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વ્યવસાય કરતી સ્ત્રીઓની સામાજિક સમસ્યાઓનો સમાિશાસ્ત્રીય 
અભ્યાસ 

 (અમદાવાદ જિલ્ાના ચાાંદખેડા વવસ્તારને કેન્દ્રમાાં રાખીને) 
 

બાત અંકુર ીતચાંર 

ીએચ.ડી. વલદ્યાર્થીની 

ગજુયાત યવુનલવવિટી, ભદાલાદ 

પ્રસ્તાવના 

વળંોધનએ કોઈ વભસ્માના વદંબભભા ં શકકકતો તર્થા તેના ર્થોનો 

પ્રભાણિકિે ને ફૌદ્ધિક યીતે તાવલાની પ્રકિમા ગિી ળકામ. વળંોધનએ 

લૈજ્ઞાવનક િવત વનમભ ફિ યીતે કોઈિ વભસ્માના ઉકેર ભાટે ર્થતી પ્રકિમા 

ગિી ળકામ. વળંોધન કામભકાયિ વફંધંને વભજલાના પ્રમત્નરૂે કયલાભા ંઅલે 

છે. વળંોધન ફે પ્રકાયના શોમ છે (1) શિુ વળંોધન (2) વ્મલશારુ વળંોધન. શિુ 

વળંોધનનો શતે ુવવિાતં યચનાનો શોમ છે. વ્મલશારુ વળંોધન વ્મલશારંુ વભાજભા ં

જોલા ભતી લતભભાન વભસ્માઓના વદંબભભા ં શોમ છે. લતભભાન વભમભા ંસ્ત્રી 

વળક્ષિનુ ં પ્રભાિભા ં લધાયો ર્થમેરો જોલા ભે છે. સ્ત્રી વળક્ષિના ં પ્રભાિભા ં

લધાયો ર્થમેરો જોલા ભે છે. સ્ત્રીઓનુ ંવ્મલવાવમક કે્ષત્રોભા ંિ પ્રભાિ લધયુ ંછે. 

તેર્થી અવર્થિક કે્ષત્રભા ંસ્ત્રી વળક્તતકયિનુ ંપ્રભાિ નોંધાત્ર લધાયો ર્થમેરો જોલા 

ભે છે. સ્ત્રીઓના અવર્થિક કે્ષત્રો ખોરી અપ્મા છે. યંત ુ વારે્થ વારે્થ કેટરીક 

વભસ્માઓનો વાભનો િ કયલો ડે છે. પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં નોકયી કયતી 

સ્ત્રીઓની વાભાજજક વભસ્માઓને તાવલાનો પ્રમાવ કમો છે.
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1. સાંશોધન પ્રશ્નની સાંદગી અને કારણો 

પ્રસ્તતુ વળંોધન નોકયી કયતી સ્ત્રીઓની વાભાજજક વભસ્માઓનો એક 

વભાજળાસ્ત્રીમ ભ્માવ (ભદાલાદ જજલ્રાના ચાદંખેડા વલસ્તાયને કેદ્રમાભા ં

યાખીને) પ્રસ્તતુ વળંોધન પ્રશ્ન વદં કયલા ાછ વૌર્થી શરેી એ ફાફત 

ધમાનભા ં યાખી છે કે વભાજભા ં લતભભાન વભમે નોકયી કયતી સ્ત્રીઓને કેલા 

પ્રકાયની વાભાજજક વભસ્માઓ છે. તે જાિલાની ઈચ્છાર્થી વદં કયેર છે. 

લતભભાન વભમે ભોંઘલાયી ને ઘય ચરાલવુ ં તેભજ સ્ત્રીઓ અવર્થિક યીત ે

સ્લવનબભય ફને તે ભાટે તેભજ સ્ત્રીઓના વલકાવભા ં સ્ત્રીઓ અવર્થિક યીતે વળતત 

ર્થઈ કુટંુફ ને વભાજના વલકાવભા ંસ્ત્રીઓ અવર્થિક યીતે વળતત ર્થઈ કુટંુફ ને 

વભાજના વલકાવભા ં ોતાનુ ં મોગદાન અે ન ે નોકયી દયમ્માન ઘય તભેજ 

નોકયીના સ્ર્થયે જે વભસ્માઓ કે પ્રશ્નો નડે છે. તેને દૂય કયી ળકે તે તાવલાનો 

પ્રમત્ન કયેર છે. 
 

2. સાંશોધનનો હતે ુ

પ્રસ્તતુ વળંોધનનો શતે ુ નોકયી કયતી ફશનેોની વાભાજજક અવર્થિક ને 

કૌટંુણફક ક્સ્ર્થવત તાવલાનો છે. 
 

3. અભ્યાસ દ્ધવત અને વનદશશન 

પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંવલેક્ષિ િવતનો ઉમોગ કયલાભા ંઅવ્મો છે. જેભા ં

ભદાલાદ જજલ્રાના ચાદંખેડા વલસ્તાયભા ં યશરેી ને નોકયી કયતી સ્ત્રીઓની 

વભસ્માઓની વભાજળાસ્ત્રીમ ભ્માવ દ્વાયા તાવ કયલાભા ંઅલી છે. કોઈિ 

વળંોધનભા ંમોગ્મ તાયિો ભાટે મોગ્મ વનદળભ વદં કયવુ ંજરૂયી છે. તેને ધમાનભા ં

યાખીને પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ણફન વબંાલનાત્ભક વનદળભનભા ં શતેુલૂભક ને 

ઉરબ્ધ વનદળભન પ્રયકુ્તતનો ઉમોગ કયીને ચાદંખેડા વલસ્તાયભારં્થી 50 નોકયી 

કયતી સ્ત્રીઓને વદં કયલાભા ંઅલેર છે. ને તેના દ્વાયા ભેલેર પ્રાર્થવભક 

ને ગૌિ ભાકશતીનો વળંોધનના શતે ુનવુાય ઉમોગ કયી પ્રસ્તતુ વળંોધન 

કામભ કયલાભા ંઅવ્યુ ંછે. 
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4. અભ્યાસનુાં મહત્વ 

પ્રસ્તતુ વળંોધન નોકયી કયતી સ્ત્રીઓની વભસ્માઓ જાિલાભા ંભશત્લનુ ં

છે. જેભા ં નોકયી કયતી સ્ત્રીઓને કુટંુફ ને નોકયીના સ્ર્થે કેલા પ્રકાયની 

મશુ્કેરીઓ ડે છે. તે જાિલાભા ંભદદરૂ ર્થામ છે. વારે્થ વારે્થ સ્ત્રીઓની ફેલડી 

ભવૂભકા બજલે છે તે વભજલાભા ંિ ઉમોગી ફને છે. 
 

5. અભ્યાસની મયાશદાઓ 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંવભમ ને નાિાની ભમાભદા જોલા ભે છે. પ્રસ્તતુ 

વળંોધનની એ િ એક ભમાભદા છે કે અ ભ્માવ ભદાલાદ જજલ્રાના 

ચાદંખેડા વલસ્તાય યૂતો જ ભમાભકદત છે. વારે્થ વારે્થ પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંગ્રાભીિ 

ભકશરાઓનો િ વભાલેળ કયેર નર્થી ભાત્ર ળશયેી વભાજભા ંયશતેી ને નોકયી 

કયતી ભકશરાઓનો જ પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં વભાલેળ કયેરો છે તે િ એક 

ભમાભદા જોલા ભે છે. 
6. અભ્યાસના તારણો 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં વયકાયી, ધભવયકાયી, ખાનગી ને દ્રમમ 

વસં્ર્થાઓભા ંનોકયી કયતી કુર 50 સ્ત્રી ઉત્તયદાતાઓની વદંગી કયલાભા ંઅલી 

છે. ઉત્તયદાતાઓ ાવેર્થી ભતી ભાકશતીના અધાયે નીચે મજુફના તાયિો જોલા 

ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં80 ટકા ઉત્તયદાતાઓની 20 ર્થી 30 લભની લમ જૂર્થના 

છે. 10 ટકા ઉત્તયદાતાઓ 31 ર્થી 40 લભની લમજૂર્થના છે. 6 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ 41 ર્થી 50 લભની લમજૂર્થના છે. 4% ઉત્તયદાતાઓ 51 ર્થી 

લધ ુલભની લમજૂર્થના છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં 92% ઉત્તયદાતાઓ કશદ્રમદુ ધભભના છે. જ્માયે 8 

ઉત્તયદાતાઓ ણિસ્તીધભભના જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં 36 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ઓન કેટેગયીના છે. 20 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ ઓ.ફી.વી. કેટેગયીના છે. 28 ટકા ઉત્તયદાતાઓ નસુણૂચત 

જાવતના છે. 16 ટકા ઉત્તયદાતાઓ નસુણૂચત જનજાવતના છે. 



Research Guru Volume-11, Issue-2(September, 2017) (ISSN:2349-266X) 

Page | 156  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed) 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંવળક્ષિનુ ંપ્રભાિ તાવતા જાિલા ભે છે કે વૌર્થી લધ ુ

40 ટકા ઉત્તયદાતાઓ સ્નાતક કક્ષા સધુીનુ ંવળક્ષિ ભેલેર છે. ત્માયફાદ 22 

ટકા ઉત્તયદાતાઓએ નસુ્નાતક કક્ષા સધુીનુ ં વળક્ષિ ભેલેર છે. 16 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ ઉચ્ચતય ભાધમવભક કક્ષા સધુીનુ ં વળક્ષિ ભેલેર છે. 6 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓએ ભાધમવભક કક્ષા સધુીનુ ં વળક્ષિ ભેલેર છે. તેભજ વૌર્થી 

ઓછ ં4 ટકા ઉત્તયદાતાઓએ પ્રાર્થવભક કક્ષા સધુીનુ ં વળક્ષિ ભેલેર છે. 12 

ટકા ઉત્તયદાતાઓએ દ્રમમ ળૈક્ષણિક રામકાતો ધયાલતા જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓનો લૈલાકશક દયજ્જો તાવતા 82 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ યણિત છે. 18 ટકા ઉત્તયદાતાઓ યણિત જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓના કુટંુફનુ ં સ્લરૂ તાવતા 62 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ વયંતુત કુટંુફભા ંયશ ેછે. જ્માયે 38 ટકા ઉત્તયદાતાઓ વલબતત 

કુટંુફભા ંયશ ેછે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓની નોકયીનો પ્રકાય તાવતા 44 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ વયકાયી નોકયી કયે છે. 36 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ખાનગી 

કંનીઓભા ંનોકયી કયતા જોલા ભે છે. 16 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ધભવયકાયી 

નોકયીભા ં જોડામેરા જોલા ભે છે. જ્માયે 4 ટકા ઉત્તયદાતાઓ દ્રમમ 

નોકયીઓ કયતા જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓને ળા ભાટે નોકયી કયે તેની વલગતો 

તાવતા 82 ટકા ઉત્તયદાતાઓ કયલાયને ભદદરૂ ર્થલા ભાટે નોકયી કયે 

છે. 44 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ોતાની વ્મક્તતગત જરૂકયમાતોને વતંોલા ભાટે 

નોકયી કયે છે. 28 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ફુયવદના વભમનો ઉમોગ કયલા ભાટે 

નોકયી કયે છે. (નોંધ એક કયતા ંલધ ુજલાફ ભેર છે.) 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંઉત્તયદાતાઓ ભ્માવને ભશત્લ અે છે કે નોકયીને તેની 

વલગતો તાવતા 30 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ભ્માવને ભશત્લ અે છે. જ્માયે 

70 ટકા ઉત્તયદાતાઓ નોકયીને ભશત્લ અે છે જ્માયે 56 ટકા ઉત્તયદાતાઓ 

ભ્માવ ને નોકયી ફન્નેને ભશત્લ અતા શોલાની ભાકશતી પ્રાપ્ત ર્થઈ છે. 

(નોંધઃ એક કયતા લધ ુજલાફો ભેર છે.) 
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 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંઉત્તયદાતાઓ ોતાના કુટંુફને યૂતો વભમ અી ળકે છે 

તેની વલગતો તાવતા 64 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ોતાના કુટંુફને યૂતો વભમ 

અી ળકતા નર્થી જ્માયે 36 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ોતાના કુટંુફને યૂતો 

વભમ અી ળકે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંઉત્તયદાતાઓ ઘયના તભાભ કાભો કયીને નોકયી ય જામ 

છે તેની વલગતો તાવતા 56 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ઘયના તભાભ કાભો કયીને 

નોકયી ય જામ છે. જ્માયે 44 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ઘયના ડધા જ કાભો કયી 

ળકે છે તેવુ ંજિાલે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓ નોકયીર્થી યત અવ્મા છી ઘયના 

વભ્મોને ઘયકાભભા ં ભદદરૂ ર્થામ છે તેની વલગતો તાવતા 58 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ નોકયીર્થી યત અવ્મા છી ઘયના વભ્મોને ઘયકાભભા ં

ભદદરૂ ર્થામ છે જ્માયે 42 ઉત્તયદાતાઓ નોકયીર્થી યત અવ્મા છી 

ઘયના વભ્મોને ઘયકાભભા ંભદદરૂ ર્થતા નર્થી. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓ વભમવય ગાય ભે છે તેની વલગતો 

તાવતા 88 ટકા ઉત્તયદાતાઓને વભમવય ગાય ભે છે એવુ ં જાિલા 

ભળયુ.ં 12 ટકા ઉત્તયદાતાઓને વભમવય ગાય ભતો નર્થી એવુ ંજાિલા 

ભળયુ ંછે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંઉત્તયદાતાઓ નોકયી જલા ભાટે ળેભા મવુાપયી કયે છે ? 

તેની વલગતો ાવતા 44 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ફવનો ઉમોગ કયે છે. 36 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ ોતાના વાધનનો ઉમોગ કયે છે. 16 ટકા ઉત્તયદાતાઓ 

યીક્ષાનો ઉમોગ કયે છે. 4 ટકા ઉત્તયદાતાઓ નોકયીના સ્ર્થે ચારતા જામ 

છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓને નોકયીના સ્ર્થે ળાયીકયક, ભાનવવક કે 

જાવતમ ળોિનો બોગ ર્થલાનો ડય યશ ેછે. તેની વલગતો તાવતા 84 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓ એલો કોઈ ડય યશતેો નર્થી. જ્માયે 16 ટકા ઉત્તયદાતાઓના 

ભતે ઘિીલાય અલો ડય યશ ેછે. એલી વલગતો જાિલા ભી છે. 
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 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં ઉત્તયદાતાઓને નોકયીના સ્ર્થે ર્થલા લયજલય 

દયવભમાન છેડતી કે દૂયવ્મલશાયનો બોગ ફનવુ ં ડ્ુ ં છે. તેની વલગતો 

તાવતા 70 ટકા ઉત્તયદાતાઓને ઘિીલાય છેડતી ને દૂય વ્મલશાયનો 

બોગ ફનવુ ં ડ્ુ ં છે તેલી ભાકશતી ભે છે. 30 ટકા ઉત્તયદાતાઓ અલા 

કોઈિ પ્રકાયનો દૂયવ્મલશાય કે છેડતીનો બોગ નર્થી ફની એલી ભાકશતી 

અે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં60 ટકા ઉત્તયદાતાઓના ભતે સ્ત્રી ને રુૂને વભાજભા ં

વભાન દયજ્જો ભળમો શોમ તેભ રાગે છે જ્માયે 40 ટકા ઉત્તયદાતાઓના ભતે 

વભાજભા ંસ્ત્રીઓનો ગૌિ દયજ્જો છે તેવુ ંજાિલા ભળયુ ંછે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં 96 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ભકશરાઓને અલાભા ંઅલેરા 

શકોર્થી કયણચત છે તેવુ ંજિાલે છે. જ્માયે 4 ટકા ઉત્તયદાતાઓને ભકશરાઓને 

ભેર શકો વલળે શજી જ્ઞાનતા ધયાલતી શોલાની ભાકશતી ભેર ચે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં92 ટકા ઉત્તયદાતાઓના ભતે નોકયીના રીધે વભાજના 

રોકોનો ાષ્ટટકોિ તેભના પ્રત્મે શકાયાત્ભક જોલા ભે છે. જ્માયે 8 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓના ભતે નોકયીના રીધે રોકોનો ાષ્ટટકોિ તેભના પ્રત્મ ે

નકાયાત્ભક જોલા ભે છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં 76 ટકા ઉત્તયદાતાઓ ોતાની અલકનો ઉમોગ 

ોતાની ઈચ્છા મજુફ કયી ળકે છે. જ્માયે 24 ટકા ઉત્તયદાતાઓ તેભની 

અલકનો ઉમોગ ોતાની ઈચ્છા મજુફ કયી ળકતા નર્થી તેલી ભાકશતી 

પ્રાપ્ત ર્થમેર છે. 

 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં 92 ટકા ઉત્તયદાતાઓના ભતે ફેલડી ભવૂભકાના રીધે 

ભવૂભકા વઘંભનો વાભનો કયલો ડે છે. તેલી ભાકશતી અે છે. જ્માયે 8 ટકા 

ઉત્તયદાતાઓના ભતે ફલેડી ભવૂભકાના રીધે ભવૂભકા વઘંભ કયતો ડતો 

નર્થી. 
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