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بررسی عوامل موثر بر توسعه فعالیت شالبافی
زنان روستایی شهرستان بانه
مریم شریفزاده *
1

استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

جلیله کریمی

چکیده

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

فعالیت در حیطه صنایع دستی از مصادیق حفظ فرهنگ بومی است که نقش مؤثری در
توانمندسازی اقتصادی -اجتماعی زنان روستایی دارد .این پژووهش بژه بررسژی عوامژ
مؤثر بر توسعه فعالیت شالبافی زنژان روسژتایی فعژا بژالقوه اقتصژادی شهرسژتان بانژه
پرداخته اسژت .نمونژه آمژاری مشژتم بژر  205زن روسژتایی در بخژش آرمژرده ایژن
شهرستان و ابزار گردآوری اطالعات نیز پرسشنامژهای سژاختارمند بژود کژه روایژی آن
توسط متخصصان تأیید گردید .بژرای سژنجش پایژایی آن مطالعژهای راهنمژا خژارج از
منطقهی آماری ترتیب دادهشد .ضریب آلفای کرونباخ سنجههای مختلژ پرسژشنامژه
بین 0/5تا  0/9نشان از پایایی قاب قبو ابزار سنجش داشت .یافتههای پژووهش نشژان
داد ،دروندادهای فردی و زمینههای محیطی در توسعه فعالیت شالبافی زنژان روسژتایی
اثر دارند .یافتههای حاص از تحلی مسیر حاکی از تژأثیر مسژتقی مثبژت و معنژی دار
عوام حمایتی ،عالقمندی نسبت به کار ،عزت نفس ،انگیزهی پیشرفت طلبژی ،درک از
خود مدیریتی ،درک نسبت بژه خودکارآمژدی و اهژدا بژا توسژعهی فعالیژت شژالبافی
میباشد .در این پووهش ،پیشنهادهای کژاربردی بژرای توسژعه فعالیژت شژالبافی زنژان
روستایی ارائه شدهاست.

واژگان کلیدی

توسعه اشتغا ؛ زنان روستایی؛ صنایع دستی؛ فعالیت شالبافی؛ بانه.

* نویسنده مسئول

تاریخ دریافت1394/7/5 :
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مقدمه و بیان مسأله
زنان روستایی بخش عظیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد روستایی و قشر هموواره
آسیب پذیر جامعه بوده که به طور نوامریی در تلوهای از محرومیو

بویقودرتی ضوع

جسمانی و فقر گرفتار هستند (چمبرز .)250 :2014 1محرومیتی کوه بوه دلیول جایگواه

اجتماعی -اقتصادی آنها را در فرآیند توسعه پایدار به شدت تنزل بخشیدهاس

(امینی و

احمدی شاپورآبادی 8 :1388؛ نووری و غفواری 74 :1385؛ بانسوال و کوموار:2011 2

 .)2بدیهی اس

توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان با بهبود بخشی بوه اسوتاندارد

زندگی افزایش تعامل اجتماعی مدیری
خانواده و جامعه از محرومی

زندگی و افزایش ظرفیو

زنان خواهد کاسو

تصومی گیوری در

(ساسوی باموا3 :2010 3؛ علیوایی و

دهقووان نیسووتان،ی  .)90 :1391ی،ووی از پوویشنیازهووای توانمندسووازی زنووان روسووتایی
بسترسازی برای بروز و توسعه موقعیو هوای خوود اشوتاالی و فعالیو هوای درآمودزا
باالخص در حوزهی صنایع خرد روستایی میباشد .زنان روستایی از دانش بوومی پایوه
مهارت بالقوه و منابع ایجاد و مدیری

خود اشتاالی (ساسیباما  )3 :2010بواالخص در

حوزه صنایع دستی روستایی برخوردار میباشند .صنایعی که از مصوادی درآمودزایی و
اشتاالآفرینی پایدار ملی و محلی به شمار میرود (کمیسویون برناموه و بودجوه :1390
.)1
در ایران زنان روستایی  75درصد تولیدات صنایع دستی کشوور را تولیود مویکننود
(روستا و هم،اران  .)94 :1389بخش وسیعی از تولید صنایع دستی شالبافی کشوور در
استان کردستان و در شهرستان بانه انجام میپذیرد .زنان روستایی این شهرستان نیموی از
ذوق و

جمعی

 132565نفری ایون شهرسوتان را تشو،یل مویدهنود .شوالبافی معور

خالقی

اجتماعی در پاسخگویی به قسمتی از نیازهای روزمره مادی و معنووی جامعوه

محلی (سلیمان نوری  )41 :1389استانهای غرب کشور و تجلوی مولفوههوای هنوری
1

Chambers
Bansal & Kumar
3
Sathiabama
2
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اجتماعی و فرهنگی بومی استان میباشد .این صنع
در بستر زمان توانمندی هوی

و شخصی

فراخور نیاز پوشاکی موردم منطقوه

جامعه را با خود حمل نموودهاسو  .ل،ون

تولیدکنندگان که اغلب زنان روستایی اسوتان مویباشوند در فراینود تولیود محصوول بوا
مش،الت عدیدهای مواجه بودهاند که این امر گرایش به این فعالی

اقتصادی و فرهنگی

را در گذر زمان با افول مواجه ساختهاس  .به طوریکه صنایع دستی کمتر از  5درصود
درآمد مردم شهرستان بانوه را بوه خوود اختصوا
شناسایی عوامل مؤثر بر فعالی

دادهاسو

(فتواحی  .)3 :1391لوذا

شالبافی زنان روستایی شهرستان بانوه بوه عنووان قطوب

تولید شال استان میتواند گرهگشای تنگناها و کلید توسوعه ایون صونع
بنابراین این پژوهش بر آن اس

تا با شناسایی عوامل مؤثر بر توسوعه فعالیو

زنان روستایی شهرستان بانه بپوردازد .بودین منظوور فعالیو
شهرستان بانه مدنظر قرار گرف

ارزنوده باشود.

و در این راستا اهدا

 .1بررسی میزان توسعه یافتگی فعالی

شوالبافی

شوالبافی زنوان روسوتایی

اختصاصی زیر دنبال گردید:

شالبافی در زنوان روسوتایی شهرسوتان

بانه؛
 .2شناسایی عوامل مؤثر بر توسوعه فعالیو

شوالبافی در بوین زنوان روسوتایی

شهرستان بانه؛
 .3ارایهی راه،ارهوای کواربردی در راسوتای توسوعه فعالیو

شوالبافی زنوان

روستایی.

پیشینه پژوهش
گستره وسیعی از پژوهشها به بررسی راه،ارهای توسعه فعالی های اشتاالزایی زنوان
و به ویژه فعالی

صنایع دستی پرداخته اند .بخشی از این مطالعات به تبیوین سوازههوای

مؤثر بر اشتاال زنان روستایی به صورت عام اختصا
1385؛ علیدوسوو

دارد (یعقووبی 1384؛ آراسوتی

و هم،وواران 1391؛ کامینوو هووام 1و هم،وواران 2007؛ عووال  2و
Cumningham
Alam

1
2
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هم،اران 2011؛ شورمان 1و هم،اران  .)2014تعودادی از پوژوهشهوا نیوز بور پایگواه
اقتصادی و اجتماعی زنان و سازههای تأثیرگذار بور آن تمرکوز جسوته انود (حواجیلو و
خانی 1387؛ علیایی و هم،اران 1388؛ سروشمهور و هم،واران 1389؛ میور زاده و
هم،اران  .)1389بخش دیگر از ادبیات پیشین به سوازههوای تبیوین کننوده فعالیو
حیطه صنایع دستی زنان روستایی اختصا

در

دارد (پاپزن و هم،واران 1390؛ کرباسوی

و یعقوبی 1390؛ فتاحی 1391؛ سواری و هم،واران 1392؛ الوی و کوییسوی1996 2؛

کریتزینگر و وستر1996 3؛ لئونارد2001 4؛ کوامن گولوو و بامگوا
هم،اران 2008؛ بوتنین.)2012 7

یعقوبی ( )143 :1384در تحقیقی به تبیین اهمی
زنان روستایی در استان زنجان پرداخ

5

2002؛ تیواگو 6و

نقش اعتبوارات خورد بور اشوتاال

و نشان داد که عوامل محیطی (اعتبارات خورد)

با تأثیر بر ارتقاء اعتماد گروهی ایجاد احسا

قوی انجام کار عوامول فوردی (افوزایش

مهارت مدیری

زندگی و اعتماد به نفس آگاهسازی زنان از تواناییهای بالقوه خوود) و

انتظارات نسب

زنان در خانواده) بور اشوتاال زنوان اثور

به تحق اهدا

(بهبود منزل

داشتهاس  .بر مبنای یافتههای این پژوهش بین اشتاال زنان و میزان تحصیالت همسران
و نگرش کلی مردان خانواده نسب

به دریاف

وام توسو زنوان خوود در سوط 0/01

درصد رابطه معناداری وجود داشته اس .
نتایج پژوهش آراستی ( )114 :1385نشان داد که از بوین عوامول حموایتی (نگورش
مواف اطرافیان به زن ارزشها و باورهای جامعه وجوود الگووی نقوش در اطرافیوان)
در نسب

به خودمدیریتی (برقراری تعادل بین خانواده و کار) و عوامل فنی (آمووزش

و محر های محیطی) تنها نگرش مواف اطرافیان در اشتاال زنوان کوارآفرین تأثیرگوذار
اس  .به هر حال مطالعات در حوزه همراهی جامعه و اطرافیان نتایج متناقضی را نشوان
1

Scheuermann
Aly & Quisi
3
Kritzinger & Vorster
4
Leonard
5
Komngolo & Bamgose
6
Tiago
7
Buteniene
2
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بر سودمند بودن کوار بورای زنوان و حفو جایگواه

میدهد .برخی از پژوهشها دالل

اجتماعی و حس مفید بودن دارد .در حالی که برخی دیگر ناظر بر تعدد نقوشهوا و بوه
خطر افتادن سالم
علیدوس

افراد میباشد (حسابی و هم،اران .)125 :1394

و هم،اران ( )4 :1391به اولویو بنودی موانوع توسوعهکوارآفرینی زنوان

روستایی در شهرستان گرمسار پرداخته و دریافتند که موانوع نهوادی زیرسواختی( ماننود
عوامل اقتصادی) و عوامل فنی (آموزشی) به ترتیب مه تورین موانوع در مسویر توسوعه
کارآفرینی این قشر از جامعه میباشد .کامین هام و هم،اران ( )7 :2007در پژوهشی با
استفاده از نظریه اجتماعی شناختی شالی دریافتند که زنان در مقایسه با مردان از اعتمواد
به نفس کمتر و در عین حال عالقه بیشتری برای اشتاال برخووردار بوودهانود .همچنوین
زنانی که اعتماد بنفس بواالتری دارنود تمایول بیشوتری بوه توسوعه کواری خوود دارنود.
پژوهشگران همچنین به این نتیجه دس
با توسعهی شالی رابطه مثبو

یافتند که خودکارآمدی و انگیزه پیشرف طلبوی

و معنواداری دارد .یافتوههوای پوژوهش حواجینووروز و

هم،اران ( )117 :1393نیز به تأثیر شاخص عالقمندی به پیشرف
پیشرف

و اعتماد به نفوس در

شالی زنان صحه گذاشتهاسو  .در پوژوهش مشوابه دیگور عوال و هم،واران

( )173 :2011به بررسی عوامل موثر بر اشوتاال و کوارآفرینی زنوان در جنووب موالزی
پرداختند و به ایون نتیجوه رسویدند کوه عوامول حموایتی (حمایو
اجتماعی) تأثیر مثبتی در موفقی

زنوان در کسوب و کارهوای کوچو

خوانواده و روابو
دارد .حواجیلو و

خانی ( )152 :1387در مطالعهای موردی در استان آذربایجان شرقی تاثیر نگرش موردان
بر ایجاد گروههای مستقل زنان روستایی را مورد ارزیابی قورار داده و نشوان دادنود کوه
بین نظر مردان در خصو

نقش زنان در زندگی و موافقو

جلسات زنانه با ایجاد و تداوم فعالی

آنوان بوا شورک

زنوان در

گروههای مستقل زنوان روسوتایی رابطوه مسوتقی

وجود دارد.
علیایی و هم،اران ( )79 :1388در شهرستان دیواندره عوامل اجتمواعی و اقتصوادی
موثر بر سه زنان روستایی از درآمد خانوار را بررسی نمودنود .در ایون پوژوهش بوین
متایرهای در از خوود مودیریتی (تعوداد فرزنودان) ارزش نیوروی کوار زنوان میوزان
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در تصمی گیریهای اقتصادی خوانواده میوزان تحصویالت و میوزان بواور بوه

سن های اجتماعی با متایر سه زنان در درآمد خانوار رابطه معناداری وجود داش .
سروشمهر و هم،اران ( )164 :1389با بررسوی پایگواه اقتصوادی -اجتمواعی زنوان
روستایی و عوامل موثر بر بهبود آن در شهرستان همودان دریافتنود کوه  36/3درصود از
 55/9درصد در پایگاه متوس و  7/8درصد در سوط بواالیی از

زنان در پایگاه ضعی

پایگاه اقتصادی -اجتماعی قرار دارند .این پژوهش نشان داد کوه متایرهوای تحصویالت
همسر اعتماد بنفس میزان پسانداز مهارتهای اقتصادی زنان خود اثربخشی نگورش
اقتصادی و تحر اجتماعی در سطوح مختلو

جنسیتی مشارک

پایگاه اقتصادی -اجتماعی زنان روستایی اثر مثب

بور احتموال بهبوود

و معناداری داشتهاند.

میر زاده چالشهای حوزه توانمندسازی زنان روستایی را نبود عوامل فنی (عوامول
آموزشی) در مناط روستایی و استقبال اند و مشارک

ناچیز زنان روستایی مویدانود

(میوور زاده و هم،وواران  .)160 :1389پوواپزن و هم،وواران ( )34 :1390بووا ارزشوویابی
عوامل فنی در زمینه صنایع دستی بیان داشتند که دانوش زنوان روسوتایی متایور تعودیل
کننده فعالی
عل

محدودی

در حوزه صنایع دستی بهشمار میرود .محققین همچنین عنوان میکنند بوه
اعتبارات نبود صرفه اقتصادی تولیود در سوط خورد و غیوره ام،وان

اشتاال زنان روستایی در زمینه صنایع دستی بسیار محدود اس  .الی و کوییسی (:1996
 )8و کریتزینگر و وستر ( )349 :1996در پژوهشهای مشابه دریافتند مه تورین عوامول
تاثیرگذار بر دیدگاه زنان روستایی نسب
عوامل فنی (دریاف

به اشتاال در بخش غیر زراعی و صنایع دستی

آموزش مناسوب) در ایون زمینوه اسو

(شامل افزایش تعداد فرزندان و کهول

و در از خوود مودیریتی

سنی) اثر نامطلوبی بر نگورش زنوان نسوب

بوه

صنایع دستی میگذارد.
کرباسی و یعقوبی (42 :1390و  )43در پژوهشی به بررسی بازارهوای تعواونیهوای
صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان پرداخته و نتیجه گرفتند مه تورین علول رکوود
بازار صنایع دستی به ترتیوب واردات بویرویوه صونایع دسوتی سوایر کشوورها وجوود
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واسطهها و ناتوانی فروش مستقی آثار صنایع دستی تبلیاات ناکافی و مسایل فرهنگی-
اقتصادی مانند تاییر سالی بازار میباشد.
فتاحی ( )5 :1391با بررسی عوامل موثر بر توسعه صنایع دستی در شهرسوتان بانوه
مه ترین مش،الت توسعه نیافتگی صنایع دسوتی در منطقوه را اشوتاال و درآمود بواالی
تجارت مرزی عدم حمای

دول

از تولیدگنندگان روی آوردن به شالهای کواذب و

ادامه تحصیل نوجوانان و جوانان عنوان نمود.
جمشیدی و هم،اران ( )83 :1392با ارزیابی اثرگذاری اشتاال زنان مناط روستایی
بر اقتصاد خانوار در عشایر شهرستان چرادوال دریافتند عواملی مانند ت،نولوژی ابتدایی
برای تولید دوری به شهر کمبوود مشوتری عودم حمایو

مسوئولین و عودم حمایو

مسئولین زمینهساز دستیابی کمتر زنان به درآمد صنایع دستی میباشد.
سواری و هم،اران ( )281 :1392نگرش زنوان روسوتایی را نسوب

بوه اشوتاال در

بخش صنایع دستی در شهرستان دیواندره مورد ارزیوابی قورار دادنود و بوه ایون نتیجوه
رسیدند زنان نگرش مثبتی به اشتاال در بخش صنایع دستی ندارنود .یافتوههوا همچنوین
نشان داد بین درآمد خانوار و سط تحصیالت با اشتاال زنان روستایی رابطه معنواداری
وجود دارد.
کریمی و شری زاده ( )7 :1393عوامل مؤثر بر گورایش زنوان روسوتایی شهرسوتان
بانه به فعالی

صنایع دستی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد بوین

عوامل نهادی -زیرسواختی زمینوهای مودیریتی اعتمواد بونفس عالقمنودی بوه کوار و
زیرساخ های حمایتی با گرایش به شالبافی رابطه مثب

و معناداری وجود دارد.

لئونارد ( )67 :2001اظهار نمود که بین نگرش زنان روستایی نسب

بوه اشوتاال در

فعالی های غیر زراعی و صونایع دسوتی بوا میوزان تحصویالت آنوان رابطوهی مثبو
معناداری وجوود دارد .کوامن گولوو و بامگوا

( )7 :2002بوا مطالعوه مشوارک

و

زنوان

روستایی در فعالی های صنایع دستی در سه روستای آفریقای جنوبی دریافتند اکثر زنان
در این مناط بیسواد فاقد ابت،ار و نوآوری شالی بودند .یافتهها همچنین نشان دادنود
کمبود اطالعات و نگرش منفی زنان بر گرایش زنان به اشتاال در حوزه صونایع دسوتی
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تاثیر منفی داشتهاس  .تیاگو و هم،اران ( )2008نیز در پژوهش نشان دادند حمای های
دول

در حیطه غیر زراعی تأثیر مثبو

و خانواده در گرایش زنان روستایی به فعالی

و

معناداری دارد.
بوتنین توسعه و حف صنایع دستی را منوط به تودوین چوارچوب سیاسو گوذاری
برای ارتقاء و حف هنور و صونع
فعالی های پشتیبان تقوی
خردمقیا

ظرفیو سوازی نهوادی بورای اجورای برناموههوا و

تواناییهای مدیریتی و تولید صنایع دستی در شورک هوای

و نیز بهبود مهارتهای فنی میداند (بوتنین .)4 :2012

شورمان و هم،اران ( )423 :2014در تحقیقی منزل
انتخاب اهدا

زنان آمری،ایی آفریقوایتبوار و

را با استفاده از نظریه اجتماعی شوناختی شوالی بررسوی کردنود .نتوایج

محققین نشان داد بین در نسب

به خودکارآمدی بوا توسوعه شوالی و اهودا

معناداری وجود ندارد .انتظارات نسب
بین عالقهمندی نسب

به اهدا

رابطوه

و توسعه شالی رابطهای وجود نودارد.

به کار و توسعه شالی رابطه غیر مستقیمی وجود دارد .همچنوین

یافتهها نشان داد بر خال  SCCTبین خودکارآمدی با انتظارات نسب

به اهدا

معناداری وجود ندارد .پژوهشگران به این نتیجه رسیدند بوین اهودا

و توسوعه شوالی

رابطه معنادار و مثب
به اهدا

وجود دارد .همچنین بین در

با عالقمندی نسب

رابطوه

از خودکارآمدی و انتظارات نسب

به کار رابطه غیر مستقیمی وجود دارد.

مبانی نظری پژوهش
در پژوهش حاضر برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه فعالی

شالبافی از نظریه اجتمواعی

شناختی شالی بهره گرفته شدهاس  .نظریه اجتماعی شوناختی شوالی ( )SCCTکواربرد

نظریووه اجتموواعی شووناختی بنوودورا )1986( 1و چووارچوبی کلووی و مفهووومی در فراینوود

ش،لگیری عالقمندی شالی شناسایی خ مشی شالی و ثبات در مسویر شوالی اسو

(شاب و توکار .)305 2005 2این نظریه عمل،رد روانی انسان را در شرای تعامل بوین
Bandura
Schaub & Tokar

1
2
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شناخ

و ساکس2009 1

رفتاری و دیگر عوامل فردی و محیطی تبیین میکند (زکی

 )347نقش تعاملی سازههای فردی محیطی و رفتاری را بر عالی

انتخاب و عمل،ورد

شالی پیوند زده و در شناسایی و پاسخ به توسعه شالی گروههای اقلی

نظیر گروههای

قومی زنان روستایی و غیره به کار میرود (کرونیستر و مو ورتور .)420 :2003 2ایون
چگونگی متأثر شودن توسوعه شوالی افوراد از محوی و بوه بیوان

نظریه در پی شناخ

روشنتر نحوه تأثیر پذیرفتن افراد در معرض فعالی
اثر در از خودکارآمدی نیز حایز اهمی

(زکی

اس

هم،اران  .)347 2013از سوی دیگر انتظارات نسب
عالقه به حرفه و اهدا

شالی بر توسعه فعالی

فردی مانند جنس نژاد قومی

های حرفهای اس  .در این رهگذر
و سواکس  118 :2009اینودا و
بوه اهودا

فوردی و حرفوهای

شوالی اثرگوذار مویباشود .متایرهوای

و سن جزو عوامل زمینهای و خوار از مودل هسوتهای

هستند .البته چنین متایرهایی میتوانند بر روی خودکارآمدی انتظارات عالقه و اهدا
تأثیرگذار باشند .این چهار متایر میتوانند بر تسهیل ش،لگیری و انتخاب حرفهای افراد
تأثیرگذار باشند (ایندا و هم،ارن  .)347 :2013در نسخه اولیه این نظریوه عمل،ورد بوه
ترتیب تح

تأثیر کنشهای انتخابی اهدا

نیز به واسطه خودکارآمدی و انتظار از اهدا
هر دو متایر یادشده اثرگذار بودهاس
زمینهای بودهاس

انتخابی و عالی قرار داشتهاسو  .عالیو
تعیین میشدهاس  .تجارب یوادگیری بور

و کل این مجموعه نیوز از درونودادهای فوردی و

(شاب و توکار  .)305 :2005در مدلهوای اخیرتور نظریوه اجتمواعی

شناختی شالی بر جوانب فرایندی توسعه شوالی نظیور قانونمنودی عواطو
تطبی با تاییرات و هدای

شوناختی

رفتار هود محوور تأکیود بیشوتری مبوذول شودهاسو  .در

مدلهای اخیرتر این نظریه رفتار به مثابه ساز و کاری قلمداد میشود که به فورد مجووز
میدهد در توسعه مسیر شالی تطبی یوا نوسوازی آن دخول و تصور

کنود (لنو  3و

هم،اران  .)2016مدل نظریه اجتماعی شناختی شالی در پژوهش حاضر چوارچوبی را
برای در

توسعه شالی بر مبنای عوامل زمینه (دروندادهای فردی) و پسزمینه (عوامل
1

Zikic & Saks
Chronister & McWhirter
3
Lent
2
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محیطی) فراه میسازد .در این چارچوب رابطه بین دروندادهای فوردی و محیطوی بوا
تجارب یادگیری در
این عوامل بر عالی

از خودکارآمدی انتظارات نسب
اهدا

به هد

بررسوی شوده و اثور

و کنش فرد (انتخاب شال توسعهی شال و غیوره) تعیوین

میگردد (کامین هام و هم،اران  367 :2007و شورمان و هم،واران  .)275 :2014بور
مبنای دیدگاه طرح شده در این چوارچوب در از خودکارآمودی بوه عنووان ی،وی از
مه ترین فاکتورهای فردی اشاره بر قضاوت افراد از تواناییهای خود برای سازماندهی
و اجرای فعل برای دستیابی به اهدا
به اهدا

نسب

(لن

اس

مورد نظور دارد (بنودورا  .)391 :1986انتظوارات
شوده

به عنوان باورهایی در مورد نتایج کار یا عمول خاصوی تعریو

و هم،اران  .)458 :2003بندورا ( )1986سه ش،ل از انتظوارات نسوب

بوه

اهدا

را در قالب انتظارات فیزی،ی (به عنوان مثوال پواداشهوای پوولی قودرت و یوا

منزل

شالی) اجتماعی (به عنوان مثال تایید و یا عودم تاییود کوار از نظور دیگوران) و

خود ارزیابی (رضامندی و رضای

شخصوی در ارتبواط بوا کوار انجوام شوده) تعریو

میکند .انتظارات اجتماعی به مثابه تأیید زمینه اجتماعی بستر خوانوادگی و همراهوی و
مدارای همسر و فرزندان در جه

توسعه شال زنوان مویباشود .ایون مقولوه در قالوب

کلیشههای جنسیتی به زنان در جامعه و اثر آن بر نقوشهوای اجتمواعی نیوز نموود دارد
(رضوانی و زنجانیزاده .)36 :1394
در نهای

با جمعبندی پیشینه نگاشتهها چارچوب نظری پژوهش با اقتبا

از نظریه

اجتماعی شناختی شالی ( )SCCTبه شرح زیر ارایه شدهاس  .بر مبنای نظریوه SCCT

فرضیههایی دال بر وجود رابطه بین سازههوای محیطوی (شوامل عوامول فنوی حموایتی
زمینهای و نهادی) و دروندادهای فردی (شامل نوآوری شوالی عوزت نفوس انگیوزهی
پیشرف

طلبی و عوامل در از خود مدیریتی) بر توسعه رفتار شالی مطرح اسو  .بوه

عبارت دیگر هری
انتظارات نسب
فعالی

از دروندادهای فردی و سازههای محیطی بوا اثرگوذاری بور روی

به اهدا

و در

نسب

به خودکارآمدی به طور غیرمستقی بر توسوعه

شالبافی تأثیر دارند .همچنین انتظارات نسب

به اهدا

و خودکارآمدی بور روی
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اهدا

تأثیر دارند .متایرهای اهدا

خودکارآمدی بر توسعه فعالی

انتظارات نسب

به تحق اهدا

و در نسب

بوه

شالبافی تأثیر مستقی دارند (نمودار .)1

نمودار  :1الگوی علی پیشنهادی سازههای مؤثر بر توسعه فعالیت شالبافی ،اقتباس و
تحلیلشده از مدل از لنت و همکاران (.)1994

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هد

کاربردی اس

و به روش اسنادی و پیموایش انجوام شوده

اس  .با استفاده از روش اسنادی مبانی نظری و مفهومی موضوو موورد مطالعوه موورد
بررسی قرار گرفته و از روش پیمایش نیز برای بررسی چگونگی توزیوع و روابو بوین
متایرهای مستقل و وابسته استفاده شودهاسو

(احمدونود و شوری زاده .)149 :1390

جامعه آماری این پژوهش را زنان روسوتایی فعوال اقتصوادی بوالقوه ( 15توا  64سوال)
تش،یل میدهند .نو نمونهگیری در این پژوهش از نو طبقهای میباشد .بورای بورآورد
حج نمونه از جدول گرجسی و مورگان )1970( 1اسوتفاده شودهاسو  .بودین منظوور

جامعه آماری پژوهش از بین زنان باالی  15سال بخش آرمرده شهرسوتان بانوه انتخواب
شدند و از هر گروه سنی  10درصود جمعیو
روستایی مصاحبه به عمل آمد که در نهای

انتخواب شودند .در مجموو از  205زن
اطالعوات موورد نیواز از  170پرسوشناموه
Krejcie & Morgan

1
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کامل شده استخرا شد .ابزار جموعآوری دادههوا مصواحبه سواختارمند بوا اسوتفاده از
پرسشنامه حاوی سواالت بسته و تعدادی سوال باز بود .متایر وابسته پوژوهش حاضور
توسعه فعالی
پیشبرد اهدا

شالبافی و منظور از آن تمامی فرآیندهایی اس
کاری در پیش گرفته میشود تا فعالی

گسترش یابد .این متایر از طری ی

کاری به لحوا دامنوه و وسوع

سؤال باز مورد سنجش قرار گرفتهاس  .متایرهای

مستقل که همان سازههای اثرگذار بور توسوعه فعالیو
دروندادهای فردی سازههای محیطی اهدا
نسب

کوه در راسوتای بسو و

شوالبافی موی باشوند مشوتمل بور

انتظارات نسب

به تحق اهودا

و در

به خودکارآمدی میباشند .منظور از دروندادهای فردی آن دسته از عواملی اسو

که ناشی از ویژگیها و حاالت فرد بوده و چگونگی آنها باعث تاییر در موقعیو

فورد

میگردد (محمودی برام  .)49 :1392دروندادهای فردی در قالب متایرهای عزت نفس
نوووآوری شووالی در از خووود -موودیریتی عالقمنوودی نسووب
پیشرف طلبی مورد بررسی قرار گرف  .مقیا
شالی مقیمی ( )1388پیشرف
لی،رتی جه

بووه کووار و انگیووزهی

عزت نفس روزنبرگ )1965( 1نوآوری

طلبی هرمنس )1970( 2و آزمون محقو سواخته طیو

سنجش در از خود -مدیریتی عالقمندی نسب

به کار بوه کوار گرفتوه

شد .سازههای محیطی در قالب عوامل زمینهای ( 5گویه) حموایتی ( 6گویوه) نهوادی-
زیرساختی ( 8گویه) و فنی ( 5گویه) بررسی گردید .برای سنجش اهودا
نسب

به تحق اهدا

از  14گویه طی

و انتظوارات

لی،رتی پنج گزینهای بهره گرفتهشد.

روایی صوری ابزار سنجش توس پانل متخصصان تأیید گردیود .بوه منظوور آزموون
پایایی نیز ی
اسا

مطالعه راهنما خار از محودوده موورد پوژوهش ترتیوب داده شود و بور

نتایج مطالعه راهنما ضریب آلفای کرونباخ برای گویههای پرسشناموه بوین 0/5

تا  0/9به دس آمد (جدول  .)1پس از ت،میل پرسشنامهها گویهها کدگوذاری شوده و
با استفاده از نرمافزار  SPSS19تجزیه و تحلیل شدند.

Rosenberg
Hermans

1
2
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جدول  :1ضرایب آلفای کرونباخ
تعدا گویه

ضریب آلفای کرونباخ

متایر
عزت نفس

10

0/86

نوآوری شالی

6

0/6

8

0/72

دروندادهای فردی

انگیزهی پیشرف

()α

طلبی
در از خود -

6

0/85

مدیریتی
عالقهمندی نسب

8

0/87

سازههای محیطی

به کار
عوامل زمینهای

5

0/74

عوامل حمایتی

6

0/8

عوامل نهادی

8

0/57

زیرساختی
عوامل فنی

5

0/65

فردی

14

0/9

14

0/91

اهدا
انتظارات نسب

به تحق

اهدا
در

نسب

به خودکارآمدی

10

0/78

یافتهها و بحث
بررسی ویژگیهای جامعه آماری پژوهش در جدول  2نشان مویدهود زنوان روسوتایی
مورد مطالعه از متوس سن  34/63سال ( )SD=12/901و سط تحصیالت  8/44سوال
( )SD=4/678برخوردار هستند که از ایون تعوداد  70/8درصود متاهول  21/2درصود
مجرد و  8درصد بیوه بودند و متوس میانگین تحصیالت برای همسران آنها  9/26سال
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( )SD= 3/937میباشد .یافتوههوا نشوان داد کوه  8/8درصود از پاسوخگویان سرپرسو
خانوار بودند و  88/3درصد تح

ت،فل بودند .همچنین متوس بعد خانوار آنها  5نفور
برابر بوا 10 040 170

بود .بر مبنای یافتهها متوس درآمد ماهیانه فردی هر زن شالبا

ریال و متوس میزان درآمد ماهانه خانوار برابر با  7 409 574ریال مویباشود .همچنوین
شالبافی شال اصلی  64/2درصد و شال فرعی  30/7درصد از زنان میباشد که از ایون
میزان  68/6درصد به عنوان کارفرما و  25/5درصد به عنوان مزدبگیر فعالی
طور متوس زنان درطول روز  4/51ساع

و مردان  9/98سواع

میدهند .همچنین یافتهها نشان میدهد کوه مودت فعالیو

میکنند .به

کوار درآمودزا انجوام

زنوان در شوالبافی بوه طوور

متوس  112/91ماه میباشد.
جدول  :2ویژگیهای جامعهشناختی زنان روستایی مورد مطالعه
ویژگیها

میانگین

سن

34/63

12/901

تعداد فرزندان

4/32

1/886

1

اعضای خانوار (نفر)

5/01

1/728

1

9

سط سواد (سال)

8/44

4/678

1

16

سط سواد همسر (سال)

9/26

3/937

1

16

درآمد ماهانه خود (ریال)

10 040 170

7 765 92

100 000

9 000 000

درآمد ماهانه خانوار (ریال)

7 409 574

2 913 596

1 000 000

15 000 000

4/51

2/356

1

12

فعالی

درآمدزای روزانه

انحرا

معیار

کمینه

بیشینه

15

65
9

زنان (ساع )
فعالی

درآمدزای روزانه

9/98

2/190

4

14

مردان (ساع )
مدت اشتاال به فعالی
شالبافی (ماه)

در

112/91

96/565

3

360
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دروندادهای فردی مؤثر بر توسعه فعالیت شالبافی زنان روستایی
شالبافی  5سازهی در از خود -مدیریتی انگیزه

درونداد فردی مؤثر بر توسعه فعالی

پیشرف طلبی عزت نفس عالقمندی نسب

به کار و نوآوری شالی را در بر میگیورد.

بر مبنای یافتههای جدول  3سازه در از خود -مودیریتی بوا میوانگین ( 3/36انحورا

معیار  )0/65اولوی
اولوی

اول و نوآوری شالی با میوانگین  2/45و انحورا

معیوار  1/22در

آخر در بین سازههای تش،یل دهنده این مؤلفه قرار دارد .سوازه در

از خوود-

مدیریتی به ارزیابی چگونگی مهارت زنان در ایجاد تعوادل بوین کوار شوالبافی و دیگور
مسئولی های زنان از قبیل تربی

فرزندان و غیره میپردازد .بنابراین این عامل میتوانود

به عنوان مه ترین عامل در بین دروندادهای فوردی موؤثر بور توسوعه فعالیو

شوالبافی

بشمار رود .عامل نوآوری شالی به بررسی ابت،ار و نوآوری شالی پاسخگویان در سوال

اخیر تمایل به ابت،ار و نوآوری شالی تمایل به تاییر شویوه کوار کوردن خوود و غیوره
میپردازد و با توجه به این که پاسخگویان از ابت،ار و نوآوری پایینی برخووردار بودنود
بنابراین این عامل در بین دروندادهای فردی دارای اولوی

زنان روستایی به فعالی

آخور مویباشود .عالقمنودی

شالبافی در حد نسبتاً ضعیفی بودهاس

مبنای اطالعات مندر در جدول  5زنان به طور متوس اهدا
شالبافی دنبال مینمودند (.)𝑥𝑥̅ =3/54

( )𝑥𝑥̅ =2/89هر چند بر

مدونی را از گرایش به

جدول  :3وضعیت پس زمینههای فردی مؤثر بر توسعهی فعالیت شالبافی زنان روستایی ()n=137

مؤلفهها

میانگین*

خود مدیریتی
انگیزهی پیشرف طلبی
عالقمندی به کار
عزت نفس**
نوآوری شالی

3/36
2/68
2/89
0/75
2/45

* :دامنهی میانگین بین  1تا  5اس .

** :دامنهی میانگین بین  -1تا  1اس .

انحرا
معیار
0/65
0/64
0/71
0/25
1/22

ضریب
تاییرات
0/19
0/23
0/24
0/33
0/49

اولوی بندی
1
2
3
4
5
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سازههای محیطی مؤثر بر توسعه فعالیت شالبافی
سازههای محیطی بستر الزم برای توسعه فعالی

شالبافی را مهیوا مویسوازد .بور مبنوای

یافتههای جدول  4عامل نهادی -زیرساختی بوا میوانگین ( 3/21انحورا
اولوی

معیوار )0/41
دادهاسو .

اول را در بین سازههای تش،یل دهنده این مؤلفه به خود اختصوا

این عامل بوه بررسوی دسترسوی بوه اطالعوات و بوازار خریود و فوروش موواد اولیوه و
مالی تأثیر نبود مواد اولیوه نبوود فضوای کوافی بورای

محصوالت تأثیر کمبود و ضع

پرورش بز و تأثیر فاصله خانه تا محل کار میپردازد .عامل زمینوهای بوه بررسوی میوزان
بهداش

محل کار میپردازد .با توجه به این،ه ی،ی از علل عدم توسعه فعالی

بیماریهایی مانند دیس

شوالبافی

کمر آس و غیره میباشد بنابراین عامل زمینهای بعد از عامل

نهادی -زیرساختی در اولوی

دوم قرار دارد .عامل حمایتی سومین اولویو

مؤلفههای زمینه محیطی مستعد کننده توسعه فعالی

را در بوین

شوالبافی بوه خوود اختصوا

اس  .برخی از سازههای گرایش زنان به توسعه شوالبافی حمایو هوای مثبو
(کسب منزل

داده
جامعوه

اجتماعی) و اعضای خانواده بوه ویوژه همسور و فرزنودان و برخوی نیوز

سازههای منفی مؤثر بر توسعه شالبافی (سخ گیری و خشون

خانوادگی اعمال فشوار

برای گرایش به شالبافی ناشی از بی،اری و نبود درآمد و غیره) بوودهاسو  .عامول فنوی
چهارمین اولوی

را در بین زمینههای محیطی مؤثر بر توسعه شالبافی دارد .ایون عامول

به بررسی دسترسی به ابزارآالت پیشرفته دسترسی به آموزشگران وسایل خا
حمل و نقل سال تولیودات (شوال محصوولی پشومی اسو

جه

بنوابراین نگهوداری آن بوه

تجهیزات متناسب نیازمند اس ) بازار رسانی تولیدات و غیره پرداخته اس  .از آنجوایی
که شالبافی کاری کامالً سنتی اس
توجه به نزدی،ی به بازار مصر
نیس .

بنابراین نیازی به ابزارآالت پیشرفته تولید ندارد و بوا
ام،انات چندانی نیز جهو

بوازار رسوانی موورد نیواز
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جدول  :4زمینه محیطی مؤثر بر توسعهی فعالیت شالبافی زنان روستایی ()n=137
ضریب

انحرا

اولوی بندی

مؤلفهها

میانگین*

عوامل نهادی -زیرساختی

3/21

0/41

عوامل زمینهای

3/77

0/55

0/14

عوامل حمایتی

3/43

0/5

0/14

3

عوامل فنی

3/46

0/73

0/21

4

معیار

تاییرات
0/12

1
2

*  :دامنهی میانگین بین  1تا  5اس .

یافتههای جدول  5حاکی از آن اس
در فعالی

که زنان از نظر در نسوب

بوه خودکارآمودی

شالبافی از سط متوسطی برخووردار مویباشوند (میوانگین  3/07و انحورا

معیار  .)0/30در نسب

به خودکارآمدی به بررسی میزان توانایی زنان برای مقابلوه بوا

مش،الت در شالبافی توانایی ارایه راه،ارهای مختل

و کنترل فضای کوار شوالبافی در

زمان مواجه شدن با مش،لی در شالبافی میپردازد .بنوابراین بور مبنوای ضورایب تاییور
مندر در جدول  5در

نسب

به خودکارآمدی نسب

بیشتری برخوردار اس  .انتظارات نسب
معیار  )1/13نیز از وضعی
این فعالی

به تحقو اهودا

متوسطی در بین زنان شالبا

متایر به شناسایی میزان تحق هد

به دو عامول دیگور از اهمیو
(میوانگین  3/14و انحورا
برخووردار بووده اسو  .ایون

زنان روستایی و تأمین انتظارات آنها از گرویدن بوه

میپردازد .برخی از ایون انتظوارات شوامل پاسوخگویی بوه نیازهوای موادی

(خریداری زیورآالت وسایل منزل تأمین مایحتا زندگی هزینه تحصیل فرزندان تهیه
جهیزیه توسعه شالی و غیره) بودهاس  .بر مبنای یافتههای پوژوهش فعالیو
در حد متوسطی انتظارات زنان روستایی را پاسخ دادهاس .

شوالبافی
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جدول :5متغیرهای مؤثر بر توسعه فعالیت شالبافی زنان روستایی ()n=137
مؤلفهها

میانگین*

خودکارآمدی
انتظارات نسب

به اهدا

اهدا

معیار

انحرا

ضریب تاییرات

3/07

0/30

0/09

3/14

1/13

0/35

3/54

1/42

0/40

*  :دامنهی میانگین بین  1تا  5اس .

واکاوی مدل علی سازههای مؤثر بر توسعه فعالیت شالبافی
برای تبیین سازههای مؤثر بر توسعه فعالی

شالبافی با توجه به چارچوب نظری تحقی

از آزمون تحلیل مسیر 1بهره گرفته شد .در تحلیل مسیر میزان مناسب بودن مودل مبتنوی

بر ضریب تعیین ( )r2بدس

آمده از طری رگرسیون میباشد .ایون ت،نیو

رگرسیون استاندارد شده جزیی (که به وزن بتا معرو

از ضورایب

اس ) به عنووان ضورایب مسویر

استفاده کرده و اثرات مستقی و غیرمستقی هور متایور را تعیوین مویکنود .هور کودام از
متایرهای مستقل از طری ی،دیگر بر متایور وابسوته وارد مویآورنود (کالنتوری :1385
.)227
بر مبنای یافتههای پژوهش  10متایر اهدا
نسب

انتظارات نسب

به خودکارآمدی نوآوری شالی انگیزهی پیشرف

به تحق اهدا

طلبی عالقمنودی نسوب

در
بوه

کار عزت نفس در ازخود -مدیریتی عوامل حمایتی عوامول نهوادی -زیرسواختی
عوامل فنی و عوامل زمینهای وارد مدل شدند .بررسوی نموودار  2سوازو کارهوای علوی
مربوط به متایرهای مدل و توسعه فعالیو
میدهد .تف،ی

شوالبافی در منطقوه موورد مطالعوه را نشوان

اثرات علی مستقی متایرها بر توسعه فعالی

مطالعه مطاب جدول  6حاکی از آن اس
بیشترین اثر مسوتقی مثبو

که متایر در نسب

و معنویدار بور توسوعه فعالیو

شوالبافی در منطقوه موورد
به خودکارآمودی دارای
شوالبافی اسو

(P<0/01

 .)=β0/23 r=0/25این یافته با نتایج مطالعات شوورمان و هم،واران ( )2014مطابقو

Path Analysis

1
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ندارد .آنها در پژوهشی در باره منزل
نسب

زنان آمری،ایی آفریقایی تبوار دریافتنود کوه در

به خودکارآمدی بر توسعه شالی اثر مستقی و معنیداری ندارد .ولی با یافتههوای
هام و هم،اران ( )2007مطابق

کامین

دارد .آنها در پژوهشی پیرامون اهدا

مربیگری به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی اثر مستقی مثب

زنان از

و معنیداری بر توسعه

شالی دارد.
اهدا

اثر مستقی مثب

و معنیداری بور توسوعه فعالیو

شوالبافی دارد (P<0/05

 )=β0/12 r=0/17و میتواند پیشبینی کننده خوبی برای توسعه فعالی

شالبافی باشد.

این یافته با نتایج شورمان و هم،اران ( )2014که در پژوهشی بوا بررسوی منزلو
آمری،ایی آفریقایتبار دریافتند که اهدا

اثر مستقی مثب

زنوان

و معناداری بوا اشوتاال دارد

همخوانی دارد.
نمودار  2نشان میدهد که انتظارات نسب
فعالی
نسب

به تحق اهدا

شالبافی ندارند .ولی این متایر به صورت غیور مسوتقی و منفوی از طریو در
به خودکارآمدی ( )-0/08بر روی توسعه فعالی

نتایج علیایی و هم،اران ( )1388مطابق
محققان نشان داد که انتظارات نسب
اثر مستقی مثب
روی توسعه فعالی

به تحق اهدا

بر سه زنان روسوتایی از درآمود

و معناداری دارد .جدول  7نشان میدهد که در از خود مودیریتی بور
شالبافی اثور مسوتقی و مثبو

( )0/07بر روی توسعه فعالی

( )1388مطابق

شالبافی تأثیر دارد .این یافته بوا

ندارد .یافتههای حاصل از تحلیول مسویر ایون

 .)=β0/26همچنین این متایر از طری در نسب
مثب

و معنوادار دارد (r=0/23 P<0/05

به خودکارآمدی اثر غیور مسوتقی و

شالبافی دارد .این یافته با نتایج علیایی و هم،واران

دارد .یافتههای حاصل از تحلیل مسیر پژوهش ایون محققوان در موورد

سه زنان روستایی از درآمد خانوار نشان داد که در نسب
زنان روستایی از درآمد اثور مسوتقی مثبو
پیشرف

اثر مستقیمی بور توسوعه

طلبی بر توسعه فعالی

به خود مدیریتی بر سوه

و معنواداری دارد .مطواب نموودار  2انگیوزه

شالبافی اثور مسوتقی مثبو

و معنوادار دارد (P<0/05

 .)=β0/09 r=0/21این یافته با نتایج شورمان و هم،اران ( )2014همخوانی دارد .آنهوا
نیز در پژوهشی که با اسوتفاده از نظریوه اجتمواعی شوناختی شوالی صوورت پوذیرف
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دریافتند که بین توسعه شالی و انتظارات نسوب

بوه تحقو اهودا

رابطوه معنویداری

وجود ندارد.
یافتههای جدول  6و نمودار  2حاکی از آن اس
شالبافی اثر مستقی مثب

واسطه اثر بر "در نسب

که عزت نفس بور توسوعه فعالیو

و معناداری ( )=β0/16 r=0/18 P<0/05دارد .همچنوین بوه
بوه خودکارآمودی" اثور غیور مسوتقی مثبو

( )0/03بر متایر توسعه فعالی

و معنویداری

شالبافی دارد .این نتیجه با نتایج پژوهش سوروشمهور و
دارد .سووروش مهوور و

هم،وواران ( )1389و کامینو هووام و هم،وواران ( )2007مطابقو

هم،اران ( )1389در پژوهشی عوامل مؤثر بر پایگاه اقتصادی -اجتماعی زنان روستایی
را بررسی نمودند .کامین

زنوان از مربیگوری را

هام و هم،واران ( )2007نیوز اهودا

مورد واکاوی قرار دادند .یافتههای هر دو پژوهش نشوان داد کوه بوین اعتمواد بونفس و
توسعه شالی اثر مستقی مثب
عالقمندی نسب

و معنیداری وجود دارد.

به کار اثر مستقی مثب

و معنادار ( )=β0/02 r=0/3 P<0/05و

همزمان اثر غیر مستقی و مثبتی ( )0/05بر روی توسوعه فعالیو

شوالبافی دارد .عوامول

زمینه دارای اثر مستقی منفی و معنوادار ( )=β-0/01 r=0/1 P<0/05بور روی توسوعه
فعالی

شالبافی اس  .همچنین این متایر از طری انتظارات نسب

در نسب
فعالی

و

بوه تحقو اهودا

به خودکارآمدی دارای اثر غیر مسوتقی و منفوی ( )-0/01بور روی توسوعه

شالبافی اس  .این یافته با نتیجه مطالعات شورمان و هم،اران ( )2014مطابقو

ندارد .شورمان و هم،اران در مطالعوه خوود منزلو

زنوان آمری،وایی آفریقوایی تبوار را

پژوهش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین عالقمندی نسوب

بوه کوار و توسوعه

شالی رابطه غیر مستقی برقرار اس .
عوامل حموایتی بور توسوعه فعالیو

شوالبافی دارای اثور مسوتقی مثبو

و معنوادار

( )=β0/1 r=0/19 P<0/05اس  .همچنین این متایور از طریو انتظوارات نسوب
تحق اهدا
فعالی

و در نسب

به خودکارآمدی اثر غیر مستقی و مثب

( )0/08بر توسوعه

شالبافی دارد .این یافته با نتایج علیایی و هم،واران ( )1388مطابقو

محققان با پژوهشی در خصوو

بوه

دارد .ایون

عوامول اجتمواعی و اقتصوادی موؤثر بور سوه زنوان
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روستایی از درآمد خانوار نشان دادند که عوامل حمایتی تأثیر مستقی مثب

و معناداری

بر روی سه زنان روستایی از درآمد خانوار دارد.
جدول  :6مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته
(توسعه فعالیت شالبافی)
متایر مستقل
اهدا
به

در نسب

اثرات

اثرات غیر

مستقی

مستقی

اثر علی کل

ضریب

اثر غیرعلی

همبستگی

0/12

-

0/12

*0/17

0/05

0/23

-

0/23

**0/25

0/02

خودکارآمدی
در از خود-

0/26

0/07

0/33

*0/23

-0/1

مدیریتی
انگیزهی
پیشرف

0/09

طلبی

عالقمندی
نسب

-

0/09

*0/21

0/12

0/02

0/05

0/03

*0/3

0/27

به کار

نوآوری شالی

-

-

-

-

-

عزت نفس

0/16

0/03

0/19

*0/18

-0/01

-

-0/08

-0/08

-0/14

-0/06

انتظارات نسب
به تحق اهدا
عوامل زمینهای

-0/01

-0/01

-0/02

*0/1

0/12

عوامل حمایتی

0/10

-0/02

0/08

*0/19

0/11

عوامل نهادی-

-

-0/01

-0/01

0/07

0/08

زیرساختی
عوامل فنی

-

* و** به ترتیب معنیداری در سط پنج و ی

درصد

-

-

-

148

مـطالعـات زنـان

سال  ،14شمارة  ،2تابستان 1395

عوامل نهادی زیرساختی با توسعه فعالی

شالبافی همبستگی معنواداری نودارد .ایون

یافته بنا بر نبود اثر مستقی این متایر بر توسعه فعالی

شالبافی میباشد .ولی بور مبنوای

نتایج جدول  6عوامل نهادی زیرسواختی از طریو متایور انتظوارات نسوب

بوه تحقو

به خودکارآمدی اثور غیور مسوتقی و منفوی ( )-0/01بور توسوعه

اهدا

و در نسب

فعالی

شالبافی دارد .این نتیجه با یافتههای پاپزن و هم،اران ( )1390مطابق

این محققان با پژوهشی در خصو

نودارد.

ارزشیابی آموزشهای فنی حرفهای زنان روسوتایی

در زمینه صنایع دستی نشان دادند که نبود صرفه اقتصادی در سط خورد و محودودی
اعتبارات مانع اشتاال زنان در صنایع دستی میشود.
همچنین با توجه به نمودار  2و جدول  6متایرهای ابت،ار و نوآوری شالی و عوامل
فنی بر هیچ،دام از متایرهای مورد بررسی اثر معناداری ندارند.

نمودار  :2تحلیل مسیر و ضرایب بتای عوامل مؤثر بر توسعه فعالیت شالبافی
(نمودار باال :اثرات علی مستقیم و نمودار گوشه سمت راست :اثرات غیرمستقیم)
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نتیجهگیری و پیشنهادها
الزمه توسعه پایدار روستایی مشارک

همه اقشار و گروههای جامعه (به ویژه زنان) در

فرآیند اجتماعی و اقتصادی روستاس  .ضرورت توجه به رهیافو

اشوتاال در زمینوهی

صنایع دستی و توسعه این بخش در میان زنان روستایی که نیمی از جمعیو
کشور را تش،یل میدهند عالوه بر توسعه این صنع

روسوتایی

در کشور موجب افزایش اشوتاال

زنان روستایی میشود .در این راستا دستگاههای اجرایی مانند میراث فرهنگی بوه دنبوال
توسعه این بخش در میان زنان روستایی بودهاس  .لذا تبیوین عوامول موؤثر بور توسوعه
فعالی

شالبافی در میان زنان روستایی میتواند تأثیرگذار باشد.

با توجه به نتایج تحقی ی،ی از مه ترین عوامل مؤثر برای توسعه فعالیو
در نسب
مثب

شوالبافی

به خودکارآمدی میباشد که در بین متایرهای تحقی بیشترین تأثیر مستقی

و معنادار بر روی توسوعه فعالیو

شوالبافی دارد .در از خوود مودیریتی نیوز از

مه ترین سازههای اثرگذار بر متایر در نسب
بیشتر از این که تح

به خودکارآمدی میباشد .خودکارآمدی

توأثیر ویژگویهوای هووش و تووان باشود متوأثر از ویژگویهوای

شخصیتی از جمله تالشگر بودن خود تنظیمی خود رهبری و غیوره اسو

(محموودی

برام  .)40 :1392لذا در از خودمدیریتی به عنوان سلسله مراتبی از رفتار کوه طوی آن
فرد برای رسیدن به ی

نتیجه رفتاری دلخواه خود را ملزم به انجام فعالیو

راهنموایی

و ترغیب مینماید بیشترین اثر مستقی را بر در از خودکارآمدی داشته اس  .بخشوی
از این امر ناشی از ریشه مفهومی خودمدیریتی میباشد .خود راهیابی کنترل بر خوود و
مدیری

بر خود از مه ترین مؤلفههوای خودمودیریتی رفتوار مویباشوند (مالحسوینی و

برخوردار  .)102 :1386لذا ی،ی از اقدامات اساسی برای توسعه این بخوش تأکیود بور
اهمی

شالبافی و گسترش در نسب

بوه خودکارآمودی در بوین موردم منطقوه موورد

پژوهش اس  .برای این منظور ارایه برنامههوای آموزشوی و تبلیاوی مناسوب خصوصواً
توس رسانههای عمومی و اداره میراث فرهنگی افزایش میزان آگواهی زنوان منطقوه در

مـطالعـات زنـان

150

خصو

سال  ،14شمارة  ،2تابستان 1395

شالبافی و نظارت بیشتر مسئولین بر کارگاههای شوالبافی در منطقوه مویتوانود

تأثیرگذار باشد.
عوامل زمینه تأثیر مستقی مثب

و معناداری روی توسوعه فعالیو

شوالبافی دارد .بوا

توجه به این،ه این عامل به فضای بهداشتی محی شالبافی میپردازد همچنین بوا توجوه
به یافتههای پژوهش ی،ی از عوامول عودم توسوعه فعالیو

شوالبافی در منطقوه بیمواری

شالبافان میباشد که این عامل بیشتر ناشی از عدم بهداشتی بودن بعضی از کارگواههوای
شالبافی میباشد .لذا ی،ی از اقدامات اساسی در این زمینه توجه ویژه مسئولین بهداش
منطقه به کارگاههای شالبافی و همچنین آموشهای الزم برای رعای

بهداشو

در ایون

م،انها میتواند تأثیر گذار باشد.
با توجه به یافتههای حاصل از تحلیل مسیر عالقمندی نسب
مستقی و غیر مستقی مثب
نتیجه بدان معناس

و معنادار بر روی توسعه فعالیو

به کار ه دارای توأثیر
شوالبافی مویباشود .ایون

که هر چه عالقمندی باال باشد توسعه فعالی

شالبافی بیشتر اسو .

همچنین با توجه به یافتههای کیفی پاسخگویان دالیل عدم توسوعه فعالیو

شوالبافی را

عدم عالقه برخی از شالبافان به دلیل اجبار برای شالبافی بیان کوردهانود .کوه ایون عامول
میتواند در عوامل دیگر مانند عزت نفس انگیزه پیشرف طلبوی و سوایر عوامول فوردی
مورد پژوهش تأثیر داشته باشد .لذا ی،ی از راههای مقابله با این مش،ل افوزایش آگواهی
مردم در مورد سایر مشاغل دیگر در منطقه از طری آموزش و ایجاد فرهنو

کوار زنوان

در این منطقه میتواند تأثیرگذار باشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که زنان از ابت،ار و نوآوری شالی پایینی برخووردار
میباشند .لذا ی،ی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه این اس
نسب

که در نگورش زنوان

به روشهای نوین و خار شدن از روش سنتی تاییر داد .بنابراین آمووزشهوای

ترویجی از سوی مسئولین مورد اعتماد مردم تأثیر گذار اس  .همچنین روشهای نووین
باید به صورت آسان و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
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