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بر توانمندي شغلی زنان روستاییمؤثرعوامل 
)شهرستان ایالم: مطالعه موردي(

3علیرضا پورسعیدو2رویا اشراقی سامانی، 1طیبه صیده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم،و دانشیاردانشجوي کارشناسی ارشد -3و 1
)r_eshraghi_s@yahoo.com: نویسنده مسوول(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالمکشاورزي، اقتصاداستادیار-2

27/2/95: تاریخ پذیرش11/11/94: تاریخ دریافت

چکیده
جامعه آماري . باشدمیشغلی زنان روستایی شهرستان ایالم گذار بر توانمنديتأثیرهدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل 

با روش نفر 323با استفاده از فرمول کوکران باشد کهمی) N= 1088(تحقیق شامل زنان شاغل روستایی شهرستان ایالم 
اي با انتساب گیري به صورت تصادفی طبقهنمونه. شدندبه عنوان نمونه تعیین ناسب اي با انتساب متگیري تصادفی طبقهنمونه

یید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي أروایی محتوایی و ظاهري پرسشنامه توسط اساتید صاحب نظر ت. متناسب انجام شد
، انجام SSPSافزار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش آمار . شدیید أت) α= 3/91(کرونباخ

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهاي موانع . هاي همبستگی و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام صورت گرفتآزمون
ت اقتصادي و هاي روانشناختی، وضعیت اقتصادي، عوامل آموزشی، حمایت خانواده، سطح تحصیالت، نوع فعالیشغلی، ویژگی

درصد از تغییرات این متغیر را تبیین 7/80گذار بوده و تأثیرموقعیت اجتماعی بر توانمندي شغلی زنان روستایی شهرستان ایالم 
ترین سهم را در تبیین متغیر وابسته توانمندي از میان متغیرهاي مدل، متغیرموانع شغلی نسبت به سایر متغیرها بیش. کنندمی

. شغلی دارد

شهرستان ایالمتوسعه روستایی، موانع شغلی،توانمندي شغلی، زنان روستایی،: کلیديهايهواژ

مقدمه
در مؤثرهاي اجتماعی ترین گروهزنان یکی از مهم

تحقیقات در مورد ).24(آیندفرآیند توسعه به شمار می
، در )به ویژه در بخش غیررسمی اقتصاد(زنان شاغل

هاي شهر و روستا باعث شد که اهمیت انواع فعالیت
اما در . تولیدي زنان در اقتصاد جهان سوم روشن شود

مورد زنان روستایی این موضوع اهمیتی دو چندان 
یابد، زیرا زن بودن در دنیاي امروز به خودي خود می

امروزه ). 4(دهدبودن در دایره فقر را افزایش میاحتمال
تغییرات ساختاري جامعه و تحوالت زندگی خانوادگی، 

دار با وجود داشتن موجب شده است زنان خانه
تري به کار خارج از هاي روزمره، رغبت بیشفعالیت

اشتغال زنان گذشته از بهبود وضعیت . منزل نشان دهند
براي خود آنان از طریق و آثار مثبت مادي و معنوي

کسب درآمد، ایجاد استقالل، افزایش اعتبار اجتماعی و 
نفس، موجب بهبود وضعیت خانوادگی و فرزندان عزت

برخورداري از توانمندي شغلی و . آنان نیز خواهد شد
مشارکت زنان در عرصه اقتصادي، نقش آنها را در 

ایش گیري هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی افزتصمیم
ترین مزیت این نوع توانمندسازي، بهبود مهم. دهدمی

زنان .باشدوضعیت اقتصادي خانواده و رهایی از فقر می
مشارکتپاي مردان در کلیه امور روستا ه باکنون پاهم

هایی ریزيدارند و حتی در مواردي دیده شده که برنامه
در رابطه با ارائه نوع خدمات توسط زنان در روستاها 

توان گفت که زنان در روستاهاي می. گیردانجام می
کنونی از آزادي عمل بهتري برخوردار هستند و امور 

نه به مانند ، دهندروستا را اکنون با مدیریت انجام می
صورت ه ها بدیگر به زن.گذشته از روي اجبار و وظیفه

شان براي ارتقاي رفاه،کنندگان منفعل کمکدریافت
صورت ه شود، بلکه به آنها بنگریسته نمی

هاي اجتماعی کهکنندگان پویاي دگرگونیترویج
دو را متحول سازند،توانند زندگی زنان و مردان هرمی

.)3(دشونگریسته می
ندیفرآزنان يتوانمندساز) 23(از دیدگاه آگبومه 

کنند تا یمیآن زنان سعیاست که طییایپو
،داردینگاه مهیرا که آنها را در حاشییساختارها

نیزن به اکي یتوانمندسازدر واقع . دگرگون سازند
ییتوانا، کارهایانجام برخياو براکهمفهوم است 

زنان انیمضیامر به رفع تبعنیکند و ایمدایپیجمع
يهاضیتبعبادر مقابله ایشود یو مردان منجر م

توانمندي، ). 22(دشویواقع ممؤثردر جامعه یتیجنس
توان بالقوه یا بالفعل یک فرد است، براي اینکه از عهده 

به ). 14(انجام دادن یک فعالیت ذهنی یا جسمی برآید
اي از توانمندي شغلی شامل مجموعه) 18(اعتقاد اورتوم 

هاي اصلی قابل انتقال است که دانش، نگرش و مهارت
گیرد و براي بر میمهارت فنی مورد نیاز محیط کار را در 

.موفقیت شغلی در همه سطوح کاري ضروري است

اي و شغلی کارکنان در هاي حرفهاستاندارد توانمندي

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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هاي اجتماعی کهکنندگان پویاي دگرگونیترویج
دو را متحول سازند،توانند زندگی زنان و مردان هرمی

.)3(دشونگریسته می
ندیفرآزنان يتوانمندساز) 23(از دیدگاه آگبومه 

کنند تا یمیآن زنان سعیاست که طییایپو
،داردینگاه مهیرا که آنها را در حاشییساختارها

نیزن به اکي یتوانمندسازدر واقع . دگرگون سازند
ییتوانا، کارهایانجام برخياو براکهمفهوم است 

زنان انیمضیامر به رفع تبعنیکند و ایمدایپیجمع
يهاضیتبعبادر مقابله ایشود یو مردان منجر م

توانمندي، ). 22(دشویواقع ممؤثردر جامعه یتیجنس
توان بالقوه یا بالفعل یک فرد است، براي اینکه از عهده 

به ). 14(انجام دادن یک فعالیت ذهنی یا جسمی برآید
اي از توانمندي شغلی شامل مجموعه) 18(اعتقاد اورتوم 

هاي اصلی قابل انتقال است که دانش، نگرش و مهارت
گیرد و براي بر میمهارت فنی مورد نیاز محیط کار را در 

.موفقیت شغلی در همه سطوح کاري ضروري است

اي و شغلی کارکنان در هاي حرفهاستاندارد توانمندي

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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ریزي دانشگاه میشیگان شامل چارچوب برنامه
هاي فردي، هاي کاربردي، حل مسئله، کیفیتمهارت
).13(هاي سازمانی و کارگروهی است مهارت

در رابطه با توانمندي شغلی و توانمندسازي زنان 
گران هاي مختلفی توسط پژوهشروستایی پژوهش

خارجی انجام شده است که در زیر به برخی از داخلی و
در ) 19(قدیري معصوم و همکاران:کنیمآنها اشاره می

ترین سطح توانمندي زنان بیان کردند بیشخودپژوهش
هاي هاي اقتصادي مربوط به فعالیتدر بین بخش

کشاورزي است که با متغیرهاي سن و درآمد داراي 
چنین مشخص شد هم. استدار و مستقیمرابطه معنی

هاي مربوط به توانمندسازي در سطح زنانی که از ویژگی
تري در ایجاد باالتري برخوردار هستند، توانمندي بیش

) 15(بیگی علیمطلوب و موسوي. درآمد خواهند داشت
يکه ایجاد حس اعتماد به نفس، برگزاراذعان داشتند

مشاغل زنان بادرارتباطآموزشی و ارائه اعتبار يهادوره
زنان بر معیشت پایدار خانوار يتواند بر توانمندسازمی

رستمیوموسوي مطلوب.شودروستایی مفید واقع 
مشارکت اقتصادي زنان افزایش که بیان داشتند ) 16(

گیري آنها خواهد میزان تصمیمموجب افزایشروستایی 
و روستایی زنان يچنین بین مشارکت اقتصادهم.شد

يدارافزایش انتظارات آنان از مشارکت رابطه معنی
در پژوهش خود ) 11(کالنتري و همکاران.وجود ندارد

کترست یافتند که سه عامل مشادین نتیجهابه
موجب عیجتمااگاهیآوگیادخانومنسجاا،يدقتصاا

يدفرلفهمؤرچهاوشودتسهیل توانمندسازي زنان می
عیجتماو ايریرساختاز،يدقتصااکترمشا،تینشناخروا
ترین موانع توانمندسازي اقتصادي زناني جزء مهمدنها
.باشندمی

نتیجه پژوهش خوددر ) 10(هوکیو و آیتو هارا 
که متغیرهاي میزان درآمد، میزان آموزش، گرفتند
ها و مشارکت نهادي زنان نقش اساسی را در مهارت

.اقتصادي دارندهاي افزایش مشارکت آنها در فعالیت
که عوامل به این نتیجه رسید خود تحقیقدر ) 9(گورما 

بر مشارکت مؤثرترین عوامل مهماز ی شناختجمعیت
نتایج این تحقیق نشان داد که اوالً . استزنان ياقتصاد

یدر سطح باالییغربيمیزان مشارکت زنان دراروپا
زنان مجرد به حداکثر ي بوده است و فعالیت اقتصاد

شان خیلی نزدیک است و زنان میانسال و زنان پتانسیل
نکته . از مشارکت داشتندیازدواج کرده هم سطح باالی

مهم در این تحقیق وجود داشت این است که در مناطق 
تأثیر منفی بر مشارکت ، فرزندان کوچکيشهر

این یدر مناطق روستاییزنان داشتند ولي اقتصاد
) 4(چانت .ن نداشته استبر مشارکت زنايمسئله تأثیر

تر از مردان دچار زنان بیشپژوهش خود بیان کرددر 

که کاراند خانوادهيهستند و آن دسته از اعضايبیکار
يبه خاطر کار در مزارع دستمزدو دهند انجام می
اساسی در این وضعیت را اقداموي .کنندینمدریافت 

منابع و داند تا بر مییافزایش اختیارات زنان روستای
احاطه ، تأثیرگذار استشانزندگیکه بریتصمیمات

چنین نتایج نشان داد که اختیار دادن هم.داشته باشند
ۀ جدا از هم هستندبه زنان و سرمایه اجتماعی دو مقول

بر اساس آخرین .که رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند
آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران جمعیت زنان 

نفر 1088نفر بوده که 17250روستایی شهرستان ایالم 
باشند و بیشترین فعالیت آنان مربوط به آنان شاغل می

با توجه به نقش ).21(باشدبخش کشاورزي می
توانمندي شغلی زنان روستایی در توسعه روستا، کاهش 
بیکاري فصلی، جلوگیري از مهاجرت به شهرها، و بهبود 

گی آنها تحقیق حاضر در نظر وضعیت فردي و خانواد
بر توانمندي شغلی زنان روستایی مؤثردارد عوامل 

.شهرستان ایالم را مورد بررسی قرار دهد

هامواد و روش
، نوع تحقیق حاضر کاربردي از نوع توصیفی

جامعه آماري تحقیق شامل زنان . باشدهمبستگی می
ر استنف1088شاغل روستایی شهرستان ایالم به تعداد 

نفر 323حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ). 21(
). 1رابطه(دست آمده ب

)1 (

اي با انتساب گیري تصادفی طبقهروش نمونه
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه . باشدمتناسب می

بوده که سنجش روایی ظاهري و محتوایی آن توسط 
دانشگاه آزاد نظر دانشکده کشاورزي اساتید صاحب

براي سنجش پایایی ابزار . شدیید أاسالمی واحد ایالم ت
گردآوري اطالعات از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد 

باشد که درصد می3/91آمده به دستکه مقدار ضریب 
تحلیل . دهنده قابلیت اعتماد ابزار تحقیق بوده استنشان

افزار نرمرگرسیون چندگانه به روش گام به با استفاده از 
SSPS2رابطه(برآورد شد :(

)2 ((i=1, 2, …, 8)y=+xi

: ،متغیر وابسته توانمندي شغلی:که در رابطه فوق
پارامترمتغیرهاي مستقل شامل موانع : أ، عرض از مبد

هاي روانشناختی، وضعیت اقتصادي، ویژگی:xiوشغلی
خانواده، سطح تحصیالت، نوع عوامل آموزشی، حمایت 

.باشندفعالیت اقتصادي و موقعیت اجتماعی می
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نتایج و بحث
مـورد افـراد شـناختی جمعیـت هـاي ویژگـی مطالعه

18آماري را افراد هکه طیف سنی نموندادنشانمطالعه
درصـد آنهـا در رده   7/25اند کهسال تشکیل داده60تا 

سطح تحصیالت . سال قرار دارند40تر از تا کم30سنی 
تـرین فعالیـت   بیش.باشددرصد آنها زیر دیپلم می5/33

ــت   ــه زراع ــوط ب ــا مرب ــی) 6/35(اقتصــادي آنه ــدم باش
).1جدول(

هـاي  ویژگـی هـاي مربـوط بـه    نتیجه بررسـی گویـه  
هاي روانشـناختی  روانشناختی گویاي آن است که ویژگی

استقالل ")14/0(گویان با توجه به ضریب تغییراتپاسخ
ــور شخصـــی ــاالترین "در امـ ــت و ســـطحدر بـ اهمیـ

تـرین ضـریب   بـا بـیش  "ایستادگی در برابـر مشـکالت  "
تـرین سـطح اهمیـت در بـین     در پایین) 22/0(تغییرات

).2جدول(باشند هاي مربوطه میگویه

هاي مربوط به موقعیت اجتماعی بررسی گویه
دهد با توجه به ضریب تغییراتنشان میگویانپاسخ

، مجلس،شوراها(از لحاظ شرکت در انتخابات) 13/0(
در باالترین سطح اهمیت و...) ریاست جمهوري و 

ترین ضریب المنفعه با بیشعامرکت در کارهايش
ترین سطح اهمیت در بین در پایین)29/0(تغییرات

).3جدول(اندهاي مربوطه قرار گرفتهگویه

هاي فرديویژگیحسب وانی افراد نمونه مورد مطالعه برتوزیع فرا-1جدول 
درصد فراوانی گروه متغیر

4/25 82 سال30کمتر از 

سن

7/25 83 سال40تا کمتر از 30
4/25 82 سال50تا کمتر از 40
5/23 76 سال و باالتر50
5/19 68 بیسواد

الت
صی

 تح
طح

س

5/33 117 زیر دیپلم
6/22 79 دیپلم

4 14 کاردانی
9/12 45 ترکارشناسی و باال
6/35 115 زراعت

دي
صا

 اقت
یت

فعال
وع 

7/20ن 67 پرورش دام و طیور
12 39 صنایع دستی

7/12 41 باغداري
1/3 10 خیاطی
1/3 10 آرایشگري
3/5 17 کارمند
5/7 24 )...داري، مربی مهد کودك ومغازه(سایر

هاي روانشناختیهاي مرتبط با ویژگیتوزیع فراوانی گویه-2جدول 
رتبه انحراف معیار ايمیانگین رتبه هاگویه
1 68/0 17/4 استقالل در امور شخصی
2 78/0 5/4 پذیريمسئولیت
3 80/0 38/4 اعتماد به نفس 
4 91/0 8/4 گیريقدرت تصمیم
5 92/0 21/4 فید بودناحساس م
6 93/0 14/4 ایستادگی در برابر مشکالت

هاي مربوط به موقعیت اجتماعی توزیع فراوانی گویه-3جدول 
رتبه انحراف معیار ايمیانگین رتبه هاگویه
1 61/0 68/4 ...)ریاست جمهوري و ، مجلس،شوراها(شرکت در انتخابات
2 69/0 59/4 توان دفاع از حقوق خود در اجتماع
3 73/0 5/4 حضور در مراسمات مذهبی، خانوادگی و اجتماعی
4 81/0 4/4 مشورت و استفاده از نظر سایرین در انجام کارها
5 15/1 95/3 یارانهالمنفعه و هم،شرکت در کارهاي عام
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گویـاي آن  هاي مربوط بـه شـرایط فرهنگـی   بررسی گویه
هاي اقتصـادي زنـان در   ارزش و اعتبار فعالیت"است که 

در بـاالترین سـطح   ) 20/0(با ضـریب تغییـرات   "جامعه

"پدرسـاالري حاکم بودن نظام مردسـاالري و "اهمیت و 
تـرین سـطح اهمیـت    در پایین)52/0(ضریب تغییرات با

).4جدول(ندداررار هاي مربوطه قگویهنسبت به سایر

هـاي مربـوط بـه وضـعیت     بررسی ضریب تغییرات گویـه 
سـطح درآمـد ماهانـه بـا     اسـت کـه  اقتصادي گویاي آن

در بــاالترین ســطح اهمیــت و)30/0(ضــریب تغییــرات

تـرین  در پایین)60/0(انداز با ضریب تغییراتامکان پس
هـاي مربوطـه قـرار دارنـد     سطح اهمیـت در بـین گویـه   

.)5جدول(

هاي مربوط به حمایت خانواده گویاي بندي گویهرتبه
گویـان بـا توجـه بـه     آن است که حمایت خـانواده پاسـخ  

میزان همکاري اعضـاي خـانواده   "ضریب تغییرات از نظر 
ــزل     ــل من ــور داخ ــام ام ــما در انج ــا ش ــریب "ب ــا ض ب

میــزان "میــت ودر بــاالترین ســطح اه) 19/0(تغییــرات 
بـا  "حمایت مالی سرپرست خانوار از شما در صورت نیاز

ترین سـطح اهمیـت در   در پایین) 60/0(ضریب تغییرات 
). 6جدول (هاي مربوطه قرار دارند بین گویه

موزشـی، بـا   هاي مربـوط بـه وضـعیت آ   در بین گویه
میـزان اسـتفاده از فنـون و    "توجه به ضـریب تغییـرات،   

هـاي آموزشـی برگـزار    هاي جدید و به روز در دورهشیوه
ــا ضــریب تغییــرات"شــده ــاالترین ســطح )13/0(ب در ب

با ضـریب تغییـرات  "میزان تلفیق علم و عمل"اهمیت و
هـاي  ترین سطح اهمیت در بـین گویـه  در پایین)40/0(

).7جدول(مربوطه قرار دارند 

هاي مربوط به شرایط فرهنگیتوزیع فراوانی گویه-4جدول 
رتبه انحراف معیار ايمیانگین رتبه هاگویه
1 86/0 24/4 هاي اقتصادي زنان در جامعه ارزش و اعتبار فعالیت
2 88/0 97/3 نگرش روستاییان نسبت به اشتغال زنان 
3 08/1 74/3 بر رویدادها و امورات روستااثرگذاري زنان
4 12/1 13/2 حاکم بودن نظام مردساالري و پدرساالري

هاي مرتبط با وضعیت اقتصاديتوزیع فراوانی گویه-5جدول 
رتبه انحراف معیار ايمیانگین رتبه هاگویه
1 2/1 4 سطح درآمد ماهیانه
2 75/0 60/1 توان تامین نیازهاي مالی خانواده در صورت نیاز 
3 32/1 2/2 امکان پس انداز

هاي مرتبط با وضعیت آموزشیراوانی گویهتوزیع ف-7جدول 
رتبه انحراف معیار ايمیانگین رتبه هاگویه
1 64/0 73/4 هاي آموزشی برگزار شدههاي جدید و به روز در دورهمیزان استفاده از فنون و شیوه
2 81/0 61/4 هاي آموزشی برگزار شدهاستقبال زنان روستایی از دوره
4 03/1 17/4 ي مربیان آموزشیتوانمند
5 06/1 11/4 هاي آموزشی با نیازهاي فراگیرانتناسب محتواي دوره
6 16/1 90/2 میزان تلفیق علم و عمل

هاي مرتبط با حمایت خانوادهتوزیع فراوانی گویه-6جدول 
رتبه انحراف معیار ايمیانگین رتبه هاگویه
1 91/0 80/4 میزان همکاري اعضاي خانواده با شما در انجام امور داخل منزل
2 86/0 24/4 میزان حمایت فکري و روحی اعضاي خانواده از شما
3 89/0 27/4 میزان اثرگذاري نظر شما در تصمیمات خانوادگی
4 88/0 97/3 میزان موافقت سرپرست خانوار با فعالیت اقتصادي شما
5 32/1 20/2 ن حمایت مالی سرپرست خانوار از شما در صورت نیازمیزا
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15......................... ...................................................................................1394پاییز و زمستان / 4شماره / مسال دو/ کشاورزيراهبردهاي کارآفرینی در

هاي مربوط به موانع فردي و ذهنی، با ن گویهدر بی
توجه به ضریب تغییرات، اعتقاد به تقدیر و سرنوشت با 

در باالترین سطح اهمیت و )43/0(ضریب تغییرات
ها با ضریب اهمیت نگرش مردم نسبت به فعالیت

بین ترین سطح اهمیت دردر پایین)56/0(تغییرات
هاي مربوط بین گویهو در هاي مربوطه قرار دارندگویه

اجتماعی و رفاهی، با توجه به ضریب ،به موانع فرهنگی
کاهش حضور زن در خانه به علت ) 16/0(تغییرات

افزایش حضور در اجتماع در باالترین سطح اهمیت و 
تر زنان در خارج از منزل با میل مردان به فعالیت کم

ترین سطح اهمیت در در پایین) 52/0(ضریب تغییرات
هاي مربوط به بین گویه. هاي مربوطه قرار داندین گویهب

موانع اقتصادي، پایین بودن سطح درآمد با ضریب 
در باالترین سطح اهمیت و کمبود ) 51/0(تغییرات

ها و بهبود کیفیت سرمایه جهت ارتقاي سطح فعالیت

ترین در پایین) 64/0(محصوالت با ضریب تغییرات
در . ي مربوطه قرار دارندهااهمیت در بین گویهسطح

هاي مربوط به موانع آموزشی با توجه به ضریب بین گویه
هاي آموزشی در زمان و مکان تغییرات، برگزاري کالس

در باالترین سطح ) 17/0(نامناسب با ضریب تغییرات
اهمیت و کمبود امکانات الزم در روستاها جهت فراگیري 

در ) 31/0(اي و جدید با ضریب تغییراتحرفه،کامل
هاي مربوطه قرار ترین سطح اهمیت در بین گویهپایین
هاي مربوط به موانع خانوادگی با توجه بین گویه. دارند

به ضریب تغییرات، عدم اجازه همسر جهت فعالیت زن 
در باالترین ) 14/0(در خارج از منزل با ضریب تغییرات

سطح اهمیت و عدم همکاري اعضاي خانواده جهت 
در ) 22/0(امور داخل منزل با ضریب تغییراتانجام 
هاي مربوطه قرار ترین سطح اهمیت در بین گویهپایین
). 8جدول(دارند 

یهاي توانمندي شغلبندي مولفهرتبه
هاي گویان از لحاظ مهارتتوانمندي شغلی پاسخ

گروهی با توجه به ضرایب تغییرات، باطی و کارارت
انعکاس واقعیات در ارائه بازخورد در زمینۀ مسائل محیط 

در باالترین سطح ) 11/0(ترین ضریب تغییرات با کمکار
هاي سرپرستان و همکاران گیري از ایدهبهرهاهمیت و 
حل مناسب در مشکالت کاري با ابی به راهیبراي دست

ترین سطح در پایین) 25/0(ترین ضریب تغییرات بیش
از لحاظ . هاي مربوطه قرار دارنداهمیت در میان گویه

هاي خالقیت و حل مسئله، ضرایب تغییرات مهارت
گویاي آن است که حل مسائل کاري با گردآوري و 

ترین ضریب تحلیل اطالعات و مستندات منطقی با کم
در باالترین سطح اهمیت و پیشنهاد ) 14/0(تغییرات 

براي انجام دادن وظایف شغلی مؤثرهاي جدید و شیوه
در ) 27/0(ترین ضریب تغییرات تکراري با بیش

هاي مربوطه قرار ترین سطح اهمیت در بین گویهپایین
گویان از لحاظ چنین توانمندي شغلی پاسخهم. دارند

س مسئولیت با توجه به ضرایب تغییرات، تعهد و احسا

هاي مرتبط با موانع شغلیتوزیع فراوانی گویه-8جدول 
رتبه انحراف معیار ايمیانگین رتبه هاگویه
1 54/0 23/1 اعتقاد به تقدیر و سرنوشت

دي
 فر

انع
مو

و ذ
نی

2ه 67/0 38/1 هاي داخل و خارج از منزلتعدد نقش
3 26/1 54/2 پایین بودن سطح تصحیالت
4 03/1 83/1 هااهمیت نگرش مردم نسبت به فعالیت
1 73/0 50/4 کاهش حضور زن در خانه به علت افزایش حضور در اجتماع

انع
مو

عی
تما

 اج
ی،

هنگ
2فر براي حضور زنان در اجتماعاعتقاد به کسب اجازه از همسر  

3 12/1 36/2 هاي زنانهتغییر در ویژگی
4 08/1 26/2 استفاده کمتر از نیروي کار زنان در اداره روستا
5 91/0 82/1 عدم وجود شرایط الزم جهت جذب نیروي کار تحصیل کرده زن متناسب 

با رشته تحصیلی در روستاها
6 12/1 13/2 کمتر زنان در خارج از منزلمیل مردان به فعالیت
1 99/0 95/1 پایین بودن سطح درآمد

نع 
موا

دي
صا

2اقت 32/1 2/2 دشواري دسترسی به تسهیالت بانکی کم بهره
3 35/1 12/2 ها و بهبود کیفیت محصوالتکمبود سرمایه جهت ارتقاي سطح فعالیت
1 76/0 40/4 نامناسبهاي آموزشی در مکان و زمانبرگزاري کالس

انع
مو

شی
موز

2آ 06/1 11/4 هاي آموزشی با عالیق و استعدادهاي زنانعدم تطابق کالس
3 07/1 83/3 هاي آموزش داده شدهتنوع کم مهارت
4 12/1 63/3 و جدیدايحرفه،کمبود امکانات الزم در روستاها جهت فراگیري کامل
1 68/0 70/4 ن در خارج از منزلعدم اجازه همسر جهت فعالیت ز

نع 
موا

گی
واد

2خان 82/0 39/4 هاي او اجبار همسر به تبعیت زن از خواسته
3 89/0 27/4 وجود فرزندان خردسال در منزل و نیاز به نگهداري از آنها
4 91/0 18/4 عدم همکاري اعضاي خانواده جهت انجام امور داخل منزل
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16......................... .........................................................................)شهرستان ایالم: مطالعه موردي(عوامل مؤثر بر توانمندي شغلی زنان روستایی

ترین هاي حضور به موقع در محیط کار با کمگویه
در باالترین سطح اهمیت و ) 09/0(ضریب تغییرات 

هاي آموزشی به منظور افزایش شرکت فعال در دوره
)44/0(ترین ضریب تغییراتاي با بیشهاي حرفهمهارت

اي مربوطه هترین سطح اهمیت در بین گویهدر پایین
از لحاظ اطالعات و دانش تخصصی، ضرایب .قرار دارند

تغییرات گویاي آن است که شناخت نسبت به ابزارآالت 
ترین ضریب تغییرات و تجهیزات مرتبط با فعالیت با کم

هدر باالترین سطح اهمیت و اطالعات در زمین) 09/0(
شغل با هکیفیت و استانداردهاي فعالیت در زمین

ترین سطح در پایین) 29/0( ضریب تغییراتترینبیش
همچنین . هاي مربوطه قرار دارندگویهاهمیت در بین

هاي فنی و گویان از لحاظ مهارتتوانمندي شغلی پاسخ
کار عملی با توجه به ضرایب تغییرات گویاي آن است که 
استفاده صحیح از ابزار و وسایل موجود در محیط کار با 

در باالترین سطح ) 07/0(ات ترین ضریب تغییرکم
هاي استاندارد شغلی با اهمیت و برخوداري از مهارت

ترین سطح در پایین)28/0(ترین ضریب تغییرات بیش
). 9جدول(هاي مربوطه قرار دارنداهمیت در بین گویه

بستگی میان متغیر وابسته توانمندي نتایج آزمون هم
شغلی و برخی از متغیرهاي مستقل تحقیق در جدول

دهد میبستگی پیرسون نشان ضریب هم. آمده است10
،متغیرهاي سن، وضعیت روحی، شرایط فرهنگی

اجتماعی، وضعیت اقتصادي، وضعیت آموزشی، حمایت 
خانواده و موانع شغلی با توانمندي شغلی رابطه 

بستگی میان چنین جهت آزمون همهم. معناداري دارند

متغیر وابسته توانمندي شغلی با سطح تحصیالت و نوع 
بستگی کروسکال والیس فعالیت اقتصادي از ضریب هم
نشان داد بین توانمندي استفاده شد که نتایج آزمون

شغلی زنان روستایی از نظر سطح تحصیالت و نوع 
داري وجود داردیفعالیت اقتصادي تفاوت معن

).11جدول(

هاي مرتبط با هریک از ابعاد توانمندي شغلیبندي گویهرتبه-9جدول 
رتبه انحراف معیار ايرتبهمیانگین هاگویه
1 54/0 17/4 انعکاس واقعیات در ارائه بازخورد در زمینۀ مسائل محیط کار

رت
مها

طی
رتبا

ي ا
ها

هی
گرو

کار 
و 

2 70/0 61/4 بیان شمرده و قابل درك نظرات خود در زمینه مسائل شغلی
3 74/0 56/4 کارهاي مربوط به مسائل شغلیواکنش همراه با تامل و تفکر، پس از شنیدن رهنمودها و راه
4 78/0 38/4 عالقمند به ایجاد زمینۀ مناسب براي انتقال اطالعات و تجربیات خود به همکاران
5 91/0 33/4 از خود گذشتگی در رفع مشکالت به وجود آمده با همکاران
6 96/0 24/4 هماهنگی و یکپارچگی با سایر همکاران
7 03/1 17/4 هاي سرپرستان و همکاران براي دستیابی به راه حل مناسب در مشکالت کاريایدهگیري ازبهره
1 67/0 62/4 حل مسائل کاري با گردآوري و تحلیل اطالعات و مستندات منطقی

حل
 و 

یت
الق

خ
ئله

مس

2 75/0 60/4 هاي کاريها ، براي ایجاد تغییرات مثبت در شیوهگیري از فرصتبهره
3 71/0 58/4 هاي متفاوت مسئله براي حل مشکالت کاريبررسی جنبه
4 81/0 53/4 ارائه راهکار مناسب جهت حل مسائل شغلی 
5 76/0 52/4 هاي جدید کاريعالقمند به آزمایش و کسب تجربه
6 12/1 08/4 هاي جدید و مؤثر براي انجام دادن وظایف شغلی تکراريپیشنهاد شیوه
1 46/0 82/4 موقع در محیط کارحضور به

س 
سا

 اح
د و

تعه
یت

ئول
مس

2 49/0 78/4 ها در محیط کاريتالش براي حفظ ارزش
3 81/0 61/4 انجام وظایف محوله به نحو صحیح و بدون نیاز به نظارت توسط دیگران
4 82/0 58/4 هاي شغلیعالقمند به افزایش دانش و مهارت
5 00/1 40/4 احساس افتخار نسبت به شغل خودنگرش مثبت نسبت به کار و 
6 30/1 96/2 ايهاي حرفههاي آموزشی به منظور افزایش مهارتشرکت فعال در دوره
1 44/0 83/4 شناخت نسبت به ابزارآالت و تجهیزات مرتبط با فعالیت

ش 
 دان

ت و
العا

اط
صی

خص
2ت 78/0 48/4 ها و دانش کلی در زمینۀ شغلاطالعات، آگاهی

3 95/0 28/4 هاي مورد نیازتحقق یافتن اهداف شغلی به سبب دانش و آگاهی
4 06/1 11/4 هاي تخصصی خودهاي آموزشی براي ارتقاي سطح دانش و آگاهینیاز به حضور در دوره
5 13/1 84/3 اطالعات در زمینۀ کیفیت و استانداردهاي فعالیت
1 36/0 86/4 د در محیط کاراستفاده صحیح از ابزار و وسایل موجو

رت
مها

ی 
 فن

اي
ه لی

عم
کار 

و 
رت

مها
ي 

ها
لی

عم
 و 

نی
2ف 64/0 73/4 هاي استاندارد شغلیبرخوداري از مهارت

3 17/1 66/4 کاهش حوادث و سوانح در محیط کار
4 82/0 38/4 انجام وظایف شغلی در زمان کمتر و بهبود کیفیت کار
5 07/1 83/3 اندارد شغلیهاي استبرخوداري از مهارت
6 36/0 86/4 استفاده صحیح از ابزار و وسایل موجود در محیط کار
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17......................... ...................................................................................1394پاییز و زمستان / 4شماره / سال دوم/ کشاورزيراهبردهاي کارآفرینی در

بـر توانمنـدي شـغلی    مـؤثر به منظور بررسی عوامل 
زنان روستایی از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گـام  

بـر اسـاس مـدل رگرسـیونی     . به گام استفاده شده اسـت 
سـن، سـطح تحصـیالت، نـوع     : متغیرهاي مستقل شامل

هــاي روانشــناختی، شــرایط فعالیــت اقتصــادي، ویژگــی
نگی، وضعیت اجتماعی، وضـعیت اقتصـادي، عوامـل    فره

.آموزشی، حمایت خانواده و موانع شغلی وارد مدل شدند
شـد  فرآیند برآورد مدل رگرسیون در گام هشتم متوقـف  

بـر اسـاس   . گزارش شده است12نتایج آن در جدول که
، 901/0بستگی چندگانـه ضریب همآمده به دستنتایج 

7/80ین تعـدیل شـده   و ضریب تعی1/81ضریب تعیین 
آمده حاکی از نکـویی  به دستFدرصد می باشد، مقدار

تـوان  بنـابراین مـی  ،)F=971/168(باشد برازش مدل می
درصد از تغییرات متغیـر وابسـته توانمنـدي    7/80گفت 

. نماینـد شغلی را متغیرهاي وارد شده در مدل تبیین می
وان تـ و ضرایب متغیرها میtداري با توجه به سطح معنی

روانشــناختی، وضــعیت هــاي گفــت متغیرهــاي ویژگــی
منفیاثرشغلی داراياقتصادي، عوامل آموزشی، حمایت

ــت اقتصــادي و  ــوع فعالی خــانواده، ســطح تحصــیالت، ن

دار بر متغیر موقعیت اجتماعی داراي اثر مثبت معنی
باشند و متغیر وابسته توانمندي شغلی زنان روستایی می

دار بر متغیر وابسته توانمندي شغلی منفی و معنیموانع 
ضرایب متغیرهاي موانع  شغلی. باشدزنان روستایی می

)535/0 -=ß(هاي روانشناختی، ویژگی)052/1=ß( ،
، عوامل آموزشی)ß=704/1(وضعیت اقتصادي

)416/1=ß(حمایت خانواده ،)779/0=ß( سطح ،
و نوع فعالیت اقتصادي) ß=060/1(تحصیالت

)509/0=ß (و اطمینان 01/0تر از در سطح خطاي کم
دار شده است و متغیر موقعیت اجتماعیمعنی99/0

)368/0=ß (و اطمینان 05/0تر از در سطح خطاي کم
با توجه به ضرایب استاندارد شده . دار شدمعنی95/0

توان گفت متغیر موانع شغلی با ضریبمتغیرها، می
ترین سهم و نقش غیرها بیشنسبت به سایر مت) 343/0(

. را در تبیین متغیر وابسته توانمندي شغلی داشته است
یعنی به ازاي یک واحد تغییر در انحراف استاندارد متغیر 

واحد تغییر در انحراف 343/0موانع شغلی به اندازه 
دشواستاندارد متغیر وابسته توانمندي شغلی ایجاد می

). 12جدول(

بستگی پیرسونبستگی متغیرهاي تحقیق بر اساس ضریب همنتایج هم-10جدول
sig r متغیر وابسته متغیر مستقل
010/0 **144/0-

لی
شغ

ي 
مند

توان

سن
000/0 **764/0 وضعیت روحی
000/0 **532/0 شرایط فرهنگی ـ اجتماعی
000/0 **703/0 وضعیت اقتصادي
000/0 **663/0 وضعیت آموزشی
000/0 **438/0 حمایت خانواده
000/0 **778/0- موانع شغلی

01/0sig:**داريسطوح معنی ≥ :05/0sigو≥
والیس- بستگی کروسکالمتغیرهاي تحقیق بر اساس ضریب همبستگینتایج هم-11جدول 

sig Chi-Square میانگین تعداد متغیر دوم متغیر اول

000/0 **161/71

50/97 68 بیسواد

سطح تحصیالت خود

لی
شغ

ي 
مند

توان

67/157 117 زیر دیپلم
85/176 79 دیپلم
07/158 14 کاردانی
89/245 45 و باالترکارشناسی

000/0 **562/145

96/160 115 زراعت

نوع فعالیت اقتصادي

42/163 67 پرورش دام و طیور
58/251 39 صنایع دستی
28/41 41 باغداري
45/128 10 خیاطی
20/106 10 آرایشگري
85/296 17 کارمند
71/164 24 سایر

01/0sig:**داريسطوح معنی ≥ :05/0sigو≥
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18......................... .........................................................................)شهرستان ایالم: مطالعه موردي(عوامل مؤثر بر توانمندي شغلی زنان روستایی

:     تاس)3(رابطهبا توجه به آنچه گفته شد معادله خطی رگرسیون حاصل از این تحلیل به صورت 
=ý a + b1x1 + b2 x2 + ……+  bnxn

ý=94/ 0560- /535x1 +1 /052x2 1 + /704x3 +1 /416x4 779/0+ X5 060/1+ X6 509/0 + x7 368/0 + x8 )3  (

بستگی پیرسون بین دو متغیر سن بررسی ضریب هم
و توانمندي شغلی نشان داد که بین دو متغیر مذکور 

این نتیجه با . یف وجود داردي منفی با اثر ضعرابطه
سو بوده و با هم) 17(یافته علیایی و دهقان نیستانکی

مخالف )19(نتیجه مطالعه قدیري معصوم و همکاران
توان آن را اینگونه تفسیر کرد با افزایش باشد که میمی

هاي سن زنان روستایی به دلیل کهولت و ناتوانی
عملی آنها هاي جسمی، از توانمندي شغلی و فعالیت

. شودکاسته می
بستگی کروسکال چنین بررسی نتیجه ضریب همهم

والیس بین سطح تحصیالت و توانمندي شغلی نشان داد 
بین توانمندي شغلی زنان روستایی از نظر سطح 

داري وجود دارد یعنی زنان تحصیالت تفاوت معنی
روستایی با سطح تحصیالت باالتر از توانمندي شغلی 

این نتیجه با یافته پژوهش . تري برخوردار بودندباال
پور و و جعفري، برگرفته از قلی)12(کتابی و همکاران

هاي قدیري معصوم و و با یافتهبودهسو هم)8(رحیمیان
توان آنرا این گونه که میمطابقتندارد،)19(همکاران

تفسیر کرد که افزایش سطح تحصیالت موجب افزایش 
تخصصی، بهبود روابط اجتماعی و اطالعات و دانش

چنین هاي ارتباطی و خالقیت و حل مسئله و هممهارت
امکان اشتغال در مشاغل باالتر و دستیابی به درآمد 

. تر براي زنان شده استبیش
بررسی نتایج حاصل از آزمون همبستگی کروسکال 
والیس نشان داد بین توانمندي شغلی زنان روستایی از 

. داري وجود داردفعالیت اقتصادي تفاوت معنیظر نوعن
چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین دو متغیر هم

. داردداري وجود یمذکور رابطه مثبت و معن
نشان داد بین دو بررسی ضریب همبستگی پیرسون

متغیر شرایط فرهنگی و توانمندي شغلی رابطه مثبت و 

پور ین یافته با نتیجه مطالعه قلیا. داري وجود داردیمعن
. باشدسو میهم)8(و رحیمیان

بستگی پیرسون و تحلیل بررسی ضریب هم
هاي رگرسیون نشان داد بین دو متغیر ویژگی

روانشناختی و توانمندي شغلی رابطه مثبت و معنی 
که این نتیجه با یافته مطالعه . داري وجود دارد

. باشدسو میهم)1(عنابستانی و همکاران
بستگی پیرسون و تحلیل بررسی ضریب هم

رگرسیون نشان داد بین دو متغیر موقعیت اجتماعی و 
. داري برقرار استیتوانمندي شغلی رابطه مثبت و معن

)11(این یافته با نتیجه پژوهش کالنتري و همکاران
. باشدسو میهم

بستگی پیرسون و تحلیل بررسی ضریب هم
رگرسیون نشان داد بین متغیرهاي وضعیت اقتصادي و 

. داري وجود داردیتوانمندي شغلی رابطه مثبت و معن
که معتقد است )2(این نتیجه با یافته پژوهش ارجلو

افزایش نیاز مالی زنان روستایی موجب افزایش 
توان می. باشدهاي آنان شده است مخالف میتوانمندي

بهبود وضعیت اقتصادي زنان آنرا این گونه تفسیر کرد
تر و موجب افزایش انگیزه آنان براي تالش بیش

. توانمندي شغلی آنان شده است
بستگی پیرسون و تحلیل بررسی ضریب هم

رگرسیون نیز نشان داد بین دو متغیر حمایت خانواده و 
داري وجود دارد که یتوانمندي شغلی رابطه مثبت و معن

مهر و سروش)11(نتري و همکارانبا یافته پژوهش کال
. سو استهم)20(و همکاران

بستگی پیرسون و تحلیل بررسی ضریب هم
رگرسیون نشان داد بین متغیرهاي عوامل آموزشی و 

این . توانمندي شغلی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

گامبهگذار بر متغیر وابسته در رگرسیون چندگانه به روش گامتأثیریین متغیرهاي ضرایب تع-12جدول 
Sig t Beta S.E B متغیر گام
000/0 666/6- 343/0- 080/0 535/0- موانع شغلی 1
000/0 661/7 333/0 137/0 052/1 هاي روانشناختیویژگی 2
000/0 685/7 278/0 222/0 704/1 وضعیت اقتصادي 3
000/0 229/7 247/0 196/0 416/1 عوامل آموزشی 4
001/0 310/3 131/0 235/0 779/0 حمایت خانواده 5
002/0 121/3 101/0 340/0 060/1 سطح تحصیالت 6
003/0 002/3 085/0 170/0 509/0 نوع فعالیت اقتصادي 7
012/0 530/2 085/0 146/0 368/0 موقعیت اجتماعی 8
000/0 802/9 - 596/9 056/94 عدد ثابت

F= 168/971                  Sig = 0/000 R = 0/901 R2 = 0/811 adjR2 = 0/807
01/0sig:**داريسطوح معنی ≥ :05/0sigو≥
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19.... ........................................................................................................1394پاییز و زمستان / 4شماره / سال دوم/ کشاورزيراهبردهاي کارآفرینی در

و چیان، چرم)24(نتیجه با نتایج مطالعات ولیان
.باشدسو میهم)6(انیداو د)5(بیگیعلی

بستگی پیرسون با توجه به نتایج حاصل از آزمون هم
توان گفت بین دو متغیر موانع و تحلیل رگرسیون می

شغلی و توانمندي شغلی زنان روستایی رابطه منفی و 
این یافته با نتایج مطالعه قلفی. داري وجود داردیمعن

. باشدسو میهم)7(
توان ها و مباحث صورت گرفته میبه یافتهبا توجه 

: پیشنهادهاي زیر را مطرح کرد
بهبود وضعیت اقتصادي زنان روستایی از طریق -

هاي کوچک با استفاده اندازي کارگاهکارآفرینی و راه
تر به از پرداخت تسهیالت کم بهره با شرایط آسان

. زنان شاغل روستایی

زمان و مکان مناسب هاي آموزشی در برگزاري دوره-
هاي کاربردي جهت بهبود جهت فراگیري مهارت

. توانمندي شغلی زنان روستایی
. مشارکت دادن زنان در مدیریت روستا-
هایی که روستایی در پروژهتر زنانمشارکت دادن بیش-

به نحوي در آن ذینفع باشند جهت ارتقاي آنان 
. انفرهنگ روستا نسبت به اشتغال و توانایی زن

هاي مختلف جهت توسعه اشتغال خانگی در زمینه-
.دار به فعالیت اقتصاديتشویق زنان خانه

کمک به ارتقاي سطح سواد و تشویق زنان روستایی به -
ادامه تحصیل از طریق فراهم ساختن شرایط الزم 

. جهت جذب نیروي کار تحصیل کرده در روستاها
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Abstract
The present research investigates factors influencing rural women’s occupational capability

in Ilam County. The statistical population of this study includes employed rural women in Ilam
county (N= 1088). Through Cochran formula 323 people were selected as the sample. Sampling
was carried out through stratified random sampling. Content and face validity of the
questionnaire was determined through experts judgment and its reliability was calculated
through Cronbach alpha coefficient (α= 91.3). Data analysis was carried out through descriptive
and inferential statistics using SSPS. Correlation and regression analysis were run through
stepwise method. Results of regression analysis indicated that variables including occupational
barriers, psychological characteristics, economic status, educational factors, family support,
educational, type economical activities type, and social status influenced occupational capability
of rural women in Ilam County and can predict 80.7 percent of changes in the dependent
variable. Among the variables of the model, the variable of occupational barriers had the highest
share in predicting the occupational capability as the independent variable.

Keywords: Ilam County, Occupational Capability, Occupational Barriers, Rural Development,
Rural Women

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
je

a.
2.

4.
21

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jea.2.4.21
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-111-fa.html
http://www.tcpdf.org

