
  بررسي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي 

  و عوامل مؤثر بر بهبود آن 

  )شهرستان همدان: مطالعه موردي(
  

  كارشناس ارشد توسعه روستايي، دانشگاه تهرانـ  *مهر هما سروش

  دانشجوي دوره دكتري اقتصاد كشاورزي، دانشگاه تهران ـحامد رفيعي 

  صاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهرانـ دانشيار دانشكده اقتخليل كالنتري 

  ـ دانشيار دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهرانحسين شعبانعلي فمي 
  

  ١٤/١١/١٣٨٨: نهايي پذيرش                                        ٢٨/٩/١٣٨٨: مقاله دريافت
  

  چكيده
نيـافتني خواهـد    ر داشتن زنان روستايي كشور، امري دسـت اي برابر و پايدار در جامعه بدون در نظ رسيدن به توسعه

زعم اكثر پژوهشگران توسعه، شناخت جايگاه زنان در روستاها از الزامات رسيدن به توسعه روسـتايي مطلـوب    به. بود
پژوهش حاضر نيز با توجه به اين موضوع به بررسـي سـطح پايگـاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي       . آيد شمار مي در جوامع به

در اين نوشتار، با استفاده از توابع كيفـي لوجيـت، عوامـل مـؤثر بـر      . پردازد در روستاهاي شهرستان همدان مي زنان
بهبود جايگاه مورد نظر، شناسايي شد و ميزان دقيـق آثـار هـر يـك از متغيرهـاي مـورد بررسـي بـر بهبـود پايگـاه           

نفـر از زنـان شهرسـتان همـدان، بـه       ٢٥٦عداد براي اين منظور ت. اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي تعيين گرديد 
  اي و در مرحلـه  صورت انتسـاب متناسـب طبقـه    گيري به روش نمونه. انتخاب گرديدند ١٣٨٨روش كوكران در سال 

درصـد در پايگـاه    ٩/٥٥درصد زنان در پايگاه پـايين،   ٣/٣٦دهد كه  نتايج نشان مي. صورت تصادفي بوده است بعد به
همچنين بـا توجـه بـه بـرآورد مـدل      . سطح بااليي از پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي قرار دارند  درصد در ٨/٧متوسط و 

هـاي اقتصـادي زنـان،     انداز، مهارت لوجيت مشخص شد كه متغيرهاي تحصيالت همسر، اعتماد به نفس، ميزان پس
سطوح مختلف بـر   داري در اجتماعي، اثر مثبت و معني  خوداثربخشي، نگرش جنسيتي، مشاركت اقتصادي و تحرك

برآورد آمارة كشش، نشان داد كـه بيشـترين اثـر    . اند احتمال بهبود پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي داشته 
كه افزايش يك درصدي در ميزان اين شاخص، منجـر   طوري مثبت مربوط به متغير مشاركت اقتصادي بوده است، به

همچنـين بـا توجـه بـه     . گاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان خواهد شـد  درصدي در احتمال بهبود جاي ٤٨٨/٠به افزايش 
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آمارة اثر نهايي، با افزايش يك واحدي در ميزان اين شاخص، احتمـال بهبـود جايگـاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي زنـان،        
درصـد بـا احتمـال     ١٠داري در سطح  متغير خشونت خانگي رابطة منفي و معني. واحد افزايش خواهد يافت ٠٩٦/٠

هايي كه اثر مثبـت   با توجه به نتايج اين پژوهش، تقويت شاخص. پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان داشته است بهبود 
ويـژه در مـورد شـاخص مشـاركت اقتصـادي و همچنـين كـاهش         انـد، بـه   بر پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان داشته 

  .منظور بهبود پايگاه مورد نظر، ضروري خواهد بود خشونت خانگي به
 

  .پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، زنان روستايي، لوجيت، شهرستان همدان :ها واژه دكلي

 

  مقدمه

اي نشانگر ميزان پيشرفت آن جامعـه اسـت، و ايـن واقعيتـي      وضعيت زنان در هر جامعه

بدين منظور از ). ١٣٨٢محموديان، (يابند  مي است كه روز به روز تعداد بيشتري آن را در

هاي توسعه  جانبة زنان در فرايند برنامه ئل مربوط به شركت همهدهه هفتاد ميالدي، مسا

المللي گرديـد و تـا    هاي توسعه و عمران ملي و بين تدريج وارد دستور كار سازمان ملي به

المللي مسـائل مربـوط بـه زنـان را بـه       هاي بين بسياري از كشورها و سازمان ١٩٨٠سال 

ها سـعي در آگـاه سـاختن     تمامي اين تالش .هاي توسعه خود قرار دادند وضوح در برنامه

كه پيش از اين از نظرها پنهـان  (مردم از اهميت پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان جامعه  

اي بدون توجـه بـه آنـان بـه      در توسعه كشور و محل زندگي داشت، زيرا هيچ برنامه) بود

). ١٣٧٦نـوري،   هخواجـ (اي پايدار و كامل نخواهد شد  رسد و هيچ توسعه اهداف خود نمي

، در شـهر و روسـتا،   )ويژه در بخش غيررسـمي اقتصـاد   به(تحقيقات در مورد زنان شاغل 

. هاي توليدي زنان در اقتصاد جهان سوم روشن شـود  باعث شد كه اهميت و انواع فعاليت

يابد، زيرا زن بودن در دنياي  اما در مورد زنان روستايي اين موضوع اهميتي دوچندان مي

، )٢٠٠٣ ,Chant(دهـد   خودي خود احتمال بودن در دايره فقـر را افـزايش مـي    امروز به

اي متفـاوت از تبعـيض و محروميـت را     حال زنان با زندگي در جوامـع روسـتايي تجربـه   

اي هستند كه منجر به كسـب درآمـد    هاي اقتصادي دار فعاليت چشند، زيرا آنان عهده مي

آنـان موقعيـت اجتمـاعي ـ اقتصـادي       گـردد تـا   شود و همين امر سبب مـي  ملموس نمي

و به ) ٢٠٠٥ ,Kaur(شان بر منابع محدود شود  تري پيدا كنند، دسترسي و مالكيت پايين



از ). ١٩٩٨ ,Afshar(اين بينجامد كه كنترل زندگي و درآمدشان در دست مردان باشـد  

قاعده كلي صورت  هايي كه به گذاران بر آن شدند تا تمركزشان را از برنامه اين رو سياست

ترين نقـش زن روسـتايي در فراينـد     ها بود و در آن مادر بودن مهم در جهت رفاه خانواده

هاي ديگري كه به پايگاه زنان روستايي به عنوان  شد، بردارند و به نظريه توسعه فرض مي

  ). ١٩٨٤ ,.Holtom et al(كننده توجه داشت، بپردازند  توليد

هاي توسعه هنوز هم نتوانسته توان موجود  در برنامههاي موجود  با وجود اين، فعاليت

هـا را بـر روي بهبـود     و بالقوة زنان را در فرايند توسعه شناسايي كند و تأثير ايـن برنامـه  

امكانات توزيع شـده از طريـق مجريـان    . جايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان مشخص سازد 

هاي توسعه، مـردان بـه    برنامه در. هاي توسعه به دست زنان روستايي نرسيده است برنامه

اند و در مورد نقش زنـان در اقتصـاد روسـتا     كنندگان كشاورزي شناخته شده عنوان توليد

  ). ١٣٨٠بين،  پاك(نيز اطالعات كافي وجود نداشته است 

شرط برطرف كردن اين نقايص توجه بـه وضـعيت اقتصـادي ـ اجتمـاعي زنـان        پيش

بنابراين توجه به ). همان(ي مساوات و فقرزدايي است ريزي براي برقرار روستايي و برنامه

هـاي   گذاري فعاليت تر و ارزش وضعيت زنان روستايي، تالش براي شناسايي هر چه دقيق

آنان و رفع مسائل و موانع بر سر راه گسترش فعاليت زنان روستايي از جملـه الزامـات در   

اين تالش، ضرورت اسـتفاده از   كننده منطق توجيه. آيد شمار مي مسير توسعه روستايي به

مطالعـه حاضـر   . هاي بالقوه منابع انساني براي دستيابي بـه توسـعه اسـت    تمامي ظرفيت

درصدد است با بررسي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي و عوامل مؤثر بر آن، به  

 منظور بهبود وضعيت اقتصادي زنـان جمعيـت مـورد مطالعـه     ارائه راهكارهاي مناسب به

  .بپردازد

  

  پيشينة تحقيق

سهم زنان روستايي در نيروي كار كشورهاي جهان سوم به دليـل سـنتي بـودن سـاختار     



  

 ...تحليل تغييرپذيري عملكرد محصول گندم ديم   اصل و همكاران ـــــــــــــــــــــــ  زاده  منوچهر فرج        

توليد و روابـط كـار، بيشـتر از مـردان و همچنـين بيشـتر از زنـان و مـردان كشـورهاي          

هـايي   از ديرباز زنان روستاهاي ايران بـه فعاليـت  ). Amarilis، ١٩٩٨(يافته است  توسعه

جـات، تنـك و وجـين كـردن چغندرقنـد و پنبـه، كوبيـدن         كاري، نشاي صيفينظير بذر

وجور كردن امور دامـداري و خشـك    حبوبات و كمك در بوجاري محصوالت مزرعه، جمع

بـا اينكـه زنـان    ). ١٣٨٢شـهبازي،  (پردازند  كردن گوشت براي مصرف در فصل سرما مي

هـاي   فرزنـدان، در فعاليـت  داري، همسـرداري، و تربيـت    روستايي عـالوه بـر امـور خانـه    

اند، اما از اين بابت پايگاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي مناسـبي مطـابق بـا        كشاورزي نيز سهيم

آورند و نتيجه آنكه تصـوير زن روسـتايي در كشـور مـا      دست نمي شان به تالش و فعاليت

پايگـاه اقتصـادي ـ    ). ١٣٧٤عالئي رحماني، (تصويري پرتالش، قانع، صبور و پايدار است 

شاخصـي تركيبـي اسـت كـه تجربـه كـاري، و موقعيـت اجتمـاعي و         ) SES( ١اجتماعي

دارد و بـه سـه دسـتة بـاال،      اقتصادي فرد را نسبت به ديگر افراد در جامعة خود بيان مـي 

ايـن شـاخص از ديربـاز بـه     ). ٢٠٠٤ ,Marmot(شـود   بندي مـي  متوسط و پايين تقسيم

ها و ميزان دسترسـي افـراد بـه منـابع      يتعنوان متغيري براي مطالعات نابرابري در جمع

بـراي سـنجش پايگـاه اقتصـادي ـ      ). ٢٠٠١ ,Miech & Hauser(رود  توسعه به كار مي

هـاي مسـتقيم و غيـر     انـد، شـاخص   هاي مختلفي وجود دارد كه از آن جمله اجتماعي راه

هـاي مسـتقيم شـامل ميـزان      شـاخص ). ٢٠٠٢ ,Falkingham & Namazie(مستقيم 

هـاي   ه، ميزان تحصيالت و نوع شغل افـراد در جامعـه اسـت كـه از شـاخص     درآمد ماهان

از جملـه  . آينـد  قديمي براي سنجش پايگـاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي افـراد بـه شـمار مـي        

هاي غيرمستقيم و جديد كه در مطالعات توسعه و سنجش سالمتي افراد بـه كـار    شاخص

). ٢٠٠٩ ,Chuna & Molyneux(هاي تحت مالكيت افـراد اسـت    ميزان دارايي  رود، مي

بـه ازاي انجـام   ) معمـوالً يـك مـاه   (درآمد ماهيانه به مجموع دريافتي در طول يك دوره 
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١. Socioeconomic status 



ميـزان تحصـيالت بـه معنـي     ). ١٩٩٧ ,Deaton(شود  فعاليت اقتصادي معين اطالق مي

ايـن متغيـر در كسـب    . اند هايي است كه افراد تحت آموزش رسمي قرار گرفته تعداد سال

  كنـد   فـراد در جامعـه و ميـزان درآمـد ماهيانـة افـراد نقـش مهمـي ايفـا مـي          نوع شغل ا

)Miech & Hauser, اي، اقتصادي است كه افـراد در بيشـتر طـول     شغل حرفه). ٢٠٠١

اند و در قبال ارائه خـدمات و يـا كـاال مبلغـي معـين دريافـت        زندگي خود به آن مشغول

هاي  ه براي سنجش شاخص داراييمتغيرهايي ك). ٢٠٠٤ ,.Nordstorm et al(كنند  مي

  اند و مواردي از قبيـل زمـين زراعـي، منـزل مسـكوني،      روند بسيار متنوع افراد به كار مي

اين متغيرها بـراي روستانشـينان و   . گيرند كارگاه توليدي، ماشين و مانند آن را در بر مي

ان مثـال، متغيـر   عنـو  به. شوند شهرنشينان و براي زنان و مردان جداگانه به كار گرفته مي

تـر از   زمين زراعي براي سنجش پايگاه اقتصادي ـ اجتمـاعي روسـتاييان بسـيار مناسـب     

هـا بـر منـابع توليـدي      ميزان دارايي). ٢٠٠٦ ,Lindelow(آيد  شمار مي ديگر متغيرها به

هاي پايگـاه   ترين شاخص تواند آن را به عنوان يكي از مهم هايي است كه مي داراي ويژگي

آوري  داده نسبتاً سريع و آسان جمع) ١: اجتماعي مطرح سازد، از جمله اينكه اقتصادي و

ايـن  ) ٣دهد؛  هاي هر شخص تصويري از سطح زندگي وي را ارائه مي دارايي) ٢شوند؛  مي

هاي ديگر از قبيـل درآمـد ماهيانـه و سـطح آموزشـي، نماينـده        شاخص بهتر از شاخص

  ).٢٠٠١ ,Miech & Hauser(وضعيت اقتصادي فرد در طول زمان است 

تـرين موضـوعات    اگرچه پايگاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي زنـان روسـتايي يكـي از مهـم        

بيشتر . شود، به ندرت در مباحث اقتصادي به آن پرداخته شده است اقتصادي قلمداد مي

مطالعاتي كه در ايران در مورد فعاليت اقتصادي و اشتغال صورت گرفتـه اسـت، بـر روي    

هاي اقتصـادي مشـاركت بـااليي     است كه زنان روستايي ايران در فعاليت اثبات اين قضيه

دارند و يا مطالعه در خصوص عواملي است كه اشتغال زنان روستايي را تحت تـأثير قـرار   

افزون بر اين، اكثـر تحقيقـات و مطالعـات بـه     ). ١٣٨٦خواجه نوري و حاتمي، (دهند  مي

اند و كمتر بـه   ارج از منزل زنان شهري بودههاي اقتصادي و اشتغال خ دنبال ثبت فعاليت
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  .اند شكل تحليلي و دقيق به سنجش پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي پرداخته

وسـيله سـرمدي و    بررسي اجتماعي ـ اقتصادي نقـش زنـان در روسـتاي آهنـدان بـه      

ر انجـام  نشان داد كه در خانوارهاي روستاييِ منتخب، با اينكه زنـان د ) ١٣٧٣(همكاران 

درصد از زنان در سـطح پـايين    ٧٦در ميان اقشار مختلف، (ترند  امور توليد از مردان فعال

درصـد از زنـان مرفـه، نيـروي كـار خـانوار در        ٥٦درصد از قشر متوسط و  ٧٤اقتصادي، 

  ).دهند مزارع برنج و چاي را تشكيل مي

هاي توليدي  گيري صميمقدرت و نفوذ مرد در خانواده بسيار باالست و زنان در مورد ت

هـاي زراعـي كـاربر ماننـد      البته شـركت مسـتقيم زنـان در فعاليـت    . نقش ناچيزي دارند

نشاكاري و وجين، فعاليت آنان را در استخدام كـارگر و مـديريت واحـد زراعـي ضـروري      

هـاي حسـاس ماننـد فـروش محصـوالت،       گيري كند؛ با اين همه سهم زنان در تصميم مي

سايل كشاورزي، خريد لوازم سنگين منزل، تحصـيل و ازدواج فرزنـدان   ها و و خريد نهاده

  .ناچيز است

هـاي روسـتايي شهرسـتان     به بررسي نقش زنان در فعاليـت ) ١٣٧٦(پور عربي  رسول

درصـد از زنـان    ٩٦دهـد كـه بـيش از     نتايج اين تحقيق نشان مـي . رامسر پرداخته است

امـا نـوع و   . درآمـد خـانواده بودنـد    روستايي، حداقل داراي يك فعاليت اقتصادي مكمـل 

اي از عوامل جغرافيـايي اجتمـاعي،    هاي اقتصادي آنان تحت تأثير مجموعه ميزان فعاليت

نتايج همچنين نشان داد كه زنان روسـتايي فعـال در اقتصـاد    . اقتصادي و فرهنگي است

ر گسترده به همين دليل با وجود حضو. خود مالك عوامل توليد نيستند  روستا و خانواده،

. رو هسـتند  هاي اقتصادي، در استفاده از اعتبارات دولتي با موانع متعددي روبه در فعاليت

درصـد از زنـان مـورد مطالعـه،      ٨٧دهد كه انگيزة فعاليت بـيش از   اين تحقيق نشان مي

دار روستايي را  اين مسئله، اهميت حضور زنان خانه. نيازهاي اقتصادي خانواده بوده است

منظـور كمـك بـه اقتصـاد خـانوار و رهانـدن خـانواده         هاي متعدد اقتصادي به تدر فعالي

  .دهد روستايي از فقر مطلق نشان مي



طي پژوهشي به شناخت جايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنـان   ) ١٣٧٩(حميدرضا بابايي 

درصد از زنان، پايگـاه   ٥/٩٣هاي پژوهش نشان داد كه  يافته. استان همدان پرداخته است

 ٨/٢درصـد در سـطح متوسـط و     ٩/٢آند و تنها  ي و اقتصادي بسيار پاييني داشتهاجتماع

زنان شهرستان همـدان، نهاونـد، تويسـركان،    . درصد در سطح باال و خيلي باال قرار دارند

رزن، بهـار و اسـدآباد و كبودرآهنـگ بـه ترتيـب از بـاالترين سـطح پايگـاه اقتصـادي ـ           

  .اند ود اختصاص دادهترين سطح را به خ اجتماعي تا پايين

هاي اقتصاد روستايي  به بررسي نقش زنان در فعاليت) ١٣٨٤(زاده و همكاران  لهسايي

هاي تحقيق نشان داد كـه   يافته. و سهم آنان در اين حوزه در استان فارس پرداخته است

همچنين بـا افـزايش   . بين تحصيالت و مشاركت اقتصادي آنها رابطه معكوس وجود دارد

بـا افـزايش تحصـيالت و    . شـود  هاي اقتصادي بيشـتر مـي   كت زنان در فعاليتسن، مشار

تـرين عامـل    در نهايت مشخص شد كه قوي. گردد درآمد مردان، مشاركت زنان كمتر مي

شـان   كنندة تغييرات ميزان مشاركت اقتصادي زنان، نگرش آنهـا نسـبت بـه شـغل     تبيين

  .است

  

  شناسي تحقيق روش

روش انجـام  . آيـد  شمار مـي  دي است و از مطالعات ميداني بهتحقيق حاضر تحقيقي كاربر

نامـه   هـاي تحقيـق از پرسـش    آوري داده تحقيق به صورت پيمايشي بوده و به منظور گرد

هاي جامعه مـورد مطالعـه،    در هنگام انجام پرسشگري به علت ويژگي. استفاده شده است

نامـه،   روش تكميل انجـام پرسـش  عدم آشنايي با تحقيق و  سوادي،  سوادي يا كم مانند بي 

  .بسته صورت گرفته است صورت مصاحبه نيمه ها به نامه تكميل پرسش

در اين پژوهش مفهوم پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنـان روسـتايي، براسـاس داشـتن      

ميـزان تملـك زمـين، بـاغ و يـا منـزل        شغل درآمدزا، ميزان درآمـد، سـطح تحصـيالت،   

بررسي تأثير متغيرهاي توضيحي مختلـف بـر بهبـود     براي. مسكوني، سنجيده شده است



  

 ...تحليل تغييرپذيري عملكرد محصول گندم ديم   اصل و همكاران ـــــــــــــــــــــــ  زاده  منوچهر فرج        

. جايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان، از مدل رگرسيوني كيفي لوجيت استفاده شـده اسـت   

تحصيالت همسر، تفـاوت سـني     :كار رفته براي بررسي اثر فوق اينها هستند متغيرهاي به

اقتصـادي زنـان،    هـاي  انـداز زنـان، مهـارت    با همسر، شاخص اعتماد به نفس، ميزان پس

الگوي لوجيت از تابع . شاخص خوداثربخشي، شاخص خشونت خانگي و تحرك اجتماعي

  ):١٩٨٨ ,.Judge et al(كند  تبعيت مي) ١(توزيع تجمعي لوجستيك همانند رابطه 
  

tI  )١(رابطه 

iF(I ) F(X β) exp( i / )di
π−∞

′= = −∫
21
2

2  
  

نيز تـابعي خطـي از    iIاست و  ام i، تابع چگالي نرمال تجمعي فرد F(Ii(كه در آن 

 .متغيرهاي توضيحي مدل است
i

X   ماتريس متغيرهـاي توضـيحي و ،iX′  ترانهـاده آن ،

  توانـد بـه صـورت    مـدل لوجيـت مـي   . نيز ماتريس پارامترهاي بـرآوردي اسـت   β. است

  ):Ibid(نیز بيان شود   )٢(رابطه 
  

i  )2(رابطه  t i
t

P Pr(Y ) F(X β)
exp( X β)

′= = = =
′+ −

1
1

1
  

  

 زنان، احتمال يك بودن متغير وابسته و به معني بهبود جايگاه اقتصادي iPكه در آن 

پارامترهـاي مـدل لوجيـت بـا اسـتفاده از      .  هاي موجود در روستاست نسبت به ميانگين

مشـاهده   T اگر يـك نمونـه بـا    كه، طوري هب .شوند د ميرآورب ييروش حداكثر راستنما

  :)Maddala, 1991( شود تعريف مي )3(رابطه صورت  هي بيموجود باشد، تابع راستنما
  

i  )3(رابطه  i

T T
Y ( Y )

i i i

i i

L F(Y ) P ( P )
−

= =

= = −∏ ∏
1

1 1

1  

  

[ ]
i

i

( Y )T
Y

i i

i 1

L F(X β) F(X β)

−

=

′ ′= −∏
1

1  

  



 زنـان  اجتمـاعی -جایگاه اقتصادیه ك درصورتيگونه كه پيش از اين اشاره شد،  همان

iYهــای موجــود در روســتا باشــد،  بــاالتر از میــانگین بیــانگر بهبــود جایگــاه ( 1=

ــان اجتمــاعی-اقتصــادی ، و در غيــر اينصــورت )زن
i

Y = لگــاريتم تــابع . خواهــد بــود �

  ).Ibid(شود  تعريف مي )٤(رابطه صورت  هي بيراستنما

]  )٤(طه راب ]{ [ ]}
T

i i i i

i

Ln L YLn F(X β) ( Y ) Ln F(X β)
=

′ ′= + − −∑
1

1 1  

ـ  )٤(تا  )١( در نهايت با توجه به روابط بـرآورد   )٥(صـورت رابطـه    ه، الگوي لوجيـت ب

  ):١٩٨٨ ,.Judge et al(شود  مي
  

i  )٥(رابطه 
i t

i

P
L ln( ) X β

P
′= =

−1
  

  

 مـدل لوجيـت،  در بـرآورد  . ، بیانگر لگاریتم نسـبت احتمـاالت اسـت   iLکه در آن 

بهبـود جایگـاه اقتصـادی    غيير در متغيرهاي توضيحي بـر احتمـال   ترات يثتأبيني  پيش

، بيانگر مقـدار تغييـر در احتمـال    )ME(مقدار اثر نهايي  .يابد اي مي ويژهاهميت  ،امiفرد

  و از بهبود جایگاه اقتصادی به ازاي تغيير در يك واحـد از هـر متغيـر توضـيحي اسـت      

  :شود نتيجه مي) ٦(رابطه 

  )6(رابطه 
[ ]

i i
i K K k

ki
i

P exp(-X β)
ME F(X β )β β

X (1 exp(-X β)

′∂
′= = =

∂ ′+
2

  

  

 (E)مقـدار كشـش   . امين متغير توضيحي اسـت k ةشد ، پارامتر برآوردkβكه در آن 

در  ، بـه ازاي تغييـر  زنـان كننده درصد تغيير در احتمال بهبود جایگاه اقتصادی  نيز بيان

این کشـش  حاضر،  ةدر مطالع. يك درصد تغيير در هر يك از متغيرهاي توضيحي است

  :شود محاسبه مي) ٧(در میانگین محاسبه شده است که به صورت رابطه 
  

i  )٧(رابطه  ki
ki

ki t

p X
E ( )

X F(X β)

∂
=

′∂
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 سال قرار دارند ٧٠تا  ١٥کلیه زنان روستایی شهرستان همدان که در فاصله سنی 

دهنـد كـه براسـاس آخـرين آمـار       تشكيل مـي  جامعه آماری تحقیق را ،١٣٨٨در سال 

نفر است و با استفاده از رابطـة كـوكران،    ٤٥٣٣٤، تعداد آنها )١٣٨٥مركز آمار، (موجود 

گيـري بـه صـورت انتسـاب      روش نمونـه . نفر برآورد شده اسـت  ٢٥٦حجم نمونه آماري 

از آنجـا كـه در خصـوص    . اسـت  اي و در مرحله بعد بـه صـورت تصـادفي    متناسب طبقه

هـا از   سازي پرسـش  منظور ساده نامه استانداردي وجود نداشت، به موضوع تحقيق پرسش

همچنـين  . نظر متخصصان، استادان دانشگاه، و كارشناسـان خبـره اسـتفاده شـده اسـت     

نامـه در بـين روسـتاييان منـاطق      پرسـش  ٣٠نامه، تعـداد   منظور تعيين پايايي پرسش به

با محاسـبه  . تان توزيع شد و از طريق مصاحبه و نظرخواهي تكميل گرديدمختلف شهرس

بـرآورد شـده كـه نشـانه قابليـت       ٨٣/٠نامه حـدود   ضريب آلفاي كرونباخ، پايايي پرسش

  .اعتماد ابزار تحقيق است

  

  ها يافته

ميانگين سني . سال قرار دارند ٧٠تا  ١٥زنان روستايي جامعه موردنظر در محدوده سني 

. سـال جـاي دارنـد    ٣٠تـا   ٢١سال است و بيشترين تعداد نمونه در گروه سنيِ  ٣٧زنان 

هـاي   درصد از خـانواده  ٨/٦٦بررسي تعداد اعضاي خانواده مشخص ساخت كه بعد خانوار 

بررسي وضعيت تأهل زنان نشان داد كه نزديـك  . نفر و كمتر از آن است ٥گويان تا  پاسخ

درصـد سرپرسـت    ٦/٦اند كه از اين بين  ق، متأهلدر تحقي) نفر ٢٣٥(درصد افراد  ٩٢به 

  .اند خانوار بوده

  مشخصات فردي زنان. ١جدول 

  درصد  فراوانی  مشخصات فردی

      گروه سنی

 ٧/٣٦ ٩٤  سال و کمتر ٢٠



٣/٤٧ ١٢١  ٣٠ – ٢١ 

٧/١١ ٣٠  ٤٠ – ٣١ 

 ٣/٤ ١١  سال و باالتر ٤١

      وضعیت تأهل

 ٦/١ ٤  مطلقه

 ٨/٩١ ٢٣٥  متأهل

 ٦/٦ ١٧  انوارسرپرست خ

      تعداد اعضای خانواده

٨/٢٥  ٦٦  ٠-٣  

٤/٥٧  ١٤٧  ٤- ٦  

٣/١٣  ٣٤  ٧-٩  

  ٥/٣  ٩  نفر ١٠باالی 
  ١٣٨٨هاي مطالعه،  يافته :منبع  

  

نفر  ٧٢روستایی مورد مطالعه نفر زنان  ٢٥٦هاي تحقيق نشان داد كه از ميان  يافته

 نهضـت سـوادآموزی،   تحـت آمـوزش  ) درصـد  ٧/٣٨(نفـر   ٢٧، )درصد ١/٢٨(سوادند  بی

در مقطـع ابتـدایی    نیـز ) درصـد  ٣٤( نفر ٨٧توانایی خواندن و نوشتن را دارا هستند،

 ٩/٣( نفر١٠متوسطه،) درصد ٤/٧(نفر  ١٩راهنمایی، ) درصد١٦(نفر  ٤١.اند متوقف شده

 ٧/٧٢ كـه  توان اظهار داشت بنابراین اطالعات، می .دارای مدرک دیپلم هستند) درصد

سـوادی بـه سـر     سوادی و کم و در وضعیت بی چنداني ندارندتحصیالت درصد از زنان، 

  .برند می

  سطح تحصیالت زنان. ٢جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سطح تحصیالت
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 ١/٢٨ ١/٢٨ ٧٢ سواد بي

 ٧/٣٨ ٥/١٠ ٢٧ نوشتن و خواندن

 ٧/٧٢ ٠/٣٤ ٨٧ ابتدايي

 ٧/٨٨ ٠/١٦ ٤١ راهنمايي

 ١/٩٦ ٤/٧ ١٩ متوسطه

 ٠/١٠٠ ٩/٣ ١٠ التربا و ديپلم

   ٠/١٠٠ ٢٥٦  جمع کل
  ١٣٨٨، های مطالعه یافته :منبع  

  

درصد جامعه مورد مطالعـه   ٨٠هاي اقتصادي زنان مشخص شد كه  در بررسي فعاليت

زنـان نتوانسـته و يـا    ) نفـر  ٥١(درصـد   ٢٠انـد و نزديـك بـه     به فعاليت درآمدزا مشغول

نفـر   ٥٠در خصوص علل نداشتن درآمد . داند كه درآمدي براي خود داشته باشن نخواسته

اي اظهـار داشـتند    عـده . ساختارمند با آنان به عمل آمد اي نيمه از جامعه آماري، مصاحبه

اي ديگر نداشـتن امكانـاتي از قبيـل     شان بسيار پايين است، عده هاي اقتصادي كه مهارت

اي به اين نكته اشاره داشـتند   دليل اين امر بيان كردند و در آخر عدهبافي را  وسايل قالي

كه در روستاي آنان كارِ زن از نظر فرهنگي پذيرفته نيست و باعث حرف و حديث فراوان 

نوع شـغل زنـان شناسـايي شـد كـه در       ١٥در تحقيق حاضر . گردد از جانب آشنايان مي

  .اند معرفي شده ٣ جدول

  نان روستايينوع مشاغل ز. ٣جدول 

 نوع شغل )درصد( فراوانی نوع شغل )درصد(فراوانی

 بافندگی ٣/٢٢ سازي عروسک ٠/٢

 فروشي لبنيات ٣/٢٢ دوزي لحاف ٠/٢

 بافي قالي ٩/١٠ بري رشته ٦/١



 آرايشگري ١/٥ فروشي لباس ٨/٠

 بافي قالب ٩/٣ مرغ فروشي تخم ٨/٠

 خياطي ١/٣ يمعلم ٤/٠

 فروشي شیره ٣/٢ فروشي مربا و ترشي ٤/٠

 پزي گرده ٣/٢  

  ١٣٨٨هاي مطالعه،  يافته  :منبع  
  

مطـابق ايـن جـدول    . درج شده است ٤ميزان درآمد ماهيانه زنان روستايي در جدول 

 ٨٥/٢٥. ريـال در مـاه دارنـد    ٥٠.٠٠٠از زنان درآمدي كمتـر از  ) درصد ٧٣/٣٠(نفر  ٦٣

ريـال   ٢٠٠.٠٠٠رصد بيشـتر از  د ٤١/٤٣ريال درآمد و  ٢٠٠.٠٠٠تا  ٥٠.٠٠٠درصد بين 

  .درآمد دارند

  ميزان درآمد ماهيانه زنان روستايي. ٤جدول 

 فراوانی درصد درصد تجمعی
  میزان درآمد

 )هزار ريال(

 ٥٠کمتر از   ٦٣ ٧٣/٣٠ ٧٣/٣٠

 ٢٠٠تا  ٥٠  ٥٣ ٨٥/٢٥ ٥٨/٥٦

 و باالتر ٢٠٠  ٨٩ ٤١/٤٣  ١٠٠

 جمع کل  ٢٠٥  ١٠٠ 

  ١٣٨٨، های مطالعه یافته :منبع

كـه   زنـان نشـان داد   بـاغ و منـزل مسـکونی    زمـین زراعـی،   میزان تملکبررسی 
نفر هیچ گونه ملکی بـه نـام خـود     ٢٢٠درصد از جامعه آماری معادل با  ٨٥نزدیک به 

  . ای اندک از زمین یا باغ برده بودند شوهر بهره فوت بعد ازو مابقی هم  اند نداشته

  یباغ و منزل مسکون ییدارا زانیحسب م بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز. ٥جدول 

 نوع مالکیت  عدم  دارای کمینه بیشینه میانگین  انحراف از
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 تملک تملک استاندارد

 )مربع متر(باغ  ٢٥٤ ٢ ١٥ ٦٠٠ ٤٠/٢ ٥٠/٣٧

٢٤٨ ٨ ١ ٥٠٠ ٥٠/٢ ٣١/٢٥ 
زمین زراعی 

 )هکتار(

٢٢١ ٣٥ ١٠٠ ٤٠٠ ٢٤/٥ ٦٩/٧٢ 
  مسکونی  زمین

 )مربع متر(

  ١٣٨٨، ای مطالعهه هیافت: منبع
  

اجتمـاعی  -های اجتماعی ـ اقتصادی زنان، شاخص پایگاه اقتصـادی   با جمع شاخص

درصـد زنـان از پایگـاه     ٣/٣٦با توجه به نتایج، مشخص شد كه . شود زنان محاسبه می

درصــد از ســطح بــاالیی از پایگــاه  ٨/٧درصــد از پایگــاه متوســط و  ٩/٥٥پــایین، 

  .اجتماعی برخوردارند-اقتصادی

  اجتماعی زنان-پایگاه اقتصادی .٦ دولج

 اجتماعی- پایگاه اقتصادی فراوانی درصد درصد تجمعی

 پایین ٩٣ ٣/٣٦ ٣/٣٦

 متوسط ١٤٣ ٩/٥٥ ٢/٩٢

 باال ٢٠ ٨/٧ ٠/١٠٠

 جمع کل  ٢٠٥  ١٠٠ 

  ١٣٨٨، های مطالعه یافته :منبع   

ي كيفي لوجيـت  منظور بررسي اثر عوامل مختلف در جايگاه اقتصادي زنان، از الگو به

شـود، متغيـر    مشـاهده مـي   ٧گونه كه در جـدول   در اين مقوله همان. استفاده شده است

دار شـده   داريِ پنج درصد، با عالمت مثبت معنـي  ميزان تحصيالت همسر در سطح معني

كه با افزايش يك درصدي در ميـزان تحصـيالت همسـر، احتمـال بهبـود       طوري به  است،

نتايج مربـوط بـه بـرآورد اثـر     . درصد افزايش خواهد يافت ٢٨٩/٠جايگاه اقتصادي زنان، 



دهد كه چنانچه تحصيالت همسر يـك سـال افـزايش يابـد، احتمـال       نهايي نيز نشان مي

  .واحد افزايش خواهد يافت ٠٨٣/٠بهبود جايگاه اقتصادي زنان، 

دهنـدة رابطـة منفـي بـا احتمـال بهبـود جايگـاه         متغير تفاوت سني با همسـر نشـان  

دار نبـوده   ادي ـ اجتماعي زنان است، هر چند كه اين اثر در سطوح مناسـبي معنـي   اقتص

  .است

شاخص اعتماد به نفس در بين زنان با بهبـود جايگـاه اقتصـادي آنهـا رابطـه مثبتـي       

همچنين برآورد كشش مربـوط بـه آن   . دار شده است داشته و در سطح يك درصد معني

ميزان اين شـاخص، احتمـال بهبـود جايگـاه      درصدي در دهد كه با افزايش يك نشان مي

با افزايش هر يك واحد به ميزان اين (درصد افزايش خواهد يافت  ٤٥٥/٠اقتصادي زنان، 

  ).يابد واحد افزايش مي ٠٩١/٠شاخص، احتمال بهبود جايگاه اقتصادي زنان، 

دهد كه احتمال افـزايش جايگـاه اقتصـادي در بـين زنـان كـه داراي        نتايج نشان مي

 ١٠داريِ  انداز در سـطح معنـي   متغير پس. اند، بيشتر بوده است تري بوده انداز مناسب پس

اين نتايج نشـان  . درصد، با احتمال بهبود جايگاه اقتصادي زنان رابطه مثبتي داشته است

انـداز زنـان، احتمـال بهبـود جايگـاه       درصـدي در ميـزان پـس    دهد كه با افزايش يك مي

با افزايش يـك ميليـون ريـال بـه     (يابد  درصد افزايش مي ٢٠٣/٠اقتصادي آنها به ميزان 

واحـد افـزايش خواهـد     ٤٣٦/٠انداز، احتمال بهبود اين وضعيت اقتصادي  ميزان اين پس

  ).يافت

داري يك درصـد بـا احتمـال بهبـود      هاي اقتصادي زنان در سطح معني متغير مهارت

ش در ايـن زمينـه نشـان    بـرآورد كشـ  . وضعيت اقتصادي زنان رابطه مثبتي داشته اسـت 

هـاي زنـان، احتمـال بهبـود جايگـاه       درصدي در ميزان مهـارت  دهد كه با افزايش يك مي

بـا افـزايش هـر مهـارت جديـد بـه       (درصد افزايش خواهد يافـت   ٣٥٥/٠اقتصادي زنان، 

  ).واحد افزايش خواهد يافت ١٠١/٠احتمال بهبود جايگاه اقتصادي آنها   هاي زنان، مهارت

داري با احتمـال بهبـود جايگـاه     خوداثربخشي نيز رابطة مثبت و معني ميزان شاخص
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دهـد   برآورد كشش در مورد آن نشان مي. اقتصادي زنان در سطح يك درصد داشته است

كه با افزايش يك درصدي در ميزان اين شاخص، احتمال بهبود جايگـاه اقتصـادي زنـان    

ه ميزان اين شاخص، منجر بـه  افزايش يك واحدي ب(درصد افزايش خواهد يافت  ٤٠١/٠

  ).واحدي در احتمال بهبود جايگاه اقتصادي زنان خواهد شد ٠٨٨/٠افزايش 

دار بوده و بيانگر رابطة مثبتي بين  درصد معني ١٠نگرش برابري جنسيتي، در سطح 

به عبارت ديگر با افـزايش يـك   . اين شاخص و احتمال بهبود جايگاه اقتصادي زنان است

درصـد   ٢١٤/٠، احتمال بهبـود جايگـاه اقتصـادي زنـان بـه انـدازة       درصدي اين شاخص

با افزايش هر واحد به ميزان شاخص محاسبه شده، احتمال بهبـود  (افزايش خواهد يافت 

  ).واحد افزايش خواهد يافت ٠٤٣/٠جايگاه اقتصادي 

كنـد كـه افـزايش     برآورد پارامتر مربوط به شاخص مشاركت اقتصادي نيـز بيـان مـي   

خـوبي   اين رابطه بـه . ن شاخص منجر به بهبود جايگاه اقتصادي زنان خواهد شدميزان اي

گونه كه از آمارة كشش مشخص است، افـزايش   همان. دار است در سطح يك درصد معني

درصدي در احتمـال بهبـود    ٤٨٨/٠يك درصدي در ميزان اين شاخص، منجر به افزايش 

احدي در ميزان اين شاخص، احتمـال  با افزايش يك و(جايگاه اقتصادي زنان خواهد شد 

  ). واحد افزايش خواهد يافت ٠٩٦/٠بهبود جايگاه اقتصادي زنان، 

درصد بـا احتمـال بهبـود     ١٠دار در سطح  متغير خشونت خانگي رابطة منفي و معني

جايگاه اقتصادي زنان داشته است، لذا خشونت خانگي، عامل بازدارنده در بهبـود جايگـاه   

داري بـا   سرانجام متغير تحرك اجتماعي رابطة مثبت و معنـي . هد بوداقتصادي زنان خوا

طوري كه با افزايش تحرك اجتماعي  احتمال بهبود جايگاه اقتصادي زنان داشته است، به

در زنان، احتمال مشاركت اقتصادي و در نهايت بهبود جايگاه اقتصادي آنها نيـز افـزايش   

  .يابد مي

  تعيين ميزان اثر عوامل اقتصادي ـ اجتماعي در  برآورد الگوي لوجيت در. ٧جدول 

  بهبود جايگاه اقتصادي زنان

  متغیر ضریب برآوردی tآمارة   کشش برآوردی آماره اثر نهایی



١٨٠/٢ ٢٨٩/٠ ٠٨٣/٠ 
 تحصیالت همسر  ٣٢٧/٠**

  تفاوت سنی با همسر  -١٨٩/٠  -٣٤٧/١  -١٢٦/٠  -٠٤١/٠

٣٧١/٣ ٤٥٥/٠ ٠٩١/٠ 
  اعتماد به نفس ٣٩٢/٠***

٧٠٨/١ ٢٠٣/٠  ٠٠٠٠٠٤٣٦/٠ 
  انداز میزان پس  ٠٠٠٠٠٧١٧/٠*

١٥٥/٣ ٣٥٥/٠ ١٠١/٠ 
  های اقتصادی زنان مهارت ٥٤٤/٠***

٢١١/٤ ٤٠١/٠ ٠٨٨/٠ 
  بخشی اثر خود ٤٢٢/٠***

  نگرش برابر جنسیتی  ٣٦٠/٠*  ٩١٢/١  ٢١٤/٠  ٠٤٣/٠

  مشارکت اقتصادی  ٧٢١/٠***  ٢٦٦/٤  ٤٨٨/٠  ٠٩٦/٠

٨١٨/١ -٢٤٢/٠ -٠٦٣/٠- 
  خشونت خانگی -٣٣٣/٠*

٤٣٣/٢ ٢١١/٠ ٠٧١/٠ 
  تحرک اجتماعی ٢١٧/٠**

Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) = ٣١٠/٣٧٢  

Probability (L.R Statistic) = ٠٠٠/٠  

Percentage of Right Prediction = ٠٣٣/٩٧  

Mcfadden =2
R ٥٥٠/٠  

Maddala R-Square= ٤٩١/٠  

Esterella R-Square =                      ٥٩٥/٠  

  داري در سطح يك، پنج و ده درصد   به ترتيب معني* و ** ، ***

  

دار اسـت،   ، در اين برآورد، در سطح يك درصد معنـي )LR( ١آمارة نسبت درستنمايي

ضريب تعيين . اند متغير وابسته را به خوبي توصيف كنند لذا متغيرهاي توضيحي توانسته

هاي ماداال و استرال بيـانگر   اين آماره به همراه آماره. شده است ٥٥٠/٠دن نيز برابر فا مك

خـوبي توضـيح    آن است كه متغيرهاي توضيحي مدل، تغييرات متغير وابسته مـدل را بـه  

بيني صحيح در ايـن مـدل برابـر     همچنين مطابق برآوردهاي حاضر، درصد پيش. اند داده

هـا در مـورد احتمـال     بينـي  درصد پيش ٩٧ه حدوداً درصد است، بدين معني ك ٠٣٣/٩٧

  .اجتماعي زنان صحيح است  بهبود جايگاه اقتصادي ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Likelihood Ratio Statistic 
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

با توجه به اهميت بهبود جايگاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي زنـان در رونـد توسـعه روسـتايي        

ان كشور، پژوهش حاضر به بررسي اين شاخص در بين زنـان روسـتايي شهرسـتان همـد    

براساس نتايج تحقيق، بهبود تحصيالت زنان روسـتايي، نقـش مـؤثري در    . پرداخته است

لـذا، تشـريح   . شناخت جايگاه اقتصادي آنها و ارتقاي وضعيت موجود زنان خواهد داشـت 

آمـوزي و   هاي روستايي، توسـعة نهضـت سـواد    اهميت تحصيالت دختران در بين خانواده

براي زناني كه امكان كمتري براي تحصـيل دارنـد، در   ايجاد مؤسسات آموزش از راه دور 

همچنـين نتـايج نشـان داد كـه     . بهبود جايگاه اقتصادي آنها تأثير زيادي خواهـد داشـت  

چنانچه همسران زنان مورد مطالعه، سـطوح تحصـيلي بيشـتري داشـته باشـند، جايگـاه       

حصيلي در بين مردان در اين راستا توسعه امكانات ت. تواند افزايش يابد اقتصادي زنان مي

گذاري مناسبي در جهت رسيدن به اهداف در نظـر گرفتـه    تواند سياست روستايي هم مي

  .شده، قلمداد شود

نتايج نشان داد كه چنانچه شاخص اعتماد به نفس در بين زنان روستايي بهبود يابـد،  

نجـا كـه   همچنين از آ. احتمال بهبود جايگاه اقتصادي زنان به شدت افزايش خواهد يافت

هـا   گـذاري  اند، لذا سياست درصد زنان روستايي داراي اعتماد به نفس بااليي بوده ١٦تنها 

  .منظور تقويت روحيه اعتماد به نفس در بين زنان بسيار اثربخش و ضروري خواهد بود به

انـداز داشـته باشـند، جايگـاه      با توجه به نتايج اين پژوهش چنانچه زنان پشتوانة پس

توانـد   انداز بيشـتر مـي   بنابراين، تشويق زنان به پس. تري خواهند داشت باقتصادي مطلو

هاي اقتصادي زنان نيز اثـر   افزايش مهارت. راهكاري در جهت بهبود وضعيت موجود باشد

هـاي الزم در ايـن    لذا، آمـوزش . چشمگيري در بهبود جايگاه اقتصادي آنها خواهد داشت

هـاي   و گسـترش برنامـه  ) مانند صنايع دستي(ان منظور افزايش توان توليدي زن زمينه به

تواند نقش بسزايي در بهبـود جايگـاه اقتصـادي ايـن گـروه       اي در روستا، مي فني و حرفه



  .داشته باشد

داري در بهبود جايگاه اقتصـادي   شاخص خوداثربخشي در بين زنان اثر مثبت و معني

راي خوداثربخشـي بـااليي در   دا  درصـد از زنـان   ٢/١٥از آنجا كه تنهـا  . زنان داشته است

اند، بنابراين تقويت اين شاخص به عنوان محركي در بهبـود جايگـاه    نمونة مورد نظر بوده

  .اقتصادي زنان، ضروري و اثر بخش خواهد بود

گونه كه از نتايج مشخص شد، شاخص نگرش برابـر جنسـيتي رابطـه مثبـت و      همان

ـ      معني بنـابراين، چنانچـه   . ان داشـته اسـت  داري با احتمـال بهبـود جايگـاه اقتصـادي زن

شـان را در سـطحي    هاي الزم به زنان به نحوي ارائه گردد كه اين گـروه، فعاليـت   آموزش

. تـر از گـروه مـردان نبيننـد، آنگـاه جايگـاه اقتصـادي زنـان تقويـت خواهـد شـد            پايين

هـاي اقتصـادي نيـز اثـر درخـور       منظور مشاركت زنان در فعاليت هاي تشويقي به سياست

قابـل ذكـر اسـت كـه بـرآورد پـارامتر       . وجهي در بهبود جايگاه بيان شده خواهد داشتت

تـوان از ايـن    بنـابراين مـي  . مربوط به اين متغير داراي بيشترين ميزان كشش بوده است

متغير مـذكور در  . عامل به عنوان مهمترين مؤلفه در بهبود جايگاه اقتصادي زنان نام برد

هـاي   هاي توليدي، كمك به افزايش مهـارت  ضويت در تعاونيهايي چون ع برگيرندة مؤلفه

. هـاي درآمـدزاي گروهـي اسـت     انداز جمعي پـول و انجـام فعاليـت    توليدي ديگران، پس

شـود و آنـان را در مشـاركت     هاي خوديار باعـث رشـد اجتمـاعي زنـان مـي      تشكيل گروه

. كنـد  اميدوار مـي  هاي اقتصادي جمعي سازد و به فعاليت اقتصادي جامعة خود تواناتر مي

شان را در  ها نيازمند راهنمايي كوچكي از طرف دولت هستند تا بتوانند موقعيت اين گروه

طـور كـه مشـاركت اقتصـادي زنـان بـه عنـوان         همـان . جامعه روستايي تحكيم بخشـند 

ترين عامل در بهبود جايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان شـناخته شـد، تشـكيل گـروه       مهم

كنندة مشاركت اقتصـادي زنـان بـه     ترين عامل تسهيل واند به عنوان مهمت خوديار نيز مي

  .كار رود

اي در بهبـود جايگـاه    نتايج اين مطالعه نشان داد كه خشونت خانگي، عامل بازدارنـده 
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اي در اين زمينه  هاي مشاوره بنابراين، ارائه برنامه. شود اقتصادي زنان روستايي قلمداد مي

. تواند در بهبود جايگاه موردنظر مؤثر باشد ها در خانواده، مي تمنظور كاهش اين خشون به

در نهايت چنانچه زنان داراي تحرك اجتماعي بيشـتري باشـند، احتمـال بهبـود جايگـاه      

 ٤١در اين زمينـه بـا توجـه بـه اينكـه تنهـا       . اقتصادي در بين آنان افزايش خواهد يافت

گذاري براي  اند، لذا سياست داشته درصد از زنان در شهرها براي فروش محصوالت حضور

تـر در امـاكن اجتمـاعي و متقاعـد كـردن شـوهران آنهـا،         تشويق زنان به حضور پررنـگ 

  .تواند عامل مؤثري در بهبود جايگاه اقتصادي زنان باشد مي

هاي آموزشي و ترويجـي مناسـبي در روسـتاها در     شود كه برنامه در نهايت توصيه مي

خوبي تشريح گـردد تـا عـالوه بـر      بهبود جايگاه اقتصادي زنان بهنظر گرفته شود تا فوايد 

هاي آنها نيز توجيه شوند كـه بهبـود وضـعيت     خانواده  تشويق زنان به بهبود اين جايگاه،

  . هاي روستايي خواهد بود مذكور در نهايت به نفع خانواده
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