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 یبافندگان فرش بر اساس عوامل انسان تیریمد یراهبرد کردیرو
 )مطالعه موردی بافندگان عشایر قشقایی فارس(

 شهدخت رحیم پور7

 چکیده 

ارس در استان ف دارد. ریها تاثمعاش خانواده نیاست که در تأم یزنانه و از مشاغل خانگ یادر استان فارس حرفه یبافیقال

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 

افندگی ب اشتغال به حرفه عشایری امروزه به تولید دستبافته ها می پردازند. این کاهشنموده است و تعداد اندکی از زنان 

 یردراهب کردیرواین پژوهش  با هدف  در پیاند فراموشی بخشی از هویت ایلی و عشایری و بومی را نیز به همراه دارد. لذا

ه روش ب در حرفه بافندگی( یو شغل تیضار ،یآموزش ،یزشیانگ ،ی)رفاهی بافندگان فرش بر اساس عوامل انسان تیریمد

 گان عشایر قشقایی در استان فارس می باشند. نمونه آماری شاملبافندمل شا یجامعه آمار ه است.انجام شد یشیمایپ

اده از با استف ی،دانیم و ایکتابخانهبه روش آوری اطلاعات انتخاب شدند. جمع یتصادف یریگاز راه نمونه بوده نفر 760

 نموده متخصصان فن تأیید را . روایی پرسشنامهانجام شده است سوادیسواد و ببا افراد کمو گفتگوی شفاهی مه پرسشنا

 یبرا دمنیو فر یادوجمله یت ودنت،یاست یت یهاآزمون حاصل شد. 94/3و جهت پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ 

 در یغلو ش تیآموزش، رضا زش،یانگ ی،مل رفاهواعبه ترتیب  که دهدی. نتایج نشان مدیها استفاده گردداده لیتحل

 اند. تیاولو یدارا بافندگان فرش مدیریت

 یعوامل انسان  یی،قشقا ریبافندگان عشا ،تیریمد یراهبرد کردیروهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

که؛ از قابل  دهدیارائه شده نشان م یها. گزارشدیاز ابعاد توسعه محسوب گرد یکیزنان در جامعه  یمشارکت اقتصاد 

و 90: 2373سهم زنان در بازار کار و نرخ مشارکت زنان است )گزارش سازمان ملل متحد،  شیافزا ،یجهان یهادهیپد نیترتوجه

د. ها نقش محوری دارندر اقتصاد خانواده یریروستایی و عشا ،یفرشباف شهر زنان(. 70:2370کا،یمتحده آمر التیوزارت کار ا

گان به تفکیک مناطق تولید بافنده ها به سه دسته بافند از هنر، صنعت و تجارت است.  یبیبا ترک یازجمله مشاغل خانگ یبافندگ

روستایی، عشایری و شهری تقسیم می شوند که هر کدام از دستبافته های این مناطق معرف ویژگی های فرهنگی خود هستند. 

ی زنانه است و بافندگان شهری نقش کمرنگ تری نسبت به بافندگان روستایی و عشایری در استان فارس بافندگی فرش رفه ا

 هایی متنوع جایگاه خاصی دارند. های شاد و دستبافتهدارند. از میان ایلات و عشایر فارس بافندگان قشقایی با انتخاب رنگ

ارزش  است که یو کاربرد یمحصول هنر کی دیتول یبرا یفرصت یاستقلال مال جادیهرچند اشتغال زنان بافنده علاوه بر ا

  .دهدیحاکم؛ بافندگان فرش را در زمره قشر محروم جامعه قرار م یرا در خود نهفته دارد اما نگرش کل یرانیا یو فرهنگ یبوم

یدات زنان تولو از سوی دیگر بافندگان عشایری به دلیل یکجانشینی و عدم نیاز به بافته های کاربردی زندگی عشایری غالب 

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 

های متعدد استفاده از دانش راهبردی مشاغل غیر از فرشبافی است. با توجه به تعریف شدن مقوله دانش مدیریتی در زمینه

فی و نیز مدیریت وشعیت شغلی این هنرمندان بدیهی است. هر ند مولفههای بسیاری در این زمینه مدیریتی در توسعه فرشبا

قابل بررسی است اما این پژوهش به طور مشخص به عوامل انسانی اکم بر وضعیت کاری بافندگان پرداخته است. نتیجه این مهم 

 کارا ست.  را دستباف شفر صنعت –هنر تیمجدد جهت بهبود موقع یزیرهو برنام ینیبازبدر 

ی( در و آموزش و رفاه زشیانگ ت،یرضا ،یشغل انسانی ) عوامل های این پژوهش عبارتند از اینکه؛  آیا مجموعه پرسش 

 اولویت تاثیرگذاری عوامل مربوطه  در توسعه فرشبافی کدام است و  بررسی وضعیت موجود دارای وضع مطلوبی هست یا نهو

ایر قشقایی ساکن در منطقه کازرون، دشت ارژن، سپیدان، فیروزآباد و شهرستان شیراز را در نظر این پژوهش بافندگان عش

داشته است که مجموعه ای از طایفه های قشقایی را شامل می شوند و به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی طوایف که در لوای 

عات و مزایا یکسانی را داشته است از نام کلی ایل قشقایی ایل قشقایی شکل گرفته اند و نیز پدیده اسکان و حذف کوچ که تب

 استفاده شده است. 

رش و تجارت ف داتیتول زانیم تیمتاثر از اهم ،ر استان فارسفرش دستباف د گان عشایر قشقاییتوجه به بافند ضرورت

اذب پرداختن به مشاغل ک ،یفرصت شغل نیرفتن ا نیاز ب و پیامد است یرونق اقتصاد یروهاین نیاز مهمتر یکیفارس به عنوان 
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ها و درآمدزا زنان و حفو ارزش یفرصت شغل نیا یامر است. سازمانده نیعواقب ا گریها از داز انواع بافته یاریبس یو به فراموش

 .راهبردی قاتبل بررسی است تیریدر حوزه مد یبا نگرش علم یفرشباف یهنر بوم یهااصالت

 ریبافندگان عشا ی)مطالعه موردنی بافندگان فرش بر اساس عوامل انسا تیریمد یراهبرد کردیپژوهش با هدف رو نیا 

منظور دستیابی به الگوی مناسب توانمندی زنان و بالا  بهرویکرد راهبردی  بار انجام شده است. نینخست یفارس( برا ییقشقا

 یابیبافندگان و دست یکار طیاست که در بهبود شرامهم  امری فرش صنعت –در حوزه کلان هنر رانیمد یریگمیتوان تصم رفتن

 یبررس ،یشناختتیجمع یهایژگیو یعبارتند از بررس گرید یاست. اهداف اختصاص رگذاریمطلوب فرش دستباف تاث تیبه وضع

 .در مدیریت بافندگان می باشد.عوامل  نیا ریتاث سهیو مقا تیرضا وآموزش  ،یزشیانگ ،یرفاه ،یعامل شغل ریتاث

 ینظر یمبان

داشته  یانقش عمده دیاست که در تول یممتاز تیموقع یدارا یزن هنگاه شرفته،یپ یهاتا جامعه  هیچه در جوامع اول

 تیکه بشر در غارها اقامت داشته است، فعال یآثار تمدن متعلق به هزاره پنجم ق.م و زمان نیتریمیبا کشف قد رانیباشد. در ا

زنان و آغاز  یهاتیبروز خلاق یبرا یانهیماندن زنان در خانه زم یشکار و باق یبرا ردانزنان در کنار مردان مشهود است. تلاش م

استان  اییمیان عشایر قشق بافت فرش اند. در یاصل انیبان وستهیزنان پ رانیا یفرشباف یخیتار ری. در سدیرشتن و بافتن گرد

لاوه بر بعد ع تیفعال نی. انجام ادنپردازیم فرشبافی نیز تیبه فعال و همکاری با مرد خانهفرزندان  تیترب فارس مادر خانه علاوه بر

  .است تیخانوارها حائز اهم شتیمع نیآن از منظر تام یهنر

ه کار ب ی استان فارسشهر مناطق در نکیکه ا یشد که بافندگان افتیموجود در تیوضع رامونیمحقق پ یها افتهی یط 

 لاتیع ا. تنوپردازندیحرفه م نیبه ا از،یهستند که بر حسب علاقه و ن یریو عشا ییروستا نیمشغول اند غالبا مهاجر یبافندگ

ا به وجود ر نوعمت ییهاو ذوق زنان بافنده، بافته فارس یکهن فرشباف یهنر –یفرهنگ نهیزمشیو خمسه و پ ییلر، قشقا ریعشا

ه صورت که بی زنان قشقایی است هابافته نیشتریبر حسب سبک بافت ب یبیترک یهارند و بافته ،می،گلیآورده است. قال

اده با دست بوده و به ندرت از قلاب استف یزنپردازند. گرهیم یبه فرشباف یسنت یو ابزارها یافق یبا استفاده از دارها ،یبافیذهن

 . شوندیبافته م دکنندگانیبزرگ اندازه بر اساس سفارش تول یهامتر و بافته 0ها کوچکتر از اندازه بافته شود،یم

 یراحدر ط"است.  یمنابع انسان یهااز شاخص یکی یانسان یرویعامل حفو و نگهداشت ن یتیریمد یهایتئور یبررس با

 سازمان مدنظر است یبا اهداف و راهبردها ینظام نگهدار یو راهبردها ریتداب ییهم سو یمنابع انسان ینظام نگهدار

 یبررس دپژوهش مور نیدر ا تیو رضا یزشیانگ ،یرفاه ،یآموزش ،یشغل یرهایبا متغ یعامل انسان (.031:7067،یرسپاسی)م"

  .قرار گرفته است
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بیگانگی  اینکه کار با از خودها است برای ی جوامع و سازمانکار، عنصر مهم و البته سازنده": از آنجا که یشغل عامل

تناسب شغل با شاغل، استراتژی موثر  (.42:7063،)رونق "همراه نباشد، باید از نظر فنی، فیزیولوژیک و روانشناسی مساعد باشد

 ریحص ای یقال ایاست که شغل او بافتن پارچه  یکس"بافنده گفته شده است که بافنده  فیمنابع انسانی است. در تعر مدیریتدر 

 یبافت است و از سو هیسو ابزار و مواد اول کیاز  یبافیقال(. 67:7090 )دانشگر، "باشد رهیپارچه و غ ایانواع فرش  ریو سا میو گل

که  یشهر ایهستند و  یریو عشا ییروستا ای. بافندگان بردیه را به کار میمواد اول نیکه با کمک ابزار کار ا یانسان یروین گرید

بسته ان ساعات کار بافندگ (.7062: 243،یرضو ی)آذرپاد و حشمت "است یکیدر اساس، کارشان با هم  ییو روستا یچه شهر

  .باشد متفاوت است  رمتمرکزیغ ای  ییفرماشیکه خو دیتول تیریبه نوع مد

 (.723:7091مرتبط است)محمدزاده و مهروژان،  زشیانگ نیو همین طیمح ،ییبه توانا یعملکرد شغل: زشیعامل انگ 

 سپس خواست را به دنبال شود،یشروع م تیاحساس کمبود و محروم ای ازیاست که با احساس ن یارهیزنج ندیفرا کی زشیانگ

ممکن است  ندیفرا نیا یآن، رفتار نیل به هدف است. توال صولکه مح شودیم یهدف یو موجب تنش و کنش بسو آوردیم

 زشیانگ که یدر حال شودیرفتار م ایکار  کیفرد به انجام  کیو تحر قیموجب تشو هازهیانگ نیشود. بنابرا ازین یمنجر به ارضا

 ین پژوهش، با توجه به تئوریدر ا زشیانگ یهایتئور انی(. از م7060:410 ن،یدجوادی) سدینمایرا منعکس م یخواست کل کی

ارتقا در  رشد و ربودنیو امکانپذ شرفتیپ ،یریپذتیشناخت، نفس کار، مسئول ت،یموفق ،یزشیعوامل انگ اریهرزبرگ  شش مع

 (.7067:27 ،یرجیشغل مدنظر است )عموزاده مهد

 یاهر شغل و حرفه ستهیو مهارت در انجام شا یبالا رفتن دانش فن یبرا یفرصت یتخصص یهاآموزشعامل آموزش:  

کنان، کار یریادگیرشد صنعت است. بالا رفتن سط  آموزش و  یو کارآمد ییکارا شیکار از عوامل افزا یرویبودن ن دهیاست. ورز

داف اه نییتع ،یآموزش یازهاین نییرا به همراه دارد. تع یشغل تیشغل و امن اراعتب شیافزا یشغل یهامهارت شیعلاوه بر افزا

 ندیاز مراحل فرآ یدوره آموزش یابیآموزش، کنترل، نظارت و ارز یهادوره یبرا یزیرانتخاب روش آموزش، برنامه ،یآموزش

رشته مطرح شد. روش  نیا یشگاهفرش دستباف آموزش دان تی(. در نگاه کلان به اهم794-761 :7061آموزش ست )سعادت،

 زانی، مماهر فرشباف مهین ایکار ماهر  یروین تیو با آموزش از مادر به دختر بوده که علاوه بر ترب یبه طور تجرب یآموزش فرشباف

به  یابیبافنده، گسترش ارتباطات و دست یانسان یروین یورو بهره ییدر کارا آموزش نهیآموزش اندک است. روش به نهیهز

  .است موثر فرش صنعت –کلان هنر اهداف

 و یجسم یایکارکنان به همراه داشته باشد: مزا یرا برا یاساس تیدو مز تواندیم یامکانات رفاهخاطر:  تیو امن رفاه

ن مسک هیمسکن و ته یهایتعاون جادیشامل: ا یکارکنان را به طور کل یاز امور رفاه یبخش ی. ابطحاحساسی – یروان یایمزا

 ،یرنقدیو غ ینقد یهامصرف، پرداخت کمک یتعاون یهاشرکت جادیا ،یدرمان خدماتو  مهیب جادیکارکنان، ا یبرا متیارزان ق
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 مراکز مشاوره یمنیا ،یو استعلاج یاستحقاق یهایانداز، در نظر گرفتن مرخصپس یهاالحسنه و حسابقرض یهاصندوق جادیا

بافندگان  ی(. امور رفاه7072:219 ،ی  )ابطحنددا یدرمانگاه در محل کار حم جادیو ا یاماکن رفاه جادیکارکنان، ا ییو راهنما

 .است یبافندگان و وام بافندگ یو خدمات درمان یبازنشستگ مهیشامل ب

گ هرزبر یدارد. تئور یخوانفرد هم یازیبا ساختار ن طیکه مح یااز درجه میاست مستق یتابع یشغل یخشنود: تیرضا

اره شد و اش نیاز ا شیکه پ شوندیم یشغل تیکه منجر به رضا یزشیعوامل انگ داند،یم رگذاریتاث تیدو دسته عوامل را در رضا

و  یسرپرست ،یسازمان یهاستمیشامل؛ س یعوامل بهداشت اریدارند. شش مع یرا در پ یشغل تیکه عدم رضا یبهداشت یعوامل

و حقوق و دستمزد  یشغل تیامن ،یشخص یتعامل و ارتباط با همکاران، زندگ نحوه ،یکار طینحوه تعامل با سرپرستان، شرا

 (.7067:27،یرجیمدنظر است )عموزاده مهد

 شده انجام قاتیبر تحق یمرور

عامل دسته بندی نموده است. مشکلات اقتصادی و  0همدان را در  ییروستا بافی( مشکلات زنان قال7072)لطیفی و همکاران 

 ییاشناس بیحمایتی به ترت و فردی فرهنگی، –مالی به عنوان مهمترین مشکل و سپس عوامل بهداشتی، آموزشی، اجتماعی

و  یروان ،یبه همراه سلامت )جسم یطیمح لیلااز د یناش یشغل یفرسودگ ی( در بررس7066) فرد یو جنت یعلو شدند.

 یشغل یدگبا فرسو یکه سلامت روان ردیگیم جهیبا گروه کنترل نت سهیو مقا نییبافندگان فرش دستباف در نا انی( میاجتماع

 .شده است دهیکنترل کمتر د وهدر بافندگان گر یشغل یدارد و فرسودگ یارتباط معنادار

از خانه  رونیزنان به کار ب شیو اشتغال و گرا یاقتصاد یهاها و نگرشارزش رییخود تغ ( در مقاله7060) انیسازتیو چ یازین

که  دهدینشان م بافانیقال یبهداشت یازهاین ی( در بررس7060شرست )و پاک یانیحاج .دانندیم یبافیرا از عوامل رکود قال

( 7060) یرالماسیم .اند یبهداشت یفاقد استانداردها یبافیقال یهاکار نامطلوب بوده و کارگاه طیدر مورد شرا بافانیقال یآگاه

 انسیوار نیشتریبا ب یشهرستان اراک مدنظر داشته و عامل قانون ییروستا بافیزنان قال یشغل تیشش عامل را در بهبود وضع

. داندیم رگذاریزنان تاث یشغل طیو آموزش را در شرا ینگفره ،یاجتماع ،یکار، اقتصاد طیو مح یکیزیو پس از آن عوامل ف

 نیر بد تیاز نظر اهم ریمتغ نیرگذارتریمندی بافندگان فرش دستباف تصور از شغل را تاثرضایت ی( در بررس7061) ییرضا

سی به شروع کار و عدم دستر یمشکلات قالیبافان را تهیه مواد اولیه، نقشه و دار، کمبود سرمایه برا نیبافندگان دانسته و مهمتر

  .دینمایذکر م یو وام بانک لاتیتسه

 و کاشمر و ارتباط با متراژ فرش شابوریفرشبافان در ن یشتیو مع یاقتصاد یهایژگیو یی( با شناسا7062و همکاران ) یمظهر

( در پژهشی به منظور توسعه 7063) یمهدو .داندیموثر م دیبافندگان فرش را در کاهش متراژ تول نییدرآمد پا ریشده، تاث دیتول
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 یندگهای قالیبافی و نامناسب بودن ابزار کار بافرا شامل محل نامناسب کارگاه بافانیو احیاء صنایع دستی )قالیبافی( مشکلات قال

اجتماعی پایین  گاهی( دستمزد پایین، بازار نامناسب فرش دستباف، افزایش قیمت مواد اولیه، جا7091) شفیعیان .داندیم

( 2330برمن ) آن ید.نمایم یها و فشار خانواده را از مهم ترین عوامل ترک حرفه قالیبافی معرفقالیبافان، شرایط فیزیکی کارگاه

بافندگان،  اقتصادی یها تیمتأثر از زمان بافت، حما هیدلایل اصلی زنان روستایی برای ادامه فعالیت بافندگی یا ترک آن را در ترک

 نیدر ارتباط با قالیبافان ا نیشیتوجه به مطالعات پ با .قالیبافی عنوان کرده است نیریقعیت جغرافیایی روستا و سنت دمو

 .پردازدیبافندگان فرش دستباف متوسعه  در  یعامل انسان ریتاث یپژوهش به بررس

 قیتحق یها هیفرض

 :است ریبه شرح ز زیپژوهش ن یها هیفرض        

  .برخوردار است یمطلوب ریاز تاثعشایری  زنان توسعه حرفه بافندگی در  یاول: عامل شغل هیفرض        

 .برخوردار است  یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یدوم: عامل رفاه هیفرض       

 .برخوردار است یبمطلو ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ تیسوم: عامل رضا هیفرض        

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ زشیچهارم: عامل انگ هیفرض        

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یپنجم: عامل آموزش هیفرض        

 برخوردارند. یمتفاوت یها تیاز اولو یریزنان  عشا یدر در توسعه حرفه بافندگ یششم: عوامل انسان هیفرض       

 ابزار و روش پژوهش

 فارس استانر د یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یعوامل انسان یرگذاریتاث یبا بررس مایشییبه شیوه پ قیتحق نیا

بط با پژوهش مرت یرهایمتغ یابیو دست قیمسأله، ضرورت تحق انیبه ب یابیدست یبرا یاصورت گرفته است. از مطالعات کتابخانه

فه در با پنج مول یعامل انسان ریهای منتخب از جامعه، فراوانی، تاثبا انتخاب و مطالعه نمونه یشیمایپ ش. در رودیاستفاده گرد

ستند ه عشایری وهش زنان قالیبافشدند. جامعه آمار این پژ یعوامل معرف تیو اولو یبررس یریزنان  عشا یتوسعه حرفه بافندگ

پرسشنامه با  یی. داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و رواشدندانتخاب  ینفر به صورت تصادف 760که 

قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش با  دییو با اصلاحات لازم مورد تا یپژوهشگران و صاحب نظران فرش بررس دگاهیگیری از دبهره

ها با ضریب آلفای داده ییای. اعتبار پایدتکمیل گرد یجامعه آمار انیدر م یمصاحبه و نظرخواه زیپرسشنامه و ن 71 عیتوز

 لیلدر تح یفیداده ها، از آمار توص فیو توص لیبا توجه به تحل تیدر نها است. یبه دست آمد که رقم قابل قبول 97/3کرونباخ 

آزمون  ودنت،یاست یشامل ت یهابه کمک آزمون یو از آمار استنباط یو عوامل متعدد انسان یشناخت تیجمع یرهایمتغ

 . پژوهش استفاده شده است یها هیبه فرض ییپاسخگو یبرا دمنیو فر یدوجمله ا کیناپارامتر
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 شپژوه یها افتهی

 .های آماری این پژوهش شامل دو دسته تحلیل توصیفی و استنباطی استتحلیل      

همه جامعه مورد مطالعه زنان   شامل تحصیلات، سن، وضعیت تاهل است.: یشناختتیجمع یفیتوص یهاافتهیالف( 

درصد( است. از   %9/70نفر ) 07درصد( و کمترین میزان فراوانی مربوط به افراد مجرد با %0/60نفر ) 711افراد متأهل با  بودند.

نفر  07کننده و  دیدرصد( تول 73/6نفر) 23درصد( بافنده فرش  00/0نفر ) 729(، 0پاسخگو مطابق شکل ) 760تعداد 

که  دهدی( نشان م4تحصیلات پاسخگویان مطابق شکل شماره ) یهادرصد( کارشناس فرش بودند. فراوانی آزمودنی27/3)

م رک ارشد و بالاتر است. لزوبیشترین میزان فراوانی، به افراد دارای مدرک زیردیپلم و کمترین میزان فراوانی به افراد دارای مد

ی رسد. فراوان یبه نظر م یضرور لکردهیتحص یروهاین یبرا تیابجذ جادیماهر و ا یروهاین یکوتاه مدت برا یهاتوجه به آموزش

-13) یسن که بیشترین میزان فراوانی مربوط به گروه دهدی( نشان م1ها براساس سن پاسخگویان مطابق شکل )شماره آزمودنی

نشان دهنده آن است که  یفراوان عیتوز نیسال( است. ا 23)زیر  یسن سال( است و کمترین میزان فراوانی مربوط به گروه47

 .ستندیبافنده فرش جوان ن یروین

 اتیفرض یب( بررس

 آزمون کالموگروف مشخص شود که از دیبا هیاول یغیرنرمال داده ها ایهای آماری ابتدا توزیع نرمال در استفاده از تکنیک 

که نشان دهنده نرمال بودن  H3 . اگر مقدار سط  معناداری بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیهدیاستفاده گرد (K-S) رونفیاسم

که نشان از عدم  H7 تر باشد فرضیهکه مقدار سط  معناداری از مقدار خطا کوچک یدرصورت و کیو از آزمون پارامتر دیاست تای

 .شود یاستفاده م کیت تایید شده و از آزمون ناپارامترنرمال بودن اس

 ی(: نتیجه آزمون نرمال بودن عوامل انسان7جدول شماره )

 نتیجه گیری تایید فرضیه مقدار خطا سط  معناداری عامل

 نرمال است 3H 31/3 391/3 شغلی

 نرمال است 3H 31/3 303/3 رفاهی

 نرمال است 3H 31/3 731/3 رضایت

 نرمال است 3H 31/3 371/3 انگیزش

 نرمال نیست 7H 31/3 342/3 آموزشی
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است پس این متغیرها دارای توزیع  31/3بیشتر از مقدار خطا  مؤلفه 4 ی( مقدار سط  معنادار7با توجه به نتایج جدول )

 شود. ی( مشاهده م2ها از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شده که در جدول ) هیفرض نینرمال اند و در بررسی ا

 یعوامل انسان یبرا  z ایTآزمون  جی( نتا2جدول )

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار

خطای 

معیار 

 میانگین

 نمره

حد 

 متوسط

T  یاz 

 سط 

معنی 

 داری

فاصله اطمینان 

71% 

حد 

 پایین

 حد بالا

 307/7 609/3 333/3 77/76 33/0 317/3 076/3 70/0 760 شغلی

 107/7 477/7 333/3 73/07 33/0 306/3 176/3 46/4 760 رفاهی

 771/7 769/3 333/3 99/23 33/0 312/3 970/3 37/4 760 رضایت

 417/7 279/7 333/3 31/01 33/0 307/3 104/3 09/4 760 انگیزش

 

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یعامل شغلاول:  هیفرض

کوچکتر شده و فرض 31/3از مقدار  333/3( مقدار سط  معنی داری 2با توجه به نتایج جدول ) هیفرض نیپاسخ به ا در

ر ستون فاصله اطمینان شامل د نیانگمی تفاوت. نشد تایید باشد 0مساوی  یصفر مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل شغل

 که است آن دهندهنشان باشدمی 0از  شتری( که ب70/0. میانگین جامعه برابر )تاس H3 که خود مؤید رد فرضیه ستیعدد صفر ن

  .عامل در وضعیت متوسط قرار دارد و چون دو حد بالا و پائین مببت است پس به سمت مطلوب در حرکت است نای

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یرفاهعوامل دوم:  هیفرض

و  176/3 اریبا انحراف مع یعوامل رفاه نیانگیاز آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد. م هیفرض نیبررسی ا در

باشد تایید شده است. در ن این متغیر میکه نشان از نرمالیته بود H3 است و  فرضیه 46/4برابر با  306/3 نیانگیم اریمع یخطا

است و فرض صفر مبنی بر میانگین وزنی نمرات  31/3کوچکتر از  333/3معادل  یر( مقدار سط  معنی دا2جدول شماره )

 H3 فرضیه رد مؤید خود عامل این که باشد¬شامل عدد صفر نمی %71تایید نشد، تفاوت میانگین فاصله اطمینان  0مساوی 

بوده، با توجه به  0بیشتر از عدد  یرفاهاست. مببت بودن حد بالا و پایین این فاصله بیانگر این است که میانگین نمرات عوامل 

 نیقرار دارند، چون هر دو حد بالا و پائین مببت است در نتیجه ا عالی وضعیت در باشد¬( می46/4میانگین جامعه که برابر با )

 .ت استعامل به سمت مطلوب در حرک
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 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یبعد انسان تیعوامل رضاسوم:  هیفرض

راف با انح تیمیانگین یک جامعه عوامل رضا رایاز آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد ز هیفرض نیبررسی ا در

باشد  که نشان از نرمالیته بودن این متغیر می H3 است و  فرضیه 37/4برابر با  312/3 نیانگیم اریمع یو خطا 970/3 اریمع

کوچکتر است و فرض صفر 31/3یعنی از مقدار  333/3سط  معنی داری معادل  قدار( م2تایید شده است.  با توجه به جدول )

 %71دیده است و در ستون مربوط به فاصله اطمینان باشد تایید نگر 0مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل رضایت مساوی 

. مببت بودن دو حد بالا و پایین این فاصله دباشمی H3 باشد این عامل خود مؤید رد فرضیهتفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی

( است 37/4برابر با ) است و با توجه به میانگین این بعد جامعه که 0بیانگر است که میانگین نمرات عوامل رضایت بیشتر از عدد 

 .اشدبمی رفتبه سمت مطلوب در حرکت و پیش جهیقرار دارند و چون هر دو حد بالا و پائین مببت است در نت یدر وضعیت عال

 .برخوردار است یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یعوامل انگیزش بعد انسانچهارم:  هیفرض

 زشیدر آزمون میانگین یک جامعه عوامل انگ رایزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده شد زاز آ هیفرض نیبررسی ا در

که نشان از نرمالیته بودن این متغیر  H3 است و  فرضیه 09/4برابر با  307/3 نیانگیم اریمع یو خطا 104/3 اریبا انحراف مع

است لذا فرض 3a=/31و کوچکتر از  333/3( مقدار سط  معنی داری معادل 2) دولباشد تایید شده است. با توجه به ج می

 تفاوت ،%71 اطمینان فاصله ستون در. نشد تایید باشدمی 0صفر مبنی بر اینکه میانگین وزنی نمرات عوامل انگیزش مساوی 

حد بالا و پایین بیانگر این است که  دو دنبت بومب. باشدمی H3 لذا این عامل خود مؤید رد فرضیه ستنی صفر عدد دو میانگین

قرار  عالی وضعیت در باشد( می09/4بوده و با توجه به میانگین جامعه که برابر ) 0بیشتر از عدد  زشیمیانگین نمرات عوامل انگ

 .توان گفت که به سمت مطلوب در حرکت است-دارند و چون هر دو حد بالا و پائین مببت است می

 .برخوردار است یاز اثر مطلوب یریزنان  عشا یآموزش در توسعه حرفه بافندگعامل پنجم:  هیفرض

از آزمون  یباشد و نرمال نیست. برای بررسی وضعیت عوامل آموزش یم 31/3کمتر از  یسط  معنادار یدارا یآموزش مولفه

 دو جمله ای استفاده گردیده است. آماری ناپارامتری

 یبعد انسان ی(: آزمون دوجمله ای عوامل آموزش0جدول )

 

 

 

Sig Test 

Prop 

Observed 

Prop 

N Category Previous 

Experience 

333/3 13/3 47/3 

17/3 

33/7 

72 

74 

760 

732 

732 

Group 9 

Group 0 

Total 
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بعد  ین آموزش( به دلیل اینکه بیشتر افراد مورد نظر در این تحقیق در گروه دوم قرار گرفته اند، میزا0با توجه به جدول )

 .گیردبوده فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار می 31/3باشد و از آنجا که مقدار سط  معنی داری کمتر از زیاد می یانسان

 .برخوردارند یمتفاوت یهاتیاز اولو یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یعوامل انسانششم:  هیفرض

Chi=  971/74استفاده شد و نتیجه این آزمون با مقدار  انسانی ابعاد بندیآزمون فریدمن درخصوص اولویت از -Square 

 آماری لحاظ به که است آن دهندهنشان 333/3 داریدارای سط  معنا %1اطمینان یعنی در سط  خطای  %71و در سط  

 .گیردمورد تأیید قرار می H7 فرضیه و است معنادار

 برحسب اولویت ی(: ابعاد انسان4جدول )                                                             

 مؤلفه ها میانگین رتبه ها رتبه

 رفاهی 10/0 7

 انگیزش 02/0 2

 آموزشی 76/0 0

 رضایت 07/2 4

 شغلی 21/2 1

 

 یدر اولویت اول دارا 10/0با ضریب  رفاهی مولفه که دهدمی نشان ها( نتیجه میانگین رتبه4بر اساس جدول شماره )

 کمترین تأثیر بر بعد حفو بافندگان است. یدر اولویت پنجم و دارا 21/2با ضریب  یبیشترین تأثیر و مولفه شغل

 نتیجه گیری 

 از مهمترین مشکلات زنان ی( به بخشتیو رضا زشیانگ ،یرفاه ،یآموزش ،ی)شغلیانسان یهامولفه یاین پژوهش با بررس

های پژوهش حاکی از آن است که عوامل زنان موثر واقع شود. یافته یقالیباف توجه داشته است تا بتواند در استمرار فرصت شغل

 برخوردار هستند. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یانسان
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 ها هیفرض جی( نتا1جدول شماره )

 تایید یا رد فرضیات

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یاول: عامل شغل هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یدوم: عامل رفاه هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ تیسوم: عامل رضا هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ زشیچهارم: عامل انگ هیفرض

 تایید برخوردار است. یمطلوب ریاز تاث یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یپنجم: عامل آموزش هیفرض

 تایید برخوردارند. یمتفاوت یها تیاز اولو یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یششم: عوامل انسان هیفرض

 

اد شامل  ابع بیبه ترت دمنیحاصل از آزمون فر جیعوامل، نتا تیشده است و از نظر اهم دییپژوهش تا نیا یهاهیهمه فرض

 جیا نتاب قیتحق نیا یهاافتهیاثرگذارند.  یریزنان  عشا یدر توسعه حرفه بافندگ یو شغل تیآموزش، رضا ،یزشیانگ ،یرفاه

ت، شرسو پاک یانیفرد، حاج یو جنت یعلو یهاپژوهش جیو با نتا تیدر بعد رضا ییرضا آموزش،در بعد  یرالماسیم یهاپژوهش

  .و همکاران مطابقت دارد یو آن برمن، مظهر یفیلط ،یمهدو

 :شودیم شنهادیپ ریموجود موارد ز یها تیاف با توجه به قابلبافنده فرش دستب یانسان یروین مدیریت راهبردیجهت  در

  داتیبا نحوه تول ییلازم به بافندگان ماهر و کم سواد در جهت آشنا یارائه آموزش ها -

 .کاسته شود یکار بافندگ یکه از سخت یدار و ابزار مناسب به گونه ا هیته -

 یابه گونه اتدیبا تول دارانیخر قهیدر مطابقت سل یابیبر دانش بازار دیشده و تاک دیتول یمناسب جهت کالاها یابیبازار -

 .ابدی شیبافندگان افزا ینگیو نقد دهیبه فروش رس یها به راحتکه بافته

  به بافندگان یبهبود ارائه خدمات رفاه -

 جوان یروهایاز بافندگان در جهت جذب ن تیفرش دستباف و حما یهادقت به ارزش یمناسب برا غاتیتبل -

 :شامل زیپژوهش ن نهیدر زم شنهاداتیپ

  یبافت  در توسعه حرفه بافندگ یو بهبود ابزارها یکیزیعوامل ف یبررس-

 بافندگان تیدر روند فعال یاجتماع یهامولفه ریتاث یبررس-
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