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چکیده
قالیبافی در استان فارس حرفهای زنانه و از مشاغل خانگی است که در تأمین معاش خانوادهها تاثیر دارد .در استان فارس
زنان قشقایی چون دیگر ایلات فارس در تولیید دستبافته ها کوشا هستند .پدیده اسکان و مهاجرت تعداد کبیری از
عشایر به مناطق شهری و روستایی ماهیت تولید دستبافته ها با توجه به کاربرد آنها در زندگی ایلی را دستخوش تغییر
نموده است و تعداد اندکی از زنان عشایری امروزه به تولید دستبافته ها می پردازند .این کاهش اشتغال به حرفه بافندگی
پیاند فراموشی بخشی از هویت ایلی و عشایری و بومی را نیز به همراه دارد .لذا در این پژوهش با هدف رویکرد راهبردی
مدیریت بافندگان فرش بر اساس عوامل انسانی (رفاهی ،انگیزشی ،آموزشی ،رضایت و شغلی) در حرفه بافندگی به روش
پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری شامل بافندگان عشایر قشقایی در استان فارس می باشند .نمونه آماری شامل
 760نفر بوده از راه نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و میدانی ،با استفاده از
پرسشنامه و گفتگوی شفاهی با افراد کمسواد و بیسواد انجام شده است .روایی پرسشنامه را متخصصان فن تأیید نموده
و جهت پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ  3/94حاصل شد .آزمونهای تی استیودنت ،تی دوجملهای و فریدمن برای
تحلیل دادهها استفاده گردید .نتایج نشان میدهد که به ترتیب عوامل رفاهی ،انگیزش ،آموزش ،رضایت و شغلی در
مدیریت بافندگان فرش دارای اولویت اند.
واژههای کلیدی :رویکرد راهبردی مدیریت ،بافندگان عشایر قشقایی ،عوامل انسانی

.7کارشناس ارشد فرش ،عضو هییت علمی (مربی) دانشگاه اراک ،دانشکده هنر ،گروه فرش

030

S-rahimpoor@araku.ac.ir

مقدمه
مشارکت اقتصادی زنان در جامعه یکی از ابعاد توسعه محسوب گردید .گزارشهای ارائه شده نشان میدهد که؛ از قابل
توجهترین پدیدههای جهانی ،افزایش سهم زنان در بازار کار و نرخ مشارکت زنان است (گزارش سازمان ملل متحد90: 2373 ،و
وزارت کار ایالت متحده آمریکا .)70:2370،زنان فرشباف شهری ،روستایی و عشایری در اقتصاد خانوادهها نقش محوری دارند.
بافندگی ازجمله مشاغل خانگی با ترکیبی از هنر ،صنعت و تجارت است .به تفکیک مناطق تولید بافنده ها به سه دسته بافندگان
روستایی ،عشایری و شهری تقسیم می شوند که هر کدام از دستبافته های این مناطق معرف ویژگی های فرهنگی خود هستند.
در استان فارس بافندگی فرش رفه ا ی زنانه است و بافندگان شهری نقش کمرنگ تری نسبت به بافندگان روستایی و عشایری
دارند .از میان ایلات و عشایر فارس بافندگان قشقایی با انتخاب رنگهای شاد و دستبافتههایی متنوع جایگاه خاصی دارند.
هرچند اشتغال زنان بافنده علاوه بر ایجاد استقلال مالی فرصتی برای تولید یک محصول هنری و کاربردی است که ارزش
بومی و فرهنگی ایرانی را در خود نهفته دارد اما نگرش کلی حاکم؛ بافندگان فرش را در زمره قشر محروم جامعه قرار میدهد.
و از سوی دیگر بافندگان عشایری به دلیل یکجانشینی و عدم نیاز به بافته های کاربردی زندگی عشایری غالب تولیدات زنان
بافنده به صورت کف وش می باشد و به دلیل نارضایتی از تامین مالی از این فرصت شغلی ،تمایل این نیروی کار در دسترس به
مشاغل غیر از فرشبافی است .با توجه به تعریف شدن مقوله دانش مدیریتی در زمینههای متعدد استفاده از دانش راهبردی
مدیریتی در توسعه فرشبا فی و نیز مدیریت وشعیت شغلی این هنرمندان بدیهی است .هر ند مولفههای بسیاری در این زمینه
قابل بررسی است اما این پژوهش به طور مشخص به عوامل انسانی اکم بر وضعیت کاری بافندگان پرداخته است .نتیجه این مهم
در بازبینی و برنامهریزی مجدد جهت بهبود موقعیت هنر– صنعت فرش دستباف را کارا ست.
پرسشهای این پژوهش عبارتند از اینکه؛ آیا مجموعه عوامل انسانی ( شغلی ،رضایت ،انگیزش و آموزش و رفاهی) در
بررسی وضعیت موجود دارای وضع مطلوبی هست یا نهو اولویت تاثیرگذاری عوامل مربوطه در توسعه فرشبافی کدام است و
این پژوهش بافندگان عشایر قشقایی ساکن در منطقه کازرون ،دشت ارژن ،سپیدان ،فیروزآباد و شهرستان شیراز را در نظر
داشته است که مجموعه ای از طایفه های قشقایی را شامل می شوند و به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی طوایف که در لوای
ایل قشقایی شکل گرفته اند و نیز پدیده اسکان و حذف کوچ که تبعات و مزایا یکسانی را داشته است از نام کلی ایل قشقایی
استفاده شده است.
ضرورت توجه به بافندگان عشایر قشقایی فرش دستباف در استان فارس ،متاثر از اهمیت میزان تولیدات و تجارت فرش
فارس به عنوان یکی از مهمترین نیروهای رونق اقتصادی است و پیامد از بین رفتن این فرصت شغلی ،پرداختن به مشاغل کاذب
034

و به فراموشی بسیاری از انواع بافتهها از دیگر عواقب این امر است .سازماندهی این فرصت شغلی درآمدزا زنان و حفو ارزشها و
اصالتهای هنر بومی فرشبافی با نگرش علمی در حوزه مدیریت راهبردی قاتبل بررسی است.
این پژوهش با هدف رویکرد راهبردی مدیریت بافندگان فرش بر اساس عوامل انسانی (مطالعه موردی بافندگان عشایر
قشقایی فارس) برای نخستین بار انجام شده است .رویکرد راهبردی به منظور دستیابی به الگوی مناسب توانمندی زنان و بالا
رفتن توان تصمیمگیری مدیران در حوزه کلان هنر– صنعت فرش امری مهم است که در بهبود شرایط کاری بافندگان و دستیابی
به وضعیت مطلوب فرش دستباف تاثیرگذار است .اهداف اختصاصی دیگر عبارتند از بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی ،بررسی
تاثیر عامل شغلی ،رفاهی ،انگیزشی ،آموزش و رضایت و مقایسه تاثیر این عوامل در مدیریت بافندگان می باشد..
مبانی نظری
چه در جوامع اولیه تا جامعه های پیشرفته ،زن هنگاهی دارای موقعیت ممتازی است که در تولید نقش عمدهای داشته
باشد .در ایران با کشف قدیمیترین آثار تمدن متعلق به هزاره پنجم ق.م و زمانی که بشر در غارها اقامت داشته است ،فعالیت
زنان در کنار مردان مشهود است .تلاش مردان برای شکار و باقی ماندن زنان در خانه زمینهای برای بروز خلاقیتهای زنان و آغاز
رشتن و بافتن گردید .در سیر تاریخی فرشبافی ایران زنان پیوسته بانیان اصلی بافت فرش اند .در میان عشایر قشقایی استان
فارس مادر خانه علاوه بر تربیت فرزندان و همکاری با مرد خانه به فعالیت فرشبافی نیز میپردازند .انجام این فعالیت علاوه بر بعد
هنری آن از منظر تامین معیشت خانوارها حائز اهمیت است .
طی یافته های محقق پیرامون وضعیت موجود دریافت شد که بافندگانی که اینک در مناطق شهری استان فارس به کار
بافندگی مشغول اند غالبا مهاجرین روستایی و عشایری هستند که بر حسب علاقه و نیاز ،به این حرفه میپردازند .تنوع ایلات
عشایر لر ،قشقایی و خمسه و پیشزمینه فرهنگی– هنری کهن فرشبافی فارس و ذوق زنان بافنده ،بافتههایی متنوع را به وجود
آورده است .قالی،گلیم ،رند و بافتههای ترکیبی بر حسب سبک بافت بیشترین بافتههای زنان قشقایی است که به صورت
ذهنیبافی ،با استفاده از دارهای افقی و ابزارهای سنتی به فرشبافی میپردازند .گرهزنی با دست بوده و به ندرت از قلاب استفاده
میشود ،اندازه بافتهها کوچکتر از  0متر و بافتههای بزرگ اندازه بر اساس سفارش تولیدکنندگان بافته میشوند.
با بررسی تئوریهای مدیریتی عامل حفو و نگهداشت نیروی انسانی یکی از شاخصهای منابع انسانی است" .در طراحی
نظام نگهداری منابع انسانی هم سویی تدابیر و راهبردهای نظام نگهداری با اهداف و راهبردهای سازمان مدنظر است
"(میرسپاسی .)031:7067،عامل انسانی با متغیرهای شغلی ،آموزشی ،رفاهی ،انگیزشی و رضایت در این پژوهش مورد بررسی
قرار گرفته است .
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عامل شغلی :از آنجا که "کار ،عنصر مهم و البته سازندهی جوامع و سازمانها است برای اینکه کار با از خود بیگانگی
همراه نباشد ،باید از نظر فنی ،فیزیولوژیک و روانشناسی مساعد باشد" (رونق .)42:7063،تناسب شغل با شاغل ،استراتژی موثر
در مدیریت منابع انسانی است .در تعریف بافنده گفته شده است که بافنده "کسی است که شغل او بافتن پارچه یا قالی یا حصیر
و گلیم و سایر انواع فرش یا پارچه و غیره باشد" (دانشگر .)67:7090 ،قالیبافی از یک سو ابزار و مواد اولیه بافت است و از سوی
دیگر نیروی انسانی که با کمک ابزار کار این مواد اولیه را به کار میبرد .بافندگان یا روستایی و عشایری هستند و یا شهری که
چه شهری و روستایی در اساس ،کارشان با هم یکی است" (آذرپاد و حشمتی رضوی .)7062 :243،ساعات کار بافندگان بسته
به نوع مدیریت تولید که خویشفرمایی یا غیرمتمرکز باشد متفاوت است .
عامل انگیزش :عملکرد شغلی به توانایی ،محیط و همینین انگیزش مرتبط است(محمدزاده و مهروژان.)723:7091 ،
انگیزش یک فرایند زنجیرهای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع میشود ،سپس خواست را به دنبال
میآورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی میشود که محصول آن ،رفتار نیل به هدف است .توالی این فرایند ممکن است
منجر به ارضای نیاز شود .بنابراین انگیزهها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار میشود در حالی که انگیزش
یک خواست کلی را منعکس مینماید( سیدجوادین .)7060:410 ،از میان تئوریهای انگیزش در این پژوهش ،با توجه به تئوری
هرزبرگ شش معیار عوامل انگیزشی ،موفقیت ،شناخت ،نفس کار ،مسئولیتپذیری ،پیشرفت و امکانپذیربودن رشد و ارتقا در
شغل مدنظر است (عموزاده مهدیرجی.)7067:27 ،
عامل آموزش :آموزشهای تخصصی فرصتی برای بالا رفتن دانش فنی و مهارت در انجام شایسته هر شغل و حرفهای
است .ورزیده بودن نیروی کار از عوامل افزایش کارایی و کارآمدی رشد صنعت است .بالا رفتن سط آموزش و یادگیری کارکنان،
علاوه بر افزایش مهارتهای شغلی افزایش اعتبار شغل و امنیت شغلی را به همراه دارد .تعیین نیازهای آموزشی ،تعیین اهداف
آموزشی ،انتخاب روش آموزش ،برنامهریزی برای دورههای آموزش ،کنترل ،نظارت و ارزیابی دوره آموزشی از مراحل فرآیند
آموزش ست (سعادت .)794-761 :7061،در نگاه کلان به اهمیت فرش دستباف آموزش دانشگاهی این رشته مطرح شد .روش
آموزش فرشبافی به طور تجربی و با آموزش از مادر به دختر بوده که علاوه بر تربیت نیروی کار ماهر یا نیمه ماهر فرشباف ،میزان
هزینه آموزش اندک است .روش بهینه آموزش در کارایی و بهرهوری نیروی انسانی بافنده ،گسترش ارتباطات و دستیابی به
اهداف کلان هنر– صنعت فرش موثر است .
رفاه و امنیت خاطر :امکانات رفاهی میتواند دو مزیت اساسی را برای کارکنان به همراه داشته باشد :مزایای جسمی و
مزایای روانی – احساسی .ابطحی بخشی از امور رفاهی کارکنان را به طور کلی شامل :ایجاد تعاونیهای مسکن و تهیه مسکن
ارزان قیمت برای کارکنان ،ایجاد بیمه و خدمات درمانی ،ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف ،پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی،
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ایجاد صندوقهای قرضالحسنه و حسابهای پسانداز ،در نظر گرفتن مرخصیهای استحقاقی و استعلاجی ،ایمنی مراکز مشاوره
و راهنمایی کارکنان ،ایجاد اماکن رفاهی و ایجاد درمانگاه در محل کار حمی داند (ابطحی .)7072:219 ،امور رفاهی بافندگان
شامل بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی بافندگان و وام بافندگی است.
رضایت :خشنودی شغلی تابعی است مستقیم از درجهای که محیط با ساختار نیازی فرد همخوانی دارد .تئوری هرزبرگ
دو دسته عوامل را در رضایت تاثیرگذار میداند ،عوامل انگیزشی که منجر به رضایت شغلی میشوند که پیش از این اشاره شد و
عواملی بهداشتی که عدم رضایت شغلی را در پی دارند .شش معیار عوامل بهداشتی شامل؛ سیستمهای سازمانی ،سرپرستی و
نحوه تعامل با سرپرستان ،شرایط کاری ،نحوه تعامل و ارتباط با همکاران ،زندگی شخصی ،امنیت شغلی و حقوق و دستمزد
مدنظر است (عموزاده مهدیرجی.)7067:27،

مروری بر تحقیقات انجام شده
لطیفی و همکاران ( )7072مشکلات زنان قالیباف روستایی همدان را در  0عامل دسته بندی نموده است .مشکلات اقتصادی و
مالی به عنوان مهمترین مشکل و سپس عوامل بهداشتی ،آموزشی ،اجتماعی– فرهنگی ،فردی و حمایتی به ترتیب شناسایی
شدند .علوی و جنتی فرد ( )7066در بررسی فرسودگی شغلی ناشی از دلایل محیطی به همراه سلامت (جسمی ،روانی و
اجتماعی) میان بافندگان فرش دستباف در نایین و مقایسه با گروه کنترل نتیجه میگیرد که سلامت روانی با فرسودگی شغلی
ارتباط معناداری دارد و فرسودگی شغلی در بافندگان گروه کنترل کمتر دیده شده است.
نیازی و چیتسازیان ( )7060در مقاله خود تغییر ارزشها و نگرشهای اقتصادی و اشتغال و گرایش زنان به کار بیرون از خانه
را از عوامل رکود قالیبافی میدانند .حاجیانی و پاکشرست ( )7060در بررسی نیازهای بهداشتی قالیبافان نشان میدهد که
آگاهی قالیبافان در مورد شرایط کار نامطلوب بوده و کارگاههای قالیبافی فاقد استانداردهای بهداشتی اند .میرالماسی ()7060
شش عامل را در بهبود وضعیت شغلی زنان قالیباف روستایی شهرستان اراک مدنظر داشته و عامل قانونی با بیشترین واریانس
و پس از آن عوامل فیزیکی و محیط کار ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزش را در شرایط شغلی زنان تاثیرگذار میداند.
رضایی ( )7061در بررسی رضایتمندی بافندگان فرش دستباف تصور از شغل را تاثیرگذارترین متغیر از نظر اهمیت در بین
بافندگان دانسته و مهمترین مشکلات قالیبافان را تهیه مواد اولیه ،نقشه و دار ،کمبود سرمایه برای شروع کار و عدم دسترسی به
تسهیلات و وام بانکی ذکر مینماید .
مظهری و همکاران ( )7062با شناسایی ویژگیهای اقتصادی و معیشتی فرشبافان در نیشابور و کاشمر و ارتباط با متراژ فرش
تولید شده ،تاثیر درآمد پایین بافندگان فرش را در کاهش متراژ تولید موثر میداند .مهدوی ( )7063در پژهشی به منظور توسعه
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و احیاء صنایع دستی (قالیبافی) مشکلات قالیبافان را شامل محل نامناسب کارگاههای قالیبافی و نامناسب بودن ابزار کار بافندگی
میداند .شفیعیان ( )7091دستمزد پایین ،بازار نامناسب فرش دستباف ،افزایش قیمت مواد اولیه ،جایگاه اجتماعی پایین
قالیبافان ،شرایط فیزیکی کارگاهها و فشار خانواده را از مهم ترین عوامل ترک حرفه قالیبافی معرفی مینماید .آن برمن ()2330
دلایل اصلی زنان روستایی برای ادامه فعالیت بافندگی یا ترک آن را در ترکیه متأثر از زمان بافت ،حمایت های اقتصادی بافندگان،
موقعیت جغرافیایی روستا و سنت دیرین قالیبافی عنوان کرده است .با توجه به مطالعات پیشین در ارتباط با قالیبافان این
پژوهش به بررسی تاثیر عامل انسانی در توسعه بافندگان فرش دستباف میپردازد.
فرضیه های تحقیق
فرضیه های پژوهش نیز به شرح زیر است:
فرضیه اول :عامل شغلی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است .
فرضیه دوم :عامل رفاهی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
فرضیه سوم :عامل رضایت در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
فرضیه چهارم :عامل انگیزش در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
فرضیه پنجم :عامل آموزشی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
فرضیه ششم :عوامل انسانی در در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از اولویت های متفاوتی برخوردارند.

ابزار و روش پژوهش
این تحقیق به شیوه پیمایشی با بررسی تاثیرگذاری عوامل انسانی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری در استان فارس
صورت گرفته است .از مطالعات کتابخانهای برای دستیابی به بیان مسأله ،ضرورت تحقیق و دستیابی متغیرهای مرتبط با پژوهش
استفاده گردید .در روش پیمایشی با انتخاب و مطالعه نمونههای منتخب از جامعه ،فراوانی ،تاثیر عامل انسانی با پنج مولفه در
توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری بررسی و اولویت عوامل معرفی شدند .جامعه آمار این پژوهش زنان قالیباف عشایری هستند
که  760نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند  .داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و روایی پرسشنامه با
بهرهگیری از دیدگاه پژوهشگران و صاحب نظران فرش بررسی و با اصلاحات لازم مورد تایید قرار گرفت .پایایی ابزار پژوهش با
توزیع  71پرسشنامه و نیز مصاحبه و نظرخواهی در میان جامعه آماری تکمیل گردید .اعتبار پایایی دادهها با ضریب آلفای
کرونباخ  3/97به دست آمد که رقم قابل قبولی است .در نهایت با توجه به تحلیل و توصیف داده ها ،از آمار توصیفی در تحلیل
متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل متعدد انسانی و از آمار استنباطی به کمک آزمونهای شامل تی استیودنت ،آزمون
ناپارامتریک دوجمله ای و فریدمن برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
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یافته های پژوهش
تحلیلهای آماری این پژوهش شامل دو دسته تحلیل توصیفی و استنباطی است.
الف) یافتههای توصیفی جمعیتشناختی :شامل تحصیلات ،سن ،وضعیت تاهل است .همه جامعه مورد مطالعه زنان
بودند .افراد متأهل با  711نفر (%60/0درصد) و کمترین میزان فراوانی مربوط به افراد مجرد با  07نفر ( %70/9درصد) است .از
تعداد  760پاسخگو مطابق شکل ( 729 ،)0نفر ( 0/00درصد) بافنده فرش  23نفر( 6/73درصد) تولید کننده و  07نفر
(3/27درصد) کارشناس فرش بودند .فراوانی آزمودنیهای تحصیلات پاسخگویان مطابق شکل شماره ( )4نشان میدهد که
بیشترین میزان فراوانی ،به افراد دارای مدرک زیردیپلم و کمترین میزان فراوانی به افراد دارای مدرک ارشد و بالاتر است .لزوم
توجه به آموزشهای کوتاه مدت برای نیروهای ماهر و ایجاد جذابیت برای نیروهای تحصیلکرده ضروری به نظر می رسد .فراوانی
آزمودنیها براساس سن پاسخگویان مطابق شکل (شماره  )1نشان میدهد که بیشترین میزان فراوانی مربوط به گروه سنی (-13
47سال) است و کمترین میزان فراوانی مربوط به گروه سنی (زیر  23سال) است .این توزیع فراوانی نشان دهنده آن است که
نیروی بافنده فرش جوان نیستند.
ب) بررسی فرضیات
در استفاده از تکنیکهای آماری ابتدا توزیع نرمال یا غیرنرمال داده های اولیه باید مشخص شود که از آزمون کالموگروف
اسمیرونف ) (K-Sاستفاده گردید .اگر مقدار سط معناداری بزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرضیه  H3که نشان دهنده نرمال بودن
است تایید و از آزمون پارامتریک و درصورتی که مقدار سط معناداری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضیه  H7که نشان از عدم
نرمال بودن است تایید شده و از آزمون ناپارامتریک استفاده می شود.
جدول شماره ( :)7نتیجه آزمون نرمال بودن عوامل انسانی

تایید فرضیه

نتیجه گیری

عامل

سط معناداری مقدار خطا

شغلی

3/391

3/31

H3

نرمال است

رفاهی

3/303

3/31

H3

نرمال است

رضایت

3/731

3/31

H3

نرمال است

انگیزش

3/371

3/31

H3

نرمال است

آموزشی 3/342

3/31

H7

نرمال نیست
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با توجه به نتایج جدول ( )7مقدار سط معناداری  4مؤلفه بیشتر از مقدار خطا  3/31است پس این متغیرها دارای توزیع
نرمال اند و در بررسی این فرضیه ها از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شده که در جدول ( )2مشاهده می شود.
جدول ( )2نتایج آزمون Tیا  zبرای عوامل انسانی

انحراف

متغیرها تعداد میانگین

معیار

خطای

نمره

معیار

حد

میانگین

متوسط

سط
Tیا z

معنی
داری

فاصله اطمینان
%71
حد

حد بالا

پایین

شغلی

760

0/70

3/076

3/317

0/33

3/333 76/77

3/609

7/307

رفاهی

760

4/46

3/176

3/306

0/33

3/333 07/73

7/477

7/107

رضایت

760

4/37

3/970

3/312

0/33

3/333 23/99

3/769

7/771

انگیزش 760

4/09

3/104

3/307

0/33

3/333 01/31

7/279

7/417

فرضیه اول :عامل شغلی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
در پاسخ به این فرضیه با توجه به نتایج جدول ( )2مقدار سط معنی داری  3/333از مقدار 3/31کوچکتر شده و فرض
صفر مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل شغلی مساوی  0باشد تایید نشد .تفاوت میانگین در ستون فاصله اطمینان شامل
عدد صفر نیست که خود مؤید رد فرضیه  H3است .میانگین جامعه برابر ( )0/70که بیشتر از  0میباشد نشاندهنده آن است که
این عامل در وضعیت متوسط قرار دارد و چون دو حد بالا و پائین مببت است پس به سمت مطلوب در حرکت است .
فرضیه دوم :عوامل رفاهی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
در بررسی این فرضیه از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد .میانگین عوامل رفاهی با انحراف معیار  3/176و
خطای معیار میانگین  3/306برابر با  4/46است و فرضیه  H3که نشان از نرمالیته بودن این متغیر میباشد تایید شده است .در
جدول شماره ( )2مقدار سط معنی داری معادل  3/333کوچکتر از  3/31است و فرض صفر مبنی بر میانگین وزنی نمرات
مساوی  0تایید نشد ،تفاوت میانگین فاصله اطمینان  %71شامل عدد صفر نمی¬باشد که این عامل خود مؤید رد فرضیه H3
است .مببت بودن حد بالا و پایین این فاصله بیانگر این است که میانگین نمرات عوامل رفاهی بیشتر از عدد  0بوده ،با توجه به
میانگین جامعه که برابر با ( )4/46می¬باشد در وضعیت عالی قرار دارند ،چون هر دو حد بالا و پائین مببت است در نتیجه این
عامل به سمت مطلوب در حرکت است.
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فرضیه سوم :عوامل رضایت بعد انسانی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
در بررسی این فرضیه از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد زیرا میانگین یک جامعه عوامل رضایت با انحراف
معیار  3/970و خطای معیار میانگین  3/312برابر با  4/37است و فرضیه  H3که نشان از نرمالیته بودن این متغیر می باشد
تایید شده است .با توجه به جدول ( )2مقدار سط معنی داری معادل  3/333یعنی از مقدار 3/31کوچکتر است و فرض صفر
مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل رضایت مساوی  0باشد تایید نگردیده است و در ستون مربوط به فاصله اطمینان %71
تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمیباشد این عامل خود مؤید رد فرضیه  H3میباشد .مببت بودن دو حد بالا و پایین این فاصله
بیانگر است که میانگین نمرات عوامل رضایت بیشتر از عدد  0است و با توجه به میانگین این بعد جامعه که برابر با ( )4/37است
در وضعیت عالی قرار دارند و چون هر دو حد بالا و پائین مببت است در نتیجه به سمت مطلوب در حرکت و پیشرفت میباشد.
فرضیه چهارم :عوامل انگیزش بعد انسانی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.
در بررسی این فرضیه از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد زیرا در آزمون میانگین یک جامعه عوامل انگیزش
با انحراف معیار  3/104و خطای معیار میانگین  3/307برابر با  4/09است و فرضیه  H3که نشان از نرمالیته بودن این متغیر
می باشد تایید شده است .با توجه به جدول ( )2مقدار سط معنی داری معادل  3/333و کوچکتر از a3=/31است لذا فرض
صفر مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل انگیزش مساوی  0میباشد تایید نشد .در ستون فاصله اطمینان  ،%71تفاوت
میانگین دو عدد صفر نیست لذا این عامل خود مؤید رد فرضیه  H3میباشد .مببت بودن دو حد بالا و پایین بیانگر این است که
میانگین نمرات عوامل انگیزش بیشتر از عدد  0بوده و با توجه به میانگین جامعه که برابر ( )4/09میباشد در وضعیت عالی قرار
دارند و چون هر دو حد بالا و پائین مببت است می-توان گفت که به سمت مطلوب در حرکت است.
فرضیه پنجم :عامل آموزش در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از اثر مطلوبی برخوردار است.
مولفه آموزشی دارای سط معناداری کمتر از  3/31می باشد و نرمال نیست .برای بررسی وضعیت عوامل آموزشی از آزمون
آماری ناپارامتری دو جمله ای استفاده گردیده است.
جدول ( :)0آزمون دوجمله ای عوامل آموزشی بعد انسانی

Sig
3/333

Test
Prop
3/13

Observed
Prop
3/47
3/17
7/33

N

Category

72
74
760

732
732

077

Previous
Experience
Group 9
Group 0
Total

با توجه به جدول ( )0به دلیل اینکه بیشتر افراد مورد نظر در این تحقیق در گروه دوم قرار گرفته اند ،میزان آموزشی بعد
انسانی زیاد میباشد و از آنجا که مقدار سط معنی داری کمتر از  3/31بوده فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار میگیرد.
فرضیه ششم :عوامل انسانی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از اولویتهای متفاوتی برخوردارند.
از آزمون فریدمن درخصوص اولویتبندی ابعاد انسانی استفاده شد و نتیجه این آزمون با مقدار Chi -Square = 74/971
و در سط  %71اطمینان یعنی در سط خطای  %1دارای سط معناداری  3/333نشاندهنده آن است که به لحاظ آماری
معنادار است و فرضیه  H7مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول ( :)4ابعاد انسانی برحسب اولویت

مؤلفه ها

میانگین رتبه ها

رتبه

رفاهی

0/10

7

انگیزش

0/02

2

آموزشی

0/76

0

رضایت

2/07

4

شغلی

2/21

1

بر اساس جدول شماره ( )4نتیجه میانگین رتبهها نشان میدهد که مولفه رفاهی با ضریب  0/10در اولویت اول دارای
بیشترین تأثیر و مولفه شغلی با ضریب  2/21در اولویت پنجم و دارای کمترین تأثیر بر بعد حفو بافندگان است.
نتیجه گیری
این پژوهش با بررسی مولفههای انسانی(شغلی ،آموزشی ،رفاهی ،انگیزش و رضایت) به بخشی از مهمترین مشکلات زنان
قالیباف توجه داشته است تا بتواند در استمرار فرصت شغلی زنان موثر واقع شود .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که عوامل
انسانی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار هستند.
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جدول شماره ( )1نتایج فرضیه ها

تایید یا رد

فرضیات
فرضیه اول :عامل شغلی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.

تایید

فرضیه دوم :عامل رفاهی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.

تایید

فرضیه سوم :عامل رضایت در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.

تایید

فرضیه چهارم :عامل انگیزش در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.

تایید

فرضیه پنجم :عامل آموزشی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از تاثیر مطلوبی برخوردار است.

تایید

فرضیه ششم :عوامل انسانی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری از اولویت های متفاوتی برخوردارند.

تایید

همه فرضیههای این پژوهش تایید شده است و از نظر اهمیت عوامل ،نتایج حاصل از آزمون فریدمن به ترتیب شامل ابعاد
رفاهی ،انگیزشی ،آموزش ،رضایت و شغلی در توسعه حرفه بافندگی زنان عشایری اثرگذارند .یافتههای این تحقیق با نتایج
پژوهشهای میرالماسی در بعد آموزش ،رضایی در بعد رضایت و با نتایج پژوهشهای علوی و جنتی فرد ،حاجیانی و پاکشرست،
مهدوی ،لطیفی و آن برمن ،مظهری و همکاران مطابقت دارد .
در جهت مدیریت راهبردی نیروی انسانی بافنده فرش دستباف با توجه به قابلیت های موجود موارد زیر پیشنهاد میشود:
 ارائه آموزش های لازم به بافندگان ماهر و کم سواد در جهت آشنایی با نحوه تولیدات تهیه دار و ابزار مناسب به گونه ای که از سختی کار بافندگی کاسته شود. بازاریابی مناسب جهت کالاهای تولید شده و تاکید بر دانش بازاریابی در مطابقت سلیقه خریداران با تولیدات به گونهایکه بافتهها به راحتی به فروش رسیده و نقدینگی بافندگان افزایش یابد.
 بهبود ارائه خدمات رفاهی به بافندگان تبلیغات مناسب برای دقت به ارزشهای فرش دستباف و حمایت از بافندگان در جهت جذب نیروهای جوانپیشنهادات در زمینه پژوهش نیز شامل:
بررسی عوامل فیزیکی و بهبود ابزارهای بافت در توسعه حرفه بافندگیبررسی تاثیر مولفههای اجتماعی در روند فعالیت بافندگان070
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