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هاي موثر بر اشتغال زنان روستایی شهرستان شیروان چرداول با استفاده از مدل بررسی سازه
 رگرسیون لوجستیک

2، فاطمه جمشیدي1محمد کریم معتمد  

 

  :چکیده

-از استان ایالم میهاي موثر بر اشتغال زنان روستایی شهرستان شیروان چرداول بررسی سازههدف تحقیق حاضر، 

دهند این پژوهش را زنان شاغل و غیر شاغل روستایی شهرستان شیروان چرداول تشکیل می جامعه آماري. باشد
(N=27439) گیري تصادفی حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده  و با استفاده از روش نمونه

ابزار . نتخاب گردیدنفر غیر شاغل ا 143نفر شاغل و  240که از این تعداد . نفر انتخاب شد 380ساده به تعداد 
روایی و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه آلفاي . گردآوري اطالعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بود

ها از آماري توصیفی به صورت میانگین، به منظور تجزیه و تحلیل داده. مورد تأیید قرار گرفت) 76/0(کرونباخ 
نتایج نشان . اطی با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده گردیددرصد، درصد تجمعی و فراوانی و آمار استنب

هاي تحصیالت، افزایش میزان زمین زراعی متعلق به زنان روستایی و افزایش تعداد افراد با افزایش سالداد که 
با توجه به یابد و همچنین خانوار زنان روستایی احتمال اشتغال زنان روستایی شهرستان مورد مطالعه افزایش می

- توان نتیجه گرفت که با افزایش سن، احتمال اشتغال زنان روستایی این شهرستان کاهش میضریب منفی سن، می

  .یابد

  

  اشتغال زنان، زنان روستایی، رگرسیون لوجستیک، شهرستان شیروان چرداول: هاي کلیديواژه

  

  

  

  
                                                             

.ه توسعھ روستایی دانشگاه گیالناستاد گرو-١  
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعھ روستایی دانشگاه گیالن -٢  
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  :مقدمه

ها و حتی اغلب کشورها تالش ها و نهاداقتصادي، سازمان هاي جدیدبا توجه به اهمیت منابع انسانی در اندیشه
در اقتصاد جدید، سرمایه انسانی به معنی، علم، دانش، . اندزیادي براي جذب و سازماندهی این منابع آغاز کرده

. شودوري و توسعه کشورها محسوب میترین عامل افزایش بهرهمهارت، تخصص و نیروي کار ماهر است و اصلی
از این رو، . وري مبتنی بر دانش استصاد مبتنی بر دانش، توسعه به پیشرفت علمی بستگی دارد و ارتقاي بهرهدر اقت

هاي هاي ذاتی آنان مثل نژاد و جنسیت، بلکه خصیصهدر عصر فناوري اطالعات، معیار ارزیابی افراد نه ویژگی
تحصیلی زنان براي گسترش دامنه شغلی آنها در  معتقد است که تجربیات لیونز . اکتسابی آنها نظیر تحصیالت است

. اي زنان در گرو کسب تجربیات تحصیلی استبر اساس رویکرد وي، موفقیت شغلی و حرفه. آینده ضروري است
معتقد است که کلی . کندهمچنین برخورداري زنان از آموزش عالی به مشارکت بیشتر آنان در بازار کار کمک می

بنابراین باید اذعان داشت که هر چه زنان در . شودکت بیشتر آنها در نیروي کار جامعه میآموزش زنان باعث مشار
آموزش عالی و کسب تجربیات تحصیلی مشارکت بیشتري داشته باشند، هم احتمال دستیابی آنان به موفقیت و 

توجه به وضعیت  .دشویابد و هم روند رشد و توسعه اقتصادي کشور تسریع میمراتب باالتر شغلی افزایش می
. تواند زمینه بهره گیري بهتر جامعه از این نیروي بالقوه را فرآهم آورداشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می

هاي بهمین دلیل شناخت مجموعه عواملی که زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه
هاي زنان آموزش دیده عالقمندند تا از مهارت. اي برخوردار استژهاقتصادي، اجتماعی کشور است از اولویت وی

افزایش . جذب زنان تحصیل کرده به بازار کار نیز مستلزم سرمایه گذاري بیشتر است . خود در بازار کار بهره گیرند
ح دستمزد دهد، موجب باال رفتن سطهاي اشتغال را براي زنان افزایش میسطح تحصیالت، عالوه بر اینکه فرصت

شود و در نتیجه، احتمال آنکه دستمزد بازار باالتر از دستمزد کف زنان قرار گیرد و این آنان در بازار کار نیز می
به این ترتیب، با افزایش سطح تحصیالت زنان به سوي آموزش عالی، . یابدگروه وارد بازار کار شوند افزایش می

با افزایش قابل توجه زنان داراي مدرك دانشگاهی، سهم این . یابدمیاحتمال مشارکت آنان در بازار کار افزایش 
اگر فرد کار بیشتر را بر فرزند بیشتر ترجیح دهد، . گروه از زنان در کل نیروي کار شاغل زنان افزایش خواهد یافت

حصیالت باال دهد زیرا احتمال پیدا کردن شغل مناسب با افزایش میزان آموزش و تسطح آموزش خود را افزایش می
و نرخ . شودرود، هزینه فرصت داشتن فرزند بیشتر میبر این اساس، وقتی سطح تحصیالت باال می. رودمی

هاي شغلی مناسب اغلب تنها براي در جامعه شهري ایران، فرصت. یابدمشارکت افزایش و نرخ باروري کاهش می
توان گفت که با افزایش سهم زنان داراي مدرك ، میدر مجموع. زنانی وجود دارد که از آموزش عالی بهره مندند

عالوه بر این باید افزود که در سالهاي اخیر، . یابد دانشگاهی در نیروي کار، کل سهم زنان از اشتغال هم افزایش می
نسبت جمعیت فعال داراي تحصیالت عالی به کل جمعیت فعال کشور در حال افزایش بوده و در نتیجه، ترکیب 

ها باعث شده که افزایش تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه. ه نفع زنان داراي تحصیالت عالی در حال تغییر استبازار ب
 .موسسات دولتی و خصوصی از افراد با تحصیالت عالی استفاده کنند

دود درصد فراتر نرفته، این میزان در کشور ما در ح 30درحالی که سهم زنان شاغل در کشورهاي در حال توسعه از 
ها و سرمایه گذاري در آموزش زنان ، از یک سو با افزایش مهارت ).50-51: 2001بانک جهانی، ( درصد است  12

کند و، از آمادگی آنان براي ورود به بازار کار، به توسعه اقتصاد پایدار مبتنی بر دانش و کاربرد فناوري کمک می
-گ آنان در جایگاه مادر و تربیت کننده نسل فردا بوجود میبینی و فرهنسوي دیگر، تحولی قابل مالحظه در جهان
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گذارد و موجب پیشرفت از آنجا که آموزش زنان در ارتقاي سطح بهداشت و سالمت کودکان تاثیر می. آورد
تحصیلی فرزندان می شود، داراي آثار خارجی مثبتی است که براي جامعه ارزش فراوانی دارد و همین موضوع 

  .هاي ملی قرار گیرددر سراسر جهان، آموزش زنان در صدر برنامه سبب شده است که

. دانندمهمترین عامل موثر در اشتغال زنان در بازار کار را میزان تحصیالت آنان می ،)1383(صادقی و عمادزاده 
عالی بود نشان داد که افزایش تحصیالت  1345- 80در دوره  OLSهاي پژوهش آنان که با استفاده از روش یافته

  .بردزنان احتمال یافتن شغل در بازار کار را براي آنان باال می

هاي روستایی در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر نقش اجتماعی زنان در فعالیت ،)1384(ویسی و بادسار 
غال زنان در استان اند که بین سطح سواد و مشارکت اجتماعی و اشتاند به این نتیجه رسیدهاستان کردستان انجام داده

تواند گامی مهم و ها در ارتقاء سطح تحصیالت زنان میبنابراین تمرکز تالش. کردستان رابطه مثبتی وجود دارد
  .هاي روستایی باشداساسی براي ارتقاءجایگاه آنها در فعالیت

ها سرمایه فیزیکی و کاالیی ، اعتقاد دارد که مفهوم سرمایه که تن1971سیمون کوزنتس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در 
قارون، (شود مفهومی ناقص و نارساست و باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، هر دو به حساب آیند را شامل می

او معتقد است که سرمایه انسانی هر کشور صنعتی پیشرفته ابزارها و ادوات صنعتی آن کشور  ).97، ص 1373
ها به دست آمده و کارآموختگی افراد آن کشور در به کار بردن آن ز آزمایشنیست، بلکه اندوخته دانشی است که ا

از دیدگاه وي، سرمایه گذاري در آموزش منبع مهمی براي تشکیل سرمایه انسانی، نظیر توانا ساختن . هاستدانش
ه اقتصادي به شود و سرمایه انسانی را عامل مهمی در توسعنیروي کار و پیشرفت دانش فنی در تولید، محسوب می

همچنین شولتز معتقد است که افزایش سطوح آموزشی، تولید مادي را  ).76، ص 1371سبحانی، (آورد میحساب 
گذاري شده، تولید ناخالص ملی تقریبا به اندازه درصد بازده آموزشی برد و به ازاي هر دالر اضافی سرمایهباال می

-زیرا نتایج آموزش رسمی و غیر رسمی در مهارت. یابدزایش میضربدر سهم نیروي کار در تولید ناخالص ملی اف

. دهند مستتر استهاي بالقوه افراد حاضر در بازار کار که سرمایه انسانی تولید را تشکیل میهاي اضافی و توانایی
به رشد شود که کل ظرفیت تولید اقتصادي باال رود و در نهایت در نتیجه، وجود این افراد آموزش دیده باعث می

معتقد است که تجربیات تحصیالت زنان براي گسترش  لیونز ).1-17، صص1961شولتز، (اقتصادي کمک می کند 
اي زنان در گرو کسب براساس رویکرد وي، موفقیت شغلی و حرفه. دامنه شغلی آنها در آینده ضروري است

  است تجربیات تحصیلی 

هاي اخیر در جهت کاهش جمله عواملی است که در سال افزایش قابل تعداد محصالن و دانشجویان دختر از
ساله  10اگر در آینده هم سهم جمعیت در حال تحصیل از کل جمعیت . حضور زنان در بازار کار عمل کرده است

باید . و بیشتر زنان روبه رشد باشد، این عامل در جهت کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار عمل خواهد کرد
هاي اجتماعی و اقتصادي بهتر، همراه با نبود مایل زنان به شرکت در بازار کار و کسب موفقیتتوجه داشت که ت

هایی بوده است که هاي شغلی براي زنان داراي تحصیالت متوسطه و نرخ باالي بیکاري آنان، از جمله انگیزهفرصت
تحصیل . و اشتغال دوطرفه است از آنجا که رابطه تحصیل. زنان را به سمت کسب تحصیالت عالی سوق داده است

  .اي معکوس دارندبیشتر و مشارکت جاري زنان در بازار کار رابطه
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  :نتایج و بحث

. هاي فردي اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان شیروان چرداول استنشان دهنده ویژگی -1جدول 
سال و میانگین سن زنان غیر شاغل برابر  89/41همانطور که پیداست میانگین سن زنان شاغل نمونه مورد پژوهش، 

درصد زنان  3/83. باشندبنابراین زنان شاغل به طور نسبی جوانتر از زنان غیر شاغل می. باشدسال می 60/60با 
درصد زنان شاغل و  7/16درصد زنان غیر شاغل در نمونه مورد بررسی متأهل بودند که از این تعداد  100شاغل و 

درصد  7/31همچنین . ر شاغل روستایی شهرستان مورد مطالعه سرپرست خانوار خود بودنددرصد زنان غی 6/19
درصد زنان غیر شاغل در نمونه مورد پژوهش بیسواد بودند، که این حالت نمایانگر  6/77زنان شاغل روستایی و 

خانوار در مورد زنان  میانگین تعداد افراد. برتري وضعیت سواد و تحصیالت در بین زنان شاغل به طور نسبی است
عالوه بر اینها، میانگین تعداد افراد شاغل خانوار در . باشدنفر می 9/5نفر و در مورد زنان غیر شاغل  15/5شاغل 

میزان درآمد خانوار اکثریت . باشدمی 75/2و براي زنان غیر شاغل بربر با  87/2مورد خانواده زنان شاغل برابر با 
درصد زنان غیر شاغل  3/27درصد زنان شاغل و  5/0. ز در حد متوسط برآورد شده استزنان شاغل و غیر شاغل نی

همانطور که پیداست، در منطقه مورد بررسی رسم بر این نیست که زنان داراي زمین . نیز داراي زمین زراعی بودند
  .زراعی مستقل و متعلق به خود باشند

  ر شاغل شهرستان شیروان چرداولهاي فردي اجتماعی زنان شاغل و غیویژگی –1جدول 

   وضعیت اشتغال    متغیرها

  غیر شاغل   شاغل   

 درصد میانگین  درصد میانگین   

  60/60   89/41   سن

  مجرد  وضعیت تأهل
 متأهل

 7/16  
3/83 

 
 

 0/0  
00/100 

  وضعیت سرپرست
 خانوار

  بله 
 خیر

 7/11  
3/88 

 
 

 6/19  
4/80 

  
  
  

 تحصیالت

  بیسواد 
  نهضت
  ابتدایی

  راهنمایی
  دبیرستان

  فوق دیپلم
 لیسانس و باالتر

 7/31  
5/2  
8/0  
4/5  
8/18  
0/0  
8/40 

 
 
 
 
 
 

 

 6/77  
7/14  
5/3  
5/3  
7/0  
0/0  
0/0 

  9/5   15/5   تعداد اعضاي خانوار
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  تعداد افراد شاغل
 خانواده

  87/2   75/2  

  
  

 میزان درآمد خانوار

  بسیارکم
  کم

  متوسط
  زیاد

 بسیارزیاد

  9/4  
2/25  
2/55  
0/14  
7/0 

 
 
 
 

 

 3/6  
7/21  
8/55  
9/12  
3/3 

  مالکیت زمین زراعی
 توسط زنان

  بله 
 خیر

5/0  
95/0 

  3/27  
7/72 

 

  هاي پژوهشیافته: مأخذ

  بررسی وضعیت اشتغال زنان روستایی در شهرستان مورد مطالعه

درصد آنها  7/62ده و حدود درصد زنان روستایی مورد مطالعه غیر شاغل بو 3/37حدود  -2با توجه به جدول
  . شاغل هستند

نمونه مورد مطالعه در شهرستان شیروان ) شاغل و غیر شاغل(توزیع فراوانی شغل اصلی زنان روستایی  - 2جدول 
  چرداول

 درصد تجمعی درصد فراوانی شغل اصلی

 3/37 3/37 143 زنان غیر شاغل

 100 7/62 240 زنان شاغل

  100 383 کل

  اي پژوهشهیافته: مأخذ

  

اجتماعی و اقتصادي زنان روستایی شاغل و غیر شاغل شهرستان -هاي فرديهمبستگی ویژگی
  شیروان چرداول

در اکثر مطالعات اجتماعی و انسانی محقق معموال با دو یا چند متغیر سرو کار دارد و در صدد بررسی روابط 
هاي مستقل و وابسته از یکی از روشهاي همبستگی در تحقیق حاضر نیز براي نشان دادن روابط بین متغیر. آنهاست

  . ایماستفاده کرده
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در این پژوهش به دلیل اینکه متغیر وابسته از نوع اسمی دو وجهی و به صورت شاغل و غیر شاغل است و 
  . توان استفاده کردمتغیرهاي مستقل از نوع ترتیبی هستند از همبستگی فی یا کرامر می

  

H1 :رسد، بین وضعیت فردي، اجتماعی و اقتصادي زنان شاغل و زنان غیر شاغل روستایی شهرستان به نظر می
  .شیروان چرداول  ارتباط مثبتی وجود دارد

H0 :رسد، بین وضعیت فردي، اجتماعی و اقتصادي زنان شاغل و زنان غیر شاغل روستایی شهرستان به نظر می
  .جود نداردشیروان چرداول  ارتباط مثبتی و

شود، همبستگی بین متغیر اسمی اشتغال زنان روستایی شهرستان مورد مشاهده می 27- 3چنانچه که در جدول 
شود میطور که مشاهده همان. هاي ترتیبی با ضریب همبستگی فی و کرامر بررسی شده استمطالعه، با سایر متغیر

اما در . اي ضعیف را نشان دادشهرستان مورد مطالعه رابطه تنها یک متغیر درآمد خانوار با اشتغال زنان روستایی
اي مثبت وجود دارد و این به هاي مستقل و متغیر وابسته اشتغال و عدم اشتغال زنان رابطهسایر موارد بین متغیر

  .است H1معنی قبول فرض 

اغل نمونه مورد مطالعه در شهرستان هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي زنان روستایی شاغل و غیر شهمبستگی ویزگی -3جدول 
  شیروان چرداول

همبستگی  همبستگی فی مفهوم
 کرامر

Sig همبستگی  مفهوم
 فی

همبستگی 
 کرامر

Sig 

 000/0 393/0 393/0 شغل همسر 000/0 854/0 854/0 سن

 000/0 471/0 471/0 تعداد شاغلین خانواده 000/0 264/0 264/0 وضعیت تأهل

 479/0 096/0 096/0 درآمد خانوار 034/0 108/0 108/0 سرپرست خانواده

 255/0 142/0 142/0 فاصله محل سکونت تا شهر 000/0 626/0 626/0 تعداد خانوار

 000/0 317/0 317/0 مالکیت زمین زراعی 000/0 614/0 614/0 تحصیالت

     000/0 500/0 500/0 تحصیالت همسر

  هاي پژوهشیافته: مأخذ

  غال زنان روستایی شهرستان شیروان چرداولعوامل موثر بر اشت

در این قسمت به منظور شناخت بیشتر عوامل موثر بر اشتغال زنان روستایی شهرستان شیروان چرداول، از تحلیل 
شرط استفاده از رگرسیون چندگانه، کمی بودن متغیر وابسته است، در حالیکه متغیر وابسته . رگرسیونی استفاده شد

در . از نوع اسمی دو وجهی و به صورت زنان روستایی شاغل و زنان روستایی غیر شاغل استدر تحقیق حاضر، 
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در این روش بر اساس . شوداستفاده می 3گانه از رگرسیون لوجستیکجاي استفاده از رگرسیون چنداین صورت به
  .را محاسبه کرد توان احتمال هر یک از سطوح متغیر دو وجهی وابستهمتغیرهاي مستقل مورد استفاده می

براي زنان غیر شاغل روستایی و  1در اینجا به دلیل اینکه متغیر وابسته از نوع اسمی دو وجهی است، آن را با کد 
از روش پیشرو گام به گام در تحقیق حاضر استفاده . کنیمبراي زنان غیر شاغل روستایی تعریف می) صفر( 0کد 

هاي مستقل طی چهار گام یا در تحقیق حاضر متغیر. رد تحلیل شدندشد و متغیرهاي مستقل مرحله به مرحله وا
بنابراین متغیر سن در گام اول، متغیر مالکیت زمین در گام دوم، متغیر تعداد افراد خانوار . مرحله وارد تحلیل شدند

ام از مراحل وارد و متغیر درآمد خانوار در هیچ کد. در گام سوم و متغیر تحصیالت در گام چهارم وارد معادله شدند
  .معادله رگرسیون نشد

شود که داراي هاي آماري استفاده میدار بودن رابطه از مشخصهدر تحلیل رگرسیون لوجستیک، براي بررسی معنی
دهد که متغیر سن با بهبود کاي اسکویر برابر با نشان می - 4نتایج به دست آمده از جدول. توزیع کاي اسکویر هستند

 037/37و متغیر مالکیت زمین در گام بعدي با بهبود کاي اسکویر برابر با  =P 000/0داري معنیو سطح  470/155
و سطح معنی داري  864/5و متغیر تعداد افراد خانوار  با بهبود کاي اسکویر برابر با  =P 000/0و سطح معنی داري 

015/0 P=  005/0و سطح معنی داري  148/10و نهایتا متغیر تحصیالت با بهبود کاي اسکویر برابر با P=  وارد
  .اندمعادله شده

  داري رابطه رگرسیونی لوجستیک اشتغال زنان روستایی شهرستان شیروان چرداولمعنی - 4جدول 

  
 مرحله

  بهبود  

 Sig  کاي اسکویر  

1  470/155  000/0 

2  037/37  000/0 

3    864/5  015/0 

4  148/10  001/0 

  هاي پژوهشیافته: مأخذ                

 

گیرد در که براي برازش مدل مورد استفاده قرار می  Log Likelihood 2 - 5در نتایج به دست آمده در جدول  
و ما بقی آنها . اولی مربوط به گام اول که در ان تنها یک متغیر وارد مدل شده است. مرحله ظاهر شده است 4

اول  Log Likelihood 2هاي مستقل بعدي در مدل، مقدار رود متغیرکه با و. هاي بعدي استمربوط به گاه

                                                             

3 -Logistic Regression 
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کاهش  607/313به  644/350دهد، بطوریکه مقدار آن از نسبت به دوم و سوم و چهارم یک بهبودي را نشان می
  . و در مرحله دوم و سوم نیز چنین است. یافته است

  Log Likelihood 2بررسی برازش مدل لوجستیک مورد استفاده از طریق  - 5جدول 

 Log Likelihood 2 مرحله یا گام

1 a644/350 

2 b607/313 

3 b743/307 

4 b596/297 

  هاي پژوهشیافته: مأخذ                                 

 

دهد که متغیرهاي مستقل تحقیق حاضر تا چه حد بر متغیر وابسته اثر گذار نشان می Model chi-squareمقدار 
بدست آمده براي متغیرهاي مستقل وارد  sigنشان داده شده است مقدار . - 6همانگونه که در جدول .  ستبوده ا

است که به این معنی است که تأثیر متغیرهاي مستقل مذکور  =P 000/0شده به مدل رگرسیونی لوجستیک  معادل 
  .دار تلقی شده استدرصد معنی 99و ارتباط آن با متغیر وابسته در سطح 

  میزان اثر گذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته اشتغال زنان روستایی شهرستان شیروان چرداول - 6دول ج

  
 مرحله

  Model chi-square  

 Sig  کاي اسکویر  

1  470/155  000/0 

2  508/192  000/0 

3    371/198  000/0 

4  519/208  000/0 

  هاي پژوهشیافته: مأخذ       

 

درصدهاي این جدول حساسیت مدل در . دهدابعاد دو وجهی متغیر وابسته تحقیق حاضر را نشان می  - 7جدول 
دهد که این مدل تا چند درصد درصد کل در این جدول نشان می. دهدتعیین افراد مربوط به یک حالت را نشان می

، حساسیت مدل در تعیین زنان غیر بر اساس نتایج این جدول. کندکل افراد را به درستی از همدیگر تفکیک می
درصد و حساسیت آن در تعیین زنان شاغل  6/63شاغل زمانیکه فقط متغیر سن وارد معادله شده است برابر با 

طور کلی این مدل زمانیکه تنها متغیر سن وارد معادله به. درصد است 8/70روستایی شهرستان مورد مطالعه برابر با 
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اما با ورود دومین متغیر مستقل یعنی میزان . ن را به درستی تفکیک کرده استدرصد کل زنا 1/68شده است 
و براي زنان  8/74مالکیت زمین زراعی به وسیله زنان روستایی، حساسیت مدل براي تعیین زنان غیر شاغل برابر با 

کل با توجه به  در. درصد آنها را به درستی تفکیک کرده است 2/82و به طور کلی  7/86شاغل روستایی معادل 
درصد کل  7/81جدول زیر، این مدل زمانیکه همه متغیرهاي مورد بررسی در گام چهارم  وارد معادله شده است 

  زنان را به درستی تفکیک کرده است

  ابعاد دو وجهی متغیر وابسته اشتغال زنان در شهرستان شیروان چرداول - 7جدول 

اشتغال زنان     
 روستایی

 درصد تصحیح 

اشتغال زنان  لهمرح
 روستایی

  شاغل  غیر شاغل 

  غیر شاغل   1گام 
  شاغل

 کل

 
 

 

91  
70 

 552  
170 

6/63  
8/70  
1/68 

  غیر شاغل 2گام 
  شاغل

 کل

 
 

 

107  
32 

 36  
208 

8/74  
7/86  
2/82 

  غیر شاغل 3گام 
  شاغل

 کل

 
 

 

107  
35 

 36  
205 

8/74  
4/85  
5/81 

  غیر شاغل 4گام
  شاغل

 کل

 
 

 

105  
32 

 38  
208 

4/73  
7/86  
7/81 

  هاي پژوهشیافته: مأخذ          

. دهدداري متغیرهاي وارد شده به معادله رگرسیونی را نشان میمعنی Waldآماره  - 8طبق نتایج قید شده در جدول 
- دهد که با افزایش سالمثبت متغیرهاي تحصیالت، مالکیت زمین و تعداد افراد خانوار نشان می Bهمچنین ضریب 

الت، افزایش میزان زمین زراعی متعلق به زنان روستایی و افزایش تعادا افراد خانوار زنان روستایی هاي تحصی
توان یابدو همچنین با توجه به ضریب منفی سن، میاحتمال اشتغال زنان روستایی شهرستان مورد مطالعه افزایش می

  .یابدرستان کاهش مینتیجه گرفت که با افزایش سن، احتمال اشتغال زنان روستایی این شه

  رگرسیون لوجستیک براي بررسی عوامل موثر بر اشتغال  زنان روستایی نمونه مورد مطالعه در شهرستان شیروان چرداول -8جدول   
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 B S.E. Wald Sig Exp(B)  4در گام  متغیرها

 099/0 - 019/0 458/27 000/0 906/0   (x1) سن

 196/1 446/0 179/7 007/0 308/3   (x2) مالکیت زمین

 244/0 069/0 311/12 000/0 276/1  (x3)تعداد افراد خانوار

 422/0 140/0 118/9 003/0 525/1   (x4) تحصیالت

 756/2 390/0 739/0 179/1 014/1  عرض از مبدأ

  هاي پژوهشیافته: مأخذ        

 

  :شرح ذیل نوشت توان معادله بهینه رگرسیون لوجستیک را بهمی Bبر مبناي مقدار ثابت 

Y= 014/1  - 099/0  (x1) +  196/1 (x2) +  244/0 (x3) +  422/0 (x4) 

 :که در آن

Y : ،اشتغال زنان روستاییx1:  ،سنx2: مالکیت زمین زراعی  ،X3: و  تعداد افراد خانوارX4 :  تحصیالت زنان
  .روستایی

:گیري و پیشنهاداتنتیجه  

تقل با متغیر وابسته اشتغال زنان  نشان داد که متغیر سن بیشترین نتایج همبستگی فی و کرامر متغیرهاي مس- 
با توجه به این نتایج . همبستگی را با متغیر اشتغال دارد و متغیر درآمد خانوار ضعیفترین همبستگی را با آن نشان داد

راي قرار گرفتن در کنترل کننده و یا محدود کننده زنان ب توان گفت که متغیر سن، گاها به عنوان یک متغیرمی
کند، به این صورت که همراه با افزایش سن زنان، تمایل و توانایی آنان وضعیت فعالیت و کسب درآمد عمل می

همچنین با توجه به نتیجه حاصل از همبستگی بین درآمد . شودمیبراي حضور در عرصه فعالیت بیرون از خانه کم 
و . رد مطالعه، این متغیر مستقل ارتباطی با اشتغال زنان این منطقه نداردخانوار و اشتغال زنان روستایی شهرستان مو

.شاید دلیل اشتغال آنها به خاطر کمبود درآمد خانوار و ضعف بنیه مالی خانواده آنها نیست  

 توان به این نتیجه رسید که در شهرستان مورد مطالعه رسم برمی - 1با توجه به نتایج توصیفی قید شده در جدول  - 
اي از زنان روستایی این شهرستان که داراي زمین زراعی عده. این نیست که زنان روستایی مالک زمین زراعی باشند

.اندهستند از طریق ارث و یا خرید و فروش صاحب زمین شده  

ر با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لوجستیک، تحصیالت و سطح سواد بر اشتغال زنان و جذب در بازا - 
هاي اجتماعی و اقتصادي زنان تحصیل کرده نسبت به حق خود براي حضور در عرصه. کار توسط آنها تأثیر دارد
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تر هستند و با تکیه بر این حق به دنبال کسب درآمد در فضاي خارج از خانه هستند و خود را محدود به وافق
.کنندداري است نمیهاي عرف در زمینه نقش زنان که بیشتر خانهخواسته  

تعداد . هاي تأثیر گذار بر اشتغال زنان روستایی در شهرستان مورد مطالعه، تعداد افراد خانوار استیکی از مولفه- 
پس . شودزیاد افراد خانوار و سنگینی بار تکفل باعث فشار مضاعف بر مرد خانواده به عنوان نان درآور خانواده می

مرد خانواده و براي کسب درآمد براي بهتر زندگی کردن خود و گاها هاي پر جمعیت، جهت کمک به زنان خانواده
.پردازندبراي استقالل اقتصادي پا به پاي مرد خانواده به کسب روزي می  

.پردازیمحال باتوجه به نتایج به دست آمده به ارائه یک سري پیشنهادات می  

.ان روستایی منطقه با جدیت بیشتر اجراء شودهاي ترویجی در زمینه اشتغال براي زنشود که کالسپیشنهاد می-   

هاي الزم براي تحصیالت بیشتر زنان روستایی شود زمینهبا توجه به مهم بودن مولفه تحصیالت، پیشنهاد می- 
. شهرستان مورد مطالعه فراهم شود  
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