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 چکیده
حاضر با هدف شناسايي و تحلیل موانع مشارکت اقتصادي زنان در مناطق روستايي استان زنجان  تحقیق

 آماري جامعة. استتبییني  -صورت پذيرفت. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلي

( که بر اساس جدول کرجسي =1300N) ندهدميتحقیق را تمامي زنان روستايي دهستان ابهررود تشکیل 

انتساب متناسب انتخاب شدند. براي  با ايطبقه گیري نمونهنفر از آنان از طريق روش  300و مورگان، 

 يیدأت. روايي پرسشنامه با نظر پانلي از کارشناسان و متخصصان شدستفاده ها از پرسشنامه ا گردآوري داده

 براي شدهمحاسبهآزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ  پیش ،تحقیق ابزار پايايي تعیین براي. شد

مار توصیفي نشان داد که بیشترين ( بود. نتايج آ75/0اصلي پرسشنامه در حد مناسب )باالتر از  هايمقیاس

)شامل مشارکت  کشاورزي» زمینةبه ترتیب اولويت در سه  مطالعه نيا درمشارکت اقتصادي زنان روستايي 

 خانگي محصوالت فروش و فراوري» و «طیور و دام پرورش و نگهداري»، («باغي و زراعي هايفعالیتدر 

درصد از  76/67آن بود که  انگریبعاملي  تحلیل هاييافته. بود(« غیره و مربا ترشي، کشك، ماست،ند )مان

فرهنگي،  -واريانس کل موانع مشارکت اقتصادي زنان روستايي در دهستان ابهررود را چهار عامل اجتماعي

 .ندنک مي تبیین ايحرفهو  شناختيروان -نهادي، فردي -ساختاري

 

  .اقتصادي مشارکت روستايي، زنان ابهررود، دهستان زنجان، استان :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
علوم اجتماعي  نظرانصاحب و پردازاننظريهبسياري از  امروزه

بدون مشارکت فعال  پايدار، توسعةبه  دستيابيبر اين باورند 
 پذيرامکاناجتماعي و اقتصادي  سياسي، يهاعرصهان در زن

 اهميت(. Safari-Shali, 2008; Elisia et al., 2010) نيست
 از نيمي از بيش که توسعه حال در کشورهاي در موضوع اين

دو چندان  ،کنندميدر مناطق روستايي زندگي  هاآن جمعيت
 توسعةزنان در تحقق اهداف  ويژهبهنقش روستاييان  و است

(. Bhuimail and Sampa, 2005) است انکارناپذير روستايي
توجه به اين نکته که زنان در کانون اصلي توسعه قرار دارند، 

را  پولي غير اقتصاد اغلب آنان زيرا ،استاهميت زيادي  داراي
ي انساني و مديريت اجرايي امور با پرورش و تربيت نيرو

 ,.Olyaei et al) دارندخانواده و کشاورزي معيشتي در کنترل 

(. اين در حالي است که نقش توليدي زنان در امور 2009
پنهاني مطرح  صورت به همواره هافعاليتکشاورزي و ساير 

اجتماعي يافته است، به نحوي  -بوده و کمتر تجلي اقتصادي
 در کنندگانمشارکت ترينيئنامرروستايي را  زنان توانميکه 

 Nori and) گرفت نظر در خانواده و جامعه اقتصادي فرايند

Ali-Mohammadi, 2009 زنان روستايي به عنوان نيروي .)
 -Al) ندا فعال روستا اقتصادي هايبخش                      کار، تقريبا  در تمامي 
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Agha, 2004 هايعرصهوظايف متعددي را در  و هانقش( و 
 Olyaei et) کنندميکشاورزي و غير کشاورزي ايفا  مختلف

al., 2009 .)و رايج، امور داخل  کلي بنديتقسيميک  اساسبر
 عهدةز خانه به ا بيرون هايفعاليتو  زنان عهدةمنزل به 

 زيادي اعتبار روستايي نواحي در رويه اين امااست،  مردان
 هايفعاليت انجام بر افزون روستايي زنان زيرا ندارد،
 طوربه آنان. دهندميرا نيز انجام  مزرعه يکارها داري، خانه

شت و برداشت امور مربوط به کاشت، دا در ايگسترده
محصوالت کشاورزي و نگهداري و پرورش دام و طيور 

و نقش  وليتئمس موارد، از بسياري در و کنندميمشارکت 
 Navab) دارند عهده بر مردان به نسبت را تريسنگين

Akbar, 1997 .) 
 مناطق اقتصاد درکليدي  نقش داشتن رغمعلي زنان
 هايعرصه در حضور براي توانايي و خانواده درآمد ،روستايي

 يبراموانع متعددي  با ،مختلف داليل بهگوناگون اقتصادي، 
 ندا مواجه شان اشتغال و بهبود ميزان مشارکت اقتصادي

(Safari-Shali, 2008) .با توجه به اهميت  ،زمينه اين در
 و داخل در متعددي هايپژوهش اخير هايسالدر  له،ئمس

 زنان اقتصادي مشارکت بررسي خصوص در کشور از خارج
که در اين بخش  گرفت صورت آنان فراروي موانع و روستايي

 Hamzehlo. شودمي اشاره هاآن ترينبه نتايج برخي از مهم
گ سنتي حاکم بر که فرهن دريافت اش همطالعدر  (2002)

زنان به عوامل اصلي  نداشتن دسترسيمناطق روستايي و 
زنان روستايي در  نداشتن مشارکتداليل  ترينتوليد، از مهم

 اساسبر ،. همچنينهستندمهم اقتصادي  هايگيريتصميم
 از روستايي زنان آگاهيناجمعيتي،  لئمسا پژوهش، هاييافته
از ديگر موانع  هايشانتوانايي نکردنباور و خود سياسا حقوق

اقتصادي بودند. در تحقيق  هايمهم مشارکت زنان در فعاليت
  Dadvarkhaniديگري، 

 اشتغال هايچالشبررسي  در (2006)
 از که رسيد نتيجه اين به روستايي زنان اقتصادي مشارکت و

سه متغير  جغرافيايي و اجتماعي اقتصادي، مختلف عوامل بين
ساختار مالکيت اراضي، سواد و انزواي جغرافيايي و همچنين 
از بعد فرهنگي، منزلت پايين مشاغل کشاورزي نزد زنان 

کاهش مشارکت زنان در  بر تأثيرگذاراز عوامل  روستايي
Shahriyariبودند.  کشاورزي هايفعاليت

پژوهش  در(2008)   
انع مشارکت اقتصادي زنان در سطح مناطق روستايي خود مو

 روستايي جامعة نگرش) فرهنگي موانع دستةرا در قالب سه 
 زنان اختيار در منابع ندادنقرار دوم، جنس عنوان به زنان به

 ننبود) اقتصادي(، آنان پايين خودباوري ميزان و روستايي

براي زنان در روستا( و اجتماعي  مناسب يشغل هايفرصت
 بنديتقسيمزنان روستايي(  سواديکم و سواديبي)شامل 

تحليل نقش  در Hatami  (2009) ديگر، اي مطالعه. در کرد
 به اين نتيجه دست يافت که روستايي توسعةزنان در فرايند 

 روستايي جامعةتسلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مرد در 
روستايي، تبعيض در شرايط اشتغال و  زنان وابستةو نقش 

 ننبودفراهم روستايي، جامعةفعاليت اقتصادي زنان در 
و کسب  تحصيل يبرابراي زنان روستايي  کافي هاي فرصت
کافي آنان به منابع و  نداشتن دسترسيو  الزم هاي تمهار
 در زنان اقتصادي مشارکت بازدارندةعوامل  ترينمهم هانهاده
در  Kalantari et al.  (2010).ندا روستايي مناطق سطح
 توانمندسازي بازدارندةو  کنندهتسهيل عوامل ايمطالعه

. نتايج پژوهش انددهکر بررسياقتصادي زنان روستايي را 
 توانمندسازي موانع واريانس از درصد 6/51نشان داد 

 عامل چهار اهميت ترتيب به را روستايي زنان اقتصادي
 و زيرساختاري اقتصادي، مشارکت شناختي،روان -فردي

 . کنند   مي تبيين اجتماعي
Kongolo and Bamgose   (2002)تحقيق خود در  در

محدوديت مشارکت زنان  بر تأثيرگذارخصوص بررسي عوامل 
زنان  بيشتردر مناطق روستايي آفريقاي جنوبي نشان داد 

تحصيالت بسيار پاييني داشتند که  سطح يا بودند سواد بي
 اقتصادي هايفعاليتکاهش مشارکت آنان در  به همسئلاين 
 نفسبهاعتمادبود. افزون بر اين، زنان روستايي  شده منجر

 اين در. نداشتندکارآفريني و نوآوري  ةروحي و داشتندپاييني 
 در و نشدمحدود انزوا، بهدولتي که  هايسياست ،مطالعه
 عنوان به ،شوندمي منجرزنان روستايي  گرفتنقرار حاشيه
 مد روستايي زنان اقتصادي فعاليت بازدارندةعامل  ترينمهم
در بررسي وضعيت  Nana- Fabu  (2006).گرفت قرار نظر

اقتصادي زنان روستايي در کامرون دريافت که بيشتر زنان 
 و اند وابستهقتصادي به شوهران خود روستايي از نظر ا

 تسهيالت و آموزش همچون منابعي به آنان محدود دسترسي
 اساسبر ،اين بر افزون. سبب تشديد اين وابستگي شد بانکي

 ياعتماديبنتايج تحقيق، عوامل و هنجارهاي فرهنگي و 
ديگر عوامل کار در بيرون از منزل، از  يبرامردان به زنان 

 اقتصادي هايفعاليتزنان روستايي در  مشارکت بازدارندة
در بررسي  Elisia et al.  (2010)ديگري، مطالعةبودند. در 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي زنان  مشارکت بازدارندةعوامل 
مجموع زنان  رد کردنددر مناطق روستايي تانزانيا مشخص 

 مختلف هايفعاليتمشارکت بسيار پاييني در  ميزانروستايي 
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 تحصيالت، سطح پژوهش، هاييافته. با توجه به دارند
 و جنسيت فرهنگي، باورهاي و مذهب جغرافيايي، موقعيت

ان در زن مشارکت بازدارندةعوامل  تريناز مهم سن
 .بودند توليدي هاي فعاليت
زنان روستايي در کشورهاي  شده،اشارهمطالب  اساسبر

کشورهاي در حال توسعه براي مشارکت در  ويژهبهمختلف 
 ابعاد در موانع از ايگستردهبا طيف  اقتصادي هايفعاليت
کاهش ميزان مشارکت  بهاين موضوع  هک ندا مواجه مختلف

 و هاظرفيتتمامي  از بودن هبهر يباقتصادي زنان و در نتيجه 
 پايدار توسعةدر راستاي دستيابي به اهداف  آنان هايپتانسيل
 سطح در زيادي حدود تا شرايطي چنين. شد منجرروستايي 

 نيز زنجان استان جمله از کشور مختلف مناطق ستاهايرو
  Safari- Shaliکه طورهمان زمينه اين در و داشته وجود

زنان در مناطق روستايي استان زنجان  ،دارد تأکيد( 2003)
 با اقتصادي ابعاد ويژهبه مختلف هايزمينهبراي فعاليت در 

 -اداري و اجتماعي -فرهنگي آموزشي، از اعم متعددي موانع
وجود اين موانع سبب  ،در مجموع .هستند رو هروب ساختاري

 طورتا ميزان مشارکت اقتصادي زنان روستايي به شد
به مطالعه و شناخت اين  يتوجه يبمحسوسي کاهش يابد. 

 ةتوسع فرايند اندتومي هارفع آن يارب ريزيموانع و برنامه
و دشواري زيادي مواجه  خيرأپايدار در مناطق روستايي را با ت

( و به رغم اهميت و نقش Lahsaeizadeh et al., 2005) کند
 دادنقرار بارا  آنان روستايي، توسعةبارز زنان در ابعاد مختلف 

 Tymon) دنکمحروم  توسعه هايبرنامهمنافع  از حاشيه در

and Stumpf, 2003 با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش .)

 اقتصادي مشارکت موانع تحليل و شناسايي»هدف اصلي  با
 در موردي صورت به زنجان استان روستايي مناطق در زنان

 .گرفت انجام «ابهر شهرستان در ابهررود دهستان

 

 هاروشو  مواد
 غير متغيرها، کنترل درجةز لحاظ ميزان و حاضر ا تحقيق

 و ميداني ها، داده گردآوري نحوةو توصيفي، از نظر  آزمايشي
از نوع پيمايشي  ها يافته تعميم قابليت لحاظ به نهايت در

اين تحقيق را تمامي زنان  آماري جامعةشود.  محسوب مي
 دادندروستايي ساکن در دهستان ابهررود تشکيل 

(1300N= )نفر  300جدول کرجسي و مورگان،  اساسبر که
ذکر است که  انيشاانتخاب شدند.  تحقيقاز آنان براي 

دهستان ابهررود در بخش مرکزي شهرستان ابهر در استان 
 و ستروستا ازدهيزنجان قرار دارد. اين دهستان شامل 

 (،1385شماري عمومي نفوس و مسکن )آخرين سر اساسبر
 Iranian Statistical) داردخانوار  1300 و جمعيت نفر 5686

Center, 2006ها و تکميل  (. براي دستيابي به نمونه
اي با انتساب متناسب  گيري طبقه ها، از روش نمونه پرسشنامه

ه شد که به عنوان طبقات( بهره گرفت شده مطالعه)روستاهاي 
 به 1هاي زير به شرح جدول  پس از محاسبه، تعداد نمونه

. اختصاص يافت شده مطالعه منطقةاز روستاها در  يکهر
با مراجعه به چارچوب نمونه، تعداد پاسخگويان مورد  سپس

و  ندشد انتخاب تصادفي صورت به طبقات از يکنظر در هر
 . دشاز طريق پرسشنامه گردآوري هاي مورد نياز  داده گاهآن

 

 طبقات از یكهر به یافتهاختصاصهای  و نمونه شده مطالعهکل زنان روستایي  تعداد. 1 جدول

 يافتهاختصاص نمونة تعداد کل از روستا هر جمعيت درصد روستايي زنان جمعيت روستا نام شماره

 24 86/7 102 اسپاس 1
 85 46/28 370 آبادفونش 2
 21 92/6 90 باشزره 3
 23 62/7 99 آبادقفس 4
 42 15/14 184 ورسکینه 5
 6 85/1 24 چالچوخ 6
 23 54/7 98 سفلي آبادعباس 7
 3 15/1 15 علیا آبادعباس 8
 4 38/1 18 آغاجقره 9
 11 69/3 48 قزلجه 10
 58 38/19 252 درهمیمون 11

 300 100 1300 کل 12
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ها در اين تحقيق پرسشنامه بود که از سه  گردآوري داده ابزار
اي پاسخگويان )شامل چهار  هاي فردي و حرفه بخش مشخصه

 هايزمينهمتغير(، ميزان مشارکت اقتصادي زنان روستايي در 
: هيچ از سطحي، شش طيف حسب بر متغير 13)شامل  مختلف
در  شده مطالعه( و ديدگاه پاسخگويان 5: زياد خيلي تا صفر

 زنان اقتصادي مشارکت موانع از يکخصوص ميزان اهميت هر
 سطحي، پنج ليکرت طيف حسب بر متغير 27)شامل  روستايي

 از متغيرها اين .بود شده تشکيل( 5: زياد خيلي تا 1: کم خيلي از
 ةلئمس ةادبيات نظري در حيط ةگسترد مرور و بررسي طريق

در داخل و خارج  گرفتهصورت هاي پژوهش ويژهبهمورد پژوهش 
 و متخصصان با ساختارمندنيمهحضوري و  ةمصاحباز کشور و 

اعتبار  .بودند شده استخراج و شناسايي کليدي مطلعان
 موضوع زمينةنظر پانل متخصصان و کارشناسان در  باپرسشنامه 

 ،تحقيق ابزار اعتماد قابليت تعيين برايو  شدييد أتمورد پژوهش 
( انجام گرفت که اصلي نمونةنفر خارج از  30آزمون )شامل پيش

اصلي  هايمقياس براي شدهمحاسبهمقدار آلفاي کرونباخ 
تايي در مشارکت اقتصادي زنان روس ميزان»پرسشنامه شامل 

 اقتصادي مشارکت موانع اهميت ميزان» و «مختلف هايزمينه
بود که بر اساس نظر  88/0و  78/0ترتيب  به «روستايي زنان

Pedhazur  (1982)  قابل قبول بودند.  شدهاشارهضرايب پايايي
 افزارنرماز با استفاده  شدهگردآوري هايدادهتجزيه و تحليل 

SPSSWin18  صورت گرفت و نتايج تحقيق در دو بخش توصيفي
)شامل فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار و ضريب 

 . شد ارائهتغييرات( و استنباطي )شامل تحليل عاملي( 

 

 و بحث  نتایج
ميانگين سن پاسخگويان  شده،کسباطالعات  اساسبر

به  آن بيشينةسال و کمينه و  96/38در حدود  شده مطالعه
 افراد تأهلسال بود. در خصوص وضعيت  59و  16ترتيب 
درصد زنان  2/89حدود  درنتايج نشان داد  ،شده مطالعه
. در ضمن با هستنددرصد سرپرست خانوار  8/10 و متأهل

متوسط تعداد افراد خانوار پاسخگويان  ،اهيافتهتوجه به 
نفر بود. توزيع فراواني پاسخگويان  5/4در حدود  شده مطالعه
 شده آورده 2بر حسب سطح تحصيالت در جدول  شده مطالعه
 مشخص 2از اطالعات مندرج در جدول  طورهمان. است
ط به درصد( مربو 3/28فراواني ) بيشترين شود مي

 انيشا نکتة. داشتندابتدايي  تحصيالتپاسخگوياني است که 
آن است  شده مطالعهدر خصوص سطح تحصيالت افراد  توجه

درصد پاسخگويان داراي مدرک  11که تنها در حدود 
 دنبوپايين انگريبتحصيلي ديپلم و باالتر از ديپلم بودند که 

 . است همنطق نياسطح تحصيالت زنان روستايي در 

 

 بر حسب سطح تحصیالت شده مطالعهفراواني پاسخگویان  توزیع. 2دول ج

شمار

 ه

 فراوانيدرصد  فراواني تحصیالت سطح
 5/17 21 سوادبي 1
 6/22 27 نوشتن و خواندن 2
 3/28 34 ابتدايي 3
 8/20 25 نماييراه 4
 5/7 9 ديپلم 5
 3/3 4 ديپلم از باالتر 6
 100 120 جمع 7

 

 اقتصادي مشارکت هايزمينه بندياولويتحاصل از  نتايج
 داده نشان 3ر جدول د ابهررود دهستان در روستايي زنان
 نپاسخگويا شودميکه از نتايج مشخص  طورهمان. است شده
بيشترين مشارکت اقتصادي را در سه  ،اولويت ميزان ترتيب به

 و زراعي هايفعاليت)شامل مشارکت در  کشاورزي» زمينة
 فروش و فراوري» و «طيور و دام پرورش و نگهداري»، («باغي

(« غيره و مربا ترشي، ماست،کشک،)مانند  خانگي محصوالت
. اين در حالي است که کمترين ميزان مشارکت اندداشته

 زمينةمربوط به دو  شده مطالعهاقتصادي زنان روستايي 
 است ذکر انيشااست.  بوده «آرايشگري» و «خياطي»
 نخست گويةغير از  به شده،محاسبه هايميانگين اساسبر

و  زراعي هايفعاليتيعني کشاورزي )شامل مشارکت در 
بوده  3کمتر از  شده مطالعهباغي(، ميانگين ساير متغيرهاي 

کلي  طوربه کهداشت  بيان توانمياست که بر اين اساس 
سطح  در همنطق نيامشارکت اقتصادي زنان در  ميزان

 (. 3)جدول  داشت قرار پايين و متوسط
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 ابهررود دهستان در روستایي زنان اقتصادی مشارکت هایزمینه بندیاولویت. 3جدول 

 تغييرات ضريب *ميانگين انحراف معيار روستايي زنان اقتصادي مشارکت هايزمينه اولويت

 122/0 09/3 378/0 (باغي و زراعي هاي فعالیت در مشارکت شامل) کشاورزي 1
 138/0 83/2 391/0 طیور و دام پرورش و نگهداري 2
 154/0 71/2 418/0 (غیره و مربا ترشي، ماست،کشك، مانند) خانگي محصوالت فروش و فراوري 3
 229/0 23/2 511/0 بافي قالي 4
 263/0 12/2 557/0 بافي گلیم 5
 333/0 02/2 672/0 (گردن شال و کاله دستکش، جوراب، بافت مانند) بافندگي 6
 422/0 67/1 705/0 دوزي لحاف 7
 663/0 19/1 789/0 بافي قالب 8
 808/0 08/1 873/0 (لباس و خواربار فروش شامل) داري مغازه 9
 946/0 01/1 956/0 زيگلدو 10
 117/1 89/0 994/0 کارمندي 11
 382/1 77/0 064/1 خیاطي 12
 771/1 66/0 169/1 آرايشگري 13

 (5: زیاد خیلي    4: زیاد    3: تاحدودی     2: کم   1: خیلي کم    0: هیچ) سطحي ششحسب طیف بر* 

 
 زنان اقتصادي مشارکت موانع بندياولويتحاصل از  نتايج
 4ر جدول د پاسخگويان ديدگاه از ابهررود دهستان در روستايي

شده بر حسب محاسبههاي  آورده شده است. بررسي اولويت
پنج  ،پاسخگويانآن است که از نظر  انگريب تغييرات ضريب
 به نسبت روستايي انزن دستمزد سطح بودنپايين» ةگوي

 دسترسي» ،«مردان به زنان روستايي ياعتماديب» ،«مردان
ضعيف زنان روستايي به منابع توليدي همچون سرمايه، 

 زنان ارتباطي هايمهارت بودنپايين» ،«غيره و ها فناوري
 تسهيالت مانند کافي دولتي هايحمايت ننبود» و «روستايي
به ترتيب بيشترين ميزان اولويت را  ،«روستايي زنان براي بانکي
 هايمحدوديتو  ضعف» گويةسه  که حالي در. اند دهکرکسب 

 بودنفرساطاقتو  سخت» ،«روستايي زنان جسماني
 ةمشغل بودنزياد»و  «ستاييرو زنان براي کشاورزي هاي فعاليت

از نظر پاسخگويان  «کاري زنان روستايي در خارج از خانه
 (. 4)جدول  اندداشته را اولويت ميزان کمترين

موانع مشارکت »بندي  در اين بخش، به منظور دسته
شده  و تعيين مقدار واريانس تبيين« اقتصادي زنان روستايي

شده،  بندي هاي دسته غيرها در قالب عاملتوسط هرکدام از مت
تشخيص از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. براي 

ي مورد متغيرها ةهاي مربوط به مجموع بودن داده مناسب
از   تحليل در خصوص موانع مشارکت اقتصادي زنان روستايي،

داري  . معنيدبهره گرفته ش KMOآزمون بارتلت و شاخص 
درصد و مقدار مناسب  99اطمينان ن بارتلت در سطح وآزم

KMO  همبستگي و مناسبت متغيرهاي  بيانگر(، 5)جدول
 . بودمورد نظر براي تحليل عاملي 

 موانعمورد تحليل يعني  ةمجموع ةشدهاي استخراج عامل
، همراه با ابهررود دهستان در روستايي زنان اقتصادي مشارکت

 6جمعي در جدول مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس ت
 و استخراج منظور به است ذکر انيشا البتهه شده است. ئارا

 مد هايي عامل و شد استفاده کيسر مالک از ها، عامل بنديدسته
بوده است. با  تربزرگ يک از هاآن ويژة مقدار که گرفت قرار نظر

 چهار، عامل نخست از بين 6در جدول  شدهکسب نتايجتوجه به 
با مقدار  «فرهنگي -اجتماعي»عنوان عامل  با عامل استخراجي

واريانس کل  ازدرصد  92/27 ةکنندبه تنهايي تبيين 547/6 ةويژ
 عامل. پس از آن، عامل دوم با نام بودمورد تحليل  ةمجموع

 54/18توانسته است  358/4 ةبا مقدار ويژ« نهادي -ساختاري»
هاي  عاملند. در نهايت، کواريانس مجموعه را تبيين  ازدرصد 
 يژة( با مقادير وايحرفهشناختي( و چهارم ) روان -فرديسوم )
 ازدرصد  52/7و  78/13به ترتيب در حدود  833/1و  275/3

عامل  چهارطور کلي اين هاند. ب هکردواريانس کل را تبيين 
 ميزان انگريبکه  اندکردهواريانس کل را تبيين  ازدرصد  76/67

 .است شدهاستخراجهاي  توسط عاملشده تبيين باالي واريانس
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 پاسخگویان دیدگاه از ابهررود دهستان در روستایي زنان اقتصادی مشارکت موانع بندیاولویت .4جدول 

 تغييرات ضريب *ميانگين انحراف معيار روستايي زنان اقتصادي مشارکت موانع اولويت

 357/0 36/3 201/1 مردان هب نسبت روستايي زنان دستمزد سطح بودنپايین 1
 360/0 88/2 036/1 مردان به زنان  ياعتماديب 2
 385/0 89/2 114/1 غیره  و هافناوريضعیف زنان روستايي به منابع تولیدي همچون سرمايه،  دسترسي 3
 392/0 3 177/1 روستايي زنان ارتباطي هايمهارت بودنپايین 4
 394/0 80/3 499/1 کافي مانند تسهیالت بانکي براي زنان روستايي  دولتي هايحمايت ننبود 5
 407/0 85/2 415/1 جامعه در اقتصادي فعال اعضاي عنوان به روستايي زنان نشناختن رسمیت به 6
 411/0 43/3 417/1  جنسیت 7
 412/0 08/3 269/1 منزل داخل در اييروست زنان کاري مشغلةو  ولیتئمس بودنزياد 8
 415/0 26/2 088/1 تجارب کاري کافي زنان روستايي  نداشتن 9
 417/0 61/2 089/1 زنان روستايي به يکديگر ياعتماد يب 10
 419/0 22/3 349/1 روستايي زنان توسط کاري هاي مسئولیت رفتنينپذ 11
 433/0 41/3 476/1  جديد هايمهارتزنان روستايي براي تحصیل و کسب  اندک يهافرصت 12
 437/0 35/3 463/1 ارتباطي هايراهکم زنان روستايي به وسايل و  دسترسي 13
 440/0 80/2 234/1 بازار به دسترسي نداشتن 14
 443/0 53/3 565/1 سطح تحصیالت زنان روستايي  بودنپايین 15
 443/0 90/2 284/1 و زندگي در روستا )انزواي جغرافیايي(  جغرافیايي هايمحدوديت 16
 4487/0 63/3 629/1 مالکیت اراضي و مالکیت ضعیف زنان روستايي  ساختار 17
 4495/0 17/3 427/1 پايین مشاغل کشاورزي براي زنان روستايي  منزلت 18

19 
 در زنان اقتصادي فعالیت نداشتنارها و تعصبات سوگیرانه در خصوص هنج وجود
 روستا

378/1 05/3 451/0 

 453/0 98/2 350/1 اقتصادي هايفعالیتکافي براي اشتغال و  ةانگیز نداشتن 20
 459/0 97/2 362/1 مختلف هاينهزمیتخصص زنان در  و هامهارتسطح  بودنپايین 21
 484/0 67/2 293/1 پايین زنان روستايي  نفسبهاعتماد 22
 486/0 05/3 485/1 کمتر زنان روستايي به مشاغل مناسب و پردرآمد در سطح روستا  دسترسي 23
 493/0 34/2 151/1 خانواده به فعالیت کاري و درآمد زنان روستايي  ينیازيب 24
 513/0 54/2 304/1  جسماني هايمحدوديتو  ضعف 25
 525/0 43/2 278/1 براي زنان روستايي  کشاورزي هايفعالیت بودنفرساطاقتو  سخت 26
 528/0 53/2 338/1 خانه از خارج در روستايي زنان کاري مشغلة بودنزياد 27

 (5: زیاد خیلي    4: زیاد    3: تاحدودی   2: کم   1: کم خیلي) سطحي 5بر حسب طیف لیکرت * 

 
 داری معني  و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار . 5جدول 

 (.Sigداري ) سطح معني مقدار بارتلت KMOمقدار  مورد تحليل ةمجموع

 000/0 161/1239 888/0 روستايي زنان اقتصادي مشارکت موانع

 
 هاشده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي آناستخراجهای  عامل. 6دول ج

 ريانس تجمعيدرصد وا مقدار ويژه درصد واريانس مقدار ويژه ها عامل شماره

 92/27 92/27 547/6 فرهنگي -اجتماعي 1
 46/46 54/18 358/4 نهادي -ساختاري 2
 24/60 78/13 275/3 شناختيروان -فردي 3
 76/67 52/7 833/1 ايحرفه 4
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 موانعمتغيرهاي مرتبط با  ةمجموعوضعيت قرارگيري 
راجخاستعوامل  با توجه به روستايي، زنان اقتصادي مشارکت

تر از شدن متغيرهاي داراي بار عاملي بزرگواقعشده با فرض 
 7در جدول   ها به روش وريماکس، پس از چرخش عامل 5/0

که پس از  دکربايد به اين نکته اشاره  البتهشده است. ه ئارا
 ارب بودنپايينچرخش )وريماکس(، چهار متغير به دليل 

 همبستگي نبودندار معني نتيجه در و( 5/0 از)کمتر  عاملي
 با ديگر متغيرها، از تحليل حذف شدند.  هاآن

 
 یافتهچرخشماتریس یك از عوامل و میزان بارهای عاملي متغیرهای مربوط به هر. 7جدول 

 بار عاملي متغيرها ها عامل

 فرهنگي -اجتماعي

 868/0 مردان به نسبت روستايي زنان دستمزد سطح بودنپايین

 823/0 مردان به زنان ياعتماد يب

 799/0 زنان روستايي به عنوان اعضاي فعال اقتصادي در جامعه  نشناختنرسمیتبه

 754/0 جنسیت

 714/0 منزل داخل در روستايي زنان کاري مشغلةو  ولیتئمس بودنزياد

 683/0 زنان روستايي به يکديگر ياعتماد يب

 656/0 روستا در زنان اقتصادي فعالیت نداشتنهنجارها و تعصبات سوگیرانه در خصوص  وجود

 638/0 پايین مشاغل کشاورزي براي زنان روستايي  منزلت

 612/0  جديد هايمهارتزنان روستايي براي تحصیل و کسب  اندک هايفرصت

 نهادي -ساختاري

 809/0 غیره  و هافناوريضعیف زنان روستايي به منابع تولیدي مانند سرمايه،  دسترسي
 791/0 کافي مانند تسهیالت بانکي براي زنان روستايي  دولتي هايحمايت ننبود

 745/0 به بازار نداشتندسترسي
 711/0 ارتباطي هايراهم زنان روستايي به وسايل و ک دسترسي

 668/0 روستا در زندگي و جغرافیايي هايمحدوديت
 634/0 مالکیت اراضي و مالکیت ضعیف زنان روستايي  ساختار

 شناختيروان -فردي

 743/0 روستايي زنان ارتباطي هايمهارت بودنپايین
 701/0 سطح تحصیالت زنان روستايي  بودنپايین
 646/0 مختلف هايزمینهتخصص زنان در  و هامهارتسطح  بودنپايین

 601/0 روستايي زنان کافي کاري تجارب نداشتن
 584/0 زنان روستايي  جسماني هايمحدوديتو  ضعف

 ايحرفه

 675/0 روستايي زنان توسط کاري هاي مسئولیت رفتنيپذن
 603/0 اقتصادي هايفعالیتکافي براي اشتغال و  ةانگیز نداشتن

 555/0 خانواده به فعالیت کاري و درآمد زنان روستايي  ينیاز يب

 
نخست که  عامل شود،ميکه از نتايج مشخص  طورهمان

 ،داردوارد تحليل عاملي شده است و بيشترين ميزان واريانس را 
 از يکي عنوان به زمينه، اين در. استفرهنگي  -عامل اجتماعي

 منطقةموانع بهبود فعاليت اقتصادي زنان در  ترينمهم
 ويژهبهادي بين زنان و مردان شکاف و نابرابري زي ،شده مطالعه

از نظر سطح دستمزدها وجود دارد و ميزان دستمزد زنان براي 
پايين است.  توجهي انيشا طوربهبا مردان  مشابه هايفعاليت
 فرهنگي هايارزشبنا به داليل مختلف از جمله باورها و  مردان

و داشتن هنجارها و تعصبات سوگيرانه، اعتماد حاکم بر روستا 

و  اشتغال اجازةدر بيشتر موارد  و ندارندبه زنان خود  زيادي
 و دهند نميفعاليت خارج از منزل را به آنان براي کسب درآمد 

منزل  داخل هايفعاليتبه  زنان دهندميبيشتر ترجيح 
ا اينکه بخواهند در خارج از منزل فعاليت اقتصادي بپردازند ت

و  وليتئمس بودنزياد شده،اشارهداشته باشند. افزون بر موارد 
زنان روستايي به يکديگر  ياعتماد يبداخل منزل،  کاري مشغلة

 ايهفرصت ننبود و مشارکتي هايفعاليتبراي همکاري و 
 هايمهارتو کسب  آموزش يبرابراي زنان روستايي  کافي
نياز، از ديگر مواردي هستند که سبب کاهش ميزان  مورد
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. نتايج اين بخش از شد روستاها نيااقتصادي زنان در  مشارکت
فرهنگي در مطالعات  -تحقيق و اهميت عامل اجتماعي

Hamzehlo (2002 ،)Shahriyari (2008 ،)متعددي همچون 
Hatami (2009) ،Kalantari et al. (2010 و )Elisia et al. 

 عامل تحقيق، هاييافتهاست. بر اساس  هشد ييدأت( نيز 2010)
اهميت زيادي  که استديگر از عواملي  يکينهادي  -ساختاري

ي زنان روستايي در سطح مشارکت اقتصاد بودنپاييندر 
 تحليل وارد دوم عامل عنوان به وداشته  شدهمطالعه منطقة
دو متغير  که رسدميبه نظر  ،زمينه اين در. است شده

 ننبود و توليدي منابع به روستايي زنان ضعيف دسترسي
کافي مانند تسهيالت بانکي براي زنان  تيدول هايحمايت

در مقايسه با ساير متغيرها  بيشتريروستايي، از اهميت 
به بازار، دسترسي  نداشتن دسترسيبرخوردارند؛ عالوه بر اين، 

و مالکيت  ارتباطي هايراهپايين زنان روستايي به وسايل و 
وراثتي حاکم بر مناطق ضعيف زنان روستايي )به دليل قوانين 

از  (غيره و الزم اجتماعي و سياسي قدرت نداشتن روستايي،
مانع فعاليت و مشارکت اقتصادي زنان  که هستندديگر مواردي 

. نتايج اين بخش از تحقيق نيز با اندشده روستاها نيادر 
  Hamzehloهمچون مختلفي يهاپژوهش هاي يافته

(2002)،Nana-  Fabu (2006 ،)Dadvarkhani (2006 و )
Kalantari et al. (2010 .مطابقت دارد ) 

فرهنگي  -اجتماعي موانعبر  افزوناساس نتايج تحقيق،  بر
ي مشارکت ديگر از موانع اصل يکينهادي،  -و ساختاري

 -فردي موانع ،شده مطالعه منطقةاقتصادي زنان روستايي در 
بودند که در مطالعات متعددي همچون  شناختيروان

Kongolo and Bamgose (2002 ،)Dadvarkhani (2006 ،)
Kalantari et al. (2010 و )Elisia et al. (2010 بر اهميت )

 هايمهارتسطح  بودنپايينينه، . در اين زمشد تأکيدآن 
بر  که رودميزنان روستايي از جمله موانعي به شمار  ارتباطي
. است هشد توجه بيشترآن  بهتوصيفي  آمار هاييافتهاساس 

افتن ي در تواندميمستقيم  طوربه مانع اين ،صورتهر  در
بهروستايي  زنان زنيچانهبهتر و قدرت  اشتغال هايفرصت
در برخورداري و استفاده از اعتبارات و تسهيالت دولتي  ويژه
. دنکو دسترسي آنان را به شکل جدي محدود  باشد مؤثر

سطح تحصيالت، نداشتن تجارب  بودنپايينعالوه بر اين، 
 زنان تخصص و هامهارتسطح  بودنپايينفي و کاري کا
مانع مشارکت فعال زنان  که هستنداز ديگر مواردي  روستايي

. با شوندمياقتصادي در سطح روستا  مختلف هايزمينهدر 
 هايمهبرنا ارائةتوجه به وجود چنين شرايطي، نياز مبرمي به 

ترويجي براي بهبود سطح اطالعات و مهارت زنان  -آموزشي
به داليل مختلف  بنا متأسفانه که شود ميروستايي احساس 

زنان روستايي  به يتوجهيباجتماعي و  -فرهنگي مسائل مانند
 اين بهبه عنوان نيروي کار رسمي و فعال در سطح روستا، 

 توجهچندان  ربطذي نهادهاي و هاسازمانسوي  ازضوع مو
 منطقه سطح در کافي آموزشي هاي دوره يا ها برنامهو  نشده
پس از سه  ،نهايت در. است نشده برگزار روستايي زنان براي

ليل عاملي عامل آخر که از طريق نتايج تح شده،اشارهعامل 
آن به عنوان يکي ديگر از موانع مشارکت اقتصادي زنان  روي

شده است، مربوط به  کيدأت شده مطالعهدر مناطق روستايي 
 هاآن ترينمهم تحقيق نتايج اساس بر که است ايحرفهموانع 
 روستايي، انزن توسط کاري هاي مسئوليت رفتنينپذشامل 
و  اقتصادي هايفعاليتکافي براي اشتغال و  ةانگيز نداشتن

خانواده به فعاليت کاري و درآمد زنان روستايي  ينياز يب
 بودند. 

 

 پیشنهادها  و گیرینتیجه
 داشتننظردر بدون جامعه در پايدار و برابر توسعةبه  رسيدن

ش و جايگاه زنان روستايي در کشور امري دستي نيافتني نق
هاي توسعه و  زنان روستايي در برنامه کردنفراموشاست. 
براي شناسايي و رفع موانع فراروي آنان  ريزي برنامه نداشتن

 ويژهبه مختلف هايحوزهدر  شانمشارکت ميزان بهبود يبرا
 پيکرةناپذيري را به  تواند ضربات جبران اد اقتصادي ميابع

 جدي تأخيررا با  روستايي توسعةو فرايند  دنکوارد  اجتماع
 هدف با حاضر تحقيق موضوع، اهميت به توجه با. کند رو هروب

 در زنان اقتصادي مشارکت موانع تحليل و شناسايي اصلي
 دهستان در موردي صورت به زنجان استان روستايي مناطق
 که شد مشخص تحقيق نتايج اساسبر. گرفت انجام ابهررود

 شده مطالعه ةمنطق در زنان اقتصادي مشارکت ميزان بيشترين
نگهداري و پرورش دام و طيور و  کشاورزي، زمينةدر سه 
فروش محصوالت خانگي و کمترين ميزان آن  و فراوري
 طوربهو آرايشگري بوده است.  خياطي زمينةبه دو  مربوط

مشارکت  ميزان کردبيان  توانمي هاميانگينکلي بر اساس 
 و متوسط سطح در شدهمطالعه منطقةاقتصادي زنان در 

متعدد و  انعمو انگريب مسئلهکه اين  است داشته قرار پايين
بسترهاي الزم براي مشارکت اقتصادي زنان  نبودنفراهم

. در اين زمينه، نتايج است شده مطالعهروستايي در منطقه 
مشارکت اقتصادي زنان  موانع داد نشان عاملي تحليل

 -روستايي در دهستان ابهررود در قالب چهار عامل اجتماعي
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 ايحرفهو  شناختيروان -فردي نهادي، -ساختاري فرهنگي،
 ترکيبي عامل ميان، اين در که شوندمي بنديدسته

 کل واريانس ميزان بيشترين اختصاص با فرهنگي -اجتماعي
 . گرفت قرار نخست اولويت در خود به

 يبراهش از پژو شدهکسبهاي اصلي  يافته گرفتننظردر با
 ةبهبود ميزان مشارکت اقتصادي زنان روستايي در منطق

  :شود مي ارائهپيشنهادهاي زير  شده مطالعه
توجه به نتايج تحليل عاملي و ميزان واريانس  با. 1

 شودمي پيشنهاد فرهنگي، -اجتماعي عامل به يافتهاختصاص
 هايبرنامهو تدوين و اجراي  گروهي هايسانهراز طريق 
 افزايش ضمن آموزشي هايکالس ويژهبه ترويجي
 -حقوق اجتماعي بهزنان روستايي، آنان را  نفس بهاعتماد

در بعد  شانبالقوه هايتواناييو  جايگاهاقتصادي خود و 
. در همين زمينه، افزايش سطح آگاهي دکراقتصادي آگاه 

مردان روستايي و تقويت ارزش برابري زنان و مردان و تشويق 
 گذاشتنکنار و روستايي زنان هايتواناييبه  اعتماد يبراآنان 
 يبراو فرهنگ پوچ گذشته مبني بر محروميت زنان  هاخرافه

 تواندمياجتماعي و اقتصادي  ونگوناگ هايعرصهدر  مشارکت
سطح مشارکت  بهبود يبراحدود زيادي بسترهاي الزم  تا

 . کنداقتصادي زنان روستايي را فراهم 

توجه به نتايج تحقيق مبني بر اهميت موانع  با. 2
و  گذاريسياست طريق از شودمينهادي پيشنهاد  -ساختاري

 زنان عادالنة دسترسي يبراشرايط الزم  صحيح، ريزيمهبرنا
 ويژهبهالزم  دولتي هايحمايتروستايي به منابع توليدي و 

اعتبارات و تسهيالت بانکي فراهم شود. در اين خصوص، 
 هايتشکلبراي تشکيل و تقويت  الزم هايزمينه نکردفراهم
 هايانجمن و هاتعاونيدر قالب  ويژهبهزنان روستايي  گروهي
 يبراو تشويق زنان روستايي  توليدي هايشبکهو  زنان

دسترسي بهتر زنان  موجب تواندمي هاآن در عضويت
 تسهيالت دولتي شود.  و هاحمايتروستايي به 

 عامل شدنوارد و عاملي تحليل نتايج به توجه با. 3
طريق  از شودميدر تحليل، پيشنهاد  شناختيروان -فردي

 بر تأکيدمختلف با  آموزشي هايبرنامه و هادورهبرگزاري 
به زنان روستايي،  براي ايحرفه -فني هايبرنامهگسترش 

و قدرت کارآفريني  توليدي هايمهارتموازات افزايش سطح 
زنان روستايي را نيز به  ارتباطي هايمهارتآنان، ميزان 

تعامل بهتر با ديگران و  برقراري يبرامنظور کمک به آنان 
 بخشيد. ارتقا مختلف هايزمينهدر  آنان زنيچانهبهبود قدرت 
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