير است و در دههبازار كار، نرخ مشاركت زنان از يك روند نسبتأ ثابتي برخوردار بوده

 هاي بانك جهاني). نوسان دارد (برآورد محقق از داده 4/52و  1/51بين 
ديده  2010براي سال  ، نرخ مشاركت زنان و مردان كشورهاي مورد مطالعه1در شكل 

درصد از  1/16با  2010شود. نسبت به ساير كشورها، نرخ مشاركت زنان ايراني در سال مي
درصد بيشترين نرخ مشاركت  9/56ترين نرخ برخوردار است. در حالي كه بنگالدش با پايين

 زنان را داراست. 

                                                                                                                
1. Münch & Wijnbergen 
2. Developing 8 Countries 

 است.هاي مورد نياز نيجريه، اين كشور كنار گذاشته شدهبا توجه به عدم دسترسي داده .3
4. World bank 
5. International Labour Organization 
6. United Nation 
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 2010نرخ مشاركت مردان و زنان كشورهاي اسالمي گروه هشت،  .1 لشك 
 2012منبع: بانك جهاني، 

 
در ايران نرخ مشاركت مردان همواره بيشتر از زنان بوده است كه شكاف اين دو نرخ، در 

بين نرخ مشاركت زنان و مردان  ةشود. فاصلديده مي 3در شكل  2010تا 1990هايطي سال
، با متوقف شدن 1357قالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي در سال بعد از پيروزي ان

هاي مهار رشد جمعيت، لغو قانون حداقل سن ازدواج، وضع قوانين و مقررات موافق با سياست
 1975-1985 ةافزايش زاد و ولد، كه سبب افزايش نرخ باروري و نرخ رشد جمعيت در ده

در بيرون از منزل شد و همچنين تقويت  گرديد، منجر به تغيير نگرش پيرامون كار زنان
هاي كيد بر فعاليتأهاي خاص در جامعه و خانواده فرهنگ مردساالري تها و نگرشسنت
)، اما با اتمام جنگ و 1380هاي غيراقتصادي زنان، افزايش يافت (نوروزي، داري و نقشخانه

 يابد.اندكي افزايش ميهاي مجدد نرخ مشاركت زنان گذاريشروع دوران بازسازي و سرمايه
 

 2010تا  1990نرخ مشاركت كل، زنان و مردان ايران،  .3شكل  
 2012منبع: بانك جهاني، 
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 روش تحقيق
هاي تابلويي ثر بر نرخ مشاركت، از روش دادهؤمنظور بررسي عوامل مبه ،در اين مطالعه

ري زماني است كه در هاي مقطعي و سهاي تابلويي، تلفيقي از دادهاست. دادهاستفاده شده
 گيرند. ها، واحدهاي مقطعي در طول زمان مورد مطالعه قرار مياين داده

دار، ي كرانخطا نامحدود هستند، متغير وابسته ةزماني كه متغيرهاي مستقل و جمل
فرض خطي بودن، امكان خروج از نيازمند احتياط بيشتري است. به اين دليل كه با پيش

كه متغير وابسته يك متغير كيفي دو ارد. بر اين اساس، با توجه به اينمجاز وجود د ةمحدود
دهد، در اكثر مطالعات به منظور برآورد اين مشاركت يا عدم مشاركت زنان را نشان مي ةحالت

تضمين  1 ةشود. معادل(مدل پروبيت يا الجيت) استفاده مي 1هاي انتخاب دوتايينرخ، از مدل
تجاوز نكند و  1-0 ةيني شده از متغير وابسته به خارج از محدودبكند كه مقادير پيشمي

 دهد. دست ميتري بهنتايج معقول
)1( ( )

( ) ( )
1

1 1

X

X XFLP e
e e

� �

� � � �

�

� � �� �
� � 

 

 
بردار متغيرهاي مستقل است. يكي  Xمتغير وابسته نرخ مشاركت زنان و  FLPكه در آن 

 ال متغير وابسته استهاي رگرسيوني الجستيك، استفاده از احتمهاي جايگزين مدلاز روش
نسبت زناني باشد كه در بازار كار مشاركت دارند،  اگر  ).2009(مونچ و ويجنبرگن، 

 ).2 ةمانند (معادلنسبت زناني است كه خارج از بازار كار مي بنابراين 
   )2(  

( )

( ) ( )
1(1 )

1 1

X

X XFLP e
e e

� �

� � � �
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� �

  

 
 ). 3 ةآيد (معادلدست ميشانس مشاركت زنان به، 2به  1با تقسيم 

         )3( 
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 ، خواهيم داشت:3ة با لگاريتم گرفتن از معادل
                                                   )4(log

(1 )
FLP X

FLP
� �	 


� �� �� � 
 

 
تواند مقادير كت زنان، خطي است و ميدهد كه لگاريتم شانس نرخ مشارنشان مي 4 ةمعادل

واقعي به خود بگيرد، در حالي كه مشاركت نيروي كار زنان غيرخطي است و فقط مقادير 
  ).2009(مونچ و ويجنبرگن، پذيرد صفر و يك را مي

                                                                                                                
1. Binary Choice Models 
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 مدل مورد استفاده

 15در اين مطالعه هدف بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي اثرگذار بر نرخ مشاركت زنان باالي 
  سال است. از اين رو مدل زير طراحي گرديد.

 
  

)5(  
 

ترتيب معرف به و  سفيد است و ةجمله اخالل يا جزء تصادفي نوف در اين مطالعه، 
عنوان متغير به سال 15باالي لگاريتم شانس نرخ مشاركت زنان كشورها و زمان هستند. 

 : وابسته و متغيرهاي مستقل شامل مواد زير است
نام نام ناخالص در هر مقطعي، كل ثبتنسبت ثبت -نام ناخالص زنان در مقطعنسبت ثبت �

، بدون در نظر گرفتن سن، نسبت به كل جمعيتي است كه بايد در مقطع مذكور هر مقطع
 (ter)و عالي  (sec)، متوسطه )pri(ي ، ابتداي)pre(دبستاني پيش -آموزش رسمي ببينند.

انساني در نظر گرفته شد كه انتظار بر اين است با افزايش سطح  ةبه عنوان جانشين سرماي
، 1995، 1يابد (بوتلين ويژه آموزش عالي، نرخ مشاركت زنان افزايشتحصيالت زنان به

، صادقي و 1020 4، ويكرت و پاليمير2009 3، وندريك و كاورز2008 2اسميتز و ورلوو
 ). 1383عمادزاده 

و مربع لگاريتم توليد ناخالص داخلي  )loggdp(لگاريتم توليد ناخالص داخلي  �
)loggdpsq(  از عوامل اقتصادي اثرگذار بر نرخ مشاركت زنان است. در رويكردهاي

نظري، دو رهيافت متفاوت در رابطه با رشد اقتصادي و نرخ مشاركت زنان وجود دارد. 
يك اثر مثبت از رشد روي مشاركت بازار كار زنان اظهار  5وين نئوكالسيكرهيافت ن

يك اثر محدب بين رشد اقتصادي و نرخ مشاركت زنان را  6شكل U ةزنان ةدارد و فرضيمي
معنا كه رشد اقتصادي، مشاركت زنان در بازار كار را ابتدا كاهش و اين به  .كندفرض مي

شكل، بايد ضريب  U ةييد فرضيأدهد. براي تمي سپس در مراحل توسعه آن را افزايش
دار و ضريب مربع لگاريتم توليد ناخالص لگاريتم توليد ناخالص داخلي منفي و معني

 ). 2009، 7داخلي بايد مثبت و معنادار باشد (لوسي
ديگر متغير اقتصادي اثرگذار بر مشاركت زنان است كه در مطالعات  )unm(نرخ بيكاري  �

تواند اثر دلسرد است. نرخ بيكاري از يك سو ميكاري با دو اثر گزارش شدهبي ةگرفتصورت
تواند زنان را براي باشد و از سوي ديگر، ميكننده بر مشاركت زنان داشتهيوسأو م

                                                                                                                
1. Butlin 
2. Smits and Verloo 
3. Vendrik and Corvers 
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خود به دليل بيكاري  ةخانواد ةمنظور جبران درآمد از دست دادپيوستن به بازار كار به
). 2003، 1شود (جاموتكارگر اضافي ناميده مي همسر، تحريك كند كه اصطالحأ اثر

برخي شواهد حاكي از آن هستند كه در اغلب مناطق، با افزايش نرخ بيكاري اثر منفي 
عدم تشويق كارگر بر اثر كارگر اضافي مسلط بوده و اولين گروهي كه توسط كارفرما از 

ظار داشت كه نرخ بيكاري توان انتمي ،روزنان هستند. از اين ،گردندبازار كار خارج مي
جنري و  ،2003، جاموت 2002داراي اثري منفي بر نرخ مشاركت زنان باشد (تانسل

 ).1380، نوروزي، 2005همكاران 
كه به عنوان متغير اجتماعي در مدل وارد شدند. در  )fer(و نرخ باروري  )div(نرخ طالق  �

، عبداهللا و 1201 2پرايب(اركت منفي بين نرخ باروري و نرخ مش ةبسياري از مطالعات رابط
و از  )2007، نتولي2005 ليزانيز و بهاتي(، نرخ ازدواج و نرخ مشاركت زنان )2011 3ابوبكر

، 2004 4برمر و كسلرينگ (مثبت بين نرخ طالق و نرخ مشاركت زنان  ةرابط ،سوي ديگر
و ازدواج  علّي معناداري بين طالق ة) گزارش شده و در برخي مطالعات رابط2007نتولي 

 ).2009است (عزيز، و نرخ مشاركت زنان ديده نشده

 برآورد الگو
 10 ةنسخ Stataافزار آماري براي برآورد مدل اين مطالعه از الگوي رگرسيوني تابلويي و نرم

هايي جهت تعيين ابتدا آزمون ،است. قبل از برازش نهايي الگوي مورد مطالعه شدهاستفاده 
چاو، مدل برآوردي بين تلفيقي يا  ةگيرد. نخست توسط آماررت ميروش مناسب برآورد صو

درصد  99دست آمد كه در سطح به 22,15آزمون، برابر  F ةگردد. آماراثر ثابت انتخاب مي
ييد أحاضر به صورت اثر ثابت مورد ت ةصفر لزوم بررسي مطالع ةبا رد فرضي ،معنادار است. لذا

منظور تعيين مدل بين تلفيقي و اثر ژ يا بريوش پاگان بهگيرد. آزمون ضريب الگرانقرار مي
دست آمد كه با توجه به سطح به 0,81برابر   ةگيرد. آمارثابت مورد استفاده قرار مي

گردد. براي انتخاب الگوي برتر از ميان مدل آثار ثابت و آثار معناداري مدل اثر تصادفي رد مي
شده است. بر اساس استفاده  (H) 5هاسمن ةپانل، از احتمال آمارهاي تصادفي در روش داده

هاي روش آثار ثابت و آثار تصادفي، به عنوان هاسمن، وجود اختالف بين برآوردگرآزمون 
، از روش اثر 0H ةشود. به اين ترتيب در صورت رد شدن فرضيفرض صفر در نظر گرفته مي

آزمون  3شود. نتايج حاصل از دفي استفاده ميثابت و در غير اين صورت از روش اثر تصا
 شود.) گزارش مي1مذكور در جدول (

                                                                                                                
1. Jaumotte 
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 هاي تعيين روش مورد نياز براي برآورد الگوآزمون .1 جدول

 ةآمار نوع آزمون مدل
 آزمون

سطح 
 آزمون ةنتيج معناداري

 كشورهاي
 در حال

 ةتوسع
 اسالمي  

گروه هشت

هاي تلفيقيرد مدل داده 0,0000 22,15 آزمون چاو
 تأييد مدل اثر ثابت

آزمون ضريب 
 0,3 0,81 الگرانژ

 رد مدل اثر تصادفي
هاي تأييد مدل داده

 تلفيقي
 رد مدل اثر تصادفي 0,000 46,32 آزمون هاسمن

 تأييد مدل اثر ثابت
 Stata10افزار منبع: نتايج حاصل با استفاده از نرم

 
براي كشورهاي اسالمي گروه هشت، روش  6 )، مدل1با توجه به نتايج مندرج در جدول(

 است.شده) گزارش 2كه نتايج آن در جدول ( ييد و در برآورد استفاده گرديدأاثرات ثابت ت
 

 منا ةنتايج حاصل از برآورد مدل براي كشورهاي منتخب حوز .2جدول 

 Stata10منبع: برآورد تحقيق با استفاده از نرم افزار 
 

كار رفته در ) بيانگر معناداري كل رگرسيون است و متغيرهاي به2در جدول ( F ةآمار
دهند. با درصد از تغييرات مشاركت زنان كشورهاي مورد مطالعه را توضيح مي 93,44مدل 

نام زنان در مقطع آموزش متوسطه، عالي، استيودنت، متغيرهاي نسبت ثبتتي ةتوجه به آمار

 متغير وابسته: احتمال مشاركت زنان
tP – valueآماره  ضريب تغيرهاي توضيحيم

 pre(0,00120,42 0,6(نام زنان در مقطع پيش دبستاني نسبت ثبت
 pri( 0,007 1,75 0,10(نام زنان در مقطع ابتدايي نسبت ثبت
 sec( 0,006- 2,10-0,055(نام زنان در مقطع متوسطه نسبت ثبت

 ter( 0,005 2,04 0,06(نام زنان در مقطع عالي نسبت ثبت
 loggdp( 12,6- 2,52-0,024(لگاريتم توليد ناخالص داخلي 

 loggdpsq( 1,5 2,22 0,043(لگاريتم مربع توليد ناخالص داخلي 
 fer( 0,21- 4,05-0,001(نرخ باروري 
 unm( 0,019-3,17-0,007(نرخ بيكاري 
 div( 0,017 0,59 0,56(نرخ طالق 

 0,015 2,78 24,6 عرض از مبدأ
 F 22,15آماره 

P-value 0,0000 
2R 0,9344 
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درصد و  95لگاريتم توليد ناخالص داخلي، مربع آن، نرخ باروري و بيكاري در سطح باالي 
درصد معنادار هستند و نرخ  90نام زنان در مقطع آموزش ابتدايي در سطح متغير نسبت ثبت

معنا بوده و تغييرات متغير وابسته را توضيح دبستاني بينام زنان در مقطع پيشبيكاري و ثبت
 دهند.نمي

نام زنان در مقاطع ابتدايي و عالي نتايج جدول متضمن آن است كه با افزايش ثبت
نام زنان در بازار كار احتمال رود. افزايش نسبت ثبتاحتمال ورود زنان به بازار كار باال مي

نام زنان در آموزش متوسطه با دهد. افزايش ثبتدرصد افزايش مي 5به بازار كار را ورود آنان 
شود. اين مورد براي كشورهاي درحال توسعه كه زنان شاغل آن يا داراي اثري منفي ديده مي

هاي آموزش و بهداشت مشغولند و يا زنان در بخش تحصيالت آموزش عالي هستند و معموالً
به كارهاي كشاورزي و منسوجات اشتغال  دارند، قابل توجيه است با سطح سواد كم كه 

 شيباني و افشاري). ة(نتايج همانند مطالع
-U ةزنان ةييدي بر فرضيأضريب منفي لگاريتم ناخالص داخلي و مثبت بودن مربع آن ت

توسعه با توجه به كاهش حضور كارگران در بخش  ةشكل و بيانگر آن است كه در مراحل اولي
يافتگي و تقويت رود و سپس با افزايش توسعهرزي، نرخ مشاركت زنان رو به افول ميكشاو
 نهد. هاي صنعت و خدمات نرخ مشاركت زنان رو به افزايش ميبخش

شود. با توجه به نتايج برآوردي، افزايش نرخ بيكاري سبب كاهش نرخ مشاركت زنان مي
ر تحريك و تشويق كننده براي ورود به بازار نرخ بيكاري از اث ةيعني اثر مأيوس و دلسركنند

دهد. نرخ طالق باشد. افزايش نرخ باروري حضور زنان در بازار كار را كاهش ميكار بيشتر مي
شود. عالمت تمام ضرايب برآوردي معنا بودن با اثري مثبت در برآورد ديده ميرغم بينيز علي

 است.مطابق انتظار بوده

 گيرينتيجه
اه مشاركت زنان در توسعه و تأمين نيروي انساني از اهميت بااليي برخودار است. نقش و جايگ

 ةترين عوامل مؤثر در رشد و توسعهاي مختلف، از مهمميزان مشاركت زنان در عرصه
باشد. به داليل مختلف فرهنگي و اجتماعي در كشورهاي در حال اقتصادي هر كشوري مي

ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي محدود است. با توجه  هاي مشاركت زنان درتوسعه، زمينه
ثر بر نرخ مشاركت زنان كشورهاي ؤعوامل م ةبه اهميت موضوع، تحقيق حاضر به مطالع

پرداخت. نتايج برآورد  2010تا  1990هاي گروه هشت براي سال ةاسالمي در حال توسع
ل مشاركت بيشتري براي گوياي آن است كه زنان با سطوح آموزشي پايين و باال از احتما

، 1380 ةدوم ده ةورود به بازار كار برخوردارند. اين براي كشوري مانند ايران كه از نيم
جمعيت دانشگاهي آن، شاهد حضور رو به افزايش زنان در مقطع تحصيالت عالي بوده، زنگ 

ه شود. با توجه بانساني مي ةسبب اتالف سرماي ،خطري است كه اگر نشنيده گرفته شود
كيد شده است. در أانساني بر رشد اقتصادي ت ةثير سرمايأكه در ادبيات جديد بر تاين

گذار اقتصادي بايد با رفع موانع فرهنگي و اجتماعي ورود زنان به بازار كار و سياست ،حقيقت
ورود زنان به بازار كار در مشاغلي عالوه بر آموزشي و بهداشتي و  ةسازي مناسب، زمينفرهنگ

 گيري را فراهم سازد. ين حضور هر چه گسترده در نهادهاي تصميمچنهم
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شكل بين نرخ مشاركت زنان و رشد اقتصادي در كشورهاي مورد مطالعه -U ةزنان ةفرضي

ييد گرديد. در واقع رشد اقتصادي در مراحل اوليه سبب كاهش اين نرخ شده و سپس در أت
روري احتمال حضور زنان را در بازار كار دهد. نرخ بامراحل بعدي توسعه آن را افزايش مي

نرخ بيكاري كاهش مشاركت زنان در كشورهاي مورد مطالعه را  ةكاهش داد. اثر دلسردكنند
 سبب گرديد. 
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 بررسي مشكالت زنان كارگر روستايي
روستاي پهناب از توابع شهرستان  موردي: ة(مطالع

 )جويبار
  1فاطمه صالحي طالشي
  2ابوالقاسم شريف زاده

 چكيده 
اقشار جامعه را مد نظر قرار  ةپايدار زماني حاصل خواهد شد كه كه هم ةتوسع
 ةاشند كه جايگاه ويژبشده در اين امر زنان  روستايي مييك قشر فراموش دهد،

خانواري پهناب از  910پژوهش حاضر در روستاي  آنها بر كسي پوشيده نيست.
نفر از زنان در روستاي نامبرده  50 تقريباً انجام شده است.توابع شهرستان جويبار 

باشند كه مشكالت زنان كارگر روستايي را به روش به عنوان كارگر كشاورزي مي
 برداري تصادفي مورد بررسي قرار داده است.نهعمقي و روش نمو ةمصاحب

باشند هايي مياين است كه اكثر اين افراد از خانواده ةدهندهاي پژوهش نشانيافته
كه مالك زمين كشاورزي نيستند و با مشكالت متعددي دست و پنجه نرم 

كنند و به همين دليل براي گذران زندگي و كسب درآمد باالتر و اميد به مي
پس از انتخاب اين شغل  ،همچنين شوند.ي بهتر به كار كشاورزي مشغول ميزندگ

سازند تا ل جديدتري دچار خواهند شد كه باالجبار خود را با آن سازگار ميئمسابه 
در اين مطالعه عالوه بر  اي كمي درآمد خانواده را جبران كنند.گونهبه اين طريق به

 ايي زنان نيز اشاره شده است.زموارد فوق به توانمندسازي و اشتغال
 

 ،سازي زنانتوانمند، روستاي پهناب، مشكالت زنان ،پايدار ةتوسع: يكليد واژگان
 .زايي زناناشتغال
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 مقدمه 

باشد و براي رسيدن جانبه ميهمه ةامروزه يكي از اهداف نهايي هر كشوري رسيدن به توسع
طور اخص زنان و به انساني است. ةنتيجه توسع اجتماعي و در ةبه اين هدف مهم نياز به توسع

 شوند.انساني محسوب مي ةشده در امر توسعقشر بسيار مهم اما فراموش زنان روستايي
منظور تسريع روند توسعه و هاي اجرا شده بهمطالعات صورت گرفته بيانگر اين است كه برنامه

هاي بسيار گذارين بوده و سرمايهزناة هاي توسعه بدون توجه به نقش برجستايجاد زيرساخت
هاي پشتيباني انجام فعاليت ةهاي آموزشي ترويجي زنان و كليبرنامه ةمحدودي در زمين

دامداري و باغداري و  سزايي كه زنان روستايي در امر كشاورزي،هوجود نقش ب با گرفته است.
سهم زنان روستايي  د،نماينهاي پس از برداشت و فرآوري محصوالت ايفا ميهمچنين فعاليت

 نظام در توليد ثرؤم عوامل روستايي زنان« انساني و آموزش بسيار ناچيز است.  ةاز توسع
 نظام كشاورزي در محصوالت كنندگانتبديل و كنندگانتوليد آنان د.هستن جامعه اقتصادي
 الزم هايرصتايجاد ف بنابراين، ؛دباشنمي خود هايخانواده داخلي مديران نيز و بوده اقتصادي

 از فني آنان، و علمي معلومات و هاداده سطح افزايش جهت در روستايي زنان آموزش براي
 ).1390(پاپ زن و همكاران،» .است روستايية توسع فرآيند در بنياني هاياقدام جمله

اما بيشتر اوقات مشكالتي بر سر  ،كنندبا اينكه زنان روستايي نقش مهمي را ايفا مي
روستا و  ةتواند مانعي براي آنها و توسعجود دارد كه اگر اين مشكالت رفع نشود ميراهشان و
 پايدار باشد. ةتوسع ،در نهايت

 مشكالت فردي و خانوادگي كه شامل: الف) اند از:موانع و مشكالت زنان روستايي عبارت
اد .حجم زي3 ،.مهاجرت مردان و افزايش كار زنان2 ،.ناتواني جسمي زنان روستايي1

.مشكالت مربوط به دسترسي به تسهيالت اعتباري و 4، هاي داخل و خارج از منزلفعاليت
موقعيت و منزلت  .6 ،مشكالت مربوط به دسترسي به خدمات آموزشي و ترويجي .5 ،هانهاده

 .سوادي در بين زنان روستايي.درصد باالي بي7 و  پايين زن در خانواده
انكار  .3 ،موقعيت حقوقي و عرفي .2 ،سنن اجتماعي.آداب و 1 مشكالت اجتماعي: ب) 

.مشاركت دسترسي به خدمات و 4 ،هاي اجرايي در محيط روستامشاركت زنان در پروژه
 .تسهيالت اجتماعي

 ةارائ .2 ،هاي ترويجي زنان روستايينامناسب بودن برنامه .1مشكالت سازماني: ج)
هاي سياست .4 ،داريهاي مربوط به خانهعدم وجود برنامه .3 ،هاي ترويجي نامناسبپيام

عدم انعكاس مسائل  .6 و هاي غلط توليد محصولسياست .5 ،غلط مكانيزاسيون كشاورزي
 ) 1372(محبوبي،. زنان در سيستم بازخورد اطالعات ترويجي

اي كه با زنان كارگر روستاي پهناب اساس مصاحبه در اين مطالعه سعي شده است بر
ترين مشكالت اين قشر شناسايي شود و براي رفع آن پيشنهاداتي ارائه مهم ،صورت گرفته

 شود.

 زايي زنان روستاييتوانمندسازي و اشتغال
پايدار الزم است كه در جهت توانمندسازي و اشتغال زنان روستايي  ةبراي رسيدن به توسع

 ه كرد:توان به تعريف زير اشاراقدامات الزم صورت گيرد. در مورد توانمندسازي مي
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فردي دست يابند كه به آنها امكان  ةتوانمندسازي يعني اينكه مردم بايد به سطحي از توسع«
 )1390،به نقل ازگندم زاده،1381(شادي طلب،»هاي خود را بدهند.انتخاب بر اساس خواست

كارآفريني « سازي زنان روستايي بايد كارآفريني مورد توجه قرار گيرد.منظور توانمندبه
هاي جديد و با ارزش است كه با اختصاص زمان و تالش الزم و در د شناسايي فرصتفرآين

رواني و اجتماعي و رسيدن به رضايت فردي و مالي استقالل به  هاي مالي،نظر گرفتن ريسك
برداري از نوآور و رشديابنده براي بهره هاي جديد،كارآفريني به فرصت رسد.ثمر مي

آن كاالها  و خدمات جديدي به جامعه  ةشود كه در نتيجق ميشده اطالهاي شناساييفرصت
 )1390،زاده(گندم» شود.عرضه مي

اقتصادي و فرهنگي  كارآفريني زنان موجب موفقيت آنها و موجب تحوالت اجتماعي،
ويژه در مورد زنان با انجام اين امر مشكالتي از قبيل نارضايتي زنان از شغل قبلي به گردد.مي

الزم به ذكر  شود.كاري ميوستايي كنترل خواهد شد و همچنين باعث كاهش بيكارگر ر
 ةانجام وظيف براي مثال: .شوندرو ميبهاست كه زنان براي اشتغال با مشكالت متعددي رو

شوهران براي اشتغال  ةداري به همراه شغل ديگر سخت خواهد بود و يا عدم اجازخانه
توانند مانعي براي اشتغال همچنين ساير موارد مي و دهمسرانشان مشكل ايجاد خواهد كر

برخي از اين موانع فيزيولوژيكي و  زايي زنان وجود دارد.موانعي بر سر راه اشتغال« زنان باشند.
 برخي از موانع، شوند.ميناشي هاي بيولوژيكي و زيستي شخصيتي هستند كه از ويژگي

نگرش مسلط ة ي قرار دارد و به نوعي نتيجثير موانع فيزيولوژيكأفرهنگي است كه تحت ت
موانع اجتماعي  كيد بر قدرت است كه در دست مردان قرار دارد.أخانواده بر نقش مرد و با ت

هاي اشتغال زنان چون عدم توجه به آموزش و تفكيك شغلي در جامعه هم از ديگر محدوديت
كشي و بهره ن با مردان،موانع اقتصادي مهم چون نابرابري دستمزدهاي اشتغال زنا است.

بدون توجه به دستمزد و اختالف دستمزدها را  كار، ةهاي زنان در عرصاستثمار توانمندي
عدم توجه به نوع  عمومي كار براساس اين نابرابري مشاهده كرد، ةحوزة توان در عرصمي

 ةين آيندهاي اقتصادي و كار و عدم تضمناپايدار بودن فعاليت اشتغال زنان در بخش مشاغل،
 )1386(شربتيان،» گيري موانع اقتصادي است.ثر در شكلؤشغلي از ديگر موارد م

در صورتي كه گاهي ساعات كاري  .شوندكار تلقي ميدر اكثر نقاط جهان بيشتر زنان بي
 آنها از مردان نيز بيشتر است.

ار مردان طور متوسط دو برابر ساعت كزنان به ،بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني«
ساعت و  18تا  12طور متوسط كنند. در كشورهاي جهان سوم زنان بهدر شبانه روز كار مي

شود كه جهاني فقط كاري كار شمرده مي ةدر جامع كنند.ساعت كار مي12تا  8مردان 
در آمارهاي دولتي اكثر زنان  ،از همين رو صورت مستقيم منجر به كسب درآمد پولي شود،به

» شوند.نيروهاي مواد و شاغل محسوب مي وشوند و درصد اندكي از زنان جزمي بيكار تلقي
 )1388 (عزيزي و آذركمند،

هاي خرد منظور رفع مشكالت فوق و ايجاد اشتغال زنان و بهبود وضعت كنوني، صندوقبه
اعتبارات پرداختي عالوه بر كمك به اشتغال « شود،روستايي و اعتبارات پرداختي پيشنهاد مي

هاي اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي همچون باال بردن اعتماد گروهي در در افزايش قابليت
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افزايش مهارت مديريت زندگي در  ايجاد احساسي قوي در زنان براي انجام كار، بين زنان،

 )1384(يعقوبي،» ثر بوده استؤزنان و افزايش اعتماد به نفس زنان نيز م
پايدار بايد به زنان به عنوان افرادي توانمند نگاه كرد و  ةسعبراي رسيدن به تو ،طور كلبه

ها و نيازهاي روز زنان و پاسخگويي به ايجاد اشتغال متناسب با توانمندي ،در اين راستا
 نيازهاي عملي آنان حائز اهميت فراوان است.

راهكارهايي  ةهدف پژوهش حاضر بررسي مسائل و مشكالت زنان كارگر روستايي و ارائ
 باشد.براي رفع اين مشكالت مي

 تحقيق ةپيشين
با بررسي اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي استان 1384يعقوبي در سال  �

 ةتواند سرمايعنوان يك گزينه ميزنجان به اين نتيجه رسيده است كه اعتبارات خرد به
هاي كوچك دالزم براي زنان را ايجاد كند و همچنين عاملي براي حمايت از واح

جلوگيري  هاي شغلي براي نيروي كار عظيم موجود در روستاها،ايجاد فرصت برداري،بهره
 تعميم عدالت اجتماعي باشد. از مهاجرت روستاييان و نهايتاً

كيد بر ايران أثير آموزش بر اشتغال زنان با تأبه بررسي ت1388عزيزي و آذركمند در سال  �
افراد آن  ةتواند توسعه يابد كه هماي ميند كه جامعهكاين پژوهش بيان مي پرداختند،

پايدار  ةصول توسعاهاي مناسبي براي پذيري را داشته باشند و روشجامعه ظرفيت توسعه
عنوان نيمي از پذير است كه زنان يك جامعه بهقق اين موضوع تنها زماني امكانحت بيابند،

 اشته باشند.جايگاه خود را د نيروي انساني در روند توسعه،
 ةكننده و بازدارندبه بررسي عوامل تسهيل 1389كالنتري و همكارانش در سال  �

موردي شهرستان همدان) پرداختند و  به  ة(مطالع سازي اقتصادي زنان روستاييتوانمند
هاي تاثيرگذار بر تسهيل توانمندسازي اقتصادي ترين مؤلفهاين نتيجه رسيدند كه مهم

ركت اقتصادي، انسجام خانوادگي و آگاهي اجتماعي) است و مقدار زنان، سه عامل (مشا
 باشد.مي 87/55شده توسط اين سه عامل، واريانس تجمعي تبيين

با موضوع مشاركت زنان روستايي در  1390مطالعات حجازي و همكارانش در سال �
موردي بخش آسارا شهرستان  ةهاي پس از برداشت محصوالت كشاورزي مطالعفعاليت

داري بين متغير مثبت و معني ةدرصد اطمينان رابط 95در سطح  كند كهج بيان ميكر
هاي پس از برداشت و متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار، ميزان درآمد، مشاركت در فعاليت

درصد  99ها وجود دارد. در سطح ها و تعاونيعضويت و ميزان مشاركت در تشكل
هاي پس از برداشت و متغير مشاركت در فعاليتداري بين مثبت و معني ةاطمينان رابط

هاي هاي ارتباطي و ميزان حضور در دوره، استفاده از كانالمتغيرهاي انگيزش دروني
ترويجي وجود دارد. آزمون رگرسيون چندگانه نشان داد كه متغيرهاي شركت  ي آموزشي 
هاي آموزشي در دوره

و
 5/66توانايي تبيين ، هاي ارتباطيترويجي و استفاده از كانال ي 

هاي پس از برداشت محصوالت درصد از تغييرات مشاركت زنان روستايي را در فعاليت
 باشند.كشاورزي دارا مي
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 شناسي روش
مطالعاتي روستاي پهناب از توابع  ةپژوهش حاضر مبني بر كار ميداني است كه در حوز

 910محله و 8روستا داراي اين  شهرستان جويبار در استان مازندران صورت گرفته است.
عنوان برده بهنفر زن از بين كل زنان ساكن در روستاي نام 50 باشد كه حدوداًخانوار مي

عنوان نمونه نفر به 15گيري تصادفي باشند كه از بين آنها به روش نمونهكارگر كشاورزي مي
 كيامحله، شاهرضا، ،ماندي محله آزادبن، ،روستاي پهناب شامل طالش محله انتخاب گرديدند.

 عشيره سر شود.)،(جديدا در تقسيمات از توابع ساري محسوب مي چهارطاق بن پهناب محله،
 باشد.ترك محله ميو  سكونت يافتن عشاير در اين منطقه است) (علت نامگذاري آن،

 باشد:مساحت اراضي زير كشت برنج در روستاي پهناب به اين صورت مي
 هكتار282هكتار          طالش محله: 195پهناب محله:        هكتار      240آزادبن:

 هكتار   23هكتار          عشيره سر: 66هكتار          ترك محله:195ماندي محله:
 ال استوار گرديد كه:ؤتحقيق حاضر بر اين س ،شدهبدين ترتيب با توجه به اهداف تعيين

غال زنان در كشاورزي افزايش يافته و به آيا با كاهش سطح زندگي خانوارهاي روستايي اشت
 دنبال آن با مشكالت متفاوتي دست و پنجه نرم خواهند كرد؟

كيفي و  ةبا هدف شناسايي مشكالت اين قشر اطالعاتي با ابزار مصاحب ،بدين منظور
 تحليل شده است. ها به روش تحليل محتوا تجزيه وشده و دادهمشاهدات ميداني گردآوري

 ها يافته
 شخصات پاسخگويانم

) 1هاي جدول (داده باشد،بيانگر وضعيت سني و ميزان تحصيالت پاسخگويان مي 1 جداول
باشند و سال مي 45-31سني  ةكه نيمي از پاسخگويان در محدود استبيانگر اين موضوع 

اكثر زنان كارگر  ،واقع در .سال نبودند 75-61سني  ةگويان در محدوداز پاسخ كدامهيچ
اكثر  سني ميانسالي به سر مي برند. ةزي در روستاي مورد مطالعه در محدودكشاور

 سواد مي باشند و يا در حد ابتدايي سواد دارند.پاسخگويان بي
 

 سن و تحصيالت .1 جدول
 درصدفراوانيسطح تحصيالت درصدفراوانيسني ةمحدود
%3/33 5 سوادبي 20% 3 30-15
%6/26 4 ابتدايي% 3/53 8 45-31
 %20 3 راهنمايي 20% 3 60-46
 %20 3 دبيرستان ----- ----- 75-61
90-76 1 6/6%    

 
مجرد  % 6/6افراد مورد مطالعه متاهل و   % 4/93دهد كه حدود مطالعات نشان مي

از  % 7/26از پاسخگويان اشاره داشتند كه همسرشان بيكار است و  % 40 ،همچنين باشند،مي
نيز  %6/6را برعهده دارند و  ...) بنا، (دامدار، نيز مشاغل ديگر % 7/26ند و باشآنها كشاورز مي
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امداد امام خميني (ره)  ةآنها نيز تحت پوشش كميت % 3/13به فوت همسر اشاره داشتند. 

شوند. توان دريافت كه تعداد معدودي از اين گروه مورد حمايت واقع ميپس مي باشند،مي
كه اكثر آنها از بجنورد و شهرهاي  هستندي اين روستا مهاجر از كارگران كشاورز % 6/6

منظور كار در علت مهاجرت آنها فقط به واند اطراف آن به اين روستا مهاجرت دائمي داشته
مطالعات بيانگر اين موضوع است كه اكثر  باشد.كشاورزي و كسب درآمد بيشتر مي ةزمين

 باشند.محلي مي زنان كارگر كشاورزي روستاي پهناب از مردم
كنند و او (سركارگر) مراجعه مي به كارفرما كشاورزان براي دسترسي به كارگران،

اياب و ذهاب  شوند.موعد مقرر كارگران حاضر مي دهد و درهاي الزم را انجام ميهماهنگي
 باشد. صاحب زمين مي ةكارگران نيز بر عهد

دهند ري كه زنان روستايي انجام ميپرداخت حقوق در روستاهاي ايران بسته به نوع كا
هنر و  شغل، بر اساس آموزش، در كشور انگلستان نيز«  اين در حالي است كه .متفاوت است

مزد بين هاي مختلفي از نرخ دستشود و جلوهجايگاه شغلي كه دارند حقوقشان حساب مي
 )Hoggart&cheng,2006(» نواحي مكاني كوچك ديده مي شود.

باشد كه به ان كارگر كشاورزي در روستاي پهناب به اين صورت ميت حقوق زنيوضع
تومان از آن را  1000نمايند كه همان روز دريافت مي تومان در 25000ازاي يك روز كار،

 نمايد.تومان دريافت مي 24000هر زن كارگر در يك روز  ،در واقع .بايد به سركارگر بپردازند
به اين معني كه بسته به  است.ساعت متغير  1-8ساعات كاري آنها در طول يك روز بين 

دهند، امكان دارد يك روز را كامل به كار كشاورزي بپردازند يا نوع و حجم كاري كه انجام مي
نظرات پاسخگويان نشان  ،همچنين به اين كار مشغول باشند. اينكه فقط چند ساعت از روز را

به اجبار به % 6/6باشند و از آنها به ميل خود به كار كشاورزي مشغول مي  %4/93دهد كه مي
زنان روستايي در رابطه با انتخاب شغل  ةپردازند. در روند تحقيق از انگيزاين كار مي
اساس  بر بندي شده است.) دسته2(ة هاي آنان در جدول شمارال شد كه پاسخؤكشاورزي س

از آنان براي كسب پول و درآمد بيشتر براي گذران زندگي اين  % 7/86هاي اين جدول داده
خوبي را براي  ةاز آنان اشاره كردند كه اميدوارند بتوانند آيند % 6/26شغل را انتخاب كردند و 
 ةدوست دارم كار كنم تا آيند« يكي از پاسخگويان اظهار نمود كه: فرزندان خود رقم زنند.

زو دارم نصيبشان شود و پيشرفت كنند و احساس كمبودي در روشني را كه براي فرزندانم آر
 .»خواهم مشكالتي كه خودم داشتم آنها نيز تجربه كنندنمي زندگي نداشته باشند.

از زنان كارگر مورد مطالعه اشاره داشتند كه به علت  % 20)،2هاي جدول(اساس داده بر
 ،همچنين ين شغل را انتخاب كردند.تمايلشان به دور شدن از محيط نامناسب و ناآرام منزل ا

از آنها معتقد بودند كه خواهان آرامشي هستند كه در اثر همنشيني با افرادي مانند  % 20
وقتي به همراه «:يكي از پاسخگويان اظهار داشت كه  ،خصوصدر اين شود،خود نصيبشان مي

را فراموش  كنم احساس خوبي دارم و مشكالتمسطح خود كار ميافرادي مانند و هم
معتقد بودند كه اعضاي خانواده و اطرافيانشان نظر مثبتي نسبت به كار  %3/13 .»كنممي

 %6/6كنند.كردن آنها دارند و همچنين ايستادگي آنها در مقابل مشكالتشان را تحسين مي
نيز به اين  %6/6نيز اظهار داشتند كه به علت عالقه به كار كشاورزي آن را انتخاب كردند و 
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مورد اشاره داشتند كه چون دوستانشان اين شغل را انتخاب كردند ما نيز به تبعيت از آنها و 
 پردازيم.همراه آنها به كشاورزي مي

 
 كشاورزي ةانگيزه براي كارگري زنان روستايي در زمين. 2جدول

 درصدفراواني انگيزهرديف
 %7/86 13 پول 1
% 6/26 4 رزندانروشن براي ف ةاميد به فراهم كردن آيند 2
 % 20 3 دور شدن از محيط نامناسب منزل 3
 % 20 3آرامش در اثر همنشيني با افرادي مشابه خود ايجاد 4
 % 20 3 عادت به كار كشاورزي 5
% 3/13 2 جلب نظر مثبت اطرافيان 6
 %6/6 1 عالقه به كار كشاورزي 7
 %6/6 1 به تبعيت از دوستان 8

 
اين مشكالت را  كنند،پنجه نرم مي با مشكالت متعددي دست و زنان كارگر كشاورزي

 مشكالت قبل از انتخاب شغل كارگري كشاورزي الف) بندي كرد:توان در دو دسته تقسيممي
 تواند علتي براي انتخاب اين شغل باشد).(اين مشكالت مي

 مشكالت بعد از انتخاب شغل كارگري كشاورزي  ب)
 هاي جدولبيان شده است. داده 4و  3الب جدول ق ترتيب درمشكالت دسته الف و ب به 

نيز مالك  %40از گروه مورد مطالعه مشكل مالي داشتند و  %7/86 دهد كهنشان مي )3(
يعني مشكل مالي دليلي است  ،باشنددو طرفه مي ةزمين نبودند اين دو مسئله داراي رابط

 مالكيت زمين دليلي است بر مشكل مالي، براي اينكه خانواده نتواند مالك زمين باشد و عدم
از موارد فوق اعتياد سرپرست خانواده  عنوان منبع درآمد باشد. بعدتواند بهزيرا زمين مي

به بيماري اعضاي خانواده  %6/26 نظر پاسخگويان را به خود اختصاص داده است. 3/33%
همسر و فرزندانم « د كهيكي از پاسخگويان در تشريح وضعيت خود بيان نمواشاره داشتند. 

اشاره  %20. »دارو و درمان آنها را تهيه نمايم ةبيمار هستند و من مجبورم كار كنم تا هزين
خواهند كه خودشان كنند و از آنها ميمين نميأداشتند كه همسرانشان آنها را از نظر مالي ت

همسرم « ظهار نموديكي از پاسخگويان ا ،خصوصدر اين مين كنند.أپول مورد نياز خود را ت
با پول كارگري  كند،مين نميأاز نظر مالي هيچ مشكلي ندارد اما نياز مالي من و فرزندانم را ت

 .»دو دخترم را به خانه بخت فرستادم و پسرم نيز ازدواج كرده است
 كه منظور از آن مشكالتي مانند طالق، مشكالت خانوادگي را مطرح نمودند، 3/13%

نداشتن مدرك تحصيلي در سطح باال را مانعي بر سر  %3/13باشد.و... ميمشاجرات خانوادگي 
 دانند.هاي مناسب ميراه انتخاب شغل

مين امكانات بهداشتي و رفاهي در منزل  و تكميل جهيزيه فرزند دختر و فوت أنياز به ت
 همسر از ديگر مواردي است كه پاسخگويان به آن اشاره كردند.
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 انتخاب شغل كارگري كشاورزي مشكالت قبل از .3جدول

 درصدفراواني مشكالترديف
% 7/86 13 مشكالت مالي 1
 %40 6 عدم مالكيت زمين 2
% 3/33 5 اعتياد سرپرست خانواده 3
% 6/26 4 بيماري اعضاي خانواده 4
 % 20 3 عدم تمكين مالي توسط همسر 5
% 3/13 2 مشكالت خانوادگي 6
% 3/13 2 نداشتن مدرك تحصيلي 7
 % 6/6 1مين امكانات بهداشتي و رفاهي در منزلأنياز به ت 8
 % 6/6 1 تكميل جهيزيه فرزند دختر 9
 % 6/6 1 فوت همسر 10

 

) بيانگر مشكالت بعد از انتخاب 4( ةگونه كه در مطالب فوق بيان شد جدول شمارهمان
ز زنان مورد مطالعه معتقد ا % 40دهد كه ها نشان ميداده باشد.شغل كارگري كشاورزي مي

نيز از فصلي  %40فرسا است و داري به همراه كشاورزي بسيار سخت و طاقتبودند كه خانه
و عدم  %6/26بودن شغل كشاورزي گاليه داشتند. خستگي پس از كار و مشكالت جسماني 

 از نظرات پاسخگويان را به خود اختصاص داده است. %6/26مادري نيز  ةانجام وظيف
هم بايد « يكي از پاسخگويان حجم كاري باالي خود را اينگونه توصيف كرد: ،چنينهم

از  داري را به درستي انجام دهم.خانه ةتوانم وظيفگاهي نمي داري كنم و هم كشاورزي،خانه
توانستم تر من يك مادر هستم و فرزندانم به من نياز دارند اما من ساعاتي را كه ميهمه مهم

دانم باشم را بايد براي كشاورزي صرف كنم. دوست داشتم وقت بيشتري را در كنار فرزن
 »توانستم صرف گذراندن با فرزندانم كنم.مي

عنوان قشر فقير و اظهار داشتند كه در جامعه به %20اساس مطالعات صورت گرفته  بر
ند كه براي اشاره كرد % 6/6 آيند و نسبت به آنها ديدگاه منفي وجود دارد.ضعيف به شمار مي

 -2همسرم « :براي نمونه يكي از پاسخگويان بيان داشتفرزندانشان امنيت وجود ندارد براي 
كنم پدرم زندگي مي ةمن به همراه فرزندانم در خان ماه است كه رفته و خبري از او نداريم، 3

شاورزي آالت كبه تصادف با ماشين %6/6 »و مجبورم فرزند كوچكم را با خود به سر كار ببرم.
خود  ةدر اثر تصادف با تراكتور يك كلي« گويد:مي 15 ةبراي مثال خانم شمار اشاره داشتند،

    »را از دست دادم.
 مشكالت بعد از انتخاب شغل كارگري كشاورزي .4جدول

 درصدفراواني مشكالترديف
 % 40 6 داري و كشاورزي)(خانه دو شغله بودن 1
 % 40 6 فصلي بودن كار كشاورزي 2
% 6/26 4خستگي پس از كار و مشكالت جسماني 3
% 6/26 4 مادري به درستي ةعدم انجام وظيف 4
 % 20 3 ديدگاه منفي در جامعه 5
 %6/6 1 عدم امنيت براي فرزند 6
 % 6/6 1 آالت كشاورزيتصادف با ماشين 7
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ول مختلف سال هاي مختلفي را كه توسط زنان كارگر روستايي در فصفعاليت )5(جدول  
برنج فعاليت  ءاز پاسخگويان براي نشا %3/93دهد. كه در فصل بهار شود را نشان ميانجام مي

در وجين شاليزار مشاركت  %80نيز در برداشت نخودفرنگي و  %7/66كنند و همچنين مي
تابستانه برنج براي كشت دوم برنج  ءبه فعاليت در نشا% 80داشتند. در فصل تابستان نيز 

 در برداشت فلفل، %3/13 كنند.وجين شاليزار فعاليت مي ةنيز در زمين % 80شاره كردند و ا
در  % 3/73دهند. براي درو برنج كار انجام مي % 7/66... مشاركت دارند و  بادنجان و گوجه،

نمايند. برنج كشت دوم را درو مي % 7/66پردازند و فصل پاييز به برداشت مركبات مي
نيز در  % 20سورتينگ مركبات و  % 20كند كه در فصل زمستان ول  بيان ميهاي جدداده

 كنند.گلخانه خيار كار مي
 هاي زنان كارگر كشاورز در فصول مختلففعاليت .5لجدو

 زمستان پاييز تابستان بهار 
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143/93برنج ءنشا1
% 

برداشت 
 فلفل،
 گوجه،

بادنجان و 
... 

23/13 
% 

برداشت
113/73مركبات

% 
سورتينگ 

320 مركبات
%

2
برداشت 
نخود 
 فرنگي

107/66
% 

 ءنشا
تابستانه 

برنج براي 
كشت دوم

1280%
درو برنج
كشت 

 دوم
107/66

% 

 گلخانه خيار
 (كاشت،
 داشت،

 برداشت)
320

%

وجين 3
وجين % 1280 شاليزار

      %1280 شاليزار

 107/66 درو برنج   4
%       

 
عنوان پركارترين فصل دهد كه فصل بهار و تابستان بههاي جدول  فوق نشان ميداده

تلزم  فراهم كردن فرصت اين مهم مس باشد.كارترين فصل ميكاري و پاييز و  زمستان كم
ها در اين آموزش ئةشغلي در فصول پاييز و زمستان براي پيشگيري از بيكاري فصلي و ارا

 فصول و نيز حمايت ويژه در فصول  بهار و تابستان از زنان روستايي است. 

 انتظارات زنان كارگر كشاورزي 
كردند اما راز رضايت مييشتر آنها ابب ال شد،ؤدر مورد انتظاراتشان س زاز زنان كشاور

هاي آموزشي در اري كالسزخواستار برگ %3/13دهد كههايي كه ارائه شد نشان مياسخپ
 باشند.خواستار خدماتي مانند بيمه و عيدي آخر سال و... مي% 6/6باشند و روستا مي
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 گيري بحث و نتيجه

اورزي انتظارات كمي اكثر زنان كارگر كش مشاهدات مستقيم محققان حاكي از اين است كه:
ت اياب و ذهاب آنها يوضع ،براي مثال هايشان محدود كردند.واقع خود را در داشته در .دارند

گيرد.) هاي باري صورت ميبا ماشين (رفت و برگشت معموالً باشد،در حد بسيار ضعيف مي
اين قشر  گونه اعتراضي ندارند.اما هيچ ،يك مورد منجر به فوت گزارش شده است ،همچنين

باشند و هيچ نهاد يا ارگاني از آنها اي برخوردار نميگونه حمايت و خدمات بيمهاز هيچ
ي توصيفي حاكي از آن بود كه بيشتر پاسخگويان داراي تحصيالت هايافته كند.حمايت نمي
اي آموزش فني و حرفه هاي سوادآموزي وبرگزاري كالس لذا، باشند.سواد ميابتدايي و بي

اي از مشكالتشان تواند گوشهاسب با شرايط بانوان روستايي مثل آموزش صنايع دستي ميمتن
دهد كه دانش زنان روستايي در هاي پژوهش پاپ زن و همكارانش نشان مييافته را حل كند.

هاي آموزشي افزايش يافته است و اين مسئله نيز صنايع روستايي پس از برگزاري دورهة زمين
پژوهش حاضر بيانگر اين  اي بوده است.حرفهو هاي آموزش فني شي برنامهحاكي از اثربخ

كمتر  ،باشندهايي كه مالك زمين و داراي درآمد باال ميباشد كه زنان در خانوادهموضوع مي
 پردازند و در نتيجه كمتر با مشكالت حاصل از آن رو به رو خواهند شد،به كشاورزي مي

اي كه بيان گونهدادورخاني نيز با اين موضوع همخواني دارد بههاي حاصل از مطالعات يافته
دامداري و پرورش  زنان در خانواده پردرآمد درگيري كمتري در انجام امور زراعت، كند،مي

 اند.طيور داشته
دهد كه هدف زنان كارگر روستايي از انتخاب اين شغل بيشتر براي ها نشان مييافته

وضعيت بحراني اين افراد است كه از  ةدهنداشد كه اين امر نشانبمين نياز ماليشان ميأت
 پردازند.اند و به ناچار به كار كشاورزي ميمين نيازهاي اوليه خود نيز درماندهأت

 پيشنهاد
منظور رفع مشكالت زنان كارگر روستايي پيشنهادات آمده تحقيق بهدستهبا توجه به نتايج ب

 تواند راهگشا باشد.زير مي
اي با فني و حرفه ةتعاون و ادار ةمانند ادارات ترويجي و ادارگر نهادهاي آموزشي مختلف ا �

شـده بيشـتر نماينـد و در روسـتا     توجه خود را به اين قشـر فرامـوش   همكاري همديگر
هاي آموزشي تشكيل دهند كه  با روحيه و وضعيت فيزيكي آنها سـازگار باشـد و   كالس

فرسـاي  يگر اين افراد مشـكالت ناشـي از شـغل طاقـت    د ،مناسبي را آموزش دهد ةحرف
روسـتايي بسـيار    ةتوانند در اقتصاد جامعكشاورزي را به جان نخواهند خريد و حتي مي

 ثيرگذار خواهند بود.أت
شود كه شرايطي فراهم شود تا اين افراد نيز بتوانند از خدمات پيشنهاد مي ،همچنين �

 .دار شوندها برخوردولتي مثل بيمه و ساير حمايت
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آموزي بر شناختي اثرات مهارتجامعه ةبررسي مطالع
 اشتغال زنان

 1سيدعلي مظلومي
 2حميدرضا خانپور

 چكيده 
هر اجتماع را  ةاز پيكرميشوند كه نيزنان ركن اساسي جامعه و خانواده محسوب مي

نهد و ميدهند. گرايش زن به سوي اشتغال بيش از همه به خانواده اثر ميتشكيل 
سازد و اين امر همواره مورد توجه ميشوهر و فرزندان را دگرگون  روابط زن و

 قرارگرفته ،اندشناسي بررسي نمودهنظراني كه اشتغال زن را از ديدگاه جامعهصاحب
 -اقتصادي ةهاي توسعترين شاخصيكي از عمده ،جامعه است. اشتغال زنان در

آموزي همراه بوده ن با مهارتاشتغال زنا ،گمانآيد. بياجتماعي جوامع به حساب مي
 ةتجرب ةكه از ديرباز مورد توجه عموم قرار گرفته و كسب تخصص و مهارت به مثاب

موضوعي است كه  ،آفرينزا و درآمدحال اشتغالمند و در عينمفيد و بهره
گاه از رونق و اهميت باز نمانده است. در شرايط كنوني بخش هاي آن هيچضرورت

هاي كافي براي انجام از جمعيت فعال كشور فاقد مهارت و تخصصاي قابل مالحظه
تر مهارت كافي اي از شاغلين از صالحيت شغلي و يا به تعبير دقيقكار بوده و يا پاره

ها از نظر سطح ها و مهارتشده برخوردار نيستند و در بازار كار، حرفهو استاندارد
ارآمد نيستند. پس با كارآيي و هاي فني و تجربه مطلوب و كمهارت و اندوخته

اي مبتني به كاربرد صحيح و مؤثر منابع اثربخشي هر جامعه تا حد قابل مالحظه
توان سطح دانش و تخصص افراد را باال برد تا هاي مهارتي ميانساني دارد و با آموزش

حاضر با  ةمقال ةهاي مؤثري در جهت توسعه و اشتغال برداشت. مطالعبتوان گام
شناختي اثرات جامعه ةاي و با هدف بررسي مطالعاده از روش كتابخانهاستف

تحليلي بوده و در آخر  -آموزي بر اشتغال زنان است و روش تحقيق توصيفيمهارت
 شود.گيري از مباحث پرداخته ميبه نتيجه

 
 آموزي.  اشتغال زنان، كيفيت آموزش، مهارت :يكليد واژگان

 
 

                                                                                                                
                                                    ،اي آذربايجان غربيش فني و حرفهكل آموز ةشناسي، ادار. كارشناسي ارشد جامعه1

Email:mazloumi.seyedali@yahoo.com                                                                                                       
 .اي استان تهران. مديركل آموزش فني و حرفه2
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 مقدمه 
 ةيك تجرب ةديرباز مورد توجه عموم بوده و كسب تخصص و مهارت به مثاب آموزي ازمهارت 

هاي آن آفرين، موضوعي است كه ضرورتآمدزا و درمند و در عين حال اشتغالمفيد و بهره
اي از جمعيت گاه از رونق و اهميت بازنمانده است. در شرايط كنوني بخش قابل مالحظههيچ

اي از شاغلين از هاي كافي براي انجام كار بوده و يا پارهفعال كشور فاقد مهارت و تخصص
شده برخوردار نيستند و از تر تخصص كافي و استانداردصالحيت شغلي و يا به تعبير دقيق

هاي جديد است. كارگيري مهارتههاي بهاي كليدي براي فراگيران، شناسايي فرصتچالش
هاي جديدشان را در اشت كه فراگيران، مهارتتوان اطمينان داينكه چگونه مي ،اساسي ةنكت

كار خواهند گرفت؟ ضرورت پرداختن به اين موضوعات و بسياري از حال حاضر و در آينده به
معموالً آنها را جزء  ،هاي آموزشياندركاران نظامموضوعات مشابه، آنقدر مهم است كه دست

ط به آن را بدون هيچ توجهي به هاي مربوكنند و هزينهات زندگي اجتماعي تلقي مييبديه
نمايند و نزديك و يا دور تقبل و پرداخت مي ةبازدهي اقتصادي و اجتماعي آن در آيند

اي ديدهيافته و آموزشاي مركب از نيروي انساني پرورشانتظارشان بر آن است كه جامعه
دگاه ال و اثربخش جهت گذراندن زندگي اجتماعي است. از ديچنين محيطي ايدهاين

اي است كه در واقع زن با كار و فعاليت اشتغال زنان از مسائل مهم هر جامعه ،شناختيجامعه
چرا كه زن در ازاء دريافت وجه  .يابداجتماعي، قدرت خالقيت، كارايي و استقالل بيشتري مي

آموزي و تعامل حاصل از فعاليت اجتماعي و همچنين تبادل اطالعات علم و آگاهي و مهارت
تواند در برابر مشكالت اقتصادي و  يابد و بهتر ميتماعي، استقالل عمل بيشتري مياج

تر دموكراتيك هگيري و مداخله نمايد و با اشتغال زنان ساخت خانواداجتماعي تصميم
هاي اخير با تغييرات اجتماعي، سياسي و ). در سال141: 1381شود. (منصورنژاد، مي

 ،ور، گرايش ورود به بازار كار تغيير يافته است. بنابراينگرفته در سطح كشفرهنگي صورت
اين روند در آينده ميزان ورود زنان به بازار كار و افزايش مشاركت زنان  ةرود با ارائانتظار مي
هاي ميان زنان و هاي اقتصادي افزايش يافته و تفاوتخصوصاً در عرصه ،هاي مختلفدر عرصه

نظام آموزشي يكي از  ،ناسبي تغيير يابد. با اين وصفمردان در اين حوزه به نحو مت
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع بشري است كه اهميت نظام ترين زيرنظامپيچيده

ريزي آموزشي را ايجاب آموزشي و ضرورت افزايش هرچه بيشتر كارايي آن پرداختن به برنامه
هاي آن از ها و كاستيايي نارساييكند. انجام اين امر مستلزم تشخيص مسائل، شناسمي

اي طريق انجام تحقيقات آموزشي است و در انجام اين مهم سازمان آموزش فني و حرفه
وظايف سنگيني را برعهده دارد. اين وظايف نه فقط شامل پرورش نيروي انساني  كشور

 متخصص در نظام آموزش مهارتي در راستاي نيازهاي نظام آموزشي است، بلكه انجام
خدمات مشورتي  ةهاي آموزشي مرتبط با مسائل و تنگناهاي نظام يادشده و نيز عرضپژوهش

هاي نظام مهارتي صرف گيرد. با تغيير نگرش در آموزشبه نظام آموزشي را نيز در بر مي
ها شده و جهت اين تواند موجب ارتقاء و اثربخشي اين آموزشهاي كارآفريني ميآموزش
غال از طريق سيستم مزدبگيري به سمت خوداشتغالي و كارآفريني سوق ها را از اشتآموزش

ايجاد شرايط الزم براي كسب و دانش و  ،هاي مهارتيدهد. در حال حاضر هدف اصلي آموزش
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باشد. منظور احراز شغل و يا ارتقاء مهارت ميايجاد نگرش و پرورش مهارت نيروي انساني به

اي بستگي به كاربرد صحيح و ه تا حد قابل مالحظهكارايي و اثربخشي هر جامع ،همچنين
توان سطح دانش و تخصص افراد را باال برد تا بتوان ثر منابع انساني دارد و با آموزش ميؤم

 ثري در جهت توسعه و اشتغال زنان برداشت.ؤهاي مگام

 شناختي اشتغال زناننگاهي به رويكرد جامعه
هر اجتماع را تشكيل  ةشوند كه نيمي از پيكرب ميركن اساس جامعه و خانواده محسو ،زنان
مشاركت مردم در امور  ةپردازان تأكيد زيادي بر مقولدهند. امروزه دانشمندان و نظريهمي

هاي عنوان پايهتا جايي كه مشاركت مردم و شهروندان در بسياري از جوامع به ،مختلف دارند
ها توجه به نقش مردم و مشاركت گذاريتها و سياسريزيشوند و برنامهتوسعه محسوب مي

افزون زنان شاغل اندك اندك سبب شهروندان ميسر نيست و به مرور زمان مشاركت روز
برد. تغيير ميو نگرش سنتي به كار خارج از خانه را از ميان  همقبوليت عرفي زنان شاغل شد

را بيش از پيش  نگرش اجتماعي و به دنبال آن رفع تبعيضات قانوني حضور زنان شاغل
 .سازدميپذير امكان

شناسي به لزوم كار براي هاي نوين جامعهدهد كه در ديدگاهمتون و منابع علمي نشان مي
هاي اجتماعي، اقتصادي كيد دارد و افكار مبتني بر ناتواني زنان در عرصهأافراد جامعه ت ةهم

اين نظريات تعارض  .داندنان ميرا بازتاب فرهنگ جامعه و تأثيرات آن در انزواي اجتماعي ز
ثر در عدم موفقيت و يا تضعيف توانايي آنان ؤعاملي م ،نقش جنسيتي را در اشتغال زنان

آثار و نتايج اشتغال زنان صورت گرفته حاكي از آن است كه  ةشمارد. پژوهشي كه درباربرمي
شود. ي انجام ميهاي متفاوتدر اشتغال زنان در قشرها و طبقات مختلف اجتماعي، انگيزه

هاي اجتماعي مختلف بدان روي آورده، يا به عبارتي نوع مشاغلي كه زنان در گروه ،همچنين
 ). 71: 1371دانش، امكان دسترسي به آن را دارند با هم متفاوت است. (

ها و دانش توليدي دانسته شده اي از مهارتانساني ذخيره ةدر فرهنگ اقتصادي، سرماي
گذاري در نيروي انساني كه مبتني بر ارتقاء متبلور است و بازدهي سرمايه است كه در مردم

گيري اقتصادي است و هم هاي انسان و افزايش كارايي در تصميمها و قدرت دريافتمهارت
مبتني بر بازار مطرح هاي اقتصادي غيرهاي اقتصادي مبتني بر بازار كار و هم در نظامدر نظام

انساني مورد  ةرسمي در خدمت ارتقاء سطح سرمايهاي غيرآموزش ترتيببدين .باشدمي
وري نيروي كار از گيرد و هر نوع اقدام و تالش و نهادي موجب افزايش بهرهتفسير قرار مي

صورتي متفاوت براي زنان و مردان  ،آموزش ،طريق باال بردن نيروي انساني است. در واقع
اي به آزادي هاي آموزشي ضربهد زن به فرصتپي خواهد داشت. ليكن دستيابي محدودر

طبيعي آن پيدايي ة سازد كه نتيجواقعي او در برخورداري از مواهب اجتماعي وارد مي
توجهي به زنان از ديدگاه نيروي اي دوگانه در درون مرزهاي ايران خواهد بود. بيجامعه
الندگي جامعه است. (علويان، رشد و ب ةبه هدر رفتن و يا ضايع كردن امكانات بالقو ،انساني
1381 :25.( 

امروز با توجه به وسعت و تنوع مشاغل، چگونگي انتخاب و ورود به آنها اهميت  ةدر جامع
مشاغل در تعيين منزلت درآمد و سبك زندگي صاحبان آنها اثر  ،يافته است و از سوي ديگر
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ها ضرورت ها و مهارترفهآموزش و يادگيري ح ،با تخصصي شدن مشاغل ،روگذارد. از اينمي
هاي مهارتي بازدهي سريع و مبتني بودن آن بر تأمين نيازهاي بازار كار به يافته است. آموزش

اي اجتماعي به گونه ةهاي سطوح مياني اشتغال است كه الگوي توسعها و تخصصمهارت
 خواهد يافت.پايدار بدون مشاركت زنان تحقق ن ةبرجسته بر اين حقيقت تأكيد دارد كه توسع

ارتقاء و بهبود كيفيت آموزش در هر جامعه، هدف متعالي هر نظام آموزشي  ،بنابراين
است. دست نيافتن به اين هدف باعث به هدر رفتن منابع اقتصادي، زوال اعتماد به نفس و 

 شود.تزلزل شخصيت فردي و اجتماعي فراگيران مي

 ماهيت و نقش آموزش در اشتغال زنان
ريزي آموزشي چه بيشتر كارايي پرداختن به برنامهآموزشي و ضرورت افزايش هرت نظام اهمي

مهم و اساسي در مورد اثربخشي آموزش آن است كه قبل از آنكه  ةكند و نكترا ايجاب مي
بايست در پي انجام صحيح فرايند آموزش گيري اهداف باشيم، مياندازه ةبررسي نحو ددرصد

مرحله از اين فرايند باشيم. دستيابي به وضع مطلوب در هر  و اطمينان از تحقق آن در هر
هاي زمينه ةنظام آموزشي، اعم از خرد يا كالن، مستلزم تحقيق و ارزيابي آموزشي دربار

عمل آيد و مديريت آموزشي اعمال شود. آموزشي به ةريزي توسعانجام پذيرد و برنامه همربوط
، هاي آموزشيخوردي جهت بهبود فعاليتعنوان بازبهكار گرفتن ارزيابي آموزش به ،بنابراين

هدف متعالي هر نظام آموزشي است  ،نسبتاً جديدي است و ارتقاء و بهبود كيفيت آموزش امر
 گيرد.كه مورد توجه جدي قرار مي

موفقيت آنها در دستيابي به  ةها، قضاوت دربارهاي آموزشي و كارآموزيسنجش برنامه
هايي است شده و مشخص كردن نيازهاي آموزشي از جمله فعاليتتعيينهاي ها و هدفآرمان

هاي بخش تحليل«پذيرد. اين فرايند كه با عنوان اي انجام ميكه طي فرايند تحليل ويژه
هاي آماري با استفاده از داده ،شناخته شده است، از يك سو» منابع انساني ةآموزش و توسع

اي يد و منسجم، به استقرار و تكميل نظام آموزشي وسيلههاي آماري جدموجود و توليد داده
ها در بخش آموزش است. گيريها و تصميمگذارياست سودمند و ضروري براي سياست

 )17: 1390(مشايخ، 
هاي مهارتي در غالب كشورهاي جهان دگرگون شده است امروزه نقش آموزش ،همچنين

بايد مبتني هاي سريع جامعه، انطباق با تحولمنظور كه هر نوع تحول بنيادي در سازمان به
توان نيازها، امكانات و اي ميريزي آن هم از نوع استراتژيك باشد. طي چنين برنامهبر برنامه

هاي دارنده را مشخص نمود و راهبرنده و بازهاي محيط را شناخت و عوامل پيشقابليت
برنده را مورد تحليل قرار داده و با رشد پيش گيري از عواملبرخورد با عوامل بازدارنده و بهره

ها، تحول افزون آگاهي، افزايش نيازها و انتظارهاي افراد و گروهسريع جمعيت، افزايش روز
اشتغال و تأمين شغلي، رفاه  ةهاي مورد نياز جامعه، مسئلها و تخصصبنيادي در مهارت

ملي، همه و همه  ةهاي توسعرنامهاجتماعي و تأمين اعتبارهاي الزم جهت تحقق اهداف و ب
اي كشور را در شرايطي قرار داده كه اهداف و رسالت و ساختار و نظام آموزش فني و حرفه

جامعه منطبق نمايد. در اين رابطه  ةعملكرد خود را با شرايط متحول كنوني و نيازهاي آيند
هاي تحقق سد، زمينهوظايف و كاركردهاي مذكور اگر به نحو مناسب و مطلوبي به انجام بر



 ...آموزي بر اشتغال اثرات مهارتشناختي جامعه ةمطالعبررسي                  
    

 

236 
آورد. الگوي ارزشيابي، اعتبارسنجي و كشور را فراهم مي ةجانبهمه ةهاي توسعسياست

تضمين كيفيت در نظام آموزش مكانيسمي است كه با استفاده از آن وضعيت آموزش، 
هاي ي و كيفي مشخص و بر اساس آن توصيهپژوهش و انجام تحقيقات علمي از نظر كم

 ،منظور حفظ و بهبود كيفيتآيد و با استفاده از الگوي ارزيابي دروني بهعمل مياصالحي به
ارزشيابي و  ،شود. همچنينمنجر به ارزيابي بيروني به جهت تضمين كيفيت استفاده مي

بهبود مستمر كيفيت به علت نقش و اهميت روزافزون آنها در تدارك نيروي انساني در 
ناپذير دارد. و هر موقعيت آموزشي از سه عامل نابسطوح مختلف آموزشي ضرورتي اجت

هاي آموزشي، شرايط آموزشي و نتايج آموزشي شكل گرفته است. شامل روش ،متغير
). در ماهيت مفهوم آموزش در نظام مهارتي بايد به اين نكته توجه كرد 14: 1389(فردانش، 

آموزش و تدريس دارد. آموزي معنايي بسيار محدودتر نسبت به پرورش، كه مفهوم حرفه
افراد يا رشد شخصيت آنان  ةجانبشكوفا ساختن استعدادهاي همه ،هدف آن بر خالف پرورش

هاي مورد نياز به كار آموزان براي انجام شغل يا دادن فنون و مهارت ،نيست، بلكه منظور
اض و اي كه هدف آن برآوردن اغرحرفه هاي فني ومانند انواع آموزش ،اي معين استحرفه

شود، بلكه منظور هاي آموزش و تدريس نميجنبهاهداف كلي پرورش نيست و شامل همه
گسترش نگرش، دانش، مهارت و الگوهاي رفتاري موردنياز يك فرد براي انجام عملكرد 

 -آموزي يك فرايند ياددهيحرفه ،مناسب در يك وظيفه يا شغل معين است. در واقع
اي معين است. كردن افراد براي حرفهش صرفاً آمادهمدت است كه هدفيادگيري كوتاه

 )12: 1390(شعباني، 
بلكه جزو  وظايف سازماني و نوعي  ،سازماني ةهزين ةما بايد آموزش را نه به مثاب

تواند ارزشمندي خود را فعاليت آموزشي تنها زماني مي ةگذاري تلقي كنيم و يك برنامسرمايه
ان معتبري در مورد تأثير آموزش بر بهبود رفتار و عملكرد توجيه كند كه شواهد قابل اطمين

هاي مهمي از آموزش و كند. اين امر به جنبهفراگيران و بالطبع منافع سازماني عرضه
 .شودعنوان اثربخشي آموزش ياد ميارزشيابي آموزش اشاره دارد كه معموالً از آن به

آموزش، ارتقاء كيفيت  ةتعيين بازدهاي آموزشي در تعيين اثربخشي برنامه ،طوركليبه
در ماهيت و نقش آموزش در اشتغال زنان به دو رويكرد اساسي و  ،آموزش مطرح است. لذا

 توان اشاره كرد.مهم مي

 اثربخشي آموزش .الف
ها ضمن تطبيق با شرايط پيچيده بتوانند در اثربخشي آموزشي شرايطي الزم است تا سازمان

هاي خود را در جهت موفقيت حركت دهند. به نمايند و سازمان با تغييرات برخورد منطقي
هاي كاربردي، ثر در اثربخشي آموزشؤعوامل م ةمنظور بررسي و مطالعهمين علت و به

ها، تحليل نيازهاي آموزشي، ارزيابي، سازي بستر اجراي آموزش در سازمانچگونگي آماده
ها نياز به شي و كارآمدي آنها در سازمانپايش و بهبود فرآيند آموزش، براي افزايش اثربخ

 طلبد.بررسي بيشتري مي
در آغاز فرايند ارزشيابي اثربخش آموزش اين نكته بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد 

در پاسخ  ،آموزش است يا خير؟ لذا ةكه آيا بهترين راه حل مسائل عملكردي در سازمان ارائ
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صورت اگر اينرا طراحي، اجرا و ارزشيابي كرد و در غير هاي آموزشبايد گفت كه بايد برنامه
 بايد نسبت به آنها توجه نشان داد. ،منابع انساني باشد ةنياز به ساير مالحظات توسع

كيفيت آموزش به بهبود مستمر عملكرد فرايندها و عمليات آموزشي اشاره دارد.  ءارتقا
ها و هاي آموزشي، بايد دادها و فعاليتبراي بهسازي مداوم عملكرد با نتايج فراگرده ،لذا

صورت بازخورد و هاي آموزشي را بهاطالعات مربوط به كارايي و اثرات بيروني و دروني برنامه
اطالعات اكتسابي در  :خورد عبارتست از، بازعمليات آموزشي وارد ساخت. در واقع ةدر چرخ

ثرات آنها، كه از طريق هاي آموزشي و اها و برونداد سيستمخصوص وضعيت فعاليت
از طريق سنجش اثربخشي آموزش  ،گردد. بدين ترتيبهاي رسمي و نظامدار حاصل ميتالش

ها را تشخيص داده و اطالعات و شناخت الزم را براي توان نقاط قوت و ضعف برنامهمي
مهم و اساسي در مورد اثربخشي آموزشي  ةتر كسب كرد. نكتهايي با كيفيتطراحي برنامه

بايست در پي مي ،گيري اهداف باشيماندازه  ةاين است كه قبل از آنكه در صد بررسي نحو
انجام صحيح فرايند آموزشي و اطمينان از تحقق آن در هر مرحله از اين فرايند باشيم. 

بايست در طول فرايند آموزش ايجاد و تضمين گردد و در اثربخشي و كيفيت آموزشي مي
گيري ي اطمينان از صحت اقدامات و تحقق اهداف مورد بررسي و اندازهپايان اين فرايند برا

 قرار گيرد.
هاي در كيفيت اثربخشي آموزش بايد گفت كه كيفيت عالوه بر داشتن ويژگي ،همچنين

باشد. البته به اين معنا كه كيفيت قابليت عيني و قابل مشاهده داراي بار ارزشي نيز مي
هاي سازمان ديد ريزيكه اگر ما در برنامهن را ندارد. چراتبديل به كميت و عملياتي شد
توانيم راهبردهاي مي ،ها و اهداف سازمان را داشته باشيمروشن و مشخصي از مأموريت

روشني براي عمليات اجرايي ارائه دهيم كه بخش مهمي از كار تضمين كيفيت انجام گرفته 
آموزشي بستگي به عوامل  ةك دوراست و بايد توجه داشت كه تعيين ميزان كيفيت ي

هاي مختلفي از جمله فرهنگ سازمان، تجارب قبلي فراگيران و مرتبط بودن با فعاليت
آنچه در  ةعيني قابل مشاهد ةيعني ارائ ،آموزش ةتخصصي دارد. تضمين كيفيت در حوز

داراي  هاي آموزشيبيني شده است. ارزيابي كيفيت برنامهريزي راهبردي سازمان پيشبرنامه
كيفيت نظام  ،گيرد. بنابراينهاي خاصي است كه كليات نظام آموزشي را دربر ميجنبه

نظام آموزشي ارزيابي كرد كه عناصر  ةدهندتوان بر مبناي عوامل تشكيلآموزشي را مي
آموزشي عبارتند از، دروندادها، فرايند، محصول، برونداد و پيامد كه براساس عناصر نظام 

 ان كيفيت و اثربخشي آموزشي را بيان كرد.توآموزشي مي

 ارزشيابي كيفيت آموزش .ب
ريزي آموزشي است كه انجام صحيح آن اطالعات ترين مراحل برنامهيكي از مهم ،ارزشيابي

گذارد هاي آموزشي را در اختيار ميريزي و اجراي برنامهچگونگي طرح ةبسيار مفيدي را دربار
دهد. ارزشيابي آموزش دست ميهملكرد آموزشي مراكز بو مبناي مفيدي جهت ارزيابي ع

هاي مورد نياز براي تعيين اثربخشي آموزش است و اثربخشي فوايدي آوري ستادهفرايند جمع
كنند. فوايد آموزش براي فراگيران شامل است كه سازمان و فراگيران از آموزش دريافت مي

تواند شامل كاهش ضايعات، كاهش ييادگيري مهارت يا رفتارهاي جديد براي سازمان م
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عيب، افزايش ضريب ايمني در محيط كار و رضايت مشتري باشد و دليل ارزشيابي آموزشي 

گيرد گذاري در آموزش در حال افزايش است مورد بررسي قرار ميبايد توجه به اينكه سرمايه
اند. تا فوايد و ردهعنوان استراتژي جهت موفقيت خود انتخاب كآموزش را به ،و از سوي ديگر

مهم آموزش در توليد محصول و خدمات آن سازمان يا  ةكنندنتايج آموزش را ارزيابي
 واحدهاي توليد مشخص گردد.

ارزشيابي آموزشي فرايند سنجش ميزان تحقق اهداف از قبل  ،به نظر رالف تايلر
ان سه عنصر مشترك توتعاريف ارزشيابي به مفهوم علمي آن مي ةباشد. در كليشده ميتعيين

ميزان  ةدر قضاوت ارزشي دربار» ها و اطالعاتآوري دادهفرايند منظم، هدفدار جمع«
مطلوبيت موضوع مورد ارزشيابي و اقدام و عمل مرتبط بر نتايج ارزشيابي را مشاهده كرد. 

شده از ارزشيابي آموزشي، هدف اصلي و ). همسو با تعريف ارائه20-19: 1384(محمدي، 
 ةمورد ارزشيابي دانست. مسئل ةارزش پديد ةتوان قضاوت كردن درباراي ارزشيابي را ميپايه

هاي آموزشي است كه توسط اصلي در رويكرد ارزشيابي، كسب اطالعات مربوط به فرآورده
هاي آموزشي نظاير اينها هاي درسي مختلف فرآوردهكنندگان آموزشي از ميان برنامهمصرف

 ).69: 1375گيرند. (سيف، اده قرار ميانتخاب و مورد استف
ترين امر در كنترل و ارزيابي كيفيت آموزش، داشتن يك ديدگاه مشترك از ابتدايي
هاي خاصي است كه كليات هاي آموزشي داراي جنبهباشد. ارزيابي كيفيت برنامهكيفيت مي

ز: نيازسنجي آموزشي، ها عبارتند اترين اين جنبهگيرد. برخي از مهمنظام آموزشي را دربرمي
بازخورد،  ةهاي آموزشي، مديريت آموزشي، ارائارزشيابي تشخيصي، پشتيباني از فعاليت

هاي برداري از آموختهآموختگان در بهرهمستندات و اطالعات مورد نياز مهارت ةتدريس و ارائ
 ثر است كه نياز به ساختارهايؤخود، فرايند آموزشي كه در كنترل كيفيت آموزش م

انعطاف آموزشي، نياز به اهميت بخشيدن به هويت آموزش و ايجاد فرهنگ آموزش و نياز قابل
باشد. هاي ارزيابي ميكيفيت و اثربخشي آموزشي از بهترين داليل توجه به شاخص ءبه ارتقا

تحليل آنهاست.  ها، تنظيم و تلخيص وپس منظور از روش ارزيابي، چگونگي گردآوري داده
شود و دست آمده تلفيق و تفسير ميهروش ارزيابي به اجرا درآمد، اطالعات بپس از آنكه 

آوردن اطالعات مورد نياز براي ارزيابي تشخيص يا تكويني باشد چنانچه در ارزيابي فراهم
 ).145: 1379كار برد. (بازرگان، ي و كيفي  را بههاي كمتوان يكي از روشمي

زش بايد گفت كه بايد بروندادها و پيامدها ارزيابي شوند در ارزيابي كارايي و اثربخشي آمو
جمله عوامل درونداد است از هاي عوامل برونداد كه همان فضا و تسهيالت آموزشي و ويژگي

 شود.كه در ارزيابي اثربخشي به آن توجه مي

 گيري بحث و نتيجه
زنان بايد گفت كه از ايجاد اشتغال  ةاي در زمينهاي فني و حرفهبا توجه به اهميت آموزش

اي عام و فراگير گرديده است. اين امر اشتغال زنان اكنون پديده ،شناختيديدگاه جامعه
كند كه در اين راستا با هدف نياز به تشخيص ريزي صحيح آموزشي را ايجاب ميبرنامه

اده از از طريق انجام تحقيقات آموزشي با استف ،هاي آنها و كاستيمسائل، شناسايي نارسائي
توان به هدف متعالي نظام دو شاخص مهم يعني اثربخشي و ارزشيابي كيفيت آموزش مي
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هاي مهارتي بتوانند به راحتي در آموزش دست يافت كه فراگيران پس از طي كردن آموزش
اي كارايي و اثربخشي هر جامعه تا حد قابل مالحظه ،كار گردند. همچنين جامعه جذب بازار

توان سطح دانش و تخصص ثر منابع انساني دارد و با آموزش ميؤد صحيح و مبستگي به كاربر
 ثرتري در جهت توسعه و اشتغال زنان برداشت.ؤهاي مافراد را باال برد تا بتوان گام

  منابع 
. رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاء مستمر كيفيت 1379بازرگان، عباس و همكاران،  
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اي عزت نفس و خودكارآمدي در زنان بررسي مقايسه
  شاغل و غيرشاغل
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 3سميه دشتبان زاده

 چكيده 
در سال هاي اخير، روند ورود زنان به بازار كار رو به افزايش بوده است و اين پديده 

ده است. بر خالف رويكرد فرصت ها و چالش هاي زيادي را براي زنان ايجاد كر
جنسيتي نقش، كه كار و شغل براي مردان و مسئوليت خانه داري و فرزند پروري 
براي زنان است، امروزه فرصت هاي شغلي به مردان محدود نمي شود و زنان نيز 
بخش مهمي از نيروي كار را تشكيل مي دهند. اشتغال زنان از سويي مي تواند 

هاي جديد شود و از سوي ديگر مي تواند باعث  باعث كسب ارزشها و برداشت
دشواري در هماهنگي نقش هاي سنتي و جديد شود. به دليل اهميت اشتغال زنان 
هدف پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه عزت نفس و خودكارآمدي زنان شاغل و 
غير شاغل شهرستان كاشان بود. در اين پژوهش كه از نوع زمينه يابي است براي 

طالعات از پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه احساس جمع آوري ا
زن  80خودكارآمدي شرر استفاده گرديده است. نمونه آماري اين پژوهش شامل 

زن غير شاغل شهرستان كاشان بود كه به صورت تصادفي انتخاب  80شاغل و 
شدند. نتايج داده ها نشان داد بين عزت نفس زنان شاغل و غير شاغل تفاوت 
معني داري وجود دارد. همچنين معلوم گرديد كه بين خودكارآمدي زنان شاغل و 
غير شاغل تفاوت معني دراي وجود دارد. به عبارت ديگر، زنان شاغل عزت نفس و 

 خودكارآمدي باالتري نسبت به زنان غير شاغل دارند. 
 
 

 : عزت نفس، خودكارآمدي، زنان شاغل، زنان غير شاغل.يكليد واژگان
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 دمهمق
ها از زندگي، درآمد بيشتر هاي گذشته مشكالت اقتصادي و تغيير در انتظارات خانوادهاز دهه

ضروري ساخته است. امروزه در اغلب كشورها سبك زندگي از  هرا براي بقاي خانواد
اي كه گونههاي با دو نفر شاغل تغيير كرده بهآور به سمت خانوادههاي با يك نانخانواده

 ).1991، 1( شلتون دهندها را تشكيل مير دو شاغل، تعداد زيادي از زوجهاي هزوج
ميزان مشاركت زنان در نيروي كار در سراسر جهان در حال افزايش است. سهم زنان از 

 افزايش يافته است. 1996درصد در سال  41به 1970درصد در سال 38نيروي كار جهان از 
 ).1997، 2(لو

زنان در بيرون از خانه باعث تقويت حس اعتماد به نفس و  افزونامروزه مشاركت روز
گيري و برخورد مناسب با رويدادها و حوادث زندگي و اثر مطلوب بر استقالل قدرت تصميم

روابط خانوادگي شده است. در واقع زن با كار و فعاليت اجتماعي قدرت خالقيت، كارايي و 
 ).2005(نيك صالحي،   يابداستقالل بيشتري مي

سازد، بلكه زنان هاي زنان را كم رنگ نميبايد گفت كه ايفاي نقش شغلي، ديگر نقش    
با افزايش ساعات « 3هارت من ةباره، به گفتاغلب ناگزيراند آن كارها را نيز انجام دهند. در اين

شود، اما در كل، به كار خارج از خانه زنان، هر چند كاهشي در ساعات كارهاي منزل ديده مي
انجامد. مرداني كه همسرانشان شاغل هستند، فزايش مجموع ساعات كار هفتگي زنان ميا

دار است، كمك بيشتري در كارهاي خانه ارائه نسبت به مرداني كه همسرانشان خانه
 ». دهندنمي
دهد كه اگر نگوييم زنان شاغل مادران بهتري هستند، ها همچنين نشان ميپژوهش     

مادري را براي انجام كارهاي خانه فراموش  ةيم كه زنان شاغل وظيفدست كم بايد بپذير
 ).1380(اعزازي،  كنند و حتي بر آنها مادري بر كارهاي ديگر برتري داردنمي
هر چند كه تصور بر اين است كه در صورتي كه مادر كار كند فرزندش دچار نارحتي      
خصوص در دختران هدر و كودك بدهد كه اشتغال مادر در ماشود، شواهد نشان ميمي

طور متوسط گذارد. مادران شاغل معموالً رضايت بيشتري از خود دارند و بهتأثيرات مثبت مي
دهند. (ماسن و همكاران، مادران غير شاغل به فرزندانشان محبت و توجه نشان مي ةبه انداز
1380.( 

، لقايسه با دختران غير شاغارزيابي هافمن نشان داد كه دختران مادران شاغل در م     
تري دارند. اشتغال مادر شغلي روشن ةاعتماد به نفس بيشتر، نمرات درسي بهتر و آيند

تواند از رهگذر افزايش درآمد خانواده موجب عزت نفس باالتر مادر، تمايز اندك بين مي
 ةآيند هاي زن و مرد و ايجاد يك الگوي مثبت به سود پسران و دخترانشان در زندگيتنش

وري بيشتر از منابع مادي و ، بهرههسطح بهداشت خانواد ءارتقا ).1989، 4(هافمن آنها باشد
اعتماد به نفس در  ةمعنوي خانواده، افزايش توان مديريتي زن در خانواده، افزايش روحي

                                                                                                                
1. Shelton 
2.  Llo 
3. Hartman 
4. Hoffman 
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هاي اجتماعي، شكوفايي استعدادهاي اجتماع، پر شدن اوقات فراغت و جلوگيري از آسيب

ن، احساس تعهد و مسئوليت بيشتر نسبت به خانواده، استقالل مالي زن و استحكام انساني ز
توان از فوايد سطح خود باروري و احساس خودكارآمدي در زنان را مي ءيافتن خانواده و ارتقا
شده در كشورهاي غربي حكايت از ). مطالعات انجام1380(موحدي،  اشتغال زنان نام برد

ديگر زناني  تمت زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل يا به عباربرتري نسبي وضعيت سال
 ).1998، 2؛ هي2000، 1(آربر و كوپر اندداري محدود شدهدارد كه صرفاً به ايفاي نقش خانه

توجه به وضعيت رواني زنان شاغل از جمله عزت نفس و احساس خودكارآمدي  ،بنابراين 
هايي . عزت نفس و احساس خودكارآمدي از سازهاي برخوردار استآنان از اهميت ويژه

هستند كه بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و تحقيقات زيادي را به خود اختصاص 
 اند. داده

تصويب، پذيرش و ارزشمندي است كه شخص نسبت به خود احساس ة درج 3عزت نفس
قادات و نيز ديگران از اين كه عنوان اعت، عزت نفس را به4). دانلي1372(بيابانگرد،  كندمي

). به 2001(دانلي و همكاران،  بوده تعريف كرده است شثر و با ارزؤم چقدر رقابتي موفق،
كنند، چقدر نسبت به خود چگونه فكر مي دعبارتي، منظور از عزت نفس آن است كه افرا

عي و خصوص به لحاظ اجتماهباشند، بخود را دوست داشته و از عملكردشان راضي مي
آل و خود واقعي تحصيلي خود را چگونه احساس كرده و ميزان هماهنگي و نزديكي خود ايده

 ).1386(حسيني و همكاران،  آنها چقدر است
اي نشان داد اشخاصي كه از عزت نفس بيشتري برخوردار هستند، در مقايسه با مطالعه

ت بيشتر كرده و در نتيجه اشخاص با عزت نفس كم، در برابر مسائل زندگي و مشكالت مقاوم
 ).2002و همكاران،  5(آلويس مارتين بيشتر است نشااحتمال موفقيت

روان  تسالم ةهاي عمداشتغال زنان باعث افزايش شناخت نسبت به خود كه يكي از پايه
شود و منابع گوناگوني براي احساس رضايت در خود و دريافت پاداش را ايجاد است مي

اجتماعي را به سبب  دهاي مقبول و ارزشمنشاغل امكان انجام فعاليتزنان  ،كند. لذامي
اي پيرامون ارتباط بين اشتغال و افسردگي در كنند. انجام مطالعهافزايش عزت نفس پيدا مي

شوند و آنها زنان آمريكايي نشان داد كه زنان شاغل كمتر از زنــان غيرشاغل افسرده مي
تري (رضايت از زندگي و اعتماد به نفس) و نمرات پاييننمرات باالتري در سالمت عمومي 

دهد زناني كه وظايف همسري و نسبت به عدم امنيت و اضطراب دارند. مطالعات نشان مي
نفس و احساس خودكارآمدي آميزند از بيشترين شادي، عزتمادري و شغلي را با هم در مي

اند كه ميـان رضامندي شغلي و داده). برخي تحقيقات نشان 1386نژاد، (وزيري برخوردارند
شغلي  ة) معتقدند كه تجرب1959عزت نفس ارتباط وجود دارد. هرزبرگ و ديگران (

). در همين 1389(جواهري و همكاران،  تواند عزت نفس را افزايش دهدخشنودكننده مي
ست. نفس آنها دانسته اعزت شيكي از آثار مثبت اشتغال زنان را افزاي 6راستا كالدمبرگ

اي ديگر است كه در تحقيقات اخير مورد بررسي فراوان احساس خودكارآمدي نيز از سازه

                                                                                                                
1. Arber & Cooper 
2. Hee,c 
3. self-esteem 
4. Donnelly 
5. Alves-Martins,M 
6. Kaldemberg. 
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 3آلبرت بندورا 2شناخت اجتماعي ةاز نظري 1قرار گرفته است. احساس خودكارآمدي
شناسي شد. از ديدگاه بندورا روان ةوارد پيشين 1977شناس مشهور، در سالروان

ام يك عمل خاص در كنار آمدن با يك موقعيت ويژه است. توانايي فرد در انج«خودكارآمدي 
هايشان براي به ثمر رساندن هاي افراد در رابطه با تواناييخودكارآمدي به قضات ،به عبارتي

 ).1386(نجفي و فوالدچنگ،  »شودشده عملكرد اطالق ميسطوح طراحي
توانايي كنترل زندگي  ةرمعتقدند كه خودكارآمدي به باورهاي افراد دربا 4فتسكو و مككلور

 ).1386(سيف،  شودزندگي به دست خودشان گفته مي
، سالمت هيجاني، تباورهاي خودكارآمدي بر طرز تفكر افراد، چگونگي رويارويي با مشكال

ها تأثير گيري، مقابله با استرس و افسردگي، انتخاب اهداف و دسترسي به آنتصميم
مندي از زندگي نقش دارد و رفتار، سالمتي و رضايتگذارد. نظام باورها از طرفي در بهبود مي

بسياري از مسائل و مشكالت افراد ناشي از اين باورها است. بر طبق نظر بندورا  ،از طرف ديگر
آزردگي و ديگر نقش مهمي در افسردگي، اضطراب، استرس، روان 5شدهناكارآمدي ادراك

ها و باورهاي پوچي جر به احساستواند منمي ،كند. همچنينهاي عاطفي بازي ميحالت
گردد. زماني كه فرد خود را در رسيدن به انتظارات با ارزش ناكارآمد بداند افسرده خواهد شد 

 هاي تهديدآميز ناتوان ببيند مضطرب خواهد شدو وقتي كه خود را در كنار آمدن با محرك
عتقدند كه به نحو ). افرادي كه خودكارآمدي بااليي دارند م1386(نجفي و فوالدچنگ، 

آمده برخورد كنند. چون انتظار دارند كه در غلبه ها و وقايع پيشتوانند با موقعيتثري ميؤم
و اغلب در سطح بااليي عمل  دهندبر موانع موفق شوند، لذا در كارها استقامت به خرج مي

به جاي تهديد، هاي خود اطمينان بيشتري دارند. آنها، مشكالت را كنند. آنها به تواناييمي
هاي تازه هستند. خودكارآمدي باال ترس كنند و فعاالنه در جستجوي موقعيتچالش تلقي مي

برد، توانايي حل مسأله و تفكر تحليلي را دهد، سطح آرزوها را باال مياز شكست را كاهش مي
دهند ميخودكارآمدي نه تنها بر آنچه افراد انجام  ).1386(شولتز و شولتز،  بخشدبهبود مي
كنند، مخصوصاً گذارد، بلكه مقدار تالشي كه آنها صرف انجام يك كار يا تكليف ميتأثير مي

دهد. هر قدر افراد خود را بيشتر شوند را نيز تحت تأثير قرار ميرو ميهزماني كه با مانع روب
استقامت به  باور داشته باشند، يعني اثربخشي خود را باالتر ارزيابي كنند، به احتمال بيشتري

خرج خواهند داد. در مقابل اگر خود را اليق ندانند، به احتمال زياد مأيوس شده و دست از 
هاي شغلي عامل مهمي به خودكارآمدي در محيط كار و عرصه ،رودارند. از اينتالش بر مي

 آيد. شمار مي
رد لياقت ) نشان دادند كساني كه در مو1997هارسون، رينر، هوچ وارتر و تامپسون (

هاي مثبتي دارند و خودكارآمدي بااليي دارند، از عملكرد شغلي بسيار شخصي خود قضاوت
 21600تحقيق كه بيش از  114متاآلناليز  ،). همچنين1388(يزداني،  خوبي برخورداند

دار بين خودكارآمدي و عملكرد شغلي حمايت مثبت معني ةآزمودني را در برداشتند، از رابط
تحقيق ديگري معلوم كرده است افرادي كه از نظر خودكارآمدي باال هستند در كرده است. 

ترند و رضايت شغلي هاي شغلي موفقاز اين نظر پايين هستند، در برنامه همقايسه با كساني ك
) كه به 1386). در پژوهش وزيري نژاد (1386(شولتز و شولتز،  دهندبيشتري را گزارش مي

نفس و اي زنان شاغل و زنان غيرشاغل از نظر رضايت زناشويي، عزتبررسي مقايسه

                                                                                                                
1. self-efficacy 
2. Social cognition theory. 
3. Bandura. 
4. Festco & Mcclure. 
5. Perceived inefficacy. 
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خودكارآمدي پرداخته، نشان داده كه احساس خودكارآمدي و عزت نفس زنان شاغل باالتر از 

 باشد.زنان غيرشاغل مي
دهند، هدف از كنوني ما را تشكيل مي ةنظر به اين كه زنان شاغل بخش مهمي از جامع

وضعيت زنان شاغل و غيرشاغل از نظر عزت نفس و خودكارآمدي بوده  ةپژوهش حاضر مقايس
 اند: است و دو فرضيه به قرار زير آزمون شده

 ميزان عزت نفس زنان شاغل باالتر از ميزان عزت نفس زنان غيرشاغل است.  �
 ميزان خودكارآمدي زنان شاغل باالتر از ميزان خودكارآمدي زنان غيرشاغل است.  �

 روش پژوهش
زنان  ةآماري پژوهش حاضر شامل كلي ةيابي است. جامعش حاضر از نوع مطالعات زمينهپژوه

ها) و زنان غيرشاغل در مخابرات و بانك -گاز -برق -(آب هاي اداريشاغل در سازمان
زن غيرشاغل شهرستان  80زن شاغل و  80تحقيق شامل ةباشد. نمونشهرستان كاشان مي

 في انتخاب گرديدند. باشد كه به صورت تصادكاشان مي

 گيريابزار اندازه
 هاي اين پژوهش از ابزارهاي زير استفاده شده است: منظور گردآوري اطالعات و دادهبه

هايي كه در ايران و خارج انجام عزت نفس كوپر اسميت: در بررسي ةالف) پرسشنام
دار است. با روش گرديده معلوم شده كه اين آزمون از اعتبار و پايايي قابل قبولي برخور

 73/0روز به ترتيب  هچهار هفته و دوازد ةبازآزمايي ضريب پاياني اين آزمون در ايران با فاصل
در  84/0تا  89/0گزارش شده است. ضريب همساني دروني گزارش شده بين  80/0و 

 ).1386(تمنائي و همكاران،  مطالعات مختلف متغير بوده است
): اين مقياس توسط شرر و همكاران در Sherer( خودكارآمدي شرر ةنامب) پرسش

اي خودكارآمدي شرر استفاده ماده 17ساخته شده است. در اين پژوهش از مقياس  1982
 شده است. 

نجفي  شگزارش كردند: در پژوه 86/0ميزان آلفاي كرونباخ را  1982شرر و همكاران در 
(نجفي و فوالد چنگ،  ده استگزارش ش 80/0نامه را و فوالد چنگ آلفاي كرونباخ پرسش

1386.( 

 هاي تحقيقيافته
هاي دو گروه زنان شاغل و غيرشاغل در متغير عزت نفس نتايج آزمون تفاوت ميانگين .1جدول 

 خودكارآمدي
 شاخص

آماري
 

 متغير

 زنان غير شاغل زنان شاغل
 ةدرج

سطح Tمقدارآزادي
معناداري انحراف ميانگينتعداد

انحراف ينميانگتعداد معيار
 معيار

 79/2006/0 158 8031/8791/5 801/8984/5عزت نفس
 55/112/0 158 8028/5734/9 8047/5940/8خودكارآمدي

 
كنيد كه ميانگين نمرات عزت نفس در زنان دست آمده، مشاهده ميهبا توجه به نتايج ب   

رات خودكارآمدي در زنان شاغل و و ميانگين نم 31/87و  1/89شاغل و غيرشاغل به ترتيب 
 باشد.مي 28/57و  47/59غيرشاغل به ترتيب 
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هاي استنباطي نشان داد كه بين عزت نفس زنان شاغل و غيرشاغل نتايج يافته ،همچنين
داري وجود دارد و عزت نفس زنان شاغل بيشتر از زنان غيرشاغل است. ساير تفاوت معني

داري خودكارآمدي زنان شاغل و غيرشاغل تفاوت معني هاي تحقيق نشان داد كه بينيافته
 وجود دارد و خودكارآمدي زنان شاغل باالتر از زنان غير شاغل است. 

 بحث و نتيجه گيري 
ها و تحصيالت زنان ايراني و از آنجايي امروزه با عنايت به رشد اجتماعي، افزايش توانمندي

اشتغال  ،امروز ايران است ةهاي ضروري جامعمين استقالل اقتصادي براي زنان از نيازأكه ت
زنان از اهميت خاصي برخوردار شده است. در مورد آثار اشتغال زنان بر وضعيت رواني آنها و 

اي از هاي حداقل دستهبر زندگي آنها تحقيقات زيادي انجام گرديده است و يافته ،طور كليهب
نان شاغل درمقايسه با زنان غيرشاغل مطالعات حاكي از برتري نسبي وضعيت سالمت رواني ز

 باشد. مي
در پژوهش حاضر هدف آن بوده است كه وضعيت زنان شاغل و غيرشاغل  ،بر اين اساس

از نظر عزت نفس و خودكارآمدي بررسي و مقايسه گردد. از يافته پژوهش حاضر اين بود كه 
پژوهش حاضر با  ةفتاين يا .زنان شاغل عزت نفس باالتري نسبت به زنان غيرشاغل دارند

و  )2002( مارتين –)، آلويس 1389( )، جواهري و همكاران1386( نژادهاي وزيريپژوهش
 هماهنگي دارد.  )1991( كالدمبرگ

اشاره كرد  2بسط نقش ةو نظري 1هاي اعتالي نقشتوان به فرضيهدر تبيين اين يافته، مي
هاي سنتي زنان اضافه شده، موجب كه تأكيد دارند اشتغال به عنوان نقش جديد كه به نقش

 شودتر ميعزت نفس بيشتر، استقالل مالي بيشتر و كسب حمايت اجتماعي گسترده
تواند اشتغال براي زنان عزت نفس بيشتري به همراه دارد و مي ،همچنين ).1380(احمدنيا، 

آنها ارج و  كننده است و در نظرداري كه بعضاً كسلآنها را از پرداختن صرف به امور خانه
 ).1380(سفيري و زارع،  قرب كمتري دارد رهايي بخشد

هاي ديگر پژوهش حاضر اين بود كه خودكارآمدي زنان شاغل باالتر از زنان از يافته
) و يزداني 1386)، سيف (1386نژاد (هاي وزيريغيرشاغل است. پژوهش حاضر با يافته

اشاره كرد كه با توجه به اين كه بندورا  باشد. در توجيه اين يافته بايد) همسو مي1388(
كند و شناخت و داند كه به عنوان يك ميانجي شناختي عمل ميخودكارآمدي را عاملي مي

اي به دور از دست آوردن چنين نتيجههدهد، بافكار و احساسات افراد را تحت تأثير قرار مي
گيرند زا قرار ميهاي استرسيتانتظار نيست؛ چرا كه وقتي افراد در معرض رويدادها و موقع

ها را اداره و كند تا بتوانند آن رويدادها و موقعيتاحساس خودكارآمدي باال به آنها كمك مي
(نجفي و  كنترل كنند و در نتيجه خود را در برابر بسياري از مشكالت رواني محافظت كنند

ان دادند كساني كه در ) نش1977). در اين راستا هاريسون و همكاران (1386فوالد چنگ، 
هاي مثبتي دارند و خودكارآمدي بااليي دارند، از عملكرد مورد لياقت شخصي خود قضاوت

 ).1388(يزداني،  شغلي بسيار خوبي برخوردارند

                                                                                                                
1. Role Enhancement. 
2. Rde Exponsion.  
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دهند، اشتغال زنان و ها نشان ميهاي اين پژوهش و ساير پژوهشطور كه يافتههمان     

جمله عزت نفس و خودكارآمدي از مسائل مهم است و  كردن به سالمت رواني آنها از هتوج
دار بايستي به براي پيشگيري از مسائل رواني و باال بردن سالمت رواني زنان شاغل و خانه

ها و شناسان، سازمانعوامل متعدد توجه داشت. تأكيد شده است كه زوجين، مشاوران، روان
 ي پيشگيرانه مشاركت جدي داشته باشند. هاگذاري و فرهنگي بايد در برنامهنهادهاي سياست

 منابع
رفـاه اجتمـاعي. سـال سـوم،      ةنامـ ). اثرات اشتغال بر سالمت زنان. فصل1380ش. ( احمدنيا، 
 .  158 – 180: 12 ةشمار

شناسي خانواده؛ با تأكيد بر نقش، ساختار، و كـاركرد خـانواده در   ). جامعه1380( اعزاري، ش.
 نگران و مطالعات زنان: تهران. دوران معاصر. انتشارات روش

هـاي افـزايش عـزت نفـس در كودكـان و نوجوانـان. انتشـارات        ). روش1372بيابانگرد، الف. ( 
 انجمن اوليا و مربيان: تهران.

ثر بر افت تحصـيلي  ؤاي عوامل م). بررسي مقايسه1386تمنائي فر، م و نيازي، م، و اميني، م. (
 .  39-52: 24 ةرفتار، سال چهاردهم، شماردانشجويان مشروط و ممتاز. دانشور 

). تحليل اثرات اشـتغال زنـان بـر كيفيـت     1389جواهري،  ف و سراج زاده، ج، و رحماني، ر. (
 -162، 2 ة، شمار8 ةزندگي آنان . پژوهش زنان، دور

). همبستگي عزت نفس و پيشـرفت تحصـيلي   1386حسيني، م و دژكام، م و ميرالشاري، ژ. (
ايرانـي   ةبخشـي تهـران. مجلـ   بخشي دانشگاه علـوم بهزيسـتي و تـوان   تواندر دانشجويان 

 . 137-142: 1 ةآموزش در علوم پزشكي، سال هفتم، شمار
هـاي اجتمـاعي و خـانوادگي در    ). احساس ناسازگاري ميان نقش1385سفيري، خ و زارع، ز. (

 . 47 – 70: 2 ةزنان. مطالعات زنان. سال چهارم، شمار
 شناسي يـادگيري و آمـوزش. نشـر دوران:   شناسي پرورشي نوين: روانروان ).1386سيف، ع. (
 تهران.

يحيـي سـيد محمـدي. نشـر      ةترجمـ  .هـاي شخصـيت  ). نظريه1386شولتر، د و شولتز، س. (
 ويرايش: تهران. 

زنان، توسعه و تعـدد   ةنام). گزارش اجمالي از وضعيت اشتغال زنان. فصل1380موحدي، ب. (
 .19ر مشاركت زنان، تهران: ها. مركز امونقش

آمـوزان  خودكارآمـدي و سـالمت روان در دانـش    ة). رابطـ 1386نجفي، م و فوالد چنـگ، م. ( 
 .  69 -82: 22 ة، شماردبيرستاني. دانشور رفتار، سال چهاردهم

 ). اشتغال چه تأثيري بر عملكرد و روحيات او دارد. 2005نيك صالحي. (
www.google.com 

اي زنان شاغل و غيرشاغل از نظر ميزان عـزت نفـس و   ). بررسي مقايسه1386وزير نژاد، الف. (
 كارشناسي، دانشگاه كاشان.   ةنامرضايت زناشويي و احساس خودكارآمدي. پايان

). رشـد و شخصـيت كـودك    1380هري ماسـن، پ و جـين وي و كـانجر، ج و هوسـتون، آ. (    
 شيد ياسايي. نشر مركز: تهران. مه ةترجم
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هـاي  اي تفكر انتقادي و خودكارآمـدي دانشـجويان رشـته   ). بررسي مقايسه1388يزداني، ز، (
 كارشناسي ارشد، دانشگاه كاشان.   ةنامهنري و غيرهنري. پايان
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احساس منزلت اجتماعي زنان ثر بر ؤعوامل ماي مقايسهبررسي 
مشاغل خانگي در آموزش فني و  ةدر زمين شاغلغيرشاغل و 

 90اي استان زنجان در سال حرفه
 1مينا اكبري امامي
 2سيده زهرا مير محمد رضايي

      چكيده 
اجتماعي در  بر احساس منزلت ثرؤاي عوامل مبررسي مقايسه ،هدف كلي از پژوهش حاضر

اي استان مشاغل خانگي در آموزش فني و حرفه ةدر زمينبين زنان شاغل و غيرشاغل 
آماري مورد  ةجامعكه بوده  اين تحقيق  از نوع پيمايش طولي .باشدمي 90زنجان در سال 
اي استان زنجان در سال كل آموزش فني و حرفه ةشود كه از ادارزناني ميمطالعه شامل 

آماري در ابتداي دريافت مجوز  و  ةغل خانگي دريافت نمودند و از اين جامعمجوز مشا 90
اي تعيين گرديده و بررسي به عمل گيري حجم نمونهصورت نمونهقبل از اقدام به اشتغال به

آمد و سپس از همين حجم نمونه بعد از ايجاد مشاغل خانگي و اشتغال آنان بررسي ديگري 
گيري به صورت تصادفي ساده و با استفاده از جدول روش نمونه. با همان ابزار صورت گرفت

كه با استفاده از فرمول باشد نفر مي 2868آماري اين پژوهش  ةجامع .اعداد تصادفي است
و جهت افزايش روايي و پايايي پژوهش اين مقدار  دست آمده ب 338حجم نمونه كوكران 

است و براي تجزيه  محقق ساخته ةنامرسشپ ةابزار مورد استفاد نفر افزايش يافت. 350به 
 .استفاده شد و فرضيات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSافزار ها از نرمو تحليل داده

دست آمده هنتايج ب ،باشد و در نهايتهاي مستقل ميگروهt روش آماري مورد استفاده 
پذيري، نفس، مسئوليتزتمشاركت، ع استقالل، اعتماد،نشان داد كه زنان شاغل از احساس

شادابي و نشاط بيشتر و احساس محروميت نسبي كمتر برخوردار هستند و در كل زنان 
 شاغل از احساس منزلت اجتماعي بيشتري نسبت به زنان غيرشاغل برخوردار هستند.  

 
 اي.: منزلت اجتماعي، زنان شاغل، زنان بيكار، آموزش فني  و حرفهيكليد واژگان

 
 

 
 

                                                                                                                
 پژوهشگري اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان  ةكارشناسي ارشد رشت. 1
                          اسالمي واحد علوم تحقيقات تهـران هاي اجتماعي دانشگاه آزاد شناسي گروهي جامعهادانشجوي دكتر. 2

Email:mirmohammadrezaei@yahoo.com                                                                                                    
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 مقدمه 
روست. با تحول روابط خانوادگي، تحت تأثير پويايي نهادهاي اجتماعي، با تحول دائم روبه

طوري ها در حال تغييرند، بهشرايط زيستي و به تبع آن، بروز نيازهاي جديد، پيوسته نقش
روز بيشتر كاسته شده و موجبات دگرگوني آنها فراهم هاي سنتي روزبهكه از اعتبار نقش

 شود.مي
دار در عين اه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحوالت زندگي خانوادگي، زن خانههمر

هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين مسئوليت
به معني بردگي و  اش الزاماًحال، اشتغال زن در سطح وسيع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه

انكار نگريست؛ زيرا آثار مثبت مادي و  ةست و نبايد به چنين تحولي به ديداستثمار او ني
عالوه بر وضع خود زن، كه ضمن كسب درآمد به استقالل و اعتبار  معنوي اين اشتغال غالباً

 ةتأثير اجتماعي عمد شود.يابد، متوجه همسر و فرزندان او نيز مياجتماعي بيشتري دست مي
هر چند كه، ال سنتي در نقش زنان و تقسيم كار درون خانواده است.اين تغيير، دگرگوني رو

رغم پذيرش وسيع اشتغال زنان از جانب طبقات متفاوت اجتماعي ايران، هنوز آن تغييرات به
ها در خانواده است هماهنگي ميان اشتغال زن و تقسيم وظايف و مسئوليت ةفرهنگي كه الزم

دهد كه روابط و مناسبات درون خانواده چنين نشان مي طور كامل روي نداده است، بررسيبه
رو شده هاي سنتي، نقش زن با تغييراتي روبهها و هنجاراي از ارزشبا زير سؤال رفتن پاره

 هاي اجتماعي اوست.فعاليت ةزمين ةاست و حاصل اين تغييرات بسط و توسع
اد اشتغال و درآمد در عنوان راهكاري مهم براي ايجامروزه كسب و كارهاي خانگي به

سبب ايجاد » منزل«گردند. قابليت انجام اين نوع كسب و كار در سراسر جهان محسوب مي
توان به ايجاد توازن بين شود، كه از جمله ميها ميمزاياي بسياري براي شاغلين آن

هاي مربوط به خريد، رهن و اجاره مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف هزينه
هاي كار ارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينهك

شاگردي بين  -استاد ةخانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غيررسمي به شيو
 .اعضاء خانواده و... اشاره نمود

 بيان مسئله
ي، امتيازات، با موازين منطبق با ها و اعترافات حاكي از آن بوده كه در زندگي اجتماعداعيه

آمدهاي مختلف اجتماعي، ن امر فارغ از پييع نشده است و چون ايعدالت اجتماعي توز
در هر زمان و مكاني متناسب با شرايط و مقتضيات آن،  ،لذا .اقتصادي، سياسي نيست

س بوده عمل آمده كه از اهداف آن، برقراري توازن منطقي در موقعيت دو جنهايي بهكوشش
واقع طرح موضوع منزلت  در است. اما تا به حال چنين وضعيت مطلوبي تحقق نيافته است.

زيرا منزلت زن در طول  .آوردهاي اجتماعي را به ذهن مياجتماعي زن، تا حدي نابرابري
ثر بوده است. أم بوده و يا حداقل از آن متأنابرابري تو ةجوامع با پديد ةتاريخ و تقريباً در هم

همين دليل مورد بحث در هاي تاريخي، اجتماعي است و بهنابرابر نيز خود، داراي ريشه ةديدپ
 محافل علمي است. 
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ترين تغيير در زندگي اجتماعي زنان در عصر حاضر مهم ،شناسانجامعه ةاما به عقيد

مستقل از زماني رخ داد كه زنان فارغ از كار خانه توانستند به اشتغال پرداخته و داراي درآمد 
ترين فاكتوري كه زنان را به حقوق نسبتاً برابر با مردان رسانده مردان باشند. در واقع مهم
اشتغال زنان براي آنان درآمد،  ،هاي اقتصادي بوده است. در واقعاست، اشتغال زنان در بنگاه

 استقالل، رشد اجتماعي و عزت نفس و منزلت اجتماعي به ارمغان آورده است. در واقع
 كنند. شناسان به شرح ذيل بيان ميهاي مثبت اشتغال زنان را، جامعهترين دستاوردمهم
اعتماد به نفس،  ةاشتغال زنان باعث افزايش آگاهي و بينش اجتماعي آنان و ايجاد روحي �

 شود. رشد، استقالل فكري و روحي آنان مي
كه با حضور آنان در كمك به فهم و درك مسائل زنان و كمك به حل اين مشكالت، چرا  �

 نمايند. اجتماع بيشتر مشكالت و مسائل زنان را فهميده و سعي در رفع آن مي
 باال رفتن منزلت زن در جامعه.  �
صورت شود از حالت انفعالي خارج شده و بهها باعث ميگيريمشاركت آنان در تصميم �

 فعال در اجتماع حاضر شوند. 
وري امكانات مادي و معنوي خانواده و تالش در رههاي افزايش بهآشنايي بيشتر با روش �

 وري.جهت افزايش بهره
هاي اساسي خانواده گيريسزايي در تصميمافزايش توان مديريتي زنان كه كمك به �

 خواهد كرد. 
كمك به حفظ شئونات اسالمي و حفظ حريم زن و مرد، در صورت رعايت موازين از  �

 .طرف زن شاغل
پذيري اجتماعي در اثر فقر و نياز مالي غت و جلوگيري از آسيباستفاده از اوقات فرا �

 خصوص در مورد زنان بيوه و مطلقه. به
 كمك به اقتصاد خانواده. �
كمك به شادابي و سالمت روح و جلوگيري از افسردگي در اثر بيكاري و يكنواختي  �

 زندگي روزمره.
ي در پي يافتن جوابي براي شود كه در سراسر بررسهايي مطرح ميالؤدر اين نوشتار س

آنها ثير موقعيت أهاي زنان تحت تآيا الگوهاي رفتاري و ويژگي .ها خواهيم بودالؤاين س
ن ميزان احساس منزلت يآيا تفاوتي ب بودن  متفاوت است يا خير؟   بيكارشاغل و يا مبني بر 

ت اجتماعي زنان لزثر بر احساس منؤا عوامل ميآ رشاغل وجود دارد؟ياجتماعي زنان شاغل و غ
 رشاغل بايغ زنان شاغل و ا رشد اجتماعييآ گر متفاوت است؟يكديرشاغل با يشاغل و غ

وجود   رشاغليغ ت  زنان شاغل ويزان احساس مسئوليا  تفاوتي در ميآ گر متفاوت است؟يكدي
 ثر است؟ؤايجاد منزلت اجتماعي آنان م آيا اشتغال خانگي زنان در دارد؟

  ضوع پژوهشاهميت و ضرورت مو
سزائي در افزايش منزلت اجتماعي آنان هاز آنجايي كه اشتغال زنان در جهان امروز نقش ب

گيري هويت اجتماعي زنان دارد و زنان امروز اي در شكلالعادهدارد و اين امر از اهميت فوق
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ر تري دجامعه مشاركت بيشتري را كسب كنند و سهم مهم ةكنند با اشتغال در ادارسعي مي
اشتغال زن و داشتن درآمد اقتصادي مستقل از  ،از طرف ديگر .جامعه برعهده بگيرند ةادار

جوامع امروز  ةدر هم ،لذا گيري استقالل اجتماعي زنان دارد.فاكتور مهمي در شكل ،همسر
كنند صورت يك امر حياتي نگاه ميو به اين امر به كنند به اشتغال دست يابندزنان سعي مي

زيرا دستيابي به  .گيردصورت يك هدف اوليه و اساسي مد نظر قرار مياين امر به ،واقعو يا در 
اشتغال باعث افزايش منزلت اجتماعي، حفظ استقالل اقتصادي 

ر ر
اجتماعي و افزايش اعتماد ي 

 شود.به نفس مي

 م اساسييف مفاهيتعر
 منزلت اجتماعي

ص گوناگون و كم يشخص به جهت خصاگران به ياعتبار اجتماعي، نفوذ و اعتباري است كه د
 )293: 1370(ساروخاني،  .ش واقعي كه به او منبعث مي دارند، مي بخشديو ب

گر ياعضاي د ةليوسا اعتبار اجتماعي است كه به گروه خاص بهيمنزلت اجتماعي، ارج  
عني ي -هاي منزلتي معموالً داراي سبك زندگي خاص هستندشود. گروهك جامعه داده ميي

از منزلت ممكن يكنند. امتروي ميياي دارند كه اعضاي گروه از آن پژهيوهاي رفتاري والگ
ا با يشمارند، ت خوار مييت جمعيا از اكثريپار هاي منزلتيا منفي باشد. گروهياست مثبت 

 )511: 1377ان مهر،ي(شا .كنندن اجتماع رفتار مييعنوان مطرودآنها به
توان گفت از آن هنگام كه قشربندي اجتماعي و مياي است اجتماعي دهيپد ،منزلت

ده يافته و مطرح گرديصورتي مورد ز در زندگي مردمان بهيده نين پديا ،وجود آمده استبه
 )155: 1375زي، ي(تبر .است

 مشاغل خانگي
 ةهم لزوما مشاركت است ممكن كه د شومي گفته خانوادگي كارهاي و كسب از بخش آن به

 فعاليت موقعيت به خانواده اعضاي از نفر چند يا يك صرفًا و نداشته بر در را خانواده اعضاي
 عنوانبه باشند، مشغول اقتصادي  ILO تلقي معيار منزل در كار و كسب وجود يعني مكاني

 اطالق كارهايي و به كسب خانوادگي، كار و كسب كه است حالي در اين است خانگي مشاغل
 چند يا اعضاي يك ةبرعهد آنها مالي و عملياتي ي، مديريتي،اجراي هايفعاليت كه شودمي

 آنها وكار توسط كسب يا شركت مورد در سازسرنوشت و استراتژيك تصميمات و باشد خانواده
 )2: 1387(سيد اميري،  گردد اتخاذ

  قيتجربي تحق ةپيشين
يران امروز انجام وضعيت اشتغال زنان در ا ةدر تحقيقي كه اخيراً دربار» گيتي ناصحي« -الف 
گيرد كه بايد شرايط و فضاي مناسب را براي اشتغال زنان چنين نتيجه مي» ناصحي«،داده 

كند كه در خارج از خانه فراهم كرد و براي نيل به اين هدف چند پيشنهاد را عرضه مي
ر اساس باشد. اما، بمي» كار در خانه«وقت زنان و رواج الگوي ژاپني ترين آنها، كار پارهمهم
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اشتغال دارند، نيمي از حقوق و دستمزد » وقتپاره«قوانين موجود ايران، افرادي كه به كار 

 دارند. وقت را دريافت ميكار تمام
زنان كارگر بيش از  1986و  1976دهد كه اين سرشماري عمومي آمار و ارقام نشان مي

هاي نقالب، اشتغال زنان در بنگاهاند. پس از اديگر اقشار اجتماعي، كار خود را از دست داده
هاي ز اهميت است، مشاركت آنها در بخشئاما آنچه حا .بزرگ صنعتي همچنان ادامه يافت

 باشد.صنعتي مي ةبسيار پيشرفت
د كشاورزي و يي در توليرغم نقش بزرگي كه زن روستاهاي پس از انقالب، عليدر سال

ابي كرد يكار خانگي ارز ةروي كار او را در زمري، نرانيستم آماري ايفا كرد، سيران ايي ايروستا
ب است كه در آمار رسمي ين ترتيبندي كارهاي بدون دستمزد قرار داد. بدو او را در طبقه

ن رقم در يدادند كه ال مييروي كار كشاورزي را زنان تشكيدرصد از ن 22/8كشور فقط 
 دا كرد.يدرصد كاهش پ 8/1به كمتر از  1980 ةسرشماري اواخر ده

 نظري ةپيشين
 كارل ماركس

خ نبرد طبقاتي و يخ بشر را تارياجتماعي مانند كارل ماركس تار ةيشخ انديكس در تارچيه 
خ بشر، يتار«كند: ان مييستي بيكمون ةيانيرات آن ندانسته است. او در بييروي مولد تغين

كسو طبقات يعه، عني نبرد دو قطب موجود در جامي». خ نبرد و كشمكش طبقاتي استيتار
ها تيحاكم و در مقابل طبقات محكوم قرار دارند. بر طبق نظر ماركس، طبقات بر اساس موقع

م يابد. مفاهيكنند، توسعه ميفا مييك جامعه ايد يهاي مختلفي كه افراد در شكل تولو نقش
و روابط ع دستي، صنعتي) يد (مانند كشاورزي، صنايوة توليدي براي ماركس عبارتند از: شيكل
 هاي اقتصادي). تيهاي منزلتي اصلي و روابط آنها در فعالدي (نقشيتول

كند، مردم در روابط متفاوتي كه نسبت به طور كه ماركس (در جامعه) مشاهده ميآن     
» طبقه«ل يدي تشكيكل ةشيعي منافع متضادي هم دارند. انديطور طبد دارند، بهيوسائل تول

از نظر ماركس آنها بر  .گران هستند كه لزوماً آنها آگاهي بدان ندارندستي كاريدگاه ماركيدر د
 دهند:ل طبقه مييني تشكيع ةنياساس دو زم

 .ديت مشترك اقتصادشان در مقابل ابزار توليوضع .1
شان تييكنواختشان مقابل قدرت كه در خنثي كردن ابزار نارضايقدرتي نسبتاً بي .2

 ةستي در مطالعياساس برداشت مارك ،بودن وجود طبقهني يع ةشياند .شوداستفاده مي
 قشربندي است.

گردد شده قلمداد ميبنديقطب ايهنش ماركس جامعيبا توجه به مطالب ذكرشده در ب
اي فاقد آن و د بوده و طبقهيك طبقه داراي ابزار توليمحكوم) كه در آن  ةحاكم و طبق ة(طبق

 شود.ل مييدة قشربندي تشكيبر اساس پد

 ييمكتب كاركردگرا
 دوركيم

مون و آگوست كنت، اما در واكنشي نسبت يري از ژان ژاك روسو، سن سيرپذيم با تأثيدورك
دانست، هاي سرچشمه گرفته از انتساب و منزلت موروثي را نابهنجار ميبه ماركس، نابرابري
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كرد، اما برخالف مي اد باشد، جانبدارييثروت ز ةبرندنيتواند از بات بر ارث كه مييوي، از مال
كار و  ةجيه و منزلت نداشت؛ البته هنگامي كه در نتيماركس، انزجاري از گردآوري سرما

هاي منزلتي، م كار و نابرابرييتقس ةگونه. آنچه دربارراثيدست آورده باشد و نه متالش به
م يدگاه دوركياز دها بود. انسان ةديچيهاي شگرف و پييم بود، اشاره به توانايدورك ةمورد عالق

ن منزلت موروثي، يعي است كه ثروت، موروثي بوده و ايرطبين غيك، ايدر جوامع ارگان
تي، ين موقعيرد. چنيبرداري قرار گگر، مورد بهرهيد ةك طبقه، براي استثمار طبقي ةليوسبه
كه كرد تا هنگامي ن نكته را درك مييم ايلي و اجباري است. دوركيم كاري تحميانگر تقسيب

گر را استثمار كرده و از يد ةتواند طبقك طبقه ميي ،ژه ثروت وجود دارديومنزلت موروثي، به
ر است. زيرا مردم، با يناپذ ي از وراثت، اجتنابيبرداري كند. وي باور داشت كه رهاآن بهره
ب نخواهد يگر فريرش منزلت و استثمار، ديك وجدان استوار گروهي، به سوي پذيداشتن 
كي يكي، آزاد شده و به سوي همبستگي ارگانيها از همبستگي مكانن كه انسانيهمخورد. 
ت دادن به يي برهانند كه اغلب، براي مشروعيش را از چنگ باورهايتوانند خومي ،رفتند

 )30: 1380زاده،ييشوند (لهساگران واقع مييز دياستثمار، دستاو

 تالكوت پارسونز
ده يچون در تمام جوامع د ،صر ضروري سازمان اجتماعي استز، قشربندي عنننظر پارسوبنا به

د داراي سلسله يافته اجتماعي براي حفظ بقاي خود، بايبندي سازمانشود. هر نوع گروهمي
اند كه قشربندي ق كردهين نكته را تصديشناختي ا هاي جامعهتمامي مطالعه«مراتب باشد. 
وندي ين نظام قشربندي پيتماعي است و همچنهاي اجعام، ساختار تمام نظام ةاجتماعي جنب

 »ستم دارند.يك سي ةكپارچگي نظام به منزليتنگاتنگ با نوع و سطح 
ك تئوري واحد ياند، اما همگي با اگرچه صور تجربي نظام قشربندي گوناگون و متنوع

در  كا و نظام كاستييبندي منزلتي مشاغل در آمررو، ساختار ردهنين هستند از همييقابل تب
عام  ةديك پديمراتب سني و خوني در جوامع بدوي فقط اشكال گوناگون ا سلسلهيهند و 

ن هدف، قشربندي ابزاري يدن به ايشوند. براي رسل مييز تحليك تئوري عام نيهستند و با 
ن  جامعه ساخته شده و يهاي فرازشود كه بر مبناي ارزشبندي اجتماعي تلقي ميبراي رتبه

بندي كرد، صور هاي ارزشي را مقولهاگر بتوان منظومه .شوده مييز توجين بر همان مبنا
 )9: 1372ن، ين ملويمأشود. (تن ميييز قابل تبيگوناگون قشربندي ن

 ماكس وبر
ت اساسي يست موافقت كرد. خصوصاً به اهميمارك ةشيهاي اصلي اندوبر با بعضي از جنبه

ت ينان كه براي ماركس كنترل بر ثروت واقعجنبه هاي اختصاصي قشربندي، براي وبر همچ
ك طبقه بود. اما بر عكس ماركس، وبر به يا يك فرد يهاي زندگي ن فرصتيياساسي در تع

. وبر ثروت، قدرت و يا اعتبار منزلتو قدرت  :گر اضافه كرديبعد اقتصادي قشربندي دو بعد د
ل متصور شد، كه روي آنها سلسله جدا از هم، اگرچه با اثر متقاب ةيسه پا ةرا به مثاب منزلت

هاي قدرت كند. تفاوتجاد مييهاي ثروت، طبقات اشود. تفاوتاي بنا ميمراتب در هر جامعه
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هاي منزلتي منجر به ايجاد گروه منزلتيهاي شود و تفاوتاسي مييجاد احزاب سيمنجر به ا

دگاهي است از يد ،مينكشود. در مجموع، آنچه ما در برداشت وبر مشاهده ميا اقشار ميي
گر فرق يكديا منافع كه بدواً متوجه آن هستند با يمشتمل بر سه نوع گروه اجتماعي  ةجامع

هاي منزلتي) افتخار (اعتبار را براي گروه ةيما تمركز اقتصادي را بر طبقات، پا ،نيدارند، بنابرا
در قلمرو هم دارند و هاي متداخل تيها اغلب عضونيم. ايو مركز قدرت را براي احزاب دار

اسي ياقتصادي واقعاً بر گروه منزلتي و حزب س ةات خاص، طبقيبعضي اوقات تحت مقتض
 )9: 1372ن، ين ملويمنطبق است. (تام

 د وارنريلو
 .كندد مييكائي قشربندي بر شهرت و اعتبار تأكيگر در مطالعات امريشتر از هر كس ديوارنر ب

محل اقامت،  ،هائي چون شغلمنزلتي مبتني بر مالكات ياو جهت توسعه فهرستي از خصوص
ص ارزش اجتماعي يها در تخصكائييمرآكرد و معتقد بود درآمد و سبك منزل تالش مي

ط يا شراينند و يگزكنند و با توجه به آنها دوستان خود را بر ميگر از آنها استفاده مييهمد
 كنند.خود را انتخاب مي

ت خود ين اجتماع وضعيچگونه اعضاي ا"ي قشربندي مانند شتر بر مالك ذهنيب» وارنر«
 ةنظري از جامعنقطه ةارائاو به   .ان آنهايني ميهاي عكرد تا بر تفاوته ميي، تك"ننديبرا مي

شده كه واحد قشربندي آن طبقات است و هر طبقه اي قشربنديعنوان جامعهكائي بهيمرآ
را او معتقد يز .پردازدمي ،شابه برخوردار هستندعبارت از گروهي است كه از نوعي اعتبار م

ك ساخت يرند. وارنر وجود يگابي از اعتبار شكل ميين نوع ارزياست كه طبقات بر اساس ا
 ) 147 :1354شمرد. ( اديبي،هي مييكا بدياي را در امرشش طبقه

شتهاري باشد كه اصطالحاً به روش ااو مي ةقات وارنر، روش مطالعين نكته در تحقيآخر
ك، يباشد. او دو تكنز مييه او نين كانون انتقاد عليترن نكته است كه مهميمعروف است و هم

ن ين و محققيمطلع ةات منزلت  (كه اولي از دو دستيشده و شاخص خصوصابييمشاركت ارز
زان يم ،كنند و در دومي عواملي چون شغلت افراد عمل مييابي موقعيكه بر اساس ارز

 .ندينماالت مالك عمل هستند) استفاده مييمسكن، محل سكونت و تحصدرآمد، نوع 

 مرجع ساختاري ةينظر ،برگر
طور هاي اجتماعي بهتيك گروه اجتماعي)، موقعيك نظام اجتماعي (از جمله ياگر در 

در آن صورت مقام  .شوندبندي ميت و ارزش درجهيعني از نظر اهمي ،ابي شونديمتفاوت ارز
 د.يآوجود ميعي بهگاهي اجتمايپا

ابي يها بر اساس سه نوع مرجع ساختاري ارزكه انسان ندبرگر و همكارانش معتقد
 كنند.گاه باالتر كسب مييق پايشوند و از طرمي

توكي «ن است كه ينجا ايها در اابي در مقاميارز ةضابط، ساختار وابستگي گروهي. 1
 » هستي
 » ا بلدييتواني تو چه مي«است كه نجا ضابطه آن يدر ا، ساختار توانائي .2
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 ةيعني براساس ضابط ،وقتي انسانها براساس نتايج كارشان ارزيابي شوند، ساختار نتايج .3
ك شخص يزان كه يبه آن م كند كهك تئوري خالصه مييآخر در  ةدو نكت» تو چه كردي«

ت يد، مشروعت داشته باشيد) گروه موفقيك گروه، در حل مسائل (جديت خود در يدر موقع
زان كه شخصي در يآورد و برعكس به آن مدست ميگاه باالتر بهيشتر براي كسب پايب

ت خود يد گروه اشتباه كند و ناموفق باشد، مشروعيت خود در گروه، در حل مسائل جديموقع
 دهد.گاهش را از دست مييبراي حفظ پا

 دارندورف
ت هاي اجتماعي (بدون ضوابط مورد يموقععني ير و تفاوت ارزش ييتغ ،به نظر رالف دارندورف

ازات و ين امتيز وجود فاصله بيازات منافعي كه به همراه دارند و نيتوافق همگان) از لحاظ امت
ازها در يزان ارضاي نيشود كه مهاي اجتماعي، باعث ميتيازهاي مربوط به دارندگان موقعين
ن طبقات يوجود شكاف گسترده ب ،لذا .كسان نباشديصورت برابر و ن افراد جامعه، بهيب

دگاه ياز د ،شود. در واقعمي "نابرابري اجتماعي"تاً يو نها "تضاد قشري"اجتماعي منجر به 
ه شدن (قشربندي) نظام اجتماعي بر اساس يالهيز و الينابرابري اجتماعي محصول تما

 )8: 1380، ييگاه اجتماعي است (صدفي، بابايبندي پاعنوان درجهبه "نمادهاي منزلتي"
بندي ابي (ارزش) براي گروهيشزهاي ارك از گروه هاي اجتماعي، مالكيدر هر  ،نيبنابرا
 بندي مردم متفاوت است.و طبقه
عنوان آن با قشربندي اجتماعي (به ةتوان به رابطل نابرابري اجتماعي مييدر تحل ،پس

گي و بحث زندگي تالش عني سبك زندي ،منشاء و محرك) اشاره كرد كه بر اساس دو مقوله
ا به عبارتي تحرك اجتماعي يت اجتماعي (مبتني بر نمادهاي منزلتي) و ير موقعييبراي تغ

 )8: 1380ي، يرد. (صدفي، بابايگشكل مي

 ادوارد گرب
(مبتني بر  "كيتفاوت و تفك" ةديرگذاري پديثأ، پس از ت"ادوارد گرب"از نظر  ،نيبنابرا

 "زم فشاريمكان"هاي فردي)، عمدتاً سه نسبت به تفاوت شدهنيكردهاي اجتماعي تلقيرو
همانند تعصب و پيشداوري،  تيت بر گروه اقليهاي تسلط گروه اكثرزميعبارتي مكان(به

: 1380ي، ي(صدفي و بابا .سازدرا هموار مي "نابرابري اجتماعي"، اي و تبعيضتصورات كليشه
85( 

 د الك ووديويد
 "اهيكارگران كت س"سي است. در كتاب يانگل ةشناسان برجست هكي از جامعيد الك وود يويد

 ةدربار 1968گران در سال ين در كتابي كه با همكاري كادتروپ و ديو همچن 1985در سال 
ت طبقاتي كارگران كت يز موقعيد در انگلستان پرداخته است. الك وود براي تمايمتوسط جد

ت بازار، مربوط است يسازد. وضعز ميير متماگيكديت كاري را از يت بازار و وضعياه، وضعيس
ت شغلي و فرصت براي تحرك اجتماعي رو به باال، و يزان امنيم .درآمد ةبه منبع و انداز
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م كار يگاهش در تقسيق جايك رشته روابط اجتماعي كه فرد از طريت كاري به يوضع

  .شودمربوط مي ،اجتماعي در آن قرار گرفته است
 هاي زندگي وبر است. اول آن كه اور در مفهوم فرصتييمتضمن دو تغز وود ين وجه تمايا

ر در دسترس يز از درآمد است، بلكه تحت تأثيتنها متماهاي زندگي نهمعتقد است فرصت
  .هاي شغلي هم هستبودن فرصت

باشد. آنچه كه هم ميمهاي زندگي ژگي مهم فرصتيعنوان وآنچه كه در كار وي به ،دوم
ري يگميدر تصم "ها براي تجانس و استقاللفرصت"ت دارد يحث الك وود اهمخصوصاً در ب

: 1378گر است (انصاري، يت در سلسله مراتب كنترل از طرف ديجاد موقعيك طرف و اياز 
49( 

 گوستاو شمولر
وند داده يستم، مفهوم طبقه را با حرفه پيب ةگوستاو شمولر، اقتصاددان آلماني، در آغاز سد

م جامعه يمقصود ما از طبقه، همانا تقس"كند: ان ميين بيود خود را از طبقه چناو مقص .است
ا مشابه، در آنها قرار و ي كسانيط يهاي داراي شراا خانوادهي ون گروه است... كه افراد يبه چند

گي، يشاوندي و همسايش مسدودي كه نه بر اساس روابط خويهاي كم و بدارند: مانند گروه
 ،اسييحتي غالباً بر اساس حقوق س ورفه، سبك زندگي، تملك فرهنگ بلكه بر اساس ح

تر، نسبت به اشتراك افتن جدييست، بلكه آگاهي يك كار مشترك نيل آنها انجام يتشك
چ، ين خود و دنبال كردن منافع مشترك است (گوروين روابط اجتماعي بيش، تأميطبقاتي خو

1385 :115( 
گري است. يكي برتر از ديگاهي هستند كه در آن، يپا ةها، به منزلاز نظر شمولر، طبقه

گاه، يف طبقه، حرفه، پايهاي شمولر در تعرباشند. سنجهگر مييكديها متفاوت از را حرفهيز
ي به آنهاست. يگوپاسخ ةويازها و شيمصرف، نوع ن ةويها، سطح زندگي، نوع زندگي، شاحترام
 )40: 1380ي زاده،ي(لهسا

 ني براي پولياعي، جانشگاه اجتميپا -بال 
معامالت و تاحدي با ة ميرفتن ساختن نياي با امكان پذگري كه تا اندازهيعمومي د ةليوس

هاي اجتماعي، معامالت در نظام ةگر نابرابرند، به موازنيموازنه كردن معامالتي كه از جهات د
ر است. گيك طرف به طرف ديا نشان دادن احترام يدادن منزلت  ،كنداسي كمك مييس

م بر يطور مستقشود كه بهي اعطا مييدادهايرو ةياما منزلت اغلب بر پا )201: 1372(كلمن، 
 )203گذارند. (همان: ر نمييتأث ،كندشخصي كه منزلت را اعطا مي
رسد دادن نظر ميي عام است. در واقع بهيهاي اجتماعي الگومنزلت متفاوت در نظام

ن يترجيرا ،عامالتم ةمير ساختن نيپذت نابرابري امكانمنزلت براي موازنه كردن معامال
 .اسي باشديهاي اجتماعي و سن كاركردي براي پول در نظاميجانش
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گران را، منبع اصلي ارضاي شخصي يشناسان، منزلت با شناخت از سوي درباز روانياز د
د است (همان: منتوان تصور كرد كه هر فردي به منزلت عالقهمي ،عنيي. انددر نظر گرفته

204( 
هاي خود را دارد. براي فرد منزلت در ژگييست، اما ويمنزلت مانند پول ن ،نيبا وجود ا

گري يي نداشته باشد، اما منزلت در نظر شخص دينظر شخص ممكن است چندان معنا
ني در درون نظام يده است. ارزش احترام فرد معيچيمنزلت پ باشد، ادي داشتهيت زياهم

هاي ان نظاميگنندگان منزلت همانند است. اما در مافتيدر ةه معموالً براي هماجتماعي بست
 .ب شده استيمدرن از آنها ترك ةگر نفوذ متقابل دارند و جامعيكدياجتماعي باز كه در 

 )205: 1372كلمن، (

 قيچارچوب نظري تحق
ركس، مرجع دوركيم، ساختارگرائي ماكاركردگرائي  ةچارچوب نظري تحقيق مبتني بر نظري 

انساني  ةجامع كاركردگرائي ةاساس نظري بر .است نظام اجتماعي پارسنز  ساختاري برگر و 
شود كه در درون اين سيستم اجتماعي هر عنوان يك نظام يا سيستم اجتماعي تلقي ميبه

و بر  عنصري داراي يك وظيفه، كاركرد و يا نقش در ارتباط با اجزاء ديگر و كل سيستم است
 عمل خواهد آمد.ههاي الزم بمكتب تضاد نيز بررسياساس 

در درون نظام اجتماعي ايران اشتغال زنان داراي كه فرض بر اين است  ،در اين پژوهش
در اين پژوهش سعي شده است كاركردها و نقش اشتغال زنان را  .باشدكاركردهاي مثبت مي

  دهد.در افزايش ميزان منزلت اجتماعي مورد بررسي قرار 

 قيتحق ةيرضف
مشاركت ، اعتماد اجتماعي، رسد كه احساس استقالل اقتصادي و اجتماعيبه نظر مي

رشد و پذيري زنان مسئوليت، ت نسبييفقدان محروم، شادابي و نشاط، عزت نفس، اجتماعي
 ر مثبت دارد.يثأزان احساس منزلت اجتماعي آنان تيدر مزنان اجتماعي 

 روش تحقيق
شود زناني ميشامل  ،آماري مورد مطالعه ةجامعكه بوده  يمايش طولياين تحقيق از نوع پ 

مجوز مشاغل خانگي دريافت  90اي استان زنجان در سالكل آموزش فني و حرفه ةكه از ادار
صورت آماري در ابتداي دريافت مجوز و قبل از اقدام به اشتغال به ةنمودند و از اين جامع

عمل آمد و سپس از همين حجم نمونه رديده و بررسي بهاي تعيين گگيري حجم نمونهنمونه
 .بعد از ايجاد مشاغل خانگي و اشتغال آنان بررسي ديگري با همان ابزار صورت گرفت

 ترين عوامل و متغيرهاي مورد بررسيمهم
  .هاي مربوط به آن) و شاخصyمتغير وابسته: ميزان احساس منزلت اجتماعي ( .1
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پذيري، وامل فردي، عزت نفس، احساس استقالل، مسئوليتمتغير مستقل: شاغل بودن، ع .2

اعتماد اجتماعي، شادابي و نشاط، مشاركت اجتماعي، رشد اجتماعي و محروميت نسبي  
 ) هستند. Xعنوان متغير مستقل (به

وسيله طيف ليكرت صورت هساخته و بهاي محققسنجش متغيرها از طريق گويهة نحو
 پذيرفته است.

 نامهي و پايائي پرسشروش سنجش روائ
در اين روش از . نامه از روش روائي صوري استفاده شده استمنظور تعيين روائي پرسشبه

گروه نمونه  50نامه در اختيارپرسش )(pre testصورت هسپس ب .شدنظر متخصصان استفاده 
 درصد بود. 70و روايي آن باالي  قرار گرفت و نتايج تجزيه و تحليل شد

آمده براي دستهاساس آزمون آلفاي بنهايي بر  ةن مقدماتي در مرحلپس از آزمو
 Alpha=0.80> Alpha)در هر دو گروه زنان شاغل  با رهاي وابسته و مستقليهاي متغهيگو

ر از حد ين مقاديكه ا دست آمدهب  (Alpha=0.76> Alpha 0.70) و غيرشاغل با (0.70
ن يو در واقع نشان از همبستگي خوب بشتر بوده ي) بAlpha=0.70نصاب استاندارد (

رهاي مستقل فوق است. ياحساس منزلت اجتماعي زنان شاغل و متغ ةر وابستيهاي متغهيگو
ي خوبي هستند و ابزار مناسبي يهاي مورد نظر داراي رواهيتوان گفت كه گومي ،ن اساسيبر ا

 باشند. ق مييرهاي تحقيبراي سنجش متغ

 و روش تعيين حجم نمونه يريگ، روش نمونهآماري ةجامع
اي استان كل آموزش فني و حرفه ةشود كه از ادارزناني ميآماري مورد مطالعه شامل  ةجامع

آماري در ابتداي  ةمجوز مشاغل خانگي دريافت نمودند و از اين جامع 90زنجان در سال
تعيين گرديده و اي گيري  حجم نمونهصورت نمونهدريافت مجوز و قبل از اقدام به اشتغال به

عمل آمد و سپس از همين حجم نمونه بعد از ايجاد مشاغل خانگي و اشتغال آنان بررسي به
 .بررسي ديگري با همان ابزار صورت گرفت

حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  .باشدنفر مي 2868آماري اين پژوهش  ةجامع
نفر افزايش  350ش اين مقدار به و جهت افزايش روايي و پايايي پژوه دست آمدهب 338
 يافت.

براي  .گيري به صورت تصادفي ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفي استروش نمونه
در اين روش طبق فرمول زير حجم  را  .تعيين حجم نمونه از روش كوكران استفاده شد

 آوريم.دست ميهب
n= nt2.pq / nd2+t2.pq 

n=2868(8416/3)( 25/0)/ 2868( 05/0)2+(8416/3)(25/0) =3507.380/09/10=  338   
بانواني كه مجوز مشاغل خانگي  ةكليبه دليل افزايش اعتبار و روائي پژوهش حاضر، از 

با  2868به تعداد  .دهندآماري اين پژوهش را تشكيل مي ةجامعو  دريافت نموده بودند
ت افزايش روايي و پايايي ، جهدست آمدهب 338حجم نمونه استفاده از فرمول كوكران 

ساخته را در ابتداي دريافت نامه محقنفر افزايش يافت و پرسش 350پژوهش اين مقدار به
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مجوز مشاغل خانگي و قبل از اشتغال آنها در اختيار آنها قرار داده شد و سپس بعد از ايجاد 
 .مشاغل خانگي همان ابزار پژوهش در اختيار همان گروه توزيع شد

 اطالعات آوري و تجزيه و تحليلجمعروش 
هاي تحقيق در بخش مربوط به سنجش فرضيات براي متغيرهاي مستقل و وابسته داده

ها پس از براي تجزيه و تحليل دادهگرديد و ساخته استفاده محقق ةنامتوسط پرسش
) جدول مادر Data sheetها را وارد (داده آوري اطالعات،و جمعنامه آوري پرسشجمع

ها پرداخته و سپس در سپس با استفاده از آمار توصيفي به تجزيه و تحليل داده ،نمائيممي
. در آمار استنباطي پس از كنيمهاي استنباطي استفاده ميآماره سطح آمار استنباطي از

 .نماييمهاي مستقل استفاده ميگروه Tاز  ها همبستگي دروني گويه ةمحاسب

 ها تجزيه و تحليل داده
مورد  ةننفر حجم نمو  350ن مطلب است كه از يانگر ايجداول و نمودارهاي فوق ب ةسيامق 

، نتايج آمار توصيفي اين گروه قبل از ايجاد مشاغل خانگي و بعد از اشتغال آنها  بيانگر مطالعه
 ست كه:ا آن

 ند. ني هستيي، داراي احساس منزلت اجتماعي پابيكاراز زنان  %19و  شاغلاز زنان  % 5/6  -
 ، داراي احساس منزلت اجتماعي متوسطي هستند.بيكاراز زنان   %79و  شاغلاز   49% -
 ي هستند.ي، داراي احساس منزلت اجتماعي باالبيكاراز زنان   %2و  شاغلاز   5/44%  -

بعد از ايجاد  شاغل ن زنانيشود كه احساس منزلت اجتماعي در بمالحظه مي ،نيبنابرا
  زمان قبل از ايجاد مشاغل خانگي و اشتغال آنان بوده است.از شتر يب مشاغل خانگي

 ها بيانگر اين است كه:بررسي ،همچنين
درصد  5/6زنان غيرشاغل با شتر از يبدرصد  5/83با  ن زنان شاغليمشاركت اجتماعي در ب -

 است.
 14ا برشاغل يشتر از زنان غيبدرصد  5/34با ن زنان شاغل ياحساس اعتماد اجتماعي در ب -

 است.درصد 
 است. درصد 2با  رشاغليشتر از زنان غيب درصد  5/92با  ن زنان شاغليرشد اجتماعي در ب -
 است. درصد 50با رشاغليشتر از زنان غيب 5/73با  عزت نفس زنان شاغل -
شتر از زنان يبدرصد  5/58با ن زنان شاغل ياجتماعي در ب -احساس استقالل اقتصادي -

 است. صددر 5/3با  رشاغليغ
 است. 5/1با  رشاغليشتر از زنان غيب درصد  5/77با  ن زنان شاغليپذيري در بمسئوليت  -
 است. درصد 2با  رشاغليشتر از زنان غيب درصد 86با  ن زنان شاغليشادابي و نشاط در ب -
 است. درصد 24با  رشاغليكمتر از زنان غدرصد  76با ت زنان شاغل ياحساس محروم -
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هاي مستقل بين زنان شاغل و غيرشاغل با توجه به احساس استقالل گروه tبه آزمون  جدول مربوط

 اقتصادي  و اجتماعي آنها
 

  

     
 
F   

14363/0
 

14363/0

21363/0-
 
21363/0-

08997/0
 

08997/0

0350/0
 
0350/0

020/0
 
020/0

98 
 
335/94

389/0
 
389/0

010/0373/1

 استقالل
Equal 

variance 
assumed 

Equal 
variance 

assume not

16644/0
 

16645/0

31755/0-
 
31756/0-

12195/0
 

12195/0

0756/0-
 
0756/0-

015/0
 
028/0

98 
 
864/97

620/0
 
620/0

017/0
 

190/0
 

 اعتماد
Equal 

variance 
assumed 

Equal 
variance 

assumed not

06566/0-
 
06566/0-

41034/0-
 
41034/0-

08684/0
 

08684/0

2380/0-
 
2380/0-

007/0
 
007/0

98 
 
998/97

741/2
 
741/2

015/0
 

035/0
 

 نفسعزت
Equal 

variance 
assumed 

Equal 
variance 

assumed not

09000/0 
 

09008/0

48000/0-
 
48008/0-

14362/0
 

14362/0

1950/0-
 
1950/0-

017/0
 
012/0

98 
 
793/95

358/1
 
358/1

004/0
 

023/0
 

 محروميت
Equal 

variance 
assumed 

Equal 
variance 

assumed not

06164/0-
 
06162/0-

37392/0-
 
37393 /0-

7868/0 
 
7868/0 

2178/0-
 
2178/0-

007/0
 
007/0

98 
 
066/97

768/2
 
768/2

026/0
 

052/0
 

پذيريمسئوليت
Equal 

variance 
assumed 

Equal 
variance 

assumed not

09512/0-
 
09510/0-

47377/0-
 
47379/0-

9540/0
 
9540/0

2844/0-
 
2844/0-

004/0
 
004/0

98 
 
017/97

982/2
 
982/2

023/0
 
 

374/0
 

 مشاركت
Equal 

variance 
assumed 

Equal 
variance 

assumed not
15019/0-
 
15004/0-

55481/0-
 
55496/0-

10195/0
 

10195/0

3525/0-
 
3525/0-

001/0
 
001/0

98 
 
750/92

458/3
 
458/3

014/0
 

966/0
 

 رشد
Equal 

variance 
assumed 

Equal 

Levene's Test for
Equality of Variances 

Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)

Mean Std. Error

Lower Upper

95% Confidence
   Interval of the Difference 

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
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F   

variance not 
assumed 

01526/0-
 
01501/0-

38474/0-
 
38499/0-

09309/0
 

09309/0

2000/0-
 
2000/0-

034/0
 
034/0

98 
 
377/88

148/2
 
148/2

010/0
 

942/2
 

 دابيشا
Equal 

variance 
assumed 

Equal 
variance not 

assumed 
 
) 05/0( ) در سطح آلفايt= 148/2مشاهده شده (  tدهدنتايج جدول فوق نشان مي -

) و 542/4زنان شاغل ( ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .شودمعنادار است و فرض صفر رد  مي
شود و زنان ط تفاوت معناداري مشاهده ميشادابي و نشا ةدر زمين )342/3زنان غيرشاغل  (

 شاغل نسبت به زنان غيرشاغل از شادابي و نشاط باالتري برخوردارند.
 )05/0در سطح آلفاي ( )t= 458/3شده (مشاهده  tرشد اجتماعي ةهمچنين در زمين -

 ) و372/4( زنان شاغل ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .شودمعنادار است و فرض صفر رد مي
شود و زنان شاغل نسبت به زنان ) تفاوت معناداري مشاهده مي020/4زنان غيرشاغل (

 غيرشاغل از رشد اجتماعي باالتري برخوردارند.
 )05/0) در سطح آلفاي (t= 982/2مشاهده شده (  tمشاركت اجتماعي ةدر زمين -

) و 348/4شاغل (زنان  ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .شودمعنادار است و فرض صفر رد مي
شود و زنان شاغل نسبت به زنان ) تفاوت معناداري مشاهده مي064/4زنان غيرشاغل  (

 مشاركت اجتماعي باالتري برخوردارند. غيرشاغل از
 )05/0) در سطح آلفاي (t= 768/2شده (مشاهده  tپذيرياحساس مسئوليت ةدر زمين -

و   )233/4زنان شاغل ( ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .شودمعنادار است و فرض صفر رد مي
شود و زنان شاغل نسبت به زنان ) تفاوت معناداري مشاهده مي015/4زنان غيرشاغل (

 پذيري باالتري برخوردارند.غيرشاغل مسئوليت
معنادار  )05/0) در سطح آلفاي (t= 358/1( شدهمشاهده  tاحساس محروميت ةدر زمين -

) و زنان 662/3زنان شاغل ( ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .دشواست و فرض صفر رد مي
شود و زنان شاغل نسبت به زنان غيرشاغل از ) تفاوت معناداري مشاهده مي467/3غيرشاغل (

 احساس محروميت باالتري برخوردارند.
 )05/0) در سطح آلفاي (t= 741/2مشاهده شده (  tاحساس عزت نفس ةدر زمين -

) و 156/4زنان شاغل ( ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .شودرض صفر رد ميمعنادار است و ف
شود و زنان شاغل نسبت به زنان ) تفاوت معناداري مشاهده مي918/3شاغل  (زنان غير

 غيرشاغل از احساس عزت نفس باالتري برخوردارند.

Levene's Test for
Equality of Variances 

Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)

Mean Std. Error

Lower Upper

95% Confidence
   Interval of the Difference 

t-test for Equality of Means
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 )05/0اي () در سطح آلفt= 620/0مشاهده شده (  tاحساس اعتماد اجتماعي  ةدر زمين -

و   )211/3زنان شاغل ( ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .شودمعنادار است و فرض صفر رد مي
شود و زنان شاغل نسبت به زنان ) تفاوت معناداري مشاهده مي135/3زنان غيرشاغل (

 غيرشاغل از احساس اعتماد اجتماعي باالتري برخوردارند.
) در سطح t= 389/0( مشاهده شده  tتماعياحساس استقالل اقتصادي و اج ةدر زمين -

زنان  ةبين ميانگين نمر ،به عبارتي .شودمعنادار است و فرض صفر رد مي )05/0آلفاي (
شود و زنان شاغل ) تفاوت معناداري مشاهده مي019/4) و زنان غيرشاغل (045/4شاغل (

 ردارند.نسبت به زنان غيرشاغل از استقالل اقتصادي و اجتماعي باالتري برخو

 گيريبحث و نتيجه
هايي است كه در يك جامعه به يك مجموعه ارزش ،شناسان از منزلت اجتماعيمنظور جامعه

افراد يك جامعه سعي  ،گردد. بنابرايننقش از طرف اكثريت افراد يك جامعه  قائل مي
بدين   .شدو ارزش بيشتري برخوردار با هايي باشند كه از احترام، پذيرشكنند ايفاگر نقشمي

يك منزلت اجتماعي   فوق صاحب اساس تعريف بر زن ايراني ،در نظام اجتماعي ايران ،ترتيب
اند ايفاگر زنان سعي كرده، است و در طي تحوالتي كه در اين نظام اجتماعي رخ داده است

  ،هاي جديدتري شوند كه از منزلت اجتماعي بيشتري برخوردار است و در اين راستانقش
هايي است كه زن ايراني درصدد دستيابي به آن است و اين نقش زنان از جمله نقش  اشتغال

 شود. تحولي عظيم در زندگي اجتماعي زن و منزلت اجتماعي او محسوب مي

 ها بندي يافتهجمع
 گردد:اساس نظريات مطروحه چنين استنباط مي بر

ها در قشربندي ندي انسانبترين معيارهاي طبقهمهم ،هاي اجتماعيبر اساس ارزش. 1
 بر اساس درآمد و دارائي است. اجتماعي نمادهاي منزلتي است كه شامل: ثروت و مالكيت بر

توان گفت زنان شاغل با توجه به داشتن دستمزد در مقابل كارشان داراي مي ،اين اساس
قات دست آمده از اين تحقيق و تحقيهاساس نتايج ب منزلت اجتماعي بيشتري بوده و بر

توان چنين تجزيه و تحليل كرد كه داشتن استقالل اقتصادي بر ميزان يافته ميپيشين انجام
 ثير خواهد داشت.أاحساس منزلت اجتماعي ت

زنان غيرشاغل به دليل ارتباط با افراد كم در جامعه و نديدن بسياري از واقعيات در . 2
ها مواجهند و بيشتر با ناماليمت ،در نتيجه .تري به اجتماع و افراد دارندجامعه ديدگاه بدبينانه

توان گفت زنان شاغل با مي ،اين اساس ها نسبت به شاغلين بيشتر است. برنگرش منفي آن
توجه به داشتن ارتباطات بيشتر در جامعه نسبت به زنان غيرشاغل از اعتماد اجتماعي 

احساس منزلت اجتماعي بيشتري برخوردار بوده و داشتن اعتماد اجتماعي بر روي ميزان 
 ثير خواهد داشت.أت

زنان شاغل به علت مشاركت در گروه، داراي روابط اجتماعي و مشاركت گروهي . 3
ها عضويت در طبقه ،اما زنان غيرشاغل كمتر در گروه شركت دارند. بنابراين .بيشتري هستند
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ميزان احساس به تحرك بيشتر زنان شاغل شده بر روي  هاي متفاوت جامعه منجرو گروه
 ثير خواهد داشت.أمنزلت اجتماعي ت

دسترسي به امكان و فرصت براي تهيه كاالها و شانس افراد در استفاده از اموال و . 4
نفس و در نتيجه برخورداري از عزت باعث باال رفتن حس اعتماد به كاالهاي موجود در بازار

هاي باال در جهت داشتن صتنفس را فراهم خواهد آورد. زنان شاغل به دليل داشتن فر
هاي باالي جامعه داراي اعتماد اختيار بيشتر استفاده از اموال و كاالها در طبقات و اليه

نفس و بالطبع آن عزت نفس باالتر بر روي هنفس بيشتري هستند و داشتن اين اعتماد ببه
 ثير دارد.أميزان احساس منزلت اجتماعي ت

توان گفت هرچه زنان بيشتر عملكرد و روحيات زنان مي ثير اشتغال برأبا توجه به ت. 5
اجتماعي شوند به همان نسبت بحران هويت فردي و اجتماعي، افسردگي و  ةوارد عرص
قواعد حاكم بر  اعتمادي و بدبيني به قوانين و، بيزاري از نظام كنترل اجتماعي، بيانزواگرائي

ارضاء نيازهاي آنان و احساس مطلوب به جامعه در اين قشر عظيم كاسته خواهد شد و منجر 
ثير أبودن و رضايت خاطر زنان شاغل خواهد شد كه بر روي ميزان احساس منزلت اجتماعي ت

 خواهد داشت.
مداري، گرائي يا قومقوم ةعناصر چهارگان هاي اجتماعي مبتني بربا توجه به اينكه گروه. 6

يا  "محروميت نسبي"انتشار احساس  اي، گرايش به اعمال تبعيض،گرايش افراطي كليشه
  "عدالتي نسبيبي"يا  "محروميت نسبي"گردد. انتشار احساسايجاد مي "عدالتي نسبيبي"

يعني گروه مقابل و يا غريبه نيز آرزوي داشتن سهم بيشتري در موهبات و امتيازاتي كه گروه 
در مقابل آزار و اذيت  خودي داراست را دارد و در اينجا زنان غيرشاغل با توجه به اينكه

براي كسب  منزلت اجتماعي  ،باشنددر اغلب موارد قادر به ترك محيط زندگي نمي مردان نيز
 كنند.باالتر در برابر زنان شاغل احساس محروميت نسبي بيشتري مي

اساس  بر، روعنوان گرديده، از اين هاي منزلتي،تقسيم كار و نابرابري ةآنچه دربار. 7
پذيري باالتري نسبت يز زنان شاغل براي توازن در امورات زندگي از حس مسئوليتها نيافته

 باشد.مي ثيرگذارأاند كه بر احساس  منزلت اجتماعي تبه زنان غيرشاغل برخوردار بوده
ميزان امنيت شغلي و فرصت براي تحرك اجتماعي رو به باال و وضعيت كاري به يك . 8

در تقسيم كار اجتماعي در آن قرار گرفته   شطريق جايگاه رشته روابط اجتماعي كه فرد از
به منزلت  ،اين موارد به ميزان رشد و بالندگي فرد و در نهايت ةاست مربوط است كه هم

توان چنين استنباط كرد كه ميزان باالي تحرك پس مي .گردداجتماعي فرد در جامعه برمي
 نسبت به زنان غيرشاغل خواهد شد. زنان شاغل منجر به داشتن منزلت اجتماعي بيشتري

 پيشنهادات
 رسد شرايط و فضاي مناسب براي اشتغال زنان رانظر ميهب ،با توجه به نتايج پژوهش �

بايستي فراهم كرد و موانع مربوط به تقسيم كار زنانه و مردانه را از بين برد تا زنان بتوانند 
 آفريني بيشتري داشته باشند.نقش هدر روند توسع
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بايستي شكاف عميق موجود  ،توجه به اهميت اشتغال در پايگاه و منزلت اجتماعي افرادبا  �

تا دسترسي يكسان به  حيات عمومي جامعه كاهش داد ةميان زن و مرد را در عرص
 منابع درآمد ميسر گردد. اشتغال و

 تريثرتر و تخصصيؤهاي مشاخص ،با انجام تحقيقات مشابه در جوامع گوناگون و گسترده �
 دست خواهد آمد.هب ،خواهد شدمنجر كه به روشن شدن ابعاد متعدد منزلت اجتماعي 

تر نموده كه به ريزي براي ايجاد نظام آموزشي خالقانه و كارآفرين را برجستهلزوم برنامه �
 اشتغال هرچه بيشتر زنان تحصيلكرده منجر خواهد شد.   

مل بيشتر در بازتعريف أجامعه باعث تهاي مختلف گروه ،ايبا مطالعات تطبيقي و مقايسه �
و مهندسي مجدد  تحرك اجتماعي، طبقه، منزلت اجتماعي هايي مثل تقسيم كار،مفهوم

 مفاهيم خواهد انجاميد كه براي محققين آينده راهگشا خواهد بود. فرآيندها و

 منابع
نشـر  اجتمـاعي تحقيـق.    ي ). نقد و نگرش بر فرهنگ اصطالحات علمـي 1381آراسته خو، م (

 چاپخش، چاپ اول، تهران.
بيگـانگي بـه همـراه بررسـي مـوردي بيگـانگي از كـار،         ةنام) : پايان1373ابراهيمي، پريچهر (

 علوم اجتماعي، تهران. ةدانشكد
 علوم اجتماعي تهران. ةطبقات اجتماعي، دانشكد ةنام): پايان1354حسين ( اديبي،

كالسـيك و معاصـر. مترجمـان     پردازاننظريهديدگاه ، هاي اجتماعي). نابرابري1373گرپ، ا (
 زاد احمدرضا. نشر معاصر چاپ دوم، تهران.سياهپوش محمد و غروي

رواق انديشـه،   ةهـاي مشـاركت زنـان. ماهنامـ    موانع و راهبردها و آسيب ).1383اسحاقي، ح (
 تهران.

خـانواده در  كيد بر نقش و سـاختار و كـاركرد   أشناسي خانواده با ت). جامعه1387اعزازي، ش (
 دوران معاصر. انتشارات روشنفكران مطالعات زنان، چاپ ششم، تهران.

هاي قشربندي اجتماعي و ساختار تـاريخي آن در ايـران. انتشـارات    نظريه ).1378انصاري، ا (
 چاپ اول، اصفهان. ،دانشگاه اصفهان

 نشگاهي، تهران.شناسي در آموزش. مترجم پروين كديور، نشر داكاربرد روان ).1371( بيلور 
 منيژه نجم عراقي. نشر ني، چاپ پنجم، تهران ةشناسي زنان. ترجم ). جامعه1387پامال، آ (

عبدالحسـين نيـك    ةهاي اجتمـاعي. ترجمـ  نابرابري شناسي قشرها و). جامعه1373تامين، م (
 گهر. نشر توتيا، تهران.

پـژوهش   ةي اجتمـاعي. نمايـ  شـناخت ). بررسي مفهوم اعتماد با رويكرد روان1380تبريزي، ع (
  .، تهران18 ةشمار

پـژوهش   ةشناختي اجتمـاعي، نمايـ  بررسي مفهوم اعتماد با رويكرد روان .)1371تيال، عباس (
 .، تهران18 ةشمار

 شناسي نظم. نشر ني، تهران.). جامعه1375چلبي، م (
رات جهـاد  هـاي اجتمـاعي. انتشـا   شناسـي قشـرها و نـابرابري   ). جامعه1372، س (خدابنده لو

 دانشگاهي، مشهد.
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 ). آناتومي جامعه. انتشارات شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران.1378رفيع پور، ف (
شناسي خانواده. انتشارات سـروش، چـاپ چهـارم،    اي بر جامعه). مقدمه1381ساروخاني، ب (

 تهران.
صـنعت،   علـم و مردان. انتشـارات دانشـگاه    ). تبعيضات شغلي ميان زنان و1377سفيري، خ (

 تهران.
 اجتماعي. نشر ني، تهران. ة). بنيادهاي نظري1377كلمن، ج (
عبـاس توسـلي، رضـا فاضـل. انتشـارات      غـالم  ةشناسي. ترجم). مباني جامعه1372كوئن، ب (

 سمت، چاپ اول، تهران.
 منوچهر صبوري، نشر ني، چاپ پنجم، تهران. ةشناسي. ترجمجامعه ).1378گيدنز، آ (
 ). نابرابري و قشربندي اجتماعي. نشر دانشگاه، شيراز.1380ده، ع (لهسائي زا

 باقر پرهام. انتشارات اميركبير، تهران. ةشناسي. ترجممباني جامعه ).1371مندراس، ه (
كسـب و   ةثر در رشـد و توسـع  ؤبررسي و تعيين عوامـل مـ   ةنام). پايان1387( سيد اميري، ن

 .ندانشگاه تهرا كارهاي خانگي در تهران،
 
 



 
 

 )ITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهبررسي ميزان تأثير آموزش
 در اشتغال زنان استان مازندران

 دكتر حكيمهالسادات شريفزاده1
  حميده يوسفي2

 چكيده 
هاي اخير قابل هاي خدماتي و آموزشي در دههويژه در بخشههاي اجتماعي بحضور زنان در فعاليت

هاي مؤثر دسترسي برابر زنان براساس اي يكي از شيوهموزش فني و حرفههاي آتوجه است. برنامه
انساني متضمن  ةانساني و توسع ةباشد. از آنجا كه آموزش پايه و اساس رشد و توسعجنسيت مي

اي در اشتغال زنان هاي فني حرفهمونزباشد در اين تحقيق ميزان تأثير آآوري اطالعات ميفن ةتوسع
آوري مورد مطالعه قرار گرفته است. متغير مستقل در اين پژوهش آموزش فناستان مازندران 

ديده و متغير وابسته اشتغال زنان استان مازندران بوده است. شده توسط افراد آموزشاطالعات كسب
 تحقيق عبارتند از:  ةسؤاالت ويژ

وانايي زنان را افزايش ) مهارت و تITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهآيا شركت در دوره. 1
 دهد؟مي
 شود؟ ) موجب نوآوري و ابداع در زنان ميITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهآيا آموزش. 2
) موجب افزايش عالقه به كار و نگرش مثبت  ITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهآيا آموزش. 3

 شود؟ در زنان مي
) موجب كسب درآمد بيشتر در زنان ITآوري اطالعات (فن ايهاي فني و حرفهآيا آموزش. 4

تحقيق  بوده است.سؤال)  32ساخته (شامل نامه محققابزار گردآوري اطالعات پرسش گردد؟مي
 ةنگر است. جامعحاضر از نظر هدف تحقيق كاربردي، از نظر روش ميداني و از نظر زماني گذشته

آوري اطالعات استان مازندران به تعداد فن ةديده در رشتزنان آموزش  ةآماري اين پژوهش شامل كلي
باشد. در اين نفر مي 269آماري با استفاده از جدول كرجسي و مورگان شامل  ةنفر و نمون 900

بندي از آمار توصيفي (مثل آنها به صورت جدول ةها و تنظيم و ارائبراي مشخص كردن داده ،پژوهش
استفاده شده است.  Z) و براي تحليل و تفسير نتايج حاصله از آزمون فراواني، ميانگين نمودار و ...

ها موجب براساس سؤاالت مطروحه در اين زمينه اين نتايج به دست آمد كه شركت در اين دوره
نوآوري و ابداع و عالقه به كار و نگرش مثبت را در  ،شود. همچنينافزايش مهارت و توانايي زنان مي

هايي بايد چنين برنامه ،بنابراين گردد.وجهي باال برده موجب كسب درآمد بيشتر ميآنان به حد قابل ت
 فراگيران را در نظر گرفته براي همه در دسترس باشد. ةبه صورت جامع طراحي شوند نيازهاي كلي
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 مقدمه
آوري، تقاضاهاي علم و دانش و فن ةنوين و در حال تغيير در عرصبه دليل پيدايش شرايط 

هاي آموزشي وجود آمده است. مؤسسات و سازمانهمختلف و متنوعي از نيروي انساني ماهر ب
هاي آموزشي مهم سازي افراد را به عهده دارند. از سازماندر اين شرايط جديد رسالت آماده

باشد. اي ميسازمان آموزش فني و حرفه ،كندا ميكه نقش محوري را در اين زمينه ايف
ديده اطالعات بيشتري شود افراد آموزشخصوصاً در آموزش فناوري اطالعات كه موجب مي

دهد. در اين افراد را در يادگيري افزايش مي ةتري كسب كنند و انگيزرا در مدت زمان كوتاه
هاي عي و آموزش آنان يكي از شاخصاجتما ـهاي اقتصادي راستا مشاركت زنان در فعاليت

 انساني است.  ةمهم توسع
هاي اقتصادي، اجتماعي ايراني در فعاليت ةعنوان نيمي از جامعحضور فعال زنان به

تواند باعث توسعه و رشد اقتصادي و فرهنگي در جامعه گردد. براي سياسي و فرهنگي مي
هاي اي بايد شيوهآموزش فني و حرفه هايتقويت دسترسي برابر زنان و دختران در برنامه

هاي آموزش و كار براي مشاركت زنان هدايت شغلي و مشاوره فراهم شود. در ايران نيز محيط
در  (IT)اي هاي فني حرفهتأثير آموزش ةو دختران سازماندهي شده است. اين تحقيق مسئل

سزايي در هنقش ب ITالعات آوري اطزنان استان مازندران را مورد بررسي قرار داده است. فن
كيفيت امر آموزش به عهده داشته است. به دليل اهميت و ضرورت اين موضوع مورد توجه 

 قرار گرفت. 
جوامع كم و بيش وجود دارد و توجه به  ةخصوص براي زنان در همهها بوجود نابرابري
 ترينمهم هاي مختلف انجام شده است. درهاي اخير از سوي سازماناين امر در سال

آفريني و فعاليت در هواي آزاد و هاي مورد تحقيق مردان به عمليات برجسته و حادثهگروه
هاي طبيعي و ها و ابزارها و پديدهكارهايي كه مستلزم كوششي بدني است و نيز به ماشين

ه خاصي دارند و زنان بيشتر به كارهاي خانه و اشياء و اعمال ذوقي عالق ةاختراع تجارت عالق
جويي و استقامت و زنان دلجويي و همدردي از دهند. مردان در انجام كار ستيزهنشان مي

  .)1363دهند (كالين برگ، خود نشان مي
كاري براي زنان وجود دارد كه ايفاي نقش  ةيك جو رواني نامطلوب در مجموع ،همچنين

شود. در محيط قش ميتر كرده و سرانجام منجر به تعارض ناي را براي يك زن مشكلحرفه
هاي منفي نسبت به كار كردن زنان يا افكار ها در نگرشاجتماعي فعلي علت تعارض نقش

 كم گرفتن اهميت زندگي خانوادگي ريشه داردهاي مردانه و يا دستسنتي در مورد نقش
  .)1988(نوريكورا،

اشتغال فردي بخشي از زنان متأهل و عمالً تمامي زنان مجرد از آغاز صنعتي شدن در 
از اوائل قرن بيستم به بعد  .بسياري از زنان به محيط خانه محدود شدند شركت داشتند ولي

 .)1989زنان بيشتري در نيروي كار مشاركت داشتند (گيدن،
هاي كمي بررسي جنبه«تحت عنوان دكتراي خود  ةنامدر پايان )1373(خديجه سفيري 

به اين نتيجه رسيد كه از جمله موانع و » فردي ةعآن با توس ةو كيفي اشتغال زنان و رابط
شده در آنان، مشكالت اشتغال زنان اين است كه زنان براساس باورها و هنجارهاي نهادي

 يابند.رشد به سطوح باالتر را نمي ةبينند و انگيزفعاليت را براي خود كوچك مي ةمحدود
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اي هاي فني و حرفهي آموزشبخشاثر«در تحقيقي تحت عنوان  )1382( ابراهيم صالحي

اجتماعي و اقتصادي  ةبه اين نتيجه رسيد كه يكي از عوامل اساسي رشد و توسع» يابيدر كار
الخصوص گذاري آموزش علياي منابع انساني آن است. بديهي است سرمايههر جامعه

هاي اصلي اي بر روي منابع انساني و اشتغال آنها نيز يكي از شاخصهاي فني و حرفهآموزش
يافتگي آن محسوب خواهد شد و ايجاد هرگونه ناهماهنگي بين اين نوع از تعيين توسعه

 ها و اشتغال موجب بحران خواهد گرديد. آموزش
م انجا مدير مرد 105مدير زن و  700  با اي كه) در مصاحبه1992( )1(ديويد سن وكوپر

اي مطالعه .شودغل محسوب ميكه جنسيت مانعي در پيشرفت و ترقي ش ت، نتيجه گرفداد
هاي زنان كشور انگلستان در علوم و توسط پالئو كراساس و همكارانش در زمينة پيشرفت

هاي تحصيلي است. طبق هاي جنسيتي در انتخاب رشتهكنندة وجود تفاوتتكنولوژي بيان
ي مهندسي، هارشته ،انداي روي آوردههاي فني و حرفهاين گزارش، اكثر مرداني كه به رشته

اند؛ در حالي كه اكثر زناني كه متمايل به ساختمان، دارايي، علوم و رياضيات را انتخاب كرده
آوري اطالعات، تعليم و تربيت، كارآموزي و هاي فناند در رشتهاي بودههاي فني و حرفهرشته

بهداشتي به تحصيل  - هاي پزشكيو صنايع دستي، و مراقبتتدريس، هنرهاي زيبا 
 اند. رداختهپ

يك تحقيق كيفي دانشگاه كبك كانادا در رابطه با كارآموزاني كه در  در )2000( هاردي
به اين نتيجه ، كردند و به محيط كار انتقال پيدا كرده بودنداي تحصيل ميمراكز فني و حرفه

 .ها شغلي پيدا كردندآن 3/2 ةكه يك سال بعد از اتمام دور رسيد
عواملي مثل دسترسي بيشتر به تحصيالت رسمي، دسترسي به  محققين اعتقاد دارند

منابع مالي، بهبود وضع، برخورداري از حق مالكيت قانوني، رفع تبعيض از بازار كار و نهايتاً 
 تواند بر توانمندسازي زنان نقش مؤثري ايفا كند. (كتابي و ديگران،حذف باورهاي سنتي مي

انساني است و به معناي افزايش شناخت  ةاف توسع). توانمندسازي زنان يكي از اهد1382
خودآگاهي، قابليت اعتماد و گسترش آزادي انتخاب زنان توسط خودشان است. (فرخي 

 ). 1384راستايي، 
اجتماعي ايران، تحقيقات وسيعي دربارة جايگاه زنان در  –اقتصادي  ةامروزه در فرايند توسع

تر اجتماعي بيش ـهاي مشاركت اقتصادي يافتن راه ها،آن ةاين فرايند آغاز شده كه هدف عمد
زنان از طريق بهبود شرايط آموزشي و ايجاد موقعيت شغلي و در نتيجه باال بردن نرخ اشتغال 

باشد. هر اندازه آموزش و بهينه از اين بخش از نيروي انساني كشور مي ةمنظور استفادزنان به
دست هبه همان اندازه موانع و مشكالت براي ب ،اشدپذيرتر باي براي زنان امكانتربيت حرفه

 ). 1384گذارد (ايرواني آوردن مشاغل سطح باالتر با حقوق و مزاياي بهتر رو به كاهش مي
تواند نقش مؤثري در  پرورش افرادي داشته باشد كه اي ميآموزش و تربيت فني و حرفه

واهد شد. در حال حاضر يكي از اجتماعي در جامعه خ –پايدار اقتصادي  ةمنجر به توسع
اين تكنولوژي جديد دستيابي،  .فناوري اطالعات است ،هاي فعال و مورد نياز جامعهشاخه

 سازد. داري و تبادل اطالعات را آسان ميانتقال، پردازش، نگه

                                                                                                                
1.David son cooper 
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شود بتواند با بيني ميهايي است كه پيشيكي از قابليت (IT)فناوري اطالعات  ةتوسع
هاي اداري، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي در بهبود مديريت بخش عمومي مهار بحران

حادي مواجه نبوده است.  ةها در جهان امروز با مسألهاي اساسي بردارد. پذيرش فناوريقدم
است و به  اطالعات و ارتباطات با پذيرش خوبي از جانب مردم در جهان مواجه شده فناوري
هاي نوين باز كرده باشد. (سركارآراني، شين، زمينه را براي فناوريهاي پيرسد فناورينظر مي
1384.( 

هاي تواند در افزايش كيفيت و كميت آموزشگيري از تكنولوژي اطالعات مياصوالً بهره
تقاضا براي متخصصان زن را نسبت به مردان  ITوجود آورد. هاي تحوالت اساسي بفني حرفه

كشورها  ةعنوان شاخص مهم ارزيابي توسعال زنان همواره بهافزايش داده است. بحث اشتغ
يافتگي كشور را از لحاظ استفاده از منابع انساني شاخصي كه ميزان توسعه .شودمطرح مي
 . (http: //www.koneshgaran.net)دهدنشان مي

داري و تكنولوژي جديدي است كه دستيابي، انتقال، پردازش نگه (IT)فناوري اطالعات 
دهد. گرچه سوابق فناوري اطالعات در بادل اطالعات را به سهولت در دسترس افراد قرار ميت

 ةهاي اساسي در جهت توسعسوم توسعه گام ةايران بسيار محدود است، دولت در برنام
ترين مرجع بخش عنوان عاليفناوري اطالعات برداشته است و شوراي فناوري اطالعات به

فناوري اطالعات در كشور را فراهم نموده  ةقش اساسي در توسعسياستگذاري راهبردي، ن
هايي مثل افزايش سرعت، ها و قابليتبا برخورداري از ويژگي IT) 1384است. (عبادي، 

پذيري شايان فيزيكي مخازن اطالعات و ... توانسته است انعطاف ةافزايش دقت، كاهش انداز
 . (http://www.irandoc.ac.ir)دهد كارآفريني از خود نشان  ةتوجهي را در زمين

 ةباشد و باعث توسعهاي آموزشي و تحقيقاتي ميفناوري اطالعات موتور حركت فعاليت
كنندگان محصوالت و اقتصادي و امكان رقابت گسترده با عرضه ةنيروي انساني و توسع

رود  مينحو چشمگير باالگردد و در نتيجه اشتغال در كشور بهخدمات در سراسر دنيا مي
هاي افزايش تقاضاي كار زنان در بازار كار ايران در سال ،در اين ميان ).1383(قرباني، 

گذشته جالب توجه است. آموزش زنان براي مشاركت آنان در زندگي اقتصادي تأثير مثبت 
 ). 1384كند (ايرواني تر ميدارد و امكان اشتغال را گسترده

اي بايد هاي آموزش فني و حرفهدختران در برنامهبراي تقويت دسترسي برابر زنان و 
خدمات مشاوره و  ةهاي مؤثر هدايت شغلي و مشاوره فراهم شود كه در آنها امكان ارائشيوه

هاي آموزش و كار زمان بايد محيططور همبيني شده باشد. بههدايت شغلي به جنسيت پيش
هاي پنهان و شده و تبعيضدهيبراي مشاركت زنان و دختران به شكل مساعدتري سازمان

هاي مناسب براي تصوير مثبتي همراه با انگيزه ،آشكار از ميان برداشته شود، همچنين
ترين ) عمده22، ص1382وجود آيد. (نفيسي، اي بهمشاركت زنان در آموزش فني و حرفه

اي در فهتضمين دسترسي برابر دختران و زنان به آموزش فني و حر ةهايي كه در زمينچالش
ويژه دختران روستايي در قرن بيست و يكم در پيش خواهد بود. افزايش مشاركت دختران به

ريزي آموزشي، نظر برنامهاي، برطرف كردن تبعيض جنسي از نقطهآموزش فني و حرفه
شمار هاي عمده بهوالدين، جامعه و كارفرمايان، فراتر از آن تسهيل اشتغال زنان از چالش
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شود كه: گونه مطرح ميتحقيق اين ةمسأل ،بنابراين .)64، ص 1382فيسي، آيد (نمي

 آوري اطالعات در اشتغال زنان استان مازندران تا چه اندازه تأثير دارد؟هاي فنآموزش

 روش تحقيق
با توجه به اهميت اين موضوع در اين پژوهش براي رسيدن به هدف كلي بررسي ميزان تأثير  

 ة) در اشتغال زنان استان مازندران و ارائITآوري اطالعات اي (فنفههاي فني و حرآموزش
اي كار تحقيق انجام ريزان آموزش هاي فني حرفهخصوص به برنامهپيشنهادات اصولي در اين

 گرديد. 
شده توسط افراد آموزش آوري اطالعات كسبآموزش فن ،متغير مستقل در اين پژوهش

تحقيق  ةسؤاالت ويژ ،باشد. همچنيننان استان مازندران ميديده و متغير وابسته اشتغال ز
 باشد: اين موارد مي

) مهارت و توانايي زنان را ITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهآيا شركت در دوره. 1
 دهد. افزايش مي

) موجب نوآوري و ابداع در زنان ITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهآيا آموزش. 2
 شود؟ مي

) موجب افزايش عالقه به كار و  ITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهآيا آموزش. 3
 شود؟ نگرش مثبت در زنان مي

) موجب كسب درآمد بيشتر در ITآوري اطالعات اي (فنهاي فني و حرفهآيا آموزش. 4
 گردد؟ زنان مي

نظر هدف تحقيق كاربردي، از نظر روش ميداني و از نظر زماني  البته تحقيق حاضر از
آوري فن ةديده در رشتزنان آموزش ةآماري اين پژوهش شامل كلي ةنگر است. جامعگذشته

آماري با استفاده از جدول كرجسي و  ةنفر و نمون 900اطالعات استان مازندران به تعداد 
 باشد. نفر مي 269مورگان شامل 

باشد كه تمامي سؤال) مي 32ساخته (شامل نامه محققآوري اطالعات پرسشابزار گرد
صورت نامه بهمنظور تعيين اعتبار اين پرسشگيرد. بهتحقيق را دربر مي ةسؤاالت مطروح

ضريب  SPSSافزار نفر اجرا شد. سپس با استفاده از نرم 30اجراي مقدماتي بر روي تعداد 
نامه از محاسبه گرديد و با توجه به اينكه پرسش 90/0لنامه معادآلفاي كرونباخ پرسش

 جهت اجراي نهايي آماده گرديد.  ،ضريب اعتبار خوبي برخوردار بود
بندي از آنها به صورت جدول ةها و تنظيم و ارائدر اين پژوهش براي مشخص كردن داده

ير نتايج حاصله از آمار توصيفي (مثل فراواني، ميانگين نمودار و ...) و براي تحليل و تفس
 استفاده شده است.  Zآزمون 

  هايافته
سال در نوسان بوده و  35تا  18آوري اطالعات بين فن ةديده در رشتسن افراد آموزش

، همچنينسال بوده است.  35سال و كمترين گروه سني متعلق به  23بيشترين گروه سني
هل أدرصد مت 39/26عات مجرد و آوري اطالفن ةديده در رشتدرصد از افراد آموزش 6/73
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درصد داراي  66/38درصد و  63/41ديده داراي مدرك ديپلم با . اكثر افراد آموزشبوده اند
درصد  33/19ديپلم به ترتيب ديپلم و زيراند و فوقليسانس و باالتر بودهمدرك ليسانس، فوق

 اند. درصد در مراتب بعدي قرار داشته 37/0و 
درصد 74/0و  ICDL 1و  2آوري اطالعات فن ةديده در رشتاد آموزشدرصد از افر95/23

ديده قبالً صد از افراد آموزشدر 01/13اند. تنها نويسي را آموختهويژوال بيسيك و برنامه
درصد بيكار  46/75درصد بعد از آموزش شاغل شدند و مابقي يعني  52/11شاغل بودند و 

 هستند.
 هاي مهارت و تواناييلفهؤها به مآزمودني توزيع فراواني پاسخ .1جدول 

گزينه
 جمعخيلي كم كم  زيادخيلي زياد  فراواني

iF 373 1369 624 55 2421
iP 4/15 54/5677/2527/2 100 

  5/2
85/2X

��
�

�

    
 ةدرصد گزين 54/56ها كل آزمودنيشود كه از مالحظه مي 1با توجه به جدول  تفسير:

خيلي  ةدرصد گزين 4/15كم و  ةدرصد گزين 77/25كم و خيلي ةدرصد گزين 27/2زياد و 
  اند.زياد را انتخاب كرده

در  و ابداع اي موجب نوآوريهاي فني و حرفهآيا آموزش«دوم:  ةشمار ةاالت ويژؤس
 » شود؟زنان مي

 
 هاي نوآوري و ابداعها به مولفهنيتوزيع فراواني پاسخ آزمود. 2جدول 

گزينه
 جمعكمخيلي كم زيادزيادخيلي فراواني

iF 179 676 443 47 1345
iP 3/13 26/5093/3249/3 100 

 5/2
85/2X

��
�

�

  
 ةدرصد گزين 26/50 هاشود كه از كل آزمودنيمالحظه مي 2تفسير: با توجه به جدول 

خيلي  ةدرصد گزين 3/13كم و  ةدرصد گزين 93/32كم و خيلي ةدرصد گزين 49/3زياد و 
 اند. زياد را انتخاب كرده

 
و  اي موجب افزايش عالقه به كارحرفه و هاي فنيآيا آموزش« :سوم ةشمار ةويژ الؤس
 »شود؟ميمثبت در زنان نگرش
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 هاي عالقه به كار و نگرش مثبتلفهؤها به مآزمودنيتوزيع فراواني پاسخ . 3جدول 

گزينه
 جمعخيلي كم  كم  زياد خيلي زياد  فراواني

iF 502 1496 844 117 2959
iP 96/16 55/5052/2895/3 100 

 5/2
8/2X

��
�

�

   
 ةدرصد گزين 55/50ها شود كه از كل آزمودنيمالحظه مي 3با توجه به جدول تفسير: 

خيلي  ةدرصد گزين 96/16كم و  ةدرصد گزين 52/28خيلي كم و  ةدرصد گزين 95/3زياد  و 
 اند. زياد را انتخاب كرده

 
بيشتر  اي  موجب كسب درآمدهاي فني و حرفهآيا آموزش«چهارم:  ةشمار ةسوال ويژ

 »گردد؟در زنان مي
 

 كسب درآمد لفهؤها به مواني پاسخ آزمودنيتوزيع فرا. 4جدول 
گزينه

 جمعكم خيلي كم زياد خيلي زياد  فراواني

iF 194 518 609 562 1883
iP 3/10 5/2734/3284/29 100 

 5/2
18/2X

��
�

�

   
درصد  34/32ها ود كه از كل آزمودنيشمالحظه مي 4تفسير: با توجه به جدول و نمودار 

درصد  5/27خيلي كم و  ةدرصد گزين 84/29خيلي زياد و  ةدرصد گزين  3/10كم و  ةگزين
 .اندزياد را انتخاب كرده ةگزين

 
 1 ةال ويژه شمارؤس Zآزمون 

حجم 
 نمونه

ميانگين طبقات
)1( 

ميانگين 
انحراف واريانس نگرش

)2(معيار
Z محاسبه

 شد ه
Z 

بحراني
 سطح

 احتمال
269 5/2 85/2 13/06/3 61/1 96/1 95% 

5%�P
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 2 ةشمار ةال ويژؤس Zآزمون 
حجم 
 نمونه

ميانگين 
 طبقات

ميانگين 
انحراف واريانس نگرش

 معيار
Z  محاسبه

 شده
Z 

بحراني
سطح 
 احتمال

269 5/2 73/2 53/072/0 34/5 96/195% 
5%P� 

 
  3سوال ويژه شماره  Zزمون آ

 حجم
 نمونه

ميانگين 
 طبقات

ميانگين
انحرافواريانس نگرش

 معيار 
Z 

 محاسبه
 شده 

Z  
بحراني

سطح 
 احتمال

269 5/2 8/2 57/0 75/0 66/6 96/1 95% 
5%P� 

 
  4شماره  ةال ويژؤس Zآزمون 

حجم 
 نمونه

ميانگين 
 طبقات

ميانگين
نحرافاواريانس نگرش 

 معيار 
Z  

محاسبه 
 شده

Z 
بحراني

سطح 
 احتمال

269 5/2 18/2 95/0 97/0 61/5- 96/1 95% 
5%P� 

 يري گنتيجه
 zاز  %95) در سطح اطمينان 33/8شده (محاسبه z در مورد سؤال اول تحقيق به دليل آنكه

دار قات از لحاظ آماري معنيتفاوت ميانگين نگرش و طب ،لذا .) شده است96/1بحراني (
اي مهارت و هاي فني و حرفهتوان ادعا كرد كه شركت در دورهمي ،باشد، نتيجه اينكهمي

 دهد.توانايي زنان را افزايش مي
 Zاز  %95) در سطح اطمينان 34/5شده (محاسبه  Z در مورد سؤال دوم به دليل آنكه

يانگين نگرش و طبقات از لحاظ آماري تفاوت م ،لذا .) بزرگتر شده است96/1بحراني (
بزرگتر تعميم داد به  ةتوان نتايج اين تحقيق را به جامعاينكه مي ةدار است، نتيجمعني

آوري و ابداع در زنان اي موجب نوهاي فني و حرفهتوان ادعا كرد كه آموزشعبارت ديگر مي
 شود.مي

  Zاز  %95) در سطح اطمينان 66/6شده (محاسبه Z در مورد سؤال سوم به دليل آنكه
دار ميانگين نگرش و طبقات از لحاظ آماري معني ،لذا .) بزرگتر شده است96/1بحراني (

 ،بزرگتر تعميم داد به عبارت ديگر ةتوان نتايج اين تحقيق را به جامعمي ،است، نتيجه اينكه
ه كار و نگرش مثبت اي موجب افزايش عالقه بهاي فني و حرفهتوان ادعا كرد كه آموزشمي

 شود.در زنان مي
 Zاز  %95) در سطح اطمينان 61/5شده (محاسبه Z در مورد سؤال چهارم به دليل آنكه

تفاوت ميانگين نگرش و طبقات از لحاظ آماري  ،لذا .ر شده استبزرگت) 96/1بحراني (
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عميم داد به بزرگتر ت ةتوان نتايج اين تحقيق را به جامعست، نتيجه اينكه ميادار معني

اي موجب كسب درآمد بيشتر در هاي فني و حرفه توان ادعا كرد كه آموزشعبارت ديگر مي
 گردد. زنان مي

توان چنين ميعمل آمده هاي بهبا توجه به تجزيه و تحليلدر مورد سؤال اصلي تحقيق 
بودند و  ديده قبالً شاغلدرصد از افراد آموزش 01/13ها از كل آزمودنيكه  نتيجه گرفت

نتايج  درصد بيكار هستند. 46/75درصد بعد از آموزش شاغل شدند و مابقي يعني  52/11
 1382دست آمده در اين تحقيق نيز با نتايج تحقيق ابراهيم صالحي عمران در سال هب

اي شاغل و هاي فني و حرفهدرصد از آموزش ديده 27يعني در تحقيق ايشان  .مطابقت دارد
با تحقيق حجت صفار حيدري و صمد ايزدي كه در سال  ،همچنين تند.مابقي بيكار هس

اشتغال  %19اند كه از اين ميزان اشتغال يافته %39انجام دادند مطابقت دارد، يعني  1381
 ،در مجموعنيز اشتغال غير مرتبط با مدرك آموزشي دارند.  %20مرتبط با مدرك آموزشي و 

اي هاي آموزش فني و حرفههاي شغلي دورهح مهارتبا افزايش سطتوان نتيجه گرفت كه مي
اي بايد هاي آموزش فني و حرفهبرنامه شود.ميهاي شغلي براي زنان مهيا مهارت ءامكان ارتقا

فراگيران در آن در  ةشمولي طراحي شوند، كه نيازهاي كليهاي جامع و همهبه عنوان نظام
هاي تخصصي نياز باشد، جايي كه به برنامه نظر گرفته شود و براي همه در دسترس باشد. در

 ها بايد به ترتيبي طراحي شوند كه ورود به جريان اصلي آموزش را تسهيل كنند.اين برنامه
اي كه دارد بتواند در جهت العادههاي فوقبا توجه به قابليت ITشود كه مي بينيپيش

باشد. براي تقويت دسترسي برابر اندازي روشن و فعال مؤثر ساماندهي تغييرات و تصوير چشم
ثر هدايت شغلي و ؤهاي ماي بايد شيوههاي آموزش فني و حرفهزنان و دختران در برنامه

خدمات مشاوره و هدايت شغلي به جنسيت  ةمشاوره فراهم شود كه در آنها امكان ارائ
زنان و  هاي آموزش و كار براي مشاركتزمان بايد محيططور همبيني شده باشد. بهپيش

هاي پنهان و آشكار از ميان برداشته تري سازماندهي شده و تبعيضدختران به شكل مساعد
هاي مناسب براي مشاركت زنان در آموزش فني تصوير مثبتي همراه با انگيزه ،همچنين .شود

 اي به وجود آيد.و حرفه

 هاپيشنهاد
يا  ICDLيا  Wordشود. اگر اي مطابق با نياز بازار كار ارائه هاي فني و حرفهدوره �

 ها توجه بيشتري شود. به اين رشته ،هاي ديگر مورد نياز بازار كار استرشته
اي باعث افزايش تسلط و پيشرفت در هاي فني و حرفهدوره گردد تاتمهيداتي فراهم  �

امتحان پايان دوره با سختگيري بيشتري گرفته شود تا  ،طور مثالآموزان شود. بهكار
گيرد مهارت و توانايي الزم را كسب ن حاصل شود كسي كه مدرك مربوطه را مياطمينا

 كرده است. 
شود طول مدت اين مدت هستند پيشنهاد مياي كوتاههاي آموزش فني و حرفهدوره �

 دست آيد.ها را افزايش دهند تا مهارت الزم بهدوره
ل دانش روز به كارآموزان اي بايد مجرب و آگاه باشند تا در انتقامربيان فني و حرفه �

 كوتاهي نشود.
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ها براي همه هاي سيار در مناطق دور دست تا امكان استفاده از دورهقرار دادن پايگاه �
 مقدور باشد. 

ها مورد رشته ةاي در اشتغال زنان در سطح كشور و در كليهاي فني و حرفهتأثير آموزش �
 بررسي و پژوهش قرار بگيرد.

زش بيشتر ورود به سطح تحصيالت باالتر براي زنان فراهم هاي مالي جهت آموكمك �
شود، و چنانچه مدت كوتاهي از مرخصي زايمان استفاده نمودند، تمهيدات الزم براي 
بازگردانيدن آنان به بازار كار انجام گيرد و با ورود مجدد آنان آموزش نسبت به اطالعات 

 روز برايشان مقدور باشد.
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 آموزي و اشتغال زنان تبيين جايگاه مهارت
 در اسالم و ايران

 امير عظيمي1
 سيد جواد كالري حسيني2

 چكيده
اي كه به جايگاه اثرگذار زنان در دين مبين اسالم به دليل توجه ويژه

الهي را ة هاي مختلف اجتماعي و زندگي دارد، اين آفريدعرصه
هاي تالش او را فراتر از عنوان موجودي مولد معرفي كرده و عرصههب

محيط خانه قلمداد كرده است. اين پژوهش به صورت مروري امر 
آموزي و اشتغال زنان را بررسي كرده و جايگاه اين دو امر را در مهارت

ورزي مهارتة نمايد. سپس نقبي در سبقساختار دين اسالم تبيين مي
ها امر را از آموزه پذيري اين دوو اشتغال زنان دركشور ايران زده و اثر

نمايد. اين بررسي تبين اسالمي بررسي مي -و دستورات آييني
اي را نسبت به نمايد كه زنان در سي سال اخير جايگاه كمال يافتهمي

قبل از انقالب اسالمي داشته و قوانين موضوعه اخير نيز جايگاه 
ورزي و اشتغال زنان را با حفظ شئونات اسالمي توسعه مهارت

 يده است. بخش
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 مقدمه
بها داشته و مورد مين كار ارزانأامور اقتصادي، نقشي فراتر از ت ةمشاركت زنان در ادارامروزه 

 ة). در جوامع پيشرفت1390اقتصادي قرار گرفته است (طالبي،  ةتوجه كارشناسان توسع
عنوان كارگزاران توسعه و صنعتي مشاركت زنان به ةصنعتي و كشورهاي نوخاست

سواد و زناني كه شوندگان از آن، اصلي پذيرفته شده است. اما از آنجا كه زنان بيبرخوردار
مين أت توانند به راحتي وارد بازار كار شوند، ناگزير هستند براينمي ،تحصيالت مكفي ندارند

رسمي كار شوند كه به معاش خود و كاهش شدت و اثرات فقر اقتصادي وارد بازارهاي غير
هاي فرهنگي و اجتماعي از واگويي وضعيت اشتغال خود بيم دارند. در دليل موانع و تعصب

گيرند و عمدتاً دستمزد پاييني هايي زنان در موقعيت نامناسب كاري قرار ميچنين بخش
 ،همين دليلند كه اين اتفاق چيزي جز استعمار نيروي كار زنان نخواهد بود. بهكندريافت مي

سازي اين نيروي مولد بيش از پيش ضروري به نظر آموزي و كارآفريني جهت توانمندمهارت
كارآفريني و ة صورت مدير يا كارگر، نقش بسيار مهمي در زمينهرسد. زنان خواه بمي

، ص 1384كنند (جعفر نژاد و اسفيداني، ك و بزرگ ايفا ميهاي كوچآموزي در بخشمهارت
دهند كه آموزش كارآفريني در غلبه بر بيكاري و ). نتايج مطالعات متعدد نشان مي103-77

، 1ها است (كاتزهاي مهم دولتهاي زنان براي كارآفرين شدن از برنامهافزايش مهارت
2003.( 

آموزي زنان در هر اختار اشتغال و مهارتيكي از عوامل بسيار مهمي كه در كيفيت س
در فرهنگ غرب،  همروزباشد. اثر است، فرهنگ حاكم بر روابط مردم و دولت ميؤاي مجامعه

ها قرار گرفته است و در برخي موارد يكي عاع ديگر ارزشالشّنقش مادري و همسري زن تحت
در فرهنگ اسالمي با توجه به  اما .شوداز موانع و مشكالت زنان در برابر اشتغال محسوب مي

بيني خاص اسالم به انسان، اين سؤال مطرح اسالمي و نگاه و جهان ةجايگاه زن در جامع
) 1388(دالور، داند؟شود كه آيا اسالم اشتغال و فعاليت اقتصادي را براي زنان جايز ميمي

آمده است.  وجودهايست كه در جريان صنعتي شدن بجدا شدن محل كار از زندگي پديده
باشد. يافته مياي نو است كه مختص جوامع توسعهاشتغال زنان به عنوان امر مدرن، پديده

اقتصادي زنان ايجاد كرده، منجر به  -اشتغال خارج از خانه با تغييراتي كه در پايگاه اجتماعي
پايگاه  رود زنان در اينشود كه انتظار ميگيري پايگاه اكتسابي و جديد براي زنان ميشكل

). در 1389دار داشته باشند (سرايي و سهامي، هاي متفاوت از زنان خانهجديد، باورها و ارزش
هايي مانند كشور ما كه مردم آن با فرهنگ اسالمي روابط كاري و كشور ،همين راستا

نمايند، اشتغال زنان منوط به نظر دين مبين و شارع مقدس خانوادگي خود را تنظيم مي
كند. اين پژوهش هاي اجرايي را صادر ميالعملون نيز بر اساس اين موازين دستوراست. قان

آموزي و اشتغال زنان در نظر دارد با طرح پرسشي مبني بر اينكه آيا دين اسالم با مهارت
موافق است يا خير، كيفيت آن را تبيين و ميزان پيشرفت اشتغال زنان در ايران را بررسي 

 را در قوانين موضوعه مورد مداقّه قرار دهد.جايگاه آن  نمايد و
 

                                                                                                                
1.Katz 



 آموزي و اشتغال زنان در اسالم و ايرانمهارت تبيين جايگاه                     
 

 

 

278 
 پژوهش ةپيشين

آن با  ةاي است، اما كيفيت و توسعمباحث مطروحه در هر جامعه ءاگرچه اشتغال زنان جز
صورت هها كمتر مورد بررسي قرار گرفته است و پرداختن به اين موضوع بتوجه فرهنگ

) در 1389شاهدي و فرجودي ( ،ين ميانطوالني ندارد. در ا ةپژوهشي سازمان يافته، سابق
گيري ن پرداخته و نتيجهآاي توصيفي به بررسي جايگاه اشتغال زنان از منظر قرمقاله

عنوان عضو هها بنمايند كه اسالم مانع حضور زنان در جامعه براي اشتغال سالم نبوده و زنمي
 باشند. ثري در اقتصاد مورد تكريم ميؤم

انجام داده  "مقام زن در ايران باستان"ش خود را با موضوع ) پژوه1377آذرگشسب (
هاي تفاوت ةاست وي بر اين باور است كه از ديدگاه اسالم، جز تنگناهاي اندكي كه از ناحي

گذارند، از ديگر ثير ميأحفظ عفت عمومي كه بر اشتغال زنان ت ةطبيعي زن و مرد و مسأل
هاي توانند به فعاليتي با مردان برخوردارند و ميها زنان از آزادي كامل و برابر شغلجنبه

لزوم احراز رضايت شوهر را كه به  ةگوناگون بپردازند و با راه حل شرط در ضمن عقد، مسال
با كار فرهنگي و  ،خودي خود سدي در راه اشتغال زنان نيست، حل نمايند. افزون بر اين

 وگيري كرد.توان از بروز مشكل جلتصحيح ذهنيات نادرست نيز مي
كند بيان مي "اسالم ةزن در آيين ةچهر") در پژوهش خود با عنوان 1374( فهيم كرماني

كه پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) در هنگام جنگ برخي از زنان را مأمور مداواي مجروحان 
بيماران  ةكرد و هنگام حركت به سوي جنگ گروهي از زنان را كه در معالججنگي مي

 كرد.اي مستقل برپا ميها خيمهبرد و براي آن، با خود ميتخصص داشتند
به اين  "حقوق زن در خانواده و اسالم" ) در پژوهش خود با موضوع1371ساوجي (

معصومان (عليهم السالم) بيانگر اين معناست كه زن ة نتيجه دست يافت كه آيات قرآن و سير
و تمام توان خويش را در جهت پيشبرد جانبه داشته باشد مسلمان بايد در جامعه حضور همه

 كار گيرد.هاقتصادي، در كنار انجام دادن رسالت مادري ب -اهداف اجتماعي
 ةتحليل عاملي موانع موجود در زمين«خود با عنوان  ة) در مقال1389شرفي و عادلي (
راه  موانع موجود در» ورزي زنان كشاورز از ديدگاه زنان كشاورز جيرفتكارآفريني و مهارت

حمايتي) و (قانوني) تقسيم  -اجتماعي)، (خدماتي -(فرهنگي ةاشتغال زنان را به سه دست
 نمايد.مي

هاي قابل انتقال و افزايش ) در كتاب تاريخ تمدن، افزايش دارايي1367( 1ويل دورانت
 اند.داند كه در فرمانبرداري زن نقش داشتهعنوان عواملي ميمحصوالت زميني را به

) در تحقيقي به بررسي ميزان مشاركت زنان در كشور كانادا پرداخته 1994(2پستپني
در اثر ركود  1990-1992هاي دهد مشاركت زنان بين سالاست. نتايج اين تحقيق نشان مي

تر كمتر از دارد ميزان مشاركت زنان جواناقتصادي، اندكي كاهش داشته است. او اذعان مي
آموز را در همچنين روند افزايشي نيروي كار و مهارت ،يقساير زنان بوده است. اين تحق

 سال بيشتر از زنان زير بيست سال برشمرده است.  45سنين باالي 
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كار زنان و عدم تساوي  ة) در تحقيق خود به بررسي عرض1998و ديگران (1تيم كاالن

يج حكايت انت اند.پرداخته 1994تا   1987هاي مردان در ايرلند طي سال درآمد بين زنان و
افزايش  ،مورد مطالعه دارد. در عين حالة از افزايش همبستگي بين درآمد زوجين، در دور

درصد) باعث كاهش تبعيض  25تا  20ها (بينمشاركت زنان و افزايش ميزان دستمزد آن
 درآمد ميان مردان و زنان در ايرلند شده است و ساير عوامل به درآمد زنان بستگي ندارد. 

 آموزي شغلي و اشتغال زنان در اسالمه مهارتجايگا
هاي اقتصادي اعم از توليدي و يا خدماتي، عمري به فعاليت ةمشاركت و حضور زنان در عرص

عنوان نيمي از جامعه نقش مؤثري در ايجاد قدمت زندگي اجتماعي انسان دارد. زنان به
ها در كنار مردان كمرنگ، قش آنهايي از تاريخ ناند؛ هر چند در برهههاي بشري داشتهتمدن

نامرئي و يا در قالب كارهاي خانگي بوده است، اما همواره اشتغال زنان همراه با مردان در 
ترين ترين و پذيرفته. يكي از مهم)1375(اسدي،  شدمزارع و در خانه امري عادي تلقي مي

 ةيكي از اركان مهم جامعكند. خانواده هاي زن نيز، نقشي است كه در خانواده ايفا مينقش
د (رسول پور، رونعنوان همسر و مادر عضو كليدي آن به شمار ميانساني است و زنان به

ي مستقل از تنظر از تفاوت جسمي و رواني خود با مرد، خلقزن صرفدر يك نگاه، . )1386
ي جسمي هاتفاوت اش، هيچ تفاوتي با مرد ندارد.مرد دارد و در اصل آفرينش و گوهر وجودي

هاي آنان شده و به تبع آن، تفاوت حقوق و رواني ميان زن و مرد، موجب تفاوت در مسئوليت
هاي طبيعي ميان زن و مرد را قبول آنان را نيز به دنبال خواهد داشت كه اگر وجود تفاوت

ها و حقوق زن و مرد در قرآن كريم را از همين زاويه بنگريم، داشته باشيم و تفاوت مسئوليت
شود كه قرآن كريم، اين مسائل برطرف خواهد شد و مشخص مية تمام شبهات دربار

ز ديدگاه اسالم، ). ا1382(نور حسن فقيده، بين زن و مرد قائل نشده است يگونه تبعيضهيچ
قانون خلقت خواسته است با اين ». كمال« و» نقص« است، نه» تناسب« هاي زن و مردتفاوت
 انديان زن و مرد كه قطعاً براي زندگي مشترك ساخته شدهها تناسب بيشتري متفاوت

كار كردن زن مسلمان در بيرون از آموزي و مهارتموضوع  ).1367(مطهري،  وجود آوردبه
يك از اين فقها،  خانه، باعث اختالف نظر، ميان علماي اهل سنت و علماي شيعي است و هر

 .كنندهايي را براي نظر خود مطرح ميدليل و سبب

 نظر قرآن، سنت و فقهاورزي و اشتغال زنان از مهارت
 ،شد، پذيرفتدان عمل ميهدين اسالم به هنگام پيدايش، برخي امور را كه در جاهليت ب

برخي ديگر را از بين برد و قوانين جديدي را براي ساماندهي زندگي  ،بعضي را اصالح كرده
د. اسالم در مورد كار كردن زن، وضع زمان مسلمانان در اجتماع نو ظهور امت اسالم، وضع كر

چنان كار كند، جاهليت را پذيرفت؛ يعني بي آن كه قانون صريحي بنهد، به زن اجازه داد هم
 نيز دانست، در مورد زنگونه كه حق كار كردن مرد را مسلم و بديهي ميزيرا دين، همان

كار و فعاليت ة ، به زن اجازاي داشت. در زمان جاهليت، بسته به فرهنگ محيطچنين عقيده
پرداخت و در هاي بزرگ و مهم اقتصادي در جامعه ميشد. زن به فعاليتاي داده ميحرفه

                                                                                                                
1. T, Callan   
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عنوان يك به )اگر بيوه يا مطلقه بود(اش، خود و خانواده يا براي ارتزاق ،كنار مرد خانواده

اده يا ارتزاق، به صنايع كارگزار، فعاليت كشاورزي و دامپروري داشت. زنان براي كمك به خانو
چنين كره و روغن يا ، و همندريسيد، يا ميندبافتچه را ميآن هاآنمشغول بودند.  نيز دستي

از دختران حضرت قرآن خداوند، در ). 1373ند (الصراف، فروختمي شده راپوست دباغي
ولت سن پدر، ها به علت كهاند. آنبرد كه به كار چوپاني اشتغال داشتهشعيب(ع) نام مي

جايگزين او در كار نگهداري از گوسفندان شده بودند كه براي سيراب نمودن گوسفندان خود 
كردند و سپس به گوسفندان خود آب نيز هميشه تا پايان كار ديگر چوپانان صبر مي

دهيم تا ها را آب نميگفتند ما آن«). 28(قصص: دادند: قالَتا ال نَسقي حتّي يصدر الرِّعاء مي
ب خود تا دختران حضرت شعيب(ع) به دليل عفاف و تحج». ها همگي خارج شوندچوپان

كردند تا اينكه حضرت پس از رفتن چوپانان مرد، از سيراب نمودن گوسفندان خودداري مي
ها را سيراب نمود. آن دو اين داستان را براي پدرشان بازگو كردند و موسي(ع) گوسفندان آن

اش دعوت كند؛ ع) تصميم گرفت براي جبران خدمت موسي(ع) او را به خانهحضرت شعيب(
همين منظور يكي از دختران خود را به نزد موسي(ع) فرستاد: فَجاءتْه إِحداهما تَمشي علَي به

 ياءحتپس يكي از آن دو به سراغ او آمد، در حالي كه در نهايت حيا «). 25(همان سوره: اس
بيان اين آيات، به خوبي كيفيت حضور زنان در اجتماع و  باخداوند ». شتداگام بر مي

 .برخورد با مردان بيگانه را تشريح كرده است
در  . اومحدودصورت هب طور وسيع يابهچه  ،فعاليت تجاري هم داشتدر صدر اسالم زن 

سال  بازارهاي محلي يا عمومي خريد و فروش مي كرد و يا در محل كسب خود كه در طول
يا كارهاي زنان را كه براي وي كار  ،سازش را مي فروختكار مي كرد و محصوالت دست

 كرد. از شمار اين زنانخريد، خريد و فروش ميچه را ساخته شده از بازار ميكردند و آنمي
اسماء « . يافروختاست كه ظاهراً در زمان رسول اهللا(ص) خرما مي» ام منذر بنت قيس«

كرد و در مدينه عطر وارد مي» يمن«كه عطر فروش بود و از» جندل بنت مخرمة بن
هند بنت «ثروتمند بودند. مثلبسيار كردند و مي فروخت. برخي از زنان تجارت خارجيمي

اولين همسر گرامي پيامبر اكرم(ص). در مقايسه با باقي » خديجه بنت خويلد« و» عقبه
و كساني بدان مي پرداختند كه شخصيتي ها، تجارت اهميت و موقعيت خاصي داشت حرفه

توانستند با مردم روابط و پيوند خوبي داشته باشند. قوي داشتند و دور انديش بودند و مي
فكري و ادبي نقش داشتند و كاهن، شاعر، حكيم و مرجع  ةافزون بر اين كارها، زنان در زمين

كار كردن زنان نبوده است. چرا  فلاسالم مخا ،بنابراين (همان منبع). بودند نيز رفع اختالف
 ةوضع زمان جاهليت بدانيم و اگر قرآن آي ةاگر كار و فعاليت زنان در زمان اسالم را ادامكه 

توانيم چنان كه درباره مردان نياورده آيا ميكار كردن زنان نياورده باشد، هم ةصريحي دربار
طور ضمني اشاره به كار آن بهچه در قربدين سبب بگوييم: كار كردن مرد حرام است؟! اگر

هر را بر مرد شرعاً واجب كرده، ارث بردن زن را پذيرفته و سهم ماما  ،شده استنكردن زنان 
اي مشخصي از ارث را در هر وضعي براي وي در نظر گرفته است. اين حقوق و اموال، سرمايه

قانوناً شايستگي دارد،  پذيرد كه ويبراي زن است كه بايد آن را توسعه و رشد دهد. قرآن مي
در سنت كه از جمله وظايف  ).1379(رزاقي،  پيمان ببندد و خريد و فروش و رهن و... كند

ممنوعيت كار كردن زن نيامده است،  ةآن تشريح و تبيين محتواي قرآن است مطلبي دربار
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د، خوانمي مناصببرخي ها و به عهده گرفتن وظايف و بلكه زن را به حضور در فعاليت

 وجود آمده بود. در مكه و زمان رسول اهللاسالم به نو پيدايِ ةكه به مقتضاي جامعمناصبي 
بر عهده داشت. وي با شالق، » سمراء بنت نهيك اال سديه« (مالي) را امور حسبه ،(ص)

كرد. امور حسبه از كردند، مجازات ميكساني را كه در داد و ستد، غش و فريبكاري مي
اسالمي بر عهده گيرد.  ةدر جامع ستتوانكه شخص ميبود رترين مناصبي ترين و خطيمهم

توان . از واگذاري اين مسئوليت به زن ميختشنامسئوليت امر حسبه، حد و مرزي نمي
. در بردپي پذيرش مسئوليت برايهاي زن ها و شايستگيتواناييبه  ي اسالمميزان اعتماد باال

(الصراف،  ها حضور فعالي داشتندمانند مردان در جنگزمان پيامبر(ص) بسياري از زنان 
1373.( 

 نظر فقيهان شيعيورزي و اشتغال زنان از مهارت
اند: اگر زن در مستمسك گفته )1374( الوثقي و سيد حكيم ةدر عرو .ق)1417(سيد يزدي

 براي خدمت در مدت معيني، [تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پيش از انقضاي اين مدت،
جويي شوهر و حقوق شود، حتي اگر خدمت، منافي بهرهازدواج كند، اجاره[و تعهد] باطل نمي

زناشويي باشد. در اين حكم تفاوتي نيست شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند يا نداند، 
زيرا دو حق اينجا هست: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد، كه 

ر جمع ميان آن دو ممكن نباشد و تزاحم كنند، حق بيشتر، كه تعهد خدمت خوب، و اگ
است، مقدم است، چون اگر حقوق شرعي مزاحم هم شوند، ترجيح با حق سابق است. 

شود. اما شوهر حق اعتراض يا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمي ،بنابراين
وهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازه اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق ش

شوهر، تعهد خدمت درست نيست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد، مثالً تعهد 
قرائت قرآن يا بافتن پيراهن با نخ كاموا يا پشم، را بدهد، اجاره[و تعهد] صحيح است حتي 

منطقي بودن و  ،متانتريافت كه توان دبه درستي مي ).1373(الصراف،  »اگر شوهر اذن ندهد
نظر اين فقيهان مشهود است. اينان اگر كاركردن زن، پس از ازدواج را به در نگري واقع

اند، به معناي اولويت حضور زن در خانه است. بدون ترديد اين اجتهاد داده موافقت شوهر ربط
در شرح نيز (ره)  ريشهيد مطه است.نيز بوده هاي اجتماع در آن زمان واقعيت خوان باهم

قومي كه زنان ؛ ةان يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأ«از رسول مكرم اسالم (ص) كه  روايتاين 
ضمن نقل آن  ).227، ص 8سنن نسايي، ج (»گرددامورشان را سرپرستي كنند، رستگار نمي

و برداشتي كه از منع شارع نسبت به تصدي زنان بر منصب حكومت در سطح كالن دارد، 
هايي كه امروز هاي گذشته فرق دارد. شايستگيويسد: وضعيت حكومت امروز با حكومتنمي

ها استبدادي . در گذشته حكومتكندميهايي كه در گذشته بوده، فرق است با شايستگي
افراد  ةدادند؛ معنايش اين بود كه همهمين قدر كه حكومت را به دست يك كسي مي ند.بود

يك كشتيبان داشته باشد، تمام مقررات هم دست او باشد.  كهدر يك كشتي نشسته باشند 
اگر احياناً مردي هم  ،در اين جور كارها بود كه هر گونه مردي صالحيت رهبري نداشت

ديگر بايست نبوغ فراواني داشته باشد. دنياي امروز، داشت، مردي بود كه ميصالحيت مي
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تمام اختيارات يك  حكومتي كه .ي زننه براي مرد قائل است نه برا را حكومتيچنين حق 
 ). 1367مطهري، ( يك فرد بسپارند دستكشور را از اول تا به آخر به 

اشتغال و  ةتوان ديدگاه دين مبين اسالم را درباربنابر آيات، روايات و نظرات ذكر شده مي
آموزي زنان مثبت تلقي كرد، به شرط حفظ كرامت كانون خانواده و توجه به مهارت

آموزي و شده به مهارتاسالمي. اگر زني با رعايت موازين يادة هاي اصيل زن در جامعالتاص
اقتصادي جامعه شود، اي بسا  ةاشتغال در كارهاي متناسب با خودش عضوي از فعاالن عرص

آموز هاي يك زن مولد، مهارت) ويژگي1( ةمورد تكريم دين مبين نيز خواهد بود. شكل شمار
 دهد.   امعه اسالمي نشان ميو شاغل را در ج

 
 ورز و شاغل در دين اسالمهاي زن مهارت): ويژگي1شكل(

 قوانين موضوعهنظر ورزي و اشتغال زنان از مهارت
برابري حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال همواره مورد بحث و توجه بوده و در  ةلأمس

كار به اين امر عنايت الزم مبذول شده  المللياسناد مختلفي از جمله مقررات سازمان بين
). در قوانين كشور ايران نيز كه برگرفته از قوانين و نظرات دين اسالم 1385است (ملك زاده، 

قانون كار مصوب  38 ةاست، به اشتغال زنان بها داده شده است. به همين دليل طبق ماد
گيرد بايد كارگاه انجام ميبراي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك « 1369سال 

به زن و مرد، مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و 
 ». اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است قوميت و

هاي جسماني بين زن و مرد و توجه جايگاه مهم قانون كار ايران به دليل توجه به تفاوت
اي را براي زنان وضع كرده است كه از جمله مايتي و ويژهزن در كانون خانواده مقررات ح

 ها عبارتند از:آن
 آور براي زنان و كار در شب براي زنان هاي سخت و زيانممنوعيت انجام كار �
 هفته پس از زايمان 6آن تا  ةاي براي زنان باردار و ادامهفته 12مرخصي  �
 ).1377ساعات كار زنان شيرده ( معتمدي و بشيري،  �
ممنوعيت برخي  .1بق قوانين، دو نوع محدوديت شغلي در ايران براي زنان وجود دارد. ط

از مشاغل به دليل منع شرعي يا به لحاظ مصالح ملي و امنيتي و رعايت وضع خاص زنان، 
محدوديت  .2هاي مسلح؛ مانند ممنوعيت از اشتغال به قضاوت و محدوديت اشتغال در نيرو
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اشتغال به مشاغل منافي مصالح خانوادگي او. اين ماده نوعي  مربوط به زن شوهردار از

ولي محجوريت مطلق مرد را بر زن و  ،كندمحدوديت شغلي را براي زن شوهردار ايجاد مي
رساند، بلكه به لحاظ اهميت و اعتباري كه به خانواده داده شده مانع شدن از اشتغال او را نمي

شوهر مجاز ة ت زن نسبت به برخي مشاغل به وسيلبه لحاظ حفظ مصالح خانوادگي، محدودي
قوانين موضوعه كه در اين بخش گذرا به  ،طوركليه). ب1385شمرده شده است (ملك زاده، 

آموزي و اشتغال زنان در سطح اي نسبت به مهارتها اشاره شد نگاه منصفانهبرخي از آن
 شمرد.   ميزنان برة جامعه دارد و عوايد حاصل ار آن را جزو حقوق حق

 آموزي و اشتغال زنان ايراني در قبل و بعد از انقالبمهارتة نگاهي به سابق
يافته نزديك به پنجاه درصد جمعيت فعال اقتصادي را زنان در بسياري از كشورهاي توسعه

هاي ). در طول تاريخ، مشاركت زنان در فعاليت1381دهند (نقيب السادات، تشكيل مي
اجتماعي و اقتصادي ة هاي زنان، بلكه در توسعها و تواناييظرفيتة در توسعاقتصادي نه تنها 

جامعه نقش كليدي داشته است. كشورهايي كه به دنبال توسعه يا تسريع فرايند توسعه 
ها جامعه توانستند نيمي از نيروي انساني خود را ناديده بگيرند. در نگاه آناند، نميبوده

قوي  ةفرصت برابر و انگيز -اعم از زن و مرد –اعضاي جامعه ة هميابد كه هنگامي توسعه مي
 هاي اقتصادي را داشته باشند.براي مشاركت در فعاليت

اي بود كه تنها هنگام حمام در دوران قاجار، بريدگي زنان مرفه شهري از اجتماع به درجه
ه و بازار ظاهر توانستند در كوچهاي زنانه ميرفتن، شركت در جلسات مذهبي يا ميهماني

زندگي و رفع  ةشوند. در ميان زنان طبقات محروم و متوسط جامعه، براي تأمين هزين
هاي بافندگي و صنايع كوچك دستي الزامي ضروريات، كار در مزارع جاليز و شالي و يا كارگاه

زنان ايراني و راه و رسم زندگي «) در كتاب 1866كالرا رايس ( .)1381بوده است (صابر، 
 ةريسي، پختن نان، تهيضمن كارهاي مربوط به داخل خانه، بافتن و پشم«گويد: مي» هاآن

 ةلبنيات و غيره نيز به عهده زنان بود. زنان وابسته به طبقات پايين بنا به نوع توليدات منطق
جان هاي خانوادگي مشغول كار بودند و از اين طريق به اقتصاد بيزيستي خويش در كارگاه

گونه قانوني براي كار وجود ندارد. هيچ«كند: . او همچنين اضافه مي»كردندمك ميخانواده ك
گيرند، لذا بسياري از زنان بايد به كسب معاش خود بپردازند و كارگران مزد بسيار ناچيزي مي
 » دهند، دريافت و تحمل كنند.آنچه را كه به اجبار به آنها مي

هاي بسيار به بار آورده تمدن جديد، دگرگونيهاي ايران به سوي آورده ةگشايش جامع
ورود  .ترين آنها حضور اجتماعي محسوس و دستيابي به بازار اشتغال استاست كه از مهم

زنان غربي  ةزنان به بازار كار و صنعت و اشتغال در ايران يك قرن بعد از حضور گسترد
البته سير صعودي  .ت گرفتآوري به ايران با اين فاصله صوروجود آمد. زيرا ورود فنهب

زيرا شرايط براي توليد انبوه كه با  ،رفتاشتغال زنان در ايران به كُندي و آهسته پيش مي
ها مهيا نبوده و بازار كار ظرفيت آوري ارتباط مستقيم داشت، تا مدتساخت يا ورود فن

هاي م با ريشهاقتصادي، توأ ةتحوالت كُند و آهست .جذب نيروي كار زنان بيشتري را نداشت
تناور سنتي كه همواره در ايران روند ضد اشتغال زنان را طي كرده است، زن را از بازار كار 

گر شده و جمعي از طور جدي در بازار كار جلوهاند و در مراحلي كه زن بهدور نگه داشته
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ها به شكل اند، ناگهان سدها و موانع سنتي و حقوقيمديران به افزايش حضور او تأكيد ورزيده

 ). 1381اند (صابر، راندههاي خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهي او را تا قهقرا پسو صورت
هاي آموزشي در ايران، گرايش زنان به اشتغال همگام با دسترسي بيشتر آنان به سازمان

اما از آنجا كه اين امر با  .ها) در اغلب شهرهاي بزرگ شدت يافت(مدارس و دانشگاه
ها مطرح گرديد، در عين حال شرايط اجتماعي ـ فرهنگي زدگي در ميان برخي از گروهابشت

جامعه در خيلي از موارد پويايي متناسب با آن را نداشت، اشتغال زنان از سويي با مسائل حاد 
اكنون نيز  .هاي مختلف مردم موجب شدمواجه گرديد و اختالف عقيده را در ميان توده

هاي اجتماعي و دانشگاهي در ايران نسبت به زنان و دختران در عرصهمشاركت اجتماعي 
درصد از متقاضيان شركت در آزمون  68طوري كه به ،هاي گذشته بيشتر شده استسال

اند. با توجه به شرايط اقتصادي جامعه، نگرش عمومي هاي ادواري، دختران بودهاستخدام
ان تغيير يافته است و اين امر باعث شده كه آموزي و تحصيل دخترنسبت به اشتغال، مهارت

) جمعيت 2(ة ).  جدول شمار1385نژاد و منتظر حجت، زراءنيروي كار زنان افزايش يابد (
 دهد. نشان مي 1385گذشته تا سال  ةفعال اقتصادي زنان و مردان را طي سه ده

 
 ،1385-1355ساله و باالتر  10). جمعيت فعال اقتصادي 2جدول شمارة(

 با احتساب ميليون نفر ( مركز آمار ايران). 
 1385 1380 1377 1375 1365 1355 شرح

 62/34 61/31 03/28 37/22 03/16 20/11 جمعيت كلي زنان
 6/3 47/3 63/2 03/2 30/1 44/1 جمعيت فعال زنان

 3/12 7/11 37/9 1/9 1/8 9/12 ميزان فعاليت زنان(%)
 21/67 4/60 75/60 7/60 3/68 7/70 ميزان فعاليت مردان(%)
 02/40 5/36 74/28 3/35 9/38 5/42 ميزان فعاليت كل(%)

 
جمعيت فعال اقتصادي زنان  1365تا  1355دهد كه از سال نشان مي 2 ةجدول شمار

تا  1365سال گذشته كاهش داشته و از سال 10صد بوده و نسبت به در 1/8در كشور ما 
رشد كه خيلي هم از شروع كرده است. اين روند رو  بهرفته رفته، رشد خود را  1375سال 

شد بهتري از ر 1385الي  1380، 1375هاي سرعت بااليي برخودار نيست در طي سال
رسد (همان نظر ميتر بهها پايينچه اين آمار در مقايسه با ساير كشوربرخوردار بوده است. اگر

هاي عمومي نسبت به با توجه به بهبود نگرشهاي قبل از انقالب منبع)، اما در مقايسه با سال
 جهاني به موجب نتايج سرشماري ،همچنيناشتغال زنان از رشد قابل توجهي برخوردار است. 

گيرند كه مي شاغلين ايران قرار ةميليون مرد در زمر 11، حدود نهصد هزار زن و 1986سال 
اند. شدهن ايران را شامل ميدرصد كل شاغلي 9درصد جمعيت را زنان ده سال به باال و  6

كار بوده اند. مقام دوم را بيشترين تعداد زنان در بخش خدمات عمومي و خصوصي مشغول به
هزار زن شاغل به خود اختصاص  216هزار و سپس صنعت با  263كشاورزي با حدود 

ديد خيل زنان شاغل در بخش كشاورزي، از  ،رسد در اين سرشماريدادند. اما به نظر ميمي
بگير زن ايراني حقوق 508000آمارگران مخفي مانده است. به موجب اين سرشماري، تنها 

ميليون كاركنان  3/4از مجموع نفر در بخش عمومي ( 408000اند كه از ميان آنها بوده
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ميليون نفر كاركنان  1/8) و يكصد هزار نفر نيز در بخش خصوصي (از مجموع بخش عمومي

 . اندار اشتغال داشتهبخش خصوصي) به ك
رغم نقش بزرگي كه زن روستايي در توليد كشاورزي و هاي پس از انقالب، عليدر سال

كار خانگي ارزيابي كرد  ةروستايي ايران ايفا كرد، سيستم آماري ايران، نيروي كار او را در زمر
ر آمار رسمي بندي كارهاي بدون دستمزد قرار داد. بدين ترتيب است كه دو او را در طبقه

دادند كه اين رقم در درصد از نيروي كار كشاورزي را زنان تشكيل مي 22/8كشور فقط 
 .درصد كاهش پيدا كرد 8/1به كمتر از  1980ة سرشماري اواخر ده

هاي ديني و فرهنگي حاكم در جامعه نيز با توجه به اين حركت رو به بديهي است نگرش
آموزي آموزي و سواداست. اين امر از تقاضايي كه در مهارتكرده  رشد، تغييراتي قابل توجهي

خورد نيز مشهود است. با وجود اين اي و فني زنان در مجامع آموزشي به چشم ميحرفه
مهدوي، هاي جمهوري اسالمي نسبت به زنان است (پيشرفت كه حاصل نگرش مثبت دولت

تر و بيشتر دارد كه رشد سريعاجتماعي وجود  ة)، موانعي نيز بر سر راه اين طبق1386
 كند. بر خي از اين موانع عبارتند از: ها را با كندي مواجه مياشتغال آن

 كافي نبودن تقاضا براي نيروي كار زن نسبت به مرد. �
 . هاي خانوادگي و خانگيها به دليل مسئوليتكمبود وقت براي شركت در كالس �
تر از آموزش دختران را كم اهميتفرهنگي كه  -باورهاي اجتماعيعدم رشد كافي  �

  كند. مي آموزش پسران تلقي
 عدم تكامل تفكر اشتغال توأم با تعهد خانواده و پويايي هر دو نهاد.  �
تبعيض بين زن و مرد در امر كار و دستمزد توسط كارفرمايان (زراء نژاد و منتظر  �

 ). 1385حجت، 

 گيرينتيجه
ريان فكري سنت و پيشرفت، كه غالباً با يكديگر اگرچه زن هميشه خود را در تقاطع دو ج

تواند با بصيرت كامل از ميان آن دو به خوبي ولي زن مسلمان مي ،بيند،برخورد دارند مي
ديني، نه تنها منعي از اشتغال و مالكيت زن وجود ندارد، بلكه حمايت از ة عبور كند. در انديش

و آراء انديشمندان  ثه است. قرآن، احاديحقوق اقتصادي او نيز از ابعاد مختف لحاظ گرديد
اند و نقش اين اجتماعي اشاره داشته -همگي به حضور زن در ساختار اقتصادي ،شيعه و سني

 اند.  اسالمي مهم و سازنده تلقي كرده ةطيف را در جامع
هاي فرهنگي، و گذرهاي تاريخي، مبحث رغم چارچوبدر كشور اسالمي ايران نيز علي 

ها زي و اشتغال زنان همچنان مورد حمايت قوانين موضوعه و مورد استقبال دولتآمومهارت
بوده است. يكسان بودن حقوق مشاغل زن و مرد به استثناء برخي مشاغل، از يك سو و سير 

كار از سويي ديگر مويد اين موضوع پيشرفت زنان شاغل با توجه به جمعيت مشغول به
موزي و اشتغال زنان را از منظر دين مبين اسالم تبيين نموده آحاضر، مهارت ةباشند. مقالمي

اسالمي و ايراني را نسبت به اين امر مثبت معرفي كرده  ةاست و نظر دين و قوانين موضوع
عنوان عاملي محرك براي رشد هزنان بة ورزي و اشتغال طبقاست. جا دارد بحث مهارت

تر مورد توجه مراكز آموزشي تربيتي و اسالمي بيش ةشخصيتي زنان و رشد اقتصادي جامع
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سازي شده و دختران و له بيش از پيش فرهنگأنهادهاي مرتبط با زنان قرار بگيرد تا اين مس

خود  "خانواده "و  "كار"آموزي بتوانند توازن الزم را بين زنان عالقمند به كار و مهارت
 وجود بياورند.           هب
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 ةبررسي نقش زنان در توليد ملي، حمايت از كار و سرماي
 ايراني

 1خديجه محمدنيا
 2سيد سهيل معنوي امري
 3جابر مهدي نيا افرا

 چكيده
يافتگي يك كشور، ميزان توسعه ةترين معيارها جهت سنجش درجيكي از مهم

 باشند. اكنون نگاه جهان،اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي
، اجتماعي ةزيرا امروز براي تحقق توسع ،بيشتر به سوي زنان معطوف شده است

چه به زن اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان ةتسريع فرايند توسع
عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه به

نقش زنان در ت. خواهد داشكمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه  و افزايش
 ،رواجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين ةتوسعه، مستقيماً با هدف توسع

 ،به همين منظور .گرددجوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي ةدر تحول هم
 ةتوسعه، به چگونگي رابط ةضمن انجام يك تحليل اقتصادي مختصر در زمين

گذاري مشاركت آنان به عنوان نيمي يافتگي و تأثيرميان موقعيت زنان با توسعه
هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت از نيروي فعال جامعه در فعاليت

توجه به اين كه نيمي از كل جمعيت جهان را با  .پرداخته شده استاجتماعي 
شده توسط زنان صورت دهند و دو سوم ساعات كار انجامزنان تشكيل مي

هاي صدم مالكيت اموال و داراييدهم درآمد جهان و فقط يكنها يكپذيرد، تمي
آنجايي كه در بررسي عوامل مؤثر بر  از جهان به زنان اختصاص يافته است.

تخصص مطرح ماقتصادي اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني و  ةتوسع
 .آن با توسعه نيز امري ضروري است ةلذا سخن از اشتغال زن و رابط ،است

 
 يافتگي.اقتصادي، توسعه ة: زنان، توليد ملي، توسعيكليد واژگان
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 مقدمه
جهادي زنان  ةها وظياي از كارشناسان معتقدند كه جايگزيني كاالي ايراني در خانوادهعده

شود. توليد است، اين موضوع موجب رونق اقتصادي كشور و حل مشكل بيكاري جوانان مي
مردان است و حمايت از توليد  ةداخل به صورت جهادي بر عهد ملي و باالبردن كيفيت توليد

سازي را بر چراكه مادران در خانواده نقش فرهنگ ،ها مسئوليت زنان استداخلي در خانواده
عهده دارند. اقشار عمومي جامعه در تحقق حمايت از توليد ملي نقش مهمي دارند، و بايد 

جز با توليد ملي و باالبردن تالش و  ،شوديملي محقق نم ةتوجه داشت كه افزايش سرماي
كننده و مولد هستند و در بحث اشتغال و پرورش نيروي توليد هكوشش؛ بخشي از زنان جامع

مبارزه با تنبلي و بيكاري و پرورش نسلي توانمند و  ،همچنين .كنندكار فعاليت مي
ثر زنان ؤآفريني بر نقش مكار ةكننده يكي از وظايف مهم زنان است. برخي اساتيد رشتتوليد

روستايي و شاغل در تقويت توليد ملي تأكيد دارند و نقش زنان شاغل و روستايي در توليد 
صنعت  ةتوانند چرخچراكه آنها با احساس تعهد و مسئوليت بيشتر مي .ملي بسيار مهم است

، االي خارجيتوجهي به تبليغات وسيع ككشور را رونق دهند. به گزارش فارس اگر زنان با بي
حس ملي خود را تقويت كرده و در شرايطي كه كاالها كيفيت  ،در خريد اجناس مورد نياز

شاهد رونق صنعت كشور و كاهش آمار بيكاري  ،جنس ايراني را انتخاب كنند ،يكسان دارند
كنندگان داخلي نيز براي رونق گرفتن بازار فروششان و رقابت با جوانان خواهيم بود. توليد

صوالت خارجي بايد تالش بيشتري كنند تا كيفيت توليدات را باال برد و خدمات پس از مح
در  .گسترش دهند ،فروش كاالي ايراني را كه در مقابل با محصوالت بسيار ضعيف است

شود. چنين شرايطي است كه كاالي داخلي جايگزين مناسبي براي محصوالت خارجي مي
عنوان » ايراني ةتوليد ملي، حمايت از كار و سرماي«سال را رهبر معظم انقالب اسالمي شعار ام

كرده و بر حمايت از توليد ملي تأكيد كردند. مقام معظم رهبري سهم مردم را در تحقق اين 
تر است و با توجه به دانند. در ميان مردم نقش زنان از همه برجستهتر از بقيه ميشعار مهم

توانند پيشتاز حمايت از توليد ملي باشند. يكي از مي ،رندجايگاهي كه در خانواده و جامعه دا
تواند هم آموزش است. اين آموزش مي ةحوز ،آفرين باشندتوانند نقشهايي كه زنان ميحوزه

در تربيت فرزندان و هم در نقش معلمان در مدارس صورت پذيرد. مادران و معلمان ما 
 ،ودشمصرف كاالهايي كه در داخل توليد ميتوانند از همان كودكي فرزندان خود را به مي

توانند براي آنان شرح دهند تا كودكان بدانند كه تا چه اندازه مي تشويق كنند و فوايد آن را
 ةتواند آينداي است كه ميدر توسعه و پيشرفت كشور خود مفيد باشند. اين يك كار ريشه

 نان در كشور فراهم سازد.كشور را نيز تضمين كند و حتي زمينه را براي اشتغال آ

 بيان مسئله
فرهنگي و تربيتي پرداختن به نقش زنان در خانواده از  اقتصادي، هاي اجتماعي،در بررسي

رفتار فرزندان  موضوعات مهمي است كه بايد موردتوجه قرار گيرد، چراكه شخصيت و منش و
دانيم در سال توليد ملي خواهيم ببستگي به نقش مادران در خانواده دارد. در اين تحقيق مي

زدايي از خانواده و زنان در توليدات داخلي و محروميت ايراني ةو حمايت از كار و سرماي
 .جامعه چه نقشي دارند
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 ضرورت و اهميت تحقيق

سرزندگي توفيق و بالندگي يا  توان گفت پويايي،مي ،با توجه به نقش مهم زنان در خانواده
و ذلت هر نسلي به چگونگي ايفاي نقش آنها در تربيت فرزندان  ماندگي و خفتتحركي و عقببي

هاي اقتصادي و الگوهاي مصرف چگونگي برنامه ،رفتارهاي مثبت اقتصادي ،در واقع بستگي دارد.
 ،بنابراين. كندپذيري مياساساً از رفتار مادران الگو ،گذار استفرزندان كه بر اقتصاد كشور نيز تأثير

ها و در نهايت جامعه و رسيدن به عدالت زدايي از خانوادههاي محروميتيوهش يكي از رموز و
 همگاني و رفاه كلي جامعه توجه به نقش مهم آنان در اين زمينه است.

 هايافته
ر گويد: دباره ميدكتر محبوبه قائدي مدرس دانشگاه و متخصص علوم اجتماعي نيز در اين

هاي الزمي توانند با آموزشش زنان غافل شد. زنان ميراستاي تحقق شعار امسال نبايد از نق
به يكي از بهترين عوامل اجرايي كردن شعار حمايت از توليد ملي تبديل شوند.  ،بينندكه مي
تهيه و خريد اقالم مورد نياز  ةعنوان مسئولين اقتصادي خانواده كه معموالً وظيفزنان به

ملي كمك كنند. متأسفانه امروز در بسياري از  به رونق توليد ،خانواده را بر عهده دارند
خصوص در مورد هدار بخريد اجناس خارجي و مارك ،خصوص در ميان بانوانهها و بخانواده

پوشاك و لوازم خانگي رواج يافته است كه اين موضوع ضربات سنگيني بر صنعت نساجي و 
اري شده است. اگر فرهنگ توليد لوازم خانگي كشور زده است و باعث بيكاري جوانان بسي

توليد  ةكشور ما رشد و جهش خوبي در زمين ،خريد كاالي ايراني در ميان زنان نهادينه شود
 خواهد داشت). 

ان گويد: زنمردم تهران در مجلس شوراي اسالمي مي ةدكتر الله افتخاري نمايند
رونق توليد ملي كمك توانند با اولويت قرار دادن اجناس ايراني در سبد خريد خانوار به مي

بايد  ،اكنون مصرف كاالهاي خارجي در ميان مردم كشور رواج يافته است. لذاكنند. هم
ويژه در بخش سازي شود كه مردم به مصرف كاالي داخلي بهريزي و فرهنگاي برنامهگونهبه

قاچاق به اي باشد كه از ورود كاالي گونهها بايد بهلوازم خانگي گرايش پيدا كنند. سياست
كند. چرا كه ورود كاالي قاچاق صنعت توليد در كشور را فلج مي ،كشور جلوگيري شود

اجناس چيني تعطيل شده و  ةروياكنون بسياري از توليدهاي داخلي به دليل ورود بيهم
 اند. تعداد زيادي از كارگران بيكار شده

تغيير نگرش در «گويد: يباره ممجلس هفتم و فعال سياسي در اين ةعشرت شايق نمايند
توانند در اين استفاده از كاالي ايراني و حمايت از توليد داخلي يك ضرورت است كه زنان مي

براي اصالح الگوي مصرف بايد توليدات داخلي را «وي معتقد است: » زمينه راهبر باشند.
وسايل  ةتهي ها بايد تصميم بگيرند برايجايگزين محصوالت خارجي كنيم و زنان و خانواده

 ةنه اجناس خارجي. نقش رسان ،فرزندانشان از كاالهاي داخلي استفاده كنند ةمنزل و جهيزي
ها ملي در اين زمينه بسيار كليدي است و القاي استفاده از كاالي ايراني در تمام برنامه

فروش و مصرف يك كاال حرف اساسي  ةشود. تبليغات در عرصضرورتي است كه احساس مي
هاي شهر اجناس ايراني را تبليغ كنيم تا مردم با خريد اجناس زند. بايد در سطح خيابانرا مي

 »ايراني از توليد داخلي حمايت كنند.
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 اهداف تحقيق
بين فقير و غني است. اين چيزي  ةهاي عدالت اقتصادي در اسالم كاهش فاصليكي از شاخص

اند به آن برسد، بلكه به مشاركت نيست كه دولت به تنهايي يا حتي نظام به تنهايي بتو
توانند نقش خصوص زنان نياز دارد. البته در اين مشاركت عمومي زنان ميعمومي مردم به

ثرترين فرد در تشكيل رفتار و شخصيت ؤترين و مچراكه زنان مهم اساسي داشته باشد،
انين اسالمي و توانند با مديريت خانواده در چارچوب قوآنان مي باشند.فرزندان جامعه مي

دستورات ديني در نهادينه كردن فرهنگ استفاده از منابع خدادادي و ترويج فرهنگ مصرف 
ها چشميهم صحيح و جلوگيري از هدر رفتن آب و نان و رعايت الگوي مصرف اصالح چشم و

با  ،بنابراين. باشنددر نهايت جامعه مي رفتار فرزندان خود و ةدهندشكل هاييگراو تجمل
خواهيم به بررسي در اين تحقيق مي ،وجه به نقش مهم زنان در خانواده و در نهايت جامعهت

 .زدايي از خانواده و جامعه بپردازيمنقش زنان در توليدات داخلي و اقتصاد و محروميت

 بخش اول
 قوام زندگي و جامعه  ةالف) اقتصاد ماي

فرمايد: سوره نساء بيان كرده و مي 5ة ها در آيثروت اموال و ةقرآن كريم تعبير جالبي دربار
توانيد كمر هاي شما كه قوام زندگاني و اجتماع شما به آن است و بدون آن نمياين سرمايه

راست كنيد به دست سفيهان و اسرافكاران نسپاريد. از اين تعبير به خوبي اهميتي را كه 
 ).1379ازي، (مكارم شير شوداسالم براي مسائل اقتصادي قائل است روشن مي

 اقتصادي ةب) ديدگاه اسالم نسبت به توسع
آيات، احاديث و روايات موجود پيرامون توليد، كار، منابع طبيعي، مصرف، علم و دانش، 

تواند منجر به يافتن ديدگاه آنها مية عدالت اجتماعي و ...، از جمله مواردي است كه مطالع
تواند محرك از مشهورترين احاديثي كه مييكي  اقتصادي گردد. ةاسالم نسبت به رشد توسع

االسالم يعلوا و ال «اقتصادي مسلمين باشد. اين حديث است: ة اي براي رشد و توسعبالقوه
اي مطلوب، به عبارت ديگر، دستيابي به چنين هدف عالي، بدون نيل به درجه» يعلي عليه

ترين عامل قدرت امروزه مهم اقتصادي ميسر نخواهد بود.ة مستمر و قابل اتكا از رشد و توسع
 ). 1382فرهنگ،  ة( پژوهشكد و تسلط، برخورداري از توان باالي رشد اقتصادي است

 اقتصادي از نظر اسالم ةج) راه رسيدن به توسع
 عدالت و همكاري، توليد و بخشش، شرع مطهر اسالم همواره امت را به تقوا و عمل صالح،

خواند و با تحريم غش در معروف و نهي از منكر فرا ميوفاي به عهد و امانتداري و امر به 
ها و نفقاتي كه كفاره ،انواع صدقات ،، خمسفروشي و تشريع قوانيني مانند زكاتمعامله و كم

بر مسلمانان فرض كرده است مانع تراكم ثروت در دست اغنيا و فقر و بيچارگي ديگران 
شفقت  منان در دوستي و مهرباني وؤمثل م اند:باره فرمودهرسول خدا در اين گردد.مي

مثل بدن انسان است كه اگر يكي از عضوهاي آن ناراحت باشد اعضاي  ورزيدن به يكديگر،
 ).1381( سالم السفار،  كنندديگر در بيدار ماندن و تب و ناراحتي با وي همكاري مي



 ايراني ةبررسي نقش زنان در توليد ملي، حمايت از كار و سرماي                    
 

 

292 
 اقتصادي در تأسي به بانوي كوثر ةچ) توسع

برخود سخت  كرد وخوراك به حداقل قناعت مي وشاك وحضرت فاطمه نه تنها در پ
 از كشيدن آب تا روفتن خانه، گذاشت.گرفت كارهاي خانه را نيز بر عهده ديگري نميمي

گرفت .گاه با يك همه را خود به عهده مي نگهداري كودك، دستاس كردن ذرت يا گندم،
 فاطمه در). 1380هيدي،ش( خواباندبا دست ديگري طفلش را مي كرد ودست دستاس مي

در مصرف شخصي  مشي اقتصادي خود اين شيوه را در پيش دارد كه در توليد كوشاست و
روي نكند و هرگز از حد متوسط جامعه قدمي سعي دارد زياده انديشمند، حسابگر است و

 كه اينكسي تر از حد متوسط جامعه بود.موارد پايين البته زندگيش در اغلب فراتر نگذارد و
مشي او مشي  ،همه در زندگي شخصي بر خود سختگير است در راه خدا دستي گشاده دارد

). 1375(قائمي،  قبول ايثار است اگر چه خود بدان نياز مند باشند پذيرش و دوري از بخل،
 شوند كه سادگي زندگي وما با الگو گرفتن از منش حضرت زهرا متوجه مي ةزنان جامع

وسايل غيرضروري از عوامل مهم سعادت و خوشبختي انسان در  دوري انسان از تجمالت و
مملكت  ةزندگي است و اين روش را به فرزندان خود مخصوصاً دختران كه زنان آيند

 باشند انتقال دهند.مي

 ح) اهميت كارهاي توليدي در اسالم
توان دهد از فرمان معروف علي(ع) به مالك اشتر مياهميتي را كه اسالم به امر صنعت مي

ل ئكند كه نسبت به صنعتگران اهميت بسيار قادر اين فرمان به مالك توصيه مي .دريافت
اهميت كشاورزي و  ةدربار شمرد.سودها و اسباب آسايش مردم مي ةشود و آنها را سرچشم

عنوان همين بس كه در سخنان پيشوايان اسالم كشاورزان به ،خودكفايي در اين زمينه
ترين كشاورزي يكي از محبوب ،اين اند و عالوه بروي زمين معرفي شدههاي الهي در رگنج

 ). 1385(مكارم شيرازي،  كارها نزد خداوند شمرده شده است

 خ) ديدگاه اسالم نسبت به مصرف
چيز در روي زمين به انسان تعلق نداشته و هر آنچه در جهان بر اساس ديدگاه اسالمي، هيچ

قرآن، مردم را به  »هللا ما في السموات و االرض«باشد: يموجود است متعلق به خداوند م
رغم اين تشويق، دو چيز منع ها تشويق نموده است. بهاستفاده (مصرف) كاالها و لذت از آن

اين نوع آموزش و نگاه به بخل و اسراف به خوبي قادر است  .شده است: (بخل و اسراف)
انداز افراد كمك از اسراف كه به پسمسلمانان را با كنترل مصرف و جلوگيري  ةسرماي

توان بيان نمود كه نهي اتالف منابع و مصرف بيهوده در مي ،كند، تجهيز نمايد. در مجموعمي
 ).1384(افقه،  مردم خواهد بود ةانداز و در نتيجه تجهيز سرماياسالم، باعث افزايش پس

 اصول مورد توجه در اقتصاد و توليد: بخش دوم
 نوآوري  لوم وع ةاصل توسع .1

المللي اجتماعي و موفقيت و جايگاه بين ،اقتصادي ةها و معيارهاي توسعيكي از شاخصه
 هاي علمي،پردازي و مطرح بودن در صحنهميزان توليد علم و نوآوري و نظريه هركشور،

هر كشوري كه بخواهد  گذاري در اين زمينه است.ها و ميزان سرمايهپژوهشي و اختراع
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اي جز حركت به سوي علم و توليد آن و گسترش پرتوان و موفقي داشته باشد، چارهاقتصاد 
ها و دستاوردهاي علمي و فكري پژوهش ها،انديشه ةكنندملتي كه مصرف آوري ندارد.فن

ديگران باشد و از خود آفرينش، خودجوشي، توليد و خالقيت نداشته باشد و منتظر است تا 
ماندگي و اي جز اسارت و عقبخواهند، چنين ملتي آيندهميگويند و چه ديگران چه مي

 ).1389( اسحاقي و همكاران،  خواري ندارد

 اصل كارآفريني و ايجاد اشتغال .2
ايجاد اشتغال و كارآفريني توسط افراد جامعه خصوصاً زنان يكي از ابعاد مهم جهاد اقتصادي 

ز عوامل مهم در افول نوآوري، است. طبق تحقيقات علمي، وجود منابع خدادادي يكي ا
كند، خالقيت و كارآفريني است. ملتي كه از منابع زير زميني همچون نفت و گاز استفاده مي

و فقط  گيردكار نمياستعدادهاي خود را براي اكتشاف و اختراع و توليدات جديد به
جوامع  ةسعخواهد بود. كارآفريني اساس پيشرفت و تو توليدات كشورهاي ديگر ةكنندمصرف

پيشرفته است. اگر ملتي داراي زنان كارآفرين باشد، منابع زيرزميني خود را نيز در راستاي 
ن روز كه آكار خواهد گرفت، به اميد ها بهزيرساختي و اختراعات و ابتكارات و پژوهش ةتوسع

ريني محور البته تا كارآف .گاز بتواند روي پاي خود بايستد ملت ايران بدون وابستگي به نفت و
عالوه بر زنان مخترع و مكتشف  اين مهم نيز انجام نخواهد پذيرفت. ،نيروي انساني قرار نگيرد

هاي صنايع دست و توانند با تشكيل كارگاهدار نيز ميآفرين باشند زنان خانهتوانند كاركه مي
 ).1384كريمي، ( زدايي سهم بزرگي داشته باشندخياطي در ايجاد اشتغال و محرويت

 اصل نهادينه سازي فرهنگ توليد  .3
هاي شغلي را افزايش فرهنگ توليد داراي ابعاد گوناگون است. از يك طرف اشتغال و فرصت

آن ة روت و در نتيجث ةترتيب سبب گسترش عدالت و توزيع عادالنبدين دهد ومي
ي كشور به واردات و وابستگ ،شود و از طرف ديگرزدايي از محرومان جامعه ميمحروميت

باعث افزايش اعتماد به نفس ملي و غرور ملي مردم  ،عالوه بر آن .دهدبيگانگان را كاهش مي
 ،گذرد، بنابراينخواهد شد. استقالل اقتصادي و عدم وابستگي به بيگانگان از مسير توليد مي

باعث كه لي سازي فرهنگ توليد بايد در اولويت جهاد اقتصادي قرار گيرد و عوامتوليد و نهادينه
 ).1390(ساداتي،  شناسايي و برطرف كرد ،دهدشود و توليد را كاهش ميوابستگي كشور مي

 جويي و مصرف بهينهاصل صرفه .4
اند، ولي اين معنا جويي را به كم مصرف كردن معنا كردهاي مصرف بهينه و صرفهعده
رف آن است و مصرف كاال هدف از توليد كاالي اقتصادي مص زيرا ،تواند اقتصادي باشدنمي

پيوندد كه آدمي به آن نياز داشته باشد و با مصرف آن نيازي از نيازهاي وي وقوع ميزماني به
درست و مناسب از كاالهاي ة جويي و مصرف بهينه به معناي استفادبرآورده شود. صرفه

ادن منابع مانند جويي و هدر ندصرفه. وري و آگاهي از نيازهاي اقتصادي استبهره ،اقتصادي
ريزي اقتصادي توسط درست مصرف كردن و برنامه گاز و برق و ....، پيشگيري از اسراف، آب و

ها و ذخاير ملي بيفزايد و تواند به اندوختهاز اصولي است كه مي ،ها مخصوصاً زنانخانواده
و عملي قناعت و عنوان الگوهاي عيني توزيع منابع را تا حدودي عادالنه نمايد. مادران ما به
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. آنان وظيفه دارند كه فرزندان خود را با اين امر مهم باشندجويي براي فرزندان خود ميصرف

الهي و (نصر شود آشنا كنندكه تا حدودي سبب عدم وابستگي كشور به بيگانگان مي
 ).1391همكاران، 

 جوييهاي صرفهاصل نهادينه كردن روش .5
ها به صورت شخصي و فردي ها يا بعضي از خانوادهاز حوزه جويي ممكن است در برخيصرفه

هاي درست مصرف كردن است. اين انجام گيرد، اما كشور ما نيازمند نهادينه شدن روش
چرا كه افراد مختلف جامعه  ،سيما است پرمخاطبي مثل صدا و ةرسان ةمهم بر عهد ةوظيف

خود را به تماشاي تلويزيون سپري  دار وكودكان بيشتر اوقات فراغتخصوص زنان خانهبه
ها را به هاي پرمحتوا اين روشملي بايد با توليد برنامه ةمسؤلين اين رسان ،بنابراين.كنندمي

تواند از هدر رفتن منابع هايي كه ميها و مكانيسماهرم ةها آموزش داده تا همخانواده
هاي آينده عميق آن در نسل كار افتد و فرهنگخدادادي و توليدي كشور جلوگيري كند به

 ).1389عبدي، ( نيز نهادينه شود

 زيستياصل ساده. 6
غيره يك سلسله  ها وبردنهديه ها،پذيرايي ها،مهماني تشريفات خانه، زن از نظر لباس،

طرفه نگاه كند و فقط به البته زن نبايد به اين مسائل يك احساسات خاص دارد. عواطف و
هاي رفتار يكي از مؤلفه .هاي خودش مشغول باشدجمل دوستيت ها وچشم و همچشمي

گرايانه و تربيت زيستي و پرهيز از رفتارتجملساده ةمندي از روحيجهادي زنان جامعه، بهره
 ةفرزندان با اين روحيه است كه انصافاً الزمه و شرط حقيقي پايداري پيشرفت و توسع

هاي رفتار يكي از نقش ،گانگان است. لذااقتصادي و عدم وابستگي اقتصادي كشور به بي
 ).1391، رزاقي( جهادي زنان، اغفال نشدن در مقابل زرق و برق دنيا است

 اصل عدم استفاده از توليدات خارجي .7
ولي اكنون با خودي  ،گرچه در ابتدا با زور به مصرف خارجي وجوه فرهنگي مبتال شديم

هستيم. با وجود فرهنگ كهن ايراني و تنوع  هاآن ةشدن آن بدون زور مصرف كنندتلقي
بسيار از لحاظ پوشاك و كامالً منطبق بودن آن با شرايط آب و هوايي به ذوق و هنر ايراني، از 

لباس غربي را به زور به تن كرديم، ولي اكنون لباس غربي به امري كامالً عادي زمان رضا شاه
كشور به دليل ارزش تلقي شدن آن و ضد ارزش ترين نقاط رود تا در دورافتادهبدل شده و مي

اميد است كه با هوشياري مادران عزيز در  شمار آوردن پوشاك ملي و محلي، رواج يابدبه
آگاهي دادن به فرزندان خود نسبت به مصرف توليدات داخلي و كاهش مصرف كاالهاي 

 ).1385قديري، (  هاي اقتصادي كشور برداشته شودخارجي، گامي بلند در رونق فعاليت

 پيشنهادات ةگيري و ارائنتيجه
به نام  1391پيام نوروزي مقام معظم رهبري و نامگذاري سال  ةبا توجه به ابعاد وسيع وگسترد

اگر بخواهيم نقش زنان را در اين مورد  ايراني ةسال سال توليد ملي و حمايت از كار و سرماي
تربيت فرزند و  ةها از جمله وظيفوادهبررسي كنيم و با توجه به نقش مهم زنان در خان
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همسرداري و مديريت خانواده بخواهيم ارزيابي درستي از ميزان اثرگذاري زنان در اقتصاد كشور 
دهي رفتار مصرفي فرزندان بايد به آثار آموزشي و تربيتي مادران در شكل ،را محاسبه كنيم

ه و تحت تأثير رفتار مادران شكل چرا كه رفتار مصرفي افراد جامعه در خانواد .توجه كنيم
 شود:با توجه به نقش مادران در اقتصاد كشور پيشنهادات زير ارائه مي ،گيرد. بنابراينمي
 هاي اقتصادي.ها خصوصاً در فعاليتتأسي زنان جامعه به حضرت زهرا (س) در تمامي زمينه �
 و برق و گاز و نان. آب ةافراد خانواده در مصرف بهين ةسمت و سو دادن به فكر و انديش �
 هاي تلويزيوني در راستاي دگرگوني الگوي مصرف كنوني.تغيير در محتواي برنامه �
دگرگوني در فرهنگ كنوني مصرفي در راستاي ضدارزش تلقي شدن مصرف كاالها و  �

تبيين اين مهم براي فرزندان و اعضاي خانواده كه  خدمات خارجي توسط مادران و
ساز بيكاري جوانان و و مصرف كاالهاي خارجي زمينهزدگي گسترش فرهنگ مصرف

 شود.ماندگي كشور ميعواقب ناشي از آن و در نتيجه عقب
كردن فرهنگ توليد صنايع دستي توسط زنان با برگزاري كالس تالش براي نهادينه �

 .آموزش خانواده در مدارس
 .رپرست خانوادهايجاد كارگاه هاي كوچك و بزرگ توليدي جهت ايجاد شغل براي زنان س �
گرايانه هاي تجملچشميزدگي و چشم و همگرايي و مصرفپرهيز از از افكار مصرف �

 .توسط زنان جامعه
تجديد نظر در تربيت فرزندان و آشنا ساختن آنان از همان كودكي با مشكالت و  �

ها برحسب توان و رشد آنان از مشاركت در كارِ خانه تا خريد نيازهاي روزمره و سختي
خواهي و خواهي به جاي بيشپذيري و اندازهانواده با هدف تقويت مسئوليتخ

 زدگي.رفاه

 منابع
 .86اسالم و توسعه، ص). 1374س،م. (افقه،.

 .91-92ص ).1389ش( ،شكوفايي ح.، س، ،اسحاقي
 .78ص .)1382( .فرهنگ و معارف، اسالم و توسعه ةپژوهشكد

 .  80ـ81فرهنگي، صص  الگوي مصرف و تهاجم ).1391، ا ، (رزاقي
 .127.پيامبر در رهبري ص ةسير ،غالمحسين انصاري ةترجم). 1381(سالم السفار، 
 .  85ص سازي فرهنگ در توليد ملي و جلوگيري از فقر ملي.). بررسي نهادينه1390ساداتي، ت، (

 .340،ص3تفسير نمونه ،جلد ). 1379 ، م، (شيرازي
 . 84زهرا، ص  زندگاني فاطمه). 1380س،ج ، (شهيدي،
 . 53و52ص ،خطوط اصلي اقتصاد اسالمي).1385 م، (شيرازي ،

 .  65ملي در اصالح الگوي مصرف جامعه. ص  ة). بررسي نقش رسان1389عبدي، م، (
 .228ص در مكتب فاطمه (س)،). 1375ع، (قائمي،

ليدات خـارجي در  ). بررسي اثرات استفاده از توليدات داخلي و عدم استفاده از تو1385قديري، م ، (
 .9رونق اقتصادي كشور. ص 

 .48كشور و بهبود اقتصادي، ص  ة). نقش كار آفريني در توسع1384كريمي، ح، (
 .84نگاهي به اصالح الگوي مصرف،ص). 1391س، (سليمي يسار ، ،ا.،نصرالهي
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 مقدمه 
يكي از تغييرات مهمي كه از زمان جنگ جهاني تا به حال در كشورهاي مختلف ايجاد شده 

هاي سنتي زنان قش). تغيير ن1994ند(اسميت،هست افزايش سريع تعداد زناني است كه شاغل
ناپذير هاي مختلف، امروز به واقعيت انكارافزون آنان براي مشاركت در عرصهو تقاضاي روز

ة ها، رشد انديشايران تبديل شده است. اين وضعيت حاصل دگرگوني در نظام ارزشة جامع
هاي عمومي، رشد مطالبات مدني، ارتقاي تحصيالت تخصصي ساالري، گسترش آگاهيمردم

هاي اخير است. در اين زمينه ان و همچنين تغيير ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در دههزن
 1365هاي توان به افزايش نسبي سهم زنان شاغل اشاره كرد. شمار زنان شاغل طي سالمي
نسبت زنان شاغل به كل جمعيت شاغل  ،شده است. همچنين رنزديك به سه براب 1385تا 

 ).1389(جواهري، درصد رسيده است 6/13درصد به  9/8كشور از 
به نفس و  دباعث تقويت حس اعتما هافزون زنان در بيرون از خانامروزه مشاركت روز

گيري، برخورد مناسب با رويدادها و حوادث زندگي و اثر مطلوب بر ماستقالل قدرت تصمي
يي و آقيت، كاراجتماعي قدرت خال تزن با كار و فعالي ،روابط خانوادگي شده است. در واقع

مشكالت  رتواند در برابچرا كه در ازاء دريافت وجه حاصل بهتر مي ،يابداستقالل بيشتري مي
 ).2005(نيك صالحي، گيري و مداخله نمايدمخانه و محيط كار تصمي

سالمت روان  ةهاي عمداشتغال زنان باعث افزايش شناخت نسبت به خود كه يكي از پايه
وناگوني براي احساس رضايت در خود و دريافت پاداش را ايجاد شود و منابع گاست مي

هاي مقبول و ارزشمند اجتماعي را به سبب زنان شاغل امكان انجام فعاليت ،كند. لذامي
دهد زناني كه از كاركردن خود احساس تحقيقات نشان مي كنند.افزايش عزت نفس پيدا مي

صدر و صبوري بيشتري هستند.  ةراي سعكنند در انجام وظايف مادري خود دارضايت مي
دار كمتر عصباني شده و به دليل وجود ارتباطات زيرا زنان شاغل در مقايسه با زنان خانه

 رسندتر به آرامش ميعاطفي و انساني در محيط كار در صورت بروز مشكل در خانه سريع
 ).1386(وزيرنژاد،

ثيرات أخصوص در دختران تهدك بدهد كه اشتغال مادر در مادر و كوشواهد نشان مي
عنوان مادر شاغل از نقش خود بهگذارد. مادران شاغل در مقايسه با مادران غيرمثبت مي

شاغل به فرزندانشان محبت و مادران غيرة طور متوسط به اندازرضايت بيشتري دارند و به
ي دخترها بهتر از دهند. تأثيرات اشتغال مادر در سازگاري اجتماعي و شخصيتتوجه نشان مي

حاكي از آن است كه در صورت اشتغال مادر  تباشد. هر چند كه بعضي از مطالعاپسرها مي
ها معموالً ناچيز و ناپايدار شود، اين تفاوتهاي شناختي و تحصيلي پسرها ضعيف ميمهارت

 ).1382(ماسن، است
چرا كه مطالعات نشان  .ددار هستن، سالمتر و دلپذيرتر از زنان خانهترزنان شاغل سرحال

آميزند از بيشترين شادي، دهد زناني كه وظايف همسري و مادري و شغلي را با هم در ميمي
دار سازد كه زنان صرفاً خانه. مطالعات آشكار ميدعزت نفس و رضايت از زندگي برخوردارن

احتي و نسبت به زنان شامل تقريباً به تشويش و اضطراب بيشتري دچارند و احساس نار
تحركي ناشي از بيماري كمتر وجود شاغل ساعات كمزنان ناخوشايندي دارند. در زندگي 



 
 ... بررسي وضعيت رضايت زناشويي در زنان شاغل                   

 

 

298 
كنند و با مشكالت مزمن كمتري پس اوقات كمتري را در بستر بيماري سپري مي ،دارد

سالمت بيشتري دارند. زنان شاغل در روابط عاطفي نيز با همسر  سمواجهند و معموالً احسا
چيز آنها را بيشتر از مهر ورزي و عشق نسبت به همسر و نها معتقدند هيچترند. آخود موفق

با وجود گسترش نسبي اشتغال زنان،  ).1386كند (وزيرنژاد،فرزندان خوشحال و راضي نمي
هاي زنان موضوعي مناقشه برانگيز است. تجربيات شخصي و يافته ةهنوز هم كار خارج از خان

ة ي در بردارنداهارند كه شاغل بودن زنان مانند هر پديدداللت د تاين واقعي پژوهشي بر
زنان در كاركرد  لهاي مختلف است. يكي از تأثيرات اشتغااي از فرصت و محدوديتمجموعه
باشد. رضايت زناشويي و كيفيت زندگي زنان شاغل زنان شاغل مي 1، رضايت زناشوييخانواده

 شود. مربوط ميطور خاص به حيات آنان از مواردي است كه به
همراه با حس تفاهم و درك  ةدوستان ةاز وجود يك رابطاست رضايت زناشويي عبارت 

 ).1383يكديگر و وجود يك تعادل منطقي بين نيازهاي مادي و معنوي زوجين (كجباف،
ثرند. زماني كه زن شوهر از ؤعواملي مختلفي بر پايداري ازدواج و استحكام خانواده م

شود و آنها خوبي برخوردار مي مد رضايت داشته باشند، خانواده از استحكازندگي زناشويي خو
 ها در امان بمانند (موسوي،درستي برخورد كنند و از آسيبتوانند با مسائل و مشكالت بهمي

شده رضايت از ازدواج را در زنان شاغل كمتر از مردان هاي انجام). برخي بررسي1383
 ةآماد دزنان متأهل را بيش از زنان مجر دتوان) و اين امر مي1991كنند (فاورز،گزارش مي

هل أرضايت زناشويي مردان مت ،) بنابراين1994شناختي كند (شك،هاي روانابتال به پريشاني
توان بيان كرد با توجه به اينكه در . در توضيح اين مطلب ميباشدهل ميأبيشتر از زنان مت

ويژه در خانواده تغيير يافته است و از جامعه و نقش آنها بههاي زنان داشتدنياي امروز چشم
اند؛ از اين شده رتهاي پيشين به نقش خودشان در خانواده و جامعه آگاهزنان نسبت به دهه

 ،شودهايش برآورده نميشود و خواستهاش درك نميرو، هنگامي كه از سوي شريك زندگي
 ).1388شود (رجبي،دچار برخي مشكالت در ارتباط با همسر مي

شاغل شوهرشان را بهتر حمايت با توجه به اينكه همسران شاغل نسبت به همسران غير
) و از نظر اقتصادي وضعيت بهتري دارند و اضطراب كمتري را در 1386 (وزيرنژاد، كنندمي
 كنند، اما در زندگي آنها انواعي از تعارضات خانوادگي و كاري وجودل مادي تجربه ميئمسا

هاي شغلي، فشار كاري زياد، تعارض نقش، مشكالت مربوط به مراقبت از گيدارد كه تنيده
 ها استآن ةشغل، خانواده و نيازهاي شخصي از جمل لكودك و مسايل مربوط به تعاد

 ).1997 (اسنيدر،
، هكار و خانواد ةنيويژه در زمها، بهدهد كه ناسازگاري نقشها نشان ميپژوهش

توان در سطح فردي به ناگوار براي زن و شوهر خواهد داشت كه از آن ميان مي دهاييمآپي
افسردگي، ضعف سالمتي، اضطراب و نارضايتي و در سطح پيوندهاي اجتماعي به افزايش 

كاري اشاره گرايي، تأخير و كم، و درسطح سازماني به غيبتناسازگاري بين شخصي و طالق
 ). 2003(هامر، كرد
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ثير اشتغال أويژه و مستقلي در مورد ت ةدهد كه نظريون موجود نشان ميمروري بر مت
 باشند. هاي پژوهشي متناقض ميزنان بر رضايت زناشويي آنان وجود ندارد و برخي از يافته

اي پيرامون ارتباط بين اشتغال و افسردگي در زنان آمريكائي نشان داد كه انجام مطالعه
شوند و زنان شاغل نمرات باالتري در رضايت شاغل افسرده ميزنان شاغل كمتر از زنان غير

) در پژوهش خود تحت عنوان 1386) نظري و سليمانيان (1386 زندگي دارند (وزيرنژاد،
به اين نتيجه » هاي هر دو شاغل و يكي شاغلرضايت زناشويي زوج ةبررسي و مقايس«

برخوردار هاي هر دو شاغل وجهاي يكي شاغل از رضايت كمتري نسبت به زرسيدند كه زوج
 ، رضايت زناشويي باالتري دارند.هايي كه زن و شوهر هر دو شاغلندهستند. در واقع زوج

افرادي كه از ميزان  ،دهدزن شاغل نشان مي 710هاي يك تحقيق در ارتباط با يافته
اي سطحي دار ،متنوع بودن كار، جالب بودن و كنترل بر جريان كار خود بيشتر راضي بودند

كار خارج از خانه تأثير مخربي بر رضايت و كيفيت  ،اند. همچنينتر از سالمت بودهمطلوب
 ).1383(احمدنيا، زندگي زنان شاغل نداشته است

هاي زنان نتايج حاصل از پژوهشي در شهر تهران نشان داد كه قدرت مردان در خانواده
ن شاغل، الگوي تشريك مساعي در امور هاي زناشاغل رو به كاهش است و در بيشتر خانواده

هاي زنان شاغل از ساخت دموكراتيك باالتري برخوردار گيري وجود دارد. خانوادهتصميم
 ).1377(سروش، هستند

تواند ) نشان داد كه شاغل بودن زنان مي1385زاده هنرمند و همكاران (پژوهش مهرابي
هاي تنظيم با توجه به برنامه يي باشد.عنوان عاملي تأثيرگذار بر كم شدن رضايت زناشوبه

كار  ة، سطح باالتر تحصيالت، افزايش مخارج زندگي و تغيير در نگرش عمومي دربارهخانواد
 الديني،(عالء هاي اخير افزايش يافته استزن، ميزان مشاركت و اشتغال زنان در سال

يت زناشويي زنان وجود نتايج متناقض در مطالعات، در كنار اهميت موضوع رضا ).1383
نمايد. از ييد ميأهاي بيشتر را تشاغل و اثرات آن بر خانواده و جامعه، لزوم انجام پژوهش

هدف پژوهش حاضر، بررسي وضعيت زنان شاغل و غيرشاغل از نظر ميزان رضايت  ،رواين
 زناشويي بوده است. 

 روش پژوهش 
 ةطالعه در اين پژوهش شامل كليمورد م ةجامع اي است.مقايسه -پژوهش حاضر از نوع علي

پژوهش  ةهاي اداري و زنان غيرشاغل شهرستان كاشان بوده است. نمونزنان شاغل در سازمان
صورت تصادفي انتخاب اند كه بهنفر از زنان غيرشاغل بوده 80نفر از زنان شاغل و  80شامل 

استفاده ) ENRICH( 1نامه رضايت زناشويي اينريچها از پرسشآوري دادهشدند. براي جمع
در آمريكا  1989در سال  2اينريچ توسط اولسون، فورينر، جوئن و درانكمن ةنامگرديد. پرسش

هاي قوت و پرباري زا و شناسايي زمينهمشكل ةهاي بالقونهيبا هدف ارزيابي و شناسايي زم
 ). 1379(ثنايي، روابط زناشويي ساخته شده است

                                                                                                                
1. Enriching and Nurturing Relationship Issus communication Happiness Enrich.  
2. olson,Fiurnier ,Joan& Dranckman 
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 90/0تا  48/0هاي آن مقياساينريچ را در خرده ةنامشاولسن ضرايب آلفاي كرونباخ پرس

 93/0نامه را در تحقيق خود آلفاي كرونباخ پرسش )1382زاده (گزارش كرده است. عبداله
 ةنامرضايت زناشويي را با پرسش ةنام) همبستگي پرسش1381نيا (گزارش كرده است. شريف

 دست آورده است.به FAD (92/0( 1سازگاري زوجي

 نتايج 
 زناشويي هاي دو گروه زنان شاغل و غيرشاغل در متغير رضايتنتايج آزمون تفاوت ميانگين .1جدول 

ماريآشاخص 
معناداريسطحآزادي ةدرجTمقدارانحراف معيارميانگينتعداد نمونه

 90/5131/5 80 غير شاغل 003/0 158 3 41/5449/4 80 شاغل
 

كنيد كه ميانگين و انحراف معيار نمرات  آمده، مالحظه م دستهبا توجه به نتايج ب
و  ميانگين و انحراف معيار نمرات  49/4و  41/54 برضايت زناشويي در زنان شاغل به ترتي

نتايج تحقيق  ،باشد. همچنينمي 31/5و  90/51رضايت زناشويي در زنان غيرشاغل به ترتيب 
داري وجود دارد و و غيرشاغل تفاوت معنينشان داد كه بين رضايت زناشويي زنان شاغل 

 )T =3و sig=003/0رضايت زناشويي زنان شاغل بيشتر از زنان غيرشاغل است (

 گيريبحث و نتيجه
 ةپژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت رضايت زناشويي زنان شاغل صورت گرفت. مقايس

زنان شاغل و رضايت زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل نشان داد بين رضايت زناشويي 
طور رضايت زناشويي زنان شاغل به ،داري وجود دارد. به عبارت ديگرغيرشاغل تفاوت معني

هاي نظري و باشد. نتايج پژوهش حاضر با يافتهشاغل ميداري بيشتر از زنان غيرمعني
، هايي كه يكي شاغلندهايي كه زن و شوهر شاغلند نسبت به زوجسليمانيان كه دريافت زوج

 همخواني دارد.  ،ايت زناشويي باالتري دارندرض
نتايج اين  .نيا همخواني دارداحمدو  نژادهاي وزيرينتايج پژوهش حاضر با يافته

شاغل است و كار ها  نشان داده كه رضايت زناشويي زنان شاغل باالتر از زنان غيرپژوهش
نان شاغل ندارد بلكه با خارج از خانه نه تنها تأثير مخربي بر رضايت و كيفيت زندگي ز

افزايش رضايت زناشويي همراه است. در توضيح و تبيين اين مطلب كه رضايت زناشويي زنان 
 ةطور طبيعي زمينتوان گفت كه شاغل بودن در يك محيط اجتماعي بهمي ،شاغل باالتر است

هاي سازد. اگر اين تعامل بر اساس هنجارهمكاري ميان اعضاي آن مجموعه را فراهم مي
رو، آيد. از ايناجتماعي پديد مي ةمشترك و حس اعتماد متقابل شكل بگيرد، يك نوع سرماي

اي اجتماعي بر كيفيت و رضايت زناشويي افراد تأثير مثبت اشتغال با فراهم آوردن سرمايه
 دارد. 

                                                                                                                
1. Family Adjustment Dyadic.  



                               انداز پژوهش                اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

301 

توانند فقر معيشتي زنان را همچنين زنان شاغل از طريق افزايش سطح درآمد خانواده مي
در تأمين سالمت رواني كه بخشي از كيفيت و رضايت زناشويي آنان  ،روليل دهند و از اينتق

دهد كه نقش نشان مي 1هاي لوئيس و كوزربررسي ،ثر دارد. از سوي ديگرؤاست، نقشي م
 هستندمادري با كار بيرون از خانه ناسازگار نيست و بخش بزرگي از زنان شاغل خواستار آن 

ود را با هم انجام دهند و حتي اگر حق گزينش داشته باشند، حاضر نيستند كه هر دو نقش خ
 تنها يك نقش را برگزينند. 

توان باشد، ميجايي كه رضايت زناشويي يكي از ابعاد مهم زندگي زنان شاغل مياز آن
ثير مستقيم بر افزايش رضايت زناشويي زنان شاغل دارد. آنها أگفت كه شرايط مناسب كار، ت

پژوهش خود دريافتند كه زنان شاغل هم از زندگي نارضايتي دارند و شاغل بودن زنان به در 
باشد. در توضيح اين مطلب هامر گذار بر كم شدن رضايت زناشويي ميعنوان عاملي تأثير

كار و خانواده پيامدهاي ناگوار براي زن  ةنيويژه در زمها بهگويد ناسازگاري نقش) مي2003(
 باشد.اين امور مي ةهاي بين شخصي و طالق از جملكه از آن ميان ناسازگاري و شوهر دارد

حاصل از اين پژوهش نشان داد كه زنان شاغل رضايت زناشويي باالتري نسبت به  ةيافت
اما با توجه به اينكه در زندگي زنان شاغل انواعي از تعارضات خانوادگي و  .دار دارندزنان خانه

هاي مشاوره يا هاي دولتي براي زنان از روششود كه سازماننهاد ميپيش ،كاري وجود دارد
شود، بهره بگيرند. كه از اين هايي كه موجب ارتقاي رضايت زناشويي زوجين شاغل ميكارگاه

 ةمحور كه از رويكردهاي مهم در عرصحلمدت راهتوان به رويكرد درمان كوتاهميان مي
محور بر رضايت زناشويي و ابعاد حلبخشي ديدگاه راه. اثربهره بجويند ،درماني استخانواده

 مختلف آن در تحقيقات تأييد شده است. 
هاي هايي در ايجاد هماهنگي بين نقشهاي متعدد زنان دشواريچه ممكن است نقشاگر
هاي خارج از خانه) ايجاد كند و فعاليتهاي جديد (هاي خانوادگي) و نقشمسئوليتسنتي (
توان به اما مي ،گذاردها تأثير منفي بر يكديگر مياضافه شدن نقش و تركيب نقشهرچند 

ها و امتيازات حاصله باعث از جمله اينكه پاداش .هاي متعدد توجه نمودنقش ةمنافع بالقو
در سطح درسطح فردي) و باعث افزايش و تقويت ثبات اجتماعي (افزايش رضايت رواني زنان (

رسد اشتغال زنان تنها هنگامي بتواند نقش مثبت به نظر مي ،بنابراين شود.نظام اجتماعي) مي
هاي ناشي از آن كنار آمده ها و تعارضو سازنده داشته باشد كه زنان، بتوانند به خوبي با تنش

برداري اجتماعي كشور بهره ةهاي چنين اشتغالي در جهت رشد شخصي و توسعو از مزيت
ثر هم از جانب زنان و هم از ؤآلي بدون ايفاي نقش فعال و مايده ، چنيننمايند. بدون شك

 پذير نخواهد بود. ، و همكاري و حمايت همسران امكانرسوي نهادهاي سياستگذا

  منابع 
. تحليل اثرات اشتغال زنان بر كيفيـت زنـدگي   1389ف،  سراج زاده ح، رحماني ر.  جواهري

 .  143-162: 2 ة، شمار8 ةآنان. پژوهش زنان، دور
ــالحي.  ــات او دارد؟ 2005نيـــك صـ ــأثيري بـــر عملكـــرد زن و روحيـ ــه تـ  . اشـــتغال چـ

www.google.com 
                                                                                                                
1. lewis ,J & Coser,R 
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بررسي موانع اشتغال زنان درسطوح مديريتي آموزش و پرورش 
 ) كرمان2( ةازديدگاه كارمندان زن آموزش و پرورش ناحي

 1مرجان ابراهيمي
 2ليال اسفندياري

 چكيده
دهندگان نسل امروز و فردا نقش دهند، به عنوان پرورشزنان كه نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي

بايد به تربيت و تعالي آنان توجه  ،روجانبه و پايدار اسالمي دارند. از اينهمه ةمهم و كليدي در توسع
خاص شود. ميزان حضور و مشاركت آنان، در آموزش و پرورش كه يكي از بهترين مراكز پيشرفت 

ترين نمود جا كه مهمكشور محسوب شود. از آن ةاي از توسعتواند نشانهآموزش است، مي ةاشاع
ن، سطوح مديريتي هر نهادي است، اين تحقيق به بررسي موانع پذيرش مشاركت مشاركت فعال زنا

تحقيق، بررسي موانع رواني،  ةپردازند. اهداف ويژفعال زنان در سطوح مديريتي آموزش و پرورش مي
ثر در پذيرش مشاركت فعال زنان در سطوح مديريتي ؤاجتماعي م -سازماني، خانوادگي و فرهنگي 

 ةآماري آن كلي ةيابي است، جامعست. روش تحقيق، توصيفي از نوع زمينهآموزش و پرورش ا
نفر  211آماري شامل  ةباشد و نمونكرمان مي 2 ةكارمندان زن حاضر در آموزش و پرورش ناحي

 ةنامها از پرسشاند. براي گردآوري دادهاي، انتخاب شدهصورت تصادفي طبقهباشد كه بهمي
اي استفاه شده است، در اين ها از روش اسنادي و كتابخانهبه پيشينه ساخته و جهت دسترسيمحقق

نامه االت پرسشؤنامه مطرح شد. سال پرسشؤس 35ال فرعي و ؤس 10ال اصلي يا ويژه، ؤس 4تحقيق، 
االت آمار توصيفي ؤاي ليكرت ساخته شده است و براي تجزيه و تحليل سبراساس مقياس چهار درجه

رسيم كه در آموزش و پرورش هاي تحقيق به اين نتيجه مي. با توجه به يافتهبهره گرفته شده است
موانع سازماني  ،اجتماعي است. به عبارتي –فرهنگي  كرمان موانع به ترتيب سازماني، خانوادگي و

 شود.بيشتر از ديگر موانع، مانع پذيرش مشاركت فعال زنان محسوب مي
  : ستهتحقيق راهكارهايي در چهار د ةدر ادام

 ايجاد تحول فكري درنظام آموزش و پرورش.  .1
 ايجاد تحول فكري در زنان    .2
 هاي آموزشي هاي جديد نظامتوجه به نقش .3
 گردد. ها وخانواده براي تبليغ ارزش زن در اجتماع مطرح ميتالش جهت تقويت رسانه .4

م جوامع، محتاج اراده و عزم اساس نتايج حاصله، بهبود وضعيت مشاركت فعال زنان در تما بر
طلبد. وظيفه ها و جوامع را ميفرهنگ ةباشد و تالش سترگ همبشري مي ةراسخ كامل جامع

 ةماندگي در زنان را با تدوين مدون و منظم، و استفادها اين است كه تبعيض، تحقير و عقبدولت
 هاي عمومي از بين ببرند. صحيح از رسانه

 
 اجتماعي. –موانع رواني، موانع سازماني، موانع خانوادگي، موانع فرهنگي –: زنان يكليد واژگان

                                                                                                                
                                              كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، مدرس دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد باهنر)،   .1

Email:m.ebrahimi4457@yahoo.com                                                                                                            
 Email:Tk201264@gmail.com                                )، 2كارشناس آموزش ابتدايي، دبير آموزش و پرورش ناحيه ( .2
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 مقدمه
از طرفي حصار پوالدين  و بردديرزماني است كه تيغ تهاجم فرهنگي رگ انسانيت زن را مي

زندان مخوف ترس وي  هاي تواناي زن را دراستعداد نظري شخصيت واال وتنگ تحجر و
بر بريت سراسر  قرون متمادي، كه جاهليت و ار گذشته واعص كند. دراعتمادي محبوس مي

موجوديتي  بشريت ارزش و ةجامع ظلمت فرو برده وزن در جهان را در كام تلخ جهل و
گاهي نيز آنان را  حيوانات باركش قرار داده و دختران را در رديف بهائم و نداشت، زنان و

 نمودند.فروش مي خريد و
 متمم حيات انساني در مهم زندگي و ةزن را به عنوان مسئلاولين مكتبي است كه  ،اسالم

دين مقدس هيچ برتري به هيچ كدام  داده است. درقانوني خود جا اخالقي و مسائل اجتماعي،
 .اعطا نگرديده است مرد گونه آفرينش يعني زن و از دو

عضوي عنوان هاي مدير بهامروزه در محافل مديريتي و مراكز علمي جهان، روي ويژگي
كيد، جداسازي بين زن و مرد صورت أشود و هرگز در اين تكيد ميأها تثر در سازمانؤم

ها ندارد. درك ماهيت انسان ها هيچ ارتباطي با جنسيت آنماهيت انسان ةپذيرد. مطالعنمي
كردن زن و مرد هاي فكري و فيزيكي هرگز با جداسازندگي، اجتماعي بودن، فعاليت ةبر پاي

مبناي جنسيت در  باورهاي نادرست بر رهبري به جايي نرسيده است و مديريتي و در مشاغل
) توجه به موقعيت زنان به 1377گمراه كننده است. (بيان ،ها، سنجش قدرت مديريت انسان

زيرا زنان بخش عظيمي  ،اي برخوردار استعنوان نيمي از منابع انساني جامعه از اهميت ويژه
رغم زنان علي آورند. معموالًجامعه را به گردش در مي خدماتي هرهاي توليدي و از چرخ

كنند، گرچه رشد موقعيت نامناسب اجتماعي، نقش قابل توجهي در جامعه ايفا مي
اخير بسيار قابل توجه است، لكن در مقايسه  ةمشاركت زنان ده ةهاي مربوط به توسعشاخص

ها در بخش ي وجود دارد، زيرا حضور آنقابل توجه ةچنان فاصلهاي زنان همبا توانمندي
 گيري با تنگناهايي همراه بوده است. هاي جامعه از جمله، مديريت، تصميموسيعي از فعاليت

ثر زنان، ؤهاي گذشته در ايران همواره مطرح بود. عدم حضور ممعضلي كه طي سال
كلي كه در هر  ةهاي مديريتي است، يعني قاعدهاي كليدي در عرصهالخصوص در پستعلي

) 1380(حقيقت جو، » جا كه قدرت هست زنان نيستند.آن«جاي دنيا كم و بيش وجود دارد 
مشاغل،  ةما به علت فقدان نگرش جامع و نگاه جنسيتي به زنان به ويژه در زمين ةدر جامع
خوبي ها را بهگذاري موانع و مشكالت ساختاري وجود دارد كه بايد آنگيري و سياستتصميم

 ةكنندزنان بيشتر ارائهدر نظام اداري ما،  .ها پرداختآن ةشناخت و با اقدامات مثبت به مقابل
 سازان.گيرندگان يا تصميمخدمات هستند و نه تصميم

نگريستند. شده به او ميموجودي مسخ با تحقير و زن در طول تاريخ مظلوم بوده، و
حقوق مسلم وي را  ناديده گرفته و زن رامقام  زمان جاهليت ارزش و مانده درجوامع عقب

 كردند.پايمال مي
هاي باالي پست دهد كه، با وجود دارا بودن تحصيالت علمي، زنان درآمار نشان مي«

هاي باالي درصد به پست 30شاغل فقط  ةكرداز كل زنان تحصيل .دارند اداري كمتر حضور
هاي كالن مديريتي ن جامعه داراي پستدرصد زنا 0,0003اند كه از اين تعداد اداري رسيده

درصد از زنان مورد تحقيق، هرگز از جانب دانشگاه خود، براي فرصت  85هستند. حدود 
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اند آموزشي به خارج از كشور اعزام نشده و بورس تحصيلي دريافت نداشته ةمطالعاتي و يا درو

اه خود به مركزي معرفي رسمي دانشگ ةدرصد از آنان هرگز به عنوان نمايند 9 0و نزديك به 
هاي اجرايي اشتغال درصد زنان در طول خدمت خود هرگز در پست 70اند. بيش از نشده

 ) 1382،مشاركت زنان (مركز امور» اند.نداشته
اجتماعي، كمبود ميزان و فرصت براي  ةنظر از عواملي چون فرهنگ بازدارندصرف

عدم  ةالً عوامل ديگري در بروز پديدشكوفايي، تجربه و مهارت شغلي مديريتي، احتما
هاي ناگشوده در خصوص مسائل مشاركت فعال زنان در سطوح مديريتي نقش دارند و گره

 ةاساس آمارنام فرهنگي است، وجود دارد. بر استراتژيك و ل كالن، ملي وئزنان كه از مسا
درصد از  93) بيش از 1387نيروي انساني سازمان آموزش و پرورش استان كرمان (سال 

با توجه به مطالب  ،هاي مديريتي و ستادي اين سازمان در اختيار مردان است. بنابراينپست
 كرمان كه بر 2 ةپژوهش اين است كه چرا زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحي ةفوق مسئل

هاي مديريتي و وليتئدهند، مسدرصد كاركنان را تشكيل مي 67اساس همان اطالعات 
هاي بالغ بر نيمي از جمعيت بهره گرفته طور حقيقي از تواناييچرا به ؟پذيرندستادي را نمي

شود؟ چرا مديريت سطوح باال بيشتر به زنان شكوفا نمي ةهاي بالقو؟ چرا استعدادشودنمي
هاي فعال مديريتي وزارت بخش چه داليلي براي حضور كم زنان در ؟ وشودمردان سپرده مي

بين عوامل  ؟ ازدارد شهر كرمان) وجود ةمورد مطالع ةتوجه به جامع آموزش و پرورش (با
شود؟ يك بيشتر مانع اين حضور ميفرهنگي، اجتماعي كدام رواني، خانوادگي، سازماني و

ارزش وجودي خويش  زنان نياز به حريمي دارد كه آن زنان با حفظ شخصيت و ةامروزه جامع
مورد  جتماعي شوند. پس الزم است كه مطالعاتي درهاي اطور فعال وارد صحنههبتوانند ب

زنان حفظ  ةتا حريم جامع خصوصيات منحصر به فرد زنان بيشتر صورت گيرد، آفرينش و
 گردد.

سياسي كشور با عنايت  اجتماعي، عقيدتي و –هاي فرهنگي با توجه به شرايط و ويژگي
اساس نظام  ت جهاني برسازي جامعه با تحوالبه تحوالت اخير جامعه و ضرورت همسان

جامعه بر امور زنان، انجام هاي سنتي و غلطجمهوري اسالمي ايران، اصالح نگرش
هاي ثر زنان در فعاليتؤهاي الزم براي حضور مهاي دقيق و فراهم نمودن زمينهريزيبرنامه

 يايسزههاي فيزيولوژيكي نقش باجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و با توجه به تفاوت
مدت هاي بلندهاي مقطعي و برنامهها، اقدامات، ابتكارت و تدابير و حركاترغم تمامي تالشبه

تري و .... زنان دنيا در موقعيت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، در ناحيه فرودست
ها حكايت از آن دارد كه تا زماني كه برند و وضعيت موجود آننسبت به مردان به سر مي

 طور اساسي خشكانيده نشود و به جاي پرداختن به معلول، بامشكالت زنان به ةريش
عمل وضعيت زنان بهبود  نبايد انتظار داشت كه در ،ماندگي زنان مبارزه نشودالعالل عقبعلت

سنتي مردساالر، زنان را سركوب و كنترل كرده  ة) جامع1382،مشاركت زنان مركز اموريابد. (
از دست رفتن عزت نفس و احترام زنان نسبت به خودشان شده است،  و اين امر باعث

اند كه زنان به صرف زن بودن، انرژي حياتي، الگوهاي فرهنگي منفي بسيار قوي باعث شده
رسيدن به يك هدف موفق است، از دست بدهند.  ةخود را كه الزم ةشهودي، عقالني زنان

ايران، ما را به اين  ةجامع موجود زنان در) نگاهي به وضعيت 1383،گنجي ة(فيلد، ترجم
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جهت رساندن زنان به حقوق  هاي بلندي درچند گام سازد، كه هرحقيقت رهنمون مي
رو شيبسياري نيز پ ةهاي نرفترسيدن به وضع مطلوب، راه اسالمي پيموده شده است، اما تا

حق زن  يكديگر نشود و فداي »زن بودن«و "انسان بودن "آن  . وضعيتي كه دروجود دارد
 زندگي و عنوان يك انسان مورد شناسايي قرار گيرد. با توجه به نقش كليدي زنان دربه

كه همواره مورد توجه متفكرين بوده، پژوهش  اثرات ناشي از آن، هاي اجتماعي وفعاليت
 اين راستا مدنظر دارد.  در حاضر اهدافي را

  هدف كلي -الف
هاي مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه شتغال زنان در بخششناخت موانع ا بررسي و

 ) شهر كرمان 2( ةمعلمان ناحي

 اهداف ويژه   –ب 
         ،اشتغال زنان بررسي موانع رواني در �
  ،اشتغال زنان بررسي موانع سازماني در �
          ،اشتغال زنان بررسي موانع خانوادگي در �
  ،اشتغال زنان اجتماعي در –بررسي موانع فرهنگي  �
   ،راه اشتغال زنان تعيين اولويت موانع موجود در �
هاي عملي به مسئولين، به منظور مرتفع كردن برخي از چالش هاي علمي وپيشنهاد �

  .هاي مديريتي آموزش و پرورش كرمانبخش اشتغال زنان در موجود در

 تحقيق  ةاالت ويژؤس
 ةدر سطوح مديريتي آموزش و پرورش ناحيچه مقدار موانع رواني مانع اشتغال زنان  -1

 ؟شودكرمان مي 2
 ؟باشدعدم اعتماد به نقش چه مقدار مانع اشتغال زنان مي -1-1
اشتغال زنان نقش  چه اندازه در شكست زنان، تا سبك اسناد مربوط به موقعيت و -1-2

 ؟كندايفا مي
عي براي اشتغال زنان چه ميزان مان زنان، تا پيشرفت در ةپايين بودن انگيز -1-3

 باشد؟مي
 2 ةسطوح مديريتي آموزش و پرورش ناحي موانع سازماني، چقدر مانع اشتغال زنان در -2

 ؟باشدكرمان مي
 اشتغال زنان ايفا ساختار سازماني موجود در آموزش و پرورش كرمان چه نقشي در -1-2

 كنند؟مي
 2 ةتي آموزش و پرورش ناحيسطوح مديري اشتغال زنان در موانع خانوادگي، در -3

 كرمان چه نقشي دارند؟
مخالفت همسران، تا چه حدي مانع اشتغال زنان شاغل در آموزش و پرورش  -1-3

 ؟باشدكرمان مي
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چه ميزان ضرورت حضور بيشتر زنان در خانواده و تربيت فرزندان، مانع اشتغال  -2-3

 باشد؟زنان مي
هاي مديريتي آموزش و رده اشتغال زنان در اجتماعي چقدر مانع�–موانع فرهنگي  -4

 ؟شودن ميكرما 2پرورش ناحيه 
اشتغال زنان در آموزش و پرورش  چه حدي در نگرش عمومي نسبت به كار زنان تا -1-4

 ؟كرمان مطرح است
 باشد.اشتغال زنان مي چه ميزان مانعي در تا ،هنجارهاي موجود جامعه ها وارزش -2-4
چه ميزان مانع اشتغال زنان در آموزش و  ي مردان نسبت به زنان تانگرش منف -3-4

 پرورش است؟
مانع اشتغال  ها توسط مردان،فعاليت ةصحن چه ميزان تمايل به حذف رقيب در – 4-4

 ؟شودسطوح مديريت آموزش و پرورش مي زنان در

 مفاهيم  تعاريف و اصالحات و
 تعاريف نظري   –الف 
علل رفتار خود يا  استناجي كه شخص از عبارت است از ادن:اسناد يا نسبت د .1

 همكاران، گاهانه يا ناآگاهانه دائما ًبه دنبال علت هستيم (ماس وما آ .آوردديگري به عمل مي
، نقل ازگنجي و 1972علل رفتار هستند. (واينر و همكاران  ةهايي دربارها تبيين) اسناد1370
 )1387زاده، حسن
هايي نيرو جهت هدف يا هدف حالت يا وضعي رواني است كه رفتار را در« انگيزه .2

 مستقيماً قابل مشاهده نيست، گاهي از انگيزه، كند.سازد و هدايت ميفعال ميدهد، مي
طريق  كنيم يا اززنيم يا  استنباط ميها را حدس ميهاي آنانگيزه رفتار افراد، ةطريق مشاهد

 ) 116ص ،1378 ،بنديعالقهبريم. (شان پي مينگيزهپرسش از خود آنان به ا
جانبه به ارزيابي عملكرد خود با توجه به عبارت است از گرايش همه پيشرفت: ةانگيز .3
ترين معيارها، تالش براي موفقيت در عملكرد و برخورداري از لذتي كه با موفقيت در عالي

انگيزش پيشرفت يك ويژگي ناهوشيار است  )،1387،عملكرد همراه است. (گنجي حسن زاده
رفتار فرد در  دگيري برة ياتجارب اولي گيرد وپروري سرچشمه ميجانب فرزند كه از

 ) 1380عموئي،  و ،ثر و مداوم دارد. (حسن زادهؤهاي پيشرفت نقش مموقعيت
 مشاغل روابط رسمي اجزا و ةكنندتركيب رسمي سازمان، تعيين ساختار سازماني: .4

هاي ها، شرح وظايف پستشرح شغل شامل نمودار سازماني، سازمان است و مختلف در
نان، سلسله كاركنان سازمان، هماهنگي بين آ سازمان و ءبين اجزا تقسيم كار ةسازماني، طريق

نظارت  ةشده و نحونيهاي تعيها و روشمراتب رسمي، روابط و اختيارات قانوني، خط مشي
 ) 1370وابط افراد است. (معيني،ها و ربر فعاليت

) يك شي، فرد يا دي است كه (به صورت مطلوب يا نامطلوبرارزيابي يا برآو نگرش: .5
احساس فرد نسبت به يك چيز يا موضوع  ةشيو گيرد. نگرش بازتابي ازرويدادي صورت مي

 ) 1376است (پارسائيان، 
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آن  يك گروه كه اعضاي گروه دردرون  استانداردهاي رفتاري قابل قبول در هنجار: .6
 0)1376 ،(پارسائيان .كنندآن را رعايت مي سهيم هستند و

ها و ها، سنتها، باورها، هنرها، قوانين، اخالقيات، خلقشناخت ة: نظام پيچيدفرهنگ .7
) يا 1382زاده عادات اكتسابي انسان به عنوان عضو جامعه. ( گنجي وحسن هر نوع توانايي و

ها، علمي و عملي، آداب، رسوم، سنت ةها اعم از مكتسبانها و آموختنيدانستني ةبه مجموع
 (آريايي،» باشد.اوهام، خرافات، قواعد و مقررات شرعي و عرفي و اعتقادات رايج بين مردم مي

1349( 
 از عمل كه به يك جامعه تعلق دارد و تفكر، احساس و ةشيو : عبارت است ازسنت .8

توان گفت سنت، چيزي است كه جامعه براي جوانان . ميشودر منتقل مينسلي به نسل ديگ
ست از اعمال و ا سنت عبارت«) و يا 1383زاده، گذارد. (گنجي و حسنخود به ارث مي

هاي گذشته به ارث مانده و براي انجام آن  قبيله و جامعه از زمانرفتاري كه در خانواده، 
(روح االميني، ». ر صريح يا قانون مدوني وجود ندارداعمال رفتار، دليل منطقي يا دستو

1379 ( 

 تعاريف علمياتي  –ب 
رشته و  ،خدمت، سن، محل خدمت ةمديريت، سابق ةمتغيرهاي اين پژوهش نظير سابق

بندي اسناد و مدارك، معين و طبقه ةمستقيم و مطالع ةطريق مراجع مدرك تحصيلي از
 شوند.مي

شكست  د به نفس پايين زنان، سبك اسناد مربوط به موفقيت وشامل اعتما موانع رواني:
ها پيشرفت و .... است كه اين متغير از طريق پاسخي كه آزمودني ةپايين بودن انگيز زنان و

 شود.دهند، سنجيده مينامه ميپرسش 9الي  1االت ؤبه س
ي محدود هاشامل ساختار موجود در ادارات، تبعيض جنسيتي و فرصت موانع سازماني:

ها به و ترفيع شغلي براي زنان و..... است. اين متغير از طريق پاسخي كه آزمودني ءارتقا
 شود.دهند سنجيده مينامه ميپرسش 19الي  10االت ؤس

موانع خانوادگي: شامل مخالفت همسران، فقدان همكاري آنان در رسيدگي به امور خانه، 
 تربيت فرزندان و ..... است كه اين متغير همسر و داري،احساس مسئوليت زنان نسبت به خانه

 شود.دهند، سنجيده مينامه ميپرسش 25تا  20االت ؤها به سطريق پاسخي كه آزمودني از
هاي اجتماعي، هنجارهاي : شامل نگرش عمومي، ارزش اجتماعي -موانع فرهنگي 

سوي مردان و ...  رقيب ازتمايل به حذف  موجود، نگرش منفي مردان نسبت به توانايي زنان و
نامه پرسش 35تا  26االت ؤها به ساز طريق پاسخي كه آزمودني است، كه اين متغير

 .شوددهند، سنجيده ميمي
سطوح سرپرستي،  هاي مديريتي دردراين پژوهش منظور پستهاي مديريتي:مسئوليت

 باشد. د ميچارت تشكيالتي آموزش و پرورش كرمان موجو مياني و عالي است كه در
سوي جامعه براي زنان تعيين  شامل آن دسته از عواملي است كه از عوامل اجتماعي:

ستادي به چالش وا  هاي مديريتي وپذيرش مسئوليت رود آنان را درشده است و احتمال مي
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دارد. در اين پژوهش اين عوامل عبارتند از: نقش مادري، نقش همسري، نقش كارمندي، 

 ترك، جايگاه زنان در جامعه و....... تشكيل زندگي مش
هايي است فرضها، انتظارات و پيشاي از باورها، ارزششامل مجموعه عوامل فرهنگي:

ها شامل جمله اين نگرش . ازبه همراه دارند اجتماع خود ها را ازيك از زنان شاغل آن كه هر
كه طوري. بهشودط زنان مياعتقاد به انجام كار در منزل توس و مرد ساالري جامعه ةروحي

 هاي مديريتي و ستادي به چالش وا دارد.پذيرش مسئوليت رود زنان را دراحتمال مي
قابليت جسماني ظريف زنان نسبت به مردان است، كه  منظور توان و عوامل بيولوژيكي:

 ستادي به چالش وا دارد.  هاي مديريتي ورود آن را در پذيرش مسئوليتاحتمال مي
هاي زنان نسبت به پذيرش مسئوليت ةعالق منظور عدم تمايل وامل انگيزش : عو

 باشد.مديريتي و ستادي مي
هاي همچنين نگرش مقررات سازماني و منظور قوانين و مديريتي: عوامل سازماني و

 مديريتي مديران سازمان آموزش و پرورش استان كرمان است.

 شناسي روش
اين تحقيق، از  ةا توجه به موضوع و متغيرهاي مورد مطالعروش تحقيق در پژوهش حاضر، ب

لحاظ هدف، كاربردي است چون در جستجوي دستيابي به يك هدف علمي است. از لحاظ 
 يابي است. روش توصيفي از نوع زمينه

 آماري  ةجامع
آموزش و پرورش استان  2 ةزنان شاغل در ناحي ةآماري شامل كلي ةجامع ،در اين پژوهش

دبيرستان و  راهنمايي، باشد كه در سه مقطع تحصيلي ابتدايي،نفر مي 2110به تعداد كرمان 
 كادر اداري آموزش و پرورش به عنوان معلم، معاون و مدير مشغول انجام وظيفه هستند. 

 آماري  ةنمون
 عنوانشده بهتعريف ةاز يك جامع ءگيري، يعني انتخاب تعدادي از افراد، حوادث و اشيانمونه

) با توجه به اينكه حجم نمونه شامل مديران و معلمان و 1376آن جامعه (دالور،  ةنمايند
نفر صورت  211اي به تعداد طبقه ،كرمان بودند به صورت تصادفي 2 ةكارمندان اداري ناحي

 :به سه دسته تقسيم شدند 2 ةمنظور زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحيگرفت. براي اين
سپس با توجه به نسبت شاغلين  .كادر اداري .3گروه مديران و معاونان  .2، گروه معلمان .1
ريزي و نيروي انساني تهيه معاونت برنامه ةكه از حوز 2 ةاساس ليست شاغلين زن ناحي بر

 شده بود، انتخاب شدند. 

 ها ابزارگردآوري داده
اي و جهت گردآوري نهها از روش اسنادي و كتابخادر اين پژوهش، براي دسترسي به پيشينه

 ساخته استفاده شده است.محقق ةنامها و اطالعات از پرسشداده
 اي ليكرت ساخته شده است. اساس مقياس چهار درجه نامه براالت مقدماتي پرسشؤس 
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امتياز  1كم : امتياز و خيلي 2امتياز، كم :  3امتياز، زياد:  4ها شامل خيلي زياد، گزينه
مورد  ةاالت را خوانده و گزينؤشود هر يك از س. از آزمودني خواسته ميبندي شد استدرجه

 گذاري نمايند. را عالمت نظر خود

 روايي و پايايي ابزارها 
االت ؤجهت بررسي روايي محتوايي و صوري ابزار گردآوري اطالعات، ابتدا جدول تناظر س

تيار افراد متخصص و نامه تهيه گرديد و در اخاالت پرسشؤاصلي و فرعي تحقيق با س
 نظران و اساتيد مربوطه قرار گرفت. صاحب

ال در بين معلمان چند مدرسه ؤس 34نامه با پرسش 45براي سنجش پايايي، تعداد 
ال محاسبه گرديد. آنگاه با استفاده از روش آلفاي ؤطور آزمايشي اجرا شد. واريانس هر سبه

دست آمد كه به نظر مطلوب و به 887/0دار محاسبه و مق ةنامكرانباخ، ضريب پايايي پرسش
 گردد.  قابل اطمينان تلقي مي

 هايافته
 دهد كه :نامه نيز نشان مينتايج حاصل از پرسش

نظر سني مرز را پشت  اند كه ازبوده نفر)27( ساله به باال31آماري ما بيشتر  ةجامع .1
 اند.سر گذاشته

نظر  باشند كه بيشترين فراواني را ازهلين ميأمت ةمورد مطالع ةبيشتر افراد جامع .2
كه فراواني  نفر)16( باشنددار مياين افراد خانه كه اكثر باشندميزان تحصيالت ديپلم مي

 نفر)21افرادي كه درآمدي ندارند نيز بسيار بيشتر است (
نظر  از اند وسنين قبل ازدواج احساس نموده اكثر افراد مورد مطالعه تبعيض را در .3

اند كه از نظر تبعيض مالي نيز تبعيض را احساس كرده نفر و 28 محبت حدود وعاطفي 
انتخاب  مورد انتخاب همسر، اند كه حقوق آنها (درمطالعه ادغان داشتهبيشتر جامعه مورد

 تحصيلي و...) توسط والدين رعايت نشده است. ةرشت
صميمي با  اي گرم واند كه رابطهبيان نموده مورد مطالعه بيشتر افراد ةجامع در .4

طرف همسرشان بيشترين فراواني را تا  مورد ميزان رعايت خود از در اند وهمسرشان داشته
 شود.طور كامل از طرف آنان رعايت نمييعني اينكه حقوق آنها به ،اندحدودي دانسته

اما در حق مادري تا  اكثر افراد مورد مطالعه از زن بودن خود رضايت كامل ندارند، .5
 اند.رضايت كرده ودي ابرازحد

پاسخگويان رعايت عدالت را در اختالفات ذاتي خود را قبول داشته اما رعايت عدالت  .6
مورد  قريب افراد معتقدند كه يا عدالت در دانند وعادالنه ميمورد حقوق مادي خويش نا را در

 رعايت نشده است. يا اصالً آنها خيلي كم رعايت شده، و
حدودي  نظام مقدس جمهوري اسالمي را تا ه، جايگاه زن درمورد مطالع ةجامع .7

خيلي زياد بيان  رعايت حجاب را ارتباط بين امنيت اجتماعي و اند ومناسب ارزيابي نموده
 يا خيلي زياد به حجاب اعتقاد دارند. و اين تعداد اكثر افراد يا حدوداً اند كه ازكرده
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ثر ؤوضعيت اقتصادي خانواده م دركاركردن زنان آماري مورد مطالعه،  ةجامع .8

انجام  اسالمي ايران زنان براي كسب علم و ةجامع اند كه دراند وادغان داشتهدانسته
زياد بهبود اوضاع جامعه خيلي توسعه و باشد كه حضور زنان را درهاي سياسي آزاد ميفعاليت

مردان  عه تفاوتي ميان زنان وكه دراين مورد قريب به اتفاق افراد مورد مطال اندارزيابي كرده
 اند.جايگاه قائل نشده اخالق كرامت انساني و كسب معنويات علم و در

اسالمي  ةما از اعالمي ةدهد كه بيشتر زنان جامعنتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي .9
 باشند.اطالع ميمورد حقوق زنان بي حقوق بش در

 ها روش تجزيه و تحليل داده
ال در ؤال فرعي تحقيق شامل سه سؤال فرعي تحقيق و هر سؤه سال شامل سؤاين س

 شود. پرسشنامه مي
 

: عدم اعتماد به نفس زنان چه مقدار، مانع مشاركت فعال 1 ةسوال فرعي شمار �
 شود؟ زنان مي

گزينه
 جمع خيلي كم كم زيادخيلي زياد درصد

 633 114 259 203 57 فراواني
 100 18 41 32 9 درصد

 يك تحقيق ةال فرعي شمارؤها به سو درصد پاسخفراواني 

 يك تحقيق ةال فرعي شمارؤدرصد فراواني س 
 

: چه مقدار سبك اسناد مربوط به موفقيت و شكست مانع 2 ةسوال فرعي شمار �
 اشتغال زنان است؟ 

گزينه
 جمع خيلي كم كم زياد خيلي زياد درصد

 633 187 271 133 42 فراواني
 100 6/29 8/42 21 6/6 درصد

 دو تحقيق ةال فرعي شمارؤها به سفراواني و درصد پاسخ



 انداز پژوهش                                              اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

313 

 دو تحقيق ةال فرعي شمارؤدرصد فراواني س 
 

پيشرفت در زنان، تا چه ميزان مانع  ة: پايين بودن انگيز3 ةال فرعي شمارؤس �
 باشد؟ رورش مياشتغال زنان در مديريت آموزش و پ

گزينه
 جمع كمخيلي كم زياد زيادخيلي درصد

 633 145 300 150 38 فراواني
 100 9/22 4/47 7/23 6 درصد

 سه تحقيق ةال فرعي شمارؤها به سفراواني درصد پاسخ

 سه تحقيق ةال فرعي شمارؤدرصد فراواني س 

 بندي جمع
موانع اشتغال زنان در سطوح مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه  بررسي«موضوع تحقيق 

تحقيق بررسي موانع رواني، سازماني،  ةباشد. اهداف ويژمي» كرمان 2 ةكارمندان زن ناحي
تر در اشتغال زنان در سطوح مديريتي آموزش و ثرؤاجتماعي م –خانوادگي و فرهنگي 

آماري آن  ةيابي است و جامعزمينهپرورش بوده است. روش تحقيق، توصيفي از نوع 
كرمان  2 ةمعلمان، مدير و معاونين و كادر اداري آموزش و پرورش ناحي ةكلي: عبارتنداز

تحقيق به صورت تصادفي  ةنفر به عنوان نمون 211آماري در اين تحقيق،  ةباشد. نمونمي
ت دسترسي به ساخته و جهمحقق ةنامها از پرسشاند. براي گردآوري دادهانتخاب شده

اساس  نامه براالت پرسشؤاي استفاده شده است. سها از روش اسنادي و كتابخانهپيشينه
االت ويژه و فرعي ؤاي ليكرت ساخته شده است و براي تجزيه و تحليل سمقياس چهار درجه
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 10ال اصلي يا ويژه، ؤس 4 ،تحقيق از روش آمار توصيفي استفاده شده است. در اين تحقيق

 نامه مطرح شد. ال پرسشؤس 35فرعي و ال ؤس

 االت اصلي تحقيق ؤگيري از سنتيجه
يك: چه مقدار موانع رواني، مانع اشتغال زنان در سطوح مديريتي آموزش  ةال اصلي شمارؤس

 شود؟ كرمان مي 2و پرورش ناحيه 
را به ها موانع رواني درصد از آزمودني 2/67نامه، آمده از پرسشبا توجه به نتايج دست

 كنند. عنوان مانع اشتغال زنان در سطوح مديريتي آموزش و پرورش تلقي نمي
 ةگويد: انگيز) موافقت دارد كه مي1383فوق با نتايج تحقيق الله شهيدي ( ةيافت

هاي خود براي امر مديريت داراي پيشرفت بااليي در زنان وجود دارد و زنان نسبت به توانايي
) در تحقيق علمي خود نشان داد ترس از 1965ي كه هورنر (نگرش مثبت هستند در حال

) 1993مدتيك و توماس ( .شودعنوان يك مانع رواني در زنان محسوب ميموفقيت به
نث در قياس با مردان از اعتماد به نفس كمتري برخوردارند. تحقيقات ؤمعقتدند كه جنس م

با مديران مرد، موفقيت خود را مقايسه  داد كه مديران زن در) نشان مي1387زاده (حسن
) معتقد است زنان نسبت به مردان از 1987دهند. ماتلين (كمتر به عامل توانايي نسبت مي

زيرا آنها اعتقاد دارند كه موفقيت ممكن است براي آنها بدبختي به  ،كنندپيشرفت اجتناب مي
 بار آورد.

هاي ديگر يك با يافته ةشمارال اصلي ؤبا توجه به موارد فوق، بين نتايج حاصله از س
دهد كه خورد، چرا كه نتايج اين تحقيق نشان ميپژوهشگران، همساني چنداني به چشم نمي

نفس خوبي هستند، گرايش به ابراز وجود كرمان داراي اعتماد به 2 ةبيشتر كارمندان زن ناحي
يشرفت شغلي دارند و پ ةدهند، انگيزدارند، از دشواري تكليف مديريت هراسي به خود راه نمي

كنند. پس سزاوار است به نيروهاي كارآمد و شايسته ميدان داد و بستر در اين راه تالش مي
موانع سازماني، چقدر «دو:  ةال اصلي شمارؤرا براي بروز استعدادهاي نهفته زنان مهيا نمود. س

 »؟شودكرمان مي 2 ةمانع اشتغال زنان در سطوح مديريتي آموزش و پرورش ناحي
عنوان مانع ها، موانع سازماني را بهدرصد آزمودني 6/70دست آمده با توجه به نتايج به

كنند. اين بيانگر كرمان تلقي مي 2 ةاشتغال زنان در سطح مديريتي آموزش و پرورش ناحي
آن است كه ساختار موجود در ادارات به نحوي است كه شرايط نابرابر در احراز پست وجود 

و ترفيع شغلي براي زنان محدود است، به علت تبعيض جنسيتي و يا  ءارتقادارد، فرصت 
اعمال سليقه در محيط كار، محدوديت قانوني و اداري براي حضور زنان وجود دارد و انتخاب 

 هاي فعال سطوح مديريت برتري دارد. مديران مرد براي مشاركت
هاي شغلي خود در ن در حرفهاند كه، زنا) نيز استدالل كرده1994گولومبرگ وفي وش (

كمتري برخوردارند، حتي موقعي كه زنان دقيقاً همان كار  ةمقايسه با مردان، از شأن و رتب
شوند. در ارزيابي مقاالت دانشجويان تر از مردان ارزشيابي ميدهند، ضعيفمردان را انجام مي

 شوند. يابي ميتر و با امتياز نامناسب ارزشزن و مرد نيز مقاالت زنان كم ارزش
مشاغل «) تبعيض جنسيتي، زنان را به سمت 1385-86طي تحقيقات مركز آمار ايران (

شوند. از آنجايي كه نتايج كار گمارده ميبه» زنانه«راند و آنان هنوز در مشاغل مي» قالبي
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قابل توجه  ،هاي ديگر محققان هماهنگ است، لذاال اصلي با يافتهؤتحقيق در اين س
باشد كه توانمندي زنان را ناديده نيانگارند و گذاران و مديران ارشد ميريزان، سياستبرنامه

 ساالري دست به انتخاب بزنند. اساس شايسته بر
سه: موانع خانوادگي، در اشتغال زنان در سطوح مديريتي آموزش و  ةال اصلي شمارؤس

درصد  2/66دهد كه ميهاي تحقيق نشان كرمان چه نقشي دارند؟ يافته 2پرورش ناحيه 
عنوان مانع اشتغال زنان در سطوح مديريتي آموزش آماري، موانع خانوادگي را، به ةافراد جامع

) معتقد است كه زنان با وجودي كه از مردان 1380كنند. سفيري (و پرورش محسوب مي
دان نيز كشند، مراما به لحاظ مسئوليت خانوادگي خود را به عقب مي همپاي خود باالترند،

 گذارند. بسياري از وظايف را به عنوان رئيس خانه بر دوش زنان مي
) در نتايج تحقيق خود نشان داد كه زنان به علت نقش دوگانه اي كه در 1383شهيدي (

كنند با اين انتظار كه هر دو نقش را به نحو احسن اجرا نمايند، فشار محيط كار ايفا مي
ارها بايد متحمل شوند، ... لذا زنان و مردان هر دو معتقدند كه زيادي را براي انجام همزمان ك

هاي مديريتي از سوي هاي خانوادگي بر عدم پذيرش مشاركت فعال در پستعامل مسئوليت
زنان را عمده دانستن نقش  ء) نيز يكي از موانع مهم ارتقا1380ثر است. زاهدي (ؤزنان م

 ) 1383داند. (شهيدي، اي او ميخانوادگي زن و كم رنگ تلقي كردن نقش حرفه
ال اصلي با تحقيقات ديگر ؤاين س ةهاي حاصله، هماهنگي ميان نتيجبا توجه به بررسي

يك كه بيانگر وجود فاكتورهاي دروني  ةشمار ةال ويژؤمحققان وجود دارد. البته با توجه به س
هاي مرسوم فعاليت باشد، چنانچه مردان به عنوان همسر و پدر درمساعد در مديران زن مي

تر هاي فعالخانه با همسرانشان شريك و سهيم شوند، زمينه براي پذيرش زنان به مشاركت
هاي مديريتي بيشتر فراهم خواهد شد. يعني در صورت مشاركت هرچه بيشتر همچون شغل

ها نيز پا به پاي آقايان با حفظ عفت و پاكدامني و رسالت تربيت فرزندان، همسران، خانم
شان هاي اجتماعي خواهند يافت و جامعه نيز از خدمات ارزندهتري در عرصهضور پررنگح

اجتماعي چقدر مانع  –موانع فرهنگي «چهار:  ةال اصلي شمارؤمطلوبي خواهد برد. س ةاستفاد
 شود؟ مي» ) كرمان2هاي مديريتي آموزش و پرورش ناحيه (اشتغال زنان در رده

 –درصد بر اين باورند كه موانع فرهنگي  6/62نامه پرسش با توجه به نتايج حاصله از
 شود. هاي مديريتي آموزش و پرورش مياجتماعي، مانع اشتغال زنان در رده

هاي مديريتي، تحت تأثير نگرش عمومي و دهد كه عدم اشتغال زنان در ردهاين نشان مي
 ت به اشتغال زنان ندارد. العمل چندان مطلوبي نسبفرهنگي رايج جامعه است و اجتماع عكس

ها، اي در رسانهمردان، آگاهي كافي از حقوق زنان ندارند و وجود تصاوير قالبي و كليشه
فوق با نتايج تحقيق الله  ةيافت گذار است.مطبوعات، كتب درسي و صدا و سيما و سينما اثر

يرت دارد. در داند مغا) كه نگرش مردان را نسبت به مديريت زنان مثبت مي1383شهيدي (
بعد از انقالب، براي زنان  ة) طي تحقيقي نشان داد در طول دو ده1380حالي كه شجاعي (

ما عدم  ةهاي مساوي با آقايان وجود نداشته است و مشكل اصلي و مهم زنان جامعما فرصت
 وجود نگرش صحيح و منطبق با موازين اعتقادي و فرهنگ ملي و بومي نسبت به زن است. 

هاي ) معتقد است كه مشكالت اساسي زنان، مسائل فرهنگي، نابرابري1380(فروزان 
اجتماعي و شهروندي، تلقي خاصي است كه از زنان در جامعه وجود دارد. با توجه به موارد 
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در  ،هاي اكثر پژوهشگران وجود دارد. لذاال تحقيق با يافتهؤهمساني بين نتايج اين س فوق،

فرهنگ جامعه  ءتحصيل دختران و ارتقا ةگ خانوادگي جهت اداماين خصوص، باال بردن فرهن
فرهنگ غني اسالم از طريق معرفي زنان موفق و  ةدر برقراري فرصت برابر آموزش و ارائ

توانمند در طول تاريخ و پيش بردن جامعه به سوي هنجارهاي مطلوب و تغيير نگرش 
هاي اجتماعي اثر ان در عرصههاي زنعمومي به سمت و سوي نگرش مثبت نسبت به فعاليت

 مناسبي بر جاي خواهد گذاشت. 
هاي تحقيق و با نگريستن بر موانع اشتغال زنان در سطوح سرانجام با توجه به يافته

، از بين موانع رواني، 2 ةرسيم كه در آموزش و پرورش ناحيمديريت به اين نتيجه مي
انع، مانع سازماني است كه از مشاركت اجتماعي، بيشترين م –سازماني، خانوادگي و فرهنگي 

كند. براي حل اين معضل بايد به دنبال نيروهايي باشيم كه، بتواند فعال زنان جلوگيري مي
اي را بشكنند و موقعيت را به نفس زنان پيش ببرد. از جمله اين نيروها، اين سقف شيشه

 آگاهي مردان از حقوق زنان،اصالح ساختار موجود در ادارات، رفع محدوديت قانوني و اداري، 
وجود شرايط برابر در احراز پست، عدم تبعيض جنسيتي، همكاري مردان در امور خانه و 

 ةاز سور 11 ةشريف ةباشد. طبق آيارتقاء نگرش عمومي نسبت به كار زنان در جامعه و ... مي
ان تغيير نخواهد كرد وضعيت زن»  ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم«رعد  ةمبارك

 و دولتمردان نيز بر مگر اينكه خود بخواهند. براي اين كار بايد شايستگي خود را ثابت كنند
بهبود وضعيت زنان  ،كهسرانجام اين ساالري انتصاب يا انتخاب را صورت دهند.اساس شايسته

 باشد وي ميبشر ةهاي مختلف در تمام جوامع محتاج اراده و عزم راسخ كل جامعدر زمينه
ها اين است كه دولت ةطلبد. وظيفها و جوامع جهاني را ميفرهنگ ةتالش سترگ هم

فجيعي از هزاران سال پيش  ةصورت چرخماندگي در زنان راكه بهتبعيض، تحقير و عقب
هاي صحيح و مدبرانه از رسانه ةهاي مدون، منظم و استفادوجود داشته، با تدوين برنامه

 ببرند. عمومي از بين 

 پيشنهادات و راهكارها
اكنون دو نوع مانع ساختاري و غيرساختاري بر مشاركت فعال زنان تأثير گذاشته است. موانع 

موانع  از يك سو و از ديگر سو، رواني، شخصيت و عادات زنانه به همراه فيزيولوژي خاص،
زنان در يك فرايند اند، اجتماعي، خانوادگي همگي سبب شده –سازماني و سياسي، فرهنگي 

ها به عنوان جنس دوم محسوب مدت (به جز نقش تربيتي فرزند) در ساير زمينهدراز
 شوند. مي

مدت فرهنگي دارد، ولي ساختار سياسي ها، نياز به يك كار درازبرطرف كردن اين كاستي
تواند عامل هاي مديريتي، ميكارگيري زنان در عرصهسازي فرايندهاي بهسازي و سادهبا بهينه

شتابنده در جهت بهبود كيفيت مشاركت بانوان محسوب گردد. در اينجا الزم است 
راهكارهايي در چهار دسته الف) ايجاد تحول فكري در نظام آموزش و پرورش، ب) ايجاد 

هاي آموزشي، د) تالش جهت تقويت هاي جديد نظامتحول فكري در زنان، ج) توجه به نقش
براي تبليغ ارزش زن در اجتماع مد نظر سياستمداران قرار گيرد كه در  ها و خانوادهرسانه

 پردازم: ترين آنها مياينجا به مهم
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هاي سياسي براي تعيين نوعي سهميه براي حضور زنان در تشويق احزاب و گروه �
ها و به تبع آن مشاركت فعال زنان در ها و سازمانسسهؤاين م ةكنندهاي ادارههيئت
 ديريتي ارشد آموزش و پرورش. هاي مپست

ها، نمايندگي بندي براي حضور زنان در هيئت وزيران، وزارتخانهايجاد نظام سهميه �
 مجلس. 

  .كمك مالي به نامزدهاي زن در فرآيندهاي انتخاباتي �
  .هاي سياسيمنظور تشويق آنها در روي آوردن به حرفهآموزش دختران و زنان جوان به �
هاي مداوم نواده نسبت به زنان و دختران، از طريق آموزشتغيير نگرش سنتي خا �

 ها. خانواده
 طلبخواه و آزاديهاي برابريهاي درسي و در پيش گرفتن رويهاصالح محتواي كتاب �

 نسبت به دختر و پسر. 
  .هاتغيير در نگرش ةدهندآماده كردن معلمان به عنوان عامل آموزش �
 .استخدام بدون تبعيض جنسيتي �
هاي فردي، ها براي بيان و تعقيب نظرها، منافع و خواستهد تسهيالت قانوني و آزاديايجا �

 گروهي و صنفي. 
 هاي كالن كشور. منزلت زنان در تعليم و تربيت از طريق تغيير سياست ءارتقا �
 تأمين امكانات رفاهي و رفع فقر و محروميت از زندگي زنان شاغل در آموزش و پرورش.  �
 زنان در آموزش و پرورش.  ةجانبعمال سياست مشاركت همهتمركززدايي و ا �
 هاي صنفي براي دفاع از حقوق زنان در حريم تعليم و تربيت. ايجاد تشكل �
 هاي ادبي، علمي و سياسي زنان و مردان به يك تناسب. معرفي چهره �
 هاي درسي. به تصوير كشيدن قهرمانان ملي زن در كتاب �

 منابع
 ول آموزش و پرورش براي مراكز تربيت معلم، تهران، چاپ گلشن. )، اص1349آريايي، ع (

، 1380منظـر، بهـار    ةنام)، مشكالت پژوهش از نگاه زنان پژوهشگر، فصل1380احراري، ف (
 .85ص 

هـاي جنسـيتي در حيـات    تر سـاختن نگـرش  نقش فرهنگ در متعادل«)، 1380احمدي، ا (
 زنان، چاپ اول.  ، مجموعه مقاالت همايش توانمندسازي »اجتماعي
انديشـي، بررسـي مسـائل و مشـكالت زنـان، دفتـر       مجموعه مقاالت هم )،1380بنيانيان، ز (

 مطالعات و تحقيقات زنان، چاپ دوم.  
 )، مديريت آموزش و آموزشگاهي، چاپ هفتم انتشارات گلچين. 1385بهرنگي، م (

تهران، انتشارات  ناسي،شهاي تحقيق و سنجش در علوم تربيت و روان)، روش1378بيان، ا (
 رهيافت.  

 ةمديريت دولتي، شـمار  ةوري، مجلدانش بهره ءزنان در ارتقا ة)، نقش سازند1377بيان، ح ( 
39. 

» ها و كتب درسيكيد بر رسانهأسازي زنان در ايران با تبررسي توانمند«)، 1383پورگيو، ف (
 ركت زنان، چاپ سوم. مجموعه مقاالت همايش توانمندسازي زنان، مركز امور مشا
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 .1380منظر، تابستان  ةنامفصل )،1380جلودار زاده، س (

اجتماعي پيشرفت زنان، مقاله  –) فراتحليلي بر موانع و مشكالت رواني 1387حسن زاده، ر (
 شده در همايش مسائل اجتماعي زنان.  ارائه

 نشر نيكوقلم، چاپ دوم.   )، تجربيات يك مدير،1381حشمتي، ن (
 .1380ابرار، مرداد  ة)، روزنام1380قت جو، ف (حقي

، 23 ة)، مشاركت زنان بايد از طريق اتخاذ قـانون نهادينـه شـود، شـمار    1383خبرنامه زنان (
 .1383اسفند

)، مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، تهران، انتشارات 1376دالور، ع (
 رشد، چاپ دوم.  

 تهران، چاپ سوم، نشر سمت. ل مديريت،)، اصو1371رضائيان، ع (
 تهران، چاپ سوم. شناسي،فرهنگ ة)، زمين1379م (روح االميني،

 –شـوراي فرهنگـي    ةنامـ فصـل » انديشـي مجموعه گفتگوهـاي هـم  «)، 1385ساالريان، ف (
 اجتماعي زنان، چاپ سوم، قم.  

ششـم ارديبهشـت   شود. همشـهري،  )، چرا مديريت زنان پذيرفته نمي1377شادي طلب، ژ (
1377. 

انديشي، بررسي مسائل و مشـكالت زنـان، دفتـر    ) مجموعه مقاالت هم1380شادي طلب، ژ (
 مطالعات و تحقيقات زنان، قم، چاپ اول.  

، فـروردين و ارديبهشـت   13 ةاجتماعي، شمار –فرهنگي  ةشجاعي، ز، خبرنامه زنان، خبرنام
1380. 

هـاي مـديريتي شـهر    م حضور زنان در پسـت بررسي علل و موانع عد«)، 1383شهيدي، ل (
 مديريت آموزشي، دانشگاه الزهرا (س).   ةكارشناسي ارشد رشت ةنامپايان» تهران

 .27 ةهفتم، شمار ةمديريت درآموزش و پرورش، دور ةنام)، فصل1380شيخ نظامي، ز (
 .1380كار و كارگر، اسفندماه » نقش زنان در توسعه« )،1380ضرغامي، م، الواني، س (

 )، اصول مديريت آموزشي، چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور. 1369بند، ع (عالقه
 )، مديريت عمومي، تهران، چاپ سوم، نشر روان.1378مند، ع (عالقه

 (ترجمه مهدي گنجي)، چاپ پنجم، نشر ويرايش.  » عزت نفس براي زنان«)، 1383فيلد، ل (
 ان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. )، زنان در بازار كار اير1379كار، م (

ــيم و تربيــت، تهــران،  )، روان1380گنجــي، ح و حســن زاده، ر ( شناســي اجتمــاعي در تعل
 انتشارات سخن.

، 45 ةاجتمـاعي، شـمار   –زنان، خبرنامه فرهنگي  ة)، خبرنام1382مركز امور مشاركت زنان (
 بهمن ماه.  

 اجتماعي زنان.   –ي شوراي فرهنگ ةنام)، فصل1383معظمي، ش، (
 ها و اصطالحات مديريت و سازمان، نشر وزارت كشاورزي. فرهنگ واژه )،1370معين، ص (

، دفتـر  »انديشي بررسي مسائل و مشكالت زنانمجموعه مقاالت هم« )،1380( نيكوبرش، ف
 چاپ اول.   مطالعات و تحقيقات زنان، قم،

 شناسي زن با نگرش علمي و اسالمي.رواناي بر )، مقدمه1372س م ( هاشمي ركاوندي،
 



 
 

 زنان اشتغال در ايحرفه و فني هايآموزش ثيرأت ميزان بررسي
 1390سال در مازندران استان

 علي فرشاد1
 زهره نيك روي2

 چكيده
 در تنها اجتماعي و فرهنگي سياسي، اقتصادي، اهداف به يابيدست و تيموفق براي الزم شرط
 هايشاخص از يكي و هبود آنان تفكر قدرت و انساني منابع از بهينه و صحيح ةاستفاد گرو
 زنان ،باشدمي آنان مشاركت نوع و زنان اشتغال وضعيت كشور هر ةتوسع سنجش براي مهم

 از نيمي است. نيامده عمل به بهينه ةاستفاد وجودشان از هنوز كه هستند ذخائري بزرگترين
 زنان جمعيت ميزان1390سال شماري سر به بنا ،دهندمي تشكيل زنان را ايران جمعيت

 كشور ةبالقو انساني منابع ديد به افراد اين به توانمي كه بوده نفر 36470303 تعداد يرانا
 آنان  مشاركت از سودبري بر عالوه آنان اشتغال براي گذاريسرمايه و دهيجهت با و نگريست

 ثيرأت ميزان تحقيق اين آورد. فراهم را كشور جانبههمه ةتوسع ةزمين ،اقتصادي ةتوسع در
 آموزشي هايدوره ةكلي در مازندران استان زنان اشتغال در ايحرفه و فني هايآموزش

 نوع از توصيفي تحقيق اين روش است. داده قرار بررسي مورد را 1390سال در برگزارشده
 خواهران مراكز ةديدآموزش زنان ةكلي شامل آن آماري ةجامع و پيمايشي و رويدادي پس

 و فني سازمان گواهينامه دريافت به منتج آنان آموزش كه ،1390سال در مازندران استان
 مطالعه مورد هاينمونه خذأ جهت محقق باشد.مي است، شده فني صالحيت ييدأت يا ايحرفه

 ةنامپرسش از هاداده گردآوري براي و نموده استفاده طبقاتي احتمالي گيرينمونه روش از
 و قرارگرفته ييدأت مورد قضاوتي روش به نآ روايي كه است شده استفاده ايساختهمحقق
 است. شده استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از آن پايايي سنجش جهت
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 مقدمه

 در تنها اجتماعي و فرهنگي سياسي، اقتصادي، اهداف به يابيدست و تيموفق براي الزم شرط 
 هايشاخص از يكي و بوده آنان تفكر قدرت و انساني منابع از بهينه و صحيح ةاستفاد گرو
 نيمي .باشدمي آنان مشاركت نوع و زنان اشتغال وضعيت كشور هر ةتوسع سنجش براي مهم

   .دهندمي تشكيل زنان را ايران تيجمع از
  36470303تعداد نايرا زنان جمعيت ميزان1 جدول طبق 1390 سال شماري سر به بنا

 به  توانمي كه دارند قرار سال 50 تا 20سني ةباز در فرن19024001 تعداد اين از و بوده نفر
 براي گذاريسرمايه و دهيجهت با و نگريست كشور ةبالقو انساني منابع ديد به افراد اين

  آورد. فراهم را كشور ةجانبهمه ةتوسع ةزمين ،آنان اشتغال
 90 سال در ايران زنان آمار. 1 جدول   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 قادر باشد ناكارآمد انساني نيروي از مناسب گيريبهره و تربيت در كه ايجامعه ،ترديدبي
 ارزيابي براي معيارها ترينمهم از يكي ).1،82:1382(تودارو بود نخواهد توسعه به

 جوامع در ت.اس كشور يك در زنان اعتبار و اهميت ميزان كشور، يك يافتگيتوسعه
 است ترپررنگ و ثرترؤم فعاليت مختلف هايعرصه در زنان حضور تر،يافتهتوسعه و ترپيشرفته

 بود. خواهد اثرگذار جامعه انساني نيروي كيفي و كمي افزايش و توسعه روند بر حضور اين و
 وروحيدرپ هاديان ؛1376ابتكار ؛19793تينكر ؛21977(بولينگ شناسانجامعه از بسياري
 براي راه زنان مشاركت بدون معتقدند و اندورزيده كيدأت ةتوسع در زنان برنقش )1378
 كه است آن مبين توسعه حال در كشورهاي اخير هايدهه ةتجرب شد. نخواهد هموار توسعه
 رشد براي را الزم هايزمينه زنان، آموزش ويژهبه انساني، نيروي در گذاريسرمايه افزايش

 هايشكاف و هاتفاوت بردن بين از سازد.مي مهيا بيشتر اجتماعي رفاه و ترباال اقتصادي
 به بلكه بيشتر، "برابري" به فقط نه آموزش، نيز و اقتصادي گوناگون هايبخش در جنسي

                                                                                                                
1. Todaro  
2.Bulling  
3.Thinker  
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 مرجان محموديان، ).(حسين466؛ 2001ديگران، و1 (كامرون انجامدمي باالتر "كارآيي"
 ).1391 رشوند:

 و مطالعات راستا همين در .آيدمي شماربه جهان ةعمد هايچالش از نزنا اشتغال تسهيل
 قرارداد: بررسي مورد زير شرح به را آنها توانمي كه است شده انجام ييهاپژوهش

 كارآموزان اشتغال وضعيت بررسي به تحقيقي در )1381 ايزدي؛ و (صفارحيدري
 است. پرداخته-اقتصادي ةتوسع دوم ةبرنام طي مازندران استان ايحرفه و فني ةديدآموزش

 هايسال طي كه باشندمي ايحرفه و فني ةديدآموزش كارآموزان ةكلي تحقيق، آماري ةجامع
 777 تعداد مذكور، ةجامع بين اند.ديده آموزش ةرشت 51 در آموزشي مركز ةباز در 78 تا 74
 مطالعه مورد ةنمون بين زا آنكه نتيجه شدند. انتخاب نمونه عنوانبه تصادفي صورت به نفر
 نيز %20 و آموزشي مدرك با مرتبط اشتغال %19 ميزان اين از كه انديافته اشتغال 39%

 عنوان تحت 1382سال در صالحي ،همچنين دارند. آموزشي مدرك با غيرمرتبط اشتغال
 عوامل از يكي كه رسيد نتيجه اين به كاريابي در ايحرفه و فني هايآموزش اثربخشي"

 است. آن انساني منابع ايجامعه هر اقتصادي و اجتماعي ةتوسع و رشد اسياس
 جنسيت كل از درصد8/18 كه دهدمي نشان فوق توافقي جدول در مندرج اطالعات 

 آنان از درصد 2/81 ،ديگر عبارت به .شوند جذب كار بازار در توانستند زن ديدگانآموزش
 در توانستند مرد ديدگانآموزش كل جمعيت زا درصد 8/36 مقابل در هستند. بيكار هنوز
 اشتغال وضعيت متأسفانه هنوز كه گرددمي مشخص ،ترروشن عبارت به .شوند جذب كار بازار
 در كه گفت بتوان شايد و باشدنمي برخوردار مطلوبي وضعيت از مردان با مقايسه در زنان

  .باشدمي زنان از بيشتر كار بازار در مردان تسلط ايحرفه و فني ديدگانآموزش جذب
 ثيرأت ميزان بررسي عنوان: با ايمقاله در عطار نورا  خانم و رادرضايي مجتبي آقاي
 سال در مازندران استان زنان اشتغال در )2اطالعات آوري(فن ايحرفه و فني هايآموزش
 در اتاطالع آوريفن ةرشت در ايحرفه و فني هايآموزش ثيرأت ميزان بررسي به ،1388
 پرداختند. مازندران استان زنان اشتغال
 با ايحرفه و فني هايآموزش نمود: اشاره موارد اين به توانمي آنان تحقيق نتايج از

 و كار به عالقه ابداع، و نوآوري توانايي، و مهارت افزايش موجب اطالعات فناوري بر كيدأت
 دستهب نتايج .شودمي زنان تغالاش باعث كل طوربه و زنان در درآمد كسب و مثبت نگرش
 ،)1381( ايزدي و حيدري ،)1383( عمران صالحي پژوهش نتايج با تحقيق اين در آمده

 .دارد همسويي )2000( هاردي و )1373( سفيري
 وجود با است: مهم اين داد قرار نظر مد بايد زنان اشتغال امر در كه را ديگري ةمسئل

 داشته، چشمگيري رشد عالي آموزش زن التحصيالنرغفا تعداد اخير هايسال در اينكه
 گرچه است. نموده تجربه را اندكي بسيار رشد ايران در زنان اقتصادي فعاليت و اشتغال ميزان

 بايد يابد، افزايش دانشجويان علمي توان و ييآكار كه است آن بر سعي آموزش سيستم در
 به نياز موارد بعضي در نيست. ورمقد آموزش بخش در شغلي ابعاد تمام پوشش كه دانست
 اين هرگاه آموزش و اشتغال بين ةرابط به توجه با .است مكمل هايدوره يا مجدد هايآموزش

                                                                                                                
1. Cameron 
2. Information Technology (it)  
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 موجب، شود وزين آموزش يا اشتغال ةپديد دو از يك هر سوي به نامتعادل صورت به رابطه
 :قبيل از هاييبحران .شد خواهد بحران
 ،كاريبي بحران .1
 ،آن از ناشي رواني لئمسا و ماعياجت سرخوردگي .2
 .انقالب و سياسي بحران .3

 دست از و مغزها فرار ةمسأل و است يافتگانآموزش براي اشتغال عدم دومول هابحران اين
 يك نبود از ناشي افتادگيعقب و توسعه و پيشرفت عدم صنعتي، ركورد فعال، نيروي رفتن

 فاقد كشورهاي كه است ناگواري پيامدهاي و عواقب پويا، و صحيح آموزش سيستم
 شد. خواهند مبتال آن به هاآموزش اصولي و درست ريزيبرنامه
 به نياز هااستراتژي و هابينش در تحول و تكنولوژي سريع پيشرفت با حاضر عصر در
 كنوني جهان در باشد.مي محسوس ديگر زمان هر از بيش كارآمد و كارآموخته انساني نيروي

 سرمايه ترينمهم عنوانبه ديدهآموزش نيروي است، گسترش حال در سرعتهب علم ةدامن كه
 ها،مهارت از است عبارت انساني ةسرماي شود.مي محسوب كشور ةتوسع و رشد براي

 بيشتر وريبهره موجب و كرده تحصيل آموزش، فرايند در افراد كه هاييتوانايي و هاظرفيت
 كيفيت اعتالي به نهايتدر  كه غيررسمي يا رسمي ايهآموزش انواع يعني شود.مي عمليات
 شوند.مي محسوب انساني ةسرماي در گذاريسرمايه نوعي همه، گردد،مي منجر كار نيروي

 ايچاره انساني ةسرماي شديد كمبود جبران براي كنوني شرايط در توسعه حال در جوامع ،لذا
 ندارند. آموزشي گذاريسرمايه جز

 طوريبه است، كارآمد و ماهر انساني نيروي تربيت در مهمي عامل ياحرفه فني آموزش
 آموزش نظام مكمل بخش بايد ايحرفه و فني آموزش ،است معتقد يونسكو سازمان كه

 بايد آموزش اين كرد. كافي توجه آن فرهنگي محتواي به بايد علت اين به و باشد جانبههمه
 انجام افراد براي الزم دانش و هامهارت كردن اهمفر با كه خاص شغل يك براي افراد تربيت از

 و دهد پرورش نيز را افراد منش و شخصيت عمومي، آموزش با همگام و نهد فراتر پا گيرد،مي
 كند. تقويت آنان در را گوناگون هايمحيط با سازگاري و نظر اظهار داوري، درك، توانايي

 طرف از كه اقداماتي و هاروش ها،سيستم ةمجموع از است عبارت انساني منابع ةتوسع
 ارزيابي كيفي، ةتوسع انگيزش، وري،بهره كارآيي، افزايش و بهبود جهت در مديرت و سازمان

 و سازمان شكوفايي و رشد طوركليبه و تالش خالقيت، بالندگي، شغلي، رضايت عملكرد،
 منابعة توسع شوند.يم گرفته كاربه كاركنان، و سازمان اهداف به توجه با انساني، نيروي
 ايجاد هدفش كه است برنامه يك يعني ،است كاركنان ةتوسع از بيشتر (HRM) انساني

 هماهنگي اين است. انساني منابع به دسترسي و سازمان نيازهاي بين هماهنگي مساعدترين
 باشد.مي نيز آينده نيازهاي طبق بر بلكه ،نيست جاري نيازهاي مبناي بر تنها

 گونهاين بسيارمهم اجزاي از يكي عنوانبه ايحرفه و فني هايآموزش ميان، اين در
 در عمل براي را جديد دانش افراد تا شود فراهم بايستي هاآموزش اين است. مطرح هابرنامه

 ديگر هايموقعيت از هاييمسئوليت شدنپذيرا براي شدن آماده يا و شانكنوني موقعيت
 دارد. بستگي ايحرفه و فني آموزش نظام به انساني منابع ةوسعت واقع در آورند. دستهب

 دارد. اساسي ركني شغلي، هايمهارت موزشآ ةتوسع در كه نظامي
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 كلي هدف انساني، منابعة توسع در ايحرفه و فني هايآموزش اهميت به باتوجه ،بنابراين
 اين در باشد.مي انساني عمنابة توسع در ايحرفه و فني هايآموزش ثيرأت بررسي ،تحقيق اين

 منابع ةتوسع در ايحرفه و فني هايآموزش نقش و تبيين انساني منابع ةتوسع مفهوم ،مقاله
 زمينه اين در موجود مشكالت و گرفته قرار بررسي و بحث مورد گوناگون ابعاد در انساني

 است. گرديده ارائه راهكارهايي و هاپيشنهاد وبررسي 

 تحقيق سؤاالت
 است؟ ثرؤم مازندران استان زنان اشتغال در ايحرفه و فني مهارتي هايموزشآ آيا .1
 مازندران استان زنان براي اشتغالي نوع چه ايجاد باعث ايحرفهو فني مهارتي هايآموزش .2

 ؟ است شده
 ،آزمون و آموزش فضاي آموزشي، سرفصل مربي، شامل آموزشي عوامل از يككدام .3

 است؟ نموده فراهم را كارآموزان بيشتر رضايت
 است؟ داشته وجود معناداري ةرابط زنان دانشگاهي تحصيالت و اشتغال بين آيا .4

 شناسيروش
 ةكلي شامل آن آماري ةجامع و پيمايشي و رويدادي پس نوع از توصيفي تحقيق اين روش
 جهت باشد.مي1390سال در مازندران استان ايحرفه و فني ثابت مراكز ةديدآموزش زنان

 آمار است. شده استفاده طبقاتي احتمالي گيرينمونه روش از مطالعهمورد هاينمونه خذأ
 نوع به توجه با 1390سال در مازندران استان ايحرفه و فني ثابت مراكز ةديدمهارت زنان

 نفر 361 تعداد طبقاتي گيرينمونه روش به توجه با كه نفرگرديد 12300طبقه 12در مهارت
 شدند. نتخابا طبقه 12 اين  از

 روش به آن روايي كه شد استفاده ايساختهمحقق ةنامپرسش از هاداده گردآوري براي
 از استفاده با شد. استفاده .)84( كرونباخ آلفاي ضريب از آن پايايي سنجش جهت و قضاوتي

 گرديد. آوريجمع الزم اطالعات ،تلفني ةمصاحب روش و نامهپرسش اين

 هايافته
 استان زنان اشتغال در ايحرفه و فني مهارتي هايآموزش آيا :هشپژو اول الؤس

 ؟ است ثرؤم مازندران
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 .باشداي ميطبقه مركز ثابت آموزش فني و حرفه هر .
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است. شده اشتغال باعث شدهآموخته مهارت 2 جدول .   

 Frequency Percent Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid 

 بدون
 65,7 65,7 65,5 237 شغل

 89,9 24,1 24 87 بله
2,10 10,2 37 نه  100 

Total 361 99,7 100  
Missing System 1 3.    

Total 362 100   
 

Binomial Test 
 Category N Observed 

Prop. Test Prop. Asymp. Sig. 
(1-tailed) 

working 

Group 
.75 272 نه 1  05.  27.  

Group 
   25 89 بله 2

Total  361 1   
 

 تفسير
 240،اندديده آموزش ايحرفه و فني مراكز در كه زنان از فرن 361 تعداد از  2 جدول طبق

 ايحرفه و فني در شدهكسب مهارت شاغلين اين از نفر 87 بودند. شاغل نفر 121 و بيكار نفر
 باعث ايحرفه و فني هايمهارت گفت توانمي كل طورهب .كردند اعالم خود اشتغال عامل را

 است. شده رانمازند استان زنان درصدي 24 اشتغال
 
 براي اشتغالي نوع چه ايجاد باعث ايحرفه و فني مهارتي هايآموزش : پژوهش دوم الؤس

  است؟ شده مازندران استان زنان
 اشتغال نوع .3جدول

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

 65,7 65,7 65,5 237 بيكار
كارآفريني 83 22,5 23 88,6 

داديرارق 40 11 11,1 99,7 
استخدام 1 3. 3. 100 
Total 361 99,7 100  

Missing System 1 3.   
Total 362 100,0   
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 تفسير
 از اشتغالي اي،حرفه و فني مهارت با شاغلين نفر 87 ازبين نفر 83 تعداد 3 جدول به توجه با

 بودند كاربه مشغول قراردادي رتصو به مجموع اين از نفر 3 تنها و داشتند آفريني كار نوع
 اشتغال به منجر بيشتر مازندران استان زنان در ايحرفه و فني هايمهارت دهدمي نشان كه
 است. داده اختصاص خود به اشتغال درنوع را درصدي22,9 سهمو  گرددمي كارآفريني نوع از
 
 فضاي زشي،موآ سرفصل مربي، شامل آموزشي عوامل از يككدام :پژوهش سوم الؤس

 است؟ نموده فراهم را موزانآكار بيشتر رضايت آزمون و آموزش
 

 كارآموزان نظر . 4جدول
 
 

 

 تفسير
  :است شده تهيه زير ازاتامتي با  ليكرت طيف از استفاده با كه 4 جدول به توجه با

 بد خيلي :5 بد :4      متوسط :3 خوب :2 خوب خيلي ا:
 آموزشي امكانات<آزمون<دوره سرفصل<مربي امتيازات به مربوط عددي ميانگين به توجه با

 از پايان در و آزمون ،دوره سرفصل ،مربي از ابتدا كارآموزان ترتيب به دهدمي نشان كه
 پر ايمصاحبه صورتهب هانامهپرسش اينكه به توجه با .داشتند رضايت آموزشي امكانات

ة فاصل به توجه با و اندنموده رضايت اعالم شدهذكر مورد چهار هر از كارآموزان اكثر ،اندشده
 دارد. وجود مورد چهار هر در خوب حد در رضايت ،هاميانگين كمبسيار عددي

 
 وجود معناداري ةرابط زنان دانشگاهي حصيالتت و اشتغال بين آيا :پژوهش چهارم الؤس

 است؟ داشته
 تفسير

 فرض و شدهرد صفر فرض، اينبربنا .آمد دستهب . 073 مقدار دو كاي همستگي ضريب مقدار
 زنان اشتغال با داريمعنا ارتباط دانشگاهي تحصيالت ،يعني .گرددمي پذيرفته يك

 براي اشتغال شانس ،دانشگاه تحصيالت و داردن 90 سال در مازندران استان ةآموختمهارت
 . دهدنمي افزايش را زنان

 گيرينتيجه و بحث
 از حاكي ضمن در و است اقتصادي و اجتماعي زندگي ةتوسع مهم عنصر زنان اشتغال

 باشد.مي جامعه از مهمي بخش هايتوانايي و استعدادها شكوفايي
 موجب ايحرفه و فني مهارتي هايآموزش دهدمي نشان تحقيق اين از حاصله نتايج

 رضايي مجتبي تحقيق نتايج با نتايج اين است. شده مازندران استان زنان براي %24 اشتغال

دوره سرفصل  مربي آموزشي امكانات آزمون
N

Valid 361 361 361 361 
Missing 1 1 1 1 

Mean 1,60 1,4 1,8 1,7 
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 سفيري ،)1381( ايزدي و حيدري ،)1383( عمران صالحي پژوهش ،)1389( عطار نورا و راد

 .دارد همسويي )2000( هاردي و )1373(

 پيشنهادات
 بودند مواجه آن با تحقيق انجام در محققان كه هاييمحدوديت و تحقيق اين نتايج به توجه با

 گردد.مي ارائه زير پيشنهادات
ة رشت 90 تعداد و گرفته صورت شهرها طبقات اساس بر تحقيق اين آمارگيري �

 اثر بررسي  كه گرددمي پيشنهاد است، درآمده اجرا به بحث مورد مراكز در آموزشي
 انجام جهت پذيرد. انجام آموزشي هايرشته به توجه با آنان اشتغال بر زنان آموزيمهارت
 در بود. خواهد الزامي ايحرفه و فني آموزشي مراكز جدي مشاركت تحقيقي چنين

 بيشتر منديعالقه با هايرشته و زااشتغال برتر هايرشته قبيل از مواردي توانمي ،صورتاين
 نمودن فراهم و كارآموزان بهتر آموزش جهت تحقيق تايجن به توجه با و ،نموده شناسايي را

 نمود. تالش آنان اشتغال جهت الزم امكانات
 در و بيشتر جديت با مراكز طريق از شغلي رهگيري عمليات كه گرددمي پيشنهاد �

 سازمان كه است ضروري گردد. انجام يكسان و مشخص فرمت يك در ساله 5 زماني ةباز يك
 كه چرا ورزد. بيشتري اهتمام آن اجرايي ضمانت و دستورالعمل ئةارا در كشور ايحرفه و فني

 خواهد گيرياندازه را ايحرفه و فني هايآموزش اثربخشي نحوي به شغلي رهگيري عمليات
  نمود.
 و بانوان ايحرفه و فني آموزش مراكز ةكلي براي تحقيق اين گرددمي پيشنهاد �

 نوعيبه كه هاييسازمان ةكلي و هادانشگاه جوار ها،زندان (روستايي)، سيار هايتيم ،همچنين
 گيرد. انجام، اندنموده منعقد آموزشي ةنامتفاهم ايحرفه و فني آموزش سازمان با

 منابع
 زنـان  اشتغال ثيرأت بررسي نور.پيام دانشگاه كارشناسي ةدور ةنامپايان. )1384( كبري طاهري،

 .وادهخان در آنان گيريتصميم قدرت بر
 مازندران .كاريابي در ايحرفه و فني هايآموزش اثربخشي .)1382 ( ،ابراهيم ،عمران صالحي
 عوامـل  و عالي آموزش التحصيلفارغ زنان اشتغال. )1391( رشوند مرجان ؛محموديان حسين

 ةدور سياست، و توسعه در زن تهران. شهر موردي ةمطالع .آن بر ثرؤم اجتماعي و جمعيتي
 .83-104 :1391 بهار ،1 ةشمار ،10
 ايحرفـه  و فنـي  هـاي آمـوزش  ثيرأتـ  ميـزان  بررسـي . )1390( ،عطار نورا ؛راد رضايي مجتبي
 .1388سال در مازندران استان زنان اشتغال در اطالعات) آوري(فن

 و فنـي  هـاي آمـوزش  ثيرأتـ  بررسـي  )؛1384( مريم دانشور حميده؛ زارعي همايون؛ فرهاديان
   .انساني منابع ةتوسع رد ايحرفه

 
 



 
 

اي در توسعه و هاي فني و حرفهبررسي و ارزيابي نقش آموزش
 تثبيت اشتغال زنان در شهرستان خرم بيد

  1جالل الدين حق شناس
 2عبدالرسول كازروني

 چكيده
اي در توسعه و تثبيت اشتغال زنان هاي فني و حرفهمنظور بررسي نقش آموزشبه

كالت و تنگناهاي و شناسايي مش 1390بيد در طي سال در شهرستان خرم
به   1391راهكارهاي اجرايي اين پژوهش در سال  ةموجود در فرآيند مذكور و ارائ

اي توصيفي بر اساس عملكرد آموزشي مركز آموزش فني و حرفه ةروش مطالع
ديده از نظر مقطع تحصيلي، كارآموزان مهارت ،بيد انجام يافت. در اين تحقيقخرم

معرفي كارآموز به مركز آموزش فني و  آموزشي، جنسيت، مرجع ةنوع شاخ
دهد كه بيشتر اي و محل آموزش مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان ميحرفه

باشند و از نظر ديپلم ميآموخته داراي تحصيالت سيكل و زيركارآموزان مهارت
كارآموزان مرد هستند. بيشترين تعداد  %45كارآموزان زن و  %55جنسيت 

خدمات را گذرانده و كمترين تعداد مهارت  ةهاي زيرمجموعهكارآموزان، حرف
خدمات  ةد. زنان در شاخنباشصنعت ساختمان مي ةآموختگان مربوط به شاخ

ها در در صورتي كه در ساير شاخهاند، ) را داشته%49( بيشترين تعداد مخاطب
كز ثابت بيشترين تعداد كارآموزان در مر ،اند. همچنينآموزش گذرانده %7مجموع 
قابل توجه اين  ةشدند. نكتديده بودند و از كارآموزان آزاد محسوب ميآموزش

كل كارآموزان كه همگي هم از زنان  %19نفر معادل  212است كه از دانشگاه 
 اند.آموختهاي معرفي و  مهارتبودند، به مركز آموزش فني و حرفه
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 مقدمه

اما در بازار كار ايران به علت پايين  ،اي وجود داردكشورهاي دنيا آموزش فني و حرفه ةدر هم
خورد تا كارگر فني. لذا آموزش فني و هاي توليد، كارگر ساده بيشتر به چشم ميبودن نهاده

مطلوب استفاده  هاي توليد به نحواي از جايگاه اساسي برخوردار بوده تا بتواند از نهادهحرفه
ها به شكل طلبد كه به اين آموزشنمايد. رشد روزافزون تكنولوژي و تحوالت بازار كار مي

اي، اين نوع هاي آموزش فني و حرفهتر توجه شود. از ديدگاه مسئوالن كشور و نيازجدي
ها بايستي متناسب با آموزش بايستي به اصول خاص توجه نمايد. يكي اين كه اين آموزش

نمايد. مناطق توجه به تغيير و تحول در فرهنگ  ،كهياز روز بازار كار باشد. ديگر اينن
اي مشاغل حرفه ةاز نيروهاي خالق منطقه استفاده نموده و نيازسنجي در زمين ،همچنين

 انجام شود.
هاي توسعه و ابزارهاي عنوان يكي از شاخهاي بههاي فني و حرفهآموزش ةاهميت و توسع

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور بر كسي پوشيده نيست.  ةهاي توسعق برنامهمهم تحق
ناپذير است كه بدون توجه مين نيروي متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه ضرورتي انكارأت

ثر در ؤيكي از اركان اساسي و م هدر خواهد رفت.هاي مادي و انساني بهگذارين سرمايهآبه 
انساني طبيعتاً وجود  ةمنابع انساني است و براي توسع ةجتماعي، توسعاقتصادي و ا ةتوسع

دست اي و مهارتي كه تخصص الزم را بههاي فني و حرفهموزشآوهاي متخصص از طريق رني
 باشد.آورد، ضروري ميمي

 لهأبيان مس
 هاي نيروي كار جهت استفاده از تكنولوژي پيشرفته براي رشد وها امروزه به مهارتدولت

اي روز موزش فني و حرفهآهاي پيشرفت جوامع خود نياز دارند و براي همين توجه به برنامه
اي رشد نموده گونهاي بههاي فني و حرفههاي اخير آموزششود. در سالتر ميبه روز جدي

است كه تا حدودي شكاف بين نيروي كار سنتي و تحول بازار كار را پر نموده است و 
اهم ساخته است كه خيل عظيم نيروي كار بتواند به صورت ماهرتري به فعاليت اي را فرزمينه

از  ،اي به خاطر اين كه محدوديت سني و جنسي نداردهاي فني و حرفهموزشآبپردازد. 
نمايد. اي را براي رشد تحصيالت آكادميك فراهم ميمزاياي زيادي برخوردار است و زمينه

صنعتي امروزي دارند و باعث شكوفايي  ةي پيشرفتها نقش اساسي در دنيااين آموزش
بخش عظيمي از مردم شهرستان را جوانان تشكيل  ،. از نظر بافت جمعيتيشونداقتصادي مي

ترديد موضوع اشتغال و يافتن كار بي ، به يك جوانالدر بين معضالت گوناگون مبت دهند.مي
شكل كليد حل بسياري از مشكالت رفع اين ممناسب از اولويت اساسي برخوردار است. زيرا 

است كه رسالت عظيم زماني  اي كشور ديرموزش فني و حرفهآديگر است. سازمان 
اي مورد نياز ها براي احراز مشاغل فني و حرفهنآماده كردن آردي جوانان و بهاي كارآموزش

ل جوانان هاي اشتغاسازي زمينهثر در آمادهؤهاي مكشد و از ارگانجانعه را بر دوش مي
 باشد.مي
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 روش تحقيق
در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي استفاده شده و بر اساس عملكرد آموزشي مركز 

 ةاي شهرستان خرم بيد و تحليل نتايج حاصله صورت گرفته است. جامعآموزش فني و حرفه
بيد در اي خرمموخته مركز آموزش فني و حرفهآكاراموزان مهارت ةآماري تحقيق شامل كلي

موزش در روستاها) در آموزش در مراكز سيار شهري و آ، (آموزش در مركز ثابت بخش دولتي
، كشاورزي و اصلي صنعت، خدمات ةشاخ 4هاي مختلف از و در حرفه 1390طي سال 

نفر بود كه اين تعداد در قالب  1147موخته آموزان مهارتآصنعت ساختمان بود. تعداد كار
 موخته بودند.آرتموزشي مهاآ ةدور 70

باف قالب ،PLCكارور حرفه شامل مدير مهد كودك، 36هاي آموزشي مورد تحقيق حرفه
كار پارچه، كارگر نگهداري بتن، كارگر بناي سفت كار، دوز، هويه، روبانچرم و جير

 تعميركار شوفاژ پكيج گازي، سيسات گازرساني،أت كش و نصابكيف دوز، لوله كاري،مشبك
، 2كار اتومبيل سواري، برقكار ساختمان درجهراه، تعميركار برق خودرو، تعميرتعمير تلفن هم

دوزي، مانتودوزي، الگوساز و برشكار باف، راستهقالي ، نقاشي روي چرم،2ةبرقكار صنعتي درج
، مونتاژ كامپيوتر، طراح گرافيك، PHPنويس دوزي، كارور اتوكد، برنامهزنانه، نازك

، پرورش گياهان دارويي، 1 ةاي درجرسانهچند ةكنند، توليد2ةاي درجرسانهچند ةكنندتوليد
اي، باغبان، پرورش كاري، پرورش توت فرنگي، پرورش قارچ صدفي، پرورش قارچ دكمهسبزي

ديده از نظر گياهان آپارتماني و پرورش زنبور عسل بودند. در اين تحقيق كارآموزان مهارت
، جنسيت، مرجع معرفي كارآموز به مركز آموزش فني و آموزشي ة، نوع شاخمقطع تحصيلي

 اي و محل آموزش مورد بررسي قرار گرفتند.حرفه

 نتايج
 جنسيت

نفر بودند. نتايج حاصل از تحقيق نشان دادند كه از  1147آموخته موزان مهارتآتعداد كل كار
از كاراموزان  %45نفر معادل  517از كارآموزان زن و تعداد  %55نفر معادل  630اين تعداد 

رسد ، به نظر ميموختگان زن نسبت به مردآافزايش تعداد مهارت با توجه بهمرد بودند. 
مردان  ااي در مقايسه بهاي مهارتي فني و حرفهعالقمندي زنان نسبت به فراگيري آموزش

هاي ورهكه ديكي اين .تواند داشته باشدبيشتر بوده است. البته اين موضوع داليل متعددي مي
ها نيز بيشتر شود. با توجه به آن ةمدت بوده و باعث شده است كه نفر دورآموزشي زنان كوتاه

هاي پركاربرد از شود حرفهاي پيشنهاد ميهاي فني و حرفهتر زنان از آموزشاستقبال گسترده
 هاي دولت نيز برخوردارمشاغل خانگي كه از حمايت ةويژه در حوزهزايي و بنظر اشتغال

 اشتغال در شهرستان بيشتر گردد. ةتوسع ةموزش داده شود تا زمينآ، شوندمي

 مقطع تحصيلي
 آموخته به تفكيك مقطع تحصيليتعداد و فراواني كارآموزان مهارت .1جدول 
باالتر از ديپلم ديپلمسيكل و زير ديپلمابتدايي و زير سيكلجنسيت

فراوانيتعدادنيفراواتعداد فراوانيتعداد فراواني تعداد
 %18216 %1079 %31 353 %0 0 زن
 %101 %525 %26 301 %12 142 مرد
 %17 %14 %57 %12 جمع
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 )%57بيشترين فراگيران مهارت ( ،دهند كه از نظر مقطع تحصيلينتايج حاصله نشان مي

هم در اند كه اين موضوع  هم در مورد زنان و داراي مدرك تحصيلي سيكل و زير ديپلم بوده
) %17فراگيران با مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم ( ،كند. بعد از اين گروهمورد مردان صدق مي

كمترين تعداد  ،د. همچنيننباشكه بيشترين اين افراد مربوط به زنان مي بودند
د. نباش) مي%12موختگان مربوط به افراد با مدرك تحصيلي ابتدايي و كمتر از سيكل (آمهارت

مهارت را در بين  ءاي توانسته است خالهاي فني و حرفهد آموزشرسبه نظر مي
هاي از آموزش 90التحصيالن دانشگاهي پر كند. چون تعداد زيادي از اين افراد در سال فارغ

توان به اين اند. از نكات جالب توجه در اين قسمت مياي استفاده نمودهمهارتي فني و حرفه
زنان  ،اندزاني كه داراي مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم بودهكارآمو %95نكته اشاره نمود كه 

مطابق با نياز و عالئق  ،انداي گذراندهموزش فني و حرفهآهايي كه در مركز هستند و حرفه
هاي دهد زنان با هدفمندي بيشتر نسبت به انتخاب دورهخودشان بوده است كه نشان مي

 ند.امهارت اقدام نموده ءموزشي در جهت ارتقاآ

 هاي مختلف آموزشيآموزش در شاخه
اصلي صنعت، خدمات، كشاورزي و صنعت  ةشاخ 4موخته در آاز اين نظر كارآموزان مهارت

 شود.ساختمان مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج حاصله در قالب جدول آورده مي
 

 آموزشي ةآموختگان به تفكيك شاختعداد و فراواني مهارت .2جدول 

 كشاورزي ةشاخ خدمات ةشاخ صنعت ساختمان ةشاخ صنعت ةشاخجنسيت
 فراواني تعدادفراوانيتعداد فراواني تعدادفراوانيتعداد

 %3 27 %55849 %0 0 %4 47 زن
 %16 186 %2 21 %12 142 %15614 مرد
 %19 %51 %12 %18 جمع

 
آموختگان در مهارتدهد كه بيشترين تعداد نشان مي 2نتايج حاصله با توجه به جدول 

صنعت ساختمان  ةآموختگان مربوط به شاخاند و كمترين تعداد مهارتخدمات بوده ةشاخ
خدمات بيشترين تعداد  ةتوان دريافت كه زنان در شاختر ميباشند. با نگاهي دقيقمي

اند. آموزش ديده %7اما در صورتي كه در ساير شاخه در مجموع  .اند) را داشته%49( مخاطب
 ةكه كمترين تعداد و آموزش مربوط به شاخطوريمورد مردان نتايج كامالً متفاوت است بهدر 

با توجه به وجود پتانسيل  ها تقريباً با يكديگر مساوي هستند.خدمات بوده و ساير شاخه
موختگان زنان در اين دو شاخه آهاي صنعتي و كشاورزي تعداد مهارتشهرستان در زمينه
كشاورزي در  ةرسد. زيرا بسياري از مشاغل خانگي موجود در شاخيمطلوب به نظر نم

ها توسط مركز اين آموزش ةبسيار كم قابل اجرا خواهد بود و با ارائ ةاولي ةها با هزينروستا
مشاغل خانگي در  ةاي گام بسيار مثبتي جهت اشتغال زنان در حوزآموزش فني و حرفه

اي آموزش به تعداد ثر مركز آموزش فني و حرفهؤت مروستاها برداشته خواهد شد. از اقداما
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مهارت آنان عالوه بر  ءباشد كه با ارتقاصنعت ساختمان مي ةزيادي از افراد شاغل در حوز
 اند.مند شدهوري از مزاياي بيمه نيز بهرهتثبيت اشتغال و افزايش بهره

 مرجع معرفي كارآموز
 ر اساس مرجع معرفي كارآموزآموختگان بتعداد و فراواني مهارت .3جدول 

صنعت ساختمان بيمه بيكاري دانشگاهآموزش و پرورش كارآموز آزادجنسيت
فراواني تعدادفراوانيتعدادفراوانيتعدادفراوانيتعدادفراوانيتعداد

 %0 0 %0 0 %21219 %0 0 %43438 زن
 %12 142%10 117 %00  %6 66 %15 176 مرد
 %12 %10 %19 %6 %53 جمع
 

دهد كه بيشترين تعداد كارآموزان نتايج حاصله نشان مي  3با توجه به جدول 
موزان آزاد بوده و از نهاد خاصي معرفي نشده بودند. كمترين تعداد آآموخته از كارمهارت

قابل توجه  ةموز مربوط به كارآموزان معرفي شده از طرف آموزش و پرورش بودند. نكتآكار
موزان كه همگي هم از زنان بودند، به آكل كار %19نفر معادل  212انشگاه اين است كه از د

موزان از طرف آموزش و آاز كار %6اند. آموختهاي معرفي و  مهارتمركز آموزش فني و حرفه
پرورش معرفي شده بودند كه جهت گذراندن برخي مهارت و تطبيق با واحدهاي درسي بوده 

در كنار آموزش تئوري در  وشوند زان، كارودانشي گفته مياست كه اصطالحاً به اين كارآمو
موزش مركز آهاي هاي عملي خود را در قالب حرفه، واحدهاي آموزش و پرورشهنرستان

ايجاد شغل  ةمادآگذرانند و با دريافت مدرك ديپلم خود به نوعي اي ميموزش فني و حرفهآ
 خواهند بود. و كارآفريني در صورت عدم راهيابي به دانشگاه 

تحصيلي خود را در مركز  ةهاي مطابق با رشتشده از دانشگاه نيز حرفهكارآموزان معرفي
ورود  ةمادآمهارت عملي خود  ءكنند و با ارتقاصورت رايگان طي مياي بهموزش فني و حرفهآ

ل تشكي 90موزان را در سال آكل كار %10بيكاري كه  ةشوند. در قسمت بيمبه بازار كار مي
، با توجه به عالقه و نياز بازار كار  انداز كار خود بيكار شده كه به هر نحوياين افراد  ،دهندمي

اند و با آموزشي رايگان را طي نموده ة، يك دورو ترجيحاً متناسب با شغل و مهارت قبلي خود
 شوند.ميورود به شغل جديد  ةمادآيك مهارت باالتر نسبت به مهارت سنتي خود 

 محل آموزش
 موختگان به تفكيك محل آموزشآتعداد و فراواني مهارت .4جدول

موزش در  دانشگاهآهاي سيار شهريتيمآموزش روستايي مركز ثابتجنسيت
 فراواني تعدادفراواني تعدادفراواني تعدادفراواني تعداد

 %8 86 %19 220 %9 108 %19 218 زن
 %0 0 %7 80 %10 110 %29 325 مرد
 %8 %26 %19 %48 جمع
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آموخته شود كه بيشترين تعداد مهارتنشان داده مي 4با توجه به نتايج حاصله از جدول 

اي را هاي فني و حرفهآموخته، آموزشاند و كمترين تعداد كارآموز مهارتدر مركز ثابت بوده
تر از كارآموزان زن بوده اند. در مركز ثابت تعداد كارآموزان مرد بسيار بيشدر دانشگاه گذرانده
كه طوريهاي مختلف آموزشي ديگر اين نتايج كامالً متفاوت بوده است بهاست. در مورد مكان

هاي سيار باشد اما در تيمدر آموزش روستايي تعداد كارآموزان زن و مرد تقريباً يكسان مي
قادرآباد انجام شده و  2 ةو كانون فجر ناحي 1 ةهاي فرهنگي واليت ناحيشهري كه در كانون

دهد كه تعداد كارآموزان زن بسيار بيشتر از كارآموزان مرد بوده است. است، نتايج نشان مي
 ةدهد كه كلياي در دانشگاه نتايج نشان ميهاي فني و حرفهدر مورد آموزش ،همچنين

اسب با هاي متناند و اين افراد آموزشزن بوده ،اندكارآموزاني كه در دانشگاه آموزش ديده
 اند.تحصيلي خود را به صورت هدفدار طي نموده ةرشت

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
هاي تكميلي و موزشي نياز به دورهآهاي موزان اكثر رشتهآدهند كه كارنتايج نشان مي �

بلكه  ،دهند ءموزشي خود را ارتقاآتا نه تنها سطح  يك براي افزايش مهارت دارند ةدرج
، دهندها تطابق و تناسب بيشتري با كاري كه انجام ميغلي آنبا توجه به نياز واقعي ش

 پيدا كنند.
موزان در خصوص نياز آتخصصي كار ةموزشي مشاورآ ةشود قبل از شروع دورپيشنهاد مي �

 موزان باشد.آها فقط بر اساس عالئق شخص كاركه آموزشبازار كار انجام شود نه اين
دهد و عالقمندي زنان به اشتغال نتايج نشان مي نام مشاغل خانگيبا توجه به روند ثبت �

 آموزشي در زنان شاغل هدفدار بوده است. ةكه انتخاب رشت
هاي اشتغال در ها و پتانسيلن با توجه به قابليتآارزيابي دقيق از وضعيت بازار و نيازهاي  �

 هر منطقه صورت گيرد.
اي موزش فني و حرفهآراكز شده در مهاي ارائهها و مهارترشد، توسعه و ايجاد رشته �

 هاي كوچك باشد.كار و قابليت خود اشتغالي در قالب صنايع و كارگاهمبتني بر نياز بازار
هاي محدود هاي توجيهي براي فعاليتطرح ةمدت تهيهاي اجباري و كوتاهموزشآ ةارائ �

به اي موزش فني و حرفهآاقتصادي در قالب مراكز كوچك صنعتي و كارگاهي در مركز 
شود نام نموده است، سبب ميهمراه مهارت تخصصي كه فراگير جهت آموزش آن ثبت

گذاري بيني وجوه مختلف سرمايه، پيشاشتغاليگونه فعاليت خودتا در صورت ايجاد هر
 توسط متقاضي لحاظ گردد.

اي براي موزش فني و حرفهآموخته مركز آگوهاي برتر افراد خوداشتغال مهارتلمعرفي ا �
 موزان ديگر.آاد انگيزه در كارايج

موزش و آهاي گروهي انجام گيرد تا افراد از وجود مركز تبليغات بيشتر از طريق رسانه �
 گاهي كسب نمايند.آهاي مختلف مهارتي رشته

 زا در سطح مركز.هاي پركاربرد و اشتغالرشته ةتوسع �
 ز بازار را دارند.زايي و نياهايي كه كمترين اشتغالايجاد محدوديت پذيرش در حرفه �
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اي مشاغل خانگي ي فني و حرفههابررسي وضعيت آموزش
 آنان  يافتگيزنان استان گلستان و ميزان اشتغال

 1391رصد اشتغال در سال  ةسامان ةبرپاي
 1ترانه عنايتي
 2ابراهيم پفاژ

 چكيده
آنان  شغلي دي، ارتقاي سطح آگاهييهاي تولتينقش مؤثر زنان در فعال با توجه به

شتر و بهتر از امكانات يهر چه ب ةدي و استفاديهاي تولي روشسازنهيبه به منجر
 نمايد تافعاليت زنان در مشاغل خانگي شرايطي را فراهم مي ،در اين ميان گردد.مي

مين أكشور نيز ت اقتصادي ةبخشي از اهداف توسع ضمن كمك به اقتصاد خانواده،
سطح  ءنوآوري و ارتقا ت،يخالق رشد استعدادها،با  ايهاي فني و حرفهآموزشگردد. 

تري را در شتر و متنوعيهاي بنقشتا بخشد مين امكان را به آنان يمهارت و تخصص، ا
كارآموز زن در مراكز دولتي و  30281تعداد  1391ايفا نمايند. طي سال جامعه 

 قابليت هاآن %85اند كه اي استان گلستان آموزش ديدهي آزاد فني و حرفههاآموزشگاه
منظور كه به رصد اشتغال ةساماناند. طبق گزارش غال در مشاغل خانگي را داشتهاشت

طي همين  .ده استيه گرديته  افراد در سراسر كشور ت اشتغاليثبت و بررسي وضع
در اين سامانه ثبت  ،اندنفر از افرادي كه موفق به يافتن شغل گشته 965مدت، آمار

نفر در  462غالي بوده است. از اين تعداد نفر آن در قالب خوداشت 952شده است كه 
باشند. اين تحقيق مينفر آنان زن  431اند كه كار شدهمشاغل خانگي مشغول به

آموزي زنان در مشاغل خانگي در درصدد بوده است ضمن بررسي وضعيت مهارت
تحليل وضعيت  رصد به ةهاي استان گلستان با استفاده از گزارشات سامانشهرستان

 آنان بپردازد. اشتغال
 

 ةاي، مشاغل خانگي، زنان، اشتغال، ساماني فني و حرفهها: آموزشيكليد واژگان
 رصد.
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 مقدمه
طول تاريخ،  زنان در فعاليت اقتصادي و كار و تالش، همواره قرين زندگي زنان بوده است.

شاورزي و يي مثل كهاعالوه بر انجام كارهاي خانه، هميشه همگام با مردان به فعاليت
خانواده را بر دوش كشيده و به  ةدامداري اشتغال داشته و از اين طريق، بخشي از هزين

 ). 1391(طعامي، اند كردهاقتصاد خانواده كمك مي
هايي است كه توسط عضو يا دسته از فعاليتمشاغل خانگي يا كسب و كار خانگي آن

، بدون مزاحمت و ايجاد كار اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و
گيرد و به توليد خدمت و يا كاالي اخالل در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي

 (وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، شودقابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني منجر مي
ي زيادي هاينهجاي اينكه هزآورد و بهفرد شغل خود را به منزل مي ،در اين شيوه .)1391

در  .تواند در منزل كار و شغل خود را به انجام برساندبراي اجاره يا خريد ساختمان بدهد مي
(مركز  گرددشده نصيب صاحبخانه ميافزوده كاال و خدمات توليداين نوع كسب و كار ارزش

 ).1391فرهنگي شهرداري تهران، امور اجتماعي و
ويژه فناوري ديجيتالي و ي نوين بههافزون فناوريادهد با گسترش روزبررسي نشان مي

هاي اقتصادي زيادي براي مشاغل خانگي ايجاد شده است فرصت ،گسترش فضاي مجازي
آيد كه دست ميتوسعه از مشاغل خانگي بهدرآمد كشورهاي در حال درصد 20طوري كه به

ر ايجاد شغل، نوآوري آن كشورهاي چين و بنگالدش هستند. كسب و كار خانگي از نظ ةنمون
محصول يا خدمت موجب تنوع و دگرگوني زيادي در اجتماع و اقتصاد هر كشور  ةدر عرض

 مي شود.
ديرينه دارند. بسياري از صنايع كه امروزه هم  ةكسب و كارهاي خانگي در ايران سابق

في حمايت از . در ايران به علل مختلاند، در منازل و محل سكونت افراد توليد شدهوجود دارند
. نخست آنكه در كشورمان اين مشاغل گذاري بااليي داشته باشدتواند اثراين مشاغل مي

تاريخي قابل توجهي دارد، دوم  ةهاي استاد ـ شاگردي زمينطور سنتي در قالب فعاليتبه
 اينكه با توجه به سهم باالي زنان در اقتصاد ملي و افزايش سطح سواد در اين گروه از جامعه

 ةشود كه با توسعو همچنين مسائل فرهنگي مربوط به اشتغال زنان اين امكان فراهم مي
با توجه به اينكه  بهتري شود. ةهاي اقتصادي زنان در جامعه استفادمشاغل خانگي از ظرفيت

بايد با بينش و آگاهي الزم  ،اينبنابر ،هاي سالمت روان داشتن كار و اشتغال استيكي از راه
به سمت اين مشاغل سوق داد و با آموزش حرفه و شغل مناسب هم جامعه را از  آنان را

 ).1391(طعامي، معضالت دور كرد و هم سالمت رواني جامعه را تضمين كرد
آموزي بر روي توانايي نيروي كار براي ها حاكي از آن است كه آموزش و مهارتپژوهش

ها معتقدند كه افزايش پايدار و قابل توجه اندوري بيشتر در طول زمان اثر دارد. اقتصادبهره
اي توأم با آموزش بيشتر و بهبود وري نيروي كار از مقدار و كيفيت بهتر منابع سرمايهدر بهره

ربيسون، انسان در حالت طبيعي، پرورش نيافته است ها شود. به اعتقادميفرآيند توليد ناشي 
 كاظمي، يابد (ابطحي ومياي كار مولد افزايش و با آموزش، تربيت و تجربه، توانايي او بر

1380.( 
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وري آن كه از بدون شك براي ايجاد مهارت در نيروي انساني و افزايش توانمندي و بهره

اي هاي فني و حرفهكيفيت فناوري جامعه است، بايد به آموزش ءالزامات توسعه و ارتقا
بايستي  ،نياز را فراهم آورد. دراين راستا ي الزم و امكانات اجرايي موردهااهميت داد و زمينه

منابع در اختيار براي اجراي هدفمند  ميراهكاري برگزيد تا حداكثر استفاده از تما
اي كمترين اتالف منابع و منطقه ةهاي مهارتي انجام و با حركت در مسير توسعآموزش

 ).1391(شادكام و پفاژ، آموزشي را ميسر ساخت ةبيشترين بازد
 ةاي استان گلستان همواره درصدد بوده است تا با مقايسحرفه كل آموزش فني و ةادار

ي اقتصادي هااستان و برنامه ةهاي مهارتي با مسير توسعمستمر ميزان انطباق آموزش
دنبال آن است هي آموزشي خود را هماهنگ سازد. اين پژوهش نيز بهابيني شده، برنامهپيش

مشاغل خانگي را در  ةشدهاي ارائهثير آموزشأان تحليلي از تآموزش زنان است ةتا در حوز
اشتغال استان بر اشتغال زنان  ةويژه در سند توسعهريزي شده بهاي برنامهمحورها و فعاليت

راستايي هرچه بهتر ارائه مهارت آموخته، انجام و پيشنهادات خود را در جهت همسويي و هم
سازي سازي امكانات و بسترپيشنهادات نيازمند فراهمنمايد. بديهي است اجرايي شدن اين 

اي در استان خواهد هاي فني و حرفهالزم توسط مديران استاني و حمايت عملي از آموزش
 بود.

 شناسي روش
تحليل وضعيت  از ،اين پژوهش به روش بررسي اسنادي انجام گرفته است. در اين پژوهش

سند آمايش استان و آمارهاي موجود و اشتغال و  ةاقتصادي استان در سند توسع
شده قابل اطمينان در خصوص وضعيت جمعيت شاغلين و وضعيت اقتصادي استان بينيپيش

اي استان گلستان مبني بر كل آموزش فني و حرفه ةشده از طرف ادارو آمارهاي ارائه
ي هاو رشته ها، گروههابراي زنان به تفكيك حوزه 1391شده در سال ي آموزشي اجراهادوره

 رصد اشتغال ةآموخته در سامانآموزشي و نيز نتايج حاصل از ثبت آمار شاغلين زن مهارت
يافتگي افراد بر اساس و ارتباط آن با ميزان اشتغال هاتحليل و تطبيق داده استفاده شده است.

ماري، آ ةمراجعه به خبرگان و بررسي نتايج اين تحليل و  تطبيق استفاده شده است. جامع
 1391اي در مشاغل خانگي استان گلستان در سال ديدگان زن فني و حرفهآموزش ةكلي
 باشد.مي

  هايافته
 مروري بر وضعيت اشتغال استان گلستان 

 هاي كشور است كه جمعيت روستايي آن بيشتر ازاز محدود استان استان گلستان يكي
صنعتي طي ساليان گذشته در  ةوزگذاري در حسرمايه ،جمعيت شهري است. از طرف ديگر

ساختار تقاضاي نيروي  ،هاي صنعتي كشور، ناچيز بوده است. به همين جهتمقايسه با استان
كار ساختاري سنتي با محوريت بخش كشاورزي در جذب نيروي كار بوده است كه با توجه 

ي هان زمينبه محدود بودن منابع پايه در اين بخش سبب افزايش تراكم نيروي كار، خرد شد
وري نيروي كار، فشار بر منابع طبيعي و محيط زيست و ... شده است. كشاورزي، كاهش بهره
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 1385تا  1375هاي تحوالت اشتغال در مناطق شهري و روستايي استان در سال ةمقايس
 100نحوي كه در مقابل هر ي شغلي در مناطق شهري است، بههاتر فرصتنشانگر رشد سريع

فرصت شغلي در مناطق شهري  195كه طي اين دوره در روستاها ايجاد شده، شغل جديدي 
به  1389وجود آمده است. برآوردها حاكي از آن است كه تعداد شاغالن استان در سال به

طور به 1385منتهي به  ةدرحالي كه در ده ،هزار نفر افزايش يافته، بنابراين 557بيش از 
به  1389-1385 ةشغل ايجاد شده اين شاخص در دورهزار  14متوسط ساالنه نزديك به 

 ).1390(سند آمايش سرزمين استان گلستان، شغل افزايش يافته است 17500بيش از 
انتقال تقاضا به سمت خدمات صنعتي و خدماتي و كاهش  ةدهنداما بررسي روندها نشان

اقتصاد سنتي به  گذار از ةنيروي كار كشاورزي است. در اين استان بخش كشاورزي در مرحل
شود. اما يكي از وجوه مهم نيروي كار محسوب مي ةكنندمينأعنوان بخش تاقتصاد مدرن، به

چون توليد پنبه در بخش  ،ي نسبي سنتي استانهاهمين روند، زوال تدريجي برخي مزيت
يي با بازدهي هاگذاري و جايگزيني آن با فعاليتكاهش سرمايه ةدر نتيج ،كشاورزي استان

ي جديد به تداوم كشت پنبه در استان است. دركنار آن، هااالتر و نيز كاهش تمايل نسلب
پذيري صنايع مكمل توليد پنبه چون صنايع نساجي، تقاضاي اين كاهش تدريجي رقابت

ها براي نيروي كار را در استان كاهش داده است. اين روند در كنار مكانيزاسيون فعاليت
بر به جاي هاي سرمايهي، خدماتي و كشاورزي و جايگزيني روشهاي صنعتتدريجي فعاليت

 هاي سنتي كاربر، باز هم كاهش بيشتري در تقاضاي نيروي كار ايجاد شده استروش
 ).1391(شادكام و پفاژ،

استان است.  ةتوزيع نامتقارن فعاليت و اشتغال در پهن ،يكي از مسائل استان گلستان
هاست. تمركز در مركز استان نزديك به نيمي از كل فعاليتميزان تمركز فعاليت و اشتغال 

زيربناهاي اقتصادي و اجتماعي در مركز استان منجر به گسترش و تداوم مهاجرت نيروي كار 
ها نسبت به ي بيكاري در ساير شهرستانهاها به مركز استان شده و نرخاز ساير شهرستان

ي مقياس در هاگيري صرفهبا شكل ،ديگر مركز استان را افزايش داده است. اما از سوي
خصوص دو شهر بزرگ گرگان و ههاي اقتصادي در شهرها بشهرهاي استان و ايجاد بنگاه

گنبد، تقاضا و اشتغال نيروي كار در شهرهاي استان روندي فزاينده داشته است. روي ديگر 
هم ناشي از  ي اشتغال در روستاهاي استان است. اين كاهشهااين روند، كاهش فرصت

هاي ي مقياس ناشي از مهاجرت روستاييان به شهرها و هم زوال برخي فعاليتهاكاهش صرفه
كارگيري بيشتر فناوري مدرن در بخش كشاورزي است. بديهي هسنتي در روستاها و هم ب

 است تداوم اين روند نيز خود به مهاجرت بيشتر نيروي كار از روستاها منجر خواهد شد
 ).1391پفاژ،(شادكام و 

هاي استان گلستان در نماگر وضعيت تراكم شاغلين به تفكيك شهرستان 1ة جدول شمار
 ).1390اشتغال استان گلستان، ة(سند توسع باشدمي 1389و  1385، 1375هاي سال
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 1389و  1385، 1375هاي وضعيت سهم شاغلين استان در سال .1جدول 

اشتغال استان گلستان، حاكي از  ةمختلف در سند توسعشده با سه روش برآوردهاي انجام 
رسمي جذب درصد شاغالن استان در بخش غير 60تا  43بين  1385آن است كه در سال 

رسمي در اجزاي مختلف بازار كار استان اعم از شهري و اند. در اين سال، سهم بازار غيرشده
و سهم زنان در اين بازار همواره بيش درصد نبوده است  40روستايي و زنان و مردان، كمتر از 

هاي رسمي در بازار كار را رسمي اثرگذاري سياستاز مردان بوده است. گستردگي بخش غير
(شادكام و  دهدپذيري شاغالن از نوسانات اقتصادي را افزايش ميدهد و آسيبكاهش مي

 ).1391پفاژ،
)، نرخ باالي 1385تا  1375 ةبا وجود كاهش قابل توجه نرخ رشد جمعيت استان (در ده

ناگهاني نيروي كار در مقياسي بسيار  ةپيش از آن منجر به عرض ةرشد جمعيت در دو ده
موجب افزايش  ،ي تقاضا و جذب نيروي كار شده است، اما از سوي ديگرهابزرگتر از ظرفيت

ت با وجود كنترل زاد و ولد و نيز مهاجر و سهم استان از جمعيت فعال كشور شده است
شده منجر بخشي از جمعيت استان به ساير مناطق كشور، نرخ باالي زاد و ولد در دوران ياد

اخير و افزايش تعداد خانوارها و زاد و  ةگيري خانوارهاي جديد در دهبه تشديد روند شكل
طور بالقوه ي ناشي از آن با وجود ابعاد كوچكتر خانوارها شده است. اين وضعيت بههاولد

آينده و فشار بر بازار كار استان قرار  ةنيروي كار در ده ةگسترد ةدر معرض عرض استان را
خواهد داد، اما همين روندها از جمله مهاجرت نيروي كار از استان با وجود آنكه از فشار 

كاهد، اما تغيير تركيب جنسيتي جمعيت استان را در پي نيروي كار در استان مي ةعرض
 ).1391اژ،(شادكام و پف داشته است

شهرنشيني و نيز تحوالت فرهنگي  ةي فزايندهاآموزش عالي در كنار نرخ ةروندهاي توسع
و اجتماعي در استان، منجر به افزايش نرخ مشاركت زنان در بازار كار شده و فشارهاي طرف 
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ايجاد تنوع  ةافزايش سهم زنان در بازار كار زمين ،عرضه را افزايش داده است. در عين حال
كارگيري نيروي كار با تناسب بيشتري با هي و افزايش قدرت انتخاب كارفرمايان براي بجنس

رود. شمار ميهمشاغل و نيز افزايش ميزان رقابت در بازار كار استان شده كه موضوع مثبتي ب
ديده را در تدريج سهم نيروي كار متخصص، ماهر و آموزشهآموزش عالي، ب ةروندهاي توسع

ها براي يروي كار افزايش داده است. اين وضعيت اگرچه قدرت انتخاب بنگاهن ةتركيب عرض
گزينش نيروي كار مورد نياز خود در استان را افزايش داده و از سويي قدرت مانور و موفقيت 
نيروي كار متخصص در مقايسه با ساير جويندگان كار را افزايش داده است، اما از سويي 

آموختگان عالي در تركيب بيكاران استان نيز اد و سهم دانشمنجر به افزايش تدريجي تعد
 ).1391(شادكام و پفاژ، شده است

 زنان در استان گلستان ةاي ويژي فني و حرفههامروري بر آموزش
آموزشگاه  450مركز و حدود  18اي استان گلستان با داشتن كل آموزش فني و حرفه ةادار

 ةمنظور ايجاد زميني مهارتي بههاآموزش ئةاي آزاد در سطح استان اقدام به ارافني و حرفه
 اي گلستان،كل آموزش فني و حرفه ة(ادار سطح مهارتي افراد نموده است ءاشتغال و يا ارتقا

ي مهارتي هاشده براي هر دو قشر زنان و مردان در قالب استانداردئهي اراها). آموزش1391
ي آزاد در سه هامراكز و آموزشگاه ةي مختلف تابعهابوده است و در بخششغل و شايستگي 

نفر در مراكز  23590تعداد  1391در سال  ه شده است.ئخدمات، صنعت و كشاورزي ارا ةحوز
نفر كه  32060ي آزاد نيز هااند. در آموزشگاهآموزش ديده هاآن ةي تابعهادولتي و بخش

اند. با هاي مهارتي را فرا گرفتهاند، آموزشآنان مرد بودهنفر  7733نفر آنان زن و  24179
اي آزاد كه بر اساس نوع مجوز، فعاليت ي فني و حرفههاتوجه به تعداد نسبتاً زياد آموزشگاه

ديده در خدمات بوده است و نيز باز به همين دليل، تعداد زنان آموزش ةآنها بيشتر در حوز
وده كه اين فزوني در عملكرد كلي هر دو بخش دولتي و اين بخش از تعداد مردان بيشتر ب
نفر  55650به نحوي كه در مجموع عملكرد اين دو بخش  ،خصوصي نيز تأثيرگذار بوده است

اي (پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه باشدميمرد  25005زن و  30281شامل 
 ةشده به زنان كه بيشتر در حوزهئي مهارتي اراهابا توجه به نوع استاندارد ).1391 كشور،

داراي قابليت ايجاد اشتغال خانگي براي آنان را  هاخدمات است سهم زيادي از اين آموزش
اي در مشاغل خانگي به زنان ي فني و حرفههاآموزش ئةآمار ارا 2ة داشته است. جدول شمار

 اي كشور،حرفه(پورتال جامع سازمان آموزش فني و  دهدمينشان 1391را طي سال  استان
1391.( 
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  1391ديدگان زن مشاغل خانگي در سال وضعيت آموزش .2جدول

  
مهارت  ةحوز 3ديدگان زن مشاغل خانگي را به تفكيك نسبت آموزش 1 ةنمودار شمار

(پورتال جامع سازمان آموزش فني و  دهد.ميآموزي خدمات، صنعت و كشاورزي نمايش 
ي آموزشي برگزارشده هاشود نسبت دورهميطور كه مشاهده ) همان1391 اي كشور،حرفه

 ئةديگر بوده و تنها در اين بخش ارا ةحوز 2كشاورزي بيشتر از  ةدر بخش دولتي در حوز
 ةصنعت صورت گرفته در حالي كه در بخش خصوصي عملكرد حوز ةآموزش در حوز

كه قبالً نيز بيان شد با گونه صنعت تقريباً صفر بوده است. همان ةكشاورزي محدود و حوز
خدمات در برآيند  ةشده توسط بخش خصوصي در حوزئهي اراهاتوجه به حجم زياد آموزش

 ديگر است. ةحوز 2خدمات خيلي بيشتر  ةعملكرد مجموع دو بخش، سهم حوز
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 مهارت ةبه تفكيك حوز 1391ديدگان زن مشاغل خانگي در سال نسبت آموزش .1نمودار 

 
خدمات، صنعت و  ةحوز 3ديدگان زن مشاغل خانگي را در توزيع آموزش 2 ةنمودار شمار

(پورتال جامع سازمان آموزش  دهدميي مختلف استان گلستان نمايش هاكشاورزي در شهر
آموز در بيشترين تعداد مهارت ،شودميگونه كه مالحظه ). همان1391اي كشور،فني و حرفه

 ةشود. در تمام شهرها سهم حوزمير و مينودشت ديده شهرستان گرگان و بعد گنبد، آزادشه
كشاورزي نيز به ترتيب براي شهرهاي گرگان،  ةآموزش در حوز ئةخدمات بيشتر است. ارا

خورد. آموزش مشاغل ميآباد، آزادشهر، گنبد و كردكوي تا حدودي به چشم مينودشت، علي
ود انجام گرفته است و در صنعت فقط در شهرستان گرگان به ميزان محد ةخانگي در حوز

 باشد. مياكثر شهرها اين رقم صفر 

 ي استان گلستان هاديدگان زن مشاغل خانگي شهرتوزيع آموزش .2نمودار  
 مهارت ةبه تفكيك حوز 1391در سال 
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ي مشاغل خانگي هارسد رويكرد آموزشميو اين دو نمودار به نظر  2با توجه به جدول 

شهرستان آن هم بيشتر در بخش دولتي بوده است و سهم اندك كشاورزي محدود به چند 
مركز گرگان، كردكوي و تركمن در بخش دولتي و به  3صنعت بيشتر در  ةدر حوز هاآموزش

مقدار خيلي ناچيز در شهرهاي گرگان و گنبد در بخش خصوصي انجام گرفته است. توزيع 
آموزان داراي ه نسبت تعداد كل مهارتب هاخدمات در تمام شهرستان ةدر حوز هاآموزش ئةارا

 نسبت متقارني است.

 رصد اشتغال ةآموختگان مشاغل خانگي در سامانمروري بر آمار اشتغال مهارت
رصد اشتغال توسط دبيرخانه شوراي اشتغال كشور مستقر در وزارت كار، تعاون و رفاه  ةسامان

. ده استيه گرديته  سراسر كشورافراد در  ت اشتغاليثبت و بررسي وضعمنظور اجتماعي به
ي اجرايي مرتبط با اشتغال آمار و اطالعات افرادي را كه به هادستگاه ةدر اين سامانه كلي

 3 ةنمايند. جدول شمارمياند را ثبت و درج كار شدهتعهدات آن دستگاه مشغول به ةواسط
را  1391مانه در سال اي درج شده در اين ساي فني و حرفههادارندگان مهارتآمار اشتغال

نفر مشغول  965تعداد  1391طي سال  ،). بر اين اساس1391(سامانه رصد، دهدمينمايش 
سيس أنفر در قالب خوداشتغالي و در قالب ت 952آن معادل ٪65/98اند كه كار شدهبه

 ،ي شغلي، صنفي و تجاري بوده و يا در قالب مشاغل خانگي بوده است. از اين تعدادهاواحد
29/93نفر معادل  431باشد كه ميشغل در قالب مشاغل خانگي  462

و
اند. از آنان زن بوده9

زنان  ،شاغلين ثبت شده در اين سامانه 66/444شود كه مياين ارقام مشخص  ةبا مقايس
 باشند. مياشتغال يافته در مشاغل خانگي 

 رصد ةسامان بر اساس  1391وضعيت اشتغال زنان در مشاغل خانگي در سال  .3جدول
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ي خدمات، صنعت و هانفر به تفكيك حوزه 431با در نظر گرفتن توزيع شهرستاني اين 
آموختگان زن مشاغل خانگي مندرج در آن با توزيع شهرستاني مهارت ةكشاورزي و مقايس

كار هتواند نمايانگر درصد اشتغال بمي 3 ةخذ نسبت، نمودار شمارأبا  2ة جدول شمار
(پورتال جامع سازمان آموزش فني و  ان زن مشاغل خانگي در استان باشدآموختگمهارت
 ).1391اي كشور و سامانه رصد،حرفه
 

 ي مختلف استان گلستان هادرصد اشتغال خانگي زنان حوزه .3نمودار  
 1391اي سال ديدگان فني و حرفهدر مقايسه با آموزش

 گيريبحث و نتيجه
انتقال تقاضا به سمت  ةدهندررسي روندها در استان نشانگونه كه قبالً بيان شد بهمان

ي فني و هاآموزش ئةخدمات صنعتي و خدماتي و كاهش نيروي كار كشاورزي است. اگر ارا
آموزي و در نتيجه تمايل به اشتغال اي در استان را بر مبناي ميزان تقاضا براي مهارتحرفه

بيشتر  هااغل خدماتي به نسبت ساير حوزهرسد تقاضا براي مشميبه نظر  .در نظر بگيريم
بوده و بعد از آن با توجه به بافت سنتي استان متقاضي براي مشاغل كشاورزي وجود دارد. 

آموزي در مشاغل صنعتي همگام با صنعتي شدن تدريجي استان بيشتر تقاضا براي مهارت
ي هادوره ةشود و بخش خصوصي رغبت چنداني به توسعميتوسط بخش دولتي برآورده 

تواند علل مختلفي نظير عدم وجود ميصنعت را نداشته است كه  ةمهارتي در حوز
ي در اختيار اين بخش و... داشته هاي الزم، سطح حمايت دولت، ميزان سرمايههازيرساخت

اي را براي تحقيق و پژوهش بيشتر فراهم نمايد. از طرفي با تواند زمينهميباشد كه خود 
باشد؛ ميتر ويژه براي زنان مستلزم صرف هزينه و امكانات كمه مشاغل خانگي بهتوجه به اينك

 ةخدمات و بعد از آن در حوز ةبر نظير حوزهزينهكم ةبيشتر در حوز هااستقبال از اين آموزش
ديگر نيازمند  ةصنعت به نسبت دو حوز ةكشاورزي بوده است. انجام مشاغل خانگي در حوز

ر بوده و عواملي نظير نوع توليد صنعتي، فرآيندها، نوع شغل و مقبوليت ي بيشتهاصرف هزينه
و محبوبيت آن براي زنان و امكان انجام آن در محيط خانگي نيز بر اين روند تأثيرگذار 

 خواهد بود.
استان است. ميزان  ةيكي ديگر از مسائل استان توزيع نامتقارن فعاليت و اشتغال در پهن

هاست. آمار ال در مركز استان نزديك به نيمي از كل فعاليتتمركز فعاليت و اشتغ
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آموزي در شهرهاي شده نيز بيانگر تقاضا و ميزان بيشتر تنوع مهارتهئي مهارتي اراهاآموزش

ي مختلف هازنان در شهر ةييد اين نكته، نسبت اشتغال رهگيري شدأبزرگ استان است. ت
شود درصد بيشتري از افراد داراي ميهده گونه كه مشارصد است. همان ةبراساس سامان

اي در شهرهاي بزرگ استان موفق به اشتغال به مشاغل خانگي ي فني و حرفههامهارت
اند موفق باشند. البته نتوانسته هاقسمت زيادي از افراد در ساير شهرستان ،اند و در مقابلشده

نه الزاماً همان افرادي نيستند كه در شده در اين سامابا توجه به اين كه افراد شناسايي و ثبت
اند و از طرفي با توجه به تفاوت خيلي زياد نسبت ميانگين آموختهمقطع زماني فعلي مهارت

 ،اندديده هستند كه اشتغال يافتهشده از اين مقايسه، خيلي از افراد آموزشاشتغال محاسبه
در اين سامانه درج نشده است.  هاآن ولي به هر دليلي دسترسي به آنها نبوده و در نتيجه آمار

و  هاآموزي و اشتغال افراد در شهرستانضمناً تأثير ساير عوامل مانند تفاوت محل مهارت
زماني ثبت  ةآموزي و اشتغال و گذر از محدودزياد بين مهارت ةي مجاور، فاصلهاحتي استان
ي اخير را نيز نبايد فراموش اهرصد در سال ةكار سامانهآموزي و  زمان شروع بآمار مهارت

توان با فرض ناديده انگاشتن تعدادي از اين عوامل به دليل در اختيار مي ،كرد. با اين حال
ي هاآموزي و اشتغال افراد در دورهنبودن ابزار كنترل و نيز در نظر گرفتن روند مهارت

د كه بر اساس آن خذ كرأطور غيرمستقيم نتايجي را به رو در استانمتناوب قبل و پيش
اي كل آموزش فني و حرفه ةي آتي ادارهاريزياي در برنامهاقدامات اصالحي و يا توسعه

 استان صورت گيرد.

 پيشنهادات
مشاوره و هدايت  ةخدمات و كشاورزي توسع ةآموزي در حوزبا توجه به حجم زياد مهارت �

اي آزاد  ي فني و حرفههاشگاهويژه در آموزشغلي كارآموزان و نيز رهگيري اشتغال آنان به
 هاو نيز بخش روستايي در آشنايي زنان با شرايط شغلي و انتخاب شغل متناسب با توانايي

و امكان بيشتر براي اشتغال مؤثر خواهد بود. ضمن اينكه به اين وسيله امكان پيگيري 
يري شغلي ديگر رصد و يا هر فرآيند رهگ ةشده و درج اطالعات آنان در سامانافراد مشاوره

 فراهم خواهد شد.
رسد ميشده در بخش دولتي، به نظر هئي كشاورزي اراهابا توجه به حجم مطلوب آموزش �

اي كه نبايد فراموش كرد منابع و امكانات باشد. نكتهميبيشتر  ةاين بخش مستعد توسع
ويژه در به ،ويژه زنان روستايي در بخش كشاورزي استزنان به رمناسبي است كه در اختيا

ي توليدمحور هااي با قابليت مشاغل خانگي، آموزشي فني و حرفههاآموزش ئةارا ةزمين
 ةمحصوالت را دارد. توسع ئةافزوده از طريق انجام خدمات و اراكه قابليت ايجاد ارزش

بندي محصوالت كشاورزي و توليد محصوالتي كه مشاغل متناسب با آمايش استان، قطب
 اين بخش باشد.  ةتواند راهگشاي توسعمي ،اندسبي خود را حفظ نمودههمچنان مزيت ن

گردد با ميمشاغل خانگي در بخش صنعت پيشنهاد  ةي توسعهابا توجه به محدوديت �
تر از آن كشاورزي و صنعت، اي نظير خدمات و صنعت و يا مهمتركيب مشاغل بين حوزه

ي هام گردد. نظير آموزش مهارتاي فراهامكان اشتغال افراد در مشاغل بين رشته
 بندي و فرآوري محصوالت كشاورزي.بسته
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 ةي آموزشي حوزهاالتحصيالن دانشگاهي بيكار، تغيير دورهبا نگاهي به تعداد زياد فارغ �
توان منجر به ميويژه مشاغل مجازي و الكترونيكي  ي نوين بههاخدمات به سمت فنآوري

ي قابليت دوركاري گردد كه عالوه بر داشتن مزاياي ايجاد مشاغل خانگي مدرن و يا دارا
 باشد.ميزيادي هم براي اشتغال افراد ن ةمنحصر به فرد، نيازمند هزينه و سهم آورد

 منابع
هـاي  مطالعـات و پـژوهش   ةسسـ ؤموري، انتشارات ). بهره1384ابطحي، س.ح ؛ ب، كاظمي (

 .بازرگاني، اقتصاد نو
كـل   ة. ادار1391). آمـار عملكـرد سـال    1391( لسـتان اي گكل آموزش فنـي و حرفـه   ةادار

 .اي گلستانآموزش فني و حرفه
اي سازمان آموزش فني و حرفـه  ).1391اي كشور(پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه

كـاربري   . دسترسي با نـام  http://www.portaltvto.comكشور. وب سايت اينترنتي: 
 .8/12/91اختصاصي در تاريخ: 

ـ  ).1391( سامانه رصد اشتغال وزارت كـار، تعـاون و رفـاه     شـوراي اشـتغال كشـور.    ةدبيرخان
.دسترسـي بـا نـام كـاربري      http://rasad-eshteghal.irاجتماعي وب سايت اينترنتي:

 .8/12/91اختصاصي در تاريخ: 
 .1390)، ويرايش ارديبهشت 1390( آمايش سرزمين استان گلستان سند

 .1390)، ويرايش نهايي، اسفند 1390( اشتغال استان گلستان ةسند توسع
هـاي ارتقـاء مهـارت شـاغلين و تنـوع      ). تحليـل تطبيقـي آمـوزش   1391شادكام،ف؛ پفاژ، ا (

ي ارتقـاي توليـد   . همايش راهكارها1390هاي اقتصادي استان گلستان در سال فعاليت
اي خراسـان شـمالي،   كل آموزش فني و حرفه ةايراني. ادار ةسرماي ملي، حمايت از كار و

  .1391بجنورد، آذر
زائي. سـازمان مركـزي تعـاون    اقتصاد و اشتغال ). نقش مشاغل خانگي در1391( س طعامي،

ــران. ــه آدرس: روســتايي اي ــاريخ:http://www.corc.irوب ســايت ب  . دسترســي در ت
20/11/91.  

). معاونت امور اجتماعي و 1391( تهران 15 ةفرهنگي شهرداري منطق مركز امور اجتماعي و
.  http://markaz-ejtemaee15.comفرهنگي شهرداري تهران. وب سـايت اينترنتـي:   

   .30/10/91دسترسي در تاريخ: 
 
 



 
 

  زنان مهارتي سازيتوانمند بر ايحرفه و فني يهاآموزش ثيرأت
 ايالم خواهران 7 ةشمار مركز كارآموزان موردي ةمطالع

 1نصري رضا
 2نيا رستم امين
 3جمشيدي فريبا

 4غيابي سميه
  چكيده

 مهارتي توانمندسازي بر ايحرفه و فني يهاآموزش ثيرأت بررسي حاضر تحقيق كلي هدف
 كاربردي و توصيفي تحقيق نوع باشد.مي ايالم) خواهران 7ةشمار مركز زان(كارآمو زنان
 اساس (بر آن صوري روايي طراحي از پس كه بود پرسشنامه هاداده گردآوري ابزار و است

 در و سنجيده آن )%94 كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده (با پايايي و نظران)صاحب ديدگاه
 از نفر 100 تحقيق آماري ةجامع شد. داده قرار تحقيق آماري ةجامع يهانمونه اختيار

 نفر 86 مورگان جدول اساس بر آماري ةنمون و شامل را مركز آموزشي ةرشت 8 كارآموزان
 گويه 18 و توانمندي سنجش جهت گويه 15 شامل گانهدو يهانامهپرسش گرديد. تعيين
 و تجزيه مورد و تكميل تهيه، زن كارآموزان مهارتي و شغلي يهاويژگي سنجش جهت
 در آموزشي يهادوره كه داشت بيان توانمي حاصله نتايج براساس گرفت. قرار تحليل

 براي نيز عاملي تحليل اند.داشته نقش متوسطي حد در توانمندي نشانگرهاي ميتما
 و شغلي اثرات رواني، اثرات عامل: 3 خواهران مركز  مهارتي آموزشي يهادوره يهاويژگي

 رگرسيون نتايج اساس بر نمود. معرفي 74/63 واريانس با خودباوري و شايستگي رتي،مها
 در تغيير ايجاد توانايي افزايش شامل كه اندشده وارد مدل به مستقل متغير 6 گام به گام

 با كار انجام توان افزايش آموزشي، ةرشت با رابطه در آگاهي و دانش افزايش مطلوب، جهت
 ميعل توان افزايش كالس، در ثرؤم شركت جهت در انگيزه افزايش هتر،ب يهاروش و تدبير

 توانمندي تغييرات درصد 2/94اندتوانسته و بوده خود به اتكاء قدرت افزايش مطلوب،
 نمايند. تبيين را ايالم خواهران مركز زن كارآموزان مهارتي

 
 نان.ز مهارتي، توانمندي ايالم، ايحرفه و فني آموزش :كليدي واژگان

 

 
                                                                                                                

 اي استان ايالكل آموزش فني و حرفه ة. دانشجوي دكتري تخصصي، معاون اداري و پشتيباني ادار1
Email:Nasri2003_R@ yahoo.com                                                                                                               

 اي استان ايالم،كل آموزش فني و حرفه ة. دانشجوي كارشناسي ارشد، كارشناس پژوهش ادار2
Email:aminrostamnia@yahoo.com                                                                                                             

 س بودجه ادارة كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ايالم،.كارشنا3
Email:Fariba_gam@yahoo.com                       

  اي خواهران ايالم،. كارشناس رايانه و مربي كارآفريني مركز آموزش فني و حرفه4
  Emailsomyehghiabi@yahoo.com 



 انداز پژوهش                                              اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

347 

 مقدمه
 هر اساسي حقوق از آموزش كه دارند نظر اتفاق امروز جهان در ورزانانديشه و متفكران ةهم

 انسان حق تنها نه يادگيري و آموزش نيز ما مياسال ـ ملي فرهنگ در .رودمي شماربه انسان
 ديني رهنگف در .است شده واجب زن و مرد هر بر"فريضه"يك عنوانبه بلكه آمده، شمار به
 زن از اعم هاانسان ةهم ةبرگيرند در و نيست خاص جنسي به منحصر يادگيري و آموزش ما
 يهاضرورت لحاظ به .است اقتصادي وضعيت و شغلي ةمرتب و اجتماعي موقعيت هر با مرد، و

 .است برخوردار وافي و كافي توجيهات از زنان آموزش نيز اجتماعي
 مربي" آنها قولي به حتي و دهندمي تشكيل را كشور هر نيانسا ةسرماي از ميني زنان

 در مشاركت و فردي فالح به نيل براي و اجتماعي نقش ايفاي براي زنان .هستند "جامعه
 فرهنگي، سياسي، ديني، مختلف هايجنبه در آموزش به مبرم نيازي جامعه، اهداف پيشبرد

 .دارند خانوادگي و تربيتي مسائل و سالمت و تغذيه ايمني، و بهداشت اجتماعي، اقتصادي،
 براي خود اجتماعي يهافعاليت چارچوب در كشور ةتوسع اركان از يكي عنوانبه زنان
 و خانواده و خود سرنوشت در مؤثر مشاركت براي و امروزي متحول و پويا دنياي با ميهمگا

 در زنان .هستند آموزش نيازمند اسالمي، ايران مدني ةجامع در سازيتصميم در همياري
 و همسري( خانواده همچون مختلف، يهاجايگاه در بهتر آفرينينقش براي ما، امروز ةجامع

 سالح به مجهز بايد خود شغلي وظايف انجام و جامعه افراد ديگر با اجتماعي روابط ،)مادري
 انباشت و الانتق فقط زنان، آموزش از منظور است بديهي .باشند الزم يهامهارت و دانش

 و فردي مسائل حل براي سازنده و خالق تفكر توانايي ايجاد بلكه ؛نيست معلومات و اطالعات
 .است نظر مورد اجتماعي
 يهاآرمان تحقق به آنها مهارتي يهاآموزش الخصوصعلي و زنان آموزش به توجه
 فرايند از بخشي جهت، اين از و رساندمي ياري جامعه فرهنگي و اقتصادي سياسي، اجتماعي،

 به بهتر، فردايي به رسيدن براي ما ةجامع مسلماً .شودمي محسوب كشور ةتوسع و رشد كلي
 توجه بدون ايسازنده تغيير و تحول گونههر كه است اين واقعيت .دارد نياز ماهر و آگاه زنان
 زنان جمله از نبزرگساال ةهم كه است روشن كامالً .است ممكن غير زنان، آموزش به كافي
 اين اما .هستند ايحرفه و شغلي يهامهارت و آموزشي تجربيات و دانش سلسله يك داراي
 چرا .بدانيم نو يهامهارت و افزاييدانش هايبرنامه هرگونه از نيازبي را آنها كه شودنمي دليل

 بديهي د،شومي مشاهده اجتماعي مناسبات و ميعل تحوالت در كه چشمگيري سرعت با كه
 شده، تركهنه روز هر آنها ميعل يهامهارت همچنين و گروه اين هاياندوخته و دانش است

 به خودي نيروهاي بر تكيه با كه ما كشور .دهدمي دست از را خود"آمدي كار"و"آمدي روز"
 دارد،برمي گام فرهنگي و سياسي اقتصادي، ونئش همه در استقالل حفظ و كسب سوي
 زنان مستمر آموزشبراي  .يافت نخواهد دست خود اهداف به توانمند زنان شاركتم بدون

 بعد سه در ميغيررس هايآموزش قالب در مدوني و منظم هايبرنامه وكنيم  انديشه
 اين در، لذا نماييم. فراهم آنها براي آموزيمهارت و هانگرش اصالح و تغيير افزايي،دانش

 توانمندسازي بر را ايحرفه و فني ميغيررس يهاآموزش ثيرأت انميز كه شديم آن بر تحقيق
 دهيم. قرار بررسي و تحليل مورد زنان مهارتي
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 شمارهب اقتصادية توسع و ملي اقتصاد نوسازي يهاشاخص ز ا يكي اشتغال امروزه،

 ياقتصاد يهافعاليت در زنان مشاركت و اشتغال اقتصادي الزام و ضرورت اينكه با .رودمي
 وضعيت زمينه اين در هنوز اما است، بوده مطرح جوامعة توسع و پيشرفت تاريخ در همواره
 عدم و زنان آموزش به اندك توجه آن يهادليل از يكي .است نشده ايجاد زنان براي مطلوبي

 اجتماعي جايگاه محروميت، اين .است آنان اشتغال هايفرصت ايجاد براي مناسب بسترسازي
 همكاران، و زن (پاپ .است بخشيده تنزل شدت به پايدارة توسع فرايند در را انزن اقتصادي ـ

1390( 
 آن بر ثرؤم عوامل و دارخانه زنان توانمندي ميزان بررسي به تحقيقي در )1385( خلوتي

 دارخانه زنان توانمندي ميزان كه داد نشان وي تحقيق نتايج و پرداخته شيراز شهرستان در
 و مشاركت دسترسي، رواني،ة سرماي بين كه بود اين بيانگر فرضيات آزمون است. است پايين

 توانمندسازي ميزان با، بودند تحقيق اين يهامتغير از كه جامعه و دولتة حوز در كنترل
ة متغيرچند رگرسون تحليل نتايج ).P<0.01( دارد وجود همبستگي بيشترين دارخانه زنان

 وابسته متغير تغيرات %88 شدهتعديل تبين ضريب ساسا بر كه داد نشان نيز وي تحقيق
 شود.مي تبيين معادله در شدهوارد متغير هشتة وسيل به دارخانه زنان توانمندي ميزان يعني

 و آرزوها، بيان توانايي كارآمدي، خود نفس، عزت نظير عواملي كه داد نشان وي، واقع در
 به و پذيردمين را آنها جامعه و عرف كه يزمان حتي آنها به پوشاندن عملة جام و عاليق
 گروهي، صورت به آنها با مقابله و ناتواني عوامل از آگاهي موجود، شرايط طلبيدن چالش
 مالي، منابع به دسترسي زندگي، استراتژيك و مهم يهاحوزه در گيريتصميم توانايي

 زنان توانمندي انميز اصلي يهاكنندهتعيين، سياسي و اجتماعي يهاحوزه در مشاركت
 هستند. ايران در دارخانه

 ايحرفه فني يهاآموزش ارزشيابي" عنوان باي پژوهش در )1391( همكاران و زن پاپ
 مهارت بين معنادار تفاوتي كه رسيدند نتيجه اين به "دستي صنايعة زمين در روستايي زنان

 فني آموزش يهابرنامه رد شركت از پس دستي صنايع ةزمين در گويانپاسخ كنوني و پيشين
 سطح حسب بر روستايي زنان دانش تغيير در تفاوت بررسي آمد. دستهب ايحرفه و

 سطوح در روستايي زنان دانش تغيير بين دارامعن اختالفي كه بود آن از حاكي تحصيالت،
 را زنان توانمندسازي بر ثرؤم عوامل )1387( همكاران و رهنود .دارد وجود تحصيلي گوناگون

 است آن نشانگر پژوهش يهايافته دادند. قرار بررسي و تحليل مورد ايران مخابرات شركت در
 نيز عاملي تحليل از حاصل نتايج .است متوسط حد در زن كاركنان توانمندي سطح كه

 گروهي؛ بين يهاارزش. 3گروهي؛ ساختار. 2 مديريت؛ نگرش. 1 است تأثيرگذار عوامل معرف
 متغير سه فوق عوامل از كه داد نشان نيز رگرسيوني تحليل مدل .ياطالعات روابط. 4 و

 كاركنان توانمندي سطح در پذيريتغيير از درصد 63 مجموعاً و شده وارد مدل در نخست
 توسعه در مشاركت براي زنان سازيتوانمند )1382( همكاران و كتابي .كنندمي تبيين را زن
 افزايش همچون عواملي كه كه است نآ از حاكي آنها هشپژو نتايج قراردادند. مطالعه مورد را

 سالمت، وضع بهبود مالي، منابع به دسترسي ،ايحرفه يهامهارت و تحصيالت سطح
 عوامل سنتي يهاباور حذف و كار بازار از تبعيض رفع قانوني، مالكيت حق از برخورداري

 يهاسياست عنوان با تحقيقي در )1387( شكوري هستند. زنان توانمندسازي در ثريؤم
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 خميني(ره) امام امداد كميته حمايتي يهابرنامه ابعاد بررسي به زنان توانمندسازي و حمايتي
 قالب در شدهارائه خدمات كه داد نشان و تحقيقات نتايج پرداخت. زنان توانمندسازي در

ة جامع زنان توانمندسازي و اتكايي خود بردن باال در توجهي قابل نقش مذكور يهابرنامه
 خاصي خدمات از كه بوده زناني از معدودة دست آن توانمندي به محدود فقط و نداشته نمونه
 مساعدتري يهازمينه و اندنموده استفاده (مهارتي) آموزش خدمات و اشتغاليخود وام مانند

 اند.داشته
 الاشتغ و ميرس تحصيالت نقش عنوان با پژوهشي در )1387( همكاران و پورقلي
 و تحصيالت نقش شد تالش تحقيق اين در پرداخت. تهران زنان دسازينتوانم در سازماني
 به غربي كشورهاي در آنچه آيا كه شود مقايسه و بررسي تهران زنان توانمندسازي در اشتغال

 كه داد نشان تحقيق يهاداده؟ خير يا دارد مصداق ماة پيشين و فرهنگ به توجه با رسيده اثبات
 ).P<0.01,t=3.27,0.18( دارد. تهران شهر زنان توانمندسازي روي داريامعن اثر ميرس تتحصيال
 نرخ دليل به ولي باشد باال درآمد از تحصيالت ضريب كه بود اين محققين انتظار هرچند

 است شده موجب ايران در زنان براي شغل يافتن در پايين انتظار و كشور در بيكاري باالي
 نقش )1387( منفرد باشد. پايين آنها مدل در اشتغال به نسبت تحصيالت ضريب كه

 نمود. بررسي را كارآفرين التحصيالنفارغ توانمندسازي در كاربرديعلمي هايآموزش
 كارآفريني گسترش در تواندمي كاربرديعلمي هايآموزش كه داد نشان پژوهش هايفتهيا

 33 بر تأثير با كاربرديعلمي هايآموزش كه است اين بيانگر هايافته گيرد. قرار استفاده مورد
  و بوده ثرؤم آنها توانمندي در ،زن دانشجويان شغلي و فردي و شخصي هايويژگي از مورد
 .كندمي آماده كارآفريني براي را آنها

 تبيين و زنان توانمندي يهالفهؤم" عنوان با تحقيقي در )1386( همكاران و شكوري
 60 و ايحرفه مهارت داراي درصد 40 تنها كه ندرسيد نتيجه اين به "آنها بر ثرؤم عوامل
 ايحرفه مهارت كه افرادي بين از كه داد نشان تفصيلي بررسي بودند. مهارت فاقد درصد
 درصد 2/2 بافي،قالي درصد 4/4 آرايشگري، درصد 5/11 خياطي، درصد 4/12 اند،داشته
 افراد درصد 26 تنها اند.بوده برخوردار هامهارت رساي از درصد 3/5 و ايرايانه يهامهارت
 مهتاش جعفري نمايند. درآمد كسب آن طريق از توانندمي و باشندمي ييهامهارت داراي

 بر چنداني تأثير دارند، مالي كمك جنبة صرفاً كه امداد كميتة خدمات از دسته آن ،)1385(
 در كه امداد كميتة خدمات از دسته آن فقط و نداشته خانوار سرپرست زنان توانمندسازي

 ايحرفه و فني يهاشآموز و اشتغالي خود يهاوام باشد، مي زنان عامليت تقويت راستاي
 جمله از شود. رواني و اقتصادي نظر از خانوار سرپرست زنان توانمندسازي به منجر تواندمي

 است، داشته را تأثير ترينبيش خانوار سرپرست زنان توانمندسازي بر كه فردي يهاويژگي
 كه زنان از دسته آن كه معني اين به .است بوده زنان اشتغال وضعيت و هامهارت تحصيالت،

 يهاقابليت از استفاده با كه اين لحاظ به بودند، مهارت صاحب يا و باالتر تحصيالت داراي
 افزايش باعث سازيآگاه و آموزش .بودند زنان ساير از توانمندتر بودند، كردن كار به قادر خود

 اي،حرفه و فني يهاشآموز مشاوره، و شود مي خانوار سرپرست زنان نفس عزت ميزان
 و پورقلي .كندمي كمك خانوار سرپرست زنان توانمندي به كارآفريني و هنري كارهاي

 خوداشتغالي يهاطرح و مهارتي آموزش كه است آن ةدهندنشان هايافته ،)1388( رحيميان
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 به خانوار سرپرست زنان .شودمي خانوار سرپرست زنان در توانمندي احساس بروز موجب

 از زنان ديگر با مقايسه در معموالً و ندارند آموزش فرصت متعدد يهانقش داشتن دليل
 همچنين .دارد آنها خانواده بر مثبتي تأثير آموزش ،رواين از .برخوردارند كمتري تحصيالت

 كاهش براي اقدامي هر و است اقتصادي مشكل خانوار سرپرست زنان مشكل بزرگترين اغلب،
 .بود خواهد مفيد مشكل اين

 به توجه با اما ،هستند شغل دنبال به مالي نياز دليل به زنان ،)1388( رحيميان و پورقلي
 كه است اقداماتي از آموزيمهارت ،لذا .يافت نخواهند مناسبي شغل ،سواد سطح بودن پايين

 از يكي عنوانبه آموزيمهارت كه علتي اما .نمايد فراهم اشتغال براي را آنان آمادگي توانديم
 كه است آن محققين نظر از ،نگرفت قرار تأييد مورد تحقيق اين در توانمندسازي ابزارهاي

 نداشتن دليل به بودند آموخته كه مهارتي از كردندمي عنوان اغلب خانوار سرپرست زنان
 داراي كه افرادي به هاسازمان بعضي در البته .كنند استفاده بودند نتوانسته اوليه سرماية
 مطرح خانوارسرپرست زنان ولي ،شدمي داده خوداشتغالي وام بودند ايحرفه و فني مدرك

 مهارت ،رواين از .دكننمي كفايت شخصي اشتغال ايجاد براي مذكور وام كه نمودندمي
 .ماندمي باقي استفاده بدون نهاآ نظر از شدهآموخته

 تحقيق شناسيروش
 در بررسي مورد آماري ةجامع .است كاربردي-توصيفي يهاپژوهش نوع از روي پيش پژوهش

 ميان از  .باشندمي نفر  100 تعداد به ايالم خواهران 7 ةشمار مركز كارآموزان ،تحقيق اين
 گرديد. نيتعي نفر 86 تعداد به جامعه با متناسب ةنمون تعداد مورگان جدول اساس بر آنها
 15 بر مبتني اول ةنامپرسش باشد.مي نامهپرسش تحقيق اين در اطالعات آوريجمع ابزار

 و شغلي يهاويژگي سنجش براي گويه 18 با دوم ةنامپرسش و توانمندي سنجش براي الؤس
 براي و سازماندهي نامهپرسش قالب در هاگويه اين .گرديد طراحي زن كارآموزان مهارتي
 شد. گيريبهره زيادخيلي تا كمخيلي درجات و ليكرت طيف از هاديدگاه سنجش
 آن بر مؤثر عوامل و توانمندي يهامؤلفه تا گرديد ارسال نمونه افراد براي هانامهپرسش

 آلفاي ضريب و محتويي روايي از هانامهپرسش اعتبار و روايي نيتعي براي شود. سنجيده
 حد از مديريت تحقيقات در كه است %94 آمده دستهب آلفاي ميزان گرديد. استفاده باخكرون

 دفاتر مبناي بر و سيستماتيك تصادفي گيرينمونه طريق از نمونه افراد است. برخوردار بااليي
 تحليل و تجزيه مورد و آوريجمع تكميل، از پس هانامهپرسش شدند، انتخاب غياب و حضور

 گرفت. صورت Excel و SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه .گرفتند قرار
 ةوابست متغير اند.داده اختصاص خود به را گويه 18 مجموع در تحقيق مستقل متغيرهاي

 ميعل معتبر تحقيقات نتايج از گيريبهره با گويه 15 توسط كه است توانمندي نيز تحقيق
 فراواني، قبيل از توصيفي آمار يهاشيوه از ضرورت به بنا است. گرفته قرار سنجش مورد

 در ،همچنين شد. استفاده ... و معيار انحراف واريانس، ميانگين، نسبي، و تجمعي فراواني
 آزمون نظير مختلفي يهاتكنيك و هاروش از هافرض آزمون جهت استنباطي آمار بخش

 و استفاده هاعامل تحليل  و گام به گام رگرسيون پيرسون)، همبستگي (ضريب همبستگي
 ند.شد تحليل و تجزيه PATH و   SASافزارنرم طريق از هاداده
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 هايافته
 توصيفي آمار الف)

 درصد 2/30 و مجرد پاسخگويان درصد 8/69 هلأت وضعيت نظر از گويان:پاسخ مشخصات
 ،ديپلم تحصيلي كمدر داراي پاسخگويان بيشترين تحصيلي مدرك نظر از بودند. متاهل آنها

 در گويانپاسخ بيشتر سن نظر از باشند.مي ديپلم زير تحصيلي مدرك داراي تعداد كمترين و
 )1 (جدول قراردارند. سال 25 تا 21 سني ةرد
 

 دهندگانپاسخ فراواني توزيع .1 جدول
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 شغل يك انجام براي الزم توان و قدرت كارآموزان كه آيدمي وجودبه ميهنگا توانمندي
 در زنان يمهارت يهاآموزش كه است اين تحقيق اين فرض نمايند. كسب را جديد ةحرف يا

 يهاآموزش تأثير تحقيق اين در باشد. مؤثر زنان توانمندي در تواندمي ايالم خواهران مركز
 نشانگرها اين كه است گرفته قرار بررسي مورد نشانگر 15 طريق از زنان توانمندي در مهارتي

  اند.آمده )2( جدول در رتبه و ميانگين و فراواني همراه به
 بيشتري ايرتبه ميانگين كه نشانگرهايي ،گرددمي مشاهده )2( جدول در كه گونههمان

 شادابي و نشاط و روحيه افزايش .1 شامل: كه اندپذيرفته هاآموزش از را تأثير بيشترين ،دارند
 با تعامل قدرت افزايش .4 ،طلبيموفقيت ةروحي افزايش .3 ،گروهي كار ةروحي افزايش .2

 از را باال به متوسط سطح در توانمندي كارآموزان كه است آن مبين فوق مطالب ديگران.
 خويش عمل و رفتار نگرش، در را آن ةنتيج اندتوانسته و كرده كسب هاآموزش اين طريق
 دهند. نشان

درصدفراواني دهندگانپاسخ وضعيت

 تحصيالت
 7/4 4 زيرديپلم
1/58 50 ديپلم

 6/25 22 يپلمد فوق
 6/11 10 ليسانس

پاسخگويان سن

3/23 20 سال 20-15
5/39 34 سال 25-21
9/20 18 سال 30-26
 6/11 10 سال 35-31
 7/4 4 سال 40-36

 مهارتي ةرشت

 14 12 كار رنگي مداد نقاشي
 6/11 10 سنتي آشپز

 7 6 رايانه ارتقاء و اسمبل
 3/9 8 گرافيك طراحي

5/18 16تجاري محصوالت نديببسته
 14 12 سازه كشينقشه

 6/11 10 سراميك و كاشي معرق
 14 12 بافيقالي
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  زن كارآموزان به مهارتي يهاآموزش ةارائ از حاصل توانمندي درصد و فراواني توزيع .2 جدول
 توانمندي سنجش يهانشانگر

 خيليهيچ زن وزانكارآم
 خيليزيادمتوسطكم كم

 زياد
 ميانگين

اولويت هارتبه
 1 4 3428 022 2 0شادابي و نشاط و  روحيه افزايش

 2 77/3 3226 418 4 2 گروهي كار ةروحي افزايش
 3 72/3 3220 626 2 0 طلبيموفقيت ةروحي افزايش
 4 65/3 3418 1022 2 0 ديگران با تعامل قدرت افزايش

 5 65/3 3022 1418 2 0 كار در تدبير قدرت افزايش
 6 60/3 2822 424 8 0 نفس به اعتماد افزايش
 7 56/3 3016 630 4 0 پذيريانعطاف افزايش

 8 53/3 2420 1028 4 0حرفه شناخت و درك قدرت افزايش
 9 53/3 3810 1226 0 0 ثرؤم تالش افزايش و تقويت

 10 46/3 3412 1026 4 0 قيتخال افزايش
 11 39/3 2416 1030 6 0 آوري نو و ابتكار ةروحي افزابش

 12 39/3 2216 1232 4 0ديگران به نسبت برتري قدرت افزايش
 كارگيريبه توانايي افزايش

 13 35/3 2810 438 4 2 شدهحساب يهاريسك
 14 30/3 1814 1238 4 0 پيشنهادات برابر در واكنش افزايش
 15 93/2 166 1242 8 2رهبري و پويايي ةروحي افزايش

 
 برابر در واكنش افزايش. 2 ،رهبري و پويايي ةروحي افزايش .1 مانند: ييهامتغيير اما

 ايرتبه ميانگين  شده،حساب يهاريسك گيري كاربه توانايي افزايش .3، و پيشنهادات
 كمتر تأثير ةدهندنشان كه اندقرارگرفته تريپايين يهااولويت در و اندكرده كسب را كمتري
 موارد اين به مراكز مديران توجه عدم يا خصوصاين در خواهران مركز مهارتي يهاآموزش

 باشد.مي
  زن كارآموزان مهارتي و شغلي يهاويژگي سنجش درصد و فراواني توزيع. 3 جدول

 يهاويژگي سنجش يهانشانگر
 خيليهيچ زن ارآموزانك مهارتي و شغلي

 خيليزيادمتوسطكم كم
 زياد

 ميانگين
اولويت هارتبه

 با رابطه در آگاهي و دانش افزايش
 1 97/3 2632 224 2 0 آموزشي ةرشت

 شركت جهت در انگيزه افزايش
 2 76/3 4418 216 6 0 كالس در ثرؤم
 3 76/3 3226 418 4 2 گروهي كار به رغبت افزايش

 خوبي توانايي احساس رتمها اين
 4 65/3 3026 614 10 0 است داده من به

 و تدبير با كار انجام توان افزاييش
 5 65/3 3022 1418 2 0 بهتر يهاروش
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 يهاويژگي سنجش يهانشانگر
 خيليهيچ زن ارآموزانك مهارتي و شغلي

 خيليزيادمتوسطكم كم
 زياد

 ميانگين
اولويت هارتبه

 6 60/3 2822 424 8 0 خود به اتكاء قدرت افزايش
 كارگيريبه در مهارت افزايش

 7 49/3 3418 818 4 4 كار بازار در هاآموخته
 8 48/3 3018 624 6 2 ثرؤم راتتغيي ايشافز

 9 46/3 4016 1010 8 2 مطلوب ميعل توان افزايش
 10 325/3 3414 818 10 2 خانواده سوي از تمجيد افزايش

يهاشغل از آگاهي و دانش افزايش
 11 32/3 3612 1018 18 2 آموزشي ةرشت با مرتبط

 12 30/3 3212 1620 4 2 برتري نسبت به ديگران
 از آگاهي و دانش افزايش

 13 28/3 3014 1220 8 2 رشته نوين يهافناوري
 كار بازار از آگاهي و دانش افزايش

 14 19/3 3410 1020 8 4 آموزشي ةرشت اين
 در تغيير ايجاد توانايي افزايش

 15 14/3 3210 1418 10 2 مطلوب جهت
 و خانواده تصميمات در مشاركت

 16 07/3 2414 626 8 8 يزندگ محيط
 خود كارگاه ايجاد جهت در انگيزه

 17 06/3 2018 1420 6 8 اشتغالي
 18 02/3 1418 1626 4 8شدهايجاد شغل با مهارت آموخته

 يهاواقعيت با و باشد يادگيرنده نيازهاي مبناي بر ممكن حد تا بايد آموزشي يامحتو
ة رشت با را تجارب اين بايد آموزشي نظام باشد. اشتهد ارتباط فراگير كاري و زندگي محيط

 توجه .آورد فراهم زندگي در را ميعل حقايق و قوانين از استفاده ةزمين و نموده مرتبط ميعل
 يهاآموزش ريزانبرنامه توجه مورد بايد آموزشي يامحتو تعيين در اجتماعي تغييرات به

 دهندگانپاسخ ديدگاه شودمي استنباط )3(ة ارشم جدول در كه گونههمان قرارگيرد. مهارتي
 و باشدمي زياد تا متوسط حد در زن كارآموزان مهارتي و شغلي يهاويژگي به نسبت
 جهت در انگيزه افزايش .2 ،آموزشي ةرشت با رابطه در آگاهي و دانش افزايش. 1 يهاگويه

 توان افزايش .5 ،واناييت احساس . ،گروهي كار به رغبت افزايش .3 ،كالس در ثرؤم شركت
 5/3 از باالتر ميانگين با ،خود به اتكاء قدرت افزايش .6و  بهتر يهاروش و تدبير با كار انجام
 ايجاد توان به نيز ايرتبه ميانگين كمترين و داده اختصاص خود به را ششم تا اول يهارتبه
 در هاآموزش ريزانبرنامه بايستي كه داشت اختصاص اشتغاليخود كارگاه ايجاد توان و شغل

 باشند. داشته ويژه توجه موارد اين به  مهارتي يهاآموزش محتوي تدوين

 تحليلي آمار ب)
 با مرتبط يهامقياس تعيين براي تحقيق اين در زنان: مهارتي يهاآموزش عاملي تحليل .1

 را هاموزشآ اين يهاويژگي كه متغير 18 براي عاملي تحليل از زنان مهارتي يهاآموزش
 خالصه توانمي عامل چند در را آنها كه گردد مشاهده تا شد گيريبهره ،اندنموده تعيين
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 كه گرديد محاسبه KMO ميزان ابتدا در و گرفت صورت عاملي تحليل ،خصوصاين در نمود.

 و 33/1627 معادل بارتلت ضريب و داشته نمونه حجم كفايت از حكايت و بوده857/0 معادل
 عاملي تحليل انجام تأثير ةدهندنشان كه شد. برآورد /.000 معادل نيز آن دارينيمع سطح

 مشخص عوامل از كدام هر رگرسيوني و واريانس تحليل بعد ةمرحل در باشد.مي تحقيق
 باشد.مي )5( جدول شرح به كه گرديد،

 شده تبيين واريانس درصد و شدهنيتعي عوامل .5 جدول
تجمعي واريانس تبيين درصدعامل هر انسواري تبيين درصدعوامل

1 83/25 83/25 
2 67/24 49/50 
3 14/24 74/63 

 اندشده شناسايي عامل 3 مجموع در گانه18 نشانگرهاي اين براي كه گرددمي مالحظه
 6 جدول در متغيرها نوع اساس بر عوامل اين اند.نموده تبيين را واريانس درصد 74/63 كه

 نام تعيين در كه است، آمده عامل در متغير هر سهم نيز جدول اين در ند.اگرديده تعيين
 در پذيريتغيير از درصد 63 تبيين چند هر باشد. داشته نقش تواندمي عاملي بار يا عوامل
 (اثرات شدهاحصاء عامل 3 توسط ايالم خواهران مركز زن كارآموزان مهارتي توانمندي سطح
 اما ،آنهاست از يك هر اهميت نشانگر خودباوري) و شايستگي ي،مهارت و شغلي اثرات رواني،
 گذارتأثير عوامل وجود نشانگر 74/63 تجمعي واريانس كه گرفت ناديده را موضوع اين نبايد

 اند.نگرفته قرار نظر مد ژوهشپ اين در كه است ديگري
 

 شده تبيين واريانس درصد و مربوطه متغيرهاي ةشدتعيين عوامل .6 جدول
 بار مربوطه متغيرهاي آن نام و عامل

 عاملي
 :1 عامل
 رواني اثرات

 

 828/0زندگي محيط و خانواده حياتي تصميمات در مشاركت
 820/0 خانواده سوي از تمجيد افزايش

 761/0 نمايدمي برتر ديگران به نسبت مرا مهارت اين
 738/0 كنم ايجاد شغل توانممي امآموخته كه مهارتي با

 :2املع
 شغل و مهارت

 858/0 كالس در ثرؤم شركت جهت در انگيزه افزايش
 738/0 رشته نوين يهافناوري از آگاهي و دانش افزايش

 720/0 آموزشي ةرشت اين كار بازار از آگاهي و دانش افزايش
 685/0 آموزشي ةرشت با رابطه در آگاهي و دانش افزايش
 595/0 رشته با مرتبط يهاشغل از آگاهي و دانش افزايش

 :3عامل
خودباوري و شايستگي

 827/0 بهتر يهاروش و تدبير با كار انجام توان شافزاي
 773/0 مطلوب جهت در تغيير ايجاد توانايي افزايش

 648/0 گروهي كار به رغبت افزايش
 626/0 مطلوب ميعل توان افزايش
 560/0 خود به اتكاء قدرت افزايش

 555/0 دارم خوبي توانايي احساس امآموخته كه يمهارت با
 530/0 است يافته افزايش من در ثرؤم راتيتغي
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 رگرسيون از وابسته بر مستقل متغيرهاي اثرات تعيين براي گام: به گام رگرسيون )2
 عوامل ،مستقل متغيرهاي و زن كارآموزان توانمندي وابسته متغير است. شده گيريبهره

 ،روش اين در .باشدمي گام به گام رگرسيون نوع باشند.مي مهارتي يهازشآمو با مرتبط
 به داريمعني آزمون خطاي كهميهنگا تا شوندمي معادله وارد يك به يك متغيرها ترينقوي

 مستقل متغير 5 و است گرفته صورت گام 5 طي رگرسيون ،تحقيق اين در برسد. درصد 5
 و دانش افزايش مطلوب، جهت در تغيير ايجاد توانايي زايشاف شامل كه اندشده وارد مدل به

 افزايش بهتر، يهاروش و تدبير با كار انجام توان افزايش آموزشي، ةرشت با رابطه در آگاهي
 7 جدول در باشند.مي مطلوب ميعل توان افزايش و كالس در ثرؤم شركت جهت در انگيزه
 بين رابطه شدت شدهطي يهاگام اساس بر جدول اين در است. آمده رگرسيوني مدل ةخالص

 شده داده نشان گانهچند همبستگي ضريب توسط گام هر در وابسته و مستقل متغيرهاي
 توان ةدهندنشان كه گانه)چند همبستگي ضريب (مجذور تعيين ضريب ،همچنين است.
 است. آمده شدهتعديل تعيين ضريب و مستقل متغيرهاي توسط وابسته متغير تغييرات تبيين

 ضريب به نسبت و است وابسته آزادي ةدرج به شدهتعديل تعيين ضريب كه اين دليل به
 ششم گام تا رگرسيون بودن دارمعني ةدهندنشان نيز واريانس آناليز است. تردقيق تعيين

 باشد.مي
 رگرسيون از گام هر در مدل به شده وارد متغيرهاي و خالصه .7 جدول

 مدل به شدهوارد متغيرهايمدل
 ضريب

 همبستگي
 چندگانه

 ضريب
 تعيين

 ضريب
 تعيين

شدهتعديل
 713/0710/0 845/0 مطلوب جهت در تغيير ايجاد توانايي افزايش 1
 845/0841/0 919/0 رشته با رابطه در آگاهي و دانش افزايش 2
 898/0894/0 947/0بهتر يهاروش و تدبير با كار انجام توان افزايش 3
 920/0916/0 959/0كالس در ثرؤم شركت جهت در انگيزه زايشاف 4
 935/0931/0 967/0 مطلوب ميعل توان افزايش 5
 

 و استاندارد ضرايب متغيرها، گام به گام رگرسيون اجراي از مرحله آخرين )8( جدول در
كه  گرددمي مشاهده است. آمده آنها داريمعني و استيودنت تي معيار، انحراف استاندارد، غير
 اندشده وارد تحليل به بااليي داريمعني با ،مرحله هر در مدل به شده وارد متغيرهاي ميتما

 اند.شده مدل وارد درصد يك سطح در داريمعني با ششم گام تا و
 

 آنها داريمعني سطوح و رگرسيون تحليل از آمده دستبه ضرايب .8 جدول

 در شدهوارد متغيرهايمدل
 مدل

 بضراي
 غيراستاندارد

 ضرايب
 t Sigاستانداردشده

 ضريب
2Rتبيين (B) انحراف 

 (Beta) معيار
 ايجاد توانايي افزايش 1

 459/14000/0713/0 845/0 528/0037/0مطلوب جهت در تغيير
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 در شدهوارد متغيرهايمدل
 مدل

 بضراي
 غيراستاندارد

 ضرايب
 t Sigاستانداردشده

 ضريب
2Rتبيين (B) انحراف 

 (Beta) معيار

2 

 ايجاد توانايي افزايش
000/0 84/9 548/0 343/035/0مطلوب جهت در تغيير

 آگاهي و دانش افزايش 845/0
 ةرشت با رابطه در

 آموزشي
386/046/0 469/0 41/8 000/0

3 

 ايجاد توانايي افزايش
000/0 86/5 332/0 207/0035/0مطلوب جهت در تغيير

898/0 
 آگاهي و دانش افزايش

 ةرشت با رابطه در
 آموزشي

367/0038/0 445/0 73/9 000/0

 كار انجام توان افزايش
 يهاروش و تدبير با

 بهتر
239/0037/0 326/0 47/6 000/0

4 

 ايجاد توانايي افزايش
122/7000/0 360/0 225/0032/0مطلوب جهت در تغيير

920/0 

 آگاهي و دانش افزايش
 ةرشت با رابطه در

 آموزشي
242/0042/0 294/0 703/5000/0

 كار انجام توان افزايش
 يهاروش و تدبير با

 بهتر
224/0033/0 305/0 787/6000/0

جهت در انگيزه افزايش
795/4000/0 209/0 163/0034/0كالس در ثرؤم شركت

5 

 ايجاد توانايي افزايش
697/3000/0 213/0 133/0036/0مطلوب جهت در تغيير

935/0 

 آگاهي و دانش افزايش
 ةرشت با رابطه در

 آموزشي
219/0039/0 266/0 618/5000/0

 كار انجام توان افزايش
 يهاروش و تدبير با

 بهتر
230/0030/0 314/0 677/7000/0

جهت در انگيزه افزايش
888/4000/0 195/0 152/0031/0كالس در ثرؤم شركت

 ميعل توان افزايش
228/4000/0 206/0 127/0030/0 مطلوب
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  بحث
 شدهارائه مهارتي يهاآموزش كه گرديد مشخص ،هاپرسشنامه از آمدهدستبه نتايج اساس بر
 و داشته تأثير هادوره اين در كنندهشركت بانوان مهارتي توانمندي در خواهران مركز در

 جهت در تغيير ايجاد توانايي افزايش مختلف يهاجنبه از را آنان توانمندي است توانسته
 و تدبير با كار نجاما توان افزايش آموزشي، ةرشت با رابطه در آگاهي و دانش افزايش مطلوب،

 و مطلوب ميعل توان افزايش كالس، در ثرؤم شركت جهت در انگيزه افزايش بهتر، يهاروش
 و زن (پاپ يهاپژوهش نتايج با نتيجه اين دهد. افزايشرا  خود به اتكاء قدرت افزايش

 جعفري ،1388 رحيميان و پورقلي 1387 منفرد ،1386 همكاران و شكوري ،1391 همكاران
 دارد. مطابقت )1385 تاش هم

 پس مهارتي يهازمينه در گويانپاسخ مهارتي دانش سطح پژوهش، يهايافته به توجه با
 يافته افزايش هازمينه ميتما در رسمي، غير ايحرفه و فني آموزشي يهابرنامه در شركت از

 اهداف ءجز كه كنندگانمشاركت دانش تغيير افزايش هدف به دستيابي ،بنابراين است.
 سنجش بر مؤثر عوامل ايرتبه يهاميانگين اساس بر است. يافته تحقق ،باشدمي هاآموزش

 است، نموده بنديرتبه ضعيف به قوي از را عوامل كه زن كارآموزان مهارتي توانمندي
 نمود. مشخص مجزا طوربه نشانگر هر بر را مهارتي يهاآموزش اثر آن اساس بر توانمي

 مهارتي با جمله از ضعيف نشانگرهاي به را خود توجه بايستي آموزشي ريزاننامه بر و مديران
 مشاركت اشتغالي، خود كارگاه ايجاد جهت در انگيزه كنم، ايجاد شغل توانممي امآموخته كه
 نمايند. معطوف بيشتر زندگي محيط و خانواده تصميمات در

 3 ايالم خواهران مركز زن رآموزانكا مهارتي يهاآموزش يهاويژگي براي عاملي تحليل
 متغير 6 كه داد نشان گام به گام رگرسيون نتايج نمود. معرفي 74/63 واريانس با عامل دسته

 افزايش مطلوب، جهت در تغيير ايجاد توانايي افزايش شامل كه اندشده وارد مدل به مستقل
 بهتر، يهاروش و تدبير با ركا انجام توان افزايش آموزشي، ةرشت با رابطه در آگاهي و دانش

 قدرت افزايش مطلوب، ميعل توان افزايش كالس، در ثرؤم شركت جهت در انگيزه افزايش
 تحقيقات با نتايج .نمايند تبيين را تغييرات درصد 2/94 اندتوانسته كه باشندمي خودبه اتكاء
 دارد. مطابقت )1390 همكاران و زن پاپ ،1388 رحيميان و پور (قلي

 شنهاداتپي
 قرار ويرايش و بازبيني مورد آموزشي نيازهاي با متناسب هادوره آموزشي محتوي �

 و ابزارها تدريس، يهاروش جديدترين به استانداردها و محتوي تدوين در و گيرد
 گردد. ويژه توجه اشتغال بستر ايجاد جهت هانوآوري و نوين تجهيزات

 شناخت جهت در ايمنطقه صورت به يا و ديگر يهااستان در ايمشابه يهاپژوهش �
 برسد. انجام به هادوره اين در كنندگانشركت نظر بهتر
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 و فني يهاآموزش ارزشيابي .1390 عادل. سليماني، خوشقدم.، خالدي، عبدالحميد.، زن، پاپ
 شناسـي جامعه پژوهشي ـ  علمي ةنامفصل دستي. صنايع ةزمين در روستايي زنان ايحرفه
 .21-37 سوم: ةشمار دوم، سال زنان،
 خمينـي  امـام  امداد ةكميت خدمات تأثير شناخت و بررسي ، 1385 معصومه، تاش،مه جعفري

 عنـوان  بـا  تهـران  دانشگاه اجتماعي علوم ةدانشكد خانوار، سرپرست زنان سازيتوانمند بر
 .نشده منتشر ارشد كارشناسي ةنامپايان
 تبيين و زنان توانمندي يهامؤلفه .1386 معصومه. ري،جعف مريم.، جاه، رفعت علي.، شكوري،

 .1-26 :1 ةشمار ،5 ةدور زنان، پژوهش آنها، بر مؤثر عوامل
 زنـان  سـازي توانمنـد  ،1382 ،.زهـرا   راسـتابي،  فرخي و بهجت.، يزدخواستي، محمود.، كتابي،

 .5-30 :7 ةشمار ،3 سال ،1 ةدور زنان، پژوهش ةنامفصل ،توسعه در مشاركت براي
 بـا  آموزشـي  و فرهنگـي  اقتصـادي،  عوامـل  ةرابطـ  .1388 اشـرف.،  رحيميان، آرين.، پور، قلي

 سـال  اجتمـاعي،  رفـاه  پژوهشـي ـ    علمـي  نامـة فصل خانوار، سرپرست زنان توانمندسازي
 .29-62 :40 ةشمار يازدهم،

 الغاشـت  و ميرسـ  تحصيالت نقش .1387 اعظم. ميرزماني، اشرف.، رحيميان، آرين.، پور، قلي
 .113-132 :3 ةشمار ،6ة دور زنان، پژوهش تهران، زنان سازيتوانمند در سازماني

 التحصيالنفارغ توانمندسازي در كاربرديعلمي هايآموزش نقش بررسي .1387 نوذر. منفرد،
خلـيج  شـيالتي  صنايع و علوم كاربرديعلمي عالي آموزش مركز موردي ةمطالع .كارآفرين
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  ديني منظر از خانواده در زنان اشتغال ثيرأت
 1مصطفي شيرمهنجي

 چكيده
يكي از هاي كاري با توجه به تغيير جنسيت در مكان اشتغال زنانبحث امروزه 

كه زنان نيمي از منابع انساني جامعه را از آنجايي وترين مسائل جامعه است مهم
اجتماعي  ةتسخير فضاهاي تاز دستيابي آنان به منابع اقتصادي و ،دهندتشكيل مي

تعادلي نو را در  خانواده را دگرگون ساخته و ضرورتاً ةتوسط آنان ساخت صدسال
. خانه ايجاد كرده است و به موازات آن توزيع وظايف نيز بايد ساختي نو پذيرد

 صورت تحليلي به بررسي اشتغال اي و بهتحقيق حاضر با استفاده از منابع كتابخانه
نتايج . پردازدميثير خانواده بر اشتغال زنان أكالت سر راه اشتغال و تمش ،زنان

زنان در خارج از منزل در كنار مسائلي همچون مشكالتي  كار دهدحاصل نشان مي
در تربيت فرزند و عدم برقراري كامل آرامش در  در انجام امور منزل، ايجاد خلل

بردن اعتماد به نفس، كاهش فقر، باال خانواده آثار مثبتي همچون جلوگيري از
و را در پي خواهد داشت . اجتماعي و.. ترس از آينده، تبادل علم و آگاهي و تعامل

اما مخالف كارهاي بيرون از  ،دانددين اسالم كار زن در خانه را بهترين شغل مي
 .نيست ،زنان باشد ةهمسو با روحي ن وأمنزل كه در ش

 
 .اشتغال، اسالم دين، امنيت، خانواده :كليدي واژگان
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 مقدمه

تواند خصوصيات واحدي كه مي ةجامعة دهندخانواده به عنوان اولين ركن تشكيل
عنوان بهترين هترين واحد اجتماعي است و بمهم ،ساز اجتماع را تعيين كندسرنوشت

عقالني و  ،نيازهاي مختلف جسماني محل ارضاء ،گاه فرهنگ حاكم بر ساير نهادهاتجلي
به اين دليل كه حفظ و سالمت روابط و روند و اهداف آن . اخته شده استعاطفي شن

هاي مرتبط با در تمام اعصار از توجه خاص اكثر تخصص سالمت جامعه است و ةكنندمينأت
ة ميتوان گفت كه خانواده در زمر ،بنابراين، بهزيستي آدمي و جامعه برخوردار بوده است

هيچ شبهه واحدي كه بي. واحد حساس اجتماعي است هاي اجتماعي و يكترين سازمانمهم
بر اساس ازدواج بين دو جنس مخالف صورت  و باشداز فراگيرترين واحدهاي اجتماعي مي

هاي اجتماعي اي عناصر جامعه را در خود دارد و انعكاسي از نابسامانيگيرد و همانند آيينهمي
يق اجتماعي آن به اعماق جامعه مسئوالن جامعه در جستجوي علل عم ةاست كه بايد هم

 . ندنرسوخ ك
فراواني اهميت از  امور و مسائل اجتماعي ةانجام تحقيقات با روش علمي در زمين

 ةمشكل يا مسائل انساني از راه تتبع در هم ةجانببا تشخيص دقيق و همه ،لذا. برخوردار است
 .يشگيري نمودهاي اجتماعي ناشي از آن پتوان از شدت مشكل و آسيبجامعه مي

ه دار بودن زن بودآوري مرد و خانهمبتني بر كاركرد نانجامعه در گذشته تعادل سنتي 
هاي اقتصادي خارج از خانه حضور زن در فعاليتاست، اما بعد از انقالب صنعتي 

يا  شوهر و زن و ةمسائلي تازه در مورد رابط هايي را در اين ساخت موجب شده ودگرگوني
شناسان قرار شان مورد توجه جامعهبا فرزندان پديد آورده كه به دليل اهميت والدين ةرابط

هاي گرايش زنان به اشتغال و انگيزه و عواملي كه موجب حضور آنها در فعاليت. گرفته است
از ديدگاه اقشار و طبقات مختلف متفاوت بوده  ،اقتصادي از خارج خانه را فراهم ساخته است

 . باشدمختلف اين اقشار و طبقات نسبت به موضوع اشتغال زن مي هايبيانگر برداشت و
كاركردي اقتصادي را به  ،در كشورهاي جهان سوم كار زن در خارج خانه خصوصاً ،همچنين

م با كمك متقابل شوهر در انجام كارهاي خانه أچنانچه تو. كاركردهاي سابق زن افزوده است
معه ايجاد نمايد كه خود هر روز بيش از پيش تواند نوعي تساوي جديد در جامي ،نباشد

با توجه به اين مسائل است كه اين پديده . گر شودعدالتي اجتماعي جلوهعنوان يك بيبه
اجتماعي  ةعنوان يك مسئلتواند بهمي گر شود وعدالتي اجتماع جلوهعنوان يك بيتواند بهمي

  . )1381و همكاران،  محضريمهم در سطح خانواده مورد مطالعه قرار گيرد (

  ايران در زنان اشتغال وضعيت
خاورميانه و شمال آفريقا  ةمنطق هاي اقتصادي زنان درنگاه مثبت به فعاليت ها از نظرايراني
ثير كار زنان در خارج از أدر شاخص ت هاكه طراز ايرانيطوريبه. نخست قرار دارند ةدر رتب
متوسط  .خاورميانه و شمال آفريقاست رقم در سطح اعالم شده است كه بيشترين 23/4خانه 

اعالم  31/4كار زنان در خارج از خانه نيز  ييدأمنطقه اروپا و آسياي مركزي در شاخص ت ةنمر
در بازار كار فعاليت دارند به نسبت جمعيت خود  تعداد زنان ايراني كه ،كليطوربه. شده است

 38اص داده است و از كل جمعيت زنان ايراني اختص باالترين رقم را در سطح منطقه به خود
نياز به نيروي . يكي از مظاهر حضور زن در جامعه است اشتغال. درصد وارد بازار كار شده اند
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. اقتصادي، باال بردن سطح فرهنگ، كمك به اجتماع و.. كرده، درآمدكار متخصص و تحصيل
 .)1390صالحي،  (نيك زنان به شغل دانست توان از داليل رو آوردنرا مي

  جهان در زنان اشتغال وضعيت
خانواده براي كسب نوعي  زنان براي جبران كمبود درآمد خانواده و باال بردن قدرت خريد

شان يا حضور فعال در يا خانواده خود و ةعنوان ايمني براي آيندآزادي فردي، استقالل و يا به
بديلي براي زنان جهان بود فرصت بي اددر اين ميان جهاني شدن اقتص. كننداجتماع كار مي

هاي جهان ارتقا داده و بسياري از محدوديت تا بتوانند از اين مقوله وضعيت خود را در سطح
بايد گفت . شده بود، به وادي نيستي رهنمون سازند موجود در جهان را كه مانع بالندگي آنها

اي هوشيارانه از اين فرصت استفاده گونهشدن بهروند جهاني ةزنان جهان تاكنون نيز با توسع
. اندهاي گوناگون اقتصاد جهان پرداختهحضور خود در بخش ةتوسع كرده و با همان سرعت به

كمتر در مقايسه با مردان  تري را با دستمزدهايدر سراسر جهان، زنان ساعات طوالني تقريباً
 10تا  2دست كم در هفته  نيافته، زنادر كشورهاي توسعه. كننددر مشاغل مشابه كار مي

درصد، فرانسه 12اتريش  درصد،28زنان در ايتاليا . كنندساعت بيشتر از مردان كار مي
مشاغلي كه پرداختي به  در ژاپن در. كننددرصد بيشتر از مردان كار مي7درصد و ژاپن 11

 .)1372افزا ، (هوش استبرابر سهم مردان  9گيرد، سهم زنان آنان تعلق نمي
سنت در برابر  60 زنان همواره ،ساله 30 ةدهد كه در آمريكا طي يك دورار نشان ميآم

 75به حدود  اخيراً هرچند اين آمار. انداند، به دست آوردههر دالري كه مردان كسب كرده
زنان تشكيل  در حال حاضر بيش از يك سوم نيروي كار دنيا را. سنت ترقي كرده است

كلي زنان طوربه اما. شودآفريقا توسط زنان توليد مي ةصد غذاي قاردر 70 دهند و تقريباًمي
مشاغلي محدود براي  به عبارت ديگر. انددر يك سري از مشاغل سنتي محدود متمركز شده

هاي و اكثر آنها با پرداخت طلبدآنها باقي مانده است كه خيلي از آنها فناوري بااليي را نمي
 به هرحال به موازات 1المللي كارطبق گزارش سازمان بين. ودشپاييني به آنها واگذار مي

 .اندهاي شغلي بيشتري شدهصنعتي شدن كشورها، تعداد بيشتري از زنان صاحب موقعيت
مورد سهم مشاركت  هاي خود از برخي آمارهاي باال دركشورهاي آفريقايي در گزارش
هاي كشاورزي كه فعاليت به يي كه معموالًاما كارها ،كنندبانوان از نيروي كار فعالشان ياد مي

 .شوندمي آيند، مربوطمنابع غذايي به حساب مي ةمين كنندأت
نياز زنان و مردان در  بانك توسعه و بازسازي جهاني يك طرح آموزشي بنياني را كه مورد

 .ملل و جوامع در حال توسعه است، تعريف و تعيين كرده است
اي مطرح هاي حرفهزي كاربردي، آموزش برخي از مهارتاين طرح، شامل اجراي سوادآمو

هاي غذايي و بهداشتي و هاي مربوط به سالمت خانواده و كودكان، برنامهو مورد نياز، برنامه
 .دانش الزم براي مشاركت در امور شهرنشيني است ةارائ

اي هاي شغلي برهايي در جهت توسعه و گسترش فرصتدر بسياري از كشورها، پيشرفت
چون تحصيالت رايگان  اند به امورياما با اين حال هنوز نتوانسته ،زنان در حال تكوين است

طور برابر هاي مالي بالعوض بهها و كمكهاي آموزشي ـ فرهنگي دست يافته و يا از وامبرنامه

                                                                                                                
1. ILO 
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 ن ملييك نظام اقتصادي با ساختار و بنيا ويژه در مناطقي كه نياز به ايجادمند شوند، بهبهره
 )1388 ،(احمدي. باشد

 زنان اشتغال منفي پيامدهاي
بحث از توانايي  ،ما مطرح بوده است ةجامع هاي اخير دراالت و مباحثي كه در سالؤيكي از س

 .هاي اجتماعي و سياسي استها در عرصهو كارآمدي زنان و حضور فعال آن
هاي برخي از آموزه ه استنادقابل توجهي از مديران و مسئوالن كشور ب ةعد ،در اين ميان

ها در كنار مردان در اند و با توجه به حضور زنان در تمام عرصهديني كه ديده يا شنيده
ها و انجام مسئوليت بسياري از كشورها معتقدند كه تفاوت چنداني بين زن و مرد در

جتماعي و دنبال مشاغل ا هاي اجتماعي وجود ندارد و زنان هم مثل مردان بايد بهمديريت
در طرف . دانندزنان مي مين درآمد از اين طريق باشند و آن را يك ارزش و رشدي برايأت

تعصب و افكار خشك و  اي بر اثر برداشت سطحي از برخي از آيات و روايات وعده ،مقابل
به رانندگي زنان و  هاي زنان در اين امور هستند و حتي نسبتمتحجرانه منكر توانمندي

 .كنندتعريف مي دهند و وظايف زنان را فقط در چهارچوب خانهفي نشان ميحساسيت من
اي جاهل در هر مسئله هايالسالم انسانمنان علي عليهؤاز آنجايي كه طبق فرمايش اميرم

رسد كه گروه اول دچار افراط و نظر ميبه ،كنند و يا تفريط و كوتاهيروي مييا افراط و زياده
جهل و ناآگاهي نسبت به مباني ديني و عدم  اند و بر اثرانوان شدهروي در مورد بزياده

باختگي فرهنگي در برابر تفكرات غربي و شناخت از طبيعت و سرشت زنان و به علت خود
ها و حقوق زنان برخي از مسئوليت هاي مدعي حمايت ازمرعوب شدن در مقابل سازمان

به زنان واگذار را توانايي مردان است  هاي اجتماعي كه در حيطه و مسئوليت ومديريت
 . )1358خراساني، ( اندكرده

مديريت خانه و رسيدگي  يعني ،اين عده با ناديده گرفتن رسالت مهم و ارزشمند بانوان
خانواده مقام و منزلت زن  تربيت نسل آينده و ايجاد محبت و گرمي در كانون ،به امور منزل

يا كارمندي با حقوق ناچيز را دارند  و توقع و انتظار يك كارگراند كه از اين آوردهيرا چنان پا
 .دارندعدالتي روا ميما ظلم و بي ةجامع الشانو به راستي كه در حق زنان و بانوان عظيم

انند يك برده و حيوان با م اگر در گذشته زنان از تمام حقوق انساني خود محروم بودند و
گونه در حق زنان آمدند و آنشمار ميارزش بهو بي شد و زنان موجودي پستاو رفتار مي

هاي زنان و به طبيعت و ويژگي توجهيدر قرن بيستم نيز با بي ،داشتندظلم و ستم روا مي
ابزاري از آنان ظلم و  ةجامعه و استفاد ارزش نشان دادن وظايف خانوادگي و كشاندن زن بهبي

 .اندخيانت ديگري را به زنان كرده
زيرا نه . دارند حق ،خود باشند ةن غربي همواره به دنبال حقوق تضييع شداگر زنا

چنين زحمتي از  اما. مين كرده و نه قوانين و آداب و رسوم غربأمسيحيت حقوق آنها را ت
روحي جسمي و  زيرا به راستي اسالم تمام نيازهاي ،دوش زنان مسلمان برداشته شده است

 . و سرشت زنان برآورده كرده استعاطفي زنان را با توجه به طبيعت 
 ةدر جهان غرب رتب حقوق زن ءدر حال حاضر كشور سوئد از نظر قوانين مربوط به ارتقا

جالب است كه بدانيم  ولي. بگير هستنداول را دارد و بخش عظيمي از زنان شاغل و حقوق
هم با حقوقي پائين آن  صفر است و از زنان در مشاغل ةها به اندازدرصد زنان در مديريت

پاشيدگي هماز ،نامشروع فرزندان ،باالي طالق شود و آمار بسيارناچيز بيگاري كشيده مي
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مشترك بدون ازدواج  حد و حساب و زندگيهاي جنسي بيآزار و آزادي ،كانون خانواده
 )1377(سفيري،  ارمغان چنين تفكري است

فراوان و بر اساس نظريات  رواياتادعاي اصلي ما در اين نوشتار اين است كه طبق آيات و 
خصوصيات جسمي و روحي  ها وشناسان و دانشمندان و با عنايت به ويژگيبرخي از روان

مادري است كه در  بهترين و مهمترين نقش زنان در جامعه همانا نقش همسري و ،بانوان
طريق به از اين  تواندهاي ديني بسيار ارزشمند و مقدس شمرده شده است و زن ميآموزه

محول كردن مشاغل  تشويق زنان به اشتغاالت اجتماعي بدون قيد و شرط و. كمال خود برسد
نه تنها خدمتي به  ،هاي كالنمديريت ها به زنان خصوصاًگوناگون به آنها و سپردن مديريت

 . بشري است ةبلكه خيانت و ظلمي بزرگ به آنان و به كل جامع ،زنان نيست
انديشمندان را ذكر  دعا داليل مختلفي از آيات و روايات و نظراتما براي اثبات اين ا

الزم است كه با  ، ها و وظايف و رسالت اصلي زنان بپردازيمقبل از آنكه به مسئوليت. كنيممي
 . مختصر آشنا شويم طورخلقت و آفرينش زن و مقام و منزلت آنان در آيات و روايات به

 
  ياتروا و قرآن در زن منزلت و مقام

تفاوتي ميان مرد و زن در  در منطق قرآن زن مانند مرد يك انسان تمام عيار است و هيچ
 .اندهر دوي آنها از يك حقيقت آفريده شده. اصل خلقت وجود ندارد

همانا . آفريديم ... فرمايد: اي مردم ما شما را از يك مرد و زنخداوند در قرآن مي
  ، حجرات)ن كريمآ(قرد با تقواترين شماست ترين و برترين شما نزد خداونگرامي
  ، زمر)(قران كريم: شما را از يك حقيقت واحدي آفريديم فرمايدجاي ديگر مي در

) را از خاك آفريديم و به خاك شما (چه مرد و چه زن ةهم: فرمايديا اينكه مي
 .، طه)ن كريمآ(قر گرديدبرمي
السالم همانند آفرينش حضرت آدم عليها آفرينش حوا ،مفسرين شيعه طبق نظر اكثر 
چپ  ةبوده است و اينطور نبوده است كه حضرت حوا از باقيمانده يا از دند السالم مستقلعليه

 : آيافرمايدالسالم به يكي از ياران خود به نام زراره ميامام صادق عليه. باشد حضرت آدم
 آنگاه آن حضرت ،او بيافريند ةخداوند قدرت نداشت كه براي آدم همسري از غير دند

 )1345(شيخ صدوق،  فرمودند: خداوند هر كدام از آدم و حوا را از گل آفريد
آفريده شده باشند  بايد از يك چيز مطلب آن كه زن و مرد هر دو انسانند و طبعاً ةخالص

يا خلقت زن طفيلي  تر آفريده شده باشد وو در قرآن هيچ اثري از اينكه زن از جنس پست
 .ندارد مرد باشد و يا زن را موجودي شر و بد يا عنصر گناه معرفي كند وجود

عقيده و نظر  برخالف بسياري از اقوام و ملل جهان در گذشته و حال و حتي برخالف
اسالم  ،كنندمي يهوديان و مسيحيان كه زن را موجودي بد و شر و عنصر گناه و فساد معرفي

اسالم به حدي است كه  مقام زن در. و ارزشمند قرار داده استزنان را در مقام و منزلتي واال 
ديگر به مسائل  ةسور ناميده شده است و در ده »ءالنسا«مفصل قرآن به نام  ةسومين سور

عام قرآن زنان مورد  هايجا در خطابمربوط به حقوق و منزلت زن اشاره شده است و همه
 .خطاب هستند

 ةثر جامعؤمهم و م زندگي و متمم حيات انساني و عضواسالم زن را به عنوان ركن مهم 
همان توليد و تربيت  س امري عظيم قرار داده است كهأكند و او را در ربشري قلمداد مي
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بزرگان براي خدمت به  و ءالهي و اوليا ءيعني در دامن زن است كه انبيا. نسل بشر است

از «ايشان نقل شده فرمودند :  ي كه ازمعروف ة) در جملامام امت (ره. شوندبشريت تربيت مي
 .  »روددامن زن است كه مرد به معراج مي

حضرت آسيه همسر . كنندقرآن كريم از برخي از زنان بزرگ با تجليل فراوان ياد مي
مومنان  ةبراي هم عنوان يك الگو و سرمشقعليها) را بهاهللافرعون و حضرت مريم (سالم

 .، تحريم)(قران كريم نمايدمعرفي مي
همانند يكي از پيامبران بزرگ الهي مورد  را )سالم اهللا عليها(در جاي ديگر حضرت مريم  

اي مريم همانا خداوند تو را برگزيده و تو را پاك كرد و تو را : فرمايددهد و ميخطاب قرار مي
 . ، آل عمران)قران كريم( تمام زنان عالم برتري داد بر

كننده و مردان و عبادت من و مردان و زنانؤمان و مردان و زنان مهمانا مردان و زنان مسل
كريم، نآ(قرآماده كرده است  آنها مغفرت و اجر بزرگي ةخداوند براي هم. زنان راستگو و..

 .احزاب)
زن و مرد در . است به معاشرت و رفتار پسنديده و مناسب با زنان توصيه شده ؛همچنين

و مساوي هستند و زن  اداش عبادات و الزام به تكاليف يكسانمندي از كسب و تالش و پبهره
. كار و تالش خود شود ةنتيج كار كند و مالك اراده كند و مستقالً تواند مانند مرد مستقالًمي

  هاي خودها و تالشاي از كوششمردان و زنان هر كدام بهره:  فرمايدقرآن در اين زمينه مي
 .، نسا)ن كريمآقر( دارند

زن و مرد نيست و  ي و اصول عقايد و فروع آن ميانئچ تفاوتي در مقررات كلي و جزهي
به معروف و نهي از  در واجبات فردي مثل نماز و روزه يا واجبات اجتماعي مانند حج و امر

زنان در حق تحصيل و  منكر و اقتصادي مانند خريد و فروش تفاوتي بين زن و مرد نيست و
خودكفا و آزاد  لكيت انتخاب محل سكونت و مانند آن مستقل وتحصيلي ما ةانتخاب رشت

 .هستند
 بهترين اوالد شما دختران هستندد: ) فرمودنپيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله و سلم

معرفي كردند كه  و در جاي ديگري فرزندان دختر را حسنه و نيكي )1403(المجلسي، 
اي و هديه و فرمودند: اگر تحفه )1365 (كليني، ددهآنها به انسان ثواب مي ةخداوند به واسط

خوشحال  براي اهل و عيال خود خريديد اول به فرزندان دختر بدهيد و هر كس دختري را
حر ( است اي از فرزندان اسماعيل را در راه خدا آزاده كردههمانند اين است كه بنده ،كند

  )1387، عاملي

  زنان اصلي ةوظيف و رسالت
مانند مردان يك انسان  ر انساني هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نيست و زنان بهاگرچه از نظ

گونه برتري و امتيازي بر هيچ ثر و ارزشمند هستند و در اين زمينهؤتمام عيار مستقل و م
ايجاد يك سلسله خصوصيات و  اما با اين وجود دست توانمند آفرينش با ،همديگر ندارند

را از آنها انتظار دارد و  هاي خاصينان وظايف و مسئوليتهاي جسمي و روحي در زويژگي
براي زنان تعريف و مشخص  خداوند بزرگ براي ايجاد يك نظام احسن و اتم وظايف خاصي را

 .كرده است
مردان هستند و از نظر  تر ازتر و لطيفدانيم زنان از نظر جسمي ظريفهمانطور كه مي

صالبت مردان با لطافت  فراواني هستند خشونت و روحي داراي احساسات و عواطف سرشار و
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تر تر صبورتر و مذهبيمحتاط شود و زنان نسبت به مردانو ماليمت زنان تعديل و تكميل مي
كارهايي كه نياز به . مردان است آنها به خانواده و تدبير امور منزل بيش از ةهستند و عالق

كند و از عهده و توان آنها خارج خسته مي راتفكر و تمركز و توانايي جسمي زيادي دارد زنان 
بشري با توجه  ةترين نقش زنان در جامعمهم توان گفت كه بهترين واست و بدون شك مي

ت أهمانا نقش همسري و مادري است و به جر هاي دينيها و بر اساس آموزهبه اين ويژگي
تواند با ايفاي ه است و زنان مياين دو نقش آفريد توان گفت كه خداوند آنها را براي ايفايمي

توانند بهترين و بلكه مي ،تعالي برسندكمال و قرب حق ةقل اين دو نقش نه تنها به باالترين
 د.بشري ارائه دهن ةرا به جامع ثرترين و ارزشمندترين خدمتؤم

) و اهل آله و سلم همسري و مادري تا جايي مهم است كه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و
دانند تربيت فرزند) مي السالم جهاد زنان را در راه خدا خوب شوهرداري كردن (وت عليهمبي

مسلمان است از  و حضرت زهرا (سالم اهللا عليها) كه بهترين الگوي زنان )1403، (المجلسي
را به او واگذار كردند و  اينكه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله و سلم) كارهاي داخلي منزل

السالم گذاشتند بسيار خرسند و اميرمومنان علي عليه ةكارهاي خارج از منزل را به عهد
داري كنيد كه رسيدگي زنان به امور خانهمالحظه مي) 1403، (المجلسيخوشحال شدند 

ترين تربيت و فرزند تا چه اندازه از قداست و ارزش معنوي برخوردار است و مهم شوهردار
بهتر  ،زيرا خداوند كه سازنده و خالق زنان است. زنان در آفرينش همين است ةوظيف رسالت و

 .آيدهايي از عهده و توان زنان برميداند كه چه وظايف و مسئوليتكس مي از هر
قداست وظايف خانوادگي و  ما به دليل ناآگاهي از ارزش و ةسفانه برخي از زنان جامعأمت

كارهاي اجتماعي بدون قيد و  و عدم شناخت مباني ديني به دنبال اشتغال و رسالت مادري
براي كسب درآمد است و  دست آوردن شغل و كاريبند هستند و هدفشان از تحصيالت به

اگرچه  ،از منزل بدهند حاضرند كه تن به هر كار و فعاليت اقتصادي و اجتماعي در خارج
دانند و كارها و مي ا براي خود يك ارزش و كمالدرآمد ناچيزي داشته باشد و اشتغال ر

سف أت. كنندمي ماندگي براي زن محسوبوظايف همسري و مادري را نوعي تحجر و عقب
فرهنگي جامعه از جمله  باالتر اين است كه برخي از مسئوالن و مديران كشور و متوليان امور

 .كنندتشويق و تبليغ مي را زنند و آنباطل دامن مي ةصدا و سيما به اين تفكر و عقيد
آنها در . ندارد ها و خدمات ارزشمند زنان در جامعه و تاريخ شككس در توانائيهيچ

بها ندادن به امور  ارزش كردن وولي بي ،ها حتي از مردان نيز جلوتر هستندبرخي از صحنه
اغلي كه بر كارها و مش خانواده و تربيت فرزندان و كشاندن زنان به جامعه و محول كردن

به حقوق زنان و بيگاري  نوعي تجاوز" مردان است آنهم با دستمزدهاي ناچيز واقعاً ةعهد
خود زنان و به جامعه و كانون  ناپذيري را بهكشيدن از آنان است كه مفاسد و لطمات جبران

 .سازدها وارد ميخانواده
گرفت كه  جالب است بدانيم موضوع دفاع از حقوق زن در غرب در زماني شدت

داشتند كه در اين  ها به دنبال انقالب صنعتي نياز شديدي به نيروي كار ارزان قيمتكارخانه
 .)1391(محمديان،  شدندرابطه زنان به عنوان نيروي كار به دستمزد ناچيز شناخته 

اشخاص ديگري كار  نظرمند هستند كه تحتدهد كه زنان عالقهتحقيقات نشان مي «
ها بيشتر خانم. آيدس بودن و تحت نظر ديگران كار كردن بيشتر خوششان ميكنند و از مرئو

ها از نظر هوشي كه خانم بسيار ديده شده است. تابع احساساتند و آقايان تابع عقل و منطق
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تر مردان هميشه عملي. است ضعف آنها احساسات شديد آنانباالتر از مردان هستند ولي نقطه

هستند و بهتر از زنان هدايت و  بهتري ةدهندكنند و سازمانوت ميكنند و بهتر قضافكر مي
كه خداوند طراح آن بوده است و  كنند و برتري روحي مردان بر زنان چيزي استرهبري مي

ها به خاطر اينكه خانم. فايده استبي ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنندهرچقدر خانم
كارهايي كه به تفكر . در زندگي نياز دارند نظارت آقايانترند بايد قبول كنند كه به حساس

بزرگترين هدف . كندرا خسته و ناتوان مي هاي دقيق نياز دارد زنگيريمدام و تصميم
 كشنداين هدف رسيدند دست از فعاليت مي مين شدن است و وقتي بهأها در زندگي تخانم

 . )1391عبد الكريم، (
شناسان غربي روان با آن همه سفارشات ديني و اعترافات ال مطرح است كهؤاكنون اين س

هاي مديريت قيد و شرط به مشاغل اجتماعي وارد شوند وآيا صحيح است كه زنان بي
 !!هاي كالن به آنها واگذار شودمديريت اجتماعي خصوصاً

هايي كه بايد شغل. اكنون در كشور ما صدها هزار شغل به تصرف بانوان درآمده استهم
اي كه به دنبال كرده آمار دختران و پسران تحصيل. گرفتدر اختيار مردان بيكار قرار مي

دختران به حقوق و  اي به خود گرفته است و از آنجا كهرشد فزاينده ،شغل و كار هستند
هستند از شانس بيشتري  تر و فرمانبردارتر از مردانكنند و مطيعدستمزد ناچيزي قناعت مي

عنوان يكي از كار يا شاغل به زنان و دختران جوياي به كار برخوردارند و واقعاًبراي اشتغال 
 د.شونعوامل بيكار ماندن مردان و پسران بيكار محسوب مي

پسران شده است و  ها بيشتر ازهاي دختران به دانشگاهدرصد ورودي ،از سوي ديگر
گونه هايي كه هيچرشته. كنندهاي تحصيلي شركت در تمام رشته توانند تقريباًدختران مي

ما ندارد آيا اين موارد  ها و روحيات زن و فرهنگ و باورهاي ملي و مذهبيسنخيتي با توانائي
مقصر چنين وضعي چه  اسالمي ما يك افتخار است يا يك ننگ و به راستي ةبراي جامع

 . كساني هستند
انتظارات دختران  ايش سطحطبيعي است كه پيامد چنين وضعي باال رفتن سن ازدواج و افز

هـا و  خـانواده  آمار طالق افزايش روابـط جنسـي نامشـروع و سسـت شـدن بنيـان       ةرشد فزايند
 .خواهد بود اختالفات خانوادگي و محروم ماندن بسياري از فرزندان از محبت مادري

ك اسالمي ما را با ي ةجامع اگر اين وضع و روند به همين شكل ادامه و افزايش يابد قطعاً
هاي كه پيامدها و خسارت بحراني. هويتي فرهنگي دچار خواهد كردبحران اجتماعي و بي

 .ناپذيري را به عصر ما و نسل ما وارد خواهد ساختجبران
و ديني و آگاه  باال بردن فرهنگ ملي ةوسيلاميد است كه متوليان فرهنگي كشور به

تعادل و عدالت  المي را به سوياس ةساختن نسل جوان از خطرات فرهنگ منحط غرب جامع
كيد شده است أدر جامعه و مساوي بودن آنها در اصل تكليف ت. بيشتر هدايت نمايند

 . )1388محمديان، (

 زن اشتغال و خانواده بر نگرشي
عوامل اقتصادي . اندداده زنان به داليل چند اشتياق بيشتري به كار كردن نشان ،كليبه طور
و باال بردن قدرت خريد  ان براي جبران كمبود درآمد خانوادهزن. ترين استمهم معموالً

خود يا  ةايمني براي آيند عنوانخانواده، براي كسب نوعي آزادي فردي استقالل و يا به
ميل شخصي زنان به  ،آن عالوه بر. كنندشان يا حضور فعال در اجتماع كار ميخانواده
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محيط بيرون، تسهيل در  ذت از كار درآور خانه، كارهاي تكراري، لمحيط كسالتاز گريختن 
امر ازدواج، چشم و هم چشمي و 

ي ر
 ،كليطورزنان به. باشداز علل اشتغال زنان مي  و 

را در معناي معمول آن،  چنانچه كار. هاي مختلفي را در خانه و در خارج از خانه دارندفعاليت
هاي زنان در اين از فعاليتبسياري  هر نوع اشتغالي كه پاداش مالي بر آن مترتب باشد، بدانيم

اگر كنش افراد را به صورت يك نظام در  ،كليطوربه. زيرا پاداش مالي ندارد. گنجدمقوله نمي
هاي فرهنگي، اجتماعي، ثير نظامأاز خانه تحت ت نظر بگيريم، رويكرد زنان به اشتغال خارج

حول خود انتظاراتي هاي منقش ةزنان به واسط. است سياسي، اقتصادي و نظام شخصيتي آنان
زنان با . اندگرفتهپذيري در خانواده و مدرسه فراجامعه را بايد پاسخگو باشند كه از طريق

سسات آشنا ؤها و مها و كارگاهبه كار و فعاليت توليدي در كارخانه اهداف جامعه مبني بر نياز
يافته رشد ةيك جامع ةتقسيم كار الزم. شوندكار مي ةهاي مختلف وارد چرخشده و با انگيزه

وجود آمده است و ممكن است برحسب هاي افراد بهبراساس استعدادها و توانمندي است كه
به هر حال، موانع متعدد اجتماعي در اشتغال . فيزيولوژيكي و سني افراد فرق كند شرايط

 شد كهشماري نيز وجود داشته باوجود دارد كه بعضي از آنها طرح شد و شايد موارد بي زنان
اقتصادي،  تركيب اين موانع با موانع. ثر باشدؤثير كمتر و بيشتر روي اشتغال زنان مأشدت ت با

وضعيت  بررسي ،كليطوربه. فرهنگي، بيولوژيكي شرايط خاص براي زنان ايجاد نموده است
 .كندله را بيشتر ميأويژه كشورهاي جهان سوم، اهميت مسزنان در جهان و به

  خانه در زن فعاليت
كه محيط چرا. بيشتر مورد رضاي دين مبين اسالم است فعاليت زن در محيط خانواده
در اسالم . و دفع آفت اجتماعي اعضاي خانواده است سازيخانواده، كانون تربيت و انسان

اجر اجتماعي و  ارزش و لطافت زن است نه كار و فعاليتارزش به سروري و حفظ جايگاه پر
 )1389، (سوري .هاي ديگر استنه چندين برابر فعاليتكار در خا

توان به بر اساس اصول اسالمي مي گذاري سالي به نام همت مضاعف و كار مضاعف رانام
هايي از فمينيسم كه كار توجه به نحله سالمت اعتالي كار خانگي و ارزشمند دانستن آن با

زنان افراط  ةد در نظر داشت كه در حوزباي. سوق داد ،دهندارزش جلوه ميخانگي را امري بي
 صورت نگيرد و تعاريف كار، همت عالي براي زنان، كار در خانه، نوع و حد اعالي آن، و تفريط

 سايرين در قبال فراهم آوردن محيط امن براي كار و زنان شاغل در اجتماع مشخص و ةوظيف
. عرصه شوند وارد برهبر انقالارائه شود و سپس از زنان نيز خواسته شود در اجراي فرمايش 

 .2 ،شوهر داري.1هاي براي زنان بر شمرده عبارتند از عنوان بهترين كاردو زمينه كه اسالم به
  .بچه داري

  شوهرداري
 داري وامور خانه. كار براي بانوان شوهردار كاري است كه در داخل منزل انجام بگيرد بهترين

توانند بانواني خوش سليقه و فداكار مي. ت بانوان استداري و شوهرداري بهترين اشتغاالبچه
مجاهد و  صورت بهشت برين و مهد پرورش كودكان خوب و استراحتگاه شوهرانخانه را به

 .)1355(ساروخاني،  استاي پرتالش خويش درآورند و اين كار بسيار بزرگ و ارزنده
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كنند كه ديگري هم پيدا مي داري گاهي فراغتخانه دار عالوه بر كارهايهاي خانهخانم

در آن اوقات خوب است اشتغاالت مرتبي را براي خودشان . آنها را نيز نبايد بيهوده صرف كرد
تحقيقاتشان را  ةبر علوم و اطالعات خويش بيفزايند و نتيج انتخاب كنند و كنجكاوي كنند و

كارهاي هنري مانند نقاشي، توانند به مي. اختيار ديگران قرار دهند صورت كتاب يا مقاله دربه
توانند هم به اقتصاد با اشتغال به اين كارها مي. خياطي و بافندگي بپردازند خطاطي، گلدوزي،

 در اثر اشتغال به كار از ،به عالوه. كمك كنند هم به توليد و ترقي اقتصادي جامعه خانواده
به هر حال . خواهند ماندهاي رواني و ضعف اعصاب نيز تا حد زيادي محفوظ ابتال به بيماري

است كه در  خوب است بانوان نيز شغل و كاري داشته باشند و بهترين كار براي آنها كاري
 . برسند داري نيز خوبداري و شوهرداري و بچهگيرد، تا به خانهداخل منزل انجام مي

  داريبچه
بلكه شغل  ،ي نيستآسان داري كاربچه. داري استيكي از وظايف سنگين و حساس بانوان بچه

 ةدستگاه آفرينش برعهد ترين شغلي است كهترين و ارزندهمقدس. وليتي استئبسيار پرمس
 .بانوان گذاشته است

  .نيست زنان كار مخالف اسالم
و رسيدن به كمال  تالش براي كسب تعالي ةاساس تعاليم مكتب اسالم، حيات بشر، صحن بر

به كمال فردي و اجتماعي  كوشند تاد، بلكه آنان ميمردان و زنان از يكديگر برتر نيستن. است
 زن، محور و مدار خانواده است و حضور عاطفي و فيزيكي او در خانواده. دست پيدا كنند

 زن با حضور. ويژه در فرزندان استههاي رشد و تعالي در همسر و بسبب فراهم آمدن زمينه
كنند و فرزندان رشد مي. دسازخود، فرزندان را از محبت و عواطف خويش سيراب مي

 .گيردمطلوب در آنان شكل مي شخصيت
اسالم به دليل نقش  كهدبيركل جمعيت حمايت از حقوق زنان ايران با اشاره به اين

آنان برداشته است  ةعهد آوري و تأمين معاش را ازحساس و تأثيرگذار زنان در خانواده، نان
طبيعي است زن هنگامي . فرزندان هستند گويد: مردان موظف به تأمين معاش همسر ومي
 ةدر خانه بپردازد كه دغدغ تواند با آرامش و آسايش خيال و با فراغت خاطر به ايفاي نقشمي

 . هاي زندگاني را نداشته باشدتأمين هزينه
داند و در ممنوع نمي وي معتقد است: اسالم اساساً اشتغال و كسب درآمد را براي زنان

در سطح كالن جامعه و  ،اما با اين وجود .داندزنان را بدون اشكال مي حضور ،اغلب مشاغل
آوري تشويق و توصيه هاي جامع، زنان را به اشتغال براي كسب درآمد و نانريزيبرنامه
دكتر مجيد ابهري رفتارشناس  .كندزنان مشكالت عصبي ايجاد مي ةكار فشرد. كندنمي
دوران اخير به خاطر مشكالت اقتصادي، زنان : در گويدمشكالت زنان كارمند مي ةدربار

 ،و نيازهاي مادي خود و خانواده را برطرف كنند جامعه در تالش هستند تا برخي از مشكالت
 .)1385، اشمي(ه كنندبيشتر از مردان كار مي اي از موارد زنانكه در پارهبه طوري

 زنان اشتغال تيغ ةلب بر خانواده
 شاغل مبدل شده است به يكي از مشكالت شايع در ميان مادران اضطراب و استرس در حالي

. استقالل بيشتري برخوردارند كه كارشناسان معتقدند فرزندان اين زنان از اعتماد به نفس و
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كند، اقتصادي جامعه مي ةوارد چرخ كارشناسان، زنان با برگزيدن مشاغلي كه آنها را ةبه گفت
 . كنند ءجامعه ايفا ت فرهنگي و اقتصادياي در پيشرفتوانند نقش عمدهمي

گيري مالي و تصميم برآوردن نيازهاي مالي زنان، افزايش ارتباطات اجتماعي، داشتن حق
با اين كه اشتغال، . كشاندمي هايي است كه زنان را به بازار كارايجاد خودباوري از جمله انگيزه

اما مشكالتي هم براي زنان  ،دهدخالقيت، توانايي و اعتماد به نفس زنان را افزايش مي
ساختار سنتي چندين نقش را با هم  زنان در جامعه به دليل ،از جمله ،وجود آورده استبه

مادري و رسيدگي به وضع منزل در  كار در بيرون از منزل، نقش همسري، نقش. پذيرندمي
محيط كار  خستگي و اضطراب ناشي از كنار فعاليت در محيط كار باعث شده است زنان دچار

خصوصي و ورود به  ةبا خروج از گستر اخير زنان ةاين درحالي است كه در ده. و منزل شوند
اختيار مردان بود، سهم زيادي از  هايي از كار كه پيش از اين درعمومي و عرصه ةگستر

ز جاي دنيا اشتغال زنان خارج اتقريباً در همه اند ونيروي كار جوامع را به خود اختصاص داده
 . منزل روبه فزوني است

حاكي از آن است كه  شرايط حاكم بر زندگاني زنان شاغل در اكثر نقاط دنيا ،با اين همه
بار مضاعفي را بر دوششان  هاي زنان كاسته نشده است، بلكه اشتغال آناننه تنها از مسئوليت

دان شاغل در ميان زنان و مر كه در اغلب موارد، درصد همكاري الزمطوريبه .گذاشته است
درصد مردان در كارهاي خانه  15از  انجام امور خانه و خانواده وجود ندارد و طبق آمار كمتر

 .كنندبا زنان خود همكاري مي

  زنان اشتغال به نسبت سنتي ديدگاه
البته بسياري . اصوالً با كار كردن زن در بيرون از خانه روي موافق ندارد ما ةبافت سنتي جامع

شود ها وارد ميامروزه به خاطر جو حاكم بر جامعه و فشاري كه از سوي خود جوان از والدين
 دانيد دين اسالم براي كسبطور كه ميكنند، چون همانتحصيل دختران موافقت مي ةادام با

در  هاوقتي زمان اشتغال خانم ليوعلم و دانش بين مردان و زنان تفاوتي قايل نشده است، 
اگر در  ويژهكردن دخترانشان به ها براي كاررسد، خيلي از خانوادهميبيرون از خانه فرا 

 . كنندهاي خصوصي يا فاقد امنيت شغلي باشد، مخالفت ميمحيط
كنند به سعي مي تر،هاي شغلي مناسببنابراين، دختران به اميد دستيابي به فرصت

اين امر هم البته  رند كهسطوح باالتر تحصيلي نظير كارشناسي ارشد يا حتي دكتري روي بياو
هايي مشكالت و چالش ها و هم خود دختران را باهم خانواده ،در وضعيت فعلي بازار كار

تحميل كرده و در مواردي  هازيادي را به خانواده ةاز جمله اينكه هزين. رو كرده استهروب
 .ها شده استباعث تأخير در ازدواج جوان

 گيرينتيجه
قبل از آن به دليل جو  مي، آن گروه از زنان و دختراني كه تابه يمن پيروزي انقالب اسال

هاي اجتماعي و و فعاليت تحصيالت عالي ةحاكم بر جامعه از سوي خانواده براي ورود به عرص
مساعدي براي بروز  ةزمين اقتصادي با محدوديت مواجه بودند، پس از انقالب توانستند

 . استعدادهايشان پيدا كنند
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افزايش نرخ بيكاري در  آموختگان دانشگاهي ورسد با گسترش تعداد دانشنظر مياما به

هاي زنان در رشته تحصيل ةها نسبت به ادامكشور، چنانچه ديدگاه دختران و خانواده
نه چندان  ةنكند، در آيند متناسب با موقعيت و جايگاه اين گروه و نيز نياز جامعه تغيير پيدا

 . خواهيم بود استحكام خانواده و جامعه مواجه ةهاي جدي در عرصدور با آسيب
زدگي، در پي يافتن راه بيني كافي و به دور از شعاراكنون با واقعپس چه بهتر كه از هم

ها و توجه به واقعيت حل مشكل اشتغال زنان با ةهاي منطقي و قابل اجرا در زمينحل
ويژه فرهيختگان جامعه زنان بهواضح است كه در اين راه خود . ايران باشيم ةنيازهاي جامع

 .)1388 ، (حجت زاده باشند توانند مؤثربيش از همه مي
زنان در خارج از منزل در كنار مسائلي همچون مشكالتي در انجام امور منزل، ايجاد  كار

آثار مثبتي همچون جلوگيري  ،در تربيت فرزند و عدم برقراري كامل آرامش در خانواده خلل
اجتماعي  اعتماد به نفس، كاهش ترس از آينده، تبادل علم و آگاهي و تعاملفقر، باالبردن  از
  .را در پي نيز خواهد داشت. و..

اما مخالف  ،داندتوان گفت هرچند دين اسالم كار زن در خانه را بهترين شغل ميمي
 .زنان باشد نيست ةهمسو با روحي ن وأكارهاي بيرون از منزل كه در ش
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 توليدات افزايش بر روستايي زنان خرد اعتبارات صندوق ثيرأت
  روستايي صنايع

 سنندج) شهرستان آرندان روستاي موردي ة(نمون
 1حسيني پيمان

 2منهاج حسين محمد

 3صادقي لقمان

 چكيده
 دارند فراواني ةبالقو هايقابليت و هاتوانايي كه اندداده نشان زنان ،ايران ةجامع در امروزه

  .باشند داشته خانوار اقتصاد در مؤثري مشاركت توانندمي مناسب شرايط تحت و
 و كند ايجاد را زنان براي الزم ةسرماي تواندمي گزينه يك عنوانبه خرد اعتبارات
 و شغلي هايفرصت ايجاد ،برداريبهره كوچك واحدهاي از حمايت براي عاملي همچنين

 سال جهاني بانك كه است ايگونهبه آن هميتا كه باشد روستاي صنايع توليدات افزايش
 ثيرأت برسي هدف با حاضر ةمقال .است كرده نامگذاري خرد اعتبارات سال را 2005

 اين بر .است گرفته صورت روستاي صنايع توليدات افزايش بر خرد اعتبارات صندوق
 وهشپژ اين آماري ةجامع .است گرفته صورت كردستان استان در موردي ةمطالع اساس

 با نمونه حجم و اندداده تشكيل سنندج شهرستان در آرندان روستاي ،روستايي زنان را
 هاداده گردآوري ابزار .شد مشخص نفر 120معادل مورگان كرسجي فرمول از استفاده
 7001/0 كرونباخ آلفاي ضريب طريق از نامهپرسش اعتبار همچنين و بود نامهپرسش
 ارتباط تحقيق هاييافته اساس بر .است بوده قبول قابل آماري بعد از كه شد برآورد

 وجود پاسخگويان در روستايي صنايع توليدات ميزان و تحصيالت سطح بين معناداري
 بيشترين شدهپرداخت خرد اعتبارات كه دهدمي نشان مطالعه نتايج ،همچنين .داشت

 و است داشته غليش ةتوسع به كمك و اعضاي توليدات افزايش بر ترتيب به را ثيرأت
 ارتقاء و جديد شغل افزايش بر را ثيرأت كمترين شدهپرداخت اعتبارات شد مشخص
 .است داشته توليدكننده افراد هايمهارت
 

 آرندان. روستايي، صنايع زنان، اعتبارات، صندوق :يكليد واژگان

                                                                                                                
   Email:Paymanhosayni@yahoo.com                        روستايي دانشگاه گيالن، ة. دانشجوي كارشناسي ارشد توسع1
 اه گيالن،گروستايي دانش ة. استاديار اقتصاد محيط زيست و عضو هيئت علمي گروه توسع2

Email:m.menhaj@guilan.ac.ir                                                                                                                     
                                                                     Email:loghman.sadeghi@gmail.comليسانس شهر سازي، . فوق3
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 مقدمه
 شامل كه باشديم روستايي زنان توانمندسازي روستايي، ةتوسع عوامل ترينمهم از كيي

 در است. جامعه و خانواده محيط در اجرا و گيريتصميم مديريت در زنان ةيافتتوسعه عملكرد
 به بنا عشاير و يروستاي زنان امور دفتر ايران مياسال جمهوري دولت هايسياست راستاي
 و ييروستا مناطق در روستايي صنايع توليدات افزايش طريق از كشور اقتصادي بهبود اهميت

 هايصندوق تشكيل طرح فقر كاهش و اشتغال ايجاد با اجتماعي عدالت به رسيدن همچنين
 خرد اعتبارات صندوق آرندان روستاي در و است نموده ايجاد را يروستاي زنان خرد اعتبارات
 اينجا كه اليؤس اما كنند.مي دنبال را فوق اهداف و بوده عضو 73شامل كه است شده تشكيل
 و است؟ بوده موفق نظر مورد اهداف آوردن بر در اندازه چه تا اعتبارات كه اين است مطرح
 صنايع توليدات جهت در عضو زنان تحصيالت سطح و سن بين معناداري تفاوت آيا اينكه
 صنايع توليد براي الزم اعتبارات مينأت جايگاه و اهميت به توجه دارد؟ وجود ييروستا

 با .است الؤس اين به گوييپاسخ دنبال به مطالعه اين ،اييروست زنان از حمايت و روستايي
 روستايي زنان ديدگاه از روستايي خرد اعتبارات اثرات ميعل بررسي فوق موارد به توجه

 ،روستاييان كه كردستان استان در ضرورت اين و باشدمي ضروري اعتبارات اين ةكننددريافت
 اقتصاد وضعيت به توجه با .است بيشتر ،دهندمي تشكيل را استان جمعيت از بااليي درصد

 صنايع توليدات و اقتصاد ةعرص در پررنگي نقش از روستايي زنان كردستان استان روستايي
 پايدار تواندنمى خانواده اقتصادى ساختار آنان حضور بدون كه طورىبه برخوردارند روستايي

 زنان مديريت توان افزايش منظوربه يروستاي زنان خرد اعتبارات صندوق ،اساس اين بر .باشد
 توليدات جمله از درآمدزا كوچك هايپروژه مالي مينأت و روستا اقتصادي هاييفعاليت در

 پژوهش .است شده تشكيل روستايي خانوار درآمد وضعيت بهبود جهت روستايي صنايع
 خانوارهاي بين در را روستايي زنان خرد اعتبارات صندوق اثرات تا دارد سعي نيز حاضر
 و بررسي مورد باشندمي هاقوصند اين داراي كه  سنندج شهرستان آرندان روستاي ساكن
 فوق هايصندوق مثبت اثرات ارتقاء و بهبود جهت در راهكارهايي و داده قرار تحليل تجزيه
 .دهد ارائه روستايي هايمحيط در روستايي توليدات افزايش جهت
 به را اعتباري تسهيالت و وام قالب در خرد اعتبارات كه ييهاسازمان ترينمهم از
 بنگالدش، روستاي ةتوسع هيئت به توانمي دهند،مي ارائه زنان ويژهبه داوطلب هايگروه
 در .Rahman, 2005] [كرد اشاره بنگالدش روستايي پيسشرفت ةكميت و گرامين، بانك

 استان در روستايي زنان غالاشت بر خرد اعتبارات اثرات بررسي عنوان تحت كه تحقيقي
 صندوق پرداختي اعتبارات كه شد گيرينتيجه ،گرفت صورت يعقوبي جعفر توسط زنجان
 اجتماعي هايقابليت افزايش در روستايي، صنايع توليدات افزايش و اشتغال به كمك بر عالوه

 قوي ساسياح ايجاد زنان، بين در گروهي اعتماد بردن باال همچون روستايي زنان فرهنگي و
 نفس به اعتماد افزايش و زنان در زندگي مديريت مهارت افزايش كار، انجام براي زنان در

 چند از روستايي اعتبار هايصندوق ةتوسع تشكيل نيز كشورما در است. بوده موثر نيز زنان
 با هاصندوق اين كه چرا ،است گرفته پيش در را رشدي به رو روند و شده آغاز پيش سال
 ةتوسع و مالي نيازهاي برآوردن در توليدكنندگان و كشاورزان اندك هايسرمايه وريآجمع
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 موانع )1376( نوفل سادات )،1384 فريماني،( د.دار نقش نيز اعضاء توليدي هايفعاليت
 تقسيم شخصيتي فردي و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي موانع دسته: سه به را زنان اشتغال

 همسر) و (خانواده جامعه منفي نگرش به اجتماعي -رهنگيف موانع بخش در است. كرده
 در .)1376 (نوفل، كندمي اشاره زنان مقابل در مرد رقيبان درصد و همسر تحصيالت ميزان

 نتيجه اين به محققين شد، انجام سوريه نيجريه، تايلند، كشور سه در فائو توسط كه تحقيقي
 نيجريه، كشور سه در اعتباري، و مالي ابعمن به دسترسي نظر از زن كشاورزان كه رسيدند
 مالي منابع به اندكي دسترسي درصد، 25/1 و 75/3 ،8/11 ترتيب به ترينيداد و سوريه،
 براي ها)واسطه يا (اقوام مختلف منابع از زنان از درصد 25/61 تايلند در ولي اند،داشته

 7/3( تايلندي زنان از ميك درصد كه اين جالب ةنكت اند.گرفته پول كشاورزي هايفعاليت
 وام كشاورزي هايبانك از كشاورزي هايفعاليت براي )درصد25/1( ترينيداد و درصد)
 ).1381 (موحدي، اندگرفته
 هايبحران اقتصادي ثيراتأت و خرد اعتبارات معرفي با ،Mathison, 2003)( ونتيسما

 تأكيد بحران آثار بازسازي رد خرد اعتبارات نقش بر ،فقير خانوارهاي زندگي بر طبيعي
 براي خرد كار و كسب و خانگي مشاغل ايجاد در تواندمي خرد اعتبارات ،او باور به .كندمي

 نقش بر چيز هر از بيش او تأكيد ،ترتيب بدين و ؛كند ايفا مهم نقشي فقير خانوارهاي
 تحت دخو ةمطالع طي )2010( ارينس. است بحران مديريت در خرد اعتبارات اقتصادي

 اجتماعي وضعيت كه است رسيده نتيجه اين به غنا در خرد اعتبارات و روستايي زنان عنوان
 از مختلف هايزمينه در روستايي زنان كه دهدمي نشان طوراين روستايي زنان اقتصادي و

 اجتماعي عوامل ساير و دين قبيل از هاييچالش هنوز ولي ،اندبردهبهره خرد اعتبارات سيستم
 ديگران و غفاري .است كرده محدود را هاصندوق اين كار سواد پايين سطوح و فرهنگي و
 نتيجه اين به روستايي زنان مالي وضعيت بهبود و خرد اعتبارات ةمطالع در )2011(

 كاهش براي قدرتمند ابزار يك جامعه در فقرا براي خرد اعتبارات خدمات ةارائ كه اندرسيده
 قشر به شدن تبديل و بيشتر پول كسب ،دارايي ايجاد به قادر هانآ كه طوريبه ،است فقر

 دريافت خود ةمطالع در )1386( رحماني .هستند اقتصادي فشار برابر در پذيرآسيب كمتر
 دارند مثبتي ثيرأت اشتغال ايجاد و وام دريافت در زنان موفقيت بر كه عواملي جمله از ،كه
 نسبت خانواده مردان كلي نگرش و مردان تحصيالت زانمي ،زنان تحصيالت ميزان به توانمي
 منابع و سرمايه ميزان )1379( همكاران و ميرز .نمود اشاره خود زنان توسط وام دريافت به

 تجهيزات، و اوليه مواد به دسترسي چگونگي انساني، نيروي كيفيت و كميت آن، تأمين
 صنايع، تمركز عدم و تمركز ستايي،رو صنايع به نسبت افراد نگرش محصوالت، بازار وضعيت
 و موجود مقررات و قوانين دولتي، هايسياست و هابرنامه منطقه، زيربنائي و رفاهي امكانات
 روستايي صنايع گسترش و ايجاد بر مؤثر عوامل از را منطقه ميعمو فرهنگ وضعيت
 را چين دولتي و اونيتع روستايي، صنايع مختلف هايگروه وريبهره ايمطالعه در .انددانسته

   -1990 دوره طي كه دهدمي نشان مطالعه اين نتايح اند.داده قرار بررسي و نقد مورد
 بوده بيشتر دولتي و تعاوني به نسبت روستايي صنايع توليد هاينهاده وريبهره مقدار1978

 اياسطهو هاينهاده و سرمايه موجودي كار، نيروي وريبهره رشد متوسط كه طوريهب .است
  است بوده درصد16 ،8/5 ،2/2 با برابر ترتيب به بررسي موردة دور طي روستايي صنايع
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 به "مازندران استان روستايي صنايع اقتصادي بررسي" عنوان با ايمقاله در )1380( صادقي
 گرفته نتيجه و پرداخته توليد عوامل كل نيز و سرمايه و كار نيروي نهايي وريبهره ةمحاسب

 نساجي كاني، صنايع در كار نيروي نهايي وريبهره) 1373-1377( بررسي مورد ةدور رد كه
 وريبهره ميزان كه گرفته نتيجه ،همچنين است. بوده هابخش ساير از ترنيپاي استان فلزي و

 زير ساير به نسبت سلولزي و شيميايي صنايع در )كار نيروي و سرمايه( توليد عوامل كل
 داشته نزولي روند تقريباً و منفي آن رشد نرخ و بوده بيشتر استان ستاييرو صنايع هايبخش
 .است كرده استفاده توليد عوامل كل وريبهره ةمحاسب براي كندريك شاخص از ايشان .است

 از نفري 1020 نمونه يك روي بر زنان اشتغال ةدربار خود تحقيقات در )1370( ساروخاني
 زن، اشتغال مطلق موافق پژوهش مورد زنان از درصد 5/36 كه يافت دست نتيجه اين به زنان
 زنان از درصد 57 اند.بوده زنان اشتغال مشروط موافق درصد 3/32 و مطلق مخالف درصد 27

 داليل نيز درصد 40 اند.دانسته خانه به اقتصادي كمك را خود دليل زنان، اشتغال موافق
 .اندنموده مطرح را زن اشتغال و اجتماعي اعتبار رواني،

 شناسيروش
 پيمايش .است شده استفاده پيمايشي صورت به و توصيفي تحقيق روش از مقاله اين در

 وسيع مقياس در جمعيت يك عقايد و هاويژگي كشف جهت هزينهكم نسبتاً و سريع روشي
 .شودمي محسوب اجتماعي و رفتاري علوم در تحقيق هايروش ترينمتداول جزو و است

 نوع نظر از ،پيمايشي اطالعات آوريجمع ةشيو نظر از ،كاربردي هدف نظر از رحاض تحقيق
 صندوق عضو غير و عضو زنان را پژوهش آماري جامعة .است ارتباطي علي و توصيفي تحقيق

 نفر 120 بر مشتمل كردستان استان سنندج شهرستان در آرندان روستاي خرد اعتبارات
 .دهندمي تشكيل
 شده استفاده نامهپرسش و مصاحبه از تحقيق نياز مورد اطالعات به دستيابي منظوربه
 از آمده دستهب نتايج و تحقيق فرضيات ،هانگاشته ةپيشين ،اهداف اساس بر .است

 ،گيرياندازه ابزار روايي از اطمينان براي .گرديد تنظيم اينامهپرسش ،شدهانجام هايمصاحبه
 از برخي و اجتماعي مطالعات ةزمين در نظرصاحب اتيداس اختيار در شدهطراحي نامةپرسش

 اعمال آن در نياز مورد اصالحات و شد داده قرار استان كشاورزي بانك ةخبر كارشناسان
 از حاضر تحقيق در كه دارد وجود گوناگوني هايروش ،اعتماد قابليت ةمحاسب براي .گرديد

 .شد استفاده كرونباخ آلفا ضريب از ،دندبو ليكرت مقياس در و بسته صورتبه االتؤس كه آنجا
 كه شهري مستمند زنان از نفر 12 تعداد )كرونباخ α( نامهپرسش پايايي ضريب ةمحاسب براي

 گردند معرفي استان خميني امام امداد ةكميت طريق از بودند كرده استفاده خرد اعتبارات از
 .گرديد محاسبه هانامهپرسش اعتماد قابليت ،مربوطه هاينامهپرسش تكميل از پس و

 براي ضريب اين و شد انجام SPSS (Version 11( افزارنرم از استفاده با كرونباخ α ةمحاسب
 كرونباخ ضريب داراي كه الؤس 6 و آمد دستبه درصد 7001/0 نامهپرسش االتؤس كل

 بودن باال از اطمينان كسب و مذكور ضريب تعيين از پس .گرديدند حذف ،بودند پاييني
 شد. اقدام آنها تكميل به نسبت ،هانامهپرسش پايايي
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 تحقيق هاييافته
 خرد اعتبارات صندوق اعضا فردي ويژگي

 سن حسب بر صندوق اعضا هايويژگي 
 بيشترين سني، چهارگانه هايگروه در كه دهدمي نشان سن حسب بر صندوق ءاعضا بررسي
 و دهدمي نشان را اعضاء از درصد 47 كه باشدمي سال 30 تا 20 سني گروه به مربوط تعداد
 )1(جدول دهد.مي نشان را تعداد كمترين درصد 4 با سال 60 تا 40 سني گروه

 
 پاسخگويان سني توزيع .1 جدول
درصدفراواني سني گروه

 18 22سال 20 تا 15
 47 56سال 30 تا 20
 31 37سال 40 تا 30
 4 5سال 60 تا 40

 100 120 جمع
 تحقيق هاييافته خذ:أم

  اعضاء تحصيالت سطح
 درصد 95 حداقل 120 مجموع از كه دهدمي نشان پاسخگويان تحصيالت سطح بررسي
 تحصيالت سطح به مربوط فراواني بيشترين ،همچنين هستند. ابتداي سواد حداقل داراي

 است. درصد) 6/6( سوادبي افراد به مربوط فراواني كمترين و درصد) 8/36( متوسطه
 )2(جدول
 

 صندوق ءاعضا سواد سطح توزيع .2جدول

 

 
 

 
 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 

 

درصدفراوانيتحصيالت سطح
 6/6 8 سوادبي

 4/26 32 ابتدايي
 8/36 44 متوسطه
 20 24 دبيرستان
 10 12 دانشگاهي

 100 120 جمع
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 ييروستا توليدات وضعيت با مرتبط هايمؤلفه بر خرد اعتبارات ثيرأت
 اشتغال ايجاد روستايي زنان به خرد اعتبارات پرداخت اصلي اهداف از يكي اينكه به توجه با
 با مرتبط هايمؤلفه بر اعتبارات اين ثيرأت ،است روستايي زنان اشتغال وضعيت بهبود يا

  .گرفت قرار بررسي مورد زنان اشتغال وضعيت
 اعتبارات گرفته، قرار بررسي مورد هايلفهؤم ميان از دهدمي نشان آمده دستهب نتايج

 و 1/4 ميانگين با شاغل اعضاي توليدات افزايش ترتيب به را ثيرأت بيشترين شدهپرداخت خرد
 شد مشخص ،همچنين است. داشته 9/3 ميانگين با شاغل اعضاي شغلي ةتوسع به كمك

 ارتقاء و )3/1:ميانگين( جديد شغل افزايش بر را ثيرأت كمترين شدهپرداخت اعتبارات
 در يافته اين تفصيلي نتايج .است داشته )5/1ميانگين( توليدكننده يا شاغل افراد هايمهارت
 آمده دستهب ميانگين باالي دقت نيز آمده دستهب پايين cvميزان .است شده ارائه 3 جدول

 رتيبت به است داشته زيادي ثيرأت آنها در خرد اعتبارات كه بعدي عامل سه دهد.مي نشان را
 اعضاء توليدات وريبهره افزايش )،3/5 :ميانگين( اعضاء خانوار رفاه ميزان افزايش :از عبارتند

   . )1/3 :ميانگين( اعضاء توليدات كيفيت ارتقاء )،2/3 :ميانگين(
 

 روستايي صنايع توليدات و اشتغال وضعيت با مرتبط هايمؤلفه بر خرد اعتبارات ثيرأت .3جدول
هارتبه ينميانگ هامؤلفه معيار انحراف C.V

12/0 6/0 1/4 صندوق تشكيل از بعد توليدات افزايش
52/0 36/1 9/3 شاغل اعضاي شغلي ةتوسع به كمك

76/0 6/1 3/1 شغل فاقد اعضاي براي جديد شغل ايجاد
59/0 31/1 5/3 اعضاء خانوار رفاه ميزان افزايش
49/0 9/0 2/3 اعضاء توليدات وريبهره افزايش
48/0 88/0 1/3 اعضاء توليدات كيفيت ارتقاء

31/0 5/0 2/1 كنندهتوليد يا شاغل افراد هايمهارت ارتقاء
توليدكننده يا شاغل افراد هايآموزش سطح ارتقاء 8/1 64/0 49/0

 تحقيق هاييافته خذ:أم

  مستقل متغيرهاي و روستايي زنان صنايع توليدات افزايش بين ارتباط بررسي
 از )روستايي صنايع توليدات( اصلي متغير با كه متغيرهايي ،تحقيق كلي االتؤس به توجه اب

 4 جدول در كه تحصيالت ميزان ،سن :از عبارتند ،شوندمي تحليل همبستگي آزمون طريق
 داده نشان 4 جدول در كه طورهمان .است شده داده نشان همبستگي تحليل از حاصله نتايج
 روستايي زنان  صنايع توليدات يعني ،تحقيق اصلي متغير بين بستگيهم بررسي ،است شده

 تحصيالت ميزان ميان ةرابط بررسي مورد متغيرهاي بين از داد نشان مستقل متغيرهاي و
 قضاوت درصد 99 اطمينان با توانمي ،بنابراين .)1/0P( است دار معني 01/0 سطح در ،زنان
 خرد اعتبارات از كه زناني روستايي صنايع يداتتول ميزان و مذكور متغير بين كه نمود

 .دارد وجود داريمعني ةرابط ،بودند نموده استفاده
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 روستايي زنان توليدات افزايش و مستقل متغيرهاي بين آمده دستهب همبستگي ضرايب .4جدول
 داريمعني سطح همبستگي ضريب بررسي مورد مستقل متغير

 890/0 14/0 سن
 004/0** 0/573 تحصيالت ميزان

 تحقيق هاييافته خذ:أم

 گيرينتيجه و بحث
 است شاهدي )خرد اعتبارات سال( عنوانبه متحد ملل سازمان سوي از 2005 سال گذارينام
 اعتبارات اين از ،جهان سرتاسر در كه انساني هاميليون زندگي در خرد اعتبارات تأثير بر

 رغمعلي كه است واقعيت اين بيانگر ايران ستاهايرو در مالي تأمين سوابق .اندكرده استفاده
 قابل بخشي هنوز ،روستايي مناطق در تجاري هايبانك برخي و كشاورزي بانك فعاليت
 نهادهاي توسط كشاورزي بخش توليدكنندگان و روستائيان نياز مورد مالي منابع از توجهي
 مناسب چندان نه شرايطي با را روستائيان نياز مورد مالي منابع كه شودمي تأمين ميغيررس

 اعتباري و مالي منابع جمله از روستايي اعتباري هايصندوق .دهندمي قرار آنان اختيار در
 ميان در همياري و تعاون ،مشاركت ةروحي تقويت و حفظ ،ايجاد بر عالوه كه هستند

 امر در گذاريسرمايه و مالي نيازهاي رفع و اعضاء ضروري نيازهاي برآوردن در ،روستائيان
 و هاتوانايي كه اندداده نشان زنان ،ايران امروز ةجامع در .دارند ميمه نقش نيز توليد

 ةتوسع در مؤثري مشاركت توانندمي مناسب شرايط تحت و دارند فراواني ةبالقو هايقابليت
 دانش به بهتري دسترسي زنان اخير هايدهه در كه آنجايي از .باشند داشته كشور اقتصادي

 اين در آنها هايآگاهي و داوطلبانه مشاركت ،اندداشته اقتصادي هايعرصه در فني اطالعات و
 هايفعاليت در روستايي زنان مشاركت بهبود و افزايش ،رواين از .است يافته افزايش هازمينه

 هايسازمان از بسياري اهداف ترينعمده از روستايي صنايع توليدات جمله از ،اقتصادي
 هاييطرح ةارائ قالب در كشاورزي جهاد وزارت زنان امور و مشاركت دفتر جمله از دولتي
 .است روستايي زنان خرد اعتبارات صندوق طرح چون

 ايعنص توليدات ةزمين در شدهپرداخت خرد اعتبارات ثيرأت ةزمين در آمده دستهب نتايج
 ءاعضا توليدات افزايش و صيالتتح سطح بين داريمعني ارتباط كه دهدمي نشان روستايي

 دريافت زنان قبلي شغل تثبيت ةزمين در را ثيرأت بيشترين اعتبارات ،همچنين دارد. وجود
 كه است اين آن دليل و است داشته صندوق تشكيل از بعد توليدات افزايش و وام ةكنند
 اين و است تهنداش را جديد شغل يك ايجاد ةهزين تكافوي عنوان هيچبه پرداختي وام مقدار

 نبوده برخوردار چنداني موفقيت از گروهي و فردي صورتهب جديد مشاغل ايجاد در اعتبارات
 .است

 هايافته به توجه با كه است افراد هايمهارت ارتقاء ةزمين در تحقيق هاييافته ديگر
 هايتمهار عضو افراد ،الزم هايآموزش بودن كم يا عدم دليلبه نيز زمينه اين در تحقيق

 .اندنكرده كسب را اعتبارات از استفاه چگونگي ةزمين در را الزم
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 پيشنهادات

 بيشتر چه هر و خرد اعتبارات نمودن هدفمند منظوربه تحقيق ةآمد دستهب يجنتا به توجه با
  :باشد راهگشا تواندمي زير پيشنهادات به توجه اعتبارات اين شدن واقع ثرؤم
 افراد اين اشتغال عدم بيانگر كه روستايي زنان اشتغال ةزمين در دهآم دستهب نتايج به توجه �

 هايزمينه آموزش هدف با مالي پشتيباني با همراه آموزشي هايدوره شودمي پيشنهاد است؛
  .گردد ارائه هستند؛ جامعه گروه ترينمحروم كه جامعه افراد از گروه اين براي اشتغال

 نهادها و هاسازمان ديگر از ميغيررس و ميرس مالي يهاحمايت جذب با شودمي پيشنهاد �
 برداشت. گام ييروستا صنايع توليدات و اشتغال افزايش ةزمين در

 اين به اعتبار اعطاي قالب در را روستايي ةتوسع به كمك هرگونه تواندمي دولت �
 .نمايد عملي هاصندوق

 حجم نظر از روستايي صنايع يهافعاليت براي روستاييان مالي نيازهاي شودمي پيشنهاد �
 و بررسي مورد كشاورزي اقتصاد و ريزيبرنامه هايپژوهش ةسسؤم توسط ماهيت و

 .شوند تبيين و گرفته قرار دقيق ةمطالع

 منابع 
 زنـدانيان  اشـتغال  ايجاد و سازيتوانمند در خرد اعتبارات نقش ،1385 ع. ايماني، و م. ازكيا،

 ةتوسـع  خـرد  اعتبـارات  سـمينار  مقـاالت  مجموعـه  .كشـاورزي  بانـك  ةتجرب شده: آزاد
 كشاورزي. بانك اقتصادي تحقيقات مركز تهران فقرزدايي، و روستايي
 دنيـاي  ةروزنامـ  فقر، با يونس مبارزه روش صفر، ةبهر نرخ با صندوقي ،1385 ج. خيرخواهان،
 32 حه:فص ،1107ةشمار اقتصاد،

 مـوردي  ة(مطالعـ  زنـان  سـازي توانمنـد  بر دهيوام خرده هايشبكه نقش ،1386 م. رحماني،
 و ادبيـات  ةدانشـكد  اصفهان، دانشگاه ارشد، كارشناسي ةنامپايان بم). رود پشت روستاي

 انساني. علوم
 نشهرسـتا  روستايي زنان مشاركت رب ثرؤم عوامل و انگيزه برسي .1388 س. دوست، شهريار

 بيرجند.  واحد مياسال آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسي ةنامپايان زابل.
 تهـران،  اسـتان  شرق روستاي باريتاع هايصندوق تشكيل يابيزمينه ،1384 ش. فريماني،  

          . 48-54 حه:فص  ،50ةشمار  ،5جلد كشاورزي، اقتصاد ةمجل
 زنـان  خـرد  اعتبـاري  هايصندوق عملكرد بر ثيرگذارأت هايلفهؤم ينيتب .1387 ف. كوشكي،

 ارشـد،  كارشناسـي  ةنامـ پايـان  كرمانشاه، استان روستايي ةسعتو در آن نقش و روستايي
 تهران. دانشگاه يزكشاور ةتوسع و اقتصاد ةدانشكد طبيعي، منابع و كشاورزي پرديس

 .سروش تهران: خانواده، شناسيجامعه بر ايمقدمه .)1370( باقر ساروخاني،
 ةدور ةنامـ پايان ،»فرزندان شدن اجتماعي بر زنان اشتغال ثيرأت« .)1376( سادات مينو نوفل،

 طباطبايي عالمه دانشگاه ارشد، كارشناسي
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 زنان اشتغال ةتوسع بر روستاها در آموزشي هاي ثيركارگاهأت
 رشت) شهرستان موردي ة(نمون روستايي

 1مسئول) حسيني(نوبسنده پيمان
 2خورشيدي جليل محمد

 3معتمد محمدكريم
 4مرادي بابك

  چكيده
 محورهاي از يكي عنوان به توانندمي كنند،مي ايفا خانواده در كه نقشي به توجه با زنان

 و هادولت امروزه بايستمي كه مسائلي از يكي  .شوند محسوب توسعه و پيشرفت صليا
 توسعه دركشورهاي خصوصهب روستايي ةتوسع بحث ،نمايند توجه بدان دنيا هايحكومت

 آموزشي هايكارگاه مناطق، اين مردم زندگي كيفي سطح ءارتقا براي ايران در است. نيافته
 ،حاضر پژوهش كلي هدف است. شده تشكيل روستايي انزن اشتغال جهت روستاها در

 اين آماري ةجامع بود. رشت شهرستان روستاهايي در آموزشي هايكارگاه ثيراتأت بررسي
 با نمونه حجم و اندداده تشكيل گيالن استان در رشت شهرستان روستايي زنان را پژوهش
 هاداده گردآوري بزارا شد. مشخص نفر 120معادل مورگان كرسجي فرمول از استفاده
 7001/0 كرونباخ آلفاي ضريب طريق از نامهپرسش اعتبار ،همچنين و بود نامهپرسش
 تفاوت تحقيق هاييافته اساس بر است. بوده قبول قابل آماري بعد از كه شد برآورد

 وجود پاسخگويان در آموزشي هايكارگاه تشكيل از پس و قبل مهارت بين معناداري
 دارمعني اختالف تحصيالت، سطح حسب بر روستايي زنان دانش تغيير  وصخص در داشت.

 اينكه به توجه با .دارد وجود تحصيلي گوناگون سطوح در روستايي زنان دانش تغيير بين
 %85 پاسخ به توجه با اما است، اشتغال ايجاد جهت هاييآموزش ةارائ  هاكارگاه اين هدف
  ةزمين در گذاريسرمايه در روستاييان توانايي عدم و يكاف اعتبارات نبود دهندگان،پاسخ

 هايشركت و روستايي اعتبارات صندوق ايجاد كه بود روستايان معضالت از يكي ،اشتغال
 گردد.مي پيشنهاد شهرستان اين روستاهاي در روستايي تعاوني
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  مقدمه

 هاينگاشته بر مروري و نيست پوشيده كسهيچ بر روستايي و كشاورزي ةتوسع در زنان نقش
 و كشاورزي ةتوسع در را زنان نقش كه مطالعاتي انفجار بر است شاهدي زمينه اين در موجود

 روستايي، ةتوسع عوامل ترينمهم از كيي ).Okly, 1991( كند.مي بررسي روستايي
 مديريت در زنان ةيافتتوسعه عملكرد شامل كه باشدمي روستايي زنان توانمندسازي

 دولت هايسياست راستاي در است. جامعه و خانواده محيط در ءاجرا و گيريتصميم
 طريق از كشور اقتصادي بهبود اهميت به بنا ايحرفه و فني سازمان ،ايران مياسال جمهوري

 اجتماعي عدالت به رسيدن همچنين و روستايي مناطق در تاييروس صنايع توليدات افزايش
 كه امروزه .است نموده ايجاد را روستاها در آموزشي يهاكارگاه ،فقر كاهش و اشتغال ايجاد با

 د ،بيستم قرن دوم ةنيم در كشاورزي علوم انگيزحيرت و تصاعدي ،ناگهاني يهاپيشرفت
 را انساني و مادي منابع از بهينه وريبهره و يدارپا ةتوسع ةانديش مانند ميعل يهايدگاه
 عنصر تريناساسي عنوان به روستايي ةخانواد اقتصاد بيشتر هرچه ارتقاي و است كرده مطرح

 آموزش اهميت ،بنابراين .رودمي شماربه روستايي ةتوسع نوعاً و كشاورزي بخش ةتوسع در
 در پيشرفت هرگونه كه روستايي زنان ويژههب ،انساني منابع از مطلوب منديبهره منظورهب

 روستايي زنان .شودمي آشكار پيش از بيش ،است پذيرامكان آنان دست به كشاورزي بخش
 كنندگانتبديل و توليدكنندگان آنان .هستند جامعه اقتصادي نظام در توليد ثرؤم عوامل

 خود يهاخانواده داخلي مديران چنينهم و بوده اقتصادي نظام در كشاورزي محصوالت
 افزايش جهت در روستايي زنان آموزش براي الزم هاي فرصت ايجاد ،بنابراين ؛باشندمي

 ةتوسع فرآيند در بنياني يهااقدام جمله از ،آنان فني و ميعل معلومات و هاداده سطح
 ،روستايي ةتوسع فرايند در زنان مهم نقش به توجه با  ).1378( نيا حسيني است روستايي

 ةتوسع در و بوده زياد بسيار اهميت داراي دستي صنايع زمينة در ويژههب زنان آموزش مرا
 .دارد ثريؤم نقش جامعه محروم و روستايي اقشار زندگي سطح بهبود و كشور اقتصادي

 سنجش و ارزيابي مورد همواره اقتصادي ةتوسع يهالفهؤم از يكي عنوانبه زنان اشتغال
 كشورهاي ميان رقابت .كشورهاست ةدورنگران هايريزيبرنامه از قالبي و گيردمي قرار

 مياسال جمهوري و گيردمي هدف را زنان اشتغال ةتوسع گوناگون، يهازمينه در خاورميانه
 ).2009( كند. فتح را ايتوسعه اهداف ةقل باالترين 1404 افق در كه است صدد در ايران

Pishgahifar  فني يهاآموزش كشاورزي جهاد سازمان زنان امور واحد راستا، اين در 
 كسب روستايي، خانوارهاي اقتصادي نياز رفع زايي،اشتغال اهداف با را ميرس غير ايحرفه
 فراغت اوقات پرنمودن و دستي صنايع آموزش روستايي، خانوار اقتصاد بهبود جهت درآمد
 جهت الزم يهات مهار ايجاد  هاآموزش اين هدف كند.مي برگزار روستايي دختران و زنان

 7 حدود و بوده بلندمدت ياحرفه فني يهاآموزش .است بيكاري معضل رفع و اشتغال ايجاد
 آموزش يهادوره از برخي گردد.مي صادر گواهينامه دوره، پايان از پس و باشدمي روز 60 تا

 ...و بافيسجاده زييني،ت تابلوهاي دوزي،توپ بافي،گيوه قاليبافي، آموزش شامل ايحرفه فني
 باشد.مي

 روستايي دختران براي مناسب و مطلوب يهاآموزش انواع بررسي به )1376( محبوبي
 پذيرامكان و عملي هايآموزش يهازمينه ترينمهم ،وي مطالعات طبق بر است. پرداخته
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 لي،تبدي صنايع دستي، صنايع دامداري، باغباني، زراعت، شامل روستايي دختران براي

 يهاآموزش فرهنگي، يهاآموزش ديني، يهاآموزش سوادآموزي، عمومي، يهاآموزش
 محيط حفظ خانواده، تنظيم و بهداشت تغذيه، كودكياري، آموزش اجتماعي،-اقتصادي

 نظري و كلزايي كوهساريان، باشد.مي سياسي يهاآموزش و طبيعي منابع حفظ زيست،
 روستايي جوان دختران براي مناسب و طلوبم يهاآموزش انواع بررسي به )1376(

 هاآموزش مطالعه اين در .است شده انجام گنبد و گرگان منطقة در مطالعه اين .اندپرداخته
 اين در فرضياتي .اندشده بنديتقسيم آزاد و ميرس ،غيررسمي ،اتفاقي آموزشي چهارنوع به

 ،آموزش نحوة با روستايي ختراند سواد و سن رابطة مثالً .است شده گرفته نظر در تحقيق
 مورد … و آموزش موضوع ،آموزش مختلف طرق ،آگاهي بر شدهارائه يهاآموزش تأثير ميزان

 مطالعه اين در اند.شده بررسي افزارنرم از استفاده با و است گرفته SPSS روابط قرار بررسي
 اكثر كه است ستا داده نشان نتايج. است گرديده استفاده پيرسون همبستگي ضريب از

 مسائل دامپروري، كشاورزي، ةزمين در آموزش فراگيري به بيشتري گرايش روستايي دختران
 را گروهي ةطرف دو آموزش آموزش، شيوة لحاظ از .دارند داريخانه و فرهنگي اجتماعي،

 بررسي به )1369( معروفي .باشد عملي و تئوري آموزش اجراء است بهتر و دارند دوست
 توسعة و رشد در آموزش وي باور به .است پرداخته هاحل راه و موانع درايران ستاهارو ةتوسع

 فتنركارگهب و كار ابزار به بخشيدن كمال معناي به فقط آموزش .دارد كليدي نقش روستاها
 ايحرفه آموزش بلكه ،باشدمين جديد كودهاي از استفاده و كشاورزي جديد تجهيزات
 كارهب و كشف و كار ةعاقالن دادن سازمان ،مروجان و كشاورزي اورانمش ةشبك ايجاد ،دهقانان

 .شودمي شامل نيز را توليد قدرت افزايش هايروش بستن
 و درآمد افزايش اشتغال، ايجاد فقر، كاهش جهت راهي زنان به دستي صنايع آموزش

 ،لذا .است تاييروس پايدار ةتوسع و توليدات افزايش جهت درميگا و بوده زنان توانمندسازي
 روستاهاي زنان ميغيررس ايحرفه فني يهاآموزش ارزشيابي ،پژوهش اين از هدف

 اين اهداف به توجه با 1390 تا 1387يهاسال طول در گيالن استان در رشت شهرستان
 مصاحبه و اجراشده يهاطرح ةمطالع ةوسيل به هابرنامه اين اهداف به دستيابي .بود هاآموزش

 آموزش كارشناس و زنان امور كارشناس جمله از كشاورزي جهاد ترويج اسانكارشن با
ي هاسال طول در برگزارشده ايحرفه فني آموزش يهادوره هدف .گرفت انجام نآ روستايي

 :باشدمي زير موردهاي شامل 1390 تا 1387
 ،دستي صنايعة زمين در روستايي زنان دانش افزايش  �
 .روستايي زنان يكاريب معضل رفع و زايياشتغال  �

 :گرددمي مطرح راستا اين در زير پژوهش هايپرسش شده، عنوان اهداف به توجه با
 دارد؟ وجود تحصيالت سطح حسب بر روستايي زنان دانش تغيير بين معناداري تفاوت ياآ .1
 در شركت از پس روستايي زنان پيشين و كنوني دانش بين داريامعن تفاوت آيا .2

 دارد؟ وجود ايحرفه فني آموزشي يهادوره
 كدامند؟ دستي صنايعة زمين در روستايي زنان اشتغال مشكالت .3
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 پژوهش روش

 گردآوري لحاظ از و كاربردي پژوهش هدف، نظر از ،كمي پژوهش ماهيت، نظر از پژوهش ينا
 روستاهاي زنان را پژوهش آماري ةجامع است. پيمايشي – توصيفي پژوهش نوع از هاداده

 مورگان و كرسجي جدول از استفاده با نمونه حجم .دادندمي تشكيل رشت شهرستان
 (Krejcie and Morgan,1980) اي،مرحله چند گيرينمونه روش با كه شد برآورد نفر120
 .گرديد تنظيم خشب 4 در كه بود نامهپرسش ،هاداده گردآوري ابزار .گرفت انجام گيرينمونه
 ييهاپرسش شامل دوم بخش .بود پاسخگويان شخصي يهاويژگي با رابطه در نخست  بخش
 ةزمين در را روستايي زنان كه بود ميغيررس ايحرفه فني آموزش يهادوره ارزشيابي براي

 بخش داد.مي قرار سنجش مورد آموزشي هايكالس برگزاري از پس و پيش دستي، صنايع
 ،آموزشي يهادوره در ركتش براي روستايي زنان مشكالت ةزمين در هاييپرسش شامل ،سوم

 دستي صنايع ةزمين در زنان اشتغال مشكالت ةزمين در هاييپرسش شامل چهارم بخش و
 هيئت اعضاي شامل متخصصين پانل ةوسيل به نامهپرسش 2 محتوايي و 1 ظاهري روايي .بود
 پايايي تعيين جهت .شد ييدأت كشاورزي جهاد ترويج كارشناسان و كشاورزي ترويج ميعل

 71 حدود هاپاسخ همبستگي ضريب كه گرديد استفاده مجدد آزمون روش از نامهپرسش
 آمارهاي از و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد و ييدأت مورد آزمون پايايي و بوده درصد

 مانند t و تجزيه و همبسته يهاگروه براي افزارنرم از استفاده با هاداده .شد spss توصيفي
 استفاده طرفهيك واريانس تحليل آزمون استنباطي آمار و معيار انحراف ،فراواني ،درصد
 .گرديد

 تحقيق يهايافته
  هاكارگاه در كنندهشركت ءاعضا فردي ويژگي
 سن حسببر  ءاعضا يهاويژگي
 چهارگانه يهاگروه در كه دهدمي نشان سن حسب بر كارگاها در كنندگانشركت بررسي
 را اعضاء از درصد 47 كه باشدمي سال 30 تا 20سني گروه به مربوط تعداد بيشترين سني،
 )1(جدول دهد.مي نشان را تعداد كمترين درصد 4 با سال 60تا 40سني گروه دهد.مي نشان

 
 پاسخگويان سني توزيع .1 جدول
درصدفراواني سني گروه

 18 22سال 20 تا 15
 47 56سال 30 تا 20
 31 37سال 40 تا 30
 4 5سال 60 تا 40

 100 120 جمع
 تحقيق يهايافته خذ:أم
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 اعضاء تحصيالت سطح
 درصد 95 حداقلنفر،  120مجموع از كه دهدمي نشان پاسخگويان تحصيالت سطح بررسي
 تحصيالت سطح به مربوط فراواني بيشترين ،همچنين هستند. ابتداي سواد حداقل داراي

 است. درصد) 6/6( سوادبي افراد به مربوط فراواني كمترين و درصد) 8/36( متوسطه
 )2(جدول

 صندوق اعضا سواد سطح توزيع .2جدول
درصدفراوانيتحصيالت سطح

 6/6 8 سوادبي
 4/26 32 ابتدايي
 8/36 44 متوسطه
 20 24 دبيرستان
 10 12 دانشگاهي

 100 120 جمع
 تحقيق يهايافته مأخذ:

 
 بر روستايي زنان دانش تغيير بين معنادار تفاوتي آيا ايا كه تحقيق الؤس اين جواب در
 سويه يك واريانس تحليل و تجزيه نتايج ،3جدول در دارد؟ وجود تحصيالت سطح حسب
 شده داده نشان تحصيالت حسب بر روستايي زنان دانش تغيير ميانگين ةمقايس به مربوط

 در روستايي انزن دانش تغيير بين معنادار اختالفي درصد، 5 از كمتر خطاي سطح در .است
 .دارد وجود گوناگون تحصيلي سطوح

 
 تحصيالت حسب بر روستايي زنان دانش تغيير بين تفاوت واريانس تحليل .3 جدول

 f Sigمربعات ميانگينآزادية درجمربعات مجموع 
 65/145 3 253/452گروهي بين

2/410/031  27/2 119 290/154گروهي درون
  122 470/142 كل

 تحقيق يهايافته ذ:خأم
 

 روستايي زنان كنوني و پيشين دانش بين دارمعني تفاوتي آيا كه بعدي پرسش جواب در
 داريمعني بررسي منظورهب دارد؟ وجود ايحرفه فني آموزشي هايدوره در شركت از پس

 براي t زمونآ از روستايي صنايعة زمين در روستايي زنان پيشين و كنوني دانش بين تفاوت
 است. شده داده نشان 4جدول در آمده دستهب است.نتايج شده گرفته بهره همبسته گروهاي

 دستي صنايع ةزمين در روستايي زنان كنوني و پيشين دانش ميانگين .4 جدول
داري معني سطح tمعيار انحرافميانگينفراواني
120 331/1 654/0 254/8000/0 

 تحقيق يهايافته خذ:أم
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 دانش بين درصد،99 احتمال با كه است آن از حاكي4 جدول از آمده دستهب يهايافته 
 دانش بنابراين، .دارد وجود معنادار تفاوتي روستايي صنايعة زمين در زنان پيشين و كنون
 .است يافته افزايش آموزشي هايدوره برگزاري از پس روستايي صنايعة زمين در زنان
 دستي صنايعة زمين در روستايي زنان الاشتغ مشكالت  كه آخر پرسش جواب در 

 ترتيب به دستي صنايعة زمين در روستايي زنان اشتغال مشكالت 7 جدول اساس بر كدامند؟
 سطح در اقتصادي يهافعاليت نبودن سودمند مالي، منابع و امكانات كمبود شامل اولويت

 باشد.مي توليدات فروش و اوليه مواد خريد بازارهاي به دسترسي نداشتن و خرد
 

 دستي صنايع زمينهي در روستايي زنان اشتغال مشكالت. 5 جدول
معيار انحرافميانگين زايياشتغال مشكالت

 420/456/0 مالي منابع و امكانات كمبود
 97/384/0 خرد سطح در اقتصادي يهافعاليت نبودن سودمند

 851/374/0تتوليدا فروش و اوليه مواد خريد بازارهاي به دسترسي نداشتن
 تحقيق يهايافته خذ:أم

 گيرينتيجه و بحث
 متوسطه تحصيالت داراي زنان از درصد 70 به نزديك كه ديديم توصيفي يهايافته نتايج در
 زنان يادگيري كيفيت بهبود جهت سوادآموزي يهاكالس برگزاري ،لذا .هستند پايين به

 ،1997( )،1390،سليماني( العاتمط نتايج با نتيجه اين .است ضروري امري روستايي
Rajika،( )دانش بين داريمعني تفاوتي ،هايافته اساس بر .باشدمي همسو )1380 ،شمهابني 

 دانش ،بنابراين .دارد وجود روستايي صنايع ةزمين در روستايي زنان پيشين دانش و كنوني
 اين و است يافته يشافزا آموزشي هايدوره برگزاري از پس روستايي صنايع ةزمين در زنان

 اين از ،همچنين .است بوده ايحرفه فني آموزش هايبرنامه اثربخشي از حاكي نيز مسئله
 نيازهاي با ذكرشده آموزشي يهادوره محتواي چون كه نمود استنباط چنين توانمي يافته

 انگيزه با آنان ،لذا .است بوده متناسب گيالن استان در رشت شهرستان روستاهاي زنان واقعي
 برگزاري از پس روستايي صنايع ةزمين در آنان دانش و اندنموده شركت هادوره اين در

 در شركت براي روستايي زنان مشكالت ةزمين در .است يافته افزايش آموزشي يهادوره
 بيشتر آموزشي يهابرنامه كه دادند نشان هايافته ،غيررسمي ايحرفه فني آموزش يهابرنامه
 آمدن پايين موجب مسئله اين كه شودمي طراحي زنان يهانياز به توجه نبدو اوقات

 رفتن هدر و آموزشي يهادوره در شركت براي روستايي زنان رغبتيبي ،هابرنامه اثربخشي
 واقعي نيازهاي به بردنپي براي آموزشي نيازسنجي انجام ،لذا .شودمي ملي يهاسرمايه

 آموزشي دقيق نيازسنجي انجام كه داشت توجه بايد .ستا ناپذيراجتناب امري فراگيران
 به توجه با .باشد اثربخش آموزشي ةبرنام يك اجراي و ريزيطرح براي اصلي بنيان تواندمي

 و زنان ةسوي دو ارتباط ،روستايي زنان با مروج زبانيهم عدم ،موارد از بسياري در هايافته
 شودمي پيشنهاد ،لذا .كاهدمي آموزشي يهارنامهب اثربخشي از و نموده مختل را آموزشگران

 مددكاران از نيز و گرفته صورت تربيش دقتي با آموزشگران انتخاب ،مشكل اين رفع جهت
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 آموزشي يهارابط عنوان به ،دارند آشنايي محلي زبان به و بوده منطقهميبو كه ترويجي
 زنان از كه شودمي پيشنهاد ،روستايي زنان آموزش با رابطه در ،همچنين .شود استفاده
 هلأمت درصد )82( پاسخگويان بيشتر كه اين به توجه با .شود استفاده روستايي گرتسهيل

 برگزاري ، داشتند آموزشي يهادوره برگزاري زمان در را كودكان از نگهداري مشكل و بودند
 يهايافته به توجه با شودمي پيشنهاد هادوره اين برگزاري با همزمان مهدكودك يهاكالس

 از مردان ،روستايي جوامع بر حاكم مردساالري فرهنگ دليل به ،پژوهش از آمده دستهب
 جلوگيري آموزشي يهادوره در شركت جمله از ،اجتماعي يهافعاليت در زنان مشاركت

 روستايي مردان با نشست برگزاري راه از روستايي جوامع در سازيفرهنگ ،بنابراين .كنندمي
 معضل اين رفع در تواندمي مردان و زنان حقوق برابري ارزش تقويت راستاي در سخنراني و

 اين در كه باشدمي همسو بودجه و برنامه سازمان نتايج با نتيجه اين .شود واقع مفيد
 حقوق تساوي برقراري ضرورت و روستايي جوامع بر حاكم مردساالري فرهنگ به مطالعات

 هايبرنامه برگزاري زمان بودن نامناسب ،هايافته اساس بر .است هشد كيدأت مردان و زنان
 ،لذا . بود آموزشي يهابرنامه در شركت براي روستايي زنان مشكالت از ديگر يكي ،آموزشي

 روستاييان كار و كشت فصل با همزمان ،آموزشي هايدوره برگزاري زمان كه گرددمي توصيه
 منابع و امكانات كمبود به توجه با كه داد نشان پژوهش از آمده دستهب يهايافته .نباشد
 اوليه مواد خريد بازارهاي به دسترسي عدم و خرد سطح در توليد اقتصادي ةصرف عدم ،مالي

 محدود روستايي مناطق در دستي صنايع ةزمين در زنان اشتغال امكان ،توليدات فروش و
 در .شود توجه نيز زايياشتغال جنبي يهاليتفعا به بايد ،آموزش بر افزون ،بنابراين. باشدمي
 از كه شودمي زنان براي پايگاهي ايجاد موجب روستايي زنان هاي تعاوني تشكيل ،راستا اين
 موجب تعاوني هايشركت .نمايند آگاه خود مشكالت و نيازها از را مسئوالن توانندمي آن راه

 ضمن و شده توليدات كيفيت و كميت زايشاف و روستايي زنان يهاتوانايي از بهتري ةاستفاد
 ةتوسع موجب ،آنان يهانيازمندي رفع به كمك و روستايي زنان به بهرهكم يهاوام دادن

 .شودمي پايدار ةتوسع ،نهايت در و روستا اقتصادي

 منابع
 و هـا خواسـت  و هاگرايش برخي شناخت منظور به بررسي«  ).1376( برادران،م ،.ع حيدري،

 سـمينار  مقـاالت  مجموعـه  »روسـتايي  دختـران  نيـاز  مـورد  آموزشـي  هـاي ينهزم تعيين
 .كردستان اجتماعي، هايمشاركت در روستايي جوان دختران تواناسازي

 ، »روسـتايي  زنـان  آمـوزش  بـر  مـؤثر  دموگرافيـك  عوامـل  بررسي). « 1378( نيا،غ حسيني
 .225 جهاد، ميعل ةماهنام

 مناسـب  و مطلـوب  يهـا آموزش انواع برسي" )1376( .نظري،ن ،.كلزايي،ص.كوهساريان،ك
 جـوان  دختـران  سـازي ناتوا سـمينار  مقـاالت  مجموعـه  ،"روسـتايي  جـوان  دختـران  براي

 280-246 :كردستان اجتماعي، هايمشاركت در روستايي
» روسـتايي  دختـران  براي مناسب و مطلوب هايآموزش انواع بررسي«  .)1376(، محبوبي،م

-اجتمـاعي  هـاي مشـاركت  در روستايي جوان دختران تواناسازي سمينار مقاالت مجموعة
 .148-128كردستان
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 در مـردان  و زنـان  كـار  نيـروي  دستمزدهاي و وريبهره اقتصادي تحليل ).1378( ميرزائي،م
 شيراز دانشگاه ارشد كارشناسي ةنامپايان كرمان) استان موردي ةمطالع( "كشاورزي بخش
 زيتـون،  ةمجلـ » كشـاورزي  ةعرصـ  در زنـان  ةشـد فراموش يهاتالش. « )1369( پ معروفي،

)94:( 6-8.   
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موزش آدر سازمان  موزآعنوان كارهروي زنان متأهل بهاي پيشچالش
 اشتغال آنانبراي  هاي الزممهارت لزوم كسب اي وحرفه فني و

 اي كرمانشاه)حرفه موردي: زنان متأهل كارآموز در مركز آموزش فني و ة(مطالع 
 سهيال شادفر1

 چكيده 
هاي اجتماعي زنان در فعاليتبه رشد مشاركت  رو در اين مقاله ضمن بررسي روند

 موزش فني وآ مراكز ان درآنحضور  توان بهن جمله ميآ زهاي اخير كه ادر دهه
به ، ال اشاره كردتغهاي اشزمينهعنوان يكي از پيشهاي براي كسب مهارت بحرفه

لزوم كسب  ميزان عالقمندي و، نقش محوري زن در خانواده، فرهنگ بومي ثيراتأت
ن شده است آ سعي بر و شودمي براي ورود به بازاركار پرداخته نانآمهارت توسط 

ماري كه آ ةعنوان نمونهزن متأهل ب100روي  بر انجام گرفتهيك بررسي اجمالي  در
در  اي استان كرمانشاه هستندحرفه ش فني وزموآكسب مهارت در مركز  ول بهغمش

 همدآعمل هبررسي ب پس از .گيرند رقرا و ارزيابي سنجششده مورد بيان هايزمينه
در خانواده و نيز به  خودي يهاوليتئبه مس نهاآن داشت كه اكثريت آها نشان از يافته

ي يهاتعارض مشكالت و ،در مقابل باورهاي نادرست اجتماعي و و هافرهنگ بعضي
ان آنموز براي آعنوان كارهاي بحرفه موزش فني وآنظام  در كه بعضي مقررات موجود

در اين مقاله سعي شده است كه با توجه به   ،ين. همچناندكند اشاره داشتهد ميايجا
 هاي اجتماعي خارج ازفعاليت زنان متأهل در شده براي ذكر ةكنندمحدود شرايط

ود به بازار كار به بررسي رو براي انآنعالقمندي  وزي وآملزوم مهارت خصوصاً، خانه
اين مراكز براي فراهم نمودن  بر حاكممقررات  ي جهت ايجاد تغييراتي دريراهكارها

نان به بازاركار آ تسهيل ورود هاي الزم وموزشآنان از آ ةاستفاد براي مساعد شرايط
 پرداخته شود.

 
: زنان متأهل، كسب مهارت، اشتغال، مقررات آموزشي، شرايط يكليد واژگان
 كننده.محدود

 
 

                                                                                                                
 Email:S_shaadfar@yahoo.com                                      خواهران، 3ةالتدريس، مركز شمار. مربي حق1
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 مقدمه
 وجودهتوجه به تغييرات ب با گذشته و آميز به زن دريضنگاه تبع گذشت ساليان متمادي از با

ايران كه در طي ساليان  ةسياسي جامع اجتماعي و هاي مختلف فرهنگي،عرصه آمده در
باورهاي  و الگوها بسياري از .وقوع پيوسته استهانقالب شكوهمند اسالمي ب از بعد گذشته و

را  نتوانسته خود ،ر جامعه وجود دارداجتماع كه د نگاه سنتي به نقش زنان در نادرست و
 ةجامع هنوز هم در نگرش كليدي به نقش زن وفق دهد، و اين باورها تغيير طور كامل باهب

عنوان يكي از هباالخص زنان متأهل براي برخورداري از امكانات آموزشي ب امروز زنان و
 هستند كه از روهنعي روبموا مشكالت و هاي الزم براي ورود آنان به بازار كار بارطشپيش

عنوان هزن ب خانواده و آورعنوان نانغلط اجتماعي مرد به توان به باورترين آنها ميشاخص
 همچنين عدم آزادي الزم و و كندمي بيشتر در خانه معنا پيدا وليت اوئفردي كه مس

 ،همچنين .ردهاي الزم و... اشاره كآموزش روي آنان براي برخورداري ازهاي پيشمحدوديت
كمتر به لزوم ايجاد تسهيالتي براي  ،نهادهاي آموزشي مخصوصاً ادارات و ،سوي ديگر از

 نقش محوري زن در خانواده و تطابق آن با اشتغال زنان و امكانات آموزشي و آسان از ةاستفاد
برخي ساختارهاي  بر هاي مردساالرفرهنگ ةسلط اند.دوش وي پرداخته هاي بروليتئمس
 اشتغال آنان و ةزمين هاي جنسيتي درنابرابري ايران به محدود شدن زنان و ةعجام

 با اي  نيزحرفه در نظام آموزش فني و هاي آموزشي دامن زده است.نان از دورهآبرخورداري 
پرورش الگوبرداري  توجه به ساختارهاي آموزشي موجود در آن كه به نوعي از نظام آموزش و

ممكن رسانده  زنان متأهل را از امكانات آموزشي به كمترين حد ةاداستف عمالً ،شده است
 مداوم از صورت روزانه وهآموزان بپرورش دانش آنجايي كه در نظام آموزش و از .است

آموزان طراحي اساس فراغت بال دانش البته اين ساختار بر و برندميهاي الزم بهرهآموزش
هاي هدف آن بيشتر اي كه گروهحرفه آموزشي فني وشده است كه اين الگوبرداري با نظام 

باعث تضاد ، دنباشمي هاي جوياي كار و...ديپلمه و تحصيالن دانشگاهيالفارغ دانشجويان،
تعامل  عنوان بخشي از اين زيرمجموعه درهب جمله زنان متأهل نيز از گرديده است و زنان و

هاي آنان دچار نوعي تعارض وليتئساير مسهاي آموزشي و ارتباطي بين برخورداري از مهارت
احسن گرديده است. كه اين تعارض  خانوادگي آنها به نحو هاي اجتماعي ودر ايفاي نقش

اي حرفه هاي فني وصحيحي از آموزش ةهاي هدف به نحوبسياري از گروه ةباعث عدم استفاد
لحاظ نرخ  يتي ازهاي جنسنابرابري پيامد آن كاهش تقاضاي نيروي انساني متخصص، و

پرسش اصلي در اين مقاله  نرخ بيكاري و...گرديده است. نسبت اشتغال، مشاركت، فعاليت و
عدم  اي در ايران وحرفه هاي فني وگذشت ساليان متمادي از اجراي آموزش ست كه باا اين

اير زمان آن نرسيده است كه اين سازمان نيز مانند س آيا ،تطابق برخي قوانين موجود در آن
 نظام ةعرص پرورش دست به ايجاد تغييراتي در مانند آموزش و ،هاي آموزشيسازمان

نظرگرفتن تمام  در هاي مبتني برحركت به سمت آموزش تا با آموزشي خود بزند،
شكوفايي استعدادهاي  و رشد سازهاي هدف كه زمينههاي گروهخواست ها ومحدوديت

روزرساني ساختار آن به از ترمهم اشتغال و ديده،آموزش افزايش نيروي متخصص و موجود،
 با شود و ،باشدمي كشور متخصص در و آموزشي سازماني كه متولي تربيت نيروهاي كارآمد
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دهد كه افزايش هاي اخير در كشورهاي درحال توسعه نشان ميدهه ةتوجه به اينكه تجرب
رفاه  به رشد اقتصادي باالتر و براي رسيدن الزم را ةزمين گذاري در آموزش زنانسرمايه

آماري صورت  ةپژوهشي كه بر روي يك جامع در اين مقاله با سازد،مهيا مي اجتماعي بيشتر
مندي روي آنان براي بهرههاي پيشنياز تمايالت و موانع و ها وتمام محدوديت ،گرفته است

الگوي  ار داده شده است. دراز زواياي مختلف مورد ارزيابي قر ،هاي الزمآموزش آنان از بيشتر
ثير أاي تحت تحرفه هاي فني وآموزش مندي زنان متأهل ازميزان بهره نظري اين پژوهش،

 حال مرتبط درعين در هاي جداگانه وگروه ، درايزمينه يك مجموعه از متغيرهاي مستقل و
 نظرگرفته شده است.

ي يشامل متغيرها متأهل است و ارزشي زنان –هاي فرهنگيويژگي ةگروه اول در برگيرند
ثيرگذاراست. اين متغيرها شامل اخالق أهاي الزم تآنان از آموزش ةاست كه در ميزان استفاد

، ميل به پيشرفت هاي ساختاري،محدوديت هاي خانوادگي،محدوديت جويي،عدالت ،مدني
مشكالت  موانع و اشتغال و آموزي،تمايل به مهارت تمايل زنان متأهل به مشاركت اجتماعي،

 باشد.روي آنان و. . . ميپيش
اقتصادي زنان متأهل است  هاي فردي، خانوادگي وويژگي ةگروه دوم متغيرها دربرگيرند

ثيرگذار أهاي الزم تآموزش استفاده از هاي وي در كسب مهارت وخواست كه در تمايالت و
 ها،ميزان پايبندي به سنت متأهل،اجتماعي زنان  –شامل پايگاه اقتصادي  اين متغيرها ،است

همچنين شامل فاكتورهاي  وابستگي خانوادگي و ميزان انسجام و خانواده، نقش زن در
 مدت ازدواج و . . . است كه اين فاكتورها اقتصادي مانند سن، اجتماعي و جمعيتي،

 مندي در زندگي ورضايت هاي رسيدن زنان متأهل به موفقيت وفرصت ةكنندتعيين
وسايل نهادينه شدن  و هافرصت زنان متأهل از ةبهين ةاستفاد در ثيرگذارأچنين عوامل تهم

جمله سهم زنان در  واضح است كه تحقق رفتار مشاركتي از باشد،رسيدن به اهداف شغلي مي
شرايط  زمان و مكان، عرف، تابع مواردي چون قانون،، هاي الزمبرخورداري از آموزش

براي  روي آنهاموانع پيش ها ومحدوديت ةدهندتواند نشانمي وارد نيزاقتصادي است كه اين م
 هاي شغلي باشد.استفاده از فرصت آموزي ومهارت هاي الزم وبهتر از آموزشمندي هرچهبهره

 ةشمار هاي پژوهش در قالب مدل تحليلي پژوهش مطابق نمودارفرضيه ،همين اساس بر
بر  ،همچنين. گرديده است ذكر آموزي زنان متأهلمهارت رثر دؤترين عوامل ممهم ةپاي بر 1

گروه  چهار در آموزي زنان و پيامد آن ورود به بازاركارعوامل مرتبط با مهارت ةاساس هم
 بندي شده است:طبقه مستقل زير متغير
 مندي آنان ازبهره ارزشي زنان متأهل با -هاي فرهنگيرسد كه ويژگينظر مياينگونه به �

 ارتباط است. اي درحرفه هاي فني وآموزش
 مندي آنان ازبهره هاي خانوادگي زنان متأهل بارسد كه ويژگينظر مياينگونه به �

 ارتباط است. اي درحرفه هاي فني وآموزش
 مندي آنان ازبهره گرايشي زنان متأهل با-هاي فردي رسد كه ويژگينظر مي اينگونه به �

 رتباط است.ا حرفه اي در هاي فني وآموزش
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 شناسيروش
هاي ميداني از نوع اساس بخشي از يافته بر ،آن بهره گرفته است پژوهشي كه اين مقاله از

استفاده براي  مورد ابزار باشد كه با روش پيمايشي انجام شده است.هاي كاربردي ميپژوهش
آموزي أهل در حال مهارتزن مت 100بررسي  مورد ةجامع نامه و،پرسشآوري اطالعاتجمع

بيشتر  ساله و 50تا  18اين زنان بين  .باشداي كرمانشاه ميحرفه در مركز آموزش فني و
دو  در متغير 28شده شامل هاي انجاممصاحبه نامه همراه باپرسش باشند.ساكن كرمانشاه مي

سبب تكميل توضيحات آن آمده است،  2و 1اي كه در جداولزمينه قالب متغيرهاي مستقل و
موقعيت اين زنان متأهل گرديده است. متغيرهاي  اساس نظريات و مدل تحليلي پژوهش بر

 هاي ثابت وميزان تحصيالت و... كه ويژگي سرپرست خانواده، نسبت با سن، اي مانندزمينه
 انجامد.متغيرهاي مستقل مي به شناخت بيشتر، مشخصي هستند
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 از آنها.متغيرهاي مستقل و تعريف هر يك 1
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ارز

 

، آموزي، مهارتگرايي، نظمگراييگرايش به جمع اخالق مدني
 هاي عالي و ...ارزش

هاي زنان نسبت به نسل گذشته در امور تغيير اولويت پذيرينو
 ، اشتغال و ...، كسب مهارتازدواج

زنان و باور به ضرورت تالش براي رفع تبعيض بين  جوييعدالت
 مردان در جامعه

هاي سنتي و تقسيم كار جنسيتي در باور تغيير نگرش نگرش جنسيتي
 اجتماعي امور خانوادگي و

اطمينان خاطر نسبت به رفتار و عملكرد ديگران مانند  اعتماد به ديگران
 ، مردم و ....مسئوالن

هاي محيط داشتن احساس آرامش خاطر و امنيت در هاي آموزشامنيت در محيط
 آموزشي

امنيت در محيط خارج از محيط
 آموزشي هنگام رفت و آمد

داشتن احساس آرامش خاطر و امنيت در محيط خارج 
 هاي آموزشياز مكان

 ميزان اعتقاد و تقيد به امور مذهبي احساس تقيد مذهبي
 ، كاري و امور خانوادگيعواملي كه از لحاظ اقتصادي هاي خانوادگيمحدوديت

 .شودسبب محدوديت براي زنان مي

 هاي ساختاريمحدوديت
هايعواملي كه از لحاظ زمان و مكان و ساير محدوديت

هاي آموزشي سبب ايجاد محدوديت قانوني در محيط
 .شودمي

داشتن اشتياق براي رشد و بهبود وضعيت تحصيلي و  ميل به پيشرفت
 شغلي افراد

أثير فعاليت فردي در رسيدن به نتايج باور به لزوم ت بخشيخود اثر
 مورد انتظار

، ، راديواستفاده از وسايل ارتباط جمعي مانند تلويزيوناستفاده از وسايل ارتباط جمعي
 ، كامپيوتر و ...روزنامه

 انسجام خانوادگي
گيري مهم ميزان اهميت داشتن نظر زنان در تصميم

آنها با هاي خانوادگي مشورت و همكاري خانواده
 يكديگر

شرط عنوان پيشهميزان اهميت داشتن كسب مهارت ب آموزيلزوم مهارت
 الزم براي اشتغال
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 اي و تعريف هر يك از آنها.متغيرهاي زمينه2

 

گي
ويژ

لي
ي ك

ها
 

گي
ويژ

دي
 فر

اي
ه

دي
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واقت
ي 

ادگ
خانو

 ،
 

هاي زندگي هر بندي افراد بر اساس تعداد سالتقسيم سن
 شوندهمصاحبه

 بندي افراد بين ديپلم تا تحصيالت دانشگاهيگروه ميزان تحصيالت
شده از هاي سپريبندي افراد بر اساس تعداد سالتقسيم سن ازدواج

 زمان ازدواج هر مصاحبه شونده
هاي بندي محل زندگي افراد بر اساس تعداد سالتقسيم محل سكونت

 شوندهشده از زمان ازدواج هر مصاحبهسپري
وضعيت تملك محل 

 سكونت
، بندي محل زندگي افراد بر حسب شخصيتقسيم

 ، سازماني و سايراستيجاري
مدت اقامت در محل 

 سكونت فعلي
شونده در محل شده هر مصاحبههاي سپريتعداد سال

 سكونت فعلي
نسبت به سرپرست 

 خانواده
هاي سرپرست خانواده، همسر، تقسيم افراد برحسب گروه

 زند، پدر و ساير بستگان سرپرست خانوادهفر
، داراي دار، خانههاي شاغلبندي افراد در گروهتقسيم وضعيت فعاليت

 ، دانشجودرآمد بدون كار
حقوق ، كارمند (هاي رئيسبندي افراد در گروهتقسيم وضعيت شغلي

 ، دولتي و ....بگير) بخش خصوصي
، متوسط و هاي مشاغل عاليدر گروهبندي افراد تقسيم گروه شغلي

 پايين
 –وضعيت اقتصادي 
 بندي افراد بر اساس در آمد سرپرست خانوادهتقسيم اجتماعي خانواده
 شوندهتعداد فرزندان هر مصاحبه تعداد فرزندان

 7تعداد فرزندان زير 
 شوندهسال هر مصاحبه 7مجموع تعداد فرزندان كمتر از  سال

 ها يافته
 ها وچالش هاي مهم زنان متأهل وويژگي ةزمين شده درآوريتوجه به اطالعات جمع با

 اي كه پيامدحرفه سازمان آموزش فني و كسب مهارت در در هاي پيش روي آنهامحدوديت
 ثيرأت كار هاي اين سازمان و ورود آنان به به بازارآموزش مندي آنها ازروي بهره آن بر

 گردد.ارائه مي، دارد را ثيرأي زير كه بيشترين تهايافته، گذاردمي

 تحصيالت و سواد
كسب مهارت توسط زنان  در رسدها به نظر ميطي اين يافته ترين متغيرها كه درمهم يكي از

ميان  هاي پژوهش ازبراساس يافته .باشدميزان تحصيالت آنان مي ،است ثيرگذارأمتأهل ت
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باقيمانده داراي  نفر 43 داراي تحصيالت دانشگاهي و نفر آنها 57زن متأهل پاسخگو  100
 درصد، 57مجموع زنان با تحصيالت عالي  ،بدين ترتيب. باشندتر ميپايين تحصيالت ديپلم و

همچنين سطوح پايين  درصد و 27 )ديپلم دانشگاهي وپيش تحصيالت متوسطه (متوسطه،
 .اندتشكيل داده آماري را ةجامع درصد از 16 دبيرستان) تحصيلي (شامل راهنمايي و

 وضعيت فعاليت
فعاليت زنان متأهل حاكي از  دست آمده در موردههاي ببررسي يافته آماري مورد ةجامع در

اي حرفه سازمان آموزش فني و زنان متأهل كارآموز در از درصد 75آن داشت كه در مجموع 
 باشند،محصل) مي دار وهاي خانه(شامل گروه غيرفعال آنها نيز درصد از25 صورت فعال وهب

 جوياي كار هستند. و بيكار نيز درصد 63،شاغل درصد 12ميان زنان متأهل فعال نيز كه از

 اجتماعي خانواده –وضعيت اقتصادي 
جايگاه اجتماعي خانواده در اجتماع نيز  دست آمده وضعيت اقتصادي وههاي بدرطي يافته

توجه  مورد ذار دركسب مهارت توسط زنان متأهل كارآموزثيرگأمتغيرهاي ت عنوان يكي ازهب
جايگاه  نفر داراي سطح درآمدي باال و 12زن متأهل پاسخگو  100ميان  از باشد،مي

جايگاه متوسط  نفر داراي سطح درآمدي متوسط و 77 اجتماعي باال ازلحاظ طبقاتي و
 جايگاه اجتماعي پايين از داراي سطح درآمدي پايين و نفر 11 لحاظ طبقاتي و اجتماعي از

آماري را به  ةجامع درصد از11 و درصد 77درصد، 12ترتيب كه به باشند،لحاظ طبقاتي مي
 دهند.خود اختصاص مي

 سال 7فرزندان زير  تعداد
زنان  ةمراجع در، رسدها به نظر ميطي اين يافته ترين متغيرها كه درمهم از يكي ديگر

 تعداد .است ثيرگذارأهاي الزم تآموزش آنان از ةاستفاد اي وحرفه متأهل به سازمان فني و
 هاي پژوهش ازاساس يافته بر .باشدسال آنان مي 7فرزندان زير  باالخص تعداد فرزندان و

نفر  12 سال و 7 ) آنها داراي فرزندان زيردرصد 25نفر ( 25زن متأهل پاسخگو  100ميان 
بدون فرزند  ) نيزدرصد63نفر ( 63 و باشندال ميس7 داراي فرزندان باالي ) نيزدرصد12(

 باشند.مي

 محيط آموزشي خارج از هاي آموزشي ومحيط امنيت در
آن داشت  ها نشان ازيافته، مصاحبه با زنان متأهل كارآموز شده وهاي انجامطي پژوهش در

تي در لزوم تفكيك جنسي درصد) به نقش امنيت در محيط آموزشي و100( كه تمامي آنها
 اند.خواهران اشاره كرده ةاي ويژحرفه ايجاد مراكز آموزشي فني و محيط آموزشي و

 هاي خانوادگيمحدوديت
به آن اشاره  ها زنان متأهل كارآموزطي اين يافته كه در ترين متغيرهاي تاثيرگذارمهم يكي از
برخي از هاي غلط قديمي در ميان هاي خانوادگي و بعضي سنتمحدوديت، اندداشته

كه فعاليت  هاي سنتي بودندآماري داراي خانواده ةجامع نفر از 8. باشدهاي آنان ميخانواده
هاي ازاولويت اي راحرفه كسب مهارت در مراكز آموزش فني و زن را محدود به داخل خانه و

آموزشي  مراكز آموزش در ةروز هر همچنين با مدت زمان طوالني و و دانستندپايين مي
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نفر نيز داراي ساختار خانوادگي بودند كه كسب مهارت در سازمان آموزش   56فق نبوده وموا

نيز داراي ساختار  نفر 36 و دانستندزندگي مي هاي مياني دراولويت از اي راحرفه فني و
هاي سطح اولويت از اي راحرفه خانوادگي بودند كه كسب مهارت در سازمان آموزش فني و

 36و  درصد 56درصد،  8كه به ترتيب  دانستندشرط الزم براي اشتغال مييشعنوان پهب باال
 .دهندآماري را به خود اختصاص مي ةجامع درصد از

 هاي ساختاريمحدوديت
عنوان بزرگترين ها زنان متأهل كارآموز بهطي اين يافته كه در ثيرگذارأمتغيرهاي ت ديگر از

هاي مسئوليت تعارض بين مدت زمان آموزش و ،اندروي آنها به آن اشاره داشتهچالش پيش
 ةجامع نفر از96. آموزشي موجود بودند ساختار در تغيير خواستار باشد وآنان مي ةعهد بر

  مشكل داشته و، باشدصورت مداوم ميهزمان آموزش كه بمدت لحاظ خانوادگي با آماري از
 96( بااليي اند كه درصدمشكل داشته اين ساختار طور تقريبي باهباقيمانده نيز ب نفر11

جاي خود  ساختار زماني حاكم بزرگترين مشكل را داشتند كه در آماري با ةدرصد) از جامع
 .برانگيز استملأت

 ميل به پيشرفت
  100آماري ةجامع مده و مصاحبه با زنان متأهل كارآموز درآدست ههاي باساس يافته بر

 اي بودند. حرفه هاي فني وآموزش استفاده از سب مهارت وداراي اشتياق براي ك درصد آنها

 آموزيلزوم مهارت
آن داشت  ها نشان ازيافته، شده و مصاحبه با زنان متأهل كارآموزهاي انجاماساس بررسي بر

ها ثمربودن اين آموزش مثمر و آنها به لزوم كسب مهارت براي ورود به بازاركار از نفر 94كه 
نگريستند ترديد مي ةاشتغال به ديد نيز به ارتباط بين كسب مهارت و نفر 6 اشاره داشته و

آموزي نشان از اهميت آماري به لزوم مهارت ةاز نظرات جامع درصد 94كه اختصاص گرفتن 
 بااليي اين متغير دارد.

 گيري نتيجه
زنان روي مشكالت پيش ارزيابي عوامل و با شده وهاي مطرحهدف پاسخگويي به پرسش با

 بررسي كه بر هاي الزم وكسب مهارت اي وهاي فني حرفهآموزش متأهل براي استفاده از
آن داشت كه نسبت استفاده از  دست آمده نشان ازههاي بيافته آماري انجام شد ةروي جامع

هاي تحصيلي كرده نسبت به ساير گروههاي مهارتي در بين زنان متأهل تحصيلآموزش
كرده به گرايش بيشتر زنان تحصيل هاي كمتر ومحدوديت ةزگوكننداست كه با بيشتر

زنان متأهلي كه  ،همچنين .اي استحرفه آموزشي فني و مراكز هاي مهارتي درآموزش
هاي الزم هستندكه استفاده از آموزش به نسبت بيشتري خواستار ،باشندمي جوياي كار

هاي آموزشي كالس لزوم استفاده از كاركرده جوياي باشد كه قشرتحصيلآن مي ةدهندنشان
 حضور با شرط اشتغال درك كرده وعنوان پيشهب اي راحرفه سازمان آموزش فني و

توجه به وضعيت اقتصادي موجود در جامعه كه  با كنند ونام مياين مراكز ثبت تري درپررنگ
 توسط اقتصادي وداراي سطح م هااساس يافته بر آماري نيز ةهاي جامعاكثريت خانواده

هاي محدوديت موانع و ،همچنين. باشندمي به بازار كار نيز خواهان ورود باشند واجتماعي مي
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مراكز  عدم تعادل بين مدت زمان سپري شده در جمله داشتن فرزندان خردسال، خانوادگي از
ير غودن متتر بپررنگاز هاي اين پژوهش نشان آنان كه يافته ةعهدههاي بمسئوليت آموزشي و
تغييراتي در ساختار آموزشي به وضوح  هاي ساختاري نيز داشت، لزوم ايجادمحدوديت
 در هااز آنجايي كه تمام ساختارهاي آموزشي در ساير ارگان ،قابل مشاهده است ملموس و

تغييرات زيادي  دچار هاي هدف خودهاي گروهبراي انطباق بيشتر با خواست هاي اخيرسال
آموزشي  هاي مهارتي ومتولي دوره حرفه اي كه خود نظام آموزش فني و راما د ،شده
 زنان متأهل، مخصوصاً نظرگرفتن شرايط زنان، در و هاخواست گونه انطباقي باهيچ، باشدمي

 نظر تغييرات به سمت نظامي مبتني بر در لزوم ايجاد ،لذا. شودديده نمي ...دانشجويان و 
توان با مطالعه و در اين راستا مي .شوديتي احساس ميگرفتن تمام فاكتورهاي حما

صورت هساختارهاي آموزشي چون ساختارهاي دانشگاهي كه ب استفاده از ساير كارشناسي و
تغييراتي ، باشدهفته مي داراي ساعات مشخص آموزشي گسسته و خاص در واحدي و

 وجود آورد.هاين عرصه ب بنيادين در
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 كارآفريني ةسازي زنان در حوزرويكردهاي توانمند
 كيد بر فناوري اطالعاتأبا ت

 1آبادي تاج رضا
 2محمد رحيمي

 3شعباني سميه
 چكيده

) اطالعات فناوري بر كيدأت با( كارآفريني در زنانهاي نمنديتوا بررسي مقاله اين ةارائ از هدف
 ةدرج سنجش براي معيارها ترينمهم از يكي .باشدمقاله به صورت مروري مي ةروش مطالع .باشدمي

 علمي، مختلف هايزمينه در جامعه زنان كه است اعتباري و اهميت ميزان كشور يك يافتگيتوسعه
 اقتصادي ةتوسع هايلفهؤم از يكي عنوانبه زنان اشتغال. هستند دارا سياسي و اجتماعي اقتصادي،

 ميان رقابت. است كشورها دورنگرانه هايريزيبرنامه از قالبي و شودمي سنجش و ارزيابي همواره
 اسالمي جمهوري و گيردمي هدف را زنان اشتغال ةتوسع مختلف، هايزمينه در خاورميانه كشورهاي

 اشتغال رشد طبيعتاً و كند فتح را ايتوسعه اهداف قله باالترين 1404 افق در كه است درصدد ايران
 و حمايت به نياز زنان براي ويژهبه كارآفريني .است مدنظر منطقه كشورهاي ساير به نسبت نيز زنان

 و ممارست داراي كه ايبرگزيده تعداد فقط صورتاين غير در زيرا ،دارد هادولت سوي از پشتيباني
. بيابند كار و كسب بازار در حضور براي راهي كارآفريني طريق از توانندمي ،هستند مضاعفي پيگيري

 باعت اقتصادي و اجتماعي امور در زنان روزافزون مشاركتكه  باورند اين بر ماعياجت كارشناسان
 و رويدادها با مناسب برخورد و گيريتصميم در توانمندي افزايش و استقالل نفس، به اعتماد تقويت
 در زنان فعاليت ةنتيج ،بيشتر استقالل و كارآيي خالقيت، افزايش. شودمي زندگي حوادث

 تعامل به منجر تواندمي زنان براي كارآفريني. است اقتصادي و اجتماعي هاييپذيرمسئوليت
. شود زندگي مختلف هايعرصه در آنها توانمندي نهايت در و بيشتر عمل استقالل اجتماعي،

 ويژگي اين گيريشكل كه است آنها در مديريتي توان افزايش زنان، براي كارآفريني ويژگي ترينمهم
 يقين طوربه. شود زندگي مختلف هايعرصه در بيشتر پذيريمسئوليت به منجر واندتمي نهايت در

 روحيه اين كه شود فرزندان توانمندي افزايش به منجر نهايت در تواندمي كارآفريني ةروحي افزايش
 كرد، فعال زمينه آن در را زنان توانمي كه راهكارهايي از يكي. يافت خواهد ادامه آتي، هاينسل در

 ايجاد دليل به ارتباطات و اطالعات فناوري. است ارتباطات و اطالعات فناوري با مرتبط هايرشته
 كارآفريني ابزار ترينمهم عنوانبه كارآفريني، جمله از اجتماعي هايفعاليت ةكلي در چشمگير تحوالت

 داراي ديگر سوي زا نيز ارتباطات و اطالعات فناوري در كارآفريني و گرفته قرار توجه مورد مدرن
 برخورد است قادر دارد، زنان براي كه منافعي به توجه با فناوري اين. است فعاليت براي وسيعي ةپهن

 افزايش را آنها كارآفريني قدرت و كرده تسهيل را كارآفرين زنان روي در رو هاي چالش از بسياري با
كيد بر كارآفريني أبا ت( آن بر مؤثر واملع وكارآفريني  در زنان توانمندسازي سطح مقاله اين در. دهد

  .است قرارگرفته بررسي مورد در فناوري اطالعات)
 .زنان اشتغال كارآفرين، زنان كارآفريني،آموزي، فناوري اطالعات و ارتباطات، مهارت: يكليد گانواژ

                                                                                                                
مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي،  رسانياطالع كتابداري و ارشد كارشناس. پژوهشگر و1

Email:tajabadireza@yahoo.com                                                                                                                    
   .اراك بابايي شهيد آموزش مركز. كارشناس آموزشي 2
  .دادگستري شهرستان اراك ةادار . ليسانس حسابداري 3
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  هـمقدم
 پرالتهاب وعموض زنان كارآفريني است، پيشرفت درحال سرعت به امروز جهان در كارآفريني

 كافمن كارآفريني مركز توسط كه جهان كارآفريني 2002 سال گزارش. كشورهاست
 هاملت اقتصاد سالمت در ايبرجسته نقش زنان كارآفريني كندمي تأكيد ،است منتشرشده

 كار، محيط اجتماعي، ساختارهاي داردمي بيان اجتماعي هايتئوري ديگر، ازطرف. دارد
 تأثير شغلي هايفرصت به زنان دسترسي برروي ساختاريافته، تماعياج زندگي و خانواده
 هاينقش مورد در انتظارات و شغل تبعيض ،همچنين. باشدمي مؤثر آنان عملكرد بر و داشته

 زنان اهداف ،هاانگيزهبر عالوهبه. نمايد محدود صنعتي هايمحيط در را زنان تواندمي خانواده
 عنوانبه ،كشورما در زنان حاضر، حال در. گذاردمي تأثير نيز آنها يتجار و مالي هايريسك و

 داراي و ديدهمهارت متقاضيان بلكه ،نيستند نشين خانه ديگر تنها نه جامعه از نيمي
 بيش اينكهم كه طوريهب اند،يافته برتري مردان بر نظر اين از كه هستند ايعاليه تحصيالت

 هايمحدوديت به توجه با. اندداده اختصاص خود به را هاشگاهدان هايظرفيت از درصد 60از
 از يكي كمدست روپيش راه تنها يمينگو اگر ،آفرينيكار دولت، سوي از گذاريسرمايه

 بينش اين پذيرش با ما ةجامع اما .شودمي محسوب زنان بيكاري معضل هايحلراه ترينمهم
 زيرا ،است مردان براي اشتغال اولويت و است مردان براي بيرون كار و زنان براي منزل كار كه

 حذف كشور اقتصادي هايصحنه از را جامعه آحاد از نيمي هستند، خانه آوراننان آنان
 زندگي مناسب مسير يافتن در را آنان كه دارند الگوهايي به نياز ما، كشور زنان ،لذا. اندنموده
 گرفتندرنظر با جامعه فرهنگي عوامل به توجه ،وييالگ چنين ةارائ براي. دهند ياري كاري

 .رسدنظرميبه ضروري خانواده در زنان اصلي جايگاه

 زنان كارآفريني از تعريفي
 ،تنهاييبه كه شخصي":نمايدمي تعريف اينچنين را كارآفرين ،زنان)1995( ديناالوي پروفسور

 هايمسئوليت قبول يا و پذيرفته يا و كرده ايجاد را وكاري كسب ارث ازطريق يا مشاركت، با
 را مالي خطرات كه شخصي. جويدمي شركت روزانه امور ةادار در ،مالي و اداري و اجتماعي

 و ايجاد را جديدي محصوالت نوآوري و خالقيت با و پذيردمي كاري و كسب به ورود منظوربه
 وضعيت" .يابد غلبه رقبا بر فروش و خريد بازار در تا دهدمي گسترش را جديد توليدات

 4/2 بين از) GEM( كارآفريني جهاني مركز آمار آخرين اساس بر جهان در زنان كارآفريني
. هستند كارآفريني امر درگير زنان از بيشتر ،درصد 50 مردان ،جهان در كار نيروي ميليارد

 مبتني ارآفرينيدرك نسبت اين) نانز از درصد 9/8 فقط با مقايسه در مردان از درصد 9/13(
 كارآفريني در و) زنان درصد9/4 و مردان در درصد3/9( .است بيشتر مردان براي فرصت بر

) زنان در درصد 8/3 و مردان در درصد 2/4. (است برابر نسبت اينً  تقريبا برضرورت مبتني
 در موضوع اين اام ،باشندمي كارآفريني فعاليت درگير زنان برابر دو مردان عموماً ،هرحال به
 در مرد و زن حضور توسعه حال در كشورهاي در چنانچه. دارد تفاوت ديگر كشور با كشور هر

 دركشورهاي اما. مكزيك ،جنوبي آفريقاي ،چين ،تايلند مانند است برابرً  تقريبا ،كارآفريني
 هايبررسي در كشور 37 ميان از .است1 به 3 ،نسبت اين يافتهتوسعه كشورهاي و اروپايي
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)GEM (درصد 6 از ژاپن در زنان كارآفريني )1000 در 185( درصد 5/18 به )1000 از 6 (

 سهم اما. يابدمي افزايش جهان در كارآفرين زنان تعداد آنكه وجود با. است متغير تايلند در
 عنوانبه. تاس پايين ،شودمي مقايسه آنها مشاركت نرخ با كههنگامي ،كارآفريني در زنان
 تشكيل را غرب دنياي در كارآفرينان تعداد درصد 30 تقريباً كارآفرين زنان نسبت ،مثال
 هر به اما .دهندمي تشكيل زنان را شدگاناستخدام از درصد40از بيش آنكه با. دهندمي

 داده نشان مطالعات. است گسترش حال در جهان جاي ةهم در زنان كارآفريني ،صورت
 و كسب سوم يك تا چهارم يك بين ،هستند زنان مالكشان كه كارهايي و كسب است،

 رسمي هايبخش در مهمي نقش احتماالً و شودمي شامل جهان در را رسمي اقتصاد ،كارهاي
 .كنندمي ايفاء ،اقتصاد

 صنعت فناوري اطالعات 
ات بسيار كاهش دستيابي به اطالعات و خدم ةبا گسترش روزافزون فناوري اطالعات، هزين

تقاضاي مردم براي استفاده از اطالعات در امور جاري زندگي و  ،بنابراين .يابدمي
يابد. انتخاب مسكن، انتخاب همسر، انتخاب هاي جزئي و كلي زندگي افزايش ميگيريتصميم

همكار، انتخاب مدرسة فرزند، انتخاب پزشك خانواده، انتخاب محل خريد، انتخاب محل 
يكه مردم خواستار موفقيت در ئپذير خواهد بود. از آنجاصورت آگاهانه امكان... بهمسافرت و 

هاي آگاهانه مراجعه كنند و حجم زياد اين ناچارند كه به انتخاب ،هاي خود هستندانتخاب
گردد و در نتيجه صنعت نوع تقاضا باعث گسترش انواع مشاغل اطالعاتي و خدماتي مي

آينده كه وابستگي زيادي به فناوري  ةفت. با توجه به شكل جامعاطالعات توسعه خواهد يا
عنوان بزرگترين صنعت در بطن جامعه از اهميت اطالعات خواهد داشت، صنعت اطالعات به

زايي آن، بلكه به دليل زيادي برخوردار است. صنعت اطالعات نه تنها به خاطر ابعاد اشتغال
هاي فرهنگي جامعه نيز اهميت دارد. مشاوره در زمينههاي رفتاري و تأثيرگذاري آن بر ويژگي

ها زمينه ةپزشكي، حقوقي، مسكن، ازدواج، كشاورزي، سياسي، علمي و ... ، آموزش در كلي
مطالب خبري، گزارش، سرگرمي و تحليلي، مشاغل چون  ةصورت الكترونيكي، تهيه و ارائبه

رساني، انواع خدمات پژوهشي و اطالع هنري دارند، انواع خدمات ةنقاشي، شعر و ... كه جنب
هايي از مشاغل مرتبط با صنعت اطالعات گري، خدمات فروش و يا بازاريابي و ... نمونهتحليل

باشند. به دليل گستردگي بازار خدمات و اطالعات، نياز به اين صنعت نيز زياد و خدمات مي
المللي داشته هاي داخلي و بينهايي براي استفاده از فرصتاست و كشورهايي كه استراتژي

 در اين صنعت موفق خواهند بود.  ،باشند
فناوري كار با اطالعات است و به صنايعي كه اين فناوري را  ،واقع فناوري اطالعات در

. در اثر گسترش شتابان كاربردهاي فناوري صنعت فناوري اطالعات گوييم ،دهندتوسعه مي
عات، نياز به فناوري اطالعات نيز روندي صعودي پيدا اطالعات در جامعه و رونق صنعت اطال

كرده است. اين روند تقاضاي بسيار زيادي را براي صنعت فناوري اطالعات ايجاد نموده است. 
افزار، هوش فناوري و افزار، نرمهاي سختمشاغل توليدي، خدماتي و پژوهشي در حوزه ةكلي

گيرند. صنعت فناوري اطالعات قرار مي ة.. در حوزميكروالكترونيك، نانوالكترونيك و. مخابرات،
افزوده بااليي هاي برتر از ارزشفناوري ةدليل قرار داشتن در حوزمشاغل اين صنعت به
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اند، امروزه از منافع و ها پيش در اين صنعت قدم گذاشتهبرخوردارند و كشورهايي كه از سال
افزار، پژوهشگر هوش فناوري، يس و طراح نرمنوبرند. برنامهبازار بزرگ آن سودهاي سرشار مي

افزار، مدير سيستم و پايگاه داده، تحليلگر شبكه و ارتباطات، مدير اطالعات رايانه، مهندس نرم
اي، هاي چندرسانهافزار، طراح وب، طراح سيستممتخصص پشتيباني از كامپيوتر، طراح سخت

يي از مشاغل صنعت فناوري اطالعات هاهاي ارتباطي و ... نمونهطراح سوئيچ و سيستم
ها و مراكز رشد فناوري اي، الكترونيكي، اينترنتي، پاركهاي رايانههستند. مجموعه شركت

فناوري اطالعات كه به توليد و خدمات در اين  ةاطالعات و مراكز پژوهش و تحقيق و توسع
 دهد،مي نشان انزن اشتغال وضعيت بررسياند. عرصه مشغولند. اين صنعت را شكل داده

 طبق. هستند كاربه مشغول دستمزد اندك با غيررسمي بخش در كشور زنان از جمعيتي
 اقتصادي هايعرصه در فعال زنان ،گذشته سال زمستان در كار نيروي آمارگيري طرح نتايج

 كشاورزي بخش در درصد4/24 و صنعت بخش در درصد1/31 خدمات، بخش در درصد5/44
 مبحث، نوپايي دليل  به زنان كارآفريني ةزمين در شدهانجام هايپژوهش. دارند اشتغال كاربه

. است مواجه مسائلي با همواره ايران در زنان اشتغال حتي كه آنجا از و است محدود بسيار
 مواجه اقتصادي و اجتماعي فردي، هايزمينه در متعدد مسائلي با بالطبع نيز زنان كارآفريني

 بروز عوامل ترينمهم از اجتماعي هايزمينه همچنين و شخصيتي هايويژگي. است
 هايعرصه در فعال حضور ءمنشا تواندمي زنان نفس به اعتماد. است زنان ميان در كارآفريني

 ةمجموع در كارآفريني فردي هايزمينه از بخشي نيست شكي. باشد كار و كسب مختلف
 ايجاد بر مبتني آموزشي نظام طريق از تواندمي ديگر بخشي اما ،دارد وجود فرد هايويژگي

 اقتصادي مشاركت عدم تروسيع ابعاد. بگيرد شكل آموزان،دانش ميان در نوآوري و خالقيت
 و زنانه كارهاي به آنها جنسيت به توجه با را مردان و زنان كه است تفكري حاكميت زنان،

 همواره ،كنيممي مشاهده اجتماعي مسائل بررسي در ،بنابراين. كنندمي بنديتقسيم مردانه
 در بيشتري تعديل اينكه بدون كندمي تحميل زنان به را مرد و زن كار تقسيم موضوع جامعه
. گيرد برعهده) كودكان از كيفيت با مراقبت نظير( زنان اجتماعي وظايف شدن دارعهده

 كرده همراه دشواري با را زنان اشتغال كه شده تنظيم طوري موارد برخي در اجتماعي شرايط
 ةمقايس. است مشاغل از برخي در زنان حضور براي اجتماعي امنيت عدم جمله آن از كه است

 اين و است مردان از كمتر برابر، كار مقابل در زنان دستمزد همواره دهدمي نشان درآمدي
 همشاهد نيز يافتهتوسعه كشورهاي در بلكه ،توسعه حال در كشورهاي در تنها نه موضوع

 بهتري تحصيالت از همواره شاغل زنان كه است حالي در ايران در دستمزد ةفاصل. شودمي
 اخير هايسال طي دهد،مي نشان هابررسي ،همچنين. باشندمي برخوردار مردان به نسبت
 توجه با يقين طوربه و شده كشور در كارآفريني ةتوسع و بسط جهت در ارزشمندي هاياقدام

 طوالني هايسال ،است گوناگون و وسيع ابعاد در فرهنگي كاري كارآفريني، تفكر اينكه به
 انجام براي. آيد در هنجار شكل به زنان كارآفريني براي ويژهبه جامعه در باور اين است نياز

 و نهراسند راه دشواري از كه است ارزشمندي و بزرگ هايانسان به نياز بزرگ كارهاي
 و حمايت به نياز زنان براي ويژهبه كارآفريني. روند پيش به همواره، هادشواري رغمعلي

 داراي كه ايبرگزيده تعداد فقط صورتاين غير در زيرا دارد هادولت سوي از پشتيباني
 بازار در حضور براي راهي كارآفريني طريق از توانندمي ،هستند مضاعفي پيگيري و ممارست
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 امور در زنان روزافزون مشاركت باورند اين بر اجتماعي كارشناسان. بيابند كار و كسب

 در توانمندي افزايش و استقالل نفس، به اعتماد تقويت باعت اقتصادي و اجتماعي
 كارآيي خالقيت، افزايش. شودمي زندگي حوادث و رويدادها با مناسب برخورد و گيريتصميم

. است اقتصادي و ماعياجت هايپذيريمسئوليت در زنان فعاليت ةنتيج بيشتر استقالل و
 نهايت در و بيشتر عمل استقالل اجتماعي، تعامل به منجر تواندمي زنان براي كارآفريني
 زنان، براي كارآفريني ويژگي ترينمهم. شود زندگي مختلف هايعرصه در آنها توانمندي

 به منجر تواندمي نهايت در ويژگي اين گيريشكل كه است آنها در مديريتي توان افزايش
 ةروحي افزايش يقين طوربه. شود زندگي مختلف هايعرصه در بيشتر پذيريمسئوليت
 در روحيه اين كه شود فرزندان توانمندي افزايش به منجر نهايت در تواندمي كارآفريني

 تعداد اين جذب هادانشگاه به زنان ورود نرخ به توجه با. يافت خواهد ادامه آتي، هاينسل
 مواجه انساني نيروي مازاد با آنها بيشتر كه دولتي هايسازمان در دهكرتحصيل نيروي

 ايران در فعاليتش محدود ةدامن به توجه با نيز خصوصي بخش و نبوده عملي هستند،
 مهارتي و دانش به توجه با. آورد دستهب توجهي قابل موفقيت زمينه اين در است نتوانسته

 گروهي يا و فردي صورتبه كار و كسب ايجاد امكان ند،اگرفته فرا اخير هايسال طي زنان كه
 ميان در كار و كسب به ورود و كارآفريني تفكر ايجاد دارند، را تخصصي مختلف هايرشته در

 و نوآور خالق، افرادي خود، ةبالقو استعدادهاي از گيريبهره با بتوانند تا شودمي باعث آنها
 هايرشته كرد، فعال زمينه آن در را زنان توانمي كه راهكارهايي از يكي. شوند خودباور
 ايجاد دليل به ارتباطات و اطالعات فناوري .است ارتباطات و اطالعات فناوري با مرتبط

 ابزار ترينمهم عنوانبه كارآفريني، جمله از اجتماعي هايفعاليت ةكلي در چشمگير تحوالت
 از نيز ارتباطات و اطالعات فناوري در نيكارآفري و گرفته قرار توجه مورد مدرن كارآفريني

 براي كه منافعي به توجه با فناوري اين. است فعاليت براي وسيعي ةپهن داراي ،ديگر سوي
 تسهيل را كارآفرين زنان روي در رو هايچالش از بسياري با برخورد است قادر دارد، زنان
 كافمن كارآفريني مركز 2002 سال گزارش در. دهد افزايش را آنها كارآفريني قدرت و كرده

 براساس. دارد هاملت اقتصاد سالمت در ايبرجسته نقش زنان كارآفريني ،است شده كيدأت
 جهان كشور 37 در مردان و زنان بين كارآفريني فعاليت مورد در ديگر ايمقايسه تحقيق

 آن دانمر و زنان ميان در را كارآفريني رواج نرخ كشور، هر خاص هايويژگي شد مشخص
 ژاپن در هزار در 6/0 ميزان از كارآفريني در زنان مشاركت كه نحوي به ،كندمي تعيين كشور

 .است متغير تايلند در هزار در 5/8 تا

  زنان انيم در ينيكارآفر گسترش در دولت يهاتيحما نقش
 بازار وارد ياندهيفزا نحو به ،خود توان و استعداد يريكارگبه و يمال استقالل كسب يبرا زنان
 رشيپذ با و كنند كار مستقل طوربه كه دهنديم حيترج فعال زنان از يبخش. شوند يم كار

. زننديم دست ياقتصاد واحد جاديا به كار و كسب يفضا يهاينانينااطم و مشكالت
 داشته يفزون به رو رياخ يهادهه در نيكارآفر زنان شمار). 117 ص ،1371 ،انيمسجد(

 اختصاص خود به را مختلف يكشورها نانيكارآفر كل در يكوچك سهم زنان وزهن يول ،است
 جهت در يارزشمند يديتول نهاده زنان ينيكارآفر توان و تيخالق كه يحال در دهند،يم
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 چند هر )1989 ،بارتو( .است ديجد يشغل يهافرصت خلق و ياقتصاد رشد آهنگ عيتسر
 و است نيكارآفر زنان يهايژگيو از...  و تيخالق، شرفتيپة زيانگ ،يريپذسكير ،يخودباور

 يول ،بردارند راه سر از را تيفعال موانع ،يطيمح مشكالت وجود با گروه نيا كه روديم انتظار
 تيموفق در يمهم عامل را دولت ميمستقريغ و ميمستق يهاتيحما كارشناسان از يگروه
 يبرخ). 1994 ،فارل. (داننديم سعهتو حال در و يصنعت يكشورها در نيكارآفر زنان

 نيكارآفر زنانة يسرما و ينگينقد كمبود ديبا دولت ،زنان يتوانمند ارتقاء يبرا كه معتقدند
  ) 1377 ،يريسف. (كنند حل را مشكل نيا يمقتض نحو به و دهند قرار توجه مورد را

 تيقابل يبرا دولت ياورهمشا و يآموزش يهابرنامه ياجرا لزوم بر كارشناسان از ياريبس
 ،احمدپور( .اندآورده عمل به ديكأت ينيكارافر ريمس در آنان تيهدا و زنان انيم در ينيآفركار

 صورت به دولت ميمستق يهاتيحما كه معتقدند كارشناسان از يگروه يول) 1379
 زنان انيم در ينيكارآفر ةتوسع يبرا ،مدتبلند و بهرهكم يهاوام صورت به يمال يهاكمك
 به ينيكارآفر ةتوسع يبرا دولت نقش كه معتقدند زين يبرخ. )1383 ،يهاشم( است يضرور
 ي،فرهنگ و يآموزش مناسب يهااستيس همزمان ياجرا و شودينم محدود يمال يهاتيحما

 نيكارآفر يروهاين حضور و پرورش يبرا ،كار و كسب با مرتبط نيقوان ليتسه و اصالح
 ةبهر يهانرخ با يدولت يهاوام كه دهديم نشان يتجرب مطالعات) 1381،صابر( .است يضرور
 اي و ندارند يخارج وجود عمل در كه گردديم يصور يهاشركت يريگشكل سبب اي ارزان

 عالوه به  .ستندين كارة ادام به قادر عموماً كه شونديم منجر يفيضع يهاشركت سيسأت به
 از... و يگذارهيسرماة ميب التيتسه نيمأت و مدتبلند اقساط با و هبهركم يهاوام پرداخت

 زنان يتوانمند و استعداد به نسبت يعموم يآگاه ارتقاء جهت در تالش بدون ،دولت يسو
. است منابع دادن هدر به موارد ياريبس در ي،اقتصاد - ياجتماع مختلف يهاعرصه در
 ). 1995 ي،كاگاتا(

 يمال تيريمد ،متوسط و كوچك يهاشركت مشكالت نيترممه از يكي كه آنجا از
 مشكالت با هاشركت گونهنيا كه است آن از مانع دولت يمال يهاكمك ،است مناسب

 است ممكن يحت دولت يمال يهاكمك. كنند مقابله يدرست به شركت در يمال تيريمد
 ) 1992،افشار. (كند ديتشد را فيضع يمال تيريمد مشكل
. كند جبران را هاشركت ييكارا عدم كه ستين قادر ياتيمال يهاتيمعاف و يدولت يهاوام

 ديجد يواحدها سيسأت به را زنان ياتيمال يهاتيمعاف و يمال يهاكمك با دولت كه يزمان
 مبدل جورانت يهاسازمان به را يخصوص يهاشركت از ياريبس عمل در ،كنديم قيتشو

 ). 1999 ، ريكب. (كنديم

 ينيكارآفر در ارتباطات و اطالعات يفناورهاي ويژگي
 است توانسته مختلف يهاتيقابل و هايژگيو از يبرخوردار با ارتباطات و اطالعات يفناور

 سبب هايژگيو نيهم .دهد نشان خود از ينيكارآفر ةنيزم در را يتوجه انيشا يريپذانعطاف
 يكل نگاه كي در. اندشده اشتغال جاديا و ينيكارآفر امر در يفناور نيا ييكارآ شيافزا

 :برشمرد ريز شرح به را هايژگيو نيا از يبرخ توانيم
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 كار انجام زمان آن، يفور انتقال و اطالعات عيسر پردازش و محاسبه :سرعت شيافزا 

 يابيدست و جستجو امكان اطالعات يفناور .دهديم شيافزا را يوربهره جهينت در و كاهش را
 .كنديم فراهم را اطالعات به عيسر

 كه يحال در است، ريمتغ كار انجام دقت انسان، بر يمبتن مشاغل در :دقت شيافزا 
 و يپردازش يهاتيفعال انواع در .كنديم نيتضم و نيمأت را ثابت و باال يدقت اطالعات يفناور

 .است انسان از شتريب مراتب به وتريكامپ دقت ،يمحاسبات
 يريكارگهب و اطالعات يفناور ةتوسع با :اطالعات مخازن يكيزيف ةندازا كاهش 

 و ندارد وجود يتخصص مرجع يهاكتاب از ياديز حجم ينگهدار و حمل به يلزوم گريد آن
 .نمود رهيذخ را كتاب نيچند اطالعات فشرده سكيد هر در توانيم يراحت به

 كارها انجام در تيشفاف اطالعات يرفناو از استفاده :يادار يفسادها از يبرخ رفع 
 رفع به منجر يديكل تيمز دو نيا .كنديم حذف را هاواسطه از ياريبس و دهديم شيافزا را

 .شوديم نييپا سطوح در خصوصاً يادار يفسادها از يبرخ
 و هااستعالم از ياريبس اطالعات يفناور كمك به :وقتتمام كار امكان جاديا 

 و رديگيم انجام خودكار صورت به و يوتريكامپ يهاشبكه قيطر از رهيغ و افراد مراجعات
 .گرفت بهره آن از يروزشبانه صورت به توانيم

 و كنفرانس دئويو كنفرانس، تله تلفن، مخابرات، :دور راه از يهمكار امكان جاديا 
 از ييهانمونه ،رهيغ و هاداده يكيالكترون ةمبادل مشترك، يهمكار يهاستميس نيهمچن

 .هستند نهيزم نيا در اطالعات يفناور يكاربردها
 شيافزا خصوصبه فوق موارد به توجه با :سازمان اي ستميس يهانهيهز كاهش 

 ستميس يوربهره وقت،تمام كار انجام و شوديم شتريب كار تعداد انجام باعث كه سرعت
 صراف، اخوان. (گردديم هانهيهز از ياديز مقدار كاهش باعث جهينت در و ابدييم شيافزا

 ياريبس است قادر ارتباطات و اطالعات يفناور رسديم نظر به فوق موارد به توجه با )1387
 ياريبس و داده كاهش را هستند مواجه آن با زنان جمله از و نيكارآفر افراد كه ييهاچالش از
 را خود تياهم يهنگام ژهيو به زنان ردمو در موضوع نيا .دينما برطرف را هاتيمحدود از
 فراهم ارتباطات و اطالعات يفناور كه ميينما توجه نكته نيا به كه داد خواهد نشان شتريب

 و هاشغل به يابيدست شيافزا همچون ييهانهيزم در زنان يبرا فرد به منحصر منافع ةآورند
 اطالعات به يدسترس شيافزا ستخدام،ا يبرا ديجد ييهافرصت شيافزا درآمدزا، يهاتيفعال

 يتوانمندساز به منجر خود ةنوب به منافع نيا .باشديم ارتباطات يبرا ييهافرصت ةتوسع و
 زنان به تواننديم و شده آنان ييايپو ةمحدودكنند و كنندهيمنزو عوامل مقابل در زنان

 .نديانم كمك تريرقابت و كارآتر يكار و كسب جاديا يبرا نيكارآفر

 زنان ينيكارآفر و ارتباطات و اطالعات يفناور
 يزيچ هر در انتخاب يآزاد يبرقرار باعث ،آمده وجود به اطالعات محور حول كه ياجامعه

 ةهم در قدرت و اطالعات منزلت، ثروت، ةچهارگان منابع به زنان يدسترس عدم. است شده
 يفناور كه معتقدند محققان از يبرخ كه است يحال در نيا .است آشكار خيتار يهاعرصه
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 در وتريكامپ از مردان و زنان استفادهدر طرفيب يتيجنس لحاظ از ارتباطات و اطالعات
 وجود با.شوند منتفع آن از عادالنه طور به ديبا مردان و زنان و است مختلف يكشورها

 و اطالعات ياورفن جيترو يهاپروژه از يمورد مطالعه شش يمبنا بر قيتحق كي جين،نتايا
 برابر نحو به زنان كه كنديم دييأت را هيفرض نيا يشمال يكايآمر و قايآفر و ايآس در ارتباطات

 يياروپا كشور ده انيم در كه يقيتحق براساس ،نيهمچن .ستندين منتفع هاپروژه نيا از
 گرفته قرار يبررس مورد اندنموده استفاده وتريكامپ از كه يمردان و زنان درصد ،گرفته صورت

 در كه گريد يقيتحق در .دينمايم دييأت را يقبل قيتحق يهاافتهي كه آمده دستهب يجينتا و
 يكلدرصد عنوانبه ينترنتيا زن كاربران درصد ،گرفته صورت يياروپا كشور چهار نيب

 زنان كه دهديم نشان قاتيتحق گونهنيا از حاصل جينتا. است شده محاسبه نترنتيا كاربران
 در نترنتيا از كنندهاستفاده زنان درصد يترنييپا سطوح با مشاغل در را خود همچنان

 مردان كه يحال در ،ابندييم ارتباطات و اطالعات يفناور ةعرص يياروپا يكشورها از يتعداد
 ةاستفاد آمار كسب .كننديم افتيدر يباالتر يدستمزدها ترتيپرمسئول مشاغل قبول با

 كه است واضح هرچند است، دشوار اريبس توسعه حال در يكشورها در نترنتيا از زنان قموف
 ،توسعه حال در يكشورها ةهم در باًيتقر .است محدود عشانيتوز و كم اريبس زنان نيا تعداد
 هاتياقل و نخبگان جزو بلكه ،ستندين كشورشان زنان كل ةندينما نترنتيا زن كاربران اكثر

 انهيخاورم در را نترنتيا كاربران درصد شش تنها زنان ،يامنطقه آمار حسببر .هستند
 موضوع نيا به ،يفرهنگ مباحث بر عالوه كشورها نيا در مشكل نيا ةشير .دهنديم ليتشك
 نيا با تنها رند،يگيم دهيناد را اطالعات يفناور و تيجنس مسائل ياديز ةعد كه گردديبرم
 نظر طبق )1387صراف، اخوان( .كند توجه يضرور مسائل به ابتدا رد ديبا توسعه كه هيتوج

 شرح به عمده منبع پنج به يكاف يدسترس زنان، موفق ينيكارآفر ةالزم محققان، از يگروه
 :است ريز

 .باشند داشته مشاوره و آموزش به يمناسب يدسترس كه دارند ازين زنان :اطالعات .1
 زنان كار و كسب مباحث نيترمهم از يكي يمال نيمأت و هيسرما به يدسترس :هيسرما .2

 يبرا يعموم موانع با اغلب ،يآموزش يكمبودها با مواجهه بر عالوه زنان. است نيكارآفر
 .هستند مواجه زين يمال نيمأت

 بازار اطالعات در شدن ميسه يبرا موجود يهاراه به يمناسب يدسترس ديبا زنان :بازار .3
 .باشند داشته
 يهاانجمن همچون كار و كسب يهاشبكه به يكامل يدسترس ديبا زنان :هاشبكه .4
 .باشند داشته خاص عيصنا اي و كار و كسب يعموم
 نيا در .كنند رفتار كار و كسب مالكان عنوان به يجد طوربه بتوانند ديبا زنان :اعتبار .5

 ياقتصاد رشد يبرا يامحركه يروين عنوان به تواننديم نيكارآفر زنان كه است صورت
 )1387صراف، اخوان. (باشند كشور
 ةتوسع يبرا ارتباطات و اطالعات يفناور كه يمنافع توانيم فوق دگاهيد به توجه با
 شيافزا و بازارها به زنان يابيدست ةتوسع .1 :نمود انيب ريز شرح به را دارد زنان ينيكارآفر

 .رديگيم صورت يكيالكترون تجارت قيطر از كه يجهان و يامنطقه يبازارها به يدسترس
 اي ياانهيرا يهاشبكه قيطر از اطالعات اي و خدمات كاال، هرگونه تبادل و فروش و ديخر
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 شده يكيالكترون تجارت يبرا كه است يفيتعار از ،يكيالكترون قالب در يتجار مبادالت انجام
 ).3831 نگهام،يكان( است
 يريپذانعطاف جاديا قيطر از كه خانواده و كار نيب تعادل در زنان ييتوانا ليتسه .1

 .رديگيم صورت خانه در كارها از يبعض انجام و يشغل فيوظا انجام ةنيزم در شتريب
 يفناور ياصل منافع از هاشبكه و اطالعات به يدسترس سرعت و زانيم شيافزا .2

 يكيالكترون آموزش قيطر از تواننديم زنان .است زنان ينيكارآفر يبرا ارتباطات و اطالعات
 آورند، دست به را خود نظر مورد كار و كسب مورد در الزم يهاآموزش مكان، و زمان هر در
 آشنا گرفته صورت كار و كسب نيا مورد در كشورها گريد در كه ييهاروش و كارها جينتا با

 آشنا هستند مواجه آن با گريد يكشورها در نيكارآفر زنان گريد كه يمشكالت با و شوند
 يحت و بشناسند را برنديم كاربه مشكالت نيا حل يبرا آنها كه ييهاحل راه و شده

 از و كرده برقرار ارتباط ايدن نقاط ياقص در مشاوره مراكز با نترنتيا قيطر از تواننديم
 )1387 صراف، اخوان( .گردند مندبهره آنها خدمات

 تجارت از استفاده با كه كار و كسب معامالت و محصوالت ةمبادل يهانهيهز كاهش .3
 .رديپذيم صورت يكيالكترون

 و نو يهايفناور از استفاده با ديجد يكارها و كسب ياندازراه در زنان ييتوانا بهبود .4
 .شوديم اجتماع در زنان ينيكارآفر جيترو به منجر كه قدرتمند يابزارها
 منفعت زين كار و كسب ةگسترد اجتماع رد كار و كسب زن مالكان ديد وسعت ارتقاء .5

 .باشديم ينيكارآفر يبرا ارتباطات و اطالعات يفناور گريد

    نيكارآفر و اشتغالخود زنان
 توسط 3002 اكتبر 7-10 يروزها يط ،)Soho( يخانگ مشاغل و زنان يمطالعات اجالس
 يكشورها ندگانينما دوره نيا در .برگزارشدي جنوب ةكر در) Apo( ييايآس يوربهره سازمان

 نپال، پاكستان، ن،يپيليف النكا،يسر ،يمالز مغولستان، تنام،يو لند،يتا ن،يچ ،يجنوب كره ژاپن،
 از ياخالصه ليذ گزارش .داشتند شركت رانيا و ياندونز هندوستان، ،يجيف بنگالدش،

 با .بود شدهائهار اجالس نيا در كنندهشركت يكشورها ندگانينما توسط كه است يمقاالت
 يفناور عيسر شرفتيپ نيهمچن و نيكارآفر زنان تجارب و دانش سهم در راتييتغ به توجه

 يخانگ دفاتر - كوچك دفاتر در آنها جذب ،يزندگ نوع راتييتغ و ترنتينا و IT اطالعات
soho اندتويم نيكارآفر زنان نيب در و است ديجد و تازه روش كي يشهر ينواح در ژهيوبه 
 از استفاده كم، يگذارهيسرما رينظ كند،يم انيب را مشاغل ليدال .كند دايپ تيعموم

 صفحات و نترنتيا ارتباطات رينظيب يهاتيقابل و IT ابزار به متداول يدسترس و استاندارد
WEB، مشاغل آن از مهمتر soho ةتوسع دهد،يم شنهاديپ زنان به را زادآ يشغل يهافرصت 

 و بوده مراتبسلسله صورتبه كه شغل و كار موجود ساختار از را آنها زنان يبرا مشاغل نيا
 نيع در. سازديم دور دارد، قرار مردان تسلط در كه است يبيترت به آن يگذارهيپا اغلب
 بتوانند تا كنديم تيهدا مناسب يشغل يهافرصت سمت به را زنان soho مشاغل حال،

 ) 1382 ،يمحمد گل( .دهند بروز را خود ينيكارآفر ياستعدادها
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 مورد SOHO مشاغل شرفتيپ جهت در يابزار عنوان به IT نيقوان زين ياقتصاد بعد از
 در ييجورقابت شيافزا يبرا نانيآفركار با مساعدت ةدهندنشان هاهيتوص و گرفته قرار ديتأك

 نيا بر .است آموزش و ينيكارآفر د،يتول ةتوسع بر تمركز قيطر از يجهان و يمحل يبازارها
 و مشاغل ةتوسع يبرا ژهيوبه مهم و يكار يهاروش از يكي عنوان SOHO تياهم اساس،
 ،ياندونز هندوستان، ن،يپيليف ،يمالز كره، ژاپن، يكشورها انيم در زنان ينيكارآفر

. است گرفته قرار توجه مورد لنديتا و تناميو النكا،يسر پاكستان، نپال، ن،يچ بنگالدش،
 )1382 ،يمحمدگل(

 يبرا كه است يكار و كسب گفت توانيم يخانگ كوچك عيصنا و soho فيتعر در
 در دفتر كي جاديا به يازين آنكه بدون ،كنديم درآمد جاديا سكونتشان محل در كارانيب
 ،يوتريمپكا ةشبك كي از استفاده soho مشاغل در توجه قابل ةنكت .باشد منزل از رونيب

 .هستند يكساني مفهوم يدارا دو هر يخانگ كار و كسب soho soho. است
 79 كه است آن ةدهندنشان كوچك، يكارها و كسب خصوص در موجود آمار و اطالعات

 شده يبندطبقه كوچك يكارها و كسب ةزمر در كايآمر در موجود يهاتيفعال از درصد
 به درصد 88/8 و كوچك مشاغل عنوان به كارها و كسب از درصد 79 زين كره كشور در. است

 نفر 01 از كمتر با يتيفعال عنوانبه خرد يهابنگاه .اندشده يبندطبقه خرد يهابنگاه عنوان
 .اندشده فيتعر يخدمات و خرد عيصنا در شاغل 5 از كمتر و يصنعت يهاكارخانه در شاغل

 كل از درصد 79 كه است يحد به كره در خرد و كوچك يكارها و كسب ارزش و تياهم
 1997 سال از ژهيو به رد،يگيبرم در را نيشاغل كل از درصد 26/7 و يصنعت يهابخش تمام

 به رو آن در زودرس يبازنشستگ و جوانان يكاريب نرخ و شده ركورد دچار شدهادي كشور كه
 به ،اندداده دست از را خود ياصل منابع كه يافراد توجه يتمام جه،ينت در. است شيافزا

 با ،يخانگ يكارها و كسب آنكه لحاظ به .است شده معطوف كوچك يكارها و كسب سمت
 كشور در نانيآفركار است، ياندازراه قابل محدود يانسان يروين و كم يگذارهيسرما زانيم

 42 زا شيب 1002 سال در )1382،يمحمد گل. (دارند مشاغل نوع نيا به ياديز شيگرا كره
 نشان مطالعات .است داشته وجود كايآمر متحده االتيا در يخانگ كار و كسب ونيليم
 .رديگيم انجام نيمالك سكونت محل در ديجد يكارها و كسب يتمام درصد96 كه دهديم

 .است دهيرس ونيليم 73 به كشور نيا در يخانگ يكارها و كسب تعداد زين 2002 سال در
 وقتپاره و وقتتمام يكارها نفر ونيليم 3/5 يبرا كشور نيا رد يخانگ يكارها و كسب

 يرسم بخش در را كارها و كسب كل تعداد از درصد، 63 3/ ياكره زنان .است كرده فراهم
 46/4 هاهتل ها،رستوران رينظ يمشاغل در زنان حضور .اندداده اختصاص خود به اقتصاد
 درصد 43/7 هايفروشخرده و يفروشهعمد يهاهياتحاد ،درصد 45/8 يآموزش خدمات درصد،

 عيصنا و اجناس ديتول مانند يرسمريغ يهابخش در را خود يهاتيفعال زنان .باشديم
 به يدسترس و نمابرها و ،يخانگ يكامپوترها رشد ليدل به .اندداده گسترش زين ساختمان

 كسب جاديا از زن نانيكارآفر .كننديم كار شانيهاخانه در افراد شتريب باال سرعت با نترنتيا
 در بلكه اند،برده ياريبس ةبهر شانيزندگ روش شدن ترمناسب يبرا تنها نه يخانگ يكارها و
 سازمان كي يآمار گزارش اساس بر چنانچه .اندافتهي حضور زين مستقل نانيكارآفر يايدن

 به ورود داوطلبان اي و ورهمشا انيمتقضا از درصد 74 حدود ،يمل كار و كسب يامشاوره
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 2 حدود در ژاپن حاضر، حال در )1382 ،يمحمد گل( .هستند زنان كار، و كسب يهاكارگاه

 رانيمد و اشتغالخود ونيليم 3/51 حدود شاغل، نفر 10 از كمتر با كوچك مشاغل ونيليم
 به IT صنعت در كوچك كار و كسب هزار 300 حدود در و شاغل نفر 10 از كمتر با يشخص

 كه دارد وجود نيآفر كار زن 043/000 حدود زين يمالز در .دارد اختصاص سوهو مشاغل
 مقابل در نرخ نيا. دارد قرار آنان ارياخت در SME متوسط و كوچك يهاكارگاه از31%

 زنان تيفعال .است نييپا نسبتاً )%43( نيپيليف و كره ،)%03( ياندونز چون ييكشورها
 01/8 خدمات درصد، 31 مشاوره خدمات درصد، 51/1 يديتول مشاغل در يمالز نيآفركار

 SOHO اگرچه .است درصد 14/6 رهيغ و درصد 9/2 لباس مد درصد، 01/3 تجارت درصد،
 سمت به را زنان SOHO مشاغل تيمالك كه زنان يبرا كنيل ،است يمالز در نو روش كي

 .دهند بروز را خود ينيكارآفر ياستعدادها دبتوانن تا كنديم تيهدا مناسب يشغل يهافرصت

  زنان يبرا  اطالعات فناوري ةحوز در جهان برتر مشاغل
 بااليي رضايتمندي سطح و درآمد كه كندمي و كرده ايجاد را جديدي مشاغل ارتباطات عصر

 زا زنان زماني كه شرايطي در ويژه،به. است آورده ارمغان به هاحرفه اين متخصصان براي را
 ارتباطات فناوري بازار امروز .بودند برخوردار مردان به نسبت تريپايين مراتب به دستمزدهاي

 تقريباً درآمدهايي به جديد هايمهارت كسب با تا است داده آنها به را فرصت اين اطالعات و
 گذشته هايسال همانند) Money( »پول« آمريكايي ةمجل. يابند دست مردان همسطح

» 2012مشاغل برترين« بنديطبقه در. كرد منتشر را برتر شغل25 از فهرستي نيز امسال
)Best Jobs of 2012(، اين رشد روند سال، برتر شغل 25 انتخاب از پس »پول« ةمجل 

 امتيازهاي مجموع براساس بنديرده اين. است كرده بينيپيش 2020سال تا را مشاغل
 شغلي رضايت ميزان و آينده در شغل اندازچشم بينيپيش متوسط، حقوق از آمده دستبه

 برگزيده فهرست اين در 2012سال برتر مشاغل عنوانبه كه شغلي 25 از. است شده انجام
 )1391 ،يعربشاه. (دارند قرار اطالعات و ارتباطات فناوري ةحوز در شغل 5  ،اند شده

 در است توانسته 7,6امتياز كسب با شغل اين): Software Developer( افزارنرم ةسازند
 فردي به افزارنرم ةدهندتوسعه. گيرد قرار آمريكا در 2012 سال برتر شغل 25 دوم ةرتب

 ةادار. «دارد عهدهبه را افزارنرم حفظ و آزمايش ساخت، طراحي، ةوظيف كه شودمي اطالق
 800 و ارهز 143 با برابر درصدي 27,6 رشد آمريكا، كار وزارت به وابسته نهاد ،»كار آمار

 متوسط حقوق. است كرده بينيپيش حرفه اين براي 2020 سال تا را جديد شغلي فرصت
 حد در آن شغلي رضايت ميزان سال، در دالر 790 و هزار 87 افزارنرم ةدهندتوسعه يك

 .است درصد 7,9 حرفه اين در بيكاري احتمال و متوسط
 7,5 مجموع كسب با شغل اين): Database Administrator( هاداده پايگاه مسئول

 به روز جهاني ةجامع. گيرد قرار پنجم ةرتب در بنديرده اين شغل 25 ميان در توانست امتياز
 »هاداده پايگاه مسئول« نقش نسبت همين به و رودمي پيش شدن ديجيتالي سوي به روز

 مديريت، ه،ذخير براي عرصه اين در 2020سال تا كه طوريبه. كندمي پيدا بيشتري اهميت
 خواهد نياز جديد شغلي فرصت 900 و هزار 33 به اطالعاتي پايگاه عيب رفع و سازماندهي
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 حد در آن از رضايت ميزان سال، در دالر هزار 490 و 73 شغل اين متوسط درآمد. بود
 . است درصد 7/9 با برابر هاداده پايگاه مسئول يك بيكاري احتمال و متوسط

 جاي ششم ةرتب در امتياز 7,5 مجموع با شغل اين): Web Developer( وب ةسازند
 به فرد اين اما ،رسدمي نظر به عمومي و ساده اصطالحي »وب سازنده« اول نگاه در. گرفت
 براساس. دارد نياز آن خوب عملكرد و سايت وب يك ساخت براي بااليي فني دانش و مهارت
 سراسر در وب ةسازند 700 و هزار 65 حدود در 2020سال تا آمريكا كار وزارت بينيپيش
 و هزار 75 ساالنه آمريكا در وب ةسازند يك متوسط درآمد. شد خواهند كاربه مشغول دنيا

 در شغل اين از رضايت ميزان و درصد 7,9 مهارت اين با فردي بيكاري احتمال دالر، 660
 )1391 ،يعربشاه. (باالست حد

 در شغل اين): Computer Systems Analyst( ايرايانه هايسيستم تحليلگر
. گيرد قرار هفتم سكوي در امتياز 7,5 كسب با توانست 2012 برتر مشاغل بنديطبقه

 ميان ها،سيستم تحليل و تجزيه با اغلب كه است فردي ايرايانه هايسيستم تحليلگر
 77 دلمعا فرد اين متوسط درآمد. كندمي ايفا را رابط يك نقش ITهايشركت و مشتريان

 سال تا نفر 400 و هزار 120 هابينيپيش براساس. است سال در آمريكا دالر 740 و هزار
 7,9 با برابر ايرايانه هايسيستم تحليلگر شدن بيكار احتمال. شوندمي شغل اين وارد 2020
 .است متوسط حد در آن شغلي رضايت ميزان و درصد

 نهم ةرتب در امتياز 6,8 با شغل اين ):Computer Programmer( رايانه نويسبرنامه
 يك طبيعي و دوم زبان ايرايانه هايزبان ساير و پيتون ،C. ++ است ايستاده جدول
 سال در دالر 380 و هزار 71 افراد اين متوسط حقوق. روندمي شمار به رايانه نويسبرنامه
 ميزان با حرفه اين. رسدمي نيز دالر هزار 114 به ماهر بسيار افراد بين در رقم اين كه است

 شغلي فرصت 700 و هزار 43 درصد، 7,9 بيكاري احتمال و متوسط حد در منديرضايت
 )1391  ،يعربشاه( .كرد خواهد ايجاد 2020 سال تا جديد

    ايران در زنان براي كارآفريني هايفرصت ايجاد در اطالعات فناوري نقش
 اغلب كه است مهمي موضوعات از دنيا در ينيكارآفر هايفرصت ايجاد در اطالعات فناوري

 از نيمي اينكه به نگرش با. اندداده قرار توجه مورد طورجدي به را آن دنيا ةپيشرفت كشورهاي
 از رفت برون براي بايد كشورها اغلب در توسعه راهبردهاي ند،هست زنان جهان مردم
 و رشد براي هاييفرصت تا باشد داشته نيز زنان به نگاهي اجتماعي، و اقتصادي نشينيگوشه
ة حوز در ايران زنان حضور و اشتغال از روشني تصوير هنوز اين، وجود با. آيد پديد گونيگونه

 ترينمهم از اطالعات فناوري مانند نوين هايتكنولوژي. ندارد وجود اطالعات فناوري
 نحو به طلبدمي ايران اشتغال فضاي ،لذا. روندمي شماربه امروز دنياي در شغلي هايحوزه

 تهديد يا فرصت عنوانبه آينده در تواندمي كه آن، شغلي هايفرصت و فناوري اين مطلوبي
 را آن قوت و ضعف نقاط تا گيرد قرار تحقيق و مطالعه مورد ،باشد مطرح ما ةجامع زنان براي

 فعاالن) 1388 ،طاهرخاني. (نماييم مديريت تهديد يا فرصت يك عنوان به را آن و دريابيم
 يتيفعال. كننديم فيتوص گونهنيا را اطالعات يفناور بخش در زنان تيفعال ،يتيآ ةحوز زن
 يفضا وجود عدم و ياجتماع ،يفرهنگ طيشرا باورند نيا بر آنها واقع در. بسته ييفضا در



 كارآفريني ةسازي زنان در حوزرويكردهاي توانمند 
 

 

408 
 زا را خود يباورخود آنها شده باعث و شده حوزه نيا در آنها كمرنگ حضور باعث تيفعال

 )1389، پور سراب. (بدهند دست
 ديد يمخواه ،يمندازيب رانيا در اطالعات يفناور بخش در زن فعاالن حضور به ينگاه اگر

 كي عنوان به مثالً اطالعات يفناور يهاشركت يانيم يهارده در شتريب آنها اكثر كه
 حوزه نيا در يمترك زنان حضور. كننديم تيفعال... و يتيآ مشاور س،ينوبرنامه ست،يگراف

 حرف نيا اثبات يبرا. باشند داشته ياگسترده تيفعال يتيآ تجارت بخش در كه شده دهيد
 طوربه كه ديد ديخواه. ديندازيب هاروزنامه در استخدام يهايآگه به ينگاه است يكاف هم

 و شبكه ياندازراه و نصب وب، صفحات يطراح ،يافزارسخت خدمات يبرا مردان از معمول
 گفته به .شوديم كاربه دعوت ياپراتور و يكيگراف يكارها پ،يتا يبرا زنان از و ستميس

 يريپذسكير عدم به يتيآ بخش ييباال يهارده در زنان كمرنگ حضور علت كارشناسان
 شوند،يم خانواده و كار نيب تعادل حفظ به مجبور تنها نه زنان ،واقع در. گردديم باز آنها
 كه دارند دوست هم آنها. شونديم زين شانشغل با خودشان ةرابط نيب تضاد ريدرگ بلكه

 اما كنند، مشاركت يعال و جالب يهاپروژه در و نگهدارند روزبه را خود يهامهارت
 تا كنديم وارد فشار آنها به كه است يليدل نياول يتيآ مشاغل از ياريبس يذات يهايژگيو

 آواژنگ شركت عامل ريمد ،يطهماسب تايب )1389،پورسراب( .نديگو ترك را آن داوطلبانه
 بخش در زنان كمرنگ حضور كه است معتقد آواژنگ، خدمات رهيمد تأيه عضو و ستميس

 .دارد يفرهنگ و يخيتار ةشير واقع در و نبوده يخاص صنف به محدود رگذار،يثأت و يتيريمد
 يهاسمت در هاخانم يتجربگكم ميريبپذ ديبا كه ييهاتيواقع از يكي :ديگويم يطهماسب

 ،يفرهنگ ،يخيتار ليدال به زنان در يخودباور نبود به هم امر نيا كه است يتيريمد
. گردديبازم يتيريمد يهاسمت در مردان به دادن ةعرص به جامعه نگاه يطرف از و ياجتماع
 امور مانند يتيريرمديغ و يشيفرسا و نيروت يهاشغل از زنان استقبال و رشيپذ ،نيهمچن
 شده هاشغل گونهنيا در زنان ييتوانا بودن محدود به جاافتاده ينگاه جاديا باعث يدفتر
 يتيريمد ةحوز در هاخانم كمرنگ حضور باعث كه يليدال از گريد يكي يو باور به .است

 كه شوديم عثبا نيا و گردديبرم آنها يخانوادگ تيولئمس به شوديم هاشركت و هاسازمان
 كه كنديم اضافه يطهماسب ،نيهمچن .شود فرزندان و خانه امور صرف آنها يانرژ از يبخش

 يهنگام واقع در. ستين ريثأتيب حوزه نيا در زنان كمرنگ حضور در زين رانيمد يمنف نگرش
 دارندن نانياطم يكار لحاظ از ند،يناخوشا يهاتجربه يبرخ ليدل به زنان به مافوق رانيمد كه
 يارتقا مسلماً كنند،يم يداورشيپ يتيريمد و يسرپرست سطوح در زنان تيموفق مورد در و

 معتقدند كه يفعاالن مقابل در .شد خواهد مواجه مشكل با زين يتيآ ةحوز در زنان يشغل
 كه هستند هم يافراد اما است، كمرنگ اريبس كشور اطالعات يفناور بخش در زنان حضور

 حال در و شوديم اضافه اطالعات يفناور ةحوز در زن فعاالن تعداد بر روزبهروز معتقدند
 در فعال يهاسازمان و هاشركت ييباال يهارده در كه ديد را ياديز زنان توانيم حاضر
 ك،يانفورمات عيصنا قاتيتحق مركز سيير نا،يس دايو .هستند تيفعال به مشغول يتيآ بخش
 و هاسازمان اما ،يسنت يهانگاه و مشكالت يتمام با رحاض حال در كه است معتقد
 استخدام طرف به هاخانم قيدق و متمركز كار ةنحو به توجه با كه ديد توانيم را ييهاشركت

 يتيريمد ييباال يهارده در زنان استخدام شيافزا بر يمبن نايس يادعا ديشا اما. اندرفته آنها
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.... و يگذاراستيس ،يامشاوره يهارده در شتريب ديشا اماستخد شيافزا نيا اما ،باشد درست
 نايس. كند تيفعال يتيآ ةحوز تجارت بخش در يخانم كه شده دهيد كمتر و شوديم دهيد

 يتيآ بخش به مربوط فقط تجارت بخش در زنان كم حضور: «ديگويم خصوص نيا در
 حضور يليدال به تجارت بخش در زنان كه ديد توانيم هم گريد يهاحوزه در كه چرا ست،ين

 يو.» است مردان از كمتر اريبس زنان حضور ساختمان و راه بخش در مثالً. دارند يكمرنگ
 و ييباال رانيمد نانياطم عدم حوزه، نيا زنان يبعض كم ةيسرما به را امر نيا ليدل

 به ربوطم فقط يطيشرا نيچن وجود « :ديگويم و دهديم ارتباط افراد يبرخ ياندازسنگ
 حضور ةحوز نيا تجارت بخش در زنان ايدن تمام در. ستين كشور يت يآ بخش زن فعاالن
 دست كي انگشتان شمارش به يت يآ ةحوز زن تجار نيتربزرگ تعداد ديشا و دارند يكمرنگ

 نوع ،يسنتنگاه كشورها، ياجتماع ساختار به هم نيا ليدل )1389،پور سراب( .نرسد هم
 ةحوز زن فعاالن اكثر باور به.» گردديم بر... و خانواده قبال در هاخانم يريپذتيولئمس

 يفناور ةحوز در آنها ينيكارآفر حوزه، نيا در زنان شتريب حضور يبرا ديبا اطالعات، يفناور
 اطالعات يفناور شركت رعامليمد داننده آزاده. شود يسازفرهنگ ارتباطات و اطالعات

 با حاضر حال در كه است باور نيا بر نيآفر كار زنان يمل انجمن ةريمد تأيه سيئر و تهران
 زنان يبرا يتيآ به مربوط يدانشگاه يهارشته در كه ييهاتيمحدود و مشكالت به توجه

 رشته نيا از هايسخت تمام با كه ديد را ياديز دختران توانيم اما شود،يم دهيد
 حوزه نيا در كه يامردانه نگاه و طيشرا نبودن فراهم ليدل به اما شوند،يم ليالتحصفارغ

 در: «ديگويم خصوص نيا در داننده. كنند دايپ يمناسب كار خود يبرا توانندينم ،دارد وجود
 به مربوط زن النيالتحصفارغ از ياريبس كار طيشرا بودن فراهم عدم ليدل به حاضر حال
 كسب ينيكارآفر يباال سطوح در را يياهتيموفق كشور از خارج در اندتوانسته يت يآ ةرشت

 دوره انيپا از پس ليالتحصفارغ دختران تا شده باعث طيشرا نبودن فراهم واقع در. كنند
 زنان يمل انجمن رهيمدتأيه سيئر .»كنند مهاجرت كشور از خارج به كار يبرا دانشگاه
 كار و كسب ةحوز در خود ةسالچند تيفعال طول در چگاهيه كه كنديم حيتصر نيكارآفر
 امور با مرتبط موانع تنها و است نداشته وجود زنان يبرا حوزه نيا يروشيپ در يقانون موانع
 )1389 ،پور سراب. ( برداشت گام آنها ءارتقا يراستا در ديبا كه است بوده يفرهنگ

 گيـرينتيجـه
 تقسيم دانشوران و اتاطالع كاركنان گروه دو به كنندمي كار اطالعات صنعت در كه افرادي

 در دارند، تمركز اطالعاتي خدمات ةارائ و اطالعات با كار ةحوز در بيشتر اول گروه. شوندمي
 دو ،اين بر عالوه .شوندمي مشغول تخصصي دانش بر مبتني خدمات به دوم گروه كهحالي
 بر مبتني يكارها هايفرصت تا الزمند اطالعات كارآفرين به موسوم ديگري خالق افراد گروه

 توان پردازيايده و خالقيت از برخورداري ضمن افراد اين. كنند خلق را دانش و اطالعات
 و افراد گونهاين تربيت. هستند دارا را محوراطالعات انساني منابع و هاسرمايه سازماندهي

 اشتغال ايجاد و اطالعات فناوري صنعت و اطالعات صنعت رونق باعث خود هاآن از حمايت
 است زدااشتغال پايين مهارت با و يدي مشاغل در ،سويي از اطالعات فناوري. گرددمي آن در
 و اطالعات صنعت. كندمي ايجاد دانش و اطالعات ةحوز در بسياري مشاغل خود سويي از و
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. برخوردارند شغلي رونق بيشترين از كه هستند مهم ةحوز دو اطالعات فناوري صنعت
 را اطالعات صنعت تقاضاي ميزان اندك، ةهزين با و كارآمد اطالعات به دسترسي در سهولت
 از پيشرفته كشورهاي. كندمي رشد اطالعات فناوري صنعت آن تبع به و داده افزايش
 رويكرد و برده بهره خوبي به تاكنون اطالعات فناوري صنعت و اطالعات صنعت هايفرصت

. است بوده كشورها آن براي شغل توليد و وابستگي باعث بيشتر ما كشور مثل كشورهايي
 در اطالعات عصر جهاني هايفرصت از صحيح كارهايراه اجراي و ارائه با بايد ،بنابراين
 دانايي، ةتوسع مشخص صورت به. برد بهره اطالعات فناوري صنعت و اطالعات صنعت

 ضمن و داومم آموزش اطالعات كارآفرينان از حمايت خارج، بازار هايفرصت از استفاده
 براي اساسي هايسياست از برخي...  و اطالعاتي مشاغل بسترهاي ةتوسع كاركنان، خدمت

 . هستند اطالعات فناوري صنعت و اطالعات صنعت در مشاغل ةتوسع
 عملكرد ،كنندمي تأمين را جامعه كار نيروي از ايمالحظه قابل بخش زنان كه ازآنجا

 و رقابت قدرت ،كارمندان رفاه ،سرمايه افزايش ،فروش يا ليدتو رشد جهت در آنان كارآفرينانه
 توسعة خواهان كه ايجامعه ،براين عالوه .كندمي كمك جامعه اقتصادي توسعة به ،صادرات

 زنان جمله از خود اعضاي همه براي را استعدادها شكوفايي و رشد امكان بايد است جانبههمه
 ةتوسع و كارآفرين و خالق زنان در خودباوري و نفس به داعتما افزايش. سازد فراهم شاغل

 به توجه ،توسعه مسير در. شود مطرح جامعه در ارزش يك عنوان به بايد كارآفريني فرهنگ
. باشد بيكاري معضل ويژهبه مطرح مشكالت از بسياري راهگشاي تواندمي زنان كارآفريني

 سهيم اقتصادي هايفعاليت در وانندتمي جامعه جمعيت از عظيمي بخش عنوانبه زنان
 كه كارآفريني زنان روي كه ايمطالعه ،مقوله اين كاركرد تأثير شناخت منظوربه .باشند
 ،دارند اشتغال فعاليت به نيز اينكهم و نموده مبادرت جديد كاري و كسب ايجاد به نسبت
 خالقيت و ابتكار با كه دارد وجود آنها ميان در مشتركي هايمحدوديت كه دهدمي نشان

 كارآفرين زنان كه دهدمي نشان هابررسي. نمايند طي را خود آفريني كار مسير اندتوانسته
 جلب به نسبت جمله از اندشده وارد مختلفي هايراه از ،كارآفريني موانع تأثيرات كاهش براي

 روابط ةتوسع و جاري قوانين و ضوابط رعايت ،ارتباطي هايازمهارت استفاده ،عمومي اعتماد
 رغمعلي زن كارآفرينان كه است آن دارد اهميت آنچه. اندنموده اقدام اجتماعي

 را خويش مسيركارآفريني و عبوركنند مانع سه از اندتوانسته خالقانه ،فراوان هايمحدوديت
 .سازند هموار

  پيشنهـادي راهكارهاي
 .زنان كارآفريني زا حمايت درجهت موجود قوانين و هاسياست اصالح �
 .هادانشگاه در خصوصاً زنان كارآفريني هايفرصت معرفي �
 .كار و كسب اندازيراه ةمرحل در كارآفريني زنان از حمايت �
 .دركارآفرين زنان موفق الگوهاي معرفي �
  .كارآفريني ةزمين در كاربردي و تخصصي هايآموزش ةارائ �
 .دانشگاهي دختران و انزن ميان در كارآفرينيو آموزش  فرهنگ ترويج �
 .دانشگاهي دختران و زنان در كارآفريني ةانگيز تقويت �
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 .آنان هايانگيزه هدايت و توسعه روند در آنان فراگيري طريق از زنان تواناسازي �
 و هاينتعاو تأسيس خوداشتغالي، مانند. جديد استخدامي و شغلي هايفرصت و فضا ايجاد �

 .حمايتي هايسياست ساير
 .اشتغال ايجاد منظوربه زنان سازيتوانمند مسير در آفريني كار تفكر ةتوسع �
 ارزان يا بهره بدون بانكي تسهيالت گذاري،سرمايه تسهيالت و امكانات گذاشتن اختيار در �

 ،ديگر عبارت به و رسانياطالع خدمات زمين، اوليه، مواد آالت،ماشين و ابزار ،قيمت
 فرهنگي عوامل تحول نياز، مورد منابع به آنها سترسيد تسهيل زا،مهارت هايآموزش

 .خود توانايي به نسبت زنان باور در دگرگوني و
  .سواد مختلف سطوح داراي زنان براي ايحرفه آموزش امكانات افزايش �
 .مرد و زن حقوق تساوي عيني هايزمينه تقويت براي مناسب حقوقي بسترهاي ايجاد �
 .زنان اجتماعي – اقتصادي هايتوانمندي به باور افزايش �
 .محور دانايي جامعة اساسي نياز عنوانبه همه براي عالي آموزش توسعة �
  .براي زنان اطالعات كارآفرينان تربيت �
 .ارتباطات و اطالعات فناوري حوزة در نوآوري و پردازيايده از حمايت �
 .دور راه از كار نظام ايجاد �
 طريق از مشاوره خدمات و حقوقي شكي،پز مهندسي، خدمات صادرات براي بسترسازي �

 .شبكه
 .مدتكوتاه و مدتميان مدت، دراز هايبرنامه تفكيك با انساني نيروي هدفمند آموزش �

 منابـع
    -9 و 8 ش. رويش ةنامفصل، دانشگاهي دختران و كارآفريني ةتوسع )1384( زهرا ،آراستي

 . سيپرد انتشارات ن: تهرا "ينيكارآفر") 1379. (محمود ،يانيدار پوراحمد
 و فرهنگـي  ةمؤسسـ : تهـران . كـارآفريني  )1383( محمـود  عزيزي محمد و پورداريائي احمد

    .قلم محراب انتشاراتي
 و اطالعـات  يفنـاور  و زنـان  ينيكـارآفر  .)1387( ديـ مج آراسـته،  ؛رضـا احمد ،صراف اخوان

 .55 – 48 ، ص97 و 96 ش ،جامعه و كار ة، ماهنامارتباطات
ــيا ــركرم ــوالت " )1380(.ع.س ف ــوژي تح ــت و تكنول ــاغل ماهي ــر در مش ــات عص  و اطالع

 .    اشتغال همياري سازمان اشتغال، در اطالعات فناوري نقش همايش ،"ارتباطات
 روابط ،زنان اجتماعي فرهنگي شوراي: تهران.  ايران در زنان شتغال ا .)1382( شهال ، باقري

 .عمومي
 دانشـگاهي  جهـاد  اشـتغال  ستاد ةترجم. موفق بركارآفريني جامعي يراهنما .)1382( پاندي

    .صنعتي واحد دانشگاهي، جهاد: اصفهان. اصفهان صنعتي واحد
 بررسـي  و گذشـته  سـال  چهـل  در آن تغييرات و زنان اشتغال ساختار .)1376( شيدا ،بامداد

 ،ايـران  هـاي تانشهرسـ  در اقتصـادي  ،اجتمـاعي  عوامل با زنان اشتغال هايميزان رابطة
 .اجتماعي علوم دانشكدة ،تهران دانشگاه
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 نقـش  همـايش  شـغلي،  هـاي فرصـت  و تهديدها و اطالعات فناوري .)1380(. م بيگي، رجب

 .   اشتغال همياري سازمان اشتغال، در اطالعات فناوري
 ةتوسـع  با آن ةرابط و زنان اشتغال كيفي و كمي هايجنبه بررسي .)1373( خديجه ،سفيري

 .انساني علوم دانشكدة مدرس، تربيت دانشگاه: تهران. دكتري ةرسال. اقتصادي
 .سپاسنشر  : تهران. كارآفريني با آشنايي .)1382( مهدي ،كيا سعيدي

: منبـع   اطالعـات  يفنـاور  ةحـوز  در يرانيا زنان گاهيجا به ينگاه .)1389( تايسون، پورسراب
 ؛سترسي در سايت، قابل د1389 بهمن 25، اقتصاد يايدن

 http://online.tic.ir/fa/news/3913 
 يانتشـارات  يفرهنگ ةسسؤم. تهران: "زنان اشتغال يشناسجامعه") 1377. (جهيخد ي،ريسف

 . انيتب
 .  پاييز نشر :تهران. كارآفريني. )1383( علي حسيني، شاه

 روشـنگران  انتشارات: هرانت -.ايران در زنان كارآفريني ةتوسع هايراه .)1381( فيروزه صابر،
    .زنان مطالعات و

 دوشـنبه ، شدند معرفي اطالعات فناوري ةحوز در جهان برتر مشاغل .)1391(هدا  ي،عربشاه
 آنالين اقتصادايران :، قبل دسترسي در سايت1391 آبان 15

 http://www.eghtesadeiranonline.com/vdcaeina.49nia15kk4.html  
 هـاي فرصـت  ايجـاد  در اطالعـات  فناوري نقش )1388( عباسي خداكرم؛  نسرين، طاهرخاني

   .نوآوري و تكنولوژي مديريت همايشمقاالت  ة، چكيدايران زنان براي كارآفريني
 ةشـمار  ،جامعـه  و كـار  ةماهنام، نيكارآفر و اشتغال خود زنان .)1382( نيپرو ،يمحمد گل

 . 37 - 34 ، ص52
   .آموزهنشر : اصفهان. تيموري ميترا ترجمة. كارآفريني سويهب پيش .)1382( جيمز كوك،

   .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات: تهران: كارايران بازار در زنان .)1379( مهرانگيز كار،
    .انديشان آزاد ؛راش: تهران. كارآفريني شناسيجامعه .)1383( علي پور، ملك

 شـغلي  رضايت فراغت، درآمد، اشتغال، وضعيت پيرامون تحقيقي .)1371( مهدي ،مسجديان
 .   اموربانوان كميسيون – اصفهان زنان

 



 
 

 ادعا و اقتصاددانان گمنام شاغلين بي ،دارزنان خانه
  1رجبعلي حكم آبادي

 2الهام قليزاده رضايي 

 چكيده
شود كه اغلب به عنوان مدير اقتصادي خانواده شناخته مي ،دارزن خانهمقدمه و هدف: 

ي تلقي مصرف در چرخه و زنجير امور اقتصاد ةيكي از اركان اساسي و تعيين كنند
باشد. داري ميهدف از اين مطالعه، ارج نهادن به مقام و منزلت خانه ،لذا شود.مي

 هاي معتبر انجامدر مقاالت و سايت ايكتابخانه مروري روش به مطالعه شناسي: اينروش
پرداختن به امور  ،ترين امر براي زناز نظر ائمه و اهل بيت (ع)، مهمها: يافته .است شده
از ديدگاه  .اندي و همسرداري است و اجر و ثواب زيادي نيز براي آن قائل شدهدارخانه
بر اساس آنچه از  .اقتصادي خوبي براي مردان باشند ةتوانند پشتوانزنان مي ،ديگر
داري زنان است، در خانه ةمسئل ،اولويت ارزشي نظام اسالمي ،آيدهاي اسالمي برميآموزه
وظايف مهم مردان چون جهاد در راه خدا در نظر  ةپاين همداري زاي از روايات، خانهپاره

آنچه در نظام اسالمي بايد مورد تشويق قرار گرفته و با  ،بدين ترتيب .گرفته شده است
 اشتغال زنان در خارج از خانه، باعث داري است.هاي خانهفعاليت ،ارزش تلقي شود

 و رواني بر سالمت زنان، هاي جسميافزايش اشتغال زنان و به تبع آن افزايش آسيب
، و تعارضات خانوادگي است ، افزايش بيكاري آقايانكاهش نرخ باروري افزايش توقعات،

 خانواده، اهميت دادن به كار ةتوانند با افزايش تحكيم پايدار ميبنابراين، زنان خانه
ي در خانه، دار، انجام كارهاي دستداري، ارزش و ارج نهادن به مقام مادر و زن خانهخانه

گرايي گرايي و تجملجويي و قناعت به فرزندان و همسر، عدم مصرفآموزش عملي صرفه
 ما،  كنوني ةدر جامعسفانه أگيري:  متكمك شاياني به اقتصاد كشور داشته باشند. نتيجه

دار به حاشيه رفته است و ارج نهادن به مقام مادر و زن خانه داريمقام و منزلت خانه
اري، قوانين، واحدهاي ذسياستگتوان با مي ،بنابراين .كه بايد جبران شود تهاهش يافك

 داريخانه ةبه مقولدهنده به نگرش افراد) ها (به عنوان نهادهاي شكلرسانه آموزشي و
خصوص زنان در نگرش آحاد جامعه و بهتواند مي مسلماً اد كهنشان د توجه بيشتري

ه عنوان شغلي مقدس و افتخاري بزرگ براي زنان داري بباشد تا شغل خانهثيرگذار أت
 كشورمان محسوب گردد. 

 
 ادعا، اقتصاددانان گمنام.دار، شاغلين بي: زنان خانهيكليد واژگان

 

                                                                                                                
 د، بهداشت، دانشگاه علوم پرشكي خراسان شمالي،بجنور ةدانشكد  اي، مربي هئيت علميكارشناسي ارشد بهداشت حرفه 1.

 Email:abi.hse2006@gmail.com                                    
   .قرآني الزهرا شهرستان اسفراين ةسسؤكارشناس حسابداري، عضو م 2.
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 مقدمه 

هاي مادري، همسري يك مقامي عطا نمود و براي زن مقام خداوند زن و مرد را آفريد و به هر
ها و معيارهاي اي از ارزشب و نهادينه كردن مجموعهسازي مطلوفرهنگ و سكينه را برگزيد.

ناپذير، بيشتر اجتناب امري است ضروري و ،فرهنگي متناسب با نقش زنان در اقتصاد ملّي
پيشرفت اقتصادي در برخي كشورها را فقدان يا  ةشناسان توسعه، يكي از موانع عمدجامعه

 دانند.مي شده در جامعهسوم نهادينههاي فرهنگي و عدم پايبندي به آداب و رضعف بنيان
 ةخانواده در جامع ةتأكيد شارع مقدس دين اسالم، مبين اين است كه بار مسئوليت و ادار

اهل  ةباشد. برداشت كلي از آيات، روايات، احاديث و سيربانوان مي ةاسالمي عمدتاً بر عهد
داشتن چراغ خانه و گرم نگاه داشتن آموزد كه روشن نگه السالم) نيز به ما ميبيت (عليهم

هاي ديني چه زنان در آموزهبانوان است و هيچ امري بر آن مقدم نيست. اگر ةكانون آن برعهد
لكن بايد عنايت داشت كه جواز يك عمل به معناي  ،انداز كار و فعاليت اقتصادي منع نشده

هاي جسماني و ابعاد ه بر ويژگيدر اولويت بودن آن نيست. عنايت به نقش تربيتي زنان با تكي
روحي و عاطفي آنها در درون منزل و در تعامل با فرزند و همسر قابل ارزيابي است. آنها به 

ترين گزينه براي تعليم و تربيت دليل برخورداري از عواطف، احساسات و لطافت روح، مناسب
كند. زنان زنان را معين ميگيري و نوع نگاه اسالم، تقدم و تأخر نوع فعاليت باشند. جهتمي

كار و  ةبا محور قرار دادن خانه و خانواده به عنوان اولويت نخستين، با اين باور وارد عرص
شوند كه مشاركت و حضورشان كمك مؤثري به پويايي اقتصاد كشور فعاليت اقتصادي مي

الب اسالمي در رهبر كبير انق نموده و موجبات حمايت از توليد ملي را در پي داشته باشد.
زن «دانند: ها ميعين حال نقش اصلي زنان را در مربي بودن آنها براي رشد و كمال انسان

ها زن است، سعادت و ... مربي انسانشوندها پيدا ميمربي جامعه است، از دامن زن انسان
كند و كشورها بسته به وجود زن است، زن با تربيت صحيح خودش انسان درست مي شقاوت

شود. ها از دامن زن بلند ميسعادت ةكند. مبداء هما تربيت صحيح خودش كشور را آباد ميب
رهبر كبير انقالب اسالمي به نقش مادران در ).  2و  1( »سعادت بايد باشد ةزن مبداء هم

اي دارند تا آنجايي كه العادهسازان جامعه تأكيد فوقتربيت صحيح فرزندان به عنوان آينده
 هاي خودتانهاي خودتان را در دامنخواهد كه بچهاسالم از شما اين معنا را مي«فرمايند: مي

ها فرزندان اسالمند و بعد از اين مقدرات اسالم و مملكت خودتان به دست كنيد... اين تربيت
هاي چند برابر كمك هاي بانوان ارزشكمك« فرمايند:و در جاي ديگر مي) 3( »آنهاست
ها كه شغل انبياست ...حفظ . خداوند شما را حفظ كند و شما را براي تربيت انسانارددمردان 

اي است كه در آن يك مدرسه زناندامان ). 4( »شما ةشما و رحمت بر هم ةكند. سالم برهم
بايد جوانان بزرگ تربيت بشود. شما فضائل تحصيل كنيد تا كودكان شما در دامن شما به 

ست نه ااسالم با كار كردن زن موافق « مي فرمايد : رهبر معظم انقالب  ).5(»فضيلت برسند.
ترين شغل او يعني تربيت تنها موافق است بلكه كار را تا آنجا كه مزاحم با شغل اساسي و مهم

تواند از نيروي كار يك كشور كه نمي .داندشايد الزم هم مي ،فرزند و حفظ خانواده نباشد
اشتغال بانوان نبايد آنها را از وظايف  ،بنابراين »نياز باشد.لف بيهاي مختدر عرصه زنان

آن عنصر «فرمايد: همچنين مي .شان در مديريت خانواده و تربيت فرزندان باز داردخطير
دار باشد خانواده، زن است نه مرد. زن خانواده اگر عاقل با تدبير و خانه ةاصلي تشكيل دهند

سبد دارايي و اقتصادي،  دار اغلب به عنوان مديرزن خانه). 6( »كند.خانواده را حفظ مي
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مصرف در چرخه و  ةكنندشود كه يكي از اركان اساسي و تعيينمصرفي خانواده شناخته مي
جديد نياز به تغيير در نگرش به مسائل زنان  ةدر هزار شود.زنجير امور اقتصادي تلقي مي

شده است، اما مهم اين ملموس و پذيرفته لي مسلم، كامالًعنوان اصدار در سراسر دنيا بهخانه
توان آن را از يك تفكر متظاهرانه و جذاب به يك تفكر قابل اجرا تبديل است كه چگونه مي

انسان  ءترديدى نيست كه خانواده يكى از اركان جامعه و محور اساسى رشد و اعتال .)7(كرد
اهميت بوده و رنگ و بىو غرب باوران بسيار كم رود. اين نقش از منظر جهان غربشمار مىبه

يكى از مشكالتى كه زنان  .در برخى موارد يكى از مشكالت فراروى زنان، قلمداد شده است
باشد. امور خانه مى ةپرورش فرزندان و ادار جوامع با آن درگير هستند، مسئوليت ةدر هم

چنان به اشتغال زن در خارج توجه آنما،  ةسفانه در جامعأو متامروزه در جوامع غربى 
ترين نقش زن مطرح شده است و نقش مادرى و شود كه اين امر به عنوان اولين و مهممى

 ،. لذاگيردهاى فرهنگى به عنوان نقش دوم و فرعى مدنظر قرار مىهمسرى و ادامه سنّت
 باشد. داري ميهدف از اين مطالعه، ارج نهادن به مقام و منزلت خانه

 شناسيشرو
بررسي كتب، مقاالت آمده ازدستهباشد كه نتايج بمي ايكتابخانه مروري روش به مطالعه اين

 هاي معتبر مي باشد.  و سايت

 هايافته
و از گيرى جوامع صنعتى و ايجاد بازار كار جديد، موجب اشتغال زنان در بخش صنعت شكل

اى صنعتى، بسيارى از عملكردهاى هباعث كاهش نقش خانواده شد. در جامعه ،طرف ديگر
منظور سنّتى خانواده از بين رفته يا به شدت دگرگون شده است. اشتغال زنان در اين دوره به

تكريم و باال بردن منزلت زن نبوده و فقط جوامع صنعتى درصدد برطرف كردن نياز خود به 
ى صنعتى درآمد زنان به ميزان هانيروى كار ارزان بودند. بر اساس آمار، تقريباً در تمام جامعه

ترين امر براي از نظر ائمه و اهل بيت (ع)، مهم .تر از درآمد مردان استاى كمقابل مالحظه
داري و همسرداري است و اجر و ثواب زيادي نيز براي آن قائل پرداختن به امور خانه ،زن

بر اساس  راي مردان باشنداقتصادي خوبي ب ةتوانند پشتواناز ديدگاه ديگر زنان مي .اندشده
 .داري زنان استخانه ةاولويت ارزشي نظام اسالمي مسئل ،آيدهاي اسالمي برميآنچه از آموزه

وظايف مهم مردان چون جهاد در راه خدا در نظر  ةپايداري زن هماي از روايات، خانهدر پاره
قرار گرفته و با ارزش  آنچه در نظام اسالمي بايد مورد تشويق ،بدين ترتيب .گرفته شده است

افزايش اشتغال  اشتغال زنان در خارج از خانه، باعث داري است.هاي خانهفعاليت ،تلقي شود
كاهش  افزايش توقعات، هاي جسمي و رواني بر سالمت زنان،زنان و به تبع آن افزايش آسيب

دار ن خانهبنابراين، زنا .و تعارضات خانوادگي است ، افزايش بيكاري آقاياننرخ باروري
داري، ارزش و ارج نهادن خانواده، اهميت دادن به كار  خانه ةتوانند با افزايش تحكيم پايمي

جويي و قناعت دار، انجام كارهاي دستي در خانه، آموزش عملي صرفهبه مقام مادر و زن خانه
اشته گرايي كمك شاياني به اقتصاد كشور دگرايي و تجملبه فرزندان و همسر، عدم مصرف

 باشند.



 ادعا و اقتصاددانان گمنام شاغلين بي، دار زنان خانه 
 

 

416 
 گيري بحث و نتيجه

مهم و اصلي بانوان حفظ  ةطبق فرمايشات صريح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري وظيف
كه هيچ فعاليت ديگري نبايد اين دو مسئله را طوريهب .حريم خانواده و تربيت فرزند است

اده بوده و تبديل الشعاع قرار دهد. حفظ خانواده اعم و اهم از مسائل اجرايي خانه و خانوتحت
اين محيط به فضايي براي رشد و تعالي معنوي همسر و فرزندان از اهميت واالئي برخوردار 

به حاشيه رفته است و ارج  داريمقام و منزلت خانه ما،  كنوني ةدر جامعسفانه أمت است.
ان با تومي ،، بنابراينكه بايد جبران شود اهش يافتهدار كنهادن به مقام مادر و زن خانه

دهنده به نگرش عنوان نهادهاي شكلها (بهرسانه اري، قوانين، واحدهاي آموزشي وذگسياست
در نگرش آحاد جامعه و تواند مي مسلماً اد كهنشان د توجه بيشتري داريخانه ةبه مقولافراد) 

داري به عنوان شغلي مقدس و افتخاري بزرگ باشد تا شغل خانهثيرگذار أخصوص زنان تبه
 ي زنان كشورمان محسوب گردد.برا

 منابع 
سـازمان چـاپ و انتشـارات     ،)1369( سياسي ـ الهي رهبر كبيـر انقـالب اسـالمي     ةناموصيت

 . 4وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهران، ص
 . 93، ص 1391، فروردين و ارديبهشت  24-23 ةمانه، شمارز
مان، سازمان تبليغات اسـالمي،  الگوي اجتماعي پايگاه و نقش زن مسل .)1374( اطمه صفريف
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 راهكارها و هاچالش ضرورت، كارآفريني: و روستايي زنان
  1مسؤول) (نويسنده پور خسروي بهمن

  2قوچاني مهراب اميد
  3بوعذار منتهي

  چكيده
 توجهي قابل رشد اخير هايسال در و دهندمي تشكيل را كشور جمعيت از نيمي زنان

 مهم معضالت از ييك است، آمده وجود به ايران ةجامع در زنان تحصيالت سطح در
 در ةكردتحصيل زنان ويژهبه بيكار، زنان روزافزون شمار ايران، روستاهاي و شهرها

 رفاه و سرانه درآمد افت وري،بهره و توليد سطح كاهش آن، متعاقب و كار جستجوي
 اجتماعي و اقتصادي ةچرخ در زنان نقش و استعداد به توجه ،لحاظ اين به. است

 در كردهتحصيل نيروي تعـداد اين جذب. دارد ضرورت كار رويني عنوانبه كشورها
 كه محدودية گستر و انساني نيروي تورم علت هب خصوصي بخش و دولتي هايسازمان

 معضل، اين حل جهت مهم راهكارهاي از يكي ،لذا .باشدنمي عملي مواجهند، آن با
 در كارآفرينانه هايليتفعا به توجه و بوده دختران و زنان ميان در كارآفريني ةتوسع
 نمايد. توجهي شايان كمك كشور اقتصادي ةتوسع و رشد به تواندمي جامعه از قشر اين
 با و زنان، بيكاري بحران با مقابله و ملي اقتصاد در زنان سهمة توسع ضرورت به بنا

 نظر به ضروري ايراني،ة سرماي و كار از حمايت و ملي توليد به توجه اهميت به توجه
 در كارآفرينانهة روحي تقويت و زنان كار و كسب ةتوسع براي الزم شرايط كه رسديم

 اقتصادي رونق باعث بتوانند جامعه، انساني هايسرمايه اين تا گردد، فراهم آنها ميان
 اي،كتابخانه منابع از استفاده با و مروري روش به كه مقاله اين گردند. ايران جامعه
 و اهميت مفاهيم، دارد تالش است، شده تهيه اينترنتي رمعتب هايسايت و اسناد

 را زمينه اين در زنان مشاركت و آموزش لزوم و توسعه روند در زنان كارآفريني ضرورت
 و راهكارها پايان در و شناسايي را رابطه اين در موجود هايمحدوديت و موانع بررسي،

 نمايد. ارائه را كاربردي پيشنهاداتي
 
 روستايي. زنان توسعه، روستا، زنان، كارآفريني، :يكليد واژگان 
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 مقدمه

 شدن ترماشيني و شدن جهاني عصر در ويژهبه انساني جوامع مهم هايچالش از يكي
 تنوع و ايجاد موضوع آن، بر عالوه ).1385 نديري، و (دادگر است اشتغال مينأت ها،فعاليت

 رشد كه چرا دارد، كشورها ملي اقتدار متحكي و هاگذاريسياست در مهمي جايگاه اشتغال،
 هايشكاف و مسائل تشديد موجب انساني، -اقتصادي منابع بازدهي كاهش ضمن بيكاري،

 موضوع ةمطالع و بررسي اهميت و ضرورت رو، اين از شود.مي جامعه در فرهنگي و اجتماعي
 رشد تقويت انساني، منابع از برداريبهره ارتقاء و بيكاري كاهش براي اساسي راهكارهاي و

 اخير، هايسال در ).1390 (فني، است بديهي و محرز امري انساني، كرامت حفظ و اقتصادي
 .1385 كرمي، و آبادي (منصور دهندمي تشكيل را كشور جمعيت از نيمي به نزديك كه زنان

 خنر و اندكرده پيدا دانشگاهي تحصيالت به بيشتري گرايش ،)1388 ديگران، و پوريوسفي
 براساس كه درحالي است. افزايش درحال سال به سال ها،دانشگاه به دختران و زنان ورود

 باشدمي افزايش درحال توجهي قابل صورت به آنها ميان در نيز بيكاري نرخ رسمي، آمارهاي
 بيكار، زنان روزافزون شمار ايران، روستاهاي و شهرها مهم معضالت از يكي )1388 پور، (علي

 افت وري،بهره و توليد سطح كاهش آن، متعاقب و كار جستجوي درة تحصيلكرد زنان ويژه به
 از وسيع ايگستره شامل اغلب ايران روستايي مناطق ).1390 (فني، است رفاه و سرانه درآمد
 است مبرهن و واضح اما. باشدمي مناسب هواي و آب و مرغوب خاك با خيزحاصل هايزمين

 و رفته هدر به خالق، و كارآمد ماهر، انساني نيروي وجود بدون يفيزيك و مادي منابع كه
 بخش كه آنجايي از )1385 سلطاني، و آبادي نجف (اميدي شودنمي حاصل آن از سودي

 بي ساز،چيت و (شاوردي دهندمي تشكيل زنان را كشاورزي و روستايية جامع از عظيمي
 به توجه لحاظ اين به )،1390 لي،عاد و شريفي .1390 فروشاني، و پور خسروي تاريخ.

 دارد ضرورت كار نيروي عنوانبه كشورها اجتماعي و اقتصادي ةچرخ در زنان نقش و استعداد
 تواندمي ،كردهتحصيل زنان تعداد افزايش آنكه با حال ).1388 همكاران، و (ميرغفوري

 فراهم سعهتو روند تسريع براي را هافرصت و شود محسوب كشور پيشرفت براي شاخصي
 نبودن مهيا و شغل كمبود و سو يك از آموزشي نظام و كار بازار ميان تناسب فقدان اما .سازد

 از مناسب ةاستفاد براي را شرايط ،ديگر سوي از خالق هايايده پرورش براي الزم امكانات
 نيروي تعداد اين جذب رسدمي نظر به و )1389 (صابر، سازدنمي فراهم عظيم ظرفيت اين

 عملي ند،امواجه انساني نيروي تورم با اكثراً كه موجود دولتي هايسازمان در كردهتحصيل
 در است نتوانسته طبيعتاً ايران، در محدودش ةگستر به باتوجه نيز خصوصي بخش نباشد.
 سويي از. )1388 پور، (علي باشد داشته توجهي قابل موفقيت ملي هايسرمايه اين جذب
 به جوانان از توجهي قابل نسبت كه ايران جامعة فعلي شرايط در كه است آن از حاكي آمارها

 در كه مردمي دنيا سراسر در اينكه به توجه با و محرومند اشتغال نعمت از و بيكار زنان، ويژه
 دختران و زنان و هستند شديدي فقر متحمل زنان، خصوص، بهكنندمي زندگي روستاها
 ملل سازمان صنعتية توسع (سازمان دهندمي تشكيل را جهان فقراي پنجم سه حدود چيزي
 رويكرد باشند.مي معيشتي كشاورزي انجام به مشغول روستايي زنان اغلب و )2003 ،1متحد
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 ).2010 ،1ساتياباما .1388 (شيخان، باشدمي ضروري امري كشور در زنان كارآفريني Gتوسع
 خودكفا و روستا ساكن درآمدكم فرادا زندگي شرايط بهبود عامل روستايي ةتوسع طرفي از

 هايبرنامه ءجز خودكفايي اين و شودمي معرفي كشور يك ةتوسع كلي روند در آنان ساختن
 ايجاد روستايي ةتوسع هايبحث در مبحث ترينمهم ).1388 (عزمي، است كارآفريني

 زيادي تاهمي از روستاييان ساختن توانمند راستا اين در و است غيركشاورزي هايشغل
 به توسعه سياسي اقتصاد در امروز چيز هيچ گويدمي )1999( آمارتياسن .است برخوردار

 بخش كه حالي در ندارد. اهميت توسعه در زنان رهبري و مشاركت حق تشخيص ةانداز
 مفهوم نگرند،مي آنها زندگي شرايط بهبود قالب در زنان مسائل به جهان كشورهاي از اعظمي

 انسانية توسع نيازپيش عنوانبه سياسي و اقتصادي اجتماعي، ابعاد در انزن توانمندسازي
 به (نگاهي است نشده داده آن به ،است شايسته كه يالويت و گرفته قرار توجه مورد كمتر

 به دهيپايان روستايي، زنان سازيتوانمند به )2012( سال در زن جهاني روز شعار آسمان)
 رشد داراي كشورهاية تجرب. )2012 متحد، ملل سازمان( يافت اختصاص گرسنگي و فقر

 كارآفريني اهميت و نقش به كشورها اين مديران كه است آنة دهندنشان ملي درآمد باالي
 از زنان كارآفريني و اشتغال ).1390 عادلي، و (شريفي اند بردهپي كشورة توسع و پيشرفت در

 همكاران، و پور(رجب رودمي شماربه ماعياجت مشاركت و اقتصادية توسع در ثرؤم هاياهرم
 نقش زنان كارآفريني و )2009 ،2سازمانية توسع و اقتصادي هايهمكاري سازمان. 1390
 در كه است داده نشان اخير هايبررسي كند.مي ايفا جوامع ةتوسع و زنان اقتدار در را مهمي

 اند،آورده روي كارآفريني به تشد به زنان ما، كشور جمله از هافرهنگ و جوامع از بسياري
 هايمحدوديت و موانع با همواره كارآفريني ةعرص به زنان ورود موضوع، اين رغمعلي اما

 زن ايران در كارآفرينان از درصد 10 از كمتر دهد،مي نشان آمارها است. روبوده روبه زيادي
 كارآفريني ةعرص در زنان بالقوه استعدادهاي رشد و بروز از مانع گوناگوني عوامل و هستند،

 حتي و ملي ةتوسع و رشد تداوم، در حياتي نقش كه است فرآيندي كارآفريني است. شده
 منطقي هايحمايت جهت در مناسب جو و بستر ايجاد لزوم ،لذا كند.مي ايفا جهان اقتصادي

 در پيش زا بيش كارآفرينان و كارآفريني از علمي و تحقيقاتي فرهنگي، معنوي، مادي، از اعم
 كار نيروي از منديبهره با بتوان تا )1388 ديگران، و (ميرغفوري گرددمي احساس ما كشور
 كرد. حركت تريسريع هايگام با توسعه مسير در زنان

 روستا در زنان اهميت
 متحد، ملل (سازمان دارند اقتصادي هايفعاليت در ايعمده نقش جهانية گستر در زنان

 نواحي در ترمهم همه از و توسعه حال در كشورهاي در آنان اقتصادي فعاليت اما )،2009
 خانه داخل در است، سنتي عمدتاً هافعاليت اين دارد. متفاوتي شكل جوامع اين روستايي

 ،حال اين با دارد. سزاييهب ثيرأت خانواده درآمد افزايش در و دارد توليدي ةجنب شود،مي انجام
 عدم و بوده خانواده و جامعه اقتصادي فرايند در كنندگانمشاركت نترينامرئي روستايي زنان

 داشت خواهد دنبال به را باريزيان نتايج جامعه از بخش اين توانايي به توجه
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 هايعرصه در گوناگون صور به كشورها ساير همانند ايران در روستايي زنان ).1390(موسوي،
 و كشاورزي بخش در مشاركت بر عالوه ربازدي از و هستند فعال كشاورزيغير و كشاورزي

 تعيين و ثرؤم نقشي نيز روستايي خدمات بخش در فعال و گسترده طوربه روستايي، صنايع
 كند،مي سنگيني دارخانه زنان دوش بر كه گوناگوني هاينقش و وظايف اند.داشته كننده
 هايفعاليت ).1387،(مشيري دارد توسعه فرايند در او كه است عظيمي سهم ةدهندنشان
 متفاوت كشور مختلف مناطق در اجتماعي و فرهنگي خاص موقعيت به بنا روستايي زنان
 به مربوط فعاليت درصد 70"زنان شودمي گفته مشابهغير آمارهاي برخي اساس بر باشد.مي

 زراعت به مربوط فعاليت درصد50 صيفي، و سبزي به مربوط فعاليت درصد90 برنج، زراعت
 فعاليت درصد 100 تا80 و هاباغ برداشت امور به مربوط درصد30 روغني، هايدانه و پنبه

 همكاران، و (نوروزي دارند عهدهبه كشور هاياستان بيشتر در را "لبنيات توليد به مربوط
 اساسية برندپيش هاينيرو و مهم هاياهرم عنوان به روستايي، زنان نقش امروزه ).1376
 اقتصاد در مهم عناصر از يكي عنوانبه آنان زيرا است، اهميت حائز بسيار روستايي، ةجامع

 صورت به را خانوار درآمد و كار نيروي از مالحظه قابل سهمي و شوندمي محسوب روستايي
 اين به توجه با ،طرفي از )1387(مشيري، اندداده اختصاص خود به مستقيمغير و مستقيم

 براي آنها فني دانش سطح ءارتقا دارند، قرار توسعه اصلي نكانو در روستايي زنان كه نكته
 دارد. ايويژه اهميت بهتر هرچه زندگي

 1كارآفريني مفهوم
 بي (مشيري، است گرفته تأنش شدن متعهد معناي به فرانسوي ةكلم از كارآفريني ةواژ

 افراد انداختن اهاشتب به با است، شده فارسي زبان وارد تازگي به كه واژه، اين معناي و تاريخ)
 هم (آن كار با ذاتي و مستقيم پيوند و زايياشتغال مفهوم تر،بيش آن، اصلي مفهوم به آشنا نا
 كه داشت توجه نكته اين به بايستي و )1388 (فيض، آوردمي ياد به را فيزيكي) نوع از

 .1389 (صابر، است متنوع فرهنگي تنوع به توجه با مختلف جوامع در كارآفريني تعاريف
 تعادلي روابط كشف پي در كنوني، دنياي در كارآفريني ).2005 ،3كرامي .2001 ،2تشيكوكو

 و هانوآوري و ابتكارها خلق فرايند يك كارآفريني ،مجموع در و است جسم و فكر و روح بين
 منابع از گيريبهره و هافرصت كشف طريق از خيز خطر شرايط در جديد كار و كسب ايجاد

 دارد: وجود زير ةمقول سه بر توافق كارآفريني، تعاريف تمامي در تقريباً اما باشد،مي
 ،تفكرخالقانه �
 ،منابع از يافتهسازمان گيريبهره �
 ).1385 سلطاني، و آبادي نجف (اميدي خطر يا ريسك پذيرش توانايي �

 دهمشاه توانمي آنان اكثر در آنچه اما دارد، وجود خاصي تعاريف نيز كارآفرينان براي
 و كهن هايروش تخريب با و بوده اقتصادي ةتوسع محور كارآفرينان كه است نكته اين ،كرد

 حيات و پويايي اقتصادي نظام به نوين و كارآمد هايشيوه با آنها جايگزيني و قبلي ناكارآمد
 كه است كسي كارآفرين گفت، توانمي واقع در )،1389 ابراهيمي، و (هزارجريبي بخشندمي
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 پرابهام شرايط در بتواند منابع، از مناسب گيريبهره و محيطي هايفرصت شناخت و كشف با
 و آبادي نجف (اميدي بپردازد جديد كار و كسب ايجاد و هانوآوري و ابتكارات به آميزريسك و

 خالقيت، جمله، از دارد ايويژه هايمشخصه معموالً كارآفرين شخص ).1385 سلطاني،
 اقتصادي، رفاه به گرايش دروني، كنترل نگري،آينده استقالل، به نياز ،ابهام تحمل نوآوري،
 اعمال از نوآوري ميان اين در كه نوآوري و نفس به اعتماد توفيق، به نياز مثبت، نگرش
 ).1389 ابراهيمي، و (هزارجريبي آيدمي شمارهب كارآفريني فرايند در كليدي

 كارآفريني و زنان 
 جنسيتي، تساوي" ،2000 سال در ملل سازمان عمومي مجمع ةيژو اجالس سومين و يستب

 متحد، ملل (سازمان داد قرار خود عمل دستور و شعار را "21 قرن براي صلح و توسعه
 و پيشرفت بر پكن در )1995( زن جهاني كنفرانس چهارمين اصلي تمركز .)2000

 يعني ،بود ... و فقر و نزنا زنان، و بشر حقوق مانند هاييحوزه در زنان توانمندسازي
 دوازده پكن عمل ةكارپاي .داشت ايمالحظه قابل تغيير به نياز زنان وضعيت كه هاييزمينه
 و آموزش فقر، و زنان است: كرده مشخص جهان زنان با ارتباط در را كنندهنگران ةحوز

 اقتصاد، و نزنا مسلحانه، مناقشات و زنان زنان، عليه خشونت زنان، و بهداشت زنان، پرورش
 زنان، بشر حقوق زنان، پيشرفت براي نهادين كارهاي و ساز گيري،تصميم و قدرت در زنان
 ترينمهم كه نمود ادعا بتوان شايد ها.بچه دختر و زيستمحيط و زنان ها،رسانه و زنان

 در جنسيتي رويكردهاي كردن وارد جهانيان تمام و ملل سازمان هايفعاليت دستاورد
 آن تبع به و جوامع پايدار ةتوسع .)1391 (جزني، كشورهاست راهبردي هايريزيامهبرن

 و اقتصادي عامل ترينقدرتمند عنوان به هادولت كه است آن به وابسته انساني منابع ةتوسع
 شكوفايي و رشد جهت الزم فضاي ايجاد و مناسب سازيبستر ضمن بتوانند اجتماعي
 آن و جسته بهره مرد و زن از اعم اقتصادي فعال جمعيت كل نتوا از انساني هاياستعداد

 هاينگرش و رويكردها تغيير و جهاني جديد تحوالت ).1389 (صابر، نمايند بخشاثر را توان
 در كه شود تبديل دنيايي به مردان محض انحصار در حالت از دنيا تا شد باعث آن از حاصل

 از كه دنآي نايل حقيقت اين به رفته رفته و كنند يداپ را خود واقعي و مطلوب جايگاه زنان آن
 ،خالق نيروي يعني جهاني معادالت ةصحن در خود ارزش با و گذارثيرأت عناصر از ديگر يكي

 و لياقت و كرامت از اينكه جهت به زنان .جويد بهره بانوان انگيزشي و ارزشپر ،مستعد
 ةكنند ايفا هازمينه و هاجنبه از ايپاره در حتي و برخوردارند انساني عالي هايويژگي
 ةعالي حقوق از بايد ، باشندمي خود مخالف جنس از ترحساس مراتب به و تراساسي هاينقش

 و گزينش ةنحو به زنان براي حقوقي مهم هايلفهؤم از يكي ،لذا .باشند برخوردار انساني
 ةهم حمايت و احترام مورد يدبا كه گرددميبر خودشان توسط آنان زيستن ةشيو انتخاب

 هايعرصه در زندگي نوين ةفلسف انتخاب را كارآفريني اگر ،بنابراين .گيرد قرار جامعه اقشار
 به و قوا تمام با تا گشت قايل آنان براي را حق اين بايد ،بدانيم فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 ةساي در تنها و مذموم باورهاي و سنتي هايقالب ناعدالتي، تبعيض، گونههر از دور
 ديابن حضور اجتماعي ةعرص اين در جامعه متعالي هايارزش چارچوب در و هاشايستگي

 و كسب ارث طريق از يا و مشاركت با يا تنهايي، به كه زناني ).1388 توريسم، ةخوش (وبالگ
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 مالي و يروان اخالقي، اجتماعي، هايمسئوليت و مالي خطرات قبول با و كرده ايجاد را كاري

 يا ايجاد را جديدي محصوالت نوآوري و خالقيت با و جويند شركت روزانه امور ةادار در
 را خود هايتوانايي توانندمي كارآفريني با زنان نمايند. غلبه رقبا بر بازار در تا دهند گسترش

 و تربيش هرروز و نموده رفع را دارند خود استعدادهاي بروز در كه موانعي و سازند آشكار
 ءارتقا براي اول اميد توسعه، درحال كشورهاي در زنان بيفزايند. خود هايجسارت بر بيشتر

 نه جوامع اين در كارآفرين زنان موفقيت هستند. خود كشورهاي ةتوسع و رشد و هاخانواده
 (گلرد، نمايدمي ايجاد هم فرهنگي و اجتماعي منافع بلكه ،شودمي اقتصادي سود سبب تنها

 درآمد افزايش توليد، سطح افزايش باروري، نرخ كاهش به كار بازار در زنان مشاركت .)1384
 ).1390 همكاران، و پور (رجب انجامدمي جامعه كل اجتماعي رفاه افزايش نتيجه، در و سرانه

 اخير هايسال در و دهندمي تشكيل را كشور فعال جمعيت از نيمي زنان اينكه به توجه با
 ،لذا است، آمده وجود به ايران ةجامع در زنان اشتغال و تحصيالت سطح در يتوجه قابل رشد
 اقتصادي ةتوسع و رشد به تواندمي جامعه از قشر اين در كارآفرينانه هايفعاليت به توجه
 مختلف جوامع در زنان كارآفريني اقتصادي اثرات به مربوط آمار نمايد. شاياني كمك كشور
 آمريكا ةمتحد اياالت در زنان ةكارآفرينان هايفعاليت ،مثال نوانع به است. گفته اين مؤيد
 5فروش نظر از و برابر 4 زايياشتغال نظر از برابر، 2 تعداد نظر از ،97 تا 87 هايسال بين
 ةمتحد اياالت در كار و كسب صاحب زنان تعداد افزايش نرخ ،همچنين است. شده برابر

 برابر دو نرخ اين و است داشته درصدي14 افزايشي ،2002 تا 1997 هايسال بين آمريكا
 هايبنگاه ساليانه فروش در رشد با رابطه در است. مردان كارآفريني هايفعاليت افزايش

 12 طي رشد اين هستيم. بااليي بسيار ارقام شاهد نيز زنان مديريت يا مالكيت با اقتصادي
 ،همچنين  است. بوده )درصد40( 2002 تا1997 هايسال بين و درصد430حدود اخير، سال
 و اندكرده ايجاد شغل نفر ميليون10 حدود براي 2002 سال در اقتصادي هايبنگاه اين

 از رقم اين كه اندكرده كمك آمريكا دولت اقتصادي درآمد به دالر تريليون 5/2 حدود ساالنه
GDP1 تعداد در رشدي چنين شاهد نيز كشورها ساير در است. باالتر كشورها از بسياري 

 داشته رشد درصد 53 ،1995سال در كارآفرين زنان تعداد پرتقال، در هستيم. كارآفرين زنان
 زنان استراليا، در شود.مي اداره و ايجاد زنان توسط كارها و كسب كل 28 % ،فرانسه در است.

 زن 5000تونس، در كنند.مي توليد را ملي درآمد از درصد 15 لي ا 10 ، كار و كسب صاحب
 از دهندمي تشكيل را تونس كار و كسب صاحبان كل %15 كه دارد وجود كار و كسب صاحب

 نوآوري و زايياشتغال رشد، منابع از يكي عنوانبه دنيا در امروزه زنان، كارآفريني رو، اين
 بحران با مقابله و ملي اقتصاد در زنان سهم ةتوسع ضرورت به بنا ،لذا .است شده شناخته

 فراهم كارآفرين زنان كار و كسب ةتوسع براي الزم شرايط كه است ضروري زنان ريكابي
 معضل بتوانند ديگران و خود براي شغلي هايفرصت و كار و كسب ايجاد با زنان تا گردد

 سازمان يا نهاد ايران در متأسفانه اما )1388 (ميرغفوري، بخشند پايان را جامعه كنوني
 نهادهاي و هاوزارتخانه برخي در تنها و ندارد وجود كارآفرينان و كارآفريني مختص دولتي
 صورت به هاحمايت اين گردد.مي مشاهده اشتغالي خود از محدودي هايحمايت دولتي،
 ويژه ايبرنامه و شوندمي مندبهره آن از امكان حد در مردان همچون نيز زنان و است عمومي

                                                                                                                
1. Growth Development Product 
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 و كار وزارت خوداشتغالي طرح به توانمي هاحمايت ينا از ندارد. وجود كارآفرين زنان براي
 اشاره تعاون وزارت هايكمك و هاحمايت كشاورزي، بانك مالي هايكمك اجتماعي، امور
 حمايت و كشاورزي بانك جزئي هايكمك كارآفرين، زنان براي ويژه هايبرنامه تنها كرد.

 اثربخشي و كارايي متأسفانه هم آن كه باشدمي زن عضو%70 با هايتعاوني از تعاون وزارت
 اساس اين بر و )1389 ابراهيمي، و (هزارجريبي است شده تبديل رانت به و نداشته را الزم

 كارآفريني راه سر بر موجود موانع و مشكالت از رهايي و فعلي وضعيت بهبود جهت تالش
 ).1389 (صابر، است جمعي وليتيسئم زنان،

 آن موانع و زنان كارآفريني
 گيريكناره نظير جهان ةعرص در جاري تغييرات موازات به جهاني، بانك اخير اظهارات به بنا

 بازار، آزادسازي و سازيخصوصي تمركززدايي، جريان كشاورزان، مستقيم حمايت از هادولت
 جمعيت رشد كه حالي در است. شده تروخيم زنان و روستايي فقراي براي زندگي شرايط
 است، داده افزايش غيرصنعتي كشورهاي در ويژهبه روستايي جوامع در را ارك براي تقاضا

 اشتغال براي را عرصه ديگر، سوي از مكانيزاسيون رشد و سو يك از توليد منابع محدوديت
 به روستاييان ةرويبي مهاجرت قالب در آن بارز پيامد كه است كرده تنگ روستاها كار نيروي
 مشاغل ريزيپايه و كارآفريني ةتوسع وضعيتي، چنين در .است مشهود روشني به شهرها
 ةجامع پنهان شاغالن عنوانبه زنان فردي هايخالقيت از گيريبهره با خانگي كوچك

 تواندمي كه رودمي شمار به توسعه جهاني هاياستراتژي مهم هاياولويت از يكي روستايي،
 و پاخرده كشاورزان معيشت بهبود و قرف كاهش محلي، مردم توانمندسازي در سزاييهب سهم

 كه دهندمي نشان مختلف مطالعات ،حال عين در باشد. داشته روستايي ةجامع نشيانخوش
 به كارآفريني ةتوسع سمت به روستايي جوامع حركت جريان دنيا، ةپيشرفت ممالك در حتي
 متفاوتي و متعدد انعمو تأثير تحت مسأله، اين كه است كند زيادي حد تا زنان مورد در ويژه

 كارآفريني موضوع به ايويژه توجه اخير هايسال طي اگرچه نيز ايران در آيد.مي وجودبه
 كارآفرين روستايي زنان از حمايت و آموزش راستاي در نيز هاييبرنامه و شده روستايي زنان

 در طوالني راهي مطلوب وضعيت به دستيابي تا هنوز وجود اين با است، آمده در اجرا به
 ).1389 ميرزايي، و (طهماسبي خوردمي چشم به زمينه دراين فراواني مشكالت و است پيش

 و آتي مسير اصالح موجود، هايمحدوديت شناسايي به زنان كارآفريني موانع ةمطالع ،بنابراين
 همكاران، و (ميرغفوري كندمي كمك آنان اجتماعي و فردي كارآيي افزايش ،نهايت در

  نمود: تقسيم دسته سه در توانمي را زنان كارآفريني موانع ).1388
 آن در زن يك كه محيطي و شخصي و فردي خانوادگي هايدوديتحم فردي: موانع .1

 ؛يابدمي پرورش
  ؛است غيره و مالي و بازاريابي از اعم شركت يك به مربوط موانع سازماني: موانع .2
 ي.قانون حدي تا و اجتماعي فرهنگي عمدتاً موانع :محيطي موانع .3
 يك مردم يك عرف در كه مسايلي يا مذهبي تعلقات علت به روستاييان از بسياري  
 (موانع كنندمي جلوگيري خود همسران يا دختران اقتصادي هايفعاليت از دارد، وجود روستا

 از دهند،مي انجام بازاريابي كارهاي كه هاييسازمان خصوصاً هاسازمان از خيلي فردي).
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 وظيفه اغلب (كه مردان است ممكن كنند،مي فكر چراكه كنند،مي خودداري زنان ستخداما
 (موانع باشند داشته برخورد زنان با نباشند، حاضر دارند) برعهده را خانوار معاش مينأت

 همسرانشان ةاجاز بدون مشاغل از بسياري در كردن كار از زنان ايران در ،طرفي از سازماني).
 (عزمي، باشند داشته فعاليت مشاغل از برخي در زنان كه دهدنمي زهااج قانون يا محرومند،

1388.( 
 و شغل يك ايجاد هنگام در اساسي مشكل دو با روستا در كارآفرين زنان ،ديگر سوي از  

 كمتر مشكل اين است ممكن شهرها در كه هستند روهروب كارآفرينانه ةايد يك ريزيپايه يا
 از: عبارتند كه باشد داشته نمود
 .شودمي مذهبي عقايد و عرف شامل ايران در كه فرهنگي مسايل .1
 .هستند روهروب گذاريسرمايه براي مالي كم منابع با معموالً زنان كه مالي مسايل .2

 داشته مثبتي نقش بتوانند اعتقادي و فرهنگي لئمسا حل در مروجين شايد رابطه اين در
 خود مديريت با كه كرد ايجاد را اعتباري هايصندق توانمي مالي مسايل مورد در و باشند
 ).1388 (عزمي، نمايند كم ةبهر با دهيوام به اقدام زنان

 است: نموده بنديدسته زير صورتبه را كارآفرين زنان موانع )1998( كار الملليبين سازمان
 ند.دار خود به نسبت منفي تصور و كمتر نفس به اعتماد زنان رفتاري: موانع �
 زماني؛ هايمحدوديت با مختلف وظايف بين تعارض نقش: ايفاي موانع �
 كار؛ در زنان به نسبت منفي ديد فرهنگي: و اجتماعي موانع �
 و برخوردارند مردان به نسبت تريپايين سطوح از نسبي طوربه زنان تحصيلي: موانع �
 دارند. شغلي آموزشي هايفرصت به محدود دسترسي اغلب
 هايمهارت پيشرفت براي اقتصاد رسمي بخش در كمتري هايفرصت زنان شغلي: موانع �
 دارند. خود
 طوربه اطالعات و زمين حمايتي، خدمات آوري،فن اعتبار، به دسترسي زيربنايي: موانع �

 است. ترمشكل زنان براي اصولي
 و آبادينجف (اميدي است. محدود زنان براي مستقل قانوني فعاليت قانوني: موانع �

 ).1385 طاني،سل
 نيز هند در زنان كارآفريني لئمسا و موانع ةدربار ،شدهانجام بررسي يك در ،همچنين �
   است: گشته حاصل زير نتايج
 لحاظ از زنان كه باورند براين توسعه حال در جوامع  در مردم اكثر :ساالر مردم ةجامع �

  است. داريخانه كارشان و ضعيف جسماني
 فرهنگ كه است عواملي از يكي خود توانايي به زنان اعتماد عدم نفس: به اعتماد فقدان �
 كند.مي تلقين را نآ جامعه
 پشتوانه فقدان و خانه سنگين هايمسئوليت تحمل :هادهخانوا توسط زنان تشويق عدم �

 از خارج هايفعاليت اجازه زنان به خانواده سوي از تجاري هايفعاليت جهت كافي اقتصادي
 د.دهنمي را خانه
 ايتجربه زنان براي اقتصادي مشاركت هايفرصت از منديبهره عدم انگيزه: فقدان �
 است. كرده يجادا آنان كار و كسب در را موفق
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 در غلط رفتاري هايعادت اكثر در كه زنان كارانهمحافظه نگرش :كارانهمحافظه نگرش �
 بهتر اجتماع در فعاليت پذيرش صورت در كه كرده متقاعد را آنها آمده وجودهب تاريخ طول
   كارآفرين. يك تا باشند مطيع بگير مزد يك و خوب كارمند يك است
 مديريت بازاريابي تجاري امور در تجربه نداشتن دليل به زنان :غييرت برابر در مقاومت �
 دارند. حراس اموري چنين در دخالت از توليدي و اقتصادي ريزيبرنامه مالي
 آزادي مردان ةانداز به اقتصادي ةجامع در زنان اقتصادي: پذيريتحرك هايمحدوديت �

 (صابر، ندارند را بازار دادن وسعت و ديتولي فعاليت نوع گذاريسرمايه هايمكان انتخاب
1389.( 

 زنان كارآفريني ةتوسع هاياستراتژي
 مهم عنصر3 زنان، كارآفريني ةتوسع استراتژي تدوين در كه است داده نشان مختلف مطالعات

 : داشت نظر مد بايد را
 خانواده؛ نهاد حفظ )1
 كننده؛حمايت و گذارسياست عنوان به دولت نقش )2
 غيردولتي. نهادهاي نقش )3

 نهاد ترينمنسجم حال عين در تشكل، ترينكوچك عنوان به خانواده كه آنجا از خانواده: �
 جامعه در اقتصادي حتي و اجتماعي – فرهنگي هايبنيان استحكام در تواندمي اجتماعي

 و همكاري جلب با زن كارآفرينان اكثر است. برخوردار خاصي اهميت از شود، واقع ثرؤم
 كار و كسب ةتوسع و ايجاد مختلف مراحل در خود همسران خصوصاً خانواده اعضاي مشاركت
 آيند. فائق سازماني حتي و محيطي موانع از بسياري به توانستند
 كارآفريني از حمايت در تواندمي دولت كه اقداماتي و هاسياست ،طوركليبه دولت: نقش

 از: عبارتند دهد انجام زنان
 زنان؛ براي آموزشي تسهيالت و امكانات تقويت �
 كارآفرين؛ زنان براي رساني اطالع شبكه ايجاد �
 كارآفرين؛ زنان براي دانايي بر مبتني كار و كسب هايفرصت ايجاد �
 زنان. هايتعاوني و غيردولتي هايسازمان تقويت �
 غيردولتي، هايسازمان غيردولتي، نهادهاي از منظور زنان: غيردولتي نهادهاي نقش �

 ).1384 (شكربيگي، باشدمي زنان از متشكل خصوصي سساتؤم و هاتعاوني

 گيرينتيجه
 ةتوسع باالخص و كشاورزي ةتوسع در و هستند اقتصادي ةتوسع ةمحرك موتور ،كارآفرينان

 زندگي شرايط بهبود در عاملي توانمي نيز را روستايي ةتوسع .دارند هويژ جايگاه روستايي
 يك ةتوسع كلي روند در آنان ساختن خودكفا و روستا ساكن درآمدكم قشر به متعلق افراد

 اميدوار و داشته مبذول زنان به را ايويژه توجه روستاها در امروزه كارآفريني .دانست كشور
 در كند. برطرف راه اين از را آنان اجتماعي و اقتصادي تي،معيش مشكالت بتواند كه است

 به را زيادي توجهات دليل همين به نيز امريكا و هند ،چين مالزي، نظير كشورها از بسياري
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 روستاها در زنان اشتغال و كارآفريني براي را هاييطرح و اندداده روستا در كارآفريني امر

 ترماشيني و شدن جهاني عصر در ويژهبه انساني جوامع مهم هايچالش از يكي اند.كرده پياده
 مهمي جايگاه اشتغال، تنوع و ايجاد موضوع آن، بر عالوه است. اشتغال مينأت ها،فعاليت شدن

 كاهش ضمن بيكاري، رشد كه چرا .دارد كشورها ملي اقتدار تحكيم و هاگذاريسياست در
 در فرهنگي و اجتماعي هايشكاف و مسائل دتشدي موجب انساني، -اقتصادي منابع بازدهي
 اساسي راهكارهاي و موضوع ةمطالع و بررسي اهميت و ضرورت رو،اين از شود.مي جامعه

 كرامت حفظ و اقتصادي رشد تقويت انساني، منابع از برداريبهره ارتقاء و بيكاري كاهش براي
 و ملي اقتصاد در زنان سهم ةتوسع ضرورت بنابه ،لذا است. بديهي و محرز امري انساني،
 زنان كار و كسب ةتوسع براي الزم شرايط كه است ضروري زنان كاريبي بحران با مقابله

 ديگران و خود براي شغلي هايفرصت و كار و ايجادكسب با زنان تا گردد فراهم كارآفرين
 هايفعاليت ةدپيشرون سير رغمعلي ،وجود اين با بخشند. پايان را جامعه كنوني معضل بتوانند

 ةجامع هنوز كه است واقعيت اين بيانگر موجود آمارهاي مختلف، كشورهاي در كارآفريني
  نمايد. استفاده كارآفرين زنان به مربوط هايتوانمندي از است نتوانسته ايران

 پيشنهادها
 بحران با مقابله و ملي اقتصاد در زنان سهم ةتوسع در كارآفريني جايگاه و اهميت به توجه با

 شود:مي پيشنهاد زير موارد زنان بيكاري
 حذف يا كاهش راستاي در عمومي آگاهي افزايش و سازيفرهنگ جهت اصولي ريزيبرنامه �

 كار؛ بازار به ورود در روستايي زنان محيطي يا سازماني فردي، هايمحدوديت و موانع
 با مرتبط مباحث در خصوصاً ،روستايي زنان تحصيل ةادام جهت مناسب ريزيبرنامه �

  روستا؛ و كشاورزي
 شرايط به توجه با روستايي زنان آموزشي نيازهاي به توجه با آموزشي هايدوره برگزاري �

 خاص؛
 با خوداشتغالي و كار و كسب با رابطه در روستايي زنان براي آموزشي هايدوره برگزاري �

 پايه؛ هايآموزش سطح به توجه
 يا فردي صورتبه خوداشتغالي هايطرح در ستاييرو زنان از الزم مالي هايحمايت �

 كم، ةبهر با وام (پرداخت مردان از زنان اعتبارات ةسهمي جداسازي و زنان هايتشكل
 خوداشتغالي)؛ هايوام پرداخت در تسهيل بيمه،

 هايخانواده ترغيب و سيما و صدا همانند فرهنگي نهادهاي طرف از سازيفرهنگ �
 جهت مناسب آموزشي فضاي ايجاد و دختران تحصيل ةادام به بيشتر توجه با روستايي

 آنان؛
 زنان برخورداري در الزم ةزمين و امكانات ساختن فراهم و سازيشبكه از حمايت �

 تخصصي، هايانجمن و سساتؤم ةمشاور متخصص، مشاورين از روستايي كارآفرين
 صنفي؛ و تجاري

 حمايتي هايبرنامه تدوين و خانواده ءضااع پيوند تحكيم و تقويت با خانواده بنيان حفظ �
 ةتوسع با همراه فرزندان نگهداري و منزل وظايف انجام در روستايي كارآفرين زنان براي

 كار؛ و كسب
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 آموزي و اشتغالزنان و مهارت
 دكتر حسن شهركي پور1
 شادي جمالي2

 چكيده 
آوري اطالعات و بدون شك در پايان قرن بيستم، فن .گيردشكاف ديجيتالي فرصت كار را از زنان مي

شود، با ايجاد تحوالت شگرف و هاي نوين و عالي ياد ميآوريعنوان فنارتباطات كه از آن به
هاي جديد و جالب توجهي را در بازار كسب و كار و اشتغال فراهم فرصت ندگي انسان،جانبه در زهمه

، ICTكرده است. ليكن با وجود افزايش قابل توجه سهم زنان در استفاده از محصوالت و خدمات 
اين صنعت سهيم هستند. با چنين اختالف  ةدرصد پاييني از آنان در كارآفريني، اختراعات و توسع

رود كه زنان در جايگاه شايسته قرار نگيرند و در پس انقالب ديجيتال رها ي، بيم آن ميدارمعني
شود. » تكنيك براي مردان«شوند و اين رويكرد تكنولوژيكي منجر به يك تقسيم جنسيتي با انحصار 

آفريني برابر را از مطالبات ، وجود فرصت و نقشICTشكاف عميق جنسيتي در صنعت  ،رواز اين
عنوان دنيايي مردانه، سراسر مشغله به ICTاي ر زنان قرار داده است. تصور زنان از دنياي حرفهمستم

، اعتياد ICTهاي و فاقد آرامش، حاكميت جو مردگرا در ساختارهاي سازماني مشاغل و رشته
ها و ، محدوديتICTزنان به امكانات و تجهيزات آموزشي ةاينترنتي و...، عدم دسترسي منصفان

هاي كاري زنان (مرخصي زايمان و...)، محروميت هاي خانوادگي، انقطاعوليتئهاي جنسيتي، مسوقتف
سازي و سطوح عالي مديريتي و همچنين مشكالت فرهنگي، زنان از مشاركت در ساختار تصميم

 ،شوند. بنابراينمحسوب مي ICT ةترين موانع اشتغال زنان در عرصاجتماعي و اقتصادي از برجسته
هاي مؤثر و منسجم حمايتي، هاي پايدار ملي با محوريت زنان و طراحي برنامهسياست ةدوين و توسعت

دانشگاهي، آموزش الكترونيك و از راه دور،  ةهاي ويژآموزشي و فرهنگي، تخصيص امتيازات و ظرفيت
تران در هاي مشوق دخهاي مثبت و موفق زنان، سياستهاي آموزشي، الگوسازي از نقشكاهش هزينه

به همراه تغيير فرهنگ شغلي و  ICTها، اصالح و بهبود ساختار و سازمان مشاغلمدارس و دانشگاه
هاي ارزشي در راستاي افزايش اشتغال زنان و توازن كار با زندگي، پشتيباني زنان با ابتكارات سيستم

on-line گيري از و بهرهHome Teleworking ش مشاركت و از جمله رئوس راهكارهاي افزاي
هاي متعددي از كشورهاي مختلف جهان، اشتغال زنان است. اين مقاله، پيرو مطالعه و بررسي پژوهش

كاري) پژوهشي و سازمان -اجتماعي، اقتصادي، آموزشي  -(ادراكي، فرهنگي  ةگانبه بيان موانع پنج
ي مؤثر خواهد پرداخت. راهكارها ئةو سپس ارا ICTهاي مشاركت فعال زنان و اشتغال آنان در حرفه
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 مقدمه 

كشورهاي  ةها و رشد و توسعخانواده ءزنان در كشورهاي رو به توسعه، اميد اول براي ارتقا
شود، تنها سبب سودهاي اقتصادي ميشوند. موفقيت زنان در جوامع نه خود محسوب مي

نمايند. زنان به داليل متعدد از جمله بيكاري و بلكه منافع اجتماعي و فرهنگي هم ايجاد مي
آموزي شوند. چون مهارتآموزي ميدستمزدها و نارضايتي از شغل قبلي، وارد مهارت كاهش

 ةرفت از بيكاري معمول است. سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقولراهي براي برون
تكنولوژي و اشتغال مولد است. درحالي كه در كشور ما به  ةآموزي، توليد ثروت، توسعمهارت

شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به زايي مترادفصرفاً با اشتــغالاشــتباه اين مفهوم 
در بسياري از كشورهاي پيشرفته به  70ةرويم. در اواخر دهآموزي پيش ميمهارت سمت

شناختي، موجي از كسب و هاي جامعه و تغييرات جمعيتها و گرايشعلت تغيير در ارزش
دهد مي نشان در ايران مطالعات ،مد. همچنينكارهاي كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آ

جديد در اقتصاد  اشتغال ميزان بيشترين شمسي هجري 1355ـ  75 هايسال ةدر فاصل كه
 از اين حمايت عدم به دليل . متأسفانهاست فرما) بوده(خويش مستقل كاركنان شكل به ايران

 ةدر ده اقتصاد ايران چالش در مسير رشد و توسعه، بزرگترينآنها دادن و سوق آموزانمهارت
از  جدي مذكور حمايتي سال 20 ةاگر در فاصل كهاست. در حالي بيكاري به بعد بحران 1380
خود  استخدام نفر ديگر را به تنها يك هر يك كه ايگونه، بهگرفتمي صورت آموزانمهارت

 كمبود نيروي در اقتصاد ايران 1380 ةده اقتصادي مشكل بزرگترين صورتدر آورند، در اين
آموزي فعاليت عهده دارند، در امر مهارتبود.  بانوان در كنار وظايفي كه در منزل بهكار مي

نشان   1توان به شرح ذيل خالصه نمود ، كه در شكل شماره  هاي آنان را ميدارند كه ويژگي
 داده شده است:

 "آموزي و اشتغالآل از مسيرهاي مهارتدو شكل ايده " .1شكل  
 

آموز كامالً شفاف و خالي از هرگونه انداز براي يك زن مهارت: چشماندازداشتن چشم
 .باشدقابل انتــقال به ديگران مي ،لــذا ابهام بوده و

جديد و  يهاويژه بانوان، مصمم از ايدهآموزان به: عزم راسخ مهارتمصمم بودن
خود  كاري كه برايپوشي كرده و در مقابل بهها و پيشنهادهاي شغلي ديگر چشمفرصت

 مانند.اند پايبند ميبرگزيده
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انرژي، وقت و  ةانداز، همآموز زن بايد در تمام لحظات با تمركز بر چشممهارت :مركز
 .ساير منابع را به هدف مصروف نمايد

آموزان در محقق هاي مهارتترين انگيزهي از مهمنياز به خودشكوفايي يك انگيزش:
 است.  انداز خودكردن چشم

اند. بسيار زنان شاغل تمام  زندگي خود را وقف كار نموده :وقف و از خودگذشتگي
پرداز مشهور، مك كللند كوش هستند و پشتكار آنان مثال زدني اسـت. از ديدگاه نظريهسخت

 -استقالل فني ـنفس ـ دانش ـ اعتماد بهپذيريهخالقيت ـ مخاطر -شامل: نوآوري
 به ـ توانايي و موانع مشكالت به نسبت مثبت العملداخلي ـ عكسكنترل  گرايي ـ مركزهدف
 .پذيريمسؤوليت به طلبي و تمايلـ توفيق ارتباطات ايجاد

تواند نقش حياتي آموزي ميهاي مهارتگيري ويژگيخانواده، كانوني است كه در شكل
داري و تربيت خانه«و زنان نقش » آورينان«كند. در جوامع سنتي كه مردان نقش  ءايفا

گرفت؛ كار بيشتر از طرف مرد صورت مي و كسب ةرا برعهده داشتند، انتقال ايد» فرزندان
اي زههاي تاامروز و به تبع آن خروج زن از خانه، ظهور جلوه ةجامع ساختار جديد خانواده در

از بروز خالقيت و نوآوري را در هر دو جنس زن و مرد باعث شد. بدنبال اين تغيير نگرش؛ 
هاي والدين در درون خانواده نيز دچار دگرگوني شد. به سبك زندگي و نقش توليد، ةشيو

هاي خلق ايده توانند در رشد اعتماد به نفس،شكلي كه هر كدام از والدين با رفتار خود مي
كنند. خانواده  هاي اساسي را ايفادر خانواده و تعيين مسير شغلي فرزندان، نقش جديد

خلق ايده و  ةتالش و پرورش روحي و ي و كيفي كانون اصلي انديشه كارتواند از نظر كممي
 در افراد باشد.  كار

يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و توسعه ةترين معيارها جهت سنجش درجيكي از مهم
باشند. نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف ري است كه زنان در آن كشور دارا مياعتبا
جوامع انساني، عاملي  ةدر تحول هم ،رواجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين ةتوسع

آموزي زنان وجود دارد كه به شرح گردد. نكات مهمي در گسترش مهارتبنيادي محسوب مي
 شود:زير مطرح مي

عنوان همسران نان هم بهز ةهاي دوگانويژه نقشبه خصوصيات گروه هدف به توجه �
كننده دار و هم به عنوان مادر در پرورش و نگهداري فرزندانشان و نيز يك فرد مشاركتخانه

 در درآمد خانواده؛
پذيري كافي جهت ها و خدمات مناسب كسب و كار كه با انعطافشناسايي فرصت �

 ت ميزان تقاضا در بازار كار وجود داشته باشد؛رويارويي با تغييرا
 ثر قابل دسترس و مرتبط همراه مديريت مالي دقيق و پايدار؛ؤفراهم كردن آموزش مفيد و م �
 آموز؛هاي مناسب براي خدمات مالي و غيرمالي به زنان مهارتشناسايي و تقويت كانون �
 دولتي و غيردولتي؛هاي هاي كاري و اطمينان از هماهنگي بين بخشتأسيس شبكه �
ها و ديگر مؤسسات مالي يا اعتباري براي هاي دولتي و بانكآموزش افراد در بخش �

 آموزان  زن.تشخيص توان اقتصادي مهارت
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 آموزي و اشتغال زنان در ايران هاي مهارتها و حوزهايده

دار هاي اشتغال زنان در ايران پيش از همه هشاطالعات قابل دسترسي در مورد ويژگي
آموزي و اشتغال و تعريف هاي موجود نسبت به مهارتدهد كه تغييرات اساسي در ديدگاهمي
جمعيت فعال اقتصادي شمارش شوند. اين  ةها الزم است، تا حداقل زنان نيز در زمرآن

ها در سطح كالن ميسر نخواهد گذاريهاي توسعه و سياستبرنامه ةتغييرات جز با مالحظ
عد خواهد داشت. وقتي بحث از اشتغال و ريزي، بيشترين نقش را در اين برنامهب ،شد. بنابراين

كه شود، در حاليآيد، تعداد زنان كارمند به ذهن متبادر ميميان ميآموزي زنان بهمهارت
يكي از  ،باالترين ميزان اشتغال به زنان روستايي و خوداشتغال شهري اختصاص دارد. بنابراين

يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري توسعه ةيارها جهت سنجش درجترين معمهم
كه نيمي از كل جمعيت جهان را باشند. با توجه به ايناست كه زنان در آن كشور دارا مي

پذيرد، تنها شده توسط زنان صورت ميدهند و دو سوم ساعات كار انجامزنان تشكيل مي
هاي جهان به زنان اختصاص لكيت اموال و داراييدهم درآمد جهان و فقط يك صدم مايك

 ةتواند مشكلي بر سر راه توسعهاي اقتصادي مييافته است. عدم مشاركت زنان در فعاليت
هاي شغلي بر كشور تلقي گردد. ضرورت اشتغال زنان را بايد با افزايش و گسترش فرصت

سخ مثبت داد و از آنجا كه ارزشي آن قابل كنترل است، پا -مبناي خالقيت كه بار فرهنگي
اي هستند بايد شغلي را انتخاب نمايند كه براي آن از هر زنان داراي طبع لطيف و مادرانه

 حيث آمادگي داشته باشند.
بيشتر  ،اندانداختهوكاري راهدهد، زناني كه در ده سال اخير كسبتحقيقات نشان مي

هاي كارمندي. ريتي دارند تا موقعيتهاي مدياي و يا موقعيتحرفه ةتمايل به كسب تجرب
هاي كاري هاي ناخوشايند در محيطزنان صاحب كسب و كار بيشتر از مردان از داشتن تجربه

هاي اخير افزايش چشمگيري داشته دهند و اين مسئله در طي سالپيشين خود گزارش مي
هاي ه در سالقبلي كاري براي زناني ك ةاست. احتمال شروع كسب و كاري مرتبط با زمين

هاي پرفروش قرار دارند، بسيار اند و افرادي كه در رأس شركتوكار شدهاخير صاحب كسب
رئيس  Linda k.pareskyاند. وكار شدهبيشتر از كساني است كه در گذشته وارد كسب

وكارهايي كه توسط مردان آغاز كه كسبدر حالي:«...گويد آموزي ميهاي مهارتراه ةكميت
اند ارتباط نزديك دارد، اغلب زنان يا كسب وكار داشته ، اكثراً به مشاغلي كه قبالًشودمي

خود  ةكند و يا عالئق شخصي خود را در حرفغيرمرتبط با مشاغل قبلي خود آغاز مي كامالً
) عالئق شخصي خود را %2) بيشتر از مردان (%14زنان صاحب كسب و كار (» كنند.دنبال مي

 كند:كنند. اين مطالعات همچنين نكات زير را آشكار ميپيگيري ميدر كسب و كارشان 
كاري قبلي در بخش خصوصي هستند كه از ميان زنان  ةآموزان داراي سابقاكثر مهارت �

 اند؛صورت غيرانتفاعي داشتهكار را به ةكمتر از مردان از شركت معتبر جدا شده و بيشتر تجرب
اند، اند بيشتر از مشاغل مديريتي آمدهانداختهراه وكاريزناني كه در ده سال اخير كسب �

 تا از مشاغل كارمندي؛ 
وكاري را زنان بيشتر از مردان تمايل دارند كه كسب و كاري راه بياندازند، تا كسب �

 خريداري كنند؛ 
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ترين مزاياي هاي بيشتر جزو مهماز نظر زنان كارآفرين رئيس خود بودن و داشتن آزادي �
 ست.آموزي امهارت

وكار و زندگي ها بايد بين زندگي كسباند زوجكرده نظران اشارهتعدادي از صاحب
هاي هر دو حوزه در شوند. بدون شك مسائل و موضوع خانوادگي مرز مشخص و روشني قائل

اما همسران بايد تالش كنند هر دو حيطه را از  كنند،يكديگر دخالت و سرايت پيدا مي
طور عادي با همديگر برخورد كنند؛ در محل كار بايد سعي كنند بههمديگر جدا نگه دارند. 

ها به وجود نيايد؟ مطمئناً اين مسائل از است هيچ تنش و عصبانيتي بين آن اما آيا ممكن
آموز به هاي مهارتكند. زوجكار سرايت مي زناشويي به محيط كسب و روابط زندگي

و كار را برعهده  ديريت امور زندگي و كسبشود كه همزمان و با هم م هايي گفته ميزوج
د ناز خود بپرسبايد د نصورت مشترك به كسب و كار بپرداز ها قبل از اينكه بهگيرند. آنمي

ي كارهايي كه بايد انجام دهند، مشخص كنند نه؟ درباره هايشان مشترك است ياآيا ارزش
خود اختصاص  ةنيز به خانواد بايد انجام بدهد؟ وقتي را كه آن كار را چه كسي و چگونه

كارشان اختصاص  و به قراردادها و مالقات مربوط به كسب كه زماني راطوريدهند. همان
دهند، ارزش قائل شوند. زندگي و خانوادگي اختصاص مي دهند، براي زماني كه به امورمي

ون زن و شوهر كار همچگو كنند. در محل و گرايانه گفتپول به صورت شفاف و واقع ةدربار
ها را در محل كار مشاهده رفتار نكنند، نگذارند كاركنانشان زندگي شخصي و خانوادگي آن

ها كليدي و حياتي است. اجازه ندهيد مشكالت (حتي بين زوج وگوكنند. ارتباطات و گفت
ترين مسائل نيز با همديگر كوچك ةشوند. سعي كنيد دربار ريز و جزئي) روي هم انباشته

جويا شويد و آن را حل كنيد، چرا كه معموالً منشاء  كرده و نظر طرف مقابل راصحبت
 هايها در سالوكار توسط زوجاندازي كسبهستند. مفهوم راه مسائل كوچك ،مشكالت عمده

 كردن همزمان زندگي خانوادگي واخير بيشتر مطرح شده است. بنابراين، اين گروه در اداره
گروه از صاحبان  رسد اينهايي مواجه خواهند شد. به نظر ميبا چالشوكارشان احتماالً كسب
هاي هريك را در هر وليتئوكارشان بهتر است وظايف و مساندازي كسبوكار قبل از راهكسب

كه موفقيت زوج تر اينوكار كامالً براي هم مشخص كنند. مهمخانواده و كسب ةدو حوز
و داشتن خالقيت در  وكار به ميزان تحمل همديگرآموز هم در زندگي و هم دركسبمهارت

قابل توجه  ةوابسته است. نكت هاي تكراري در تعامالت باهمزندگي زناشويي و پرهيز از روش
ها خيلي بيشتر با ساير زوج آموز از همديگر در مقايسههاي مهارتاين است كه شناخت زوج

پنهاني در برابر يكديگر  ي وضوع سرّگونه موگونه افراد هيچشود گفت كه ايناست و مي
 .ندارند

 آموزي و اشتغال زنان در كشورهاي مختلفنرخ مهارت
در كشورهاي مختلف است، پايين بودن نرخ  مطالعات متعدد ةيكي از مسائلي كه نتيج

. بنابراين، يك مسئله امكان طرح )GEM 2003( زنان در مقايسه با مردان است اموزيمهارت
ال ؤبين زنان كمتر است؟ اين س آموزيمهارت ال است كه چرا نرخؤو آن اين س و بررسي دارد

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و  تحوالت گوناگون سياسي، ةواسطرو اهميت دارد كه بهاز اين
اند. هرگونه اجتماعي پيدا كرده هايفني، زنان آمادگي بيشتري براي مشاركت در فعاليت
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 آموزي مهارت ةگيري توسعنهايت به شتاب تواند درزنان مي زيآمومهارت افزايش در نرخ 

بهنجار براي  هايداري و مادري به عنوان تنها گزينههايي كه خانهمنجر گردد. در فرهنگ
پيدا كند.  زنان نيز كاهش آموزيمهارترود كه نرخ زنان تعريف شده باشد، انتظار مي

تاكنون دو تحول عمده در  2000ويژه از سال گذشته به ةدهد طي يك دهتحقيقات نشان مي
 نشان داده شده است :  2 ة، كه در شكل شمارالمللي در حال وقوع استتجارت و اقتصاد بين

ش
 آموزي و اشتغال در تحوالت اقتصاديبررسي مهارت . 2كل 
و تحول دوم رشد حجم  آموزمهارتزنان  ةحول نخست رشد چشمگير و انفجارگونت

سطح اقتصادي زنان و در  ءالمللي است. اين دو تحول در كنار هم باعث ارتقاتجارت بين
مجموع رشد چشمگير اقتصادي بسياري از كشورهاي بزرگ شده است و ابعاد اين دگرگوني 

 دانند.نظران آن را آغاز عصر جديد تجاري در جهان ميحدي وسيع است كه صاحبتا
فرمان  2003در سال  يافتهكشورهاي توسعهاد با توجه به نقش روبه رشد زنان در اقتص

اين گروه به شرح  ةوظيف .زنان صادر كرد آموزيمهارتتأسيس گروهي ويژه را براي تسهيل 
 زير است:

و نيز اشتغال به كار  آموزيمهارت ةها و مشكالت پيشروي زنان در حوزشناسايي چالش �
ي يهاهاي آموزشي براي زنان در زمينهحل براي رفع اين مشكالت، برگزاري برنامهراه ةو ارائ

المللي در هاي موفق بينمديريت منابع انساني و معرض رويه آموزي،مهارتنظير تأمين اعتبار 
 ؛ آموزمهارتهاي گوناگون فعاليت زنان حوزه
زنان و  آموزيارتمهتسهيل  ةاي به نهادهاي دولت در زميندادن خدمات مشاوره �
هاي زيادي براي هموار كه تالشكردن مقدمات براي تصويب قوانين در اين زمينه، با آنآماده

صورت گرفته است، يافته كشورهاي توسعهتر زنان در اقتصاد آفريني گستردهكردن راه نقش
امات خود فرض زير اقداي تشكيل شده با سه پيشاما همچنان موانعي وجود دارد. گروه ويژه

 . را انجام مي دهد
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 گيرينتيجه
 . كشورهاي توسعه يافته استدر اقتصاد آموزي مهارتترين زنان، پرسرعت آموزيمهارت �
ها و موانع منحصر به فرد براي با چالشيافته آموز در كشورهاي توسعهمهارتزنان  �

 پيروزي مواجه هستند.
وكارهاي كوچك ها و كسبشركت ةزنان يكي از عناصر توسع آموزيمهارتتسهيل رشد  �

 است. ها اين كشور
عنوان عاملي مهم در پيشرفت كردن دولت از لزوم تمركز بر زنان بهاين گروه براي آگاه
برخورد با  ةها به نحومشخص ارائه كرده است. در اين توصيه ةها توصياقتصادي اين كشور ده

اشاره شده است. چند مورد اين  ،اكثر برسدها به حداي كه پتانسيل اقتصادي آنزنان به گونه
 ايراني تعميم داد] به شرح زير است: آموزمهارتتوان موضوع را به بانوان ها [كه بعضاً ميتوصيه
 هاي دولت؛ افزايش دسترسي به سرمايه، اطالعات و برنامه �
 زنان؛ آموزي مهارتتمام جوانب  ةتحقيقات عميق و گسترده در زمين �
 هاي دولتي؛ي به كمكافزايش دسترس �
جمله نگهداري از كودكان و مزاياي  هاي حمايتي دولت ازافزايش دسترسي به شبكه �

 بارداري و وضع حمل؛ 
 آموزش تجاري؛   �
 هاي شغلي؛ و كسب مهارت آموزيمهارتشغلي زنان و تشويق آنها به  ءتسهيل ارتقا �
 ؛ وكار و شركت خودصادرات محصوالت كسب ةآموزش زنان در زمين �
 استفاده از تجارب ديگر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي؛  �
 آموزمهارتاصالح ساختار بخش خدمات يعني بخشي از اقتصاد كه بيشترين تعداد زن  �

 در آن مشغول فعاليت هستند؛ 
درصدي بيكاري و با هدف كاهش نرخ هفتآموزي مهارتفرهنگ خوداشتغالي و  ءارتقا �

 تصادي كشور. كمك به رشد اق
زنان بايد با گستردگي  ةها و خدمات حمايتي ويژدر گزارش گروه ويژه آمده است، برنامه

بسيار بيشتر اجرا شود و در اين زمينه دولت فدرال نقش بسيار بزرگي دارد. اگر دولت به 
بهره بزرگ خود در بخش زنان عمل نكند، اقتصاد از رشدي كه بايد داشته باشد بي ةوظيف
هد ماند. يكي از اقداماتي كه دولت بايد انجام دهد، تأسيس مركز تجاري زنان در سرتاسر خوا

تواند تمامي خدمات ضروري را در اختيار زنان شاغل و كه مييافته است كشورهاي توسعه
 قرار دهد. آموزمهارت

 آموزي و اشتغال زنان مهارت ةها و عوامل موفقيت آن در زمينانواع مهارت
را  آموزمهارتشناس دانشگاه راتجز، دريافته است كه پنج خصوصيت، زنان شر، انسانهلن في

كه ، تواند در موفقيت آنان بسيار مهم جلوه كنددر اين زمينه منحصر به فرد كرده است و مي
 نشان داده شده است: 3 ةدر شكل شمار

همتاي مرد خود بسياري از زنان در بيان احساسات خود بهتر از  هاي ارتباطي:مهارت .1
 ثرتري دارند؛ؤكنند و توان برقراري ارتباط معمل مي
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ديگران و كشف  ةبسياري از بانوان در خواندن احساسات از چهر :هاي مردميمهارت .2

 منظور طرف از لحن صدا بسيار ماهر هستند؛   بردن بهرمز و رازهاي حركات ديگران و پي
آوري معني توانايي زنان در جمع به اي:شبكه گيري تفكركاريهاي بهمهارت .3

هاي مختلف است. برعكس، بسياري از ها از محيط و ايجاد ارتباط ميان قطعات دادهداده
قطعه كرده فقط توجه خود را معطوف به چيزهايي مردان معموالً اطالعات را قطعه

 كنند اهميت بيشتري دارد.كنند كه تصور ميمي
توانند بحث كنند. آنان رين موفق، غالباً خوب مي: زنان كارآفمهارت برقراي توافق .4

هاي وارد در بحث، روابط هماهنگ برقرار كوشند شرايطي ايجاد كنند كه با طرفمي
 كنند.

حفظ روابط دراز مدت با  :توانايي در ايجاد و گسترش روابط حسنه است .5
 .ثر استؤم دت  و دوستي و استفاده از روابط عموميؤمشتري در تجارت نياز به ايجاد م

 

 آموزي و اشتغال زنانمهارت ةنمودار  گستر .3شكل 

 يافتهآموزي و اشتغال زنان در كشورهاي توسعههاي مهارتژگيوي
استخدام  ةويژه در زمينمحلي خود به ةتعهدي بسيار عميق به جامع آموزمهارتزنان  �

اي كاري را در حاشيه هدانند و گروهنيرو دارند خود را در مركز شركت و كسب و كار مي
 بينند؛مي

به زندگي خصوصي و خانوادگي خود توجهي قابل مالحظه دارند، به  آموزمهارتبانوان  �
 شوند، بسيار ضروري است؛ها در هنگامي كه داراي فرزند ميحمايت از آن ،همين دليل

تري به مردان ديدگاه بلندمدت نسبت يافتهآموز در كشورهاي توسعهمهارتزنان  �
هاي بعد بسيار هاي اوليه پايين، اما در سالها در سالوكار آننتيجه سوددهي كسب ارند، درد

در هنگام  ،كنند، درنتيجهتري از ارتباطات برقرار ميگسترده ةچشمگير است و اين زنان شبك
 هاي بيشتري براي غلبه بر مشكالت دارند؛بحران گزينه

برند و دروكار خود به بهترين وجه بهره ميسبكةها براي توسعارتباطها از همين آن�
كنند ها بسيار باالتر از مردان است و سودي كه ايجاد ميسوددهي آن ،نتيجه در بلندمدت
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برند همچنان از تبعيض جنسيتي رنج مي يافتهكشورهاي توسعه پاياتر است و زنان در اقتصاد
انكي، آموزش، اطالعات، فناوري و ... ها به اعتبارات بو اين تبعيض خود را در دسترسي آن

 دهد؛نشان مي
ها در و محور خانواده به اين معناست كه آن آموزمهارتعنوان زنان به ةنقش دوگان �

پذيري خود هاي آموزشي و حفظ رقابتمقايسه با مردان وقت كمتري براي شركت در دوره
، در مقايسه با مردان بسيار بيشتر هستند آموزيمهارتدر تجارت دارند و زناني كه در ابتداي 

پذيرند؛ درحالي كه در بين مردان چنين مي آموزمهارتها را از ديگر زنان ها و نصيحتتوصيه
 نشان داده شده است: 4 ة، كه در شكل شمارشودوضعيتي مشاهده نمي

 هاي استخدامي در دنيامهارت ةمروري برتاريخچ. 4شكل 

 هاتجزيه و تحليل داده
ر مورد توجه قرار گيرد، كه در شكل يشود موارد ززنان پيشنهاد مي آموزيمهارت ةتوسعبراي 
 نشان داده شده است: 5 ةشمار

 زنان؛ آموزيمهارتهاي اي و شغلي براي فعاليتتأسيس مراكز حرفه -
امكانات ويژه با نگرش جنسيتي براي   ةقانون اساسي كشور[ايران]، ارائ 44با توجه به اصل  -
 نوان؛با
 تر زنان به خدمات مالي؛تسهيالت الزم براي دسترس آسان ةارائ -
 شاركت آنان در اقتصاد خرد كشور در هر سن و سال؛ومزنان  آموزيمهارتاهميت دادن به  -
 آنان؛ آموزيمهارتهاي آموزشي و كمك آموزشي براي گسترش برنامه ةارائ -
 وط به آنان با تأكيد بر جنسيت.هايي مربحمايت قانوني از زنان و برنامه -
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 اي و شغليهايي براي مركز حرفهديدگاه .5شكل  

 بحث و نتيجه گيري
هاي متعددي از كشورهاي مختلف جهان، به بيان اين مقاله، پيرو مطالعه و بررسي پژوهش

كاري) پژوهشي و سازمان -اجتماعي، اقتصادي، آموزشي  -(ادراكي، فرهنگي  ةگانموانع پنج
راهكارهاي مؤثر خواهد  ئةو سپس ارا ICTهاياركت فعال زنان و اشتغال آنان در حرفهمش

هاي جديد و جالب آوري اطالعات و ارتباطات فرصتپرداخت. در پايان قرن بيستم، فن
اي را نيز توجهي را در بازار كسب و كار و اشتغال فراهم كرده و فضاي همكاري گسترده

ست، اما با وجود افزايش قابل توجه سهم زنان در استفاده از روي زنان قرار داده اپيش
اين  ة، همچنان درصد پاييني از آنان در بازار كار، تحقيق و توسع ICTمحصوالت و خدمات 

را از  ICT ةرود كه پتانسيل اشتغال و كارآفريني در عرصصنعت سهيم هستند و بيم آن مي
جنسيت بحثي كليدي در مشاغل  ،روند. از اينرها شو دست داده و در پس انقالب ديجيتال

ICT هاي برابر را از مطالبات مستمر زنان قرار داده است و شكاف جنسيتي موجود، فرصت
ها و دولتمردان نبوده و نيست. است. طبيعي است اين اختالف جنسيتي، مطلوب دولت

لف جهان براي هاي متعددي در كشورهاي مختاخير شاهد پژوهشة طي دو ده ،بنابراين
ايم، تا جوامع از استعداد و پتانسيل بوده ICTزدودن تبعيض در ميدان كار و تحصيل علوم 

ها و قابل توجه و عظيم زنان محروم نشوند. اين مقاله، پيرو مطالعه و بررسي پژوهش
ها پروژه، تحقيق و گزارش با بررسي موانع غيبت زنان در ميدان هاي متعدد، شامل دهفعاليت

هاي راهكارهاي اساسي براي ورود، اشتغال و مشاركت فعال زنان در حرفه ئة، به ارا ICTكار 
ICT ها و ها و پيوند صعودي بين مهارتعميق بين تكنولوژي و مهارت ةخواهد پرداخت. رابط
هاي خذ صالحيتأ، حاكي از اهميت الزامات علمي و تكنيكي و ICTهايگيري در حرفهجاي

اي در و نيل به رسميت حرفه ICT ةعلمي ويژه در راهيابي به مشاغل عرص فني و درجات
ها ثر است: پژوهشؤله مأهاي زير در بيان مساين صنعت است. در اين راستا آگاهي از پژوهش

و نابرابري  ICTهاي مند به تحصيل و حضور در رشتهحاكي از درصد پايين زنان عالقه
كنندگان نامتفاوت جنسيتي ثبت ةت. نتايج مطالعاس ICTهاي شغلي جنسيتي در فرصت

، گوياي آن است كه به استثناي كشور فيليپين، در پنج Pacific ةدر منطق ICTهاي رشته



 انداز پژوهش                                              اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

439 

 33نام شدگان در كره تا درصد ثبت 20كشور ديگر تفاوت جنسيتي مشهودي وجود دارد. (از 
تر است. درصد زنان التحصيالن بيشدرصد در سريالنكا) كه مسلماً اين تفاوت در مورد فارغ

درصد در استراليا 16تر از در آمريكا كم ICTهايآموختگان رشتهالتحصيل در ميان دانشفارغ
درصد است. بدون ترديد 20تر از درصد و در اروپا كم16تر از درصد، در تركيه كم23تر از كم

اي تر خواهد بود. مطالعهاتب پايينسهم زنان در مقاطع عالي تحصيلي، خصوصاً دكترا، به مر
دهد در اروپا نشان مي ICTاي التحصيل آموزش عالي يا حرفهدرخصوص تعدادي از زنان فارغ

درصد به مشاغل ديگر  33فعال هستند و  ICTهاي حرفهدرصد آنان در زير گروه 16كه تنها 
آوري اطالعات در زنان فنكارگيري اند. شايد اين تصور كه افزايش دسترسي و بهروي آورده

نظر برسد. ليكن در خواهد شد، منطقي به ICTهاي منجر به افزايش تعداد زنان در حرفه
هاي علوم كامپيوتر و مهندسي كامپيوتر در آمريكا از التحصيالن زن در رشتهفارغ ةمقايس
 درگذشته و ICTتاكنون، با توجه به عدم تساوي جنسيتي در دسترسي به  1993سال 
آن با حال كه شاهد تساوي دسترسي در آمريكا هستيم، اين امر، منجر به ورود  ةمقايس
درصد و در  177درصد 22بين  1993نشده است. (در سال  ICT ةتر زنان در عرصبيش
درصد زنان  16شاهد حضور  2001درصد و در سال  166 درصد 22بين  98/1997هاي سال

چنان كه از تناسب جمعيتي زنان در آمريكاست) آن بوديم كه دور CEو  CSهاي در رشته
فقدان استعداد براي رقابت جهاني در «علوم آمريكا، نگراني خود را  ةيس انجمن توسعئر

و  CSهاي كند. پژوهشي در كشور روماني حاكي از برابري جنسيتي در رشتهبيان مي» آينده
CE ها از همان ان براي ورود به اين رشتهآموزسازي دانشاست و عوامل آن عبارتند از: آماده

ها را به ها آنابتداي تحصيل، باور پسران و دختران مبني بر اين كه تحصيل در اين رشته
مشاغل خوب در اقتصاد اروپاي غربي و آمريكا خواهد رساند و ديگر اين كه مشاغل مبتني بر 

ثر از أتر متانساني، كمهاي علوم اجتماعي و علوم علوم طبيعي و مهندسي برخالف حرفه
دهند كه هنوز در بعضي از كشورهاي هاي سياسي است. مطالعات نشان ميايدئولوژي

له بر مشاركت أآفريقايي، آموزش سواد عمومي كامپيوتر در مدارس عموميت ندارد و اين مس
ثيرگذار است. يك پژوهش اروپايي طي يك نظرسنجي كه با هدف تعيين ميزان أزنان ت

 ةاي عرصهاي مختلف در مشاغل فعلي زنان و مردان حرفهعدادي از علوم و مهارتاهميت ت
ICT هاي غير ها و مهارتصورت گرفت، نشان داد بعضي دانشICT  ،از جمله مديريت)

ز اهميت است و ئدر مشاغل اين عرصه حا ICTعلوم  ةتجارت، ارتباطات و زبان) به انداز
رابر براي زنان، نيازمند توجهات خاص و آفريني بهاي نقشدستيابي به فرصت

هاي مناسب در راستاي توانمندسازي آنان با الزامات علمي و مهارتي مشاغل سياستگذاري
ICT تجهيز زنان به .1كند: له گذشت، به سه اصل مهم اشاره ميأاست. آنچه در بيان مس

هاي آنان وز رساني مهارترهاي الزم جهت بهالزامات علمي و مهارتي و اتخاذ تدابير و سياست
عوامل و موانع . 2كند. هاي شغلي مناسب و برابر ايفا مينقش كليدي در دستيابي به فرصت

برخي عمومي و بعضي نيز از كشوري به كشور ديگر  ICTهاي مشاركت زنان در حرفه
دستيابي ثيرگذاري متفاوتي دارند. بنابراين، نيل به مشاركت مطلوب و أمتمايزند و يا ميزان ت

ثر، از يك سو نيازمند شناخت دقيق مشكالت، نيازها و موانع حضور زنان ؤهاي مبه استراتژي
هاي علمي و راهكارهاي مورد نظر است و از سوي ديگر نيازمند تدوين برنامه ةدر جامع

تعيين نقاط ضعف علمي و مهارتي . 3مناسب بر مبناي موانع و مقتضيات همان جامعه است. 
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ثر و كارآمد، جهت تحقق ؤهاي مها و برنامهها در تدوين سياسترآورد دقيق آنزنان و ب

 اي برخوردار است.از اهميت ويژه ICT ةبرابري جنسيتي در عرص
راهكارهايي سازنده در اين زمينه شاهد شكوفايي و  ةدر نهايت، اميد است با ارائ

آنان باشيم و  ءدر نهايت ارتقا و آموزيو مهارت اشتغال ةخودباوري هرچه بيشتر زنان در عرص
 مزبور توانسته باشد، تا حدودي پاسخگوي اين امر خطير باشد. ةمقال

 منابع
دوم سـال   ةآمـوزي زنـان، كانـادا، نيمـ    تحقيقاتي مهارت ةسسؤنيا، محمدعلي، ترجمه، مآذري

 ؛2010
 .1390،انتشارات برگ زيتون تهران، ،"اي در برابر زنان شاغلآينه"مريم، ثاني،پور

زايي زنان در بـازار  هاي اشتغالمروري بر مهارت -مشاغل كار و ةجامع"صالحي عمران،ابراهيم،
 .1389انتشارات سمت تهران، ،"كار

آمـوزي و اشـتغال،   مهـارت  سـيدمحمد،  سـريزدي، مدرسـي  جميلـه، سـريزدي، سـيده  مدرسي
 .33،ص1388انتشارات ترمه، تهران، چاپ اول 

، ص 1388موزي و اشتغال و پـروژه، انتشـارات اميـدمهر، چـاپ اول     آمهارت ملوندي، محمد،
 .242-231ص

نظري، محمدرضا، اصول و مباني مهارت آموزي و اشـتغال، انتشـارات عشـق دانـش، گرگـان،      
 .1387چاپ اول 

                               آموزي و اشتغال در كسب و كار زنان، منبع مقاله:مهارت موسوي، حنيف ، ايده هاي
Entrepreneurial Ideas Motivate Women to    

Start a Businesses تفاهم ةپژوهش نوانديش، روزنام ة، خان. 
   .بازار كار ةنامهفته

http://karafarenan.blogfa.com- 
http://emodir.com/downloads/view/1220 
Stanford University, Hi- Tech entrepreneurship Course Syllabus, 2005-

2006 
The University of Pennsylvania, Entrepreneurship Course Syllabus, Fall 

2006 
The University Of British Columbia, Course Syllabus (Entrepreneurship 

and new Venture Creation, Preparing the business Development Plan, 
Winter2006 

Athabasca University, Entrepreneurship Course Syllabus,2006 
University Of Maryland, introduction to entrepreneurship Course Syllabus, 

2003. 
 



 
 

 اجتماعي ةآموزي، كارآفريني و توسعزنان، مهارت
 1مريم كيواني
 2عليرضا شفقي

 چكيده
منظور از بين رسمي را بههاي غيرمتنوعي از آموزش ةهاي مهارتي، مجموعآموزش

گيرد و نه تنها آموزش را از شكل برميهاي مهارتي و ايجاد شغل دربردن شكاف
ر و آموزش و ديگر ابعاد زندگي را در هم بلكه كا ،كندتكراري و سنتي خارج مي

آورد. آموزش، به ويژه وجود ميهمطلوبي از كار و فعاليت را ب ةآميزد و شيومي
بهينه از منابع موجود در  ةنقش مهمي در ازدياد توليد و استفاد ،هاي مهارتيآموزش

ت رفاهي و مناطق روستايي و ارتقاء سطح زندگي افراد جامعه و امكانا كشور، خصوصاً
هاي مختلف صنعت، بخشها بر اساس نياز زيركند. آموزشكاهش فقر ايفا مي

شوند و اهداف وااليي چون كشاورزي و خدمات در مناطق مختلف طراحي مي
، قدرت درك و تجزيه و تحليل شاغالن در جهت ، دانش و مهارتافزايش توانايي

نمايند كه بر اساس ع توليدي را دنبال ميوري باالتر از منابانجام مطلوبتر كار و بهره
آن افراد پس از كسب مهارت و تخصص و ارتقاء كيفي و دانش فني قادر خواهند بود 

، هااين نوع آموزش ةخصيص ،. در واقعدست آورندههاي شغلي مناسبي را بفرصت
ها ثير اصلي اين آموزشأآفرين و ايجاد كارآفريني است و تنوعي پرورش كار

هاي نو در ايجاد درآمد است. آموزش تجوي راه هايي در ايجاد اشتغال و شيوهجس
اجتماعي آنان  ةثير بسيار مهمي در نيل به اهداف توسعأفني و مهارتي براي زنان ت

سبب دستيابي به مشاغل، حفظ موقعيت در بازار كار و ارتقاء  ،همچنين .دارد
جامعه  يهاسازيكت در تصميمهاي برابر اجتماعي و مشاردستيابي به موقعيت

هاي نقش توليدي زنان در اثر آموزش ،شدههاي انجامشود. بر اساس بررسيمي
شان را توانند امورات خود و خانوادهديده بهتر ميمهارتي افزايش يافته و زنان آموزش

ي آورند كه بتوانند از مزاياوجود ميهها شرايطي براي زنان باداره كنند. اين آموزش
 مند شوند.بيشتري بهره

 
 اجتماعي. ة: آموزش، مهارت، اشتغال، كارآفريني، توسعيكليد واژگان

 

                                                                                                                
 ،ر و رفاه اجتماعي، كاوزارت تعاون -معاونت تعاون –تعاون ةسازي و توسعتوانمند ة. رئيس ادار1

Email: keivani1347@yahoo.com        
 ،، كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون -معاونت تعاون –هاي ماليها و حمايتمشوق ة. رئيس ادار 2

Email:shafaghi20@gmail.com 
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 مقدمه 
هاي مهم اجتماعي به يكي از شاخص _هاي اقتصادي امروزه ميزان مشاركت زنان در فعاليت

يافتگي يك توسعه ةترين معيارها جهت سنجش درجانساني تبديل شده است و از مهم ةتوسع
. نقش زنان در باشندشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا ميك

در تحول  ،رواجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين ةبا هدف توسع ، مستقيماًتوسعه
هاي توسعه، در برنامه ،گردد. به همين دليلجوامع انساني عاملي بنيادي محسوب مي ةهم

اشتغالي  ويژه در اشكال خودمختلف جهت تسهيل فعاليت اقتصادي زنان، بههاي اعمال برنامه
ني در يهاي كارآفرش مهارتينقش آموزش در افزاكيد قرار گرفته است. أو كارآفريني مورد ت

تواند ند علمي مطرح شده كه آموزش مييني به عنوان فرايكارآفر ورفته يد پذيقات جديتحق
ترين جرياني است كه سبب افزايش عملكرد و هزينهوزش، كمآم ثر باشد.ؤآن م ءدر ارتقا

گردد و دركارآيي نظام اقتصادي، اجتماعي، بهبود منزلت اجتماعي افراد در جامعه مي
يكي از دستاوردهاي مهم آن  .كشورها نقش اساسي دارد ةتوسع فرهنگي و سياسي و نهايتاً

متوازن  ةتواند منجر به توسعكه ميتربيت منابع انساني با كيفيت و داراي مهارتي است 
جامعه گردد. توسعه فرآيندي هدفدار بوده كه انسان آغازگر آن است. امروزه آموزش به شكل 

به نحوي كه عالوه بر آموزش عمومي  .وسيعي بسط يافته و انواع متعددي را در برگرفته است
ايي و آموزش از راه دور هاي عملي، آزاد، غير رسمي، بزرگسال، فني و حرفهو رسمي، آموزش

هاي ساختاري هاي رسمي در كشور به دليل ضعفگيرد. با توجه به اينكه آموزشرا در برمي
آورند، توجه وجود نميهبراي كسب تخصص، و پرورش نيروهاي كارآفرين ب بستر مناسبي را

ريق اين اي داشته و از طاي و مهارتي و كاربردي اهميت ويژههاي فني و حرفهبه آموزش
ها مد بايست در اين آموزشاي كه مياشتغال پايدار فراهم خواهد شد. نكته ةها زمينآموزش

هاي عنوان يكي از سر فصلهريزان آموزشي به آموزش كارآفريني بتوجه برنامه ،نظر قرار گيرد
ي هاباشد و اين مهم الزاماً يكي از ضرورتهاي برگزار شده مياستاندارد آموزشي دوره

 گردد.زيربنايي و درخور توجه در ايجاد اشتغال تلقي مي

 تعريف كارآفريني
موجب گرديده كه معني  ،است Entrepreneurship اي از كلمهكارآفريني كه ترجمه ةواژ

اين برداشت ناصحيح از مفهوم كارآفريني  زايي از اين واژه برداشت شود.ايجاد كار و يا اشتغال
آموختگان دانشگاهي، ويژه در بين دانشهب ،انساني بيكار در جامعهو همچنين وجود نيروي 

زايي ، صرفاً جنبة اشتغالاتخاذ شده ههايي كه براي توسعموجب شده در بسياري از سياست
حال آنكه كارآفريني داراي پيامدهاي مثبت و مهم ديگري چون تربيت و  ،در نظر گرفته شود

ايجاد و توسعة تكنولوژي، توليد ثروت  ،ايش اعتماد به نفس، افزپرورش افرادي خالق و نوآور
توان به هاي فردي كارآفرينان مياز ويژگي باشد.در جامعه و افزايش رفاه عمومي و... مي

 موارد ذيل اشاره نمود: 
 برند.كه از حداقل امكانات حداكثر استفاده را مي نگرريزي دقيق و آيندهبرنامه .1
 باشند.براي نوآوري و ابداع توليدات جديد ميداراي هنر و خالقيت  .2
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گيري قاطع براي انجام منابع موجود توليد با شرايط محيط و تصميم ةكنندهماهنگ .3
 كار جديد و يا تحول در روند كارند.

 ثر و پويا و خواهان كسب موفقيت و موقعيت ويژه هستند.ؤداراي قدرت سازماندهي م .4
ها كارگيري بهترين روشههاي جديد توليد و بشگرايش شديد به آگاهي يافتن از رو .5

 دارند.را 
اجراي محاسبات اوليه و اساسي همچنين تحريك فرآيند توليد ، كسب اطالعات اقتصادي

ترين ترين و مهمو كنترل تمامي اين فرآيندها در شرايط اقتصادي عالي از اساسي
 گردد.هاي كارآفرينان محسوب ميمسئوليت

شامل طور خالصه باشد كه بهطور معمول شامل چهارگام ميني بهيرت كارآفيهر فعال
  موارد ذيل مي باشد:

 :نييابي كار آفريدهيا ايت يخالق .گام اول
باشد. از مييك نيا راه حل نو براي رفع يد يك فكر جديني، يه و اساس هر نوع كار آفريپا

 عنوانو به هي شديشناساز جامعهاياي خالق و اكتشافي است كه در طي آن، نن گام، مرحلهيا
 .گرددن ميييت، راه حل آن تعيك مسأله، با خالقي

 :دن به فكر خالقيا تحقق بخشي ينوآور .گام دوم
د. يت و وجود خارجي بخشينيني، عيكارآفر ةديا ايستي به فكر خالق ين مرحله بايدر ا

موضوع خاص، انتخاب  كياز در يبراي رفع ن ييهاان فكرهاي خالق، پاسخياگر كسي از م
 ها را عملي كند. د آنين مرحله بايت)، در ايكرده (در فاز خالق

  :نييزي كارآفريرا برنامهيطراحي  .گام سوم
عمومي و ارائه به بازار  ةراي عرضب نييت كارآفريي موضوع فعاليدر صورت انتخاب نها

 »كسب و كارة برنام«ه شود كه آن را يسازي تهتجاري ةمصرف، الزم است طرح و برنام
د، يتول ةني شامل اطالعات ضروري و مهمي مانند طرح و برناميكارآفر ةنامند. طرح و برناممي

باشد و در واقع پاسخگوي سه سؤال اساسي روي انساني و... مييابي و نيسازماندهي مالي، بازار
  »م؟يوم بريخواهم؟ و چگونه مييم برويخواهكجا ميبه م؟ ياكنون كجا هست«است: 

 :ت خالقانهيريا مدي اقدام .گام چهارم
ت يريتي مانند مديريهاي مختلف مدتينانه شامل فعاليت خالق و كارآفريريمد
روي يت نيريابي و مديغات و بازاريت تبليريد، مديت توليريي، مديت اجرايريك، مدياستراتژ

  .شودأله استفاده ميت و حل خالق مسيز همواره از خالقيآنها ن ةباشد و در همانساني مي
ني، ضعف يكارآفر ةحل اجراي برناماك از مرين است كه چنانچه در هريار مهم ايبس ةنكت

 ها اقدام نمود.ت، نسبت به حل آنير و خالقيستي با تدبيا نقصي وجود داشته باشد، باي

كارآفريني و افزايش سهم اشتغال زنان   ةهاي مهارتي در توسعنقش آموزش
 در كشور

منظور از بين بردن رسمي را بههاي غيرمتنوعي از آموزش ةمجموع ،هاي مهارتيزشآمو
وجود همطلوبي از كار و فعاليت را ب ةگيرد و شيوهاي مهارتي و ايجاد شغل در بر ميشكاف

هاي بازار كار و اوضاع اقتصادي ت گرفته از خصيصهأپذيري نشآورد كه به دليل انعطافمي
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سزايي در اشتغال دارد. نقش به ،هاي الزم براي توانايي و احراز شغلمهارت كشور و نيز ايجاد

هاي عمومي بازار كار را ها هم مهارتهاي خاص مورد نياز صنعت و هم مهارتاين آموزش
ار كاهش كارايي چبراي شاغليني كه به دليل تغييرات تكنولوژي د ،نينچسازد. همفراهم مي

عنوان ها بهبه اين آموزش ،كند. لذاو تكميل مهارت را فراهم ميامكان به روز شدن  ،شوندمي
باالخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد  ،ابزاري براي مقابله با بيكاري

نوعي پرورش كارآفرين است.  ،گي اين آموزشويژ ،شود. در واقعنگريسته مي، باشدجهاني مي
قادر خواهند بود كه اشتغال  ،تخصص، دانش فني ،مهارت به اين معني كه افراد پس از كسب

اجتماعي از  -اقتصادي ةها در توسعمناسبي براي خود و ديگران ايجاد نمايند. اينگونه آموزش
 گردد.گذاري در منابع انساني محسوب مينقش مهمي برخودار است. چرا كه نوعي سرمايه

فرآيند يادگيري فراگيران را از طريق  اي كههاي فني و حرفهمحور بودن آموزشكار 
ها را با تغييرات و نمايد و محتواي آموزشهاي كار و در درون آنها طراحي و اجرا ميمحيط

هماهنگ  ةتكنولوژي و به تبع آن در كاركرد نهادهاي اقتصادي جامع ةهاي حوزپيشرفت
كليدي جهت تحقق عنوان يكي از عناصر ها بهكه اين آموزش گرددسبب مي ،سازدمي

هاي ثر در موفقيت كشورؤهاي اقتصادي محسوب گردد و از جمله عوامل مپيشرفت
كه آموزش نظري همراه با كار عملي موجب تربيت نيروي انساني ، چرايافته تلقي شودتوسعه

كارگيري بخش عظيمي از شود كه اين نيروها با نفوذ در جامعه سبب بهخالق و فعال مي
 كارآفريني را در جامعه به همراه خواهد داشت. ةتوسع فعال گرديده و نهايتاًيروهاي غير ن

غيرمستقيم باعث  ،در واقع ،اگر آموزش فني و مهارتي در كشور ناديده گرفته شود ،لذا 
الوصول و ناپايدار سوق دادن آموزش كشور به سمت آموزش اشتغال كاذب و درآمدهاي سهل

 سازد. به كشور وارد مي گرديده كه به تدريج آسيب جدي
هاي آموزشي در تمامي گذاريهاي مهم در سرمايهبه همين علت است كه يكي از اولويت

هاي فني و مهارتي است و اين مهم نيز از سوي توسعه و گسترش آموزش ،جوامع صنعتي
ژي يك استرات ةيونيواك و بانك جهاني به منزل ،المللي مانند يونسكوربط بيننهادهاي ذي

 گردد. مهم به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي
عالوه بر آموزش علم و  ،اي كشور به عنوان متولي اين نوع آموزشدر سازمان فني و حرفه

شناسي نيز به محتواي احساس مسئوليت و وظيفه ،تعهد ،مواردي از قبيل انضباط ،مهارت
م آموزشي از طريق تحول در فرهنگ چنين نظا ،رو. از اينگرددآموزشي افراد اضافه مي

ها در ثري ايفا نمايد. نقش اين آموزشؤوري نقش م تواند در باال بردن كارآيي و بهرجامعه مي
المللي مدارك ميزان اعتبار بين ،فرهنگي به داليل كاهش سطح بيكاري ،فرهنگ اجتماعي

جوانان به  ةرويجرت بيكمك در جلوگيري از مها ،كاهش معضالت اجتماعي ،ايفني و حرفه
توانمندسازي افراد  ،بازسازي و نوسازي آموزشي ،كاهش تبعات منفي بيكاري ،شهرهاي بزرگ

 ةعرص ةتوسع ،افزايش اميد به زندگي ،براي زندگي بهتر و افزايش سالمت و بهداشت رواني
 يت است. بهبود روابط اجتماعي و مناسبات انساني و... بسيار با اهم ،زندگي كار و حرفه

ش سطح ي، متناسب با افزاراري از كشورهاي در حال توسعه، حضور زنان در بازار كايدر بس
هاي اقتصادي زنان در تياري بر سر راه فعاليافته است و موانع بسيش نيالت آنان افزايتحص

ي كاريكرده و فعال بحران بليش شمار زنان تحصيبا افزا قطعاً ،خارج از منزل وجود دارد. لذا
كار يتوان از نظر دور داشت كه باال رفتن شمار زنان بنمي ،د خواهد شد. به عالوهيتشد
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اقتصادي خاص خود  -شود و عوارض اجتماعيتي آنان منجر مييش نارضايكرده به افزاليتحص
توانند به نان خالق مييزه و كارآفريماهر و با انگ روي كارين ،رونيرا به همراه خواهد داشت. از ا

هاي اعمال برنامه ةهاي توسعن جهت در برنامهياري رسانند. به هميهاي شغلي ش فرصتيفزاا
هاي مهارتي و تربيت نيروي انساني از جمله آموزشت اقتصادي زنان يل فعاليجهت تسه مختلف

زيرا امكان حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي يك ، باشدماهر و متخصص بسيار با اهميت مي
 ديده ميسر است. تربيت نيروي انساني ماهر و آموزش جامعه از طريق

هاي اجتماعي و اقتصادي و افزون فعاليتروز ةجوامع امروزي به دليل توسع ،بنابراين
ترين عنوان مهم، ماهر و متخصص بهديده، آموزش، ناگزير به نيروي انساني پر توانتوليدي

نيروي انساني ماهر  ةزات مادي تنها در سايعامل پويايي خود نياز دارند و امكانات و تجهي
زن با كار و دريافت وجه در مقابل   ،اجتماعي باشد. در واقع ةدهنده به توسعتواند كمكمي

ي و تعامل اجتماعي قدرت، خالقيت، كارايو  آگاهي فعاليت اجتماعي و تبادل علم، اطالعات،
گيري بهتر در مقابل مشكالت خانه ميمبه تص يابد و اين استقالل نهايتاًاستقالل بيشتري مي

 ةچه بيشتر اين قشر در عرصتوان گفت حضور هرمي ،اينانجامد. بنابرو محيط كار مي
هاي شغلي زنان سبب تقليل بحران هويت اجتماعي و رفع نابرابري در دستيابي به فرصت

حاكم بر جامعه  اعتمادي و بدبيني نسبت به قوانينفردي و اجتماعي، افسردگي، انزوا، بي
 گردد. مي

،  خدماتي، ، كشاورزيهاي مختلف صنعتيهاي فني و مهارتي براي زنان در زمينهآموزش
اجتماعي آنان دارد.  ةثير مهمي در نيل به اهداف توسعأصنايع دستي، بهداشت و... ت

يابي سبب دستيابي به مشاغل،  حفظ موقعيت و موفقيت در بازار كار و ارتقاء دست ،همچنين
هاي باشد و فعاليتها در جامعه ميگيريهاي برابر اجتماعي و مشاركت در تصميمبه موقعيت

بخشد. بررسي سازمان يونسكو آنان را در سه محل خانه، كار و خارج از محل كار بهبود مي
افزايش يافته و زنان  ،هاي مهارتينشان داده است كه نقش توليدي زنان در اثر آموزش

ها شرايطي شان را اداره كنند. اين آموزشتوانند امورات خود و خانوادهيده بهتر ميدآموزش
مند شوند و به بهبود وضعيت آورند كه بتوانند از مزاياي آنها بهرهوجود ميهبراي زنان ب

 معيشتي و درآمد خانوار كمك كنند. 
در زنان  اركتنرخ مشك كشور يافتگي يارها جهت سنجش توسعهين معيتركي از مهمي

 ةبا هدف توسع ماًيباشد. نقش زنان در توسعه مستقميهاي اجتماعي و اقتصادي فعاليت
ادي محسوب يجوامع انساني عاملي بن ةاجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و در تحول هم

سد رآمادگي زنان جهت ورود به بازار كار به نظر مي  وت زنان يگردد. با توجه به نرخ جمعيم
ني به عنوان عاملي كه خود ياي است. توجه به كارآفرهژيازمند نگاه وين بخش از جامعه نياكه 

تواند اقتصادي شناخته شده است، مي ةعنوان موتور محركبه شود وسبب رشد اقتصادي مي
 هاي توسعه و اشتغال در كشور داشته باشد. زنان در عرصه ةدر حضور گسترد ييسزاهسهم ب

 كشور در كارآفريني به توجه ضرورت
 ضمن مشكالت، تمام با كارآفرين و محدود بسيار كارآفرينان از حمايت مراكز ما كشور در

. باشد دارعهده خود را گذاريسرمايه خطر تمام بايد محصول به ايده تبديل جهت تالش
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 طرف از جدي حمايت عدم و مالي ةپشتوان نداشتن دليل به كارآفرينان از حمايت مراكز

 ايجاد با كارآفرينان. باشند كارآفرينان مالي نيازهاي پاسخگوي ،نيستند قادر ربطذي ادهاينه
 اندكي وام دريافت با گاهي و خود محدود ةسرماي با »SME’s«هاي كوچك و متوسط بنگاه 

 را خود امكانات و زندگي مواقع از بسياري در و شوندمي صنعتي و اقتصادي حركت يك وارد
 .دهندمي دست از صنعتي ةتوسع راه در

 توسط خارجي توليدي هايشركت كارآفرين، توسط محصول يك فني دانش توليد با
 پائين چنان را خود محصول قيمت و يافته اطالع هاتوانايي اين از كشور در خود عوامل

 فعاليت ةادام كوتاهي مدت در و داده دست از را رقابت توان داخلي كارآفرين كه آورندمي
 داشت انتظار تواننمي ،نشود حمايت كارآفرين اگر ،مواقع اين در. شودمي متوقف هاآن

 .يابد توسعه كشور در هاي كوچك و متوسطبنگاه ايجاد و كارآفريني
 خوبي به كشور در فراوان مساعد نيروهاي توجه با دنيا ةارزند ةتجرب از تا است الزم ،لذا

 .شود ريزيبرنامه ينيكارآفر ةتوسع براي جديت با و استفاده
 »جي.اي.ام«با همكاري مراكز معتبر دانشگاهي در برخي كشورها، مدل ،1997سال زا

)Global Entrepreneurship Monitor(  براي ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي
جهان مشتمل بر: آمريكا، انگليس، آلمان،  اين الگو در ده كشور 1999طراحي شد و در سال 

، ايتاليا، ژاپن، كانادا، فنالند، دانمارك و رژيم اشغالگر قدس بررسي شد و در سال فرانسه
جنوبي، نروژ، سنگاپور،  كشورهاي آرژانتين، استراليا، بلژيك، برزيل، هند، ايرلند، كره 2000

به موارد ذيل دستاوردهاي اين پژوهش ترين از مهماسپانيا، و سوئيس هم به آنها پيوستند. 
  گردد.اشاره مي

ها و هاي مناسب و افزايش توان كارآفريني يك جامعه (از جمله مهارتسياست �
 ها)، بيشترين تأثير را در گسترش كارآفريني دارد. انگيزه
 شركت زنان در كارآفريني ضرورتي دراز مدت براي اقتصاد است.  �
سال و  25ها بايد جوانان زير براي رسيدن به دستاوردهاي پايدار و بلندمدت، سياست �

 سال را به كارآفريني فراخواند و تشويق كند.  44افراد باالي 
هاي الزم را از حمايت ةهر دولتي كه متعهد به پيشرفت اقتصادي است، بايد زمين �

هاي اقتصادي كه هادي و حامي افزايش بسترهاي كارآفريني هستند از جمله جنبه ةكلي
بگير)،  حقوق(غير هاي نيروي انسانيش هزينهها، دسترسي به نيروي كار، كاهكاهش ماليات

 سازي كسب و كار را فراهم سازد. سازي مقررات و آسانروان
آميز و برانگيزاننده هاي مخاطرهگذاريها بايد راهگشاي گسترش سرمايهسياست �
 گذاري بهينه در مراحل نخست هرگونه كسب و كاري باشد. فراد براي سرمايها ةانگيز

 ر آفريني درك صحيح كا
ها كه در گسترش و ها و اجراي برنامهبا توجه به اهميت عملكرد مديران در تدوين خط مشي

ترويج كارآفريني مهم و كارساز است، شاخص چگونگي درك مديران كشور از كارآفريني 
 .داشته باشد مدت اشتغالمدت و بلندمدت ميانكوتاه فاهداسزايي در تحقق هتواند اثر بمي

هاي كيد بر گسترش حيطهأمحور با تهاي دانشه بر آن توجه به ضرورت كسب استراتژيعالو
اقتصادي  هايفرصت ةتواند پديدآورندتحقيق و توسعه مي ،پژوهشي حائز كمال اهميت است
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هاي كوچك شركت ةايجاد يا توسع سبب رشد كارآفريني وبدين نحو تجاري جديد باشد و و 
اي به اهميت ويژه يافتگي بيشتربا ضريب توسعه و متوسط شود. بر اين اساس، كشورها

 كنند.هاي هنگفتي را صرف آن ميدهند و هزينهتحقيق و توسعه مي

 زنان  كارآفريني به دولت توجه داليل
براي دولت  ايهاي آموزشي و مشاورهبسياري از كارشناسان بر لزوم اجراي اجراي برنامه

اند. برخي نيز كيد كردهأقابليت آفريني در ميان زنان و هدايت آنان در مسير كارآفريني ت
شود و اجراي هاي مالي محدود نميكارآفريني به حمايت ةمعتقدند نقش دولت براي توسع

اصالح و تسهيل قوانين مرتبط با كسب و ، هاي مناسب آموزشي و فرهنگيزمان سياستهم
و حضور نيروهاي كارآفريني ضروري است. از نتايج  توجه دولت به كارآفريني  كار براي پروش

 توان به موارد ذيل اشاره نمود.مي
بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي: اعتقاد بر آن است كه انسان با دانش، مهارت و 

  نگرش كارآفريني زندگي بهتري خواهد داشت.
هايي از جوامع شده است. براي اعث فقر بخشعدالت اجتماعي: در طول تاريخ، تبعيض ب

كارآفريني به  ةكارآفريني زنان ابزار خوبي است. توسع ةماندگي راهبرد توسعجبران اين عقب
 دهد.ها را كاهش ميكند و نابرابريتوزيع درآمدها در جوامع كمك مي

به  هاي اجتماعي خودمسئوليت اجتماعي: اعضاي جامعه براي ايفاي درست مسئوليت
 نياز دارند. قابليت كارآفريني

با نوآوري در  ظرفيت توليد جامعه: كارآفرينان با ايجاد كسب و كارهاي جديد و ةتوسع
كنند و رشد ظرفيت توليد جامعه كمك مي ةكسب و كارهاي موجود به توسع ةتوسع

 آورند.اقتصادي و رفاه اجتماعي را به ارمغان مي
ل و مشكالت اجتماعي ئثر، مساؤن با نوآوري و تالش محل مشكالت جامعه: كارآفرينا   

 كنند.را حل مي

 ايران در كارآفريني ةتوسع ساختاري راهكارهايبرخي از 
 و دولتي هايزيرساخت كه است هاييبرنامه و اقدامات به مربوط ساختاري راهكارهاي

 سازند:مي فراهم كارآفريني ةتوسع براي را سازماني
 كوچك و متوسط.  صنايعآوري، حمل و نقل و ارتباطات براي ، فنفني تسهيالت ةارائ �
كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و  ةبراي توسع متولي نهادهايها و تعيين سازمان �

 متوسط. 
 .سرمايهتكميل  ةزمينهاي كم و حداقل وثيقه در ها و اعطاء وام يا بهرهكمك ةارائ �
كسب و كارهاي كوچك و  كارآفريني و ةويژ دولتيو مالي  پوليسسات ؤو م كبان ايجاد �

 متوسط. 
 .بازرگانيگمركي و سود  هايدر تعرفه ويژه هايتخفيفو  مالياتيي هامعافيت ةارائ �
هاي همكاري بين دولت، كسب و كارهاي كوچك و متوسط و سازمان تقويتو  ايجاد �

 بزرگ. 
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 /علمي. هاي صنعتيهاي فناوري، مراكز رشد و پاركايجاد، توسعه و تقويت پارك �
 ها .ها و دانشگاهايجاد مراكز رشد در دبيرستان �
كاهش  كارآفرينان و صاحبان ايده و خدمات اداري به ةدهندهاي ارائهاصالح سيستم �

 .مراحل اداري ثبت اختراع و ثبت شركت
  .كارآفريني ةتوسع ةها و اهداف ويژها، سياستتدوين برنامه �
 هاي صنعتي. هاي فناوري، مراكز رشد و شهركاي در پاركايجاد مراكز خدمات مشاوره �
حمايتي براي تقويت همكاري بين كسب وكارهاي كوچك ومتوسط و مراكز  ةتدوين برنام �

 .تحقيقاتي
 .هاها و بانكني در دانشگاهيكارآفر ةهاي مشاورايجاد كلينيك �
 تجاري در سطح ملي. ةايجاد بانك ايد �
 فريني ايران.كارآ ةايجاد بنياد ملي توسع �
 هاي كارآفريني.ايجاد شبكه �
 پذير جهت حمايت از كارآفرينان.هاي مخاطرهايجاد شركت �

 ايران در كارآفريني ةتوسع ايزمينه راهكارهايبرخي از 
 عموم و آگاهي افزايش شانهدف كه است اقداماتي و هابرنامه ةكلي شامل ايزمينه راهكارهاي
  .باشدمي كشور در كارآفريني ةتوسع براي الزم تماعياج -فرهنگي هايزيرساخت ايجاد

تهيه و روزآمدسازي اطالعات مورد نياز صنايع كوچك و متوسط براي صادرات و واردات  �
 آنالين.به صورت اينترنتي و 

 كارآفرينان و صاحبان ايده.اطالعات مورد نياز  ةرساني و ارائسراسري اطالع ةايجاد شبك �
تحقيقاتي و پژوهشي بين كارآفرينان صنايع كوچك و  -علميارتباط  ةايجاد و توسع �

 متوسط با مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي. 
 .مستندسازي  و انتشار تجربيات كارآفرينان �
 المللي كارآفريني. هاي بينعضويت در انجمن �
 .هاي كارآفريني در مناطق شهريايجاد بازارچه �
 متوسط. و كوچك كارهاي و كسب ةويژ جوان كارآفرينان تربيت �

 : است زير راهكارهاي شامل اولويت، ترتيب به عامل اين
كارآفريني براي صاحبان صنايع كوچك و متوسط و كاركنان شاغل  ةهاي ويژآموزش ةارائ �

 .هاي كوچك و متوسطبنگاهدر 
ة آموزشي (برنام ةهاي كارآفريني در قالب بستهاي تربيت كارآفرين و آموزشدوره ةارائ �

  سازي) براي جوانان.ظرفيت
 آموزان، والدين و مربيان.دانش ةآموزش مباني كارآفريني تفكر خالق و انگيزش موفقيت ويژ �
 آموزان در مدارس.گروهي براي دانش آموزشي كار ةدور ةارائ �

 ايمشاوره -آموزشي هايحمايت
ارجي) به خ ةگذاري، و جذب سرمايسرمايه ةهاي مالي و اقتصادي (در زمينمشاوره ةارائ �

  .واحدهاي كوچك و متوسط
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 ها و مراكز فني و تخصصي.شده با دانشگاهخدمات آموزشي در مراكز مشترك ايجاد ةارائ �
هاي ابي و ايجاد، توسعه و تقويت نمايشگاهيبازار ةنيهاي تخصصي در زممشاوره ةارائ �

 صنعتي و تخصصي.
   .كارآفرينيتخصصي مديريتي فني و هاي مشاوره ةارائ �
 بازاريابي كارآفرينانه.  ةگزاري سمينارهاي تخصصي در حوزبر �
  توليد مبتني بر سفارش. ةايجاد برنام �
تصويب قوانين حمايت از و  كارآفريني ةتوسع ةاستراتژيك ويژ ةتدوين سند ملي و برنام �

 .كسب و كارهاي كوچك خوداشتغال

   دولت توسط كارآفريني ةتوسع راهكارهاي
 :مدتكوتاه)الف
هاي موجود بر اساس آمارها و كمك به كسب و كارهايي كه ظرفيت يي ظرفيتشناسا �

 خالي دارند و مشكل بازار ندارند.
 تمام و رفع موانع و مشكالت آنها.هاي نيمهاتمام پروژه �
 شناسايي افرادي كه مهارت، تمايل و آمادگي ايجاد كسب و كار را دارند. �
 .ريزي آموزش كارآفرينيتشكيل ستاد برنامهو  يآموزش كارآفرين ي وشناسايي مراكز توانمند �
 تعيين مجري، ناظر و مشاور طرح. �
مين اجتماعي جهت كسب و كارهاي أهاي تهاي مالياتي و معافيتبرقراري مكانيزم تشويق �

تعيين ميزان ماليات براي صنايع كوچك و متوسط بر حسب  ،به عنوان مثال .كوچك
توليد) پس از كسر ميزان ضايعات و همچنين  ميزان توليد انجام گرفته (حجم نقدي

هاي مالي از قبيل عدم فروش كاال، عدم پرداخت و ميزان ارزش بحران ةهمراه با محاسب
 ها پرداخت نمايند.پولي كه بايد كارآفرينان بابت اقساط وام

 هاي مالي و بازار از كسب و كارهاي موجود.حمايت �

 :مدتميان) ب
پذير اقتصادي با توجه به هاي خوشه، مكان) شهرك، هزينهزمانبنديبرنامه ( ةتهي �

 راهبردهاي توسعه.
 در سطح كشور. كارآفريني ةايجاد مراكز مشاوره و توسعو مراكز آموزش كارآفريني  ةتوسع �
 تدوين قوانين و مقررات مورد نياز. �
 .شغليهاي تبيين و تعيين فرصت �
فيزيكي، تسهيالتي، ارتباطي و تحقيقاتي امكانات  ةهاي صنعتي همراه با كليايجاد شهرك �

 براي استقرار خوداشتغاالن فعال.

 : مدتبلند) ج
 .سيس كسب و كارهاي جديدأتداوم تو  پذيرهاي خوشهتداوم ايجاد و تكثير شهرك �
 سازي و افزايش كارآمدي بازار و عناصر آن.افسازي، شفسالم �
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-باال نظير فنّاوري اطّالعات و زيست ةصنايع با ارزش افزود ةتوسعه علمي ـ فني در زمين �

 فنّاوري.
تجاري از  ةكارآفريني به عنوان راهكار اصلي استفاد ةترويج و توسعها و تداوم آموزش �

 پذيري بازار و نظام اقتصادي.دستاوردهاي علمي و فني در افزايش رقابت
 اقدامات اين هك دهندمي انجام اقداماتي كارآفريني ةتوسع براي هادولت است ذكر شايان �

 ةتوسع مهم اقدامات از برخي. شوندمي انتخاب كشور و جامعه هر خاص شرايط اساس بر
 :از عبارتند كارآفريني

جديد در  ةكارگيري يك ايدهنوآوري و تحقيق و توسعه: منظور از نوآوري، كاربرد و ب �
پذير و خطرها يا محصوالت شركت است. نوآوري مرهون وجود افراد خالق، مبتكر فعاليت

تحقيق و توسعه  ،است و تا حد زيادي به ظرفيت جامعه هم بستگي دارد. از سوي ديگر
)R&D نيز يكي از عواملي است كه نقش مهمي را در فرآيند نوآوري و ارتقاء سطح كمي (

كند و خود يك شاخص و معيار براي فعاليت نوآورانه به شمار سسات ايفاء ميؤو كيفي م
 رود.مي

دولت در رابطه با افزايش نوآوري معطوف به پذيرش فنّاوري جديد، بهبود  هايطرح �
 باشد. طراحي و تحقيق و افزايش سطح نوآوري بهينه در سازمان مي

 معرفي الگوهاي موفق كارآفريني به جامعه.  �
 اي و كارآفريني.هاي حرفهقابليت ةايجاد تسهيالت الزم براي توسع �
 خصوص منابع مالي.همنابع، ب افزايش دسترسي كارآفرينان به �
اجتماعي و انجام  –هاي مختلف اقتصادي هاي پايدار كارآفريني در بخششناسايي فرصت �

 خدمات حمايتي در اين مورد.
 رساني در امور بازاريابي.ايجاد پايگاه شناسايي و اطالع �
 اي، فني و مديريتي. خدمات مشاوره ةعرض �
ها به بيكاران جهت هاي كاري جديد (اين وامحلهاي ترجيحي براي ايجاد متمهيد وام �

 شود.)مي هاي شغلي در دفاتر كار دادهخود اشتغالي و افزايش فرصت
آالت مدرن، فنّاوري معافيت كامل عوارض گمركي و سود بازرگاني براي واردات ماشين �

هايي منحصر به فرد براي توليد و ساخت كاال ةجديد، تجهيزات تحقيق و توسعه، مواد اولي
 درصد قابل صادرات هستند. 100كه 

اي، گزارشات سيس مراكز انتشار ناحيهأاطّالعات كسب و كار. اين شبكه با ت ةايجاد شبك �
هاي ها، مشاوره و... را در اختيار تشكلها و تعاوني SMEهاي حامي  اطّالعاتي، سازمان

 دهند.مذكور قرار مي
 و مشاغل خانگي  اشتغاليخرد شامل خود كوچك صنايع ةتوسع �

 :از عبارتند بخش ( صنايع كوچك و خرد ) اين در دولتي حمايتي ةبرنام عمده
 ةهزين كل درصد 75 تا توليدينيمه و توليدي ةپروژ اندازيراه براي اوليه ةسرماي مينأت �

 . پروژه
 . ايحرفه و فني آموزش مراكز در انساني نيروي آموزش �
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 .اشتغال خود كوچك صنعتي احدهايو كارآفرينان براي مديريتي آموزش �
 اين به دوم دست دولتي آالتماشين فروش يا بلندمدت ةاجار طريق از آالتماشين مينأت �

 .واحدها
 .مختلف هايمشاوره انجام و اطّالعاتي بانك ايجاد �
 ةبرنام. دانشگاه هايرشته تمام در) اجباري كارآموزي( ايرشته درون اجباري هايفعاليت �

 و كسب سيسأت براي دانشگاهي آموختگاندانش سازيآماده براي برنامه فوق آموزشي
 اجرا ،باشدمي زير ةمرحل سه شامل كه كارآفرين افراد به آنها تبديل و خود كارهاي

 :گرددمي
 كه آنهايي داوطلبان ميان از و شودمي داده اطالع آموزان كار به( آموزش پيش �

 ).شوندمي انتخاب اند، كرده كسب خوبي ةنمر و اندداشته را انگيزه بيشترين
 ).ساعت 144 حداقل( آموزش �
 مانند .كنندمي بروز هاطرح اجراي حين در كه عمومي مشكالت( آموزش از بعد �

 ).شودمي داده مشاوره... و بازاريابي مالي، مينأت نامه،گواهي مجوز،
استانداردهاي  ءتقاراهبرد بازاريابي براي صنايع كوچك و روستايي از طريق ار ةتوسع �

 كيفيت محصول، طراحي محصول و ارتقاء تنوع بازار.
اعتبارات براي صنايع  ةمين مالي خصوصي و دولتي جهت توسعأتشويق انستيتوهاي ت �

 براي پوشش دادن تعداد بيشتري از صنايع كوچك و روستايي. روستايي و به ويژه
نقش  ءروستايي از طريق ارتقا انتشار اطّالعات صنعتي و بازاريابي براي كارآفرينان �

 روستايي و شهري. ةهاي كسب و كار خصوصي در هر دو ناحيسازمان
هاي مديريتي و اداري كارآفرينان روستايي از طريق تدارك سمينارهاي قابليت ةتوسع �

 آموزشي در مورد بازاريابي، دارايي و اداري.
جهت آموزش افراد ( كارآفريني كوچك ةآموزشي مربيان براي توسع ةاجراي دور �

 روستايي).
باالتر از  ةوري صنعتي و حركت تدريجي به سوي محصوالت با ارزش افزودافزايش بهره �

 ها.طريق ارتقاي فنّاوري و مهارت
 خلق كسب و كار: (براي كارآفرينان بالقوه) �
ند هاي كسب و كار خود را ارزيابي كندر اين دوره كارآفرينان بالقوه قادر خواهند بود ايده �

هفته  6تا  4تمام وقت  ةهاي خود را توسعه دهند. مدت زمان اين دورو شايستگي
 ه خواهد شد.ئمدت اراباشد كه به صورت فشرده و كوتاهمي

اين رشته به توسعه و ارتقاي  مديريت كسب و كارهاي كوچك (براي كارآفرينان موجود). �
 كز خواهد داشت.هاي مديريت كارآفرينان موجود تمردانش، مهارت و تكنيك

هاي صادراتي، كمك به صادركنندگان بالقوه ها و برنامهمشي صادرات در ارتباط با خط �
هاي دسترسي به فرصت اقتصادي و ةسسات خود و ورود به صحنؤجهت آماده نمودن م

 فروش در بازار. 
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 گيري بحث و نتيجه

 ،رونيبستگي داشته و از ااجتماعي و اقتصادي  ةبا هدف توسع ماًينقش زنان در توسعه مستق
 گردد. جوامع انساني عاملي اساسي و مهم محسوب مي ةدر تحول هم

 ةري از هميگافته با بهرهيران توسعهيتحقق ا ،كشور ةسال 20انداز بر اساس سند چشم
ر خواهد بود. اما آمارها حاكي از سهم اندك يپذروي انساني اعم از زنان و مردان امكانيتوان ن
 ،نيع جوامع و همچنيرات سرييان با تغين ميدر مشاركت اقتصادي جامعه است. در ازنان 

عنوان به ينياقتصادي توجه به كارآفر -هاي مختلف اجتماعيتر زنان در عرصهحضور گسترده
اقتصادي شناخته شده  ةعنوان موتور محركشود و بهعاملي كه خود سبب رشد اقتصادي مي

هاي توسعه و اشتغال در تر زنان در عرصهي در حضور گستردهياسزهتواند سهم بمي ،است
 كشور داشته باشد. 

هاي زنان هستند و تيتوانمندسازي زنان با استفاده از حذف عواملي كه مانع فعال
تر خواست و ن و از همه مهميمسئول ةليوسههاي آنان بييها و تواناتيش قابلين افزايهمچن

ت يريت مطلوب اقتصادي مديجاد وضعيزي مناسب ايررد. برنامهيخود زنان صورت پذ ةاراد
م در أشود كه زنان نسبت به حضور توت از خانواده سبب ميين مرتبط با حمايزمان و قوان

ش يهاي خوتيها و قابلييتوانا ةشتري داشته و در ارائياجتماعي و خانواده  فراغ بال ب ةعرص
 تر باشند.موفق

هاي حمايتي و اجراي برنامه جهتها و الگوهاي مناسب ف، روشها، اهداتعيين سياست
جاد يكارآفريني زنان و ا ةتوسع ةترين وظايف محوري دولت در زمينتواند مهمتشويقي مي

اي از حمايت از ها در يك تحول سه مرحلههاي دولتاشتغال مناسب براي آنان باشد. سياست
كارآفريني تغيير  ةآوري و سپس به توسعنو ةكسب و كارهاي كوچك به حمايت از توسع

 شود:ميگيري كلي انجام اين اقدامات با دو جهت ،كليطوريابد. بهمي
 ،زنان ها و موانع كارآفرينيحذف و كاهش محدوديت .1
 .كارآفرينان زنترغيب و تشويق  .2

 پيشنهادات
هاي نامهق برين زندگي كاري و خانوادگي از طريجاد تعادل بيسازي زنان در اتوانمند �

ن موضوع يهاي مرتبط با اتيها و صالحمهارت ءرسمي و ارتقاريآموزش رسمي و غ
 .ن در خانواده كسب و كار و جامعهيشتر زنان كارآفريبخشي بمنظور اثربه

 دي توسط زنان ازيمحصوالت تولدر جهت ايجاد بازار در داخل و خارج كشور براي  �
 استفاده گردد. دات آنها يتولجهت معرفي وز و از فناوري رهاي نوين تبليغاتي روش

هاي علم و فناوري ني زنان در پاركيهاي كارآفرتيجاد مراكز رشد خاص فعاليطراحي و ا �
 .نييهاي كارآفرتيب زنان به حضور در فعاليق و ترغيمنظور تشوها بهاستان

 .هاي اقتصاديتينگرش جامعه نسبت به توانمندي زنان در فعاليير تغ با هدفسازي فرهنگ �
افت يل درين و مقررات كسب و كار و تسهيسازي قوانشفاف ،هاي اداريحذف بوروكراسي �

د در ين جدين قوانين موجود و تدويها و قواناستياصالح س ،نيت و همچنيمجوزهاي فعال
  .نيت از زنان كارآفريجهت حما
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گذاران سرمايه يت از: شناسايي و حمانيزنان كارآفرگذاران حامي ايجاد انجمن سرمايه �
هاي زنان) با هدف خيرخواهانه جهت بالقوه و ايجاد تشكل غيردولتي (با اولويت تعاوني

هاي دولت در رسد. البته حمايت، مفيد به نظر ميمختلفهاي ايجاد اشتغال در حرفه
گذاران داوطلب در امر هيسرما هاي الزم براي حضورو اعمال مشوقسازي فرهنگ ةزمين

 د ضرورري خواهد بود.يتول
در جهت  هاي تعاوني زنان)كسب و كار (در قالب تشكلهاي جاد خوشهياسازي و شبكه �

 مشاغل شهري و روستائي. ساماندهي
كنندگان با مين نياز توليدأهاي تساماندهي و بهبود كسب و كار از طريق تشكيل شركت �

 ةمين مواد اوليأسازي تتواند جهت تسهيلعضويت بانوان كارآفرين و صاحب حرفه مي
هاي الزم براي پيگيري امور مرتبط با شغل و حرفه، اعمال نظارت مورد نياز مشاغل،

بانك اطالعاتي  ة، تهي، بازاريابي توليدات يا خدماتمناسب بودن كيفيت محصوالت
  .شاگرديـ هاي استاد ها و آموزشنيازمندي

هاي آموزش ةند در مناطق روستايي و ارائالتحصيل و توانمشناسايي و آموزش زنان فارغ �
 هاي نسبي مناطقاي شغلي به آنان بر اساس مزيتكارآفريني و مهارتي متناسب با زمينه

هاي كسب و كار متشكله براي زنان و رابط گيري آنان به عنوان مديران واحدكاربهو 
    .سازي ساير زنان جوياي كارآموزشي جهت توانمند
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هاي مختلف اثربخش معرفي گرديده است كارآفريني زنان در زمينه. است رشد
وري در بازار درك است: افزايش بهرهمهم قابل  ةها، سه زمينكه از ميان آن

هاي بررسي ،كار، كاهش فقر و افزايش توانمندسازي اجتماعي زنان. همچنين
كارآفريني زنان، رويكردهاي اصلي در اين حوزه را در سه  ةپيشين در حوز

رويكرد توسعه، رويكرد توسعه و جنسيت و در نهايت رويكرد توانمندسازي 
 ةآفريني زنان، پايهاي حمايتي از كارتوجه به سياستنمايند. با بندي ميطبقه

هاي رويكرد توانمندسازي در قدرت رو به رشد جنبش زنان و اصلي يافته
باشد. از سوي ديگر، به دليل حمايت كننده از زنان ميهاي حمايتسازمان

گذاري زنان، نياز به اداره هاي مرتبط با هدفكارآفريني زنان از ساير برنامه
باشد. هاي مذكور، از طريق يك ديدگاه جنسيتي، ضروري ميدن سازمانكر

بنابراين، ديدگاه توانمندسازي، مدعي داشتن نگاهي جنسيتي و يك رويكرد 
سازد مسير خود را متناسب با متناظر با آن است. اين ديدگاه، زنان را قادر مي

نند، پيدا كنند. كهايشان، بنابر محيط اجتماعي كه در آن زندگي ميتوانمندي
عنوان بستري براي هاي ملي كمتر به كارآفريني بهبه دليل اينكه در پژوهش

توانمندسازي زنان، توجه گرديده است، اين پژوهش سعي دارد با تأكيد بر يك 
گيري اي و ژرفانگر كه با استفاده از روش تحليل محتوا و با بهرهپژوهش توسعه

رفته است، به مطالعه و بررسي اين موضوع اي صورت گاز مطالعات كتابخانه
 به توجه كارآفريني، بحث دهد كه دربپردازد. نتايج اين پژوهش نشان مي

 ابعاد تقويت تر،عميق و ترجامع برخوردي مستلزم زنان توانمندسازي
 و موانع برداشتن مستلزم و توانمندسازي رواني و سياسي اجتماعي، ،اقتصادي

 خود هايتوانمندي آوردن دستهب از را زنان كه است يينهادها ةكلي در تحول
 .دارندمي باز

 
 : كارآفريني، توانمندسازي زنان، رويكرد.يكليد واژگان

                                                                                                                
 :amomayez@ut.ac.ir Email           ،كارآفريني دانشگاه تهران، دكتراي مهندسي عمران ةعضو هيئت علمي دانشكد .1
 MBA ،                                    Email: fatemehusefy@yahoo.co.ukدانشگاه علم و فرهنگ، كارشناسي ارشد  .2
 Email: sh_mohammadi@ut.ac.ir  كارآفريني دانشگاه تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، ةدانشكد .3



                      انداز پژوهش                         اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

455 

 مقدمه
هاي اخير، تعداد، اندازه و تنوع كسب و كارهاي متعلق به زنان، دچار تغييرات شگرفي در سال
ن گفت از اواخر قرن بيستم، موقعيت تواطوري كه مي؛ به)Haynes et al., 2000(گرديده 

يافته است. امروزه، در بسياري از كشورها، همراه با افزايش تعداد  ءزنان در اقتصاد جهان، ارتقا
برند، كسب و كارهاي با مالكيت مردانه، تعداد كسب و كارهايي كه از مالكيت زنان، بهره مي

. به عنوان مثال يك گزارش در )Lituchy et al.,, 2008(باشد داراي افزايش چشمگيري مي
كند كه زنان بيش از يك سوم ، كه در سطح جهاني منتشر گرديده است بيان مي2005سال 

اين  ).Minniti et al., 2005(اند هاي كارآفرينانه مشغول بودهمردم، در فعاليت ةهم
غل هاي كوچك و يا كسب و كارهاي خانگي يا مشاهاي زنان، تنها به شركتمشاركت

هاي چند شود، بلكه زنان موفق، در حال حاضر با مديريت شركترسمي محدود نميغير
كنند. در حالي كه ميليون دالري، تعداد بسيار زيادي از افراد را مديريت و هدايت مي

رسد و بانوان كارآفرين داراي انداز كلي، براي كارآفريني زنان، اميدواركننده به نظر ميچشم
ها براي توانند باشند، تالش آنر مناسبي براي ايجاد شغل و رشد اقتصادي ميپتانسيل بسيا
 . )Coleman 2002(باشد رو ميههاي زيادي روبهاي كارآفرينانه با محدوديتانجام فعاليت
منحصر به فرد زنان از كسب و كارها در حال  كارآفريني، تمركز نظريات، بر سهم ةدر حوز

هاي كارآفرينانه در بسياري از موارد، اغلب تالش ).Bruin et al.,, 2007(افزايش است 
ها كم اهميت جلوه داده شده است. شايد توسط زنان، ناديده گرفته شده است و سهم آن

هاي تر به صورت فعاليتدليل اين امر، اين باشد كه مشاركت زنان در كسب و كار، بيش
سمي. در نتيجه، بخشي قابل توجه از هاي رباشد تا مشاركت در فعاليترسمي ميغير

گردد و يا رو ميههاي خود با شكست روبفعاليت ةهاي كارآفرينانه زنان، براي توسعتالش
شود. با اين وجود، اين فقدان شناخت و هاي دانشگاهي مورد غفلت واقع ميتوسط پژوهش

و خلق ارزش باز نداشته زنان، آنان را از كارافريني  ةفرينانآهاي كارتوجه نسبت به فعاليت
آفريني زنان در توان گفت اثر مثبتي براي نقشو حتي مي (Bruin et al., 2006)است 

 .(Handy et al., 2002)جامعه نيز دارد 
با توجه به مفهوم توانمندسازي كه همانا به معناي قدرت بخشيدن است و اين يعني به 

 2يا درماندگي 1ا بهبود بخشند، بر ناتوانيافراد كمك كنيم تا احساس اعتماد به نفس خود ر
خود چيره شوند، و در افراد شور و شوق فعاليت ايجاد و انگيزه هاي دروني آنان را براي انجام 

رسد كه كارآفريني، بتواند ، به نظر مي(Blanchard et al., 2003)دادن وظيفه بسيج كنيم 
 بستري براي توانمندسازي زنان، فراهم سازد.

مقاله، با توجه به كمبود تحقيقات دانشگاهي و ملي، در مورد كارآفريني زنان و  در اين
ال ؤها، تالش گرديده است با تمركز بر يك مطالعه تحليل محتوا به اين ستوانمندسازي آن

 تواند بستري را براي توانمندسازي زنان فراهم سازد.فريني چگونه ميآپاسخ دهد كه كار
 

                                                                                                                
1. Powerlessness 
2. Helplessness 



  كارآفريني، بستري براي توانمندسازي زنان                   
 

 

456 
شناسي پژوهشروش  

سطح دانش موجود در مورد كارآفريني و توانمندسازي زنان،  ةش حاضر، به دليل توسعپژوه
ها، از نظر تمركز بر دليل بيان ابعاد مختلف اين حوزهاي و بهاز نظر هدف يك پژوهش توسعه

اي موضوع، يك پژوهش ژرفانگر است. اطالعات مورد نياز براي اين مطالعه، به روش كتابخانه
عنوان بستري براي تحليل محتوا، كارآفريني، به ةگيري از شيوده و با بهرهآوري گرديجمع

 توانمندسازي زنان، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.

 كارآفريني زنان
 تعريف كارآفريني زنان

تنهايي، يا با زناني كه به«كند: گونه معرفي ميرا اين» زنان كارآفرين«، 1ديناپرفسور الوي
و كاري را ايجاد كرده و يا پذيرفته و با قبول  و يا از طريق وراثت، كسبمشاركت 
كنند. اين افراد، امور روزانه، مشاركت مي ةهاي اجتماعي، اداري و مالي، در ادارمسئوليت

پذيرند و با خالقيت و نوآوري، منظور ورود به كسب و كاري جديد ميخطرات مالي را به
دهند تا در بازار خريد و كنند و توليدات جديد را گسترش مييمحصوالت جديدي را ايجاد م

 .) (Lavoie, 1995» فروش بر رقبا غلبه پيدا نمايند

 كارآفريني زنان در جهان
توان اهميت هاي متفاوتي مطرح است. از يك منظر ميكارآفريني زنان در جهان در زمينه

 زير بيان نمود: ةزمين 3كارآفريني زنان را در 
 وري در بازار.يش بهرهافزا �
 كاهش فقر. �
 ).Özar, 2005(توانمندسازي اجتماعي زنان  �

وري در بازار كارافزايش بهره  
وري در بازار كار مورد استفاده قرار منظور افزايش بهرههايي است كه بهاز جمله برنامه

هايي ل برنامههاي بازار كار فعال شامباشد. سياستمي 2 هاي بازار كار فعالگيرد، سياستمي
هاي موقت كار و انساني، طرح ةاي سرمايبراي متمركز كردن جستجوي كار، آموزش توسعه

 باشد.گذاري ميسرمايه ةتوسع
هايي را براي ايجاد ائتالف بين محافل اجتماعي اهميت رو به رشد كارآفريني زنان، فرصت

اي هاي حمايتي و توسعهمانهاي تجاري زنان، محافل سياسي و سازقدرتمند و مختلف، البي
هاي بزرگ هاي تجاري زنان در شبكهخلق كرده است و در مدت زمان نسبتاً كوتاهي سازمان

 سياسي و مدني ارتباط برقرار كردند.  ةسازمان يافته و با فعاالن محدود

                                                                                                                
1. Lavoie Lavoie  
2. Active Labour Market Policies (ALMPs)  
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د. آل بوكارآفريني ايده ةدر ترويج جامع 1اين تحوالت، كامالً در راستاي گفتمان نئوليبرالي
وري اقتصادي، در سطوح مختلف، بحث مشاركت زنان در بهره ةها، دربارد. در اين گروهبو

عنوان بهترين راه براي غلبه بر مشكالت ناشي از صورت گرفت. براي مثال، كارآفريني زنان به
منظور بروز كامل توانمندي آنها اي يعني مشكلي كه مانع از فعاليت زنان بهسقف شيشه

 ).Wirth, 2001(ها مطرح شد ازمانخواهد شد، در س
درصد كل كارها متعلق به زنان است. زنان در اروپا، يك  30تا  25طور كلي در جهان، به

درصد در  9,5طور رسمي زنان اند و بهكسب و كارها را به خود اختصاص داده ةسوم از هم
 درصد از مردان، خود اشتغال هستند. 18,9مقايسه با 

كه زنان تمايل نيز، كارآفريني زنان پراكنده است و با توجه به اين در مناطق روستايي
هاي كارآفرينانه در خارج از روستا دارند، اين عامل بر اشتغال روستايي تأثير كمي به فعاليت

كه آنها كار پذيري بازار كار (يعني اينمثبتي داشته است. همچنين، كارآفريني زنان به انعطاف
تواند به كه بيكار شوند. اين تبديل وضعيت ميتغيير دهند، قبل از آن خود را به هر نحوي

شكل كارگري موقت، خوداشتغالي، كارآفريني و ... ، باشد)، تحرك منابع و پاكسازي بهتر بازار 
 ةهاي كوچك بر پايكه زنان معموالً حاشيه سود نسبتاً كم را در خانه و كارگاهجائي(از آن
 Employment NOW) .پذيرند) كمك خواهد كرد تغالي ميپذيري و خوداشانطاف

Community Initiative, 1998(. 

 كاهش فقر
ها، از زماني كه آنها در تالش براي كاهش فقر از طريق درآمدشان موقعيت زنان در خانواده

 اند، بسيار مهم و حياتي شدهبراي رفاه خانواده، اعم از آموزش و بهداشت كودكان و غيره بوده
افزايش تعداد مادران تنها و تركيبات خانوادگي غيرمعمول، بيانگر نياز به  ،است. از طرف ديگر

رفاه  ةكنندرويكرد خاص براي فقر زنان بود، چراكه قراردادي كه در آن مرد به عنوان فراهم
 ).Valenzuela, 2003(آمد كه ديگر شكسته شده است نظر ميپذيرفته شده بود، به

هاي اجتماعي انتقال مستقيم درآمد و ار قديمي كاهش فقر، مانند سياستاز طريق ابز
هاي جايگزين بودند. در اين دنبال استراتژيتوزيع مجدد ثروت، محققان و دولتمردان، به

هاي اعتباري خرد، توجه زيادي را در كاهش فقر به خود جلب كردند و براي رابطه، سيستم
رمان نسبتاً جادويي براي فقر هستند. به همين دليل، رسيد كه يك دنظر مييك دوره به

اند و استقبال آنها خيلي زود، هاي هدف اين سيستم را تشكيل دادهزنان، بخش مهمي از گروه
كه درآمد آنها از طريق همين دست آورد. با وجود اينههاي اعتباري بيك ركورد عالي از بازده

كه، اين جهت آناما خيلي خوب نبود ولي به آمد،دست ميههاي اعتباري خرد بسيستم
 ).Kantor, 2001(بخش بود شد تا حدي رضايتها باعث خروج زنان از فقر مطلق ميبرنامه

 توانمندسازي اجتماعي زنان
هاي آنان توسط اي را به جنبش زنان و توسعه تالشموضوع كارآفريني زنان، توجه ويژه

هاي هاي زنان، شبيه به برنامهخدمات سازمان هاي زنان مبذول داشته است.سازمان
                                                                                                                
1. Neoliberal  
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هاي اي، اعتبارات خرد، كارگاهباشد. خدماتي مانند: آموزش حرفههاي بازار كار ميسياست

هاي فروش و كانال ةمنظور توسعهاي خيريه بههاي فروش مشترك، سازمانآموزشي، مكان
 راي كسب درآمد.هاي طراحي محصول با توجه به تقاضاي زنان فقير ببرنامه

صورتي كه براي آنها مزدي درنظر زنان براي ايجاد اشتغال زنان، به ةهاي كارآفرينانفعاليت
گرفته شود، نيازمند افزايش تشويق كارفرمايان براي استخدام نيروي كار زنان، سازماندهي 

، هاي پرستاري و غيره)محل كار براي انطباق نيازهاي زنان (مهد و كودكستان، مكان
گر دولتي هاي مداخلهسازماندهي ساعات كاري؛ با توجه به مقررات عمومي و نهادها و سيستم

صورت گزينه استخدام كارمزدي براي افزايش اشتغال باشد. در غير ايندر امور اقتصادي، مي
كه عوامل ساختاري در ارتباط با يكديگر نباشند، خدمات شود. تا زمانيزنان محدود مي

اي، توانند تعداد كمي از موانع، مانند موانع ناشي از عوامل حرفهبازار كار، مي هايسياست
 انساني را از پيش روي زنان بردارند. ةنظير ضعف سرماي

 رويكردهاي متفاوت كارآفريني به توسعه
عنوان يك سياست توسعه، نيازمند هنگام بررسي استراتژي كارآفريني با تمركز بر زنان، به

به جريان اصلي توسعه،  1باشيم. طرح انتقادهاي فمنيستييكردهاي توسعه ميتوجه به رو
 شود.باعث تمايز رويكردهاي متفاوتي به موضوع كارآفريني مي

گردد. وي عنوان برمي 1987در سال  2اي فمنيستي به نظر بازراپهاي توسعهشروع بحث
ا تئوري توسعه تركيب كنند و اند بعد روابط جنسيتي را بها تالش كردهكند كه فمنيستمي

 اند:رويكرد ايجاد كرده 3از اين منظر، 
 رويكرد توسعه زنان3

منظور توسعه، اذعان بازرا  بر نياز به كار مولد زنان و اهميت كار آنها در سيستم اقتصادي، به
به عنوان اهداف اساسي و الگوهاي » وريبهره«و » برابري جنسيتي«كند. در اين رويكرد، مي

 ).Molineux, 1998(اند شكل گرفته از اين رويكرد پذيرفته شده
اي با هاي توسعهگذاري در پروژهدر اين رويكرد، درآمد در مقياس كم و سرمايه

هدفگذاري بر روي زنان عنوان شده است. از سوي ديگر، تقسيم كار بين زنان و مردان در 
گردد زنان به امر باعث ميشود و اين هاي داخلي به چالش كشيده نميمسئوليت
شود هايي غير از بازار، روي بياورند؛ كارهايي كه براي آنها مزدي در نظر گرفته نميمسئوليت

هايي كه تأثير مسئوليت بر دوش زنان را و به همين علت، در اين رويكرد، حمايت از شيوه
 ).Reeves & Baden, 2000(كند، حذف شده است عنوان مي

 اي به داليل مختلفي است از جمله:هاي توسعه، گنجاندن زنان در پروژهدر رويكرد فوق
مشاركت زنان در بازار كار، موقعيت اجتماعي آنها را افزايش خواهد  1ادعاي ليبرالي �

 داد (رويكرد عدالت).
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 .وري)وري را در اقتصاد افزايش خواهد داد (رويكرد بهرهمشاركت زنان، بهره �
گيرد، به افزايش رفاه و كاهش فقر از سطح زنان صورت ميهاي كاري كه به پرداخت �

 ).Young, 1993(خانوار كمك خواهد كرد (رويكرد كاهش فقر و افزايش رفاه) 
عنوان شده بود. اين  1985در سال  3، توسط مولينيوكس2تر از آن، رويكرد رفاهاما پيش

و قدرت سياسي و اجتماعي  تر هستندكردهكه زنان تحصيلكند كه هنگاميرويكرد تأكيد مي
بيشتري دارند، نرخ رشد جمعيت كاهش يافته  و تخصيص منابع در خانواده براي حمايت از 

گيرد. در حقيقت، زنان، عوامل حياتي در رفاه خانواده و آموزش و پرورش آنان صورت مي
گاه در هاي خانوادگي هستند. در واقع اين ديدجمعيت مؤثر براي خانواده و همچنين سياست

گذاري بر روي زنان موجب تقويت رفاه خانواده شده و آموزش پيدايش اين مطلب كه سرمايه
 ,Molineux(تر خواهد داشت، نقش داشته است هاي سالمزنان نتايج بهتري براي ارائه نسل

1985.(  
 رويكرد توسعه و جنسيت4

دي و نقش مولد زنان در جاي اينكه فقط به مشاركت زنان در كار توليدر اين رويكرد، به
جامعه توجه شود، به عواقب ناشي از روابط نابرابر جنسيتي در توسعه و تماميت مسئوليت 

صورت پرداخت مزد و يا عدم پرداخت) نيز توجه شده است و به اين مسئله كار زنان (چه به
گرفته است. در  ارعنوان مشكل نگاه شده و مورد انتقاد قرگيرد، بهكه به زنان مزدي تعلق نمي

اين رويكرد به هر دو نياز كاربردي و استراتژيكي جنسيتي توجه شده است. از جمله ابزارهاي 
هاي گذاري در پروژهشده، توليد درآمد در مقياس كم و سرمايهكاربردهاستراتژيكي به

 ).(Kabeer & Subrahmanian, 1996باشد اي ميتوسعه
 رويكرد توانمندسازي5

ها و منظور دستيابي به منابع، مهارتهايي را براي زنان بهنمندسازي، استراتژيديدگاه توا
كند. در تعريف فرايند توانمندسازي، عنوان شده است كه روابط اجتماعي عنوان مي

و  6هاي غيردولتي زنانتوانمندسازي توسط خود زنان، از طريق نقش كاتاليزگر سازمان
سازد هاي زنان را قادر ميآيد. اين اصل، گروهست ميدههاي مختلف بهاي گروهسازمان

كنند، راهشان را متناسب با توانمندسازي خود، طبق محيط اجتماعي كه در آن زندگي مي
اي صورت گيرد. رسان توسعههاي كمككه مداخالتي از سوي سازمانجاي آنكنند، بهپيدا 

ت. از طرفي در اين رويكرد، تمايز بين طور ايجاد گروه نيز در اين فرايندها، هدف اسهمين
نيازهاي جنسيتي كاربردي (نيازهايي با اهميت كمتر) و نيازهاي جننسيتي استراتژيك 

نيازهاي جنسيتي زنان در هر بخش  ةتر) رد شده است و به جاي آن، به توسع(نيازهاي مهم
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ربرده شده در اين كااز زندگي اجتماعي توجه شده است. از جمله ابزارهاي استراتژيكي به

 باشد.هاي محلي ميهاي مشاركتي در مقياسهاي كوچك و فعاليترويكرد، تشكيل گروه
سازي از بندي ديگري، عنوان كرد كه رويكرد توانمنددر طبقه 1993در سال  1البته موزر

ن ها و ابتكاراتشايابد و از اين طريق زنان، طرحهاي زنان، گسترش ميطريق تجربيات سازمان
صورت هاي مناسب رشد و ترقي را بهحلرا سازماندهي كرده و براي مسائل مختلف، راه

 هاي زنان آنها را تقويت خواهند كرد.آورند و در اين راه، سازماندست ميگروهي به
اند كه يك استراتژي اجرايي، البته بدون اگرچه فعاالن در اين زمينه، ادعا كرده

كنند، اما آنها فقط زنان تعريف مي ةارتباط با فرايند توسع پيشنهادات قابل توجهي در
اند. رويكرد اند و استراتژي را ارائه ندادههاي سازماندهي زنان را به اثبات رسانيدهشيوه

عنوان كمك به شكل فعاليت زنان، انتقاد عمل جريان توسعه، به ةتوانمندسازي به شيو
پذير و محقق كردن كردن قدرت احزاب آسيبكند و مدعيست كه بايد بر روي فعال مي

تر، اين رويكرد، انواع ابزار مشاركت زنان و ديدگاه ابتكار عمل آنها تمركز شود. از همه مهم
 ) .Moser, 1993( كندعمل آن رد مي ةجنسيتي را در تئوري توسعه و شيو

 عوامل اثرگذار بر كارآفريني زنان 
 توان به شرح زير برشمرد. عواملي كه بررا ميعامل  3منظور كارآفريني زنان، به 

 كارآفريني زنان اثرگذار است:
 عوامل رفتاري شامل:

 نفس؛اعتماد به �
 توانايي رهبري؛ �
 پذيري؛ريسك �
 هاي اخالقي در تماس با كاركنان و مشتريان در توليد مناسب؛فهم ارزش �
 ها در سطوح مالي و رسمي؛استقالل در مديريت شركت �
 در مواجهه با اتفاقات غيرمنتظره؛ پذيريانعطاف �
 تحمل موانع و مشكالت مالي و حقوقي و صبر پيشه كردن؛ �
تحمل عدم قطعيت در مواجهه با مشكالتي كه داليلش روشن نيست و پيدا كردن  �

 حل مناسب؛يك راه
 قدرت حاكميت در شركت و مديريت كاركنان و سازمان؛ �
 قي؛هاي مالي و حقوطلبي: استفاده از فرصتفرصت �
 كسب مهارت در يك زمينه خاص؛ �
 تر است.هزينههاي بازاريابي كه سودآورتر و كمفرايندهاي بهتر و روش ةنوآوري در ارائ �

 عوامل ساختاري شامل:
 هاي رسمي و اعتباري به كارآفرينان زن؛اعطاي پرداخت وام �
 توجه به مشاركت زنان و حمايت از آنها در صنعت و مصوبات دولتي؛ �
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كنولوژي مورد نياز و تجهيزات بخش صنعتي با تخفيف ويژه و امكانات توجه به ت �
 توسط دولت؛

هاي تجاري، اي، براي فعاليتحمايت مالي از كارآفرينان زن در خدمات مشاوره �
 دولت؛ ةوسيلههاي تجاري بسازي برنامهبازاريابي و آماده

 اي؛اتصال مراكز دانشگاهي به كارآفرينان براي مطالعات توسعه �
 هاي دولتي؛تسهيالت موردنياز براي ايجاد كارآفريني شركت ةارائ �
 هاي دولتي؛آموزش كارآفريني در سياست �
 ها و مؤسسات مالي؛هاي كسب و كار زنان كارآفرين توسط بانكپذيرش طرح �
 ها براي اعطاي اعتبار و وام.همكاري بانك �

 عوامل محيطي شامل:
 ريني زنان؛منطقه مناسب براي فعاليت كارآف ةارائ �
 ها و مؤسسات اقتصادي با كارآفرينان زن؛رفتار مثبت سازمان �
 رفتار مردم با زنان كارآفرين؛ �
 . (Yaghoubi & Ahmadi, 2010)هاي صنعتيتوافق همسران در بخش �

 توانمند سازي زنان
 تعاريف توانمندسازي زنان

شورهاي در حال توسعه، هاي مردمي كسازمان ةوسيلهيافته بتوانمندسازي، يك مفهوم توسعه
هاي ضعيف جهان باشد. بسط اين مفهوم منجر به رشد سازمانهاي زنان ميباالخص، سازمان

حقوق افراد ضعيف و منازعات سياسي  ةتوسع ةآوري و تدوين تجربيات، در زمينسوم و جمع
 ).Razavi & Miller, 1995(شود هاي سياسي ميدر استراتژي

 2ووبيو ام 1عنوان مثال، كلرمتعددي ارائه شده است. به از توانمندسازي، تعاريف
آن، زنان براي سازماندهي  ةوسيلكنند كه بهتوانمندسازي زنان را فرايندي تعريف مي

دهند و از حقوق خود، براي شوند و اعتماد به نفس خود را افزايش ميخودشان توانمند مي
گردد، از بين رفتن جايگاه فرودستي آنها مي انتخاب مستقل و كنترل بر منابع، كه منجر به

 ).Malhatra, 2002كنند (دفاع مي
معناي به چالش كشيدن مناسبات سنتي قدرت بين زن و مرد نيز توانمندسازي را به  3فارست

 ).Forrest, 1994(كند و تالشي براي بازتوزيع قدرت و منابع جهت ياري به فقرا تعريف مي
تر زنان به منابع و كنترل بر معناي دستيابي بيشوانمندسازي را بهت 4، اگبومهطورهمين

شود. نفس بيشتري در آنها ميداند كه موجب احساس استقالل و اعتماد بهزندگي خود مي
گردد. به اين معنا كه موجب بهبود تصويري اين فرايند، موجب افزايش عزت نفس زنان مي

 ).Ugbpmeh, 2001(بينند شود كه زنان از خودشان ميمي
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هاي معني سازماندهي شدن و توليد استراتژيو در نهايت، توانمندسازي زنان به 

هايي براي بهبود وضعيت روش Gمنظور توسعتوانمندسازي، بر اساس واقعيت زندگي زنان، به
هايي در هر زمينه از زندگي ها و ظرفيتگيري آنها و دسترسي به داراييو ظرفيت تصميم

 ).Razavi & Miller, 1995(باشد آفرين ميدر خالل ايجاد تغييرات تحولآنها، 

 مفاهيم مشترك توانمندسازي زنان
مفهوم مرتبط و مشترك  3آيد كه توانمندسازي زنان شامل از بررسي تعاريف چنين برمي

 باشد:مي
 دسترسي به منابع (شرط اصلي و اوليه) �

شود. توانمندسازي محسوب مي ةكننداين بعد از توانمندسازي جزو عوامل تسريع
خصوص مشاغل رسمي، به دليل شرايط فرهنگي كه نقش دسترسي اغلب زنان به منابع، به

 ).Brahme, 1984(كنند، محدود شده است زنان از آن تبعيت مي
علت فقدان ويژه زناني كه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي دچار نقصان هستند، بهتابعيت زنان، به

 ).Ghosh, 2002(باشد يافته ميهاي توسعههاي فني و كالن در مدرسه و يا آموزشمهارت
آموزي، به خاطر تصميمات خانواده و يا هاي مهارتتر دختران از شركت در آموزشبيش

تواند از بسياري از هاي خاص ميشوند. نداشتن مهارتهنجارهاي اجتماعي، منع مي
 ).Calás et al., 2009(ها براي شروع كسب و كارهاي خوداشتغالي جلوگيري كند جسارت
 عامليت (فرايندها) �

عنوان كردند كه دسترسي به منابع تضميني براي  2009و همكارانش در سال  1كاالس
هاي از مهارت نظرمنابع، دسترسي پيدا كنند، صرفتغيير اجتماعي نيست. حتي اگر زنان، به

گيري آنها براي اجراي شغل باشد. اي آنان، شايد شرايط فرهنگي مانع از تصميمحرفه
طور غيرمستقيم، مانعي براي اشتغال زنان توانند بههاي مردساالرانه، ميها و سلطهتحريم
  ).Calás et al., 2009(باشد 

ندسازي زنان وجود دارد را گيري توانماندازه ةهايي كه در زمينموضوع عامليت، چالش
هاي اجتماعي زنان و انتخاب و سازد. تمايز قابل توجهي بين افزايش فرصتبرجسته مي

كه يك زن واقعاً قادر به انتخاب و استفاده از فرصت است، وجود دارد حصول اطمينان از اين
)Williams, 2005.( 

دمات در نظر گرفت، بلكه خود كنندگان خعنوان دريافتدر حقيقت نبايد زنان را فقط به
هاي مهم زندگي و ويژه در تدوين انتخابعنوان بازيگران اصلي در فرايند تغيير بهزنان بايد به

كنترل بر منابع و تصميماتي كه تأثير مهمي در زندگي آنها دارد، درنظر گرفته شوند. اين 
باال به پائين است عنصر معرف اهميت گفتمان از پائين به باال نسبت به رويكرد از 

)Malhatra, 2002.( 
 دستاوردها �

ها يك فاكتور بسيار مهم براي كند كه دستاوردهاي واقعي يا خروجيعنوان مي 2كابر
هاي خاص گيري خروجيهاي اندازهدرك توانمندسازي زنان است. يكي از چالش
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ال تكامل است. باشد كه همواره در حتوانمندسازي زنان، شناسايي پويايي قدرت جامعه مي
زمان به زمان ديگر و از يك  تواند از يكشود، ميتوانمندسازي تعريف مي ةآنچه به منزل

تر ها را مشكلهاي مختلف، سنجش دادهموقعيت به موقعيت ديگر، تغيير كند. تفسير تعريف
ت، گيري دستاوردهاي توانمندسازي، در طوالني مدكند. براي دستيابي به فرايند اندازهمي

  ).(Kabeer, 1996توانند منابع غني باشند هاي كيفي ميداده

ابعاد توانمندسازي زنان   
بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و  4توانمندسازي زنان، از طريق توانمند كردن زنان، در 

 گيرد:رواني به شرح ذيل صورت مي
بازپرداخت وام و توانمندي اقتصادي: با متغيرهاي كسب و يا افزايش درآمد، توانايي  �

 انداز كردن تعريف شده است.قدرت پس
هايي نظير تغيير نگرش نسبت به نقش زنان، تمايل به توانمندي اجتماعي: با مؤلفه �

گرايي و تمايل به حضور در فضاهاي عمومي عنوان مشاركت در امور اجتماعي، جمع
 شده است.

ي كسب حقوق برابر و توانمندي سياسي: به افزايش مشاركت سياسي، مبارزه برا �
 شود.حذف تبعيض عليه زنان اطالق مي

توانمندي رواني: با متغيرهاي عزت نفس، استقالل فكري، احساس قدرت و افزايش  �
 ).1383شود (شادي طلب و گرايي نژاد، خود اثربخشي معرفي مي

ينده، انداز آبندي ديگري، ابعاد توانمندسازي شامل: احساس نسبت به خود و چشمدر تقسيم
گيري در خانواده، توانايي براي ارتباط مؤثر در تحرك و قابليت حضور، امنيت اقتصادي، تصميم

 ). Hashemi & Schuler, 1993باشد (خانوادگي ميهاي غيرعمومي و مشاركت در گروه ةحوز

 ديدگاه و رويكرد فمنيستي توانمندسازي زنان
بيشتر رويكرد فمنيستي به قدرت ريشه  ديدگاه فمنيستي توانمندسازي در بسط و گسترش

هاي رايج در ارتباط با حكومت، مشاركت و حقوق بشر مشتق دارد، كه اين مطالب از بحث
 شود:معني مختلف عنوان مي 4شود. قدرت براي پوشش مي

 قدرت متجاوز �
كند و طرف ديگر قدرت را از در اين نوع از قدرت، يكي از طرفين، قدرت را حفظ مي

قدرت مجبور به حفظ آن از طريق اعمال خشونت و  ةدهنددهد و تشكيلدست مي
سركوب است. اين نوع از قدرت براساس سناريوي ارتباط متضاد بين دو طرف و يا 

 بيشتر است.
 قدرت برابر �

هاي موجود در گيري ظرفيت و اختيار بزرگ كردن گزينهاين قدرت، مربوط به تصميم
 گيري است.ارتباط با تصميم

 درت با ديگرانق �
يك هدف  ةاي از افراد است كه در محدوداين تعريف از قدرت، توصيف مجموعه

 باشند.مشترك، درگير مي
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 قدرت دروني �

تبديل تجربيات فردي و گروهي مثبت افراد براي ايجاد اعتماد به نفس و جسارت در 
 باشد. آنها مي

قدرت با "ا استفاده  از تعاريف ويژه بجنبش فمنيستي، استراتژي توانمندسازي خود را به
منظور انتقال ساختارهاي قدرت موجود و ، ايجاد كرده است. به"قدرت دروني"و  "ديگران

انداز جامعي مورد نياز سطحي و چشمسطوح، يك استراتژي متقابل چند ةعمليات در هم
 ).Qxaal & Baden, 1997; 5(شود است كه با رويكرد توانمندسازي تهيه مي

هاي رويكرد توانمندسازي در اين بخش، از اصول و تجربيات سازمان ةاولي اصول
 دست آمده است:فمنيستي به

منظور توانمندسازي توسط خود زنان: هدف اين رويكرد، تجهيز نيروي بالقوه زنان، به �
 باشد.توانمند كردن آنها مي

اي هاي توسعهيد شيوههاي هدف آنها باهاي زنان و گروهرويكرد پائين به باال: سازمان �
 خود را، طراحي، اجرا و نظارت كنند.

هايي را براي هاي مشاركتي، رويكرد توانمندسازي، راهعامليت: فراتر از طراحي مدل �
عنوان عوامل اند، بههاي توانمندسازي كه خود زنان پيدا كردهاجرا و عمل به استراتژي

 كند.جو ميوسازي، جستاصلي اجرا و پياده
لكيت اشتراكي: رويكرد توانمندسازي فمنيستي، تأكيد زيادي بر روي اقدام جمعي ما �

صورت جمعي دهي شده و بهكند كه زنان بايد سازمانكند و عنوان ميزنان مي
 فعاليت كنند.

هاي دستيابي به توانمند شدن هاي سياسي فعاليت: شيوهويژگي -ايجاد تغيير و تحول �
طور مستقيم، رويكرد توانمندسازي فمنيستي، به ةوسيلزنان در يك روش مفهومي، به

 & Qxaal(  دهدمي قرار هدف مورد را گراتحول سياسي فعاليت و سازمان سياسي
Baden, 1997; 16.( 

گيريبحث و نتيجه  
تر، تقويت تر و عميقدر بحث كارآفريني، توجه به توانمندسازي زنان مستلزم برخوردي جامع

جتماعي، سياسي و رواني توانمندسازي و مستلزم برداشتن موانع و تحول در ، اابعاد اقتصادي
دارد. اين مطلب، هاي خود باز ميدست آوردن توانمنديهنهادهايي است كه زنان را از ب ةكلي

 3و بيدن 2)، و اكساآ2009و همكاران ( 1)، كاالس1383نژاد (با نظرات شادي طلب و گرايي
 ) مطابقت دارد.1997(

اي است كه عوامل متعدد رفتاري، ساختاري و خود، فرايند پيچيده ةنوبآفريني بهكار
ميزان قابل  ةكنندمحيطي، بر آن تأثيرگذار است و شايد همين پيچيدگي و ناهمواري، توجيه

هاي كارآفرينانه تأمل عدم موفقيت بانوان در كارآفريني و اساساً عدم ورود آنها به فعاليت

                                                                                                                
1. Calac  
2. Oxaal 
3. Baden  
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اندازي يك فعاليت كارآفرينانه و شناخت ، شناسايي عوامل مؤثر در فرايند راهروباشد. از اين
 اي برخوردار است.هاي زنان كارآفرين از اهميت ويژهويژگي

روي يك كارآفرين يا ايجادكنندگان و توسعههاي مختلفي كه پيشعالوه بر محدوديت
هاي ديگري كه گهگاه نيز ديتهاي اقتصادي قرار دارد، زنان بايد بر محدودهندگان بنگاه

هاي مختلفي ها، اغلب وجود تبعيضغيرقابل حل هستند، فائق آيند. دليل اين محدوديت
است كه در سطح عميقي از رفتارهاي فرهنگي حاكم بر جوامع، تثبيت شده  و در اين ميان 

آميز بعيضدهند كه از چنين اعمال تترين گروه از جمعيتي را تشكيل ميكارآفرين زن، بزرگ
برند. تداوم تبعيض جنسيتي عليه زنان، موجب طرح رويكردها و تدابير مختلف شغلي رنج مي

 از جمله توانمندسازي زنان در ادبيات توسعه و جنسيت شده است.
هاي اخير، اكثراً به استمرار محروميت و نابرابري هاي بانك جهاني در سالگزارش

حه گذاشته است. بر اساس گزارش بانك جهاني، جنسيتي دركشورهاي در حال توسعه، ص
دهند و اين در از حدود يك و نيم ميليارد نفر از فقراي جهان را زنان تشكيل مي %66بيش از 

اند، حالي است كه زنان در سراسر جهان، همواره بيش از دو سوم از بازار كار را بر دوش داشته
 ثروت جهان نصيب آنها شده است.از  %1از كل درآمد جهاني و فقط  %10اما تنها 

 منابع
) فقر زنان سرپرست خانوار، پژوهش زنان، دوره 1383رضا (نژاد، عليطلب، ژاله؛ گراييشادي
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 ملي توليد در زنان نقش بازكاوي و زنان اشتغال و كارآفريني
 1زيرك نازيال
 2زيرك نائله

 3محمدزاده فاطمه

 چكيده
 كه گفت توانمي و است جديدي ةپديد ايران در كارآفريني كه نكته اين به باتوجه

 زنان اينكه به باتوجه است.شده انجام زنان كارآفريني ةزمين در محدودي مطالعات
 ةتوسع به نيل جامعه از قشر اين مشاركت بدون ،دهندمي تشكيل را جامعه از نيمي
 در آنان مشاركت و عرصه اين در زنان موفقيت كليد بود، نخواهد پذيرامكان واقعي

 ةزمين موجود موانع رفع با كه است ايخالقانه هايروش يافتن كارآفريني، هايفعاليت
 از زنان كارآفريني و اشتغال موانع بررسي ند.ك تسهيل پيش از بيش را آنان حضور
 آراء، اكثريت خالف بر شايد كه آوردمي ذهن به را فرضيه اين مختلف هايديدگاه
 اشتغال راه سر بر مهمي مانع خودباوري، و خالقيت وجود عدم ويژه به و دروني عوامل

 دانشجويان جمعيت ناگهاني رشد وجود با ديگر، سوي از باشد. زنان ةبهين كارآفريني و
 كاهش سياست مختلف، داليل به زنان سوي از اشتغال براي تقاضا افزايش و دختر

 بخش دارد. دولتي بخش در شغلي هايفرصت جدي كمبود از خبر دولت، گريتصدي
 داشته را كارجو زنان عظيم خيل جذب براي الزم كشش رسدنمي نظربه نيز خصوصي

 رويكرد آن، فرهنگ ترويج و كارآفريني كه داد نشان منابع مرور ميان اين در باشد.
 شماربه كردهتحصيل زنان ويژههب ،زنان اشتغال مشكل تخفيف يا حل براي مناسبي

 كه داد نشان كارآفرينان خصوصيات مورد در نظرانصاحب آراء ،ديگر سوي از رود.مي
 مقاله اين در .اشندبمي كارآفريني قطعي نيازهايپيش جمله از خودباوري و خالقيت

 در جامعه از قشر اين نقش و زنان كارآفريني و اشتغالة مقول كه استبوده اين بر سعي
 قرارگيرد. بازكاوي مورد پيش از بيش توليدملي

 
 اشتغال. ملي، توليد ،كارآفريني زنان، :يكليد واژگان
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  يمل دينقش زنان در تول يو اشتغال زنان و بازكاو ينيكارآفر                   
 

 

470 
  مقدمه

 را كشور جمعيت از نيمي زنان ند.دار و داشته ايارزنده سهم تمدن پيشرفت و ايجاد در زنان
 ورود نرخ و اندكرده پيدا دانشگاهي تحصيالت به بيشتر گرايش آنان دهند.مي تشكيل
 ).1389مقدم، عرب و نيازكار( است افزايش حال در سال به سال هادانشگاه به دختران
 از بخش اين ننمود لحاظ به منوط توسعه ةبرنام هرگونه موفقيت كه است پذيرفتني ،بنابراين
 از بخش اين ةبالقو نيروهاي به توجه و باشدمي اجرا و گذاريسياست مراحل در جامعه
 همين به و استشده گرفته ناديده توسعه حال در كشورهاي در كه است عاملي جامعه،
 اندنتوانسته زنان كشورها اين در هنوز يافته،انجام هايفعاليت و هاريزيبرنامه رغمعلي جهت،

 واقع، در يابند. دست هاگيريتصميم در و كشور امور ةادار در خود مناسب نقش و جايگاه به
 داشته توجه آن مادي ابعاد به صرفاً اگر دارد، را توسعه سوي به حركت قصد كه ايجامعه
 فت.يا نخواهد دست موفقيت به نگيرد نظر در را هانابرابري كاهش و هاانسان تعالي و باشد
 اشتغال ايجاد مسكن، تأمين و تغذيه هايشاخص تندرستي، باسوادي، ضريب ايجامعه در اگر

 .استنيافته توسعه جامعه آن ،نباشد متعادل مردان و زنان بين آن توزيع اما رود باال ،درآمد و
 .گرفت قرار »مشاركتية توسع« پردازاننظريه توجه مورد ،توسعه در زنان نقش، رو اين زا

 در نامرئي عوامل عنوان به را زنان تواننمي ديگر كه شده روروبه واقعيت اين با دنيا امروزه
 حال در هايدولت موفقيت ميزان در زنان هايتوانمندي و آورد حساب به توسعه فرآيند
 در .است انكار قابل غير امري… و بهداشت ،بيكاري جمعيت، رشد كنترل ةزمين در توسعه
 به توجه بدون نيز ما كشور در پايدار ةتوسع تحقق رسدمي رنظ به شرايطي چنين

 راستاي در ضروري امري مسأله، اين تردقيق بررسي و نيست پذيرامكان زنان هايتوانمندي
 دارد قصد مقاله اين .شودمي محسوب جامعه وضعيت بهبود براي مناسب ةزمين ايجاد

 ةتوسع فرايند هايگيريجهت از يكي نعنوابه را آفريني كار و اشتغال در زنان مشاركت
 كشف ضمن و بپردازد ملي توليد روند در زنان نقش به و دهد قرار بررسي و بحث مورد پايدار
 كشور در زنان مشاركت كمبود مشكل رفع براي عملي و سودمند راهكارهايي شده،ياد موارد

 ايفزاينده روند جهان در راخي هايدهه طي كار بازار در زنان مشاركت ميزان .كند مطرح را
 محسوب »جنسيتي هاينقش در انقالب« ويژگي ترينمهم عنوان به كه است كرده طي را

 سال در درصد 41 به 1971 سال در درصد 38 از جهان كار نيروي در زنان سهم شود.مي
 هايكشور اقتصاد و زنان براي را هاييچالش و هافرصت روند اين است. يافته افزايش 1996

 هايتوانمندي رغمعلي ايران، در ).1385 الديني، عالء و (رضوي كندمي ايجاد متبوعشان
 مشاركت ميزان واقع، در است. پايين بسيار كار بازار در آنان مشاركت ميزان زنان، توجه قابل
 سطح از كه سوم جهان كشورهاي از بسياري با مقايسه در حتي كار بازار در ايراني زنان
 است. كمتر برخوردارند، نيز ايران از ترپايين يا يكسان بيش كما اجتماعي -اقتصادي ةتوسع

 زنان مشاركت ميزان I.L.O)،2001( كار، الملليبين سازمان گزارش مطابق مثال، عنوان به
 كشورهايي در ميزان اين كه،حالي در باشد.مي درصد 12,5 با برابر ايران در كار بازار در

 مراكش و درصد 32,2 تركيه درصد، 27 تونس درصد، 24مصر درصد، 19,5 سوريه همچون
  ).1390  (فروتن، است درصد 50,2 مالزي و درصد 34,5
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 زنان اشتغال
 يك اقتصادي هايفعاليت مجموع جمعي، معناي در و است، استخدام معناي به اشتغال ةواژ

 هر آن، معمول معناي در .گيرديم بر در كارند، شرايط حائز كه افرادي با ارتباط در را ملت
 هايانديشه .)1373سفيري،( باشد مترتب آن بر مالي پاداش كه است اشتغال كاري نوع

 ثيرأت بانوان شغلي پيشرفت بر مخرب ايگونهبه جنسيت نقش ةدربار (قالبي) ايكليشه
 زنان اگر شود،مي اطالعات به دسترسي مانع همچنين جنسيتي نقش گذارد.مي

 اين كه چرا ،گيردنمي قرار آنها اختيار در مهم اطالعات نباشند رهبر و گيرندهمتصمي
 اطالعات به دسترسي عدم و جنسيتي نقش كه زماني شود.نمي تلقي آنها با مرتبط اطالعات

 .برسند سازماني سأر هايپست به بتوانند زنان كه ندارد وجود راهي كارند، در گونه بدين
 عنوان به بعد، به بيستم قرن دوم ةنيم از جهان در زنان شتغالا ميزان چشمگير افزايش

 در .)2001، كوتر( است شده ناميده »جنسيتي هاينقش در انقالب« مشخصه ترينمهم
 هايسال طي كه ايبرجسته هايپيشرفت و زنان توجهقابل هايتوانمندي رغمعلي ايران،
 ،است پيوسته وقوع به كار بازار در آنان تمشارك افزايش ساززمينه عناصر خصوص در اخير
 ازدواج، سن ميانگين افزايش دانشگاهي، تحصيالت ويژهبه زنان تحصيالت افزايش مانند

 در زنان مشاركت ميزان زنان، اشتغال با موافق نگرش ةفزايند روند و باروري سطح كاهش
 ايمالحظه قابل ميزان به زنان اشتغال پايين سطح معموالً است. پايين همچنان كار بازار

 متون و آموزشي هايسيستم طريق از كه دارد فرهنگي و اجتماعي هايزمينه در ريشه
 شدگانپذيرفته تعداد افزايش به رو روند به توجه با .)1390فروتن،( شودمي بازتوليد درسي

 نظورمبه جامعه براي استثنايي فرصت طرف يك از كه رسدمي نظر به آتي هايسال در زن
 ريزيبرنامه عدم صورت در ديگر طرف از و شده فراهم استعدادها اين از برداريبهره و كشف

 كار به ما مردم فرهنگي نگرش ةمسأل .شودمي شديد اشتغال بحران آنها از صحيح ةاستفاد و
 گيرد. قرار توجه مورد پايدار ةتوسع با رابطه در بايد كه است مهمي ةمسأل نيز زن شغل و

 مانند ديگر هايدرحوزه چه و توليد ةحوز در چه زنان كار به جامعه فرهنگي نگرش حاصال
 1 9921كلي .بخشد ءارتقا توليد و كار هايعرصه در را زنان جايگاه تواندمي اجتماعي خدمات
 كار نيروي در هاآن بيشتر مشاركت باعث عالي آموزش در زنان مشاركت كه است معتقد
 تجربيات كسب و عالي آموزش در زنان هرچه كه كرد اذعان توانمي اين،بنابر شود.مي جامعه

 به نيل و شغلي ةتوسع براي بيشتري شانس ،باشند داشته بيشتري مشاركت تحصيلي،
 داراي زنان تعداد افزايش با ).1388 مسگري، و (سعيدي داشت خواهند باال مراتب با مشاغل

 ايآينده در و باشد زنان جمعيت نيازهاي يپاسخگو تواندنمي كار بازار عالي، تحصيالت
 طرف از كردهتحصيل زنان بيكاري بحران شد: خواهد مواجه جديد بحراني با جامعه نزديك

 و اهميت ميزان كشور يك يافتگيتوسعه ةدرج سنجش براي معيارها ترينمهم از يكي ديگر
 دارا سياسي و اجتماعي اقتصادي، علمي، مختلف هايزمينه در جامعه زنان كه است اعتباري
 سنجش و ارزيابي همواره اقتصادي ةتوسع هايلفهؤم از يكي عنوانبه زنان اشتغال هستند.

 مشاركت نرخ ).1385 يوسفي( كشورهاست ةگراياندرون هايريزيبرنامه از قالبي و شودمي

                                                                                                                
1. Kelly 
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 به اركتمش نرخ زياد اختالف .است پايين بسيار كشور كل در آنان اشتغال سهم و زنان

 آنها بررسي كه است مرتبط اجتماعي و اقتصادي فرهنگي، متغيرهاي با جنسيت تفكيك
 زنان، هايمهارت ءارتقا براي كمتر آموزشي گذاريسرمايه .است مستقل پژوهشي نيازمند

 منزل، كارهاي مسئوليت از بخشي پذيرش به مردان نداشتن تمايل و زنان ةجداگان هاينقش
 از برخي در زنان اشتغال به منفي نگرش انساني، ةسرماي در تفاوت كار، يطمح بودن نامناسب
 از داده افزايش را زنان كار نيروي از استفاده ةهزين كه مقرراتي و قوانين وجود و هافعاليت

 حاضر عصر در .)1387زاده، ملك( روندمي شماربه زنان مشاركت پايين نرخ عوامل ترينمهم
 از .رسدمي نظر به مناسب ايكلمه جهاني دهكدة واژة فني، و علمي هايتپيشرف دليل به

 ملي، سطح در را خدمات عرضة و توليد گوناگونِ بازارهاي ارتباطي هايشبكه كه آنجا
 را جهاني بازارهاي اين به ورود كليد و ساخته متصل يكديگر به جهاني و ايمنطقه
 كلية بلكه كشورها تنها نه جهاني رقابت اين در كه است بديهي اند،دانسته پذيريرقابت
 براي .دهند افزايش را خود سازگاري و پذيريرقابت هايقابليت پيوسته بايد افراد و نهادها

 با پيوسته را خود بتوانند كه كارآفرينايي و خالّق هايايده پرورش مهم، اين به دستيابي
 لزوم كه ديگري موضوع اما .رسدمي نظر به ضروري ،كنند سازگار و هماهنگ جديد دنياي
 .است گريبان به دست آن با كشور كه است بيكاري معضل شده، سبب را كارآفريني به توجه

 هايحلهرا عنوان به خوداشتغالي تفكر و كارآفرين افراد پرورش رسدمي نظر به كه طوريبه
 (فريد، تاس گرفته قرار توجه مورد اقتصادي مديران و گذارانسياست طرف از مقتضي
 ةكردتحصيل نيروي تعداد اين جذب توان عدم دانشگاهي، دختران و زنان افزايش ).1388
 دليلبه موجود خصوصي بخش و كم ظرفيت دليل به دولتي بخش سوي از كار به آماده
 كار و كسب در كار ساعات بيشتر پذيريانعطاف و استقالل امكان نهايتاً و محدود ةگستر

 بيشتر گرايش به منجر شود،مي خانوادگي زندگي و كار بين تعادل ادايج باعث كه شخصي
 زن كارفرمايان معدود تعداد ولي است. شده اخير هايسال در كار و كسب اندازيراه به زنان

 وجود زنان كار و كسب اندازيراه در كه است فراواني مشكالت و موانع ةدهندنشان ايران، در
 بهترين از يكي عنوانبه ايران، امروزي شرايط در زنان آفرينيكار ةتوسع اساس، اين بر .دارد
 است مطرح جامعه در آنان اقتصادي مشاركت افزايش و زنان بيكاري معضل هايحلراه

 ).1387 جوكار، اكبري و آراستي(

 زنان كارآفريني .2
 براي الزم و ضروري منابع آوريجمع توانايي فرآيند را كارآفريني جهاني، كارآفريني مركز

 مبتكرانه كارهاي و كسب درپيپي رشد و جديد شغلي هايفرصت روي بر گذاريسرمايه
 با را خود خالقيت كه افرادي نمايد:مي توصيف گونهاين را كارآفرينان و كندمي تعريف
 هايشركت جديد خدمات و محصوالت تبليغ با تا كنندمي ادغام تجارت مختلف هايروش
 كه معتقدند )2000( ونكتارامان و شين آن ).1386 (گلرد، برسانند باال رشد به را خود

 آتي خدمات و محصوالت خلق براي هاييفرصت آن كمك به كه است فرآيندي كارآفريني
 آن، كمك به كه است فرآيندي اين ديگر، عبارت به شوند.مي برداريبهره و ارزيابي كشف،

 خدمات و محصوالت قالب در جديدي هايفرصت به را خود جديد دانش افراد و هاسازمان
 با هميشه كارآفريني موضوع .)1387 دارياني، احمدپور و (مقيمي كنندمي تبديل جديد
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 آنچنان كارآفريني، و خالقيت است معتقد 1دراكر كه طوري به بوده، عجين نوآوري و خالقيت
 ندارد حاصلي نوآوري و خالقيت بدون كارآفريني گفت توانمي كه يكديگرند ملزوم و الزم

.(1995, Druker) انتخاب كارآفرينان كه دارند اشاره نكته اين به تحقيقات از برخي نتايج 
 به اغلب بلكه اقتصادي، داليل به فقط نه را )مؤسسات و( هاشركت تأسيس يا جديد مشاغل
 در ).1388 (فريد، كنندمي دنبال دارد وجود مشاغل در كه خالقيتي و نوآوري علت خاطر
 نوآوري داليل به بيشتر را جديد مشاغل واقعي كارآفرينان كه است معتقد2شاين راستا همين

 در كشورهاي در زنان ).Schein، 1994( اقتصادي هايانگيزه تا كنندمي شروع خالقيت و
 موفقيت هستند. خود كشورهاي ةتوسع و رشد و هاخانواده ءارتقا براي اول اميد توسعه حال
 و اجتماعي منافع بلكه شود،مي اقتصادي سود موجب تنها نه جوامع اين در فرينآكار زنان

 موانع با توسعه حال در كشورهاي از بسياري در كارآفرين زنان اما كند.مي ايجاد هم فرهنگي
 كيدأت شود.مي اقتصادي هايفعاليت در آنان موفقيت مانع كه هستند رو روبه جدي و متعدد

 زنان كه شودمي آن از مانع كشورها اين در خانه در حضور به تعهد و زنان سنتي ايهنقش بر
 در كار بازار در حضور صورت در ،بنابراين باشند. داشته كنترل خود انرژي و وقت توزيع بر

 در )1388 گلرد،( هستند مواجه نقش تعارض با خود خانواده و كار تعهدات موازاي ايفاي
 امر، همين كه هستند رو روبه اقتصادي و اجتماعي هايتبعيض با نانز جوامع، از بسياري

 محروم بالقوه توان حداكثر به دستيابي و كار بازار به دقيق و درست دسترسي از را هاآن
 ديگر كشور به كشوري از شوندمي روهبرو آن با زنان كه تبعيضي سطح اگرچه .سازدمي

 اواتي غالمي( دارد وجود توسعه سطح هر با شورهاك ةهم در تبعيض اعمال اما ،است متفاوت
 در شودمي اعمال آنان كارآفريني ارتقاء و زنان برضد كه هاييتبعيض ).1389 همكاران، و

 سزاييبه سهم اقتصادي ةتوسع نتيجه در و كشورها ملي ناخالص درتوليد هاآن نقش كاهش
 موجود پتانسيل و توان به بيشتر چههر دستيابي منظوربه بايد زنان .Hurley،(1999( دارد

 مقابل در كه مختلفي هايمحدوديت شناسايي به هاييبرنامه و هاسياست اساس بر خود در
 هايتبعيض با است ممكن زنان اقتصادي هايفعاليت بپردازند. دارد، وجود هايشانتوانمندي
 هايمكانيزم به رسيدست در مستقيم تبعيض مثال، براي شود. محدود غيرمستقيم و مستقيم
 غيرمستقيم، تبعيض ديگر، سوي از است؛ اعتباري و مالي مسائل و آموزش مانند حمايتي
 تأثير و جامعه در زنان متفاوت هاينقش پذيرش عدم يا و كافي شناخت عدم خاطر به معموالً

 .)1389 اواتي، غالمي( شودمي اعمال اشتغال بر آن

 زنان تغالاش و كارآفريني مشكالت و موانع
 كارآفرين زنان براي (ILO) كار جهاني سازمان گزارش در كه ايعمده هايمحدوديت
 :از اندعبارت است، شده شناسايي
 از پيش خانواده در حضوردائمي به نها آ به نياز و خانواده در زنان نقش بودن ترپررنگ �

 .مردان
 .كار و كسب در زنان نقش مورد در منفي افكار وجود �

                                                                                                                
1. Druker 
2. Schein 
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 آموزشي هايفرصت به محدود دسترسي دليل به زنان، ترپايين نسبتاً زشيآمو سطوح �

 .شغلي
 .هامهارت ةتوسع براي دولتي بخش در محدودتر هايفرصت �
 .رسانياطالع و حمايتي خدمات تكنولوژي به كارآفرين زنان ناكافي دسترسي �
 به مربوط مسائل ضعف دليل به مردان به نسبت اعتبارات به زنان كمتر دسترسي �

 پائين دهيبازپس توان درخصوص منفي نگرش نيز و اعتبارات كم مقادير و ضمانت
 اجتماعي مسائل يا قوانين كشورها بعضي در :وام متصديان سوي از كارآفرين زنان
 نيز و زن يك نام به كارآفرين ثبت از بنابراين و شده اموال بر زنان مالكيت از مانع

 SME توسعه هايبرنامه و كار و كسب ةتوسع تجه دولتي خدمات به آنان دستيابي
 از بسياري و قانوني هايمحدوديت كشورها از تعدادي همچنين كنند.مي جلوگيري

 مواجه نهاآ با كار و كسب يك ةادار يا تأسيس در زنان كه آميز،تبعيض موارد
 .)1389 اواتي، غالمي( دارند شوند،مي

 ملي توليد در زنان نقش
 است شده روشن و مشخص كامالً كشور اقتصادي ةتوسع و ملي توليد در زن شنق كه آنجا از

 جدي ايزمينه آموزشي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، قانوني، هايعرصه از بسياري در ولي
 ةزمين در موانع رفع به نسبت حال، عين در و نگرديده مهيا زنان مهارت و دانش ةتوسع براي

 كاروكسب و اجتماعي هايمهارت شغلي، ةمشاور و راهنمايي اي،حرفه و فني هايآموزش
 .گرددنمي مشاهده منسجمي و خاص گذاريسياست

 زنان  مشاركت افزايش هايسياست و اصول
 فرهنگي و اجتماعي مشاركت الگوي اصالح

 موجود هايخأل كنار در را اجتماعي و فرهنگي هايعرصه برخي در زنان بدليلبي ظرفيت اگر
 محوراقتصاد عمده طوربه كه اجتماعي مشاركت الگوي در بازنگري ضرورت به كنيم، حظهمال

 حوصله و صبر و مراقبت، حمايتگري، حيا، چون ايزنانه هايويژگي .برد خواهيم پي است،
 آن نتيجة كه باشند هاييعرصه در زنان حضور براي گذارتأثير و مهم ايزمينه توانندمي

 هايآسيب ويژهبه اجتماعي، هايآسيب كاهش همياري، حس افزايش مي،عمو حياي افزايش
 ؛باشد الملليبين و داخلي هايعرصه در هنگيفر مهم هايگذاريتأثير و زنان، و كودكان

 و تبرّع فرهنگ بتوان اگر است. يافته گسترش مجازي، فضاي توسعة با امروزه كه هاييزمينه
 .شد خواهد چنداندو آنان گذاريتأثير داد، گسترش زنان ميان در را خواهانهخير هايفعاليت

 و دارد وجود مدرن آموزشي نظام حاكميت دربارة زيادي هاينگراني كه كشورها برخي در
 آموزش جاي به »خانه در آموزش« نهضت هستند، خود فرزندان آيندة نگران هاخانواده
 قبيل اين .كنندمي ايفا ممتازي شنق آن در زنان كه است، گسترش حال در ايمدرسه
 باشد. زنان فرهنگي مشاركت از الگويي تواندمي هافعاليت
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 اجتماعي تأمين نظام اصالح
 منظا مسئوليت را آنان از حمايت و زنان حقوق تضمين اساسي قانون يكم و بيست اصل

 تأمين نظام دايجا منظوربه دولت مسئوليت به نيز نهم و بيست اصل و است دانسته اسالمي
 اكنونهم .كندمي اشاره سرپرستبي افراد و درماندگان افتادگان،كار از بازنشستگان، اجتماعي
 از اقتصادي پشتيباني مسئوليت خميني امام امداد كميتة و اجتماعي رفاه چون نهادهايي

 تنها انوارخ سرپرست زنان از مالي هايحمايت اما دارند. عهده بر را بازنشستگان و درماندگان
 در ويژهبه مشاغل، به ناگزير، اوقات، اغلب در آنان و كند،مي تأمين را آنان نيازهاي از بخشي
 كنار در  دختران قطعي تجرد آمار رفتن باال ديگر، سوي از آورند.مي روي خدماتي بخش

 حوزة در را خود آثار كه است كرده ايجاد زنان ميان در زيادي نگراني طالق، آمار افزايش
 كار دستور در هاطبقه اين از حمايت است الزم روي، اين از .گذاردمي جاي بر نيز اشتغال

 .گيرد قرار

 پذيرانعطاف و خانگي مشاغل توسعة
 اساس بر توانندمي كه برخوردارند ويژگي اين از آن، سنگيني وجود با خانگي، هايفعاليت

 فعاليت شدن پذيرانعطاف .شوند تنظيم داري،بچه جمله از زندگي، ديگر اقتضائات و زن ميل
 قادر را زنان خانه، در شغلي هايفعاليت از بخشي يا تمام انجام شدن پذيرامكان و زنان
 .كنند برقرار سازش خود شغل و خانگي وظايف ميان بيشتري آرامش با كه سازدمي

 ايدوره و وقتهنيم مشاغل توسعة
 اين دارند، اشتغال وقتنيمه كاربه صنعتي كشورهاي در اغلش زنان از بسياري شمار اكنونهم

 رضايت كند،مي تأمين زنانه كار بازار به دستيابي براي را فرما كار منافع آنكه بر افزون موضوع
 دارند. پي در نيز را پرشماري هايقشر خاطر

 خانواده اعضاي به افزايي مهارت
 به واقعيتي دعوا طرف دو كه شودمي رنگ پر ريقد به گاه زنان اشتغال با مخالفت و موافقت

 خانواده اگر برند.مي ياد از را پديده اين با خانواده اعضاي مواجهة چگونگي و زنان اشتغال نام
 نيز وي حضور خأل كردن پر براي الزم هايمهارت از بايد است فتهپذير را زن اشتغال
  ).1388(زعفرانچي، شود داربرخور

 گيرينتيجه
 آن انساني منابع ةجامع اقتصادي ةتوسع و رشد سرعت عامل ترينمهم كه اين به توجه با

 متقابل روابط تحت كه است فعال مردان و زنان از متشكل نيز جامعه هر و است جامعه
 جامعه يك هاياستراتژي ،لذا دارند. جامعه آن ةتوسع و اقتصاد در مستقيمي تأثير اجتماعي

 را جامعه از نيمي كه زنان ترفعال و بيشتر چههر مشاركت مبناي رب است الزم يافتهتوسعه
 .گردد ريزيپي اجتماعي و سياسي اقتصادي، امور در دهندمي تشكيل
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 ضروري نيازهاي تأمين چون مهمي هايمصلحت تواندمي زنان، كارآفريني و اشتغال

 حضور ءارتقا و زنان ساختن توانمندتر جهت در تالش باشد. داشته پي در ار اجتماع و خانواده
 جمله از اشتغال ةزمين در ويژهبه آنان مشاركت گسترش جهت ريزيبرنامه و اجتماع، در آنان

 گيرد. قرار توسعه ريزانبرنامه و دولتمردان توجه مورد بايد كه است الزمي هايگيريجهت
 موضوع انزن كارآفريني است، پيشرفت حال در سرعت به امروز جهان در كارآفريني

 دارد. كشورها ةتوسع در ايبرجسته نقش زنان كارآفريني و كشورهاست پرالتهاب
 آفريني نقش براي كه ايويژه امكانات و تحصيالت بيشتر، زماني فرصت ديگر، سوي از

 احراز شكل در جمله از اجتماعي، هاينقش ايفاي سمت به را وي دارد وجود امروز زن
 افزايش منظوربه را ظرفيت اين تواندمي اجتماعي مديريت نظام كشاند.مي شغلي هايفرصت
 كاربه اجتماع و خانه پويايي و استحكام و اخالقي هايارزش گسترش عمومي، گراييهم حس
 به زنان، اشتغال توسعة در مدرن جهان هايشاخص و هاارزش مفاهيم، كارگيريبه با يا گيرد

 .كند كمك خانواده بردن حاقم به و داري سرمايه نظام تقويت

 منابع
 زنان كارهاي و كسب هايويژگي پيرامون تحقيقي ).1387ر( جوكار، اكبري ز؛ آراستي،

 ةنامدوماه كار. و كسب اندازيهرا در آنان مشكالت و دانشگاهي ةكردتحصيل كارآفرين
  .46-37 ةصفح ،32 ةشمار جديد، ةدور پانزدهم، سال شاهد، دانشگاه پژوهشي -علمي

 آموزش تحصيالت و اشتغال زنان، ).1389( ا س جعفري، ميرشاه و ل ع. يوسفي، م؛ اتعلي،بر
 .101-79 ةصفح ،2 ةشمار سوم، سال ايران، عالي آموزش انجمن ةنامفصل عالي.

 ةنامفصل ايران. در زنان اشتغال و مشاركت وضعيت .)1385( پ الديني، عالء ر؛ م. رضوي،
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 جمهوري، رياست ةخانواد و زنان امور مركز انتشارات زنان. اشتغال ).1388( ل، زعفرانچي،
 اول. چاپ تهران،

 اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي امور بر دانشگاه ثيرأت بررسي .)1388( م مسگري، سعيدي،پ؛
 چهارم، سال شوشتر، واحد اسالمي ادآز دانشگاه اجتماعي علوم يصتخص ةنامفصل زنان.
 .242-213 ةصفح ،8 ةشمار
 .24 ةشمار مديريت و دانش ةمجل مديريت. و زنان اشتغال .)1373( خ سفيري،
 چهارم. چاپ تهران، استادي، انتشارات توسعه. مديريت .)1383( س عربشاهي، سلطاني
 بر آنان نقش و زنان كار و كسب هايبنگاه . )1389( ع نامدار، و تبار،ح نازك ر؛ اواتي، غالمي

 156-133ةاول،صفح ةشمار اول، سال زنان، نامةپژوهش مازندران. استان در پايدار ةتوسع
 دورة زنان، پژوهش ايران. درسي متون در زنان اشتغال الگوهاي بازنمايي .)1390( ي فروتن،
 .80-39 ةصفح ، 2شمارة ،9
 و ورزشكار زنان و مردان بين در كارآفريني و يتخالق بين رابطة بررسي .)1388( د فريد،

 ةصفح ،2ةشمار ورزشي، مديريت يزد). دانشگاه (دانشجويان موردي: مطالعة غيرورزشكار
97 -116.   

 كار.وكسب ةتوسع در ايراني زنان ةكنندترغيب اهداف و هاانگيزه و هاويژگي .)1386( پ گلرد،
 .295-267 ةصفح ،44 ةشمار بازرگاني، ةناموهشژپ ةنامفصل
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 به كمك و روستايي زنان اشتغال و اقتصادي مشاركت
  كشور اقتصادية توسع

 1جودان مهدي
 2عباسي الدين حسام

  چكيده
 رغمعلي روستا فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هايعرصه در كنوني تحوالت

 سبب داشته، روستا در محيطي زيست شرايط بهبود جهت كه مثبتي پيامدهاي
 روستايي زنان و شود كاسته توليد ةعرص در نانز فعال نقش از تا گرديده

 مشاركت نرخ. شوند كنندهمصرف دارخانه زنان به تبديل سابق، ةتوليدكنند
 است. نيافتهتوسعه كشورهاي مشابه ايران در روستايي زنان اشتغال و اقتصادي
 مقايسه قابل يافتهتوسعه كشورهاي با تحصيالت، و سواد ميزان نظر از كهدرحالي

 و روستايي زنان اشتغال و مشاركت مورد در پژوهش حاصل حاضر، نوشتار است.
 اصلي دليل كه دهدمي نشان پژوهش نتايج است. كشورة توسع به آنها كمك

 زنان از نيمي است. اقتصادي مبرم نياز ايران، در روستايي زنان تمايل و اشتغال
 از بيش و كنندمين دريافت شخصاً را خويش دسترنج از حاصل درآمد شاغل،
 نسبي هايپيشرفت رغمعلي ندارند. را خود درآمد كردن خرج حق آنها از نيمي
 مردان به نسبت درايران زنان اشتغال و فعاليت ميزان گذشته، هايدهه طي

 هستند، مجهز گرانة سرماي به كمتر عمدتاً زنانه مشاغل است. ترپايين ايران
 طوربه مقاله دراين .كنندمي كسب تريكم دستمزد و دارند كمتري سودآوري

   پردازيم.مي شهري و روستايي زنان اشتغال بين تفاوت به اجمالي
  

 اقتصادي،ة توسع روستايي، زنان اشتغال اقتصادي، مشاركت :يكليد واژگان
 روستايي.ة توسع
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  مقدمه
 ساير با ايران در ييروستا زنان كار نيروي بيكاري نرخ و مشاركت نرخ تطبيقي هايبررسي

 در ولي پايين بسيار نرخ از اقتصادي مشاركت در روستايي زنان كه دهدمي نشان كشورها،
 مشابه وضعيتي از ايران منظر، اين از )1380 (هاشمي، برخوردارند بااليي نرخ از بيكاري

 نعربستا و پاكستان نظير خاص، اجتماعي و فرهنگي ساختار با نيافتهتوسعه كشورهاي
. باشدمي رشد به رو اقتصادي هايفعاليت در زنان مشاركت، امروز جهان در است. برخوردار

 1996 سال در درصد 41 به 1970 سال در درصد 38 از جهان كار نيروي در زنان سهم
 به منجر و بود اقتصادي مسائل زنان براي كار اصلية انگيز اول،ة مرحل در است. يافته افزايش

 براي بلكه اقتصادي، وضعيت بهبود براي تنها نهشد كه  مرفه حتي و توسطمة طبق ايجاد
 اشتغال دنبالبه كه امتيازاتي ساير و مناسب اجتماعي موقعيت خودشان، فردي هايموفقيت

 نشان هابررسي ).2000 پارك، (جوهي دارند. تمايل منزل از خارج كار به آورند،مي دستبه
 مهندسي و فني هايرشته و پارلمان كرسي مديريتي، ايهپست در زنان حضور دهندمي

 مشغول دارند، شبانه شيفت به نياز كه كارهايي در زنان اغلب باشد.مي مردان از كمتر بسيار
 بر را باشند، دائمي هايمأموريت داراي كه هاييشغل همچنين پزشكي) در جز(به شوندنمي
 و دهندمي نشانعالقه هنري، و ذوقي هايفعاليت و خانه كارهاي به بيشتر زنان گزينند.نمي

 دوست را كارهايي يا و نباشد، شدن جاهجاب به نيازي آنها در كه پسندند،مي را مشاغلي بيشتر
 و كودكان از مواظبت مانند داد، خرج به بسيار دلسوزي و مواظبت بايد آنها در كه دارند

 كارتروريزه روتركم مردان از و دهند،مي نشان همدرديو  دلجويي زنان بينوا. و عاجز اشخاص
 ).1377 (سفيري، باشندمي ترحساس ذوقي نظر از و

  موضوع ادبيات
 خود به را بشر ذهن همواره كه است هاييآرمان از زندگي كيفيت بهبود و توسعه به دستيابي
 توليد ساخت شدهريزيبرنامه تغيير به اقتصادية توسع اينكه به توجه با است. كرده مشغول

 توسعه هاياستراتژي اشتغال، و توليد در كشاورزي سهم كاهش دليل به پس دارد، تأكيد
 و شده منجر روستاهاة توسع و كشاورزي زيان به و شهري سريع شدن صنعتي بر معموالً
 شرايط تربيت، و تعليم سواد، سطح در بهبود مانند اقتصاديغير اجتماعي هايشاخص توسط

 اين بر تصور 1970 سال از پيش تا است. شده تكميل مسكن تأمين و خدمات و ،بهداشت
 نفوذ زمان اين در گذارد.مي اثر يكسان طورهب مردان و زنان بر توسعه فرايند كه است بوده

 كه را لطماتي امر اين و شده سنتي اقتصاد نابودي باعث و مدرنيزاسيون به منجر داريسرمايه
 است. نموده تشديد د،شمي وارد زنان بر

 سوي از "زنة ده " اعالم آن، پي در و "زن جهاني سال "عنوان به 1975 سال اعالم
 الزم هايانگيزه و كرد جلب توسعه در زنان ناپذيرانكار نقش به را جهانيان توجه ملل سازمان

 زنان از تبعيض رفع در تالش منظور به هاحكومت از بسياري و الملليبين هايسازمان در را
 تحقيقات از عظيمي حجم زن، سال اعالم از بعد خصوصبه و زمان همين در آورد. وجودهب



 و كمك به توسعه... مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان روستايي                   
 

 

480 
 گوناگون هايديدگاه از زنان خاص مسائل بررسيWID(1( "توسعه در زنان " عنوان تحت

 و كرده عمل زنان عليه بر توسعه هايرهيافت كهاين بر فرض با WIDة نظري كار پرداختند.
 رفع طريق از بايد كه رسيد نتيجه اين به و گرديد آغاز شده، آنها شدن متضرر باعث

 رفع براي را شرايط آنان، مايحتاج آوردن دستهب راستاي در جنسيت عملي احتياجات
 ).1384خاني، (دادور ساخت فراهم آنان استراتژيك نيازهاي

 اوالً است: بوده اهميت داراي نظر چند از WID" توسعه در زنان " عنوان تحت مطالعات
 مطالعات از شماريبي موارد ثانياً اند.داده تاب توسعه فرايند در نوسازي فوري انتقال به آنها
 خود شده بينيپيش اهداف و اثرات به غالباً روستايية توسع هايسياست كه را واقعيت اين
 خاني، (دادور دانكرده گوشزد را گرددمي ناخواسته و منفي اثراتباعث  بعضاً و رسندنمي

1384.( 

 پيشينه
 در است. گرفته صورت زيادي مطالعات روستايي زنان اشتغال و اقتصادي مشاركتة زمين در

 كنيم:مي اشاره خالصه طوربه پرداختند مهم اين به كه هاييپژوهش به مقاله اين
 -نگيفره موانع كند:مي تقسيم دسته سه به را زنان اشتغال موانع )1376( نوفل سادات
 منفي نگرش به اجتماعي -فرهنگي موانع بخش در شخصيتي. -فردي و اقتصادي اجتماعي،

 اشاره زنان مقابل در مرد رقيبان درصد و همسر تحصيالت ميزان همسر) و (خانواده جامعه
 هايفعاليت از زنان گيريكناره اصلي عامل ما دركشور رايج فرهنگي هاينگرش كند.مي

 داراي آنان كه مانده باقي احساس اين زنان بين در هنوز، لذا است. شده اقتصادي -اجتماعي
 زنان اشتغال به نسبت فرهنگي ديدگاه تغيير هستند. دومة درج اقتصادي و اجتماعي موقعيت

 كند. تقويت جامعه در را زنان مشاركت تواندمي
 اين به آنها، اييخوداتك و روستايي زنان درآمد ارتباط بررسي با )1379( رمضاني و اميني

 مصرف براي آنها استقالل ميزان در توجهقابل تأثيري روستايي بانوان كار كه اندرسيده نتيجه
 آنها يابد.مي افزايش مصرف براي استقالل ميزان درآمد، افزايش با اما ندارد، درآمدشان
 با نيز يروستاي زنان زناشويية دور مدت طول و سن متغير دو كه كنندمي كيدأت همچنين
  دارد. معنادار و مثبت ييرابطه آنها مالي استقالل

 درسي متون در زنان اشتغال الگوهاي نماييباز" عنوانا ب ايمقاله در )1389( فروتن
 تحقيق در است پرداخته ايران در درسي هايكتاب و متون در زنان اشتغال بررسي به "ايران

 در زنان اشتغال هايويژگي و الگوها ترينمهم محتوا، تحليل تكنيك از استفاده با فروتن
 گرفته قرار مطالعه مورد دبيرستان و راهنمايي ابتدايي، تحصيلي مقطع سه درسي هايكتاب
 خانه خارج و داخل جنسيتي هاينقش تفكيك سنتي الگوي كه است داده نشان نتايج است.

 نتايج، اين مطابق است. شده بازنمايي درسي هايكتاب اين تصاوير و متن در وضوح به
 انجام در مردان مشاركت و شده تعيين و تعريف زنان براي خانه داخل جنسيتي هاينقش

 هايكتاب اين تصاوير و متن در ناچيز و كمرنگ بسيار فرزندان از مراقبت و خانگي كارهاي
 است. يافته انعكاس درسي

                                                                                                                
1. Women in development 
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 در روستايي زنان اساسي و مهم نقش وجود با كه است عقيده اين بر )1373( هاشمي
 فروش از حاصل درآمد مصرف به مربوط هايگيريتصميم در آنها مشاركت ميزان ،قالي توليد
 دراين مردان روستايي، هايخانواده از درصد 82 در كهطوريبه است؛ ناچيز بسيار هاقالي
 در يشتريب نقش زنان خانوارها، از درصد 10 در فقط و گيرندمي تصميم تنهايي به مورد

 از درصد 8 در دارند. را خودشان بافت هايقالي فروش از حاصل درآمد مصرف چگونگي
 فروش از آمده دستهب درآمد مصرف چگونگية دربار مشترك طوربه مرد و زن نيز هاخانواده

 كنند.مي گيريتصميم ها،قالي
 مورد را تاييروس زنان اقتصادي رفتارهاي )،1381( مطالعاتش از يكي در طلبشادي

 به آنان است شده باعث زنان در مستقل درآمد كسب كه كندمي اعالم داده، قرار بررسي
 داراي روستايي زنان سهم كندمي تأكيد كه چند هر نمايند؛ حركت استقالل كسب سمت
 به نيست. اقتصادي هايدرفعاليت كنندهمشاركت زنان كل همانند هنوز مستقل، درآمد
 روستايي زنان هنوز تجاري، كشاورزي به معيشتي كشاورزية مرحل از گذرودوج با وية عقيد
 را توليد واحدهاي كار نيروي از مهم بخشي خانواده، دستمزدبي كاركنان عنوان به ايران

 جايگاه به اشاره ضمن نيز، ديگر نوشتاري در و )1378 طلب(شادي كنندمي تأمين
ة جامع نظر از كه كندمي اعالم كشاورزي، امور و تيدس صنايع در روستايي زنان هايفعاليت

 ).1381طلب،(شادي شودمي محسوب كار مردان، اقتصادي فعاليت فقط روستايي،

 توسعه حال در كشورهاي
 اين در كنند.مي زندگي روستايي مناطق در جمعيت بيشتر توسعه حال در كشورهاي در

 آماده نظير كارهايي، عالوه به دارند. الاشتغ كشاورزي مختلف هايفعاليت به زنان مناطق
 و است زنانة عهد بر محصوالت اين فروش و تهيه كشاورزي، محصوالت بنديبسته و كردن

 حمايت هرگونه از زنان از گروه اين كهحالي در گيرندمي انجام آنها توسط خانه در كارها اين
 حال در كشورهاي رد كشاورزي بخش اخيرة ده سه طول در هستند. محروم اجتماعي

 و زنان اشتغال روي بر مختلف هايشكل به و است گرديده بسياري تحوالت دچار توسعه
 در تغيير و جديد آوريفن با آشنايي است. گذاشته جايبه عميقي تأثير روستايي مردان

 جاييهجاب و تحرك روستايي، مناطق در نابرابري رشد و توليد افزايش اراضي، تقسيم ساختار
 از برخي در را آنها شغلي ظرفيت و توانايي و كرده ايجاد زنان سنتي مشاغل در را ياديز

 توسعه حال در كشورهاي از بسياري در، همچنين است. داده افزايش كشاورزي كارهاي
 كنند. استخدام را ساله) 25 -20سني (گروه مجرد جوان زنان دهندمي ترجيح كارفرمايان

 شغلي هايضرورت دليل به آنكه از بيش رجحان اين كه است ازآن حاكي شدهانجام مطالعات
 از برخي در زنان كه شودمي تصور چنين است. آنان اجتماعي هايبرداشت از ناشي باشد،

 زن كارگران كه دارد وجود تصور اين دارند. زيادي تحمل و چابكي مهارت، ايزنجيره كارهاي
 باشند.مي كم دستمزد قبول به حاضر و بوده مطيع و منظم كارها در مرد كارگران از بيشتر

 كه قانوني سن به رسيدن از پس كارگر دختران كه شده مشاهده نيز موارد برخي در
 اند.شده اخراج كار از دارند، را بزرگسال كارگران دستمزد دريافت استحقاق
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 روستايي زنان اشتغال در آموزي سواد و آموزشي هايبرنامه نقش

 عامل اين است. سواد سطح از آنان برخورداري ميزان روستايي زنان اشتغال بر ؤثرم عوامل از
 لحاظ به زنان يابيشغل توان و كارايي ارتقاء بر عالوه كه كندمي عمل ايلبه دو پيكان همانند

 در شغل كسب جهت شدهايجاد توقعات سطح با كافي، و متناسب اشتغال هايزمينه نبود
 عمدتاً روستاها در اشتغال كه آنجا از افزايد.مي آنان بيكارية درج بر روستا از خارج هايمكان

 اشتغال ميزان از سواد سطح فزايش با، لذا باشد،مي مزارع در كار و غيررسمي صورتبه
 را ساعاتي كه است حالي در اين. شودمي كاسته زراعي كار عبارتي به يا اقتصادي و توليدي

 ساعات افزايش اين دليل ترينعمده است. يافته افزايش، نمايندمي داريخانه امور صرف كه
 كه چرا دانست، هاخانواده گونهاين در سال خرد فرزندان وجود در توانمي را داريخانه كار

 تشكيل را جوان هايخانواده و داشته نيز كمتري سن باالتر سواد سطح با افرادي غالباً
 و بيسواد زنان كه حالي در اند؛كرده گزارش نيز را كمتري اغتفر ساعات رواين از و دهندمي

 اندكي نيز آزادشان وقت قاعدتاً كه بوده باالتري سنين داراي عمدتاً ابتدائي سواد سطح با يا
 ).1384 خاني، (دادور باشدمي بيشتر

 عالي آموزش در روستايي زنان سهم
 روستايي دختران خصوصهب تراندخ ميان در عالي تحصيالت به شوق اخير هايسال در

 توجه با شود، رفع نيز موجود هايمحدوديت چنانچه و است داشته ايمالحظه قابل افزايش
 بسيار آينده به توانمي اسالمي، انقالب از پس خصوص به جامعه زنان هايآگاهي افزايش به

 زنان مشاركت مورا مركز سوي از مستدل صورت به هامحدوديت برداشتن البته بود. اميدوار
  پذيرد. انجام زودي به مسئولين حمايت با كه رودمي اميد و است شده پيشنهاد

 نياز مورد آموزشي مراكز ساير و دخترانه هايهنرستان و هادبيرستان و هادبستان ايجاد
 در بايستي مرد، و زن باسوادان ميان موجودة فاصل برداشتن براي روستاها سطح در

  ).1378 (معروفي، گيرد قرار ريزانبرنامه توجه مورد بعدية سالنجپ هايبرنامه
 

 نفر) 1000 اساس بر (ارقام روستايي مناطق زنان بين سواد. 1 جدول
 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال

130011599517855223502302724123 جمعيت كل
1366117543 8371 4249 1723 514سواد با جمعيت

 8128 6096 3084 1196 238 43 زن
 ايران آمارية سالنام مأخذ:

 روستايي زنان اقتصادي مشاركت
 دهدمي نشان هابررسي است. متفاوت ديگر اينقطه به اينقطه از زنان اقتصادي مشاركت نرخ
 حالي در داراست؛ را كارنيروي در زنان مشاركت نرخ كمترين ايران غربي و مركزي نواحي كه
 نرخ باالترين باشند،مي كشاورزي بر مبتني معيشتي دارايعمدتاً  كشور شمالي قمناط كه

 نرخ با گيالن استان توانمي هااستان اين جمله از اند.داده اختصاص خود به را زنان مشاركت
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 كشاورزي مناطق كه نمود ادعا توانمي لذا برد. نام را )5/15( مازندران و )7/29( اشتغال
 كه است حالي در اين باشند.مي دارا را روستايي زنان اشتغال نرخ االترينبعمدتاً  كشور

 شوند.مي محسوب دارخانه خانوادگي مزارع در شاغل روستايي زنان كشور، رسمي آمارهاي
 به كشاورزي توليد واحد و خانوادگي هايمسئوليت و هافعاليت در زنان اينة جانبچند نقش
 توجه نيازمند مسئله اين كند.مي پر را آنان روزمره ساعات زا ايعمده بخش كه است حدي
 باشد.مي ريزانبرنامه خاص
 دستي صنايع و كشاورزي هايفعاليت در زنان، كشور روستايي مناطق از بسياري در

 در 1375 سال در كنند.نمي دريافت اجرتي كارشان براي ليكن. هستند مردان از ترفعال
 كارشان براي مزدي و كردندمي كار خانه در روستا در شاغل نزنا از درصد 1/44 حدود

 هاشمي، و (نوروزي يافت افزايش درصد 8/55 به 1380 درسال رقم اين كردند.نمي دريافت
1381.(  

 فرهنگ دهد.مي قرار تأثير تحت شهر با مقايسه در را روستا در زنان كار بيشتري عوامل
 فرصت روستايي مناطق در زنان است. شديدتر روستايي مناطق در مردان، بودن محورسنتي

 همين به هستند. سوادكم يا و سوادبي آنها از بسياري و دارند تحصيلة ادام براي كمتري
 نيست رسمي بخش در روستايي زنان كار چون، همچنين ندارند. اطالعي خود حقوق از دليل
ة دربار كه قانوني اساس بر 1374 سال در .شوندنمي مندبهره نيز اجتماعي رفاه مزاياي از آنان
 شناسايي چه(اگر گيرندمي قرار پوشش تحت افرادي چنين، شد تصويب عمومي درمانية بيم
 قرار پوشش تحت را دارخانه زنان كه ديگري قانون با قانون اين نيست) ساده افراد اين
 ).1379 (كار، شودمي نيز روستايي مناطق در كرده ازدواج زنان شامل و شده تكميل، دهدمي

 دسترسي عدم كشورها، از بسياري در زنان مشاركت سهم بودن پايين مهم داليل از يكي
 با شدت به سرمايه زمين مالكيت توسعه، حال در كشورهاي در است. اقتصادي منابع به آنها

 هر كه دارد اين از حكايت زيادي شواهد حال، اين با است؛ خورده گره خانواده مرد منافع
 ابتكارهاي به زنان شود، خارج مرد بودن مالك استانداردة روي از اجتماعي، ساختار زمان

 بيشتر مشاركت هدف است بديهي اند.زده دست رابسي هايموفقيت با نو، اقتصادي و تجاري
 مالي استقالل از ناشي اجتماعي منافع بهبود بلكه نيست، آنها براي درآمد ايجاد صرفاً زنان،

 دارد. قرار كار دستور در يزن
 

 نفر 1000 به ارقام آن) از بيشتر و سال ده ( روستايي زنان اشتغال. 2 جدول
 1385 1355136513701375 1345شمسي سال

 6115 4687498754055711 4248 كل
 801 765 474 446 752 603 زن

%7/14%4/13 %8/8 %9/8 %16%2/14 درصد
 كرديم) گرد را (اعداد ران،اي آمار مركز مأخذ:
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 روستايية توسع هايبرنامه در زنان نقش
ة توسع كنند،مي زندگي روستايي مناطق در كشور جمعيت از بزرگي بخش كه آنجا از

 هايجنبه داراي مذكورة پديد حال عين در اما است. ملية توسع ناپذيراجتناب بخش روستاها
 دستيابي مهم عوامل از شود. سنجيده واحد قالب كي در بايستميتماماً  كه است متعددي

 به لذا باشد.مي غيره و كارنيروي سرمايه، يعني محركه نيروهاي از برخورداري توسعه، به
 بهينه برداريبهره بر تأكيد كشور، روستاهاي در جمعيتي باالي تراكم و سرمايه كمبود دليل

 يكپارچه و جانبههمهة توسع هدف به دنرسي راه ترينعاقالنه، موجودة محرك نيروهاي از
 ديد ازغالباً  دهندمي تشكيل را جمعيت از نيمي كه زنان راستا اين در باشد.مي

 زنان فعاليت نسبت، همچنين طلبند.مي را بيشتري توجه و بوده پنهان توسعه گذارانسياست
 و كندمي تغيير گيفرهن و اقتصادي جغرافيايي، مالحظات برحسب ديگرة نقط به اينقطه از
 در زنان مشاركت ميزان و شكل محيطي گوناگون شرايط حسب بر كشور از ايگوشه هر در

 را ما همگن مناطق تفكيك در تواندمي ايناحيه روش اتخاذ، لذا دارد. تفاوت مختلف امور
 سازد.مي ممكن مشابه مناطق به را نتايج تعميم و داده ياري

 زنان اقتصادي مشاركت بر اجتماعية طبق و ياراض مالكيت ساختار اثرات
 روستايي

 عدم بپذيرند. را پايين دستمزد با كارهايي مجبورند زنان يافته توسعه كمتر كشورهاي در
 همين به گذارد.مي تأثير زنان موقعيت بر بيشتر دستمزد و بهتر شغل يافتن منظوربه تحرك
 )1384 خاني، (دادور شوند.مي گمارده كارهب ثباتبي و درآمدكم هايفعاليت در آنان دليل
 جز به برداريبهره طبقات تمام در كه است رسيده نتيجه اين به كشاورزي وزارتة مطالع

 در افراد هكتار) 100 از (بزرگتر هابرداريبهره بزرگترين و هكتار) /5 از (كمتر كوچكترين
 در آن بر عالوه اند.بوده مشغول هافعاليت گونهاين به خانوادگي كاركن مقام در اولة درج

ة زمين بيشترين خانگي صنايع هكتار) صد تا يك (از مياني و كوچك برداريبهره طبقات
  ).1364 كسايي، و الوندي ( دندهمي تشكيل را كشاورزي غير اشتغال
 كار نيروي عنوانبه كشاورزي بخش در نامناسبي طورهب زنان شغلي، هايفرصت مورد در

ة توسع يابند.مي تمركز شغلي مراتب سلسله از پايين سطوح در دستمزد بدون ادگيخانو
 زنان شدن رها و بازده پر هايآوريفن جديد محصوالت از مردانة استفادمعموالً  كشاورزي

 .1)1995 روي، و (دبال است داشته دنبال به را معيشتي و بازدهكم كشاورزي با
 هايگروه بين در زنان اشتغال شرايط تفاوت به منجر اقتصادي و طبقاتي هاينابرابري

 روي بر كنترل است، روستايي خانوارة سرماي ترينمهم زمين كه زماني تا گردد.مي روستايي
 بر هادارائي و سرمايه منفي تأثير بر مطالعات اكثر باشد.مي طبقهة كنندتعيين شدت به زمين

 است ممكن زراعي هايزمين بر كنترل دارند. يدتأك روستايي نواحي در زنان كاري مشاركت
 زمين بيشتري مقدار بودن دسترس در اول، گذارد: تأثير زنان اشتغال بافت بر طريق دو به

                                                                                                                
1.Debaland Roy 
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 از كه خانوارهايي در دوم: و كند ايجاد كشاورزي در زنان براي را بيشتري اشتغال تواندمي
 ).1384 (دادورخاني، شد.بامي منفي تأثير داراي هستند، ترقوي اقتصادي نظر

 خانواده ةادار تحت هايزمين در خانوادگي كارنيروي عنوانبه زنان از توجهي قابل تعداد
 كار نيروي براي تقاضا نبود اموركشاورزي در زنان برخي مشاركت علت اگرچه .كنندمي كار

 مرفه و متوسط دارانزمين جزء اغلب كه كشاورز خانوارهاي از دسته اين بلكه نيست،
پس،  .كنندمي تأمين بگير مزد كارگر استخدام طريق از را خود كار نيروي به نياز باشند،مي

 .شودمي كاركشاورزي نيروي از زنان خروج موجب روستايي درآمدخانوارهاي افزايش

 خانواده رفاه و روستايي زنان اشتغال
 هايتوانايي و هاظرفيتة سعتو در تنهانه اقتصادي هايفعاليت در روستايي زنان مشاركت

 به كه كشوري دارد. كليدي نقشي جامعه اجتماعي و اقتصادية توسع در بلكه روستا، زنان
 را روستاها انساني نيروي از نيمي حدود تواندنمي است، توسعه فرايند تسريع يا توسعه دنبال
 فرصت مرد و زن از اعم جامعه اعضاية هم كه ابديمي توسعه هنگامي جامعه بگيرد. ناديده

 ميزان به توجه با باشند. داشته را اقتصادي هايفعاليت در مشاركت براي قوية انگيز و برابر
 نظر از چه و نسبي نظر از چه شاغل زنان تعداد كه است واضح زنان، اقتصادي فعاليت پايين
 )1380 نژاد، (زراع است. پايين خيلي مطلق

 در كشورهاي تمامي در خدماتة كنندهئارا و كاالها توزيع توليد، واحد ترينمهم خانواده
 منابعة توسع و نسل بقاي وليتئمس خانواده، اين بر عالوه است. يافتهتوسعه و توسعه حال

 جوامع اقتصادي زندگي بنيان را خانواده اقتصاددانان، رواين از دارد. عهده به را انساني
 كار و بازاري كار شود:مي انجام كار نوع دو اهداف به رسيدن براي خانواده در دانند.مي

ة انداز شدن كوچكتر و بازار به خانواده توليدي كاركرد از اساسي بخشي انتقال خانگي.
 طول در كار نوع دو اين نسبت كه گرديده سبب آن، رفاهء ارتقا به فزايندهة عالق و خانواده

 كند. طي را نزولي روند زمان

 خانوار درآمد و روستايي انزن اشتغال ارتباط
 ساير و كشاورزي امور انجام به اقدام خانوار مالي نياز لحاظبه عمدتاً كه هرچند روستا زنان

 مزدي اشتغال هايفرصت نبود از ناشي هايمحدوديت، ليكن نمايند،مي اقتصادي هايفعاليت
 يك از بيماري يا و سن كهولت از ناشي جسمي فرسودگي و كشاورزي غير اشتغاالت خصوصاً

 فراهم آنان براي را منسب اشتغال هايزمينه، ديگر سوي از كشاورزي كار سختي و سو
 خويش درآمدي منابع گسترش به قادر آنها اقتصادي بحران شرايط در تنها نه، لذا سازد؛نمي

 ابقس اشتغال بعضاً بيكاري گسترش شرايط در بلكه باشد،نمي زادرآمد شغل يافتن طريق از
 .است مسأله اين مؤيد روستا در چندي هاينمونه كهطوريبه دهند،مي دست از را خود

 به اشتغال طريق از خانوار درآمد افزايش يا و دستمزدها سطوح افزايش با، ديگر سوي از
 بالطبع و شوهرانشان درآمد رفتن باال سبب متأهل زنان اكثر براي كه زراعي غير كارهاي

 شانمزديغير خانگي كارهاي كاهش درصدد زيادي گردد،زنانمي زندگيشان رداستاندا ارتقاء
 كاربر غير هايشيوه از استفاده ضمن عده اين اشتغال، هايفرصت وجود شرايط در آيند.ميبر
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 كارمزدي نيروي بازار به ورود و خانه امور از خود وقت كردن آزاد در سعي خدمات خريد و

 خويشة شدآزاد وقت اتالف به گروه اين اشتغال كافي هايفرصت فقدان در و دارند
 جمله از ملزومات سايرة تهي و خانوار پوشاكة تهي شدن منسوخ، مثال براي پردازند.مي

 مدعاست. اين بر شاهدي آن تجاري انواع رواج و ... و سبد حصير،

 گيري نتيجه و خالصه
 شواهد اما كنند؛مي ايفاء روستا اقتصاد در را گيريچشم نقش توسعه حال در جوامع در زنان

 به منجر روستايي مناطق در رفته كارهبة توسع هايسياست كه است آن از حاكي فراواني
 است. شده روستايي بازاركار از كردهتحصيل زنان خصوصاً زنان از زيادي تعداد شدن خارج

  شود.مي ترحساس دارند، را خانوار سرپرست عنوان كه زماني خصوصاً روستايي زنان مشاركت
ة خدش كه هستند مشاغلي دنبال به يا دهندمي انجام را كارهايي اغلب روستايي زنان
 خاص هايرشته به زنان غيره، و فرهنگي عوامل علت به كند. وارد خانگي كار به كمتري

 سوادبي زنان براي اشتغال ضريب باالترين كه دهندمي نشان مطالعات دارند. گرايش تحصيلي
 هايفرهنگ در رايج هايسنت تابع روستايي مناطق در زنان است. كشاورزي بخش به مربوط
 نابرابر توزيع است. كرده تحميل زنان بر را اجباري و سنتي كار تقسيم هستندكه محلي
 هايافته .است شده نهادينه كهنهايسنتة وسيلبه مرد و زن بين هامسئوليت و منابع قدرت،
 اراضي، مالكيت ساختار جغرافيايي، و اجتماعي اقتصادي، متغيرهاي بين از كه هداد نشان
 نزد كشاورزي اشتغاالت پايين منزلت، فرهنگي بعد از همچنين و جغرافيايي انزواي و سواد
 است. بوده كشاورزي هايفعاليت در زنان مشاركت كاهش بر اثرگذار عوامل از روستايي زنان

 و است داشته زنان اشتغال با معكوسي ارتباط سواد و اراضي يتمالك فوق عوامل بين از
 كار نيروي در زنان مشاركت ميزان با دارمعني و مثبت ارتباط داراي جغرافيايي انزواي

 باشد.مي كشاورزي
 قدرت بودن پايين و روستايي زنان جديد توانمندي و دانش با متناسب اشتغالي فقدان در
 را روشني اندازچشم هيچ فعلي شرايط در مردان، به نسبت آنان جاييهجاب و فيزيكي تحرك

 را جديدية فلسف گروه اين كهآن جز شد؛ متصور تواننمي روستايي جمعيت از قشر اين براي
 داشته كنندهمصرف صرفاً نقش يك و كرده روستا فضاي وارد »دارخانه زن« عنوان تحت

 گوييپاسخ و زنان روز نيازهاي و هاباتوانمندي اسبمتن اشتغاالت ايجاد راستا اين در باشند.
  است. فراوان اهميت حائز آنان »استراتژيك و عملي نيازهاي « به

 منابع
ة نامـ فصـل  عالي، آموزش تحصيالت و اشتغال زنان، )،1389( عليرضا، يوسفي مريم، براتعلي

 .1389 پاييز ،2ة شمار سوم، سال ايران، عالي آموزش انجمن
 اقتصادي هايتشكل ايجاد هايضرورت و روستايي زنان، )1376( السادات، فروغ م،هاش بني

 .20ة شمار زن، پيام
 هـاي پـژوهش  زنـان،  اشـتغال  هـاي چـالش  و روستايية توسع )،1385( فضيله، ، دادورخاني

 .188 -171 صفحات 1385 بهار ،55ة شمار جغرافيايي،
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 جوامـع  بـه  گـذار  در ايـران  روستايي زنان مشاركت فرايند تحوالت )،1376( سهيال رئيسي،
 و ريـزي برنامـه ة سسـ ؤم جلداول، ،1400كشاورزي و مشاركت زنان آييگردهم صنعتي،
  كشاورزي. اقتصاد

 مركـز  كشورها، ساير و  ايران بازار در زنان مشاركت تطبيقي بررسي )،1380( علي، هاشمي،
 جمهوري، رياست زنان مشاركت امور

 بـر  تأكيـد  با تجربي و نظري بررسي جنسيت: و دين شناسيجامعه، )1387( يعقوب، فروتن
   .1387 زمستان ،63ة شمار ،16 سال ايران، اجتماعي مسائل زنان، اشتغال

 اشـتغال  در مـؤثر  اقتصـادي  عوامـل  بر تحليلي )،1383( مصطفي، عمادزاده مسعود، صادقي
 .1383 بهار ،1ة شمار ،2ة دور زنان، پژوهش ايران، زنان

ة نامـ فصـل  ايـران،  بـر  تأكيد با زنان اشتغال بر آموزش تأثير بررسي )،1389( پروانه، زيعزي
 .8ة شمار آمايش، جغرافيايي

 ايران. در زنان اشتغال و مشاركت وضعيت )،1388( پويا، الديني، عالء
 تحليـل  از اسـتفاده  بـا  ايران در زنان اشتغال تحوالت )،1389( ميثم، موسائي نادر، مهرگان،

 .40ة شمار يازدهم، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي -علمية نامفصل سهم، – تقالان
 تأكيـد  بـا  آن بر مؤثر اجتماعي – فرهنگي عوامل و تكفل بار )،1384( الدين، كمال موسوي

 .46-31 صص ،1384 پاييز و تابستان ،8ة شمار سوم، سال زنان، اشتغالة مسئل بر
 زنجان، استان روستايي زنان اشتغال بر خرد عتباراتا اثرات بررسي )1384( جعفر، يعقوبي،

  .1384 بهار ،1ة شمار ،3ة دور زنان، پژوهش
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 اي بانواني آموزش فني و حرفههاموانع و بازدارنده
 مورد: شهرستان گرگان، استان گلستان

 محمد رضا محبوبي1
 بنفشه ترحمي2
 فرهاد شادكام3

 چكيده
اي پايدار اقتصادي دارد و آموزش فني و حرفه ةدر توسع يمعامل انساني، نقش مه

پايدار  ةت دستيابي به توسععامل اساسي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد جه
ي آموزش فني و هاشناسايي موانع و بازدارنده ،اقتصادي است. هدف از اين تحقيق

اي بانوان شهرستان گرگان در استان گلستان بود. تحقيق توصيفي و از نوع حرفه
ي هاكننده در دورهنفر از بانوان شركت 85پيمايشي و جمعيت مورد مطالعه شامل 

 ةاي شهرستان گرگان بودند كه به شيودو آموزش فني و حرفه ةشمارآموزشي مركز 
عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار تحقيق نفر از آنان به 75تصادفي 

اي بود كه روايي محتوايي آن با استفاده از نظرات متخصصان آموزش و نامهپرسش
دست آمد. هي باي بعد از چند مرحله اصالح و بازنگركارشناسان فني و حرفه

نامه، مقدار انجام آزمون پيشاهنگ جهت تعيين اعتبار پرسش ةدر نتيج ،همچنين
 تحليل اطالعات با استفاده از تجزيه و دست آمد.هب 90/0ضريب آلفاي كرونباخ 

ترين موانع و نتايج حاصل نشان داد مهم انجام شد. 16 ةنسخ SPSSافزار آماري نرم
اجراي  ةكننداي از نظر بانوان شامل محيط خستهو حرفه ي آموزش فنيهابازدارنده

، عدم تناسب محتواي آموزشي با نيازهاي بانوان و نياز به وجود حداقلي از هادوره
 ةبود. نتايج حاصل از آزمون همبستگي بيانگر رابط هاتحصيالت براي ورود به دوره

ديدگاه بانوان در مورد  دار بين سن، سطح تحصيالت و تعداد فرزندان ومثبت و معني
اي بود. توجه به جذاب كردن ي سازماني آموزش فني و حرفههابرخي بازدارنده

مين امكانات رفاهي بيشتر در آن، بازنگري در محتواي آموزشي و أمحيط آموزشي، ت
ي فراگيران در تدوين آن از جمله پيشنهادهاي اين هاتوجه به نظرات و ديدگاه

 مطالعه بوده است. 
 

 اي، توسعه، استان گلستان.زنان، آموزش فني و حرفه :يكليد واژگان
 

                                                                                                                
 ت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،أ. دانشيار و عضو هي 1

Email:mahboobi47@yahoo.co.in                                                                                                                 
  .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي مقطع كارشناسي ترويج و آموزش كشاورزي ةآموختدانش.  2
 .اي گلستانكل آموزش فني و حرفه ةكارشناس ادار.  3
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 مقدمه
گذاري در ي اخير كشورهاي در حال توسعه مبين آن است كه افزايش سرمايههادهه ةتجرب

الزم را براي دستيابي به رشد اقتصادي باالتر و رفاه  ةويژه آموزش زنان، زمينهنيروي انساني ب
گذاري در آموزش زنان نه تنها شكاف سرمايهسازد. عالوه بر اين مياجتماعي بيشتر مهيا 

 ،درآمد باالتر ،توليد بيشتر ،وريبلكه موجب ارتقاي سطح بهره ،دهدجنسيتي را كاهش مي
در نيروي آنان  مشاركت بيشترو  سالمت و پيشرفت تحصيلي فرزندان سطح بهداشت، ءارتقا
ي فني هاآموزشبديل بين انواع آموزش زنان، نقش بي ). در1382زاده، خواهد شد (عمادكار 

 ةتوان از نظر دور داشت. اين نوع آموزش نقش مهمي در تشكيل سرمايمياي را نو حرفه
 ءانساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر زن مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان ايفا

به حل مشكل بيكاري اين گروه نيز كمك  كند و در عين حال با بسترسازي خود اشتغالي،مي
دهد عوامل مي). با اين حال شواهد موجود نشان 1391زاده، زاده و زينلينمايد (زينليمي

مندي برابر زنان فردي، فرهنگي، اجتماعي و سازماني زيادي وجود دارند كه مانع از بهره
 شوند. مياي ي فني و حرفههاهمپاي مردان از آموزش

) در بررسي مشكالت آموزش كاركنان نتيجه گرفت يكنواختي در اجرا، 1386ي (شكوه 
عدم توجه به تنوع، عدم پيروي از استانداردهاي مشخص و ناكافي بودن نيروي انساني از 

) در بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان مراكز 1379آموزش است. صحرائيان ( ةمشكالت عمد
الزم براي  ةقريب به اتفاق كاراموزان، نداشتن سرماياي نتيجه گرفت اكثريت حرفهو فني 

اشتغالي خود دانسته، خواهان كمك و راهنمايي اندازي حرفه را بزرگترين مانع خودراه
) در ارزشيابي 1383( باشند. پرويزيانمياي در امر كاريابي و اشتغال سازمان فني و حرفه

اي شامل ضعف ي فني و حرفههاوزشاي نتيجه گرفت مشكالت آمي فني و حرفههاآموزش
بهينه از امكانات،  ةدر خدمات پشتيباني، فقدان نيروي متصدي كارگاه در مراكز براي استفاد

روز نبودن اطالعات مربيان، عدم تطبيق تجهيزات ي موجود، بههاعدم استفاده از ظرفيت
 ةوده است. نتايج مطالعموجود با استانداردها، فقدان كتابخانه، منابع آموزشي و اينترنت ب

ي هاترين موانع مشاركت زنان در آموزش) نشان داد مهم1389زاده و همكاران (ميرك
اي مربوط به ابعاد فرهنگي چون آداب و رسوم و اعتقادات سنتي، اشتغال زنان به حرفه

سوادي و عدم رضايت همسر بوده است. سوادي يا كمي سخت، تربيت فرزندان، بيهافعاليت
ي آموزشي را هاترين علل عدم شركت زنان تعاونگر در دوره) مهم1391حبوبي و همكاران (م

و نداشتن فرصت كافي براي  ها، طوالني بودن دورههااطالع نداشتن آنان از برگزاري دوره
اند. المبرت و همكاران ي شغلي و اجتماعي متفاوت آنان دانستههاشركت در آن و مسئوليت

ي فرهنگي جامعه در مورد هااي در غنا موانع آموزش زنان را فقر و ذهنيتلعه) در مطا2012(
) فرهنگ سنتي خانواده، فقر، مخالفت 2004اند. مك دوناگ (ارزش كمتر كار زنان دانسته

ترين موانع آموزش زنان برشمرده همسر، نگهداري فرزندان و عدم اعتماد به نفس را مهم
ترين موانع آموزش زنان فرهنگي (نظير كي از اين است كه مهم) حا1995است. مطالعه اوانز (

ي زنان)، موقعيتي (اعتقاد هاي اجتماعي)، نگرشي (درك ناكافي از قابليتهاهنجارها و سنت
 ةگيري مردانبه جايگاه پايين زنان در جامعه) و سازماني (فقدان آموزشگران زن، جهت

) در آفريقا نشان داد جايگاه پايين 1987ويليامز ( ةعي آموزشي و...) است. نتايج مطالهابرنامه
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در مورد منافع اندك آموزش زنان، تبعيض و فقدان امكانات  هازن در خانواده، تصور خانواده

 ةترين موانع آموزش زنان طي مطالعآموزش زنان از موانع مهم آموزش زنان بوده است. مهم
اجتماعي درون و برون كالس، نگرش  كارائيب شامل فشارهاي ة) در منطق1990اليس (

ي منفي مربيان مرد و هاريزي علوم و فناوري، فقدان مربيان زن، نگرشمردانه در برنامه
چون فقر،  يلم) عوا1993اي بوده است. خان (ي مناسب شغلي و حرفههافقدان مشاوره

ن را از موانع مهم ازدواج زودرس، تقاضا براي كار زنان در خانه و مزرعه و نگهداري فرزندا
 آموزش زنان در جنوب آسيا برشمرده است.  

توان گفت عوامل اقتصادي، ميبندي كلي با توجه به آنچه گفته شد در يك جمع 
شمار ي آموزش زنان بههاترين موانع و بازدارندهاجتماعي و فرهنگي، فردي و سازماني عمده

ي هال كليدي شكل گرفته است كه در آموزشاؤاين تحقيق با اين س ،روند. بر اين اساسمي
كنند و اهميت دارند؟ در مييي بيشتر ايفاي نقش هااي زنان چه موانع و بازدارندهفني و حرفه

ي آموزش فني و هاال اين تحقيق با هدف شناسايي موانع و بازدارندهؤراستاي پاسخ به اين س
  را در آمده است.اج اي بانوان شهرستان گرگان در استان گلستان بهحرفه

 شناسي تحقيقروش
اي بانوان شهرستان ي آموزش فني و حرفههاشناسايي موانع و بازدارنده ،هدف از اين تحقيق

انجام شد. تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي  1391گرگان در استان گلستان بود كه در سال 
ي آموزشي مركز هادورهكننده در نفر از بانوان شركت 85و جمعيت مورد مطالعه شامل 

نفر از آنان  75تصادفي  ةاي شهرستان گرگان بودند كه به شيودو آموزش فني و حرفه ةشمار
اي بود كه روايي محتوايي آن با نامهتحقيق انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسش ةبه عنوان نمون

مرحله اصالح  اي بعد از چنداستفاده از نظرات متخصصان آموزش و كارشناسان فني و حرفه
انجام آزمون پيشاهنگ جهت تعيين اعتبار  ةدر نتيج ،دست آمد. همچنينهو بازنگري ب

تحليل اطالعات با  تجزيه و دست آمد.هب 90/0نامه، مقدار ضريب آلفاي كرونباخ پرسش
 انجام شد. 16 ةنسخ SPSSافزار آماري نرم استفاده از

 نتايج 
سال و  31ولد و ساكن شهر، داراي ميانگين سن نتايج نشان داد اكثر پاسخگويان مت

ي هادرصد). اكثر آنان كارآموزان رشته 7/54نفر معادل 41( اندتحصيالت در حد ديپلم بوده
 3/17نفر معادل 13نگاري روي چوب (درصد)؛ سوخت 3/17نفر معادل 13گياهان داروئي (

 42خانه دار بوده است ( شاندرصد) و شغل اصلي 3/17نفر معادل 13( درصد) و كيف دوزي
نفر  19به ترتيب كسب درآمد ( هااكثر آنان از شركت در دوره ةدرصد). انگيز 56نفر معادل 

درصد) بوده است. اكثر آنان متأهل  20نفر معادل 15درصد) و كسب آگاهي ( 25/ 3معادل 
همسر درصد) و شغل  7/26نفر معادل  20درصد)، داراي يك فرزند ( 7/70نفر معادل  53(

 درصد) بوده است. 3/33نفر معادل  25اكثر آنان آزاد (
اي با توجه به ي آموزش فني و حرفههاهاي پاسخگويان در مورد موانع و بازدارندهديدگاه  

كننده بودن محيط اجراي شده نشان داد خستهبندي انجاممقادير ضريب تغييرات و اولويت
شده در دوره با نيازها، نياز به لب آموزشي ارائهي آموزشي، عدم تناسب محتواي مطاهادوره
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ي آموزشي و نارضايتي از مدير و كاركنان هاداشتن حداقلي از تحصيالت براي ورود به دوره
اي ي فني و حرفههاي شركت بانوان در دورههاترين موانع و بازدارندهاي، مهمفني و حرفه

ي چون مشكالت شخصي (خانوادگي) و داشتن يهاموانع و بازدارنده ،بوده است. در عين حال
 ي فني وهابازي براي حضور در دورهي شغلي و اجتماعي، وجود پارتي و رابطههامسئوليت

ي آموزشي و نگراني از احتمال هااي، ماندن به مدت طوالني در نوبت شركت در دورهحرفه
بعد از اتمام دوره از نظر  عدم پشتيباني مناسب (اعطاي وام خوداشتغالي و ايجاد كسب و كار)

 ).1(جدول  اندكننده كمترين اهميت را داشتهبانوان شركت
 

 ايي آموزش فني و حرفههاهاي پاسخگويان در مورد موانع و بازدارندهديدگاه .1 جدول  

انحراف ميانگين هاگويه
 معيار

ضريب 
اولويت تغييرات

 1 316/0 866/3222/1 ي آموزشيهااجراي دوره ةكنندمحيط خسته
 هاشده در دورههاي ارائهعدم تناسب مطالب آموزش

 2 322/0 680/3187/1 با نياز بانوان
نياز به داشتن حداقلي از تحصيالت براي ورود به 

 3 327/0 773/3236/1 ي آموزشيهادوره
 4 337/0 933/3328/1 اينارضايتي از مدير و كاركنان فني و حرفه

ي اموزشي با هاتمر و مداوم برنامهعدم ارزيابي مس
 5 339/0 240/3100/1 هدف يافتن نقاط ضعف و قوت آنها

هاي و آموزش هابيني عدم امكان كاربرد توصيهپيش
 6 340/0 426/3165/1 يندهآي هاشده در مشاغل و فعاليتمطرح

ي برگزار هاتجربه بد و نامطلوب از شركت در دوره
 7 343/0 946/3354/1 قبلي ةشد
ه كافي مربيان براي انجام ةعدم عالقه و نداشتن انگي

 8 346/0 813/3322/1 هاي آموزشيفعاليت
 9 354/0 706/3312/1 ايعدم اعتماد كافي بانوان به مربيان فني و حرفه

 10 371/0 786/3407/1 نداشتن تجربه و مهارت كافي آموزشگري مربيان
 11 387/0 480/3349/1 ي آموزشيهاورهنامناسب بودن زمان برگزاري د

مشكالت مربوط به زمان طوالني دادن مدرك فني و 
 12 387/0 200/3241/1 ايحرفه

و  ميعدم توانايي مربيان براي ايجاد ارتباط صمي
 13 388/0 440/3338/1 دوستانه با بانوان

عدم توانايي مربي درانتقال مطالب به زبان ساده و در 
 14 389/0 586/3395/1 هااستفاده مناسب بانوان از دوره نتيجه عدم

وري آموزشگران در آعدم وجود خالقيت و ابتكارو نو
 15 393/0 226/3268/1 امر آموزش و تدريس
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انحراف ميانگين هاگويه
 معيار

ضريب 
اولويت تغييرات

 16 401/0 253/3305/1 نفس و خودباوري در بانوانعدم اعتماد به
عدم وجود تبادل اطالعات بين مربي و مهارت آموز 

 17 403/0 346/3350/1 براي يادگيري بهتر مطالب آموزشي(بانوان) 
مخالفت خانواده يا همسر و فرزندان بانوان براي 

 18 404/0 333/3349/1 ي آموزشيهاشركت آنان در دوره
ي هارساني به موقع بانوان در مورد دورهعدم اطالع

 19 409/0 733/2119/1 آموزشي  (زمان ، مكان و...)
ي هادن امكانات رفاهي مكان اجراي دورهنامناسب بو

 20 422/0 506/3483/1 آموزشي
عدم وجود امكانات مناسب براي آموزش بانوان 
 21 428/0 106/3331/1 (وسايل و مواد اوليه براي آموزش عملي در دوره)

كمبود مربي و امكانات و در نتيجه عدم امكان آموزش
 22 430/0 133/3349/1 جمعيت بانوان متقاضي ةبه هم

 ةدرنتيجه عدم وجود انگيز عدم تشويق خانواده و
 23 434/0 106/3351/1 ي آموزشيهاكافي بانوان براي شركت دردوره

 با خصوصيات مختلف  قرار گرفتن افراد
 24 441/0 360/3485/1 (سن، تجربه و... ) در يك كالس آموزشي

ي و نداشتن فرصت كافي برا هاطوالني بودن دوره
 25 444/0 280/3457/1 ي آموزشيهاشركت در دوره

 26 448/0 613/2172/1 ي آموزشيهاعدم آگاهي كافي بانوان از فوايد دوره
دوري و عدم دسترسي بانوان به مكان اجراي 

 27 471/0 680/2264/1 ي آموزشيهادوره
هايمشكالت شخصي (خانوادگي) و داشتن مسئوليت

 28 472/0 560/2210/1 شغلي و اجتماعي بانوان
ي هابازي  براي حضور در دورهوجود پارتي و رابطه

 29 490/0 906/2425/1 ايحرفه فني و
ي هاماندن به مدت طوالني در نوبت شركت در دوره

 30 551/0 333/2287/1 آموزشي
كننده احتمال عدم پشتيباني مناسب از بانوان شركت

 31 598/0 293/2373/1 هاورهدر د
 

آمده از آزمون همبستگي با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد دستنتايج به
ي آموزشي هادرصد بين سن پاسخگويان و بازدارنده 95داري با اطمينان مثبت و معني ةرابط

نامناسب بودن  )،p244/0= r , =035/0اي (چون عدم اعتماد كافي به مربيان فني و حرفه
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و نداشتن  ها)، طوالني بودن دورهp281/0= r , =015/0ي آموزشي (هازمان برگزاري دوره
) و زمان طوالني اعطاي مدرك p257/0= r , =026/0فرصت كافي براي شركت در آن (

بين تعداد فرزند  ،همچنين) وجود داشته است. p258/0= r , =025/0پايان دوره به فراگيران (
مثبت  ة)، رابطp307/0= r , =024/0ي آموزشي(هانامناسب بودن زمان برگزاري دوره ةارندو بازد

  ).2درصد وجود داشته است (جدول  95داري با اطمينان و معني
 

 نتايج آزمون همبستگي . 2جدول
متغير 
سطح  متغير وابستهمستقل

rمقدارداريمعني

244/0* 035/0 ايعدم اعتماد كافي به مربيان فني و حرفه سن
281/0* 015/0 ي آموزشيهانامناسب بودن زمان برگزاري دوره سن
257/0* 026/0و نداشتن فرصت كافي براي شركت در آن هاطوالني بودن دوره سن
258/0* 025/0 زمان طوالني اعطاي مدك پايان دوره سن

تعداد 
307/0* 024/0 ي آموزشيهانامناسب بودن زمان برگزاري دورهفرزند

 درصد 5معني داري در سطح  *                 

 گيريبحث و نتيجه
پايدار اقتصادي دارند و آموزش  ةدر توسع مياجتماع، نقش مه ةاز پيكر ميزنان به عنوان ني

اي عامل اساسي در تربيت زنان ماهر و كارآمد با هدف حضور آنان در جامعه و فني و حرفه
ي آموزش هاموانع و بازدارنده ،است. با اين حالو رفاه اجتماعي دستيابي به رشد اقتصادي 

و كمك به رشد و در نيروي كار آنان  مشاركت بيشتراي زنان عامل كاهش فني و حرفه
شناسايي موانع و  اقتصادي كشور همپاي مردان است. اين تحقيق با هدفة توسع

ان در استان گلستان به اجرا در اي بانوان شهرستان گرگي آموزش فني و حرفههابازدارنده
اي بوده ي آموزش فني و حرفههاآمد. نتايج حاصل بيانگر حضور بيشتر زنان شهري در دوره

ي آموزشي در هادليل استقرار مركز آموزشي در شهر و برخورداري زنان از فرصتهاست كه ب
كسب درآمد  ةبا انگيزي آموزشي هاكننده در دورهدار بودن اكثر زنان شركتمركز است. خانه

امروز تمايل دارند با هدف كمك به اقتصاد خانواده و در عين  ةدهد زنان در جامعمينشان 
حال استقالل مالي خود از محيط منزل خارج شده، اقدام به ايجاد كسب و كار يا مشاركت در 

دم توفيق رسد اين انگيزه در صورت عميي توليدي يا خدماتي نمايند. به نظر هافعاليت
نتايج  ،شود. عالوه بر اينميقبولي در دانشگاه، تعداد فرزندان كم و درآمد كمتر همسر تقويت 

، عدم تناسب هااجراي دوره ةكنندثير عوامل سازماني از جمله محيط خستهأحاصل بيانگر ت
 هادورهمحتواي آموزشي با نيازهاي بانوان و نياز به وجود حداقلي از تحصيالت براي ورود به 

كننده بودن اي زنان بود. خستهي آموزش فني و حرفههاترين موانع و بازدارندهعنوان مهمبه
توان به عدم وجود تسهيالتي چون سالن مطالعه، محل صرف چاي و ميمحيط اجراي دوره را 

شود ميي خاص هنري و معماري در محيط آموزشي نسبت داد كه باعث هانبود جاذبه
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يا حضور در مركز مكان مناسبي براي استراحت يا  هازماني بين كالس ةدر فاصل كارآموزان

توان ناشي از ميآرامش فكر نداشته باشند. عدم تناسب محتواي آموزشي با نيازهاي بانوان را 
ي آموزشي به صورت متمركز و بر مبناي استانداردهاي فني و هاتدوين اهداف و محتواي دوره

شده در دوره را متناسب با نيازهاي خود اي كه فراگير محتواي ارائهگونهاي دانست بهحرفه
عمدتاً به شرايط   هاكند. نياز به وجود حداقلي از تحصيالت براي ورود به دورهيمارزيابي ن

يي هاتوان به دورهميمربوط است كه از آن جمله  هاخاص براي ورود كارآموز به برخي از دوره
 ،داخلي منزل اشاره كرد كه فرد بايد داراي ديپلم مرتبط باشد و در نتيجهچون دكوراسيون 

زاده و ي ميركهابا يافته هابينند. اين يافتهميمند خود را از اين فرصت محروم افراد عالقه
)، اليس 1995)، اوانز(2004)، مك دوناگ (1391)، محبوبي و همكاران (1389همكاران (

ي مذكور در هاخود به نقش بازدارنده ةابقت دارد كه در مطالع) مط1993) و خان (1990(
 اند.   آموزش زنان اشاره كرده

يي چون هاو بازدارنده بين متغيرهاي سن و تعداد فرزنددار مثبت و معني ةوجود رابط  
ي آموزشي، هااي، نامناسب بودن زمان برگزاري دورهعدم اعتماد كافي به مربيان فني و حرفه

و نداشتن فرصت كافي براي شركت در آن و زمان طوالني اعطاي  هاي بودن دورهطوالن
دان معناست كه با افزايش سن پاسخگويان، آنان اعتماد كمتري به همدرك پايان دوره ب
ي آموزشي هااي داشته، نظر نامساعدتري در مورد زمان برگزاري دورهمربيان فني و حرفه

تري را براي ي آموزشي داشته و زمان طوالنيهادر دورهداشته، فرصت كمتري براي شركت 
توان ميرسد با افزايش سن مياند. در اين موارد به نظر اعطاي مدرك پايان دوره ارزيابي كرده
ي بيشتري كه حاصل زندگي فردي و اجتماعي آنان هاانتظار داشت زنان از تجارب و اندوخته

شده نوع تعامل با مربيان و پذيرش محتواي مطالب ارائهبرخوردار باشند و در نتيجه در  ،است
توان انتظار مي ،تر عمل نمايند. عالوه بر اينگيرانهتر به نوعي سختدر مقايسه با زنان جوان

زندگي نزد اين  ةدليل افزايش سن زنان، احتمال وجود تعداد فرزندان بيشتر و مشغلهداشت ب
ي آموزشي، اين گروه هاانعطاف در زمان برگزاري دوره گروه بيشتر باشد و با توجه به عدم

را نامناسب و عدم فرصت كافي براي شركت در آن را به عنوان يك  هازمان برگزاري دوره
هاي رسد گروهميبه نظر  ،مانع ذكر نمايند. در مورد زمان طوالني اعطاي مدرك پايان دوره

احتمال تعداد فرزند بيشتر و نياز به كسب  دليل شرايط زندگي خود از جملههتر بزنان مسن
تر مدرك پايان دوره را مندند هرچه سريعدرآمد بيشتر براي پاسخ به نيازهاي خانواده عالقه

مند دريافت نموده و از مزاياي آن چون دريافت وام، بيمه و ايجاد كسب و كار مستقل بهره
)، 1389زاده و همكاران ()، ميرك1391(ي محبوبي و همكاران هابا يافته هاشوند. اين يافته

 ) مطابقت دارد. 1993) و خان (2004مك دوناگ (
 ي تحقيق پيشنهادهاي زير قابل ارائه است:هابا توجه به يافته

كننده بودن محيط اجراي آموزش، توصيه . با توجه به نظر پاسخگويان در مورد خسته1
ن امكانات رفاهي بيشتر در آن اقدام الزم ميأجذاب كردن محيط آموزش و تبه شود نسبت مي

ايجاد فضاي سبز و توجه به معماري منظر، ايجاد رستوران و  ،صورت پذيرد. در اين مورد
ي آموزشي و نمايشگاه توليدات كارآموزان در محيط آموزش هامين مواد اوليه دورهأفروشگاه ت

 تواند مدنظر قرار گيرد.  مي
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االمكان با توجه به نظرات و حتي هاواي آموزشي دوره. نسبت به بازنگري در محت2
از طريق بازنگري در سرفصل و  ،ي فراگيران اقدام الزم صورت پذيرد. در عين حالهاديدگاه

 مد نظر قرار گيرد.  هاي آموزشي خاص زنان، امكان كاهش طول دورههااستاندارد دوره
مد نظر قرار گيرد  هاه دوره. انعطاف بيشتري در پذيرش متقاضيان براي ورود ب3

يي چون مدرك تحصيلي مرتبط، عاليق، استعدادها، تجارب و هااي كه عالوه بر مالكگونهبه
 ي عملي آنان مد نظر قرار گيرد.هامهارت
. با انتخاب مربيان با تجربه و كارآزموده و آشنا به اصول آموزش بزرگساالن و توجه به 4

 ي ايجاد اعتماد بين فراگيران و مربيان فراهم آيد.ها، زمينههاي فراگيرانتجارب و ديدگاه
بررسي الزم در مورد امكان همكاري يا  ،اي شهرستان. از سوي مديريت فني و حرفه5

ي كودك جوار آموزشگاهي براي نگهداري فرزندان خردسال زنان كارآموز هااستقرار مهد
 انجام گيرد.  

م با أاي از شهر كه دسترسي به آن توي بانوان در نقطه. با توجه به استقرار مركز آموزش6
مند شهري و روستايي است، موضوع تجديد نظر در مورد مشكالتي براي متقاضيان عالقه

اي فراهم هايي چون شهرداري زمينهمكان استقرار مد نظر قرار گيرد يا با هماهنگي دستگاه
 كسي به متقاضيان ارائه شود.  تا ةيا خطوط ويژ ميآيد تا خدمات حمل و نقل عمو

 منابع
اي از طريـق  ). شناسايي وضعيت موجـود نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه     1382( ع. پرويزيان، م

اي اسـتان  كل فنـي و حرفـه   ةالگو جهت بهبود نظام آموزشي موجود، ادار ةارائ ارزشيابي و
 .21-1 ةصفح .مركزي

. آموختگـان مهـارت  يورو بهـره  يني،كارآفريزآمومهارت). 1391زاده، ا (زاده، ل و زينليزينلي
بنيان. صفحه شده به كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانشهئارا ةمقال

1-15. 
اقتصـادي بنـدر    ة). بررسي مشكالت آموزش كاركنان در سطح منطقه ويـژ 1386شكوهي، ع (

ي بــر خــط در  . قابــل بازيــاب 14-1ةامــام خمينــي، پيشــنهادها و راهكارهــا، صــفح    
www.bikport.pmo.ir/filedownload-fa 

اي و حرفـه  يفنـ  ياشتغال كـارآموزان مراكـز آموزشـ    تيوضع يبررس). 1379صحراييان، ن (
، رانيـ ا يصـنعت  و مـي ي علهاسازمان پژوهش. 1377 -1376 هاياستان مركزي در سال

 .12-1ةاراك. صفح ةپژوهشكد
، 3سـال   1 ة، پژوهش زنـان، دور گذاري در آموزش زناناهميت سرمايه. )1382عماد زاده، م (

 .140 – 115 ة، صفح7 ةشمار
ي عـدم شـركت   هـا ). بررسي علت1391محبوبي، م.ر؛ مقصودلو نژاد، س و اسماعيلي اول، م (

پژوهش مديريت آموزش كشاورزي.  ةنامي آموزشي. فصلهازنان تعاونگر روستايي در دوره
-76ةچهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعـي ايـران. صـفح    ةويژ
81. 
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 ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي مشكالت و موانع
 1شريفي اصغر
 2اسالميه فاطمه

 چكيده
 ةبازدارند فرهنگي مشكالت و موانع شناسايي منظوربه حاضر پژوهش
 گردآوري ةشيو نظر از تحقيق روش است. شده انجام ايراني زنان اشتغال

 ةجامع است. ودهب كاربردي ،هدف نظر از و (پيمايشي) توصيفي اطالعات
 شهر پرورش و آموزش ةادار در شاغل زن كاركنان ةكلي را پژوهش آماري
 فرمول با مطابق نمونه حجم اند.داده تشكيل نفر 726 تعداد به تهران

 گيرينمونه روش از استفاده با تعداد اين و گرديد برآورد نفر 251 كوكران
 ها،داده گردآوري بزارا ند.شد انتخاب آماري ةجامع بين از ساده تصادفي
 هايداده است. بوده 80/0 آلفاي ضريب با ساختهمحقق ةنامپرسش

 طريق از عاملي تحليل و بارتلت كومو، هايآزمون كمك به شده گردآوري
 نتايج است. گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS آماري افزارنرم

 جنسيتي نگاه رانه،مردساال و اقتدارگرا فرهنگ كه داد نشان آمده دستهب
 مشكالت و موانع جمله از زنان ذاتي هايخصيصه به نادرست توجه و

 د.نباشمي ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي
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 مقدمه
 پيشرفته، كشورهاي در اجتماعي و اقتصادي ةتوسع و رشد هايشاخص ترينمهم از يكي

 جوامع اجتماعي اهداف رساندن ثمر به جهت در همگاني تالشي امر اين است. زنان اشتغال
 فرآيند اين سمت به توسعه حال در كشورهاي در و اندرسيده مسئله اين به كه است صنعتي

 در زنان مشاركت كه ايجامعه در حقيقت، در ).1383 (سفيري، هستند حركت حال در
 زيرا بود؛ خواهد بيشتر نيز اجتماعي رفاه باشد، بيشتر ادياقتص هايفعاليت و اشتغال ةزمين

 سبب نتيجه در و سرانه درآمد افزايش توليد، سطح افزايش موجب كار، بازار در زنان مشاركت
 هايفرصت به نابرابر و محدود دسترسي ،برعكس شود.مي جامعه كل اجتماعي رفاه افزايش
 ترينعمده از خود ،شودمي پديدار كاريكم و بيكاري صورت به كه اشتغال و درآمد كسب

 قرارداد نظر مد را جنس دو هر بايد نابرابري و بيكاري فقر، بردن بين از براي و است فقر علل
 ).1389 (عليزاده،

 انجام خانواده در قدرت ساختار بر زنان اشتغال ثيرأت بررسي منظوربه كه پژوهشي در
 به مرد و زن دسترسي ميزان كه است بوده آن از حاكي آمده دستهب نتايج است، شده

 افزايش خانواده در را آنها از يك هر نفع به اقتدار تواندمي تحصيالت و درآمد همچون منابعي
 مرد نفع به اقتدار تا شودمي موجب زنان در گرايانهجنس ايدئولوژي به اعتقاد افزايش دهد.

 به اقتدار تواندمي خانواده مخارج مينأت در زنان مشاركت ،همچنين يابد. افزايش خانواده در
 ديگر هايبررسي و مطالعات ).1390 ،سعيدي و توسلي( دهد افزايش خانواده در را زن نفع

 ميزان بر مستقيمي ثيرأت جامعه، يك در رايج فرهنگي باورهاي و هاارزش كه است داده نشان
 در مرد و زن جنس براي فرهنگ هر كه نقشي ).1389 (عليزاده، است داشته زنان اشتغال
 .كندمي تقويت نقش اجراي در را او باوريخود اجتماعي، ثيرأت دليل به كند،مي تعيين جامعه

 رسوبات از كه جامعه، سوي از جنسيتي جديد هاينقش اجتماعي ييدأت عدم است پرواضح
 و كندمي تضعيف را جنس آن خودباوري شود،مي ناشي حاكم سنتي هايديدگاه و فرهنگي

 آنها كردن بالفعل مانع يا و اندازدمي تعويق به يشهاتوانايي كردن بالفعل در را وي نقش
 است الؤس اين به پاسخ پي در حاضر تحقيق امر، اين به توجه با ).1385 (مهدوي، شودمي
  كدامند؟ ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي مشكالت و موانع كه

 شناسيروش
 ةجامع است. (پيمايشي) توصيفي آن، انجام روش و كاربردي هدف، لحاظ به يقتحق اين

 نفر 726 تعداد به تهران شهر پرورش و آموزش ةادار در شاغل زن كاركنان ةكلي را آن آماري
 با تعداد اين و گرديد برآورد نفر 251 كوكران فرمول با مطابق نمونه حجم اند.داده تشكيل
 گردآوري ابزار ند.شد انتخاب آماري ةجامع بين از ساده تصادفي گيرينمونه روش از استفاده

 به شده گردآوري هايداده است. بوده 80/0 آلفاي ضريب با ساختهمحقق ةنامپرسش ها،داده
 و تجزيه مورد SPSS آماري افزارنرم طريق از عاملي تحليل و بارتلت كومو، هايآزمون كمك
 است. گرفته قرار تحليل
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 هاهيافت
 كدامند؟ ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي مشكالت و موانع تحقيق: الؤس

 بارتلت آزمون از ابتدا عاملي، تحليل روش از استفاده براي هاداده بودن مناسب بررسي جهت
 از است. شده استفاده دهند)مي هاداده شدن عاملي توان مورد در اطالعاتي (كه KMO و

 بودن عاملي توانايي براي قبول قابل مقياسي عنوان به 6/0 از باالتر KMO مقدار كه آنجايي
 نشان 73/0 با برابر را مقدار اين نيز 1 ةشمار جدول هايداده است، پذيرش قابل هاداده
 عاملي تحليل اجراي براي هاداده كه دهدمي نشان نيز بارتلت آزمون معناداري سطح دهد؛مي

 باشند.مي مناسب
 كومو و بارتلت آزمون .1 جدول

KMO .73 

بارتلت
Chi Square696.75

df 109 
Sig .000 

 
 از تن 251 هايپاسخ روي بر عاملي تحليل از حاصل نتايج ،2 ةشمار جدول به توجه با

 و موانع عنوان به را عامل سه تهران، شهر پرورش و آموزش ةادار در شاغل زن كاركنان
 دهد.مي نشان ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي مشكالت

 
 هاعامل ةاولي ةمجموع استخراج .2 جدول

مل
عوا

 

 از بعد ويژه مقادير ويژه مقادير
 هالفهؤم استخراج

 چرخش از بعد ويژه مقادير
 واريماكس

 درصدجمع
 واريانس

 درصد
 درصدجمع تراكمي

 واريانس
 درصد
 درصدجمع تراكمي

 واريانس
 درصد
 تراكمي

14 26.8 26.8 4 26.8 26.8 3.8 25.9 25.9 
23.2 21.8 48.7 3.2 21.8 48.7 3 20.1 46 
31.2 8.4 57.2 1.2 8.4 57.2 1.6 11.1 57.2 

 
 نامهپرسش گويه 19 بين از است، شده داده نشان 3 ةشمار جدول در كه طورهمان

 ةبازدارند نگيفره مشكالت و موانع عنوانبه عامل سه و است مانده باقي گويه 12 ،تحقيق
 است. بوده درصد 2/57 عوامل اين اثرات ميزان كه اندشده شناسايي ايراني زنان اشتغال

 38( جنسيتي نگاه درصد)، 47( مردساالرانه و اقتدارگرا فرهنگ در ميزان اين كهطوريهب
  است. كرده پيدا نمود درصد) 15( زنان ذاتي هايخصيصه به نادرست توجه و درصد)
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 چرخش از پس ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي مشكالت و موانع عاملي بارهاي .3 جدول

 آنها از يك هر سهم و هاعامل
كل از %

هاعامل
 واريانس %

 شدهتبيين
 مقدار
ويژه  بار گويه

عاملي  عامل

47 26.8 26.8 

 حركت موتور و اصلي عامل مرد
437. است. اجتماع

 اقتدارگرا فرهنگ
 مردساالرانه و

 بيان و انتخاب حق مرد فقط
309. .دارد را خود هايخواسته

413. است. دوم جنس زن،
507. است. محدود زن هايتوانايي

است. كافي زندگي براي مرد درآمد .215

38 21.8 48.7 

 بزند مرد را اول حرف بايد خانه در
511. بگيرد. او نيز را آخر تصميم و

 جنسيتي نگاه

 و جسماني ضعف ةواسطهب زنان
 شيردهي، و داريبچه چون اعمالي

 خانه از بيرون كار براي كارايي فاقد
 هستند.

.403

 مشترك، كاري محيط يك در
دارد. كارايي زن از بيش مرد معموالً .379

 نظر از زنان معلومات و آگاهي
567. است. پايين تخصصي و ايحرفه

15 8.4 57.2 

 گفتگو، به زنان حد از بيش ةعالق
 كار درست انجام از را آنها

 دارد.بازمي
.528

 به نادرست توجه
ذاتي هايخصيصه

 زنان

 كار محيط مناسب زنان، ةچهر
427. نيست. مردانه

 گرفتن از مانع زنان، قلبي فتأر
-مي كارشان در درست تصميمات

 شود.
.418

 جمع -- 2/57 100

 گيرينتيجه و بحث
 پرداخته ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي مشكالت و موانع شناسايي به حاضر پژوهش

 بررسي به مربوط نتايج گرفته، صورت هايتحليل و آمده دستبه هايداده به توجه با است.
 به ادرستن توجه و جنسيتي نگاه مردساالرانه، و اقتدارگرا فرهنگ كه داد نشان پژوهش الؤس

 ايراني زنان اشتغال ةبازدارند فرهنگي مشكالت و موانع جمله از ،زنان ذاتي هايخصيصه
 هستند.
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 مردان كه دارد وجود عقيده اين و گيردمي شكل وظايف و حقوق قالب در فرهنگي موانع
 توانمندتر تفكرات، و روحيات استعدادها، ةزمين در چه و جسمي هايزمينه در چه زنان، از
 نظر در او براي مادري خاص وظايف تنها كه است موجودي مثل زن هاخانواده در ستند.ه

 و وظايف تفكيك اساس بر هم اجتماعي نظام كل در اساس، اين بر است. شده گرفته
 اهميت از فرزندان كردن اجتماعي مبناي و خانوادگي نظام حفظ در زن نقش شدن، تخصصي
-مي اثر خانوادگي مناسبات بر زنان، فعاليت ما، ةجامع فرهنگ در است. برخوردار بسياري
 مورد در را والدين اضطراب خانواده، مادر و زنان وقتتمام استخدام. 1 اساس: اين بر گذارد.

 استخدام. 2 گذارد.مي منفي ثيرأت زناشويي روابط در بنابراين، دهد.مي افزايش كودكان رفاه
 و شوهران اينكه ولو دارد،مي باز خانه به مربوط هايكار انجام از را آنها زنان وقتتمام

 مربوط خانه كار اصلي بخش چون بگيرند؛ عهده بر را خانه مسئوليت از مقداري فرزندانشان
 خاطر ثرأت موجب و گذاردمي برجاي منفي تاثير آنها روابط در امر اين است، زنان خود به

 مشكل رفع براي كه هاييسياست ساير و هامهدكودك روزافزون افزايش. 3 شود.مي زنان
 هاياضطراب ساير و نگراني جسمي، خستگي ميزان از هرگز شود،مي گرفته كارهب شاغل زنان

 كاهد.نمي كار محيط در احساسي و رواني
 در اشتغال نقش به نسبت همسري و مادري نقش ما ةجامع در ها،ويژگي اين اساس بر

 به نسبت كودكي اوان همان از زنان شدن اجتماعي به تيح و دارد قرار اهميت اول ةدرج
 تحصيالت، نظر از زنان ترقي و رشد عدم موجب روندي چنين شود.مي توجه كمتر مردان

 و خانه كارهاي انجام با همراه پدري، خانة در هاانگيزه اين فقدان شود.مي و... شخصيت
 شوهر تسلط و داريخانه و مادري ،همسري وظايف دليلهب همسر، خانه در و زودرس ازدواج
 يابد.مي تداوم
 زن جنس به را تحقيرآميز هاينگرش دختران، اجتماعي تربيت در بايد ديگر، بعد از

 هايقالب كرد. حذف و كمرنگ زنان ارزش به نسبت جوامع، در را تعصبات و داد كاهش
 داد تغيير بايد ،كندمي هجامع در مردان قدرت بر جانبهيك كيدأت كه را سنتي ذهني و فكري

 چنين تقويت و ايجاد در آموزش داد. سوق »ضعيف جنس« حذف سمت به را جامعه و
 دگرگوني و تغيير جهت در بايد آموزش اين دارد. ايعمده سهم فرهنگي و ذهني هايقالب

 در زنان اشتغال از مثبت سيماية ارائ و زنان نقش سنتي هايقالب حذف و ذهني ايستارهاي
 زندگي و كار بازار خانواده، در زنان مشاركت از مثبت تصويري ةارائ سوي به و باشد امعهج

 بيشتر كودك با و هستند مربيان اولين كه والدين بين در بايد مسئله اين يابد. سوق اجتماعي
 تواندمي سزاييهب نقش نگرشي چنين گيريشكل در مدرسه حتي شود؛ تقويت دارند، سروكار
 و اقتصادي مشاركت و برد بين از جامعه در را جنسيت تبعيض گذشته روند بايد د.باش داشته

 سازيزمينه به منوط امر اين داد. افزايش است، پايين جامعه در كه را، زنان اجتماعي
 در خانواده ةتوسع به بتوان تا است خصوصي و دولتي نهادهاي تمام اجتماعي و فرهنگي

 ).1387 (شربتيان، كرد مكك زنان اشتغال طريق از جامعه
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 منابع 

 مسائل همايش دومين مقاالت مجموعه ايران. در زنان اشتغال وضعيت ).1380( ج سخاوت،
 .76-78 ةصفح ،5 ةشمار ايران. اجتماعي

 همـايش  اولـين  مقـاالت  مجموعـه  زنان. اشتغال نامهب اجتماعي مسائل ).1383( خ سفيري،
 طباطبايي. عالمه نشگاهدا ايران. شناسيجامعه مسائل طرح ملي

 ةشمار ،7 سال نور. پيك .زنان اشتغال اجتماعي موانع و ابعاد بررسي ).1387( م.ح شربتيان،
 .85-95 ةصفح ،3

 شـهر  هـاي خـانواده  در قـدرت  سـاختار  بر زنان اشتغال ثيرأت ).1390( و ،سعيدي ؛ا ،توسلي
 .133-149 ةصفح ،9 ةشمار ،3 سال .زنان) (پژوهش سياست و توسعه در زن .ايوانكي
 ةصـفح  ،5 ةشـمار  ،2 سـال  فرهنگ. و زن توسعه. در زنان اشتغال نقش ).1390( م عليزاده،

59-49. 
 ةروزنامـ  .دولتي هايبخش در زنان اشتغال مشكالت و موانع بررسي ).1385( م.ص مهدوي،

 .8 ةصفح ،278 ةشمار سرمايه.
 
 



 
 

  خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت
 خوداشتغالي براي روستايي

 اصغر شريفي1
 فاطمه اسالميه2

 چكيده
 خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت شناسايي منظوربه حاضر پژوهش

 گردآوري ةشيو نظر از تحقيق روش است. شده انجام خوداشتغالي براي روستايي
 آماري ةجامع است. بوده كاربردي ،هدف نظر از و )پيمايشي( توصيفي اطالعات
ة شيو به كه شهريار اطراف روستاهاي خانوار سرپرست زنان از نفر 107 را پژوهش

 از هاداده آوريجمع براي اند.داده تشكيل اند،شده انتخاب هدفمند گيرينمونه
 بعد پنج رد ايدرجهسه مقياس در ساختهمحققة نامپرسش و اكتشافي هايمصاحبه

 و اقتصادي هايمهارت كار، به نگرش كارآفريني، هايمهارت شغلي، دانش
 پايايي و محتوايي و صوري لحاظاز  آن روايي كه است شده استفاده فني هايمهارت

 كل براي ضريب اين. گرفت قرار بررسي مورد كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با آن
 ناپارامتريك هايآزمون كمك به شدهگردآوري هايداده است. بوده 87/0 پرسشنامه

 قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS آماري افزارنرم طريق از فريدمن ايرتبه و دوخي
 براي هامهارت از دسته پنج هر كه داد نشان آمده دستهب نتايج و گرفته

 متفاوت زنان تحصيالت ميزان برحسب آن بنديرتبه ولي بوده الزم خوداشتغالي
  ست.ا

 
 خوداشتغالي. آموزي،مهارت خانواده، سرپرست زنان، :يكليد واژگان
 

                                                                                                                
 Email: drasharifi@gmail.com                ن، استاديار و مدير گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد روده. 1
                                                     Email:feslamieh@hotmail.com، زاد اسالمي واحد رودهنآمدرس دانشگاه . 2
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 مقدمه
 عنوان به هادولت كه است آن به وابسته انساني منابع ةتوسع آن تبع به و جوامع پايدار ةتوسع

 الزم فضاي ايجاد و مناسب بسترسازي ضمن بتوانند اجتماعي و اقتصادي عامل قدرتمندترين
 و زن از اعم اقتصادي فعال جمعيت كل توان از انساني استعدادهاي اييشكوف و رشد جهت

 كنوني جهان در جمعيت تركيب ).1385 (صابر، نمايند اثربخش را توان آن و جسته بهره مرد
 استعداد به توجه لحاظ اين به دهند.مي تشكيل زنان را آن از نيمي كه است آن ةدهندنشان

 .دارد ضرورت كار نيروي عنوانبه كشورها اجتماعي و اقتصادي ةچرخ در زنان نقش و
 بدون كه زناني هستيم. مواجه خانوار سرپرست زنان عنوان تحت زناني با ،جامعه در
 ةادار مسئوليت و دارند عهده بر را خانوار سرپرستي بزرگسال، يك حمايت يا و منظم حضور

 (سازمان گيرندمي عهده بر را آن اجتماعي و حياتي ةعمد هاينقش و خانواده اقتصادي
 عمده گروه چند به زن سرپرست داراي خانوارهاي بندي،دسته يك در ).1379 بهزيستي،

  اند:شده تقسيم
 دليلهب زنان و ندارد حضور دائمي طورهب مرد آنها، در كه هستند خانوارهايي اول: گروه. 1
 و كنندمي زندگي تنهايي به و كردهن ازدواج كه دختراني يا اندشده بيوه طالق، يا همسر فوت

  شوند.مي دارعهده را خانواده سرپرستي
 همچون داليليهب و موقت طورهب مرد كه شوندمي شامل را خانوارهايي دوم: گروه. 2

 مجبور زن و است غايب و... بودن سرباز بودن، زنداني يا متواري بودن، مفقوداالثر مهاجرت،
  بپردازد. فرزندانشان احياناً و ودخ زندگي معاشة تهي به است

 كار از بيكاري؛ دليلهب اما دارد؛ حضور آنها در مرد كه هستند خانوارهايي سوم: گروه. 3
 به رسيدگي مسئوليت عمالً زن، و ندارد خانواده معاش امرار در نقشي و... اعتياد افتادگي،

  ).1997 1ت،(چان گرددمي دارعهده را فرزندانشان احياناً و خود زندگي
 است ديدگاه اين بر مبتني، خانوار سرپرست زنان پذيريآسيب يا فقر شدن زنانه ةنظري

 روزهروزب بلكه يافته، گسترش جهان كشورهاي ةهم در تنها نه سرپرست زن خانوارهاي كه
 از بسياري در شود.مي افزوده گيرند،مي قرار درآمدكم جمعيت در كه افرادي تعداد بر هم

 در ويژهبه آنها شدن فقير فرآيند خانوار، سرپرست زنان به دولتي هايكمك رغمهب ها،كشور
  ).2006 2ساني، ؛1997 (چانت، دارد ادامه همچنان روستايي نواحي

 خانوار، سرپرست زنان ميان در كه است آن بيانگر زمينه اين در شده،انجام مطالعات
 نگاهي ).1387 همكاران، و (جوان است شهري زنان از بدتر روستايي زنان اقتصادي وضعيت

 خوداشتغالي براي هاييمهارت نداشتن از آنها بيشتر كه دهدمي نشان زنانة اينگون زندگي به
 است داشته اذعان خود تحقيق نتايج بيان در نيز )1384( قوامي طوريكههب هستند. رنج در
 نتيجه، در و كافي هايآگاهي و تتحصيال مهارت، نداشتن دليلهب خانوار، سرپرست زنان كه

 مشكالت، با خانوار اقتصاد مينأت براي و برخوردارند اندك درآمدي از مناسب، شغل نداشتن
  شوند.مي روهروب بسيار كاركردي و شخصيتي تضادهاي و روحي فشارهاي

                                                                                                                
1. Chant 
2. Sanni 
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 برگزاري كه است داده نشان )1382( محمديدوست تحقيق از آمده دستهب نتايج
 ايجاد در امدادة كميت سوي از ايحرفه و فني هايآموزشة ارائ و توليدي و آموزشي هايدوره

 1اليس است. بوده ثرؤم خانوار سرپرست زنان براي مناسب شغلي هايفرصت تقويت و

 نقش به »روستايي معيشت سازيمتنوع و خانوار راهبردهاي« عنوان با تحقيقي در )1998(
 عناوين تحت را اثرگذار عوامل .است پرداخته كشاورزي اتتوليد در خانوار سرپرست زنان

 توسعه، هايپروژه اجراي مختلف مراحل در مشاركت افزايش مادي، و انساني منابع افزايش
 با است. نموده برآورد گيريتصميم فرآيندهاي بر كنترل افزايش و اقتصادي آگاهي افزايش

 از: ارتندعب حاضر پژوهش االتؤس شده، ذكر مطالب به توجه
 كدامند؟ خوداشتغالي براي روستايي خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت. 1
 بر خوداشتغالي جهت روستايي خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت بنديرتبه. 2
 است؟ چگونه آنان تحصيالت ميزان حسب

 تحقيق روش
 ةجامع است. (پيمايشي) يفيتوص آن، انجام روش و كاربردي هدف، لحاظ به تحقيق اين

ة شيو به كه شهريار اطراف روستاهاي خانوار سرپرست زنان از نفر 107 را آن آماري
 هايمصاحبه از هاداده گردآوري براي اند.داده تشكيل اند،شده انتخاب هدفمند گيرينمونه

 شده تفادهاس زياد) متوسط، (كم، ايدرجهسه مقياس در ساختهمحققة نامپرسش و اكتشافي
 كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با آن پايايي و محتوايي و صوري لحاظاز  آن روايي كه است
 هايداده است. بوده 87/0 پرسشنامه كل براي ضريب اين كه گرفت قرار بررسي مورد

 افزارنرم طريق از فريدمن ايرتبه و دوخي ناپارامتريك هايآزمون كمك به شده گردآوري
 است. گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS آماري

 هايافته
 خوداشتغالي براي روستايي خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت :1 الؤس �

 كدامند؟
 ،58/25 ،64/31( شدهمحاسبه دوهايخي است، شده داده نشان 1 جدول در كه طورهمان

 بحراني دوخي از 05/0 داريمعنا سطح در و )2( آزادي ةدرج با )71/20 ،21/27 ،73/17
 بين تفاوت وجود عدم بر مبني صفر فرض ،بنابراين باشند؛مي بزرگتر )99/5( جدول
 شغلي، دانش گفت توانمي و شودمي رد انتظار مورد هايفراواني و شده مشاهده هايفراواني
 جمله از فني هايمهارت و اقتصادي هايمهارت كار،به نگرش كارآفريني، هايمهارت
 باشند.مي خوداشتغالي جهت روستايي خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت
 
 

                                                                                                                
1. Ellis 
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 تحقيق اول الؤس به مربوط 2X آزمون نتايج :1 جدول

 2X dfSigباقيمانده FO FE طبقات مهارت

 شغلي دانش
 15.7-35.7 20 كم

31.642 .000
 11.7-35.7 24متوسط

 35.727.3 63 زياد
  107مجموع

كارآفريني هايمهارت
 15.7-35.7 20 كم

25.582 .000
 8.7-35.7 27متوسط

 35.724.3 60 زياد
  107مجموع

 كار به نگرش

 15.7-35.7 20 كم

17.732 .000
 3.7-35.7 32متوسط

 35.719.3 55 زياد
  107مجموع

 اقتصادي هايمهارت

 35.71.3 37 كم

27.212 .000
 22.7-35.7 13متوسط

 35.721.3 57 زياد
  107مجموع

 فني هايمهارت

 35.73.3 39 كم

20.712 .000
 20.7-35.7 15متوسط

 35.717.3 53 زياد
  107مجموع

 
 جهت روستايي ارخانو سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت بنديرتبه :2الؤس �

 است؟ چگونه آنان تحصيالت ميزان برحسب خوداشتغالي
 نموده مشخص )2(جدول هامهارت از يك هر بنديرتبه جهت فريدمن آزمون از حاصل نتايج
 خوداشتغالي جهت روستايي خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت بنديرتبه كه است

 سواد، فاقد خانوار سرپرست زنان كهطوريهب است. متفاوت زنان، تحصيالت ميزان برحسب
 نييكارآفر هايمهارت ،36/3 ميانگين با كار به نگرش ترتيب به را خود نياز مورد هايمهارت

 و 84/2 ميانگين با فني هايمهارت ،98/2 ميانگين با شغلي دانش ،34/3 ميانگين با
 ديپلمه، خانوار سرپرست نانز و اندنموده عنوان 48/2 ميانگين با اقتصادي هايمهارت
 و كارآفريني هايمهارت ،24/3 ميانگين با شغلي دانش ترتيب به را خود نياز مورد هايمهارت

 81/2 ميانگين با فني هايمهارت و 87/2 ميانگين با كار به نگرش ،3 ميانگين با اقتصادي
 اند.نموده عنوان
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 روستايي خانوار سرپرست زنان نياز مورد هايمهارت بنديرتبه جهت فريدمن آزمون .2 جدول
 تحصيالت ميزان برحسب خوداشتغالي جهت

ةآمار
 لفهؤم

 ديپلمه خانوار سرپرست زنان سواد فاقد خانوار سرپرست زنان
 رتبه

 NChi ميانگين
Square dfSig

 رتبه
 NChi ميانگين

Square dfSig

 2.98 شغلي دانش

2810.49 4.033

3.24 

795.96 4.010

 هايمهارت
 3 3.34 كارآفريني

 2.87 3.36 كار به نگرش
 هايمهارت

 3 2.48 اقتصادي

 2.81 2.84فني هايمهارت

 گيرينتيجه و بحث
 شغلي، (دانش مهارت دسته پنج شهريار، اطراف روستاهاي در شده انجام تحقيق در

 زنان كه فني) هايمهارت و اقتصادي هايمهارت كار،به نگرش كارآفريني، هايمهارت
 يافته از حاصل نتايج شد. شناسايي دارند، نياز خوداشتغالي براي روستايي خانوار سرپرست

 دوست )،1384( قوامي )،1386( ويسي و تبارنازك توسط شدهانجام تحقيقات نتايج با ،فوق
 دست مشابهي نتايج به خود هايپژوهش در يك هر كه )1998( اليس و )1382( محمدي
 گيرد.مي قرار حمايت مورد و داشته همخواني يافتند،
 نيازمند روستايي زنان ويژههب زنان بين در شدهذكر هايمهارت نمودن نهادينه و ايجاد جهت

 :گرددمي پيشنهاد اساس، اين بر هستيم. فوق ةزمين در آنها بيشتر چه هر آموزش
 هايمهارت و شده برگزار روستاها سطح در رايگان طورهب آموزيحرفه هايدوره  �

 شود. داده آموزش زنان به خوداشتغالي
 كه فوايدي و خود نمودن بيمه اهميت و ضرورت به را روستايي خانوار سرپرست زنان �

 از و نموده تشويق دارد، كهولت دوران در آنها خانوادگي و شغلي زندگي در امر اين
 ةهزين ماهيانه زنان، اينگونه كه ببينند تدارك ايبرنامه امر، مسئوالن ديگر، طرف

 نمايند. پرداخت شانسرپرستي تحت افراد و خود نمودن بيمه جهت كمتري
 در و بهرهكم هاييوام با روستايي زنان توسط شغل ايجاد جهت بانكي، تسهيالت �

 شود. ديده تدارك بلندمدت اقساط
 سبب مولد، و كارآفرين افرادي عنوان به آنها اليخوداشتغ كه كنيم يادآوري زنان به �

  بود. خواهد كشور ةتوسع موتورهاي بيشتر چه هر چرخش
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  ثير آن درأنقش  فرهنگ كار آفريني  و ت
 اشتغال زنان در كشور

 منيره كتابچي1 

 چكيده
هاست توجه باشد كه سالمورد بحث جهان امروز مي ةترين مقولاساسي شتغال زنانا

در  فريني محقق نخواهد شد.آجز كاركشورهاي در حال رشد را به خود جلب كرده و 
اشتغال  فريني در كشور،آسازي كاركه با فرهنگ اسنادي و كيفي سعي شدهة اين مقال

اجتماع ة تر شده و اينكه آيا مشاركت دادن زنان در عرصزنان در سطح كشور گسترده
اي از مشكل آنها و رفع پارهة ي خالقانهافريني و بالفعل شدن ايدهآعاملي براي كار

با تحليل و بررسي توصيفي ة در اين مقال افزايي خواهد شد؟طريق مهارت ازبيكاري 
آيا  االت پاسخ دهيم كهؤخواهيم به اين سمي ،كتب مستند اي از مقاالت وپيشينه

آيا زنان با و جود نقش مادري و همسري  فريني با هم ارتباطي دارند؟آجنسيت و كار
افزايي خود و ديگر اعضاي خانواده كمك توانند به خوداشتغالي و مهارتدر منزل مي

 ةهدف از ارائ سازي و تحقق اين امر مهم چيست؟الزم جهت نهادينه هايبستر كنند؟
آن است كه نقش  ،اي عالوه بر موارد مذكوراين مقاله با رويكردي توصيفي و كتابخانه

تر كسب و كارهاي خانگي و خارج از محيط خانواده را پررنگ ثر زنان درؤحياتي و م
عث حركت به اين سو شده را شناسايي طور موانع و مشكالتي كه باجلوه داده و همين

ة توسع برايهاي عمده براي زنان كارافرين در كشور و اقدامات الزم محدوديت و
 ةفريني در اشتغال زنان ايراني را مورد تحقيق و تفحص قرار داده و در صدد ارائآكار

 كشور باة تا بتوان گامي در جهت رشد و توسع استسازنده  پيشنهادات كاربردي و
 فريني باالخص در قشر زنان ايراني گرديم.آسازي كاررهنگف

 
 زنان، توسعه، اشتغال. كارآفريني، :يكليد واژگان

 
 

                                                                                                                
                                            Email:ketabchimonireh@yahoo.comنور، علمي مديريت دولتي دانشگاه پيام . عضو1
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 مقدمه
رو ههاي اجتماعي و اقتصادي روبهاي اجتماعي با تبعيضدر بسياري از جوامع، برخي از گروه

ر و دستيابي به حداكثر هستند كه همين امـــر، آنها را از دسترسي درست و دقيق به بازار كا
هــا شامل زنان، كارگران كهنسال و كارگران بسيار سازد. اين گــــروهتوان بالقوه محروم مي

هاي مذهبي، هاي غيربومي و اقليتگروه اي،هاي قومي و قبيلهجوان، افرادي با تفاوت
ت آنها در سطح اند، كارگراني كه مهارهمچنين افرادي كه در مدت زمان طوالني بيكار بوده

هايي كه عليه زنان و در اين ميان تبعيض) 1379. (كرمي نوري، باشندپائيني است و ... مي
توليد ناخالص ملي كشورها و در  شود در كاهش نقش آنها درارتقاء كارآفريني آنان اعمال مي

موضوع در  بــا توجه به اهميت ،سزايي دارد. بنـــــابــراينهاقتصادي سهم ب ةتوسع ،نتيجه
 .هاي موجود بپردازيمحللـــه و راهأاين مقاله سعي داريم به بحث و بررسي پيرامون اين مس

هاي زنان و بهينه از توانايي ةمنظور استفادبه هدف از انجام اين مقاله مروري آن است كه:
 ةيژه توسعوجانبه بههمه ةبايد نقش كارآفريني زنان را در توسع اقتصادي، ةدستيابي به توسع

عنوان مبتكر به و نوآور زنان خالق، جهاني، ةاقتصادي تقويت نمايند امروزه در عرص
اند و نقش توليدي و خدماتي شده هاي صنعتي،منشأ تحوالت بزرگي در زمينه كارآفرينان،

مشوقان  دهندگان صنعتي،قهرمانان ملي و توسعه اقتصادي، ةآنان به عنوان موتور توسع
هاي اصلي انتقال فناوري و عاملين رفع خلل و گزينه عاملين ايجاد اشتغال، ي،گذارسرمايه

كارآفريني به  ةاقتصادي همواره با توسع ةهاي توسعچرخ تبيين يافته است. تنگناهاي بازار،
يكي از مباحث مهم در سطح  پرورش نيروهاي خالق و نوآور، ،رواز اين آيند،حركت در مي

 .(Bas,2000 ) باشده ميخدمات و دانشگا صنعت،

 راه حل مشكل بيكاري كسب كارهاي كوچك:ة توسع
خصوص كشورهاي در حال توسعه با هترين مسائل كشورها در دنياي امروز و بيكي از مهم

 .رو كرده استه ب هاي سياسي اين جوامع را با چالش جدي روجوان كه نظام جمعيت نسبتاً
ترين و توان گفت كه يكي از مهماطمينان زياد ميافزايش نرخ بيكاري است و با  ةمسال

هاي اقتصادي به آن اهميت ريزيها و برنامهگذاريهايي كه در سياستترين اولويتاساسي
در اين  )1379(گنجي ، باشد.شود ايجاد اشتغال پايدار و كاهش نرخ بيكاري ميداده مي

 ةواسطهاي اقتصادي است بهاليتهاي اين فعكسب و كارهاي خانگي كه يكي از شكل ،ميان
كه اين امر از نظر ايجاد  كاركرد و مزاياي خاص خود به سرعت رشد و توسعه يافته است

كاال و خدمات و سنخيت با تكنولوژي موجب تنوع و  ةوري در توليد و عرضاشتغال و بهره
ناسبي جهت تواند براي جوانان بستر مدگرگوني زياد در بازارهاي مختلف شده است كه مي

شروع مناسبي براي ورود به  ةورد و نقطآهاي اقتصادي فراهم فعاليت ةسان و سادآاندازي راه
 .بازار كار محسوب گردد

 (Baba,1999) است:هفت محدوديت عمده براي زنان كارآفرين شناسايي شده
  ،خانواده دائمي آنها در پررنگتر بودن نقش زنان در خانواده و نياز بيش از مردان به حضور .1
  ،وجود افكار منفي در مورد نقش زنان در كسب و كار .2
  ،هاي آموزشي شغليتر زنان، به دليل دسترسي محدود به فرصتسطوح آموزشي نسبتاً پايين .3
  ،هامهارت ةهاي محدودتر در بخش دولتي براي توسعفرصت .4
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  ،نيرسادسترسي ناكافي زنان كارآفرين به تكنولوژي خدمات حمايتي و اطالع .5
دليل ضعف مسائل مربوط به هكمتر زنان به اعتبارات نسبت به مردان ب دسترسي .6

  ،ضمانت و مقادير كم اعتبارات
 .دهي پائين زنــان كارآفرين ازسوي متصديان وامنگرش منفي درخصوص توان بازپس .7

 )1382،حسيني(كار آفريني زنان:  ةشده در توسعنتايج تحقيقات انجام
آوري شده است و اين كشور جهان جمع 50نياز بيش از عات مورداطال ،در اين بخش

اند. بيشترين كارآفريني قائل شده ةاست كه در اغلب كشورها براي توسع اهميتي ةدهندنشان
 آفريني زنان انجامها براي حمايت از كاربه اقداماتي دارد كه توسط دولت ها اشارهتعداد پاسخ

 ره مي شود: شده است و در ذيل به آنها اشا
  ،اهميت كارآفريني زنان و مشاركت آنها در اقتصاد محلي -
  ،گسترش كارآفريني زنان هاي آموزشي برايبرنامه -
  ،امكانات ويژه با ايجاد نگرش جنسيتي ئةارا -
  ،تر زنان به خدمات ماليتسهيل دسترسي آسان -
 .كيد بر جنسيتأت هاي حمايتي بامحافظت و حمايت قانوني از زنان و برنامه -

 (Argyris,1995) صنعتي و اقتصادي كشور: ةنقش كارآفريني در توسع
افزاري هاي سختطور اساسي تفاوت دارد. شاخصساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به

جاي  ،كننده داشتهاي مشهود كه ديروز در جايگاه يك بنگاه اقتصادي نقش تعيينو دارايي
افزاري داده است. توليد علم هاي نرمابداع، خلق محصوالت جديد و دارايي خود را به نوآوري،

 ،هاي اجتماعيدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمينه گيري ازو دانش، بهره
اي از توليد علم و دانش نمايد. كشورهايي كه بخش قابل مالحظهتوانمندي و قدرت ايجاد مي

توان اقتصادي و سياسي بااليي  يافته و ازاز نظر صنعتي توسعهاند، را به خود اختصاص داده
 ةرابط گردد.برخوردارند. بديهي است توليد علم و دانش جز از راه تحقيق حاصل نمي

توليد علم با توان اقتصادي و سياسي  ةتوليد علم و رابط امر تحقيقات و گذاري درسرمايه
بناي نوآوري دانش و مديريت در هر جامعه زيركارگيري مستقيم است. به ةها يك رابطكشور

مراكز توليد دانش،  ةتوسع ،رشد اقتصادي در دنياي امروز ةالزم ،هاست. بنابراينو خالقيت
ها و مراكز تحقيقاتي هستند. ها دانشگاهترين آنهاي فني است كه مهمفنّاوري و مهارت

كشور بايد از هر نظر  ةجانبهمه ةتوسععنوان ركن اساسي در ها و مراكز تحقيقاتي بهدانشگاه
اي برخوردار باشند تا با مورد حمايت قرار گيرند و محققان و اساتيد بايد از جايگاه ويژه

آسايش خيال قادر باشند نيروهاي جوان و طالب علم كشور را اهل فكر و نظر، نوآور و خالق 
اه اقتصادي نيروهاي اهل فكر، هاي يك بنگبزرگترين سرمايه ،پرورش دهند. در دنياي امروز

 ها هستند و اين نيروها كسي جز كارآفرينان نيستند.يادگيرنده و خالق آن
 هاي كوچك و متوسطبسياري از كارآفرينان فعاليت خود را در قالب ايجاد شركت

)2SMEصنايع پيشرفته  و ايجاد  ةسزايي در توسعها سهم بهنمايند. اين شركتها) شروع مي
بسياري  ،پذيري بااليي برخوردارند. لذاهاي بزرگ از انعطافداشته و نسبت به شركت اشتغال

اند كه بايد بستر رشد را براي واحدهاي كوچك و متوسط در قالب ها متقاعد شدهاز دولت
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ها را تا مدت زماني كه بتوانند هاي صنعتي و فنّاوري فراهم سازند و آنرشد، پارك مراكز

حمايت كنند. در كشورهاي جنوب شرقي آسيا  ،مستقل وارد بازار شوند صورت يك شركتبه
عنوان ركن تشكيل داده و به »هاSME«را  هاي اقتصادي و صنعتي كشورهاكل بنگاه %95

 ثير گذارند.أاساسي در اقتصاد و اشتغال كشورها ت
زي هاي تابعه سازمان گسترش و نوسادر ايران، مركز تحقيقات گسترش يكي از شركت

اي دارد. در طول بيش از سه بسيار ارزنده ةكارآفريني تجرب ةصنايع ايران در رابطه با مقول
فني قرار  كارآفرين را مورد حمايت مالي و 120سال فعاليت در رابطه با كارآفريني حدود 

ها خود را تمام و حاصل تالش آن ةكارآفرين پروژ 40داده است. از اين تعداد كارآفرين تاكنون
 )1364كار و تأمين اجتماعي، ة(مؤسس ارد يا در شرف ورود به بازار است.و

مورد حمايت  4ها) در SMEهاي كوچك و متوسط (شركت ةاز بخش تحقيق و توسع -
شده كه در هر مورد فرآيندي جديد در توليد يا محصولي جديد به خط توليد اضافه شده 

 )1382،سفيري(است. 
مورد منجر  26هاي كارآفريني در جديد در ساخت، انجام پروژهبا استفاده از فرايندهاي  -

 فنّاوري شده است. ةبه توسع
شركت جديد فعاليت صنعتي و  11اند با ثبت كارآفرين توانسته 11در اين ميان  -

 شده دنبال نمايند.ايجاد» هايSME« اقتصادي خود را در قالب 
كارآفريني بيش از  ةزمان انجام پروژبا فروش محصوالت، توليدي كارآفرينان در طول  -
فعاليت كارآفرينان در  ةجويي ارزي حاصل شده است كه با ادامميليون دالر صرفه 595/6

 طور پيوسته ادامه خواهد يافت. جويي ارزي بهروند صرفه ،شدهصنايع ايجاد
برد. كارآفريني پي ةتوان به ميزان موفقيت طرح توسعشده ميبا نگاهي به نتايج ذكر

سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت ء كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقا ةترين آثار توسعمهم
ها، توليد و توزيع درآمد در SMEاختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و 

 تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد.سطح جامعه است كه در نتيجه مي

 نه كردن مشاركت زنان راهكارهاي نهادي
ها و موانع سر راه آنان، الزم پس از پرداختن به بحث لزوم مشاركت زنان و شناخت محدوديت

است راهكارهايي براي رفع اين مشكالت و نهادينه كردن مشاركت آنان در اجتماع اعمال 
جهان به اين نتيجه رسيده دهد بانك جهاني نشان مي ةشدهاي منتشرشود. امروزه گزارش

باشد. بر اساس گوي مفهوم كامل توسعه نمياقتصادي، به تنهايي پاسخ ةاست كه توسع
منبع اصلي است كه  3هاي ملي يا ثروت ملي شامل سرمايه هاي جهاني،آخرين گزارش

 )1368،فرنوديان( منابع طبيعيو  منابع فيزيكي ،منابع انساني ست از:ا عبارت
شود منبع نيروي انساني كشور ژاپن، آلمان و ايران مشاهده مي 3ه اجمالي به در يك نگا

كه اين رقم در در حالي ،شوددرصد از منابع و ثروت ملي را شامل مي34در كشور ما، تنها 
گر اين است كه ما نتوانستيم به بهترين . اين امر بياناستدرصد 75كشور ژاپن و آلمان باالي 

(منبع انساني) استفاده كنيم. منابع فيزيكي و طبيعي فناپذير  نبع خودترين مشكل از غني
توليد خارج  ةبوده و پس از چند بار استفاده قابليت وكاليي خود را از دست داده و از چرخ

شود بلكه هر چه استفاده از آن بيشتر مي ،اما منبع انساني، نه تنها فناناپذير است ،شوندمي
 . باشدزيرا تنها منبع قابل تكامل مي ،ودركارايي آن باالتر مي
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توان يافت كه فقط با توجه به امكانات فردي خود كار امروزه در جهان كسي را نمي
هاي گوناگون، هم مهمي را انجام داده باشد. پس الزم است براي رسيدن به موفقيت در زمينه

هاي گسترش سازمان هاي عمومي مدبرانه و عاقالنه را در پيش گرفته و هم بهسياست
جامعه شوند و از  ةاجتماعي مبتني بر مشاركت مردم بپردازيم. اگر مي خواهيم زنان وارد عرص

ناجي (؟ مند شوند، چه اقداماتي بايد انجام دهيمحقوق خدادادي خود به نحو احسن بهره
 )1382،راد

ريت او را گيري و مديهاي وجودي زن توجه كنيم و تصميم. به نقاط مثبت و ظرفيت1
هاي خانوادگي گيريتصميم محدود به اداره نكنيم و توجه بيشتري به نقش او در خانواده و

 . نماييم
هايي را در مان در نظام اداري، براي زنان فعاليتها و اقداماتريزي. بايستي در برنامه2

اين روند حضور زنان  زيرا امروزه با ،تر باشندنظر بگيريم كه در آنها مؤثرتر، كارآمدتر و موفق
 ةبلكه زمين ،اشتغال نه تنها برابري و عدالت در مورد زنان تحقق پيدا نكرده است ةدر عرص

استثمار مضاعف را نيز فراهم آورده است. زيرا به اشتغال زنان، از دريچه نوعي اشتغال 
كار چون زنان در سطح دستمزد كمتري از مردان حاضر به  ،شودقيمت نگريسته ميارزان

 شوند.مي
خواهانه، گام بزرگي را در دولتي خيرهاي غيرتوانند با ايجاد سازمان. زنان خود نيز مي3
 هاي انساني را در جامعه نهادينه كنند. ها و حركتمشاركت برداشته و بسياري از خوبي ةزمين

ي الزم هاي خود فضاگذاريمردان كشور ما نيز بايستي با سياستدولت ،. از طرف ديگر4
هاي مردمي يعني از يك طرف سازمان هايي فراهم كنند؛وجود آمدن چنين سازمانهرا براي ب

هاي حقوقي، سياسي و هاي پشتيباني و حمايتايجاد شود و از طرف ديگر نظام اداري، زمينه
 اجتماعي را فراهم كند.

 )1368(اسفرجاني،نتايج مشاركت زنان در اشتغال 
كاهد و هرچه بار تكفل كمتر باشد، ارهاي غيرخانگي از بار تكفل مي. اشتغال زنان به ك1

 هاي توسعه، ميزان بار تكفل است. شود و يكي از شاخصدرآمد سرانه بيشتر مي
كاهش باروري و در نتيجه كاهش رشد جمعيت را به همراه دارد  . افزايش اشتغال زنان،2

 شود. وسعه ميو درآمد سرانه را باال مي برد كه موجب رشد و ت
هاي آموزشي بيشتر . با افزايش مشاركت زنان در اشتغال، دسترسي مادران به فرصت3

هاي زن در خانواده گيريشده و موجب تقويت حس استقالل و تأثير آن در افزايش تصميم
 شود. مي

شغلي افزايش يابد و زنان همراه  ةهرچه آموزش بيشتر باشد و تجزي ،. در سطح روستاها4
هاي هاي جديد مربوط به كشاورزي و صنايع دستي، آموزشا مردان در استفاده از تكنولوژيب

 الزم را ببينند، باعث رشد اقتصادي كشور خواهند شد. 
هاي داشته باشند و تخصص هر چه زنان تحصيالت عالي و تخصص ،. در سطح شهرها5

در اقتصاد كشور ما ايجاد الزم جهت كسب مشاغل باالتر را كسب نمايند، شرايط بهتري 
 خواهد شد. 
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ما وجود دارد، بگذريم؛ شرايط  ةها به زنان كه در جامعنظرياگر از بعضي تنگ ،طوركليبه

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ةهاي مختلف توسعتا حدودي براي مشاركت زنان در صحنه
زنان، اين نيروي  تر دولت در اين زمينه و آگاهي و حركت خودبا توجه جدي .فراهم است

 )1382. (ساعتچي،كار گرفته خواهد شد تا بتوانيم گامي در جهت توسعه برداريمبالقوه به

 گيرينتيجه
ن جهت كه مستلزم بروز تغييراتي در آكارافريني و كسب و كارهاي خانگي در زنان از  ةمقول

ا شود و هم تواند باعث شكوفايي و رشد عميق و پايدار كشورههم مي ،باشدجامعه مي
هاي پاشي بنيانتواند منجر به فرون ميآهاي توجهي نسبت به تمام جوانب و پيامدبي

 فرهنگي و اجتماعي كشورها گردد.
فرينان زن انجام گرفته است، آكه در رابطه با كار اما اگر نتايج تحقيقات نسبتاً محدودي را

آميز وجود راي كاهش اعمال تبعيضدو راه حل اصلي ب رسيم كه:مرور كنيم به اين نتيجه مي
اجتماعي كه اشكال  مدت با هدف تغيير تدريجي رفتارهـاي فرهنگي وحل درازدارد: يكي راه

مدت كه در بسياري از مدت و ميانحلهاي كوتاهدهد و ديگري را هبدتر تبعيض را كاهش مي
هايي ه از انواع مختلف روشمدت نياز به استفادحل طوالنيشوند. راهكار گرفته ميهكشورها ب

هاي هاي عمومي را افزايش داده و تحقق آن از طريق سمينارها، كارگاهدارد كه سطح آگاهي
جمعي امكانپذير است. هاي ارتباطهاي رسانههاي آموزشي و برنامهآموزشي، و در قالب فيلم

ر سطح كشور اشاره فريني و نقش آن در اشتغال و توسعه دآدر اين مقاله به اهم وجودي كار
فريني زنان آخالقيت و كار ةتوان از قوها و سبك زندگي ميكرديم و اينكه با تغيير نگرش

 مد كرد.آكار ةهمپاي مردان استفاد مان،كشور
هاي كشور ما نيز همسو با بسياري از كشورهاي ها و برنامهاميدواريم سياست ،پايان در
توجهي هاي اخير در سطح قابلهندوستان كه در سال توسعه از جمله مالزي، اندونزي،درحال

اند، به حمايت از كارآفريني و اشتغال بانوان در امر كارآفريني و اشتغال زنان موفق بوده
بپردازد تا  ،اقتصادي كشور خواهند داشت ةسزايي در توسعهتوانمند ايراني كه قطعاً سهم ب

هاي ه زنان كارآفرين ايراني در سطح جهان، گامجايگا ءالمللي و ارتقابتوانيم در ابعاد بين
 .ثري برداريمؤم

 پيشنهادات
توجهي سواد، بيكار و وابسته به شوهر، بيعنوان افراد ناآگاه، كمدار بهجلوه دادن زنان خانه �

باشد. زن بايد جايگاه واقعي هاي زنان (يعني نيمي از اقشار جامعه) ميبه باورها و توانايي
ويژه تلويزيون ههاي گروهي مختلف بو اين مهم بايد در كتب درسي و رسانه خود را بيابد

 مورد توجه واقع شود. 
 الزم را جهت ارتقاء زنان به سطوح باالي شغلي فراهم كرد.  ةبايد زمين �
هاي هاي الزم به شوهران در مورد اشتغال زنان و تأثيرگذاري آن بر بنيانبايد آگاهي �

 اده داده شود. اقتصادي و فرهنگي خانو
افتادگي، كهولت و آنان در دوران از كار ةدار را با هدف تأمين آتيبايد زنان خانه �

 .كردسرپرستي (طالق و يا فوت همسر) بيمه بي
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ها مديريت و هدايت برنامه ـعنوان عامل انگيزش به ـاي كوتاه از زمان بايد حداقل در برهه �
 ه و متخصص و كارآمد واگذار شود. ستتوسعه به زنان شاي هاي رشد وو پروژه

هاي قانوني از قدرت با توجه به اهميت مساوات و عدالت اجتماعي و اقتصادي، بايد با مصوبه �
 كامل نمود.  ةعنوان نيمي از نيروي كار و منابع انساني، استفاد و نيروي خالق زنان به

 ةنان، بار سنگين اداربايد با آگاهي و آموزش مديريت مشاركت به شوهران و فرزندان آ �
 . امور خانه و تربيت فرزندان را سبك نمود

كه مرد بر بايد باورها و پندارهاي غلط جامعه را در مورد استعداد و اشتغال زنان و اين �
عهده گرفتن مشاغل سطح باال دارد، مبناي جنسيت، استعداد و توانايي بيشتري براي به

 اصالح گردد. 
هاي زنان را بايد از سازي فعاليترهنگي و اقتصادي براي آزادهاي اجتماعي، فمحدوديت �

 بين برد. 
الذين آمنو و «امر توسعه بدون مشاركت زنان ميسر نخواهد بود؛ زنان مصداق كالم مبارك  �

الزم است  ،بنابراين .هستند و تربيت مردان و زنان فردا را بر عهده دارند» عملو الصالحات
  .هاي آنان فراهم نمودراي فعاليتفراهم كردن بستري مناسب بكه تمام امكانات را براي 
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حمايت  تحقق شعار سال توليد ملي و آفريني زنان درنقش
 ايراني ةسرماي از كار و

 محبوبه زحمتكش1

 چكيده 
عنوان نيمي از آمار عظيم جامعه عامل مهمي در پيشبرد فعاليت زنان به

با توجه به اينكه بيشتر فعاليت اقتصادي بانوان  شوند.اقتصادي محسوب مي
عنوان مدير اقتصادي خانواده محسوب زن به در بخش خانواده است و

در اين مقاله به نقش زنان در خانواده در جهت تحقق سال توليد  گردد،مي
حاضر براي  ةدر مقال شود.ايراني پرداخته مي ةسرماي حمايت از كار و ملي و
 در اي استناد گرديده است  وآوري اطالعات موردنياز به منابع كتابخانهجمع

 نقش آنها در خريد و عنوان مدير اقتصادي خانواده ونان بهابتداي به نقش ز
هاي الزم  قادر شود، زيرا زنان با كسب آگاهيپرداخته مي مصرف، ةنحو

وري بهره و باعث ارتقاء كنترل كنند و هاي يك جامعه راخواهند بود كه هزينه
به  هدايت خانواده سپس به نقش ديگر آنان در تربيت فرزندان و ملي گردند.

در ادامه نيز به اهميت انتخاب  اصالح الگوي مصرف و جويي وسمت صرفه
از  باال بردن كيفيت توليدات داخلي پرداخته خواهد شد. كاالي ايراني و

كه زن نقش  گرددشده اين نتيجه حاصل ميتححقيقات انجام مطالعات و
خانواده  وقتي اعضاء ،گيري شخصيت رفتاري فرزندان داردسزايي در شكلهب

 جويي را بياموزندصرفه فرهنگ درست مصرف كردن و اصالح الگوي مصرف و
اي به اقتصاد كشور كمك شايسته و شودمطلوب استفاده مي از منابع به نحو

جامعه نيز به  ةجويي در خانوادصرفه با رعايت فرهنگ قناعت و خواهد شد.
به  و واهد شداز هدر رفتن منابع جلوگيري خ و شودسمت آن هدايت مي

زنان با اصالح  ،بنابراين توليد ملي خواهد انجاميد. رونق اقتصادي كشور و
چرخانند و هم نسلي  توليدات داخلي را مي ةخانواده هم چرخ مديريت خانه و

 .نمايندكنند، تربيت ميرا كه توليد سرمايه مي توانمند
 

 .توليد ملي اصالح الگوي مصرف، زنان، نقش، :يكليد واژگان
 

                                                                                                                
            Email:helena_8686@yahoo.com ،اس اموزشگاههاي آزاد) سمنان.كارشناسي ارشد مديريت آ موزشي(كارشن1
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 دمه مق
اولين و مهمترين مولفه توسعه در هر كشور انسان است، نيروي انساني سهم عمده اي در 
توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دارا مي باشد.در واقع نيروي انساني مهمترين زير 

 ) 25:1388ساخت كشورو اساس حركت به سوي توسعه مي باشد.(مجدنيا ، 
عظيم جامعه عامل مهمي در پيشبرد فعاليت اقتصادي زنان به عنوان نيمي از آمار 

محسوب مي شوند. در خانواده اصيل ايراني ، زن نقش تعيين كننده ساختار فرهنگي خانواده 
را بر عهده دارد. زن در نقش مادر خانواده بيشترين نقش را در تربيت و شكل گيري فرهنگ 

تن آگاهي هاي الزم يك زندگي سالم را و احساسات فرزندان دارا مي باشد و مي تواند با داش
در شخصيت افراد خانواده گسترش دهد و با كسب جديدترين اطالعات ودانش روشهاي نوين 
را جايگزين باورهاي غلط غير اقتصادي نمايد و سطح فرهنگي خانواده را افزايش دهد. اتخاذ 

بال دارد؛ زيرا در سطح الگوى صحيح و منطقى در مصرف، آثار فردى و اجتماعى فراوانى به دن
هاى افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ كالن، تا امكانات يك جامعه با نيازها و خواسته

گردد و در سطح نباشد، كسب استقالل اقتصادى و دستيابى به عزّت و سرافرازى ممكن نمى
مودن فردى، بدون اجتناب از مصارف غيرضرور و تجملى و تقدير معيشت به معناى متوازن ن

آيد. وجود نمىبه -كه شرط اصلى رفاه مادى است -ها آرامش روحى و روانىدرآمدها و هزينه
اى عام براى همه نيست، جست و جوى الگوى مصرف متناسب خانوار به معناى تهيه نسخه

اى در مصرف است كه خانواده در پرتو ها و رفتارهاى بخردانهبلكه آشنايى با معيارها، فرضيه
ها را تا حد ممكن به تواند بر مسائل و مشكالت مالى خويش غلبه كند و هزينهر مىآن بهت

امكانات نزديك نموده، از فشارهاى روانى وارد بر خانواده از نظر ساعات كار و احساس 
بنابراين براي رسيدن به خودكفايي و   )1374محروميت، خفّت وشكست بكاهد(رزاقي،

نه شدن  فرهنگ اصالح الگوي مصرف و صرفه جويي وافزايش استقالل ملي مي توان به نهادي
 مصرف توليدات داخلي توسط زنان  اشاره نمود .

 زن و مديريت اقتصاد خانواده 
در خانواده اصيل ايراني، زن نقش تعيين كننده اي در بعد اجتماعي و فرهنگي خانواده دارا 

ت و شكل گيري فرهنگ و ساختار مي باشد . مادر خانواده بيشترين تاثير خود را در تربي
خانواده مي گذارد و اين بدليل ارتباط زياد مادر با اعضاي خانواده است،  زن در نقش مادر 
خانواده مي تواند با داشتن آگاهي هاي الزم در ابعاد فرهنگي اجتماعي اقتصادي مبناي يك 

ا برخورداري از زندگي سالم را در شخصيت اعضاي خانواده گسترش دهد. مادر خانواده ب
جديدترين اطالعات و دانش در رابطه با موضوعات مختلف زندگي وآموزش به اعضاي خانواده 
مي تواند روشهاي جديد و نوين را جايگزين باورهاي غلط و غير اقتصادي نمايد و سطح 
فرهنگي خانواده را افزايش دهد و با كسب اطالعات از طريق آموزش اجتماعي و رسانه هاي 

 ي و تحصيل، مهارت الزم را براي هدايت اعضاء خانواده به سمت صحيح مهيا نمايد.عموم
زن به عنوان مدير اقتصادي خانواده در خريد و نحوه مصرف نقش مهمي بر عهده دارد. 
زنان با كسب آگاهي هاي الزم در مورد نحوه مصرف قادر خواهند بود كه هزينه هاي يك 
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وري ملي شوند كه اين امر از ارتقاء سطح مديريت و بهرهجامعه را كنترل نمايند و باعث 

 .)1385، گردد (برادران رضائيسازي مصرف در خانواده حاصل ميطريق بهينه
بلكه در درست مصرف  ،زنان نه تنها در خريد لوازم و مواد مصرفي نقش مهمي دارند  

د. الگوي مصرف در كردن و همچنين نگهداري مواد مصرفي نيز بايد مديريت داشته باشن
رو كه مخارج مصرفي در درآمد ملي داراي سهم بزرگي اي دارد. هم از ايناقتصاد اهميت ويژه

انداز و سرانجام پس ،شوداست و هم از اين جهت كه آن بخش از درآمد ملي كه مصرف نمي
ها را زنان به خاطر اينكه بيشترين خريد ،همچنين )1379، گذاري خواهد شد. (گرجيسرمايه

شده به بازار نيز دخالت توانند در نوع توليدات مد و تعداد كاالهاي واردمي ،دهندانجام مي
 )1388 ديگران، به نقل از اديب و(تفضلي  داشته باشند.

  توليد ملي نقش زنان در حمايت از
 وشند باگذار ميثيرأرسيدن به خودكفائي ت حمايت از توليد ملي و هاي مختلف درزنان از راه

جويي اشاره نمود كه به اختصار به آن فرهنگ صرفه مصرف و ةتوان به نوع مصرف، طريقمي
 خواهيم پرداخت.

 مصرف كاالهاي داخلي
هاي تر كردن حركت چرخسزايي در رونق اقتصاد كشور و روانهتوانند نقش ببانوان ايراني مي

را » خريد كاالي ايراني«كاالي ايراني، به خريد » باليدن«صنعتي ايفا كنند و با خريد و البته 
توانند در آن هايي است كه زنان ميآموزش، يكي از حوزه ةبه فرهنگ تبديل كنند. حوز

تواند هم در تربيت فرزندان و هم در نقش معلمان در آفرين باشند. اين آموزش مينقش
صرف كاالهايي تشويق توانند فرزندان خود را از كودكي به ممادران مي .مدارس صورت پذيرد

شود و از فوايدش براي آنان بگويند تا كودكان بدانند چه قدر كنند كه در داخل توليد مي
 .توانند در توسعه و پيشرفت كشورشان مفيد باشندمي

براي اصالح الگوي مصرف بايد توليدات داخلي را جانشين محصوالت خارجي كنيم و 
فرزندانشان، از  ةوسايل خانه و جهيزي ة، براي تهيها بايد تصميم بگيرندزنان و خانواده

 )1391 عيوضي: (رئيسي واناني و..كاالهاي داخلي استفاده كنند
كشور به رشد و جهش  خوب  ،اگر فرهنگ خريد كاالي ايراني در ميان زنان نهادينه شود

به  ايراني را ةكنند) آنچه مهم است و مصرف1391توليد خواهد رسيد (رستمي،  ةدر زمين
 ةكند، افزايش كيفي محصول داخلي است. توليدكننداستفاده از كاالي داخلي ترغيب مي

داخلي بدون آنكه محصوالت خود را به استانداردهاي جهاني آن محصول نزديك كند و بدون 
تواند انتظار فروش مناسب كننده را در نظر گيرد، نميآنكه آسايش و ايمني مصرف

جايگزيني كاالي ايراني  ،بنابراين )1391عيوضي: (رئيسي واناني و .محصوالتش را داشته باشد
جهادي زنان است، اين موضوع موجب رونق اقتصادي كشور و بر طرف  ةها، وظيفدر خانواده

 )91شود (توانا علمي به نقل از حاج حسيني، شدن مشكل بيكاري جوانان نيز  مي
 :دهندنگي وطني سه كار را انجام ميها با خريد و استفاده از محصوالت فرهخانواده

 كنند؛ ايران را به كودكان معرفي مي ةتاريخ و فرهنگ چند هزار سال �
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شود كودكان در مقابل تهاجم فرهنگ بيگانه استفاده از اين محصوالت سبب مي �
  .واكسينه شوند

رئيسي (. كنندگونه محصوالت، از توليدكنندگان آنها حمايت مياين ةها با تهيخانواده �
 )1391 واناني وعيوضي:

 جوييهنگ صرفهفر 
تواند نقش كليدي در جويي ميصرفه ةزمين سازي درست درزن با مديريت صحيح و فرهنگ  

توانند چرخ توليدات زنان با اصالح مديريت خانواده هم مي .تحقق شعار توليد ملي ايفا نمايد
مادر  .تربيت نمايند ،كنندداخلي را بچرخانند و هم نسلي توانمند را كه توليد سرمايه مي

هاي صحيح درست مصرف كردن و مزاياي  تواند روشدليل ارتباط فراوان با فرزندان ميهب
 خود بياموزد. ةخانواد اعضاء جويي را به كودكان وصرفه
رورش كودكان چشمگير است. بسياري از عادات و رفتارها چون نقش زن در تربيت و پ   

صورت در انسان به ،در سنين كودكي و در كانون خانواده و توسط مادر آموزش داده مي شوند
نتايج  ،مانند و تغيير آن بسيار دشوار است. چنانچه آموزش مادران صحيح باشدپايدار باقي مي

پيامد فني آن  ،اگر آموزش نادرست باشد، و بالعكس شودمثبت آن در طول زندگي پايدار مي
 .)1379، د (حسينينمايفرد و جامعه را با چالش مواجه مي

بايستي تشويق به پرهيز از مصرف بيش از حد و تحريك نهايي انرژي مي ةكنندمصرف  
في جويي انرژي شوند. اعضاي خانواده با استفاده صحيح و درست از مواد مصردروني به صرفه

توانند گامي مهم در جهت رسيدن به خودكفايي و توليد ملي داشته باشند. جويي ميو صرفه
اگر خانواده بتواند هم در انتخاب كاالهاي مورد نظر دقت كافي داشته باشد و هم در خريد 

تواند اقتصاد خودش را خوب مديريت كند و در كاالها، ايراني بودن آنها را در نظر بگيرد، مي
 )1391 عيوضي: رئيسي واناني و( .اد ملي اثرگذار باشداقتص

انعام به  ةسور 141 ةدر آي .كيد بر آن شده استأجويي و تدر قرآن نيز اشارتي به صرفه  
سازي مصرف در جويي و بهينهاعتدال در مصرف اشاره دارد كه همان معناي صرفه ةمسئل

تبذير را  ل در تصرف و دوري از اسراف وخداوند در اين آيه اعتدا .اقتصاد امروز جهان است
اسراء  ةسور 26اعراف و  ةسور 31 ةكرد اموال اقتصادي برشمرده و در آيخيلي مهم در هزينه

 ورزد.كيد ميأفرقان بر آن ت ةسور 67و 

 اصالح الگوي مصرف
كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است كه اصالح الگوي مصرف به معني نهادينه 

اي براي گسترش عدالت ها شده و زمينههاي زندگي و كاهش هزينهشاخص ءرتقاسبب ا
شود تا عالوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاء الزام مصرف بهينه باعث مي ،از طرفي .است

، فرصت توزيع فناوري در طراحي و ساخت وسايل تجهيزات بهينه مطابق با استاندارد جهاني
هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز پيشرفت در ديگر بخشمناسب منابع و به تبع آن 

تواند به الگوي مصرف حاكم بر جامعه مي  ).1388به نقل از اديب ،فراهم گردد (كالنتري 
 ةاي كه در برگيرندگونههب .كارگيري عوامل توليد كمك كنندهب ةتخصيص بهينه منابع و نحو
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الزم  ةبندي و تشخيص ميزان اهميت هريك زمينتنيازهاي ضروري و اساسي باشد و با الوي

 )1375دقي، ا(ص منطقي از امكانات فراهم آورد. ةرا براي استفاد

  راهكارهاي الگوي مصرف زنان و
مصرف، اعضاء خانواده  ةتواند با نظارت بر نحومصرف خانواده: مادر مي ةنظارت زنان بر نحو �

عنوان هجويي و قرار دادن خود به به صرفهترغيب خانواد را در مسير صحيح قراردهد و با
الگو نقش مهمي ايفا نمايد. زنان و مادران با توجه به اينكه حضور پررنگتري در خانه 

 هايي هرچند كوچك نظارت كنند.جوييتوانند بر مسائل و صرفهبيشتر مي ،دارند
آگاهي و اول ابزار زنان  ةمصرف صحيح: در درج ةسطح آگاهي زنان در زمين ءارتقا �

خود در مورد درست مصرف كردن و  ةدهندباوري است و زنان بايد به نقش آموزشخود
ها را از كودكي در خانه طوري تربيت كنند كه بچه .كاهش ضايعات واقف باشند ،در نتيجه

گرا نباشند و اين در صورتي ممكن است كه زن در زندگي روزمره الگوي افراد مصرف
 )1388 به نقل از اديب، ،باشد (ويلكيصحيحي از مصرف داشته 

درسي مستقلي كه به مسائل مختلف انرژي  ةآموزش از طريق مدارس و يا قرار دادن برنام �
 بپردازد.

تر مدت استفاده از اجناس توليدي با كيفيت و دوام باال: استفاده از محصوالت با دوام �
 نمايد.استفاده از آنها را طوالني مي

 مواد غذايي و طعام روزانه و مصرف صحيح برق و آب و گاز ..مصرف صحيح و درست  �
 لوازم و كاالهايي كه استفاده ضروري دارند. ةخريد و تهي �
 .كاهش استفاده از كاالهاي يكبار مصرف �

 خودباوري ملي 
ويژه در بين خودباوري در سطح كشور، به ةهاي مهم تقويت توليد ملي، ايجاد روحييكي از راه

توليدكنندگان است. بايد اين روحيه را در سطح كشور ايجاد كنيم كه ايران و ها و خانواده
تواند كاالهاي بسيار باكيفيتي توليد كند؛ كاالهايي كه قابليت رقابت با كاالهاي مي ايراني

خارجي باشند. استفاده از كاالهاي  ةتر از نمونخارجي را داشته باشند و بتوانند بهتر و مطلوب
ها انجام سازي در درون خانوادهسازي است، كه اين فرهنگكشور نيازمند فرهنگتوليد داخل 

سازي و نهادينه پذيرد. در اين زمينه، آنچه بر عهده خانواده است، بيشتر مربوط به فرهنگمي
كردن اين اقدام است تا با ارزش بخشيدن به توليدات داخلي و اهميت دادن به كاالي وطني، 

خودباوري در ملت و جوانان، با  ةتقويت روحي .قابله با دشمن نشان دهندتالش خود را در م
همه مسير جوانان و متخصصان امروزي ايران اسالمي قرار  ة، بايد سرلوح»توانيمما مي«شعار 
 )1391(رئيسي واناني وعيوضي: .گيرد

 گيرينتيجه
با توجه به اينكه  باشد.پيشرفت اقتصادي كشور مديريت مصرف منابع مي از داليل رشد و

مديريت اقتصادي خانواده در اختيار  كند ودر تربيت فرزندان ايفا مي مادر نقش اصلي را
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باشد با گيري شخصيت فرزندان دارا ميشكل همچنين نقش كليدي در تربيت و اوست و
شخصيت  جويي رادر نهاد وتربيت صحيح فرزندان، فرهنگ درست مصرف كردن و صرفه

تواند الگوي صحيح مادر خانواده با مصرف درست منابع مي نمايد.ه نهادينه مياعضاء خانواد
عنوان الگو پذيرا هستند. يك مادر را به زيرا فرزندان او خانواده آموزش دهد. مصرف را به اعضاء

ضروري پرهيز مصرف غير از اسراف و هنگامي كه الگوي صحيحي براي مصرف داشته باشد و
 اجتماعي دچار تقليد از ديگران و ربيت خواهد نمود كه در زندگي فردي وفرزنداني ت، نمايد

 تا ،شد درك اقتصادي باال باعث خواهد آگاهي زنان و باال رفتن دانش و اسراف نخواهند شد.
از منابع موجود به نحو صحيح استفاده  و عادات نادرست قرار نگيرند ثير تبليغات وأزنان تحت ت

 .ها با خريد كاالهاي ايراني، توليد ملي را جان دوباره بخشندنوادهخا ،اينربناب. نمايند

 پيشنهادات
  .هنگام خريد جهيزيه خصوص درهبجايگزيني كاالي ايراني در خانواده  �
 .كاالهاي خارجيجاي هباجناس ايراني تبليغات  �
 .باالبردن كيفيت كاالهاي داخلي �
   .ويق زنان به خريدكاالهاي ايرانيتش انگيزه و خدمات پس از فروش براي ايجاد ةارائ �
                            .نظر قيمت رقابت با كاالهاي خارجي مشابه از �

 منابع
نقش زن ايراني در اصالح الگـوي   )1388( سياوش پورطهماسبي، و آذر تاجور، يوسف و اديب،

 .36 و 35 ةشمار 1388هنر مهندسي آذر ودي  فرهنگ و ةنشري ،راهكار ةارائ مصرف و
 خراسـان،  ةنقش كليدي زنان در حمايت از توليد ملي روزنام )1391( .معصومه حاج حسيني،

 .239182 ةشمار
 تهـران:  كننـده مسـلمانان،  رفتار مصـرف  مد وآالگوي تخصيص در )،1379( سيدرضا حسيني،

     .معاصر ةانديش فرهنگي دانش و ةسسؤم
    163ـ  164اجم فرهنگى، تهران: چاپخش: ). الگوى مصرف و ته1373( رزاقى، ابراهيم.

خـانواده در تحقـق شـعار نـوروزي مقـام معظـم        نگاهي به نقش زنان و )1391( علي رستمي،
). وضـعيت   1385رضايي م، شيرواني م.(   7513 ةشمار 27سال  ،رسالت ةروزنام رهبري،

وانـان، نهمـين   هاي تبريز؛ بر اساس رفتارهاي خطرزاي جعادت غذايي دانشجويان دانشگاه
   .ايران، تبريز ةتغذي ةكنگر

 ايرانـي،  ةسرماي كار و توليد ملي و ةرسان. )1391( غالمحسين عيوضي، حسين. رئيسي واناني،
    .هاي اسالميمركز پژهش
اقتصـاد خـرد،   در ). سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، مبـاحثي  1375( صادقي، حسين.

 .قيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرستح ةنگرش اسالمي، تهران، مؤسس
شـركت   تهـران،  گذاري اقتصادي)،سياست ها واقتصاد كالن (تئوري ).1379( ،ابراهيم گرجي،

               .چاپ بازرگاني نشر و
         .ثامن االئمه ةمجل پايدار، ةتوسع ارتباطات و ،1388 مجيد، مجدنيا،



 
 

هاي فني و نگاهي بر تأثير جنسيت در ميزان دسترسي به آموزش
دربسيج  ICTs(با تأكيد بر كاربرد   اي در كشورهاي جهانحرفه

 سازي زنان روستايي)اشتغال زايي و توانمند
 1فرهود گل محمدي

 2گل محمدي نازفر

 چكيده 
ث تبعيض از ورود به قرن بيست و يكم، هنوز مباح هبيش از يك دهگذشت رغم علي

ي اجتماعي در بسياري از كشورهاي هاهاي سازمانجنسيتي در تعداد زيادي از بدنه
ي آموزشي هاشود كه متأسفانه اين وضعيت در نظاممييافته و در حال توسعه مشاهده توسعه

اي اين كشورها نيز ي فني و حرفههاي آموزشهامهم آن يعني سازمان ةمجموعكشورها و زير
هاي جسماني و شرايط فرهنگي، گردد. زنان و مردان به داليل متعدد تفاوتميمشاهده 

ي هانقش ،تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و ... كه در كشورهاي محل سكونت آنها وجود دارند
ي اخير هانمايند. هر چند در دههميالذكر در جوامع خود ايفاء ي فوقهامتفاوتي را در زمينه

ي زيادي در راستاي دستيابي به هاگرياز ملل جهان، مداخله تا زمان حاضر در بسياري
ي آموزشي كشورها صورت هاي مساوي در نظامهامساوات و عدالت در دستيابي به فرصت

ها در وضعيت و دهند كه جهت غلبه بر اين نابرابريميولي شواهد موجود نشان  ،گرفته است
اي و اي اين كشورها و تغيير نگاه كليشهي فني و حرفههاموقعيت مردان و زنان در آموزش

بايست ميباشد. ميرو ي اقتصادي در اين راستا، راه درازي در پيشهارايج به زنان و تبعيض
ي هاكليدي توجه داشت كه هرگونه تالش جهت رشد دانش و آگاهي و مهارت ةبه اين نكت

ي گوناگون در جامعه هاليتاي و اشتغال زنان و پيشبرد جايگاه مشاركت آنها در فعاحرفه
پايدار  ةي اساسي در راستاي دستيابي به توسعهاها و الزمهشرطسازي زنان) از پيش(توانمند

شمرده شده است. اين مقاله مي در كشورهاي جهان از سوي سازمان ملل و مجامع معتبر عل
تگان آموزش فني آموخگذار بر اشتغال مهارتشناسايي عوامل تأثير"قسمتي از طرح پژوهشي 

باشد كه توسط نگارنده در مي "راهكارهاي الزم ةاي استان خراسان جنوبي جهت ارائو حرفه
اكنون اي استان خراسان جنوبي همكل فني و حرفه ةادار -اي سازمان آموزش فني و حرفه

دفتر تحقيقات كاربردي د. اين مقاله به سفارش رياست محترم باشميدر حال اجراء 
 خراسان جنوبي نوشته شده است.مي دهي مرزباني نيروي انتظافرمان

 
 اي.جنسيت، اشتغال، موانع، راهكارها، آموزش فني و حرفه: يكليد واژگان

                                                                                                                
                                                        Email: farhoodgol@yahoo.com كشاورزي، ترويج و آموزش ةدكتراي رشت . 1
 ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تخصصي روانپزشكي، دكتراي ةآموختدانش .2

email:farhood.gol@gmail.com 
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 مقدمه
،  اما اگر به يك زن آموزش ايم، تنها به يك نفر آموزش دادهاگر ما به يك مرد آموزش بدهيم

 نقل از دبير كل سابق سازمان ملل  متحد). به ايم (بدهيم به يك خانواده آموزش داده
 ة، اقتصادي و سياسي توسعزنان بايد همگام و همپاي مردان در فرايندهاي اجتماعي 

طور كامل در بهبود وضع زندگي ساكنان مناطق روستايي هروستايي سهيم و شريك باشند و ب
ة صالحات ارضي و توسعكار كنفرانس جهاني ا ةاصول و برنام ةاعالميايفاي نقش نمايند (

 . ص: الف).1374. نقل شده در فائو. 1979روستايي، ژوئيه 
تا  ،ايمپس ما در اينجا گرد هم آمده ،باشداگر يك تقسيم و شكاف ديجيتالي موجود مي

قراول و جلودار توانيم آفريقا را به پيشاين تقسيم و شكاف را پر كنيم و با كمك همديگر مي
 Ms.Rebecca Enonchong.  Global Advisory).الي دنيا تبديل نماييمدر اقتصاد ديجيت

Committee, Africa Launch of DDI  Initiative,May 2003) 
ICTs  -   جنوب و به همان ميزان شكاف و  ـتواند شكاف و تقسيم شمال در آينده مي

 كند.دا تشويق قيم خارجي را در روانگذاري مستتقسيم جنسيتي را پر نمايد و سرمايه
(Mr.Juma Okech,Director of the Rwanda  Informat ion Technology 

Authority –RITA, N.D.) 
در بخش خدمات صنايع روستايي  زنان روستايي عالوه بر مشاركت در بخش كشاورزي و

اند. تقسيم كار هميشه طوري انجام چشمگيري داشته روستايي نيز از گذشته نقش فعال و
. نه تنها از ان است ارزش كار زنان در روستاهاده كه بيشترين وظايف خدماتي بر دوش زنش

بلكه در بسياري از موارد ارزش بيشتري دارد. حتي ارزش  ،كار خدماتي مردان كمتر نيست
دامداري مردان روستايي باالتر است. زيرا انجام كار  كار زنان روستايي از كارهاي كشاورزي و

امداري وابسته به آماده شدن شرايط زندگي توسط زنان روستايي است. كار زن كشاورزي و د
زنان شهري  ،تر از كارهاي خدماتي زنان شهري است. در كارهاي خدماتيروستايي سخت
كنند در مقايسه با زنان روستايي از وسايلي استفاده مي چه در خارج از خانه) (چه در خانه و

 .ساعت است16تا 15طول زمان كاري زنان روستايي بين . ندككه زحمت كار را  كمتر مي
 آورد.خستگي بيشتري را به همراه مي ،نتيجه از زنان شهري است. در تركار آنها هم يكنواخت

از آنجايي كه زنان روستايي كليد توليد مواد غذايي هستند يك روز قبل از روز جهاني غذا 
 1995اين امر براي اولين بار در سال  ميده شده است.اكتبر به نام زنان روستايي نا 15يعني 

كشور جهان اين روز را  50در چهارمين كنفرانس زن در پكن پيشنهاد شد و امروز بيش از 
 دهند.. زنان روستايي بيش از يك چهارم كل جمعيت جهان را تشكيل ميگيرندجشن مي

كنند. بين خط فقر زندگي ميميليون نفر از زنان جهان كه در مناطق روستايي زير  500
درصد كار كشاورزي را  50طور متوسط به كنند ودرصد مواد غذايي اوليه را توليد مي 80-60

فرآوري مواد  دهند ودرصد در كشورهاي صنعتي انجام مي 30صنعتي و در كشورهاي نيمه
روستايي غذاي خانوار در اغلب نقاط روستايي جهان صد درصد با زنان  ةغذايي براي تهي

است. اين در حالي است كه زنان امكان دسترسي به خدمت بخش كشاورزي مانند آب، 
در كشور ما زنان روستايي در اغلب نقاط كشور در  زمين، نهادها و اعتبار را ندارند.

يي كه به هادر كشت محصوالت زارعي در بخش .ي كشاورزي نقش اساسي دارندهافعاليت
برداشت  درصد نقش دارند و در داشت و 100زنان تا ، شوندصورت مكانيزه انجام نمي

ي پس از برداشت مانند انبارداري، هادر فعاليت .كننددرصد فعاليت مي 30محصوالت باغي تا 
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در برخي از نقاط كشور  .ترين مسؤليت را دارا هستندوري مهمفرآ نگهداري محصول، تبديل و

فروش محصول نيز با آنان است. در امور دام  يابي وكه بازارهاي محلي وجود دارد كار با زار
 امور مربوط به نگهداري و ةكلياست. درصد نقش داشته  70بعد از فصل تأليف سبز تا 
درصد به عهده آنان است. در اغلب نقاط  100فرآوري تا  تبديل و مراقبت از دام، شيردوشي و
باس تا ري مي پردازند. از دوختن لي جامعه خود به كارهاي هنهاايران زنان مطابق با سنت

تا حصيربافي، گليم،  كنند،  نخ و رنگ آن را نيز خود تهيه ميبافتن پوشاك پشمي كه بعضاً
. 1380. آبان مروج ة.  ماهنامنام(بي ي بارز آنان است.هاغيره از فعاليت فروش و جاجيم و

 ).2ص:
آموزش مستمر آنان در  ها مستلزم پرورش معنوي وتحول تكامل و تعالي انسان

اين رمز تطور و پيشرفت مدنيت در جوامع بشري  اي است، وحرفه ي علمي، فني وهازمينه
نسبي اعضاي جوامع شهري با اعضاي  ةخواهد بود. در مقام مقايس در طول تاريخ بوده و

ع عشايري در ايران،  شهرنشينان با استفاده از امكانات آموزشي و مناب جوامع روستايي و
پرورشي بيشتري بر خوردارند و نيز، در حالي  اطالعاتي در دسترس خود، از مواهب آموزشي و

منابع  رو به مقدار كمتري به اين امكانات وكوچ كه روستانشينيان و عشاير چادرنشين و
عشايري، در مقام مقايسه با مردان همين جوامع، باز هم به  دسترسي دارند، زنان روستايي و

 پرورشي در كل جامعه برخوردار بوده و ي آموزشي وهاي كمتري از مواهب برنامهمقدار خيل
عشايري را به علت عدم دسترسي به منابع و  توان زنان روستايي ومي ،هستند. بدين جهت

 ترين اقشار جامعه بزرگ ايران قلمداد كرد.عنوان مستضعفاطالعات وامكانات آموزشي، به
 .)509-510صص: .1375(شهبازي. ا. 

در يك "كند درستي عنوان مي) بهOber maier , 1990, P.2طور كه ابرماير (همان
 ةبررسي كلي، زنان كشورهاي در حال توسعه تنها عالقمند به اموري هستند كه برايشان جنب

بهتري باشد كه  ي بيشتر وهاها خواه پروژهملموس داشته باشد؛ حال اين اقدام عيني و
خواه منظور اين باشد كه زنان بيشتري تحت پوشش  شود ونان اجرا ميبراي ز اختصاصاً

آزادي عمل، مشكالت موجود بر سر راه  ةبرنامه قرار بگيرند تا بتوانند براي رسيدن به مرحل
. كمك به زنان در دسترسي به خدمات ترويج بايد با "از پيش پا بردارند خود را شخصاً

 وري وباعث افزايش بهره ن روستايي همراه باشد وملموس براي زنا هاي عيني وپيشرفت
بهبود امنيت غذايي ملي از طريق افزايش توليد براي عرضه به بازار  بازدهي بخش كشاورزي و

 ).235-236 صص: .1381(سوانسون و ديگران.  باشد.

 )كشاورزي و روستايي و... ةاينترنت، توسع مروري بر آموزش از راه دور (تاريخچه،
 ,Tsukaba( شد؛ تشكيل هر تسوكابا در ژاپنشدر  بسيار عظيم ، نمايشگاهي1985 سال

Expo 85, The 21st Century's in Viewرويبه آن درهاي كه ماه 6 ظرف ) كه 
و  بيستقرن سوي به بازديد كردند. نمايشگاه نفر از آن ميليون باز بود، بيست بازديدكنندگان

 دربارة تفكر براي هاييفرصت، بود ژاپن تكنولوژي براي بزرگ تبليغاتي مايشن يك كه يكم
 خود مثل شخصي وسايل به تدريج به انسان آيا وقتي كرد.نيز ايجاد مي انسان ارتباطات آيندة

 يك عصاكش قادر است خو بگيرد كه ربوتي تواند بهنمي، گيرد، خو ميو غيره ، اتومبيلعينك
 از آن ما دانشمندان اشكال«نويسد: مي سيبرنتيك مسائل شناساناز روش يكي نابينا گردد؟
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هنوز از  زمينه . ما در ايننداريم كامل و خرد، شناخت هوشمندي هنوز از كه است
 تقسيم دو بخش به توانرا مي ارتباطات«افزايد: مي وي». ايمنرفته فراتر نخستين هايفرصت

 كامل حل . البتهو ماشين انسان و گو ميان گفت ها، دومانسان و گو ميان گفت كرد. نخست
 ميان ارتباطات به مربوط هايخردآميز داده در گرو بررسي ـ ماشين انسان ةمسئل
 نزديك ةرابط . گرچهستا گرد آمده شناسيجامعه و شناسيدر قلمرو روان كه هاستانسان
 هاي، دادهدليل همين كند. بهآنها را ايجاد مي با برخورد همزمان ،و ماشين انسان ميان

 در ارتباطات نهفته محض مسايل درك ، برايـ ماشين انسان وگوي در مورد گفت تجربي
، تفكر ترتيب بدين .)523-526ص:.ص 1374.راد، م (محسنيان». است نيز حايز اهميت انسان
تغيير وجود  براي برمي نيازم كه شده پذيرفته ،. در واقعتغيير است مطلوبيت در جهت فعلي

 اعتماد وجود دارد. جديد نيز عدم هايتكنولوژي به نسبت زمانهم كه دارد. در حالي
را  اصلي او نقش كه ، جايياالنبزرگس با كشاورز در فرايند آموزش مستقيم ارتباط

 و Interaction تعامل براي فرصت هزاران نمودن با فراهم متحرك ينديآدارد، فر عهدهبه
 بايد دو نوع آموزشي نوآوري .رو استو پيش Intercommunication مشترك ارتباطات

كار،  پذير، بر مبنايو انعطاف مناسب، موقع به هايكند. بايد بتواند پاسخ تقاضا را كامل
استعداد  كند. بايد دارايكند را فراهممي زندگي فرد در آن كه اجتماعي هايو جنبه فرهنگ
و  و كيفي يكم شرايط بتواند به چنينگويا باشد. هم شناسيو از نظر روان دروني و لياقت

 آن كه است هاييشيوه دور شامل از راه د. آموزشده نيز جواب Heterogeneity غيرهمگني
 ساخته بهتر فراهم نظارت با آموزشي هاياز فرصت مؤثر طيفي ئةارا براي مناسب ايرا وسيله

 فرايندهاي از طريقها كهسيستم رهيافت اساسبر آموزشي طرح از يك استفاده. با است
 ) امكاناختصاصي(آموزش فردي يادگيري هاي، در پرتو موقعيتانديافته توسعه آموزشي
 .1381، س. (اليوت وجود دارد. فردي نيازهاي به نسبت روز و خالق مطابق هاينظام برقراري

 كه است بوده از آن حاكي و پذيرش ترويج به مربوط از نوشتارهاي بسياري). 2-4صص:
 موفقيت شود، احتمال كار گرفتهبه كشاورزي در ترويج بيشتري هايانالها و كشيوه هرچه
بر  مبتني تا حدود زيادي پيام ، كارآييروش پيچيدگي ميزان به توجه . اما بدوناست بيشتر
ة دكننتعيين زيادي ةتا انداز پيام يك انتقال ة. شيواست آن اجراي مسئول كه است فردي
در  كمي آموزش سوم جهان در كشورهاي ويژهبه باشد. مروجيندر رفتار و ايستارها مي تغيير
، دارند. (كرمي زارعان ةو تجرب ، تواناييفراگيري سطح به با توجه و دانش اطالعاتة مبادل

و يا  يك ، تحريكارتباط براي شرط كمترين. )194-195 .صص:1373 جلد دوم .، ا..فناييع
 ؛ تحركدر ترويج مورد استفاده گرانهمداخله ارتباط باشد. هدفمي حس تعداد بيشتري

. ، عباشد. (كرميمي تشكيالت وجود آوردنو يا به مهارت ، ياد دادناطالعات ، انتقالبخشيدن
با  انسان ارتباطات وسايل نواعا ة، در توسعتجربي علوم. )129 .جلد اول .ص:1373، ا. فنايي
 ثبت و واحدهاي اطالعاتي هاي، بانكجهان علمي و مجالت است در تالش ، سختانسان

 را در اختيار دارند (محسنيان وسايل اين ةو توسع تحول خبرهاي از غني ، آرشيوياختراعات
 ).511.ص:1374. راد، م
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 ف و مفاهيم مهم اي از تعارينگاهي بر پاره

 توسعه و توسعه پايدار
، يافتهصورت كلي به معناي بهبود در روش زندگي مردم از طريق  آموزش بهبودتوسعه به

به معناي آن است كه مردم  ،توسعه همچنين باشد.ميها و اشتغال مهارت ة، توسعهادرآمد
عه همچنين به معناي آن بايد داراي مسكن مناسب و داراي امنيت در منازلشان باشند. توس

توسعه داراي معاني يكسان در كشورهاي  است كه مردم بايد قادر به خواندن و نوشتن باشند.
اي كه نيازهاي نسل : توسعهپايدار تعريف شده است به عنوان ةتوسع باشد.ميگوناگون ن

ن نيازهايشان ي آينده را در بر آوردهابدون اينكه توانايي نسل د،سازميكنوني را برآورده 
 دهدمورد مصالحه و اغماض قرار 

(SHARHAN 2000:44) (MACRO ENVIRONMENT AND 
TELECOMMUNICATION. PP:1-4  ) 

 روستايي   ةتوسع
هاي گوناگون و بسيج انساني است كه روستايي طيف وسيعي از فعاليت ة، توسعكليطوربه

هايي روي پاي خود بايستند و ناتواناييهدف آن در نهايت اين است كه مردم روستاها بتوانند 
 ن. (تقوي، كه آنها را در اسارت شرايط نامناسب زندگيشان نگهداشته است از ميان ببرد.

روستائي عبارتند  ةتوسع ةاهداف وسيع و گسترد ،بانك جهاني ةطبق گفت ).174ص: .1381
تكنولوژي و پذيرش سريع  ةطبيعي. توسع ةمنابع پاي ةائي و مديريت بهبوديافتدفقرز از: رشد،

عناصري كليدي در دستيابي  به اين اهداف  ،ي توليد و فرآوري كشاورزيهاآن در سيستم
 .(The  World  Bank.1996.p:1.  online) باشندميبخشي  ةوسيع و گسترد

 پايدارةدر توسع و مديريت روستايي ICTsنقش  
ي هاو چالش هاآميز به فرصتيتدانش، آگاهي و اطالعات براي مردم در جهت پاسخ موفق

باشند. اما براي اينكه مفيد و سودمند ميتغييرات اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيكي ضروري 
بيش از  ثر به مردم رسانده و ارتباطات داده شود.ؤاي مگونهباشند، دانش و اطالعات بايد به

اطالعات و دانش و آگاهي  وسيع ازة در كشورهاي درحال توسعه از يك دامن نفرميليون  850
صورتي ويژه مجزا و دور از هم هبا توجه به اينكه فقيران روستايي ب. انددور مانده مجزا و
توانستند مياند كه هاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي ماندهآوريي سنتي و هم فنهارسانه

 ي آنها را بهبود بخشند.هاامرار معاش
 (UN  SYSTEM NETWORK ON RURAL DEVELOPMENT AND 

FOOD  SECURITY, P:1) 
به كشورها براي حركت  دارد:مييند توسعه بيان ادر تحريك فر   ICTsكاستل براي نقش

دهد با توانا كردن آنها به مدرنيزه كردن مياقتصادي امكان و اجازه  ةجهشي در فرايند توسع
 .ز آنچه كه در گذشته بوده است) رقابتيشان اتر (تواني توليدشان و افزايش سريعهاسيستم

، موثق و روزروستايي و مديريت آن  بستگي كامل به اطالعات به  ةهرگونه موفقيت در توسع
 اشته باشد.دكليدي  ينقش تواندميدر دستيابي به آن  ICTsكافي دارد كه 

(CASTELLS,1998:4) (MACRO  ENVIRONMENT  AND  
TELECOMMUNICATION.P:2). 
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 در حل آنها ICTsي ترويج كشاورزي در ساليان اخير و نقش هاچالش

ترويج و  ةبر همگان آشكار شده است كه راهبردهاي گذشت هابا گذشت زمان و طي بررسي
، سويه بودنيك :، به داليل متعدد و از جملههارغم برخي موفقيترساني روستايي علياطالع

، ي(هم در سطح فردي و هم در سطح روستا)كيد بر برخي اقشار خاص و عدم پوشش همگانأت
كيد عمده بر ترويج كشاورزي و چه بسا  أعدم تطبيق با نيازهاي واقعي آموزشي روستاييان و ت

دانستن ديگر نيازهاي متنوع آموزشي روستاييان نتوانسته است موفقيت چنداني   غيرضروري
نبوده و با خصوصيات فرهنگي و  ميهاي ذكر شده، بوداشته باشد، چرا كه عالوه بر نارسايي

-90.صص:1379زاده. شرايط جغرافيايي مناطق روستايي نيز انطباق نداشته است. (لهسايي
75.( 
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ICTs ها به آورينشر و انتقال اطالعات و نو ةويژه در عرصهب ،هاي متنوع آنهاقابليت با

 ةترويج و توسع ةآيند عنوان اميدمناطق دوردست و از جمله روستاها، قرين بوده است و به
اندركاران مربوطه  دست نظران وعنوان چالشي عمده در ميان صاحبروستايي و كشاورزي به

  ).23ص 1382ا.  غ. و كياني، نيا،فاضل باشد. (منبع:ميمطرح 

 s   ICT  :(Nath,V. April  2001. P: 4)ةوسيلهبخشي زنان بمدل قدرت .1شكل 

 شد و جايگاه زنان در هركدامو ر ةمكاتب گوناگون توسع
اشتغالي و كارآفريني زنان متفاوت -و داليل و اصول براي پشتيباني از خود هارهيافت

عنوان عنوان يك منبع نامحدود رشد براي اقتصاد بهبه زنان به در رهيافت رشد، باشند.مي
ي هاه استراتژيآفريني زنان بحمايت از كار ،شود. در منطق ايجاد شغلتأكيد مي ،يك كل

عنوان يك هاشتغالي ببر خود ،زداييدر منطق فقر گردد.، متصل مياشتغالنبرد با عدم تروسيع
 ةبراي پيشرفت بدن هاتالش گردد.تأكيد مي ،ي آنهاهاابزار بقاي اقتصادي براي زنان و خانواده

 دهد.زنان را شكل مي بخشي بههمچنين يك تعهد براي توانمندي و قدرت ،آفريني زنانكار
(UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. 
P:9.Online). 

 ي اطالعاتي خوب در مشاغل زنان و مشكالت موجود در اين راستاهااهميت داده
زنان كارآفرين  ةنيازمند اطالعات دربار ،ي مؤثر براي پيشبرد كارآفريني زنانهاطراحي برنامه

را و چگونه آنها  ؟دهندچه انواعي از مشاغل را انجام مي؟ باشندكساني مي آنها چه باشد:مي
دست آوردن چنين اطالعاتي در اغلب مواقع براي به ؟دهنددر مقايسه با مردان انجام مي

تر از مهم. برنداغلب از چندين مشكل رنج مي ،باشنديي كه موجود ميهاو دادهنيستند آسان 
                  است.ي موجود هاتاندارد و يكسان و ثبات در ميان منابع دادهفقدان تعاريف اس ،همه

(UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. P:10). 

 براي زنان جهت رفع تبعيض جنسيتي ICTsهرگونه پروژه  مورد توجه در ةپنج حيط
 در بالتيمور آمريكا، 2005ر سال ايجاد انتقال جهاني د :ICTsالمللي زنان و در سمپوزيوم بين
يا پيشنهادي در راستاي ايجاد   ICTsرا كه بايد در هر پروژه  پنج حيطه ،اعضاي سمپوزيوم

قرار  ،اي مستقيم سود ببرندگونهبه  ICTsمردان از مزاياي ةزنان به انداز يك محيط كه در آن
 بدين شرح بيان شدند:، گيرند
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بايد در سطوح  كننده،تنظيمي و اداره گذاري،ني قانوهاسياست سياست و عمل: �
  ICTsگونه در مكان كار براي اطمينان از دسترسي بهملي و محلي و به همان المللي،بين

براي اينكه اطمينان حاصل گردد قوانين  ،باشدعمل مورد نياز مي براي زنان و دختران باشند.
 يابند.يشرفت واقعي انتقال مياند و به پدر آنسوي جمالت فصيح ولي توخالي رفته

و  هاباشد براي اينكه به مبحث شناسايي روشتحقيق و همكاري: تحقيق مورد نياز مي �
 هدايت گرديده شوند. منفعت زنان و دختران، براي ICTsةي مؤثر براي استفادهابرنامه

 اهي،ي تحصيلي دانشگهاباشد كه به معناي بورسنيازمند به گنجاندن زنان مي ،همچنين
، به همان ميزان گنجاندن زنان و ICTsيهاكارورزي، پيشرفت استادان دانشگاه زن در حيطه

همچنين  باشد.مي ICTs ةپروژ اجرا و تجزيه و تحليل از هرگونه برداران در طراحي،ساير بهره
براي يادگيري و كارآموزي مؤثر براي زنان و دختران  هانيازمند به درك بهتر از سيستم

 اشيم.بمي
اي وسيع براي اجازه دادن براي دو گونهي مؤثر بايد بههااشاعه و ارتباطات: روش �

ي هابدنه ،هانيازمند همكاري دولتامر  اين برابرسازي و باال بردن موفقيت، ارتباط داده شوند.
و نظارت بر پيشرفت  هاي گردآوري دادههاروش ةبراي توسع هامؤسسات و سازمان المللي،بين

 باشد.ه سوي اهداف كلي ميب
منابع: ايجاد زيربناي ضروري براي افزايش دسترسي براي زنان و دختران به  ةتوسع �

نيازمند همكاري  ،ICTsاجتماعي و سياسي از طريق  آموزش و ساير اهداف كلي اقتصادي،
ود هدف اساسي عبارت از شناسايي و اختصاص بهتر منابع محد باشد.مي هاو دولت هاسازمانه

 اي مؤثر براي سود همهگونهكه با بيشترين احتمال از آنها به هستنديي هابه آن حيطه
 باشند.استفاده كنند كه شامل دختران و زنان مي

 ةجامع ةگونمتن و فرهنگ: نمايش و مشاركت زنان در سيستم آموزش و به همان �
و  همكاران معلمان، يان،همتا والدين، ،هاز رسانهانفوذهاي فرهنگي  ةوسيلهب اطالعاتي،

ترين مانع جهت غلبه ها اين نافذترين و مشكلدر بسياري از راه شوند.سايرين شكل داده مي
و نواحي  هامركزي در راستاي مؤثر بودن در تمام حيطه ةاما بايد يك توجه و مالحظ .باشدمي

 باشد.
� (ACM Press. ACM International Conference Proceedings Series. June  

12-14 ,2005. P:2). 

براي زنان در كشورها و  ICTsالمللي متمركز در مهم ملي و بين ةچند پروژ
 ي گوناگونهاقاره
: اين پروژه عبارتند از ةاهداف ويژ زنان ويكتوريا در ملبورن استراليا:  ICTsةشبك

و  ICTsعت هداشتن زنان در صنااستخدام و نگ،  ICTsتشويق زنان براي ورود در صنعت 
  مختلف. اشان در مشاغلدست آوردن توانايي بالقوهتوانا ساختن براي به

 )1 شامل:، اي از اقدامات و ابداعات مورد اجرا در اين پروژه قرار گرفته خواهند شددامنه
ي تحصيلي و هابورس )2 ي مشاوره و مددكاري كارآموزان توسط افراد مجرب،هابرنامه

 ةكتابچ )5 اي،حرفه ةهاي آموزشي توسع)كارگاه4 ي آموزشي،هايآيگردهم )3 تحقيقي،
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ي بازاريابي و هابرنامه )8 اي،ي شبكههارويداد )7 ،هاپاداش ةبرنام )6 مشاغل، ةشبك يراهنما

 ي كاريهاپيشبرد فرصت
(Victorian Women in ICT Network.11 November  2005. Online)           

كشي عدم پايداري و ثبات سياسي دائم و نسل:ICTsاندا از طريق قدرت بخشي زنان رو 
رغم محيط سياسي علي ي عميقي را بر زنان رواندايي بر جاي گذاشت.هازخم ،1994

نمايندگان زن در مجلس، زنان رواندا  ةبيني نشددرصد پيش50 حضورتوانمندكننده و 
اي مداوم مورد تأثير گونهبه ،جنسيتي يهاو نابرابري فقدان دسترسي به منابع فقر، ةوسيلهب

و حقوقشان، مجزا نگه  جهت بهبود امرار معاش هاشوند كه آنها را از فرصتقرار گرفته مي
تقسيم و شكاف  ةدر پل كردن فاصل UNIFEM رواندا قسمتي از كار ابتكاري ةدارند. پروژمي

كه از نيروي اهرم دانش  تژيككنندگان استرامشاركت ةوسيلهديجيتالي جنسيتي در آفريقا ب
كن براي سهيم شدن در ريشه "پراكندگي ديجيتالي"تخصص و منابع آفريقايي  و آگاهي،

 Empowering Rwandan).باشدمي ICTدر آفريقا از طريق  كردن فقر فمنيستي
Women Through ICT) 

يك هدف اصلي  ،شده در هندوستاناجتماعي زنان توانمند ةشبك -- ICTs پروژه
باشد كه منحصراً براي زنان مي  ICTكامپيوتر براي هر روستا جهت ايجاد يك مركز خدمات
عنوان يك ابزار كه تغيير را به ICT،خدمات مورد نياز را تهيه خواهد نمود. مجريان پروژه

تسهيل و تسريع و از فرايند توانمندسازي زنان حمايت و  هابه ندار اهاقدرت را از دار
 ICT-Enabled Women's Social Net in)اند.دريافته ،خواهد نمودپشتيباني 
India.P:1). 
اي در تركيه منطقه ةتوسع ةكه بزرگترين پروژ (GAP)آناتولي جنوب شرقي ةدر پروژ

پوشاند. هدف دهم كل سطح تركيه را مياستان و يك 9،كيلومتر مربع زمين 75000است كه 
آناتولي جنوب شرقي با يك ديدگاه براي كاهش  ةناحي اساسي پروژه بهبود وضعيت اقتصادي

زنان در  باشد.تر تركيه مييافتهو نواحي نسبتاً توسعه  GAPةبين ناحي هااختالف و نابرابري
ي توسعه هاهاي محروم در ناحيه در شرايط مشاركت و منفعت آنها از فعاليتميان گروه

 ةتوسع  ICTsباشد. نان در فرايند توسعه ميحمايتگر از مشاركت ز ICTsويژه هباشند. بمي
پيشرفت  بخشي زنان از طريق تسهيل انتقال اطالعات،قدرت ةوسيلهمتوازن جنسيتي را ب

نشان داد كه   GAPتوسط زنان در اين ناحيه  ICTsنتايج يك تحقيق در كاربرد دهد.مي
ثر منفي بر منفعت زنان باشد. اين موجب اناكافي مي ICTsدانش و آگاهي زنان روستايي از 

آموزش  ي آموزشي،هابا فعاليت ICTs و گنجاندن آموزش گرددمي  ICTsروستايي از
مقيد و  انداز زنان روستايي،تر كردن چشمو خواندن و نوشتن آموزش با گسترده كشاورزي،

در اين   ICTsي فرهنگي براي استفاده ازهاتعدادي محدوديت ،همچنين باشد.سودمند مي
 .(Ozer,et al. October 2005.PP:213-218) حيه مشاهده گرديدنا

 :روستايي ةتوسع جديد براي يهاICTs ةبالقو توان
 ICTsتعريف جامع 

تفسير  ها تعبير واز رسانه وسيع ةدامن يك شمول عنوان تواند بهمي ICTs ةواژ كه در حالي
كامپيوترها  بين ارتباطي هايكامپيوترها و نظام از استفاده"معني جديد به يهاICTs شود، 
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 دسترسي قابليت جديد بيشتر ICTs ). اينCTA 1994: 4( "ندگيرميقرار  مورد استفاده
 يك .بياورند دستبه متنوع را از منابع توانند اطالعاتمي كنندگانكنند، و استفادهپيدا مي

سمينار  كند. يك را برآورده بزرگ روستايي اجتماع يك نيازهاي است كامپيوتر توانسته
CTA  در كشورهاي روستايي ةتوسع براي اطالعات نقش"در مورد ACP " كرد  گيرينتيجه

 همانند كنند كهمي هئرا ارا ايجديد و چندگانه اندازهايجديد چشم هايآوريفن اين"كه
 ICT ترينعمومي الكترونيكي پست. باشدمي اطالعات تر بهتر و با تمركز بهسريع دسترسي

ها با افراد و سازمان كه در روشي فرهنگي انقالب يك باشد و موجبمي جديد مورد استفاده
 ةاستفاد دومين .است ؛ گرديدهو مسافت ، هزينهزمان كنند در شرايطمي متقابل كنش هم

در  اطالعات به دسترسي را براي مردم كه است وِب جهاني ةجديد شبك ICTsاز  توجه قابل
 كند.قادر و توانا مي ديگر ها كامپيوترميليون
 

 توسعه درحال روستايي نواحي گر درتسريع نقش يك  ICTsدر آنجا  كه هاييزمينه
  كنندميايفاء 

 ،بهجامع اطالعات بر موجود بودن وابسته حصحي هايگيريـ تصميم گيري* فرايند تصميم
رو با آن توسعه در حال كشورهاي كه غذايي امنيت و مشكالت باشد. مسايلروز مي و به موقع

و مطلع و كشاورزان توسعه ، كارگزاران، سياستگذارانريزان، برنامهمحققان برويند، نياز براي
 ذارد.گمي نمايش را به آگاه
 و اسناد مدارك دهند و به را توانستند پيشرفت توليداتشان انداز بازار ـ كشاورزانچشم �

 توانست الكترونيكي تجارت ،بنابراين كنند. اقدام وب ةشبك بر روي همانند ترتيبات ساده
 ايناحيه رهايبازا و بازكردن بازار جهاني اطالعات به دسترسي ها را برايشركت مؤسسان
 باشند.مي كشاورزاندرآمدهاي و افزايش بهتر فروش هايقيمت قادر سازد كه و جهاني

 قدرت روستايي اجتماعات توانند بهمي ICTs -روستايي اجتماعات به بخشيقدرت �
 جريان در بودن سهيم آنها براي به بدهند كه "و اظهار عقيده" آنها يك ببخشند و به

بهبود و  براي توانند تواناييمي روستايي اجتماعات جديد،  ICTsدهد. با مي اجازه توسعه
 يك به با ديگران و مباحثه آموزش آورند و از طريق دسترا به زندگيشان شرايط پيشرفت
 .گيرندب خودشان ةتوسع را براي تصميماتي كه برسند سطحي

 به دسترسيبراي فاقد قدرت فقير روستايي مردم ـ اغلب شدهحاشيه هايروهگ گيريهدف �
 جوانان ويژه، بهمدنيةجامع شامل بردارانبهره همة توانستند به ICTsباشند. مي اطالعات

 گيرند،قرار  توانستند مورد هدف كه محروم هايساير گروه .و سود برسانند منفعت و زنان
 باشند.مي ناتوان ةاز كار افتاد دهقانان املش

 هايتوانند فرصتمي ICTs، روستايي ايجاد مراكز اطالعات ـ از طريق ايجاد اشتغال �
 )،telecentre( دور مركز از راه مديران كار گماردنبه ةوسيلبه روستايي در نواحي شغلي

 آوريفنهايو تكنسين ، مترجماناطالعات ، مديرانموضوعي متخصص كارشناسان
 و شهرنشيني اجتماعات بين شكاف پر كردن به مراكزي . چنينكنند ايجاد روستايي
 كند. مي روستا ـ شهر؛ كمك مهاجرت و مشكل مسئله و كاهش روستايي
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در فرايند   ICTsاهران و چگونگي استفاده ازراهكارها و الگويي براي بسيج خو

 ايجاد اشتغال و توانمندسازي زنان روستايي در ايران
اي با توجه به فرهنگ آن جامعه و به يك حركت اجتماعي است كه در هر جامعه ،بسيج

آيد. حتي در دوران صدر اسالم نيز به هنگام ميوجود هاشكال مختلفي در اثر شرايط خاص ب
زماني كه فرمان تشكيل نيروي مبارز عليه آنها داده  ،و منافقين عليه مسلمانان كفار ةحمل
آمدند تا توان خود را از نظر نيروي انساني ميمسلمانان داوطلبانه در مساجد گردهم  ،شودمي

براي مقابله با دشمنان اسالم بسيج كنند. امام خميني (ره) در اين رابطه  ميو تجهيزات نظا
اين  .اي است كه در صدر اسالم بوده استلهأ، همان مسبسيج ةقضي«  ايند:فرمميچنين 

له جديد نيست، در اسالم سابقه داشته است و چون مقصد ما اسالم است، بايد هر جواني أمس
مردم و هر كسي در هر شغلي كه هست مهيا باشد  ةيك نيرو باشد براي دفاع از اسالم و هم

در طول تاريخ اسالم و ايران همواره دشمنان سعي ». بيگانگانبراي جلوگيري از كفر و هجوم 
بسيج بر  سنگ بناي اند به اشكال مختلف از پيشرفت و ترقي مسلمانان جلوگيري كنند.كرده

تهاجمي و  دفاعي باشد و نه ةحكم فقهي و جهادي استوار است؛ جهادي كه مبتني بر روحي
زد كه از اسميما را چنين  ميعالي انقالب اسالبلند و هدف  ةآرمان واال و ايد گشايي.جهان

ي مظلوم و مستضعف جهان هاي ملل محروم و تودههاچارچوب مرزهاي ايران بگذرد و دروازه
گوش جان آنها هبخش خويش را ببخش و رسالت انساني و رهائيرا بگشايد و پيام آرامش

از  .جل اهللا فرجه) را آماده سازدي حكومت عدل الهي و جهاني امام عصر (عهابرساند و زمينه
نيروهاي فعال و آمادگي جهت تحقق اين آرمان ارزنده انساني، امري  مياين روي، بسيج تما

انقالب و  ةاز اينجا بود كه امام خميني (ره) اين قلب تپند آيد.ميضروري و طبيعي به نظر 
جانبه با همه ةت مبارزجه ،و انساني اين قرن ميآور آزادي و كرامت و هويت اسالپيام

آمريكاي جهانخوار كه هر روز براي گسترش تجاوزات و سبعيت خويش، چنگ و دندان نشان 
مان هاي تجاوزگر و تيز، رشد انقالبي نهضت اسالميابرقدرت ةدهد و در رويارويي با هممي

ملكت م«اعالم فرمودند و هدف از تشكيل بسيج را گفتند كه  ميرا بسيج عمو 5/8/58روز 
توان گفت ميدرحالت كلي  .»داشته باشد ميباشد و تعليمات نظا مياش نظابايد همه مياسال

انفروا خفاقا «فرمايد: مي 40 ةتوبه آي ةكه هدف از تشكيل بسيج را قرآن بيان نموده و در سور
؛ با » و ثقاال و جاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل اهللا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

كه با بار سبك هستيد. مجهز باشيد و كيفيت مختلف حركت كنيد و كوچ كنيد در حالي
ف تشكيل بسيج را بازوي واليت اهداجهاد كنيد با مال و جانتان در راه خدا، و يكي ديگر از 

 ،ر حاله دانيم. بهميبافت واليت فقيه ي هافقيه دانسته و تك تك اعضاي بسيج را سلول
ترين دانسته و اصلي ميبسيج را جذب آموزش، سازماندهي نيروهاي مرد هدف از تشكيل

هاي محوله با توجه شرايط سني موريتأدر م ميكارگيري نيروهاي مردهله بسيج، بأمس
 .باشدميآموزي، دانشجويي، كارگري، كارمندي، عشاير و غيره بسيجيان اعم از دانش

رف و گستردگي آن از طرف ديگر بايد از يك ط ميتشكيالت بسيج به علت ساخت مرد
طوري تنظيم شود كه هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ بتواند كارآيي الزم را داشته 

 .باشد
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بلكه در  ،زن (حوا) از مرد (آدم) آفريده نشده است تا طفيلي مرد باشد ،در بينش اسالمي
 ،اه در مباني بنيادين بگذريماما اگر از اين جايگ .سرشت و سرنوشت همسو و برابر با مرد است

جايگاه اجتماعي و خانوادگي زن نيز در اسالم جايگاه رفيعي است. قبل از اسالم به زن 
اما اسالم  ،شدعنوان يك انسان شناخته نميشد طوري كه زن بهي بسياري روا ميهاستم

ان ناميد. در بين (ص) از زن صورت داد و او را مكمل انس پيامبر ةوسيلباالترين تجليل را به
بينيم كه اكثر معصومين از (س) را مي حضور حضرت فاطمه زهرا ،ي معصوم و كاملهاچهره

قدري بود كه  پيامبر(ص) به دخت محترم خود به ةدامن او به عالم معرفي شدند و عالق
آن زدند. قركردند و بر دست وي بوسه ميابيها يا مادر پدر خود خطاب ميفاطمه را ام ،ايشان

يي اجتماعي از هائوليتكند و مسكيد ميأكريم بر نقش زنان در ساختن جامعه و تاريخ ت
مردان و زنان مؤمن همه يار و «داند:  هر دو مي ةجمله امر به معروف و نهي از منكر را برعهد

) 71 -(توبه» كنند.دوستدار يكديگرند، خلق را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع مي
ي اجتماعي از بيعت هاتيدر برابري زنان و مردان براي برعهده گرفتن مسئول ،همچنين

اي پيامبر گرامي چون زنان مؤمن آيند تا با «كنند: طور مستقل با زنان ياد ميپيامبر(ص) به
پس از انقالب اسالمي اگرچه با عملكردهاي قابل ». تو بيعت كنند... پس با آنها بيعت كن.

در  هاجامعه و تبيين نقش ةبسترسازي براي فعاليت برابر زنان در عرصچالش در ارتباط با 
انصاف هم نگذشته  ةاما اگر از جاد ،رو هستيم شخصيتي، خانوادگي، فرهنگي و.... روبه ةحوز

شده آمارهاي ارائه بايد عنوان كنيم الاقل تمايل جمعي به اين سمت و سو بوده است. ،باشيم
دگيري با رويكرد نقش و جايگاه زنان در كادر فني و اداري در همايش مديريت دانش و يا

درصد جمعيت كشور را زنان  50بيش از «كند: ييد ميأكشور تا حدودي موضوع فوق را ت
ي كشور زنان هستند و در بخش اداري هاشدگان دانشگاهدرصد پذيرفته 62دهند، تشكيل مي

سال گذشته در امور فني جايگاه زنان  15پذيرد. در درصد امور توسط زنان انجام مي 50نيز 
 ،ترين تشكل زنانهبزرگگويند كارشناسان مي »كمرنگ بوده كه اكنون رو به افزايش است.

اي است كه در جهان ترين تشكل زنانههزار عضو بزرگ 600ميليون و  3بسيج خواهران با 
فعال است. فاطمه  ي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و علميهاوجود دارد و در زمينه

بسيج خواهران «گويد: اصالني مسئول ستاد بسيج خواهران كشور در تبيين اين موضوع مي
ي هاهزار نفر از خانم 600ميليون و  3بيش از ده هزار پايگاه فعال در كشور دارد كه 

فعاليت علمي و  دهي كرده است.ويژه جوانان سازمانمند را در سنين مختلف بهعالقه
پذيرد؛ طرح اردوهاي  ي ماست كه در سطح وسيعي انجام ميهاي يكي از فعاليتآموزش

سازي اوقات فراغت و...  آموزان، غنيي تقويتي براي دانشهاعلمي براي دانشجويان، كالس
از  هايكي از داليل استقبال خانواده»  شود.نيز با استقبال مواجه مي هاكه از سوي خانواده

شود. در اردوهاي ما گاه اعتماد والدين به بسيج ارزيابي مي ،سيج خواهراني فراگير بهابرنامه
كنند و بيش از يك ماه را مقابل سفر مي ةدختران جوان از نقاط دور كشور به دورترين نقط

اما والدين با اعتماد، اطمينان و رغبت فرزندانشان را به اين اردوها  ،دور از خانواده هستند
هزار مدير از ميان بانوان هم  350اهران توانسته است تاكنون با تربيت فرستند. بسيج خو مي

 ةيافتي مشاركت مديران تربيتهاتشكيالت خود را به شكلي مستقل اداره نمايد و هم زمينه
 فراهم كند. هاكاري آشنا هستند، در ساير بخش خود را كه با اصول علمي مديريت و گردش
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سوم بشر خأل اخالق و معنويت است كه ما براي تعميق و  ةبه هزار يكي از مسائل مبتال

كيد بيشتري أي فرهنگي تهاكنيم بر فعاليتگسترش آن در ميان بانوان ايراني سعي مي
و باورهاي يك ملت بر  هاو انتقال ارزش هامعتقديم تربيت نسل ،داشته باشيم. از سوي ديگر

مقام معظم رهبري  ةبه گفت كند.تر ميما را سنگين ةدوش زنان نهاده شده كه همين وظيف
درستي انجام دهد و با  بسيج يك زن، بسيج يك خانواده است و اگر يك زن وظايف خود را به

زن و مرد » ي خود آشنا شده است.هايش آشنا باشد قطعاً يك جامعه با مسئوليتهامسئوليت
اي در تربيت . زن جايگاه ويژهاحترام گذاشت هايي با هم دارند كه بايد به اين تفاوتهاتفاوت

بسيج خواهران در راستاي تبيين و  گيرند.قرار مي هادارد و كه زنان محور بسياري از فعاليت
شناسي را برگزار كرده كه در فاطمه ةكنگر 11تعميق نقش زن در خانواده و جامعه تاكنون 

تران امروزي با فاطمي تبيين و چگونگي مطابقت دخ ةسعي شده است سير هااين كنگره
ي هاي بسيج خواهران در زمينههاالگويي همچون فاطمه(س) بررسي شود. در راستاي فعاليت

 7شهداي زن اشاره كرد. تاكنون  ةتوان به يادوارترين تشكل زنانه ميعنوان بزرگمختلف به
به  شهدا اسناد مربوط ةهزار زن شهيد شناسايي شده كه بسيج خواهران در تالش است تا موز

 اين شهيدان را نيز در گنجينه خود نگهداري كند. 
پذيرترين حوزه در ارتباط دهد پاسخگويان آسيبي يك نظرسنجي تازه نشان ميهايافته

اشتغال . 4مسائل اقتصادي و  .3 ،مسائل اجتماعي .2 ،مسائل معنوي و اخالقي. 1با زنان را: 
ي مذهبي بوده و بعد هايراني ابتدا دغدغهي بانوان اهاترين دغدغههمچنين اصلي دانند.مي

ترين آسيبي كه خانواده را گرفتار جدي» حفظ شئونات خانواده و تالش براي تحكيم آن.
ي سنتي ديگر امروزه پاسخگوي نياز هاست و از آن گذشته نقشهاكند اختالط نقشمي

نيان حيات در آنها يي هستند كه بهاي امروزي خوابگاههابانوان نيست. متأسفانه خانواده
 ،در حالي كه اساس خانواده بايد بر مبناي سكون و آرامش شكل گيرد. بنابراين .جاري نيست

 هاعنوان محور عاطفي خانواده در خارج از خانه شاغل باشد بايد بتواند از فرصتاگر يك زن به
جمهوري از نظر قانون اساسي » استفاده كند و بر كيفيت حضور خود در منزل بيفزايد.

آن، دولت در نظام جمهوري اسالمي بايد از حقوق زنان در  21خصوص اصل  اسالمي ايران به
گونه رفتار شود كه اسالم مقرر داشته است. زن يك جهات حمايت كند تا با زن آن ةهم

انسان داراي كرامت و شرافت است و از تمامي حقوق انساني برخوردار بوده و در چارچوب 
 اين حقوق برخوردار باشد. ةتواند از هممتناسب با آفرينش و خلقت ميضوابط اسالمي 

ي بسيار زيادي براي كار در هاتواند فرصتمي ICTsآوري در راستاي اين مقاله، فن
 ،طورايران فراهم نمايد. همين ةدور از اختالط با مردان براي زنان در جامعهمحيط خانه و ب

بسيار زيادي كاري و اشتغال و اجتماعي و فرهنگي و  يهاتواند فرصتمي ICTsآوري فن
ويژه زنان روستايي در ابعاد گوناگون فراهم نمايد كه هب ،آموزشي و سياسي براي زنان

 پيش تنها در حد يك رويا و آرزو بوده است.  ةده 3شايد تا  هاپذيري اين فرصتامكان
در  بسيج خواهراني وسيعي كه هابنا بر اعتقاد نگارنده با توجه به تعاريف و مأموريت

 اقتصاديآنها افزايش مشاركت  ةي خود تعريف نموده است كه از جملهاو كاركرد هامأموريت
، توانمندسازي و ايجاد اشتغال براي زنان هاي فقير تحت پوششدرآمد خانوادهزنان، افزايش 

و امكانات  هابه توانمنديباشند و با توجه ميويژه زنان روستايي و ساكن در مناطق محروم هب
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 هادر مأموريت بسيج خواهراندر اختيار ما گذاشته است  ICTsآوري نامحدودي كه فن بعضاَ
 ICTsآوري بهينه از فن ةها و استفادتواند ايجاد و گسترش زيرساختميي خود هاو كاركرد

ويژه هب ،نيدر مناطق محروم كشور براي زنان روستايي را با توجه به تجارب موفق جها
كشورهاي مسلمان مانند تركيه در اين حيطه براي زنان روستايي را مورد توجه و در اولويت 

ضمن  .ريزي كافي را انجام و اقدام نمايدكاري خود قرار دهد و در اين حيطه مانور و برنامه
تركيه كه  ميبايست شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و سياسي كشور اسالمياينكه 

مورد توجه قرار  ،باشندميتشابهات بسيار زيادي با ايران دارد و اكثريت مردم آن مسلمان 
 گيرد.

 گيرينتيجه
عنوان يك عنصر كليدي نوآوري اجتماعي و اقتصادي مورد شناسايي قرار به ICTsآوري فن

م زنان اما سه ،كندي شغلي خوبي را ارائه و فراهم ميهافرصت  ICTsبازار  گرفته شده است.
ي خروج و شركت نكردن بسيار باال هاتر از متوسط است و نرخدر اين قسمت، هنوز پايين

 . (ICT and Women:Dream Job as IT Expert.P:1)باشندمي
شروع و  ،براي مثال .استبسيار مهم  ICTsايجاد فضاهاي مخصوص زنان در ارتباط با 

هاي زنان محروم براي گروه  Cyberيهاافهي كارآموزي مختص زنان و كهااندازي رشتهراه
اين واضح است كه عالقه به تلويزيون در  باشند.رسد كه بسيار مهم مينظر ميفرهنگي به

 ي توسعه،هااما بدون هيچ تسهيلي از سوي آژانس است،اغلب نواحي روستايي بسيار باال 
ICTs نبنابراي .استمدت تنها يك سرگرمي اوقات فراغت در كوتاه، ICTs  بايد در ساير
كشاورزي و روستايي همانند كارآفريني و بازاريابي الكترونيكي ادغام و  ةي توسعهافعاليت

 گنجانده شود.
در ارتباط ICTsي سياسي بسيار زيادي براي مشكالت زنان و هاچالش ،گيريبراي نتيجه

بلكه يك ابزار مهم  همه، نهICTs  باشند.بازار كار و مصرف، مورد نياز مي با موارد آموزش،
 روستايي و ترويج، ةي توسعهاعنوان قسمتي از فعاليتبايد بهاست و روستايي  ةبراي توسع

 و منفعت ICTs ةي حيطهامشاركت مؤثر زنان روستايي در تمام جنبه گنجانده شود.
 هانيازمند اقدامات فوري و قاطع در بسياري از حيطه ICTsاجتماعي و اقتصادي آنها از 

 .(Ozer,et al. October 2005.PP:213-218)باشد مي
ي جديد و نظام آموزش همراه با هاافزار روشن و واضح براي رسانهي نرمهاما بايد از نظام

ريزي و ايجاد ي اطالعات را برنامههاافزار آنها، حمايت كنيم. هنگامي كه نظامي سختهانظام
 :آوري را مورد توجه قرار دهيم كه عبارت ازاصلي فنعمده و 13ي هاكنيم، بايد سه سازهمي

مورد نياز در اين زمينه است و اين براي بهبود 14افزار و نيروي انسانيافزار، نرمسخت
زيرا مشكالت بر اساس و به استناد  ،ترين است، مهميل در مديريت كشاورزئترين مسانزديك

 ند.كنموقعيت كشاورزان جداگانه و منفرد، تفاوت مي
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 پيشنهاداتي براي ايران
بايد به در مناطق روستايي و كشاورزي ايران،   (IT)ي اطالعاتهاآوريفن ةدر پذيرش و اشاع

ساختاري، گراني و هزينه، پيچيدگي، وابستگي به خدمات زيرمباحثي همچون ظرفيت جذب (
) اتصال به سيستم، اختيارات، سلسله مراتب، شكاف ديجيتالي بين مناطق شهري و …

،  …طور بين اقشار مختلف درون كشور مثل ثروتمند و فقير، مرد و زن و روستايي و همين
(زبان،   (IT)ايران، عوامل فرهنگي در پذيرش ةرهنگ، سياست و جامعدر ف  (IT)جايگاه

گرايي، وجود چهارچوب قانوني براي كاربرد، اعتماد مردم و مسئولين، نوع گرايي، تنوعملي
) سرمايه (دروني، بيروني، فيزيكي)، كنترل (نوع مؤسساتي كه …روابط قدرت در كشور و 

سطح سواد، برداران (، مهارت و توانايي بهره)ع كنترل آنهادارند، نو  (IT)دار و كنترل برعهده
در   (IT)) توجه شود. در كل بايد ببينيم كه آيا…آموزي، تخصص و ي كارهاايجاد دوره

داراي مواردي همچون قابل دسترس بودن، از  ،روستايي ايران ةكارهاي كشاورزي و توسع
اشد يا خير؟ بديهي است كه براي دسترسي بعهده بر آمدن، موجود بودن و مناسب بودن مي

ريزي نياز به برنامه در كشاورزي ايران،  (IT)به موارد فوق و موفقيت در پذيرش و كاربرد
گرايانه داريم و در كنار آن بايد از تجارب و متمركز، مداوم و واقعدقيق، مشاركتي، غير

ايي كه از لحاظ اجتماعي، ويژه كشورههدر كشورهاي ديگر ب  (IT)ي موفق پذيرشهامدل
استفاده و ارزشيابي نمود و در  ،با ايران مشابهت دارند …اقتصادي، سياسي، فرهنگي و 

 در ايران، با حفظ جانب احتياط و ايجاد ابداعات از آنها استفاده كرد.   (IT)توسعه و پذيرش

 هانوشتپي
1- Information Technology (IT): 

 و ، دريافـت ، انتقـال ، بازخوانيسازيذخيره براي الكترونيكي هايتم: سيساطالعاتي شناسيفن
 ).1379؛  و ديگران. ؛ ، سزاده (سلمان اطالعات پردازش

2- Information and communication Technologies (ICTs) 
(ICTs)   ت را هايي اطالق و تعبير گردد كه ارتباطاآوريتواند به فنميصورت گسترده به

 دهنـد. وسايل الكترونيكي انجـام مـي   ةوسيلهكنند و فرآوري و انتقال اطالعات را بميتسهيل 
 ثابـت و ، از راديو و تلويزيون تا تلفـن ( شودميرا شامل  (ICTs)هاي كامل از اين تعريف دامن

  )، كامپيوترها  واينترنت.متحرك
(WORLD SUMMIT ON THE  INFORMATION SOCIETY.FEBRUARY 
2005. P :1)           

 منابع
هاي آموزش از راه دور. ترجمه: دكتر سيد مهدي ميردامادي. كـرج.  ). نظام1381اليوت، س. (

 نشر آموزش كشاورزي.
غالمحسـين صـالح    متـرجم:  .1995انساني  ة). گزارش توسع1374( عمران ملل متحد. ةبرنام

.تهران. مشاركت مردمي ونت ترويج و. معا182-183 ةجهاد. شمار ةنامماه ةنسب. ضميم
 وزارت جهاد سازندگي.
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در ترويج كشاورزي. مترجم: دكتر  هاو تحول فعاليت ها. بنيان)1380. ()ويراستاربلكبرن، د. (

 . تهران. مركز انتشاران علمي دانشگاه آزاد اسالمي.سيد جمال فرج اهللا حسيني
مشـكل كليـدي    ،ي زنانهاعه نسبت به توانايي). نگرش نادرست جام1380شمي. (دي هابني

مروج. تهران. انتشارات فني معاونت  ة. ماهنامي زنان روستاييهافعاليت ةبر سر راه توسع
 .3 ةترويج كشاورزي. صفح آموزش و ترويج سازمان تحقيقات،

تهـران.   .422:ةجوانـان. شـمار   ةويـژ  ،). با زنان مدد كار. جهاد روسـتا 1382. (فروردين نامبي
 برداري (وزارت جهاد كشاورزي). معاونت ترويج و نظام بهره

. جهـاد  هاي كاربردي براي دختـران روسـتايي  ). نگاهي به انواع آموزش1382نام. (شهريور بي
برداري (وزارت جهـاد  نظام بهره .تهران. معاونت ترويج و427: ةجوانان .شمار ةروستا، ويژ
 كشاورزي).

مروج. تهران. ا نتشـارات فنـي معاونـت     ة.روز جهاني زنان روستايي. ماهنام)1380نام.(آبان بي
 .2ةصفح ترويج كشاورزي. ترويج سازمان تحقيقات، آموزش و

مروج. تهران . انتشارات فني معاونـت   ةي روستايي زنان. ماهنامها). تعاوني 1380نام .(ديبي
 ترويج كشاورزي. ترويج سازمان تحقيقات،آموزش و

ترويجـي. مجموعـه    ). بررسي ميزان دسترسي زنان به خـدمات آموزشـي و  1382( .پناهي،ف
دومين همايش سراسري علمـي پژوهشـي باشـگاه پژوهشـگران جـوان.       ةگزيدمقاالت بر

 اقليد. معا ونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي اقليد.
يعقـوب   ترجمـه: افسـانه بـاقري،    ). مديريت كيفيت در آموزش و پرورش.1382تريبوس، م. (
 .هادفتر بهبود كيفيت و راهبري استاندارد تهران. زاده.حسين

 ـ   مـي عل ةماهنامـ  ي توانمندسـازي زنـان روسـتايي.   هـا . سياسـت )1384، ف .(آبـان  ميرست
 .52-  50. صفحات26 ةشمار .سال سوم ."دهاتي"محيطيزيست ـكشاورزي 
فراگيـر، شـناخت و كـاربرد. تهـران.     ) . پژوهشي در مـديريت كيفيـت   1378. (رضايي نژاد، ع

 خدمات فرهنگي رسا. ةمؤسس
) . مـديريت ارشـد و كيفيـت. ترجمـه: مهنـدس مسـلم خـرم. تهـران.         1378زگتيري، ه. د. (

 ريزپردازنده.
كـار   ةكشـاورزي؛ برنامـ   ة). زنان در توسع1374بار وكشاورزي (فائو). ( سازمان جهاني خوار و

معاونـت   .هـا مـديريت مطالعـات و بررسـي    . تهران.غالمحسين صالح نسب فائو . مترجم:
 مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي. ترويج و

 منابع و كشاورزي ). فرهنگ1379، ا. (محمدي . ؛ ملك، ع، ا؛ كرمي.؛ شهبازي، سزادهسلمان
 .تهران دانشگاه . انتشاراتكشاورزي و آموزش ، ترويج، جلد ششمطبيعي
). بهبود ترويج كشاورزي ،كتاب مرجع. 1381،ب ، ي. بنتز، ر، پ. سو فرانكو ،ا، ج.(سوا نسون 

–اسـماعيل كرمـي دهكـردي. تهـران      رضا موحدي، ،مترجمان: غالمحسين صالح نسب
وزارت جهـاد   يهـا برداري، دفتر مطالعات و تلفيق برنامـه هاي بهرهمنظا معاونت ترويج و

 كشاورزي.
 ترويج روستايي. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. ه و). توسع1375شهبازي،ا. (

تبيـين   ي اطالعـات و ارتباطـات و  هـا اسفند). فنـاوري  1382( ، اكبر.غريب.  كياني ،نيافاضل
همـايش كـاربرد   ة ارائه شده در فقير اطالعاتي. مقالو  اي روستايي و روستاي غنينظريه
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گاه علم و صـنعت تهـران .چـاپ در كتـاب     فناوري اطالعات و ارتباطات در روستا . دانش
 .28 – 19: صص:همايشمجموعه مقاالت 

). تهران. مركـز آمـوزش   نگرشي كاربردي. مديريت كنترل كيفيت فراگير ()1378كزازي، ا . (
 مديريت دولتي.

 و تـرويج  . معاونـت ، جلـد اول هـا در تـرويج  پردازينظريه بررسي .)1373، ا. (. فنايي، عكرمي
 .. تهرانجهاد سازندگي . وزارتمردمي مشاركت

 و تـرويج  . معاونـت ، جلـد دوم هـا در تـرويج  پردازينظريه بررسي .)1373، ا. (. فنايي، عكرمي
 . . تهرانجهاد سازندگي . وزارتمردمي مشاركت

. 108 ةشـمار  ماهنامه سـنبله.  :فقر روستايي. در ). زنان و1378گل محمدي،ف. (خرداد وتير 
 .  66-71تهران. صفحات: 

 .روستايي. نشر زر. شيراز ةشناسي توسع).جامعه1379، عبدالعلي.(لهسايي زاده
). ، جمعـي ، گروهـي فـردي  (ميان انساني ، ارتباطاتشناسي). ارتباط1374. (راد، م محسنيان
 .. تهران. سروشدوم چاپ

 ةهـاي توسـع  ). مروري اجمالي بـر طـرح  1383ادي .( هاي اقتصريزي و بررسيمعاونت برنامه
 آوري ارتباطات و اطالعات. تهران. وزارت بازرگاني.فن

پايدار كشاورزي،  ة). نقش زنان در فرايند توسعه. توسع1376ورزه گر، ش. آقاجان نوري، ن. (
توسـعه. تهـران. معاونـت     اقتصاد كشاورزي و ةنام. فصل4 ةشمار ةمجموعه مقاالت نشري

 .226-39ريزي و اقتصاد كشاورزي. وزارت كشاورزي. صفحات: مهرناب
 سلسـله  .و دامپـروري  كشـاورزي  ). فراينـد تـرويج  1373.د.د. (، ج، آ.ا. كاريهاوكنيز، ا.ا.، دان

 و بررسـي  . مركـز تحقيقـات  : ناصر اوكتـايي مترجم 14. : شمارهروستا و توسعه انتشارات
 . . تهرانجهاد سازندگي ت. وزارروستايي لئمسا
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