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 چکيده 

حضقور  نواحی روستايی  مختلف  یها تيفعال یزنان در تمام واقعدر  .وامع روستايی دارندهای مختلف ج زنان نقش انکارناپذير در فعاليت 

 نيق ا یاز جملقه جامعقه آمقار    رانيق ا يیاز مناطق روسقتا  یدر برخ. رنگ شده است های اخير كم اما نقش توليدی آنان در دهه اند فعال داشته

. مواجه شقده اسقت   یدست عيصنا ژهيزنان به و یديتول یها تينقش فعالبا كاهش  شابوريبخش زبرخان شهرستان ن یروستاها یعنيپژوهش 

در توليد صنايع دسقتی روسقتاهای بخقش زبرخقان شهرسقتان نيشقابور       و مشاركت زنان  تيكاهش سطح فعال، واكاوی پژوهش حاضرهدف 

و  یفيمطالعقه انتخقاب و بقا آمقار توصق     در جامعه مقورد   یدست عياز زنان شاغل به صنا به روش تصادفی نمونه 000 ساسا نيبر ا. باشد می

منظقور  و بقه  یاتقک نمونقه   T-Testو  رنوفيها از كلموگروف اسم آزمون فرض یدر سطح استنباطی برا. مورد آزمون قرار گرفتند یاستنباط

در  يیروسقتا  یدسقت  عينانشان داد كقه صق   یا تک نمونه T یآزمون پارامترنتايج  .ديردكرونباخ استفاده گ یآزمون از روش آلفا يیايپا نييتع

در منطقه مورد مطالعه سبب  عيصنا نيو مشاركت زنان نقش دارد و كاهش نقش ا یديتول تيو سطح فعال یاقتصاد یها تيفعال یساز متنوع

گقردد   یم شنهاديدر منطقه پ یدست عيبا كاهش نقش صنا قابلهم یبرا. مهاجرت آنان شده است هيجو در نت يیروستا یكاهش درآمد خانوارها

 مقه يو با  بردن اعتبارات مربوط به آموزش و ب يیكردن دانش زنان هنرمند روستا یكاربرد د،يتول نينو یها وهيبا ش يیزنان روستا يیبا آشنا

 .دگرد ديدر تول يیزنان روستا شتريموجب  مشاركت ب يیكردن صنعتگران زن روستا
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 مقدمه

دهنقد و   نيمی از جمعيت جامعه روستايی را تشکيل مقی زنان 

باشند كه بتوانند در توليد و اقتصقاد جامعقه    اين توانايی را دارا می

اقتصقاد خقانوار   . حضور فعال و درخقور تقوجهی را داشقته باشقند    

ای است كه پيوسته نياز به حضقور زنقان در آن    روستايی به گونه

لذا زنقان روسقتايی بخشقی از نيقروی     (. 0350برقی، ) وجود دارد

تواننققد بققا  دهنققد و مققی مولققد جامعققه روسققتايی را تشققکيل مققی

از ايقن رو توجقه   . های خود به روند توسعه سرعت بخشند فعاليت

به نقش و مشاركت زنان در شرايط حاضقر امقری الزامقی اسقت     

امققا در حققال حاضققر در روسققتاهای بخققش  (. 0353ابراهيمققی، )

رخان شهرستان نيشابور كاهش نقش توليدی زنان به ويقژه در  زب

گردد كه مقاله حاضر به واكاوی  دستی مشاهده می ی صنايع زمينه

 .اين موضوع پرداخته است

المللی به منظور ارج نهادن بقه نيقروی كقار     های بين سازمان

ها و استعدادهای آنقان طقی    زنان روستايی و شناسانيدن خالقيت

انقد اققدامات    های بسياری نموده و كوشقيده  تالشسه دهه اخير 

حمايتی جهت مشاركت كامل آنقان را در فرآينقد توسقعه فقراهم     

 040كنفرانس جهقانی توسقعه بقا شقركت      0575در سال . آورند

نماينققده از كشققورهای مختلققف در رم برگققزار و ابعققادی چققون  

رسانی، آموزش، اشتغال و حمايقت از   دسترسی به منابع و خدمات

در كنفقرانس جهقانی    .های زنان مورد تاكيد ققرار گرفقت   کلتش

در وين برگزار شد شاخص جنسيت  0550حقوق بشر كه در سال 

بققا برگققزاری  0550وارد مطالعققات گرديققد و در سققپتامپر سققال  

كشقور،   025چهارمين كنفرانس جهانی زن در پکقن بقا شقركت    

ها،  رنامهها و ب توجه به مفهوم جنسيت و به كارگيری آن در پروژه

هدف اصلی اين برنامه عبارت بود  .ماهيت واقعی خود را بازيافت

 بهو اولويت  توليدكنندگان از پشتيبانی از زنان روستايی به عنوان

هايی كقه   خصوص تکنولوژیه ها در دسترسی به منابع توليد بآن

وری  بتوانند از مشقت، حجم و ميزان كار آنان بکاهقد و بقر بهقره   

 0524گزارش بررسی جهقانی سقال    . (0320رادمرد،) آنها بيفزايد

هي  كشور كقم   ،دهد كه تا پيش از اين تاريخ نشان می ميالدی 

ای در برنامقه توسقعه بخقش كشقاورزی خقود، زنقان        يافته توسعه

مقيالدی   0520روستايی را در نظر نداشته اسقت، ولقی از سقال    

سقازمان  . كشورها رخ داده اسقت تغييرات اساسی در اين دسته از 

خواروبار و كشاورزی در نود و چهارمين نشسقت خقود در نقوامبر    

برای حضقور فعقال زنقان روسقتايی و مشقاركت آنقان در        0522

 ،توسعه، يک برنامه كار طرح كرد و به كشورهای در حال توسعه

برخی از كشورها مانند برزيل، پقرو و كاسقتاريکا بقا    . توصيه نمود

خقود   برنامه ملی برای زنان روسقتايی  FAOهای مالی  پشتيبانی

 . (0320رادمرد، ) اند تهيه كرده

كقه اطالعقات دوره    .م0525در گزارش بررسی جهانی سال 

را ارائه نموده است، تغيير مهم ديگقری   .م 0522تا  0520زمانی 

، . م0520هقای   قبقل از سقال  . شقود  نسبت به دوره قبل ديده می

ای كه نسبت به مسايل زنان روسقتايی   هكشورهای در حال توسع

های كوچقک   اند غالبا توجه خود را معطوف به پروژه آگاهی داشته

و خاص زنان كرده و درصدد فراهم آوردن رفاه بيشقتر از طريقق   

هقای   تقر، پقروژه   به عبارت روشن. اند داری بوده های خانه آموزش

بعقد از  در حقالی كقه در دوره   . رفاهی بيشتر مورد نظر بوده است

هقای بسقيار    ای است كه هدف های توسعه بحی از پروژه .م0520

كننقد و بقه جقای طراحقی      های رفاهی را دنبال می فراتر از پروژه

های كوچک و غالبا پراكنده در جهت تقأمين رفقاه بيشقتر،     پروژه

قرار گرفتن زنان روستايی در جريان اصلی توسعه در تمام سطوح 

هقای كقالن تقا     ا، از سياسقتگذاری ريقزی و اجقر   و مراحل برنامقه 

های خود مقورد توجقه واققع شقده      های گوناگون در پروژه فعاليت

رود كقه زنقان روسقتايی در     در اين تغيير جديد، انتظار مقی . است

هقا بقه صقورت يقک      ها و برنامقه  سطح كالن و در متن سياست

مجموعه واحد با مردان روستايی ديده شوند و در سطح خرد نيقز  

های مختلف حضور فعال داشقته   ژهوها و پر مامی فعاليتزنان در ت
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بققه طققور كلققی حمايققت از زنققان روسققتايی بققه عنققوان  . باشققند

. توليدكنندگان عالوه بر مادران و مديران خانواده مورد نظر است

های كوچقک، ناپايقدار،    بدين ترتيب روش طراحی و اجرای پروژه

ار گذاشقته شقد و   پراكنده و دورافتاده از برنامه اصلی توسقعه كنق  

های خاص زنان و يقا   های توسعه با پروژه اعالم گرديد كه برنامه

اختصاص بخشی از پروژه چند منظوره به زنان، در تحقق بهبقود  

 وضعيت زنان، موفقيت بسيار محدودی داشته است و بايقد زنقان  

 هقای توسقعه ديقد    روستايی را همراه مردان در مجموعقه برنامقه  

 .(0351بررسی وضعيت موجود زنان روستايی، )

ای در  قعيات موجود، زنان سقهم عمقده  ابر اساس مدار  و و

. های اقتصادی و توليدی كشورهای در حال توسعه دارنقد  فعاليت

بخقش غيقر    ها عمقدتاً در اين كشورها حوزه فعاليت اقتصادی آن

جقزء،  اقتصاد ملی است و به عنوان توليدكنندگان ( سنتی)رسمی 

شقادی  ) كننقد  فروشندگان كا  و يا كارگران خدماتی فعاليت مقی 

ويقژه در بخقش كشقاورزی    ه بنقدی بق   اين تقسيم. (0374طلب، 

در عين حال دستمزد زنان برای كارهای . تری دارد مصداق روشن

بققه طققوری كققه در اكلققر  .مشققابه بسققيار كمتققر از مققردان اسققت

درصقد بيشقتر از مقردان كقار      00زنان  سعهكشورهای در حال تو

 نيهمچن. درصد كمتر از مردان است 41كنند ولی حقوق آنها  می

مردان بقه زن   یعنياز سرپرست خانواده  یريگ ميهرم قدرت تصم

)  را دارند یريگ ميحق تصم نيتر شيمردان ب یعنيشود،  یختم م

كقار در مقابقل    0كانديوتیدنيز  به نظر (.0357اكبراقلی و نوری، 

 ،شود زنان پيشنهاد می دستمزد در بخش رسمی اقتصاد، زمانی به

كه به خاطر دستمزد كمتر آنان، منافع كارفرما در استخدام زنقان  

اگر چقه اصقو ً كقار و توليقد در     (. 0114، 0ديويس) مشهود باشد

فرسقا اسقت ولقی عقالوه بقر آن،       بخش سنتی سقخت و طاققت  

آوری هيقزم و نشقاء بقرنج در     تقری نظيقر جمقع    تكارهای سقخ 

شاليزارها و يا كشاورزی در مزارعی كه در شرايط مناسقبی ققرار   

                                                                                           
1 - Deniz Kandiyoti 

2 - Davis 

 (.0110، 3گروبقر ) شقود  ندارند، به عهده زنان روستايی واگذار می

در شرايطی است كه آنان وقت و انرژی فراوانقی   ها ئوليتاين مس

با وجقود  . كنند میداری  را صرف توليد و نگهداری فرزندان و خانه

همه اين مشکالت، زنان شاغل در بخقش كشقاورزی بقا درآمقد     

ناكافی از منزلت و موقعيت اجتماعی متناسب با نققش اجتمقاعی   

امکانات و ابزار  ،در چنين شرايطی زنان ،خود نيز برخوردار نيستند

های اقتصادی و موقعيت   زم را برای تغيير وضع و بهبود فعاليت

هقای دسترسقی    راه از جملقه  .(0351ياوری،) دارنداجتماعی خود ن

. ها به روی آنها بسته اسقت  به آموزش، كسب مهارت و تخصص

های رسمی اقتصادی به وسيله آنها با مشقکالت   تشکيل سازمان

بقه منقابع   . شقود  رو مقی  اجتماعی، فرهنگی و اداری بسياری روبه

به علت نداشتن وثيقه معتبر ( لتیدولتی و غيردو)مالی و اعتباری 

و به رسميت نشناختن آنها بقه عنقوان اعضقای فعقال اقتصقادی      

های رسقمی اعتبقاری،    جامعه به وسيله نهادهای سنتی و سازمان

كمتر دسترسی دارند و اگر هم داشته باشند، امکان هزينه كقردن  

(. 0321يی و شقفيعی،  تقوا) شود ها به ايشان داده نمی مستقل وام

بسياری از تحقيقات در زمينه اشتغال زنان و موقعيت اقتصادی و 

روستايی به اين نتيجه رسقيده اسقت كقه     توليدی آنان در جامعه

الققذكر در  عوامققل بنيققانی و مققؤثر در پيققدايش مشققکالت فققوق 

بی تقوجهی  ، كشورهای در حال توسعه و حتی كشورهای صنعتی

ويژه در جامعه روستايی و مطرح ه زنان بهای اقتصادی  به فعاليت

نشدن و عدم تعريف آنهقا در اسقناد رسقمی كشقورها و برجقای      

تسقلط فرهنگقی، اجتمقاعی و    ، هقا ماندن نگرش سنتی به كار آن

خصوص در بخش روستايی و نقش ه اقتصادی مرد در جامعه و ب

تبعقيض در شقرايط اشقتغال و كقار زن در     ، فرعی و وابسته زنان

های اند   فرصتو  عمدتا محصول تسلط مردان استجامعه كه 

های جديد به علت اشتغال در  زنان برای تحصيل و كسب مهارت

زاده،  لهسقايی )سقت  خانه و عدم دسترسی كافی و  زم به نهادها

0374).     
                                                                                           
3 - Gruber 
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زنقان   یديق مساله پژوهش حاضر توجه به كقاهش نققش تول  

 يیزنقان روسقتا   یهقا  تيق فعال نياز مهمتقر  یکي. است يیروستا

 تيق اهم عيصقنا  نيق باشقد و ا  یمق  یدسقت  عيصنا نهياشتغال در زم

كقار   ،یاز نظر اقتصاد. دارند يیزنان روستا یدر خوداشتغال يیبا 

نداشقته و   یچنقدان  یگذار هيبه سرما ازين یدست عيصنا ی نهيدر زم

 نهيزم نيتواند در ا یم یا هيسرما زانيبا هر م يیهر خانواده روستا

 .مشغول باشد

اشتغال زنقان و كسقب درآمقد از     جاديدر ا یدست عينقش صنا

بقه گفتقه كارشناسقان از    . اسقت  یدست عيصنا یاساس یها یژگيو

و درآمقد   یاشقتغال جنبق   جاديعامل ا یدست عيباز تاكنون صناريد

جهقت   نيبد(. 0323،ازكيا)بوده است  يیمکمل در مناطق روستا

و  یکقار ياشتغال مولقد و كقاهش انقواع ب    جاديا یاز ابزارها یکي

بقه  . اسقت  یدسقت  عيكاهش مهاجرت به شقهرها توجقه بقه صقنا    

 ینقواح  يقی زا در اشقتغال  تيق پقر اهم  یهقا  از اهرم یکيکه يطور

است، اگر فرض شود كه از هر سه نفر زن  یدست عيصنا يیروستا

به كار  یه نوعطول سال ب رنفر د کيبا تر از ده سال،  يیروستا

اشقتغال داشقته باشقد،     یدسقت  عيرشته صقنا 033از  یکيدر  ديتول

 10/0معقادل   یتق يجمع رانيق ا يیتوان گفت در جامعه روسقتا  یم

 ايق  یفصقل  ،یمختلقف اعقم از دائمق    یهقا  نفر به صورت ونيليم

مشغول هستند كه اغلب بافنقده   یدست عيصنا ديبه كار تول یمورد

ثيرگققذاری أت ميققزان (.0351 ،ینققادر) شقند با یمقق ميفقرش و گلقق 

تقوان   دستی بر يکديگر به قدری است كه می گردشگری و صنايع

توليقد انقواع   (. 0324ان،يغفار) آن را ريشه در اقتصاد ملی دانست

دستی آن هم به صورت جالب و صادراتی باعی شناسقايی   صنايع

ه است و جهقانگردان بيشقتری را روانقه    بيشتر ايران در خارج شد

كند و هم جهقانگردان آن را بقه ارز خقارجی خريقداری      ايران می

 وقتی. كند كنند و هم صادرات آن برای ما ارز كافی ايجاد می می

ای كه مادرش بافته يا لباسی كه سقاخته و پرداختقه    گيوه د كو

كنقد ايقن موضقوع در تحکقيم      مادر است را برتن خود حس مقی 

بين خانواده، يک نوع آموزش مستمر برای ايجقاد   یبطه صميمرا

هقر چققدر بقا اسقتفاده از     . آيد تقويت روابط خانواده به حساب می

، عالوه بر اين كقه بقه   شودمنزل را تهيه  ههای دست اثاثي ساخت

گرايی دور شقده و ققدمی    شود از تجمل یاقتصاد خانواده كمک م

 (.0321 سپهر،)شود  یم  تهبه سوی انسجام بيشتر خانواده برداش

گسققترش و توسققعه  قيققاز طر يیزنققان روسققتا یخوداشققتغال

نقش زنان را ارتققا   یاديتواند تا حد ز یدر روستاها م یدست عيصنا

آنان فقراهم   یبرا یرا از لحاظ اجتماع یتر مناسب طيداده و شرا

 یدسقت  عيصقنا  هنق يدر زم يیاشتغال زنان روسقتا  تأثيراهم . دينما

بخققش  داتيققدر تول یور بهققره شيچققون، افققزا یشققامل مققوارد

 یدست عيصنا داتيتول تيفيارتقاء ك عات،يو كاهش ضا یكشاورز

 يیبه مناطق روستا شتريافزوده ب انتقال ارزش ،يیدر مناطق روستا

 یروهقا ياز ن یا اشتغال بخش عمقده  ان،ييدرآمد روستا شيو افزا

 نقه يكقردن زم  ايق و مه یفنه فرهنگ اشاع ،يیفعال جامعه روستا

 یاز جمله گردشقگر  يیتوسعه روستا یها برنامه گري زم جهت د

 (. 0105، 0اكبراقلی) باشد یم

از  رانيق ا يیاز منقاطق روسقتا   یبرخق فوق مسائل با توجه به 

بخش زبرخقان   یروستاها یعنيپژوهش  نيا یجمله جامعه آمار

 یهقا  تيق و فعال یدسقت  عينابا كاهش نقش صق  شابوريشهرستان ن

لذا پژوهش حاضر بر آن است تقا  . شده است اجهزنان مو یديتول

 یسقاز  بقا متنقوع   يیروسقتا  یدسقت  عيرابطه نقش و كاركرد صقنا 

 تيدرآمد و سطح فعال شيافزا ،يیزا اشتغال ،یاقتصاد یها تيفعال

 .دينما یو مشاركت زنان را واكاو

ايع دستی رايقج در شهرسقتان نيشقابور، صقن     مهمترين صنايع

روسقتا و   471صنعت ققالی در بقيش   . بافی است بافی و گليم قالی

روستای اين شهرستان عمدتاً به صقورت   07بافی در  صنعت گليم

كار اصلی و يا به صورت فعاليت جنبقی و مکمقل در كنقار سقاير     

آمقادگی و توانمنقدی   . گيقرد  های اقتصادی رايج انجام می فعاليت

                                                                                           
1 -Akbaroghli 
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ای است كه اققدام بقه    به گونهبافی  نيشابور در بخش صنعت قالی

و در نوع خود بزرگترين  یهايی با متراژ چند هزار متر بافتن قالی

دسققتی موجققود در  از ديگققر صققنايع. نمايققد در سققطح جهققان مققی

 4كارگقاه صقنايع سقفالگری،     4تقوان بقه    شهرستان نيشابور می

بافی، كارگاه صنايع  كارگاه صنايع پارچه 0 ،یلكارگاه صنايع نمدما

بافی و در يک روستا حصقيربافی   دگی نخ، در يک روستا گيوهرسي

باف در اكلر روسقتاها و بقا    یزنان قال(. 0321،یطاهر) كرداشاره 

حمايت كميته امداد و شركت فرش به فعاليت مشغول هستند بقه  

 .دارد  ودكارگاه فعال در نيشابور وج 40طور تقريبی 

 هامواد و روش

های اردوغقش،   روستا از دهستان 000آماری پژوهش  جامعه

طبق آخقرين تقسقيمات كشقوری     .باشند اسحاق آباد، زبرخان می

ايقن   واققع شقده  اسقتان خراسقان رضقوی     شهرستان نيشابور در

شهرستان بعد از شهرستان مشهد به عنقوان دومقين شهرسقتان    

شناخته شده و خود شقامل پقنج بخقش، هفقت     استان پرجمعيت 

اسقتان خراسقان    سقالنامه آمقاری  ) باشقد  دهستان می 04شهر و 

 (.0351رضوی، 

 

 موقعيت بخش زبرخان در شهرستان نيشابور. 1نقشه 

 
 6931استانداری خراسان رضوی،  معاونت آمار و اطالعات: أخدم

 

كه حجقم   یدست عياز زنان شاغل به صنا تصادفینمونه  000

در جامعه مورد مطالعه انتخاب و با آمقار   0نمونه به روش كوچران

به منظور توصقيف  . مورد آزمون قرار گرفتند یو استنباط یفيتوص

اسقتفاده شقده    SPSS18افقزار  های مذكور از نرم دادهو استنباط 

كلمقوگروف   از هقا  فقرض  آزمقون  ایدر سطح استنباطی بر .است

مه پرسشقنا  .گرديدای استفاده  تک نمونه  T-Testو  0اسميرنوف

هقا   بقه پاسقخ   0تا  0های  گزينه ليکرت استفاده و رتبه 0از طيف 

دهنقده كمتقرين ميقزان     نشان 0امتياز . اختصاص داده شده است

دهنقده بيشقترين ارزش    نشقان  0ارزش از سؤال مربوطه و امتياز 

ها انتخقاب   به عنوان ميانه نظری پاسخ 3بدين ترتيب عدد  .است

زان اشقتغال زنقان بقه    متغيقر مسقتقل پقژوهش ميق    . شده اسقت 

دستی و متغييرهای وابسته مشاركت، درآمد و مهقاجرت در   صنايع

در اين پژوهش به منظقور تعيقين پايقايی    . نظر گرفته شده است

افزار با استفاده از نرم .استفاده شد 3آزمون از روش آلفای كرونباخ

، ميزان ضريب اعتمقاد بقا روش آلفقای كرونبقاخ      SPSSآماری 

 سقوال در مقورد   31هقا بقا    نتيجه پايايی پرسشقنامه  .محاسبه شد

سقازی   دسقتی روسقتايی بقا متنقوع     نقش و كاركرد صنايعكاهش 

و سطح فعاليت زايی، افزايش درآمد  اشتغالهای اقتصادی،  فعاليت

دهنقده آن   ايقن مققدار نشقان   . باشد می 771/1و مشاركت زنان ، 

يا به عبقارت   است كه پرسشنامه مورد استفاده از قابليت اعتماد و

 .ديگر از پايايی خوبی برخوردار است

 

 نتایج

 0/41 بيشقترين فراوانقی بقا    پاسخ دهندهنفر  000از مجموع 

درصقد   3/1و كمترين با  سال 30تا  00بين  در گروه سنی درصد

از بعد شقاخص  . سال قابل مشاهده است 40در گروه سنی با ی 

 7/24مجقرد و  دهندگان بقه پرسشقنامه    درصد پاسخ 0/03تأهل، 

دهندگان وضعيت  درصد پاسخ 2/0دهندگان متاهل و  درصد پاسخ

دهنقدگان   درصد پاسقخ  3/33 بعدخانوار .تاهل خود را بيان نکردند

                                                                                           
1 - Cochran 

2 - Kolmogorov- Smirnov Test 

3 - Cronbachs alpha Test   
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 5/1نفقره،   2تقا   1درصقد   5،  1تقا  4درصقد    3/33نفره،  4تا 0

درصقد   4/03باشقند و   نفقر مقی   2دهنقدگان بقا ی    درصد پاسخ

 .انواده خققود را بيققان نکردنققددهنققدگان تعققداد اعضققای خق  پاسقخ 

درصقد   7/30، پلميق د ريق دهنقدگان ز  درصد پاسخ 0/0 التيحصت

درصقد   3/33و  پلميق دهنقدگان فقوق د   درصد پاسخ 0/00، پلميد

دهنقدگان   درصقد پاسقخ   7/1و بقا تر و   سقانس يدهندگان ل پاسخ

 .نکردند انيخود را ب التيتحص

، دهنقدگان ققره داش   درصد پاسخ 07محل سکونت روستای 

درصقد   3/00آبقاد،    درصقد دولقت   0/03آباد،  درصد يوسف 7/01

درصقد   4/04آباد و محقل سقکونت    درصد محسن 5آباد ،  اسحاق

 .باشد اردوغش می

 

 روستاتعداد و درصد پاسخ دهندگان به تفکيک . 1جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی محل سکونت

 1/07 1/07 31 قره داش

 7/47 7/01 03 يوسف آباد
 3/10 0/03 00 دولت آباد

 1/71 3/00 07 اسحاق آباد

 1/20 1/5 01 محسن آباد

 1/011 4/04 01 اردوغش

  1/011 000 مجموع

 0351يافته های پژوهش، : ماخذ

 

 دسقتی  دهندگان به پرسشقنامه بقه صقنايع    درصد پاسخ 1/54

درصققد  1/17دسقتی مققورد اشقتغال    نقوع صققنايع . اشقتغال دارنققد 

بقافی و   دهندگان ققالی  درصد پاسخ 5/1 ،بافی دهندگان قالی خپاس

 .باشد بافی و گلدوزی می دهندگان قالی درصد پاسخ 5/1خياطی و 

وع كارگقاه  نق  .نقد ا هبقه ايقن سقوال پاسقخ نقداد      نيز درصد 1/31

بقافی   دهندگان بقه پرسشقنامه ققالی    درصد پاسخ 31دستی  صنايع

سقال تاسقيس    .نقد ا هداددرصد به اين سوال پاسخ ن 14باشد و  می

 5/1، 74دهنقدگان سقال    درصقد پاسقخ   2/0دستی  كارگاه صنايع

و  23درصقد  سقال    0/4، 21درصقد سقال    1/3، 72درصد سال 

درصد به ايقن سقوال پاسقخ     4/27باشد و  می 27درصد سال 2/0

 .ندادند

هقا از   محاسبه آماره آزمون مناسب آگاهی از توزيع داده برای

در پژوهش حاضقر بقرای بررسقی    . ار استاولويت اساسی برخورد

فققرض نرمققال بققودن متغيرهققای پققژوهش از آزمققون معتبققر     

آزمون كولمقوگروف  . اسميرنوف استفاده شده است -كولموگروف

ای بقرای تعيقين همگقونی     اسميرنوف يک روش ناپارامتری ساده

هقای آمقاری منتخقب اسقت، بنقابراين       اطالعات تجربی با توزيع

 K-Sيرنوف كه از اين به بعقد آن را بقا    آزمون كولموگروف اسم

دهيم، روشی برای تشخيص نرمال بودن توزيع فراوانی نشان می

 . آوری شده است مشاهدات جمع

 

 نتایج

رمققال بققودن متغيرهققا آزمققون كلمققوگروف در ابتققدا بققرای ن

 .گيرد رسی قرار میاسميرنوف مورد بر

كقه   شود چنين نتيجه می K-Sاز آزمون  ،0با توجه به جدول

داری برای متغيرها بيشتر از سطح آزمقون   چون مقدار سطح معنی

باشد، بنابراين اين متغيرها دارای توزيع نرمال  می α=10/1يعنی 

 .باشند می

مهقاجرت   سقبب دسقتی   كاهش نقش صقنايع رسد  به نظر می

ا بق . شقده اسقت  روستايی بخش زبرخان شهرستان نيشقابور  زنان 

از آزمقون  ای بررسی اين فقرض  برتوجه به نرمال بودن متغيرها 
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  .شده است ای استفاده تک نمونه Tپارامتری 

 ها شاخصآزمون كلموگروف اسميرنوف . 7جدول 

 k-s P-valueآماره آزمون  متغيرها

 054/1 134/0 مهاجرت زنان روستايی

 012/1 003/0 روستايیزنان درآمد 

 000/1 142/0 مشاركت زنان روستايی

 .0351حقيق، های ت يافته: ماخذ

 

پرسشقنامه  طور كه در مبحی روش تحقيق اشاره شقد،   همان

دهنقده   نشان 0امتياز . شده است گزينه ليکرت استفاده 0از طيف 

از  دهنقده بيشقترين ارزش   نشقان  0كمترين ميزان ارزش و امتياز 

هقا   به عنوان ميانه نظری پاسقخ  3بدين ترتيب عدد  .است سوال

اگر ميانگين متغيقر مقورد    ها به سؤال با توجه. انتخاب شده است

بيشتر باشد به معنی وجقود رابطقه بقين كقاهش نققش       3 زنظر ا

باشقد و اگقر    روستايی مقی  زنان دستی روستايی و مهاجرت صنايع

باشد به معنقی عقدم    3ميانگين متغير مورد نظر كوچکتر مساوی 

دستی روسقتايی و مهقاجرت    وجود رابطه بين كاهش نقش صنايع

 .آمده است 3نتايج اين آزمون در جدول  .باشد ان میروستايي

 

 T-Testنتايج آزمون . 3جدول 

 معنی داری سطح درجه آزادی tآماره   ميانگين
اختالف 

 ها ميانگين

 درصد اختالف 95فاصله اطمينان 

 كران باال كران پايين
05/3 044/04 001 1/1 05001/1 0000/1 1725/1 

 .0351هش، پژو یها افتهي: ماخذ

 

 3 و نتقايج ارائقه شقده در جقدول     T-Testبر اساس آزمقون  

داری برابقر بقا    و مقدار سطح معنقی 044/04برابر با  tمقدار آماره 

كمتر است و با توجه به اينکه ميانگين متغير  10/1كه از  111/1

درصقد   50بنقابراين بقا اطمينقان     ،باشقد  می 3مورد نظر بيشتر از 

 باعی افقزايش  دستی روستايی قش صنايعتوان گفت كاهش ن می

 .شده استوستاييان بخش زبرخان شهرستان نيشابور مهاجرت ر

 دستی بخش زبرخقان  كاهش صنايعرسد  همچنين به نظر می

با توجه بقه نرمقال   . استكاهش درآمد خانوارهای روستايی علت 

تقک   Tارامتری پبودن متغيرها برای بررسی اين فرض از آزمون 

در اين آزمون ميانگين متغير مورد نظر . كنيم تفاده میای اس نمونه

 .كنيم مقايسه می 3را با عدد 

 

 T-Testنتايج آزمون . 4جدول 

 درجه آزادی tآماره   ميانگين
سطح معنی 

 داری

اختالف 

 ميانگين ها

 درصد اختالف 95فاصله اطمينان 

 كران باال كران پايين
000/4 710/32 001 111/1 00300/0 1540/0 0000/0 

 0351های پژوهش،  يافته: ماخذ

 

مقدار  ،4و نتايج ارائه شده در جدول T-Testبر اساس آزمون 

كمتقر   10/1داری از  و مقدار سطح معنقی  134/00برابر با  tآماره 

 3است و با توجه به اينکه ميانگين متغيقر مقورد نظقر بيشقتر از     

 نتيجه گرفت كقه  توان درصد می 50بنابراين با اطمينان ، باشد می
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دسقتی روسقتايی    كاهش صنايعبه علت  كاهش درآمد روستاييان

 .باشد میبخش زبرخان شهرستان نيشابور 

و  های اقتصادی سازی فعاليت متنوع دردستی روستايی  صنايع

ا توجقه بقه   بق . نققش دارد  مشاركت زنان و توليدی سطح فعاليت

از آزمون   نيز فرضنرمال بودن متغير مورد نظر برای بررسی اين 

در اين آزمون ميقانگين  . گرديدای استفاده  تک نمونه Tپارامتری 

 .شده استمقايسه  3متغير مورد نظر با عدد 

 

 T-Testنتايج آزمون . 5جدول 

 درجه آزادی tآماره   ميانگين
سطح معنی 

 داری

اختالف 

 ها ميانگين

 درصد اختالف 95فاصله اطمينان 

 باال كران كران پايين
000/4 710/32 001 /111 00300/0 1540/0 0000/0 

 .0351پژوهش،  یها افتهي: ماخذ

 

 0و نتقايج ارائقه شقده در جقدول      T-Testبر اساس آزمقون  

داری برابقر بقا    و مقدار سطح معنی 710/32برابر با  tمقدار آماره 

كقه ميقانگين    كمتر است و با توجه بقه ايقن   10/1كه از  111/1

 50بنقابراين بقا اطمينقان     ،باشقد  مقی  3رد نظر بيشتر از متغير مو

هققای  سققازی فعاليققت متنققوع دردسققتی روسققتايی  درصققد صققنايع

اين نتيجقه  . نقش دارد و سطح فعاليت و مشاركت زنان اقتصادی

باشد هنگقامی كقه نشقان داده شقد،      با تحقيقات قبلی همسو می

گسققترش و توسققعه   قيققاز طر يیزنققان روسققتا  یخوداشققتغال

نقش زنان را ارتققا   یاديتواند تا حد ز یدر روستاها م یدست عيصنا

آنان فقراهم   یبرا یرا از لحاظ اجتماع یتر مناسب طيداده و شرا

 یدسقت  عيصقنا  نقه يدر زم يیاشتغال زنان روسقتا  تأثيراهم . دينما

بخققش  داتيققدر تول یور بهققره شيچققون، افققزا یشققامل مققوارد

 یدسقت  عيصنا داتيتول تيفيارتقاء ك عات،يو كاهش ضا یكشاورز

 يیبه مناطق روستا شتريافزوده ب انتقال ارزش ،يیدر مناطق روستا

 یروهقا ياز ن یا اشتغال بخش عمقده  ان،ييدرآمد روستا شيو افزا

 نقه يكقردن زم  ايق و مه یفناشاعه فرهنگ  ،يیفعال جامعه روستا

 یاز جمله گردشقگر  يیتوسعه روستا یها برنامه گري زم جهت د

 (.0105، 0براقلیاك) باشد یم
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  گيری نتيجهبحث و 

در  دسقتی  صنايعتوليدی زنان در  اين تحقيق نشان داد نقش

كمک به توسقعه اقتصقادی، ايجقاد     ازعبارت جامعه مورد مطالعه 

هقم چنقين   . سقت وری با  گقذاری انقد  و بهقره    شغل، سقرمايه 

دسققتی، دارای خصوصققياتی چققون    صققنايعمشققخص گرديققد  

فرينی گسترده، دسترسقی آسقان بقه مقواد     افزوده با ، كارآ ارزش

نيقازی از   اوليه ارزان و ابزار توليدی سقاده، ابتقدايی و بقومی، بقی    

نتيجقه   تکنولوژی جديد، مواد اوليه و ابزار توليقدی وارداتقی و در  

موجقب تقأمين   در جامعه مورد پژوهش عدم نياز به ارز است، كه 

هقای   يقت سقازی فعال  اشتغال و تعادل بخشقی بقازار كقار، متنقوع    

و افزايش  های كسب درآمد خانوار اقتصادی خانوار و ازدياد روش

سطح مشاركت زنان در اقتصاد، جلوگيری از مهاجرت روسقتاييان  

 .يده استگرد ابه شهره

هقای   در بخقش زنقان  با توجه به با  بودن هزينه اشقتغال    

دسقتی يکقی از    گذاری روی صنايع ديگر اقتصاد، توسعه و سرمايه

. باشقد  مقی  زنقان كم هزينه و مناسب برای ايجاد اشتغال  های راه

متکی به منابع داخلقی   در جامعه مورد پژوهش دستی توليد صنايع

وجود دارد،  منطقه درصد عوامل توليد در داخل 21است و بيش از

توليقد و فقروش ايقن محصقو ت      هرگونه افزايشی در ميزانلذا 

 . سبب افزايش توليد خواهد شد



 019     ...واکاوی کاهش نقش تولیدی زنان روستایی

دهد كه نققش ايقن فعاليقت توليقدی      نشان می نتايج تحقيق

 توجه بيشتر به اين بخشرنگ شده است كه بايد  زنان روستا كم

تواند سبب  رفع موانع و مشکالت بيان شده می با و معطوف گردد

و مشقاركت زنقان    اقتصقادی هقای   مجقدد فعاليقت  رشد و توسعه 

 در .گقردد بخش زبرخان  شهرستان نيشابور  روستايی به ويژه در

در جهقت  دنيای  مجقازی  استفاده از  :گردد د میپيشنهااين راستا 

دسقتی سقبب ارتققای سقطح      بازاريابی، تبليغات و معرفی صقنايع 

با افزايش اطالعقات عمقومی    .خواهد شدزن  درآمدی صنعتگران

دستی بخش زبرخقان فقروش ايقن محصقو ت      نسبت به صنايع

زنقان  انقش  توان بقا كقاربردی كقردن د    می .افزايش خواهد يافت

دستی كشورهای ديگقر   ها با صنايع و آشنايی آن هنرمند روستايی

دسقتی   المللی، صقنايع  های بين از طريق شركت آنان در نمايشگاه

البتقه  . روز كنيم را بهاستان خراسان رضوی به ويژه  قالی نيشابور 

دستی نبايد اصالت فرهنگی  پسند كردن صنايع  در فرآيند مشتری

 هنرمنقد زنقان  آشنايی . فدای به روز شدن كرد اين محصو ت را

ربط برای  های نوين توليد و تالش مسئو ن ذی با شيوه روستايی

دستی، پيش نيازهقای اساسقی در    شده صنايع كاهش قيمت تمام

در مقابقل   نيشقابور دسقتی   زمينه افقزايش تقوان رققابتی صقنايع    

بايد بين مؤسسات آموزش عالی  .مشابه خارجی است محصو ت

دسقتی ارتبقاط    بقا توليدكننقدگان صقنايع   شهرسقتان  و تحقيقاتی 

با  بردن اعتبارات مربوط به آموزش و بيمه  .بيشتری ايجاد شود

و مشقاركت   ، سبب رشد و تقويقت زن روستايی كردن صنعتگران

دسقتی بقه عنقوان     صقنايع . شود میتوليد  در بيشتر زنان روستايی

توانقد بقا حقل مسقاله      صنايع سبز، پا  و دارای ارزش افزوده می

 .كمک كند نواحی روستايی بيکاری به درآمدزايی در

 منابع 

مفقاهيم و مبقانی سقاماندهی     .0323. ع، هو دربان استان. ازكيا، م

هقا و   سازمان شقهرداری  انتشارات ،صنايع در نواحی روستايی

 .30ص . چا  اول .های كشور دهياری

تحليل فرآينقد توليقد محصقول    . 0357. و نوری، م. اكبراقلی، ف

مطالعقه  )زعفران در نقواحی روسقتايی بقا رويکقرد جنسقيتی      

، مجلقه پقژوهش و   (جام و باخرز های تربت شهرستان: موردی

 .001-50(: 0)2ريزی روستايی،  برنامه

انتشقارات   ،0351بررسی وضعيت موجود زنقان روسقتايی ايقران،   

ريقزی معاونقت تقرويج و مشقاركت      دفتر تحقيققات و برنامقه  

قابققل دسقققتيابی در   ،0 لققد ج .مردمققی جهققاد سقققازندگی  

hawzah.net3/0/0357: ، آخرين دسترسی. 

و جايگقاه آن در   روستايیصنايع  .0321 . و شفيعی، . تقوايی، م

لمی و فنی سازمان نشريه ع ،توسعه روستايی و اقتصاد كشور

 . 44-35(: 41)01 ،جغرافيايی

های فائو و زنان روستايی، مجله جهاد،  برنامه. 0320. رادمرد، س

 .70-70ص .045و 042شماره . 0320فروردين و ارديبهشت 

 .0351استان خراسان رضوی،  سالنامه آماری

زنان كشاورز ايرانی در برنامه های توسعه،  .0374.شادی طلب، ژ

 .0374فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، سال سقوم، بهقار  

 .47-05ص . شماره ويژه

دستی در تحکيم خقانواده، نشقريه    نقش صنايع .0321 .سپهر، ن 

 م،دودسقتی گالبتقون دوره    آموزشی هنرهای سنتی و صنايع

 .04ص 

درآمدی بقر جغرافيقا و تقاريخ نيشقابور، نشقر       .0321. طاهری، ع

 .ص 011 ،شادياخ

بررسققی جامعققه شققناختی نقققش زن در  . 0374 .زاده، ع لهسققايی

-43 (:00)3كشاورزی، فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسقعه،  

10. 

و عشق  حصنايع دستی ايران پيوند هنر با رو. 0324 .ان، بغفاري

 .00ص  .سال اول انسان، ماهنامه گشت و گذار،

نقققش وجايگققاه صققنايع دسققتی در توسققعه   . 0350. نققادری، م

 .اقتصادی، برگرفته از وبالگ مجتبی نادری
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Abstract 

Women have an undeniable role in the various activities of rural communities.  In fact, 

women have been active in all activities of rural areas, but their productive role has 

reduced in recent decades. In some rural areas of Iran including the statistical population 

of this study i.e. the villages of Zaborkhan district of Neishabour city these is a reduction 

of women's productive activities, especially in handicrafts. Therefore, the present study 

aims to investigate the reasons behind reduced level of activity and participation of 

women in the production of handicrafts in the villages of the suburban section of 

Neishabour. Accordingly, 111 women employed in handicrafts were selected as samples 

and analyzed by descriptive and inferential statistics. At the inferential level, a 

Kolmogorov-Smirnov test and single-sample T-test were used to test the assumptions. 

Moreover, Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the test. A 

single-sample parametric T test showed that rural handicrafts play a role in diversifying 

economic activities, the level of productive activity and participation of women. 

Moreover, it was shown that reducing the role of these industries in the studied area has 

reduced the income of rural households that has resulted in their migration. To counteract 

the decline in the role of handicrafts in the region, rural women's familiarity with modern 

production methods, application of women's knowledge of rural artists, and increasing the  

budget for training and insurance of female rural artisans will  boost greater participation 

of rural women in production activities. 

Keywords: Female villagers, Decreasing the productive role, Neishabour Counties 
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