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  چکیده

آوري اطالعات براي جمع. باشدایی میهدف از مطالعه حاضر، شناسایی مشکالت اشتغال زنان در صنایع روست
هاي میدانی مورد نیاز از طریق همچنین اطالعات و داده. اي و پرسشنامه استفاده شده است کتابخانهروش از

 سال مناطق روستایی 12تحقیق شامل زنان باالي  آماري  جامعۀ.پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شده است
نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد ولی براي  162 که از این میان) N = 13717(باشد دهستان حومه می

 صوري ابزار مورد تحقیق با روایی. پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب گردیده است 179اطمینان بیشتر 
سشنامه پر) اعتماد(پایایی  همچنین،. گرفت قرار تأیید موضوع و اساتید دانشگاه مورد نظرانصاحب از نظرخواهی

 استفاده با ي مورد مطالعه وآزمون در یکی از روستاهاي خارج از منطقه  پرسشنامه و از طریق پیش 30به وسیله 
 با نیز هاداده تحلیل و تجزیه.  درصد می باشد86/0مقدار آن برابر با  که شده بررسی کرونباخ آلفاي روش از

بر بودن تولید یج پژوهش نشان می دهدکه شاخص هزینهنتا. است گرفته انجام SPSS افزار نرم از استفاده
همچنین نتایج مربوط به تحلیل . بافی، هیچگونه تاثیري بر اشتغال زنان روستایی نداشته استمحصوالت زري

، ویژگی کمک به اقتصاد خانواده )196/0(زایی صنایع دستی هاي درآمددهد که ویژگیرگرسیون نشان می
  .    دارد بافیبیشترین تاثیر را بر اشتغال زنان در زري) 141/0(به استقالل اقتصادي زنان و ویژگی کمک ) 165/0(
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  مقدمه 

عه به منزله ثروت عامل در توسعه هر کشور و جمعیت هر جامنیروي انسانی مهمترین 
از این رو، بیکاري وسوء تغذیه در جامعه همواره .  محسوب می شودآن جامعهملی 

 مناطق ).126: 1392سواري و همکاران،(زیان باري داردپیامدهاي اقتصادي و اجتماعی 
تولید  در توانندمی کشور، اقتصادي هايقطب ترینمهم از یکی به مثابه روستایی،

توسعۀ  و رشد در نهایت، در و اولیه مواد ،جمعیت غذایی نیازهاي تأمین ملی، ناخالص
 نقش اشتغال در .)2: 1388افراخته و همکاران، (کنند  ایفا برجسته نقشی کشور اقتصادي

پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسان و اجتماع 
 از جمعیت، تاثیري مستقیم در جهت این پویایی بی تردید زنان به عنوان نیمی. تلقی کرد

زنان نیمی از جمعیت فعال ). 182: 1391آگهی و همکاران، (در توسعه جامعه دارند
این نیمه جمعیتی نه تنها موضوع و هدف هرنوع توسعه . هرکشوري را تشکیل می دهند

رئیسی ( اي هستند، بلکه اهرم موثري در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعی است
نقش زنان در ابعاد و جوانب گوناگون بـا وجـود اهمیـت ).136: 1392، وهمکاران

هاي  روستایی، برنامه ي زندگی روستایی و همچنین، نقش آنان در تحـوالت جامعـه
توجه به  منظور تسریع روند توسعه و ایجاد زیر سـاختهـاي توسـعه، بـدونه اجرا شده ب

 ي برنامـه اي بسیار محدودي در زمینـهه ي زنان بوده و سرمایه گذاري نقش برجسته
پاپ  (ه استگرفت انجام فعالیت هاي پشتیبانی کلیه ي و زنان ترویجی -آموزشی هـاي

   ).22: 1390 ،زن و همکاران
ترین مشارکت کنندگان درفرآیند اقتصادي جامعه وخانواده زنان روستایی نامریی          
 کلیۀ روستا بر حاکم فرهنگی هاي ارزش که جایی آن از اما ).2: 1394شریفی، (هستند

 بر، است کرده قلمداد آنها ازوظایف جزئی و طبیعی امري عنوان به را زنان فعالیتهاي
 شود می مشاهده آنها از ها فعالیت کلیۀ در که کوشی سخت وجود با، اساس همین

  است شده مردان نصیب ها تالش این از حاصل مادي منافع از عمده اي بخش همواره
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 هاي فرازونشیب همواره اشتغال حوزة به زنان ورود ).120: 1394، وترکارانی وفایی( 
 و بودن زن بین که دارد وجود زنان فشاربراي این همیشه، است داشته را خود خاص
 زنان اشتغال افزایش) 244: 1394، وخادمی فسایی صادقی( بگیرند تصمیم بودن شاغل

 بر موثر عوامل از یکی عامل این ،همچنین. دارد مستقیم رابطه انسانی سرمایه باافزایش
 مشارکت زنان در تولید ).82: 1392، وهمکاران نوري(شود می محسوب اقتصادي رشد

هاي جانبی مطرح بود، با افزایش ي تفنن و یا فعالیتتر از جنبهو کسب درآمد که پیش
ل شده و همه روزه شاهد ي زندگی و نیاز به نیروي کار جدید، به ضرورت تبدیهزینه

 نگاهی). 56: 1389زاده، فرج(هاي مختلف هستیم رشد روزافزون تالش زنان در عرصه
 وجود دلیل که به دهدمی نشان گذشته، يدهه سه در کشور يشده ارائه آمارهاي به

 قوانین( قانونی ،)تبعیض جنسیتی و سواد سطح بودن پایین و سواديبی (اجتماعی موانع
 اقتصادي، رونق و رکود(اقتصادي  ،)زنان اشتغال به مربوط قوانین و خانواده رب ناظر

- فرصت تنوعی کم زنان، نقش غیراقتصادي بودن به اعتقاد شهر، به روستا از مهاجرت

 هايمحدودیت و )کارفرمایان زنان براي کار نیروي يهزینه بودن باال و شغلی هاي
. است مردان از کمتر بسیار کار و بازار شتغالا در زنان مشارکت سهم سنتی، و فرهنگی

کشور،  سطح در زنان اقتصادي مشارکت سهم برپایین بودن عالوه دهدمی نشان آمارها
مشارکت  میزان کمترین ایران کشور توسعه، حال در کشورهاي بین در متأسفانه

 وسطدر رابطه با موضوع مطالعاتی ت).41-2: 1383، رستمی( دارد را زنان اقتصادي
 ،)1386 (ي شاپورآبادي و احمدینیام ،)1391 (يدیجمش ،)1394( وهمکارانیفیشر
، )1383 (ی، رستم)1384( و بادسار یسی، و)1385(یداورخان ،)1386 (ي محمدیعل
 ،)2013( وهمکاران یفی لط،)2014( وهمکاران یعقوبی، )1378 (ی و ترکمانییرزایم

 و روزمفلد  گسیت ،)2002(ن و همکاران  زارا ،)2010(نامدار. ، )2011 (ي و زانیکو
  . انجام شده است)1987(
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شهرستان میناب ازتوابع استان هرمزگان می باشد که دهستان حومه یکی از دهستان هاي 
شغل اصلی مردم صنایع دستی و بخصوص زري بافی می باشد که اکثر فعاالن آن را 

  ی این دهستان که باعث شده باتوجه به موقعیت و شرایط محیط. زنان تشکیل می دهند
کشاورزي و دامداري در این دهستان از شرایط مناسبی برخوردار نباشد، صنایع دستی و 

 این .مخصوصا زري بافی می تواند در رونق و توسعه این دهستان موثر واقع شود
پژوهش در پی آن است تا به بررسی اثرات صنایع دستی بر اشتغال زنان روستایی بپردازد 

عوامل تاثیر گذار بر رونق و عدم رونق این صنعت مشخص گردد ؛درهمین راستا این تا 
پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشد که چه عواملی بر اشتغال زنان روستایی در 

  بخش صنایع دستی بیشترین و کمترین تاثیرات را دارا می باشند؟
  

  مبانی نظري 
 کار نیروي که طوري به. است اشتغال جادای جوامع وتوسعه رشد براي شرط مهمترین

 به نشود استفاده مناسب طور وبه درستی به کار نیروي از واگر است موفقیت براي منبعی
 ).1211: 2011، وتاتار کلیک( داشت خواهد همراه به زیان ، سود کردن فراهم جاي

 وزنان درآن  درمتون توسعه به ندرت متنی می بینیم که آثاري ازجنسیت70تاقبل از دهه 
موازي با این نظریه پردازان توسعه اهمیت نظام هاي زراعی رامورد .وجود داشته باشد 

تاحدي که . توجه قرار دادند، اهمیت جایگاه زنان درادبیات توسعه مدنظرقرار گرفت
 درصد تولیدات کشاورزي آفریقا توسط زنان حاصل می شود به همین 70مشخص شد 

شریفی وهمکاران (نسیتی را در تفکرات توسعه قرار دادنددلیل به تدریج مقوالت ج
 پیشبرد و توسعه در آن حیاتی نقش و روستایی توسعه اهمیت امروزه  ).2 :1394،

، کارشناسان باور به و نیست پوشیده کس هیچ بر رشد حال در کشورهاي بویژه کشورها
: 1386، شهیدي و یمیرزای (است انسانی توسعه گرو در چیز هر از بیش مهم این تحقق

 جهت در اقتصادي و اجتماعی، سیاسی هاي پروژه اجراي معناي به، روستایی توسعه ).4
   ).71: 1392، همکاران و طاهري پور (است روستایی نواحی آینده انداز چشم
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 روستاهاست سطح در نامناسب ریزي برنامه، روستاها توسعه عدم عمده دالیل از    یکی

 و برقی (شود می روستاها به یافته اختصاص هاي بودجه و سرمایه رفتن هدر به منجر که
 نیازمند باشد که هدفی هر با و سطحی هر در توسعه به دستیابی ).120: 1392، همکاران

 و جامع شناخت درگرو مهم این. است آن دقیق اجراي و کارآمد، اصولی ریزي برنامه
 به دررسیدن که است هایی محدودیت و ها توان، ها فرصت، امکانات از دقیق آگاهی

ترین  یکی از مهمهمچنین، . )56: 1393، صدیقی و موسوي (دارد وجود مطلوب وضع
یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباري است که معیارها جهت سنجش درجه توسعه

 توسعه بر مؤثر عوامل بررسی در که آنجایی از. باشندزنان در آن کشور دارا می
 از سخن لذا است مطرح تخصص و انسانی نیروي به توجه، کشورها اجتماعی صادياقت

 هاي برنامه.)45: 2001، ایلو (است ضروري امري نیز توسعه با آن رابطه و زن اشتغال
 که همچنان اقتصادي توسعه که کند می بیان، »توسعه در زن «رویکرد بر مبتنی توسعه

 و است اجتماعی وضرورت نیاز یک نیز انزن براي ، است مفید جامعه تمام براي
 ، توسعه ریزان برنامه که شد خواهد اصالح درصورتی تنها درجامعه زنان وضعیت
 که کنند تالش نیز زنان دیگر سوي واز کنند فراهم جنس دو میان را برابر هاي فرصت

   ).134: 1392، وسرایی افراخته(نمانند باز توسعه سوي به جامعه عمومی حرکت از
هاي موجود و مؤثر در روستا هستند که حدود چهل یکی از گروه     زنان روستایی 
هاي انجام گرفته در زمینه کشاورزي و نود درصد در زمینه صنایع درصد از فعالیت

-  مطالعات متعدد نشان می).1386میرزایی و شهیدي، (شود دستی توسط آنان انجام می

شاورزي پایگاه اصلی براي اشتغال رسمی دهد که در کشورهاي جهان سوم، بخش ک
زنان صنعتگر روستایی از نظر اقتصادي کمک زیادي به معاش خانواده . باشدزنان می

کند و درآمد هاي زندگی را نمیکنند، زیرا در اکثر موارد درآمد همسر تأمین هزینهمی
دامی و هاي تولیدات حاصل از صنایع روستایی و همچنین درآمد حاصل از فراورده

 در برخی مواقع حتی از .شودگیرد و تهیه میزراعی که توسط زنان روستایی انجام می
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زنان روستایی به عنوان نیروي  ).45: 1382جمشیدي، ( درآمد شوهرانشان هم بیشتر است
ها همواره در این فعالیت. هاي اقتصادي روستا فعال هستندکار، تقریباً در تمامی بخش

د درآمد خانوار مؤثر بوده است، ولی در بعضی از موارد منجر به کسب ایجاد و یا بهبو
توان به عنوان مشارکت زنان روستایی در بازار گردد که میدرآمد مستقل براي زنان می

 دالیل از یکی تردید بدون ). 76: 1992فلیسر و اپلبام، (کار آن را مورد بررسی قرار داد 
 انواع با مبارزه در آن اثرات به مربوط، دستی عصنای مثبت هاي جنبه توجیه در مهم

  ).55 : 1394 ،وروزبهانی یاقوتی. (است بیکاري
 و توسعه اقتصادي، دیگر هايبخش در اشتغال هزینه باالبودن به توجه        با 

 ایجاد براي مناسب و هزینهکم هايراه از یکی دستی صنایع روي گذاريسرمایه

 باید بیکاري رفع و اشتغال ایجاد براي که، نکته این اهمیت به توجه با .باشدمی اشتغال

 فرهنگ و نسبی هايمزیت به توجه با استانی و شهري روستایی، هايبخش در را آن

 از خود، ویژه خصوصیات و هاقابلیت با دستی صنایع کرد، جستجو منطقه هر بومی

 گذاريسرمایه به نیاز عدم و هساد فناوري و ارزان داخلی، اولیه مواد از استفاده جمله

 سکونت محل داخل در ویژهبه روستایی، مناطق در توسعه و ایجاد امکان و زیاد

 منبع مهمترین و باشد بیکاري داشته انواع با مبارزه در مهمی نقش تواندمی روستاییان،

 این که، این ترمهم. گردد محسوب روستایی، زنان و روستاییان براي خصوصبه کار،

 طور به که افرادي براي را زیادي نیاز مورد درآمدي هايفرصت و اشتغال صنایع

 جوانان، قومی، هاياقلیت اعضاي زنان، مانند محرومند، محلی اقتصاد از سنتی

  ).98: 2006کرچر،  مک(کنند می فراهم سالمند، و معلول افراد ماهر، غیر کارگران
 به بهینه بخشی تنوع افزایش، ستاییرو توسعۀ مشکالت رفع هاي حل راه از یکی

 سازي تخصصی و بخشی تنوع میان تعادل وایجاد روستایی جوامع در اقتصادي فعالیتهاي
 می رایج کشور روستایی مناطق دراغلب که دستی صنایع به کردن توجه، بنابراین.است
: 1394،نیا وصادقی بیدختی(دارد اهمیت بسیار مناطق این اقتصادي رشد براي، باشد
 - 2 رفادگاهی د-1 :دارد وجود وتوسعه زنان درمورد گوناگونی گاههايددی. )102
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 یفیشر (طی ومحتی جنسدگاهی د- 4 وتوسعهتی جنسدگاهی د- 3 زنان وتوسعه دگاهید
 و جنسیتی تهاي تفاو تشریح براي، نئوکالسیک هاي نظریه).4- 3: 1394وهمکاران، 

 مسئولیت نظیر متغیرهایی به، است مردان از کمتر زنان کار از حاصل درآمد چرا اینکه
، کار هاي ساعت، فنی آموزش، عمومی آموزش، جسمانی نیروي، خانوادگی هاي

 نیروي وري بهره در متغیرها این تأثیر چگونگی و کار در هجایی جاب و کار از غیبت

حضور زنان در بازار کار بر ).246: 1394فسایی وخادمی، (پردازند می آن عرضۀ و کار
سب شرایط محیطی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور، بستگی به ح

 عیتوز ،اندازه دولت ،توسعه اقتصادي:عبارتندازعوامل عوامل گوناگونی داردکه این
 ،يتعداد فرزندان و نرخ بارور ، دولتياستهایس ،يکارینرخ ب ، خانوارنهیدرآمد و هز

- 158: 1385پاسبان،(لم و دانشع ،ی اجتماع وی خانواده و عوامل فرهنگیطی محطیشرا
155.( 

  موقعیت جغرافیایی منطقه 
در استان  شهرستان میناب بخش مرکزياز توابع  که حومه دهستان آبادي استدهستان 

باشد و  روستا می38این دهستان شامل . رودشمار می بهایرانواقع در جنوب  هرمزگان
 نفر 27586برابر با  ،1390 نفوس و مسکن در سال میطبق سرشماري عموآن جمعیت 

  . )1395فرمانداري شهرستان میناب،(است  بوده

 
        1395،نگارندگان: ترسیم   موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 1شکل  
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  روش تحقیق
 با و  توصیفی-تحلیلی  رویکرد با پژوهش این بررسی، مورد موضوع ماهیت به توجه با

، در اشتغال )مستقل متغیر(ویژه زري بافیررسی و ارزیابی تاثیر صنایع دستی، بههدف ب
در . روستایی دهستان حومه واقع در شهرستان میناب انجام شده است) متغیروابسته(زنان

آوري اطالعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده این مطالعه براي جمع
 از اطالعات، گردآوري دقت در و نظري هايپایه قویتت منظوربه این، بر عالوه. است
 پژوهش جغرافیایی  محدودة.است شده استفاده نیز مدارك و اسناد مطالعۀ هايروش
باشد این روستاها که به عنوان روستاهاي هدف می)  خانوار6529(روستا  38 شامل

ي مورد  منطقهبافی به عنوان شغل غالب زنان روستایی دراند، شغل زريانتخاب شده
 سال مناطق روستایی 12تحقیق شامل زنان باالي  آماري جامعۀ. شودمطالعه شناخته می
نفر با استفاده از فرمول  162 که از این میان) N = 13717(باشد دهستان حومه می

 پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب 179کوکران بدست آمد که براي اطمینان بیشتر 
 اي بود که رواییطور که گفته شد، ابزار مورد تحقیق پرسشنامههمان. گردیده است

 قرار تأیید موضوع و اساتید دانشگاه مورد نظرانصاحب از نظرخواهی آن با صوري
آزمون  پرسشنامه و از طریق پیش30پرسشنامه به وسیله ) اعتماد(پایایی  همچنین،. گرفت

 آلفاي روش از استفاده با ه وي مورد مطالعدر یکی از روستاهاي خارج از منطقه
بنابراین پرسشنامه .  درصد بود86/0مقدار محاسبه شده  که است شده بررسی کرونباخ

 مورد مطالعه شاخص هاي. باشددرونی و قابل اعتماد می مورد مطالعه داراي انسجام
از شغل، بازار، (مندي شامل سه شاخص اجتماعی ـ اقتصادي شاخص سطح رضایت

 افزار نرم از استفاده با نیز هاداده تحلیل و تجزیه.  شاخص مشکالت استو..) ..درآمد، و 
SPSS توصیفی از آمار  سوآالت آزمون براي که صورت این به. است گرفته انجام
 tو براي تحلیل سواالت اصلی و فرعی به ترتیب از آزمون ) فراوانی و درصدد(توصیفی

استفاده آزمون رگرسیون خطی چندگانه اي، آزمون همبستگی اسپیرمن و  تک نمونه
  .شده است
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   شاخص هاي به کار رفته در پژوهش)1(جدول شماره
  گویه ها  شاخص

 يحرفه به مربوط متغیرهاي و اصلی شغل در سابقه، اصلی شغل، تأهل وضعیت، تحصیالت سطح، سن   ايحرفه و اقتصادي ـ اجتماعی
  بافیزري

   ....)و، درآمد، ازارب، شغل از (رضایت مندي  مندي رضایت
، مسئولین حمایت عدم، مشتري کمبود، بازار قیمت نوسانات، اولیه مواد گرانی: (بافندگان مشکالت  زنان مشکالت

 لباس به جدید نسل دختران گرایش، تولیدات تضمینی خرید عدم، آموزشی هاي کالس عدم تشکیل

 توانایی عدم، خانواده مرد توسط مقبولیت عدم: (اعتبارات به زنان دسترسی مشکالت) ،سنتی غیر هاي
  )معتبر ضامن نبود،زنان براي اعتبارات کمبود، وام بازپرداخت باالي سود، وام بازپرداخت

  1395یافته هاي تحقیق : منبع 
  یافته هاي تحقیق و بحث

، اکثریت زنان روستایی منطقه مورد مطالعه )2(با توجه به نتایج ذکر شده در جدول 
همچنین، گروه سنی باالي .  سال قرار دارند20-30در گروه سنی )  درصد8/40معادل (

کمترین درصد زنان پاسخگو را به خود اختصاص داده )  درصد9/3معادل ( سال 50
 درصد آنها 1/20 درصد پاسخگویان به صورت متأهل و 2/64وضعیت تاهل . است

نوان سرپرست خانواده  درصد نیز به ع2/11 درصد آنها مطلقه و 5/4مجرد، همچنین 
اکثر زنان مورد مطالعه، یعنی ) 2جدول (گونه که پیداست همان. ایفاي نقش نمودند

 5/0قرار دارند و تنها ) ابتدایی(سواد  درصد آنها در وضعیت بیسواد و کم5/57معادل 
همچنین . درصد آنها داراي تحصیالت دانشگاهی و در حد فوق دیپلم به باالتر بودند

 درصد هم سابقه اشتغال 6/29 سال بوده و 15-20صد آنها داراي سابقه تولید  در9/46
  .  اند سال معرفی کرده5بافی را در حد کمتر از خود در زري
    بر حسب سن، تحصیالت و وضعیت تاهلزري بافی توزیع فراوانی زنان شاغل در ،)2(جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  وضعیت تاهل  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سن

  1/20  1/20  36  مجرد  2/16  2/16  29   سال10- 20

  4/84  2/64  115  متاهل  57/0  8/40  73  20- 30
  8/88  5/4  8  مطلقه  7/87  7/30  55  30- 40

  0/100  2/11  20  سرپرست خانوار  1/96  4/8  15  40- 50

        افیسابقه زري ب  0/100  9/3  7   سال50باالي 
  6/29  9/46  84   سال5کمتر از         تحصیالت

  4/42  8/12  23   سال10- 15  1/20  1/20  36  بیسواد
  4/89  29/6  53   سال 15- 20  5/57  4/37  67  ابتدایی
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  0/100  6/10  19   سال20باالي   0/79  4/18  33  سیکل
    0/100  179  جمع کل  0/95  0/19  34  دیپلم

          0/100  0/5  9  فوق دیپلم و باالتر

  1395 هاي تحقیقیافته: منبع
. دهد فراوانی فعالیت اصلی زنان را در منطقه مورد مطالعه نشان میتوزیع) 3(جدول 

در زمینه )  درصد 8/78(طور که پیداست، زنان روستایی منطقه مورد مطالعه بیشتر همان
  . بافی و تولید محصوالت دستی مربوط به آن اشتغال دارندزري

   در منطقه مورد مطالعهزري بافی توزیع فراوانی فعالیت اصلی زنان روستایی شاغل در ،)3(جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  فعالیت اصلی زنان

  7/6  7/6  12  حصیر بافی
  5/85  8/78  141  زري بافی

  0/100  5/14  26  خیاطی
  1395 هاي تحقیقیافته: منبع

  
درصد از زنان منطقه مورد 4/46مشاهده می شود ) 4( همانطور که در جدول شماره

درصد مصرف شخصی، 1/15درصدتنوع، 5/9بافی رادرآمدزایی،مطالعه هدف از زري 
درصد از آنها را هدف از زري بافی براي ارضا حس 4/8درصداوقات فراغت و 7/20

  .عالقه به تولید محصوالت سنتی می دانند
   بافیبافی و سابقه اشتغال زنان در زري توزیع فراوانی هدف از زري،)4(جدول 

  درصد تجمعی  رصدد  فراوانی  هدف از زري بافی
  4/64  4/46  83  درآمد زایی

  تنوع
  مصرف شخصی

17  
27  

5/9  
1/15  

9/55  
9/70  

  6/91  7/20  37  اوقات فراغت
  0/100  4/8  15  عالقه به تولید محصوالت سنتی

  1395هاي تحقیق یافته: منبع
تاثیر )  درصد5/66(دهد، اکثریت زنان روستایی دهستان حومه نشان می) 5(نتایج جدول 

 6/24عالوه بر این، . دانندبافی بر اشتغال زنان این دهستان در حد خیلی زیاد میريز
 3/7درصد آنها تأثیر زري بافی بر اشتغال زنان روستایی مورد مطالعه را در حد زیاد، 
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بافی در اشتغال خود در این نوع صنایع درصد آنان حد متوسط را براي تعیین تاثیر زري
 درصد زنان بافنده زري بافی در 31/55همچنین سطح رضایت   .دستی انتخاب نمودند

 درصد آنان در حد کم و خیلی کم قرار 08/24سطح رضایت . حد متوسط بوده است
 درصد آنان 52/5 درصد آنها داراي سطح رضایت زیاد بوده و تنها 09/15. داشته است

  . قید شده است) 5(نتایج در جدول . داراي سطح رضایت در حد خیلی زیاد بوده است
  مندي آنان سطح رضایتبافی بر اشتغال زنان و، درصد فراوانی تاثیر زري)5(جدول 

خیلی   زیاد   متوسط  کم  خیلی کم   متغیر 
  زیاد

  جمع کل

  0/100  5/66  6/24  3/7  7/1  0/0  بافی بر اشتغال زنانتاثیر زري
مندي زنان از سطح رضایت

  بافیزري
30/7  78/16  31/55  09/15  52/5  0/100  

  1395هاي تحقیق یافتهمنبع 
با . دهدمشکالت بافندگان زري بافی در منطقه مورد مطالعه را نشان می، )6(جدول 

به عنوان مهمترین ) 294/0(توجه به میزان ضریب تغییرات شاخص گرانی مواد اولیه 
طور که پیداست شاخص عدم حمایت مسئولین با همان. شاخص برآورد شده است

 در رتبه دوم اهمیت از نظر متغیر مشکالت بافندگان قرار 336/0تغییرات معادل ضریب 
هاي با توجه به نتایج درج شده در جدول باال، شاخص عدم تشکیل کالس. دارد

- نوسانات قیمت بازار و کمبود مشتري بري محصوالت آنها به ترتیب در رتبهآموزشی،  

  . هاي بعدي قرار دارند
  )1395هاي تحقیق یافته: منبع( فراوانی مشکالت بافندگان زري بافی در منطقه مورد مطالعه ، درصد)6(جدول 

  رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار  میانگین  متغیر
  1 294/0  1,04  3,53  گرانی مواد اولیه

  4  482/0  1,08  2,24  نوسانات قیمت بازار
  5  631/0  01/1  60/1  کمبود مشتري

  2  336/0  42/1  22/4  عدم حمایت مسئولین
  3  340/0  40/1  11/4  هاي آموزشیعدم تشکیل کالس

  6  673/0  01/1  50/1  عدم خرید تضمینی تولیدات
  7  765/0  73/1  26/2  هاي غیر سنتیگرایش دختران نسل جدید به لباس

      33/3  474/3  میانگین کل مشکالت بافندگان
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ه پیداست این مقدار مثبت طور ک است، همان t =145/66، مقدار )7(بر اساس جدول 
بافی، میانگین متغیر مشکالت بافندگان زريباشد که نشان دهنده این است که می

  . باشدمی) 3(ي مالك ي نظري یا نمرهتر از میانهبزرگتر
   در منطقه مورد مطالعهمشکالت بافندگان زري بافیاي نمونه تکt، نتایج آزمون )7(جدول 

Test Value = 3  
95% Confidence Interval 

of the Difference 
t  df  Sig Mean 

Difference  
Lower Upper 

  
  

مشکالت بافندگان زري 
  966/3  983/2  474/3  000/0  178  145/66  بافی

  1395هاي تحقیق یافته: منبع
، مهمترین شاخص مربوط به مشکالت دسترسی زنان به )8(بر اساس نتایج جدول 

  .  بوده است236/0بود ضامن معتبر با ضریب تغییرات اعتبارات، شاخص ن
  فراوانی مشکالت دسترسی زنان به اعتبارات در منطقه مورد مطالعه درصد)8(جدول            

  میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات  رتبه  متغیر
  58/1  1,14 721/0  5  عدم مقبولیت توسط مرد خانواده

  81/2  1,19  423/0  3  عدم توانایی بازپرداخت وام
  94/1  02/1  525/0  4  سود باالي بازپرداخت وام
  56/3  19/1  334/0  2  کمبود اعتبارات براي زنان

  44/4  05/1  236/0  1  نبود ضامن معتبر
  35/3  03/3      میانگین کل مشکالت دسترسی زنان به وام

  1395هاي تحقیق یافته: منبع
 ن مهمتیرین شاخص مربوط به متغیربعد از آن کمبود اعتبارات براي زنان به عنوا

با توجه به نتایج جدول . مشکالت دسترسی زنان به اعتبارات در منطقه مورد مطالعه است
دهد دست آمده از این جدول مثبت بوده که نشان می بهtشود که مشاهده می) 9(

ي  نمرهي نظري یاتر از میانهمیانگین متغیر مشکالت دسترسی زنان به اعتبارات، بزرگتر
عبارتی بین میزان دسترسی زنان به اعتبارات در منطقه مورد مطالعه با به. باشدمالك می

بنابراین .  درصد وجود دارد95داري در سطح ي نظري آزمون اختالف معنیمیانه
   . ارزیابی شده است مشکالت دسترسی زنان به اعتبارات باالتر از حد متوسط
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   در منطقه مورد مطالعهمشکالت دسترسی زنان به اعتباراتاي نمونهک تtنتایج آزمون ) 9(جدول 

Test Value = 3  
95% Confidence Interval 

of the Difference 
t  Df  Sig Mean 

Difference  
Lower Upper 

  
  

مشکالت دسترسی زنان به 
  805/3  909/2  353/3  000/0  178  044/50  اعتبارات

  1395ق  هاي تحقییافته: منبع
  

 بر اشتغال زنان روستایی) بافیزري(تاثیر صنایع دستی 

بافی بر اشتغال زنان روستایی در این قسمت براي ارزیابی تاثیر صنایع دستی و بویزه زري
هاي صنایع دستی از دیدگاه پاسخگویان را مورد بررسی قرار دهستان حومه، ابتدا ویژگی

ها بر اشتغال زنان روستایی ر اساس این ویژگیدهیم و سپس تاثیر صنایع دستی را بمی
دست آمده از رابطه همبستگی با توجه به نتایج به. نماییمدهستان مورد مطالعه، بررسی می

و اشتغال زنان مورد مطالعه، ) بافیزري(هاي مربوط به ویژگی صنایع دستی بین شاخص
 صنایع دستی و اشتغال داري بین خصیصه درآمد زاییتوان گفت رابطه مثبت معنیمی

همچنین نتایج .  وجود دارد689/0زنان روستایی دهستان مربوطه با ضریب همبستگی 
هاي کمک به استقالل دار بین شاخصموجود حاکی از وجود رابطه مثبت معنی

اقتصادي زنان روستایی، کمک به اقتصاد خانواده، تقویت اقتصاد منطقه مورد مطالعه 
هاي زنان تولید کننده صنایع دستی به ترتیب با ضرایب همبستگی افزایش رفان خانواده

بر بودن گونه که پیداست، شاخص هزینههمان.  است654/0 و 733/0، 439/0، 710/0
 با اشتغال 99دار در سطح اطمینان بافی داراي رابطه منفی معنیتولید محصوالت زري

 اولیه براي تولید محصوالت مربوط یعنی افزایش قیمت مواد. باشدبافی میزنان در زري
با توجه . شودبه این نوع صنایع دستی، باعث کاهش اشتغال زنان در تولید و بافت آن می

بافی و وجود بازارهاي محلی و نزدیک به به نتایج موجود، سادگی تکنولوژي تولید زري
وع صنایع دستی دار با اشتغال زنان در این نمنطقه تولید نیز داراي ارتباط مثبت معنی

  . آمده است) 10(نتایج در جدول . روستایی است
 از نظر پاسخگویان با اشتغال آنان در منطقه مورد مطالعهزري بافی هاي  رابطه همبستگی بین ویژگی،)10(جدول 
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ns01/0داري در سطح معنی**  و 05/0داري در سطح معنی* داري؛  عدم معنی  
 درصد 01/0 در سطح (F)شود آماره فیشرمشاهده می)11(طور که در جدول همان
 درصد 99داري در سطح توان نتیجه گرفت که رابطه معنیدار بوده بنابراین میمعنی

  .اطمینان بین متغیرهاي مستقل موجود در مدل رگرسیون و متغیر وابسته وجود دارد
گانه براي بررسی تاثیر عوامل مربوط به صنایع دستی بر اشتغال زنان روستایی منطقه مورد ، رگرسیون چند)11(جدول 

  1395هاي تحقیق یافته:  منبعبافیمطالعه در زري
  B Beta  t  Sig 

  000/0  197/8  -  418/3  عرض از مبدا
  1X  240/0  196/0  01/2  006/0درآمد زایی

  2X  286/0  141/0  145/3  001/0ستقالل زنانکمک به ا

  3X  116/0  165/0  065/2  000/0کمک به اقتصاد خانواده

  4X  241/0  117/0  205/1  000/0حفظ و تداوم فرهنگ و هویت

  5X  113/0-  101/0-  151/3  000/0بر بودن تولیدهزینه

  6X  119/0  121/0  977/1  000/0وجود بازارهاي محلی

  7X   199/0  125/0  475/1  000/0سادگی تکنولوژي تولید

     000/0sig    98/47F    49/0 2R 

-سطح معنی
 داري

  متغیر اول  متغیر دوم ضریب همبستگی  

  خصیصه درآمد زایی  689/0** 000/0
  کمک به استقالل اقتصادي زنان  710/0**  000/0
  کمک به اقتصاد خانواده   439/0**  000/0
  حفظ و تداوم فرهنگ و هویت مردم  770/0**  000/0
  جذب گردشگر به منطقه مورد مطالعه بر اثر صنایع دستی  612/0**  001/0

  هاي زنان تولید کننده صنایع دستیافزایش رفاه خانواده  654/0**  000/0
  بافیبر بودن تولید محصول زريهزینه  -561/0**  004/0
  بافیسادگی تکنولوژي تولید زري  554/0**  000/0
  وجود بازارهاي محلی  434/0**  000/0
  تقویت اقتصاد منطقه مورد مطالعه  733/0**  000/0

  
  

اثرات صنایع 
ی زري دست

بافی در 
  اشتغال زنان
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 برابر با (2R)دهد که ضریب تعیین مدلنتایج رگرسیون چندگانه نشان میهمچنین 
ي متغیرهاي مستقل وسیلهدرصد از تغییرات متغیر وابسته به49کند  بوده که بیان می49/0

توان به دست آمده در این پژوهش میبراساس ضریب تعیین مدل به. شودمدل تعیین می
بافی ید که عوامل زیادي بر اشتغال زنان منطقه مورد مطالعه در زرياین نتیجه رس

 درصد آنها را توانسته بررسی 49تأثیرگذارند که عوامل مورد استفاده در این تحقیق 
باتوجه به ضریب تعیین مدل  بیشترین تاثیر بر زري بافی دهستان حومه شهرستان . نماید

 بودن تولید تاثیري بر زري بافی دهستان میناب، درآمدزایی داشته است و هزینه بر
  .نداشته است

  گیرينتیجه
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی هم به عنوان هدف توسعه هستند وهم می توانند به 

دراین میان . عنوان عامل پیش برد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعی نقش ایفا کنند
نتایج این پژوهش . اي اهمیت مضاعف استجایگاه زنان روستایی به دلیل موقعیتشان دار

  : بدینصورت می باشد
زنان شاغل )  درصد8/40(با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، سن اکثریت 

 سال قرار داشت و این حکایت از گرایش زنان جوان به 20-30بافی در طبقه در زري
ر آن، با توجه به اینکه تولید عالوه ب. بافی را دارداشتغال در صنایع دستی از نوع زري

بافی نیاز به دقت بسیار زیادي دارد، زنان مسن اغلب، به دلیل محصوالت مربوط به زري
اما زنان جوان به . ضعف بینایی و کمی حوصله کمتر گرایش به اشتغال در آن دارند

از خالقیت توانند با استفاده دلیل نوپذیر بودن، میدلیل داشتن انرژي بیشتر و همچنین به
همچنین نتایج . هاي جدیدتر که مطابق با سلیقه امروز باشد بپردازندخویش به تولید طرح

با توجه به اینکه زنان . بافی متاهل هستند درصد زنان شاغل در زري2/64نشان داد که 
هاي مختلف فرصت متاهل نسبت به زنان مجرد، بدلیل داشتن تعهدات و مسئولیت

 در بیرون از خانه را دارند، اما با توجه به بروز مشکالت متعدد در کمتري براي اشتغال
اقتصاد روستایی و خانوارهاي آنان و سنگین شدن بار تکفل، زنان روستایی متاهل را 

جهت کمک ) تولید محصوالت صنعتی(مجبور به قرار گرفتن در فضاهاي شغلی 
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زنان مورد مطالعه هدف خود  درصد از 46 /4. اقتصادي به سرپرست خانواده نموده است
نیاز اقتصادي و کسب درآمد براي . را از اشتغال به زري بافی، درآمدزایی عنوان کردند

رفع آن، به عنوان مهمترین عاملی است که زنان روستایی منطقه مورد مطالعه را وادرا به 
شتغال اکثریت زنان روستایی این منطقه، هدف از ا. اشتغال در صنایع دستی نموده است

ترین اند که به عنوان اصلیبافی را کسب درآمد معرفی کردهخود در صنایع دستی زري
هاي خاص سري ویژگیصنایع دستی داراي یک. عامل حفظ و تداوم حیات آنهاست

با توجه به . زایی معرفی نمودتوان یکی از مهمترین ویژگی آن را اشتغالباشد که میمی
 درصد زنان مورد مطالعه در دهستان حومه تاثیر 5/66 که این مطلب، نتایج نشان داد

اند و معتقدند که این نوع بافی را بر اشتغال خود، در حد بسیار باال تعریف کردهزري
. تواند فراهم نمایدصنایع دستی زمینه الزم براي ایجاد اشتغال براي زنان این منطقه را می

 31/55مندي ین است که سطح رضایتآنچه که بر اساس نتایج قابل مشاهده است ا
دهنده آن است که به دالیل این حالت نشان. درصد آنها در حد متوسط بوده است

مختلف از جمله مشکالت متعددي که در مسیر تولید تا فروش محصوالت تولیدي 
زنان . وجود دارد، اشتغال در این نوع صنایع نتوانسته رضایت باالیی در آنها بوجود آورد

بافی مهمترین مشکالت خود را با توجه به میزان ضریب تغییرات ایی شاغل در زريروست
و عدم تشکیل ) 336/0(، عدم حمایت مسئولین )294/0(گرانی و هزینه باالي مواد اولیه 

 مربوط به تاثیر tبا توجه به اینکه . انددر نظر گرفته) 340/0(هاي آموزشی کالس
توان فهمید که میانگین مشکالت بافندگان در منطقه مشکالت بافندگان مثبت است، می

با توجه به اینکه هدف اکثریت زنان روستایی . مورد مطالعه باالتر از نمره مالك است
بافی درآمدزایی است، و عدم رسیدن به این هدف شاغل در صنایع دستی از نوع زري

توان می. نماید میزمینه الزم را براي مشکالت بسیار حاد در جامعه روستایی فراهم
بر اساس . مشکالت گفته شده را به عنوان سدي براي رسیدن به این هدف مهم دانست

نتایج حاصل از پژوهش مذکور، مهمترین مشکالت دسترسی زنان به اعتبارات براي 
  ، )236/0(بافی، نبود ضامن معتبر با ضریب تغییرات شروع و تداوم اشتغال در زري
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- می) 423/0(و عدم بازپرداخت وام ) 334/0(یف شده براي زنان کمبود اعتبارات تعر

هاي مرتبط با صنایع دستی و اشتغال زنان روستایی نتایج همبستگی بین ویژگی. باشد
بافی بر بودن تولید محصوالت زريشهرستان مورد نظر نشان داد که بجز شاخص هزینه
همگی داراي رابطه مثبت و معنی ها، که داراي رابطه منفی و معنیدار است، سایر شاخص

- نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون نیز نشان می. دار با اشتغال زنان دهستان حومه هستند

زایی هاي درآمدتوان گفت که ویژگی بدست آمده میBetaدهد که با توجه به مقادیر 
و ) 165/0( ، ویژگی کمک به اقتصاد خانواده Beta=0/196صنایع دستی با مقدار 

بیشترین تاثیر را بر اشتغال زنان در ) 141/0(یژگی کمک به استقالل اقتصادي زنان و
زنان منطقه مورد پژوهش، براي بهبود هر چند اندك . بافی در دهستان حومه داردزري

در شرایط اقتصادي خانوار خود و گاهاً براي کسب استقالل اقتصادي با اشتغال در 
 در خود پیشین هاي پژوهش با پژوهش این تفاوت .ازندپردبافی به تولید درآمد میزري

 این ولی پرداخته روستایی زنان اشتغال کلی بررسی به پیشین هاي پژوهش که است این
به تاثیر صنایع دستی بر اشتغال زنان روستایی پرداخته و بیشترین تاثیر را مربوط  پژوهش

  .به درآمد زایی دانسته است
 

  منابع
، اولویت بندي عوامل )1391(زاده، علی اصغر و تقی بیگی، معصومه، آگهی، حسین؛ میرك  .1

، 3، شماره3موثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی، فصلنامه پژوهشی زن و جامعه، سال 
  . 202-181صص

، جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم وپنجم )1392(افراخته، حسن وسرایی، سودابه،  .2
-135 صص، 3 شماره، 11سال، زنان روانشناسی، اجتماعی مطالعات لهجمهوري اسالمی ایران ، مج

158.  
بافی در نقش قالی). 1388(نژاد، مرتضی ، ثانی، محمد و اسمعیلافراخته، حسن، اسکندري .3

روستا و توسعه، سال . بافی دهستان باالوالیت کاشمري موردي کارگاه قالیمطالعه: ي روستاییتوسعه
 . 28-1،صص 1، شماره 12
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 میزان در روستایی هاي تعاونی نقش، )1394( ،سارا ،نیا وصادقی پروانه ،بیدختی امانیان .4
 شماره،روستایی برنامهریزي و پژوهش مجلّه،دستی صنایع حوزه گذاردر سرمایه افزایش و درآمدزایی

  .113-101 صص،11 پیاپی،3
ل زنان روستایی در دو ، اشتغا)1386(میرمظفر، و  احمدي شاپور آبادي،محمدعلی، .امینی، ا .5

ها، مطالعات زنان، شهرستان برخوار و میمه و فالورجان و اثرات آن بر میزان خوداتکایی اقتصادي آن
 .1، شماره 5دانشگاه الزهرا، سال 

 اسالمی شوراهاي عملکرد بررسی،)1392(، محمد ،سعیدي و یوسف ،قنبري؛ حمید ، برقی .6
 شهرستان آباد حسین دهستان موردي مطالعه وستاییر توسعه در مردم مشارکت میزان و روستا
  .138-119 صص، 4 پیاپی، 2 شماره ،دوم سال ،روستایی توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه،آباد نجف

، ارزشیابی اموزش هاي )1390(پاپ زن، عبدالحمید؛ خالدي، خوشقدم و سلیمانی، عادل،  .7
لنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، فنی حرفه اي زنان روستایی در زمینه ي صنایع دستی، فص

  .37-21، صص3، شماره2سال
، عوامل اقتصادي و اجتماعی موثر بر اشتغال زنان روستایی ایران، )1385(پاسبان، فاطمه،  .8

  .176-153،صص53، شماره14فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال 
 تحلیل، )1392(، مهناز،  رهبري و عبدالرضا ، افتخاري الدین رکن ؛ مهدي ، طاهري پور .9

 و فضا اقتصاد فصلنامه، دامغان شهرستان روستایی توسعه در پسته کشت اجتماعی و اقتصادي اثرات
  .86-69 صص، 5 پیاپی،3 شماره، دوم سال، روستایی توسعه

، تحلیل اقتصادي عوامل موثر بر مشارکت زنان )1378(، و میرزایی، جواد،.ترکمانی، جواد .10
، صص )4 و 3 (3هاي تولیدي همراه با دستمزد، فصلنامه روستا و توسعه، شماره یتروستایی در فعال

81-97 . 

مورد : موثر بر اشتغال زنان روستایی در استان ایالمعوامل بررسی ، )1391(جمشیدي، فاطمه،  .11
 . و چرداول، پایان نامه کارشناسسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه گیالنشهرستان شیروان 

، 257، شماره 23، زنان وتوسعه روستایی، ماهنامه جهاد، سال )1382(مهدي، جمشیدي،  .12
  .63-60صص 

هاي هاي اشتغال زنان، پژوهش، توسعه روستایی و چالش) 1385(دادورخانی، فیروز،  .13
 .188-171، صص 55جغرافیایی، شماره 
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ایع ، بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صن)1383. (رستمی، مصطفی .14
، 13، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره )شهرستان ساري: منطقه شاخص( دستی
  .65-40صص

 در زنان عضویت بخشی تثر بررسی، )1392(، پژمان، وباقري بهاالدینی، نجفی؛ رقیه ، رئیسی .15
، الجیت مدل براساس اعضا خانواده در فقر وکاهش اشتغال افزایش بر روستایی تعاونی هاي شرکت

  .164-135 صص، 4 شماره، 11سال، زنان روانشناسی، اجتماعی مطالعات مجله
، راهکارهاي )1392(سواري، مسلم؛مخلص آبادي فراهانی، مرتضی و میرکزاده، علی اصغر،  .16

ریا، 2توسعه کارآفرینی در تعاونی هاي صنایع دستی استان کردستان، مجله تعاون و کشاورزي، سال
  .148-125، صص8شماره

 و برنده پیش عوامل تحلیل، )194( ،ژیال ،عامري دانشور و هوشنگ ،،ایروانی زینب ،شریفی .17
، جامعه و زن پژوهشی – علمی فصلنامه، آباد نجف روستایی شهرستان زنان اشتغال توسعه بازدارنده

  .20-1، صص1 شماره، 6 سال
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Abstract 
This study aims at investigating the employment problems and barriers facing 
the women in rural industries.The method of research is descriptive and the 
design is library -based. The data were collected by a questionnaire designed by 
the researcher and validated by a vast group of specialists and professors. The 
sample is women aging above 12. The reliability of the questionnaire was tested 
through Cronbach`s alpha that was 80.6 and the statistical analysis of data was 
done by spss software. The findings show that the costs of producing brocades 
does not have any effect on women`s employment in rural areas. The findings 
also show that generating revenue, improving financial status and helping 
economic independence nature of handicrafts have the most impact on women`s 
employment in selected area. 
Key words: women, handicraft, brocading, rural employment, rural districts of 
Hormozgan province 


