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 چکيده

 شيراز ن روستايي شهرستانبر کاهش تمايل زنا مؤثربا هدف شناسايي عوامل حاضر پژوهش 
که به  ري شامل زنان بافنده روستايي بودجامعه آما. ي صورت گرفتباف قالیدر اشتغال به 

 ،تر هاي دقيق دستيابي به داده برایدست آمد و  هنفر ب ۳۸ نمونه ميانگين ،کوکران رابطةکمک 
. ان فرش انتخاب شدندصورت تصادفي با مراجعه به اتحاديه بافندگ هنفر بافنده ب هشتادتعداد 

مصاحبه  در قالبسواد  سواد و کم يي بافندگان بيگو پاسخ بود که باابزار تحقيق پرسشنامه 
نتايج . دشو به روش تحليل عاملي بررسي  آوري هاي اوليه جمع نظرسنجي دادهتکميل و با 

 بر) داشتيبه و محيطي زيست قانوني، اجتماعي، فني، فرهنگي، اقتصادي،( عوامل داد کهنشان 
درصد از واريانس  ۳۹/۵۹اين عوامل  تأثير دارد و يباف قالی به روستايي زنان تمايل کاهش
  .ندکن ي را تبيين ميباف قالیبر کاهش تمايل زنان روستايي به  مؤثرعوامل 

  ).شهرستان( ي روستايي، شيرازباف قالی زنان بافنده، ي،باف قالیکاهش تمايل به  :ها واژهکليد
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  مقدمه

 در قالب در منازل بافندگان  ساده  تجهيزات از  استفاده و  نه اندكيهز  با يباف قالیسنت 
در هنر   ييزا  اشتغال. و درآمدزا از گذشته تاکنون رواج داشته است يهنر  ک حرفهي

 نيز را  ديگري  جانبي  مشاغل و ها فعاليت  ي،باف قالی بر  عالوه ،صنعت فرش دستباف
 تر مهم و خدمات و شغل رشته، سی ،يکارشناس قيدق يبرآوردها اساس رب". رديگ يبرمدر
 جانبي  مشاغل  جمله از). ۲۱" (دارد وجود فرش با ارتباط در يهنر صنعت و هنر ،همه از
و  ، زن  گره ، كش چله ، طراح رنگرز، ، فروش  رنگ ، نختاب ، ريس  نخ كار  به  توان مي 

 تاب، نخ س،ير پشم دامدار، کشاورز، ،يسنت فرش کي ديتول با. كرد  اشاره صادركننده
نيز  او خانواده و بافنده و صادرکننده فروش، فرش رفوگر، کن، پرداخت رنگرز، طراح،

ن بخش يتر ن و مهميتر کنند، اما سخت يم ارتزاق راه نيا از و شوند مشغول به کار می
منابع  مثابه ها به بافنده ،گرير ديبه تعب. رديگ يد فرش توسط بافندگان صورت ميتولند ايفر

   .ندرو شمار می به  يد قاليند توليان درونداد فريتر ، مهميانسان
 و باشد يقال بافت به قادر که يکارگر" عبارت است از يقال ةبافند ،فيتعر بنا به

 مواد و ابزار ،سو کي از ،يباف قالی. دهد انجام يجنب کار اي حرفه صورت  به را بافت
 را هياول مواد نيا ،کار ابزار کمک با که يانسان يروين ،گريد يسو از و است بافت هياول
 و يشهر چه که يشهر اي و هستند يريعشا و ييروستا اي بافندگان. برد يم کار به

   ).۳" (است يکي هم با کارشان اساس، در ،ييروستا
 نده،دکنيتول تعداد فارس از نظر استان سهم ،رانيا فرش يمل مرکز طبق گزارش

 ۷۳/۸ آن ميان، که از بوده کشور کل درصد ۱۵/۱۵ فرش با مرتبط مشاغل ريسا و بافنده
ه بافندگان فرش دستباف يبه نقل از اتحاد ).۱۲(دهند  يم ليتشک بافندگان را درصد

بافنده  يروين دوسوم ،يعني ؛راز وجود دارنديبافنده در شهرستان ش هزار ۳۲راز، يش
 ، چهارده هزار نفر بافندگانن تعداديستان است و از ان شهريهماستان متعلق به 

 يريبافندگان عشا بقيه،راز و يدر شهرستان ش) بافنده زنان تيجمع ک درصدي( ييروستا
  .)۶(باف هستند  يو شهر
زنان در مناطق . است زنانه صرفاً يتيفعال يباف قالی   حرفه ،فارس همه مناطق استان در
 يکشاورز يها تيبا مرد خانه در فعال يمنزل و همکار رپس از فراغت از کا ،ييروستا
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 يد قاليتول. دهند يم اختصاص فرش بافت خود را به يکاريب يها ساعت ،يو دامپرور

و با  يقه شخصيبافنده بر اساس سلکه است  ييفرما شيا به صورت خويدر روستا 
د يو تول يريپذ رشا به صورت سفاي، پردازد يم يد قاليبه تول ،هيدن مواد اولکرفراهم 

ار بافندگان قرار يدر اخت يدکنندگان قاليه و نقشه را توليمتمرکز است که مواد اول مهين

دستمزد  آن،پردازند و در قبال  يم يسفارش ةد بافتيدهند و زنان در منازل خود به تول يم
د يتر از روش تول رونقراز پريشهرستان ش ين روش در روستاهايا کنند؛ يافت ميدر
  . است ييفرما شيخو

رغم توانايي و مهارت بافندگان روستايي شهرستان شيراز،  که علي مسئله اين است
 فزايندهدر مناطق روستايي اين شهرستان روند نزولي  يباف قالی زان مشارکت در فعاليتمي

 استان فرش توليدات ،۱۳۹۱ سال در شيراز، فرش بازرگاني اداره آمار به توجه با. دارد

 در. بود دستباف فرش توليدات ۱۷/۰ و فارس استان غيرنفتي صادرات دسب ۱۶/۰
 درو  دالر ۳۵۴۶۷۵۰۲ارزش به تن ۱۰۰۷۰ ، ميزان صادرات استان۱۳۹۱ سال ماهه هشت
ة مقايس، که بود دالر ۶۴۲۸۴۱۸ ارزش به تن ۳۷۹ آن ميزان ،۱۳۹۲ سال مشابه ماهه هشت

 ،بازار رونق بر ثيرگذاريأت با ،منفي رشد اين. دهد مي نشان را ۸۱/۰ منفي رشد هاآمار اين
 سال اول ماهه پنج آمار در. داشت همراه به نيز را فرش توليدات و بافندگان فعاليت کاهش
شناسي عوامل  در آسيب ،از سوي ديگر). ۶(درصدي مشهود است  پنجکاهش نيز  ۱۳۹۳

د بافندگان معضل اصلي فرش دستباف کمبود و کاهش تعدا ،فرش دستباف اين شهرستان
اين  ةآينده و دشبافندگان روستايي از سوي توليدکنندگان فرش دستباف معرفي  ويژه به

هاي  يکي از دغدغه ،نيروي انساني بافنده روزافزونبا توجه به کاهش  ،صنعت - هنر

  .شده استيزي فضاي کار در وضعيت موجود تلقي  ر موجود براي برنامه
د يند تولياجاد مشکل در فريعالوه بر ا ،تيفعال ينا به انجام انباف قالیل يعدم تما

 ،يباف قالیاختالل در تداوم فرهنگ  نيز و يفرش دستباف و کند شدن چرخه اقتصاد

. دارد يکننده و کاهش توسعه روستا را در پ مصرف يرويش نيمانند افزا ييامدهايپ
 و شهرها به يانيروستا مهاجرت ساز نهيو کاهش فرصت اشتغال زم يافتگين توسعه

   .وده استآن ب ياقتصاد و ياجتماع امنيتي، محيطي، زيست منفي پيامدهاي
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 اقتصاد از بخشي در قالب يباف قالی ين موضوع متأثر از رونقدضرورت پرداختن ب
کالن و مطابقت   گذاري سرمايه به نياز خانگي، عدم و کوچک وکارهاي کسب بر مبتني

 به توجه کنار در ،دار خانه ست که بانويوستافرهنگي ر با ساختار يباف قالیفرهنگ 
فراغت در  زمان از بهينه استفاده و هنري نياز به پاسخ در ،فرزندان تربيت خانواده و
 و انساني توسعه و خانواده حال رفاه اين تالش در. پردازد مي حرفه يندب منزل خود

بازنگري  ريزي و امهبرن شناسي، توجه به آسيب ،رو از اين. نيز تأثيرگذار است روستا
 کمبود نامناسب روستا و کار بازار صنعت فرش دستباف در پاسخ به -مديريت هنر

وري از نيروي ماهر به عنوان توليدي  شغلي با تأکيد بر منابع بومي و بهره هاي فرصت
 مختلف هاي جنبه روستاهاي شهرستان شيراز از. استهنري، فرهنگي و اقتصادي الزم 

منابع اوليه توليد فرش  دسترسي به برای ي مناسبيها ظرفيت ، ازمحيطي اقليمي و
بافي اين  هاي موجود در توسعه هنر بومي لزوم توجه به روند فرش توانو  برخوردارند

  .دکن منطقه را طلب مي
 اقتصادي بحثم يك صرفاً روستايي زنان اشتغال در کل، و يباف قالیهايي مانند  فعاليت

نيز  سياسي و فرهنگي اجتماعي، هاي لفهؤم بر اقتصادي يطشرا بهبود ، بلکهنيست
 رواني و روحي سالمت ،در نهايت و زندگي از مندي رضايت و کيفيت با و بوده تأثيرگذار

  .مطالعات متعدد صورت گرفته استدر اين زمينه،  ،رو ناز اي است؛ ارتباط در جامعه
نشان  باف قالی يينان روستاز يتوانمند يابيارز ،متعدد يها پژوهش بر پاية نتايج

 قدرت خانواده و اقتصادي قدرت ،باف قالیزنان  هاي ش توانمندييبا افزا دهد که يم
 سطح شيافزا مستلزم ، که خودابدي يش ميافزا خانواده و جامعه سطح در آنها اجتماعي

 صرفه نبود و اعتبارات تيمحدود). ۱(است  بافندگان تحصيالت و اي حرفه آموزش
 عيصنا نهيزم در ييروستا زنان اشتغال تيمحدود ليدال از خرد سطح در ديتول ياقتصاد

 کار به زنان شيگرا و اشتغال ،ياقتصاد يها نگرش و ها ارزش رييتغ. )۱۵(است  يدست

 رعايت عدم با فرش توليد افت انيم. )۱۴(است  يباف قالی رکود عوامل از خانه از رونيب
 اوليه مواد از استفاده کار، از يناش يجسم کالتمش كارگاه، و كار بهداشتي اصول

). ۱۰(دار وجود دارد  يتكراري رابطه معن يها نقشه و اجتماعي رفاه وضعيت نامرغوب،

 يبهداشت ياستانداردها نبودکار،  طيشرا مورد در انباف قالی يآگاه نامطلوب بودن
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از ديگر ان باف لیقا يعموم و يفرد نامناسب بهداشت طيشرا و يباف قالی يها کارگاه

 پايين درآمد و فرش بازار ركود بيماري، و جسمي ناتواني ).۷( عوامل مؤثر است
 نقشه اوليه، مواد تهيه .)۹(است  مؤثر فرش داتيتول تيفيک در بافندگان نظر از يباف قالی

از  يبانک وام و التيتسه به دسترسي عدم و كار شروع يبرا سرمايه كمبود ،قالی دار و

 محصوالت مناسب بازار نبود. )۱۶(شده است  ذکر انباف قالی مشكالت نيتر مهم
 زنان اشتغال تيوضع يبررس است و در  يدست عيصنا شاغل زنان ياصل مشکل يديتول

 در زنان يخوداشتغال اي اشتغال وام التيتسه کاهش ،يدست عيصنا در مازندران استان

 کيارگونوم يابيارز بر پاية نتايج. )۱۷(است  مؤثر زنان تيفعال بر مردان با سهيمقا
 کار طيشرا به ديبا که ست،باال حرفه نيا يشغل ميزان مخاطراتفرش،  بافندگان
 و کوچک يديتول يبه واحدها فرش نييپا سطح متراژ ديتول ).۴(شود  توجه بافندگان

 بافندگان سبب نامطلوب طيشرا و بوده مربوط فرش بافندگان نييپا درآمد و ،يخانگ
 ترك در مؤثر عوامل. )۱۱(شده است  عنوان مهاجرت و يکاريب فقر، مانند يرضعوا

 قيمت افزايش دستباف، فرش نامناسب بازار پايين، دستمزد از اند عبارت يباف قالی حرفه

 فيزيكي زنان، شرايط کار يگذار ارزش عدم ان،باف قالی پايين اجتماعي گاهيجا اوليه، مواد
 محل و مكان به نامناسب بودن بافندگان پذيري آسيب. )۱۸( خانواده فشار و ها كارگاه
 با دستباف فرش سخت رقابت. )۸(مرتبط است  نخ نوع و مداوم، بافت قالي، دار نصب

 به دستباف فرش ديخر نييپا تقاضاي و خام مواد به دسترسي عدم ماشيني، فرش توليد
 يباف قالی عاليتف به که است يکسان روي پيش از جمله تهديدهاي يگران دليل
 مشکالت حاکی از کرمان فرش بافندگان يشغل خطر يبررسنتايج  .)۱۳( پردازند می

 آگاهي عدم. )۲۲(است  يبافندگان قال کار محل بودن استانداردرياز غ يناش يپزشک
 اصلي داليل .)۲۰(است  ليدخ فرش صنعت موجود مشكالت شدن بدتر در بافندگان

 اقتصادي يها تيحما ثر ازأمت بافندگي فعاليت ترک اي دامها براي هيروستايي ترک زنان

بهبود  سرانجام، .)۲( است يباف قالی نيريد سنت و روستا جغرافيايي موقعيت بافندگان،
هند   يفرشباف به بافندگان در رونق صنعت الزم يها آموزش بافندگان و يکار طيشرا
  ).۵( است مؤثر
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زنان  يباف فرش به ليبر کاهش تما مؤثروامل ع ،نيشيمطالعات پ يها افتهيبر اساس 
، يطيمح ستي، زيو قانون ياسي، سي، اقتصادي، اجتماعيعوامل فرهنگ شامل ييروستا

 يها ها و ارزش ر نگرشييتغاند از  عبارت يعوامل فرهنگاز جمله : است يو بهداشت يفن
ن يريت د، سن)١٤(رون از خانه يش زنان به کار بي، گرا)١٤( يو اجتماع ياقتصاد
 از جمله ؛)٥ ،١(آموزش  و ،)٧( ط کاريان از شراباف قالی ي، عدم آگاه)٢( يباف قالی

بازار نامناسب فرش ، )١١، ٩، ١٨(ن ييدستمزد و درآمد پا اند از عبارت يعوامل اقتصاد
با فرش  ينيد فرش ماشي، رقابت تول)١٦(ه شروع کار يکمبود سرما ،)١٨، ١٧، ٩(

 و ،)٢(بافندگان  يت اقتصادي، عدم حما)١٣(د فرش ين خرييپا ي، تقاضا)١٣(دستباف 
ت رفاه يوضع اند از عبارت يعوامل اجتماع از جمله ؛)١٥( ينبود صرفه اقتصاد

کوچک و  يديتول ي، واحدها)١٨(ان باف قالی ين اجتماعييگاه پاي، جا)١٠( ياجتماع
 نيز يطيمح ستيز عواملاز جمله  ؛)١٨(کار زنان  يگذار عدم ارزشو ، )١١( يخانگ

عدم  اند از عبارتعوامل بهداشتي از جمله  است؛) ١٠، ٨(استفاده از مواد اوليه نامرغوب 
،  ١٠(، عوارض نامطلوب جسمي ناشي از کار )١٠(رعايت اصول بهداشتي کار و کارگاه 

عوامل فني  ؛ و از جمله)٥، ٢٢، ٨، ١٨(شرايط نامطلوب محيط کار  و ،)١١، ٤، ٩
هاي تکراري  نقشه اند از عبارت يباف قالی حرفه به روستايي زنان تمايل کاهش رب تأثيرگذار

 ، عدم دسترسي به مواد اوليه، نقشه و دار)٧(استاندارد کارگاه و ابزار بافت  نبود، )١٨، ١٠(
  .است) ١٧، ١٥(عوامل قانوني محدوديت اعتبارات  سرانجام، از جمله و ؛)١٦،١٣( قالی

 بافنده زنان ليتما کاهش در مؤثر عوامل ييشناسا حاضر پژوهش يهدف کل
پژوهش  ياهداف اختصاص. است يباف قالی به فعاليت رازيش شهرستان ييروستا
  ييروستا بافنده زنان ليتما کاهش در مؤثر عوامل بندي اولويت« :اند از عبارت

 زنان لياتم کاهش در مؤثر عوامل عاملي تحليل«و  »يباف قالی به فعاليتراز يشهرستان ش
  . »يباف قالی به فعاليت رازيش شهرستان ييروستا بافنده

  روش تحقيق

 بوده و يهمبستگ -يفيتوص ،و از نظر روش يکاربرد ،ق حاضر از نظر هدفيتحق

مهارت  يمورد مطالعه زنان دارا يجامعه آمار. است شده انجام يشيمايپ صورت به
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ه فرش يکه بر اساس گزارش اتحاد ندبودراز يشهرستان ش ييدر مناطق روستا يباف فرش

، يو شهر يري، عشاييبافنده روستا هزار ۳۲از مجموع  ،رازيدستباف شهرستان ش

 حجم نييتع يبرا. هستند يباف قالیمهارت  يدارا ييبافندگان روستا از نفر رده هزاراچه

 دهاستفا کوکران رابطة از يآمار جامعه تعداد حدود بودن معلوم به توجه با زين نمونه

 اي( ۲۹/۰ اريمع انحراف ،يمقدمات ييتا  ده يريگ نمونه اساس بر همچنين،. است شده

 ،درصد شش يخطا و ۰۵/۰ صيتشخ سطح در ،نيبنابرا .آمد دست به) ۰۸۶/۰ انسيوار

  :شد محاسبه ريز صورت به قيتحق نمونه حجم

 

 :شرح زير است آن، به در موجود يپارامترهاکه 

 قيتحق در ؛شده نان در نظر گرفتهير نرمال واحد متناظر با سطح اطميمتغمقدار : 

متناظر با  Z ،صورت نيدر ا. نظر گرفته شده است در درصد ۹۵نان يسطح اطم حاضر،

  .است ۹۶/۱ درصد ۹۵

D  :؛ در شود مشخص ميپيشين  ميزان اشتباه مجازي که مقدار آن بر اساس تحقيقات
  .در نظر گرفته شده است ۰۶/۰با  برابر dمقدار حاضر، تحقيق 

N  :استنفر چهارده هزار  که ،تعداد اعضاي جامعه آماري.  
n  :تعداد نمونه آماري.  

ن يانگيکه از م(ار شاخص کل ي، انحراف معحاضر قيتحق در انس نمونه؛يوار:  

  .است ۰۸۶/۰عدد  ) دست آمده بود ها به شاخص يتمام

با  حاضر، پژوهش اما در است؛نفر  ۳۸ رابطة باالر اساس حجم نمونه ب ،بنابراين
 هشتادحجم نمونه آماري  ،سواد سواد و بي آوري پرسشنامه و مصاحبه با افراد کم جمع
  .گيري تصادفي است روش نمونه. دشنفر 
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 يا پرسشنامه ،نيشيمطالعات پ يرهايبر اساس متغ ،هياول يها داده يگردآور برای

کرت يف ليبر اساس ط ميزان تأثير که بودهمورد  ۲۴ يصلا يها هيگو. ه شديته

ده يسنج) ۵ =اديز يليو خ ،۴ =ادي، ز۳ =ري، بدون تأث۲= ، کم۱= کم يليخ( يقسمت پنج

 سابقه تأهل، تيوضع الت،يتحص سن، شامل انيگو پاسخ يشخص اطالعات .شده است

 را پانزده تننامه پرسش ييروا .است يدائم اي يفصل تيفعال نوع و تيمالک نحوه ،يشغل

بيست ع يبا توز ،پرسشنامه ييايدر سنجش پا. دکردند ييد و کارشناسان فرش تأياز اسات

دست آمده که قابل قبول  به ۷۶/۰ برابر با کرونباخ يآزمون، آلفا شيصورت پ پرسشنامه به

 و SPSS افزار نرم از ،ها داده پردازش برای. شده استد ييپرسشنامه تأ ييايو پا بوده

   .است شده استفاده يعامل ليتحل

 کردن خالصه ياصل هدف ،است رهيچندمتغ يآمار روش که يعامل ليدر تحل

 و پردازد يم رهايمتغ از ياديز تعداد يدرون يهمبستگ يبررس به روش نيا. ستها داده

  ). ۸( کند يم نييتب و يبند دسته يمحدود يکل يها عامل قالب در را آنها ،تينها در

  حثب و نتايج

  هاي توصيفي افتهي

 سن يفراوان نيشتريو ب يازدهار يسال با انحراف مع پنجاه يين سن بافندگان روستايانگيم

 گو متأهل و ده پاسخدرصد بانوان  نود. است )درصد ۵/۳۵( سال ۴۱-۵۰ گو پاسخ افراد

 و )درصد ۶/۴۰( پلمير ديز التيتحص از گو پاسخ افراد نيشتريب .درصد مجردند

وه يش .ندبرخوردار) يک درصد( باالتر و ارشد يکارشناس التيتحص از راداف نيکمتر

 ۳/۶۶ است و يباف رمتمرکز و سفارشيغ يکارفرماي  صورت مالکيت به درصد ۲/۵۰ ديتول

ن يدر ب يباف قالیت ين سابقه فعاليانگيم. پردازند يم يباف قالیبه  يصورت فصل درصد به

 شهرستان ييروستا انباف قالیتحليل نظرات  ظورمن به. سال است ۳۹ ييبافندگان روستا

 عوامل بندي اولويت ۱ جدول. شدند بندي اولويت ها ن، گويهيميانگ به توجه با رازيش

  .دهد يميانگين را نشان م حسب بر يباف قالی حرفه به ييروستا زنان ليتما کاهش
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   يباف قالی حرفه به روستايي زنان تمايل کاهش عوامل بندي اولويت - ۱ جدول

  اولويت     انحراف معيار     ميانگين  بافي عوامل کاهش تمايل زنان به فرش

  پايين درآمد و دستمزد

  اقتصادي صرفه نبود

  اعتبارات محدوديت

  کار از ناشي جسمي نامطلوب عوارض

  و کارگاه کار بهداشتي اصول رعايت عدم

  دستباف فرش با ماشيني فرش توليد رقابت

  رشف خريد پايين تقاضاي

  کار محيط نامطلوب شرايط

  بافت ابزار و کارگاه استاندارد نبود

  نامرغوب اوليه مواد

  بافان قالی اجتماعي پايين جايگاه

  دار و نقشه اوليه، مواد به دسترسي عدم

  اجتماعي و اقتصادي هاي ارزش و ها نگرش تغيير

  بافندگان اقتصادي حمايت عدم

  خانه از بيرون کار به زنان گرايش

  تکراري هاي نقشه

  زنان کار گذاري ارزش عدم

  اجتماعي رفاه وضعيت

  خانگي و کوچک توليدي واحدهاي

  کار شروع سرمايه کمبود

  فرش نامناسب بازار

  آموزش عدم

  بافان از شرايط کار عدم آگاهي قالی

  فرشبافي ديرين سنت

۱۵/۴           ۸۹۳/۰                 ۱  

۰۹/۴          ۹۰۱/۰                  ۲  

۰۶/۴           ۸۷۷/۰                 ۳  

۰۰/۴           ۸۶۶/۰                  ۴  

۹۶/۳           ۷۹۵/۰                 ۵  

۷۲/۳           ۰۰۳/۱                 ۶  

۶۷/۳            ۸۰۸/۰                 ۷  

۵۳/۳            ۹۱۰/۰                 ۸  

۵۰/۳             ۸۷۵/۰                ۹  

۴۶/۳           ۹۱۲/۰                  ۱۰  

۴۴/۳           ۹۴۰/۰                  ۱۱  

۳۹/۳           ۸۸۱/۰                  ۱۲  

۳۷/۳           ۹۹۷/۰                  ۱۳  

۳۲/۳           ۸۷۱/۰                  ۱۴  

۳۰/۳           ۸۴۰/۰                  ۱۵  

۲۵/۳           ۷۷۶/۰                  ۱۶  

۲۳/۳           ۸۱۰/۰                  ۱۷  

۱۸/۳           ۷۹۱/۰                  ۱۸  

۱۵/۳           ۸۲۹/۰                  ۱۹  

۱۱/۳           ۹۰۵/۰                  ۲۰  

۰۹/۳           ۷۴۲/۰                  ۲۱  

۰۸/۳           ۶۷۹/۰                  ۲۲  

۰۰/۳           ۸۳۰/۰                  ۲۳  

۸۸/۲           ۷۲۲/۰                  ۲۴  

  پژوهش هاي يافته :مأخذ
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 تمايل کاهش پيرامون روستايي بافندگان نظرات در بررسي، ۱ جدول اساس بر

ترين مشکلي  مهم )۱۵/۴( ميانگين بيشترين با پايين درآمد و دستمزد فرشبافي، به ايشان

مشاغل سخت محسوب  ازي باف قالی. رو هستند هاست که جامعه مورد بررسي با آن روب

ل از اين حرفه دليلي بر صدرآمد حا ،بر بودن بافت يک قالي وجه به زمانشود و با ت مي

دومين مشکلي است که  )۰۹/۴با ميانگين (نبود صرفه اقتصادي . بافي است کاهش فرش

زنان روستايي در کنار مشاغلي چون کشاورزي و . اند دهن اشاره کربدا باف قالیزنان 

زمان کمتري را به  رو، پردازند و از اين می به فرشبافي خود در اوقات فراغت ،دامپروري

با  آن با توجه به مقايسة ،بافي صرفه اقتصادي قالیاما  ؛دهند ي اختصاص ميباف قالی

سومين . ده استعوامل کاهش فرشبافي قلمداد ش راز ديگ ،کشاورزي و دامپروري

  وام. است )۰۶/۴با ميانگين (مشکل مورد نظر بافندگان قالي محدوديت اعتبارات 

ي انتظارات بافندگان در گو پاسخي اندک و گراني بهاي مواد اوليه مرغوب باف قالی

 محدوديت اقتصادي، صرفه نبود پايين، درآمد و دستمزد. نيستتوسعه اين حرفه 

 در که بوده متغيرهايي ترين مهم از کار از ناشي جسمي نامطلوب عوارض و اعتبارات

                                                                                                                             .است داشته زياد خيلي تا زياد تأثير يباف قالیه تمايل زنان روستايي ب کاهش

  ميانگين کمترين ي باباف قالی ديرين سنت ،دست آمده بر پاية نتايج به

ي در اوقات فراغت زنان باف قالیاز آنجا که  .در آخرين اولويت قرار دارد )۸۸/۲(

 .مادران زنان و دختران امروز بوده است مورد توجه ،در گذشته ،شود روستايي انجام مي

اما تمايل به بر اساس سنت به دختران منتقل شده، انتقال اين هنر و مهارت  ،هر چند

  . ستاي باف قالیحصيالت دانشگاهي و مهاجرت از داليل کاهش سنت تر، ت مشاغل ساده

  هاي تحليلي يافته

 زنان تمايل کاهش بر مؤثر بندي عوامل دسته به منظور: و بارتلت KMOبررسي آزمون 

  .استفاده شد عاملي تحليل روش از ،شيراز شهرستان در بافي فرش حرفه به روستايي

دهد و بيانگر آن است که وضعيت تحليل  نشان مي را ۴/۷۶۳مقدار  KMO آزمون نتايج



   ۱۲۵  �۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام      ... روستايی تمايل زنان ثر بر کاهشؤعوامل م

  

دار بوده  معنیدرصد  در سطح يك آماره بارتلت نيز. ها در حد خوب است عاملي داده

 تفکيک عوامل بيانگر درستي بارتلت آزمون داري ؛ معنیاست مناسب یرقم كه )۰۰۰/۰(

 بودن مناسب از اطمينان از پس .عامل است هر در قرارگرفته متغيرهاي متناسب بودن و

 هاي عامل به در دستيابي ريماكساو چرخش از عاملي، تحليل انجام ، برایها داده

  .است شده استفاده دار معني

  تجمعي واريانس درصد و واريانس درصد ويژه، مقدار با همراه یاستخراج عوامل - ۲ جدول

 واريانس درصد تجمعي فراواني واريانس درصد ويژه مقدار عوامل

 ۰۰۱/۱۱ ۰۰۱/۱۱  ۹۰۱/۳  ياقتصاد

 ۶۰۴/۲۱  ۶۰۳/۱۰  ۷۲۱/۳  بهداشتي

 ۰۱۶/۳۱  ۴۱۲/۹  ۵۰۰/۳  فني

 ۳۹۳/۳۹  ۳۷۷/۸  ۱۲۹/۳  اجتماعي

 ۴۹۳/۴۶  ۱۰۰/۷  ۸۳۰/۲  فرهنگي

 ۰۹۶/۵۳  ۶۰۳/۶  ۵۰۱/۲  قانوني

 ۳۹۵/۵۹  ۲۹۹/۶  ۰۱۷/۲  محيطي زيست

  پژوهش هاي يافته :مأخذ

شتر از يب ۹۰۱/۳ژه يبا مقدار و يرها در مورد عوامل اقتصاديانس کل متغيزان واريم

، ۷۲۱/۳ژه يو مقدار با »يبهداشت«عامل دوم  ؛)درصد ۰۰۱/۱۱( است ر عوامليسا

درصد، عامل چهارم  ۴۱۲/۹، ۳/ ۵۰۰ژه يو مقدار با »يفن«درصد، عامل سوم  ۶۰۳/۱۰

ژه يبا مقدار و» يفرهنگ«درصد، عامل پنجم  ۳۷۷/۸، ۱۲۹/۳ژه يبا مقدار و» ياجتماع«

و  ،درصد ۶۰۳/۶، ۵۰۱/۲ژه يبا مقدار و» يقانون«درصد، عامل ششم  ۱۰۰/۷ ،۸۳۰/۲

  .درصد بوده است ۲۹۹/۶ ،۰۱۷/۲ژه يبا مقدار و» يطيمح ستيز«عامل هفتم 

 بار با متغيرهايي گرفتن قرار مبناي بر چرخش پس از رهايمتغ يعامل يبارها ريمقاد

عوامل  يهمبستگ بيضرا ياملع يبارها. آمده است ٣ جدول در ٥/٠تر از  بزرگ عاملي

  . دهد يم عوامل را نشان يرهايست و متغرهايو متغ
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  يافته  چرخش عوامل ماتريس یمتغيرها از استخراجي هاي عامل بارگيري -٣جدول 

  عاملي بار                                                 متغيرها                                  عامل        

  ٦٨٣/٠                                   پايين                      درآمد و دستمزد         عامل اقتصادي -١

  ٥٩٢/٠                         کار                             شروع سرمايه کمبود                              

  ٥١٩/٠              دستباف                  فرش با ماشيني فرش توليد رقابت                              

     ٦٣١/٠              بافندگان                                اقتصادي حمايت عدم                              

  ٥٨٠/٠                    اقتصادي                                       صرفه نبود                              

  ٧١٢/٠        اجتماعي                و اقتصادي هاي ارزش و ها نگرش تغيير       فرهنگي عوامل -٢

  ٦٩٤/٠         کار                                 شرايط از انباف قالی آگاهي عدم                             

  ٦٠٢/٠           آموزش                                                       عدم                              

  ٦٢٨/٠اجتماعي                                                     رفاه وضعيت اجتماعي        عوامل -٣

  ٦٤٨/٠                                ان          باف قالی اجتماعي پايين جايگاه                               

  ٦٠٢/٠                                    خانگي و کوچک توليدي واحدهاي                               

  ٥١١/٠زنان                                                کار ارزشگذاري عدم                               

  ٥١٠/٠                                      نامرغوب اوليه مواد از استفاده     ست محيطيزي عوامل -٤

  ٥١٥/٠و کارگاه                          کار بهداشتي اصول رعايت عدم             بهداشتي عوامل -٥

  ٦٨٣/٠                    کار              از ناشي جسمي نامطلوب عوارض                               

  ٥٩٢/٠تکراري                                                       هاي نقشه                   فني عوامل -٦

  ٥١٨/٠              بافت                          ابزار و کارگاه استاندارد نبود                               

  ٥٦١/٠                دار                  و نقشه اوليه، مواد به دسترسي عدم                               

  ٥٤٥/٠                                                     اعتبارات محدوديت               قانوني عوامل -٧

  پژوهش هاي يافته :مأخذ

 ،نييپا درآمد و دستمزد يرهايمتغ لبدر قا يعامل اقتصاد ،٣بر اساس جدول 
 تيحما دستباف، عدم فرش با ينيماش فرش ديتول کار، رقابت شروع هيسرما کمبود
 در باف قالی يين مشکالت زنان روستايتر مهم ياقتصاد صرفه بافندگان و نبود ياقتصاد
عوامل در  ترتيب، اين بههمچنين،  .دکن ين مييرا تب يباف قالیبه  تمايل آنها کاهش زمينة
 املع: رگذارنديراز تأثيشهرستان ش ييزنان روستا بافي قالیبر کاهش های بعدی  رتبه

 يآگاه عدم ،ياجتماع و ياقتصاد يها ارزش و ها نگرش رييتغ يرهايبا متغ يفرهنگ
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 رفاه تيوضع يرهايبا متغ ياجتماع املآموزش؛ ع کار و عدم طيشرا از انباف قالی
و عدم  يد کوچک و خانگيتول يان، واحدهاباف قالی يجتماعا نييپا گاهيجا ،ياجتماع
نامرغوب؛  هياول مواد از ر استفادهيبا متغ يطيمح ستيز کار زنان؛ عامل يگذار ارزش

 عوارض کارگاه و و کار يبهداشت اصول تيعدم رعا يرهايبا متغ يبهداشت املع
 استاندارد نبود، يرارتک يها نقشه يرهايبا متغ يفن املع کار؛ از يناش يجسم نامطلوب

ر يبا متغ يقانون املو ع دار؛ و نقشه ه،ياول مواد به يدسترس بافت، عدم ابزار و کارگاه
                                                  .اعتبارات تيمحدود

  گيري و پيشنهادها نتيجه

 در جامعه تيعجم از يمينمثابه  به زنان نقش و است يچندوجه ينديفرا يافتگي توسعه
 نيا استعداد و روين از يربردا بهره و ها ييتوانا به توجه. است يضرور و مهم دهيپد نيا

در  يباف قالی. است ياتيح يامر توسعه و يزندگ يها لفهمؤ یارتقا به يابيدست در قشر
بوده که  يو هنر ياقتصاد يتيراز فعاليشهرستان ش يين در مناطق روستايريد يسنت قالب

زنان و  ياقتصاد يتوانمند که همراه با است، فعاليتی زنان رواج و رونق داشتهتوسط 
 ييدر توسعه کشور و مناطق روستا يد ارزآور و مليتول صورت ها به خانواده ييدرآمدزا

ن يدر ا يقال يديتول يرويراز قطب مهم نيشهرستان ش باف قالیزنان . نقش دارد
ن يا در يباف قالیبه  ييل زنان روستايتما کاهش يشوند که در پ يشهرستان محسوب م

 به ييروستا زنان ليتما کاهش بر مؤثر عوامل يبررس مناطق، پژوهش حاضر به
 نيانگيمحاضر،  پژوهش يها افتهي اساس بر .راز پرداخته استيش شهرستان در يباف قالی
 در و شوند ينم محسوب جوان يروين که است سال پنجاه ييروستا بافنده زنان سن

پديد  ياجتماع راتييتغ با ،جوان و ماهر يروهاين تيترب و يده سامان عدم صورت
 ليتما کاهش آن، روستاييان و در پی مهاجرت دةيپدتشديد  و ييروستا مناطق در آمده
از  درصد ٦/٤٠ حدود. است زوال معرض در هنر نيا ،يباف قالی انجام به باف قالی زنان

 در آموزش سطح به توجه که ،بوده پلميد ريز التيتحص يداراافراد جامعة مورد مطالعه 
 ديتول روند به توجه با. است تياهم حائز ای نکته انباف قالی دانش یارتقا يراستا
 در زنان مشغله ليدل به ييروستا مناطق در حرفه نيا بودن يفصل و يقال ييفرما شيخو
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 يبردار بهره ياستار در ،يکشاورز محصوالت برداشت و کاشت فصول در انمرد کنار
 يها توان تکيه بر با يباف فرش يها کارگاه يانداز راه ،موجود يانسان يروين از نهيبه

 در يا نهيزم يباف قالی شغل به يبخش تيو صالح حرفه نيا توسعه در ييروستا مناطق
  .  دشو يم محسوب روستا نيز توسعة و حرفه نيا توسعه

 يباف به فرش ييل زنان روستايبر کاهش تما ؤثرمعوامل  ،يل عامليج تحلينتابر پاية 
و  ي، قانوني، بهداشتي، فني، اجتماعي، اقتصاديدسته عوامل فرهنگ قالب هفتدر 

 عواملان ياز م دهد که يق نشان ميتحق يها افتهي. ده استشخالصه  يطيمح ستيز
 از انباف قالی يآگاه عدم ،ياجتماع و ياقتصاد يها ارزش و ها نگرش رييتغ ،يفرهنگ
 نيا سهيمقا. ندمؤثر يباف قالی به ييروستا زنان ليتما عدم بر آموزش کار، و عدم طيشرا
و  ياني، حاج)١( يستانيو دهقان ن يياي، عل)٥(و همکاران  مطالعات داس با جينتا

   .مطابقت دارد) ١٥(ان يساز تيو چ يازيو ن ،)٧(سرشت  پاک
 رقابت کار، به شروع سرمايه کمبود ين،پاي درآمد و دستمزد ،از ميان عوامل اقتصادي

بافندگان و نبود صرفه  اقتصادي حمايت دستباف، عدم فرش با ماشيني فرش توليد
 اين نتايج با مطالعات شفيعيان. ندمؤثر يباف قالیبر عدم تمايل زنان روستايي به  اقتصادي

 رضايي ،)١٨( رستمي ،)١٢( همکاران و مظهري ،)١٠( و سلطانيان ماچياني کريمي ،)١٩(
  .مطابقت دارد) ١٦( همکاران و پاپزن و ،)٢( برمن آن ،)١٤( اپدهي و نگي ،)١٧(

 ياجتماع نييپا گاهي، جاياجتماع رفاه تيز وضعين ياجتماع عوامل ميان از
 عدم بر زنان کار يگذار ارزش عدمو  ،يخانگ و کوچک يديتول يان، واحدهاباف قالی
 انيعيشف ،)١١( يمحمد مطالعات با جينتا نيا. ندمؤثر يباف فرش به ييروستا زنان ليتما
 هياول مواد از استفاده همچنين، .دارد مطابقت) ١٢( همکاران و يمظهرو  ،)١٩(

 يباف قالی به ييروستا زنان ليتما عدم بر يطيمح ستيز عامل در قالب يکنامرغوب 
  . دارد مطابقت )٩( يهاشم و )١١( يمحمد مطالعات با جهينت نيا .است مؤثر

 و عوارض کارگاه و کار يبهداشت اصول تيرعا عدمنيز  يبهداشت ان عواملياز م
 نيا. ندمؤثر يباف قالی به ييروستا زنان ليتما عدم بر کار از يناش يجسم نامطلوب

 ،)١٩( انيعيشف ،)١٠( انيسلطان و يانيماچ يميکر ،)١١( يمطالعات محمد با جينتا
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 و داس ،)٢٣( همکاران و زحمتکش ،)٤( همکاران و نهيچوب ،)١٢( همکاران و يمظهر
  . دارد مطابقت) ١٩( يهاشم و ،)٥( همکاران
 عدمو بافت،  ابزار و کارگاه استاندارد نبود ،يتکرار يها نقشه ،يفن عوامل انياز م
 نيا. ندمؤثر يباف قالی به ييروستا زنان ليتما عدم بر دار و نقشه ه،ياول مواد به يدسترس

 ييرضا ،)٧( سرشت پاک و يانيحاج ،)١٩( يهاشم ،)١١( يمحمد مطالعاتج با ينتا
 يقانون عامل سرانجام، نتايج مربوط به تأثير .دارد مطابقت) ١٤( ياپده و ينگو  ،)١٧(

 مطالعاتنتايج  با زينبافی  بر کاهش تمايل زنان روستايی به قالی اعتبارات تيمحدود
  .دارد ابقتمط) ١٨( يرستم و) ١٦(همکاران  و پاپزن

  : شود ارائه میشرح زير  بهپيشنهادهاي کاربردي ه نتايج پژوهش حاضر، برخی با توجه ب
الزم در انجام کسب و  يبستر فرهنگ سازی فراهم راستایالزم در  يها ارائة آموزش -

  از بافندگان؛يو اطالعات مورد ن يش سواد کاريو افزا يخانگ يکارها

زان کار با توجه به يدستمزد بافندگان در تطابق با مو  يساختار درآمد سازیندم نظام -
  ؛يکار بافندگ يسخت

 مرکز با نظارت کارشناسان بهداشت؛ صورت مت د بهيتول يها ت کارگاهيرير مدييتغ -

شده در حفظ  فيتعر يبا توجه به استانداردها يباف قالی يتوسعه دانش ابزارها -
 و  سالمت بافندگان؛

بافي از مواردي است که در  گذاري به حرفه فرش رزشبرای اسازي اجتماعي  نهزمي -
نظر  به ي ضروريباف قالیبافي و تمايل بافندگان براي انجام فعاليت  توسعه فرش
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