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 چکیده 

که  طوری به ؛اندرفتهگقرار  ری از اندیشمنداندر کانون توجه بسیا عنوان نیمی از هر جامعه روستایی امروزه زنان روستایی به

پیشرفت  محرک توسعه، موتور یتولیدی، خدماتی و تجار هایزمینهتحوالت بزرگ در  منشأ عنوانبه  تواندمی این قشر عظیم

راهکاری برای  تواندمیایی ه شمار آید. در این میان تقویت کارآفرینی زنان روستایجاد شغل در هر جامعه روستایی ب اقتصادی و

جدید  هایفرصتلق فرینی با خ.. باشد. پدیده کارآ.، درآمد پایین، فقدان تنوع اقتصادی و از جمله بیکاری هاچالش بسیاری از

 در. دداشته باش وامع روستاییمعیشتی جنقش موثری در بهبود وضع اقتصادی و  تواندمیال و درآمد، نوآوری و ایجاد رفاه اشتغ

 هایشاخص از ین منظورکه به اپرداخته شده است  کارآفرینی زنان روستای قزل تپه استان زنجانموانع بررسی به  همطالع این

 Amoss افزارنرم معادالت ساختاری و روش کارگیری به گذاری وسیاست ،روانشناختی، فنی، آموزشی و مدیریتی، اقتصادی

، 862/0، 980/0 ،998/0ایب به ترتیب با ضرنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که  .ه استداستفاده ش هاداده آنالیزبرای 

 ودند.از عوامل موثر بر موانع کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه ب مرتبه یک تا شش 630/0، 784/0 ،846/0

 .زنجان کارآفرینی، زنان روستایی، منابع طبیعی، قزل تپهموانع  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه 

 ،اما امروزه بر اثر پیشرفت صنعت و تکنولوژی ؛پرداختندمی آن بامرتبط  هایفعالیتو  درگذشته زنان روستایی به کشاورزی

ت مشکال است که این امر مسائل وحتی در روستاهای کشورهای در حال توسعه نیز مشاغل غیرکشاورزی توسعه یافته 

توجه به عوامل موثر بر مشارکت  هاریزیبنابراین نه تنها در برنامه . روستاها کرده است متوجه رااجتماعی و اقتصادی متعددی 
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برنامه ریزی صحیح برای  ملزو ،بسیاری از صاحب نظران یعقیدهبلکه  ؛روستایی الزم است صخا مشاغل دراقتصادی زنان 

 ( .1391 ،هاشمی وایمنی قشالق ) درسمی و روانی زنان ضروری به نظر فیزیولوژیکی هایویژگیاشتغال زنان به دلیل 

 تشکیل راه ان نیمی از جامعهستند. زن خانواده وکنندگان در فرآیند اقتصادی جامعه  مشارکت ترینیئنامرزنان روستایی 

ی و زن روستای هامروز. ال خواهد داشترا به دنب ی، عدم توجه به توانایی این بخش جامعه نتایج زیانباردهند. بنابراینمی

ست ارار گرفته قنهادهای اجتماعی  وتا حدودی مورد توجه اندیشمندان  شوند؛می مندبهرهزحمات او که همه اقشار جامعه از آن 

 ،هیکره جامعیم نیمی از پچنان که در دنیای کنونی نیل به اهداف توسعه بدون استفاده از ذخیره عظ (2009 )نوری و علی محمدی،

در  غالباًاین گروه  نقش ،ا وجود تالش زیاد زنان در جوامع روستاییب ؛(1995 ،فائو) دری غیرممکن خواهد بوام ،یعنی زنان

 .(2005 ،آقایی) شودمینادیده گرفته  اقتصادی وتولیدی  هایفعالیت

بر این  ابتدا ،اورزیتغییر و تحول در نظام کش ههرگون ؛دور روستاها مهد کشاورزی و زراعت بوده است هایگذشته از

 ،اجتماعی ،یسایر الگوهای اقتصاد ،روستایی هایعرصه. بدیهی است که ورود هر نوع فناوری جدید در گذاردمی تأثیر هامکان

شت که خواهد دا له دنبابسیاری را ب منفی وقضایی و کالبدی این گونه جوامع را دستخوش تغییر و تحول کرده، پیامدهای مثبت 

شتغال ا .(1377،یست )مطیعی لنگروداال در روستاها اشتغ دتغییر و تحول در الگوهای اقتصادی به ویژه در بع ،هاآن ترینمهماز 

سالحی ) دگیرمیورت اقداماتی دانست که برای بهبود وضعیت جامعه روستایی ص تکلید موفقی توانمیزنان روستایی را 

 لااشتغ عو موان هاچالشز بدون آگاهی ا ،ستایی در اقتصاد خانواده روستاییبه اهمیت و نقش زنان رو توجه با(. 2002 ،اصفهانی

ی و شریف) اردجود نداشتغال آنان و زنان روستایی امکان برنامه ریزی و تالش برای یافتن راهکارهایی برای بهبود وضعیت

 .(1394،همکاران

حدود  د درآمد هم تامشکالت روستاها کمبود درآمد است. کمبو تریناساسی ازتجربی حاکی از آن است که یکی  دشواه

 و ضعف یگذاررای سرمایهب تعدم جذابی ،پایین افراد و منابع وریبهره ،بیکاری ،افزایش جمعیت روستاییان ززیادی ناشی ا

 رسازوکا نتریمهمغال و ایجاد اشت ،اهداف توسعه اقتصادی در مناطق روستایی ترینمهم . همچنین یکی ازوکار استکسبفضای 

ت تقوی ،به عبارتی ؛شودمی عمناب وروستاییان  وریبهره افزایش و. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری کارآفرینی است ،و ابزار آن

ویق رغیب و تشت ،ال فناوریانتق ،رکن در توسعه روستایی در راستای اشتغال زایی تریناساسیبه عنوان  ،کارآفرینی روستایی

 .(1392 ،حیدری ساربان)گوناگون مد نظر است  هایجنبه از وافزایش رفاه  ،گذاریسرمایه

 بیان مسئله
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وستایی ارآفرینی در مناطق رجوش اقتصادی با عنوان کخود هایفعالیتبه  ایویژهاقتصادی توجه  هاینظریهامروزه در 

یان ئتابرای روس تواندمیزایی باال اطق روستایی به علت ماهیت اشتغالتوسعه من. کارآفرینی به عنوان یک راهبرد نو در شودمی

ورد نهایی توسعه دستا. (1389 ،سیافتخاری و سجا الدینرکن)برای بیکاران فصلی اشتغال موقت ایجاد کند و اشتغال مولد و دائم 

تون خا)ر زیست محیطی فقر سیاسی و فق ،رهنگیفقر ف ،فقر علمی ،چنگال فقر غذایی ازها انسان شدن رها :عبارت است از

 (.1384 ،آبادی

توسعه پایدار  ،تر آن یعنییافت که در تکاپوی دستیابی به توسعه و بعد فراگیر تواننمیرا  ایجامعه ،با توجه به این مهم

، کارآفرینی ترین این عواملمهماز که یکی  ؛باشدمیگذار تأثیرعوامل متعددی  یه منظور رسیدن به توسعه پایدار روستایب .نباشد

جدید اشتغال و درآمد، نوآوری و ایجاد رفاه، نقش موثری در بهبود وضع اقتصادی و  هایفرصت. کارآفرینی با خلق است

( . تجربه بسیاری از کشورهای فقیر پرجمعیت که طیف وسیعی از 1999 ،1معیشتی جوامع روستایی دارد )وینکرس و دوریک

را همان روستای  هاآنرفاه و پیشرفت  ،بیان کننده این نکته است که توجه به اشتغال ؛دهندمیروستاییان تشکیل را  هاآنجمعیت 

 .(1390 ،محل سکونتشان فراهم کند )زارع احمد آّبادی و عربشاهی

 ،توسعه اقتصادی هایچرخو  اندشدهتولیدی و خدماتی  ،صنعتی هایزمینهتحوالت بزرگی در  منشأ کارآفریناناز آنجایی که 

بلکه در  ،دیسعه اقتصاه تنها در توهمچنین با توجه به این مهم که کارآفرینی ن ؛آیندمیآفرینی به حرکت در همواره با توسعه کار

ه و اساسی بود فرینی از مباحثحذف موانع توسعه کارآ؛ گذاردمی تأثیرسالمت روحی و روانی و شکوفایی معنویات افراد جامعه 

 .(1389 عرب مقدم، و نیازکار)گرفته است قرارر کانون توجه اندیشمندان د

برای کاهش سطح بیکاری است  هاحلاثرگذارترین راهکه کارآفرینی یکی از  دهدمیتجربه بسیاری از کشورها نشان 

 ،تولیدی هایزمینهبزرگ در  تتحوال منشأ ،. کارآفرینی و کارآفرینان به عنوان نماد تالش و موفقیت و همچنین(2004 ،2)استیل

و  3اوربانو) درونمیشمار ه ، ایجاد شغل و اصالح اجتماع بمحرک توسعه، پیشرفت اقتصادی موتورتجاری و نیز،  ،خدماتی

 ،. تا جایی که اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای فرار از بیکاری با کمک نیروی کارآفرینی(2010 ،همکاران

 .(4،2004موضوع کارآفرینی شده است )آرچی بونگ هحیاتی دو باره یافته و این مهم موجب توجه خاص کشورهای گوناگون ب

از  هاچالشبرطرف کننده بسیاری از  تواندمیفوق مستثنا نبوده و کارآفرینی در این مناطق  یقاعدهجامعه روستایی نیز از 

روستایی تقویت  هباشد. با توجه به نقش انکار ناپذیر زنان در توسع ...واقتصادی  فقدان تنوع ،درآمد پایین ،جمله بیکاری

                                                           
1 Vincris & dorik 
2 Estil 
3 Orbano 
4 Archi Bung 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

حیدری ) رودمیشمار ه  راهکاری در راستای توسعه پایدار روستایی و حفاظت از محیط زیست ب ،زنان روستایی یکارآفرین

 .(2012 ،ساربان

بهره برداری  ،افزایش درآمد ،زندگی روستایی هایمکانپایداری  ،سازیتایی ابزاری برای ارتقای توانمندکارآفرینی زنان روس

 هایزمینهکاهش فقر روستایی، فراهم نمودن  ،موجود اقتصادی هایفرصتشناسایی هر چه بیشتر  ،مناسب از منابع در دسترس

کارآفرینی  ویژه به ،فرینیتر کارآدرآمد و غیره است. بنابراین تقویت هرچه بیشتوزیع مناسب  ،افزایش مشارکت ،رشد اقتصادی

 هایسازه. (1392 ،جمشیدی و همکاران)است  زیادی بسیارزنان روستایی و به دنبال آن توسعه مناطق روستایی دارای اهمیت 

تسهیل  یا وبه وسیله عوامل گوناگونی محدود  تواندمیآفرینی که کار طوری به ؛گذار هستندتأثیرگوناگونی در روند کارآفرینی 

 ،کشاورزی هایفعالیتآوری بیشتر در سود ،افزایش تولید :نوین تسریع در اهدافی چون هایفناوری کارگیریبه اگر چه  شود.

به همراه  ،جدید هایفناوریاما همین  ؛شودمیگذاری را موجب آن برای سرمایه تجذابی افزایش وکاهش سختی کار کشاورزی 

که به تقاضای بیشتر  دهدمیدر صنایع رخ  ایتوسعه ،ظرفیت بخش کاربری را کاهش داده ،ترآموختهنیاز به نیروی کار دانش 

شغلی برای زنان، انگیزه جستجوی شغل در میان زنان کمتر دیده  هایفرصتبه دلیل کاهش  ؛انجامدمیبرای نیروی کار مردان 

 .(1،2001)تانسل یابدمیاین رو سهم زنان در اشتغال کاهش  از و شودمی

و به صورت  شوندمیرانده  دزنان به ناچار به حاشیه تولی ؛متناقضی نیز برای زنان به دنبال دارد یاین روند توسعه پیامدهای

با پیامدهای منفی در عرصه اقتصاد روستا  ا(؛ و این مسئله نه تنه1984 ،2)الن گیرندمینیروی کار ارزان مورد بهره برداری قرار 

نیز  لیزان اشتغام. کندمیرشد اقتصاد ملی را نیز کند  ،عظیم در فرآیند تولید با حذف قشری فعال و ،بلکه در عمل ؛همراه است

 توانمیکه از آن جمله  پذیردمی تأثیرهر متغیر اقتصادی و اجتماعی دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از عوامل مختلف  ،مانند

دولت و تجارت  هایسیاست ،هاقیمتسطح  ،سطح دستمزدها ،گذاریسرمایه ،نوین هایفناوریکاربرد فنون و  ،به میزان تولید

 .(1387 ،خارجی اشاره کرد )الماسی و همکاران

. هر استراتژی که منجر به افزایش تعیین حق فعالیت ه در تمایالت انگیزشی افراد داردسازی ریشتوانمند ،انگیزشی رویکرد در

. در (1385 ،خواهد داشت )محمدی پی دررا  هاآنسازی توانمند ؛نفس افراد شودکفایت  و (گیریتصمیم خود) یکار

. در واقع موقعیتی است هایویژگی لسازی از طریق دستیابی و تسهیاعتقاد به استقرار توانمند ،رویکردهای ارتباطی و انگیزشی

علمی نشان  هاییافته ،نهایت در .شودمیکاری توجه  محیط درعدم حضور شرایط ایجادکننده توانمند سازی  به حضور و

دار و اعتماد در کنار مدیریت اصولی و شایسته معنی تأثیر ،شایستگی ،احساس خود تعیینی :که ابعاد توانمندسازی چون ؛دهدمی
                                                           

1 Tansel 
2 Ellen 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 ،ساربان حیدری) دشایانی دار تأثیرکارآفرینان روستایی  موفقیت و عملکرد دردر تقویت کارآفرینی روستایی و به دنبال آن 

1392). 
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 ادبیات تحقیق

کشاورزی و غیر هایفعالیتو  هاشغلافزایش و توسعه  ،مهم برای توسعه روستایی ایوسیلهکارآفرینی  1به باور آندرسون

است که توسعه  تعلمی گویای این واقعی هاییافته( . 2006 ،آندرسون) تابزاری برای بهبود معیشت زنان در نظر گرفته شده اس

مگر اینکه زنان روستایی در تمامی جهات و ابعاد توسعه مداخله مستقیم  ؛شودنمیدر مناطق روستایی محقق  یرشد اقتصادو 

 ( . 2006 ،2گانسان)داشته باشند 

 کندمیکارآفرینی به عنوان راهبردی جدید زمینه اشتغال مولد و دائم را برای زنان روستایی ایجاد  ،مطالعات جهانی قطب بر

 هاآنعمومی خاصی هستند که نقش  هایمشخصهبه باور فورتر، زنان کارآفرین روستایی دارای صفات و  .(2006 ،3بالنک ورد)

، 4فورتر)ریسک پذیر بودن و تحمل ابهام  ،خالقیت ،انگیزه پیشرفت ،از قبیل داشتن کانون کنترل درونی ؛کندمیرا از بقیه متمایز 

2006). 

و کارآفرینی زنان  (قابلیت)شایستگی  ،تحصیالت ،نارضایتی ،نقش هایمدل ،بین تجربه کاری 5به زعم اسالم و بارول 

 (. 2009 ،اسالم و بارول)روستایی رابطه معنا دار وجود دارد 

 ،خالقیت ،آزادی بیشتر ،هاقابلیتزنان روستایی از طریق افزایش مهارت و  یاعتقاد است که بین توسعه فرد این بر 6هیبری

 .(1982 ،هیبری)داری وجود دارد ت کارآفرینی رابطه مستقیم و معنامادی و تقوی یبهزیست ،مسئولیت پذیری ،خود شکوفایی

و توسعه  یآموزش کارآفرین ،کارآفرینی گگیرنده توسعه فرهنعه کارآفرینی زنان روستایی در برنیاز الزم برای توسپیش

  .کارآفرینی است یهاساختزیر

زنان روستایی به  یبرای تحقق کارآفرینی زنان روستایی باید سهولت دسترس یمطالعات بانک جهان طبق بر( 8200 ،7کابالال)

 ،ایجاد شبکه فراهم شود )ورد بالنک هایفرصتبستر سازی فرهنگی و  ،هاآنفنی و تخصصی از  هایحمایتتشدید  ،سرمایه

2002 . ) 

                                                           
1 Anderson 
2 Gansan 
3 Vord blunk 
4 Forter 
5 Barol 
6 Hebri 
7 Kablala 
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 ،طبقه اجتماعی :زنان کارآفرین زنان روستایی عبارت هستند از راه سراعتقاد هستند موانع عمده در  این بر 1و چونگ یوند

 . (2007 ،وندی و چونگ)پایین بودن مهارت  ،دسترسی به دانش فنی ،کمبود تقاضا ،پایین بودن آگاهی ،فضای حیاتی

سازی و فقدان تسریع فقدان توانمند ،دان ظرفیت سازیامروزه موانع عمده کارآفرینی زنان روستایی در فق 2به باور دابسون

فقدان دسترسی زنان به اعتبارات و خدمات حمایتی از  3( به باور الیس7200 ،دابسون)است  نهفتهتحرک بخشی  قرشد از طری

 ( .2006 ،الیس)گذار بر کارآفرینی زنان روستایی است تأثیرموانع 

 وپایین بودن سطح تحصیالت  ،سازماندهی ضعیف کارآفرینان زنان روستایی و کنندهحمایت  ینبود نهادها 4به زعم کرومیس 

باره زنان از موانع موثر در توسعه و تقویت در یاکلیشهباورهای سنتی و  دوجو وسواد، وجود تبعیض در بازار کار  میزان

 ( .2006 ،کرومیس)روستایی است  مناطق درکارآفرینی زنان 

پایین مردان در پذیرش زنان به عنوان همکار  شگرای ،هاسازمانو  هاموسسهکه رفتارهای منفی برخی از  تدریاف 5استارچر 

 ( . 1996استارچر، ) شودمیزنان روستایی محسوب  یاز موانع عمده در کارآفرین ... وتکنیکی  ،های کاریتیم در

 

 منطقه مورد مطالعه

ان زی شهرستحوضه قزل تپه استان زنجان در دهستان زنجان رود باال واقع در بخش مرک روستاهای درپژوهش حاضر 

و حاجی  آقبالغ ،تپه بیاتروستای قزل تپه علیقلی، قزل  :زنجان انجام گرفته است. روستاهای واقع در حوضه مورد مطالعه شامل

 .باشدمی ، ابدال و رحیم آبادکندی و گلجیک ویامچی

با  ؛فراهم شده است هانآبرای  هگذشت هایدهه در که برخوردارندساختی الزم حوضه از برخی امکانات زیروستایی جوامع ر

کاهش  هتج نیز و کمتر برخی از روستاها به دلیل فرصت شغلی انوارهایخ. دهستنو مهمی روبر هایچالشاین وجود هنوز با 

 .ستخانوارها به بخش کشاورزی ا صلیا ی. وابستگاندداشتهبه شهرها مهاجرت  پذیریشانآسیب

 منطقه درساکن  خانوارهایآمار جمعیت و  -1دول ج
 تعداد خانوار ساکن کل جمعیت نام روستا

 11 24 233 گلجیک

                                                           
1 Vendi & Chong 
2 Dabson 
3 Alis 
4 kromis 
5Astar cher  
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 300 1300 1380 یامچی

 30 100 115 حاجی کندی

 60 250 300 قز تپه بیات

 110 411 441 قزل تپه علی قلی

 175 571 631 بالغآق

 4 12 50 ابدال

 0  0 رحیم آباد

 روش تحقیق

 اعتبار و روایی پژوهش

. با استگیری به منظور بررسی وضعیت همبستگی بین زوج متغیرها ، نشانگر کفایت نمونهآزمون کیسر مایر اکلین:1KMOآزمون 

اجرای  ؛اگر مشخص شد که همبستگی بین زوج متغیرها از طریق سایر متغیرهای دیگر قابل تبیین باشد KMOاستفاده از آزمون 

گیری به حدی نیست که اجرای این روش را برای ساخت مقیاس مورد چون مقدار کفایت نمونه ؛تحلیل عاملی ضرورت ندارد

که پایه تحلیل عاملی  ملی مبنی بر این که ماتریس همبستگیها برای تحلیل عاتایید قرار دهد. برای اطمینان مناسب بودن داده

 باید از آزمون کرویت بارتلت استفاده کرد. ؛گیرد در جامعه برابر صفر نیستقرار می

 و نتایج آزمون بارتلت KMOآماره  -2جدول 
آماره  متغیرها

KMO 

 میزان

Bartlett’s 

 درجه آزادی

Df 

 سطح معناداری

Sig 

 000/0 36 704/195 733/0 فرهنگی -اجتماعی

 000/0 15 115/119 735/0 اقتصادی

 000/0 10 241/59 701/0 آموزشی و مدیریتی

                                                           
1Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  
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 000/0 6 21/60 700/0 روانشناختی

 000/0 6 054/142 721/0 فنی

 000/0 3 22/61 700/0 سیاست گذاری

 000/0 465 91/1224 770/0 مدل کلی

، در بخش اقتصادی 733/0برابر  یفرهنگ -در بخش اجتماعی وا امکیاندازه ضریب  ؛شودمالحظه می ،2با توجه به جدول 

و در بخش  721/0، در بخش فنی 700/0در بخش روانشناختی  ،701/0در بخش آموزشی و مدیریتی  735/0برابر 

– 000/0pتلت، از طریق آزمون بار یو از طرف است 770/0است در مدل کلی نیز این ضریب برابر  700/0گذاری سیاست

value = ها برای انجام تحلیل عاملی داده عبارتی بهدار است یا درصد معنی 5آید که در سطح می دست بهها در تمامی بخش

باشد نشان  1هر چه اندازه این ضریب نزدیک به  ؛شود. برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده میاستمناسب 

 پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است. ؛دهدمی

 بررسی پایایی پرسشنامه -3جدول 
 آلفا کرونباخ هاتعداد گویه

31 846/0 

دهد پرسشنامه از پایایی بسیار خوبی که نشان می است 846/0کرونباخ برابر  آلفااندازه ضریب  ،3با توجه به جدول

 برخوردار است.

 تحلیل عاملی تأییدی

 عوامل مؤثر بر مؤلفه اجتماعی و فرهنگی تأییدیتحلیل عاملی 

 هر ملیعا بار ،1 نمودار ره دمدل ارائه شد. گیرددر این بخش عوامل مؤثر بر مؤلفه اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می

 ،هامستطیل نهفته، هایعامل معرف بزرگ هایدایره ن نمودارهادهد. توجه کنیم در ایرا در حالت تخمین استاندارد نشان می لسؤا

نشده  تعیین واریانس از مقداری یدهندهکوچک نیز نشان هایهستند و دایره عوامل آن به مربوط گیریاندازه هایسنجه معرف

د بسیار مطلوب است باش 6/0از  تربزرگکه  صورتی درباشد مطلوب و  6/0 و 2/0بین  عاملی باراگر  .است متغیر هر برای

 گیریم.در نظر می 3/0مورد پذیرش را برابر  عاملی باردر این پژوهش . (1388 )میرزاده،
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 عوامل موثر بر مؤلفه فرهنگی و اجتماعی عاملی بار -1نمودار

 و اجتماعیفرهنگی در مؤلفه بررسی برازش مدل  -4 جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

577/1 00/3> df/ 2χ 

953/0 90/0< GFI (goodness of fit index) 

056/0 08/0> RMSE (Root Mean Squared error) 

059/0 06/0> RMR (Root Mean Squared 

residuals) 
901/0 90/0< NFI (Normed Fit Index) 

915/0 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

ر محاسبه شده براب χ2ها دارد. با توجه به خروجی آموس مقدار حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ؛ه استشدارائه  -4نتایج تخمین که در جدول 

دهنده تفاوت اندک میان مدل شانن. پایین بودن میزان این شاخص است 284/1کمتر از عدد  ،9که نسبت به درجه آزادی آن یعنی  باشد می 555/11با 

 به CFI و  GFI،NFI هایشاخص. است 056/0و  059/0با برابر  بترتی بهRMR و RMSEA رمقدا. تحقیق است های مشاهده شدهمفهومی با داده

 .باشندمیبرازش باالی مدل  هدهندکه نشان است 915/0و  901/0، 953/0برابر با  ترتیب
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 هو آماره آزمون مربوط عاملی بار -5 جدول
 P  t-valueمقدار  عاملی بار نشان متغیر عوامل موثر

 A6 227/0 012/0** 401/2 اجتماعی برای حضور زنان در بازار نیتأمعدم 

 واجتماعی برای فعالیت زنان در بازار  یهاتیمحدود

 تجارت
A7 650/0 016/0** 398/2 

و عدم دیدگاه مثبت به حضور زنان در بازار آزاد کار 

 تجارت
A8 341/0 028/0** 

195/2 

 وکارکسبدر بازار  حضور زنانعدم موافقت خانواده برای 

 و تجارت
A9 544/0 016/0** 

414/2 

 A10 358/0 019/0** 336/2 وظایف زیاد زنان در خانواده

 A11 457/0 018/0** 360/2 تجارو امور ت بازاراجازه ندادن همسر به اشتغال زنان در 

 A12 427/0 022/0** 293/2 وابسته بودن زنان به نظرات همسر و سرپرست خانوار

 A13 494/0 014/0** 466/2 نیفریعدم باور جامعه به توان زنان در امر نوآوری و کارآ

 A14 376/0 020/0** 323/2 ینسازمان غیر دولتی پشتیبان زنان کارآفرا نبود صنف ی

 داریدرصد معنی 05/0در سطح **

ازه اصلی را نشان سانس نمرات بیین واریها در توضیح و تهر کدام از متغیرها و یا گویه تأثیربارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان 

قضاوت . استها( پرسشنامه( با متغیر مکنون )عامل سؤالگر )شاهدهدهنده میزان همبستگی هر متغیر ماملی نشانعدهد. به عبارت دیگر بار می

بنابراین اگر آماره  ؛شودبررسی می 05/0ت. چون معناداری در سطح خطای اس tمقدار آماره  عهده برمعناداری بارهای عاملی 

با توجه به ستون آخر . ی عاملی معنادار استتمامی بارها ؛باشد تربزرگ  -96/1و  +96/1از مقدار بحرانی  t-valueآزمون 

دار است. با توجه به مقادیر بارهای عاملی معنی pکه با توجه به مقدار  است 96/1باالتر از  سؤاالتدر تمامی  t-valueمقدار 

کمترین تأثیر را بر  227/0با بار عاملی  (a6) 1ترین تأثیر و گویه بیش 650/0با بار عاملی  (a7) 2 گویه ؛شودمالحظه می

 اجتماعی و فرهنگی دارد. مؤلفه
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 عوامل مؤثر بر مؤلفه اقتصادی تأییدیتحلیل عاملی  

را در حالت  لسؤا هر عاملی بار ، 2 رنمودا رمدل ارائه شده د. گیرداقتصادی مورد بررسی قرار می همؤثر بر مؤلفدر این بخش عوامل 

 دهد. تخمین استاندارد نشان می

 

 اقتصادیعاملی عوامل موثر بر مؤلفه  بار -2نمودار

 اقتصادیدر مؤلفه بررسی برازش مدل  -6 جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

284/1 00/3> df/ 2χ 

979/0 90/0< GFI (goodness of fit index) 

039/0 08/0> RMSE (Root Mean Squared error) 

056/0 06/0> RMR (Root Mean Squared residuals) 

904/0 90/0< NFI (Normed Fit Index) 

976/0 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

 

محاسبه شده برابر با  χ2ها دارد. با توجه به خروجی آموس مقدار حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ؛ارائه شده است ،6 نتایج تخمین که در جدول

دهنده تفاوت اندک میان مدل . پایین بودن میزان این شاخص نشاناست 284/1کمتر از عدد  ،9که نسبت به درجه آزادی آن یعنی  باشد می 555/11
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 به CFIو  GFI، NFI هایشاخص. است 056/0و  039/0برابر با  بترتی به RMR و RMSEA رمقدا. هده شده تحقیق استهای مشامفهومی با داده

 برازش مناسب است. هدهندکه نشان است 976/0و  904/0، 979/0برابر با  ترتیب

 
 و آماره آزمون  عاملی بار -7 جدول

 P  t-valueمقدار  عاملی بار نشان متغیر عوامل موثر 

 a15 516/0 000/0* 171/4 نداشتن پشتوانه مالی و پس انداز کافی

 a16 381/0 000/0* 605/3 تیوثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات دولن نداشت

 a17 594/0 000/0* 616/4 اقتصادی روستا یهاتیفعالعدم تنوع در 

 a18 404/0 000/0* 571/3 عدم توانایی جهت پیگیری امور بانکی

 a19 577/0 000/0* 571/4 و اقتصادت تجار در عرصه با مردانعدم توانایی رقابت 

ت الینبود بازار محلی یا ظرفیت پایین برای متنوع شدن فع

 اقتصادی

a20 420/0 000/0* 855/3 

 

دار است. با توجه به مقادیر ه معنیک است 96/1باالتر از  سؤاالتدر تمامی  t-valueمقدار  ،7با توجه به ستون آخر جدول 

 381/0با بار عاملی  (a16) 11ترین تأثیر و گویه بیش 594/0با بار عاملی (A17) 12 یهگوشود بارهای عاملی مالحظه می

 اقتصادی دارد. همؤلفکمترین تأثیر را بر 

 مدیریتی -عوامل مؤثر بر مؤلفه آموزشی تأییدیتحلیل عاملی 

را  سؤال ره عاملی بار  ،3 نمودار رمدل ارائه شده د. گیردمدیریتی مورد بررسی قرار می -مؤثر بر مؤلفه آموزشیدر این بخش عوامل 

 دهد. در حالت تخمین استاندارد نشان می
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 مدیریتی -عوامل موثر بر مؤلفه آموزشی عاملی بار -3 نمودار

 

 مدیریتی -آموزشیدر مؤلفه بررسی برازش مدل  -8 جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

562/0 00/3> df/ 2χ 

994/0 90/0< GFI (goodness of fit index) 

000/0 08/0> RMSE (Root Mean Squared error) 

041/0 06/0> RMR (Root Mean Squared residuals) 

952/0 90/0< NFI (Normed Fit Index) 

000/1 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

محاسبه شده  χ2ها دارد. با توجه به خروجی آموس مقدار حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ،ستاارائه شده  1-3-5نتایج تخمین که در جدول 

دهنده تفاوت اندک میان ین شاخص نشانا. پایین بودن میزان است 562/0کمتر از عدد  ،5که نسبت به درجه آزادی آن یعنی  باشدمی 808/2برابر با 

و  GFI، NFI هایشاخص. است 041/0و  000/0با  برابر بترتی بهRMR  و RMSEA  رمقدا. های مشاهده شده تحقیق استمدل مفهومی با داده

CFI باشندمیبرازش باالی مدل  هدهندکه نشان است 000/1و  952/0، 994/0برابر با  ترتیب به. 
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 و آماره آزمون  عاملی بار -9 جدول

 P  t-valueمقدار  عاملی بار نشان متغیر عوامل موثر 

 بودن سطح سواد زنان روستایی نییپا
A21 516/0 005/0** 062/3 

 در بین زنان یو مهار تخصصکمبود دانش فنی 
A22 381/0 004/0** 126/3 

 نوین یهایفناورعدم دسترسی به 
A23 594/0 002/0** 860/2 

 نتخصصی مربوط به کارآفرینی زنا یهاکالسعدم وجود 
A24 404/0 002/0** 142/3 

 نداشتن مدیریت کافی در ایجاد کسب و کارهای جدید در

 بین زنان

A25 577/0 002/0** 129/3 

دار است. با توجه به ه معنیک است 96/1باالتر از  سؤاالتدر تمامی  t-valueبا توجه به ستون آخر جدول فوق مقدار 

با بار عاملی  (A22) 17ترین تأثیر و گویه بیش 594/0با بار عاملی (A23)  18 یهگوشود مقادیر بارهای عاملی مالحظه می

 مدیریتی دارد. -کمترین تأثیر را بر مؤلفه آموزشی 381/0

 عوامل مؤثر بر مؤلفه روانشناختی تأییدیتحلیل عاملی 

را در  لسؤا هر ملیعا بار ،4 ودارنم رمدل ارائه شده د. گیردعوامل مؤثر بر مؤلفه روانشناختی مورد بررسی قرار میدر این بخش 

 دهد. حالت تخمین استاندارد نشان می
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 روانشناختیعاملی عوامل موثر بر مؤلفه  بار -4 نمودار

 

 

 روانشناختیدر مؤلفه بررسی برازش مدل  -10 جدول

 شاخص برازش مطلوب مقدار نتیجه

382/1 00/3> df/ 2χ 

993/0 90/0< GFI (goodness of fit index) 

045/0 08/0> RMSE (Root Mean Squared error) 

050/0 06/0> RMR (Root Mean Squared residuals) 

952/0 90/0< NFI (Normed Fit Index) 

985/0 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

 

ده برابر شمحاسبه  χ2ر ها دارد. با توجه به خروجی آموس مقداحاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ،تخمین که در جدول فوق ارائه شده استنتایج 

دهنده تفاوت اندک میان مدل خص نشان. پایین بودن میزان این شااست 562/0کمتر از عدد  ،5که نسبت به درجه آزادی آن یعنی  باشدمی 808/2با 

 به CFI و  GFI،NFI هایشاخص. است 050/0و  045/0برابر با  بترتی به RMR و RMSEA  رمقدا. های مشاهده شده تحقیق استمفهومی با داده

 .باشندمیبرازش باالی مدل  هدهندکه نشان است 985/0 و 952/0، 993/0برابر با  ترتیب
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 و آماره آزمون  عاملی بار -11 جدول

 P t-valueمقدار  عاملی بار متغیر نشان عوامل موثر

 وپایین بودن سطح خالقیت و نوآوری در ایجاد کارهای ن
A26 369/0 001/0** 181/3 

 جادیامحلی موجود برای  یهافرصتعدم شناسایی به موقع 

 جدید کار

A27 598/0 000/0** 608/3 

نی ش بیبا مشکالت یا رویدادهای پی در مقابلهناتوانی زنان 

 نشده

A28 569/0 000/0** 740/3 

 پایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدید
A29 418/0 000/0** 426/3 

دار است. با توجه به ه معنیک است 96/1باالتر از  سؤاالتدر تمامی  t-valueبا توجه به ستون آخر جدول فوق مقدار 

با بار عاملی  (a26) 17ترین تأثیر و گویه بیش 598/0عاملی با بار  (A27) 18 یهگوشود مقادیر بارهای عاملی مالحظه می

 روانشناختی دارد. مؤلفهکمترین تأثیر را بر  369/0

 عوامل مؤثر بر مؤلفه فنی تأییدیتحلیل عاملی  

را در حالت تخمین  لسؤا هر عاملی ارب ،5 نمودار رمدل ارائه شده د. گیرددر این بخش عوامل مؤثر بر مؤلفه فنی مورد بررسی قرار می

 گیریاندازه هایسنجه ها معرفمستطیل نهفته، هایعامل معرف بزرگ هایدایره ،5 نمودارتوجه کنیم در دهد. استاندارد نشان می

 باراگر  .است متغیر هر نشده برای نتعیی واریانس از مقداری یدهندهکوچک نیز نشان هایهستند و دایره عوامل آن به مربوط

در این . (1388 اده،بسیار مطلوب است )میرز ؛باشد 6/0از  تربزرگکه  صورتی درمطلوب و  ؛باشد 6/0 و 2/0بین  عاملی

 گیریم.در نظر می 2/0مورد پذیرش را برابر  عاملی بارپژوهش 
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 عوامل موثر بر مؤلفه روانشناختی عاملی بار  -5 نمودار

 روانشناختیدر مؤلفه بررسی برازش مدل  -12 جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

114/0 00/3> df/ 2χ 

999/0 90/0< GFI (goodness of fit index) 

000/0 08/0> RMSE (Root Mean Squared error) 

014/0 06/0> RMR (Root Mean Squared residuals) 

994/0 90/0< NFI (Normed Fit Index) 

000/1 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

 

محاسبه شده برابر  χ2ها دارد. با توجه به خروجی آموس مقدار حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ،ارائه شده است ،12نتایج تخمین که در جدول 

دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با اننش. پایین بودن میزان این شاخص است 3کمتر از عدد  ،2که نسبت به درجه آزادی آن یعنی  باشدمی 228/0با 

برابر  ترتیب به CFI و  GFI،NFI هایشاخص. است 014/0و  000/0برابر با  بترتی بهRMR و   RMSEAرمقدا. های مشاهده شده تحقیق استداده

 .باشندمیبرازش باالی مدل  هدهندکه نشان است 000/1 و 994/0، 999/0با 
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 و آماره آزمون عاملی بار -13 جدول
 P t-valueمقدار  عاملی بار نشان متغیر عوامل موثر

 A30 403/0 007/0** 712/2 جدید یهایفناورعدم دسترسی به 

 A31 432/0 005/0** 782/2 فنی و مشاوراندسترسی پایین به متخصصان 

 A32 393/0 002/0** 420/2 نوین یورمهارت پایین در زمینه استفاده از ابزار آالت و فنا

ی کار زمین یا نیرول تولیدی مث یهانهادهعدم دسترسی به 

 متخصص

A33 573/0 005/0** 792/2 

دار است. با توجه به مقادیر معنی که است 96/1باالتر از  سؤاالتدر تمامی  t-valueبا توجه به ستون آخر جدول فوق مقدار 

 369/0با بار عاملی  (A26) 17ترین تأثیر و گویه بیش 598/0عاملی با بار (A27)  18 یهگوشود بارهای عاملی مالحظه می

 روانشناختی دارد. مؤلفهکمترین تأثیر را بر 

 گذاریعوامل مؤثر بر مؤلفه سیاست تأییدیتحلیل عاملی  

را در  لسؤا هر عاملی بار ،6 نمودار رمدل ارائه شده د. گیردیمگذاری مورد بررسی قرار در این بخش عوامل مؤثر بر مؤلفه سیاست

 دهد. حالت تخمین استاندارد نشان می

 

 عوامل موثر بر مؤلفه روانشناختی عاملی بار -6 نمودار
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 روانشناختیدر مؤلفه بررسی برازش مدل  -14 جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

000/1 90/0< GFI (goodness of fit index) 

148/0 08/0> RMSE (Root Mean Squared error) 

000/0 06/0> RMR (Root Mean Squared 

residuals) 
000/1 90/0< NFI (Normed Fit Index) 

000/1 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

و  GFI،NFI هایاخصش. است 000/0و  148/0برابر با  بترتی به RMR و   RMSEA رمقدا ،فوق ارائه شده است لنتایج تخمین که در جدو

CFI باشندمیبرازش باالی مدل  هدهندکه نشان است 000/1 و 000/1، 000/1برابر با  ترتیب به. 

 
 و آماره آزمون عاملی بار -15 جدول

 P t-valueمقدار  عاملی بار نشان متغیر عوامل موثر

اقتصادی مستقل  یهاتیفعالزیاد برای  یهاتیمحدودوجود 

 زنان در جامعه

A34 455/0 042/0** 213/2 

 یک سازمان متولی خاص و حامی زنان کارآفرین در نبود

 روستاهای کشور

A35 426/0 030/0** 014/3 

توسعه  یهااستیسنبود جایگاه مناسب زنان روستایی در 

 کشور

A36 362/0 039/0** 541/2 

دار است. با توجه به ه معنیک است 96/1باالتر از  سؤاالتدر تمامی  t-valueول فوق مقدار دبا توجه به ستون آخر ج

با بار عاملی  (A36) 17ترین تأثیر و گویه بیش 455/0با بار عاملی (A34)  18 یهگوشود مقادیر بارهای عاملی مالحظه می

 گذاری دارد.سیاست مؤلفهکمترین تأثیر را بر  362/0

 یگذار بر کارآفرینی زنان روستایتأثیر عموان تأییدیتحلیل عاملی 

ا در ر لسؤا هر املیع بار هائه شدمدل ار. گیرداین بخش موانع تأثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی مورد بررسی قرار میدر 

 دهد. حالت تخمین استاندارد نشان می
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 روانشناختیدر مؤلفه بررسی برازش مدل  -16 جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

370/1 00/3> df/ 2χ 

910/0 90/0< GFI (goodness of fit index) 

044/0 08/0> RMSE (Root Mean Squared error) 

067/0 06/0> RMR (Root Mean Squared residuals) 

897/0 90/0< NFI (Normed Fit Index) 

901/0 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

شده برابر  محاسبه χ2ار ها دارد. با توجه به خروجی آموس مقدحاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ،نتایج تخمین که در جدول فوق ارائه شده است

دهنده تفاوت اندک میان ین شاخص نشان. پایین بودن میزان ااست 370/1کمتر از عدد  ،428که نسبت به درجه آزادی آن یعنی  باشدمی  163/586با 

و  GFI، NFI  هایشاخص  .است 067/0و  044/0برابر با  بترتی به RMR و RMSEA  رمقدا. است های مشاهده شده تحقیقمدل مفهومی با داده

CFI باشندمیبرازش باالی مدل  هدهندنشان ؛است 901/0 و 897/0، 910/0برابر با  ترتیب به. 

 

 بحث و نتیجه گیری

 

 
 سؤاالت

 P  t-valueمقدار  عاملی بار نشان متغیر

گی
رهن

ی ف
ماع

اجت
 

 A6 اجتماعی برای حضور زنان در بازار نیتأمعدم -1
262/0 002/0 687/2 

 A7 642/0 005/0 837/2 و تجارتاجتماعی برای فعالیت زنان در بازار  یهاتیمحدود-2

 A8 350/0 012/0 524/2 و تجارتدم دیدگاه مثبت به حضور زنان در بازار آزاد کار ع-3

 A9 525/0 005/0 802/2 و تجارت وکارکسبدر بازار  حضور زنان عدم موافقت خانواده برای-4

 A10 360/0 008/0 654/2 انوادهخوظایف زیاد زنان در -5

 A11 439/0 007/0 701/2 و امور تجارت بازارازه ندادن همسر به اشتغال زنان در اج-6

 A12 412/0 009/0 618/2 ابسته بودن زنان به نظرات همسر و سرپرست خانوارو-7

 A13 495/0 004/0 859/2 دم باور جامعه به توان زنان در امر نوآوری و کارآفرینیع-8

 A14 417/0 006/0 743/2 نسازمان غیر دولتی پشتیبان زنان کارآفریا نبود صنف ی-9

دی
صا

اقت
 

 A15 609/0 000/0 885/2 داشتن پشتوانه مالی و پس انداز کافین-10

 A16 380/0 000/0 204/4 برای استفاده از اعتبارات دولتی ضامنوثیقه و ن نداشت-11

 A17 578/0 000/0 611/5 اقتصادی روستا یهاتیفعالعدم تنوع در -12

 A18 314/0 000/0 410/3 وانایی جهت پیگیری امور بانکیتعدم -13

 A19 549/0 000/0 622/5 و اقتصادت تجار رصهدر ع با مردانعدم توانایی رقابت -14
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 A20 406/0 000/0 418/4 بود بازار محلی یا ظرفیت پایین برای متنوع شدن فعالیت اقتصادین-15

ی 
زش

مو
آ

-
دی

م
تی

ری
 

 A21 407/0 000/0 224/3 بودن سطح سواد زنان روستایی نییپا 16

 A22 460/0 000/0 784/3 اندر بین زن یو مهار تخصصکمبود دانش فنی -17

 A23 419/0 000/0 613/3 نوین یهایفناورعدم دسترسی به  -18

 A24 447/0 000/0 728/3 نتخصصی مربوط به کارآفرینی زنا یهاکالسعدم وجود -19

 A25 487/0 000/0 997/3 داشتن مدیریت کافی در ایجاد کسب و کارهای جدید در بین زنانن-20

تی
اخ

شن
وان

ر
 

 A26 439/0 000/0 658/3 نوایین بودن سطح خالقیت و نوآوری در ایجاد کارهای پ-21

 A27 513/0 000/0 545/4 جدید کار جادیامحلی موجود برای  یهافرصتعدم شناسایی به موقع -22

 A28 518/0 000/0 512/4 ادهای پیش بینی نشدهبا مشکالت یا روید در مقابلهناتوانی زنان -23

 A29 484/0 000/0 343/4 ایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدیدپ-24

نی
ف

 

 A30 477/0 000/0 721/4 جدید یهایفناورعدم دسترسی به -25

 A31 417/0 000/0 378/4 فنی و مشاورانان دسترسی پایین به متخصص-26

 A32 397/0 000/0 169/4 نوین یهارت پایین در زمینه استفاده از ابزار آالت و فناورم-27

 A33 507/0 000/0 234/4 ین یا نیروی کار متخصصزمل تولیدی مث یهانهادهعدم دسترسی به -28

ری
گذا

ت 
اس

سی
 

 A34 329/0 000/0 012/3 نان در جامعهزاقتصادی مستقل  یهاتیفعالزیاد برای  یهاتیمحدودوجود -29

 A35 466/0 003/0 980/2 یک سازمان متولی خاص و حامی زنان کارآفرین در روستاهای کشور نبود 30

 A36 443/0 004/0 920/2 توسعه کشور یهااستیسود جایگاه مناسب زنان روستایی در نب-31

مقدار  از t-valueزمون آبنابراین اگر آماره  ؛شودبررسی می 05/0با توجه به جدول فوق و چون معناداری در سطح خطای 

در تمامی  t-valueوجه به ستون آخر مقدار با ت. تمامی بارهای عاملی معنادار است ؛باشد تربزرگ -96/1و  +96/1بحرانی 

 دار است. معنی pکه با توجه به مقدار  است 96/1باالتر از  سؤاالت

با بار عاملی  (a6) 2 گویهشود در مؤلفه اجتماعی و فرهنگی در این مدل با توجه به مقادیر بارهای عاملی مالحظه می

این مؤلفه دارد. در مؤلفه اقتصادی مالحظه  کمترین تأثیر را بر 262/0عاملی با بار  (a7) 1ترین تأثیر و گویه بیش 642/0

کمترین تأثیر را بر این  314/0با بار عاملی  (a18) 13ترین تأثیر و گویه بیش 609/0با بار عاملی  (a15) 10 گویهشود می

 (a21)16ترین تأثیر و گویه بیش 487/0املی با بار ع (a25) 20 گویهشود دیریتی مالحظه میم-مؤلفه دارد. در مؤلفه آموزشی

 کمترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد. 407/0با بار عاملی 

با بار عاملی  (a26) 21ترین تأثیر و گویه بیش 518/0با بار عاملی  (a28) 23 گویهشود در مؤلفه روانشناختی مالحظه می

ترین تأثیر و بیش 507/0عاملی  با بار (a33) 28 گویهشود فنی مالحظه میدر مؤلفه . کمترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد 439/0

 30 گویهشود مالحظه می گذاریسیاستکمترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد. در مؤلفه  397/0با بار عاملی  (a32) 27گویه 

(a35)  29ترین تأثیر و گویه بیش 466/0با بار عاملی (a34)  کمترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد. 329/0با بار عاملی 
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 و آماره آزمون عاملی بار -17 جدول
 P  t-valueمقدار  عاملی بار نشان متغیر بر موانع کارآفرینیعوامل موثر 

 اجتماعی و فرهنگی
Social 630/0 002/0** 668/2 

 اقتصادی
Economic 846/0 008/0** 041/3 

 مدیریتی -آموزشی
Training 862/0 016/0** 411/2 

 روانشناختی
Psychological 998/0 013/0 204/2 

 فنی 
Technical 980/0 009/0 618/2 

 گذاریسیاست
Policy 784/0 028/0 494/2 

 

 های اجتماعی در مدلبکه، مربوط به عوامل موثر بر شآزمون آمارهو  عاملی بارافزار برای میزان  خروجی نرم ،17در جدول 

 شده است. مربوطه آورده

 و نشان  است 96/1از  تربزرگاست که  668/2ع کار و عوامل اجتماعی و فرهنگی برابر داری بین موانسطح معنی

)ضریب  عاملی باردار است. همچنین معنی %95ارتباط بین موانع کار و عوامل اجتماعی و فرهنگی در سطح اطمینان  ؛دهدمی

قرار  مه ششدر رتبموانع کار ر این عامل از لحاظ اثرگذاری ب ،که در مقایسه با سایر ابعاد است 630/0مسیر( این دو متغیر برابر 

 دارد.

 دهد ارتباط می و نشان است 96/1از  تربزرگاست که  041/3وامل اقتصادی برابر داری بین موانع کار و عسطح معنی

)ضریب مسیر( این دو متغیر برابر  املیع باردار است. همچنین معنی %95بین موانع کار و عوامل اقتصادی در سطح اطمینان 

 .قرار دارد در رتبه چهارمموانع کار این عامل از لحاظ اثرگذاری بر  ،که در مقایسه با سایر ابعاد است 846/0

 و نشان  است 96/1از  تربزرگاست که  411/2رابر مدیریتی ب -داری بین موانع کار و عوامل آموزشیسطح معنی

)ضریب مسیر(  عاملی باردار است. همچنین معنی %95ارتباط بین شبکه اجتماعی و عوامل اطالعاتی در سطح اطمینان  ؛دهدمی

 رار دارد.قدر رتبه سوم کار  موانعاین عامل از لحاظ اثرگذاری بر  ،که در مقایسه با سایر ابعاد تاس 862/0این دو متغیر برابر 
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 ؛دهدو نشان می است 96/1از  تربزرگاست که  204/2موانع کار و عوامل روانشناختی برابر داری بین سطح معنی 

)ضریب مسیر( این دو  عاملی باردار است. همچنین معنی %95ارتباط بین شبکه اجتماعی و عوامل انسانی در سطح اطمینان 

 دارد. رتبه اول قرار درموانع کار این عامل از لحاظ اثرگذاری بر  ،که در مقایسه با سایر ابعاد تاس 998/0متغیر برابر 

 ارتباط بین  ؛دهدو نشان می است 96/1از  تربزرگاست که  618/2فنی برابر  داری بین موانع کار و عواملسطح معنی

( این دو متغیر برابر )ضریب مسیر لیعام باردار است. همچنین معنی %95شبکه اجتماعی و عوامل انسانی در سطح اطمینان 

 رار دارد.در رتبه دوم قموانع کار این عامل از لحاظ اثرگذاری بر  ،که در مقایسه با سایر ابعاد تاس 980/0

 ؛دهدو نشان می است 96/1از  تربزرگه است ک 494/2گذاری برابر و عوامل سیاست داری بین موانع کارسطح معنی 

)ضریب مسیر( این دو  عاملی باردار است. همچنین معنی %95نسانی در سطح اطمینان ارتباط بین شبکه اجتماعی و عوامل ا

 ر دارد.رتبه پنجم قرا درموانع کار این عامل از لحاظ اثرگذاری بر  ،که در مقایسه با سایر ابعاد تاس 784/0متغیر برابر 
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