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هاي نوين به عرصه  عوامل موثر براشتغال زنان همراه با ورود فناوري
  داران استان فارسكمباين يمطالعه مورد: اقتصاد روستايي

  )١( *محبوبه نامدار

  ۹/۵/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش   ۱۱/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چكيده
كاربرد اين . هاي نوين قرار داردميزان اشتغال تحت تأثيرعوامل مختلفي همچون كاربرد فناوري

 زيسـت  شـرايط  بهبـود  در مثبتـي كـه   پيامـدهاي  رغـم هاي روستايي، علـي ها در عرصهفناوري
امـر   توليـد شـده اسـت كـه ايـن      عرصه در زنان فعال نقش كاهش سبب داشته است، روستاها

-توصـيفي  نـوع تحقيقـات   از حاضر روستايي به همراه دارد مقاله اقتصاد منفي براي پيامدهايي
آمـاري   جامعه. شده است ميداني استفاده و اسنادي شيوه مطالعه دو است، كه درآن از پيمايشي
 تصادفي ساده انتخاب يگير نمونه شيوه به خانوار ۱۰۱ آنها بين از كه است خانوار ۹۲۸ تحقيق
خانوار، تعـداد   كه عواملي چون وضعيت اشتغال، ميزان درآمد دهدنشان مي تحقيق نتايج .شدند

هاي اشتغال در روستا بيشترين تـأثير را روي اشـتغال   نبود فرصت فرزندان، سطح سواد زنان و
  .اندزنان بر جاي گذاشته

مطالعة  )/استان(فارس / دارانكمباين/ ال زناناشتغ/  اقتصاد روستايي/ فناوري  :هاكليدواژه
  .موردي
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  مقدمه
و  توليـد  درآمـدزايي،  همچـون  مختلفـي  هـاي  جنبـه  از اقتصـادي  كـالن  ديدگاه از اشتغال

 انسـان  بـه  نيـز  اجتمـاعي  ديدگاه از و دارد اهميت غيره و فناوري و دانش توسعه كارآفريني،

  ).۱۵۴، ۱۳۸۵پاسبان، (بخشد مي نفس به اعتماد حس و اجتماعي موقعيت و جايگاه منزلت،
 يـا  طـور مسـتقيم  بـه  اجتمـاعي ديگـر   و اقتصـادي  متغيـر  هـر  نيز مانند اشتغال ميزان

كاربرد  ميزان توليد، به توانمي جمله آن از كه پذيردتأثير مي مختلف عواملي از غيرمستقيم
 هايها، سياستقيمت سطح دستمزدها، سطح گذاري،هاي نوين، سرمايهفنون و فناوري

امروزه، اسـتفاده از ابـزار و فنـون جديـد زراعـي      . خارجي اشاره كرد دولت، و تجارت
ي اقتصادي و اشتغال جوامع تأثيري چشمگير بر جاي ها فعاليتبر روند ) ماشيني شدن(

توان ماشيني شـدن را اسـتفاده از فنـاوري روز در كشـاورزي     اي كه ميگونهگذاشته، به
  ).۳: ۱۳۸۷الماسي و ديگران، (وري و رسيدن به توسعة پايدار دانست فزايش بهرهبراي ا

تنهـا از  هـاي مختلـف نـه   در عصر حاضر، كاربرد وسـيع علـم و فنـاوري در زمينـه    
، بلكه استفاده از دستاوردهاي آنها راه حـل  شود مييافتگي محسوب هاي توسعهشاخص

كنندة امنيت غذايي جوامع ي جامعه و تأمينواقعي افزايش توليد براي رفع نيازهاي غذاي
فناوري نوين در قالب مكانيزاسيون يا ماشيني شدن كشاورزي از جملـه  . رودشمار ميبه

هـاي  هـاي گذشـته، تـالش   تدابير افزايش توليد و توسعة كشاورزي است كه طـي سـال  
ـ  دهـه  چندين از ايران، در. كارگيري آن به عمل آمده استزيادي در راه به  يش از ايـن، پ

 سـاختار  جدانشدني جزء و شده عرصة توليد مختلف مراحل وارد كشاورزي آالتماشين
هـاي دور،  از آنجا كه از گذشـته ). ۱۵۶: ۱۳۸۵امجدي و چيذري، (است  شده كشاورزي

هر گونه تغيير و تحول در نظام كشاورزي  روستاها مهد كشاورزي و زراعت بوده است،
بديهي است کـه ورود هـر نـوع فنـاوري جديـد در      . گذاردأثير ميها تابتدا بر اين مكان

گونـه  هاي روستايي ساير الگوهاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فضـايي و كالبـدي ايـن     عرصه
دنبـال  جوامع را دستخوش تغيير و تحول كرده، پيامدهاي مثبت و منفـي بسـياري را بـه   

ويـژه در بعـد   ي اقتصادي بهترين آنها، تغيير و تحول در الگوهاخواهد داشت كه از مهم
 ). ۲۱۳: ۱۳۷۷مطيعي لنگرودي، (اشتغال در روستاهاست 
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توليـد،   افـزايش  چـون  هـاي نـوين تسـريع در اهـدافي    كارگيري فنـاوري اگر چه به
 افـزايش  و كـار كشـاورزي   سـختي  كـاهش  كشـاورزي،  يها فعاليت سودآوري بيشتر در

  همراهبه جديد، هاياما همين فناوري، شود ميگذاري را موجب سرمايه براي آن جذابيت
 در ايتوسـعه  داده، كـاهش  را كـاربري  بخـش  ظرفيت تر،آموختهكار دانش نيروي به نياز

دليـل  انجامـد؛ و بـه  مـي  مـردان  كـار  براي نيروي بيشتر تقاضاي به كه دهدمي رخ صنايع
و از  شود ميكمتر  زنان ميان در شغل جستجوي انگيزة زنان، براي شغلي هايفرصت كاهش

 پيامدهايي توسعه روند اين ).Tansel, 2002: 3( يابدمي كاهش اشتغال در زنان سهم رو،اين
 و شـوند  مـي  توليـد رانـده   حاشـية  بـه  ناچـار به زنان :دارد دنبالبه زنان براي نيز متناقض

 ؛ و ايـن )Ellen ,1984: 19( گيرنـد  مي قرار يبردار بهره مورد ارزان كار نيروي صورت به
بـا   بلكـه در عمـل،   همراه اسـت  روستا اقتصاد عرصة در منفي با پيامدهايي تنهامسئله نه

 مقالـه . سازد مي كند نيز را ملي اقتصاد رشد توليد، در فرآيند  و عظيم فعال حذف قشري
مقالـه   ايـن  در. اسـت  شـده  چالشـي  چنين موجب كه است تشريح عواملي پي در حاضر
 اشـتغال،  خانوار، وضعيت بعد خانوار، روستايي چون، درآمد زنان اشتغال مؤثر بر عوامل
هـاي نـوين   يفرزندان وسطح سواد زنان بـه ويـژه بعـد از ورود و كـاربرد فنـاور      تعداد

 مـورد  دار اسـتان فـارس  در روستاهاي كمباين )هاي كاشت و برداشت محصولماشين(
آنهـا   تأثيرگذاري نحوة و عوامل اين شناخت با از اين رهگذر، تا است گرفته قرار بررسي

 ابـزار  و آينـده  در زنان نياز مورد شغلي هايفرصت بهتر بينيپيش زمينة اشتغال، ميزان در
 اجتمـاعي  و اقتصـادي  پايگـاه  و منزلت سو، يك از شود؛ و بدين ترتيب، آن فراهم ايجاد

   .افزايش يابد خانوار اقتصادي رفاه ديگر، از سوي و زنان تقويت شود

  نظري تحقيقمباني 
 همـة كشورهاسـت، نيازمنـد    بـزرگ  اهـداف  از كـه  اقتصادي، رشد و توسعه به دستيابي
 منـابع  توسـعة  بـه  را اصلي اولويت بايد نيز توسعه يها برنامه در .است توسعه يها برنامه
 انساني توسعة منابع در دولت گذاريسرمايه سهم از بخشي بايد راستا، اين در .داد انساني

دهـة   از پـيش  تـا  .يابد تخصيص دهند،مي تشكيل را جوامع جمعيت از نيمي كهزنان،  به
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دانستند؛ و همواره زنان زير سلطة ، زنان را كنشگران مهم در فعاليت اقتصادي نمي۱۹۷۰
هـا ناديـده گرفتـه    گيري از آنها در پروژهمردان ديده شده، معموًال مشاركت زنان و بهره

ريشة اين نابرابري در تقسيم كار سنتي ميـان زنـان و   ). Bonfiglioli,1997: 11 (شد مي
دهي مردان به كـار خـارج از   مردان بوده كه در عمل، تمركز زنان بر كار خانگي و سوق

، تغييراتـي در نگـرش بـه نقـش زنـان در      ۱۹۷۰از دهـة  . خانه را موجـب شـده اسـت   
  . ي اقتصادي پديد آمده استها فعاليت

 سـوي  از »زن دهـة «آن، اعـالم   پـي  در و» زن جهاني الس« عنوانبه ۱۹۷۵ سال اعالم
 انكارناپذير نقش به جهانيان را از اين روند تغييرات بود، كه توجه هايينمونه ملل سازمان
 را در الزم هـاي زنـان، انگيـزه   از تبعيض رفع در تالش براي كرد و جلب توسعه در زنان

در ). ۱۷۲: ۱۳۸۵خـاني،  (آورد  وجـود به هاحكومت از بسياري و الملليبين هايسازمان
كه كار زنان روستايي ناديده گرفته شـود، برخـي مشـكالت     شود ميواقع، آنچه موجب 

روست كه با ؛ و از اين)۸: ۱۳۷۶جزايري، (در سطح كالن است  ملي اقتصاد شناختيروان
زنان در ايجاد ارزش پولي براي كار بازاري  ضرورت زنان، حقوق طرفدار هايگروه تالش

، )Armstrong, 2001: 7(مورد تأكيد قرار گرفته  ۱۹۹۵كنفرانس چهارم سازمان ملل در 
به ايجاد ارزش مادي براي كار بدون دستمزد اما مولد زنان در منزل نيز توجه روزافزون 

  ). Joyce et al., 1999: 30( شود مي
شـرايط   حسب بر ارك بازار در زنان حضور تجربي، مطالعات و نظري مباني اساس بر 

 عوامـل  متفـاوت بـوده، بـه    كشـور  هـر  سياسـي  و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، محيطي،
هزينـة   و درآمـد  هاي دولـت، توزيـع  سياست گوناگون از جمله مشاركت زنان، اندازه و
 ميزان سواد و سـاير عوامـل   خانواده، محيطي خانوار، نرخ بيكاري، نرخ باروري، شرايط

 زنان مشاركت بر مؤثر اجتماعي و اقتصادي عوامل بررسي .دارد بستگي اجتماعي و فرهنگي

 تعداد تأهل، وضعيت و مثبت اثر تحصيالت داراي و زنان نرخ دستمزد كه دهدنشان مي

). Aly et al., 1996: 6(اسـت   زنـان  نرخ مشاركت بر منفي اثر زنان داراي سن فرزند، و
 در زنـان  مشاركت نرخ در كشور هر سنن و و آداب اجتماعي -فرهنگي همچنين، عوامل
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). Vendrik, 2000: 7; Cavalcant and Tavares, 2005: 6(تأثيرگذار است  بازار كار آن
   دريافـت  بـدون  و خـانوار  بـراي  عمومـاً  كشـاورزي  يهـا  فعاليـت  در زنـان  مشـاركت 

  توسـعة  فرآينـد  امـا  .دارد خودمصـرفي  جنبـة  بيشـتر  آنهـا  توليـد  و است، دستمزد و حقوق
همـراه بـوده اسـت     كـار  بـازار  در زنـان  مشـاركت  بـر  با پيامدهايي تأثيرگـذار  اقتصادي

)Mammen et al., 2000:142 :(  
بـراي   توليـد  عـوض،  در و يافته كاهش خودمصرفي براي توليد كشاورزي، بخش در -

 يهـا  روش و جديـد  هايفناوري نيز بازار توسعة براي و كرده است؛ پيدا رواج بازار
 درآمد، افزايش با .است انجاميده كشاورزي درآمدهاي افزايش كه به شده ابداع نوين

 محدود شغلي هايفرصت به زنان دسترسي و يافته كاهش بازار كار در زنان مشاركت

زراعي، ممكن  فناوري در جزيي با تغييرات كه گفت توانمي سخن، ديگر به است؛ شده
  ).Boserup, 1970: 11(ايجاد شود كشاورزي  جنسيتي نقش در اساسي تغييراتي است

توان گفـت كـه   گيري سرماية انساني نيز ميدر زمينة نقش كار خانگي زنان در شكل -
تنها جايگزيني براي چنـين نقشـي   هاي گوناگون زندگي نهحضور فناوري در عرصه

، آن را هـا  فعاليـت نيست بلكه در واقع، با كاستن از از زمان و انرژي الزم براي ساير 
 ).Gardiner, 1998: 7(تر كرده است نگپرر

ي اقتصـادي، سـطح   هـا  فعاليـت از ديگر موارد تأثيرگذار بر ميزان مشاركت زنـان در   -
آنهـا بـه    دسـتيابي  امكـان  يابد، افزايش زنان دانش و علم ميزان چه هر. سواد آنهاست

 بـا  دانش زنان و علم رو،از اين و يابدمي افزايش خدماتي نيز و صنعتي بخش مشاغل

 ). Sultana et al., 1994(دارد  اي مثبترابطه كار بازار در آنها نرخ مشاركت
 بر خانوار مالي وضعيت توان گفت كهخانوار، مي هزينة و درآمد در مورد تأثير توزيع -

؛ يعنـي، هـر   )Naqvi and Shahnaz, 2002: 11(است  مؤثر كار بازار در زنان اشتغال
ن بيشـتر كـار كـرده، در اقتصـاد و رفـاه خـانوار سـهم        چه خانواده فقيرتر باشد، زنا

؛ البتـه ايـن سـهم در آمارهـاي رسـمي، كـه بـازده اقتصـادي و         كنند ميبيشتري ايفا 
 ). ۶: ۱۳۷۶جزايري، ( شود مي، منظور نكنند ميگيري كشاورزي را اندازه
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   دارد اثـر  زنـان  كـار  تقاضـاي  بـر  خـانوار  درآمـد  كـه  دهـد مي تحقيقات نشان نتايج -
  اسـت   ثـروت  معيارهـاي  بـه  وابسـته  معكـوس،  طـور بـه  زنـان  اشـتغال  نتيجـه،  درو 
)Mincer, 1980: 9 .( 

 كـار  بـازار  در زنـان  مشـاركت  دولـت،  مخارج افزايش توان گفت كه باسرانجام، مي -

 گوناگون در زمينة جلوگيري مقررات اعمال با ها،دولت. برعكس و يابد،افزايش مي

زنـان   اشـتغال  بر تواندمي كار، بازار در آنها كارگيريبه يزتبعيض در مورد زنان و ن از
  ). Cavalcanti and Tavares, 2006: 1, 4(باشد  تأثيرگذار

  روش تحقيق
 و توصـيف  نـوع  از روش، لحـاظ بـه  و يکـاربرد  نـوع  از هـدف،  لحـاظ بـه  حاضـر  پژوهش

  اطالعــات  يگــردآور مرســوم يهــاشــيوه از آن، انجــام يبــرا بــوده و يهمبســتگ 
 يو کيفـ  يتحقيق ماهيت کمـ  يمتغيرها .است شده يگيربهره )يميدان و ياسناد از اعم(

ــرا  ــد و ب ــل داده يدارن ــون  تحلي ــا، از آزم ــا ه ــار يه ــارامتر يآم ــون   يپ ــد آزم   مانن
  ) اسـکوئر ياسپيرمن و کا يمانند همبستگ( يناپارامتر يها و آزمون) پيرسون( يهمبستگ

   .ه استبهره گرفته شد

  فرضيات تحقيق
  :است استوار فرضيات زير بر حاضر تحقيق

  رسد ميان درآمد خانوار و اشتغال زنان رابطه وجود دارد؛به نظر مي -
  رسـد ميـان وضـعيت تأهـل و تعـداد فرزنـدان و اشـتغال زنـان رابطـه          به نظـر مـي   -

  وجود دارد؛
  رسد ميان سطح سواد و اشتغال زنان رابطه وجود دارد؛به نظر مي -
  رسد ميـان روابـط و تعـامالت اجتمـاعي و اشـتغال زنـان رابطـه وجـود         به نظر مي -

  دارد؛
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   اصـلي  متغيرهـاي  اثرگـذاري  نحـوه  شـناخت  بـه  دسـتيابي  هـدف  بـا  آن، دنبـال  بـه 
  درآمـد، تعـداد فرزنـدان خـانوار، سـطح سـواد،        ميـزان  مانند وضعيت اشـتغال، (توسعه 

 يتصـادف  يگيـر  نمونـه ي با روش هاينمونه زنان، اشتغال و فعاليت بر )و روابط اجتماعي
 نمونـه  جامعـه  بـين  در شـده تهيه هايپرسشنامه، انتخاب و )ي احتماليگير نمونه(ساده 

   .گرديد تكميل و توزيع
  خصوصيات جامعه مورد مطالعه

  اسـت، كـه   ) جمعيـت بـومي سـاكن   (دار روستا هاي كمباينجامعة آماري شامل خانواده
هـا  ؛ بيشتر اين خـانواده شود ميدرصد درآمد آنها از طريق اين فعاليت تأمين  ۷۰بيش از 

دليـل همگـوني زيـاد در وضـعيت     اند، كـه بـه  در نه روستا پراكنده) خانوار ۹۲۸شامل (
) خـانوار  ۹۲(و اجتماعي افراد اين جامعـه، ده درصـد حجـم جامعـه     ) شغلي(اقتصادي 

هاي ميداني نشان داد كه امكان دارد يك عضو ه بررسيالبت. صورت نمونه انتخاب شد به
دستگاه كمباين باشد كه در اين صورت اين يك عضـو اتحاديـه، در    ۵اتحاديه صاحب 

هـا براسـاس تعـداد    حجـم نمونـه  . كند ميحقيقت براي چند خانوار ديگر اشتغال ايجاد 
هـا  ين و پرسشـنامه ي سـاده، تعيـ  گير نمونهدار در هر روستا از طريق خانوارهاي كمباين

، بيشـترين، و روسـتاي   )درصـد  ۸/۱۶(پرسشـنامه   ۱۷آباد بـا  روستاي زنگي. تكميل شد
پرسشنامه  ۱۰۱ در نهايت. اندها را داشتهدرصد، كمترين تعداد نمونه ۹/۵ايزدخواست با 

  هـا را سرپرسـتان خانوارهـا كـه    البته گفتني اسـت كـه پرسشـنامه   . تكميل و تحليل شد
هايي كه مـردان  وارد خود زنان بودند تكميل كردند، هرچند كه در پرسشنامهاي مدر پاره

  كردند، يكـي از سـؤاالت مربـوط بـه شـغل همسـران آنهـا        سرپرست خانوار تكميل مي
  .بوده است
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   هاي پژوهشيافته: مأخذ  
  هاي تكميل شده در هر روستاتعداد پرسشنامه -۱نمودار 

نـه   يفعاليـت و معيشـت غالـب اهـال     يدار بـاين بر اساس آمار و ارقام موجـود، کم 
؛ ايـن  )درصـد روسـتاييان   ۷۰بـيش از  (روستاي نمونة مطالعه در اسـتان فـارس اسـت    

  ). ۱جدول (اند روستاها در محدودة دو شهرستان شيراز و مرودشت پراكنده
  

  از مشخصات آنها  يمورد مطالعه و برخ يپراكندگي روستاها -۱جدول 

   ۱۳۸۵ي فارس، ريز برنامهسازمان مديريت و : مأخذ

%۱۳, آبشور

%۶, ايزدخواست

%۱۰, حاجي آباد

%۹, حسين آباد

%۱۴, دولت آباد%۱۲, خيرآباد توللي

%۹, رحمت آباد

%۱۶, زنگي آباد

%۱۱, مجد آباد آبشور
ايزدخواست
حاجي آباد
حسين آباد
خيرآباد توللي
دولت آباد
رحمت آباد
زنگي آباد
مجد آباد

فاصله  شهرستان  نام روستا
بعد   جمعيت   بخش  دهستان  تا شيراز

  خانوار 
  ۲۷۲  ۱۱۶۹  كربال خيرآباد ۵۵شيراز  آبشور

  ۳۸۹  ۱۶۴۲  مركزي داريان ۶۰شيراز ايزدخواست
  ۴۲۹  ۱۷۸۱  مركزي نقش رستم ۶۰مرودشت حاجي آباد
  ۱۵۵  ۷۰۳  مركزي نقش رستم ۴۵مرودشت حسن آباد
  ۸۴۶  ۳۲۶۸  كربال خيرآباد ۵۵شيراز خير آباد
  ۲۹۸  ۱۲۴۷  مركزي كناره ۴۸مرودشت دولت آباد
  ۸۵۰  ۳۲۸۶  زرقان رحمت آباد ۷۵شيراز رحمت آباد
  ۸۴۰  ۳۵۸۸  مركزي نقش رستم ۴۵مرودشت زنگي آباد
  ۶۹۵  ۳۱۴۳  مركزي مجد آباد ۴۵مرودشت مجد آباد
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  ۱۳۸۷مركز آمار ايران، : مأخذ  
  ۱۳۸۷پراكندگي نقاط روستايي مورد مطالعه بر حسب بخش و دهستان،  -۱نقشة 

  يافته هاي تحقيق

  دارانهاي كمباينهاي اجتماعي و فرهنگي خانوادهچالش
با شروع فصل برداشت محصوالتي چون گنـدم و جـو، از اواسـط فـروردين تـا اوايـل       

بي كشـور از جملـه   داران از منـاطق گرمسـير حـوزة جنـو    ارديبهشت، حركـت كمبـاين  
طور متوسـط، شـش   كه به شود ميهاي فارس، بوشهر، هرمزگان و خوزستان آغاز  استان

داران و دوري آنها از اعضاي در غياب كمباين. انجامدماه و گاه تا هشت ماه به طول مي
خانواده، اغلب مسئوليت سرپرستي خانوارهاي روسـتايي بـر عهـدة همسـران آنهاسـت      

اي از موارد، فرزندان ارشد و يا پدر بزرگ خـانواده  البته در پاره). صدبيش از هشتاد در(
داران در روستا، بـيش از  در زمان عدم حضور كمباين. گيرد مياين مسئوليت را بر عهده 

البتـه برخـي از   . هـاي خـود ارتبـاط دارنـد    درصد آنها تنها از طريق تلفن با خانواده ۸۵
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. كننـد  مـي هاي ديگر به خانوادة خود رسيدگي از راهداران با برگشت موقت و يا كمباين
با اين همه، تاكنون دوري از خانواده به برخـي مشـكالت اجتمـاعي و نيـز مشـاجرات      

  . خانوادگي دامن زده است
شده، برخي از زنان و فرزنـدان ايـن خانوارهـا بـر ايـن      هاي انجامبر اساس مصاحبه

طور كلي، در آيندة فرزنـدان  آموزش و به باورند كه نقش سرپرستان خانوار در تربيت و
كه چند ماه از سـال   كند ميداران ايجاب از آنجا كه شغل كمباين. درخور اهميت نيست

توانند به مسائل درسـي و تربيتـي فرزنـدان    را دور از محل زندگي خود باشند، آنها نمي
از گذرانـدن  ويـژه فرزنـدان ذكـور، پـس     خود رسيدگي كنند؛ و اغلب نوجوانان آنها بـه 
اي از موارد، بـه اعتيـاد و   و در پاره كنند ميدوران راهنمايي و يا متوسطه، ترك تحصيل 

به گفتة برخي از اين زنان روستايي، اغلب فرزندان . آورنداستعمال مواد مخدر روي مي
اند؛ زيرا با رفتن پدرانشان، تـا چنـدين روز   خردسال آنها به مشكالت عاطفي دچار شده

و بعد از عادت به وضع موجود، با بازگشت پدران، احساس  شوند مي عاطفي دچار خأل
هـا، سـنگيني   از ديگر مشكالت عمدة اين خانواده. غربت و بيگانگي نسبت به آنها دارند

هاي زنـدگي از  وظايف زنان روستاست كه در طول چند ماه از سال، بايد تمام مسئوليت
گرفته تا دخل و خرج  و ديگر كارهاي خـانواده  تربيت و تحصيل فرزندان و ادارة منزل 

هاي مـورد مراجعـه بـه    داران در محلدر مواردي نيز برخي از كمباين. دار شوندرا عهده
اند كه به نوبة خود، از هم گسيختگي بنيـان خـانواده و مشـكالت    ازدواج مجدد پرداخته
هـا حتـي در   ت اين خانوادهاي از مشكالالبته پاره. دنبال داشته استاجتماعي ديگر را به

يابد، چرا كـه  زمان حضور سرپرست خانوار در روستا طي چند ماه زمستان هم ادامه مي
داران براي تعميـرات كمبـاين و يـا خريـد وسـايل و      طي اين مدت، بيشتر وقت كمباين

ها و مسائلي از ايـن  ويژه سوخت دستگاهقطعات آن، پيگيري مسائل وام، تسهيالت و به
خصـوص امـور تربيتـي فرزنـدان     و براي رسيدگي به خانواده و به شود ميف دست صر

گفتني است كه خود محقق به مـدت يـك مـاه در فصـل زمسـتان،      . چندان وقت ندارند
درست زماني كه كمباين داران در روستا به سر مي بردنـد، در محـل حضـور داشـته و     
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. يادشده و ساير امور بوده اسـت  داران، در زمينة مواردي روزمره كمباينها فعاليتشاهد 
هاي بسياري نيـز بـا زنـان روسـتا     از طرف ديگر، عالوه بر سؤاالت پرسشنامه، مصاحبه

  .انجام گرفته كه متأسفانه بيشتر آنان موافق ذكر مشخصات و يا ضبط صدا و فيلم نبودند
  وضعيت اشتغال

درصـد را زنـان   ۹/۱۲ درصد شاغالن را مردان و ۱/۸۷از كل خانوارهاي مورد مطالعه ،  
دست آمده از مقايسة شغل اصلي و جنبي خانوارهاي بر اساس نتايج به. دهندتشكيل مي

داري اسـت كـه از آن ميـان،    درصد از خانوارها كمباين ۸/۹۴دار، معيشت اصلي كمباين
درصد  ۲/۳۴درصد به فعاليت جنبي زراعت و  ۸/۱۹درصد شغل جنبي ندارند، اما  ۳/۳۰

؛ و شـغل جنبـي معـدودي از آنهـا نيـز      نـد پرداز مـي مشاغل جنبي گوناگون  نيز به ديگر
درصـد از كـل    ۶/۲همچنـين،  . اسـت ) درصـد  ۶/۲(و دامـداري  ) درصد ۹/۷(كارگري 

درصد از آنها با معيشت غالـب دامـداري، بـه     ۶/۲خانوارها با معيشت اصلي زراعت، و 
  .  صورت فعاليت جنبي اشتغال دارندداري نيز بهكمباين

  
  )درصد(مقايسه شغل اصلي و شغل جنبي سرپرست خانوارهاي مورد مطالعه   -۲جدول

  ۱۳۸۶و يافته هاي ميداني،  )۱(داران فارسمصاحبه با اعضاي اتحاديه كمباين: مأخذ
  

 مجموع
شغل اصلي زراعت دامداري شغل جنبي كمباين داري

۳/۳۰ - - ۳/۳۰ فاقد شغل جنبي
۹/۳ ۳/۱ ۶/۲ - داريكمباين
۱/۲۱ ۳/۱ - ۸/۱۹ زراعت
۶/۲ - - ۶/۲ دامداري
۹/۷ - - ۹/۷ كارگري
۲/۳۴ - - ۲/۳۴ ساير

۱۰۰ ۶/۲ ۶/۲ ۸/۹۴ مجموع
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درصـد از   ۸۴دست آمده از روستاهاي مـورد مطالعـه، در بـيش از    هاي بهطبق يافته
همچنـين،  . ندارنددار بوده، به هيچ فعاليتي در بيرون از خانه اشتغال خانوارها، زنان خانه

درصد از خانوارها، دو زن  ۲درصد از خانوارها، يك زن، در  ۹/۱۱تعداد زنان شاغل در 
  .درصد از خانوارها هم سه و چهار زن است ۱و در 

  
  تعداد زنان شاغل در خانوارهاي نمونه  -۳جدول 

  
  
  

             
  
  
  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

درصد به مشاغل آزاد  ۴درصد به مشاغل دولتي،  ۴در كل، از اين تعداد زنان شاغل، 
وقت، بـه سـاير   پارهوقت يا صورت تمامدرصد نيز به ۸/۷مانند خياطي و آرايشگري، و 

درصد از زنـان   ۸۴همچنين، بيش از . ندپرداز مي) داري و كشاورزيمانند مغازه(مشاغل 
دار بوده، به هيچ فعاليتي اشتغال ندارند؛ و در مقايسه با برخي از روسـتاهاي  روستا خانه

طور متوسـط حـدود ده   ، كه زنان در طول سال به)مانند دونا در مازندران(شمالي كشور 
درصـد از اوقـات بيـداري خـود را صـرف كـار مولـد         ۶۵ساعت و چهار دقيقه يعنـي،  

رسـد  درصـد نيـز مـي    ۷۲، كه البته اين ميانگين در فصـل تابسـتان بـه بـيش از     كنند مي
، بيشتر زنان روستاهاي مـورد مطالعـه بـه هـيچ فعاليـت مولـدي       )۴۶: ۱۳۸۲صالحين، (
عدم حضور مردان (داري يشتر به ويژگي خاص فعاليت كمبايناين مسئله ب. ندپرداز مين

گردد كه از موانع عمدة اشتغال زنـان در روسـتاهاي   برمي) در روستا در چند ماه از سال

 رديف تعداد شاغالن فراواني درصد

۲/۸۴ ۸۵ )دارخانه(بدون شاغل ۱
۹/۱۱ ۱۲ يك  نفر ۲
۲/۰ ۲ دو نفر ۳
۱/۰ ۱ سه نفر ۴
۱/۰ ۱ چهار نفر ۵

 ۶ مجموع ۱۰۱ ۱۰۰
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در تحقيق حاضر تأكيد بر روي كاِر مزدي و درآمدي زنـان  . رودشمار ميمورد مطالعه به
فرزندان و ساير امور منزل نيـز بايـد   داري هرچند كه تربيت و نگه. در بيرون منزل است

زنان مطرح و در مباحث اقتصادي محاسبه گـردد،  ) درآمدي(به عنوان فعاليت اقتصادي 
از اين رو، هرچند برخي از منـاطق كشـور، بـه    . اما هنوز اين امر تحقق پيدا نكرده است

رهـاي  خصوص مناطق كشاورزي، باالترين نرخ اشتغال زنان روسـتايي را دارنـد، در آما  
 هـا  فعاليت. شوند ميدار محسوب رسمي، زنان روستايي شاغل در مزارع خانوادگي خانه

هاي زنان در خانواده و واحد توليد كشاورزي بـه حـدي اسـت كـه بخـش      و مسئوليت
ايـن مسـئله نيازمنـد توجـه خـاص      . كنـد  مـي اي از ساعات روزمـره آنـان را پـر    عمده
  .   ان استريز برنامه

  شغلي زنانتنوع  -۴جدول 
 
 
 

         
  

  
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

نكتة قابل توجه در اين روستاها اين است كه صنايع دستي هيچ جايگـاهي در ميـان   
اين روستاها، تقريبًا معاش هـيچ  گرفته در روستاييان ندارد و بر اساس مطالعات صورت

 .شود مياي از اين فعاليت تأمين نخانواده

  خانوار وضعيت درآمد
پـيش از اصـالحات ارضـي در    (چنـدان دور  هاي نهدر گذشته ميداني، هايبررسي طبق
منطقه در كنار ساير اعضاي خـانواده بـه فعاليـت كشـاورزي مشـغول       ، زنان)۱۳۴۰دهة

هاي درون خانه، دوشادوش مردان براي تأمين معـاش  مسئوليتبودند و عالوه بر انجام 

  نوع شغل  فراواني درصد
۴ ۴ دولتي
۴ ۴ آزاد
۸/۷ ۸ ساير
۲/۸۴ ۸۵ بدون شغل

۱۰۰% ۱۰۱ مجموع
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و نفـوذ   ۴۰كردند؛ اما با از هم پاشيدن نظام ارباب و رعيتـي در دهـة   خانواده تالش مي
كـارگيري آنهـا از سـوي اهـالي     هاي نوين در قالب ماشيني شدن كشاورزي و بهفناوري

هـاي مكـانيزة كاشـت و    تگاهروستاهاي مورد مطالعه به عنوان اولـين واردكننـدگان دسـ   
برداشت محصول، مناسبات كاري و اقتصادي زنان در منطقة مورد مطالعـه بـر هـم زده    

ي اقتصادي خانواده، بيش از هشتاد درصـد زنـان   ها فعاليتاي كه در انجام گونهاست، به
  .)۲(ندپرداز ميداري طور كامل به حاشيه رانده شده، تنها به خانهبه

ها همراه اسـت كـه   هايي براي آن دسته از خانوادهويژه با ضررشرايط بهامروزه، اين 
ماننـد اسـتفاده از   ( شـود  مـي بيشتر نيروي انساني و كاري آنها از اعضاي خانواده تـأمين  

؛ و )هاي بيشتر در ساير مراحل كشـت كارگران روزمزد در مزارع، و متحمل شدن هزينه
 كارهـاي  بـه  اقـدام  مـالي  نيـاز  لحاظبه هاانوادهگونه خهر چند، معدودي از زنان در اين

 نبـود  از ناشـي  هايمحدوديت اما بر اثر ،كنند مي اقتصادي يها فعاليت ساير كشاورزي و

 ناشي جسمي فرسودگي و نيز هاي غيركشاورزياشتغال ويژهبه مزدي اشتغال هايفرصت

 هايديگر، زمينه سوي از كشاورزي، كار سختي و سو، يك از بيماري، يا و سن كهولت از

  .شود مين فراهم مناسب آنها اشتغال
بر اساس نتايج پژوهش فضيلة خاني در مورد اشتغال زنان در روستاهاي گـيالن، در  

ي زراعت، دامداري و پـرورش  ها فعاليتهاي پردرآمد، زنان درگيري كمتري در خانواده
؛ اما در عين حـال،  شود مياده طيور دارند و بدين منظور، بيشتر از كارگران مزدبگير استف

ها از طريق تهية غذا براي كارگران و انجام خدمات پشتيباني در زمينـة  زنان اين خانواده
لحاظ اختالط وظـايف خانـه و مزرعـه،    با اين همه، به. كنند ميتوليد اقتصادي مشاركت 

پشـتيباني   گونه وظايفطور عمده، اينپذير نيست و بهسادگي امكانتفكيك اين امور به
همچنين، بر اساس نتايج اين تحقيـق، بـا   . شود ميهاي اقتصادي محسوب نجزو اشتغال

عبارتي، با بهبود وضع اقتصادي خانوار كه تـابعي از مقـدار   افزايش مالكيت اراضي و به
 شـود  مـي ي كشاورزي كاسـته  ها فعاليتزمين كشاورزي است، از ميزان اشتغال زنان در 

  ). ۱۷۷: ۱۳۸۵خاني، (
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  تــوان منــابع شــده، از نظــر ميــزان تــأمين درآمــد، مــيبــر اســاس تحقيقــات انجــام
  بنـدي كـرد كـه از آن ميـان، يكـي از      درآمد خانوارها را بـه چهـار دسـتة كلـي تقسـيم     

  رود و كـل درآمـد بـيش از    شـمار مـي  داري است كـه فعاليـت غالـب بـه     طريق كمباين
آيد؛ امـا عـالوه بـر ايـن فعاليـت      مي دستنيمي از خانوارهاي روستايي از اين طريق به

ي جنبـي ماننـد   هـا  فعاليـت ها بخشي از درآمد خود را از ديگـر  اصلي، برخي از خانواده
  از مجمـوع روسـتاهاي مـورد مطالعـه تنهـا      . (آورنـد دسـت مـي  زراعت و دامـداري بـه  

  درصد داراي فعاليت جنبي دامداري هسـتند و ايـن فعاليـت بسـيار نـاچيزتر از آن       ۶/۲
  داري درآمـد كمبـاين  .) ت كـه در محاسـبات درآمـدي خانوارهـا قابـل توجـه باشـد       اس

تـا حـداكثر   ) هـا  ويـژه بـراي كـارگران و راننـده    بـه (از حداقل ده ميليون ريال در سـال  
  هـاي اقليمـي   صدوپنجاه ميليون ريال در سال است كه البته تا حـد زيـادي، بـه نوسـان    

ــازده محصــول بســتگي دارد  ــوع . و ب ــاين ۶/۹۶از مجم ــين  اداردرصــد كمب ــه ب ــي ك   ن
درصـد   ۷۰درصـد آنهـا بـيش از     ۶۹ده تا صدوپنجاه ميليون ريال در سال درآمد دارند، 

  . آورنددست ميدرآمد خود را از اين فعاليت به
درصـد   ۸/۸۴دهد كه هاي تحقيق نشان ميدر رابطه با ميزان درآمد زنان روستا، يافته

  خـانوار از   ۱۲در . سـتقيم، بـه فعـاليتي مشـغول نيسـتند     طـور م دارنـد و بـه  از زنان خانه
درصد خانوارها هم بيش از يـك زن   ۳خانوار مورد مطالعه، يك زن و در  ۱۰۱مجموع 

آيـد كـه در تـأمين درآمـد خـانوار، زنـان       چنـين برمـي   ۵از جدول . به كار اشتفال دارد
نان در خانه بسـيار  هر چند، فعاليت و مسئوليت ز. صورت مستقيم چندان نقش ندارند به

صورت مستقيم اشتغال ندارند؛ بـرخالف  ي درآمدزا بهها فعاليتسخت است، اما آنها در 
درصـد   ۲۶هاي كشـاورزي بـيش از   روستاهاي گيالن كه در آنجا، سهم زنان در اشتغال

  ).۱۷۹: ۱۳۸۵خاني، (است 
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  مقايسه تعداد زنان شاغل خانوار و ميزان درآمد -۵جدول

  ۱۳۸۶و يافته هاي ميداني،  )۳(داران فارسمصاحبه با اعضاي اتحاديه كمباين :مأخذ
  

سنجش ميزان همبستگي بين متغيرهاي شاخص درآمدي و تعداد شاغالن زن با  -۶جدول 
 استفاده از آزمون پيرسون

  آزمون   هامؤلفه
  پيرسون

  تعداد 
  زنان 
  شاغل

  ميزان درآمد

  كمباين
زراعت  داري

يها فعاليت
   -دامي

 زراعي
  ساير
 ها فعاليت

  تعداد 
  شاغلزنان 

 ۱۱۰/۰ * ۲۳۶/۰* ۲۳۶/۰*-۲۲۹/۰ ۱ضريب همبستگي

 ۲۷۲/۰ ۰۱۷/۰۰۱۷/۰ ۰۲۱/۰ - داريمعني

ميزان درآمد 
 داريكمباين

**- ۴۰۹/۰** - ۳۵۶/۰** - ۶۷۹/۰ ۱*-۲۲۹/۰ضريب همبستگي
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰۰۰۰/۰ - ۰۲۱/۰ داريمعني

ميزان درآمد 
  زراعت

  - ۱۵۰/۰ ۱۶۳/۰ ۱**-۶۷۹/۰ *۲۳۶/۰ضريب همبستگي
 ۱۳۵/۰ ۱۰۴/۰ - ۰۰۰/۰ ۰۱۷/۰ داريمعني

ميزان درآمد 
ي ها فعاليت
زراعي-دامي

 - ۰۴۷/۰ ۱۶۳/۰۱** - ۳۵۶/۰ * ۲۳۶/۰ضريب همبستگي

 ۶۴۰/۰ - ۱۰۴/۰ ۰۰۰/۰ ۰۱۷/۰  داريمعني

 ميزان درآمد
ها فعاليتساير

 ۱ - ۰۴۷/۰ - ۱۵۰/۰**-۴۰۹/۰ ۱۱۰/۰ضريب همبستگي

 - ۱۳۵/۰۶۴۰/۰ ۰۰۰/۰ ۲۷۲/۰ داريمعني

  درصد ۹۹داري سطح معني **درصد     ۹۵داري سطح معني *       ۱۳۸۷محاسبات محقق،  :مأخذ

تعداد زنان 
  شاغل 
  خانوار

  +۱۵۰ ۱۵۰-۱۰۰ ۱۰۰-۵۰ ۵۰-۱۰  مجموع  )ميليون ريال(ميزان درآمد خانوار
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

  ۸/۸۴  ۸۴  ۰/۴  ۴  ۲/۱۵  ۱۵  ۴/۳۹  ۳۹  ۳/۲۶  ۲۶اغلبدون ش
  ۱/۱۲  ۱۲  ۰/۱  ۱  ۰/۲  ۲  ۱/۷  ۷  ۰/۲  ۲  نفر۱
  ۰/۲  ۲  /۰  ۰  ۰/۱  ۱  /۰  ۰  ۰/۱  ۱  نفر۲
  ۰/۱  ۱  /۰  ۰  /۰  ۰  ۰/۱  ۱  /۰  ۰وبيشتر۳نفر

  ۱۰۰  ۹۹  ۱/۵  ۵  ۲/۱۸  ۱۸  ۵/۴۷  ۴۷  ۳/۲۹  ۲۹  مجموع
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و ) درآمـدي (هـاي شـاخص اقتصـادي    مؤلفـه  براي سنجش ميزان همبسـتگي ميـان  
 ۶گونـه كـه در جـدول    همان. جمعيت زنان شاغل، از آزمون پيرسون استفاده شده است

ي اقتصادي ها فعاليت، تنها بين تعداد زنان شاغل با ميزان درآمد از ساير شود ميمالحظه 
) اقتصـادي (هاي ديگر اين بعـد  اما بين تمام شاخص. دار وجود نداردخانوار رابطة معني

همچنين، بين تعداد زنان شاغل بـا ميـزان درآمـد از سـاير     . داري وجود داردرابطة معني
 هـا  فعاليـت داري، زراعت، دامـداري و سـاير   اعم از كمباين ي اقتصادي روستاها فعاليت
دار و معكوس وجـود دارد؛ يعنـي، هـر چـه ميـزان درآمـد خـانوار        اي كامًال معنيرابطه

  .شود ميافزايش يابد، از تعداد زنان شاغل كاسته 

  سطح سواد
 ارتقـاي  بر عالوه عامل، اين .اشتغال آنهاست بر مؤثر عوامل از روستايي سواد زنان سطح

سطح  كافي مطابق و متناسب اشتغال هايزمينه نبود لحاظبه زنان يابيشغل توان و كارآيي
 آنها بيكاري درجة بر روستا، از خارج هايمكان در شغل كسب براي شده ايجاد توقعات

 در آنها تحصيالت حسب ميزان بر وضعيت اشتغال زنان .)۱۲۵: ۱۳۷۵خاني، (افزايد مي

سـواد زنـان و    متغيـر ميـزان   دهد كه بينهاي تحقيق نشان مييافته. ستآمده ا ۷ جدول
دار و مثبت رابطة همبستگي كامًال معني) درصد اطمينان ۹۹با (سطح سواد همسران آنها 

وجود دارد؛ يعني، هر چه سطح سواد زنان بيشتر باشد، سطح سـواد همسـران آنهـا نيـز     
اشـتغال آنهـا در    و حصـيالت زنـان  همچنـين، بـين ميـزان ت   . بـاالتر اسـت، و بـرعكس   

تر از با آلفاي كوچك( دارد وجود قوي و دارمعني معكوس، رابطة ي كشاورزيها فعاليت
 يها فعاليتدر  آنها مشاركت ميزان بيشتر بوده، از گويانپاسخ سواد چه هر يعني، ؛)۰۱/۰

 ۳/۸۴دهـد، از مجمـوع   گونه كه جدول زير نشان مـي همان. كاسته شده است كشاورزي
همچنين، از . اندسواد و يا داراي تحصيالت ابتداييدرصد بي ۵/۶۲دار، درصد زنان خانه

درصـد داراي مـدرك ديـپلم و باالترنـد و      ۴/۳درصد زنان شـاغل، تنهـا    ۷/۱۵مجموع 
تر است كه با توجه به تخصصي شـدن  تحصيالت بقية آنها در سطوح راهنمايي و پايين

برخورداري از تحصيالت باال، عملكرد اين افراد در ارتقـاي   بسياري از مشاغل و نياز به
  .تر خواهد بودهاي شغلي و فني خود ضعيفمهارت
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  وضعيت اشتغال زنان برحسب ميزان تحصيالت  -۷جدول 

  وضعيت
  اشتغال زنان

  )درصد(سطح سواد
خواندن بيسواد

ديپلم و  متوسطه راهنمايي ابتدايي ونوشتن
 مجموع  باالتر

  ۷/۱۵ ۴/۳  /۰ ۵/۴ ۴/۳ ۲/۲ ۲/۲  شاغل
  ۳/۸۴ ۵/۳  ۴/۳ ۹/۱۴ ۵/۲۰ ۱۷ ۲۵ خانه دار
  ۱۰۰ ۸/۶  ۴/۳ ۴/۱۹ ۹/۲۳ ۳/۱۹ ۳/۲۷  مجموع

 محاسبات محقق :مأخذ  

 بـراي  تحصـيلي  امكانـات  گسـترش  با توسعه، فرآيند در توان گفت كهسرانجام، مي

و از  شود ميفراهم  روستا اقتصاد در آنها كار نيروي جذب روستايي، امكان اناث جمعيت
 جـوان  نسـل  بـراي  ويـژه كـه بـه   يابدمي كار مطلوبيت جديد اشكال رو، آن دسته ازاين

 .داشته باشد جاذبه كردهتحصيل

  وضعيت تأهل و تعداد فرزندان
 كـه نـرخ   شـود  مـي  باعث خانواده پذيري زنان در ادارة مسئوليت و ازدواج كلي، طوربه

مطلقه در  يا و مجرد مقابل، نرخ مشاركت افراد در يابد؛ كاهش كار بازار در آنها مشاركت
مالي  نياز و نيز خانه از بيرون كار براي كافي برخورداري آنها از فرصت دليلبه بازار كار،

همچنـين، ناگفتـه پيداسـت كـه بـا      . بـاالتر اسـت    خود، زندگي هايهزينه تأمين به آنها
آنها كاسته  اشتغال زنان روستايي، از ميزان هايتمسئولي افزايش و فرزندان تعداد افزايش

البتـه   .دارد روستايي زنان اشتغال با منفي ارتباط فرزندان تعداد رو، ضريبازاين ؛شود مي
در ) مانند دونـا (بايد يادآور شد كه برخورداري و مراقبت از فرزند در برخي از روستاها 

صورت كه اغلب اوقات زنان كودكان را ، بدين گيرد ميي اقتصادي انجام ها فعاليتكنار 
  ).۵۴: ۱۳۸۲صالحين، (برند بندند و با خود به مزرعه ميبه پشت خود مي

درصد زنان متأهل و  ۱/۹۰دهد كه در جامعة مورد مطالعه، هاي تحقيق نشان مييافته
 درصـد  ۵دار و تنها درصد خانه ۸۵اند؛ از ميان زنان متأهل، درصد مجرد و يا مطلقه ۹/۹

 از سـوي آنهـا،   از خـانواده  مسـئوليت  قبول و زنان دهد با ازدواجاند، كه نشان ميشاغل

  .شود ميكار كاسته  بازار در آنها مشاركت ميزان
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  نسبت ميان زنان شاغل و غيرشاغل و تعداد فرزندان خانوار  -۸جدول 

  يافته هاي ميداني و محاسبات محقق: مأخذ   
مطالعـه، مشـخص   شده در زمينة تعداد افراد خانوارهاي مورد هاي انجامطبق بررسي

 ۲/۴درصد بين پنج تا ده نفر، و  ۶/۶۵درصد از خانوارها كمتر از پنج نفر،  ۲/۳۰شد كه 
، شـود  مـي نيز مالحظـه   ۸گونه كه در جدول همان. درصد بيش از ده نفر جمعيت دارند

درصد داراي پـنج تـا هفـت     ۸/۲۰دار داراي سه تا پنج فرزند، درصد از زنان خانه ۳/۳۲
دهـد كـه در   اين موضوع نشان مي. درصد نيز بيش از هفت فرزند دارند ۵/۱۱فرزند، و 

تر است، چـرا كـه زنـان شـاغل     هاي داراي زنان شاغل، بعد خانوار كوچكميان خانواده
بنابراين، افزايش تعداد فرزنـدان  . براي تربيت و رسيدگي به فرزندان وقت كمتري دارند

  .  ي اقتصادي خانواده دانستها فعاليت توان از داليل مشاركت ضعيف زنان دررا مي
  

سنجش همبستگي بين متغير سطح سواد و بعد خانوار با استفاده از آزمون   -۹جدول 
  اسپيرمن

  درصد ۹۹داري سطح معني **   ۱۳۸۷-يافته هاي ميداني و محاسبات محقق: مأخذ  

 تعداد زنان شاغل و
 غير شاغل

  )درصد(تعداد فرزندان
  مجموع  +۷ ۵-۷ ۳-۵ ۱-۳

  ۴/۸۴  ۵/۱۱ ۸/۲۰ ۳/۳۲ ۸/۱۹ )دارخانه(غيرشاغل
  ۵/۱۱  ۰ ۱/۲ ۲/۴ ۲/۵ يك شاغل
  ۱/۲  ۰ ۱ ۰ ۱ دو شاغل

  ۲  ۱ ۰ ۰ ۱ سه شاغل و بيشتر
  ۱۰۰  ۵/۱۲ ۲۴ ۵/۳۶ ۲۷ مجموع

سطح سواد   آزمون اسپيرمن  هامؤلفه
  )فرزندان(افراد خانوار  )زن(

 (**)-/۱۲۸۶ ضريب همبستگي  )زن(سطح سواد 
 /۰۰۴- معني داري

خانوارتعداد افراد
 )فرزندان(

۱ (**)-/۲۸۶ ضريب همبستگي
-/۰۰۴ معني داري
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سنجش همبستگي بين سطح سواد زنان و تعداد فرزندان  ينتايج آزمون اسپيرمن برا
  قـوي  و دارمعنـي  معكـوس،  رابطة فرزندانتعداد  با سواد متغير بين كه دهدمي آنها نشان

 سـواد  چـه سـطح   هـر  يعنـي،  ؛)۰۱/۰ يتر از آلفـا داري کوچکسطح معني(دارد  وجود
  .بيشتر باشد، تعداد فرزندان آنها كمتر است، و برعكس گويان پاسخ

  روابط و تعامالت اجتماعي
اتحـاد و  دهنـدة  ترين مباحث مطرح در حوزه مسـائل اجتمـاعي كـه نشـان    از مهم يكي

از آنجـا كـه   . همبستگي ميان خانوارهاي روستايي است، بحث تعامالت اجتماعي است
پذيرد، ميزان آن اين تعامالت از عوامل گوناگون فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تأثير مي

در برخـي از روسـتاهاي داراي اشـتغال كشـاورزي،     . در جوامع گوناگون متفاوت است
و  كننـد  ميشركت  ها فعاليته و از آن جمله زنان نيز در اين اصوًال بيشتر اعضاي خانواد

يي ماننـد  هـا  فعاليـت امـا در  . گذراننـد رو، بيشتر وقت خود را در كنار يكديگر مياز اين
داري اين نقش بسيار متفاوت است، بدين صورت كه مردان دو تا سـه فصـل از   كمباين

اي خانـه و از آن جملـه تربيـت    سال را در روستا حضور ندارند و مسئوليت تمام كارهـ 
هـا و اتحـاد و انسـجام    فرزندان بر عهدة زنان است، كه البته بر مسائل اجتماعي خانواده

رغـم عـدم   دهد كه عليهاي تحقيق نشان ميبا اين همه، يافته. گذاردآنها بسيار تأثير مي
پذيرفتـه و بـا   خوبي اين مسئله را حضور سرپرستان خانواده در چند ماه از سال، زنان به

ويـژه تربيـت فرزنـدان و    اي كـه سـنگيني كارهـاي خانـه و بـه     گونهاند، بهآن كنار آمده
رو، بـراي انجـام بهتـر ايـن     انـد و از ايـن  رسيدگي به امور درسي آنها را بر عهده گرفته

هر چنـد، در  . وظايف، با يكديگر رابطه و معاشرت بيشتر و نيز همبستگي بيشتري دارند
آيد كـه حتـي بـه از هـم پاشـيدگي بنيـان       ري، مشاجرات و مسائلي پيش ميموارد بسيا
افتد و روابـط  ها اتفاق ميانجامد، اما چنين مواردي بيشتر در درون خانوادهها ميخانواده

در ايـن  . چندان متأثر از اين مسـائل نيسـت  ) اقوام و همسايگان(ها و اتحاد بين خانواده
بـه عنـوان يـك    (داري و ارتباط بين فعاليت كمباين رابطه براي سنجش ميزان همبستگي

ارتباط با همسـايگان، داشـتن رفـت و آمـد بـا      (هاي اجتماعي و شاخص) متغير مستقل
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همسايگان، عكس العمل كمك مالي به فاميل و غير فاميـل، رسـيدگي بـه امـور درسـي      
در ايـن   )فرزندان، شركت در انجمن اوليا و مربيان و رسيدگي به امور خـاص فرزنـدان  

را  ۱Hبراي بررسي اين مورد فرضـيه  . روستاها از آزمون كاي اسكوئر استفاده شده است
  :دهيمبراين مبنا قرار مي

) توسـعه (اجتمـاعي   يهـا و شـاخص  يداررسـد بـين گسـترش کمبـاين    به نظر مي
  .وجود دارد رابطهمورد نظر  يدرروستاها

  
و متغيرهاي شاخص اجتماعي طبق  داريميزان همبستگي بين فعاليت كمباين -۱۰جدول 

  آزمون كاي اسكوئر

  محاسبات محقق:  ذمأخ

دهـد كـه ميـان گسـترش فعاليـت      نتايج حاصل از آمـاره كـاي اسـكوئر نشـان مـي     
اي كـامًال  اجتمـاعي تحقيـق رابطـه   داري و تمام متغيرهاي مربـوط بـه شـاخص     كمباين
و  ۰۱/۰، کمتـر از  يداريدار وجود دارد و با توجه بـه نتـايج حاصـله، سـطح معنـ      معني

بنـابراين،  . کمتـر اسـت  ) =۱α(%اسـتاندارد   يدارينزديک به صفر بوده و از سطح معنـ 
تـوان گفـت کـه بـين     ينهايتـًا مـ  . شود ميدرصد  تأييد  ۹۹فرض يك در سطح اطمينان 

داري و اثـرات اجتمـاعي توسـعه در روسـتاهاي مـورد مطالعـه رابطـه        كمباين گسترش
  .داري وجود دارد معني

 داريسطح معني    درجه آزادي  مقدار  متغير

  /۰۰۰  ۱ ۴۲۶/۷۸ ارتباط با همسايگان
  /۰۰۰  ۳ ۰۴۰/۱۴۷ داشتن رفت و آمد با همسايگان طي سه ماه

  /۰۰۰  ۲ ۶۹۴/۴۵ واكنش كمك مالي به غيرفاميل
  /۰۰۰.  ۲ ۶۰۶/۴۶ واكنش كمك مالي به فاميل

  /۰۴۸  ۳ ۷۴۱/۱۲ رسيدگي به امور درسي فرزندان
  /۰۰۰  ۳ ۰۴۰/۱۳۷ شركت در انجمن اوليا و مربيان
  /۰۲۲  ۲ ۴۵۸/۱ رسيدگي به امور خاص فرزندان
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  گيرينتيجه
 فرهنگـي،  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  ميـان متغيرهـاي   از كه دهدنشان مي پژوهش هاييافته

 وضـعيت  سواد، ميـزان درآمـد،   ، سطح)داريكمباين(وضعيت خاص اشتغال روستاييان 
 يهـا  فعاليـت  در زنـان  كـاهش مشـاركت   بـر  اثرگـذار  عوامـل  فرزندان ازتأهل و تعداد 

  :است زير شرح به مطالعه اين در آمده دست به نتايج ترينمهم. اندبوده اقتصادي
عامل اصلي كاهش اشتغال زنان در روستاهاي مورد مطالعه ويژگي خـاص فعاليـت    -۱

داري است كه شاغالن اين بخش به ناچار چند ماه از سال در روستا حضـور  كمباين
ندارند و همين امر، خود مسئوليت زنان در اداره امور منزل و فرزنـدان را دوچنـدان   

  ؛كند مي
 تعداد افزايش بين تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطة معكوس وجود دارد؛ يعني، با -۲

 روستايي كـاهش  زنان زنان را در پي دارد، اشتغال ايهمسئوليت افزايش كه فرزندان

 روستايي پيـدا  زنان اشتغال با منفي ارتباط فرزندان تعداد ضريب رو،اين از و يابدمي

  ؛)۱۷۲: ۱۳۸۵پاسبان،( اين نتيجه موافق با نتايج پژوهش پاسبان است .كند مي
 از ميـزان  خـانواده  هـاي مسـئوليت  پـذيرش  و روسـتايي  زنان ازدواج طور كلي،به   -۳

  كاهد؛مي كار در بازار روستايي زنان مشاركت
و  اسـت  ضـعيف  بسيار كار بازار در زنان در تمام روستاهاي مورد مطالعه، مشاركت -۴ 

 )و مجدد(فعال  حضور براي اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، هاي هنوز زمينه
  .نشده است فراهم جامعه در زنان

هـاي  لحاظ اغلب شـاخص داري بهكه هر چند، فعاليت كمباين اين نكته اهميت دارد
همـراه  ) بهبود وضـعيت روسـتا  (اقتصادي، فرهنگي، كالبدي، و زيربنايي با اثرات مثبت 

بوده است، اما ويژگي فصلي و دوري از خانواده و نيز سختي خود اين فعاليت موجبات 
اي كه در گونهآورد، بهرا فراهم ميهاي آنها داران و خانوادهنارضايتي بسياري از كمباين

ويژه در بعد اجتماعي، مسائل و مشكالت بسياري را براي برخـي از  اي از  موارد، بهپاره
داري توان گفت كه هـر چنـد، كمبـاين   رو، مياز اين. وجود آورده استاين خانوارها به
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رآمـد اسـت، امـا    براي روستاييان از نظـر اقتصـادي و توليـد درآمـد فعـاليتي نسـبتًا پرد      
مندي از منافع آن مشروط به پـذيرش بسـياري از مشـكالت و مسـائل در درون و      بهره

از سوي ديگر، اگرچـه  . هاي آنهاستبيرون روستا چه براي شاغالن و چه براي خانواده
رود، كـه  شـمار مـي  ورود فناوري ماشيني به روستاها از ابعاد مهم توسعه و نوسازي بـه 

ي روستايي بدان توجه داشـت، امـا همـين    ريز برنامهاخصي مهم در توان در قالب ش مي
 زنـان  و عرصة توليد كـاهش يابـد   در زنان فعال نقش شده است كه موضوع نيز موجب

 شـوند، رونـدي كـه  بـا     كننده مبـدل مصرف دارخانه زنان به سابق كنندة توليد روستايي

 قشري عظيم و فعـال را  عمل،در  همراه است و روستا اقتصاد عرصة در منفي پيامدهايي

 اشـتغال  فقـدان  بنابراين، در شرايط كنوني، بـا توجـه بـه   . كند مي حذف توليد از فرآيند

 تحـرك و  قـدرت  بـودن  پـايين  و روسـتايي  زنـان  جديـد  توانمنـدي  و دانش با متناسب

 جمعيـت  از قشـر  ايـن  بـراي  را روشـني  اندازچشم هيچ مردان، به آنها نسبت جايي جابه

 و هـا توانمنـدي  بـا  متناسـب  اشـتغال  ايجاد راستا، اين شد؛ در متصور تواننمي روستايي
  . است فراوان اهميت حائز به آنها گوييپاسخ و زنان روز نيازهاي

  پيشنهادها
آگاهي دادن و آموزش بيشتر مديريت مشاركتي به شوهران و فرزندان اين خانوارهـا   -۱

خانـه و تربيـت فرزنـدان  از دوش زنـان     به منظور كاستن از بار سنگين اداره امـور  
 روستا؛

دار با هدف تأمين آتيه آنان در دوران از كار افتادگي، كهولت و بيمه كردن زنان خانه -۲
  ؛)همسر  طالق يا فوت(سرپرستي بي

هاي افزايش تجربه شغلي زنان همراه با مردان با ترويج و آموزش استفاده از فناوري -۳
  كشاورزي، براي به حداكثر رساندن رشد اقتصادي روستا؛جديد مربوط به 
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هاي آموزشي به منظـور  افزودن مشاركت زنان در اشتغال و دسترسي آنان به فرصت -۴
هاي گيريتقويت حس استقالل با توجه به تأثير آن در افزايش نقش زنان در تصميم

  خانوادگي؛
اشــتغال زنــان بــا  يبــرا وغيــره ي، آموزشــي، خــدماتيتوليــد يهــا يايجــاد تعــاون -۵

  دولتي؛ و  هاي مردمي گذاري سرمايه
هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي آزاد سازي از بين بردن ساير محدوديت -۶

  .فعاليت هاي هرچه بيشتر زنان

  ها يادداشت
مهنـدس  ؛ مسـئول اتحاديـه   ،مهنـدس سـيد محمـد جعفـري    : شـامل  مصاحبه بـا اعضـاي اتحاديـه    -1

 الياس نوشاد ؛داران ايراناز اولين كمباين ،علي اورنگ ؛مدير دفتر مكانيزاسيون ،محمدحسين طلعتي
 و ۱۳۸۶اسـفند  در تاريخ اتحاديه كاركنانخانم طهماسبي از و  ؛اتحاديه ايعضا ،محمود عبداللهي و

 .۱۳۸۷فروردين
  .۱۳۸۷هاي انجام شده با اهالي روستاهاي مورد مطالعه،مصاحبه  -2
  .شودمراجعه  ۱به يادداشت  -3

  منابع 
: تهـران . مباني مکانيزاسيون کشـاورزي ، )۱۳۸۷(الماسي،مرتضي؛ كياني، شهرام و لويمي، نعيم 

  .انتشارات جنگل جاودانه 
. »ايـران  در كشـاورزي  مكانيزاسـيون  وضـعيت « ،)۱۳۸۵(امجدي، افشين؛ چيذري، اميرحسـين  

  . ۵۵ شماره ،۱۴سال ،توسعه و اقتصاد كشاورزي
ايـران   روسـتايي  زنـان  اشـتغال  بـر  مؤثر اجتماعي و اقتصادي عوامل« ،)۱۳۸۵(پاسبان، فاطمه 

  .۵۳ شماره ،۱۴ سال ،و توسعه  اقتصاد كشاورزي). ۱۳۸۳ تا ۱۳۴۷(
مؤسسـه  : تهـران . ترجمـه ناهيـد سـاريخاني   . نقش زنان در توسـعه ، )۱۳۷۶(جزايري، ادريس 
  .ريزي و اقتصاد كشاورزي هاي برنامهپژوهش

جايگاه و نقش اشتغال زنـان در فرآينـد توسـعه روسـتايي، مطالعـه      ، )۱۳۷۵(خاني، فضيله 
  نامـه دكتـرا، دانشـگاه تربيـت مـدرس، دانشـكده ادبيـات و        پايان. موردي استان گيالن
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