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چکیده
از جمله مشاغل کوچک و متوسط ،مشاغل خانگی است که هزینه باالیی را به خانوادهها تحمیل نمیکند و در
عین حال میتواند سبب افزایش درآمد و در نهایت تولید ثروت در کشور شود .صنایع دستی به عنوان یکی از
رایج ترین انواع مشاغل خانگی محسوب می شود .تحقیق حاضر نیز در همین رابطه با هدف تبیین سازوکارهای
توسعه صنایع دستی برای زنان روستایی شهرستان ایالم به انجام رسیده است .تحقیق حاضر از نظر هدف
کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری این تحقیق تمام جمعیت زنان روستایی
فعال اقتصادی شهرستان ایالم به تعداد  055نفر بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای با انتساب
متناسب و با استفاده از جدول مورگان تعداد  712نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه بوده است که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید شد و پایایی پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان  %89تعیین گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی مانند
شاخصهای فراوانی ،میانگین  ،واریانس ،انحراف معیار و ضریب تغییرات و جهت دسته بندی سازوکارها از روش
تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد .نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که سازوکارهای توسعه صنایع دستی
برای زنان روستایی در پنج دسته شامل سازوکارهای سیاستی ،آموزشی و ترویجی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی
و زیرساختی  -نهادی دستهبندی شدند و این پنج عامل در مجموع حدود  72درصد از واریانس کل را تبیین
کرده اند.
واژه های کلیدی :كسب وكار خانگي ،صنایع دستي ،زنان روستایي ،شهرستان ایالم

مقدمه و بررسی منابع

جامعه انساني متشکل از زنان و مرداني است كه روابط متقابل اجتماعي با هم دارند و هر یک از دو جنس در عين
وابستگي متقابل به یکدیگر ،نقش و كاركرد ویژهای بر عهده گرفتهاند تا بتواند جامعه خود را بسازند و در روند
 .1استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ایالم " ،نویسنده مسئول" Marjan.vahedi@ilam-iau.ac.ir
 .2دانش آموخته ترویج و آموزش كشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ایالم.
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توسعهی پایدار و همه جانبه آن موفق عمل نمایند از این رو ،تقسيم كار اجتماعي بين دو جنس از ویژگيهای
بيولوژیکي ،عوامل فرهنگي ،وضعيت جامعه پویا و در مسير تحول تأثير گرفته است .بنابراین قدرت دادن به زن كه
امروزه آموزش و مهارتهای الزم را به خوبي دریافت مينمایند ،در امور اقتصادی و اجتماعي توسعه را در جامعه
تسریع و تقویت مينماید و به وضوح مشخص شده كه زنان در ادبيات توسعه جایگاه مهمي یافتهاند به این معنا كه
بخش عمدهای از توسعه معطوف زنان گردیده است؛ لذا از ميان برداشتن موانع از سر راه آنها و فراهم نمودن زمينههای
كسب و كار خانگي كه بخصوص در ایران با هنجارهای فرهنگي آنان همخواني بيشتری دارد ،ميتواند در توسعه
پایدار بسيار دخيل باشد )

.(Pornajaf,

كارآفریني از طریق افزایش بهرهوری منجر به رشد و توسعه اقتصادی ميشود و توجه به كسب وكارهای خانگي از
طریق كاهش بيکاری و افزایش توليد ملي به توسعه اقتصادی كمک ميكند ،از طرفي به دليل نقش زنان در اقتصاد
خانواده و همچنين تناسب كسب و كارهای خانگي با فعاليتها و وظایف سنتي زنان ،ترویج و توسعه كارآفریني در
حوزه كسب و كارهای خانگي نقش مهم و ارزندهای در توسعه اقتصاد ملي خواهد داشت)

.(Hejazi et al.,

توسعه كسب وكارهای خانگي فرصت مناسبي را برای اجرای یک ایده كارآفرینانه با ریسک و هزینههای بسيار
پایين فراهم ميكنند ،به طوری كه آن را مركز رشدی برای كسبوكارهای كوچک و متوسط و تبدیل آن به یک
كسبوكار واقعي ميدانند .مطالعات نشان ميدهد كه بيش از  00درصد كارآفرینان موفق در ابتدا كار خود را از
خانه شروع كردهاند )

 .(Finmark,كسبوكارهای خانگي از نظر اشتغالزایي و بهخاطر نوآوریهایي كه -

در توليد و عرضه خدمات ایجاد كرده به یکي از بخشهای حياتي اقتصادی كشورهای پيشرفته تبدیل شده است.
توسعه كسب وكارهای خانگي مي تواند به ایجاد ثروت اقتصادی و تشکيل سرمایه اجتماعي كمک كند ،از آنجا
كه زنان در محل زندگي خودشان كار ميكنند زمينه ترویج كسب و كارهایي كه فرصتهای اشتغال محلي یا
بومي خلق ميكنند به وجود مي آید و منطقهی مورد فعاليت از نظر استخدامي به خودكفایي ميرسد همچنين
دستيابي به رشد اقتصادی پایدار نيز تسهيل ميگردد )

.(Barkhordari,

صنایع دستي به عنوان یکي از مهم ترین انواع كسب و كار خانگي محسوب مي شود كه سهم آن در توليد
ناخالص داخلي  2/3درصد است .در شرایط فعلي كه مسئله بيکاری و ایجاد اشتغال مولد همراه با افزایش توليد داخلي
و توسعه صادرات غيرنفتي و فراهم نمودن زمينه مشاركت آن در فعاليتهای اقتصادی و اجتماعي مهمترین دغدغه
مسئولين و رئوس برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعي كشور را تشکيل ميدهد توجه به صنایع دستي و اهميت آن
بيش از بيش گردیده زیرا صنایع دستي عالوه بر جاذبههای هنری و فرهنگي و سهولت آموزش و فراگيری آن از
كمترین هزینه سرانه آموزش و ایجاد فرصت شغلي در ميان بخش های مختلف فعاليتهای صنعتي برخوردار است .در
این ميان صنایع دستي روستایي كه به نوعي تداعي كننده بخشي از سنت های اصيل ایراني است ،نه تنها موجب
اشتغال پایدار در روستاها مي شود بلکه منبع درآمد مهمي برای خانوارهای روستایي بوده و نقش بسيار مهمي در
كاهش مهاجرت روستایيان دارد.
بر اساس سرشماری سال  1932نرخ مشاركت زنان در ایران  10/0درصد و در مقابل ،مردان  62/0درصد گزارش
شده است .همچنين نرخ بيکاری زنان  29/92درصد و مردان  10/31درصد بوده است .مالحظه ميشود كه نرخ بيکاری
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زنان در كشور حدود دو برابر نرخ بيکاری مردان است .به عالوه بر اساس نتایج این سرشماری ،بيش از  16ميليون نفر
جمعيت غير فعال در كشور خانهدار هستند كه بيش از  10ميليون نفر آنها در سنين  20تا  93سال (سن فعاليت) قرار
دارند .شهرستان ایالم كه نمونهای از جامعه نيمهسنتي -نيمه مدرن و در حال گذار مي باشد از این امر مستثني نيست .این
شهرستان مركز استان ایالم مي باشد .استان ایالم از غرب با كشور عراق ،از جنوب با استان خوزستان ،از شرق با
استان لرستان و از شمال با استان كرمانشاه همسایه بوده و شهرهای مهم آن آبدانان ،ایوان ،سرابله ،دره شهر،
دهلران و مهران مي باشد .از نظر اقليمي استان ایالم به دو اقليم نيمه مرطوب سرد در شمال و بياباني گرم در جنوب
تقسيم مي شود كه شهرستان ایالم در شمال استان واقع شده است .بافت سنتي و هنجارهای فرهنگي حاكم در مناطق
روستایي این شهر ،اجازه ورود زنان و دختران را به عرصه اشتغال بيرون از خانه به راحتي نداده و در مقایسه با مردان،
زنان و دختران روستایي موقعيت پایينتر و فرودستي را دارا هستند كه سهم ایشان را در اشتغال غير رسمي با تقسيم
ناعادالنه كار و توزیع غير منصفانه درآمد كاهش داده است .از این رو ،فعاليت اقتصادی در محيط خانگي و در قالب
توليد صنایع دستي راهکاری مناسب جهت باال بردن فرصت های اشتغال برای این گروه مي باشد .شهرستان ایالم به
لحاظ ساختار اجتماعي ،شرایط جغرافيایي ،عوامل اقتصادی و درآمدزایي ،دارای پتانسيلي مناسب در زمينه های متعدد
صنایع دستي است .صنایع دستي ،عالوه بر تأثير اقتصادی در زندگي خانوارهای این منطقه ،به لحاظ دفاع از هویت
فرهنگي و ملي حایز اهميت بسزایي است .از جمله مهمترین صنایع دستي كه خاص این منطقه مي باشند مي توان به
گليم بافي به ویژه گليم نقش برجسته ،موج بافي ،نمد مالي ،چپغ بافي(چيت بافي) و قالي بافي اشاره كرد .بدین ترتيب
این پژوهش در صدد پاسخگویي به این سؤال اساسي است كه چه سازوكارهایي جهت توسعه صنایع دستي در
روستاهای این شهرستان وجود دارد؟ در همين راستا هدف اصلي این پژوهش تبيين سازوكارهای توسعه كسب و
كارهای خانگي صنایع دستي برای زنان روستایي شهرستان ایالم مي باشد.
كسب و كار خانگي آن دسته از فعاليتهایي است كه از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکوني در قالب
یک طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ایجاد اختالل در آرامش واحدهای مسکوني همجوار شکل ميگيرد و منجر
به توليد خدمت و یا كاالی قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسکوني ميشود .ضرورت توسعه كسب و كارهای
خانگي از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغالهای خرد و متوسط به ویژه برای جمعيت وسيعي از زنان و
جوانان كه دارای مهارت كافي در انجام برخي از كارها هستند اما به دليل بازار نامناسب اشتغال نميتوانند جذب بازار
شوند ،ميباشد .تجربه بسياری از كشورها نشان ميدهد مشاغل خانگي راهکاری مناسب برای كاهش نرخ بيکاری و
فراهم ساختن زمينه اشتغال زنان و جوانان ،محسوب ميشود .از مزایای كسب و كار خانگي ميتوان به آزادی و
استقالل عمل بيشتر ،ساعات كاری انعطاف پذیر ،ایجاد تعادل و موازنه بيشتر بين كار و زندگي ،پایين بودن هزینه راه
اندازی ،پایين بودن ميزان ریسک ،امکان كاركردن پاره وقت ،راحتتر بودن تربيت بچه ها ،تناسب با ویژگيهای
جسمي افراد معلول و كم توان و ....اشاره كرد .همچنين فعاليت اقتصادی در محيط خانگي و یا محلهایي در
مجاورت محل زندگي ،امکان مشاركت اعضای خانوار برای انجام یک فعاليت اقتصادی مشترک ،جلوگيری از رفت و
آمدهای شهری و در نهایت صرفهجویي هزینههای اجتماعي و در كنار خانواده بودن یکي از اعضای سرپرست خانوار،
از جمله دیگر مزایای مشاغل خانگي است )

.(Ahmadpordariani et al.
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در كسب و كار خانگي اعضای خانواده ميتوانند درگير فعاليت شوند و محيط شادی را برای رسيدن به موفقيت
با یکدیگر ایجاد كنند .انجام كار در خانه رویای الحاق اداره و خانه را به حقيقت نزدیک ميكند و مسير رسيدن به
سعادت را هموار ميسازد .از دیگر مزایای كسب و كار خانگي دسترسي به سرمایههای انساني در قالب اعضای
خانواده است كه ميتواند كليد رهائي از انهدام كسب و كار باشد زیرا با كاهش هزینهها نياز به وامهای فوری
كاهش ميیابد كه این امر باعث سودآوری بيشتر نيز ميگردد .در این نوع كسب و كار افراد به خاطر ذینفع بودن
انگيزه بيشتری دارند و محدودیتها را به خالقيت تبدیل مىكنند كه همين امر سبب ميگردد عملکرد بهتری داشته
باشند و در نتيجه بهره وری افزایش یابد كسبوكارهای خانگي از نظر اشتغالزایي و به خاطر نوآوریهایي كه در
توليد و عرضه خدمات ایجاد كرده به یکي از بخشهای حياتي اقتصادی كشورهای پيشرفته تبدیل شده است.
توسعه كسب وكارهای خانگي مي تواند به ایجاد ثروت اقتصادی و تشکيل سرمایه اجتماعي كمک كند ،از آنجا
كه زنان در محل زندگي خودشان كار ميكنند زمينه ترویج كسب و كارهایي كه فرصتهای اشتغال محلي یا
بومي خلق ميكنند به وجود مي آید و منطقهی مورد فعاليت از نظر استخدامي به خودكفایي ميرسد همچنين
دستيابي به رشد اقتصادی پایدار نيز تسهيل ميگردد)

.(Barkhordari,

صنایع دستي كه از جمله مهمترین زمينه های كسب و كار خانگي محسوب مي شود نوعي كار است كه در آن لوازم
تزئيني و كاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته ميشود .معموالً این كلمه به روشهای سنتي ساختن كاالها
اطالق ميگردد .استادكاری مخصوص هر یک از این موارد مهمترین مالک است .چنين چيزهایي اغلب از لحاظ
فرهنگي و یا مذهبي فوق العاده هستند .لوازمي كه بصورت توليد انبوه و یا با ماشين آالت مختلف ساخته ميشوند جزء
صنایع دستي نيستند .آنچه مقولهی صنایع دستي را از هنر كاردستي متمایز ميسازد ،هدف از ساخت آنهاست .صنایع
دستي لوازمي هستند كه قرار است مورد استفاده قرار گرفته و كهنه و پوسيده شوند و مورد استفاده آنها بيش از یک
تزئين ساده است .صنایع دستي اغلب كارهای فرهنگي و رسمي تری تلقي ميشوند زیرا به عنوان بخشي از ملزومات
زندگي روزمره مطرح هستند .درحالي كه هنر و كاردستي بيشتر یک فعاليت سرگرمي گونه و یک ارائه بي نقص
از یک تکنيک خالقيت است.
پژوهش های متعددی در زمينه كسب و كارهای خانگي و صنایع دستي به ویژه در مناطق روستایي صورت
گرفته است .پورآتشي)

 (Poratashi,در تحقيقي تحت عنوان "كسب و كار خانگي ،گزیداری جهت

كاهش فقر و جلوگيری از مهاجرت روستایيان" به این نتيجه رسيد كه بهترین راهکار توسعه فرهنگ كارآفریني
در روستاها ارتقای سواد كارآفریني زنان روستایي از طریق برنامههای آموزشي و ترویجي مختلف است .صرفاً
توسعه سواد خواندن و نوشتن (سواد عمومي و پایه) راهگشای مسائل روستایي نخواهد بود ،بلکه توسعه مجموعه-
ای از سوادهای فرهنگي فناوری و اطالعاتي باعث توانمند شدن روستایيان شده و آنان را در ایجاد ،توسعه و بهره-
برداری از كسب و كارها و منابع خود یاری ميرساند .خنيفر و همکاران)

 (Khenifer et al.,طي مقالهای

تحت عنوان "نقش انگيزهها و عوامل جمعيتشناختي در كارآفریني خانگي" به این نتيجه رسيدند كه این نوع
كسب و كارها نقش قابل توجهي در توسعه اشتغال و كارآفریني دارند .همچنين نتایج آزمون تحليل عاملي
اكتشافي نشان داد كه پنج عامل (به ترتيب اهميت) ،انگيزههای كارآفرینانه ،خانوادگي ،كارجویانه ،مالي و
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اعتباری بيش از  60درصد این انگيزهها را تبيين مي كند .همچنين بين متغيرهای جنسيت و تأهل با نوع كسب و
كارها رابطه معناداری وجود دارد.
آگهي و همکاران)

 (Agahi et al.,در پژوهشي تحت عنوان اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل

خانگي زنان روستایي نشان داده اند كه از دید زنان داشتن مهارت ،تخصص و تجربه ،انگيزه كسب استقالل بيش
تر ،معرفي و دیدار با الگوها و افراد موفق مهم ترین متغيرها در توسعه مشاغل خانگي محسوب مي شود .اما از دید
كارشناس ان برگزاری كالس های آموزشي ،برطرف نمودن نياز مالي زنان ،ایجاد بازار محلي برای فروش
محصوالت متغيرهای مؤثر بر توسعه مشاغل خانگي هستند .هم چنين ،نتایج نشان مي دهد بين سطح تحصيالت و
عضویت در تشکل ها با ایجاد و توسعه شغل خانگي توسط زنان رابطه معناداری وجود دارد .یعقوبي فراني و
همکاران)

 (Yaghobifarani et al.,در پژوهشي تحت عنوان شناسایي بازدارنده های گرایش زنان روستایي

به مشاغل خانگي (مورد مطالعه :بخش سردرود شهرستان رزن) كه به روش تحليل عاملي به انجام رسيد نشان داده
اند كه عوامل بازدارنده گرایش زنان روستایي ب ه راه اندازی مشاغل خانگي در شش عامل فرهنگي و اجتماعي،
زیرساختي و مالي ،شخصيتي ،حمایتي ،خانوادگي ،و آموزشي دسته بندی شدند .همچنين ،نتایج پژوهش نشان داد
كه به رغم وجود این محدودیت ها ،نگرش زنان روستایي به راه اندازی مشاغل خانگي در سطح مطلوبي قرار
دارد كه بر این اساس مي توان گفت در صورت رفع عوامل بازدارنده ،مشاغل خانگي در این منطقه توسعه خواهد
یافت .نتایج پژوهش هاشمي و پورامين زاد )

 (Hashemi & Poraminzad,نشان داد زنان فعال در حوزه

كسب و كار خانگي با شبکه اوليه ارتباطي رابطه قوی دارند .رضواني و همکاران )

 (Rezvani et al.,در

پژوهش خود نشان دادند كه توسعه كسب و كار در روستا باعث باال رفتن سطح شاخصهای رفاه اقتصادی
اجتماعي روستایيان شده و آثار مثبتي در زمينه های بيمه اجتماعي ،استغال و درآمد ،مشاركت ،توسعه مسکن،
تغذیه و رفاه اجتماعي به همراه داشته است.
مطيعي لنگرودی )

 (Motieelangrodi,مهمترین مشکالتي را كه سبب ایجاد ركود در كارآیي صنایع

دستي در نواحي روستایي شهرستان مشهد شده است را در قالب كمبود سرمایه ،ضعف بازار و بازاریابي برای
توليد صنایع دستي ،ضعف مهارت و آموزش شاغالن در صنایع دستي و مشکالت مربوط به محيط كار از نظر فني
و بهداشتي برشمرده است .سعدی و همکاران )

 (Saadi et al.,در پژوهشي تأثير كسب و كارهای خانگي

بر توانمندی اجتماعي زنان روستایي را بررسي كرده و به این نتيجه دست یافته اند كه توانمندی اجتماعي با نوع
كسب و كار رابطه معني داری دارد .نامدار )

 (Namdar,پژوهشي تحت عنوان "عوامل مؤثر براشتغال زنان

همراه با ورود فناوریهای نوین به عرصه اقتصاد روستایي :مطالعه موردی كمباینداران استان فارس" انجام داده
است كه در این پژوهش ميزان اشتغال تحت تأثيرعوامل مختلفي همچون كاربرد فناوریهای نوین قرار دارد.
كاربرد این فناوریها در عرصههای روستایي ،عليرغم پيامدهای مثبتي كه در بهبود شرایط زیست روستاها داشته
است ،سبب كاهش نقش فعال زنان در عرصه توليد شده است كه این امر پيامدهایي منفي برای اقتصاد روستایي به
همراه دارد .نتایج نشان داده است كه عواملي چون وضعيت اشتغال ،ميزان درآمد خانوار ،تعداد فرزندان ،سطح
سواد زنان و نبود فرصتهای اشتغال در روستا بيشترین تأثير را روی اشتغال زنان بر جای گذاشته است.
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والتر )
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 (Walter,در پژوهشي با عنوان مقدمه ای بر كسب و كار خانگي زنان به این نتيجه رسيد كه در

آلمان زنان از منابع مالي غير رسمي همچون اعتبارات فاميلي استفاده مي كنند و زنان نسبت به مردان هنگام
ورود به فعاليت های خود اشتغالي بيش تر از سرمایه های شخصي ،قرض از بستگان و اعضای خانواده و
دوستان بهره مي گيرند و زنان در این كشور دسترسي محدودی به منابع مالي بانکي دارند و برای تأمين مالي به
بانک خانگي متکي مي شوند .هيسریچ و براش )

 (Hirsch & Brush,در پژوهشي با عنوان مشاغل خانگي

زنان ،فرصت ها و تهدیدها موانع توسعه كسب و كارهای خانگي را عدم تخصص ،نبود بازار ،موانع اطالعاتي،
عدم تأمين مالي ،موانع قانوني و عدم طرح كسب و كار مي داند .هم چنين ،موانع قانوني این كسب و كارها را
از جمله نامشخص بودن چترحمایتي بيمه برای افراد زیر پوشش مشاغل خانگي و قوانين مالياتي برشمرده است.
شارما و كانتا وارما )

 (Sharma & Kanta Varma,در پژوهش خود نتيجه گرفتند كه مشاركت زنان در

فعاليتهای توليدی درآمدزا ،به طور كلي به توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف كمک مي كند .تحقيق هوكو و
ایتوهارا )

 (Hoque & Itohara,نيز نشان داد متغيرهای ميزان درآمد ،ميزان آموزش ،مهارت ها و مشاركت

نهادی زنان نقش اساسي در افزایش مشاركت آنها در فعاليت های اقتصادی دارد .نتایج پژوهش موهانتي و
همکاران )

 (Mohanty et al.,نشان داده است كه برنامه های كوچک تأثير بيشتری بر هر دو جنبه اقتصادی

و اجتماعي زنان روستایي در ادیشا داشته است .رودسوتي)

 (Rodsutti,در زمينه كسب و كار خانوادگي

در تایلند به این نتيجه دست یافت كه كسب و كار خانوادگي بر شش عامل ارتباطات ،توليد ،مالکيت ،ساختار
خانواده ،سياست و فرهنگ ملي تأثيرگذار است .ماركلي )

 (Markley,در "تبيين چارچوبي برای توسعه

كسب و كارهای خانگي در مناطق روستایي" نشان داده است كه در مناطق روستایي طيف گستردهای از زنان با
توانمندیهای مختلف وجود دارند كه شناسایي و تدوین برنامههای ویژه برای آنها بسيار حائز اهميت است و
ميتواند تأثيرات بسزایي در وضعيت اقتصادی و اشتغال آنان در مناطق روستایي داشته باشد.
مواد و روش ها

تحقيق حاضر از نظر ماهيت دادهها كمي و گذشته نگر و از جنبه هدف كاربردی است .از نظر روش
گردآوری اطالعات ،تحقيق حاضر توصيفي  -پيمایشي ميباشد و با استفاده از فن پيمایش اقدام به توصيف جامعه
آماری كرده است .جامعه آماری این تحقيق شامل كليه جمعيت زنان روستایي فعال اقتصادی شهرستان ایالم به
تعداد  200نفر مي باشد .با توجه به وضعيت جامعه مورد مطالعه از روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای با انتساب
متناسب جهت انتخاب نمونه ها استفاده شد .برای برآورد حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد كه
حجم نمونه  210نفر تعيين گردید.
ابزار به كار رفته در این تحقيق پرسشنامه محقق ساخت بوده است كه در دو بخش تنظيم گردیده است .در
بخش اول ویژگي های فردی حرفه ای زنان روستایي آورده شده و در بخش دوم سازوكارهای توسعه كسب و
كارهای خانگي در قالب طيف ليکرت پنج گزینه ای آورده شده است .روایي پرسشنامه توسط نظرات اصالحي
صاحبنظران و متخصصان تأیيد گردید و جهت تعيين پایایي پرسشنامه ازضریب آلفای كرونباخ ( 33درصد)
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استفاده شد .برای تجزیه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و جهت دسته بندی سازوكارهای توسعه صنایع دستي
روستایي از تکنيک تحليل عاملي با رویکرد اكتشافي بهره گرفته شد.
بحث و نتیجهگیری
براساس یافته های پژوهش ،ميانگين سني زنان روستایي 20سال بود كه با انحراف معيار  3سال به ترتيب از كمينه
و بيشينه سني برابر با 19و 60سال برخوردار بودند .بنابراین مشاهده مي شود كه جامعه مورد مطالعه از نظر سني
كامال جوان بودند 110 .نفر از زنان روستایي( 22/3درصد) متأهل و  30نفر دیگر برابر با  11/2درصد مجرد بودند.
توزیع فراواني سطح تحصيالت نمونه مورد مطالعه نيز حکایت از آن داشت كه  9درصد از این افراد بيسواد3/6 ،
درصد دارای تحصيالت ابتدایي 91/2 ،درصد راهنمایي 12/1 ،درصد دبيرستان و  11/3درصد از آنان دارای
تحصيالت دانشگا هي بودند كه با توجه به متوسط سطح تحصيالت مردم در منطقه ،در مجموع افرادی با
تحصيالت متوسط به باال به شمار ميرفتند .ميانگين سابقه كسب و كار  1/2سال بوده است كه در این ميان
بيشترین سابقه  90،سال و كمترین سابقه 1 ،سال بوده است .از نظر دریافت وام 61/2 ،درصد از زنان روستایي
اظهار كرده اند كه تا كنون برای كسب و كار خود وام دریافت نکرده اند و  93/2درصد نيز تعداد وام های
دریافتي را یک تا سه بار عنوان كرده اند .ميانگين وام دریافتي  20ميليون ریال بدست آمده است كه در این ميان
بيشترین ميزان وام دریافتي 60 ،ميليون ریال و كمترین ميزان وام دریافتي 200 ،هزار ریال بوده است93/6 .
درصد(بيشترین فراواني) از زنان روستایي بيان داشته اند كه از اعضای خانواده خود جهت توليد صنایع دستي
كمک مي گيرند ،همچنين  12/2درصد از كارگر روزمزدی 16/3 ،درصد از افراد فاميل 21/3 ،درصد از
همسایگان و  1/2درصد از افراد مورد مطالعه هم اظهار كرده اند كه از هر دو منبع اعضای خانواده و همسایگان در
كسب و كار صنایع دستي خود كمک مي گيرند .از نظر نحوه فروش محصوالت توليدی 93/6 ،درصد از زنان
روستایي بيان كرده اند كه محصوالت توليدی خود را خودشان به بازار مي برند 29/3 ،درصد اظهار كرده اند كه
محصوالت توليدی خود را به واسطه ها ميفروشند و تنها  9درصد از افراد مورد مطالعه اظهار كرده اند كه
محصوالت توليدی خود را به تعاوني ميدهند .
جهت دسته بندی سازوكارهای توسعه كسب و كارهای خانگي صنایع دستي از تحليل عاملي استفاده گردید.
به منظور تشخيص مناسب بودن دادهها برای انجام تحليل عاملي از آماره  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد.
براساس نتایج به دست آمده از جدول ،1مقدار  KMOبرابر با  0/092بدست آمده است و چون این مقدار باالتر از
 0/0است نشان ميدهد كه دادهها برای انجام تحليل عاملي مناسب هستند ،همچنين معنادار بودن آزمون بارتلت در
سطح  %1نشان از مناسب بودن دادهها برای انجام تحليل عاملي است.
جدول .1مقدار  KMOو آزمون باتلت دادههای گردآوری شده
Table - KMO value and Bartlett test
Sig

Bartlett
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در این پژوهش جهت تعيين تعداد عوامل از مالک كيسر(مقادیر ویژه باالتر از یک) استفاده شد .جدول ،2عوامل استتخرج
شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي عوامل را نشان ميدهد .بر اساس نتایج به دست آمتده
از جدول ،2عامل اول با مقدار ویژه  0/ 193به تنهایي  10/233درصد از واریانس كل را تبيين نموده است كه بيانگر اهميت
زیاد این عامل ميباشد .عامل های بعدی به ترتيب  11/331 ، 19/101 ،11/030و 10/003در صد از واریانس كل را تشکيل
ميدهند .در مجموع این پنج عامل توانستهاند  60/11درصد از كل واریانس را تبيين نمایند.
جدول .7عوامل استخرج شده با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
Table - The extracted factors, along with Eigenvalues, variance percent and cumulative variance
percent
درصد واریانس تجمعی
Cumulative variance percentage

درصد واریانس مقدار ویژه
Variance percentage

مقدار ویژه
Eigen value

عامل ها
Factors

هر یک از عامل ها با توجه به ماهيت متغيرهایي كه به آن بار شده اند نام گذاری گردیدند .جتدول 9عامتلهتا را بته همتراه
گویههای مربوط و بار عاملي هر یک از گویه ها نشان ميدهد.
جدول .3گویه های مربوط به هر یک از سازوکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی صنایع دستی و بار عاملی
هر یک از گویه ها
Table - variables loaded to each factor and the level of the factor loading extracted from a rotation
matrix
بار عاملی
Factor
Loading

متغیرها
Variables

نام عامل
Factor name

تثبيت قيمت نهاده های مورد نياز برای توليد محصوالت
Fixing the price of required inputs for production
در نظر گرفتن یارانه برای نهادههای مورد نياز صنایع دستي زنان روستایي
Considering subsidies for required inputs of rural women handicrafts

هماهنگي ميان ادارات و نهادهای مرتبط با صنایع دستي و زنان
Coordination among agencies and institutions related to crafts and rural
women
توسعه برنامه های گردشگری با استفاده از رونق صنایع دستي خانگي
Developing tourism programs using the boom of handicrafts
حمایت دولت از زنان كارآفرین
Government support for entrepreneur women
مناسب بودن قوانين و مقررات اخذ وام های بانکي
Being appropriate the laws of banks loan
آسان سازی قوانين و مقررات اقتصادی و اشتغال در زمينه كسب و كارهای خانگي صنایع دستي Facilitate
economic and employment laws and regulations
on handicraft businesses
اعطای تسهيالت بانکي برای صنایع دستي زنان روستایي
Banking facilities for women’s handicraft
سرمایهگذاری دولت در گسترش كسب و كارهای خانگي زنانروستایي
government investment in developing home-based business of rural women
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9 ادامه جدول
تنوع بخشي به محصوالت توليدی متناسب با نياز مصرف كننده
Creating diversity to production appropriate to consumer need
ارتباط با افراد خالق و موفق حوزه كسب و كارهای خانگي صنایع دستي
Relationship with creative persons of handicrafts area
داشتن مهارتهای الزم جهت توليد محصوالت صنایع دستي
Having necessary skills to produce handicraft products
ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه كسب و كارهای خانگي توسط بخش دولتي برای زنان روستایي
Providing consulting services by government in the field of handicraft for rural
women
ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه كسب و كارهای خانگي توسط بخش خصوصي برای زنان روستایي
سازوكارهای آموزشي
– ترویجي
EducationalExtension
Mechanisms

Providing consulting services by private sector in the field of handicraft for
rural women
تروج الگوی خوشهای در زمينه صنایع دستي
Promoting cluster model in the field of handicrafts
مطالعه نشریات و بروشورهای مربوط به كسب و كار خانگي صنایع دستي
Reading magazines and brochures about handicraft business
شركت در كالسهای خالقيت و كارآفریني صنایع دستي
Participating in creativity and entrepreneurship classes of handicraft
استفاده از دانش كارشناسان اقتصادی صنایع دستي
Using the knowledge of economy experts of handicrafts
برگزاری جلسات سخنراني در زمنيه كسب و كار خانگي صنایع دستي برای زنان روستایي
Holding lectures and meetings about home-based businesses for rural women
شركت در دورههای آموزشي كسب و كارهای صنایع دستي برای زنان روستایي
Participating in training courses of handicrafts for rural women
بازدید زنان روستایي از طرحهای موفق كسب و كار
Visiting the successful home business plans by rural women
پخش برنامههای رادیویي و تلویزیوني در مورد الگوهای موفق زنان روستایي توليدكننده صنایع دستي
Broadcasting radio and television programs about successful models for rural
women
ارائه آموزشهای مهارتي در زمينه صنایع دستي خانگي
Providing skill training in the field of handicrafts
استفاده از تکنولوژی جدید در زمينه توليد محصوالت
Using new technologies in production
...  تبليغات و، بازاریابي،فراهم كردن فرصتهای آموزشي جهت یادگيری مهارتهای مالي
Providing educational opportunities to learn financial , marketing and
propaganda skills
، استقالل طلبي،فراهم كردن فرصتهای آموزشي جهت كسب صالحيتهایي همچون روحيه ریسک پذیری

سازوكارهای اقتصادی
Economic
Mechanisms

.... خالقيت و
Providing educational opportunities to gain characteristic in rural women
including venture , independence and creativity
دسترسي به بازارهای خارجي جهت صادرات توليدات صنایع دستي
Access to foreign markets for exporting handicraft productions
خرید تضميني توليدات صنایع دستي
Guaranteed shopping of products
فراهم بودن خدمات بيمهای جهت توليدات صنایع دستي
Providing insurance services for handicraft production
توليد برندهای تجاری مناسب برای محصوالت صنایع دستي
making commercial brands for handicrafts productions
حمایت از صندوقهای قرض الحسنه صنایع دستي زنان روستایي
supporting loan funds of handicrafts for rural women
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ادامه جدول 9
reducing the amount of interest rate of loans given to rural women
همکاری بانکها با سازمانهای متوالي در كسب و كار خانگي
banks cooperation with organizations responsible for handicraft businesses
دسترسي به بازارهای داخلي جهت فروش توليدات صنایع دستي
access to domestic markets for selling handicraft products
فراهم آوردن فرصتهایي برای دسترسي زنان روستایي به امکانات و خدمات همانند مردان
Providing identical opportunities for women as well as men to access facilities
and services
همکاری با همسایگان دارای كسب و كار های خانگي صنایع دستي
Cooperation with neighbors which have home-based businesses
فرهنگ سازی و فراهم كردن زمينههایي جهت مشاركت بيشتر زنان در فعاليتهای اقتصادی
Providing backgrounds for further participation of women in economic
activities
آگاهي از سالیق مصرف كنندگان صنایع دستي و لحاظ نمودن این سالیق در توليد محصوالت
being aware of handicraft consumer taste and considering these tastes during
production

سازوكارهای اجتماعي
فرهنگي
Social- Cultural
Mechanisms

حمایت و تشویق خانوارها از زنان برای ورود به فعاليتهای اقتصادی
Supporting and encouraging women by their family to start economic activities
تشویق زنان روستایي دارای كسب و كار نمونه صنایع دستي
Encouraging rural women that are successful in handicrafts area
ارتباط با تشکلهای مربوط به صنایع دستي
Having relationship with association related to handicrafts
ارتباط با نهادهای دولتي مربوط به صنایع دستي
Having relationship with government agencies relating to handicrafts
عضویت در تشکل های صنفي و صنایع دستي
Membership in trade unions of home-based businesses
معرفي و ترویج صنایع دستي خانگي متناسب با ویژگي های فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی مصرف كنندگان
Introducing and promoting handicraft business according to cultural, social and
economic characteristics of consumers
ارتباط زنان روستایي با موسسات فعال در زمينهی كسب و كارهای خانگي صنایع دستي
Having relationship with active institutions relating to handicrafts
ایجاد بازارهای صنایع دستي خانگي روستایي در مراكز شهر
Providing markets of home-based handicrafts in city centers
ایجاد نمایشگاه محصوالت صنایع دستي زنان روستایي

سازوكارهای زیرساختي
Infrastructure
Mechanisms

Holding fairs of handicraft production
فراهمبودن زیرساختهای الزم جهت توليد صنایع دستي (كارگاههای توليدی و ...
)… Providing necessary infrastructures to produce handicrafts (workshops and
فراهم كردن خدمات بازاررساني ،توليدات صنایع دستي توسط نهادهای مربوطه
Providing marketing services of handicrafts by relevant agencies

نتيجه تحليل عاملي سازوكارهای توسعه صنایع دستي برای زنان روستایي نشان داد كه سازوكارها در پنج محور
زیر خالصه ميشوند:
 -1سازوكارهای سياستي :عامل اول كه به عنوان سازوكار سياستي نام گذاری شده است مهم ترین عامل توسعه
كسب و كارهای خانگي زنان روستایي ميباشد .این عامل متشکل از متغيرهایي همچون تثبيت قيمت نهاده های
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مورد نياز برای توليد محصوالت ،هماهنگي ميان ادارات و نهادهای مرتبط با صنایع دستي و زنان روستایي از جمله
ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری ،سازمان جهاد كشاورزی ،اداره كار ،تعاون و رفاه اجتماعي و ،...
توسعه برنامه های گردشگری با استفاده از رونق صنایع دستي خانگي ،حمایت دولت از زنان كارآفرین ،مناسب
بودن قوانين و مقررات اخذ وام های بانکي ،آسان سازی قوانين و مقررات اقتصادی و اشتغال در زمينه كسب و
كارهای خانگي صنایع دستي ،اعطای تسهيالت بانکي برای صنایع دستي زنان روستایي ،سرمایهگذاری دولت در
گسترش كسب و كارهای خانگي زنانروستایي و تنوع بخشي به محصوالت توليدی متناسب با نياز مصرف كنند
ميباشد كه  10/233درصد از واریانس كل را تبيين نموده است .این یافته ها با نتایج پژوهش های آگهي و
 ،(Motieelangrodi,والتر )

 (Walter,و هيسریچ

همکاران)

 ،(Agahi et al.,مطيعي لنگرودی)

و براش )

 (Hirsch & Brush,همخواني دارد .از آنجا كه زنان روستایي از اندک سرمایه الزم جهت راه

اندازی یک كسب و كار برخودار نبوده و در مقایسه با مردان قدرت چانه زني كمتری جهت دریافت وام و
تسهيالت بانکي و برقراری ارتباط با عامالن فروش نهاده ها دارند بنابراین چنين نتيجه ای منطقي به نظر مي رسد.
در این راستا موارد زیر پيشنهاد مي گردد:
 ب کارگيری سياستهای تشویقي و حمایتي از صنایع كوچک به خصوص توليدات خانگي و بهرهگيری از آخرینپدیدههای فناوری؛
 اتخاذ راهکارها و راهبردهای توسعة صادرات توليدات خانگي؛ سياستهای حمایت در بازاریابي ،بازار شناسي و تبليغات در استان؛ -2عامل دوم كه تحت عنوان سازوكارهای آموزشي-ترویجي نامگذاری شده است متشکل از متغير هایي
همچون ارتباط با افراد خالق و موفق حوزه كسب و كارهای خانگي صنایع دستي ،داشتن مهارتهای الزم جهت
توليد محصوالت صنایع دستي ،ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه كسب و كارهای خانگي توسط بخش دولتي
برای زنان روستایي ،ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه كسب و كارهای خانگي توسط بخش خصوصي برای زنان
روستایي ،تروج الگوی خوشهای در زمينه صنایع دستهای ،مطالعه نشریات و بروشورهای مربوط به كسب و كار
خانگي صنایع دستي ،شركت در كالسهای خالقيت و كارآفریني صنایع دستي ،استفاده از دانش كارشناسان
اقتصادی صنایع دستي ،برگزاری جلسات سخنراني در زمنيه كسب و كار خانگي صنایع دستي برای زنان روستایي
مي باشد كه 11/030درصد از واریانس كل را به خود اختصاص داده است .این یافته همراستا با نتایج پژوهش
های پورآتشي)
همکاران)
)

 ،(Poratashi,آگهي و همکاران)

 ،(Agahi et al.,یعقوبي فراني و

 ،(Yaghobifarani et al.,مطيعي لنگرودی)

 (Motieelangrodi,و هيسریچ و براش

 (Hirsch & Brush,مي باشد .این نتيجه با توجه به نقش قابل مالحظه ای كه آموزش های كارآفریني در

توسعه و پيشرفت كسب و كارها دارند منطقي به نظر مي رسد .در این راستا پيشنهاد مي گردد موارد زیر مد نظر
قرار گيرد:
 تيم تخصصي تدوین و تنظيم دوره های آموزشي – ترویجي متناسب با نياز زنان روستایي شهرستان ایالمتشکيل گردد.
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 سرفصلهای مرتبط با واحدهای عملي و كاربردی مورد توجه بيشتر قرار گيرد. محتوای مطالب در هر سال حداقل یکبار مورد بازنگری و بازبيني قرار گيرد. -9عامل سوم كه سازوكار اقتصادی نامگذاری شده است شامل متغيرهایي همچون فراهم كردن فرصتهای
آموزشي جهت یادگيری مهارتهای مالي ،بازاریابي ،تبليغات و  ،...فراهم كردن فرصتهای آموزشي جهت
كسب صالحيتهایي همچون روحيه ریسک پذیری ،استقالل طلبي ،خالقيت و  ،....دسترسي به بازارهای خارجي
جهت صادرات توليدات صنایع دستي ،خرید تضميني توليدات صنایع دستي ،فراهم بودن خدمات بيمهای جهت
توليدات صنایع دستي ،توليد برندهای تجاری مناسب برای محصوالت صنایع دستي ،حمایت از صندوقهای
قرض الحسنه صنایع دستي زنان روستایي ،كم كردن نرخ وامهای پرداختي به زنان روستایي ،همکاری بانکها با
سازمانهای متوالي در كسب و كار خانگي و  ...ميباشد كه این عامل  19/10درصد از واریانس كل را تبيين
كرده است .این یافته نيز نتایج پژوهش های آگهي و همکاران)
لنگرودی)

 ،(Motieelangrodi,والتر)

 (Walter,و هيسریچ و براش)

 ،(Agahi et al.,مطيعي
 (Hirsch & Brush,را

تأیيد مي نماید .از آنجا كه زنان روستایي در مقایسه با مردان توانایي بسيار كمتری در زمينه بازاریابي و فروش
محصوالت خود دارند بنابراین چنين نتيجه ای كامال بدیهي است .در این راستا پيشنهاد مي گردد زنان روستایي را
با هدف تأمين آتيه آنان در دوران از كارافتادگي ،كهولت و بي سرپرستي بيمه نمود .همچنين راهکارهای مناسب
در زمينه بازاریابي و بازاررساني صنایع دستي توليد شده توسط زنان روستایي از جمله خرید تضميني محصوالت،
داشتن بازارهای ثابت داخلي و خارجي ،برگزاری نمایشگاه های داخلي و خارجب جهت عرضه صنایع دستي
خانگي به كار گرفته شود.
-1عامل چهارم یعني سازوكار اجتماعي-فرهنگي 11/33درصد از كل واریانس را به خود اختصاص داده است كه
فراهم آوردن فرصتهایي برای دسترسي زنان روستایي به امکانات و خدمات همانند مردان ،همکاری با
همسایگان دارای كسب و كار های خانگي صنایع دستي ،فرهنگ سازی و فراهم كردن زمينههایي جهت
مشاركت بيشتر زنان در فعاليتهای اقتصادی ،آگاهي از سالیق مصرف كنندگان مصرف كنندكان صنایع دستي و
لحاظ نمودن این سالیق در هنگام توليد محصوالت ،حمایت و تشویق خانوارها از زنان برای ورود به فعاليتهای
اقتصادی ،تشویق زنان روستایي دارای كسب و كار نمونه صنایع دستي ،ارتباط با تشکلهای مربوط به كسب و
كارهای خانگي صنایع دستي ،ارتباط با نهادهای دولتي مربوط به كسب و كارهای خانگي صنایع دستي ،عضویت
در تشکل های صنفي و كسب و كار های خانگي صنایع دستي ،معرفي ترویج صنایع دستي خانگي متناسب با
ویژگي های فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی مصرف كنندگان و  ...را شامل ميگردد .این نتایج با نتایج پژوهش
های آگهي و همکاران)

 (Agahi et al.,و یعقوبي فراني و همکاران)

(Yaghobifarani et al.,

همخواني دارد .در این راستا پيشنهادهای زیر مطرح مي گردد:
 انتخاب و معرفي زنان روستایي فعال در عرصه صنایع دستي خانگي دادن آگاهي های الزم به شوهران در مورد اشتغال زنان و تأثيرگذاری آنان بر بنيان های اقتصادی و فرهنگيخانواده
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 -2سازوكار زیرساختي كه به عنوان عامل پنجم شناخته شده است  10/00درصد از كل واریانس را تبيين مي كند.
ایجاد بازارهای صنایع دستي خانگي روستایي در مراكز شهر ،ایجاد نمایشگاه محصوالت صنایع دستي زنان
روستایي و فراهم بودن زیرساختهای الزم جهت توليد صنایع دستي كارگاههای توليدی و  ...و فراهم كردن
خدمات بازاررساني توليدات صنایع دستي توسط نهاهای مربوطه از جمله متغيرهایي هستند كه به این عامل بار
شده اند .از آن جا كه بسياری از زنان روستایي به زیرساخت های الزم جهت توليد صنایع دستي خانگي دسترسي
ندارند و با مشکل بازاریابي محصوالت خود مواجه هستند چنين نتيجه ای منطقي به نظر مي رسد .این نتيجه یافته
های پژوهش آگهي و همکاران)
و هيسریچ و براش)

 ،(Agahi et al.,یعقوبي فراني و همکاران)

(Yaghobifarani et al.,

 (Hirsch & Brush,را تأیيد مي كند .در این راستا پيشنهاد مي گردد از طریق برگزاری

نمایشگاه و غرفه های موقت و یا دائمي و انجام كارهای تبليغاتي جهت آشنایي گردشگران با صنایع دستي منطقه
نسبت به بازاریابي محصوالت صنایع دستي اقدام نمود .همچنين راهکارهایي جهت دسترسي آسان تر به بازارهای
خارج از استان و در صورت امکان صادرات صنایع دستي به خارج از كشور اتخاذ گردد .شکل  ،1عوامل
استخراج شده همراه با درصد واریانس هر عامل را نشان مي دهد.
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Figure - Development Mechanisms of Handicraft Home Business for Rural Women in Ilam County
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