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چکیده
مشاغل خانگی یکی از راههای دستیابی جوامع روستایی به توسعه پایدار بوده است و زنان روستایی نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارند .این تحقیق
توصیفی -پیمایشی با هدف کلی بررسی تفکیک سطوح مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی بر اساس متغیرهای اجتماعی -اقتصادی انجقا
گردید .جامعه آماری این تحقی را زنان خانوارهای مرکز دهستان فش شهرستان کنگاور ،استان کرمانشاه که اقدا به گرفتن وا هقای مشقاغل خقانگی
کرده بودند ،تشکیل دادند ( .)N= 861در این تحقی برای انتخاب نمونهها از روش تما شماری استفاده گردید .ابزار گردآوری دادههقا در ایقن تحقیق
پرسشنامه بود .روایی صوری ابزار تحقی توسط پانلی از متخصصین مورد تأیید قرار گرفت .برای تأیید پایایی پرسشنامه یک مطالعه راهنما و تکمیل 03
پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ صورت پذیرفت .ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده ،بین  3/18-3/16بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از مقد ججیقت
استفاده گردید .دادههای بهدستآمده با استفاده از نر افزارهای  SPSS22و  Rمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان دادند که از بین متغیرهقای
اجتماعی و اقتصادی به ترتیب پایگاه اجتماعی ،منزلت اجتماعی و میزان درآمد قدرت باجیی در تفکیک سطوح مشارکت زنان در مشاغل خانگی داشتند.
پیشنهاد می شود در راستای آشنایی و تشوی زنان روستایی به مشارکت در مشاغل خانگی نسبت به تهیه برنامههای آموزشی هدفمنقد در جهقت بهبقود
کسبوکارهای زنان روستایی و آشناسازی آنان با بازارها اقدا نمایند.
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روستا بهعنوان یک محیط تولیدی همواره در اقتصاد ،نقش مهمی
را ایفا میکند و زنان روستایی با دارا بودن نیمی از جمعیت روستا نقش
عمدهای را در فعالیتهقای تولیقدی بقه عهقده دارنقد .زنقان در امقور
گوناگون جوامع روستایی مشارکت دارند و در جریان تولیقد ،اقتصقاد در
سطوح ملی و خانواده نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند ،بهطقوریکقه
میتوان از آنها بهعنوان کلید دستیابی به امنیت غذایی نا برد (81 ،7
و  .)11در محیطهای روستایی افزون بر اینکه از نیروی کقار زنقان در
 -8دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
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دانشگاه بوعلی سینا همدان
)Email: vahid.aliabadi@gmail.com
(* -نویسنده مسئو :
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زمینههای اقتصادی و کشاورزی استفاده میشود ،نقش تصمیمگیری و
تصمیمسازی در خانواده و جامعه روستایی آنها میتواند عاملی بسقیار
مهم در حل مسائل گوناگون اقتصادی و اجتماعی باشد .از سوی دیگر،
بهمنظور تأثیر مقوله مشارکت و دخالت گروههای مردمی ،باید آنها را
در فرایند تصمیمگیری نیز دخالت داد؛ چراکه مشارکت مؤثر ،متضقمن
تصمیمگیری و مداخله فعا در مسائل گوناگون و رویههقا اسقت (،80
 08و  .)67این در حالی اسقت کقه دخیقل کقردن زنقان روسقتایی در
پروژههای مشارکتی باعث توانمندسازی آنهقا مقیشقود ( 87 ،1 ،0و
 .)66از سوی دیگر ،نوع فعالیتهای زنان روسقتایی بنقا بقه موقعیقت
خاص فرهنگی و اجتماعی در مناط گوناگون کشور متفاوت میباشد.
بقر اسقاس آمارنامقه وزارت جهقاد کشقاورزی ( )06زنقان  73درصقد
فعالیتهای مربوط به زراعت برنج 03 ،درصد فعالیتهای مربقوط بقه
تولید سبزی و صیفی 13 ،درصد فعالیتهای مربوط به زراعت پنبقه و
دانههای روغنی 03 ،درصد مربوط به امور برداشت باغها و  13تا 833
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درصد مربوط به تولید لبنیات را در بیشتر استانهای کشور بقه عهقده
دارند.
یکی از زمینههای مهم فعالیت اقتصقادی زنقان ،مشقاغل خقانگی
میباشد .تعاریف گوناگونی از مشاغل خانگی ارائه گردیده است .بقرای
مثا  ،در تعریفی که توسط میرکزاده و همکاران ( )00ارائقه گردیقد،
کاری که توسط اعضا خقانواده در محقیط خانقه صقورت مقیگیقرد و
مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نشود و اینکه در محقیط خانقه فققط
تولید کاج صورت گیرد و عرضقه ،فقروش و بازاریقابی آن بقه خقار از
محیط مسکونی انتقا یابد .بوهاتووا و شووارز ( )80مشاغل خقانگی را
هر نوع فعالیتی که در آن فرد یا افراد در محل زندگیشان بدون اینکه
در استخدا یا مدیریت دیگری باشند ،بهصقورت مسقتقل و در جهقت
ایجاد ارزشافزوده به تولید ،ارائه خدمات و فروش میپردازند.
مشاغل خانگی بهعنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغا و درآمد
در سراسر جهان بهویژه برای زنان به شمار میرود .بقهعنقوان نمونقه،
صنایعدستی (نظیر نساجی سنتی ،بافتههای داری و زیراندازها ،پوشاک
سنتی ،صنایعدستی چرمی و غیره) ،فرش دستباف و رشتههای مقرتبط
به صنایع و امور تولیدات دامقی ،شقی،ت ،صقنایع تبقدیلی و تکمیلقی
کشاورزی ،عشایری ،امور تولیدات گیاهی جزء مشاغل خانگی زودبازده
معرفی شدهاند .اما ،در کشورهای جهقان سقو درصقد کمقی از زنقان
روستایی در این زمینه مشغو به کار میباشند .این در حالی است کقه
در ایران بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجقاد اشقتغا پایقدار در
مناط روسقتایی و عشقایری تقا پایقان سقا  81333 ،8000میلیقارد
تومان طرح مشاغل خانگی تصویب و به بانکها معرفقی شقده اسقت.
همچنین ،از بهمن  8006تا پایان سا  8001حدود  23درصد طرحها
و پققنج درصققد از تسققهی،ت پرداختققی در حققوزه اشققتغا روسققتایی و
عشایری مربوط به مشاغل خقانگی بقوده اسقت ( .)07در ایقن میقان،
استان کرمانشاه از لحاظ روند رشد پرداخت تسهی،ت اشتغا روستایی
و عشایری و حمایت از مشاغل خانگی مستقل جایگاه نخست کشور را
دارد .بهطوریکه از ابتدای سا  8000در مجموع  081فقره تسهی،ت
قرضالحسنه مشاغل خانگی با پیشبینی  1۴0فرصت شغلی پرداخقت
شده است .همچنین ،این استان در این مقدت در زمینقه پرداخقت بقه
مشاغل خانگی مستقل رتبه نخست و در زمینقه پرداخقت طقرحهقای
پشتیبان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است .از نظقر تعقداد مشقاغل
پیشبینیشده برای مشاغل خانگی با  1۴0فرصت شغلی جایگاه سقو
کشوری را دارد  .بنقابراین ،ایقن اسقتان بقا توجقه بقه ققرار گقرفتن در
رتبههای نخست کشوری در فعالیتهای مشاغل خانگی ،میتوانقد در
زمینههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد (.)07
امروزه با توجه به افزایش سریع و گسترده جمعیت ازجمله جمعیت
روستایی ایران از یکسو و ناتوانی بخش کشقاورزی در اشقتغا زایقی
کافی برای نیروی کار حجیم و در حقا افقزایش روسقتایی از سقوی
دیگر ،توسعه اشتغا غیر کشاورزی بهویژه برای گروههای کم یا فاققد

زمین که برای تأمین نیازهای زندگی ،درآمد کافی ندارنقد ،از اهمیقت
زیققادی برخققوردار اسققت .در جوامققع روسققتایی ،از طری ق ایجققاد
کسبوکارهای کوچک ،سرمایهگذاریها و پساندازهای محلی افزایش
مییابند و استفاده از منابع محلی تشوی میشقود ( 1و  .)03کقاهش
بیکاری و افزایش نرخ اشتغا  ،افقزایش درآمقد و رفقاه مقرد محلقی،
افقزایش تولیقدات و خقدمات و درنهایقت ،کقاهش مهقاجرت ازجملقه
پیامدهای مثبت و مؤثر در ایجاد مشاغل جدید در نواحی روستایی است
( ۴1 ،21 ،81 ،8۴ ،7و  .)16برای ایجقاد کسقبوکارهقای خقانگی در
مناط روستایی نیاز به حمایتها و تسهی،ت مالی از جانب مسقئولین
میباشد .این تسهی،ت هم باعقث ایجقاد انگیقزه و مشقارکت بیشقتر
روستاییان و هم منجر به ایجاد پشتوانه مالی برای آغقاز فعالیقتهقای
اقتصادی میشود .بنابراین ،میتوان بیان داشت که حمایتهای مقالی
نظیر ارائه وا از طرف بخش دولتی میتوانقد فرآینقد مشقارکت زنقان
روستایی در راهاندازی مشاغل خانگی را تحقت تقأثیر ققرار دهقد و در
صورت عد ارائه تسهی،ت بانکی ،زنان روستایی ممکن اسقت بقرای
راهاندازی مشاغل خانگی بهنوعی با مشکل مواجقه شقوند و مشقارکت
کمتری در آن داشته باشند.
بررسیهای انجا شده در رابطه با مشارکت زنان روسقتایی نشقان
میدهد ،با وجود نقش بااهمیقت زنقان روسقتایی در تولیقد ،مطالعقات
اندکی در خصوص نقش مشاغل خانگی این قشر از جامعقه و عوامقل
اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر آن انجا شده و بهنقوعی ایقن گقروه بقه
فراموشی سپرده شدهاند .بهگونقهای کقه هقماکنقون روزبقهروز شقاهد
کاهش فعالیت اقتصادی آنها بوده و نهتنها در ابعاد خقرد تقأثیراتی در
معیشت خانوارهای روستایی دارد؛ بلکه در سطح ک،ن نیز زمینه افو
اقتصادی خانوار روستائیان را فراهم میسازد .این در حالی اسقت کقه،
بین نرخ اشتغا زنان و درجه توسعهیافتگی روستاها ارتباط مسقتقیمی
وجود دارد ( 0۴ ،2و  .)63لذا ،ضرورت دارد به ارزیابی مشاغل خقانگی
و نوع مشارکت زنان روستایی بیشتر توجه شود .بهبیاندیگر ،بررسقی
و تحلیل نوع مشارکت زنان روستایی در مشقاغل خقانگی ،بقهمنظقور
دستیابی به الگوی مناسب توانمندی آنها بهعنقوان پایقههقای اصقلی
تولید و انجا فعالیتهای متنوع در روستاها ،از ضرورتهقای اساسقی
است و عد آشنایی با نوع مشارکت زنان از موانقع اساسقی در جهقت
بهبود وضعیت مشاغل خانگی زنان روسقتایی مقیباشقد .لقذا ،در ایقن
پژوهش سعی شده است که به ارزیابی مشارکت و عوامل مؤثر بقر آن
در جهت توسعه مشاغل خانگی پرداخته شود.
تحقیقات داخلی

مروری بر تحقیقات انجا شده نشان میدهد کقه نقوعی گقذار در
حوزه کسبوکارهای روستایی ،از کسبوکارهای مبتنی بر کشاورزی به
کسبوکارهای عمومی (کسبوکارهای عمقومی بقه کسقبوکارهقای
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متوسط و کوچک گفته میشوند) رخ داده است .همچنین فعالیتهقای
اقتصادی در مناط روستایی ،از تولید به خردهفروشی و خقدمات روی
آورده شققده اسققت ( .)1۴اعظمققی و همکققاران ( )8توانمندسققازی
روانشناختی و مؤلفههای آن را در مشقارکت زنقان مقؤثر دانسقتهانقد.
آگهی و همکاران ( )۴در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مهم-
ترین متغیرهایی که باعث توسعه مشاغل خانگی میشود از دید زنقان
روستایی ،داشتن مهارت ،تخصص و تجربه ،انگیقزه کسقب اسقتق،
بیشقتر ،معرفقی و دیقدار بقا الگوهقا و افقراد موفق اسقت و از دیقد
کارشناسان ،برگزاری ک،سهای آموزشی ،برطرف نمودن نیقاز مقالی
زنان ،ایجاد بازار محلی برای فروش محصوجت است .یعقوبی فرانی و
همکاران ( )61عوامل بازدارنده گرایش زنقان روسقتایی بقه راهانقدازی
مشاغل خانگی در شش عامل فرهنگی و اجتماعی ،زیرساختی و مالی،
شخصیتی ،حمایتی ،خانوادگی و آموزشی دستهبندی نمودنقد .حیقدری
( )26عققواملی از قبیققل انگیققزه ،پایگققاه اجتمققاعی ،میققزان اسققتفاده از
رسانههای جمعی را با مشارکت زنان روستایی مقرتبط دانسقته اسقت.
فاضققلنیققا و هاشققمی ( )23باورهققای اجتمققاعی -فرهنگققی را از
بازدارندههای مشارکت زنان روستایی دانستهانقد .گ،بقی و همکقاران
( )20عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی را در چهار دسته نهقادی،
فقردی -شخصقیتی ،اجتمقاعی -فرهنگققی و اقتصقادی تقسقیمبنققدی
نمودهاند .میرکزاده و همکاران ( ،)01در واکاوی موانع مشارکت زنان
روستایی معتقدند که مهمترین موانقع مشقارکت زنقان روسقتایی بعقد
فرهنگی است .آدابورسو و اعتقادات سنتی حاکم بر مناط روستایی،
اشتغا زنان به فعالیتهای سخت ،تربیقت فرزنقدان ،بقیسقوادی یقا
کمسوادی زنان و تمسخر و ایراد اهالی مهمترین عوامل مورد شناسایی
در این تحقیقات بوده است .خانی و چوبچیان ( )02در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدهاند که بین نگرش مثبت زنان به خود ،تمایل زنان به
شرکت در ک،سهای آموزشقی ،تمایقل و نگقرش مثبقت مقردان بقه
فعالیت زنان با مشارکت زنان روستایی رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد .قققدیری معصققو و همکققاران ( )22عوامققل مختلققف اقتصققادی،
اجتماعی و فرهنگی را بر مشارکت زنان روستایی تأثیرگذار دانستهاند.
تحقیقات خارجی

پژوهش تیپل ( )10نشان میدهد که زنان در جوامقع بقا فرهنق
غالب اس،می و هندو گرایش بیشتری به کسبوکارهای خانگی داشته
بهگونهای که بیش از  73درصد زنان شاغل در این جوامع در خانه کار
کرده یا دارای کسبوکار خانگیاند .والتر ( ،)62به این نتیجه رسید که
در آلمان زنقان از منقابع مقالی غیررسقمی همچقون اعتبقارات فقامیلی
استفاده میکنند .زنان در این کشور دسترسی محدودی به منابع مقالی
بانکی دارند و برای تأمین مالی به بانک خانگی متکقی مقیشقوند .در
پژوهشی دیگر عواملی نظیر سن ،سقطح تحصقی،ت ( 2۴ ،82و ،)01

602

منابع درآمد غیر کشاورزی و فاصله تا بازار ( 81و  )28بهعنوان عوامل
مؤثر در مشارکت زنان روستایی در سرمایهگذاریهقای خقرد شقناخته
شدهاند.
شامس الدین و همکاران ( )10نقش زنقان روسقتایی را در ارتققاء
صنایع کوچک کشاورزی ژاپن بررسی کردهاند .بر اساس نتایج آنهقا،
بین سطح مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان با سن ،انقدازه مزرعقه و
درآمد خانوار رابطه مثبت و معنیداری وجود داشقته اسقت .همچنقین،
میتوان بیان داشت که از عوامل مؤثر بر مشارکت نیقروی کقار زنقان
تحصی،ت ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت تأهل و تعداد فرزندان میباشقد
( ۴1و  .)18هر چه سطح تحصی،ت زنان افزایش یابد ،امکان دستیابی
آنها به مشاغل صنعتی و خدماتی افزایش مقییابقد .بنقابراین رابطقه
مثبتی بین تحصی،ت و نرخ مشقارکت زنقان در بقازار کقار وجقود دارد
( .)۴۴ریچارد و ویلیا ( )۴0معتقدند کقه در منقاط روسقتایی عوامقل
اجتماعی و جمعیتشناختی نقش مهمی در تبیین مشارکت نیروی کار
زنان دارد .نتایج تحقیقی در نیجریه نیز نشان داده است که ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی زنان در میزان مشارکت آنان تأثیرگذار است (.)86
در تحقی دیگری که بقه بررسقی نققش مشقارکت در فعالیقتهقای
اقتصادی زنان در کشور بقنگ،دش پرداختقه اسقت ،عقواملی از قبیقل
آموزش ،مهارتها و مشارکت نهادی زنان ،نقش اساسقی در افقزایش
مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی داشته است (.)27
حمایت مالی ( 12و  ،)11متقاعد کقردن اعضقای خقانواده جهقت
فعالیت و آمقوزش ( ،)68ایقدئولوژی و طقرز تفکقر همسقران و مقرد
روستایی ( 21و  ،)۴8سطح تحصی،ت ،ایقدئولوژی حقاکم بقر جامعقه
روستایی ،وابستگی مالی به همسقر ( ،)60تبعقی ،،ضقعف آمقوزش و
مهارت ( )00از دیگر عواملی هستند که باعث مشقارکت بیشقتر زنقان
روستایی میشود .مقروری گقذرا بقر پقژوهشهقای داخلقی و خقارجی
انجا شده در زمینه مشارکت زنان نشان مقیدهقد ،محورهقای عمقده
مطالعات در بررسی عوامقل مشقارکت زنقان شقامل :عوامقل فقردی،
خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سازمانی ،حققوقی ،سیاسقی و
آموزشی است .البته جز به ذکر است که در اکثر تحقیققات بقر لقزو
مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه پایدار و توانمندسازی زنان بقه
شیوههای مختلف تأکید شده است.
با توجه به مرور پیشقینهنگاشقتههقا مشقخص شقد کقه بقیشتقر
پژوهشهای انجا شده در زمینه مشقاغل خقانگی بقه ارزیقابی اثقرات
اقتصققادی و اجتمققاعی ایققن طققرحهققا در جوامققع روسققتایی ،موانققع و
چالشهای توسقعه آن ،پتانسقیلسقنجی ایقن مشقاغل در روسقتاها و
مواردی از این قبیقل پرداختقه شقده اسقت .ایقن در حقالی اسقت کقه
تحقیقات اندکی بهصورت خاص جنبههای اجتماعی -اقتصقادی مقؤثر
بر مشارکت زنان روستایی در مشاغل خانگی را مقدنظر ققرار دادهانقد.
به طوریکه در پژوهشهای صورت گرفته بعد مشارکت زنان روستایی
موردتوجه نبوده است .چراکه مؤلفههای اجتماعی -اقتصقادی در بقین
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زنان روسقتایی مقیتوانقد سقطح مشقارکت آنهقا را در فعالیقتهقای
کسبوکار مشخص نماید .همچنین ،پیشینهنگاشتهها آشکار نمود کقه
از عوامل بسیار مهم در مشارکت زنان روسقتایی در مشقاغل خقانگی،
عوامل اجتماعی و اقتصادی میباشد .هر یک از این عوامل نیقز دارای
متغیرهایی میباشند که در نظقر گقرفتن آنهقا باعقث تفکیقک بهتقر
مشارکت زنان خواهد شد .بر این اساس چقارچوب مفهقومی پقژوهش
بهصورت نگاره  8تدوین گردیقد .بقهطقورکلی ،در چقارچوب مفهقومی

پژوهش ،دو دسته عوامل اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفتقه شقد .در
عوامل اقتصادی ،متغیرهایی نظیر کاهش هزینهها ،میزان درآمد ،ایجاد
اشتغا و دسترسی به تسهی،ت در نظر گرفته شد .در عوامل اجتماعی
نیز متغیرهای انسجا  ،منزلت ،آگاه اجتمقاعی ،کانقا هقای ارتبقاطی و
اط،عاتی ،پایگاه اجتماعی ،اعتماد به توانایی و مهقارتهقای فقردی و
شرکت در برنامههای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

عوامل اجتماعی
Social aspects

عوامل اقتصادی
Economic aspects

 انسجا اجتماعی- Social cohesion

 -کاهش هزینه

 -منزلت اجتماعی

- Cost reduction

- Social dignity

 میزان درآمد- Income levels

 ایجاد اشتغا- Creating jobs

 دسترسی بهتسهی،ت
- Access to
credits

 -آگاهی اجتماعی

مشارکت زنان

- Social awareness

روستایی در مشاغل

 -کانا های ارتباطی و اط،عاتی

خانگی

- Communication and
information channels

Participation of
rural women in
creating household
Jobs

 پایگاه اجتماعی- Social status

 اعتماد به توانایی و مهارتهایفردی
- Confidence in individual
abilities and skills

 شرکت در برنامههای آموزشی- Participation in training
programs

نگاره  -1چارچوب مفهومی پژوهش (مأخذ :یافتههای پژوهش)
)Figure 1- Conceptual framework of the study (Source: Research findings

روش پژوهش
این تحقی ازنظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمّقی بقوده اسقت.
همچنین ،این پژوهش یک تحقی کقاربردی اسقت؛ چقون نتقایج آن
برای برنامهریزان توسعه روستایی استفاده میباشد .به این صورت کقه
نتایج آن سبب آگاهی مسئولین از سطح مشقارکت زنقان روسقتایی در

ایجاد مشاغل خانگی و همچنین عوامل اجتماعی -اقتصادی تأثیرگذار
بر آن میشود .بهطوریکه ،برای جمقعآوری دادههقا ،از فقن پیمقایش
استفاده گردید.
جامعه آماری این تحقی را زنان خانوارهای مرکز دهسقتان فقش
شهرستان کنگاور ،استان کرمانشاه که اقدا به گرفتن وا های مشاغل
خانگی کرده بودند ،تشکیل دادند ( )N= 861و از روش تما شقماری

عطائی و همکاران ،بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

استفاده گردید .ابزار گردآوری دادهها در این تحقی پرسشنامه بود کقه
با بررسی مبانی نظری مختلف و بقا در نظقر گقرفتن اهقداف تحقیق
تدوین گردید .این پرسشنامه شامل سه بخش مشخصههای فقردی و
حرفهای زنان روستایی ،متغیرهای اجتماعی (انسقجا اجتمقاعی چهقار
گویه ،منزلت اجتماعی چهار گویه ،آگاهی اجتماعی سه گویقه ،پایگقاه
اجتماعی سه گویه و اعتماد به توانایی و مهارتهای فردی چهار گویه)
و اقتصادی (کاهش هزینهها سه گویه ،ایجقاد اشقتغا چهقار گویقه و
دسترسی به تسقهی،ت چهقار گویقه) و مشقارکت زنقان در راهانقدازی
مشاغل خانگی بوده اسقت .در سقنجش متغیرهقای تحقیق از طیقف
لیکرت پنجقسمتی (خیلی کقم  8تقا خیلقی زیقاد  )1اسقتفاده شقد.
بققهمنظققور اطمینققان از روایققی صققوری و محتققوایی پرسشققنامه ،از
متخصصین در حوزه توسعه روستایی و جامعهشناسی زنان استفاده شد.
برای تأیید پایایی ابزار پژوهش نیز یک مطالعقه راهنمقا و تکمیقل 03
پرسشنامه توسط زنقان روسقتایی خقار از نمونقه آمقاری و محاسقبه
ضققریب آلفققای کرونبققاخ صققورت پققذیرفت .بققهطققوریکققه ،ضققریب
بهدستآمده برای متغیرهای مشارکت  ،3/16عوامل اجتماعی  3/10و
عوامل اقتصادی  3/18بوده است .بهمنظور بررسقی عوامقل مقؤثر بقر
مشارکت زنان روسقتایی در ایجقاد مشقاغل خقانگی از مقد ججیقت
استفاده شده است که متغیر وابسته آن بهطورکلی به دو گروه تقسقیم
میشود (زنان روسقتایی کقه در مشقاغل خقانگی مشقارکت داشقتند و
آنهایی که مشارکت نداشتند) و مقادیر صفر و یک را اختیار میکننقد.
دادهپردازی اط،عات نیز با استفاده از نر افزارهای آمقاری  SPSS22و
 Rانجا گردید .بهمنظور دادهپقردازی از مقد ججیقت بقا اسقتفاده از
نر افزار  Rاستفاده شد .پیششرطهای انجا رگرسیون خطی از قبیل
وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته ،همسانی واریقانس
متغیقر وابسقته و متغیرهقای مسقتقل ،توزیقع نرمقا متغیقر وابسقته و
باقیماندهها یا خطای اندازهگیری مد  ،در مقد ججیقت وجقود نقدارد
( .)00در این نوع از رگرسقیون از نسقبت برتقری )) (p/(1-pاسقتفاده
میشود و برای بهدست آوردن مد ججیت از ایقن رابطقه بایقد از آن
لگاریتم گرفت .لذا ،مد ججیت بهصورت تابع ( )8خواهد بود.
تابع ()8
در مد ججیت ،نخست باید مناسبت دادهها ازنظر تمایزات جدی
متغیرهای مستقل در دو سطح متغیر وابسقته بقرای تفکیقک گقروههقا
بررسقی شقود .آزمقون  Hosmer and Lemeshow testبررسقی
میکند که آیا احتما های پیشبینیشده با احتما های مشقاهدهشقده
همخوانی دارند یا خیر ( .)۴1برای تابع بهدستآمده در ایقن پقژوهش،
مقدار آن  81/07است که دارای درجه آزادی  83و سقطح معنقیداری
 3/362است؛ که فرض صفر آن مبنی بر پیشبینی احتما های واقعی
پذیرفته میشود .ازاینرو میتوان نتیجهگیری کقرد کقه بقین مققادیر
مشاهدهشده با پیشبینیشده بر اساس این تابع هماهنگی جز برقرار
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Nagelkerke R ( R2

و نتقایج تفسقیرپذیر اسقت ( .)۴1مققدار شقبه
 3/21 )Squareو  3/318 Cox & Snell R Squareبهدسقت آمقد.
این امر نشان میدهد که تابع استخرا شده میتواند درصقد تغییقرات
رخداد مشارکت زنان روسقتایی را بقا یقک مقد ججیقت و براسقاس
متغیرهای اجتماعی -اقتصادی تبیین کند.

نتایج
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان

نتایج توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه گویای آن است که بیشقتر
آنان در محدوده سنی  23تا  01سا قرار داشتند .کمترین سقن زنقان
دارای مشاغل خانگی  21سا و بیشترین آنان  61سا سن بقود .در
مقابل تنها  20/1درصد جامعه موردمطالعه سوادی در حقد لیسقانس و
باجتر داشتند .بهطوریکه 12 ،درصد زنان سقوادی در حقد خوانقدن و
نوشتن داشته و یا بیسواد بودنقد .متأسقفانه تنهقا  00درصقد زنقان در
کسبوکارهای خانگی فعا بودند و محصوجت خود را به بازار عرضقه
میکردنقد .در مقابقل ایقنکقه  67درصقد زنقان در مشقاغل خقانگی
مشارکتی نداشتند.
تحلیل تأثیر متغیرهای اجتماعی -اقتصاادی بار مشاارتت
زنان در مشاغل خانگی

برای بررسی فرضیههای پژوهش ابتدا نمقره مشقارکت زنقان بقر
اساس میانگین آن در نمونه ،در دو سطح مشقارکت و عقد مشقارکت
تفکیک شد.
بر اساس یافتههای بهدستآمده ،تابع ججیت بقرآورد شقده دارای
نرخ پیشبینی کلی برابر  16/6درصد و درستی تفکیک تقا  11درصقد
است .بنابراین مد ججیت بهدستآمده توانسته است درصد باجیی از
مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهایی که وارد معادله شدهانقد را
پیشبینی نماید .بر اساس جدو  ،2میتوان تابع ججیقت را بقه شقرح
تابع ( )2بیان کرد.
نتایج بهدستآمده نشان دادنقد کقه متغیرهقای پایگقاه اجتمقاعی،
منزلت اجتماعی و میزان درآمد با اطمینان بیش از  03درصد به لحقاظ
آماری معنادار بقوده انقد .میقزان اثقر نهقایی بقرای متغیرهقای پایگقاه
اجتماعی ،منزلت اجتماعی و میزان درآمد بقهترتیقب  3/888 ،3/780و
 3/318واحد بوده است .بنابراین ،م،حظه میشقود کقه متغیقر پایگقاه
اجتماعی در مقایسه با سایر متغیرها تأثیر بزرگتری بر مشارکت زنقان
روستایی در ایجاد مشاغل خانگی دارد .نتقایج نشقان مقیدهنقد زنقان
روستایی که از منزلت اجتماعی ،پایگاه اجتماعی و میزان درآمد خقانوار
باجتری برخوردار میباشند ،احتما مشارکت آنها در ایجقاد مشقاغل
خانگی افزایش مییابد.
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جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی زنان روستایی
Table 1- Demographic characteristics of the rural women

درصد

فراوانی

()Percent

()Frequency

42.85
22.61
34.54
24.4

72
38
58
41

28.57

48

8.33

14

14.88

25

23.8

40

31.89
17.83
20.54
29.72
33.92

59
33
38
55
56

66.08
46.42
31.54
13.09
8.92

112
78
53
22
15

متغیر
()Variable
20-35
36-45
45-60
بیسواد ()Illiterate

سن
()Age

خواندن و نوشتن ( Reading and

)writing
دیپلم ()Diploma
فوق دیپلم ()Associate degree
لیسانس و باجتر ( BSc, MSc,
)and PhD
1-9
10-15
16-20
<20

تحصی،ت
()Education

سابقه فعالیت
()Experience

فعا در مشاغل خانگی ()Active
غیرفعا ()Inactive

()Business status

)1-5 (Million
6-20
21-30
<30

میزان درآمد ماهانه (ریا )
( Monthly income
))(Rials

اما ،سایر متغیرها تأثیر معنیداری بر مشارکت زنقان روسقتایی در
ایجاد مشقاغل خقانگی نداشقتند .ایقن در حقالی اسقت کقه در برخقی
پژوهشها این متغیرها تأثیر معنیداری داشقته و در برخقی نیقز تقأثیر
معنیدار نداشته است .لذا ،میتوان استدج نمود که در هر پژوهشقی
شرایط اجتماعی -اقتصادی هر جامعه میتواند تأثیرگذاری متغیرهقای
مختلف را دستخوش تغییر نماید .به بیقان دیگقر ،شقرایط حقاکم بقر
جامعه و ویژگیهای فردی افقراد مقیتوانقد عوامقل مقؤثر بقر میقزان
مشارکت در ایجاد مشاغل خانگی را تحت تأثیر قرار دهد.

بحث و نتیجهگیری
ارتققای حضقور زنقان در فعالیقتهقای اجتمقاعی ،اقتصقادی و
برنامهریزی جهت گسترش مشقارکت آنقان ،بقهویقژه در زمینقههقای
اقتصادی ،شرطی جز در جهت توسعه پایدار است .این امر در نقواحی
روستایی که زنان از دیرباز و به گونه سنتی در فعالیتهقای اقتصقادی
خانواده مشارکت داشتهاند ،از ضرورت بیشتری برخقوردار اسقت (.)۴2
این پژوهش نیز با هدف بررسی مشارکت زنقان روسقتایی در مشقاغل
خانگی بر اساس متغیرهای اجتماعی -اقتصادی انجا گرفت .یافتههقا
نشان داد که تنها  00/02درصد از کسبوکارهای خانگی فعا هستند
و محصوجت خود را بقه بازارهقای مختلقف عرضقه مقیکننقد 66/31

وضعیت کسبوکار

درصد در مشاغل خانگی مشقارکتی ندارنقد .یافتقههقای تحلیقل تقابع
ججیت نیز نشان داد که سه متغیر منزلت اجتماعی ،پایگاه اجتمقاعی و
درآمد تأثیر معنیداری بر مشارکت زنان روستایی در مشقاغل خقانگی
داشتند .میتوان نتیجه گرفت که عوامل مختلفی میتوانند بر مشارکت
زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای خانگی مؤثر باشند که از تعامل
عوامل اجتماعی -اقتصادی با یکدیگر ،سطح مشقارکت آنهقا تعیقین
میگردد.
بریمانی و همکاران ( )88بر نقش پایگقاه اجتمقاعی افقراد تأکیقد
نموده و بیان دارند که پایگاه اجتماعی باجتر باعقث بهبقود عملکقرد و
مشارکت افراد میشود .فتحی و میرزاپور ( )80نیز معتقدند که افراد در
پایگاه اجتماعی باجتر ،به دلیل تعل و همبستگی به اجتماع ،احسقاس
اثربخشی و قدرت اثرگذاری ،قدرت تصور ارتباط میان آینده جامعقه بقا
آینده آنها و آگاهی از قواعد و الگوهای کنش اجتماعی ،به رفتارهقای
مسئوجنه اجتماعی بیشتری مبادرت میورزنقد .منزلقت اجتمقاعی نیقز
یکی از عوامل مهم در مشارکت زنان روستایی بوده است .بهطوریکه
محققان ( ۴7 ،13 ،۴0و  )02یکی از دجیل اصقلی مشقارکت افقراد را
کسب منزلت اجتماعی میدانند .بهطوریکه ،انسانها به خاطر کسقب
پاداشهای اجتماعی و افزودن منزلقت اجتمقاعی خقود در گقروههقای
اجتماعی عضو میشوند ،داراییهای خود را سرمایهگذاری مقیکننقد و

عطائی و همکاران ،بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

کنش مناسبی را انتخاب میکنند .از طقرف دیگقر ،میقزان درآمقد نیقز
عامل تعیینکننده در مشارکت زنان در مشقاغل خقانگی بقوده اسقت.
هرچقدر درآمد بیشتر باشد ،مشارکت در مشاغل خقانگی نیقز افقزایش
مییابد .این در حالی است که کتابی و همکاران ( )20یکقی از موانقع
توانمندسازی اقتصادی زنان را درآمد پایین دانستهاند .عطائی و زمقانی
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میاندشتی ( )0و زمقانی میاندشقتی و همکقاران ( )61میقزان درآمقد را
عاملی مؤثر بر توانمند شدن زنان روستایی دانستهانقد .سقایر محقققان
( 17 ،۴3 ،1 ،۴ ،83 ،6و  )6۴نیققز بققر تققأثیر مهققم میققزان درآمققد بققر
مشارکت زنان تأکید نمودهاند.

جدول  -2ضرایب تابع الجیت مشارکت زنان در مشاغل خانگی
Table 2- Coefficients of the Logit Function of Women's Participation in Household Jobs

حدود اطمینان 0/59
برای )Exp. (B

)Exp. (B

Sig.

Wald

S.E.

B

0.957, 1.015

1.016

٭0.027

4.042

0.081

0.066

0.829, 1.331

0.901

0.089

0.96

0.043

0.104

0.855, 1.165

0.693

0.189

0.028

0.031

0.038

0.983, 0.987

0.202

0.181

0.818

0.068

0.143

0.933, 1.146

1.102

0.124

0.687

0.065

0.052

1.009, 1.321

1.332

٭0.011

3.833

0.043

0.134

1.103, 1.342

0.832

0.410

0.088

0.054

0.031

1.119, 1.267

1.652

٭0.011

5.303

0.084

0.087

0.827, 1.115

0.77

0.101

1.213

0.063

0.423

0.943, 1.135

1.233

0.41

0.068

0.043

0.323

0.146, 2.121

0.563

0.121

0.347

0.45

0.533

-

-

0.974

0.001

1.885

0.074

()Confidence interval

متغیرهای پیشبینیکننده
()Variable
درآمد
()Income
هزینه
()Cost
اشتغا
()Employment
تسهی،ت
()Credits
انسجا اجتماعی
()Social cohesion
منزلت اجتماعی
()Social dignity
آگاهی اجتماعی
()Social awareness
پایگاه اجتماعی
()Social status
کانا ارتباطی و اط،عاتی
( Communication and
)information channels
شرکت در برنامههای آموزشی
( Participation in
)training programs
اعتماد به توانایی و مهارتهای
فردی
( Confidence in
individual abilities and
)skills

بنققابراین ،بققا توجققه بققه نتققایج پققژوهش پیشققنهاد مققیگققردد
سیاستگذاران توسعه روستایی به تهیه طقرح جقامع توسقعه مشقاغل
خانگی شهرستان و استان که در آن توانهای بالقوه محیط انسقانی و
طبیعقی در زمینقه مشقاغل خقانگی گنجانقده شقده باشقد ،بپردازنقد.

مقدار ثابت تابع ججیت
()Constant

بهطوریکه در این طرح جامع ،موانع و چالشهقای پقیش رو در ابعقاد
اقتصادی و اجتماعی مشخصشقده باشقد .یکپارچقهسقازی ایقدههقا و
راهکارهای توسعه مشاغل خانگی بر اساس ویژگقیهقای اجتمقاعی و
اقتصادی از طری تشکیل کمیته مشاغل خانگی بین نهادهای مرتبط
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 میتواند باعث تحت تأثیر قرار دادن پایگاه اجتماعی زنان روستایی،نیز
.و درنتیجه پیشبرد مشاغل خانگی شود
ت این پژوهش میتقوان بقه برققراری ارتبقاط بقا زنقان،از مشک
 چراکقه در بقین.عات از آنها اشقاره نمقود،روستایی و جمعآوری اط
جامعه روستایی پژوهشگران بهعنوان افراد بیرونی تلققی مقیشقوند و
عات بهخصوص از زنان،وارد شدن به محیط روستایی و جمعآوری اط
 برای پژوهشهای آتی نیز میتوان پیشقنهاد.روستایی دشوار میباشد
داد که فرآیند مشارکت زنان روستایی در مشاغل خانگی مستندسقازی
گردد و چارچوب اجرایی برای موفقیت این قشر از جامعه تدوین و بقه
.سایر روستاهای کشور تعمیم داده شود
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.میتواند دید وسیعی را از توانمندیهای جامعه روستایی فراهم نمایقد
ف هزینهها و سرمایهها و همچنقین،این کار بهمنظور جلوگیری از ات
هدفمندسازی راهبرد توسقعه پایقدار روسقتایی و کشقاورزی از طریق
 توصیه میشود بقازار هقدف (فقروش، همچنین.مشاغل خانگی است
محصوجت) از سوی سازمانهای مرتبط نیز جزء برنامههای مسقئولین
قرار گیرد نظیر ایجاد نمایشقگاههقای فصقلی و دائمقی بقرای فقروش
 در راسقتای آشقنایی و تشقوی زنقان، درنهایت.محصوجت روستاییان
روستایی به مشارکت در مشاغل خانگی نسبت بقه تهیقه برنامقههقای
آموزشی هدفمند در جهقت بهبقود کسقبوکارهقای زنقان روسقتایی و
 گسترش فرهنق کقارآفرینی و.آشناسازی آنان با بازارها اقدا نمایند
خوداشتغالی در جامعه روستایی از طری الگو قرار دادن افراد کارآفرین
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Introduction: The role of rural women in the process of economic development has been a growing concern
of economists, planners, and the governments. The potentials of rural women as economic actors are not yet
fully analyzed and yet there has not been adequate attention to the way gender affects rural women’s
participation in economic development. Many projects for productivity increase in agriculture and rural
development could not be realized or the outcome might have been different, if women had been involved in the
process. Projects for family planning, the spread of literacy and basic health care cannot be achieved without
recognition of the importance of the role of women. In the rural areas many poor families depend upon the
income of women, who contribute significant amount of cash income to the subsistence level of economy.
Always, indoor jobs are one way to achieve sustainable development in rural communities and rural women have
a main role in the household economyy. The aim of this descriptive-survey research was to find out
discrimination level of rural women participation in the indoor Jobs creation based on socio-economic aspects.
Existing structures of decision-making in most developing countries cannot adequately represent women’s
issues; their work and potentials for development have been neglected. The situation calls for structural change.
Women’s full involvement in the formulation of programs would affect their lives. Access to and control of
development resources need to be supported by organizations of the rural women themselves. Participation
through local level organizations are critical for an empowering process, and which can provide access to
resources for self-sustained development.
Materials and Methods: This research is a quantitative study, non-experimental type and, an applied
research, in terms of nature, the extent of controlling variables, and objective. Survey design was applied to
achieve research objectives. The research population were included rural women of Fash district, Kangavar
County, Kermanshah province that had to take out a loan for indoor job (N= 168). In this study census method
was used. Data collection instrument was a questionnaire. Five-point Likert-type response scale (from very low=
1 to very high= 5) was used to measure research variables. Questionnaires’ face validity was confirmed by a
panel of experts. Pilot test was performed to evaluate its reliability that Cronbach's alpha was between 0.81-0.86.
Analyzing data was done by SPSS23 and R tools.
Results and Discussion: The analysis of rural women’s demographic characteristics showed that most rural
women were between the ages of 20 and 35 years. 23% of women were bachelor or higher. Thus, 52 percent of
literate women were literate or illiterate. 33 percent of women were active in home businesses and marketed
their products. In contrast, 67 percent of women did not participate in indoor jobs. To investigate the research
hypotheses, women's participation score was divided into two levels named participation and non-participation
based on the mean of the sample. Ordinal logistic regression was used for data processing using R software.
Finding indicated that among the variables of the social and economic aspects, social status and income levels
were highly discriminating the participation of rural women in indoor Jobs.
Conclusion: It can concluded that promoting women's participation in social, economic and planning
activities in order to expand their participation, especially in the economic field, is a prerequisite for sustainable
development. This is particularly needed in rural areas where women have long been traditionally involved in
family economic affairs. Also, it can concluded that various factors influence the participation level of rural
women in the indoor jobs creation. In other words, interaction among socio-economic components can determine
participation level of rural women. According to the results of this study, it is suggested that if the conditions and
demands of rural women are provided, family businesses in rural areas can be organized as cooperatives. In
order to familiarize and encourage rural women to participate in indoor business, targeted training programs to
improve rural women's businesses should be provided to familiarize them with markets. In addition, the support
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provided by officials by providing the facilities needed to set up home businesses such as loans and banking
facilities can help develop the industry in rural areas. Finally, development of entrepreneurial and selfemployment culture in rural society by empowering entrepreneurs can impact the social status of rural women
and promote home businesses.
Keywords: Household jobs, Rural development, Rural women's participation, Rural women

