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 چکيده

گرفته و با  ی مدّ نظر قراردر شهرستان تویسرکان به عنوان هدف اصلهای اشتغال زنان روستایی تحقیق، شناسایی و تحلیل موانع و محدودیتدر این  هدف:

 ته شده است.روستایی پرداخ های ایجاد و توسعة اشتغال توسّط زنانترین موانع و محدودیتگیری از تکنیک تحلیل عاملی، به شناسایی و تحلیل مهمبهره

ی شاغل زنان روستای امعة آماری تحقیق راتحقیق حاضر، نوعی تحقیق توصیفی و کاربردی است که به شیوة مطالعات پیمایشی انجام شده است. ج روش:

هدا در مدورد مواندع و آن هدایبه عنوان نمونة تحقیق انتخاب و دیددگاه هانفر از آن 150در شهرستان تویسرکان تشکیل دادند که به طور تصادفی، تعداد 

ری و ود کده روایدی هداهبآوری اطاّلعات تحقیق ابزار جمعترین نامه مهمهای اشتغال زنان در جامعة روستایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسشمحدودیت

کرونباخ محاسبه  نامه نیز ضریب آلفایمحتوایی آن توسّط گروهی از متخصّصان موضوع، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای ارزیابی میزان پایایی پرسش

های ادهد« غال زنان روستاییموانع اشت»گیری سازه نامه و برازش الگوی اندازهای پرسشبررسی اعتبار سازه چنین، برایبه دست آمد. هم 81/0شد که رقم 

هدای نیکدویی بدرازش وتحلیل قدرار گرفدت کده شداخصتحلیدل عداملی تأییددی مدورد تجزیده از طریق  LISRELافزار گردآوری شده با استفاده از نرم

(RMSEA=0.063 ،AGFI=0.85  وGFI=0.93تناسب کامل الگو با داد )شده را تأیید کرد. های مشاهدهه 

استفاده شد  یک تحلیل عاملیتری از موانع و مشکالت پیش روی اشتغال زنان روستایی، از تکنیابی به تحلیل دقیقبه منظور دستدر این تحقیق  ها:يافته

مواندع »دهندة آن ی تشدکیلبا توجّه به ماهیت متغیّرهابندی شد؛ عامل اوّل های پیش رو در چهار عامل اصلی دستهکه بر این اساس، موانع و محدودیت

مواندع »ظیدر راه بدا دیگدر مواندع نترین عامل معرفی شد. این عامل هدمدرصد از واریانس به عنوان مهم 03/22نام گرفت که با تبیین « رهنگیف-اجتماعی

 رصد از واریانس موانع اشتغال زنان روستایی را تبیین کردند.د 30/62در مجموع، « مایتیح-موانع آموزشی»و « موانع شخصیتی»، «حیطیم-اقتصادی

ت نسبت نّتی و نادرسسهای در راستای تسهیل روند اشتغال زنان روستایی، اصالح و رفع برخی موانع فرهنگی اجتماعی؛ شامل ذهنیت کارهاي عملي:راه

ری متنوّع های یادگین فرصتشود. بر مبنای نتایج تحقیق، تأمیجامعه توصیه می های اقتصادیها در فعّالیتهای زنان و ضرورت مشارکت آنمندیبه توان

 .جتماعی ضروری استاهای اقتصادی های الزم برای ورود به عرصة فعّالیتمندیها و کسب توانبه منظور تغییر و اصالح نگرشروستایی زنان  برای 

ریزان گذاران و برنامهرای سیاستبتواند راهنمایی های تحقیق حاضر میویژه در جامعة روستایی، یافتهموضوع اشتغال، بهبا توجّه به اهمیت  اصالت و ارزش:

 های کالن و عملیاتی مناسب برای رفع موانع اشتغال زنان در مناطق روستایی باشد.توسعة روستایی در تدوین برنامه

 نع اشتغال، شهرستان تویسرکان.زنان روستایی، اشتغال، موا ها:کليدواژه

 

 ل زنان روستاییهای اشتغاتحلیل موانع و محدودیت(. 1396. )مانی، ففرانی، ا.، زلیخائی سیار، ل. و قهرسعدی، ح.، یعقوبیارجاع: 

 .48-35(، 1)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. )مطالعة موردی: شهرستان تویسرکان(
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 مهمقدّ.1
انی پردازان توسعه، عامدل انسدامروزه به اعتقاد اغلب نظریه

دارد. بدر همدین اسداس، هدایت جریان توسعه در  ریثّؤمنقش 

-ن مقوله بده عندوان یدک هددف مهدم در سیاسدتیبه ا توجّه

، 1)کلی و پدرایس مطرح است یهای اقتصادی و اجتماعگذاری

بده نقدش و  توجّده، یندر بحث عامدل انسدا (.811 ص. ،2009

ز ا، دهندیل میتشکرا  جوامعت یاز جمع یمیگاه زنان که نیجا

ن یتراز مهم یکیکه  یابه گونه ،استبرخوردار  یت اساسیاهمّ

و  تیزان اهمّیک کشور، می یافتگیتوسعه یابیارز یبراارها یمع

 ،1391 ان و رشدوند،ید)محموداعتبار زنان در آن کشور اسدت 

در  یالفعّدد نقددش یم اجتمدداعیوه عظددن گددریددا .(84 ص.

 هبد ؛کنندیفا میا جوامعدار یپا ةتوسعو  یاجتماع یهاشرفتیپ

 ایهدزمینه در هاآن ةبالقوّ نیروی از یریگبهره که عدمطوری 

 بده یابیسیاسی، دست و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، مختلف

 سازد. می ناممکن را توسعه

 رفداه اقتصدادی، ایهالیتفعّ در زنان مشارکت ،بدون شک

بدده دنبددال خواهددد داشددت هددا بددرای آن یتددرشیاجتمدداعی ب

بدر ز یدنشناسدان از جامعه یاریبس. (497 ص.، 200، 2)رحمان

د داشدته و معتقدندد بددون یدکأتوسدعه تیند آفرنقش زنان در 

، 3نکدری)تتوسعه همدوار نخواهدد شدد  یها راه برامشارکت آن

 مهدم هددف بده یدنرسد بنابراین، .(2004، 4تیاسم و 1990

 بده کده شدودمی ممکن هنگامی انسانی، ةتوسع یعنی ؛توسعه

 توجّده زمدانهم طور به زن و مرد از اعم ؛انسانی نیروی عامل

از  یاریبسدن راسدتا، یدر هم (.159 ، ص.1385پاسبان، )د شو

ژه نسددبت بدده یددو ییهددااسددتیر و سیخدداذ تددداببددا اتّهددا دولددت

در  یتدرعیسدرشتاب با اند تهتوانسزنان  مشارکتاز  یمندبهره

قتصاد ن موضوع در ایا(. 1385)صابر،  ر توسعه گام بردارندیمس

بده  توجّدهو  ت داشدتهیدز اهمّیدن یو کشداورز ییبخش روستا

رفدع مواندع و  یو تالش بدرا ییروستا مشارکت و اشتغال زنان

 ةها و الزامات توسدعاز ضرورت یکیعنوان ه ب ،آن یهابازدارنده

 (.2005، 5ی)مدک الدو شدودیمحسوب مدن بخش یادار در یپا

ه ل و منبعدی بدالقوّایجاد تحوّ یعمده برا یینیرو ییزنان روستا

ر متعدارف برخالف تصوّ برد اقتصاد روستایی هستند.پیش یبرا

، اسدت یدارکه عمدتاً نقش خانده ییدر مورد نقش زنان روستا

 ییروسدتا یدهد که زنان در زنددگینشان م ینیع یهایبررس

ندارندد.  هاتر از آنتر از مردان نداشته باشند، کممهم یاگر نقش

و خددمات  ییع روسدتای، صنایدر بخش کشاورز هاآن ،در واقع

، سدهم قابدل یکنند. در بخدش کشداورزیفا میا یدیکل ینقش

است  ین در حالیکار به زنان اختصاص دارد، ا یرویاز ن یتوجّه

شدناخته نشدده و  یدرسدتبه هداکار آن یروین یکه ارزش واقع

زاده، یی)لهسدابرخوردارندد  یترنییت و منزلت پایغالباً از موقع

، در بخدش یزنان عدالوه بدر بخدش کشداورز(. 57 ، ص.1375

زندان در  الیدتفعّدارند.  یتوجّهز سهم قابل ین ییع روستایصنا

، یع دامدی، صنایبافمی، جاجیبافمی، گلیبافیمانند قال ؛یعیصنا

کشدداورز  یشدددن خانوارهددایره از کارگریددو غ ییع غددذایصددنا

شدت یبده مع یادیدکمدک ز یاز نظر اقتصاد ده وکر یریجلوگ

زاده و عابدی سروسدتانی، عبدداه ،نهیوی)همت دکنیخانواده م

 کده یتدوجّهرغم نقش قابدل یعل .(105 ، ص.1391 محبوبی،

جامعده  یو فرهنگد ی، اجتمداعیاقتصداد یهداتیالدر فعّزنان 

 .قدرار نددارد یت مناسدبیدر وضع هاآن، اشتغال دارند ییروستا

درصدد  17تنهدا  1385ران در سال یالعات مرکز آمار اطبق اطّ

ت ین وضدعیددهند که ایل میرا زنان تشک ییاز شاغالن روستا

( درصددد 30) زان اشددتغال متعددارف زنددانیددسدده بددا میدر مقا

مناسدب  یریگگر عدم بهرهانیب ،یعبارته و ب استز یبرانگلمّتأ

 اسدتکشدور  ییروستا ةدر جامع یانسان یروینن بخش از یااز 

  (.91 ، ص.1386 حسینی و میردامادی، ،جلودار)فالح

ش ندرخ مشدارکت زندان یشده، افدزابراساس مطالعات انجام

 روسدتا، هدم بده یو اجتمداع یاقتصاد یهاتیالدر فعّ ییروستا

م در بعد و ه دکنمین جوامع کمک یا یاجتماع ةیسرما ةتوسع

، 6اند  و آنی) شدودمیخدانواده  یباعث رونق اقتصاد یاقتصاد

بدده منظددور  یشناسددبیآسدد ین امددر ضددرورت نددوعیدد. ا(2002

ندع و غلبه بر موا ییزنان روستاهای تینه از هرفیبه یریگبهره

 بر سازد.یم آشکاررا  هااشتغال آن یش رویپ یهاتیو محدود

ن یدت ایدت و اهمّیق حاضر با درک حساسیتحق ،ن اساسیهم

های و محددددیتموانددع  یی، شناسدداییدر جوامددع روسددتا امددر

عنوان موضوعی درخدور تحقیدق و ه برا  ییزنان روستا اشتغال

ق یددق یست تا با بررسا نظر قرار داده و درصدد آن دّمبررسی، 

در مندداطق روسددتایی شهرسددتان  ق جوانددب موضددوعیددو عم

 از عوامدلشفاف  یریوتص ةو ارائجانبه همه یبه درکتویسرکان 

 . ابدیدست  ییروستادر جوامع زنان اشتغال  ةبازدارند

 قيتحق يشناسروش. 2
 قيتحق يياي. قلمرو جغراف1 .2

 استان همددانهای شهرستان تویسرکان یکی از شهرستان

و قسمت  اسدآبادو  همدانهای از شمال به شهرستان که است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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از مغدرب بده  ،ریدمالاز مشدر  بده  ،بهارم به شهرستان کمی ه

تویسرکان  .محدود است نهاونداز جنوب به شهرستان  و کنگاور

و شهر همدان واقع شده است و مردم ایدن  الونددر جنوب کوه 

 کردیو  لکی ،لریدر روستاها  و فارسیهای شهرستان به زبان

و  نفدر جمعیدت 103،786ن شهرستان بدا ایکنند. صحبت می

مساحت از سه شهر تویسرکان، سدرکان و  متر مربعولکی 1556

 .رود تشکیل شده استدو بخش مرکزی و قلقل فرسفج و

 قي. روش تحق2 .2
ل مواندع اشدتغال یدو تحل ییشناساپژوهش حاضر با هدف 

. در این روش با گرفتبه صورت پیمایشی انجام  ییزنان روستا

فراواندی و توزیدع منتخب از جامعده،  یانمونه ةانتخاب و مطالع

. در تحقیددق پیمایشددی شدددرهددا بررسددی روابددط بددین متغیّ

نامه اسدت. پرسش ،آوری اطالعاتترین روش برای جمععمومی

دیدگاه و  های فردیبخش ویژگی دواین تحقیق از  ةنامپرسش

هدا و مواندع اشدتغال زندان تیمحددودگویان در خصوص پاسخ

علمدی  تیدأاعضدای هتعددادی از . بدودتشکیل شده  ییروستا

پدس از  را پایایی ابزار سنجش این تحقیق، نادانشگاه بوعلی سی

و کردندد  تأییددآلفای کرونبداخ  ضریب ةبا محاسبسنجی روایی

 ییایدپا ةدهندکده نشدان به دست آمد 81/0 ،آلفاضریب  مقدار

آماری ایدن مطالعده را زندان  ةجامع. ق استیابزار سنجش تحق

کده بدا  دادنددکیل سدرکان تشدیشهرسدتان توشاغل  ییروستا

نفر بده عندوان  150 ساده تصادفی یریگاستفاده از روش نمونه

هددا در خصددوص موانددع و هددای آننموندده انتخدداب و دیدددگاه

 .شدد بررسدی ییاشتغال زنان در جامعه روسدتا یهاتیمحدود

آزمون بدر روی برای تعیین حجم نمونه، پس از انجام یک پیش

بدرآورد واریدانس ن پیششدو مشخص یینفر از زنان روستا 30

اسدتفاده آماری، از فرمدول کدوکران  ةصفت مورد نظر در جامع

 یآورجمدع یبرا د.شن یینفر تع 150شد و تعداد حجم نمونه 

سدرکان بده یاز، سده روسدتا از شهرسدتان تویداطالعات مدورد ن

انتخداب  یو وردآورد سفل یا، وردآورد وسطیوردآورد عل یهانام

در خصوص موضوع نفر از زنان  50دگاه یشدند و از هر روستا د

هدای هدا از آمدارهدر بخدش توصدیف داده .شد یبررس ،قیتحق

و میدانگین  توصیفی فراوانی، درصد، انحدراف معیدار، واریدانس

بددا اسددتفاده از  هدداو در بخددش تحلیددل داده بهددره گرفتدده شددد

از تحلیددل عدداملی بدده  8.8LISRELو  16SPSS یافزارهددانرم

بده منظدور . ه عوامل کلیددی اسدتفاده شددیابی بتمنظور دس

 یریدگانددازه ینامه و برازش الگوپرسش یااعتبار سازه یبررس

 یهدا، داده«ییمواندع اشدتغال زندان روسدتا»مربوط بده سدازه 

 قیداز طر 8.8LISRELافدزار شده با اسدتفاده از ندرمیگردآور

 یهداشداخص کدهشدد ل یتحلوهیدتجز یدییدتأ یل عداملیتحل

0.063RMSEA= ، 23.1 زشبدددددرا ییکدددددوین
2


df

  و

GFI=0.93 شدده را مشاهده یهداتناسب کامل الگدو بدا داده

 د.کرد ییتأ

 . مباني نظري تحقيق3
-برنامده شدود کده درزمانی محقق می توسعه به یابیدست

 داده شدود. منابع انسدانی ةتوسع به اصلی اولویت ،توسعه های
 در دولدت گذاریسدرمایه سدهم از بخشدی باید راستا، این در
 را جوامدع جمعیدت از نیمدی که زنان، انسانی به منابع ةتوسع
 زندان ،1970 ةتا پیش از ده .یابد اختصاص دهند،می تشکیل

 معمدوالً دانستند ونمی اقتصادی الیتفعّ در مهم گرانکنش را
 هدةد ا ازامّد ؛شددگرفته مدی نادیده هاپروژه در هاآن مشارکت
 هایالیتدر فعّ زنان نقش نسبت به نگرش در راتیتغیی ،1970
 سدال (. اعدالم106، ص. 1389آمدد )نامددار،  پدیدد اقتصادی
 تغییدرات ایدن از اینمونه «سال جهانی زن»به عنوان  1975
 عهتوسد در زندان انکارناپدذیر نقش به را جهانیان توجّه که بود
 ایهدانگیدزه زندان، از تبعیض رفع در تالش برای و کرد جلب
ه بد هداحکومدت از بسیاری و المللیبین هایسازمان در را الزم
تددریج ایدن امدر بهو  (172، ص. 1385 ،داورخانیآورد ) وجود

 زندان میسدر مشدارکت بدون اقتصادی ةپذیرفته شد که توسع

 جوامدع، یملّ ناخالص درآمد های گسترشراه از یکی و نیست

 ةحدوز در زندان اقتصدادی الیتفعّ گسترش افزایش و طریق از

، 1387گیدرد )شدربتیان، می شکل مردان، پایهم کار، عمومی

  (.93ص. 

کده زندان رغدم آنکده علدی دهدنشان میآمارهای موجود 

هدای بهداشدتی و آموزشدی در مجمدوع ایرانی از نظر شداخص

ظدر ا از نامّد ؛شرایطی به مراتب بهتر از کشورهای منطقه دارندد

 در میدان کشدورهای در ،مددیحضور در بازار کدار و سدهم درآ

پایینی دارندد. ایدن موضدوع ماحصدل وجدود  ةحال توسعه رتب

الیدت برخی مدوانعی اسدت کده بدر سدر راه اشدتغال زندان و فعّ

ده کدرخارج از محیط خانواده محدودیت ایجداد  هااقتصادی آن

 مشکالت، و این موانع از برخی (.82، ص. 1387 است )عزتی،

 و شدودمی مربوط کشورها ساختار به که است ایتوسعه موانع

 .است غیرساختاری و ایغیرتوسعه موانع ،دیگر بخشی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 و اجتمداعی، فرهنگدی موانع توان بهای میتوسعه موانع از

 شخصیتی هایویژگی به نیز ایغیرتوسعه از موانع و اقتصادی

(. 52، ص. 1389د )علیدزاده، کدراشداره  فیزیولدوژیکی زندان و

ترین موانع اشدتغال زندان، یکی از مهم ،شدطور که اشاره همان

موانع فیزیولوژیکی و شخصیتی است که موجب شدده تدا ایدن 

برداشت نادرست در جامعه به وجود آید کده زندان موجدوداتی 

-علدی ،زاده)میرکط یابند ها تسلّاند و مردان باید بر آنضعیف

. این روابدط پدرسداالرانه در (168، ص. 1389 آبادی و شمس،

 کدهسنتی جامعه روستایی ایران نیدز وجدود دارد تار نیمهساخ

مردان بدر زندان شدده اسدت. در چندین  ةموجب قدرت و سلط

ها گیریاند و غالب تصمیمای مردان صاحب منابع قدرتجامعه

ط (. در 72، ص. 1386شددود )امینددی، هددا اتخدداذ مددیآن توسددّ

 ،انجدام پذیرفتده 1383کریمدی در سدال  توسّطای که مطالعه

هدای شداغل در تعداونینسبت بده زندان  درستناهمین نگرش 

ترین ها به عنوان یکی از مهمو تبعیض علیه آن استان مازندران

عندوان شدده اسدت )کریمدی،  زندانموانع اشتغال و کارآفرینی 

ترین موانع اشتغال زندان در جامعده، (. یکی دیگر از مهم1383

 نشان گرفتهورتص هایو بررسی مطالعاتموانع فرهنگی است. 

تدأثیر  جامعه، یک در رایج فرهنگی باورهای و هاارزش که داده

، 7دارد )مدالهوترا و دگدراف زندان اشدتغال میدزان بر مستقیمی

برخدی هنجارهدای  ایران نیدز (. در1976، 8؛ بارکر و آلن1997

های ها در عرصهال آنفرهنگی مانع از اشتغال زنان و حضور فعّ

ویژه در جوامدع بده. این موضوع استمعه اقتصادی اجتماعی جا

 موانع ترینمهم از. تری برخوردار استت بیشروستایی از شدّ

 غلدط باورهدای بده تدوانمدی زنان اشتغال راه سر بر فرهنگی

 زندان آگداهینازندان،  مشدارکتلدزوم  عدم بر مبنی اجتماعی

 هایزمینه از زنان آگاهی خود، عدم شهروندی حقو  به نسبت

 الیت، بداالتربودنفعّ برای موجود اقتصادی و جتماعیا مختلف

 درصدد بودنمدردان و پدایین بده نسدبت زندان سوادیبی نرخ

مدردان  به نسبت بانوان در علمی مدارج دارندگان و نامتخصص

، زادهمیدرک ةدر مطالعد(. 52، ص. 1389د )علیدزاده، کراشاره 

تددرین موانددع مشددارکت و مهم (1389)آبددادی و شددمس علددی

تغال زنددان روسددتایی بددر بعددد فرهنگددی تمرکددز داشددته و اشدد

روسدتایی، بده  ةتی حاکم بدر منطقدورسوم و اعتقادات سنّآداب

صفری . اندترین موانع در این مطالعه شناسایی شدهعنوان مهم

ثیرگددذار بددر أرهددای تتددرین متغیّیکددی از مهددم( 1387)شددالی 

نسدیت مشارکت اقتصادی زنان را باورهای فرهنگی مرتبط با ج

 ةنیز در مطالع( 2004)فرهنگی و اسفیدانی  داند.در جامعه می

-خود، باورهای فرهنگی موجود در جامعه را بده عندوان عمدده

بده . انددکرده بیان مشاغل دولتیترین مانع ارتقای شغلی زنان 

زندان در  اقتصادی اجتماعی و هاینقش( 2002) 9اعتقاد منجا

 آن جامعه رسوم و آداب و هنجارها ها،ارزش توسّط یک جامعه

وجود چنین موانع فرهنگی و اجتماعی سبب شدده . شودبنا می

اشتغال به سمت مشداغلی  ةزنان در عرص ،یبه طور کلّاست تا 

 ،بده عندوان نمونده ؛انددسو  یافتدهتر با منزلت اجتماعی پایین

تدر از گری بیشتعداد زنان در مشاغل خدماتی، فروش و منشی

ها که تحصیالت آنخصصی است و با وجود اینی و تمشاغل فنّ

هدا در ایدن ا حضور آنامّ یافته،های تخصصی افزایش در زمینه

مقددم، تدر اسدت )احسدانیها نسبت به مردان بسدیار کمعرصه

 گر مواندع اجتمداعی پدیش(. این وضعیت بیدان47، ص. 1389

-سروستانی، عبداهوینه، عابدی همتی روی اشتغال زنان است.

هدای اشدتغال زندان در بررسی چدالش( 1391) ده و محبوبیزا

روستایی در شهرسدتان کرمانشداه، در بدین مواندع فرهنگدی و 

انددازی اجتماعی، عدم اعتماد جامعده بده تواندایی زندان در راه

ی و تخصصدی را ها در مشاغل فنّدوکار و عدم پذیرش آنکسب

 ،چندینهم .کنندمی بیانترین این موانع به عنوان یکی از مهم

بابدایی زکلیکدی انجدام  توسّدط 1385پژوهشی که در سال در 

هدای مددیریتی تدرین مواندع ارتقدای زندان در پسدتمهم ،شد

 ةهای دولتدی، عددم پدذیرش مددیریت زندان بده وسدیلسازمان

 میدزان بدر تأثیرگذار موانع دیگر از. شده است بیانزیردستان 
مواندع اقتصدادی  زایی،اشدتغال هدایالیدتفعّ در زنان مشارکت

مزدها بدین توان به اختالف سطح دستمی ،است. در این راستا

مزدها د. تبعیض بسیار در پرداخت دستکرمردان و زنان اشاره 

ترین موانعی است که اثدر منفدی بین زنان و مردان یکی از مهم

الیاسون و )های اقتصادی دارد الیتبر نرخ مشارکت زنان در فعّ

از دیگر مواندع اقتصدادی پدیش  (.479ص. ، 2013، 10وستالند

هدا روی اشتغال زنان، نوع مشاغلی است کده ایدن گدروه در آن

 طور معموله مشاغلی که ب برخی در زنان الیت دارند. حضورفعّ

 در زندان حضور. ندهست تریپایین مزدهایدست سطح دارای

ال فعّ اقتصادی الیتفعّ ةصحن از عمالً را هانآ ،مشاغل گونهاین

عالوه بدر  ؛(55، ص. 1389دارد )علیزاده، نگه می دور و اثرگذار

 روستایی زناندسترسی محدود  ،سوم جهان کشورهای دراین، 

 و تمددّکوتاه نیازهدای برای چهو تسهیالت مالی  تااعتبار به

تدرین از مهم کاروکسدب در تبلندمددّ گذاریسرمایه برای چه
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هدای مختلدف محسدوب هدر عرص هاالیت آنموانع اقتصادی فعّ

 بده مندابع مدالی دسترسیامکان  کههم  زمانی حتیشود. می

های الزم هدا در تدأمین تضدمینعدم تواندایی آن کنند،می پیدا

 بهدره بداالی ندرخ ،مانع از دریافت تسهیالت شدده و از سدویی

خطدر  ،نتیجده درو  شددنبدهکار به است ممکنتسهیالت نیز 

)شداوردی و  شدود منجدر هدانآ خدانوادگی بنیان شدنمتزلزل

، احمدد، موهددنور و زاویدر(. 126 ، ص.1389 ساز قمدی،چیت

 13( و رومددی و پدداروت2011) 12(؛ داویددس2012) 11یوسددف

روی  هدای پدیش( در مطالعات خود در خصوص چالش2008)

تدرین اشتغال زنان کدارآفرین، عوامدل اقتصدادی را جدزم مهدم

چده اندد. بدر مبندای آندهکران بی هاهای اشتغال آنمحدودیت

ینددد آها در فرای از عوامددل و محدددودیتمجموعدده ،ذکددر شددد

هدا، ندد کده بدرای رفدع آنکنمیایجاد اشتغال زنان محدودیت 

ها در مراحل ایجاد و شناسایی ابعاد دقیق و نوع تأثیرگذاری آن

در  ،زنان اهمیت دارد. بدر همدین اسداس توسّطمشاغل  ةتوسع

نگری نسبی بده بررسدی و تحلیدل معتحقیق حاضر با نوعی جا

های اشددتغال زنددان در مندداطق تددرین موانددع و محدددودیتمهم

 روستایی پرداخته شده است.

 قيتحق يهاافتهي. 4
 گويانهاي فردي پاسخ. ويژگي1 .4

میانگین سن افراد مدورد  ،آمدهدستهای بهبه یافته توجّهبا 

ثریدت افدراد . اکاسدت 17/12سال با انحراف معیار  35مطالعه 

 .ندهسدت کلیالت سدیتحصددرصدد( دارای  35مورد مطالعده )

اشدتغال نشدان  ةگویان بدر حسدب زمیندتوزیع فراواندی پاسدخ

درصدد( از زندان  44ی )در حدود توجّهدهد که بخش قابل می

بددافی و سددایر بددافی، جاجیمماننددد قالی ؛روسددتایی در صددنایعی

 ،چنددینالیددت هسددتند. همصددنایع روسددتایی مشددغول بدده فعّ

که اکثریت زنان روستایی مورد  دهدنشان میهای تحقیق یافته

مند بده اشدتغال هکه عالقاند کردهدرصد( اههار  7/91مطالعه )

الیددت ای بدده فعّدرصددد عالقدده 3/8ند و تنهددا در حدددود هسددت

 (.1اند )جدولاقتصادی و اشتغال نداشته

 

 ويانگهاي فردي پاسخني برخي ويژگيتوزيع فراوا -1جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته 

 مالحظات درصد فراوانی  متغیر

 سن

 25 37 سال 15 -25

 سال 2/35میانگین=  

 17/12انحراف معیار= 

 3/48 73 سال 26 -40

 7/21 32 سال 41 -60

 5 8 سال 61 -70

 میزان تحصیالت

 7/26 40 سوادبی

 نما= سیکل
 3/28 42 تحصیالت ابتدایی

 35 53 یکلس

 10 15 دیپلم

 اشتغال ةزمین

 9/43 66 صنایع دستی

 نما=صنایع دستی

 7/11 21 خیاطی

 3/8 15 داریمغازه

 3/8 15 کشاورزی

 7/6 12 دامداری

 7/11 21 سایر موارد 
 

 ييموانع اشتغال زنان روستال يتحل .2 .4
عیدین ت و ییل مواندع اشدتغال زندان روسدتایتحلبه منظور 

تحلیدل ک یدتکناز  هداتین مواندع و محددودیاز ا سهم هر یک

دهدد شده نشان مدیعاملی استفاده شده است. محاسبات انجام

گیدری از ایدن تکنیدک هدا بدرای بهدرهکه انسجام دروندی داده

بارتلدت نیدز در سدطح  ة( و آمار=813/0KMOمناسب بوده )

عمدده عامدل  ارهدچ ،دار است. در این بررسدیدرصد معنی یک

راه مقدار ویژه و به هم (2)در جدول  ایج آناستخراج شد که نت

 شده است.  ارائهدرصد واریانس مربوطه 
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 راه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعيشده همعوامل استخراج -2جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته 
 نی تجمعی درصد واریانسفراوا درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل

 03/22 03/22 61/6 عامل اول

 23/40 20/18 49/5 عامل دوم

 04/52 81/11 24/3 عامل سوم

 30/62 26/10 07/3 عامل چهارم
 

 مقددار ویدژهبدا دهدد کده عامدل اول )نشان می (2)جدول 

تدرین سددهم را در کم چهددارمتدرین سددهم و عامدل ( بیش61/6

عامدل مدذکور  چهدار ،ه و در مجمدوعرها داشتتبیین کل متغیّ

ند. بدرای کنمیرها را تبیین درصد از کل واریانس متغیّ 30/62

جددول استفاده شدد کده در  چرخش عاملی از روش وریماکس

 نتایج آن آورده شده است. (3)
 

  افتهيآمده از ماتريس چرخشدستهرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي بمتغيّ -3جدول 

 1394 های پژوهش،مأخذ: یافته

 بار عاملی گرنشان رهامتغیّ موانع ردیف

 عامل اول
-موانع اجتماعی

 فرهنگی

 SOC1 454/0 وکار زنان  مخالفت خانواده با کسب

 SOC2 553/0 کمبود حمایت خانوادگی  

 SOC3 431/0 های اقتصادی  الیتهای زنان در فعّعدم اعتماد به توانایی

 SOC4 737/0  کاری   ةکمبود تجرب

 SOC5 664/0 کمبود راهنمایی و مشاوره  

 SOC6 551/0 عدم دسترسی به بازار کار و بازار فروش محصوالت  

 عامل دوم
-موانع اقتصادی

 محیطی

 ECO1 508/0 های مالی و هدایت سرمایه ریزیتجربگی در برنامهبی

 ECO2 454/0 اولیه   ةدشواری در کسب سرمای

 ECO3 446/0 سسات مالی و اعتباری روستایی  ؤها و مبودن صندو ناکافی

 ECO4 559/0 مزد پایین زنان  دست

 ECO5 572/0 روستا تا بازار فروش محصوالت و شهرها   ةفاصل

 ECO6 470/0 آمد در فصول مختلف  ومشکالت رفت

 ECO7 660/0 نقل عمومی  وکمبود وسایل حمل

 ECO8 499/0  ع جغرافیایی پراکندگی روستاها و تنوّ

 موانع شخصیتی عامل سوم

 PER1 831/0  نداشتن اعتماد به نفس 

 PER2 556/0 پذیری کم و ترس از شکست  ریسک

 PER3 569/0 روابط عمومی کم و مشکل برقراری ارتباط با دیگران  

 PER4 513/0 ها  راهی آنالزام اجازه همسر یا پدر و هم

عامل 

 چهارم

-موانع آموزشی

 حمایتی

 EDU1 407/0 های مردمی از زنان روستایی  لعدم حمایت نهادها و تشکّ

 EDU2 350/0 تحصیل برای زنان روستایی   ةعدم امکان ادام

 EDU3 318/0  عدم آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به اشتغال 
 

 61/6مقددار ویدژه با (، یفرهنگ-یاجتماع )موانع اولعامل 

. درصدد داردرهدا ثیر و اهمیدت را در تبیدین متغیّأترین تدبیش

درصدد اسدت و نشدان  03/22ایدن عامدل  ةواریانس مقدار ویژ

درصدد از واریدانس کدل  03/22دهد این عامل در مجمدوع می

بده  توجّهبا  ،بنابراینکند. رهای تحت بررسی را تبیین میمتغیّ

اشتغال بیش از هدر  ةدر زمین ییاین مطالعه، زنان روستا نتایج

در اندد. مواجده یفرهنگد-یاجتمداع یهداچیز با موانع و چالش

، آداب و سدنن هدر کشدور و یفرهنگ-یارتباط با موانع اجتماع
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مانندد  ؛زنان بارةنادرست در یاشهیکل یباورها یبرخ ،نیچنهم

از  یاقتصداد یهداتیدالدر فعّ هداآن یهاییعدم اعتماد به توانا

 ةدر عرصدا هدت آنیدالفعّ یهدان محدودکننددهیتدرجمله مهم

ل عدم ین دالیترز عمدهیراجرز ن ،ن راستایدر هماشتغال است. 

را بددده  یاقتصددداد یهددداتیدددالدر فعّروسدددتاییان مشدددارکت 

دهد و معتقد اسدت کده وجدود ینسبت م یفرهن  دهقانخرده

 آورد.ین مددییامکددان تحقددق مشددارکت را پددا ین عناصددریچندد

ندابرابر رفتدار  یاوهیاگر فرهن  جامعه با زنان بده شد ،نیبنابرا

ف یضدع یهایژگیرا با و هاسه با مردان آنیدر مقا یعنی؛ دینما

بده فرصدت و  یابیا اگدر امکدان دسدتیو  کندف یتوص یو منف

ها محدود آن یبودن برال زنیرا به دل یمنابع ارزشمند اجتماع

ة پنداراز خود یئها جزفهلّؤن میج ایتدرهب ،ن صورتیدر ا ،سازد

بر سر راه مشارکت زنان در  مانعین امر یو هم شدهت زنان یهو

 در .دکنددایجدداد میجامعدده  ةدر عرصدد یاقتصدداد یهدداتیددالفعّ

 ؛(2004) یدانیو اسدف یفرهنگ شده از سویهای انجامپژوهش

دی نده، عابدیویهمت ؛(1997مالهوترا و دگراف ) ؛(2002منجا )

 زاده، علدیمیدرک ؛(1391)زاده و محبدوبی سروستانی، عبداه

 ییو بابددا (1387) یشددال یصددفر ؛(1389)آبددادی و شددمس 

در  یفرهنگد-یاجتمداع طیر شدرایثأبر تدز ی( ن1385) یکیزکل

  د شده است.یکأت ییروستا اشتغال زنان زانیم

درصددد از  20/18(، یطدیمح-ی)مواندع اقتصدداد دومعامدل 

و بعدد از مواندع  کنددین مدییرا تبموانع نس کل ایرات وارییتغ

-افتدهی .دوم اهمیت قرار گرفته است ةدر رد یفرهنگ-یاجتماع

 یطدیمح-یدهدد، مواندع اقتصدادین مطالعده نشدان مدیا یها

-یمحسدوب مد ییاشتغال زنان روستا یرو شیپن عامل یدوم

و  یط اقتصدادیهدا در شدراتیمحددود یل برخدیدشود و به دل

در  برخدوردار اسدت. یادیت زیاز اهم ییستاجامعه رو یطیمح

در  یت بتدوان گفدت دشدوارأجرد بهیشا ،یان موانع اقتصادیم

محددود بده مندابع و اعتبدارات  یه و دسترسیاول ةیکسب سرما

د و اشدتغال یدتولة ت زنان در عرصدیالن چالش فعّیترمهم یمال

قددرت  ییکثدر زندان روسدتاکه ا ییجاشود. از آنیمحسوب م

، شدانس ندارندد های الزم بدرای دریافدت وام راضدمینتأمین ت

. ندارند نیز یالت بانکیاستفاده از اعتبارات و تسه یبرا یچندان

به اعتبدارات،  یدسترس یزنان کشاورز برا ،از موارد یاریدر بس

هستند که اغلب از  یدهندگانا وامیان یبه همسران، آشنا یمتکّ

اسددون و وسددتالند یلا کننددد.یرا طلددب مدد ییبهددره بدداال هدداآن

 ، احمددد، موهدددنور و یوسددفریددزاو (؛2011س )یددداو ؛(2013)

-و رکددن (1389زاده )یدعل(؛ 2008و پداروت ) یرومد ؛(2012)

در ز یدن (1388)قیدداری ، طاهرخانی و سجاسیین افتخاریالد

یندد آو مشدکالت موجدود در فر یموانع اقتصدادمطالعات خود 

 بیداناشتغال زنان  یهان چالشیتررا از مهمدریافت تسهیالت 

 اند.دهکر

درصد از  81/11 ،در مجموع(، یتیعامل سوم )موانع شخص

 گدر ازید یکدیکندد و ین مییرا تب موانع انس کلیرات وارییتغ

 ییاشدتغال زندان روسدتا یرو شیاست که پد ین موانعیترمهم

افدراد بده  یتیشخصد یهدایژگیت ویتقو بدون شکقرار دارد. 

 یضدرور یامدر یاقتصاد یهاتیها در فعالمنظور مشارکت آن

اد اعتم ةروحیت یند از: تقواها عبارتن خصلتیاز ا یاست. برخ

 یبرقدرار ییبداال و تواندا ی، روابط عمومیریپذسکیبه نفس، ر

ز بدر یدن یکده در مطالعدات متعددد رهیدگدران و غیارتباط با د

، یقنبددر .د شددده اسددتیددکأهددا تیژگددیون یددات یددت تقویدداهم

 آبدادی وزاده، علدیمیدرک ؛(1391)انصاری و کیانی  حجاریان،

 (1383) یمدی( و کر1386) یاحمدد و ینیام ؛(1389)شمس 

 اند.دهکراشاره  یمطلب چنیننیز در مطالعات خود به 

 ةیدژنیز بدا مقددار و( یتیحما-یآموزشعامل چهارم )موانع 

 درصد از واریانس کل 26/10، های تحقیقیافتهبراساس ، 07/3

ن یددر ا را بده خدود اختصداص داده اسدت. مورد بررسیموانع 

از  یمردمد یهدالت نهادها و تشدکّیتوان به عدم حمایراستا م

ج و یتدرو خددمات ،به عندوان نمونده ؛دکراشاره  ییزنان روستا

در خدددمت  تددربیش در مندداطق روسددتایی یآمددوزش کشدداورز

کده  شدودیده گرفتده مدینادت ین واقعیاهمواره مردان بوده و 

 دیدرا تول ییغذا مواداز  یمیبخش عظ مناطق روستاییان در زن

-رهبهد یمحدود یجیاز امکانات ترو هاآن ،حالن یکنند. با ایم

تدا  دارنددار یددر اخت یار محددودیبسد یهدافرصت بوده ومند 

بهبدود  یکشداورز یهداتیالفعّ ةنیکار خود را در زم یهاروش

؛ (1392را )وسددت و لشددگرآدیعل ؛(1980) 14رگلددیز .بخشددند

 ز درین( 1387ان )یشربت و (1389)، عمانی و اللهیاری یموسو

 ییدر اشتغال زنان روستا یآموزشت موانع یخود بر اهم ةمطالع

 .انددهکرد یتأک

نامه و پرسدش یااعتبدار سدازه یدر ادامه به منظدور بررسد

موانع اشدتغال زندان »مربوط به سازه  یریگاندازه یبرازش الگو

شدده بدا یگردآور یهدا، داده«سدرکانیرسدتان توشه ییروستا

 یل عداملیدق تحلیداز طر LISREL8.8افدزار  استفاده از ندرم

آن اسدت کده  ین روش در پدید. اشددل یوتحلهیدتجز ،یدییتأ
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چده شدده بدا آنیریگانددازه یهاا تعداد عاملین کند که آییتع

بده  ؛رفت، انطبدا  داردیانتظار م یو مدل نظر یبراساس تئور

 ةن سدازیبد ییندوازان انطبدا  و همیدگر، به آزمون میرت دعبا

 ،یدانین و اسدفی)محسنپردازد یق میتحق یتجرب ةو ساز ینظر

 یهدا، شداخص(4)ج منددرج در جددول یبراساس نتدا (.1392

برازش مناسب مددل مدورد  ةدهندآمده نشاندستبه یبرازندگ

ن یدر اکده د ییجدااز آن .استشده مشاهده یهامطالعه با داده

 ؛یخدود از ابعداد گونداگون ییموانع اشتغال زنان روسدتامطالعه 

ل یتشدک یتیشخص و ی، اجتماعی، فرهنگیمانند عوامل اقتصاد

 ییهداهیدگو توسّدطخود  ةز به نوبین ابعاد نیک از ایو هر  شده

از  ،انددر( مدورد سدنجش قدرار گرفتدهیپدذمشاهده یرهایّ)متغ

 فاده شده است.دوم است ةمرتب یدییتأ یل عاملیتحل

 

 هاي برازش مدل مقادير شاخص -4جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 وضعیت نتیجه در پژوهش حد مطلوب شاخص تناسب

df

2 3     مطلوب 23/1 3تر از  کوچک 

p-value 05.0 مطلوب 01661/0 05/0تر یا مساوی کوچک 

RMSEA 08.0 مطلوب 063/0 08/0تر یا مساوی کوچک 

GFI 9.0    مطلوب 93/0 9/0تر از  بزرگ 

AGFI 9.0   نسبتاً مطلوب 85/0 9/0تر از  بزرگ 

Chi-Square =28/228         DF =185 

 

از  یکدددی (4)مده از جددددول آدسدددتج بهیبراسددداس نتدددا

مجدذورات  ةشدین ریانگیدبرازش مدل، شداخص م یهاشاخص

(RMSEA) ن شدداخص یددا یشنهادشددده بددرایار پیدد. معاسددت

ن شداخص یدا ،است. در مدل حاضر 08/0 یا مساویتر کوچک

برازش مناسب مدل مدورد  ةدهندکه نشان است 063/0برابر با 

گدر، شداخص یدشاخص  .استشده مشاهده یهامطالعه با داده

ک یدن شاخص هرچه بده عددد یاست. ا (GFIبرازش ) ییکوین

جدا نیگر برازش بهتر مدل اسدت کده در اانیتر باشد، بکینزد

افتده یلیتعد یمقددار شداخص برازنددگ اسدت 93/0آن  مقدار

(AGFIن )یت نسبتاً مطلدوبیاست که در وضع 85/0برابر با ز ی 

dfنسددبت  ،نیچنددهمقددرار دارد. 

2

 یآزاد ةدرجدد ادو بدد یخدد 

 تناسدب مددل ةدهنداسدت کده نشدان 3تدر از ز کمی( ن29/1)

بدا  ،نیبندابرا .اسدتشدده مشاهده یهابا داده پژوهش یمفهوم

مددل  یتوان گفت که برازش کلّیآمده مدستج بهیبه نتا توجّه

مدورد  یهاداشته و با دادهت مطلوب قرار یدر وضع یریگاندازه

 یت بدرازش کلّدیدفیک ،گریبه عبارت د ؛دارد یسازگار استفاده

 شود.یم ارزیابیمطلوب  ،یریگمدل اندازه

دهدد ینشان م (1)شده در شکل طور که مدل برازشهمان

کده ابدزار  دهددنشدان مدیها هیگو ةاستانداردشد یعامل یبارها

 ،نیچنهمبرخوردار است.  یمناسب یااز اعتبار سازه یریگاندازه

ر ینشددان داد کدده مقدداد یب معندداداریحاصددل از ضددراج ینتددا

 2تدر از مورد مطالعه بزرگ یرهایّمتغ یتمام یآمده برادستبه

مربوطده  یهدارهدا بدا عامدلیّن متغیدروابط ا ،جهیبوده و در نت

 یهداتدوان گفدت عامدلیمد ،ن اسداسیبر امعنادار بوده است. 

 یتیحمدا-یو آموزشد یتی، شخصدی، اقتصادیفرهنگ-یاجتماع

را  «ییموانع اشتغال زندان روسدتا» ةاز ساز یتوجّهخش قابل ب

ن یدن ایدیاول تدا چهدارم را در تب یهاتیند و اولوکنین مییتب

 اند. سازه به خود اختصاص داده



 43                                                  . .. روستایی زنان اشتغال هایمحدودیت و موانع تحلیل                                               ششمسال     
 

 
 مدل يراه سطح معناداراستانداردشده به هم يعامل يبارها -1شکل 

 1394پژوهش،  یهاافتهیمأخذ:  
 

  يريگجهينتبحث و . 5
 های ایدن تحقیدق،شده و یافتدههای انجامر مبنای بررسیب

، یاقتصداد یهداتیالکه زنان در فعّ یتوجّهرغم نقش قابل یعل

هدا در دارندد، اشدتغال آن ییروستا ةجامع یو فرهنگ یاجتماع

 ةیندد توسدعآنداشته و موانع متعددی فرقرار  یت مناسبیوضع

ن یدا ده است.کرها را با مشکل مواجه ی و کیفی اشتغال آنکمّ

نده از یبه یریدگبه منظور بهره یشناسبیآس یامر ضرورت نوع

ش یپد یهداتیو غلبه بر موانع و محدود ییت زنان روستایهرف

ن یداهدا در یبررسدج ینتاسازد. یم آشکاررا  هااشتغال آن یرو

اشدتغال بدا  ةنیدر زم ییکه زنان روستا دهدنشان میخصوص 

ج یاند که براساس نتدامواجه یعوّو متن مشکالت و موانع متعدد

ن مشکالت در قالدب یا شده در این تحقیق،انجام یل عاملیتحل

-ی، اقتصددادیفرهنگدد-یاجتمدداع شددامل عوامددلچهددار دسددته 

بندی ابددل دسددتهق یتیحمددا-یو آموزشدد یتی، شخصددیطددیمح

در  مدذکور ةند. بر مبنای نتایج تحقیدق، عوامدل چهارگاندهست

های مواندع و محددودیتنس ایددرصد از کدل وار 30/62حدود 

ن یدیرا تباشدتغال زندان روسدتایی  ةیندد توسدعآپیش روی فر

ز یدن یدییدتأ یل عداملیدتحل یهداافتدهیبده  توجّهبا  .کنندیم

 یادیدتدا حددود زشدده که چهار عامل اشاره کردان یتوان بیم

را  «ییموانددع اشددتغال زنددان روسددتا»ابعدداد مسددتقل سددازه 

بدا  یفرهنگ-یموانع اجتماع ،انین میند. در اکنیم یریگاندازه

انس ین وارزاین میترشیانس، بیدرصد از کل وار 03/22ن ییتب

از موانع اشدتغال  یتوجّهرا به خود اختصاص داده و سهم قابل 

، یطدیمح-یاقتصداد د. مواندعکندین مدیدیرا تب ییزنان روستا
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 یبعدد یهدادر رده ،بیدبده ترت یتیحما-یو آموزش یتیشخص

  اند.فتهت قرار گریاهم

زندان  ،دهددین مطالعده نشدان مدیدج ایطور کده نتداهمان

اشددتغال بددیش از هددر چیددز بددا موانددع و  ةدر زمیندد ییروسددتا

ن قددم، یاولد ،نیبنابرااند. مواجه یفرهنگ-یاجتماع یهاچالش

افدراد جامعده و حدذف  یذهند یستارهایا در یر و دگرگونییتغ

های برنامده ةرائا ،بدون تردیدنقش زنان است.  یتسنّ یهاقالب

و اصدالح ر ییددر تغ یاتواند سهم عمدهیم یآموزشفرهنگی و 

از  ترمطلدوب یریتصدو ةبه ارائ وداشته  یذهن یهان قالبیچن

و  هدای اقتصدادیالیتفعّها در مشارکت آنلزوم اشتغال زنان و 

 یبسترسدداز ،یددن ترتیددبه ابدد. منجددر شددود یاجتمدداع یزندددگ

ر نگدرش خدانواده و ییدتغ یمناسدب بدرا یو اجتمداع یفرهنگ

 لیتعددو کدار  یعمدوم ةجامعه نسبت به ورود زندان بده عرصد

از طدر  در جامعده  هداآنت بده حضدور بنس یمنف یهانگرش

 بدددیهی اسددتبرخددوردار اسددت.  یت اساسددیدداز اهممختلددف 

های اجتمداعی در سدطوح مختلدف و شدبکه یجمع یهارسانه

و  فرهنگدیسدت نادر یر باورهداییدجداد و تغیدر ای ی و ملّمحلّ

در  ییزندان روسدتاحضدور رش یپدذمناسب برای ط یجاد شرایا

انند تویها من رسانهیدارند. ا ینقش مهم یاقتصاد یهاتیالفعّ

 را در جامعده ییگاه زندان روسدتایجا ،ضیدور از هرگونه تبعبه

  ند.کنرا برجسته  هاآن یده و استعدادهایاعتال بخش

ن یدر ا یینان روستااشتغال ز یرو شیپت ین محدودیدوم

از  یتدوجّهکه بخش قابدل  بود یطیمح-یمطالعه موانع اقتصاد

توان بده ین موانع میاز جمله ا د.کنین مییرا تبموانع انس یوار

در  ی، دشدوارانو مدرد انن زندیمزدها بداختالف سطح دسدت

و  یت مدالیدعددم حما ،یو بده طدور کلّد هیداول ةیکسب سدرما

ن و والؤن مواندع مسدیدرفع ا یبرا د.کراز زنان اشاره  یاقتصاد

ن زندان و مدردان و یب یجاد عدالت و برابریبا ا یدزان بایربرنامه

و نیدز اصدالح مزد زندان زان دسدتیددرآمد و م ةنظارت بر نحو

 ،ز اشداره شددیدطور که قبالً نهمان ند.کناقدام قوانین مربوطه 

 یبددرا های الزمتددری در تددأمین تضددمینتوانددایی کم نزنددا

مدالی و سسات ؤمها و بانک یاعتبارات و منابع مال از یمندبهره

هدای زندان تشدکیل تعداونی رسددبده نظدر می .دارندداعتباری 

بده منظدور  هزیندهی مناسدب و کمهداحلاز راه یکیروستایی 

-مورد نیداز بدرای راهبه اعتبارات  ییروستازنان بهتر  یدسترس

در  ییسدزاهتواند نقدش بدیکه م است مشاغل ةاندازی و توسع

 یدن منددابع مددالکددرو فراهم ییزنددان روسددتا یمندسددازتوان

 داشته باشد.ها وکارهای آنکسب

 ییت زندان روسدتایاکثر ،ن مطالعهیا یهاافتهیبه  توجّهبا  

 ،نیدعدالوه بدر ا ؛ندهسدت ییالت ابتددایتحص یا دارای سوادکم

-یمواندع آموزشد کده گر آن اسدتانیدب یل عداملیدج تحلینتا

 هدااشدتغال آن یروشیپد یهان چالشیترک از مهمی یتیحما

 بایدد ییآموزش زنان روستا ةلأمس از این رو،شود. یمحسوب م

در  الزم ةزیانگ ،نیچنو هم قرار گرفته توجّه موردش یش از پیب

 ةزمستمر و مداوم در حدو یهااز آموزش یمندبهره یها براآن

زندان از منددی بددون شدک بهره جداد شدود.یاشتغال ا یعموم

را  یها به مشاغل تخصصدآن یابیامکان دستآموزش مناسب، 

موجدب هدای شدغلی دریافدت آگاهی ،نیچنهم د.کنفراهم می

 یهداتیدهدا و قابلمهارت یت حس اعتماد به نفس و ارتقایتقو

 ف مربوطه خواهد شد.یدر انجام وها هاآن
 

 هايادداشت
1-Kelly and Price 

2- Rahman 

3- Thinker 

4- Smit 

5- Mc Elwee 

6- Yang and An 

7- Malhotra and Degraff 

8- Barker and Allen 

9- Maneja 

10- Eliasson and Westlund 

11- Xavier 

12- Davis 

13- Roomi & Parrott 

14- Ziegler 
 

 نامهکتاب
1. Alidoust, S., & Lashgarara, F. (1392/2013). Barriers to rural women entrepreneurship development 

(Case study: Garmsar County). Journal of Agricultural Extension and Education Research, 6(1), 7-16. 

[In Persian] 

2. Alizadeh, M. (1389/2010). The role of women employment in development. Journal of Women and 

Culture, 2(5), 49-59. [In Persian] 

3. Amini, A. M., & Ahmadi Shapourabadi, M. A. (1386/2007). Rural women's employment in two 

townships of Esfahan province. Journal of Women's Studies, 5(1), 65-91. [In Persian] 



 45                                                  . .. روستایی زنان اشتغال هایمحدودیت و موانع تحلیل                                               ششمسال     
 

4. Babai Zakliki, M. (1385/2006). Challenges of women for promotion to managerial positions in public 

organizations. Journal of Humanities Instructor, 46, 82-45. [In Persian] 

5. Barker, L. & Allen, S. H. (1976). The Interdependence of work and Marriage, in Dependence and 

Exploitation in Work and Marriage. Newyork: Longmans. 

6. Dadvarkhany, P. (1385/2006). Rural development and women's employment challenges. Journal of 

Physical Geography Research, 38(55), 171-188. [In Persian] 

7. Davis, A. (2011). Rural and urban women entrepreneurs: A comparison of service needs and delivery 

methods priorities. Journal of Business Science and Applied Management, 6(2), 1-16. 

8. Eftekhari, A. R., Taherkhani, M., & Sojasi Ghidari, H. (1388/2009). Dimensions and factors affecting 

the development of agricultural entrepreneurship in rural Iran: A case study of Khodabandeh County. 

Journal of Village and Development, 12(3), 41-72. [In Persian] 

9. Ehsani Moghadam, N. (1389/2010). A review of women's employment. Magazine of Work and 

Community, 125- 124, 44-53. [In Persian] 

10. Eliasson, K. & Westlund, H. (2013) attributes influencing self-employment propensity in urban and rural 

Sweden. The Annals of Regional Science, 50 (2), 479-514. 

11. Ezzati, S. (1387/2008). Social and cultural barriers to women's employment: Ilam women and 

employment. Journal of Ilam Culture, 20 &21, 73-83. [In Persian] 

12. Farhangi, A., and M. Esfidani. (2004). Iranian women in management careers. Women’s Research, 1(1), 

109-117. 

13. Farzi, Z., & Ranjbar, M. (1385/2006). Women in Iran's laws and regulations. Tehran: Ranjbar and Farzi 

Publications [In Persian] 

14. Ghanbari, Y., Hajjariyan, A., Ansari, R., & Kiyani, F. (1391/2012). Encouraging and discouraging 

factors for rural women participation in agricultural activities, case study: Fereidoonshahr County. 

Journal of Research and Rural Planning, 2, 71-87. [In Persian] 

15. Hemmati Winneh, H., Abedi Sarveatani, A., Abdullah Zadeh, Q. H., & Mahbobi, M. R. (1391/2012). 

Domestic employment and business barriers for women: A study of rural women in Kermanshah city. 

National Conference on entrepreneurship and business management knowledge. Toroudshomal 

Research-Industrial Company, Babolsar, Iran. [In Persian] 

16. Jelodar Fallah, R., Farajollah Hosseini, S. J., Hosseini, S. M., & Mirdamadi, S. M. (1386/2007). Factors 

contributing to the success of rural women’s entrepreneurship in north of Iran. Journal of Village and 

Development, 10(4), 87-115. [In Persian] 

17. Karimi, Z. (2004). The role of government support in promoting entrepreneurship among women: A case 

study of Mazandaran women cooperatives. Seminar on women entrepreneurs, the challenges ahead, the 

Center for Women's Entrepreneurship, Tehran, Iran. [In Persian] 

18. Kelly, S. & Price, H. (2009). Vocational education: A clean slate for disengaged students. Social Science 

Research, 38, 810–825. 

19. Lahsayy Zadeh, A. (1375/1996). The role of women in the rural economy. Journal of Social Sciences 

and Humanities of Shiraz University, 11(1& 2), 43-65. [In Persian] 

20. Mahmoudiyan, H., & Rashvand, M. (1391/2012). Demographic and social factors affecting women's 

employment of higher education graduates (Case study: Tehran city). Journal of Women in Development 

& Politics, 10(1), 83-104. [In Persian] 

21. Malhotra, A., & Degraff, D. (1997).  Entry Versus Success in the Labor Force: Young Women’s 

Employment in Sri Lanka. World Development, 25(3), 379-394. 

22. Maneja, C. A. P. (2002). Women, Weaving, and the Web: An Analysis of Rural Indian Women's Agency 

in Attaining Economic Empowerment. Unpublished doctoral dissertation, Georgetown University, 

Washington, D.C. 

23. McElwee, G. (2005). Developing entrepreneurial skills of farmers. A Literature Review of 

Entrepreneurship in Agriculture, University of Lincoln. Available on the ESoF–website: http://www. 

esofarmers. org/documents/ESoFliteraturereview_000. pdf.  

24. Mirakzadeh, A., Aliabadi, V., & Shams, A. (1389/2010). Analyzed barriers to rural women's 

participation in education and extension programs. Journal of Village and Development, 13(2), 147-165. 

[In Persian] 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1090&Number=40&Appendix=0&lanf=En
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Kent+Eliasson%22
http://link.springer.com/journal/168
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1090&Number=40&Appendix=0&lanf=En
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1090&Number=40&Appendix=0&lanf=En


 17پیاپی   / 1  شمارۀ                                                  ریزی روستایی                      مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                  46     
 

25. Mohsenin, S. H., & Asfydany, M. R. (1392/2013). Structural Equation Modeling with LISREL (Training 

and application). Tehran: KetabeMehraban press. [In Persian] 

26. Mousavi, S., Amani, A. R., & Allahyari, M. S. (1389/2010). Examining the barriers to rural women's 

participation in agricultural production activities. Journal of Women and Culture, 2(5), 61-69. [In 

Persian]  

27. Namdar, M. (1389/2010). Factors affecting women's employment, along with the arrival of new 

technologies to Rural Economy: A case study of Fars Province combine owners. Journal of Village and 

Development, 13(2), 103-128. [In Persian] 

28. Paseban, F. (1385/2006). The socio-economic factors affecting rural women employment in Iran (1968-

2004), Journal of Agricultural Economics and Developments, 14(53), 153-176. [In Persian]  

29. Rahman, S. (2000). Women's employment in Bangladesh agriculture: composition, determinants and 

scope. Journal of Rural Studies, 16(1), 497-507. 

30. Roomi, M. A., & Parrott, G. (2008). Barriers to development and progression of women entrepreneurs in 

Pakistan. The Journal of Entrepreneurship, 17(1), 59-72.  

31. Safari Shali, R. (1387/2008). A study on social and cultural factors related to the participation level of 

rural women. Women in Development and Politics, 6(1), 137-159. [In Persian] 

32.  Sharbatian, M. H. (1387/2009). Social aspects and barriers of women’s employment. Peyke Noor 

Journal, 7(3), 85-95. [In Persian] 

33. Shaverdi, T., & Chitsaz, M. J. (1389/2010). Study on the economic, social and legal problems of female 

farmers from the viewpoint of rural improvement officials of agricultural Jihad organization. The 

Journal of Womens' Studies (Journal of Scientific and Research on Women's Studies), 4(1), 119-149. [In 

Persian] 

34. Smit, A. B. (2004). Changing external conditions require high levels of entrepreneurship in agriculture. 

In XV International Symposium on Horticultural Economics and Management 655 (Pp. 167-173), Berlin, 

Germany. 

35. Tinker, I. (1990). Persistent Inequalities; Women and World Development. New York: Oxford 

University Press. 

36. Xavier, S. R., Ahmad, S. Z., Nor, L. M., & Yusof, M. (2012). Women entrepreneurs: Making a change 

from employment to small and medium business ownership. Procedia Economics and Finance, 4, 321-

334.  

37. Yang, D.T. & An, M.Y. (2002). Human capital, entrepreneurship, and farm household earnings.  Journal 

of Development Economics, 68 (2), 65–88. 

38. Ziegler, J. M. (1980). Barriers to full employment of rural youth. Children and Youth Services Review, 2 

(1-2), 63–80. 

http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=288735
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=288735
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=198126
http://en.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=13755
http://en.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=13755
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=239052
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=239052
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409


 47                                                  . .. روستایی زنان اشتغال هایمحدودیت و موانع تحلیل                                               ششمسال     
 

 

Analyzing the Barriers and Limitations of Rural Women Employment 

(Case Study: Tuyserkan County) 
 

 

Heshmatollah Sa’adi*1 – Ahmad Yaghoubi Farani2- Leila Zoleikhaei Sayyar3- Fatemeh Ghahremani 4 

1- Associate Prof. in Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.  

2- Assistant Prof. in Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.  

3- Ph.D. Candidate in Rural Development, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. 

3- MSc. Student in Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. 

 

Received: 17 June 2015         Accepted: 5 December 2016 

 
 

Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Employment is critical for poverty reduction and 

for enhancing women’s status, especially in rural 

community. The notion of work and self-

employment for women is complex and different 

factors affect women employment. Based on 

research results and experiences in developing 

countries, in rural areas, women as a significant 

part of the population, face some social, cultural, 

economic and institutional limitation for starting or 

promoting a business. In this research, through a 

survey in a rural society, most of the barriers and 

limitations of rural women employment were 

distinguished and analyzed. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Rural employment is a key to economic and social 

development in many countries like Iran. That’s 

why many researchers tried to find solutions and 

strategies for progression of rural employment 

especially for women, and also the barriers and 

obstacles of rural women self-employment. Based 

on researches, many different barriers can prevent 

the process of starting and developing a business. 

Some studies showed that socio-economic barrier 

like family opposition or lack of family supports, 

lack of women self-confidence and some cultural 

values and belief against women self-employment 

prevent the progression of women business in rural 

areas. Also, generally rural women have less 

access to fund and credit and this factor can limit 

the rate of self-employment and entrepreneurship 

by rural women. Lack of empowerment and skill is 

another issue that decreases the level of business 

starting by rural women. Personal characteristic 

and competence is also needed for staring a new 

business. Some researchers showed that lack of 

some competencies like self-confidence, ambiguity 

tolerance, risk taking and spirit of independence 

can prevent the level of self-employment intention. 

Based on researches, different barriers could have 

different influences on different societies and that’s 

why, for drawing a conceptual map for barriers of 

women employment and entrepreneurship, 

quantitative survey is needed. In this survey 

research, the role of different cultural, social, 

personal and institutional barriers and limitations 

of rural women employment were assessed through 

a factor analysis.  

3. METHODOLOGY 

The current applied research is a quantitative and 

non-experimental study in terms of variables 

controlling. The main purpose of the study was to 

distinguish and analyze the most important barriers 

and limitations of rural women’s employment. To 

do that, 150 rural women in Tuyserkan, Hamedan 

province, were selected randomly as research 

sample. Based on review of theoretical literature, a 

structured questionnaire was made and used as a 

main tool to collect data. The validity of the 

questionnaire was assessed by panel of experts and 

the Reliability was measured by "Cronbach α" test 

(α=0.81). In order to analyze data, both SPSS18 

and LISREL8.8 software were used. The SPSS 

was used for describing data and factor analysis 

and the LISREL was used in order to modelling 

structural equations. The results of structural 

equations showed good fitness of the model used 

for analyzing barriers of rural women employment. 

(RMSEA=0.063, AGFI=0.8, GFI=0.93(. 

4. DISCUSSION  

Findings showed that rural women in this research 

face a group of limitations and barriers in starting 

and managing their business. Using exploratory 

factor analysis revealed that four main obstacles 

are very important in the process of starting and 

promoting business by rural women in their point 

of view. The most important factors were socio-
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cultural barriers like family opposition, lack of 

women self-confidence and some cultural values 

and belief against women self-employment (with 

22.03% of barriers’ variances). This factor with 

some other barriers such as economic-

environmental, personality and training-supporting 

barriers explained 62.30% of the variances of 

employment barriers. 

5. CONCLUSION: 

According to the research results, it was found that 

rural women in this survey face different limitation 

and barriers in the process of self-employment 

which can influence on this process differently. 

Based on the research, it is recommended to pay 

attention to some cultural programs through media 

or social activities in order to reform some social 

and cultural barriers such as traditional mindset 

towards women's empowerment and their 

participation. It is also essential to provide learning 

opportunities for both men and women in rural 

areas in order to believe women and daughter 

abilities and empowerments in economic and 

social activities. The research results can help 

policymakers and managers to develop suitable 

supportive plans in different stages of starting and 

managing rural business by women.  

Key words: Rural women, employment, 

employment barriers, Tuyserkan County. 
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