
  
  

  
 
  
  

  بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار
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  2محمد قربانیدکتر 
  

  چکیده
 کسی پوشیده بر اطالعات و ارتباطات شگستر به توجه با کنونی عصر در اشتغال اهمیت

از اهمیت ویژه اي میزان مشارکت زنان در فعالیت هاي اقتصادي بویژه در جوامع شهري  .نیست
 این روند فرصت ها و چالش هایی را براي زنان و اقتصاد کشورهاي متبوعشان ،برخوردار است
هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازارکار شهر مشهد . ایجاد می کند
دید و با  نفر از زنان توزیع گر200بدین منظور پرسش نامه هایی تهیه و در بین . می باشد

هاي جمع آوري شده  داده.  پرسش نامه انتخاب گردید100نمونه  حجم تعیین استفاده از فرمول
پس از تجزیه و تحلیل  .با استفاده از روش رگرسیونی الجیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 ها، مشخص گردید که، وضعیت اقتصادي خانوار، تحصیالت، تعداد افراد تحت تکفل، تأهل داده
شهر  گذار بر میزان مشارکت زنان مورد مطالعه در بازارکارثیرو استقالل مالی جزء عوامل تأ

  .مشهد می باشند
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 مقدمه
هاي اقتصادي در چند دهه گذشته و بویژه در جوامع شهري  اشتغال زنان در فعالیت
در این میان مسایلی مطرح شده . ت ویژه اي برخوردار استبسیاري از کشورها از اهمی

میزان مشارکت زنان در . که به دلیل اهمیت، هدف پژوهش هاي متعددي قرار گرفته اند
نیروي کار در سراسر جهان در حال افزایش است، این روند فرصت ها و چالش هایی را 

  .)1،2007کوارتپین(براي زنان و اقتصاد کشورهاي متبوعشان ایجاد می کند 
  که در کشورهاي پیشرفته زنان سهم خویش را از اشتغال و مشاغل  در حالی

اي در سطح وسیعی افزایش داده اند، در کشورهاي در حال توسعه نقش زنان در  حرفه
البته در  .شود هاي غیر رسمی بیشتر مشاهده می داري و فعالیت بخش کشاورزي، خانه

     توان شاهد افزایش میزان مشارکت زنان در  میبرخی کشورهاي در حال توسعه 
توان به  ثر بر این روند میؤاز جمله عوامل م .هاي خدمات و صنعت نیز بود بخش

 و صنایع صادراتی و خدماتی اشاره کرد تغییر در احتیاجات روزمره تحصیالت بهتر،
         مشاهدات حاکی از ارتباط قابل مالحظه میان جهانی شدن،. )2،2002مقدم(

بازار جهانی  ثیرگذار برأپذیري و افزایش نقش زنان به عنوان یک عامل اساسی ت انعطاف
  . )3،1999استندینگ( کار در سراسر دنیا است

همگام با دسترسی بیشتر زنان به سازمانهاي  در اغلب شهرهاي بزرگ ایران نیز،
  . آموزشی، گرایش آنان به اشتغال چشمگیر بوده است

نوان بخش قابل توجهی از جمعیت هر کشور به حساب می آیند و نقشی زنان به ع
بسزا در توسعه همه جانبه امور ایفا می کنند، آنها همواره از توزیع ناعادالنه فرصت ها و 

      مقدار مشارکت مردان را . باالخص در کشورهاي جهان سوم، رنج می برند منابع،
جغرافیایی و بعضا سیاسی دانست، اما حد هاي اقتصادي و  توان تابعی از شاخص می

  . مشارکت زنان متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی و تاحدي چارچوب هاي قانونی است
شواهد موجود نشان می دهد که تبعیض جنسیتی در اشتغال و دستمزد همچنان 

براساس معیارهاي فرهنگی در ایران مردان نان آور خانواده هستند و . گسترده است
تنها در . اري از مشاغل در انحصار مردان است، بویژه در وضع بحران اقتصاديبسی

مشاغلی مانند پرستاري و آموزشی که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها 
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، دو بخش عمومی و خصوصی دستمزدها نسبتا پایین است، احتمال استخدام زنان در هر
  . بیشتر استاز مردان

 بیانگر آن است که میزان کلی مشارکت از 1375یران در سال آخرین سرشماري ا
مرکز آمار (  کاهش یافته است1375 درصد در سال 3/35 به 1355 درصد در سال 5/42

 درصد نشان 3/37 نرخ مشارکت را 1381نتایج بررسی ها در اردیبهشت ). 1375 ایران،
دلیل ). 1381،آمار ایرانمرکز ( می دهد که بیانگر افزایش مختصري در این مقدار است

عمده پایین بودن میزان مشارکت زنان و مردان در سالهاي اخیر را می توان در تحوالت 

  . شده است1370ظهور گسترده نیروي کار جوان در دهه 
هاي  که زنان نیز پا به پاي مردان در عرصهگردد  با این حال امروزه مشاهده می

توان عمده ترین  بطورکلی می. باشند مختلف سیاسی و اجتماعی در حال فعالیت می
متغیرهاي اثرگذار برمشارکت زنان را افزایش سطح تحصیالت، وضعیت اقتصادي، سن 

  .نام برد.. .و
وضعیت  ادي،، وضعیت اقتصاز عوامل مؤثر بر مشارکت نیروي کار زنان تحصیالت

افزایش یابد امکان  هر چه سطح تحصیالت زنان. می باشد و تعداد فرزندان تأهل،
بنابراین رابطه مثبتی بین  .دستیابی آنها به مشاغل صنعتی و خدماتی افزایش می یابد
    ).1994سلطانا و همکاران،( تحصیالت و نرخ مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد

گرایش به فعالیت و نرخ  ن است که با افزایش سطح دانش زنان،ها حاکی از آ یافته
  .)2007، 1پینکوارت (مشارکت اقتصادي و اجتماعی آنان افزایش می یابد

 مورد  و همکاران اثر بدهی خانوار بر عرضه نیروي کار توسط همسران زن را2بلکار
ار، نشان دادند که آنها در آزمون اثر بدهکاري بر مشارکت نیروي ک. مطالعه قرار دادند

همچنین وضعیت اقتصادي بد . بدهکاري شانس مشارکت نیروي کار را افزایش می دهد
 هاي مادرانی که فرزندان کوچک دارند، اثر بیشتري بر عرضه نیروي کار دارد و بدهی

  ).2007بلکار و همکاران،(
یت در بررسی مشارکت زنان در پاکستان نشان دادند که وضع  و همکاران3زارین

ثیر مثبت أهل در میزان مشارکت زنان تأتحصیالت و وضعیت ت مالی خانوار، سن زنان،
                                                           

1- Pinquart 
2- Belkar  
3- Zarin 

ناگهانی جمعیت شناختی دانست که منجر به انفجار بی سابقه جمعیت در دهه 1360 و 

www.sid.ir


 1391  پاییز –17 شماره – زن و مطالعات خانواده

 

150

توانند  هاي بازنشستگی می مزایا و میزان مستمري). 1390عمادزاده، و غفاري( دارد
  .تصمیمات عرضه نیروي کار مشمول بازنشستگی را تحت تاثیر قرار دهند

مشارکت میزان  اده باعث می شود کهلیت خانووؤو قبول مس کلی ازدواج زنان بطور
 در مقابل افراد مجرد به دلیل داشتن فرصت کافی براي .بدآنها در بازار کار کاهش یا

 هاي زندگی خود، نرخ مشارکت باالتري در بازار کار دارند مین هزینهأفعالیت در بیرون و ت
 .)1390غفاري و عمادزاده،(

شخص گردید که تعداد فرزندان بر در مطالعات مختلفی که صورت گرفته است، م
باروري میزان افزایش تعداد فرزندان و . ثیرگذار استأتصمیمات زنان براي عرضه کار ت

باعث افزایش فعالیت زنان در منزل شده و در نتیجه منجر به کاهش فعالیت آنان در 
  .خارج از منزل می شود

 در اجتماع، ضرورت با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت و حضور گسترده زنان
 میزان هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر. انجام این تحقیق مشخص می گردد

 در این پژوهش تالش شده به این سؤال پاسخ. مشهد می باشد مشارکت زنان در شهر
بر میزان مشارکت زنان در بازار ... داده شود که آیا میزان تحصیالت، وضعیت اقتصادي و

  اشند یا خیر؟کار مؤثر می ب
مشارکت نیروي کار مردان و  زنان مسن را در میزان ) 2000 (1کالرك و آنکر

نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که نرخ مشارکت . سطح بین المللی بررسی کرده اند
افزایش درآمد . نیروي کار مردان و زنان با تغییر روند توسعه اقتصادي افزایش می یابد

مین أهمچنین با گسترش طرح هاي ت.رکت افراد منجر می شودسرانه به کاهش نرخ مشا
  .اجتماعی، مشارکت این گروه سنی کاهش می یابد

با کمک داده هاي سري زمانی و روش حداقل ) 1383(صادقی و عمادزاده      
مربعات معمولی تحصیالت زنان در ایران را به عنوان مهمترین عامل در میزان اشتغال 

 بیان می کنند و نشان می دهند که تحصیالت عالی در زنان، شانس زنان در بازار کار
  .یافتن شغل در بازار کار را براي آنها باال می برد

در پژوهشی پیمایشی یکی از انجمن هاي زنان را به عنوان جامعه ) 2006 (2هیل
تمام (آماري بررسی کرده و متغیرهایی مانند گروه سنی، وضعیت استخدام، نوع استخدام 
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هل و صنایعی که این زنان را به تفکیک أ، تحصیالت، اعضاي خانوار، ت)وقت یا پاره وقت
نتایج . ثر دانسته استؤمشارکت زنان در بازار کار ممیزان سنی به خدمت گرفته اند، بر 

این پژوهش نشان داد میزان کار پاره وقت زنان با افزایش سن بیشتر می شود و آنها 
 .انعطاف پذیرتر هستندبیشتر به دنبال مشاغل 

به بررسی مشارکت نیروي کار زنان و عوامل ) 2009 (1ریچارد اي برت و همکاران
نتایج مطالعه آنها نشان . تعیین کننده آن در مناطق شهري و روستایی چین پرداخته اند

، بیشتر از سایر عوامل، نسبت )یعنی آموزش( داد که در مناطق شهري عوامل بازار
که در مناطق روستایی عوامل   کار زنان راتعیین می کند، در حالیمشارکت نیروي

 .اجتماعی و جمعیت شناختی نقش مهمتري در تبیین مشارکت نیروي کار زنان دارد
 تقاضاي نیروي انسانی ثیر آموزش عالی عرضه وأبه بررسی ت) 1375(سهرابی 

باید متناسب با نتایج نشان داد که رشد سریع آموزش عالی  .متخصص ایران پرداخت
  . و تقاضاي نیروي کار را پر کندنیازهاي جامعه باشد تا بتواند مشکل شکاف بین عرضه
  :با توجه به مطالب فوق فرضیات این تحقیق عبارتند از

 .ثر می باشدؤهل زنان در میزان مشارکت آنان در بازار کار مأوضعیت ت .1
 .ر تاثیرگذار استسطح تحصیالت زنان در میزان مشارکت آنان در بازار کا .2
  . نقش بسزایی در مشارکت زنان در بازارکار داردخانواروضعیت اقتصادي  .3

 
  ابزار و روش

جمع آوري داده ها به روش پیمایشی و با . تحلیلی است-روش پژوهش توصیفی
  در شهر مشهدساکنجامعه آماري پژوهش شامل زنان . تکمیل پرسش نامه انجام شد

 ، که از این بینمنطقه توزیع گردیداین نامه در بین زنان  پرسش 200تعداد . می باشد
  سپس مدل رگرسیون احتمالی الجیت براي بررسی نحوه. نفر آنان شاغل بودند127
 منظور به .ثیر هرکدام از عوامل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته به کار گرفته شدأت

 فرمول از استفاده با جامعه، کل به نتایج قابلیت تعمیم و داده ها بررسی در دقت افزایش
 . تعیین گردید نمونه حجم عنوان مطالعه به این در  پرسش نامه100نمونه،  حجم تعیین
 نظران و کارشناسان متخصص در این صاحب از تن چند را نامه پرسش نهایی ویرایش

-نامه، که نقش مهمی در فرایند علمی پرسش روایی بنابراین نمودند، زمینه تأیید
                                                           

1- Richard Ebert 
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، )نامه پرسش(ها  آوري داده هاي فنی ابزار جمع ویژگی از یکی .شود می هشی دارد، تأییدپژو
وکار دارد که ابزار جمع آوري داده ها در  مفهوم ذکر شده با این امر سر. پایایی است

 .شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می آورد
ه کار برده می شود که از آن براي محاسبه ضریب پایایی، شیوه هاي مختلفی ب

دو ( ، روش تنصیف)همتا(، روش موازي)روش بازآزمایی( اجراي دوباره: جمله می توان به
به ) آلفا کرونباخ(و روش) نیمه کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته

 بیانگر باشد نزدیکتر% 100 به چه هر) α(که مقدار .  اشاره نمودspssکمک نرم افزار 
 آزمون از نامه در این پژوهش پرسش پایایی تعیین جهت. است نامه پرسش بیشتر قابلیت
       پایایی دهنده نشان که گردیدبرآورد  0,81آن  ضریب و شد استفاده کرونباخ آلفا

  .نامه است پرسش
 طریق از بر مشارکت زنان در بازار کار، مؤثر عوامل بررسی مقاله این هدف

   مطالعه این در وابسته متغیر اینکه به توجه با لذا. است ادسنجیاقتص الگوي مناسب
 الگو عنوان به )Logit( الجیت الگوي باشد، یک و صفر مقادیر در قالب تواند می

   .دش گرفته کار به اقتصادسنجی
 مدل تخمین از قبل .استفاده شد 1افزار شازام الجیت از نرم مدل تخمین براي
 ناهمسانی واریانس متغیرها، همخطی اولیه، تخمینهاي از بعد همچنین و الجیت
 در موارد مذکور زمینه در مشکلی و گرفت قرار مدنظر مدل تصریح و اخالل جمالت
  .نداشت وجود نهایی مدل مورد

 ، یک تحلیل چند متغیري است که تمامی عوامل پیشلجستیک رگرسیون تکنیک
 در رگرسیون. دهد مورد توجه قرار میله را بطور همزمان أبینی کننده موجود از یک مس

  به احتمال عدمPiنسبت احتمال وقوع حادثه (  از مفهومی به نام نسبت برتريلجستیک
      استفاده شده و لگاریتم این نسبت براساس رابطه زیر محاسبه ) Pi-1وقوع حادثه 

  ).1390 ،شریفی(این مدل به مدل الجیت معروف است. می شود
  

  1فرمول

  

                                                           
1 -SHAZAM 
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 نهایت مثبت و بی نهایت  باعث می شود متغیر وابسته هر ارزشی بین بیLn وجود
 . عددي بین صفر و یک نخواهد بود yمنفی به خود نگیرد، اما الزاما میزان برآورد شده

  :متغیر وابسته در مدل الجیت یک متغیر مجازي است که به شکل زیر تعریف می شود
  

  

  
  

  :را می توان به شکل زیر تبدیل نمود) شکل سیگموئیدي (لجستیک شکل sتابع توزیع 
  

 2فرمول

  
  

کند، بدین ترتیب این منحنی   پیروي میلجستیک از منحنی لجستیکمدل 

ده، دو مقدار صفر و یک براساس اینکه پدیده موردنظر اتفاق افتاده یا اتفاق نیافتا
 در این است که براي تعیین مقادیر لجستیکبرتري رگرسیون . اختصاص داده می شود

بدین ترتیب از این متغیر . صفرو یک تنها اطالع از وقوع پدیده موردنظر کافی است
  ).1388 ،جلیلی(وابسته می توان به منظور وقوع یا عدم وقوع پدیده موردنظر استفاده کرد

 ویژگیهاي و و شرایط اجتماعی - فردي مشخصات به مربوط متغیرهاي لگوا این

  
 3فرمول

  
  

  بازارکار عدم مشارکت زنان در
  

 بازارکار مشارکت زنان در

مالی را به عنوان متغیرهاي توضیحی مؤثر بر مشارکت زنان در بازارکار در نظر        
می گیرد، به گونه اي که فرم تبعی آن را می توان به شکل زیر بیان نمود(جلیلی، 1388):  

براساس داده هاي واقعی برازش می شود. به داده هاي واقعی مربوط به متغیر وابسته، 
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 بر مؤثرام iتوضیحی  متغیر xiبازار کار و  ن درمشارکت زنا yiآن  در که
  :از مطالعه عبارتند این در توضیحی متغیرهاي. است بازارکار مشارکت زنان در

 نظر در 1 زنان متأهل براي و 0 زنان مجرد براي مجازي تاهل متغیر: )1X (تاهل
  .است شده گرفته

  دهد  مینشان زنان را سن میزان که است اي پیوسته متغیر: )X2(سن 
تعداد افراد تحت  نشان دهنده که است اي پیوسته  متغیر):X3(تعداد افراد تحت تکفل 

  .باشد می تکفل
      نشان میزان دارایی خانوار را به ریال که است اي پیوسته  متغیر):X4(دارایی خانوار 

  .دهد می 
ماهانه هزینه که میانگین  است اي پیوسته متغیر): X5(میانگین ماهانه هزینه زندگی 

  .زندگی را به ریال نشان می دهد
 و عدم اشتغال 1اشتغال همسر عدد  که براي  است متغیر مجازي: )6X(اشتغال همسر 
  .است شده گرفته نظر  در0همسر عدد

  عالقمندي براي داشتن استقالل مالی  که است مجازي متغیر ):7X (مالیاستقالل 
          گرفته نظر در 0استقالل مالی عدد ندي براي داشتن ه معالق  و عدم1 عدد

  .شود می 
 که یزنان و 1 که داراي مدرك باالي دیپلم هستند عدد یزنان: )8X(سطح تحصیالت 

 . در نظر گرفته شده است 0 داراي مدرك زیر دیپلم هستند عدد
 

  :یافته ها 
له اهداف کلیدي این پژوهش، شناسایی و بررسی تأثیر متغیرهاي مختلف از جم

تحصیالت، تخصص، ویژگی هاي فردي و شغلی  ویژگی هاي اجتماعی، کیفیت زندگی،
  . زنان بر میزان مشارکت آنها در بازار کار می باشد
  .  ارائه شده است)1(نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت در جدول
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 تخمین مدل رگرسیون الجیت. 1جدول
  اثرنهایی  انحراف معیار  ضریب  متغیر

  0/67  2/41  3/61  عرض از مبدا
  0/39-  0/88  *2/10-  تاهل
  0/04-  0/262 0/25-  سن

  0/14  0/40  *0/78  تعداد افراد تحت تکفل
  0/02-  0/25  0/14-  دارایی خانوار

  0/53  1/35  *2/85  میانگین ماهانه هزینه زندگی
  0/24  1/19  1/32  اشتغال همسر
  0/28  0/62  *1/51  استقالل مالی
  0/43  1/02  *2/33  سطح تحصیالت

 
MCFADDEN R-SQUARE: 0.624 

CHOW R-SQUARE:0.712 
GOODNESS OF FIT: 0.85 

 %10 سطح در داري معنی:  * محقق  محاسبات :مأخذ
 

چو و معیار  R2  مک فادن،R2،می شود مالحظه )1( جدول در که گونه همان
 شاخصهاي تمام نتایج  است که0.85، 0.71، 0.62برازش مدل به ترتیب برابر با خوبی 

 .متغیرهاست رفتار توضیح در مدل بودن مناسب از مذکور حاکی
 تعداد افراد تحت تکفل، هل،أت متغیرهاي به مربوط ضرایب تنها داد نشان نتایج

  .هستند داراتحصیالت معن استقالل مالی و میانگین ماهانه هزینه زندگی،
بر میزان مشارکت داري اهل اثر منفی و معننشان می دهد که تأ )1( جدولنتایج 

که نشان دهنده احتمال  شده است -0,39 نهایی آن برابر زنان در بازارکار دارد و اثر
در بازار کار،  ،کت زنان متاهل نسبت به زنان مجرد درصدي در میزان مشار39کاهش 
  .می باشد

میزان مشارکت زنان در بازار  بر داريامعن و مثبت اثر نیز تعداد افراد تحت تکفل
نتایج این تحقیق نشان داد که به ازاي افزایش هر یک نفر از افراد . است داشته کار

  . افزایش می یابد% 14تحت تکفل، احتمال مشارکت زنان 
هاي مورد بررسی میانگین ماهانه هزینه زندگی می باشد که این از دیگر متغیر

ین متغیر داراي اثر ا. داشته است میزان مشارکت زنان بر معنی داري و اثرمثبت متغیر نیز
می باشد که نشان دهنده این است که به ازاي  0.53نهایی نسبتاً باالیی یعنی حدود 

میلیون ریال در میزان هزینه زندگی، احتمال مشارکت زنان در بازار کار یک افزایش هر 
  . افزایش می یابد53%
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 و بتیکی دیگر از متغیرهاي مورد بررسی می باشد که اثر مث استقالل مالی
 که  شده است0.28است و اثر نهایی آن برابر  داشته میزان مشارکت زنان بر مؤثري

 منديه  درصدي در میزان مشارکت زنانی است که عالق28نشان دهنده احتمال افزایش 
زیادي براي استقالل مالی داشتند نسبت به زنانی که انگیزه کافی براي مستقل شدن 

  .نداشتند، می باشد
نیز اثر مثبت و معنی داري در میزان مشارکت زنان ح تحصیالت زنان نهایتاً سط

دیپلم،  است که داراي تحصیالت زیرمیزان مشارکت زنان تحصیل کرده، نسبت به زنانی
  .می باشند

  بحث و نتیجه گیري
نان در فعالیت هاي خارج از خانه و ایفاي نقش هاي اجتماعی و افزایش مشارکت ز

اقتصادي همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف و استراتژي هاي دستیابی به توسعه 
  .)1381کتابی و قاسمی،(پایدار در یک جامعه می باشد

همانطور که از یافته هاي تحقیق مشخص گردیده است،عوامل متعددي از جمله 
 و تخصص افراد، وضعیت تأهل،وضعیت اقتصادي خانوار و موقعیت اجتماعی تحصیالت

مطالعه انجام شده بر روي عوامل مؤثر بر . بر میزان مشارکت زنان در بازار کار مؤثرند
مشارکت زنان در شهر مشهد نشان داد که وضعیت اقتصادي خانوار نقش بسزایی در 

االرفتن هزینه هاي زندگی، نیاز به اینکه زنان با ب. میزان مشارکت زنان در بازار کار دارد
     نیز پا به پاي مردان براي تأمین نیازهاي خود و خانواده خود  تالش کنند احساس 

بدین منظور نیاز به یافتن شغل و کسب درامد به عنوان هدف عمده و اساسی . می شود
میلیون یک فزایش هر به ازاي ایافته هاي این تحقیق نشان داد که .زنان مطرح می شود

 افزایش می یابد %53ریال در میزان هزینه زندگی، احتمال مشارکت زنان در بازار کار 
ثیرگذار أکه نشان دهنده این موضوع است که وضعیت اقتصادي خانوار مهمترین عامل ت

  .بر میزان مشارکت زنان در بازار کار می باشد
ان و پدید آمدن امنیت شغلی براي امروزه با تغییر نگرش جامعه نسبت به کار زن

آنها و با توجه به افزایش سطح تحصیالت و درصد دانش آموختگان زن، بویژه در مقطع 
نتیجه . آموزش عالی انتظار می رود میزان مشارکت و عرضه نیروي کار زنان افزایش یابد

نشان می دهد. اثر نهایی این متغیر برابر 0.43 و نشان دهنده احتمال افزایش 43% در 
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 هرچه سطح تحصیالت زنان در جامعه پژوهش حاضر نیز نشان داد که مطابق انتظار
  .می یابد افزایش یابد، میزان مشارکت آنها در بازار کار نیز افزایش

این تحقیق نشان داد که افزایش تعداد افراد تحت تکفل و به  نتایج مطالعات ما در
تبع آن افزایش میزان هزینه هاي زندگی می تواند در میزان مشارکت زنان در بازار کار 

ش هر یک نفر از افراد تحت تکفل، احتمال به ازاي افزایبدین صورت که . مؤثر باشد
  . افزایش می یابد%14مشارکت زنان 

فعالیت کاري از نظر سالمت روانی شخص،فعالیت مهمی به حساب می آید و کار 
 .وسیله اي است که براي فرد استقالل می آورد و رشد عزت نفس او را مساعد می کند

ینه نشان می دهد، زنان شاغل در به گونه اي که پژوهش هاي انجام شده در این زم
مقایسه با زنان خانه دار استقالل مالی و فکري بیشتري دارند و به طور معنا داري خود را 

مطالعه حاضر ). 1378خسروي،(موفق تر، مستقل تر و سخت کوش تر احساس می کنند
ار در نشان داد که انگیزه براي داشتن استقالل مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذ

  .میزان مشارکت زنان در بازارکار می باشد
اصلی ترین ارکان خانواده، داراي نقش اساسی در جهت تداوم  زن به عنوان یکی از

اول آنکه . داراي مسوؤلیت هاي زیادي است ،زن در محیط خانه. رار آن می باشدو استم
ترین نحو ایفا بنابراین باید نقش همسري را به به زن در نقش همسر قرار می گیرد،

. وظیفه یک مادر تربیت صحیح فرزندان است.دوم، زن داراي نقش مادري است .نماید
بنابراین با توجه به ضرورت و اهمیت حضور زن در کانون خانواده می توان این طور 

 .تواند تاحدي منجر به کاهش حضور زنان در بازار کار شود استنباط کرد که تأهل می
ان داد که رابطه منفی و معناداري بین تأهل زنان و میزان مشارکت نتایج این تحقیق نش

  .آنان در بازار کار وجود دارد
مسأله اشتغال زنان پدیده اي است که جامعه ما نیز با آن مواجه شده است و هر 

کار زنان . روز بر تعداد زنانی که تمایل به اشتغال در بیرون از منزل دارند افزوده می شود
  .مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهدجنبه هاي 

ثر بر میزان ؤبا توجه به این که در این پژوهش تنها به بررسی برخی از عوامل م
مشارکت زنان پرداخته شده است و از آنجایی که این زنان براي انجام کار خود با موانع 

ع تر و مناسبتر عالوه فراوانی روبرو هستند در نتیجه پیشنهاد می شود براي ارزیابی جام
  .دنبر بررسی این موارد، عوامل دیگر نیز مورد توجه و تحقیق قرار گیر
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