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چکیده
تولیدام صنایعدستی می تواند زمینۀ مناسبی را برای کسب درآمد بیشتر در نواحی روستایی ایجاد نمایاد .باا توجاه باه اهمیات تولیادام
صنایعدستی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ایرانشهرر هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیتهای پایشروی زناان روساتایی در
تولید صنایعدستی در روستاهای این شهرستان بود .این تحقیق به روش توصیفی و ع،ی – مقایسهای انجا شده است .برای تحقق اهاداف
مورد ن رر ضمن مطالعام اسنادی و بازدیدهای اولیه میدانیر طیب گستردهای از شاخصها تعیین گردید .سپس باا توجاه باه شااخصهاای
تحقیقر پرسشنامههای خانوار جهت جمعآوری اط،اعام لاز در ارتباط با خانوارهای تولیدکننده صنایعدستی تهیه شده اسات .جامعاه آمااری
تحقیقر شامل تمامی زنان فعال در تولید صنایعدستی ساکن در روستاهای بالای  32خانوار این شهرستان بود که باا توجاه باه تعاداد 122۹
خانوار ساکن در این روستاها و استفاده از فرمول کوکران (با سط خطاای )2/23ر تعاداد  911خاانوار باه عناوان حجام نموناه محاسابه و
خانوارهای نمونه به تناسب فراوانی خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه با روش نمونهگیاری تصاادفی سااده تعیاین گردیاد و پرسشانامه
تحقیق با کمک زن یا دختر فعال در تولید صنایعدستی خانوار نمونه تکمیل شده است .همچنین برای تجزیه و تح،یل دادههار از نر افزارهای
FAHPر  GRAو آزمون آماری در نر افزار  SPSSاستفاده گردیده است .یافتههای پژوهش مؤید آن است که موانع اقتصادی باا میاانگین
 9/11مهمترین محدودیت پیشروی تولیدکنندگان صنایعدستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر میباشاد و شادم محادودیت اقتصاادیر
اجتماعی و نهادی به ترتیب در 11/1ر  21/۹و  11/۹درصد از خانوارهای مورد مطالعه در سط شدید یا بسیار شدید میباشد .همچنین نتایج
حاصل از تکنیک  GRAنشان داد که روستاهای مورد مطالعهر از ن ر شدم محدودیتهاای پایشروی زناان در تولیاد صنایعدساتیر دارای
وضعیت کام،اً متفاوتی می باشند .با توجه به نتایج تحقیقر تشکیل و تقویت تعاونی و شارکتهاای خصوصای باا هادف حمایات از تولیاد و
بازاریابی محصولام صنایعدستی و رفع محدودیتهای پیشروی زنان در تولید صنایعدستی پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :ب،وچستانر چالشهای تولیدر روستار زنانر صنایعدستی.

 - 2دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستاییر گروه جغرافیار دانشگاه زابلر زابلر ایران
 - 1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستاییر گروه جغرافیار دانشگاه فردوسی مشهدر مشهدر ایران
 - 9کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی روستاییر گروه جغرافیار دانشگاه زابلر زابلر ایران
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مقدمه

های دیگر میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد در کشاور

دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمانهایی است

ایفا کند .به ویژه اینکه بیکاری و کمکاری در روساتاهای کشاور

که ذهن بشر را به خود مشغول نموده است .با این وجودر توسعه

یکی از ع،ل اص،ی مهاجرم به شهرهای بزرگ و مشک،ام ناشای

زمانی تحقق مییابد که از تمامی عواملر امکانام و منابع تولیاد

از آن میباشد (افراخته و همکارانر .)2913

کشور استفاده بهینه به عمل آید (جمینای و همکاارانر  .)2919در

هم اکنون حدود  31می،یاون نفار باه طاور مساتقیم و غیار

این میانر تجربههای توسعۀ روستایی در جهان نشان میدهد که

مستقیم در صنایعدستی مشغول فعالیت هساتند و ایاران از ن ار

توسعه روستایی صرفاً با تزریق سرمایه و فناوری محقق نمیشود

میزان اشتغال در این صانعت پاس از چاین و هناد در رده ساو

ب،که عوامل زیادی در این زمینه ایفای نقش میکنناد (اکباری و

جهان قرار داد (محمدزاده نصرآبادی و همکارانر  .)2912در سراسر

همکارانر  .)2911از ایانرور دساتیابی باه ساط قابال قباولی از

جهان زنان به عنوان رکن اساسای واحادهای تولیادیر هماواره

توسعه در روستاهار مست،ز بهرهگیری از گزینههاای گونااگون و

مطرح بودهاند و سااختار اقتصاادی خاانواده بادون حضاور آنهاا

متنوع است (شمسالدینیر  .)29۹1در این راستا عنصر مهمی کاه

پایداری نلواهد داشات .آناان باا تولیاد باین  12تاا  ۹2درصاد

بایستی مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان توساعه روساتایی

محصولام غذایی در اککر کشورهای در حال توسعهر بار مسئولیت

قرار گیرد (فتوتی و همکارانر )2912ر تأکید بر گساترش کساب و

تولید نیمی از مواد غذایی در سط جهان را باه دوش مایکشاند

کارهای کوچک روستایی به ویژه کسب و کارهای خانگی مرتب

ک،مان2ر

(

با زنان استر زیرا زنان نقش مهمی در ارتقاای اشاتغال و بهباود

فعالیتهای مربوط به صنایعدستی و پرورش دا مشارکت دارناد

وضعیت اقتصادی جامعه ایفا مینمایناد .هویات دادن و اساتق،ال

(سواری و همکارانر  .)2911متأسفانه با وجاود مشاارکت گساترده

بلشیدن به زنان روستایی در زمینه گسترش مشارکت فعال آنها

زنان در تولید صنایع دستی در ایرانر سرانه هزینه سرمایهگذاری

در امور ملت،ب اقتصادی و اجتماعیر عامل مهمای در انگیازش

برای ایجاد اشتغال در این بلش بسیار ناچیز و باه طاور متوسا

بیشتر این نیروی ع یم در چرخههاای تولیادی اسات (ع،یلاانی

یک به پنجاه در بلش صنعت میباشد (رستمیر .)29۹9

 .)1221در ایاران نیاز  13درصاد از زناان روساتایی در

دادوک،اییر  .)2919لذا یکی از راهکارهای اساسی که امروزه برای

امروزه روند رشد و توسعه در ایران بهگونهای است که سابب

توسعۀ روستاییر بهویژه در کشاورهای در حاال توساعه معرفای

شده به دلیل پارهای مساول و موانعر صنایع کهن از جایگاه واقعی

میشودر رونق صنایعدستی در نواحی روساتایی اسات (اکباری و

خود فاص،ه بگیرناد و از نقاش آفرینای در عرصاههاای هناریر

همکارانر  .)2911صنایعدستی به عنوان صنعتی بومی و کام،اً غیر

اجتماعی و اقتصادی دور بمانند و با چالشهاای اساسای رو بارو

وابستهر به دلیل ویژگایهاای ممتاازی همچاون عاد نیااز باه

شااوند (یاااوریر  .)29۹1در ایاان راسااتار در اسااتان سیسااتان و

سرمایهگذاری زیادر دسترسی آسان و ارزان به مواد اولیهر ابزار کار

ب،وچستان هنرهای سنتی و صنایعدستی فراوانی رواج دارد کاه از

سادهر ارزش افزوده بالاار متناوع کاردن مناابع درآماد خاانوار در

مهمترین این فعالیتها میتوان به ساوزندوزی ب،اوچیر ساکه-

راستای امنیت اقتصادیر حفظ و مبادلاه ارزشهاای فرهنگای و

دوزیر حصیربافیر گ،یمبافی و سفالسازی اشااره نماود .در باین

رونق بلشی به صنعت توریسم و گردشگری و بسیاری از مؤلفه-
1- Coleman
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این صنایعر فعالیت سوزندوزی به عنوان یکی از پررونقتارین و

و بهرهبرداری بهینه از زمین و منابع تولید و حل مشک،ام مزباور

قدیمیترین تولیدام صنایعدستی در روساتاهای ایان اساتان باه

در سط روستاهار اهمیت توسعه روساتایی آشاکار میگاردد .در

شمار میرود که در منطقه ب،وچستان از اهمیت خاصی برخاوردار

این راستار با توجه به نقش بارز تولیدام صنایعدستی بار اقتصااد

میباشد و بیشتر توسا زناان انجاا مایگیارد .در ایان میاانر

روستا و توسعه روستاییر ضرورم توجه باه حال مشاک،ام ایان

صاانایعدسااتی شهرسااتان ایرانشااهر نمایااانگر پیشااینه تماادنی و

بلش نیز غیرقابل انکار خواهد بود (تولاییر .)29۹1

تاریلی این شهرستان میباشد .بهطوری که با وجود خشکسالی-

فعالیتهای بلش صنایعدستی شامل ک،یه فعالیتهای است

های اخیر در این شهرستانر صنایعدستی به عناوان مهامتارین

که منجر به تغییار شاکل فیزیکای و شایمیایی ماواد ملت،اب و

منبع درآمدی خانوارها پس از کشاورزی و دامداری ایفاای نقاش

تبدیل آنها به محصولام جدیاد مایشاودر اعام از اینکاه ایان

نموده است .با این وجودر تولیدکنندگان صنایعدستی در محادوده

تغییرام به وسی،ه دست یا ماشین و در مناازل یاا خاارج از آنهاا

مورد مطالعه در طی سالهای اخیر باا مواناع و محادودیتهاای

انجا گردد (مطیعی لنگرودی و نجفای کاانی  29۹3و رحیمایر

فراوانی همچون عد حمایت دولت از آنانر عد وجاود تعااونی-

 .)29۹9به عبارتی دیگرر صنایعدستی به محصولاتی اط،اق مای-

های بازاریابی و وجود واسطهها و دلالان در زمینه خرید و فروش

شود که دست انسان در تولید آنر عامل اص،ی به شمار میرود و

محصولام روبه رو بودهاند .به طوری که این موانع و محدودیت-

این محصولام ع،اوه بر جنباههاای مصارفیر دارای جنباههاای

ها سبب رکود بازار صنایعدساتی در روساتاهای ایان شهرساتان

هنری نیز میباشند که در طرحها و رنگهای گوناگون خاص هر

شدهر مشک،ام زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده اسات

ناحیااه متج،اای ماایگااردد (حسااینیانیگانااهر  .)29۹3در واقااعر

و این صنعت را با چالش جادی مواجاه سااخته اسات .بار ایان

صنایعدستی از یک طرف با هنرر ذوقر فرهنگ و تمدن در ارتباط

اساسر تحقیق حاضر با هدف ارزیاابی مواناع و محادودیتهاای

است و از طرف دیگارر باه دلیال ماهیات صانعتیر باا مفااهیم

پیشروی زنان در تولید صنایعدستی در روساتاهای ایرانشاهر در

اقتصادی مرتب میباشد (امیدی و همکارانر .)2911

صدد پاسلگویی به این سوال اساسی است که محادودیتهاای

بر این اساسر صنایعدستی ع،اوه بار دارا باودن ارزشهاای

پیشروی زنان در تولید صنایعدستی در سط خانوار و روستاهای

هنریر بهعنوان یک بلاش مولاد در اقتصااد و مکمال اقتصااد

این شهرستان چگونه است

خانوارهای روستاییر توس واحدهای تولیادی اعام از خاانگی و

توسااعه روناادی فراگیاار در جهاات افااازایش تااوان باارای

صنعتی تولید میشوند و به ع،ت فراوانی ماواد اولیاهر دسترسای

پاسالگویی به نیازهای انساانی -اجتماعای است کاه از طریاق

آسانتر به مواد خا ر عد نیااز باه سارمایهگاذاری بالاار نداشاتن

آنر نیازهااای انساااانی -اجتماااعی بااه طااور پیوسااته در پرتااو

آلایندگی زیست محیطی (در زمان تولید) و ارزش افازوده بالاا از

ارزشهای فرهنگی جامعاه و بینشهاای پایادار جهاان پالاایش

محبوبیت خاصی نزد روستاییان و کارشناساان برخاوردار هساتند

مییابند (پورمیاندهیپری و استع،اجیر  .)29۹1چنانکه مایدانایم

(امید2ر .)1223

اقتصاد کشورهای جهان سو از جم،ه ایران اغ،اب بار تولیادام

از ن ر اقتصاددانانر رونق و شکوفایی صنایعدستی بهعناوان

کشاورزی متکی اسات و فعالیاتهاای کشااورزی نیاز غالبااً در

یکای از صانایع فرهنگایر نقاش قابال م،اح اهای در اقتصااد

روستاها انجا میگردد (جوانشیرگیو و آریانفرر  .)2912از ایانرور

کشورهای در حال توسعه و پایاداری ارزشهاای فرهنگای آناان

به جهت بهبود بلشیدن به روشهای سنتی تولیدام کشااورزی

1- Omid
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دارد (شارما2ر  .)1221صنایعدستی باا اساتفاده از مناابع مح،ایر

اساسر شرای لاز برای توسعه کسب و کار زناان کاارآفرین در

کاهش وابستگی روستاییان به شهرها را در پای دارد و مایتواناد

بلش صنایع دستی باید فراهم گردد تا زنان با ایجاد کسب و کار

اخت،اف سط زنادگی در ناواحی شاهر و روساتا را کااهش دهاد

و فرصتهای شغ،ی برای خود و دیگران بتوانند معضال کناونی

(والکرز1ر  .)1221از مزیتهای دیگر صنایعدساتی در روساتاهار

جامعه را تعدیل نمایند (ع،یلانی دادوک،اییر  .)2919بدیهی است

میتوان به گسترش فعالیتهای بلاش غیرکشااورزیر تقویات

که در مسایر توساعه فعالیاتهاای کارآفریناناه زناان در بلاش

پایههای اقتصاد مراکز روستاییر استفاده کامال از مهاارمهاای

صنایعدستیر چالشها و موانع متعددی وجود دارد که شناسایی و

موجودر فرآوری تولیدام کشاورزی مح،یر ج،وگیری از مهااجرم

رفع آنها منجر به تسهیل این امر خواهد شد .بناابراین مطالعاه

های روستایی و حداککر استفاده از توان مح،ای زناان روساتایی

چالشهای کارآفرینی زناان در بلاش صانایعدساتی منجار باه

اشاره نمود (سواری و همکاارانر  )2911و در یاک جماعبنادی

شناسایی محدودیتهای موجودر اص،اح مسایر آتای و در نهایات

ک،یر از صنایعدستی میتوان به عنوان ابزاری مناسب برای متنوع

افزایش کارایی فردی و اجتماعی آنان خواهد شد.

کردن اقتصاد روستاییر افزایش درآمدهار متعاادل کاردن ساط

نتایج مطالعه نصرتی و ایمانی ( )29۹۹نشان داد که چاالش-

زندگی روستاییان و عامل زمینهساز جهات دساتیابی باه توساعه

های فراروی صنایعدستی به دو دسته ک،ی عوامل برون روستایی

پایدار یاد کرد (لی9ر .)1221

و درون روستایی تقسیم میشوند .در بیرون از روستاها مایتاوان

طبق اع،امیه و برنامه کار کنفرانس جهانی اص،احام ارضی و

به چالشهای انسانیر اقتصادی -مالیر امکانااتی و تاسیسااتی و

توسعه روستاییر زنان باید همگا و همپای مردان در فرایندهای

در درون روستاها نیز میتوان به چالشهاای محیطایر انساانیر

اجتماعیر اقتصادی و سیاسی توسعه روساتایی ساهیم و شاریک

اقتصااادی -مااالی و تکنولااوژیکی اشاااره کاارد .کرباساای و

باشند و به طور کامل در بهباود وضاع زنادگی سااکنان منااطق

یعقوبی( )2912در پژوهشی باه بررسای بازارهاای تعااونیهاای

روستاییر ایفای نقش نمایند .در همین راستا در ایران نیز در ساه

صاانایع دسااتی اسااتان سیسااتان و ب،وچسااتان پرداختنااد .نتااایج

دهااه اخیاار دفتاار ملصااوص زنااان روسااتایی در وزارم جهاااد

پژوهش نشان داد که به ترتیب واردام بیرویه صنایعدستی سایر

کشاورزی دایر شده اسات کاه کاار آن اساسااً تجزیاه و تح،یال

کشورهار وجود واسطهها و ناتوانی فروش مساتقیم آثاار صانایع-

مستمر طرحها و سیاستهای جاری توسعه در راه دسترسی زنان

دستیر تب،یغام ناکافی و مساول فرهنگی -اقتصادی مانند تغییار

به منابع تولید و حقوق اجتماعی استر اما به واساطه محادودیت

س،ایق بازار مهمترین ع،ل رکود بازار صنایعدستی به شمار مای-

مطالعام انجا شده در این زمینه و در نتیجاه ناشاناخته مانادن

آیند .نتایج پژوهش ثریایی و عطب ( )2919مؤیاد آن اسات کاه

جنبهها و ابعاد گوناگون مشاارکت و فعالیات زناان روساتایی در

چالشهای تولید و بستهبنادیر فاروش و صاادرامر مادیریت و

ایرانر اقدامام انجا یافته در ایان زمیناه توسا ساازمانهاای

ساختار و منابع انسانی به ترتیب مهمترین چالشهای پایشروی

دولتی نتوانسته آن طور که باید تحولی قابل توجاه ایجااد نمایاد

توسعه صنایعدساتی مایباشاند .امیادی و همکااران ( )2911در

(پورطرقر )29۹2ر لذا بنا به ضرورمر توسعه سهم زنان در اقتصاد

پژوهشاای بااه شناسااایی و بررساای موانااع توسااعه بااازار داخ،اای

م،ی و مقاب،ه با بحران بیکاری زناان الزامای اسات کاه بار ایان

صنایعدستی استان ای،ا پرداختند .نتایج پژوهش نشاان داد کاهر

1- Sharma
2- Walkers
3- Lee

عامل بازاریابی و فروشر با بار عاام،ی  9/2۹1مهامتارین ماانع
توسعه بازار داخ،ی صنایعدستی استان ای،ا به شمار میرود .نتایج
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پژوهش پایدار ( )2913نشان داد که نواحی روساتایی شهرساتان

های بازارر بالا بودن هزینه تولیادر عاد هادایت و مشاوقهاای

قصرقند در زمینه مدیریت عرضه و فاروش تولیادام باا مواناع

مناسااب و نامناسااب بااودن محاای کااار از مهمتاارین مشااک،ام

اساسی مواجه هستند .همچنین مانع اص،یر نبود زماین و مکاان

بازاریابی صانایع مایباشاند .هاشامی )1221(9در پژوهشای باه

عرضه محصول در بازارهای هادف اسات .افراختاه و همکااران

بررسی بازار صنایع دستی در هند پرداخت .نتایج پاژوهش نشاان

( )2913در پژوهشی به واکاوی چالشهای فراروی صنعت سفال

داد کهر بلش صنایعدستی با محادودیتهاای فروانای از جم،اه

شهر لالجین با به کارگیری تئوری بنیانی پرداختند .نتایج پژوهش

فقدان آموزشر سرمایه کم و ضعیب بودن فنااوریهاای جدیادر

نشان داد کهر صنعت سفال لالجین با  1مشکل عمده مواجه است

عد وجود بازار و ضعیب بودن چارچوب نهادی روبهرو میباشاد.

که عبارتند از :مشک،ام مربوط به تجهیز منابع و مواد اولیۀ مورد

نتایج پژوهش جیمز و ناتاراجاان )1221( 1بیاانگر ان اسات کاه

نیازر مشک،ام فنی و تکنولوژیکیر مشک،ام ساختاری و زیربناییر

فقدان اط،اعام بازارر نوسان قیمتر استکمار توس دلالان و عاد

مشک،ام مربوط به تب،یغام و اط،اعرساانیر مشاک،ام حقاوقی و

بکارگیری سیاستهای قیمتگذاریر محی کاری نامناسبر ابزار

قانونیر مشک،ام اجرایی و مدیریتیر مشک،ام ماالی و اعتبااریر

و ماشینآلام قدیمیر فقدان آماوزشهاای پیوساته از مهمتارین

مشک،ام آموزشیر ترویج و تحقیق و مشک،ام مرباوط باه ن اا

موانع پیشروی تولیدکنندگان صنایعدستی میباشند .نامبی آسوبا

عرضه و بازاریابی .نتاایج پاژوهش ساواری و همکااران ()2911

و کی تنگه )1221( 3در پژوهشی به تجزیه و تح،یل چالشهاای

نشان داد مهمترین موانع گسترش صنایعدستی از دیادگاه زناان

پیشروی مشاغل نوپای مهاجران آفریقایی در بازارهای صانایع-

روستایی شهرستان دیواندرهر عد توجه و حمایتهاای دولتای از

دستی منتلب در کیپ تاون پرداختند .نتایج پاژوهش نشاان داد

بلش صنایعدستی اسات .باوذرجمهری و معصاومی ( )2911در

کهر دسترسی محدود به وا های بانکیر فضای محدود و هزینه-

پژوهشاای بااه بررساای موانااع و چالشهااای پاایشروی زنااان در

های بالای اجااره از مهامتارین چاالشهاای شاروع کاار بارای

بازاریابی فرآوردههای لبنی (مطالعاۀ ماوردی :منااطق روساتایی

مهاجران در زمینه مشاغل نوپای صنایعدستی و بازاریاابی آنهاا

دهستان سرچهانر شهرستان بوانام) پرداختناد .نتاایج پاژوهش

در منطقه مورد مطالعه است .نتایج پژوهش ماخیتا ( )1221نشان

نشان داد کهر بیشترین چالشهای زنان در بازاریابی فرآوردههای

داد که تولیدکنندگان صنایعدستی در آفریقای جنوبی باا چاالش-

لبنیر موانع فرهنگی و اقتصادی به ترتیاب باا میاانگین  9/31و

های زیادی مانند عد دسترسی به منابع مالیر عد دسترسی به

 9/11و کمترین مانع در بعد اجتماعی با میانگین  1/11میباشند.

بازارر چالشهای زنجیره تأمین و دسترسی محادود باه اینترنات

از طرف دیگرر نتایج پژوهش سودهی و تناگ )1222(2مؤیاد

مواجه هستند .بنیالکسندری 1و همکاران ( )1221در پژوهشی به

آن است که بدون بازاریابی و کانالهای فروش کارآمادر فاروش

بررسی صنایع خ،اق :استراتژی و چالشها در زیر بلش صانایع-

محصولام با قیمت عادلانه برای کشورهای در حال توسعه یاک

دستی پرداختند .نتایج پاژوهش نشاان داد کاهر توساعه صانعت

دش1

صنایعدستی به میزان قابل توجهی باه در دساترس باودن ماواد

( )1222نشان داد کاه عاد ساازماندهی تولیادر نباود نوساازیر

اولیه متکی است به طوری که تغییر در عرضه و قیمت مواد اولیه

چالش اساسی محسوب میگردد .همچنین نتایج پاژوهش

محدودیت تسهی،ام اعتباریر فقدان رقابتر محدودیت فرصات-
1- Sodhi & Tang
2- Dash

3- Hashmi
4- Jamir & Natarajan
5- Nambei Asoba & K. Tengeh
6- Benny Alexandri
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در چندین جنبه مهم از جم،ه ظرفیت تولید و قیمت تأثیر خواهاد

پنج دسته ک،ی تقسیم کردند که عبارتناد از -2 :مواناع باازار -1

داشت.

موانع مالی  -9موانع ناشی از دخالاتهاای نامناساب دولات -1

مروری بر تحقیقام انجا شده در ارتباط با موضوع پاژوهش

موانع ناشی ازعاد دسترسای باه اط،اعاام و  -3مواناع قاانونی

نشااان ماایدهااد کااه موانااع و محاادودیتهااای پاایش روی

توسعه صنایع روساتایی (شاقاقی و شافیعیر  .)29۹1در واقاع از

تولیدکنندگان صنایع دستیر بار اسااس ناوع فعالیات تولیادی و

چالشهای عمده فراروی توسعه صانایع روساتایی مایتاوان باه

فضای جغرافیایی خاص هر منطقه متفاوم میباشاد کاه ضامن

پراکندگی زیاد روستاها در سط کشورر شرای نامناسب اق،یمایر

بررسی جداگانه هر یک از آنهار باید راهکارهای متناسب برای هر

ضعب نیروی انسانیر نارساایی سیساتمهاای اقتصاادیر فقادان

نوع و شرای خاص جغرافیایی اراوه نمود.

امکانام مشاورهای اشاره کرد (نصیریر  .)29۹1از دیگر مشک،ام
موجود در تولید صنایعدستی کمبود نیروهای واجد شارای مای-

چالشها و محدودیتهای تولید صنایع دستی

در حال حاضرر متأسفانه صنایعدستی با وجود اثرام متنوع در
توسعه اقتصادی و اجتماعیر جهت تحقق اهداف باا محادودیت-

باشد .زیرا برای تولیدر به نیروهای واجد شرای نیازمند مایباشاد
(اویکن،ه2ر .)1223

هایی گوناگونی مواجه میباشد کاه اهام آنهاا عبارتناد از :الاب)

روش شناسی تحقیق

محدودیتها و مشک،ام تجهیاز مناابعر ب) مسااول و مشاک،ام

قلمرو جغرافیایی تحقیق

بازاریابیر تب،یغاام و اط،ااعرساانی و ن اا عرضاه و توزیاعر ج)

شهرستان ایرانشهر در غرب استان سیستان و ب،وچستان واقع

مساااول و محاادودیتهااای فناای و تکنولوژیااکر د) مساااول و

شده است که از شمال به شهرستان خاشر از شرق به سراوانر از

مشک،ام کمبودهاای آموزشایر تارویج و تحقیاقر ه) مسااول و

جنوب به شهرستانهای سرباز و نیکشهر و از غارب باه اساتان

نارساییهای حقوقیر قانونی و مقاررامر و) مسااول و تنگناهاای

کرمان و دشت جازموریان محدود میگاردد .ایان شهرساتان باا

ن ا اجرایی و مدیریتی (عمادیازوجیر .)29۹1

مساحتی بالغ بر  92192کی،ومتر مربع و با ارتفاع متوس  312متر

از ن ر ثالکی نیز مهامتارین مشاک،ام تولیاد صانایع دساتی

از سط دریا در فاص،ه  913کی،ومتری مرکاز اساتان سیساتان و

عبارتند از :الب) غ،بهی ن ا تجاری و قاچاق کالا بر فعالیتهاای

ب،وچستان میباشد و  23درصد وسعت استان را به خود اختصاص

مولد و تولیدی؛ ب) عاد حضاور بلاش غیردولتای نیرومناد در

داده اساات .شهرسااتان ایرانشااهر دارای  9بلااشر  1شااهرر 1

صنایع دستی؛ ج) پراکندگی مناطق تولیدی و دوری از باازار کاه

دهستان و  992آبادی میباشد که براساس سرشاماری عماومی

موجب تحمیل هزینههای اضافی تولید میگردد؛ د) ضعب بنیهی

نفوس مسکن ساال 2913دارای  11113خاانوار و 131921نفار

مالی صنعتگران که غالباً افرادی فقیر و عمدتاً روستایی هستند؛

جمعیت بوده است که  13درصد آنها در روستاها ساکن میباشند

ه) بالا بودن سود تسهی،ام بانکی؛ و) عد ثبام شاغ،ی باه دلیال

(مرکز آمارر .)2913

تاثیر نوسانام اقتصادی و بهویژه رونق یا رکاود باازار؛ ج) فقادان
کارگاههای مدرن و مجهز؛ چ) بیمهی هنرمندان و صانعتگاران
(ثالکیر  .)2911همچنین شقاقی و شفیعی در یاک تقسایمبنادی
دیگرر موانع و چالشهای فراروی توسعه صانایع روساتایی را در

1- Oyekunle
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شکل  .1موقعیت شهرستان ایرانشهر (ترسیم :نگارندگانر )2911

مواد و روشها
این پژوهشر به روش توصیفی و ع،ای – مقایساهای انجاا

تناسب فراوانی خانوارهای ساکن در روساتاهای نموناه باا روش
نمونهگیری تصادفی ساده تعیین گردید و پرسشانامه تحقیاق باا

گردیده است .جمعآوری اط،اعاام باه دو صاورم کتابلاناهای و

کمک زن یا دختر فعال در تولید صنایعدستی و در صاورم عاد

میدانی بوده است .برای تحقق اهداف مورد ن رر ضمن مطالعاام

دسترسی به آنها با کمک سرپرستان خانوارهاای نموناه تکمیال

اسنادی و بازدیدهای اولیه میدانیر طیب گستردهای از شااخص-

شده است .پس از جمعآوری دادههار جهت تجزیه و تح،یل آنهاار

های مارتب باا محادودیتهاای تولیاد صانایعدساتی در ابعااد

از نر افزارهای FAHPر GRAر آزمون  Tتک نمونهای در نار

اقتصادیر اجتماعی و نهادی تعیین گردید (جادول .)1ساپس باا

افزار  SPSSو برای انجا تح،یلهای فضاایی نیاز از نار افازار

توجه به شااخصهاای تحقیاقر پرسشانامههاای خاانوار جهات

 ArcGISاستفاده گردیده است .لاز بذکر اسات کاه جماعآوری

جمعآوری اط،اعام لاز در ارتبااط باا خانوارهاای تولیاد کنناده

دادهها از طریق تکمیل پرسشنامه نهایی پس از تأیید روایای آن

صنایعدستی تهیه شده است .جامعه آماری تحقیق حاضرر شاامل

در مرح،ااه پاایش آزمااون بااوده اساات .در ایاان راسااتا تعااداد 91

تمامی زنان فعال در تولیاد صانایعدساتی سااکن در روساتاهای

پرسشنامه به صورم آزمایشی در روستاهای ماورد مطالعاه باین

شهرستان ایرانشهر بوده است .در این تحقیقر برای دسترسی به

خانوارهای فعال در تولید صنایع دستی توزیع گردید .سپس برای

حداقل تعداد خانوارهای فعال در تولید صنایعدستی در هر روستار

بررسی میزان پایایی گویههای تحقیق از آماره آلفای کرونباخ باا

ابتدا از بین  992روستای شهرستان ایرانشهرر  11روستای بالاای

دامنه صفر تا یک استفاده شده است کاه در ایان راساتار میازان

 32خانوار (باا  9۹212نفار جمعیات و  122۹خاانوار) مشالص

آلفای کرونباخ در هر یک از ابعاد اقتصاادیر اجتمااعی و نهاادی

گردیدر سپس با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در این روساتاها

محاسبه گردیده است .با توجه به اینکاه مقاادیر ضاریب آلفاا در

و استفاده از فرمول کوکران (با سط خطاای )2/23ر تعاداد 911

ابتدا بین  2/1تا ( 2/1در حد متوس ) باودهر باه من اور افازایش

خانوار به عنوان حجم نموناه محاسابه و خانوارهاای نموناه باه

اعتبار پرسشنامهر برخی از ساؤالام ناهمبساته پرسشانامه حاذف
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گردیده است تا مقادیر این ضریب به بیش از ( 2/1پایاایی قابال
قبول) ارتقاء یابد.
جدول  .1شاخصهای مورد توجه در بررسی تح،یل موانع و محدودیت پیشروی زنان در تولید صنایعدستی در خانوارهای مورد مطالعه
شاخصها
ابعاد
وجود دلالان و واسطههار گرانی مواد اولیهر فقدان توان بازاریابی در بین اعضار عد آگاهی از قیمت واقعی صنایعدستیر عد
دسترسی به بازارر عد دسترسی به تعاونی بازاریابیر تاثیر واردام صنایعدستی خارجی بر فعالیتهای تولیدی در روستاهار عد
اقتصادی
برخورداری از سرمایه اولیهر عد دسترسی به مواد اولیه
عد ع،اقهمندی به آموزشهای مرتب با صنایعدستیر عد همکاری با تعاونیهار عد تعامل و ارتباطام اجتماعی بین
اجتماعی تولیدکنندگانر فقدان انگیزه پیشرفتر عد توجه به س،یقه مصرفکنندگانر عد مشارکت در ک،اس های آموزشیر عد دسترسی
به مراکز آموزش صنایعدستیر کیفیت پایین دورههای آموزشی
عد دسترسی به تسهی،ام مرتب با صنایعدستیر فقدان تعاونی های بازاریابیر بروکراسی اداریر بیمه نبودن افرادر شناسنامهدار
نهادی
نبودن محصولام صنایعدستیر عد دسترسی به نیروهای باتجربه در تولید صنایعدستی
مأخذ :عمادی ازوجیر 29۹1؛ ثریایی و عطبر 2919؛ افراخته و همکارانر 2913؛ بوذرجمهری و معصومیر 2911؛ جیمز و ناتاراجان ()1221

لاز به ذکر است که مدل سس،ه مراتبای)(AHP FUZZYر
روشی منعطبر قوی و ساده اسات کاه بارای تصامیمگیاری در

تعیین میشود.
()1

(amk

شرایطی که معیارهای متضادر انتلاب بین گزینهها را با مشاکل

گا چهار (رتبهبندی گزینهها) :در این مرح،ه باا بکاارگیری

مواجه کندر استفاده میشود .مراحل مورد توجه در این مادل باه

تکنیک تح،یل س،س،ه مراتبی و حاصلضرب ماتریسهاای اوزان

شرح زیر میباشد:

شاخصها و اوزان گزینهها نسبت به شاخصهار رتبهبندی نهایی

در مرح،ه اولر برای هر یک از ساطرهای مااتریس مقایساه
زوجی مقدار

گزینهها حاصل میشود.

.ر که خود عدد فازی مک،کی استر به صورم زیار

محاسبه می شود.

نتایج و بحث

()2

بررسی ویژگیهای توصیفی پاسلگویان پرسشنامهها نشاان

گا دو (تعیین وزنهای تصمیمگیرندگان) :به هار مقایساه
زوجی یک سط اطمینان توس تصمیم گیرناده اختصااص داده
میشود .سپس تمامی سطوح اطمینان اراوه شده توسا تصامیم
گیرندهر برای به دست آوردن یک سط اطمیناان ک،ای ترکیاب
میشوند و به عنوان وزن تصمیم گیرنده در ن ر گرفته میشود.
گا سو (ت،فیاق گاا هاای اول و دو بارای بدسات آوردن
اوزان نهایی) :با استفاده از)ˊ(W

های به دست آمده در گا

اول و Wهای باه دسات آماده در گاا دو بارای هار یاک از

داد که از مجموع  911نفر پاسلگویان پرسشنامههار  11/9درصد
از آنها را زناان و  12/1درصاد را ماردان 2تشاکیل مایدهناد.
همچنین بیشترین فراوانی پاسلگویان از ن ر ساط تحصای،ام
مربوط به گروه بیسواد (معادل  12/3درصد) و کمترین فراوانای
مربوط به سط تحصی،ام بالاتر از دیپ،م (معادل 2/2درصد) می-
باشد .شغل اص،ی  11/1درصد از افرادر خانهداری مایباشاد و در
ارتباط با تعداد افراد خانوارر بیشترین فراوانی مربوط به خانوارهای
 9تا  3نفر با  1۹/1درصد و کمترین فراوانی مربوط به خانوارهای
بیش از  22نفر میباشد که  2/1درصد از خانوارها را شامل مای-

ماتریسهای زوجی اراوه شده توسا تصامیم گیرنادگانر اوزان
نهایی با استفاده از رابطه میانگین هندسی موزون به صورم زیار

 -2در خانوارهای نمونهر در صورم عد امکان دسترسی به زنان یاا دختاران فعاال در تولیاد
صنایعدستیر پرسشنامه تحقیق با کمک سرپرست خانوار تکمیل گردیده است.

محدودیتهای زنان تولیدکننده صنایعدستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

گردد.
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همچنین یافتههای پاژوهش نشاان داد کاه باروز خشکساالی و

با توجه به یافتههای تحقیقر بیشاترین فعالیات خانوارهاا در

محدودیت رشد و تولید الیافهای درخت خرما و در نتیجه کمبود

تولید انواع صنایعدستیر مربوط به فعالیت ساوزندوزی میباشاد

مواد اولیه برای فعالیت زنبیلبافی و کاهش تقاضا و پایین باودن

که  1۹/3درصد خانوارها را شامل میگاردد .همچناین بیشاترین

قیمتر موجب کاهش میزان تولید زنبیل در سط خانوارها شاده

میزان درصد خود مصرفی در بین فعالیتهای ملت،ب مربوط باه

است .نتایج مربوط به سایر فعالیتهاای تولیادی بلاش صانایع

فعالیت سوزندوزی است که شامل  11/۹درصد از خانوارها می-

دستی نیز نشان داد که از بین فعالیتهای متنوع صانایعدساتیر

باشد .در رابطه با میانگین درآمد خانوارهار بیشترین درآمادی کاه

فعالیتهای پردهبافیر فرش دستبافر کفش سانتی و گ،ایمباافی

از تولیدام صنایعدستی باه دسات مایآیادر مرباوط باه فعالیات

نیز منسوخ شدهاند و در حال حاضر هینگوناه تولیاداتی در ایان

سااوزندوزی بااا  32۹2222تومااان باارای هرخااانوار ماایباشااد.

بلشها وجود ندارد (جدول .)1

جدول  .2میانگین تولید و درآمد حاصل از صنایعدستی در خانوارهای مورد مطالعه
نوع تولید
سوزندوزی
سکهدوزی
آیینهکاری
حصیربافی
فرشدستباف
کفشسنتی
گ،یمبافی
زنبیلبافی
پردهبافی

درصد خانوار فعال
1۹/3
11/1
11/3
12/3
2
22/1
2
23/2
2

میانگین تولید ( در سال) درصد خودمصرفی خانواده
11/۹
 1/3دست
21/2
 11/1عدد
1۹/1
 911/1عدد
22/3
21/2متر
2
2
2
2
2
2
1/۹
 ۹عدد
2
2
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

محدودیتهای اقتصادی

میانگین درآمد خانوار (برحسب تومان)
3/2۹2/222
1۹2/222
91۹/222
11/922
2
2
2
22/122
2

باشد.

برای ارزیابی محادودیتهاای تولیاد صانایع دساتی در بعاد

همچنین نتایج حاصل از مقایساه شااخصهاای مرباوط باه

اقتصادی از  1شاخص استفاده شده است .نتاایج حاصال گویاای

محدودیتهای اقتصادی تولید صنایع دستی (با استفاده از ن رام

آن است که از ن ر پاسلگویان در بین شاخصهاای اقتصاادیر

کارشناسان و مدل  AHPفاازی) نشاان مایدهاد کاه از ن ار

به ترتیب وجود دلالان و واسطهها با میانگین  9/11و گرانی مواد

کارشناسانر وجود دلالان و واسطههار عد برخورداری از سارمایه

اولیااه بااا میااانگین  9/11بیشااترین میااانگین وزناای را بااه خااود

اولیه و واردام صنایعدستی خارجی به ترتیب با وزنهای 2/213ر

اختصاص دادهاند (جدول  .)9نکته قابل توجه در رابطه با شاخص

 2/293و  2/299پراهمیااتتاارین محاادودیتهااای پاایشروی

گرانی مواد اولیه از دیدگاه پاسلگویانر عد دسترسای باه ماواد

تولیدکنندگان میباشند (جدول  1و شکل .)1

اولیه مورد نیاز صنایع دستی با توجه به خشکسالیهای اخیر می-
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جدول  .3وضعیت شاخصهای اقتصادی قابل توجه در تح،یل محدودیتهای تولید صنایع دستی
فراوانی

شاخصها

هیچ

خیلی کم

کم

1/1
۹
9/1
وجود دلالان و واسطهها
22/1
1/2
2/1
گرانی مواد اولیه
22/1
2/2
22/1
فقدان توان بازاریابی در بین اعضا
21/1
2/1
۹
عد آگاهی از قیمت واقعی صنایعدستی
21/1
1/1
23/1
عد دسترسی به بازار
22/1
9/1
21/1
عد دسترسی به تعاونی بازاریابی
۹/1
22/1
تاثیر واردام صنایعدستی خارجی بر فعالیتهای تولیدی در روستاها 3/1
22/1
2/3
۹/3
عد دسترسی به سرمایه اولیه
21/1
1/1
۹
عد دسترسی به مواد اولیه
منبع :یافتههای پژوهشر 2911

موانع و محدودیتهای
اقتصادی
وجود دلالان و واسطهها
عد برخورداری از سرمایه
اولیه
واردام صنایع دستی خارجی
عد دسترسی به تعاونی
بازاریابی
عد دسترسی به بازار
عد آگاهی از قیمت واقعی
فقدان توان بازاریابی در بین
اعضا
گرانی مواد اولیه
وجود دلالان و واسطهها

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

21/3
11/1
91/1
91
11/2
13
1۹/1
11/9
91/۹

91
11/۹
11/9
11/9
11/3
11/9
1۹/1
91/2
11/1

93/2
1۹/1
2۹/2
1/1
21/1
12/1
2۹/2
21/2
21

میانگین

ضریب تغییرات

9/11
9/11
9/21
9/21
1/11
9/21
9/2۹
9/12
1/11

2/91
2/92
2/13
2/12
2/39
2/31
2/11
2/12
2/13

جدول .4وزن نهایی شاخصهای موانع و محدودیتهای اقتصادی
وزن نهایی
 AHPفازی
2/211
2/293
2/299
2/2۹2
2/212
2/2۹9
2/223
2/211
2/213

شکل .2مقایسه اهمیت شاخصهای اقتصادی مورد توجه در بررسی شدم محدودیتهای تولید
صنایع دستی
منبع :یافتههای پژوهش (.)2911

محدودیتهای اجتماعی

قابل توجه در رابطه با شااخص عاد مشاارکت در ک،ااسهاای

نتااایج حاصاال از بررساای محاادودیتهااای اجتماااعی تولیااد

آموزشیر عد برگزاری ک،اسهای آموزشی در روساتاهای ماورد

صنایعدستی گویای آن است که از ن ر پاسالگویان باه ترتیاب

مطالعه میباشد .به طوری که مرد و زنان تولید کنناده صانایع-

شاخصهای عد همکاری با تعاونیها با میاانگین  9/22و عاد

دستیر آموزش مورد نیاز را از بزرگان روستا آموختاه و باه تولیاد

مشارکت در ک،ااسهاای آموزشای باا میاانگین  9/21بیشاترین

صنایع دستی میپردازند.

میانگین وزنی را به خود اختصاص مایدهناد (جادول  .)3نکتاه

محدودیتهای زنان تولیدکننده صنایعدستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر
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جدول  .5وضعیت شاخصهای اجتماعی قابل توجه در تح،یل موانع و محدودیت تولید صنایعدستی
فراوانی

شاخصها
عد ع،اقهمندی به آموزشهای مرتب با صنایعدستی
عد همکاری با تعاونیها
عد تعامل و ارتباطام اجتماعی بین تولیدکنندگان
فقدان انگیزه پیشرفت
عد توجه به س،یقه مصرفکنندگان
عد مشارکت در ک،اس های آموزشی
عد دسترسی به مراکز آموزش صنایعدستی
کیفیت پایین دورههای آموزشی

هیچ
2
1/1
2
2/3
۹
1/1
2۹/2
19/1

خیلی کم کم متوسط
23/1
9۹/1
91/1
93/1
21/1
2/1
11/9
9۹/9
11/1
19/1
12/1
1۹/1
91/9
21/1
1/2
92/9
21
1/1
12/1
22/1
2/1
11/1
22/1
1
منبع :یافتههای پژوهشر 2911

زیاد
1/9
11/3
1/1
1/۹
11/9
11/2
11/1
12/9

خیلی زیاد
1/9
22/1
۹/۹
1/2
1/1
23/1
12/3
21/3

میانگین

ضریب تغییرات

1/22
9/22
1/91
1/22
1/13
9/21
1/11
1/31

2/31
2/12
2/11
2/13
2/11
2/11
2/31
2/11

همچنین نتایج حاصال از مقایساه شااخصهاای مارتب باا

مشارکت در ک،اسهای آموزشی به ترتیب باا وزنهاای 2/211ر

محدودیتهای اجتماعی تولید صنایعدستی از ن ر کارشناسان باا

 2/212و  2/231پراهمیتترین مواناع پایشروی تولیدکننادگان

استفاده از مدل  AHPفازی نشان میدهد که شاخصهای عد

صنایعدستی میباشند (جدول  1و شکل.)9

همکاری با تعاونیهار عد دسترسی باه مراکاز آماوزش و عاد

موانع و محدودیتهای اجتماعی
کیفیت پایین دورههای آموزشی
عد دسترسی به مراکز آموزش صنایع دستی
عد مشارکت در ک،اسهای آموزشی
عد توجه به س،یقه مصرفکنندگان
فقدان انگیزه پیشرفت
عد تعامل و ارتباطام اجتماعی بین تولیدکنندگان

جدول :1وزن نهایی شاخصهای موانع و محدودیتهای اجتماعی
وزن نهایی
 AHPفازی
2/211
2/212
2/231
2/212
2/211
2/2۹1

عد همکاری با تعاونیها

2/211

عد ع،اقهمندی به آموزشهای مرتب با
صنایعدستی

2/219

شکل  .3مقایسه اهمیت شاخصهای اجتماعی مورد توجه در بررسی شدم محدودیتهای تولید
صنایع دستی
منبع :یافتههای پژوهش (.)2911

محدودیتهای نهادی

9/21ر بروکراسی اداری با میانگین  9/21و فقادان تعااونیهاای

برای ارزیاابی محادودیتهاای تولیاد صنایعدساتی در بعاد

بازاریابی تولیدام صنایعدستی با میانگین  9/21بیشترین میانگین

نهادیر از  1شاخص استفاده شده است .نتایج حاصال از بررسای

وزنی را به خود اختصاص میدهند(جدول  .)1نکته قابل توجه در

محدودیتهای اجتماعی تولید صنایعدستی مؤیاد آن اسات کاه

رابطااه بااا شاااخص عااد دسترساای بااه تسااهی،ام ماارتب بااا

عد دسترسی به تسهی،ام مرتب باا صانایعدساتی باا میاانگین

صنایعدستی ضرورم داشتن وثیقه و ضامن کارمند برای دریافت
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وا از طریق بانک میباشد.
جدول  .1وضعیت شاخصهای نهادی قابل توجه در تح،یل محدودیتهای تولید صنایعدستی
فراوانی هر شاخص
شاخصها
فقدان دسترسی به تسهی،ام مرتب با صنایع-
دستی
فقدان تعاونی های بازاریابی
بروکراسی اداری
بیمه نبودن افراد
شناسنامهدار نبودن محصولام صنایعدستی
عد دسترسی به نیروهای با تجربه در تولید
صنایعدستی

هیچ

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگی
ن

ضریب
تغییرا
ت

11/9

2/2

1/1

29

91/1

11/1

9/21

2/31

2/1
21
12/1
19/1

21
2
2
3/1

22/1
1/2
2/2
22/2

1۹/1
93/1
1/1
11/3

92/1
91/1
21/1
19/1

22/1
29/9
92/1
21/1

9/21
9/21
1/12
1/31

2/11
2/32
2/۹3
2/1۹

1/1

21/3

12/1

11/۹

21/1

22/1

1/۹2

2/11

منبع :یافتههای پژوهشر .2911

همچنین نتایج حاصال از مقایساه شااخصهاای مارتب باا

بروکراساای اداری بااه ترتیااب بااا وزنهااای  2/11۹و 2/199

محدودیتهای نهادی توسعه صنایعدساتی از ن ار کارشناساان

پراهمیتترین محدودیتهای پایشروی تولیدکننادگان صانایع-

نشان میدهد که شااخصهای عاد دسترسای باه تساهی،ام و

دستی میباشند (جدول  ۹و شکل.)1

جدول .8وزن نهایی شاخصهای موانع و محدودیتهای نهادی
موانع و محدودیتهای نهادی

وزن نهایی AHP

فازی

عد دسترسی به نیروهای با
تجربه
شناسنامه دار نبودن محصولام
بیمه نبودن افراد
بروکراسی اداری
فقدان تعاونیهای بازاریابی

2/221
2/229
2/199
2/2۹1

عد دسترسی به تسهی،ام

2/11۹

2/229

شکل  :4مقایسه اهمیت شاخصهای نهادی مورد توجه در بررسی شدم محدودیتهای تولید صنایع دستی
منبع :یافتههای پژوهش (.)2911

شدت محدودیتهای پیشروی زنان در تولید صنایعدستی
در روستاهای مورد مطالعه

نتایج تحقیق در بررسی فراوانی خانوارها باه تفکیاک ساط
محدودیتهاای زناان در تولیاد صنایعدساتی در ابعااد ملت،اب
اقتصادیر اجتماعی و نهادی نشان میدهد که شدم محادودیت
اقتصادیر اجتماعی و نهادی باه ترتیاب در 11/1ر  21/۹و 11/۹

درصد از خانوارهای مورد مطالعه در سط شدید یا بسایار شادید
میباشد (جدول .)1
از طرف دیگرر نتایج آمار توصیفی آزمون  Tتک نمونهای در
مقایسه شدم محدودیتهای پیشروی زناان در تولیاد صانایع-
دستی با سط متوس محدودیتها در ابعاد ملت،ب مورد مطالعه
مؤیااد آن اساات کااه شاادم محاادودیتهااای پاایشروی زنااان

محدودیتهای زنان تولیدکننده صنایعدستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر
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تولیدکننده صنایعدستی در بعد اقتصادی با میاانگین  9/11بالااتر

سط متوس مورد ن ر و کمتر از سایر ابعااد مایباشاد (جادول

از سط متوس ن ری و در عاین حاال بیشاتر از ساایر ابعااد و

.)22

محدودیتهای تولید در بعد اجتماعی با میانگین  1/11پایینتر از
جدول  .3فراوانی خانوارها به تفکیک سط محدودیتهای زنان در تولید صنایعدستی در ابعاد ملت،ب مورد مطالعه
اقتصادی (تعداد

شدت محدودیت

اجتماعی (تعداد خانوار)

نهادی (تعداد خانوار)

خانوار)
1۹
9
۹1
12
211
11
13
21۹
9
222
منبع :یافتههای پژوهشر .2911

خی،ی ضعیب
ضعیب
متوس
شدید
بسیار شدید

29
222
211
11
22

جدول  .11میزان موانع و محدودیتهای پیشروی تولیدکنندگان صنایعدستی در روستاهای مورد مطالعه
متغیر
اقتصادی
اجتماعی
نهادی

تعداد میانگین انحراف معیار
2/1۹
9/11
911
2/11
1/11
911
2/21
1/۹1
911
منبع :یافتههای پژوهشر .2911

رتبهبندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس محدودیتهای
تولید صنایعدستی

به من ور تعیین چالشهای پیشروی زناان در تولیاد صانایع
دستی در روستاهای نمونه از تکنیک تح،یل رابطهای خاکساتری
و مدلهای تصمیمگیری چند معیاره استفاده شد .همان طور کاه
بیان شدر تح،یل رواب خاکستری با کدنویسی در محای اکسال
انجا گرفته است .ابعاد مورد استفاده عبارتند از :موانع اقتصاادیر
موانع اجتماعی و موانع نهادی.
بنابراین ابتدا بایاد میازان اهمیات هار یاک از شااخصهاا
مشلص شود .برای تعیین وزن هر یاک از شااخصهاای ماورد
استفاده از تکنیک فرآیند تح،یل س،س،ه مراتبی فازی )(FAHP

استفاده شده است .وزن شاخصها در شکل  3اراوه شده است.
بی مقیاسسازی ماتریس تصمیم

زمانی که واحدهای اندازهگیری عم،کرد شاخصهای ملت،ب

خطای استاندارد
2/293
2/291
2/231

متفاوم هستندر ممکن است تااثیر برخای از شااخصهاا نادیاده
گرفته شود .همچنین زمانی که برخی شااخصهاای عم،کارد از
دامنه گستردهای برخوردارند نیز ممکن است چناین اتفااقی روی
دهد .همچنین اگر جهت این شاخصها تفاوم داشته باشدر نتایج
نادرست در تح،یلها به وجاود مایآیاد .بناابراینر تبادیل ک،یاه
ارزشهای عم،کردی هر گزیناه باه یاک ساری مقایساهای در
فرایندی مشابه نرمالیزه کردن ضروری به ن ر مایرساد .جهات
اولویت نهایی روستاهای نموناه بار اسااس معیارهاا و وزنهاای
محاسبه شده از معادلام زیر برای تح،یل خاکستری استفاده شده
است .برای نرمال سازی مقادیر از یکی از سه فرمول زیر استفاده
میشود (عنابستانی و جوانشیریر :)2913
()9

هرچه بزرگتر بهتر
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محدودیتها بیشتر است .بنابراین ارزش مط،وب )* (Yعدد یک

( )1هرچه کوچکتر بهتر

است .در این راستار ملرج کسر به صورم زیر حساب میشود:
()3

Max (yij) = 20,
Min (yij) = 10,
Max (20 – 1, 1- 10) = 19

()1
هرچه به ارزش مط،وب

نزدیکتر بهتر
سایر شاخصها به همین روش حساب میشاود .بار اسااس

در این پژوهش تما شاخصها منفی بوده و شاخصهاا هار
چه کوچکتر باشد بهتر خواهد بود .بناابراین بارای نرماالساازی
دادهها از رابطه سو استفاده شده است .باه عناوان مکاال مقادار

رواب موجودر دادههای مربوط به روستاها بایمقیااس شادهاناد.
نتایج حاصل از بیمقیاسسازی مااتریس تصامیم در جادول 22
اراوه شده است.

شاخص اقتصادی هر چه به یک نزدیکتر باشد میازان مواناع و
جدول  .11بیمقیاسسازی مقادیر موانع پیشروی زنان در بازاریابی فرآوردهای لبنی در روستاهای نمونه
نام
روستا
آبادان
پیرانج
شیبان
کوهیان سری
سرجوب
چاه جمال
شهردراز
سرزه
ابتر
کتوکان
ک،یران
ازمن آباد
نوکجوب
م،ک آباد

موانع اقتصادی
2/111
2/111
2/111
2
2
2
2/۹13
2/111
2/۹11
2
2
2/۹11
2/۹11
2/191

متغیرها

متغیرها

نام

موانع اجتماعی
2/۹۹1
2/۹۹1
2/111
2/۹۹1
2/11۹
2
2/۹۹1
2/11۹
2/111
2/۹۹1
2/11۹
2/۹۹1
2/111
2/331

روستا

موانع فرهنگی
2/۹29
مچوقاسم
2/۹13
قاسمآباد
2/۹13
دهمیر
2/۹13
جعفرآباد
2
سعیدآباد
2/۹13
پاگ
2
رامکان
2/۹13
چاهترش
2/۹29
درهآهو
2/۹13
گیمان
2
مکسان
2/۹29
گوانزپایین
2/1۹۹
2/132
منبع :یافتههای پژوهشر .2911

تعریف سریهای هدف مرجع

خیرآباد

موانع اقتصادی
2/191
2/191
2/191
2/311
2/191
2/1۹1
2/111
2/1۹1
2/1۹1
2/1۹1
2/191
2/1۹1
2/191

موانع اجتماعی
2/111
2/331
2/331
2/331
2/111
2/331
2/111
2/331
2/111
2/331
2/111
2/111
2/111

موانع فرهنگی
2/1۹۹
2/1۹۹
2/1۹۹
2/1۹۹
2/1۹۹
2/132
2/1۹۹
2/1۹۹
2/132
2/319
2/1۹۹
2/132
2/۹29

بهترین انتلاب خواهد بود .هر چه سری مقایسهای گزیناه  iباه

پس از ایجاد رواب خاکستری با استفاده از معادله بالا تماامی

سری مرجع نزدیکتر باشدر در این صورم از مط،وبیت بیشاتری

ارزشهای عم،کردی :مانند زمانی کاه از مفهاو نرماال کاردن

برخوردار خواهد بود .براساس رابطاه فاوق اخت،ااف هار یاک از

استفاده میشودر بین صفر و یک قرار خواهند گرفت .هر چه Xij

عناصر مندرج در ماتریس تصمیم بیمقیاس شده با سری مرجاع

به یک نزدیکتر باشدر از مط،وبیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

هدف محاسبه شده است.

در نتیجه سری مقایسهای که تما گزینههای آن برابار  2باشاد

روش محاسبه :کافی است عدد یک را از تک تک درایههای

محدودیتهای زنان تولیدکننده صنایعدستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر
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که در ایان رابطاه ضاریب تشالیص  ζمقادار  2/1در ن ار

جدول  21کم شود.

گرفته شده است (منبع :عنابستانی و جوانشیریر .)2913
ضریب رابطه خاکستری

()۹

با استفاده از ضریب رابطۀ خاکساتری نزدیکای هار  Xijباه
 Xojمتناظر سنجش میشود .هر چه ضاریب رابطاه خاکساتری
بزرگتر باشدر نزدیکی بیشتر است .ضریب رابطه خاکساتری باه
صورم زیر محاسبه میشود:

بنابراینر  Δ minکوچکترین مقدار Δ ijو  Δ maxبزرگترین
مقدار  Δ ijخواهد بود .بر اسااس روابا موجاود ضاریب رابطاه
خاکستری محاسبه شده است:
نتایج حاصل در جدول  21اراوه شده است.

()1

جدول  .12تاثیر ضریب رابطه خاکستری بر موانع پیشروی زنان در بازاریابی فرآوردهای لبنی در روستاهای نمونه
نام
روستا
آبادان
پیرانج
شیبان
کوهیان سری
سرجوب
چاه جمال
شهردراز
سرزه
ابتر
کتوکان
ک،یران
ازمن آباد
نوکجوب
م،ک آباد

موانع اقتصادی
2/۹22
2/۹22
2/۹22
2
2
2
2/111
2/۹22
2/312
2
2
2/312
2/312
2/911

متغیرها

متغیرها

نام

موانع اجتماعی
2/123
2/123
2/91۹
2/123
2/111
2
2/123
2/111
2/91۹
2/123
2/111
2/123
2/91۹
2/1۹1

روستا

موانع فرهنگی
خیرآباد
2/1۹9
مچوقاسم
2/3۹9
قاسمآباد
2/3۹9
دهمیر
2/3۹9
جعفرآباد
2
سعیدآباد
2/3۹9
پاگ
2
رامکان
2/3۹9
چاهترش
2/1۹9
درهآهو
2/3۹9
گیمان
2
مکسان
2/1۹9
گوانزپایین
2/931
2/121
منبع :یافتههای پژوهشر .2911

موانع اقتصادی
2/911
2/911
2/911
2/999
2/911
2/122
2/1۹1
2/122
2/122
2/122
2/111
2/122
2/111

موانع اجتماعی
2/91۹
2/1۹1
2/1۹1
2/1۹1
2/91۹
2/1۹1
2/91۹
2/1۹1
2/91۹
2/1۹1
2/91۹
2/91۹
2/91۹

موانع فرهنگی
2/931
2/931
2/931
2/931
2/931
2/121
2/931
2/931
2/121
2/1۹1
2/931
2/121
2/1۹9

رتبه رابطه خاکستری پس از محاسبه تمامی ضارایب رابطاه

وزن هر شاخص در تک تک درایههای مرباوط باه آن شااخص

رتبه رابطه خاکساتری باا فرماول زیار

ضرب میشود .بر اساس رواب موجود و اوزان نهاایی شااخص-

خاکستری
محاسبه می شود:
()1

های تصمیمگیریر امتیاز موزون هر یاک از روساتاها در جادول
 29و شکل  3اراوه شده است.
نتایج تح،یل رابطه خاکستری نشان داد که زنان تولیدکنناده

این عبارم میزان همبساتگی ساری مرجاع هادف و ساری

صنایعدستی در روستاهای سرجوبر چاه جمالر کوهیگانساریر

مقایسهای را نشان مایدهاد .در ایان محاسابام  wهماان وزن

کتوکان و شهردراز به ترتیب با وزنهای نهاایی 2/121ر 2/۹11ر

شاخصها است که قب،ا باا روش  FAHPمحاسابه شاده اسات.
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2/111ر  2/111و  2/111از بیشااترین محاادودیتهااای تولیااد

از کمترین محدودیتهای تولید صنایعدستی برخوردار میباشند.

صنایعدستی و زنان روستاهای پاگر دره آهور جعفرآباد و رامکاان
جدول  .13رتبهبندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس محدودیتهای پیشروی زنان در تولید صنایعدستی
نام روستا

وزن

رتبه

آبادان
پیرانن
شیبان
کوهیگانسری
سرجوب
چاهجمال
شهردراز
سرزه
ابتر

2/111
2/11۹
2/132
2/111
2/121
2/۹11
2/111
2/11۹
2/321

1
3
۹
9
2
1
1
1
22

نام روستا

وزن

2/111
کتوکان
2/121
ک،یران
2/332
ازمنآباد
2/111
نوکجوب
2/913
م،کآباد
2/931
خیرآباد
2/91۹
مچوقاسم
2/91۹
قاسمآباد
2/999
دهمیر
منبع :یافتههای پژوهشر 2911

رتبه

نام روستا

وزن

رتبه

9
2
1
22
21
2۹
21
21
12

جعفرآباد
سعیدآباد
پاگ
رامکان
چاهترش
درهآهو
گیمان
مکسان
گوانزپایین

2/931
2/9۹1
2/912
2/911
2/913
2/919
2/122
2/913
2/112

2۹
23
11
21
21
12
29
21
21

از طرف دیگرر بررسی چگاونگی پاراکنش روساتاهای ماورد

محدوده مورد مطالعه نسبت به روستاهای واقع در نیمه شمالی و

مطالعه به تفکیک شدم محدودیتهای تولید صنایعدستی مؤیاد

شرقی از شدم محدودیتهای بیشتری برخوردار میباشند (شکل

آن است کاه روساتاهای واقاع در قسامتهاای جناوب شارقی

.)3

شکل  .5چگونگی پراکنش روستاهای مورد مطالعه به تفکیک شدم محدودیتهای پیشروی زنان در تولید صنایعدستی

محدودیتهای زنان تولیدکننده صنایعدستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
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در ارتباااط بااا موانااع و محاادودیتهااای تولیااد صاانایع دسااتی

امروزه صنایعدستی به عنوان یکی از راهکارهای اساسای در

خانوارهای ساکن در روستاها مؤید آن است که نتایج این تحقیق

توسعه روستایی مطرح است و به دلیل سابقهی دیرینهای کاه در

بااا نتااایج پااژوهشهااای کرباساای و یعقااوبی( )2912و جیمااز و

تمدن و میراث فرهنگی دارد از دیرباز با مناطق روستایی رابطهی

ناتاراجان ( )1221در زمینه اثرام دلالان و واسطههاار واردام بای

تنگاتنگی داشتهر به عنوان فعالیت غیرزراعی روستایی مورد توجه

رویه صنایعدساتی و نااتوانی در فاروش مساتقیم آنهاا توسا

بوده است .در این راستار با وجود سابقه دیرینهی تولیدام صنایع-

تولیدکنندگان صنایع دساتی همساو مایباشاد .همچناین نتاایج

دسااتی در شهرسااتان ایرانشااهرر تولیدکنناادگان ایاان صاانعت در

حاصل از آزمون  Tتک نمونهایی نشان داد که محادودیتهاای

مناطق روستایی این شهرستان با موانع و چالشهای فراوانی رو-

اقتصادی با میانگین  9/11به عنوان مهمتارین ماانع پایشروی

بااهرو ماایباشااند .لااذا هاادف تحقیااق حاضاارر بررساای موانااع و

تولیدکنندگان صنایعدستی در روستاهای این شهرستان میباشد.

محاادودیتهااای پاایشروی زنااان در تولیااد صنایعدسااتی در

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پاژوهش باوذرجمهری و معصاومی

روستاهای شهرستان ایرانشهر بوده است که در جهت تحقق این

( )2911در زمینه چالشها و محدودیتهای اقتصادی پایشروی

هاادفر اط،اعااام حاصاال از فر هااای مشاااهدام میاادانی و

زنان در توسعه فعالیتهای تولیدی همسو میباشد.

پرسشنامههای تکمی،ی روستاویان در خصاوص محادودیتهاای

نتایج حاصل از تح،یل رابطه شابکه خاکساتری ) (GRAدر

تولید صنایعدستی در ابعاد ملت،ب ماورد تجزیاه و تح،یال قارار

ارتباط با محدودیتهای پیشروی زنان تولیدکننده صنایعدساتی

گرفت .نتایج این پژوهش مؤید آن اسات کاه عاوام،ی همچاون

در روستاهای مورد مطالعه نیز نشان میدهد که روستاهای ماورد

وجود دلالان و واسطههار گرانی ماواد اولیاهر عاد دسترسای باه

مطالعه از ن ر شدم محدودیتهاای پایشروی زناان در تولیاد

سرمایه اولیهر عد همکاری باا تعااونیهاار واردام صنایعدساتی

صنایعدستیر دارای وضعیت کام،اً متفاوتی میباشند.

خارجیر عد دسترسای باه تساهی،ام مارتب باا صنایعدساتیر
بروکراسی اداری و عد آگااهی از قیمات واقعای صنایعدساتیر

همچنین با توجه به نتاایج ایان تحقیاقر راهکارهاای ذیال
پیشنهاد میگردد:

مهمترین محدودیتهاای تولیادام صنایعدساتی در روساتاهای

 با توجه به نتایج تحقیق در ارتباط با تأثیر بارز واسطهها و

شهرستان ایرانشهر میباشاند کاه ساط تأثیرگاذاری آنهاا در

دلالان در کاهش درصد سود حاصل از فروش محصولام

روستاهای ملت،ب متفاوم بودهر برآیند ک،ی محدودیتهای تولید

تولیدی صانایعدساتی خانوارهاای روساتایی شهرساتان

در روستاهای واقع در جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه بیشاتر

ایرانشااهرر تشااکیل و تقویاات تعاااونی یااا شاارکتهااای

میباشد .در گرایش کمتر روستاییان ساکن در روستاهای واقع در

خصوصی باا مشاارکت تولیدکننادگان صانایعدساتی در

قسمتهای جنوب شرقی محدوده مورد مطالعهر داشاتن شارای

جهت کاهش نقش واسطهها و افزایش درآمد خانوارهای

لاز برای فعالیتهای معیشتی دیگر مکل کشاورزی میباشد کاه

تولید کننده صنایعدستی مورد تأکید میباشد.

این امکانر با توجه به درآمادزایی پاایین فعالیاتهاای تولیادی

 تدوین و تصویب قاوانین لااز باه من اور ج،اوگیری از

صنایعدستیر گرایش بیشتر خانوارهاا باه فعالیاتهاای معیشاتی

واردام رسمی و غیررسمی صنایعدستی در جهت حمایت

دیگر را در پی داشته است.

از کسب و کارهای روستایی مرتب با صنایعدستی

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای دیگر انجا شده

 اعطای تساهی،ام و اعتباارام ب،ااعوض و کام بهاره باا
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زمانهای پرداخت ب،ند مدم باه من اور تقویات روحیاه
زنان فعال در تولید صنایعدستی روستایی
 حمایت دولت از شرکتهای بازاریابی و صادرام صنایع-
دستی تولیدی خانوارهای روستایی

 ایجاد شناسنامه بارای محصاولام صانایعدساتی در هار
منطقه جهت معرفی اینگونه محصولام به جامعه
 بیمه نمودن زنان شاغل در تولید صنایعدستی در راستای
بهرهمندی از مزایای آن در زمان از کار افتادگی
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Abstract
Handicraft products can pave the way for more household income in rural areas. Given the
importance of handicraft products in the livelihood of rural households in the Iranshahr County, the aim
of this study was to investigate the constraints that rural women experience in producing handicrafts in
the villages of this county. This research study was conducted withdescriptive and causal-comparative
methods. To achieve the desired goals, a wide range of indicators were introduced in addition to
document analysis and initial field visits. Then, according to the research indicators, household
questionnaires were prepared to collect the essential data on the households making handicrafts. The
population of the study included all craftswomen active in the production of handicrafts living in villages
with more than 50 households in the Iranshahr County. As 9008 households live in these villages the
sample size was calculated to be376 households using Cochran's formula (with a margin of error equal
to 0.05).The sample households were selected bysimple random sampling method in proportion to the
frequency of households living in the sample villages. The research questionnaires were completed by
craftswomen or girls involved in handicraft production in the sample households. FAHP and GRA
software packages and statistical tests in SPSS were used For data analysis. The findings confirm that
economic barriers with a mean of 3.24 are the most important constraints on the handicraft producers in
the villages of Iranshahr County. The severity of economic, social and institutional constraints were
74.2, 12.8 and 22.8, respectively among the households which ranked as severe or very severe. The
results of GRA showed that the villages under study have a completely different situation in severity of
constraints on craftswomen. According to the research results, it is suggested that cooperatives and
private companies are established and strengthened to support the production and marketing of
handicraft products and remove the constraints craftswomen face in the production of handicrafts.
Keywords: Balochistan, Production Challenges, Rural Areas, Women, Handicrafts.
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