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  مقدمه. 1
 موانعی وجود به علت که دهد می نشان گذشته دهۀ سه در کشور شدة ارائه آمارهاي به نگاهی

 نیوقـان  موانـع  ،)جنسـیتی  تبعـیض  و سواد سطح بودن پایین و سوادي بیهمچون ( اجتماعی

 و رکودمانند ( اقتصاديعوامل  ،)زنان اشتغال به مربوط قوانین و خانواده بر ناظر قوانیننظیر (
 تنـوعی  کم زنان، نقش بودن اقتصادي غیر به اعتقاد شهر، به روستا از مهاجرت ،)اقتصادي رونق

 هـاي  محـدودیت  و کارفرمایـان،  بـراي  زنـان  کـار  نیروي هزینۀ بودن باال ،شغلی هاي فرصت

توجـه   .اسـت  مردان از کمتر بسیار کار بازار و اشتغال در زنان مشارکت سهم سنتی و فرهنگی
بهتر جامعـه از   یريگ بهره ینۀزم تواند یبه بازار کار مها  آن یتاشتغال زنان و هدا یتبه وضع

هـر  مشـارکت   ساز ینهکه زم یعوامل شناخت ،یلدل ینهم به .بالقوه را فراهم آورد یروين ینا
 یـت کشور باشـد، از اولو  يو اقتصاد یاجتماع يها عرصه توانمند در یتجمع این بیشتر چه

  .برخوردار است اي یژهو
 انجـام  مختلفـی  تحقیقات تاکنون اشتغال به زنان گرایش مؤثر در عوامل و علل زمینۀ در

 سـطح  و سـن  افـزایش  با که رسیدند نتیجه این به) 1387( جمشیدي و هرندي است، شده
صـادقی و عمـادزاده   . یابـد  مـی  افـزایش  داري معنـا  نحـو  به زنان اشتغال احتمال تحصیالت

د کـه  نده مینشان  OLSبا استفاده از روش  1380 -  1345 ةدر دور ییالگو مطالعۀ با) 1383(
. بـرد  افزایش تحصیالت عالی زنان احتمال یافتن شغل در بازار کـار را بـراي آنـان بـاال مـی     

سهم اشتغال زنان را در بازار  گذاري یهم سرماافزایش تولید ناخالص داخلی و حج ،همچنین
بـا اسـتفاده از روش میـدانی و اسـنادي بـه      ) 1389(آذرکمند  وعزیزي . دهد کار افزایش می

عنصري مهم در ایجـاد و پیشـرفت    منزلۀ بهتحلیل و بررسی وضعیت آموزش و اشتغال زنان 
غال زنان استان مازندران به بررسی وضعیت اشت) 1383(رستمی  ،ینهمچن. ندا تمدن پرداخته

و  ،هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی    موقعیـت  ،تحصیالت یرو تأث پردازد میدر بخش صنایع دستی 
 .کند می ارزیابیدر کیفیت حضور زنان در این بخش  رااقتصادي 

 یپـس از بررسـ   یـز حاضـر ن  یقگفت تحق یدبا ی،علم یقتحق یک یبا توجه به روند کل
ده کـر  یدرآورده و سـع  یقتحق ۀمسئل صورت  بهآن را  اشتغال، به زنان گرایش مختلف ابعاد
 تعاون بخش در تاپسیس تکنیک از استفاده با را اشتغال به زنان گرایش مؤثر در عوامل است
 روش ایـن  بـا  تحقیقـی  تـاکنون  که جا آن از. کند بندي رتبه و بررسی رضوي خراسان استان
 پژوهش این ،نکرده است بررسی را تعاونی بخش در اشتغال به زنان گرایش مؤثر در عوامل
 اکثـر  حـال   به تا. است گسترده نیز مطالعه این در بررسی مورد متغیرهاي دامنۀ و است بدیع
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 ولی ،اند داشته تمرکز بوده، مؤثر اشتغال به زنان گرایش رد که ،محدود عامل چند بر محققان
 اشـتغال  بـه  زنان گرایش رد کلی عامل چهار زیرمجموعۀ در متغیر 12 تأثیر پژوهش این در
  .شد خواهد مطالعه و بررسی تعاونی بخش در

  
  نظري پیشینۀ. 2

 نسبت متفاوتی شرایط با درآمد میزان و ،اشتغال موقعیت شغل، نوع نظر از کار بازار در زنان
 اسـت؛  گرفتـه  شـکل  هـایی  نظریـه  هـا  تفـاوت  این تبیین و تحلیل براي. اند مواجه مردان به

 نظریـۀ  و ،کـار  بـازار  شـدن  تفکیـک  نظریۀ نئوکالسیک، نظریۀ ترینشان اصلی که هایی نظریه
  .است جنسیت
 مردان و زنان کار بین درآمد اختالف و جنسیتی هاي تفاوت تبیین براي نئوکالسیک ۀنظری

 و ،غیبـت  عمومی، هاي آموزش جمعیتی، نیروي خانوادگی، هاي مسئولیت نظیر متغیرهایی به
 .داند می مؤثر کار نیروي وري بهره میزان در را عوامل این و کند می اشاره کار از جایی جابه

. 1: دارد وجـود  تفـاوت  مشاغل از گروه دو بین اند که بر آن کار بازار تفکیک هاي نظریه
 نسـبتاً  وضـع  بیشـتر  هـاي  فرصت و ،بیشتر تأمین مزد، پرداخت نظر از که اول گروه مشاغل
 امکان زمینۀ در محدودیت و ،تر کم تأمین تر، کم مزد با که دوم گروه مشاغل. 2 دارند؛ خوبی

 دارد اهمیـت  کارفرمـا  بـراي  کـار  در کـارگر  ثبات اول گروه مشاغل در. اند مواجه پیشرفت
 بیشـتر  دوم گـروه  مشـاغل  بـه  راها  آن جذب احتمال زنان کار در جایی جابه عامل ،بنابراین

 .)1373کار، ( کند می
 بـا  خـانواده  و کـار  بازار در زنان تابعی موقعیت که اند بر آن جنسیت بر مبتنی هاي نظریه
 تـابع  زنـان  آن در کـه  سیسـتمی  اسـت؛  اجتمـاعی  سیسـتم  یک از جزئی و مرتبط یکدیگر

 .)همان( اند مردان
 مخـالف  هـا  دیدگاه این از برخی که مطرح است مختلفی هاي دیدگاه زنان اشتغال دربارة

 هاي جنبه دالیلی، بیان با پردازان نظریه و محققان از برخی. اند آن موافق برخی و زنان اشتغال
 مسئولیت و مادري فطري وظایف بر تأکید با گروه این. اند کرده بررسی را زنان اشتغال منفی

 تأکیـد  خانـه  در آنان دائم حضور و زنان نبودن غلاش لزوم به فرزندان، و خانواده قبال در زن
  :داد جاي دسته دو در توان می را گروه این تحقیقات نتایج و نظریات طور کلی،  به. کنند می

اي از آنـان معتقدنـد کـه زنـان رسـالتی فطـري دارنـد و آن تربیـت فرزنـد،           عـده  )الف
و رسیدگی به امور خانه است و پدر خانواده بـا داشـتن شـغل و درآمـد رهبـر       ،شوهرداري
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 بـا  رقابـت  خطر گیرد، عهده به را ريآو نان شغل زن اگر و دشو اصلی خانواده محسوب می
 اسـت  آور زیـان  خـانواده  همـاهنگی  و حـدت  و بـراي  کـه  اي مسـئله  آید؛ می میان به شوهر

  .)169 /1: 1370 ی،ساروخان(
تحقیقات بیانگر این امر مهم است که با افزایش اشتغال زنان درصـد   ،از سوي دیگر )ب

) ١٩٩١ ,Keleher(کلـر   بـاره   ایـن در . یابـد  می کاهشنسل  یدتول وباروري و میزان موالید 
میلیون شغل در معرض خطرهـاي تولیـدمثلی    20آید که کارکنان  چنین به نظر می: گوید  می

  به. ها بعد ظاهر شود ممکن است سالها  آناثر  ست وهستند؛ خطرهایی که بیشترشان ناپیدا
 مانـد  نخواهنـد  امـان  در عـوارض  گونـه  ایـن  ازهـا   آن جنـین  و ارهاي بارد مسلم خانم طور

  .)316: 1378 یی، یعل(
 طور  به را بحث این داد، ارائه 1958 سال در جهانی کنفرانس به که گزارشی در اورالنیس

 موالیـد  نـرخ  کـاهش  موجب مردان با مساوي شرایط در زنان اشتغال که کرد پیگیري جدي
ها  آن ترین مهم گذارد می اثر موالید نرخ در که اجتماعی عوامل میان در: گوید  می وي. شود می

 در 138 شـوروي  کـارگر  زنـان  میان در باروري نرخ که کند می اضافه وي. است زنان وضع
 کـه  گیـرد  مـی  نتیجـه  ارقام این از او. است هزار در 1999 بیکار کارگر زنان میان در و هزار،
  ).105: 1380 ي،انصار( است موالید کاهش اصلی عامل اجتماعی کار به زنان ورود

 خانـه  از بیـرون  در اشـتغال  که کردند بیان اي مطالعه در) 1374( مجدآبادي و ساروخانی
 و روانـی  مشـکالت  و خانـه،  در زن غیـاب  فرزنـد،  نگهداري قبیل از مشکالتی بروز سبب

  .شود می جسمانی
 را زن کـار  اثـر  افراد اکثر که کردند گیري نتیجه پژوهشی در) 1362( راد اخوي و حاتمی

 از مراقبـت  بـراي  وقـت  کمبـود  آن اصلی عامل که اي مسئله کنند؛ می تأیید باروري میزان رد
  .است فرزند

 در دیـروز  زنـان  کـه  را فشـارهایی  مالی، استقالل وجود با امروز، زنان که این دیگر نکتۀ
 نیسـتم  مجبور من«: گویند می خود به اغلب و پذیرند نمی کردند، می تحمل زناشویی زندگی
  .)98: 1377 فیدر،اسلون ( »کنم اداره را زندگی یک توانم می من. باشم داشته شرایطی چنین

 وظـایف  افـزایش  ،نقـش  تعـدد  علت  به که معتقدند زنان اشتغال مخالفان از دیگر گروه
 سـنگینی  این از ناشی خستگی و تحمل ایجاد و ،منزل کار به خانه از خارج کار الحاق ،زنان

 طـی ) 1986( بارفـت  و بـارج . افتـد  مـی  خطـر  به مادر جسمانی و روانی سالمت مسئولیت
  :که کنند می گیري نتیجه تحقیقاتی



 87   میثم زنگانه و دیگران

  

 مثـل  گونـاگون  و مهـم  هـاي  نقـش  ایفـاي  معتقدنـد  کمبـود  فرضـیۀ  طرفداران رابطه این در
 در شـده،  شـاغل  زنـان  در فشار و فرسودگی موجب شغلی، و همسري و مادري هاي نقش
 اسـاس  بـر  همچنین. نماید می تهدید را آنان به مربوط هاي حوزه و آنان روان سالمت نتیجه

 هـاي  نقـش  شود، می منجر فرد انرژي و وقت بر فشار افزایش به اضافه نقش هر فرضیه این
 اساسـی  زمان و تالش امکانات، به نیاز همسري و شغلی هاي نقش مادري، نقش مانند عمده
 کنـد  می احساس بنابراین. برآورد را متفاوت هاي نقش تقاضاهاي تمامی تواند نمی فرد دارند،
 تئـوري  ایـن  اسـاس  بـر  بنـابراین . باشـد  داشـته  قوي تعهد تواند می ها حوزه از یکی به فقط

 قبیـل  از یشناخت روان و جسمانی منفی پیامدهاي زنان براي وقت تمام اشتغال ویژه به اشتغال
  .)111 -  108: 1378 ي،خسرو( داشت خواهد اضطراب و گناه احساس

و اشـتغال زنـان در    یـت فعال يمقدمات الزم بـرا  یداشتغال زنان معتقدند که با طرفداران
جوامع اسـت؛ چراکـه اگـر     همۀاشتغال زنان از مسائل مهم . مختلف فراهم شود هاي هعرص

 شـوند،  یم فعال یرغ یتاز جمع یمین منزلۀ بههم  ،زنان در امور جامعه مشارکت داشته باشند
. پردازنـد  ینسـل فـردا هسـتند، مـ     سازان یندهفرزندان خود که آ یتبه ترب یگرد یديهم با د

نقـش   یجـه نت و در رود یآنـان بـاال مـ    یجامعه، سطح دانـش و آگـاه   یازن علت  به ینهمچن
  .خواهند برد یناستعمار را از ب

 از بسـیاري  اجتمـاعی،  ــ  اقتصـادي  خـاص  شرایط به علت اخیر، قرون در طور کلی  به
 زیـرا  ،است ضروري امري آن گسترش و خانه از خارج در زنان اشتغال که معتقدند محققان

 مشکالت رفع ،درآمدها کردن متعادل جمعیت، رویۀ بی افزایش سوادي، بی مشکالت رفع در
  .)75: 1372 یزدخواستی،( است مؤثر بسیار غیره و ،درآمدي شکاف و

 زنـان  خودپنـداري  رد اشـتغال  تـأثیر  زمینۀ در اشتغال زنان طرفداران بینی پیش ،همچنین
 رضایت احساس براي متعددي منابع مهم نقش این ایفاي و زنان اشتغال که است این تأهلم
 و مثبـت  خودپنـداري  گیـري  شـکل  موجـب  و آورد مـی  فـراهم  زنان شخصی هاي پاداش و

  .شود می آنان در روانی سالمت و نفس عزت افزایش
 هـاي  مسـئولیت  بـین  تعـادل  برقراري به قادر زنان اگر که اند آن بیانگر ها پژوهش برخی

 پردازنـد،  مـی  داري خانـه  بـه  وقـت  تمام که زنانی با مقایسه در شوند، خود شغلی و خانگی
  .)122: 1378 ي،خسرو( کنند می کمتري فشار احساس

زندگی ر کیفیت ددر تحقیق خود به تحلیل اثر اشتغال زنان  )1389( همکاران و جواهري
هـاي مختلـف وضـعیت     دهد که بین معـرف  نشان می آنان هاي تحقیق یافته. اند آنان پرداخته
مثبـت   يا رابطـه  یزنـدگ  یفیتک بابا مهارت و تخصص  غلو تناسب ش ،پذیري شغلی، تنوع
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 یزنـدگ  یفیـت برخوردارند ک يتر مناسب یشغل یتکه از وضع يافراد در واقع. برقرار است
 یـز زنـان ن  یزندگ یفیتو ک یشغل يخشنود یانم ۀرابط ین،بر ا  عالوه. هم دارند يتر مناسب

زنـان در اشـتغال و    یتخود، وضـع  الۀدر مق) 1384( یدانیجعفرنژاد و اسف. شده است ییدتأ
 ینتر از مهم یکیآنان نشان داد که  یبررس. اند کرده یرا بررس )یرانا يمورد ۀمطالع( یریتمد

زنـان مـورد توجـه قـرار      يتوانمندساز یزو ن یتیتوسعۀ جنس یارمع لۀمنز بهکه  ییها شاخص
حضـور آنـان در    ینکالن کشور و همچن هاي گیري یممشارکت زنان در تصم یزانم گیرد، یم

حوزه انجام شده است، زنان در  ینکه در ا هایی یزير برنامه رغم به. است یریتیمد يها پست
 یـن ا. اند مواجه يبسیاربا مسائل و مشکالت  یریتیخود در سطوح مد یشغل یشرفتپ یرمس

هنوز در حد  یزن یافته توسعه يدر حال توسعه، بلکه در کشورها يتنها در کشورها موضوع نه
  .یابندآن ب يبرا یپاسخ ید،گونه که با اند آن نظران نتوانسته مانده و صاحب یه باقمسئل یک

ر اشتغال زنان داقتصادي تأثیرگذار  ـ ترین عوامل اجتماعی به بررسی مهم )1385( باقري
عمـدة اجتمـاعی و    ۀدسـت چهار دهـه پرداختـه و ایـن عوامـل را در قالـب دو       یدر ایران ط

زنـان   یالتکرده است که تحص یانخود ب یجدر نتا يو. مورد توجه قرار داده است دياقتصا
، در مقالـۀ  )1383(و عمـادزاده   یصـادق . داشـته اسـت   ياشتغال آنان رابطۀ معنـادار  یزانبا م

 یالتتحصـ  یشنشان دادند که افزا ،»یرانمؤثر در اشتغال زنان ا يبر عوامل اقتصاد یلیتحل«
  .است یرگذاراشتغال آنان در بازار کار تأث یزانر مدزنان 

سـن و  (فـردي  : اشتغال زنان را در سه سطح مؤثر درعوامل  )1378( حیدرپور و هادیان
، و محیطـی  ...) سـال و  شـش هاي زیـر   وضعیت تأهل، تعداد بچه(، خانوادگی )تحصیالت

نشان داد که در سطح فردي بین سن و تحصیالت زنان و  آنان نتایج پژوهش. بررسی کردند
 زنـان  از بیشتر جردم زنان در اشتغال احتمال. برقرار است مستقیم رابطۀ آنان اشتغال تمالاح

 بـا  سـال  شـش  زیـر  هاي بچه تعداد و زنده حاضر حال در هاي بچه کل تعداد. است متأهل
  .دارد معکوس رابطۀ زنان اشتغال احتمال

 متحدة امریکـا اشتغال زنان ایاالت در به مطالعۀ اثر متغیرهاي جمعیتی  )1973( اوپنهایمر
زمان و در تعامل با  یو جمعیتی ط ،که چطور عوامل اقتصادي، اجتماعی اینپرداخت و 

وي نشـان داد کـه بیشـتر    . دهنـد  هم الگوهاي مشارکت زنان در نیروي کار را تغییر می
از سن . بوده است يقبل از فرزندآور ینو همچن جمشارکت اقتصادي زنان قبل از ازدوا

ر در ها زنان دوباره فرصت حضو رفتن آن شدن فرزندان و به مدرسه و با بزرگ یسالگ 35
  .کنند یم یدابازار کار را پ
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معتقد است که تجربیات تحصیلی زنان براي گسترش دامنۀ شغلی آنان در  )1992( لیونز
 کسـب  گرو در زنان اي حرفه و شغلی موفقیت وي، ویکردبر اساس ر. آینده ضروري است

 پـور  مختاريبه نقل از ) 1999(هاشیموتو و میلر . )1381 ی،هاشم( است تحصیلی تجربیات
کننده در وضعیت بازار کـار   در نتایج تحقیق خود دریافتند که عامل تعیین )1386( دیگران و

 از برخـی  در. اسـت  حصـیالت جملـه سـطح ت   هاي شخصی آنان از ها، ویژگی کرده تحصیل
، نحــوة )1988؛ ولــزر، 1375 یــزاده،عل( زنــان اشــتغال خصــوص در شــده انجــام مطالعــات

در تحقیقـی کـه بـا     )1375( علیزاده. یلی متفاوت ارزیابی شده استتأثیرگذاري رشتۀ تحص
انجـام داد،  » اي در ایـران  حرفهـ  آموختگان عالی و فنی بررسی وضعیت اشتغال دانش«عنوان 

از بسـیاري  اي اسـت کـه اگـر تعـداد      به این نتیجه رسید که وضعیت بازار کشور بـه گونـه  
و پزشـکی میـزان دسـتمزد و حقـوق      ،شاورزيهاي فنی و مهندسی، ک التحصیالن رشته فارغ

 میـزان  پذیرش با هنر و انسانی علوم گروه در ولی شوند، شاغل توانند می بپذیرند،جاري را 
در تحقیـق خـود بـا     )1988( ولـزر . بود خواهد بیکاري مشکل نیز جاري حقوق و دستمزد
به این نتیجه رسید که بیکاري در بـین  » التحصیالن هاي شغلی فارغ بیکاري و فرصت«عنوان 

  .است یشترمراتب ب ها به رشته یرنسبت به سا یزیکو ف یاتادب يها رشته نالتحصیال فارغ
 سـن  عامل تأثیرگذاري نحوة زنان، اشتغال خصوص در شده انجام مطالعات از برخی در

؛ 2010مـوره،   یان؛ س1387 یدي،و جمش ي؛ هرند1385 ي،باقر( است شده ارزیابی متفاوت
 احتمال سن افزایش با که رسید نتیجه این به وددر مطالعۀ خ )1385( باقري. )2000 یک،کول

. است بیشتر همه از ساله 24 -  15 سنی گروه در بیکاري میزان و یابد می افزایش زنان اشتغال
بـودن از بسـیاري از مسـائل     فـارغ  علـت   بـه تـر   کند که زنان مسـن  بیان می )2000( کولیک

 شـغلی  هاي فرصت بررسی به شتري، با فراغت بیاند مواجه ها که زنان جوان با آن ،خانوادگی
 بیـان ) 1378( جمشیدي و هرندي. دارند بیشتري اشتغال ،بنابراین و پردازند می کار بازار در
در ) 2010( مـوره  سـیان . یابـد  مـی  افـزایش  زنان اشتغال احتمال سن، افزایش با که کنند می

زنـان در   ترمورد زنان انگلستان نشان داد افزایش سن، سـبب محرومیـت بیشـ    اي در مطالعه
  .شود یم یشغل يها به فرصت یابی دست

 یتـی عوامـل جمع  منزلـۀ  بـه و تعـداد فرزنـدان    ،سن، وضع تأهل، داشتن فرزند متغیرهاي
 منزلـۀ  بـه و طـول عمـر    ،مهـاجرت  یلی،رشتۀ تحص یالت،سطح تحص یرهايو متغ یرگذارتأث

 یـن انتخاب ا. اند در نظر گرفته شده یلالتحص ر اشتغال زنان فارغد یرگذارتأث یعوامل اجتماع
بـا توجـه بـه    . در دسترس انجام گرفتـه اسـت   يها و داده یشینبر اساس مطالعات پ یرهامتغ
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و  ،یانسان یۀمرتبط با سرما یاتنظر ی،انتخاب عقالن یۀمطالعات مرتبط با سن و اشتغال، نظر
  :شوند میآزمون  یرز یاتفرض ینیستی،فم یاتنظر

  یابد؛ می افزایش اشتغال میزان سن افزایش با - 
  ند؛برخوردار باالتري اشتغال فرصت از زنان سایر به نسبت اند، نکرده ازدواج هرگز که زنانی - 
  یابد؛ می افزایشزنان  اشتغال احتمال تحصیالت، سطح افزایش با - 
علوم  یرنظ( است بهتري کار بازار داراي آنان براي که هایی رشته التحصیل در فارغ زنان - 

  برخوردارند؛ باالتري اشتغال فرصت از ها رشته سایر در التحصیل فارغ زنان به نسبت ،)یتیترب
  است؛ مهاجر غیر زنان از بیشتر مهاجر زنان اشتغال احتمال - 
 .برقرار استرابطۀ معکوس ها  آن يبارور یزاناشتغال زنان و م یزانم بین - 

 بررسی را ایرانی زنان کارآفرینی توسعۀ ردر تحقیق خود عوامل مؤثر د )1384( گلرد
 و دارند قوي اي رابطه ارتباطی ۀاولی شبکۀ با کارآفرین زنان که است آن بیانگر نتایج. کرد

 و مسـاعد  شـرایط  زنـان  کـار  و کسـب  توسـعۀ  بـراي  کشـور  محیطی شرایط و عوامل
 محیطـی  موانـع  بـا  کارآفرینی توسعۀ در ایرانی زنان و شود نمی محسوب اي دهنده سوق
  .اند مواجه جدي

در پژوهشی به بررسی سازوکارهاي مناسب در ایجـاد   )1380( زنان مشارکت امور مرکز
در این . پرداخته است 1380 -  1379هاي دولتی طی دورة  هاي اشتغال زنان در بخش فرصت

هاي هاي دولتی از طریق بازنگري سیاست ی و کیفی اشتغال زنان در بخشتحقیق ارتقاي کم 
وزارت (شـده اسـت    یـابی  مجدد ساختار آن بـرآورد و ارزش  یاشتغال زنان و مهندس یفعل

  .)1380کشور، مرکز امور مشارکت زنان، 
 صمیمی ارتباط شغل، داشتن بر عالوه ،که دادند نشان اي مطالعه طی هرسی و براون

 ي،موسـو ( کنـد  گیري می پیش افسردگی به منجر استرس از دیگر اشخاص با مطمئن و
1378 :358(.  

 زنـان  اشـتغال  مثبت آثار و نتایج دیگر از را خانواده آور نان فرد تکفل بار کاهش محققان
  :که معنا بدین. دانند می

در  يدر کشـورها  کـه   یحال در. نفر است یک یهر فرد متکفل زندگ یصنعت يکشورها در
درآمـد   یـزان شدن بـار تکفـل م   کاسته. باشد یچهار نفر م یحال توسعه هر فرد متکفل زندگ

  ). 1380 ی،عرب(بار تکفل است  یزانتوسعه م يها از شاخص یکیو  برد یسرانه را باال م
در  رااشـتغال زنـان    یبستانده، ضر ـ هداد روش با استفاده از ،)1380( یبانیو ش يافشار
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سـواد و مهـارت    یـزان م یۀبر پا) یو خصوص یدر دو بخش دولت(مختلف اقتصاد  يها بخش
در  يسـاز  یخصوصـ  فراینـد که تـداوم   دهد یپژوهش نشان م ینا يها یافته. کردند محاسبه

زنـان   يشغل برا یجاداما اثر آن در ا ،محدود است یعال یالتزنان با تحص يشغل برا یجادا
سواد در بخش صـنعت   یکه زنان ب اي تر، مثبت است؛ به گونه یینآموزش متوسط و پا يدارا

آموخته در  در بخش بهداشت، و زنان دانش دارندمتوسط  یالتکه تحص ی، زنان)منسوجات(
  .را دارند اشتغال یبضر ینآموزش و بهداشت باالتر و یدو بخش آموزش عال

و  یلیبا سطوح مختلف تحصـ (اشتغال زنان  یبضر همچنین) 1382( یبانیو ش يافشار
و  ،یخصوصـ  ی،مختلف صنعت و در سه بخش دولت يها را در بخش) مختلف يها مهارت

دهد که  یپژوهش نشان م ینا یجنتا. ستانده محاسبه کردند ـ داده یکبا استفاده از تکن یتعاون
قند و شکر، پوشـاك، محصـوالت    یان،و آبز یماه يها یربخشاشتغال به ز یبضر ینباالتر
پوشـاك، بـرق، توتـون، تنبـاکو، و      ی،مـاه  يهـا  یـربخش و برق اختصاص دارد و ز یی،دارو

  .است یاشتغال زنان در بخش دولت یبضر ینتر بزرگ يدارا یبترت به یگار،س
و  ی،شـغل  يارتقـا  ی،تنوع شغل( یساختار شغل یتیابعاد جنس یبا بررس) 1383( ينوروز

 یجنتـا  يآمـار  يهـا  یـل و تحل یفیاسـتفاده از روش توصـ  با  یران،در ا) از کار لحاصدرآمد 
 یکـاري از اشتغال و ب یري، و آمارگ1379درآمد خانوار  ینۀاز هز یري، آمارگ1375 يسرشمار

زنان محدود اسـت و   يبرا یشغل يارتقا يها و فرصت یدهد که تنوع شغل ی، نشان م1382
 یـن ا. کمتـر اسـت   یاربرابر با مردان، بس یلیدر سطوح تحص یاز کار زنان، حت حاصلدرآمد 

 ،که يا شود؛ به گونه یم یدهد یشترب یین،پا یلیدر روستاها و در سطوح تحص يتفاوت درآمد
برابـر درآمـد    1/8و  2/2 یببه ترت ي،و شهر ییمتوسط درآمد ساالنۀ مردان در مناطق روستا

  .زنان بوده است
در  یـران اشـتغال زنـان ا   مؤثر در يعوامل اقتصاد یا بررسب ،)1383(و عمادزاده  یصادق
شـغل در   یافتناحتمال  یعال یالتتحص یشافزا که دهند ینشان م ،1380 -  1345 یبازة زمان

 يگذار یهو حجم سرما یناخالص داخل یدتول یشافزا یعنی ؛برد یزنان باال م يبازار کار را برا
  .خواهد داد یشسهم اشتغال زنان را در بازار کار افزا

 1367بـه سـال    يبـانوان در خراسـان رضـو    یشـرکت تعـاون   یننخسـت  یلتشک یختار
  .گذاشت یتفعال ۀعضو پا به عرص نفر  14با  یخدمات یديتول یگردد که شرکت تعاون یبازم

وزارت  یلاما پس از تشک ،چندان مطلوب ادامه داشته نه يبانوان با رشد يها یتعاون یلتشک 
برخوردار  یريبانوان از رشد چشمگ يها یتعاون ،ها ادارات تعاون استان یريگ تعاون و شکل
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فعـال و در دسـت اجـرا بـا      یتعاون 973تعداد  1383سال  یانکه تا پا يبه نحو ؛شده است
خراسـان،   يهـا  اسـتان  یـک در حال حاضر و پس از تفک  .اند داشته یتنفر عضو فعال 44797 

نفر عضـو   333950  با  یشرکت تعاون 1686 ياسان رضوبانوان استان خر يها یتعداد تعاون
ـ  ،و خـدمات  یديتول ۀدر عرص یتبانوان به فعال يمند عالقه ةدهند است که نشان در  یـژه و هب

ـ   يهـا  یزن در کل تعاون يحاضر مجموع اعضا در حال . است ،بخش تعاون از  یشاسـتان ب
بـه   یراه ي،عالوه بر کمک به رونق اقتصاد ،ها یحضور بانوان در تعاون  .نفر است 337982

راه مسـائل و   یـن بانوان بوده که صد البته در ا یو اجتماع ،ياقتصاد ی،استقالل فرهنگ يسو
  .ستها آن يرو یشپ یمشکالت فراوان 

 کـار  نیروي نقش ويالگ«اي با عنوان  در مقاله )2003( کومار جاي سآن و جان رآن نیهار
 کـارگران  بر بیشتري تمرکز فقیرتر هاي ایالت که دادند نشان »وستانهند مناطق و ها ایالت در

 رغـم  بـه  ایـن،  وجـود  با. است بوده چشمگیر بسیار زنان حضور کشاورزي بخش در. دارند
  .است نیافته بهبود آنان اقتصادي وضعیت زنان مشارکت میزان افزایش

اي به بررسی آموزش، میزان مشارکت زنان متأهل، بـاروري   در مقاله )2000( یانگ لینگ
هاي داشـتن   بودن هزینه فزایندهدهد که  نتایج نشان می. و رشد اقتصادي پرداخته است ،ها آن

به فعالیت اقتصادي شـده  ها  آنشدن و افزایش تمایل مادرفرزند باعث کاهش تمایل زنان به 
 نشـان  تـایوان  اجتمـاعی  آمارهـاي  از اسـتفاده  با مقاله این در شده همدل ارائ ،همچنین. است

 میـزان  باشد، بیشتر آموزش هاي هزینه هر چه اقتصادي توسعۀ مختلف مراحل در که دهد می
 اقتصـادي  پایـدار  رشـد  در مهمـی  سهم زنان مشارکت افزایش و است باالتر زنان مشارکت

 در زنـان  مشـارکت  و بـاروري  کـل  میـزان  ۀمطالعـ  به تحقیقی در) 2002( دلبونو امیل. دارد
 و مشـارکت  میـزان  بـا  بیکاري ۀرابط ۀفرضی بررسی، این در. است پرداخته ایتالیا و انگلستان
  .است شده آزمون انگلستان و ایتالیا کشور دو در زنان باروري

. متفاوت اسـت  یارنظرها دربارة موضوع اشتغال زنان بس شود، یکه مالحظه م گونه  همان
از  سـري  یـک زنان به اشتغال، عموماً بر  یشگرا مؤثر دردربارة علل  یمطالعات قبل ،ینهمچن

زنـان بـه    یشگـرا  یینتب يرا برا يمحدود یرهايمتغ یااند  سطح کالن تمرکز کرده یرهايمتغ
 یشگـرا  مؤثر در یسؤال که عوامل اصل ینمطالعه هم با طرح ا ینا. اند اشتغال در نظر گرفته

مـؤثر  عوامـل   بندي یتآن مطالعه و اولو یم است آغاز شده و هدف اصلزنان به اشتغال کدا
 ي،در چهـار بعـد اقتصـاد    یـر متغ دوازده پـژوهش  یـن در ا. زنان به اشتغال است یشگرا در

  .است شده بندي رتبه تاپسیس تکنیکبا استفاده از  یو قانون ،یروان ی،اجتماع
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  تحقیق هدف. 3
 یـن ا یاشـتغال زنـان، اهـداف اصـل     یتدر مورد ضرورت و اهم شده یانتوجه به مطالب ب با

  : اند از عبارت یقتحق
  کارآفرین؛ زنان زایی اشتغال مؤثر در عوامل شناسایی. 1
  .تاپسیس روش از استفاده با کارآفرین، زنان زایی اشتغال مؤثر در عوامل بندي رتبه. 2
  

  تحقیق روش. 4
بـه  . است) یاضیر ـ یلیتحل( یو کم يکاربرد ـ یفیمطالعه روش توص یندر ا یقتحق روش

و بـا اسـتفاده از    يآمـار  يهـا  بـا روش  نخسـت،  شـده  يآور صورت که اطالعات جمع ینا
کـه در ادامـه دربـارة آن    (با استفاده از روش تاپسیس  ،سپس شوند میتحلیل  SPSSافزار  نرم

. شـود  مـی بندي  نی رتبهزایی زنان در بخش تعاو اشتغال مؤثر درعوامل ) شود توضیح داده می
هـاي مختلـف    فراوانی دارد و در زمینه کاربردبندي  هایی که در اولویت امروزه یکی از روش

  .است تاپسیس تحلیل روش جویند میاز آن بهره 
  
  تاپسیس روش مزایاي. 5
 ؛زمان دخالت دارند هم صورت  به یابیدر ارز یفیو ککمی  یارهايمع - 

 شود؛ یدر نظر گرفته م یارمع یتوجهدرخور تعداد  - 
 ؛شود  یو با سرعت مناسب اعمال م یسادگ روش به ینا - 
 ؛قبول است مطلوب و قابل صورت  به یستمعملکرد س - 
 یکاهش یا یشیافزا یکنواحت طور  بهه، مسئلمورد نظر در حل  يها شاخص یتمطلوب - 
 ؛)و بالعکس شود یم یشترمقدار شاخص ب هر چه یعنی( است
 یـن را بـر اسـاس ا   یسـتم س ییگو پاسخ ةداد و نحو ییرتغ توان یرا م يوروداطالعات  - 

  ؛کرد یبررس ییراتتغ
اوزان  یینفواصل، و روش تع ۀکردن اطالعات، محاسب یزهنرمال يروابط مورد استفاده برا - 

 ؛ه استمسئلبا نوع اطالعات موجود در  یقتطب قابل بوده، یارياخت صورت  بهها  شاخص
 یـن بـر ا . شـود  یل انجام میدئاروش با منطق شباهت به جواب ا یندر ا يبند یتاولو - 
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 ینفاصله را از بدتر ینل و دورتریدئافاصله را از جواب ا ینتر کوتاه یانتخاب ینۀاساس که گز
 ؛جواب داشته باشد

از  یگـر د یو برخـ هـا   آنکاهش  باشند و هدف يا ینهاز انواع هز یارهااز مع یاگر بعض - 
کـه  ــ   را ایدئال جواب آسانی به یسباشد، روش تاپسها  آن یشافزا و هدف اشندنوع سود ب

 یابد؛ می ـ معیارهاست همۀ یابی دست  قابل مقادیر بهترین از ترکیبی
 یمبن یکیجواب را با درنظرگرفتن نزد ینجواب و بدتر ینبهتر ۀفاصل یسروش تاپس - 

 .گیرد یزمان در نظر م هم طور  به ینه،بر جواب به
  

  ماريآ ۀجامع. 6
 کـه  خراسـان  اسـتان  تعـاونی  بخش در فعال زنان بر است مشتمل تحقیق این آماري جامعۀ

 آگـاهی  بخـش  ایـن  در زنـان  مشکالت و مسائل از و اند بوده تولید تعاونی شرکت مؤسس
 در زنـان  زایی اشتغال مسائل از که دانشگاهی اساتید و متخصصان از برخی ،همچنین. دارند
  .دارند آگاهی تعاونی بخش

  
  آماري نمونۀ. 7

 اسـتان  در کـارآفرین  زنـان  از اي نمونه پژوهش این در بود، بزرگ آماري جامعۀ اندازة چون
 تخمـین  نیـاز  مورد ۀنمون اندازة کوکران فرمول از استفاده با. شدند انتخاب رضوي خراسان

 و 05/0 خطـاي  اساس بر که است نفر 337982 تحقیق این در آماري جامعۀ تعداد. شد زده
 در شـاغل  زن 384 سبب همین به. است نیاز مورد نمونه منزلۀ به نفر 384 تعداد 95/0 دقت

 آن در کـه  شد تنظیم اي هنام پرسش و شدند انتخاب رضوي خراسان استان در تعاونی بخش
  .شد سؤال تعاونی بخش در اشتغال به زنان گرایش مؤثر در عواملاز 

  :کوکران فرمول
2

2 2

N t p qn
N d t p q

 
  


 

2

2 2
337982(1/ 96) (0/ 5 0/ 5) 384337982(0/05) (1/ 96) (0/ 5 0/ 5) �  
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 تعـداد  پوشـش  منظـور   بـه . اسـت  هنام پرسش 384 پژوهش براي نیاز مورد نمونۀ تعداد
 هنامـ  پرسـش  385 تعداد این از که شد توزیع زنان بین در هنام پرسش 390 نیاز، مورد نمونۀ

  .است درصد 99 هنام پرسش برگشت نرخ ،بنابراین. بود استفاده  قابل و شد داده برگشت
  

  گیري تصمیم مراتب سلسله درخت. 8
 درخـت  زنـان،  زایـی  اشـتغال  و کـارآفرینی  عوامـل  بـه  مربـوط  مباحـث  و تحقیـق  منـابع  با

 و کـارآفرینی  عوامـل  گیـري،  تصمیم درخت این در. شد تدوین و طراحی زیر گیري تصمیم
 دوازده و اصـلی  عامـل  چهـار  بـه  رضوي خراسان استان تعاونی بخش در زنان زایی اشتغال
  :اند از عبارت یاصل عوامل .شود می تقسیم فرعی عامل
 زندگی؛ سطح ارتقاي. 2 اقتصادي، نیاز. 1: است زیرمجموعه دو داراي که اقتصادي عوامل - 
 افـزایش . 2 تحقیرگرایـی،  بـر  غلبـه . 1: اسـت  فرعی عامل سه داراي که روانی عوامل - 
 افسردگی؛ از جلوگیري. 3 نفس، عزت
 تـرس . 2 کرده، تحصیل زنان افزایش. 1: است زیرمجموعه سه داراي اجتماعی عوامل - 

 اقتصادي؛ مناسب زمینۀ. 3 طالق، و آینده از
. 3 ی،مـدن  قانون. 2 ی،قانون اساس. 1: است یرمجموعهچهار ز يکه دارا یقانون عوامل - 
 .یاجتماع قوانین. 4 ،کار قانون

  
  گیري تصمیم درخت .1 شکل
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  شانون آنتروپی روش به دهی وزن. 9
 بایـد  نخست تحقیق، نظري مبانی اساس بر تاپسیس روش محاسباتی مراحل اجراي از قبل

 روش از ها شاخص به دهی وزن براي تحقیق این در. شود تعیین ها شاخص اهمیت ضرایب
ذکرشـده اسـتفاده    گیـري  یمتصـم  یسمـاتر  يبـر مبنـا  ) Shannon Entropy( شـانون  آنتروپی

کامل مشخص شـده باشـند، روش    طور  به گیري یمتصم یسماتر يها که داده یوقت. شود یم
  .ها به کار رود وزن یابیارز يبرا تواند یم یآنتروپ

احتمـال   یـع توز وسـیلۀ   بـه است که  ینانعدم اطم یارمع یکاطالعات  ۀیدر نظر آنتروپی
 بیـان  زیـر  صورت  به شانون وسیلۀ  به اطمینان عدم این گیري اندازه. شود می بیان piمشخص 

  .است شده
m ..., 2 ,1= i« 1,«      1 رابطۀ 2

1
( , ,..., ) ln

n

i n i i
i

E S p p p k p p


    

بـه کـار    يکه رابطۀ فوق در محاسبات آمـار جا  آناز . مقدار ثابت است  kرابطه، این در
ـ . شود یم یدهنام piاحتمال  یعتوز یآنتروپ ،رود می  یـک در  ینـان اطم  و عـدم  یواژگان آنتروپ

) داده شده iو  j یرمقاد يبرا(باشند  یکدیگربا  يمساو هاpiکه  یزمان. روند یمفهوم به کار م
1صورت  یندر ا

ip
n

 )143 :1388 زاده، آذر و رجب(.  
. مختلف بـه کـار رود   هاي ینهگز یابیارز يبرا تواند یم pij گیري یمتصم یسماتر یک در
  .است نظر مد) یارمع( شاخص n و ینهگز m یقتحق ینا گیري یمتصم یسدر ماتر

  گیري تصمیم ماتریس .1 جدول
xn  …  x٢  x١      

x١n  …  r١٢  r١١  A١  

D= x٢n  …  r٢٢  r٢١  A٢  

…    …  …  …  

rmn  …  rm٢  rm١  Am  

  :است یربه شرح ز) j )pijشاخص  يباال برا یسماتر نتایج

          2 رابطۀ
1

; 1,...,ij
ij n

ij
i

r
p j n

r
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  :شود  یمحاسبه م یرز صورت  به Ej آنتروپی
1          3 رابطۀ

ln ,
m

j ij ij ij
i

E k p p n


    
  :شود یمحاسبه م یرز صورت  بهمقدار ثابت  منزلۀ به K و

 

1

m

K
Ln


  

  .دارد ینگه م یکصفر و  ینرا ب Ejمقدار  که
) j(شـاخص مربوطـه    کند می  یانکه ب شود یمحاسبه م) درجۀ انحراف( djادامه مقدار  در
 هـر چـه  . دهـد  یقرار م گیرنده یمتصم یاردر اخت گیري یمتصم يبرا یداطالعات مف یزانچه م
 هـاي  ینـه آن است که گز ةدهند نشان ،دنباش تر یکبه هم نزد یشاخص ةشد یريگ اندازه یرمقاد

نقـش آن شـاخص در    بنابراین،. ندارند یکدیگربا  یاز نظر آن شاخص تفاوت چندان یبرق
  .)همان( یابدبه همان اندازه کاهش  یدبا گیري یمتصم

jd            4 رابطۀ 1 E ,j j    
  :شود یوزن انتخاب م ینکه در آن بهتر شود یمحاسبه م Wjمقدار وزن  ،سپس

            5 رابطۀ
1

;j
j jn

j
i

d
w

d


 

  

 نظـر  و گیـري  تصـمیم  درخـت  معیارهـاي  از اسـتفاده  با ،گیري تصمیم ماتریس تنظیم با
  .شود می محاسبه 5 الی 3 روابط از استفاده با معیارها و ها شاخص از یک هر وزن ،یانگو پاسخ
  
  تاپسیس تکنیک. 10

 mدر ایـن روش  . ارائه کردند 1981این روش را در سال ) Yoon(و یون ) Hwang( هوانگ
یـک سیسـتم    منزلـۀ  بـه تـوان   و هر سـال را مـی   شوند میشاخص ارزیابی  n لۀوسی  گزینه به

مفهـوم بنـا    ینبر ا یکتکن ینا. در نظر گرفت يبعد  nنقطه در یک فضاي mهندسی شامل 
Aiحالت ممکن،  ینبهتر(مثبت  یدئالحل ا با راه یدبا یانتخاب ینۀشده است که گز

 ینکمتر) +
Aiحالت ممکن،  ینبدتر( یمنف یدئالحل ا فاصله و با راه

  .باشد داشته را فاصله ترینبیش)  -
. است یکاهش یا یشیافزا یکنواخت طور  بههر شاخص  یتاست که مطلوب ینبر ا فرض
  :اند مشخص شده یرشامل شش مرحله است که به شرح ز یسه به روش تاپسمسئلحل هر 
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  شود؛ یم یلتبد شده مقیاس یب یسماتر یکبه  یدسیبه کمک نرم اقل D ماتریس. 1

            6 رابطۀ
1
2

1

,( 1,..., )ij
ij

m

ij
i

r
r j n

r


 
 
 
 
  

  .شود یم یدهنام NDآمده  دست به ماتریس
 :شود می محاسبه موزون مقیاس بی ماتریس. 2

D*          7 رابطۀ n nV N W   
 يهـا  از وزن يقطـر  یسمـاتر  یـک  Wمـوزون و   شـدة  مقیـاس  یب یسماتر Vدر آن  که

  .هاست شاخص يآمده برا دست به
Ai( مثبت ایدئال حل راه. 3

Ai( منفی ایدئال حل راه و) +
  :شود می مشخص) -

  مثبت ایدئال گزینۀ
 1 2(max | ), (min | ) | 1, 2,...,ij iji

A V j j V j j i n      
  منفی ایدئال گزینۀ

 1 2(min | ), (max | ) | 1,2,...,ij iji i
A V j j V j j i m      

Ai
+= {v1

+, v2
+, ... vn

+} 

Ai
-  = {v1

-, v2
-, … vn

-}  
 و مثبـت  گزینـۀ  و منفـی  ایـدئال  حـل  راه ازاي  به یاقلیدس نرم اساس بر فاصله اندازة. 4
  :شد خواهد محاسبه زیر صورت  به منفی گزینۀ و مثبت ایدئال حل راه ازاي  به اندازه همین

 
1
22

1
( ) , ( 1, 2,..., )

n

i ij jj
d V V i m 


   

  
 

1
22

1
( ) , ( 1, 2,..., )

n

i ij jj
d V V i m 


   

  
  :شود یمحاسبه م یرز صورت  به یدئالحل ا به راه Ai ینسب یکینزد. 5

),        8 رابطۀ 1,2,..., )
( )

i
i

i i

dc i n
d d



  
  

Ai چنانچه
+ =Ai

di 0 گاه آن باشد، 
Ai کـه  یو در صـورت  شود یم Ci=  1و  =+

- =Ai   ،باشـد
di= 0 گاه آن

باشـد،   تـر  نزدیـک  یدئالحل ا به راه Ai ینههر گز ،ینبنابرا ؛خواهد شد Ci= 0و  -
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  .خواهد بود تر نزدیک یکآن به  ciمقدار 
مرحله انجـام   یندر ا یزنان در بخش تعاون ییزا و اشتغال ینیعوامل کارآفر يبند رتبه. 6

زنـان در بخـش    ییزا و اشتغال ینیعوامل کارآفر توان می Ci ینزول یببر اساس ترت. شود یم
  ).128 -  126: همان(کرد  يبند رتبه یتاهم یشترینرا بر اساس ب یتعاون
  
  گیري اندازه ابزار و ها داده آوري جمع روش. 11
 ابـزار  از استفاده با که بود خواهد میدانی صورت  به ها داده آوري جمع روش پژوهش این در

 آمـاري،  نمونـۀ  یـان گو پاسـخ  بـه  مراجعـه  بـا  و اسـت،  سـاخته  را آن محقق که هنام پرسش
 و کـارآفرینی  عوامـل  دربـارة  سـؤال  دوازده حـاوي  هنام پرسش این. شد خواهد آوري جمع

. اسـت  شـده  داده نشـان  3و  2 ولاجـد  در کـه  اسـت  تعـاونی  بخـش  در زنان زایی اشتغال
 تـا  کم خیلی از که است اي درجه 5 لیکرت طیف هنام پرسش این گیري اندازه ابزار ،همچنین

  .است شده بندي درجه زیاد خیلی
  
  گیري اندازه ابزار پایایی و روایی. 12
 آلفـاي  روش از هنامـ  پرسـش  پایـایی  میـزان  بـرآورد  و محاسـبه  منظـور   به حاضر تحقیق در

 سـؤاالت  پایـایی  باشد، بیشتر 70/0 از کرونباخ آلفاي مقدار اگر. است شده استفاده کرونباخ
 10 تعـداد  آن شـدن  آمـاده  از پـس  ،هنامـ  پرسـش  پایـایی  ۀمحاسب منظور  به. است قبول  قابل

 آن کرونبـاخ  آلفـاي  مقدار آوري جمع از پس و شد توزیع کارآفرین زنان بین در هنام پرسش
 درجـۀ  ةدهنـد  نشـان  که است 8533/0 با برابر هنام پرسش کرونباخ آلفاي مقدار. شد محاسبه
  .است هنام پرسش باالي اعتماد قابلیت و پایایی
  
  ها یافته و نتایج. 13

 ها شاخص و عوامل وزن 1.13
 یـن ا گیـري،  یمتصـم  یسمـاتر  يشانون و بر مبنـا  یتروپنبا استفاده از روش آ یقتحق ینا در

 یـر ز صورت  به ـ  2941/0مقدار ثابت ـ که برابر است با   منزلۀ به Kمحاسبه شدند و  یبضرا
  :شود یمحاسبه م
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  .دارد ینگه م یکصفر و  ینرا ب Ejمقدار  که
رتبه از نظـر وزن   ترین ییندر پا 0391/0زنان با وزن  ياقتصاد یازعامل ن ،یجاساس نتا بر

 یـان گو پاسـخ و  هـا  ینـه گز ۀهم ياست که اثر عامل برا یندهندة ا وزن کمتر نشان. قرار دارد
 هر یـک در ادامه وزن . است یزناچ ینهانتخاب گز يبرا گیري یمآن در تصم یتو اهم یکسان

  :صورت است  یناز عوامل به ا
 دوم؛ رتبۀدر  0561/0زنان با وزن  یسطح زندگ يارتقا عامل - 
 سوم؛ رتبۀ در 0613/0 وزن با يمناسب اقتصاد ینۀزم عامل - 
 در رتبۀ چهارم؛ 0666/0کرده با وزن  یلزنان تحص یشافزا عامل - 
 پنجم؛ رتبۀ در 0701/0 وزن با ییگرایرزنان بر تحق ۀغلب عامل - 
 ششم؛ رتبۀ در 0771/0 وزن با یاجتماع ینقوان عامل - 
 در رتبۀ هفتم؛ 0812/0وزن نفس زنان با  عزت یشافزا عامل - 
 هشتم؛ رتبۀ در 0864/0 وزن با یقانون اساس عامل - 
 در رتبۀ نهم؛ 0911/0قانون کار با وزن  عامل - 
 در رتبۀ دهم؛ 1186/0و طالق با وزن  یندهزنان از آ ترس عامل - 
 یازدهم؛در رتبۀ  1215/0در زنان با وزن  یاز افسردگ یريجلوگ عامل - 
  .دوازدهم رتبۀ در 1308/0 وزن با یقانون مدن عامل - 

  شانون آنتروپی محاسبات نتیجۀ .2 جدول
 هر شاخص ةشد نرمالوزن  WJ انحراف هر شاخص ۀدرج DJ هر شاخص یآنتروپ EJ عوامل

 0391/0 0067/0 9933/0 زنان ياقتصاد یازن
 0561/0 0096/0 9904/0 زنان یسطح زندگ ارتقاي

 0701/0 0120/0 9880/0 ییگرایرزنان بر تحق غلبۀ
 0812/0 0139/0 9861/0 زناننفس  عزت افزایش
 1215/0 0208/0 9792/0 در زنان یاز افسردگ جلوگیري
 0666/0 0114/0 9886/0 کرده یلتحصزنان  افزایش

 1186/0 0203/0 9797/0 و طالق یندهزنان از آ ترس
 0613/0 0105/0 9895/0 يمناسب اقتصاد زمینۀ

 0864/0 0148/0 9852/0 یاساس قانون
 1308/0 0224/0 9776/0 یمدن قانون
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 0911/0 0156/0 9844/0 کار قانون
 0771/0 0132/0 9868/0 یاجتماع قوانین

  1712/0   مجموع

  تاپسیس روش به عوامل بندي رتبه. 14
 یسبـه مـاتر   یدسـی به کمک نـرم اقل  گیري یمتصم یسماتر نخست،مدل  ینحل ا منظور  به
آمـده،   دسـت  بـه  يهـا  شـاخص  یببر اساس ضـرا  ،سپس. شد یلتبد Ndموزون  مقیاس یب

 مـاتریس  محاسبۀ از پس. شد محاسبه) V(موزون  ةشد  مقیاس یب یسماتر w يقطر یسماتر
 بـر  بود، آمده  دست  به شانون آنتروپی روش کمک به که عوامل وزن ضرایب شده، مقیاس بی

 دادن انجـام  از پـس . شـد  محاسـبه ) V( مـوزون  شـدة  مقیاس بی ماتریس و شد اعمال عوامل
 از اسـتفاده  با که شدند می تعیین منفی حل راه و مثبت ایدئال حل راه بایست می فوق، مراحل
 عوامل، بندي رتبه براي بعدي گام. شد انجام امر این نیاز مورد محاسبات شده، تشریح روابط

 ایـدئال  حـل  راه و منفـی  ایـدئال  حل راه ازاي  به اقلیدسی نرم اساس بر فاصله اندازة محاسبۀ
  .است شده داده نشان 3 جدول در محاسبات نتایج که است مثبت

  و مثبت یمنف di ۀمجموععناصر  .3 جدول
di یمنف ۀفاصل اندازة

diمثبت  ۀفاصل ةانداز -
+ 

  ردیف عامل di مقدار  ردیف عامل di مقدار
  1 زنان ياقتصاد یازن 0906/0  1 زنان ياقتصاد یازن 1432/0
  2 زنان یسطح زندگ ارتقاي 2000/0  2 زنان یسطح زندگ ارتقاي 1792/0
  3 ییگرایرزنان بر تحق غلبۀ 3763/0  3 ییگرایرزنان بر تحق غلبۀ 1769/0
  4 نفس زنان عزت افزایش 4035/0  4 نفس زنان عزت افزایش 2307/0
  5 در زنان یاز افسردگ جلوگیري 8466/0  5 در زنان یاز افسردگ جلوگیري 3772/0
  6 کرده یلزنان تحص افزایش 2390/0  6 کرده یلزنان تحص افزایش 2163/0
  7 و طالق یندهزنان از آ ترس 3286/0  7 و طالق یندهزنان از آ ترس 2464/0
  8 يمناسب اقتصاد زمینۀ 2522/0  8 يمناسب اقتصاد زمینۀ 1863/0
  9 یاساس قانون 4870/0  9 یاساس قانون 2867/0
  10 یمدن قانون 8297/0  10 یمدن قانون 4192/0
  11 کار قانون 3527/0  11 کار قانون 3564/0
  12 یاجتماع قوانین 2837/0  12 یاجتماع قوانین 2561/0

بـا اسـتفاده از   . از عوامـل اسـت   هر یـک  Ciمحاسبۀ مقدار  یستاپس یکآخر در تکن گام
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مثبت مقدار  یدئالحل ا و راه یمنف یدئالحل ا راه يازا  به یدسیفاصله بر اساس نرم اقل ةانداز
زنـان در   یـی زا اشـتغال  مؤثر درعوامل  Ciبر اساس شاخص  یتدرنها. شاخص محاسبه شد
  .شد يبند رتبه ياستان خراسان رضو

 باشد بیشتر عاملی هر امتیاز. است شده مشخص عوامل از ر یکه Ciمقدار  4جدول  در
 در که شد مشخص نتایج اساس بر. است بیشتر زنان زایی غالاشت در عامل آن اهمیت و تأثیر
 شـاخص  با زنان اقتصادي نیاز عامل خراسان، استان زنان زایی اشتغال رد اثرگذار عوامل بین

  :است زیر شرح به عوامل دیگر رتبۀ. دارد قرار اهمیت اول رتبۀ در 6126/0
 در رتبۀ دوم؛ 5026/0کار با شاخص  قانون عامل - 
 در رتبۀ سوم؛ 4752/0کرده با شاخص  یلزنان تحص افزایش عامل - 
 چهارم؛ رتبۀ در 4744/0 شاخص با یاجتماع قوانین عامل - 
 در رتبۀ پنجم؛ 4725/0زنان با شاخص  یسطح زندگ ارتقاي عامل - 
 در رتبۀ ششم؛ 4285/0و طالق با شاخص  یندهزنان از آ ترس عامل - 
 هفتم؛ رتبۀ در 4248/0 شاخص با يمناسب اقتصاد زمینۀ عامل - 
 هشتم؛ رتبۀ در 3705/0 شاخص با یاساس قانون عامل - 
 در رتبۀ نهم؛ 3637/0نفس زنان با شاخص  عزت افزایش عامل - 
 دهم؛ رتبۀ در 3356/0 شاخص با یمدن قانون عامل - 
 یازدهم؛ رتبۀ در 3198/0 شاخص با ییگرایرزنان بر تحق غلبۀ عامل - 
ـ    3082/0در زنـان بـا شـاخص     یاز افسـردگ  جلـوگیري  عامل -   ینرتبـۀ آخـر را در ب

  .زنان کسب کرده است ییزا اشتغال مؤثر در هاي ینهگز
 رند ودا زنان زایی اشتغال در را اهمیت کمترین روانی عوامل شد، گفته که گونه  همان

 استان تعاونی بخش در زنان زایی اشتغال رد را تأثیر بیشترین اجتماعی و اقتصادي عوامل
 اصـلی  هـاي  عامـل  تفکیـک  به عوامل بندي اولویت 5 جدول در. دارند رضوي خراسان
 .شود می مشاهده

  و رتبۀ عوامل Ciعناصر مجموعه  .4 جدول
  عامل رتبۀ عامل Ci مقدار
  1 زنان ياقتصاد یازن 6126/0
  2 کار قانون 5026/0
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  3 کرده یلتحصزنان  افزایش 4752/0
  4 یاجتماع قوانین 4744/0
  5 زنان یسطح زندگ ارتقاي 4725/0
  6 و طالق یندهزنان از آ ترس 4285/0
  7 يمناسب اقتصاد زمینۀ 4248/0
  8 یاساس قانون 3705/0
  9 زناننفس  عزت افزایش 3637/0
  10 یمدن قانون 3356/0
  11 ییگرایرزنان بر تحق غلبۀ 3198/0
  12 در زنان یاز افسردگ جلوگیري 3082/0

 اصلی عوامل تفکیک به عوامل بندي رتبه .5 جدول

 اقتصادي عامل
 6126/0 زنان ياقتصاد یازن 1

 4725/0 زنان یسطح زندگ ارتقاي 5

 قانونی عوامل

 5026/0 کار قانون 2

 4744/0 یاجتماع قوانین 4

 3705/0 یاساس قانون 8

 3356/0 یمدن قانون 10

 اجتماعی عوامل

 4752/0 کرده یلتحصزنان  افزایش 3

 4285/0 و طالق یندهزنان از آ ترس 6

 4248/0 يمناسب اقتصاد زمینۀ 7

 روانی عوامل

 3637/0 زناننفس  عزت افزایش 9

 3198/0 ییگرایرزنان بر تحق غلبۀ 11

 3082/0 در زنان یاز افسردگ جلوگیري 12

  
  گیري نتیجه .15

 یـع توز ی،هاي سنت در ساخت جامعه، نظام ارزش یاديهاي بن یدگرگون یجاداشتغال زنان با ا
و  ،یخانوادگ یفتضع ی،ثبات خانوادگ ی،هاي زن و مرد در روابط خانوادگ یگاهو پا ،ها نقش

و  یفوظـا  یمتقس. بر جاي گذاشته است ییبسزا ثیرأتجمله در مسائل مربوط به کودکان  زا
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خانواده منجر  ینان به دگرگونآ به دست یفضاهاي اجتماع یرهاي افراد خانواده و تسخ نقش
 ییـر تغ. )1382 دانـش، ( اسـت  آورده وجـود  بـه در خانـه و خـانواده    یديشده و تعادل جد

و بـه   استضروري  یاردر رابطه با اشتغال زنان بس یاجتماع ییرهمراه تغ به یساختار فرهنگ
هـاي مختلـف منجـر     فرزندان در جنبه یتو ترب ،نگرش زنان و مردان به خانه، خانواده ییرتغ

و  یهــاي عــاطف را در جنبــه یاشــتغال زنــان در خــانواده نقــش مهمــ ،ینهمچنــ. شــود مـی 
مـؤثر واقـع شـود    هـا   آن یتتواند در رشد و شخصـ  ید و مکن  یم یفاهاي کودکان ا سازگاري

  .)1375 ی،توکل(
 یفـا بـه زنـان نقـش مـؤثري را در خـانواده ا      یجرا یهاي اجتماع نگرش ،در اشتغال زنان

 ینتـر  مهـم  از. یـرد گ یرا دربـر مـ   یعوامل نهـاد اجتمـاع   ینا ۀدامن یگر،به عبارت د. دکن  یم
 هايفراینـد از  یعیوسـ  یـف د کـه ط کـر  یـد کانون خانواده تأک رتوان ب یم ینهادهاي اجتماع

تواند موجبات بهسازي نگرش بـه   یهاي خانواده م آموزش ین،بنابرا. زند یرا رقم م یاجتماع
  .)1379 یکجو،ن(د کناشتغال زنان را فراهم 

 علـت،  ینو تعداد مادران شاغل اندك بود؛ به هم نددار بود انهخمادران  بیشتر ،در گذشته
 شناسان را به خود جلـب کـرده   که امروزه توجه جامعه است یاشتغال مادران از جمله عوامل

 منزلـۀ  بهو در جامعه  رندخانواده حضور دا یطمادران کمتر در محجا که  از آن ،ینبنابرا. است
 شـان های هـا و توانمنـدي   یـت از ظرف که کنند تالش می ،شوند یشاغل در نظر گرفته م یروين

  . )1371 ی،جاراله( کنندفرزندان فراهم  یتمساعدتري را براي ترب یطمح واستفاده کنند 
نمادهـاي   ید و تمـام نشـو  یمـ  یدهگ نامدستاوردهاي مادي و معنوي تمدن بشري فرهن

. شـوند  یاي از فرهنـگ شـناخته مـ    معرفه منزلۀ به یمرتبط با ساختارها و کارکردهاي اجتماع
 یـد آموزد که چگونـه با  یفرد مهاجر م یکشود که در آن  یاطالق م یبه اقدام یريپذ فرهنگ

و الگوهـاي مـورد قبـول جامعـه را      ندک ییتمدن را شناسا یکدستاوردهاي مادي و معنوي 
نهفتـه   ییها ینهدر چه زم یهاي اجتماع ها و رغبت آموزد که ارزش یم در حقیقتباشد؛  یراپذ

 یسـت؛ مسـتقل ن  یشناس نسل جوان از فرهنگ و مطالعات بوم یتترب. )1379 یکجو،ن(است 
. شود یم یاداي  نهیعامل زم منزلۀ به یفرهنگ یرگذارياز تأث یشناخت که در مباحث جامعه چنان
کـالن در نهـاد    سیسـتمی  منزلـۀ  بـه  یساختارهاي اجتمـاع  یراتتأث ینۀفون برنر در زم یۀنظر

کـه سـاختارهاي    اسـت  یقـت حق یـن ف امعرّ است و یتحائز اهم یجزئ یستمخانواده و س
هـا،   را بـر مبنـاي ارزش   یو کارکردهـاي اجتمـاع   دنگیر میفرهنگ شکل  یقاز طر یاجتماع

  . آورند یوجود م هب یسنن فرهنگ آداب، رسوم و
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د کـه چـه   کـر  یـین آن پرداخت و تع به یداشتغال زنان با ینۀاست که در زم يا مسئله این
متعـددي   یقـات تحق. باشـد زنان به اشتغال خارج از منزل  یشساز گرا ینهزم تواند یم یعوامل
 یـق تحقجملـه   از ،شـده اسـت   انجـام زنـان بـه اشـتغال خـارج از منـزل       یشگرا ۀیطدر ح

 نشـان وي  یـق تحق ؛استدر اشتغال زنان  مؤثر یعوامل احتمال دربارةکه ) 1370( یساروخان
زنـان بـه اشـتغال     یشتوانـد در گـرا   یاز عوامل است که م یکیکه عوامل اقتصادي  دهد می

ـ  )1371( یانمسجد یقدر تحق ین،همچن. خارج از منزل مؤثر واقع شود  یتوضـع  ینارتباط ب
تواند باعث احسـاس   یشده است که اشتغال زنان م یبررس زنان یتااشتغال و احساس رض

 یبه ارتباط اشتغال زنان با عـوامل نیز  )1371( دانش تحقیق در یگر،د ياز سو. دشو یترضا
بـا رجـوع    ین،بنابرا. خانواده پرداخته شده است یتدر خانواده و هدا یريگ یمهمچون تصم

 یشدر گـرا  کـه  گرفـت  نتیجـه  توان می ،پژوهش اینموضوع  یطۀدر ح منابعو  یقاتبه تحق
تـوان بـه    یمـ ها  آن ینتر از مهم. زنان به اشتغال خارج از منزل عوامل متعددي دخالت دارند

بـه موانـع    یکـرد رو یـن در ا. دکـر بـه اشـتغال زن اشـاره     یاجتمـاع  ــ  یشناس روان یکردرو
خـارج از   دراشـتغال زنـان    هدر را یو اجتماع ،اقتصادي ی،فرهنگ یزیولوژیکی،ف یتی،شخص

  .منزل اشاره شده است
رود که فرد  یبه شمار م یاجتماع یشغل نقش ی،شناس جامعه یدگاهاز د یگر،از سوي د

نقش  یفايو الگوهاي رفتاري مشخص ا ،ها، هنجارها تواند در برابر ارزش یآن م یقاز طر
رفتاري  شغلْ یزن یشناس روان یدگاهاز د. رود پاسخ دهد یاز وي م که انتظاراتیو به  کند

و  ،هـا  یزه، انگها لیقهاي از س شود که مجموعه یفرد محسوب م یازهايدر برابر پاسخ به ن
در فرد  یتموجب فعال در صورت کسب قدرت و هدف و استرا دربر گرفته  یالتتما

زن  یاسـتقالل مـال   یدگاهد ینکه در ا شود یعدالت، مطرح م یۀبر نظر یدبا تأک. دشو  یم
اند و از  توسعه فرایندکنندگان فعال در  جمله شرکت شده است و زنان از یمهم تلق یاربس
را در  یینقش بسزا یانسان یرويو پرورش ن ،باروري، نگهداري یدي،هاي تول نقش یقطر

  .دکنن  یم یفارشد اقتصادي ا
 یـد زنـان تأک  یعدالت بـه اسـتقالل مـال    یۀکه مانند نظرـ  یزهاي توسعه ن یهنظر ین،همچن

هـاي توسـعه    از برنامـه  یـد که زنـان با  معنا این به کنند؛ میرا مطرح  یاسیحقوق س ـ  کند می
شـده در   انجام یقاتتحق یشینۀو پ ،ها یهنظر یکردها،، رومنابعبا مرور  یت،درنها. منفعت ببرند

زنـان بـه اشـتغال     یشگـرا  مـؤثر در عوامل  ینۀدر زم: گفت توان یم داخل و خارج از کشور
  .مطرح شده است یخارج از منزل عوامل گوناگون
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 اسـتان  زنـان  زایـی  اشـتغال  رد اثرگـذار  عوامـل  بین در که شد مشخص نتایج اساس بر
 نظـر  به. دارد قرار اهمیت اول رتبۀ در 6126/0 شاخص با زنان اقتصادي نیاز عامل خراسان،

 کسـب  هـا،  آن شـدید  اقتصـادي  نیاز و ها خانواده اکثر اقتصادي وضعیت به توجه با رسد می
 اهمیـت  از اقتصـادي  نیـاز  شـود،  مـی  مالحظه که گونه  همان. نیست انتظار از دور اول رتبۀ

 و) 1377( سـفیري  خدیجـه  نتـایج  یدؤم نتیجه این. است برخوردار شغل احراز در بیشتري
در رتبـۀ دوم   5026/0کار با شـاخص   قانونعامل  ،همچنین. است )1371( نژاد شعاري اکبر
قانون کار . باشد کننده یینتع یاربس تواند یزنان م ییزا قانون کار در اشتغال یرتأث. است یتاهم

اشـتغال زنـان    یربرعکس، در جهت بازکردن مس یادر محدودکردن فرصت اشتغال  تواند یم
  .باشد يمؤثرعامل 

 يبـاالتر  یالتدار تحصـ  زنـان خانـه  که زنان شاغل نسـبت بـه    دهد ینشان م یقاتتحق
. دهـد  یمـ  یشبـه شـغل را افـزا    یباالتر شانس دسترسـ  یالتمعنا که تحص ینبه ا. اند داشته
شغل نقـش   يو ارتقا یلتحص ۀادام يبرا یزهانگ یجاددر ا یزگفت اشتغال ن توان یم ،ینهمچن
بـا شـاخص   کرده  یلزنان تحص افزایشدر این تحقیق عامل . )1378 ي،خسرو(دارد  يمؤثر

 ینیاست در جهت کارآفر یعامل کرده یلزنان تحص یشدر رتبۀ سوم قرار دارد، افزا 4752/0
سوم را کسب  رتبۀعامل  ینپژوهش ا ینکه در ا یدر بخش تعاون یژهو زنان به ییزا و اشتغال

 .کند را تأیید می )1368(تودارو  یکلو ما) 1371(نژاد  ياکبر شعار ینظر عل هیجنت. کرده است
 هـم  عامـل  ایـن . دارد قـرار  چهـارم  رتبـۀ  در 4744/0 شاخص با یاجتماع قوانین عامل

 در. کنـد  عمـل  اشغال فرصت کنندة محدود عامل صورت  به زنان اشتغال جهت در تواند می
 .اسـت  بازدارنـده  زنـان  پیشۀ و کار مقابل در اجتماعی هنجارهاي و باورها مواقع از بسیاري
 شود، می ایجاد زنان اشتغال با رابطه در اجتماعی ياهنجاره و باورها در که تغییراتی ،بنابراین

  :است قرار این از ترتیب  به دیگر عوامل رتبۀ. باشد مؤثر زنان زایی اشتغال رد تواند می
 در رتبۀ پنجم؛ 4725/0زنان با شاخص  یسطح زندگ ارتقاي عامل
 در رتبۀ ششم؛ 4285/0و طالق با شاخص  یندهزنان از آ ترس عامل
 هفتم؛ رتبۀ در 4248/0 شاخص با يمناسب اقتصاد زمینۀ عامل
 هشتم؛ رتبۀ در 3705/0 شاخص با یاساس قانون عامل
 .در رتبۀ نهم قرار دارد 3637/0نفس زنان با شاخص  عزت افزایش عامل
 مهمـی  خیلـی  نقـش  زنان زایی اشتغال در روانی عوامل شود، می مالحظه که گونه همان

 را تـري  پایین رتبۀ دیگر رقیب عوامل به نسبت و) است چنین تحقیق این درحداقل ( ندارد
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 .است کرده کسب
 کمتري اهمیت دیگر هاي گزینه و عوامل با قیاسدر  3356/0 شاخص با یمدن قانون عامل

 ؛قرار دارد دهم رتبۀ در و دارد رضوي خراسان استان تعاونی بخش در زنان زایی اشتغال در
 یازدهم؛ رتبۀ در 3198/0 شاخص با ییگرایرزنان بر تحق غلبۀ عامل
 هـاي  ینهگز ینآخر را در ب رتبۀ 3082/0در زنان با شاخص  یاز افسردگ جلوگیري عامل
 . زنان کسب کرده است ییزا اشتغال مؤثر در

ر درا  یرتـأث  یشـترین ب یو اجتمـاع  يعوامـل اقتصـاد   شـود،  یکه مالحظه مـ  گونه همان
  . دارند ياستان خراسان رضو یزنان در بخش تعاون ییزا اشتغال
  
  اجرایی پیشنهادهاي. 16

  :دنشو یم یشنهادزنان پ ییزا اشتغال و ینیکارآفر ۀتوسع براي یلذ يراهکارها
مناسب بـا   یهاي شغل فرصت یجادزنان ا ةدر حوز ییزا موارد اشتغال ینتر از مهم یکی - 
 ی،هاي اقتصادي و اجتماع یتفعال دادن انجام ینکه در ح نحوي به. ستما ۀزنان جامع یطشرا
  .گرفته نشود یدهنقش مادري و همسري ناد نظر از یزنقش آنان در خانواده ن یتاهم

 کـه  اسـت  شدهسبب  یموجود جهان یطاعتقاد زنان ما بر آن است که تحوالت و شرا - 
و  یاجتمـاع  یآگـاه  یشافزا ،یگراز سوي د. شود فراهمهاي مناسب اشتغال براي زنان  ینهزم

 بنـابراین، . شـود  یزنان اجتماع ما محسوب م یازهاين ینتر به اطالعات روز از مهم یدسترس
الوصول و  سهل یرسان اطالع ینۀزم توان یروز م ینو اطالعات نو یجهان ییراتبا توجه به تغ

بـا حقـوق    ییوه بـر آشـنا  آنـان عـال   یـب ترت ینرا براي زنان جامعه فراهم کرد تا بـد  ینینو
بـه دسـت    یـز زنان جهـان را ن  یتاز وضع یخود، امکان آگاه یاسیو س ،اقتصادي ی،اجتماع
اي بـا   گونـه  انجـام کـار آنـان بـه     یو تـوان عملـ   یعلمـ  یشاسـاس افـزا   یـن بر ا کهآورند 

از  ینـه وري به هـم امکـان بهـره    یـب ترت ینبـد . دشوهماهنگ و مطابق  یاستانداردهاي جهان
حقـوق   ییعهـم از ظلـم مضـاعف و تضـ     ،فراهم خواهـد شـد   یمعظ یروين ینا هاي قابلیت
آنـان بـا حقـوق     ییسازي و آشنا گري و آگاه روشن با(هاي فردي  یاز ناآگاه یناش یاجتماع

 دسـتان  در یـز امـر ن  ینا ییضمانت اجرا. یدآ یبه عمل م یريجلوگ) احقاق آن ةحقه و نحو
  .است ییدولت و دستگاه قضا

به نظـر   ،اند نام برده یتعامل اجتماع براي یعامل منزلۀ بهزنان از اشتغال  که اینبا توجه به 
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توجـه و  شـایان  در آنـان امـري    یو تعـامالت گروهـ   یبـه مـراودات اجتمـاع    یازرسد ن یم
 یـن اي امکـان ا  گونـه  هـاي کـاري بـه    یطضروري است کـه محـ   بنابراین،. کننده است یینتع

 ینیاداري و ماشـ  یشـدن آنـان بـه موجـودات     یلاز تبـد  تـا فـراهم کنـد    شانمراودات را برای
امکـان   ی،جلسات گروه یجادبه ا یزن یانجام کار، زمان یندر ح یعنی. یدبه عمل آ یريجلوگ

...  و یحقـوق  ی،شناسـ  روان ی،مشاوره با افـراد متخصـص و کارشناسـان مسـائل خـانوادگ     
انجـام   ینتـا در حـ   شـود هاي کاري فراهم  یطافراد در مح ینبه ا یو دسترس یابداختصاص 

 ینبـد . یابـد آرامش فکري آنان اختصاص  یابیو باز یروان یۀمناسب به تخل یزمان یف،وظا
 آن پـی  درفـردي و   یـۀ روح ،شـود  مـی کار فراهم  یتوان فکري و عمل یشامکان افزا یلهوس

  .شد خواهدفراهم  نیز یجمع یۀروح
و  یهاي جمع یتفعال یۀروح یشنقش اشتغال زنان در افزا یق،تحق یجاز نتا یگرد یکی - 
تـوان   یمـ  ،اسـاس  ینبر ا. است...  و ،، افزایش امید به زندگینفس اعتمادبه یشافزا ی،گروه

عـد  ب یـت تقو ی،زنان به اشتغال، عالوه بر کسب درآمد و توان مـال  یالتاي از تما گفت پاره
ـ  ینبه ا. است شانخود یشناس و روان یروح  یجـاد سـاز ا  ینـه اشـتغال را زم هـا   آنکـه   یمعن

نکـات   ینبا توجه به ا. دانند یم...  و ،نفس اعتمادبه یجادا یه،روح یتتقو ی،مراودات اجتماع
و نقـش   یـت بـه اهم  تـوان  یباز هـم مـ   ،و اقتصادي اشتغال یعد مالب یتو درنظرگرفتن اهم

هـا   یتعاون ینا. دکراز آنان اشاره  یتهاي خاص زنان و حما یتعاون یجاددولت در ا یادینبن
 یتبراي اعضا، سبب تقو یمال یۀدرآمد و بن یجادو ا یاجتماع ـ یسطح علم يعالوه بر ارتقا

 و کنـد  مـی  تقویـت و مؤثربودن در جامعـه را   یدو احساس مف شود می یتعامل جمع یۀروح
بـانوان   ةیـژ هـاي و  یتعاون. به دنبال دارد یزنفس را ن اعتمادبه یشو افزا یبالطبع سالمت روان

مثبـت   یفردي و جمع یراتهاي گوناگون تأث در حوزه یتموضوع فعال یابی ینهد با زمنتوان یم
  .دنگذارب يبه جا یريو انکارناپذ

دهد کـه عامـل اقتصـادي و خـانواده      ینشان م یقتحق اینهاي  یافته که اینبا توجه به  - 
 در شود یم یهدارد، توص یرزنان به اشتغال خارج از منزل تأث یشر گرادعوامل  یگراز د یشترب

  .شود انجام یاصول یزير برنامه ،ارتباط با اشتغال زنان در خارج از منزل
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 .کیهان: تهران ،اجتماعی علوم المعارف ةدایر). 1370/2(باقر  ساروخانی،
 شـهید  دانشـگاه  پژوهشی طرح ،»زنان اشتغال مسائل بررسی«). 1387( مجدآبادي اسماعیل و باقر ساروخانی،
  .هابیلی محمددین طرح مسئول اهواز، چمران

 .آگاه :تهران ،رفتاري علوم در تحقیق هاي روش ).1384( دیگران و زهره سرمد،
مرکـز  : تهـران  ،محمد صائبی و محمود شیرازي ۀترجم ،هاي تحقیق در مدیریت روش). 1381(اوما  ،سکاران

 .آموزش مدیریت دولتی
زن در  ،»اشتغال زنان ایـران تحلیلی بر عوامل اقتصادي مؤثر در « ).1383(عمادزاده  مصطفیمسعود و  ،صادقی

 .1ش  ،2س  ،)پژوهش زنان(توسعه و سیاست 
 تعـدد  و توسـعه  زنـان،  همـایش  مقاالت مجموعه ،»اجتماع در متخصص زنان نقش«). 1380( فرانک عربی،

  .جمهوري ریاست زنان مشارکت امور مرکز ،ها نقش
آمـایش   ،»کیـد بـر ایـران   أاشتغال زنـان بـا ت  ر دثیر آموزش أررسی تب«). 1389(آذرکمند  رزاپروانه و  ،عزیزي
  .8ش  ،3س  ،)جغرافیایی ۀمنا فصل(

 مـۀ نا فصـل . »یـران مشـارکت و اشـتغال زنـان در ا    یتوضـع «). 1385( يرضو محمدرضاو  یاپو عالءالدینی،
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 .12 ش ،3 س ،اجتماعی رفاه پژوهشی  ـ  علمی
 ،پژوهشـی  نـوین  هـاي  یافتـه  در زنان همایش مقاالت مجموعه ،»افسردگی و زنان«). 1388( مرضیه موسوي،

 .)س(  الزهرا دانشگاه
 .زنان پژوهش ،»یدر ساختار شغل یتیجنس يها تفاوت«). 1388(الدن  نوروزي،
نقـاط شـهري و    تأهلچگونگی اثرپذیري احتمال اشتغال زنان م«). 1387(جمشیدي  فرشیدفاطمه و  ،هرندي

 .23ش  ،15 س ،دانش و توسعه ۀمنا فصل ،»هاي فردي و خانوادگی روستایی از ویژگی
 ،)اسـالمی  انقـالب  سال 14 طی ها بینش وها  نگرش( اجتماعی تغییرات و زنان). 1372(بهجت  یزدخواستی،
 .مانی نشر: اصفهان
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