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بررسی و تحليل عوامل بازدارنده اشتغال زنان روستايی در شهرستان
کاشمر
سید امیر محمد علوی زاده ،*1علی شمسالدینی 2و فاطمه

حسینی3

چکيده
زنان از نظر اشتغال در مقام مقایسه با مردان ،در یک حالت نا متعادل هستند .این امر از عوامل
و موانع زیادی ناشی میشود .گسلتردگی دامنله موانلع اشلتغال زنلان نملان ملیدهلد هله لا بلا
برنامهریای یکپارچه و اصولی و تالش گسترده در سطح ملی ،نمیتوان بله ببولود ویلعیت اشلتغال
زنان خوشبین بود .بدین ترتیل  ،در ایلن ژلهوه در ژلی شلناخت موانلع فلراروی اشلتغال زنلان
روستایی در دهستان باالوالیت شبرستان هاشمر هستیم .این ژهوه به لحاظ روش از نوع توصیفی
تحلیلی بوده و دادهها به روش میدانی با استفاده از ژرس نامه گلردووری شلدهانلد .بلرای تزایله و
تحلی دادهها از تحلی عاملی و وزمون فریدمن ) ،(Spssاستفاده شد .امعه وماری ایلن ژلهوه را
تمامی زنان روستایی در سن فعالیت دهستان باالوالیت شبرسلتان هاشلمر  10194نفلر تملکی
میدهند هه از این امعه تعداد  370نفر از روش فرمول هلوهران بله عنلوان حزلم نمونله تعیلین
شدند .براساس نتایج تحلی عاملی 8 ،عام نبایی تویین شدند ،هه در مزموع توانستهانلد 60/314
درصد از واریانس تمامی متغیرهای ژهوه را تویین هنند .عام سیاستگذاری بی ترین واریلانس
 9/189و عام روانشناختی همترین واریانس را دارا میباشند .همچنین ،از بلین موانلع مل بر بلر
اشتغال زنان روستایی بعد فرهنگی با میانگین  4/24بی ترین تابیرگذاری را داشته و شلاخ هلای
«نداشتن ژمتوانه مالی و ژس انداز هافی»« ،ژایین بودن سطح سواد زنان روستایی» و «وظایف زیلاد
زنان در خانه» با میانگین  18/04 ،19/26و  17/24به عنوان ابرگذارترین موانع اشتغال زنان در این
دهستان شناخته شدهاند .بدین ترتی میتوان گفت هه رفع این موانع با برنامهریایهای متنوع بله
وسیله مسئوالن ،به اشتغال هرچه بی تر زنان روستایی همک خواهد هرد.
واژههای کلیدی :اشتغال زنان ،موانع  ،عوام بازدارنده ،تحلی عاملی ،هاشمر.

 -1استادیار گروه غرافیا و برنامه ریای روستایی ،دانمگاه ژیام نور ،تبران ،ایران.
 -2باشگاه ژهوهمگران وان و نخوگان ،واحد مرودشت ،دانمگاه وزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 -3هارشناس ارشد غرافیا و برنامه ریای روستایی ،دانمگاه ژیام نور ،تبران ،ایران.
* -نویسنده مسئول مقالهalavipnu@gmail.com :
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پيشگفتار
نق اشتغال در ژویایی زندگی انسان انکارناژذیر است و بی گمان زنان در این فرایند نقمی مبم
را عبده دار هستند  . Ahmadi & Keshavarz, 2012در حالی هه در همورهای ژیمرفته زنان سبم
خوی را از اشتغال و مماغ حرفهای در سطحی گسترده افاای دادهاند در همورهای در حال
توسعه نق زنان در بخ هماورزی ،هارهای بی ماد خانه و فعالیتهای غیررسمی بی تر
مماهده میشود ) .(Alaeddin & Razavi, 2004این در صورتی است هه حدود نیمی از معیت
ایران را زنان و دختران تمکی می دهند هه به دالی گوناگونی از عرصه تولید و اقتصاد به دور
ماندهاند ) .(Hemayati kalash, 2010ممارهت زنان ایرانى در بازار هار ،صد سال ژس از حضور
همتایانمان در وامع صنعتى بوده است این ممارهت ،در طول سه دهه اخیر ،با نوسانهایى شدید
روبه رو شده است .بر اساس ومارهاى ارایه شده ،نرخ ممارهت زنان در بازار هار همورهاى ژیمرفته
امریکاى شمالى و هانادا ،حدود ژنزاه درصد است ،در حالى هه این عدد در همورهاى خاورمیانه،
بین یازده تا سیاده درصد است .نرخ اشتغال زنان در ایران ،بر اساس ومارهاى سازمان مدیریت و
برنامهریای ،حدود یازده درصد و بر اساس برخی ومارهاى غیررسمى ،بالغ بر سیاده درصد است
).(Alizade, 2011

براساس سرشماری های مرها ومار ایران ،سبم زنان در نیروی هار از سال  1335تا  1355ابتدا
روندی صعودی را طی هرده و از  9/7درصد در سال  1335به  13/7درصد در سال  1355افاای
یافته است و سپس روند ناولی را در ژی گرفته و به  8/8درصد در سال  1365رسیده و ژس از
ون در طی دو دهه اخیر میان  9تا  12درصد در نوسان بوده است .هماهنون براساس تازهترین ومار
فقط بی از  12درصد از زنان ایرانی در فعالیتهای اقتصادی در همور سبم دارند هه سبم اندهی
است؛ در سال  10/8 ،1393درصد از معیت فعال  15تا  64سال را بیکاران تمکی دادند هه از
مزموع تعداد این بیکاران 30/4 ،درصد مربوط به گروه سنی  15تا  24سال 61/8 ،درصد مربوط به
گروه سنی  25تا  44سال و  7/7درصد مربوط به گروه سنی  45تا  64سال بوده است هه این
نسوتها برای مردان به ترتی  30/6درصد  59/5درصد و  9/9درصد و برای زنان  30/2درصد،
 67/1درصد و  2/7درصد بوده است . Iran's Statistical Organization, 2014
شاخ های مرها ومار ایران نمان میدهد هه با و ود افاای سبم زنان در وموزش عالی،
هاه مقدار موالید ،افاای سن ازدواج ،توسعه شبرنمینی و افاای تقایای هار زنان هه بی تر
ونان تحصی هرده هستند ،امعه ما نتوانسته از نیروی هار بالقوه زنان به گونهای هارومد استفاده و
ونان را به عرصههای شغلی هدایت هند ).(Kazemipour, 2006
از ون ایی هه روستاها نقمی مبم در توسعه همورهای بان سوم بازی میهنند ،یکی از
مبمترین مواردی هه میتواند به توسعه روستایی همک هند اشتغال زنان است .وامع روستایی در
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زمینههای گردشگری ،زراعی ،صنایع دستی ،صنایع هوچک ،ژتانسی های فراوان دارند هه این
زمینهها میتواند مماغ ژایداری را برای زنان منطقه ایزاد نماید ).(pourrajab et all, 2013
تحوالت هنونی در عرصههای اقتصادی ،ا تماعی و فرهنگی روستا با و ود ژیامدهای مثوتی هه
بت ببوود شرایط زیست در روستا داشته ،اما این موارد سو گردیده تا از نق فعال زنان در
عرصه تولید هاسته شود و زنان روستایی تولید هننده گذشته ،تودی به زنان خانهدار مصرف هننده
شوند .این امر نه تنبا ژیامدهای منفی در عرصه اقتصاد به ای میگذارد بلکه در عم قمر فعال
عظیمی را از فرایند تولید حذف هرده و رشد افتصاد ملی را نیا هند هرده است Dadvarkhani,
 . 2005این افاای نرخ بیکاری در روستاها بویهه در قمر زنان و وانان باعث ممکالت بسیار
زیادی مانند حاشیه نمینی ،هاه هیفیت زندگی ،هموود اشتغال ،افاای مبا رت به شبرها و در
رم و نایت در شبرها شده است .از سوی دیگر ،هاه شاغالن هاه 23/4
نتیزه افاای
درصدی این واقعیت را نمان میدهد هه در وینده توسعه هماورزی به تنبایی نمیتواند رشد
اقتصادی را در روستاهای همور تضمین هرده و فقر را ریمه هن سازد . Najafi kani et all, 2014
از بعد ا تماعی ،اشتغال زنان در هنترل معیت ،هاه باروری ،افاای سطح وگاهی خلانواده و
تغییر نگرشهای خانواده نسوت به فعالیت اشتغالزایلی زنانله در عرصله حلوزه عملومی هلار نقل
بساایی در توسعه ا تماعی امعه داشته است .بااین حال ،هنوز موانع بیوللويیکی و شخصلیتی ،بلا
تأهید بر ناتوانی فیایکی و بنیه سمی در زمینه فعالیت اشتغال زنان ،و ود موانع فرهنگلی ،چلون
تعص  ،ژی داوری ،تسلط قدرت مردان و عدم تو ه به فعالیلت و هلار زن در امعله و لود دارد.
و ود موانع ا تماعی چون بی تو بی به وموزش زنان ،تمایا هاری میلان اشلتغال زنلان و ملردان و
غیره در شک گیری اشتغال نداشتن این نس در امعه نق مملاغ و اسلتثمار شلغلی مو ل
شده است هه نوعی ژایداری در عرصه توسعه اشتغال زنلان در امعله بو لود ویلد Sharbatiyan,
. 2008

دهستان باال والیت از توابع بخ مرهای شبرسلتان هاشلمر واقلع در اسلتان خراسلان ریلوی
میباشد هه  28188نفر  8465خانوار معیت دارد .از این تعداد  13820نفر ملرد و  14368نفلر
زن میباشند؛ از ه معیت زنان این دهستان حدود  10194نفر یعنی  71درصد در سن فعالیلت
اقتصادی میباشند ).(Iran's Statistical Organization, 2011
با تو ه به اینهه دهستان باالوالیلت از منلابع طویعلی فلروان ماننلد زملینهلای حاصل خیلا
هماورزی ،فعال یت صنایع دستی و ظرفیت گردشگری مناس برخوردار است هه میتوانلد شلرایطی
مناس را برای اشتغال زنان در سطح محلی و منطقهای فراهم سازد و زنان روستایی ملیتواننلد بلا
نیروی هار خود افاون بر تزبیا منابع مالی ،به تامین منابع غیرمالی در اقتصاد خلانواده نیلا هملک
هنند و نقمی مبم در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشند؛ لذا هدف ایلن ژلهوه ژاسلب بله ایلن

198

بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده اشتغال زنان روستایی در شهرستان کاشمر

ژرس است هه موانع فراروی اشتغال زنان روستایی دهسلتان بلاال والیلت هدامنلد در زیلر بله دو
فرییه ژهوه اشاره میشود:
 بین ابعاد گوناگون بازدارنده اشتغال زنان بعد اقتصادی بی ترین ابر را دارد. در بین شاخ های ابعاد گوناگون ،شاخ نداشتن ژمتوانه مالی و ژس انداز هافی بی ترین ابلربازدارندگی در اشتغال زنان را دارا میباشد.
مبانی نظری و پيشينه
شرهت زنان در فعالیت اقتصادی از وغاز ژیدای بمر واقعیتی انکارناژذیر بوده است و زنان از
زمانهای گذشته سبمی عمده در تولید ملی داشتهاند .از این گذشته امروز این واقعیت نیا همابی
ژذیرفته شده هه در دوره هنونی چنانچه شرایطی مناس برای هار زنان فراهم باشد ،ونان میتوانند
افاای سطح تولید و
فراتر از نق های سنتی خود عم هنند و با ممارهت در بازار هار مو
امعه شوند ،اما با و ود ماایایی هه
درومد سرانه ملی و در نتیزه افاای رفاه ا تماعی ه
ممارهت زنان برای دست یابی به توسعه ژایدار دارد ،ومار و ارقام شاغالن در ایران نمان میدهد هه
نابرابری نسی به موقعیت حاشیهای زنان در بازار هار منتبی میشود و از استعدادها و
توانمندیهای این قمر به خوبی استفاده نمیشود ).(Rafatkhah & Kheyrkhah, 2013
افاون بر مطال بیان شده زنان در بازار هار از لحاظ نوع شغ  ،موقعیت اشلتغال و مقلدار دروملد
ناشی از هار با شرایطی متفاوتی نسوت به مردان روبه رو هستند .هه نظریه هایی بمنظلور تحلیل و
تویین ایلن تفاوتهلا شلک گرفتله است .نظریههای اصلی در این زمینه ،نظریه نئوهالسیک ،نظریه
تفکیلک شلدن بلازار هلار و نظریله نسیت میباشد:
 )1نظریه نئوکالسیك :این نظریه برای تویین تفاوتهای نسلیتی و اخلتالف دراملد بللین هللار
مردان و زنان به متغیرهایی نظیر مسولیتهای خلانوادگی ،نیلروی معیتلی ،وموزشهای عملومی،
غیوت و ابه ایی از هار اشاره ملیهنلد و ایلن عوامل را در مقدار ببلره وری نیلروی هللار ملل بر
میداند ).(Kar, 1994
 )2نظریه تفكیك بازار کار :در این ا بین دو گروه از مماغ تفلاوت و لود دارد :مملاغ گللروه
نخست هه از لحاظ ژرداخت ماد ،تأمین بی تر و فرصتهای بی تر ویلع نسللوتاخ خللوبی دارنللد.
مملاغ گروه دوم با ماد همتر ،تأمین همتلر و محلدودیت در زمینلله امکللان ژیمللرفت روبلله رو
هسلتند .در مماغ گروه نخست بوات هارگر در هار برای هارفرما اهمیلت دارد .ابله ایی هلله در
هلار زنلان دیلده میشود ،احتمال ذب ونها را به مماغ گروه دوم بی تر میهند ).(Kar, 1994
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 )3نظریه مبتنی بر جنسیت :نکته اصلی این نظریه این است هه موقعیت تلابعی زنللان در بللازار
هار و خانواده با یکدیگر مرتوط و ائلی از یلک سیسلتم ا تملاعی اسلت هله زنلان تلابع مللردان
هستند ).(Kar, 1994
بر اساس رویکردهای امعهشناختی رویکلرد زنلان بله اشلتغال تحلت تلأبیر عوامل فرهنگلی،
ا تماعی ،سیاسی ،اقتصادی قرار دارد .اگر اهداف یک امعه متعالی و خواهان رشد و توسعه فلردی
و ا تماعی در همه زمینهها باشد ،برای گام نبادن در مسیر توسعه ژایلدار ،توسلعهای هله هلامالخ بلا
نیازها و خواستههای واقعی مردم و با اهداف و ورمانهای امعه سازگار باشد ،ممارهت همله وحلاد
امعه اعم از زن و مرد یروری است ).(Rafatkhah & Kheyrkhah, 2013
به نظر گاردنر 1نرخ ممارهت نیروی هار بویهه زنان تحت تابیر ترهیولی از عوامل قلرار دارد هله
عوارتند از:
الف طول مدت تحصی هه باعث ممارهت همتر وانان در نیروی وماده به هار میشود؛ ب امکلان
دسترسی به شغ مناس هه باز باعث تغییر نرخ ممارهت میشود؛ ج ایزاد تغییلرات در باورهلای
عمومی ،بویهه ژیرامون اشتغال زنان در خارج از خانه؛ در واقع عل این امر برای همورهای گونلاگون
متفاوت است ،ولی نولود فرصلتهای شلغلی للذاب را ملیتلوان مبمتلرین ایلن مویلوع دانسلت
. Yazdkhasti & Ahmadi, 2006
عوامل موثر بر سهم زنان در نیروی کار
الف) عوامل اقتصادی
-1تورم اقتصادی :تورم باعث میشود زنان در مقام نان وور دوم ،بویهه در میلان طوقلله درومللدی
ژایین ،وارد صحنه فعالیت و هار شوند هه این خود بر مقدار ممارهت و بیکاری و سطح دستمادهللا
ابرگذار خواهد بود .میتوان گفت مبار تورم به مفبوم مبار یکی از عوام ابرگذار بلر ورود زنلان بلله
بازار هار میشود ).(Elmi, 2004
 -2توزیع درآمد :هر چه توزیع درامد نابرابرتر باشد ،برای حمایت از سطح واقعی مصلرف خلانوار،
زنان اقدام به فعالیت اقتصادی بیرون از خانه خواهند هرد.
 -3نقش دولت :هر چه دولت بی تر بر اقتصاد نظارت داشته باشد و حزم ون بی تر باشد ،ملانع
توعیض مردان نسوت به زنان میشود .هاه تصدی دولت و خصوصیسازی نیا میتواند در اشتغال
زنان تأبیرگذار باشد .با تو ه به اینهله در ایلران بخملی گسلترده از زنلان تحصلیلکرده در بخل
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عملومی فعالیت دارند ،این سیاستگذاری میتواند بر بازار هار در ایلران و بلویهه سلطح مملارهت و
اشتغال زنان تابیر بگذارد.
 -4مقدار بیكاری :هر چه بیکلاری بلاالتر باشلد ،زنلان از سلتزوی شلغ دلسلرد خواهنلد شلد
).(Yazdkhasti & Ahmadi, 2006
 -5سطح دستمزد زنان :سلطح دسلتماد بایلد هاینله هلای فرصلت و مانلدن در خانله و امللور
خانه داری را وران هند.
 -6شرایط اجتماعی و اقتصادی خانوار و مقددار دسدتمزد همسدر :اگلر شلرایط اقتصلادی و
ا تماعی خانوار ببتر باشد ،زنان همتر به درامدهای هاری وابستهاند .هر چه دستماد همسلر بللاالتر
باشد ،هاینه فرصت از دست رفته برای او باالتر است ،در این صورت تقسیم هاری بو ود میویللد و
زن در امور خانه و مرد وارد فعالیت اقتصادی میشود ).(Yazdkhasti & Ahmadi, 2006
ب) عوامل جمعیت شناختی
 -1مقدار باروری :افاای
افاای

مقدار باروری همراه با افاای

مسئولیت زنان در خانله اسلت .بنلابراین،

باروری عام بازدارنده زنان از فعالیتهای خارج از خانه اسلت

Hadiyan & Hamidpour,

. 1999
 -2آموزش و تحصیالت :هر چه تحصیالت و وموزش زنان باالتر باشد ،احتمال یافتن شلغ بلرای
ونها در بخ های گوناگون اقتصادی بی تر میشود .تحصیالت زنان در سالهای اخیر نقمی مبلم
در مقدار ممارهت ونان داشته است ).(Yazdkhasti & Ahmadi, 2006
ج) عوامل فرهنگی
از مله موانع فرهنگی می توان به تفاوت و توعیض در فراینلد ا تملاعی شلدن زن و ملرد ،حلاهم
شدن تفکر مردساالری در امعه اشاره هرد.
با نگاهی به ا تماع ،قوانین شلام قلوانین نلاظر بلر خلانواده و قلو انین هلار سللنت و عللرف
ا تماعی استنواط میشود هه نگرش حاهم ،مرد را نان وور خانه تلقی میهند و بنا به همین نگلرش
ممارهت و فعالیت اقتصادی زنان الزم و یروری بممار نمیوید .در حالی هه با تو له بلله افللاای
سطح سواد دختران و نیا سبم قوول شدگان دختلر در دانملگاهبا ،افاای میلانگین سللن ازدواج،
هاه بعد خانوار و هاه قدرت خرید سرژرست خانوار ،افاای سلریع نلرخ ممللارهت زنللان در
سالهای وتی قطعی است و باید برای ایزاد فرصتهای شللغلی مناسلل  ،بللا تو لله بلله سللطح
سلواد و مبارت ونها برنامهریای شود .در این صورت برنامهریاان توسعه همواره باید در نظر داشلته
باشند هه در ارتقای شرایط ا تماعی ،زنان شبروندان در ه دوم ،یعیف یللا حاشللیهای نیسللتند،
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بلکله بلرای رسیدن به شرایط مطلوب ا تماعی ،باید بر نق
شود ).(Tavakkoli Valla, 2006
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زنان به عنوان فعلال اقتصلادی تأهیلد

د) قوانین رسمی و قواعد اجتماعی
قوانین رسمی و قواعد ا تماعی مرتوط با حقوق و وظایف ا تماعی و فردی زنان بر مملارهت زنلان
در فعالیتهای اقتصادی ابر میگذارد .در ایلن ملورد اگلر حقلوق زنلان در قولال مالکیللت امللوال،
تقسلیم ارث ،تعیین همسر ،تصمیم گیری در خانواده و انتخاب شلغ  ،قلوانین ملرتوط بلا اشللتغال
زنلان در امعه و سیاستهای دولتی موافل بلا گسلترش اشلتغال زنلان باشلد ،تسلبیالت الزم در
بکارگیری زنان در مماغ مبیا میشود ).(Mahmoodiyan, 2003
ه) عوامل اجتماعی
از عوام ا تماعی میتوان به تفکیک نسیتی وموزشللی ،سیاسللت هلای محلدود هننللده در
انتخلاب رشته تحصیلی و شغ برای دختران ،قوانین ناظر بر خانواده ،قوانین هار ،و ود توعلیض در
سلاختار اشتغال ایران و نحو ه گاین نیروی هار ،تقسیم نسی مماغ زنانه و مردانه اشلاره هلرد
).(Tavakkoli Valla, 2006
روی هللم رفتلله ،زنللان نللرخ ابلله للایی بی تللری از مللردان در اشللتغال دارنلللد ،بی تللر در
اسلتخدامهای فصلی و موقتی وارد میشلوند و بله مقلدار نامتعلادلی در مملاغلی ماننلد ژرسلتاری،
وملوزش و هارهلای دفتری و منمیگری ممغول به فعالیلت ملیشلوند .افلاون بللر ایللن ،سللطح
مملارهت زنلان بلا سلن و ویعیت زناشویی هامالخ وابسته است .بللاالترین نللرخ ممللارهت اواخللر
سلنین نو لوانی و اوایل  20سالگی را نمان میدهد ،اما در حدود  30سالگی نرخ ممارهت دوبلاره
بسرعت افاای مییابد ) .(Harlod, 1960روند صعودی مملارهت دراز ملدت زنلان در نیلروی هلار
ممکن است مرتوط با ایلن واقعیلت باشلد هه خانواده برخی از وظایف مرتوط با وموزش ،هودهستان
و دبستان را از دست داده است .در طلول این سالها هه سازمانها عبده دار مسئولیتهای فرزندان
می شوند ،زن وزاد می شلود تلا بله اشلتغال در خارج از خانه ممغول شود ).(Smelser, 1997
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شكل  -1مدل مفهومی پژوهش.

زنان در طول تاریب در فعالیتهای اقتصادی و ا تماعی نق ی مبم و تابیر گذار داشته اند .این
نق نسوت به زمان و مکان تغییرات قاب تو هلللی داشته است .از مله در وامع روستایی ،نق
زنان هم در تولید هاال و خدمات خارج از خانه و هم تولیدات و خدمات مرتوط با درون خانه از
اهمیت بساایی برخوردار بوده است .در وامع شبری ژیلللللدای فنلللللاوری های مرتوط با وظایف
خانهداری ماشین لواسمویی ،ظرفمویی ،چرخ گوشت و ...مو صرفه ویی در زمان انزام این
فعالیتها شده و فرصت وزادی را برای زنان خانه دار بو ود وورده است هه امکان عریه این نیروی
هار بو ود ومده است ).(Alidoost et all, 2012
از نظر دابسون امروزه موانع عمده اشتغال زنان روستایی در نوود ظرفیت سازی ،نوود
توانمندسازی و نوود تسریع رشد از راه تحرک بخمی نبفته است .با تو ه به این مطل تا هنون
مطالعات متعددی در زمینه بررسی موانع اشتغال زنان و بویهه زنان روستایی انزام گرفته است هه
در دول زیر به نمونههایی از ون اشاره شده است.
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جدول  -1خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه موانع اشتغال زنان روستایی.
عنوان ژهوه

نتایج

سال
ژهوهمگر
Green,
 2004موانع اشتغال زنلان و این ژهوه عوام سلازمانی و فرهنگلی را از موانلع
Moore,
ژیمرفت در بازار هار اشتغال زنان می دانلد .از ملله تملایا نسلیتی ،و
& Easton
در شللللمال شللللرق شکاف دستماد زن و مرد
Heggie
انگلستان
 2005 Dadvarkhaniتوسللعه روسللتایی و در این ژهوه متغیرهلای اقتصلادی ،غرافیلایی و
چال هللای اشللتغال فرهنگی مورد سنز قرار گرفت .هه از بین عوامل
تأبیرگذار بر اشتغال زنان ،عام درومد خانوار ،طوقله
زنان
ا تماعی ،سواد و اناوای غرافیایی بی بیملترین
ابر را بر ای گذارده است.
Seydan
&  2008بررسی عوامل ملوبر میاان ارتقای شغلی زنان ایلن شبرسلتان از میاانلی
Khalifeloo
بللر مقللدار ارتقللای متوسط برخوردار بوده و عوامل خلانوادگی بلی از
شغلی زنان شاغ در سایر عوام در عدم ارتقای شغلی زنان م بر است و
اداره هلللای دولتلللی محللر ک هللای تللن زای خللانوادگی ،بلله طللور
شبرستان اسلکو ،بلا غیرمستقیم و از طری فمار نق تابیر ملی ژلذیرد.
عوام سازمانی در این میان نقمی ندارد.
تاهید بر خانواده
Sharbatiyan

Tavallaei

 2008بررسی ابعاد و موانلع و ود موانع ا تماعی چون بی تلو بی بله وملوزش
ا تملللاعی اشلللتغال زنان ،تمایا هاری میان اشتغال زنان و ملردان و لود
موانع اقتصادی چون نداشتن دستماد برابر ،اخلتالف
زنان
سطح دستمادها ،نابرابری در ومدها ،نلوع مملاغ و
شده است هه نلوعی ژایلداری
استثمار شغلی مو
در عرصه توسعه اشتغال زنان در امعه بو ود وید.
 2010بررسی عوامل مل بر موانع فردی از مله :سطح سواد زن
بللر مق لدار ممللارهت موانع خانوادگی مانندشمار فرزند در خانواده،
ویعیت اقتصادی خانواده و سطح درومد؛
ا تماعی زنان
و موانع امعه از مله :هارهردهای حمایتی ،وموزش
از راه وسای ارتواط معی ،توعیض مو ود در
امعه.

Alidoost,
 2012اولویت بنلدی موانلع زنان همتر از یلک شملم معیلت فعلال اقتصلادی
Lashkar
Ara
توسلللعه هلللاروفرینی همور را شام میشود هه این امر حاهی از ون است
& Farjale
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زنللللان روسللللتایی هه ساختار اقتصلادی هملور بله راحتلی نملیتوانلد
فرصتهای شغلی مناسوی را برای زنان فراهم نماید.
شبرستان گرمسار
&  2013 Rafatkhahمسای و چال هلای باور مدیران بر اهمیت و یلرورت نقل اقتصلادی،
Kheyrkhah
اشتغال زنان در ایران ا تمللاعی و روانشللناختی اشللتغال زنللان و اینهلله
از دیللدگاه شللاغالن اشتغال زنان هم خود ونان و هم امعه را منتفع می-
سازد.
ژستهای مدیریتی
Schwanke
 2013موانع برای زنان برای نابرابری نسیتی از موانع رسیدن زنان به مناص
دستیابی به مناص
قدرت
Smeeili

Hasanzade

شغلی باال است.

 2015بررسلللللی موانلللللع و ود رابطه معناداری بین باورهای سنتی مو ود در
امعه ،توعیض در امکانات ،ژایگاه ا تماعی زنان،
ا تمللاعی فرهنگللی
اشتغال زنان در شبر فرهنگ مردم ساالری و تحصیالت و اشتغال زنان .و
نوود رابطه معناداری بین ویعیت اقتصادی زنان و
ایالم و ارایه راهکار
ویعیت اشتغال ونها
 2015موانلع اشلتغال زنللان به بررسی موانع اشتغال زنان روستایی در توسعه
روسللتایی در توسللعه ژایدار روستایی میژردازد و  -1موانع فردی  -2موانع
خانوادگی  -3موانع ا تماعی  -4موانع اقتصادی -5
ژایدار
موانع وموزشی را از مبمترین موانع اشغال زنان
روستایی عنوان هرده است.

ابزار و روش
این ژهوه از نوع هاربردی است هه به شیوه توصیفی – تحلیلی برای بررسی ژارامترهای مورد
بررسی سود سته است .امعه وماری ژهوه را هلیه زنان روستایی در سن فعالیت دهستان باال
والیت شبرستان هاشمر ،هه معیت  10194نفر را تمکی میدهند Health center of
 . Kashmar, 2016از این امعه با استفاده از فرمول هوهران تعداد  370نفر به عنوان نمونه
ژهوه انتخاب شد؛ همچنین ،با استفاده از روش تخصی متناس تعداد ژرس نامه در هر روستا
ممخ شد دول . 2
برای گردووری دادهها از دو شیوه اسنادی و میدانی موتنی بر ژرس نامه استفاده شده است به
گونهای هه برای موانی نظری از روش ژهوه هتابخانهای و برای گردووری دادهها از روش میدانی و
از ژرس نامه محق ساخته استفاده شد هه در ه  30گویه را شام می شود .ژرس نامه بر
اساس ابعاد و متغیرهای تویینهننده در چارچوب طیف  5گاینهای لیکرت ارزیابی شد .روایی
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ژرس نامه با استفاده از نظرهای هارشناسان و اساتید دانمگاهی تأیید شد .بمنظور بررسی ژایایی
اباار ژهوه  ،یک مطالعه راهنما در خارج محدوده مورد مطالعه با تعداد  30ژرس نامه ترتی داده
شد و ژایایی هلی اباار با استفاده از ولفای هرونواخ  0/895بدست ومد هه حاهی از مناس بودن
اباار ژهوه است.
جدول  -2جمعیت زنان دهستان باال والیت شهرستان کاشمر و نمونه های منتخب.
اسامی روستاها

تعداد زنان در سن
فعالیت

نمونه انتخاب شده

فرح وباد قلعه باال

989

36

فرگ

996

36

رزق وباد

986

36

عارف وباد

806

29

فدافن

1672

61

فروتقه

1143

41

تربقان

598

22

قويد

1744

63

ردوی

263

10

قوچ ژلنگ

210

8

هايغونه

40

1

ت وباد

107

4

نای

266

10

فرشه

203

7

بباریه

25

1

اسحاق وباد

120

4

گندبر

26

1

ه

10194

370

محدوده مورد مطالعه
شبرستان هاشمر دارای دو بخ مرهای و هوهسرخ و ژنج دهستان بله نلامهلای دهسلتانهای
باالوالیت ،ژایین والیت بخ مرهای  ،برهوه ،بررود و تکاب بخ هوهسرخ ملیباشلد .دهسلتان
باالوالیت به مرهایت قلعه باال فرحوباد در شلرق شبرسلتان ،بلا مسللاحت  689هیللومتر مربلع و
فاصلله  9هیللومتر بلا شلبر هاشلمر واقع شده است .این دهستان در طول غرافیلایی ' 58 26تلا
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' 58 44و عرض غرافیایی ' 34 41تا ' 34 56قرار دارد هه از سمت شمال به بخ هوهسلرخ و
دهستان ژایین والیت و از غرب به شبرستان خلی وبلاد و از شلرق بله شبرسلتان ملهوالت محلدود
میشلود ) .(Monazzampour & Kardavani, 2010بلر اسلاس سرشلماری سلال  ،1390معیلت
دهستان باال والیلت  28188نفر  8465خانوار بوده هه با تو ه بله مسلاحت  689هیللومتر مربلع
دهستان ،تراهم نسوی 40/91را شام میشود .از ایلن تعلداد  13820نفلر ملرد و  14368نفلر زن
میباشند .ژر معیت ترین روستای دهستان در سال یاد شده ،روستای قويد با معیتلی بللالغ بللر
 4344نفلر بلوده هلله در فاصللله  2هیللومتری نلوب شلبر هاشلمر واقلع شلده اسلت Iran's
. Statistical Organization, 2011
يافتههای پژوهش
ویژگیهای عمومی پاسخگویان :میانگین سنی امعه نمونه  36سال ،با همینه  16و بیمینه
 62سال میباشد .در بخ ومار توصیفی نتایج نمان داد از تعداد  370زن ممارهت هننده در
ژهوه  42/7درصد خانهدار  158نفر  19/4 ،درصد قالیواف  72نفر  6/7 ،هارگر هماورزی 25
نفر  4/9 ،درصد هارگر قارچ  18نفر  13/2 ،درصد هارگر فصلی  49نفر  7/3 ،درصد ورایمگر 27
نفر  2/4 ،درصد نانوا  9نفر و  3/2درصد فروشنده  12نفر بودند هه بی ترین فراوانی مربوط به
قالیبافی  68نفر بود .از این تعداد  223نفر متاه و  147نفر مزرد بودند .دول  3سطح
تحصیالت ژاسخگویان را نمان میدهد.
جدول  -3سطح تحصیالت.
تعداد

درصد فراوانی

سطح تحصیالت
بی سواد

40

10/8

ابتدایی

111

30

راهنمایی

74

20

دیپلم و زیردیپلم

104

28/1

لیسانس و باالتر

41

11/1

مع

370

100

منوع :یافتههای ژهوه 1395 ،
تحليل عاملی
تحلی عاملی روشی هم وابسته بوده هه در ون تمامی متغیرها به گونه همزملان ملد نظلر قلرار
میگیرد .هدف اصلی ون ،خالصه هردن دادههاست .این روش به بررسی هموستگی درونلی تعلداد
زیادی از متغیرها ملیژلردازد و در نبایلت ،ونهلا را در چلارچوب عامل هلای عملومی محلدودی
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دستهبندی و تویین میهند .بنابراین ،ارزش تحلی عاملی این اسلت هله طلرح سلازمانی مفیلدی
بدست میدهد هه میتوان ون را برای تفسیر انووهی از رفتار با بی ترین صرفه ویی در سازههای
تویین هننده ،بکار برد .ژی از ژرداختن به این روش وماری الزم است برخی از مفاهیم هلیدی این
روش معرفی شوند.
مقدار ویهه :1مقدار ویهه میاان واریانس تویین شده به وسیله هر عام را بیان می هند.
عام  :2عوارت است از ترهی خطی متغیرهای اصلی هه نمان دهنده نوههای خالصه شدهای
از متغیرهای مماهده شده است .به عام  ،متغیر ژنبان نیا گفته میشود.
بار عاملی :3عوارت است از هموستگی بین متغیرهای اصلی و عوام  .اگر مقادیر بار علاملی مزلذور
شوند ،نمان میدهند هه چند درصد از واریانس در یک متغیر به وسیله ون عام تویلین ملیشلود
) .(Zare Chahooki, 2010این مقدار باید دستهم  0/30باشد.
در این ژهوه  ،ابتدا با تو ه به ژهوه های گذشته  30متغیر شناسایی شده و به همک توزیلع
ژرس نامه بین  370نفر به عنوان نمونه ،دادههای مربوطه گردووری شلده اسلت .طیلف ژاسلب بله
ژرس ها ،طیف ژنج گاینهای لیکرت است هه هر یک از ژاسبها به صورت «خیللی هلم  ،1هلم ،2
متوسط  ،3زیاد  4و خیلی زیاد  »5ارزشگذاری شده است .میخواهیم برای شناخت عوام اصللی
از تحلی عاملی استفاده هنیم .اما باید بوینیم هه دادهها برای استفاده در این وزمون مناس هستند
یا نه.
با تو ه به دول  ،4مقدار وماره  KMOبرابر با  0/809میباشد ،ژس دادهها برای انزلام تحلیل
عاملی مناس اند .همچنین ،نتایج وزمون هرویت بارتلت نیا معنیدار است ،به این مفبوم هه فلرض
مخالف تأیید میشود ،یعنی بین متغیرها هموستگی معنیدار و ود دارد.
جدول  -4آماره  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت.
مقداره وماره KMO

0/809

مقدار خی دو

1721/89

در ه وزادی

465

سطح معناداری

0/000

منوع :یافتههای ژهوه 1395 ،

1

- Eigenvalue
- Factor
3
- Factor loading
2
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در این مرحله به استخراج عام ها میژردازیم .هدف مرحله اسلتخراج عامل هلا ،بدسلت ووردن
سازههای زیربنایی است هه تغییرات متغیرهای مورد مماهده را مو ل شلده اسلت Spss .نخسلت
ترهی هایی از متغیرها را هه هموستگیهای ونها باالترین مقدار از واریانس ه مملاهده شلده را
نمان میدهد ،انتخاب میهند؛ این مزموعه عام  1را میسازد .عام  ،2مزموعه متغیرهایی است
هه باالترین سبم را در تویین واریانس باقیمانده دارد .این شیوه برای عام سوم ،چبارم و عام های
بعدی ادامه ژیدا میهند تا تعداد عام های استخراج شده برابر با تعلداد متغیرهلا گلردد .لدول 5
نتایج تحلی دادهها را ژس از چرخ نمان میدهلد .از مزملوع  30گویله ملورد بررسلی  8عامل
نبایی تویین شدند .به بیان دیگر ،تعداد عواملی هه معنیدار بوده و مقدار ویهه ونها بی از  1بوده،
در مزموع توانستهاند  60/314درصد از واریانس تمامی متغیرهای ژهوه را تویین هنند .براسلاس
یافتههای ژهوه عام نخست با مقدار ویهه  2/757و درصد واریلانس  9/189بی تلرین مقلدار از
ه واریانس را به خود اختصاص داده است .همترین مقدار نیا مربوط به عام همتم با مقلدار ویلهه
 1/780و  5/935درصد از ه واریانس تویین شده میباشد.
جدول  -5عاملهای نهایی تحلیل دادهها.
فبرست عوام
استخرا ی

مقدار ویهه

درصد واریانس

درصد واریانس
تزمعی

1

2/757

9/189

9/189

2

2/627

8/755

17/945

3

2/387

7/955

25/900

4

2/307

7/690

33/590

5

2/179

7/263

40/853

6

2/061

6/871

47/724

7

1/997

6/656

54/379

8

1/780

5/935

60/314

منوع :یافتههای ژهوه 1395 ،
ژس از چرخ عام ها 8 ،عام به عنوان عام سیاسلتگلذاری ،عامل اقتصلادی ،عامل فنلی،
عام ا تماعی عامل وموزشلی -ملدیریتی ،عامل فرهنگلی و عامل روانشلناختی عامل  7و 8
شناسایی شدهاند .بت نامگذاری عام ها از محتوا و معنای متغیرها استفاده میهنیم .با تو له بله
محتوا و مفبوم متغیرهای قرار گرفته در عام نخست ،ون را عام سیاسلتگلذاری نامیلدهایلم هله
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دول  . 8این عام بی ترین مقدار واریانس تویلین شلده  9/189را

دارای سه شاخ میباشد
به خود اختصاص داده است.
دومین عام بیانگر موانع اقتصادی اشتغال زنان روستایی میباشد .این عام شام  5متغیر بوده
هه  8/755درصد از ه واریانس را به خود اختصاص داده است دول . 6
سومین عام بیانگر موانع فنی اشتغال زنان روستایی میباشد .این عام شام  4متغیر بوده هله
 7/955درصد از ه واریانس را به خود اختصاص داده است دول . 6
چبارمین عام بیانگر موانع ا تماعی اشتغال زنان روستایی میباشد .این عام شلام  4متغیلر
بوده هه  7/690درصد از ه واریانس را به خود اختصاص داده است دول . 6
ژنزمین عام بیانگر موانع وموزشی -مدیریتی اشتغال زنان روستایی میباشد .این عامل شلام
 5متغیر بوده هه  7/263درصد از ه واریانس را به خود اختصاص داده است دول . 6
شممین عام بیانگر موانع فرهنگی اشتغال زنان روستایی میباشد .ایلن عامل شلام  4متغیلر
بوده هه  7/955درصد از ه واریانس را به خود اختصاص داده است دول . 6
عام هفتم و همتم شام متغیرهای روانشناختی میباشد .بنابراین ،این دو عام با یک عنلوان
بیان شده و با یکدیگر ترهی هردهایم .این عام شام  5متغیر بوده هه در هل  13/527درصلد از
ه واریانس را به خود اختصاص دادهاند دول . 6
جدول  -6عوامل استخراجی تحلیل عاملی.
عام

متغیر

بارعاملی

و ود محدودیت برای فعالیت
مستق زنان

0/889

نوود صنف یا
سازمان ژمتیوان
زنان

0/537

0/882

ژایین بودن
سطح سواد

0/766

0/878

هموود دان
فنی و مبارت

0/521

نداشتن
دسترسی به
دادههای نوین

0/513

0/623

نوود هالس های
تخصصی

0/530

0/643

نداشتن مدیریت
هافی

0/495

-1
نوود یلک سلازمان متلولی و
سیاستگذاری
حامی
نولود ایگللاه مناسل
سیاستهای توسعه همور

در

نداشتن ژمتوانه مالی و ژس
انداز هافی
 -2اقتصادی

نداشتن وبیقه و یامن
عدم تنوع فعالیت های روستا

0/652

عام

-5
وموزشی-
مدیریتی

متغیر

بارعاملی
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عدم توانایی در امور بانکی
نوود بازار محلی
دسترسی نداشتن به
فناوریهای نوین
دسترسی نداشتن به
متخصصان
 -3فنی

 -4ا تماعی

0/561

موافقت نکردن
خانواده

0/694

0/457

وظایف زیاد زنان
در خانه

0/402

ا ازه ندادن
همسر

0/533

وابستگی به
همسر یا
سرژرست

0/630

نداشتن توانایی
در رقابت با
مردان

0/567

0/528

 -6فرهنگی

0/566

مبارت ژایین در زمینه
استفاده از اباار والت و فناوری
نوین

0/500

دسترسی نداشتن به
نبادههای تولیدی زمین،
نیروی هار

0/423

ژایین بودن
سطح خالقیت

0/720

ناامنی ا تماعی برای حضور
زنان در بازار

0/608

محدودیتهای ا تماعی برای
فعالیت زنان در بازار

0/544

نداشتن
شناسایی به
موقع فرصتها

0/699

0/619

ژایین بودن
سطح ریسک

0/592

نگاه نه چندان مثوت به
حضور زنان در بازار

ناتوانی مقابله با
-7
روانشناختی ممکالت ژی
بینی نمده

0/696

منوع :یافتههای ژهوه 1395 ،
آزمون فرضيهها
وزمون فریدمن یکی دیگر از وزمونهای ناژارامتری است هه معادل وزملون  Fدر وملار ژلارامتری
میباشد .این وزمون برای مقایسه بی از  3گروه هموسته بکار میرود .همچنین ،از این وزمون برای
بررسی یکسان بودن اولویتبندی رتوهبندی تعدادی از متغیرهلای وابسلته توسلط افلراد اسلتفاده
میشود ) .(Nava Bakhsh et all, 2011در ایلن ژلهوه  ،از  30شلاخ ملورد بررسلی فرهنگلی،
ا تماعی ،اقتصادی ،وموزشی -مدیریتی ،روانشناختی ،فنی و سیاستگذاری با عنوان موانلع ملوبر
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بر اشتغال زنان روستایی استفاده شده است .در دول  ،7شاخ ها بلا اسلتفاده از وزملون فریلدمن
رتوهبندی شدهاند .در این میان شاخ «نداشتن ژمتوانه ملالی و ژلس انلداز هلافی» ،بلا میلانگین
 19/26بی ترین مقدار را به خود اختصاص داده است .بدین ترتی فرییه ژهوه مونی بر اینهه
«در بین شاخ های ابعاد گوناگون ،شاخ نداشتن ژمتوانه مالی و ژس انداز هافی بی تلرین ابلر
بازدارندگی در اشتغال زنان را دارا می باشد» با میانگین رتوهای  19/26تایید شده؛ فرض وماری H0
رد و  H1تایید میشود .ونچه هه در بررسی شاخ ها مماهده میشود ،شلاخ های «ژلایین بلودن
سطح سواد زنان» و «وظلایف زیلاد زنلان در خانله» بلا میلانگین  18/04و  17/24بعلد از شلاخ
«نداشتن ژمتوانه مالی و ژس انداز هافی» به ترتی بی ترین مقدار میانگین رتوه را دارا بودهانلد و
اما همترین میانگین رتوه متعل به شاخ نداشتن توانایی زنان در امور بانکی با مقدار  12/90می-
باشد .در این منطقه فعالیت زنان بی تر در امور خانهداری محدود شده اسلت هله ایلن املر باعلث
نادیده گرفتن استعداد و توانایی ونان شده است .با تو ه به نیاز وامع امروزی ،میتلوان بلا افلاای
حمایت از زنان و افاای وگاهی مردم در رابطه با حقوق زنان در هس درومد و اشتغال در خلارج از
خانه ،به حمایت از زنان ژرداخته و از استعداد و توانایی ونان در امعه ببرهمند شد.
جدول  -7میانگین رتبه در هر شاخص.
ردیف
1

شاخص
وجود محددودیت بدرای فعالیدت

میانگین
رتبه
17/16

مستقل زنان
2

نبود یك سازمان متولی و حدامی

15/48

نبود جایگاه مناسب در سیاسدت-

14/92

زنان
3

های توسعه کشور
4

نداشتن پشتوانه مالی و پس انداز

19/26

کافی
5

نداشتن وثیقه و ضامن

16/99

6

عدم تنوع در فعالیت های

15/94

اقتصادی روستا
7

عدم توانایی در امور بانكی

12/90

ردیف
16
17
18
19
20
21

نبود صنف یا سازمان پشتیبان

رتبه
16/34

زنان
پایین بودن سطح سواد
کمبود دانش فنی و مهارت
دسترسی نداشتن به دادههای

18/04
15/23
15/34

نوین
نبود کالس های تخصصی

13/94

نداشتن مدیریت کافی

14/95

22

موافقت نكردن خانواده

15/08

23

وظایف زیاد زنان در خانه

17/24

اجازه ندادن همسر

15/01

وابستگی به همسر یا سرپرست

16/30

نداشتن توانایی در رقابت با

14/37

8

نبود بازار محلی

16/00

9

دسترسی نداشتن به فناوریهای

16/59

10

عدم دسترسی به متخصصان

15/24

25

11

مهارت پایین در زمینه استفاده از

15/95

26

نوین

شاخص

میانگین
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ابزار آالت و فناوری نوین
12
13
14
15

مردان
14/74

دسترسی نداشتن به نهادههای
تولیدی (زمین ،نیروی کار)

14/50

ناامنی اجتماعی برای حضور زنان
در بازار

13/84

محدودیتهای اجتماعی برای
فعالیت زنان در بازار

14/24

نگاه نه چندان مثبت به حضور
زنان در بازار

27
28
29
30

پایین بودن سطح خالقیت
ناتوانی مقابله با مشكالت پیش

16/51
14/79

بینی نشده
شناسایی نكردن به موقع

14/09

فرصتها
پایین بودن سطح ریسك

14/02

منوع :یافتههای ژهوه 1395 ،
در دول  7میانگین رتوهها را در هر شاخ نمان دادیم و در دول زیلر لدول  8میلانگین
رتوه هر یک از ابعاد را با استفاده از وزمون فریدمن نمان دادهایم .چنانچله مملاهده ملیشلود ،بعلد
فرهنگی با میانگین 4/24بی ترین میانگین را دارا میباشد هه این نمان میدهد فرییه دوم مونلی
بر اینهه «بین ابعاد گوناگون بازدارنده اشتغال زنان بعد اقتصادی بی ترین ابلر را دارد» رد شلده و
فرض وماری یک یعنی  H0تایید میگلردد .در لدول  ،9حزلم نمونله وملاری ) ،(Nوملاره خلی دو
) ،(Chi-Squareدر ه وزادی ) (dfو سطح ژوش وماره وزمون ) (Asymp. Sig.در هلر یلک از ابعلاد
محاسوه شده است .اگر سطح ژوش وماره وزمون ) (Asymp. Sig.از  5درصد همتلر باشلد ،فریلیه
تایید میشود؛ در غیر این صورت باید فرض وماری صفر ) (H0را نتیزهگیلری هنلیم .تملام ابعلاد بلا
بی از  95درصد اطمینان و سطح معناداری صفر تایید میشوند .براساس وزمون و سطح معناداری
میتوان این گونه نتیزه گرفت هه بین ابعاد گوناگون موانع اشتغال زنان تفاوت و لود دارد و مقلدار
تفاوت ونها براساس میانگین گویهها ممخ میشود .ونچه هله لدول  10نملان ملیدهلد ،بعلد
فرهنگی با میانگین  4/24بی ترین مقدار و بعد ا تماعی با میلانگین  3/81همتلرین مقلدار را دارا
هستند ،اما نمیتوان گفت هه بعد ا تماعی بیتابیر بوده اسلت؛ بله بیلان دیگلر ،ابعلاد دیگلر ملورد
بررسی ،تابیری همتر نسوت به بعد فرهنگی دارند .بر اساس ونچه از وزمون بدست ومده اسلت ،ابعلاد
بسیار نادیک به هم هستند و هر هدام به گونهای سبمی در عدم اشتغال زنان در دهستان باالوالیت
را دارا میباشند.
جدول  -8میانگین رتبه در هر بعد.
بعد

ردیف

میانگین رتوه

1

سیاستگذاری

4/21

2

اقتصادی

4/15

3

فنی

4/07

4

ا تماعی

3/81
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5

وموزشی -مدیریتی

3/91

6

فرهنگی

4/24

7

روانشناختی

3/61

منوع :یافتههای ژهوه 1395 ،

جدول  -9آزمون فریدمن ،ابعاد مورد بررسی در پژوهش.

بعد
سیاستگذاری

بعد اقتصادی

بعد فنی

بعد ا تماعی

تعداد

370

مقدار خی دو

15/69

در ه وزدی

2

سطح
معناداری

0/000

تعداد

370

تعداد

مقدار خی دو

71/125

مقدار خی دو

40/79

در ه وزدی

4

در ه وزدی

3

سطح
معناداری

0/000

سطح
معناداری

0/000

تعداد

370

تعداد

370

مقدار خی دو

13/72

مقدار خی دو

25/61

در ه وزدی

3

در ه وزدی

4

سطح
معناداری

0/000

سطح
معناداری

0/000

تعداد

370

مقدار خی دو

21/06

در ه وزدی

3

سطح
معناداری

0/000

بعد وموزشی-
مدیریتی

بعد فرهنگی

روانشناختی

منوع :یافتههای ژهوه 1395 ،

تعداد

370

مقدار خی دو

51/26

در ه وزدی

4

سطح
معناداری

0/000
370
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بحث و نتيجهگيری
این ژهوه در ژی بررسی موانع موبر بر اشتغال زنان روستایی دهستان باالوالیت است ،به این
منظور ،از  30گویه -به صورت ژرس نامه و براساس طیف لیکرت -و از  370زن در سن فعالیت در
منطقه مورد مطالعه استفاده شد .در بخ تحلی عاملی عوامل نبلایی تویلین شلدند هله ژلس از
چرخ عام ها 8 ،عام به عنوان عام سیاستگذاری ،عام اقتصادی ،عام فنی ،عام ا تملاعی
عام وموزشی -مدیریتی ،عام فرهنگی و عام روانشناختی عام  7و  8شناسایی شدهاند .ایلن
عوام در مزموع توانستهاند  60/314درصد از واریانس تمامی متغیرهای ژهوه را تویلین هننلد.
نتایج نمان دادند هه عام نخست با مقدار ویهه  2/757و درصد واریانس  9/189بی ترین مقلدار و
عام همتم با مقدار ویهه  1/780و  5/935درصد همترین مقدار از ه واریانس را دارا میباشند.
همچنین ،با تو ه به نتایج ژهوه  ،از بین عوام م بر بلر اشلتغال زنلان اقتصلادی ،ا تملاعی،
فرهنگی ،وموزشی -مدیریتی ،فنی ،روانشناختی و سیاستگذاری عام فرهنگی ،مبم ترین عامل
بوده و از میان شاخ ها ،شاخ «نداشتن ژمتوانه ملالی و ژلس انلداز هلافی» ،بلا میلانگین رتوله
 19/26بی ترین تابیرگذاری را داشته است .در بعد فرهنگی باالترین میانگین مربلوط بله شلاخ
«وظایف زیاد زنان در خانله» میلانگین  ، 17/24در بعلد ا تملاعی بلاالترین میلانگین مربلوط بله
شاخ «نوود صنف یا سلازمان ژملتیوان زنلان» میلانگین  ، 16/34در بعلد وموزشلی -ملدیریتی
بللاالترین میللانگین متعلل بلله شللاخ «ژللایین بللودن سللطح سللواد» میللانگین  ، 18/04در بعللد
روانشناختی باالترین میانگین متعل به شاخ «ژایین بودن سطح خالقیلت» میلانگین ، 16/51
در بعد فنی باالترین میانگین متعل به «نداشتن دسترسی به فناوریهای نوین» میلانگین 16/59
و در بعد سیاستگذاری باالترین میانگین متعل به شاخ «و ود محلدودیت زیلاد بلرای فعالیلت
مستق زنان» میانگین 17/16بوده است.
اگر بخواهیم مقایسهای با مقالههای دیگر داشته باشیم؛ نتایج مقالهای با عنلوان شناسلایی موانلع
توسعه هاروفرینی زنان روستایی به نق از قادرمرزی و همکاران  114 :1394نمان ملیدهنلد هله
در بعد فرهنگی -ا تماعی ،سه متغیر ناامنی ا تماعی برای فعالیت زنان در بلازار ،موافقلت نکلردن
خانواده برای حضور زنان در بازار هس و هار و تزارب و محدودیتهای ا تماعی برای فعالیت زنان
در بازار و تزارب در مقاب باور نداشتن امعه به توان زنان در امر نوووری و هاروفرینی ،ا ازه ندادن
همسر به اشتغال زنان در بازار و امور تزارت و وابسته بودن زنان به نظرهای همسلر و سرژرسلت از
مبمترین موانع اشتغال زنان در امعه است هه تقریولا مطلاب بلا یافتلههلای ایلن ژلهوه اسلت.
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همچنین ،نتایج ژهوه غفاری  1377نمان میدهند هموود هلار بلرای زنلان در امعله بی تلر
علت فرهنگی و ا تماعی دارد هه با نتایج این ژهوه همخوانی دارد.
ممک اشتغال زنان در ایران ریمه ای بوده هه در ون فرهنگ ،رسوم و عادات دسلت دارنلد .ایلن
ارزشهای ایرانی مذهوی گاه مطلوب و گاه بی از حد بازدارندهاند .در هنار عوام فرهنگی میتلوان
از مسای ا تماعی ،اقتصادی و سیاسی و ...هم یاد هرد.
حال با تو ه به این ژهوه و دیگر ژهوه های انزام شده ،راهکارهای ارایه شلده ملیتوانلد در
توسعه اشتغال زنان در مناط روستایی نقمی بی تر داشته باشد؛ لذا ،در این مورد با فرهنگسازی
بی تر از راه برگااری هالسهای وموزشی در سطح روستا ،سخنرانی در لسههای عملومی ،انتملار
ژوستر و بروشور و ...میتوان حضور زنان در عرصه اشتغال و تولید را بی تر هرد.
در بعد موانع اقتصلادی حمایلت و ژملتیوانی بی تلر خلانواده و دوللت از زنلان در عرصلههلای
گوناگون؛ تعین سطح حقوقی برابر با مردان در امعه؛ معافیلت از مالیلاتهلا؛ تخصلی امتیازهلای
ویهه به زنان در مقایسه با مردان میتواند موانع اشتغال زنان را همینه هند.
همچنین ،در بعد وموزشی مدیریتی ،بلا بلاال بلردن سلطح سلواد زنلان روسلتایی از راه تملکی
هالسهای نبضت سوادوموزی و تموی خانوادهها به ا ازه ادامه تحصی به دخترانمان و لوگیری
از ازدواجهای زودرس دختران و همچنین ،با ایزاد هس و هارهلای نلوین در بلین زنلان و افلاای
دان فنی و مبارت تخصصی زنان از راه برگااری هالسهلای وموزشلی در زمینله ارتقلای ملدیریت
زمللانی و اسللتفاده ببینلله از فرصللتهای مو للود ،ارتوللاط عینللی و ململلوس زنللان بللا هارگاهبللا و
وموزشگاهبای صنعتی ،فنی و حرفهای میتواند در تعدی موانع یادشده موبر باشند.
بررسی عوام روانشناختی نمان میدهد ژایین بودن سطح ریسک ژذیری زنان نسوت به مردان
و ناتوانی زنان در مقابله با ممکالت و رویدادها در اشتغال زنان تابیری سلوء دارد؛ للذا ملیتلوان بلا
وموزش مبارتهای روانشناختی مانند رات ورزی این موانع را از سر راه اشتغال زنان رفع هرد.
بررسی بعد فنی نیا نمان داد هموود وموزش و تخص در بین زنان و مبارت ژایین در اسلتفاده
از ابااروالت و فناوری نوین میتواند بر اشتغال زنان تابیر داشته باشد؛ لذا ،ارایه روشهلای وموزشلی
برای وشنایی با تسبیالت میتواند در رفع این موانع موبر باشد.
در بعد سیاستگذاری نوود ایگاه مناس زنان بلویهه زنلان روسلتایی در سیاسلتهلای توسلعه
همور مبمترین مانع اشتغال و هاروفرینی زنان است هه همسو بلا نتلایج ژهوه هلای قلادرمرزی و
همکاران  1394میباشد .بنابراین ،تو ه بی تر به نق زنلان در برناملههای توسلعه بلویهه زنلان
روستایی در ارتقای ایگاه هنونی ونها میتواند موبر باشد.
با تو ه به نتایج ژهوه ژیمنباد میگردد:
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 خودابااری و، تغییر ذهنیت و باورهای سنتی نسوت به زنان و افاای و تقویت اعتماد بله نفلس-1
.خوداتکایی بت شکوفاسازی امکانات و استعدادهای نبفته زنان روستایی
 باال بردن سطح وموزش و نیا افاای بین زنان روستایی در مورد اهمیت ممارهت ونان در-2
. ترویزی و ارانه خدمات فرهنگی به ونان-فعالیتهای وموزشی
 ایزاد تسبیالت الزم بت گسترش سازمانهلللللللللای دولتی و غیردولتی برای ممارهت زنان-3
. بویهه در فعالیتهای روستایی،روستایی در تمامی سطوح مدیریتی
. توسعه و گسترش دامنه ممارهت زنان روستایی در فعالیتهای عمرانی روستا-4
. وموزش در راستای رفع توعیض نسیتی در خانه و فعالیتهای ا تماعی-5

References
- Ahmadi, V. & Keshavarz, Z. (2012). An analysis of social and cultural
obstacles to the employment of women and its role in the development of ejournals. (PERSIAN)
- Alaaddini, P. & Razavi, M.R. (2004). the state of Iranian women’s
employment and participation, Journal of Social Welfare, Number 12, pp. 132157. (PERSIAN)
- Alidoost, S. Lashgarara, F. & Hosseini, F. (2012). Prioritizing rural women
entrepreneurship development obstacles in Garmsar province, National
Conference of entrepreneurship and management of knowledge-based
businesses. (PERSIAN)
- Alizadeh, M. (2011). The role of women’s employment in development.
Scientific Journal of women and Culture, 2(5): 49-59. (PERSIAN)
- Dadvarkhani, F. (2005). Rural development and women’s employment
challenges. Geographical studies, 55: 171-188. (PERSIAN)
- Elmi, Z. (1383). Macroeconomic policies and labour market in Iran. Women’s
Studies, 2(2): 17-37. (PERSIAN)
- Esmaeelpour, A. & Kardovani, P. (2010). The role of agricultural crops with
emphasis on Saffron in rural development of Kashmar province “Balavelayat
province”. Sarzamin geographical journal, 7(26): 31-51. (PERSIAN)
- Esmaeili, S. (2015). the examination of social and cultural obstacles to
women’s employment in the city of Ilam and providing solutions, master thesis
of planning and social welfare, Allameh Tabatabaei University. (PERSIAN)
- Green, P.E. Moore, J. Easton, H. & Heggie, J. (2004). Barriers to Women’s
Employment and Progression in the Labour Market in the North East of
England. Centre for Social and Policy Research University of Teesside.

217

1395 ویژهنامه زن و جامعه زمستان

- Hadian, E. & Hamidpour, A. (1999). Economic development and the
contribution of women in the labour force. Journal of population, 27 and 28:
20-30. (PERSIAN)
- Harlod L. Wilensky. (1960). Work, Careers, and Social Intergration",
International Social Science Journal ,Vol.12:543-560.
- Hassanzadeh, E. (2015). Obstacles to the employment of rural women in
sustainable development. The fourth congress of agriculture and sustainable
natural resources. (PERSIAN)
- Hemayatikalesh, S. (2010). The study of factors affecting women’s
entrepreneurship (Case study: Tehran Chamber of Commerce, Industries and
Mines). Master Thesis of Public Administration, University of Sistan and
Baluchestan. (PERSIAN)
- Iran’s Statistical Center. (2004). The report of Statistical Center of the
employment status in Iran. http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/986487,
Health Center of the city of Kashmar (2006). (PERSIAN)
- Kar, M. (2000). Women in Iran’s labour market. Tehran: Roshangaran
publication and center of women’s studies. P. 15. (PERSIAN)
- Kar, M. (1994). Women in Iran’s labour market, Tehran: Roshangaran
publication. (PERSIAN)
- Kazemipour, Sh. (2006). Employment challenges of educated women in Iran.
Institute of social and cultural studies of the ministry of science, research and
technology. 4. (PERSIAN)
- Khosravipour, B. & Foroushani, N. (2011). “women’s participation and rural
sustainable development”, submitted to the journal of labour and society,
Number 133, page 57-68. (PERSIAN)
- Mahmoudian, H. (2003). The examination of women’s participation in the
labour force in province in the years 1355-1375. The survey of social sciences,
21: 189-218. (PERSIAN)
- Najafikani, A.A. Hesam, M. & Ashour, H. (2015). The assessment of the
development of entrepreneurship in rural areas, case study: southern Estarabad
province in the city of Gorgan, Quarterly Economic Space and Rural
Development, Journal of economic space and rural development, 4(10): 37-56.
(PERSIAN)
- Nvabakhsh, M. Fathi, S. & Mokhtarpour, M. (2011). application of statistical
methods in social sciences by Spss software, Tehran, Tahan publication.
(PERSIAN)
- Pourrajab, P. Azadmanesh, Sh. & Mohammadi, M.R. (2013). A sociological
approach to rural women entrepreneurs’ motivations for starting a business,
Social Studies and Research Institute of Tehran University, pp. 1-15.
(PERSIAN)

بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده اشتغال زنان روستایی در شهرستان کاشمر

218

- Rafatkhah, M. & Kheirkhah, F. (2013). Issues and challenges of Iranian
women's employment from the perspective of employees in managerial
positions. Journal of social and cultural development studies. (PERSIAN)
- Schwanke, D.A. (2013). Barriers for Women to Positions of Power: How
Societal and Corporate Structures, Perceptions of Leadership and Discrimination
Restrict Women's Advancement to Authority. EARTH COMMON JOURNAL,
3(2): 1-10.
- Seidan, F. & Khalifeloo, A. (2008). Family and women’s career promotion:
the examination of effective factors in women’s career promotion working in
governmental offices in the city of Osku, with the emphasis on family, Women
Studies, 6(2): 90-190. (PERSIAN)
- Sharbatian, M.H. (2008). The examination of dimensions and social obstacles
to the employment of women. Peyke Noor, 7(3): 85-95. (PERSIAN)
- Smelser, N. (2007). Economic sociology, Translation: M Kolahchi, Tehran:
Kavir publication. (PERSIAN)
- Tavakoli Vala, Z. (2006). The examination of social and cultural obstacles to
the employment of Iranian women in recent decades. The head office of Iranian
Women News Agency. (PERSIAN)
- Tavalayi, N. (2010). The examination of effective factors in the level of
women’s social participation. Collection of training workshops articles, the
development of women’s participation/ promoters Allameh University.
(PERSIAN)
- Yazdkhasti, B. & Vakil,A. (2006). The examination of women’s activity and
employment status in Iran with the emphasis on census 1385. Women Studies
magazine, 1(3): 9-32. (PERSIAN)
- Zarechahoki, M. A. (2010). Methods of multivariate analysis in Spss software,
University of Tehran. (PERSIAN).

