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Continuous Issue-29 | December – February 2018 
 

સ્ત્રીઓની બેવડી ભમૂિકાને કારણે સાિાજિક આમથિક સ્થથમિિાાં આવેલ પરરવિતન અને 
પરરવિતન  લાવનાર મખુ્ય પરરબળો 

 

  સાદા સમાજમાાંથી જટિલ સમાજ તરફ આવતા વતતમાન સમયની સ્ત્રીઓની સ્થથતતમાાં પટરવતતન આવત ાં 
જોવા મળ્ ાં છે. 
 

  જયાાં પ ર ષ પ્રધાન સમાજની અંદર આજે સ્ત્રીના દરજ્જામાાં પટરવતતન આવ્ ાં છે. જે મ જબ થવતાંત્ર્તા પ્રાપ્તત 
પછી ઘણી મોિી સાંખ્યામાાં સ્ત્રીઓ આતથિક કે્ષતે્ર સાંગટિત અને અસાંગટિત તવભાગમાાં નોકરી કે વયવસાય કરવા લાગી 
છે. 
 

  સ્ત્રીઓ આજે બેવડી ભતૂમકા દ્વારા સમાજમાાં પોતાન ાં થથાન અને દરજ્જામાાં પટરવતતન સાથે આજે દરેક કે્ષત્રમાાં 
કાયતરત થવા પામી છે. જયાાં આતથિક ક્ષેતે્ર સ્ત્રીઓ પોતે પગભર થઈ તિક્ષણ દ્વ્રારા પોતાની બેવડી ભતૂમકાની ઝાાંખી 
સમાજ સમક્ષ મકૂી રહી છે. આજે સ્ત્રી ઘરની ક ટ ાંબની આતથિક પટરસ્થથતતને સરભર કરી પોતાની બેવડી આતથિક 
પટરસ્થથતતને સરભર કરી પોતાની બેવડી ભતૂમકાના ભાગરૂપે સમાજે પણ પોતાના તવિાળ કાયતકે્ષત્રમાાં થથાન આત્ ાં 
છે. જયાાં ક ટ ાંબની જવાબદરી માત્રને માત્ર સ્ત્રીઓ દ્વારા જ સાથતક થતી અને પ ર ષ પ્રધાન સમાજની રચનાને કથોડી 
સ્ત્રી પ રૂષના કદમથી કદમ મેળવી ક ટ ાંબ અને સમાજના અનેક કાયોમાાં પોતાની બેવડી ભતૂમકા પ્રદતિિત કરે છે. જયાાં 
આતથિક કે્ષતે્ર જ નટહ પરાંત   ક ટ ાંબના સામાજજક કયો પ્રસાંગોને સરભર કરી બાંને ભતૂમકાને આજે યોગ્ય રીતે ભજવતી 
જોવા મળે છે એટ્લે કે સામાજજક અને આતથિક કે્ષતે્ર પોતાન ાં શે્રષ્િ થથાન પ્રદતિિત કરતી પ્રાતત થઈ છે. 
 

પ્રથિાવના : 
  વતતમાન સમયમાાં પહલેા કરતાાં સ્ત્રીના દરજજમાાં પ્રમાણમાાં સમયમાાં સ્ત્રીને જોવા મળે છે. પહલેાના સમયમાાં 
સ્ત્રીને દાસી ગણવામાાં આવતી હતી, સ્ત્રીને તમલ્કત માનવામાાં આવતી હતી સ્ત્રીને વેચી િકાય, ભેિ આપી િકાય, 
પરાંત   આધ તનક સમયમાાં સ્ત્રીન ાં વયસ્તતત્તત્તવ તરીકે અસ્થતત્તવ થવીકારવામાાં આવ્ ાં છે. સ્ત્રીએ સમાજન ાં એક મહત્તવન ાં અંગ 
છે. હવે એ બાબત થવીકારાય છે. પહલેા સમયમાાં પણ સ્ત્રીઓની આતથિક બાબતોમાાં સટિય ભાગીદારી જોવા મળે છે. 
જેમ કે ખેતી પશ પાલન, ગહૃઉદ્યોગ, વેપાર જેવા કામકાજો જયારે ક ટ ાંબમાાં થતાાં ત્તયારે તેમાાં સ્ત્રીઓની ભાગીદારો 
રહલેી જોવા મળતી પરાંત   આ બધા કામકાજની કમાણીના કામ કે રોજગાર તરીકે નોંધ લેવાતી નથી. કારણકે આવા 
કામ બારમાાં વેચાતા કે ખરીદાતા નથી. 
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  સ્ત્રીઓનો સામાજજક દરજ્જજો બદલાતા તેની સીધી અસર આતથિક દરજ્જજો પર પડેલ છે. સમાજમાાં સ્ત્રી ઘરની 
બહાર નીકળીને આતથિક ઉપાર્જન કરવાની માન્યતા મળી સ્ત્રીના સામાજજક દરજ્જામાાં આવેલ પરીવતતન દેખાડે 
છે.સમય બદલાઈ રહ્યો છે, સમાજ બદલાઈ રહ્યો છે. તેની સાથે સાથે સ્ત્રીઓની આકાાંક્ષાઑ અને મનોવલણો 
બદલાઈ રહ્યા છે. છેલ્લા બે દાયકામાાં ભારતીય સમાજમાાં િા ાંતતકારી પટરવતતનો આવયા છે. એમાાંય સહ થી વધ  
પટરવતતન આવ્ ાં છે. તે ભારતીય નારી અને તેની તવચારસરણીમાાં આજે સ્ત્રીએ સમાજે તેમના માિે સદીઓથી નક્કી 
કરેલ દીકરી, પત્તની, માતાની ભતૂમકા ઉપરાાંત તવિષે કાંઈક ઈચ્છે છે. 
 

તે પોતાની આગવી ઓળખ અને તેવા પ્રયત્તનો કરે છે. આજની મટહલા જીવનમાાં સફળ થવા ઈચ્છે છે. પછી 
તે ગટૃહણીની ભતૂમકા હોય કે નોકટરયાત સ્ત્રીની ભતૂમકા હોય ખાસ તો કારટકદીના કે્ષતે્ર ઉંચા સોપાનો સર કરવા માાંગે 
છે. ્ ગો-પ રાણી વાછર સરણીને તોડીને તેમાાંથી બહાર નીકળી તવશ્વ ઉપર છવાઈ જવાની ઈચ્છા તેનામાાં ાગતૃ 
થઈ છે અને સમય જતાાં સ્ત્રીઓની ઘર બહારની આતથિક પ્રવતૃતઓ તરફના સમાજના જૂના વલણોમાાં પણ પટરવતતન 
આવ્ ાં છે અને સ્ત્રીની આતથિક પ્રવતૃતને વેગ મળયો છે. 
 

  હવે સમાજના ભદ્ર ગણાતા મધ્યવગતમાાં સ્ત્રીઓ ઘર બહાર નોકરી કે આતથિક પ્રવતૃત કરે તે અન ચચત કે 
અતનચ્છનીય ગણવામાાં આવત ાં નથી. પણ ઊલટ ાં એવ ાં માનવામાાં લાગ્્ ાં છે કે તિચક્ષત ્ વતીઓએ અને પરચણત 
સ્ત્રીઓએ કોઈને કોઈ આતથિક પ્રવતૃત કરવી જોઈએ અને પોતાની કમાણી દ્વારા ક ટ ાંબને આતથિક રીતે મદદરૂપ બનવ ાં 
જોઈએ. 
 

અભ્યાસના હતેઓુ : 
1.સમાજમાાં કામ કરતી સ્ત્રીઓની બેવડી ભતૂમકા અંગ ેસમજ મેળવવી॰ 
2.સ્ત્રીઓની બેવડી ભતૂમકાથી સામાજજક – આતથિક સ્થથતતમાાં આવેલ પટરવતતન તપાસવા. 
3.આ પટરવતતન લાવતા પટરબળો તપાસવા.  
4.તેમના કૌટ ાંચબક અને કાયતકે્ષત્ર પર આવતી સમથયાઓના ઉકેલ સચૂવવા. 

 

સાંશોધન સારહત્યની સિીક્ષા : 
  ક મારી વષાત દ્વારા “Problem and challenges faced by Urban Working Women in India” લેખ મે 
– 2014માાં લખાયો છે. જેમાાં અભ્યાસનો મ ખ્ય ઉદે્દિ કામકાજી સ્ત્રીની સમથયાઓ સમજવા તેની સાથે સાથે સ્ત્રીઓ 
સ્થથતત સલામતી સ રક્ષા, સામાજજક – આતથિક લક્ષણો ઓળખવા અને ક ટ ાંબ સમ દાય અને સમાજના સ ધારા લાવવા 
માિે તવતવધ પ્રવ તતઓ/સાંથથાઓમાાં સાંડોવણી માિેનો અભ્યાસ છે. ગ તતા રીચા દ્વારા “Social Economic 
Condition of Working Women in India” આ લેખ એતપ્રલ 2014માાં લખાયો છે. આ પેપર ભારતમાાં સ્ત્રીના 
કામની સામાજજક – આતથિક સ્થથતત આવરી લે છે. આજે પણ એક સ્ત્રીની સ્થથતત તેના તપતા અથવા પતત કે પ ત્ર કયાાં 
હતી તે ઉપર રહલેો છે. આ જનરલ સવત સ્ત્રીની પટરસ્થથતી તવિે ચચિંતાનો તવષય છે. 
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અભ્યાસનુાં કે્ષત્ર : 
  પ્રથતતૃ અભ્યાસ અમદાવાદમાાં વસવાિ કરતી સરકારી કચેરીમાાં નોકરી કરતી સ્ત્રીઓને લઈને કરવામાાં 
આવયો છે. 100 જેિલી બેવડી ભતૂમકા ભજવતી અને સરકારી કચેરીમાાં કામ કરતી સ્ત્રીઓ પાસેથી માટહતી એકતત્રત 
કરી છે. જે અમદાવાદ િહરે ખાતે આવેલ આશ્રમ રોડ પર જ દી જ દી સરકારી કચેરી જેવી કે પ્રોતવડાંડ ફાંડ, રીઝવત 
બકઁ, ઇન્કમ િેક્ષ ઓટફસ, થિેિ બકઁ ઓફ ઈન્ન્ડયા, આકાિવાણી વગેરેમાાં નોકરી કરે છે. 
અભ્યાસની પધ્ધમિ : 
  પ્રથતતૃ અભ્યાસમાાં માટહતી એકત્રીકરણની મ ખ્ય પધ્ધતત તરીકે મ લાકાતનો પ્રયોગ કયો છે. ઉપરાાંત 
અભ્યાસમાાં થનોબોલ પ્ર્ સ્તતનો ઉપયોગ કરેલ છે. માટહતી એકત્રીકરણના સાધન તરીકે મ લાકાત અન સચૂચનો 
ઉપયોગ કયો છે. 
 

િારહિીનુાં મવશ્લેષણ : 

કોષ્ટક-1 

િિારા કુટુાંબની આમથિક પરરસ્થથમિ િિે કેવી િાનો છો ? 

ક્રિ મવગિ સાંખ્યા ટકા 
1 સારી 88 88% 
2 મધ્યમ 12 12% 
3 નબળી - - 

  ક લ 100 100 % 
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  પોતાની ક ટ ાંબની આતથિક પટરસ્થથતી કેવી માનો છો. તે તવષે પછૂતા સારી પટરસ્થથતી કહવેાતા ક ટ ાંબની 
િકાવારી 88% જોવા મળી, આમ આતથિક સધ્ધરતા વધારવા તથા ક ટ ાંબમાાં આતથિક રીતે મદદરૂપ થવા નોકરી કરે 
છે. ક ટ ાંબના સારા ભતવષ્ય માિે નોકરીમાાં જોડાયા છે. 
  આ ઉપરાાંત ઘરમાાં લેવાતા તનણતયોમાાં સ્ત્રી પોતાના તવચારો રજૂ કરી િકે છે. 100% ઉત્તરદાતા પોતાના 
તવચારો રજૂ કરી િકે છે. બાળકોન ાં તિક્ષણ, લગ્ન, મડૂી રોકવાની બાબત, ઘરમાાં વથત   લાવી અથવા કોઈ 
સામાજજક/ધાતમિક પ્રસાંગમાાં જવ ાં કે ના જવ ાં બધા જ તનણતયોમાાં તેમના માંતવય રજૂ કરે છે. ક ટ ાંબમાાં સ્ત્રી એવ ાં આધાર 
ચબિંદ  છે. જેની આસપાસ ક ટ ાંબની પ્રવતૃત અને તનણતયો ઘમૂતા રહ ેછે. 
 વતતમાન સમયમાાં ઘરની બધી જ જવાબદારી / કૌટ ાંચબક બાબતોમાાં સ્ત્રી વયસ્તતગત ઈચ્છાની થવતાંત્રતા ભોગવે. 

કોષ્ટક-2 

સ્ત્રીઓના પગભર થવાથી સિાિિાાં પરીવિતન આવી શકે છે. 

ક્રિ મવગિ સાંખ્યા ટકા 
1 હા 66 66% 
2 ના 34 34% 

  ક લ 100 100 % 
 

 
  

સમય બદલાતા સમાજમાાં સ્ત્રીઓ થવાવલાંબી બની છે. આતથિક રીતે પગભર થતાાં સમાજમાાં સ્ત્રીઓનો 
દરજ્જજો અને ભતૂમકામાાં જબરજથત પરીવતતન આવી રહ્ ાં છે. 66% સ્ત્રીઓ પગભર થવાથી પોતાનો તવકાસ થયો હોય, 
પગભર થવાથી ક ટ ાંબ ગ જરાન ચલાવી િકે, બાળકોને તિક્ષણ અપાવી િકે છે. ટૂાંકમાાં સામાજજક – આતથિક પટરવતતન 
જોવા મળે છે. 
સ્ત્રીના સાિાજિક – આમથિક દરજ્જાિાાં પરરવિતન લાવિા પરરબળો : 
 સ્ત્રીની બેવડી ભતૂમકા અન ેતે દ્વારા આવતા સામાજજક – આતથિક પટરવતતન લાવતા પટરબળો સહાયક બન્યા છે. 

66% 

34% 

હા 
ના 
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(1) ઔધોગગકરણ : ઔધોચગકરણના પટરણામે પરાંપરાગત કાયોન ાં થથાન યાંત્રો એ લીધ ાં યાાંતત્રક પટરવતતનને કારણે 
નવી િેતનોલોજી થી વયસ્તતગત તવિેષ ાગતૃ બની છે.  

ઔધોચગકરણના કારણે સ્ત્રીઓને પણ ઘરની બહાર કારખાના અને ખાણોમાાં કામ કરવા જવાન ાં થ્ ાં. જે તેની 
સામાજજક પટરસ્થથતીમાાં બદલાવ જોવા મળયો છે. સ્ત્રીઓ ઘરની બહાર નીકળી નોકરીએ જવા લાગી, પટરણામે તેની 
રહણેીકરણી પહરેવેિમાાં પટરવતતન જોવા મળ્ ાં ઘરની બહાર નીકળવાની અન્ય સમાજના સભ્યો સાથે સાંપકત વધ્યો 
તેથી તેની તવચાર-સરણી, નૈતતક મલૂ્યો અને સામાજજક મલૂ્યોમાાં પટરવતતન આવ્ ાં. 
 

(2) શહરેીકરણ : ઔધોચગકરણને કારણે ગામડાના લોકો અથોપાજન માિે િહરેમાાં થથળાાંતર થવા લાગ્યા, ક ટ ાંબના 
થવરૂપમાાં પણ પટરવતતન આવયા. ક ટ ાંબ નાના થવા લાગ્યા, િહરેમાાં રહવેાથી પ્રાથતમક જરૂટરયાતો વધતાાં સ્ત્રીઓ 
નોકરી ઉદ્યોગોમાાં કામે જવા લાગી સમાજ પ્રત્તયે દ્રન્ષ્િકોણમાાં પટરવતતન આવ્ ાં. 
 

(3) મશક્ષણ : તિક્ષણ આજના વૈજ્ઞાતનક ્ ગમાાં કોઈ પણ વયસ્તતગત પટરસ્થથતતમાાં પટરવતતન લાવવા મહત્તવન ાં 
પટરબળ છે. તિક્ષણ મેળવવાની સ્ત્રીઓના વયસ્તતગતનો તવકાસ થયો. ાહરે કે્ષત્રમાાં ભાગ લેતી થઈ, આજના 
કમ્પત્ િર ્ ગમાાં ઉચ્ચ કક્ષાન ાં તિક્ષણ મેળવી સરકારી કચેરી અને ખાનગી કાંપનીઓમાાં સ્ત્રીઓને નોકરી મેળવવાની 
તવપ લ તક ઊભી થઈ છે. વયવસાયાં કરતી સ્ત્રીઓ પોતાના સાંગિનો રચે છે. આવા સાંગિનો સ્ત્રીઓને અન્યાય અને 
િોષણ સામે લડવાની નૈતતક િસ્તત પરૂી પડે છે. આવી િસ્તત સમાજના અન્ય કે્ષત્રોમાાં અન્યાય સામે અવાજ રજૂ 
કરવાન ાં બળ પરૂો પડે છે. આપણે એક સામાજજક પટરવતતન છે. 
 

િારણો : 
1. સ્ત્રીની બેવડી ભતૂમકા થી સ્ત્રીનો એક વયસ્તતગત તરીકે તવકાસ થયો છે. સ્ત્રીઓના તવચારોમાાં પટરવતતન (તિક્ષણ, 
જીવનસાથીની પસાંદગી, માનતસકતા) વગેરેમાાં પટરવતતન જોવા મળે છે. ઉપરાાંત લગ્નજીવનમાાં અન કલૂન 
સાધવામાાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી.  

2. સ્ત્રીઓના તવકાસ માિે સરકાર પ્રોત્તસાહન રૂપે નીતતઓ ઘડે છે. જે મદદરૂપ થઈ છે. રોજગાર તવતનમયકેન્દ્ર દ્વારા 
નોકરી મેળવી જેના કારણ ેઆતથિક પગભર થઈ છે.  

3. પોતાનો વયસ્તતગત ખચત પોતાની આવકમાાંથી કરે છે. જેથી આતથિક રીતે સમધૃ છ છે. 
4. બેવડી ભતૂમકાથી સમાજમાાં મોભેદર જીવન જીવી િકે છે. પોતાની ઓળખ બનાવી િકી છે. 
5. બેવડી ભતૂમકાથી સ્ત્રીઓન  સિસ્તતકરણ થ્ ાં છે. થવતાંત્ર બની છે. વયસ્તતમતાનો તવકાસ થયો છે. આતથિક રીતે 
સધ્ધર છે. જે સિસ્તતકરણન ાં ઉદાહરણ છે. 

 

સચૂનો : 
1. ક ટ ાંબના દરેક સભ્યોને સ્ત્રીને સહકાર અને પ્રોત્તસાહન આપવ ાં જોઈએ. જેથી તેના સાંઘષતમાાં ઘિાડો થાય – ઘરની 
જવાબદારીમાાં ભાગીદાર બનવ ાં જોઈએ. ક ટ ાંબ અને સમાજ બાંને એ સ્ત્રીને થવતાંત્રતા અને સમાનતા આપવી જોઈએ. 

2. ક ટ ાંબમાાં સ્ત્રી બાળકને અભ્યાસ અંગે મોકળાિ મળે તેવી વયવથથા કરવી જોઈએ. જેથી સ્ત્રી તિક્ષણમાાં વધારો કરી 
િકાય. 
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3. સ્ત્રીઓમાાં નોકરી / વયવથથામાાં અંગે ાગતૃતા લાવવા પ્રયત્તનો હાથ ધરવા જોઈએ સ્ત્રીઓ માિે રોજગારી તકો 
સાતય તે માિે તાલીમલક્ષી અને રોજગારલક્ષી કાયતકમો કરવા જોઈએ. 

4. બેવડી ભતૂમકા ભજવતી સ્ત્રીઓએ ક ટ ાંબ સભ્યોન ાં માન-મયાતદા ભાંગ ન થાય તેવા વતતન – વયવહાર કરવા જોઈએ. 
 

અભ્યાસની િયાતદા : 
1. પ્રથતતૃ અભ્યાસ અમદાવાદ િહરેના આશ્રમ રોડ તવથતારના સરકારી કે્ષત્રોમાાં નોકરી કરતી પરચણત સ્ત્રીઓ પર 
હોવાથી સમાજની અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સરખામણી કરી િકાય નહીં. 

2. આ અભ્યાસમાાં ફકત આશ્રમ રોડ ઉપર આવેલ સરકારી કચેરીમાાં કામ કરતી સ્ત્રીનો ઉલ્લેખમાાં કયો છે. 
3. પ્રથતતૃ અભ્યાસ વતતમાન પટરસ્થથતીન ાં આલેખન ક્ ું છે. સમાજ ખબૂ ઝડપથી પટરવતતન પામતી હોવાથી તેમાાં 
ઝડપથી બદલાવ આવે છે. એટ્લે કે પ્રથત  ત અભ્યાસ અમ ક સમય સ ધી લાગ  પડી િકાય. 
 

ઉપસાંહાર : 
 

 દીકરીઓ અને પરચણત સ્ત્રીઓ એ કોઈને કોઈ આતથિક પ્રવતૃત કરવી જોઈએ, પોતાની કમાણી દ્વારા ક ટ ાંબમાાં આતથિક 
રીતે મદદરૂપ બનવ ાં જોઈએ. િહરેીકરણ, ઔદ્યોચગકારણ, તિક્ષણ ને કારણે આગામી વષોમાાં નોકરી કરતી સ્ત્રીઓની 
સાંખ્યામાાં વધારો થવાનો છે. જે સામાજજક, આતથિક સાાંથુતતક પટરવતતનની િરૂઆત થઈ ચકૂી છે. ભતવષ્યના વષોમાાં 
સ્ત્રી બાળકો અને સમગ્ર સમાજના તવકાસ પર અસર થવાની છે. આ અસર કેિલી હકારાત્તમક અને કેિલીક નકારાત્તમક 
હિ.ે તેનો ખ્યાલ ભતવષ્યના વષોમાાં આવિે. તેનો ચોક્કસ ખ્યાલ મેળવવા ક્ષેત્રકાયત પર સાંિોધનની ખબૂ જ 
આવશ્યકતા છે. તેમાાં બે મત નથી. 
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