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  چکیده
هـا و  ها، دارایـی ي قابلیتمعیشت دربرگیرنده. هاي مقابله با آن، اتکا به اقتصاد خانوار استشود و از راهناپایداري معیشت از موانع توسعه محسوب می

یـات خـانوار را در   هایی در زنان روسـتایی بخـش مهمـی از فرصـت ح    ها و داراییها، مهارتبدیهی است چنین قابلیت. هاي مورد نیاز زندگی استفعالیت
، یـان دهسـتان دار  یبـاف در زنـان قال  دارياقتصـاد خانـه و خانـه    هايمهارت یبررساین پژوهش برآن است تا با لذا، . سازددنیاي در حال تغییر فراهم می

روش انجام  .باشدمطالعات همبستگی میاین مطالعه از نوع  .بپردازد ها در بین زنان روستاییهاي بروز این مهارتشهرستان شیرازبه واکاوي تعیین کننده
دویست . بودند 69/0-94/0هاي مختلف آن داراي آلفاي کرنباخ بین دو بازه اي ساختارمند بوده که مقیاسها پرسشنامهآوري دادهآن پیمایش و ابزار جمع

نرم افزار  22ها در این مطالعه نسخه ابزارهاي تحلیل داده. داي تصادفی با انتساب متناسب انتخاب گردیدنگیري طبقهزن از دهستان داریان با روش نمونه
مناطق توسعه یافته  زنان روستایی ،داريهاي اقتصاد خانهمهارت در بیننتایج این مطالعه نشان داد . بوده است Super Decision، و SPSSwin آماري

 .مهارت درآمدزایی در محـیط خانـه داراي تفـاوت معنـاداري بـا یکـدیگر هسـتند       از نظر مهارت زندگی خانوادگی، مهارت مدیریتی و  و نیمه توسعه یافته
هاي زنان و هاي زندگی، سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، حمایت خانوار از فعالیتهاي اقتصاد خانوار نیز مهارتبینی کنندهترین پیشهمچنین مهم

  .باشندتجربه قالی بافی آنان می
 

  ، زنان روستایی، دهستان داریانزندگیهاي مهارتاولویت زندگی، د خانوار، اقتصا :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
توسعه مفهومی است که به شدت تحت تاثیر مکان قرار داشـته و  

اي که میان مناطق با درجات مختلف توسعه یافتگی بویژه تمایز عمده
ست ا ساز مکانیهاي طبیعی و انسانخورد، ناشی از قابلیتبه چشم می

عنوان یک راهبرد جهت بهبود برخی توسعه روستایی را به). 10و 6 ،3(
ي روستایی و اصالح وضع زندگی اقتصادي و اجتماعی یک گروه ویژه

که هـدف  ) 15(شناسند یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی می
هاي جمعیـت روسـتایی   هاي آن باید توانا ساختن تودهاز تدوین برنامه

هـاي خـود نیازهـاي اساسـی زنـدگی را      توانند با تـالش نمیباشد که 
  .برآورده سازند

روستایی اصوالً به  طور کلی با توجه به تعاریف ذکر شده، توسعهبه
ي ابعاد اقتصادي، اجتماعی و روابـط  معناي تغییر شکل اساسی در همه

انسانی در روستاها است، که به تدریج شرایط زنـدگی مـردم روسـتا را    
. شـوند مند مـی ي مردم روستا از مواهب آن بهرهبخشیده و عامه بهبود
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زایی توسعه را محور البته، الزم به ذکر است که تمام این تعاریف درون
قرار داده و به دنبال اتکاي مردم روستا به خود براي رسیدن به توسعه 

  ). 2(باشند می
ن هـاي توسـعه روسـتایی، دسـتیابی بـه آ     عالوه بر تسریع کننـده 

امروزه ناپایداري معیشت یکی از موانع و علل توسـعه  . موانعی نیز دارد
، تنگناهـاي  )8(از نظـر دیـویس   . شـود نیافتگی روستایی محسوب می

طبیعی و انسانی منجر به ناپایداري معیشت در جوامع روسـتایی شـده   
هاي مقابله با ناپایداري در تـامین  ، یکی از راه)29( میشل هورن .است

). 16 و 13(دانـد  ا، بهبود اقتصـاد خانوارهـاي روسـتایی مـی    معیشت ر
دهـد، کـه   مروري بر جایگاه زنان روستایی در اقتصاد خانوار نشان مـی 

ــدگی خــانوادگی و اجتمــاعی،   ــان روســتایی نقــش مهمــی را در زن زن
هاي متنـوعی را  محققان مختلف نقش. باشنداقتصادي، جامعه دارا می

در ایـران،  ). 26 و 25 ،16 ،38 ،44(اند هبراي زنان روستایی متصور شد
. اقتصاد خانوار بیشتر بر محور زنان و در چارچوب خانـه اسـتوار اسـت   

تـرین ابعـاد اقتصـاد غیرزراعـی روسـتایی و      اقتصاد خانوار یکی از مهم
ي است که به وسیله هاي اقتصاديها و تصمیممشتمل بر تمام تحلیل

زیرساخت خـرد اقتصـاد، در ابتـدا بـه     این ). 17(گردد خانوار اتخاذ می
بنیـان   ،گـري بکـر و جـاکوب مینسـر     ،وسیله پیشگامان اقتصاد خانوار

 )17( کار و ژاکوبسـن  تمام ابعاد اقتصاد خانوار از دید). 17(گذارده شد 
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انداز، تامین نیروي کـار خـانوار، فرزنـدداري و    مصرف و پس: عبارت از
از سـالمندان، همسـایگی و    نرخ باروري، بهداشت و سالمت، نگهداري

هاي ناشی از ازدواج، روابط اقتصادي بـا  ازدواج، طالق و جدایی، هزینه
، افزون بر کاالهـاي تولیـد   )5(به اعتقاد بکر . باشندمی شرکاي تجاري

. ي خانوار نیز  بخشی از اقتصاد خانوار هستندخانوار، خدمات ارائه شده
اجتمـاعی، غیـرت، بهداشـت و     منزلتاین ابعاد مشتمل بر فرزندداري، 

  . باشنداحترام به حقوق دیگران می
هـاي  هـاي فـوق حـاکی از ترسـیم طیـف فعالیـت      بررسی دیدگاه

کـه ایـن   طـوري به. هاي اقتصاد خانوار است مختلفی به عنوان مهارت
 20 ،23(هاي تولیدي درآمدزاي خارج از محیط خانـه  ها مهارتفعالیت

تـامین منـابع اولیـه    ) 1 و 28، 33، 14( ارائه خدمات بـه جامعـه  ) 19 و
بـا  . گیـرد را در بـر مـی   و نیز فعالیت در محیط داخل خانه) 11(زندگی

توان اذعان نمود که اقتصاد خانوار حرفـه و  عنایت بر نظریات فوق می
رسانی به خانواده و اجتمـاع  مدیریتی براي خدمات -اي اقتصاديزمینه
ترین زیرساخت خرد خـانوار اسـت،   مبنابراین، اقتصاد خانوار، مه. است

ایـن زیرسـاخت   . گردنـد هاي خانوار بر آن مبتنـی مـی  که تمام فعالیت
، خـدمات  )درآمدزایی در محـیط خانـه  (افزون بر کاالهاي تولید خانوار 

زنـدگی  (ي خانوار بـه افـراد توانمنـد و نـاتوان درون خـانوار      ارائه شده
و دکوراسـیون خانـه،    داريهـاي مـدیریتی، خانـه    خانوادگی، مهـارت 

  .»شود را نیز شامل می) فرزندداري، تغذیه و پوشاك
مطالعات مختلـف، عوامـل متعـددي را بـر اقتصـاد خـانوار مـوثر        

ي اقتصـاد خـانوار   دانند، بخشی از مطالعات بر عوامل تعیین کننـده  می
تعـدادي از مطالعـات نیـز بـر     ). 19 و 23،20 ،33 ،31(اند تمرکز جسته
 18 ،9 ،5 ،8(اند هاي اقتصاد خانوار معطوف شدهبر مهارتعوامل مؤثر 

هـاي مـؤثر بـر    بـه بررسـی سـازه    همچنین برخـی از مطالعـات  ). 4و 
هاي مؤثر بـر زنـدگی   هاي اقتصاد خانوار شامل سازههاي مهارت حیطه

 34(هاي مـدیریتی  هاي مؤثر بر مهارت؛ سازه)37و  22،30(خانوادگی 
؛ )21 و 41 ،32 ،42(هاي فرزنـدداري  مهارت هاي مؤثر بر؛ سازه)35 و

؛ و )27 و 29 ،24(هاي مؤثر بر مهارت تغذیـه در اقتصـاد خـانوار    سازه
) 7 و 45(هـاي درآمـدزا در محـیط خانـه     هاي مـؤثر بـر فعالیـت   سازه

  .اند پرداخته
، تعداد اعضاي خانوار، هزینه سـرانه  )31(به اعتقاد مینکاشی و ري 

، زمین تحت مالکیت، و سهم از غـالت، از عوامـل   خانوار، اندازه خانوار
، عوامل مـوثر بـر   )2( آیگا و اومناي. تاثیرگذار بر اقتصاد خانوار هستند

خـانوار، هزینـه فرصـت فعالیـت     بعـد  سن، : اقتصاد خانوار را عبارت از
هاي سکونت در جامعه، متوسـط درآمـد ماهانـه    اقتصادي خانوار، سال

بیکـار خـانوار، نـوع کـاري کـه یکـی از       اعضاي خانوار، تعداد اعضاي 
، جنسیت )کارمند یا کارگر(اعضاي خانوار بیشترین درآمد را از آن دارد 

سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار و سطح تحصـیالت سرپرسـت   
، فشارهاي اقلیمی و محیطـی، فقـر،   )29( میشل هورن .دانندخانوار می

ین و امکانـات، نبـود   افزایش قیمت غذا، فقدان قوانین دسترسی به زم

اشتغال، نبود تحصیالت رسـمی، دسترسـی انـدك بـه بـازار، آفـات و       
هـاي چارپایـان و گیاهـان زراعـی، بهداشـت انسـانی انــدك،       بیمـاري 

هـا،  ها و زیرسـاخت دسترسی محلی کم به غالت، توزیع ضعیف شبکه
هـاي سیاسـی و اجتمـاعی،    مهاجرت به داخل و خارج، تورم، کشاکش

هـاي رسـمی و   هاي اندك کشاورزي، و سیاستا، نهادههفروش نهاده
  .داندگذار بر اقتصاد خانوار میغیر رسمی دولت، را از جمله عوامل تاثیر

، سطح تحصیالت سرپرست خانوار، جنسـیت  )17( کار و ژاکوبسن
سرپرست خانوار، سن سرپرست خـانوار، تعـداد سـاعاتی کـه اعضـاي      

پردازنـد، درآمـد از کشـاورزي،    مـی خانوار در هفته به فعالیت اقتصادي 
درآمد رسمی از حقوق، کل درآمد خانوار، ارزش نهایی چارپایان، فاصله 

گیـري خـانواده، تعـداد    هاي شکلتا محل اشتغال، فاصله تا بازار، سال
ي اقتصادي خانوار، ارزش اثاثیه و وسایل منزل، اعضاي خانوار، گستره

عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد خـانوار  انداز خالص خانوار را به عنوان و پس
  . معرفی نموده اند

هـاي جنگلـی،   هاي سرانه زمـین ، مولفه)13( هوگارث و همکاران
هاي زراعی، دارایی چارپایان، سن سرپرست خانوار، سـطح  سرانه زمین

هـاي زراعـی، درآمـد از    وري زمـین تحصیالت سرپرست خانوار، بهـره 
از عوامـل تاثیرگـذار بـر اقتصـاد     تجارت و درآمد از حقوق کـارگري را  

  .دانستندخانوار می
، سـطح تحصـیالت سرپرسـت خـانوار، سـن      )12(از دید هرلیانـا  

سرپرست خانوار، تجربه کار در صنایع، تعداد نیروي کار خانوار، نیـروي  
کار درون خانوادگی، تعداد نیروي کار خانوار که در خارج از منزل کـار  

بـراي اشـتغال، ارزش منـابع موجـود،     کنند، مقـدار منـابع موجـود    می
تسهیالت تولید، مالکیت سرمایه، درآمد کل، هزینه تولید، حقوق کاري 

هاي دسترسی به بازار، تجارب موجود در صنایع، خارج از صنایع، هزینه
وري تولیـد، درآمـد از صـنایع، درآمـد از خـارج از      ظرفیت تولید، بهـره 

داز، سطح تحصیالت همسـر، و  انصنایع، طول دوره تولید، مالیات، پس
وجود مخالفان با اقتصاد خانوار از جمله عوامل موثر بر اشـتغال خـانوار   

کند که در جوامـع کمتـر توسـعه یافتـه، عوامـل      وي بیان می. هستند
بازدارنده داراي قدرت بازدارندگی بیشتر هستند و عوامل پـیش برنـده   

  .داراي قدرت پیش برندگی کمتر هستند
، تاثیر توسعه را بر وضـعیت اقتصـادي،   )26(و کرمی منصورآبادي 

. اجتماعی و فرهنگی زنـان روسـتایی اسـتان فـارس مطالعـه نمودنـد      
هاي این مطالعه نشان داد که توسعه منجـر بـه افـزایش درآمـد      یافته

خانوار و سطح سواد زنان گردیده، امـا بـر اشـتغال زنـان بـه کارهـاي       
ي توسعه بر تشکیل در نتیجه. کوچک درآمدزا تاثیر منفی گذاشته است

هاي آموزشی و دسترسی به اعتبارات، موثر بوده امـا مشـارکت   کالس
منزلت زن در خانه . گیري امور خانه کاهش یافته استزنان در تصمیم

در . طی جریان توسعه کاهش و همسر آزاري افزایش پیدا کرده اسـت 
خـود مـوثر    نهایت، توسعه بر میزان رضایت زنان روستایی از وضـعیت 

  . بوده است
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هاي اقتصاد خانوار ، عوامل موثر بر فعالیت)35(علیایی و همکاران 
را عبـارت از تعــداد فرزنــدان، ارزش نیــروي کــار زنــان، مشــارکت در  

هاي اقتصادي خـانوار، میـزان تحصـیالت، و اعتقـاد بـه      گیريتصمیم
ثر ، عوامل مـؤ )32(محمدي نوري و علی. دانندهاي اجتماعی میسنت

سن، سـواد،  (هاي فردي هاي اقتصادي زنان را شامل ویژگیبر فعالیت
، )تاهل، تحصیالت همسر، شغل همسر، درآمد همسر، و تعداد فرزندان

وضعیت اشتغال زنان، نظر خانواده، انگیزه اشتغال، سهم درآمد زنـان از  
درآمد خانوار، میزان رضایت از درآمد، موارد مصـرف درآمـد، وضـعیت    

در صورت عدم ادامه فعالیـت، تخصـص و تجربـه در زمینـه      اقتصادي
هاي شغلی منطقه، و موانع و مشـکالت  حرفه، رضایت شغلی، موقعیت

در این مطالعه، سطح توسعه یافتگی منطقـه بـه   . داننداشتغال زنان می
بـه  . استصورت ضمنی بر مهارت اقتصاد خانوار زنان مؤثر قلمداد شده

هاي شغلی یافتگی بیشتر، موقعیتتوسعه که، در مناطق با سطحطوري
  . براي زنان بیشتر بوده و موانع و مشکالت اشتغال زنان کمتر است

هـاي اقتصـاد   ، عوامل مـوثر بـر فعالیـت   )11(حجازي و همکاران 
خانوار زنان را شامل وسعت زمـین، نـوع مالکیـت، درآمـد، اسـتفاده از      

عضـاي خـانوار،   آالت کشاورزي، سن، وضـعیت تاهـل، تعـداد ا   ماشین
هـاي  هاي درونـی، انگیـزه  سواد، سابقه کشاورزي، شغل اصلی، انگیزه

بیرونی، عضویت در مجامع مشارکتی، مشارکت در مجـامع مشـارکتی،   
هـاي  گیـري از کانـال  تعامل اجتماعی، استفاده از منابع اطالعاتی، بهره

  .دانندهاي ترویجی میارتباطی، و حضور در دوره
هـاي اقتصـاد   طالعات فوق ذکر گردید، مهـارت همانگونه که در م

توانند نقشی بنیادي براي دستیابی جوامـع بـه توسـعه ایفـا     خانوار، می
هاي اقتصـاد خـانوار   هرچند توسعه یافتگی جوامع نیز بر مهارت. نماید

ترین نقش از آنجا که زنان روستایی داراي مهم. نیز تاثیر بسزایی دارند
داري و اقتصـاد  هـاي خانـه  بار بیشتر فعالیـت بنیادي در خانوار هستند، 

ــان اســت ــر دوش آن ــان رو. خــانوار ب ــام زن ــا تم ــی تقریب ســتایی ایران
ي منزل، تربیت و نگهداري فرزندان، تهیـه  هاي مربوط به اداره فعالیت

اي در و نقـش قابـل مالحظـه    و تبدیل مواد غذایی را به عهده داشـته 
رو از این. جمله قالیبافی دارندهاي کشاورزي و صنایع دستی از فعالیت

در راهبردهایی که از سوي اندیشمندان و اقتصـاددانان توسـعه بـراي    
شود به حضور فعال زنان، در کنار مـردان  ي اقتصادي مطرح میتوسعه

بنابراین، پرداختن به زنان . استهاي توسعه توجه خاصی شدهدر برنامه
تصـاد خـانوار در توسـعه،    داري و اقهـاي خانـه  و تعیین جایگاه مهارت

ریـزي بـراي   اي در برنامهریزان توسعه منطقهتواند به آگاهی برنامه می
  .دستیابی به توسعه کمک نماید

 هـاي مهـارت  ی قیاسـی بررسـ ن پژوهش، دف کلی ایاز این رو، ه
در . یان بوده استدهستان دار یبافدر زنان قال دارياقتصاد خانه و خانه

بررسی قیاسـی  ) 1: (اصی زیر دنبال شده استاین راستا، اهداف اختص
تـه و نیمـه توسـعه    هاي اقتصاد خانوار در روستاهاي توسعه یافمهارت

هـاي زنـدگی در   بررسـی قیاسـی مهـارت   ) 2(یافته دهستان داریـان؛  
) 3(روستاهاي توسعه یافتـه و نیمـه توسـعه یافتـه دهسـتان داریـان؛       

در روستاهاي توسـعه   هاي زندگی زنان روستاییبررسی قیاسی اولویت
مقایسـه تعیـین   ) 4(یافته و نیمـه توسـعه یافتـه دهسـتان داریـان؛ و      

هاي اقتصادي خانوار در روستاهاي توسـعه یافتـه و   هاي مهارت کننده
بـراي دسـتیابی بـه هـدف فـوق از      . نیمه توسعه یافته دهستان داریان

  .چارچوب پژوهش ذیل استفاده شده است

  
    

  

    

  

  

  

  
  یان دهستان دار یبافدر زنان قال دارياقتصاد خانه و خانه هايهارتمموثر بر  هايسازه - 1 شکل

 )پژوهش حاضر :منبع(
Figure 1-factors affecting home economics competency in rural women of Darian township (reference: research findings)  

  
هـاي زنـدگی،   هـاي مهـارت  در این چارچوب، مولفه. شودمشاهده مییـن مطالعـه   یک چارچوب پـژوهش مـورد اسـتفاده در ا    شکلدر 

هاي اقتصاد خانوارمهارت  
Home Economics Competencies 

هاي فرديویژگی  
Individual profile 

 

  هاي زندگیاولویت
Life preferences 

 حمایت خانوار
 Household support  

 

  هاي زندگیمهارت
Life competencies 

 
 سطح توسعه یافتگی روستا

Level of rural development 
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هـاي فـردي بـه عنـوان     هاي زندگی و ویژگیحمایت خانوار و اولویت
داري در زنـان  هـاي اقتصـاد خـانوار و خانـه    هاي موثر بر مهـارت سازه

همچنین متغیر سطح توسعه یافتگی . باشندقالیباف دهستان داریان می
ي مهـارت اقتصـاد خـانوار را    ر این متغیرها بـر متغیـر وابسـته   روستا اث

این چارچوب در قسمت روش پژوهش به تفصیل شرح . کندتعدیل می
  .داده شده است

  
  ها مواد و روش

روش انجـام ایـن   . باشداین مطالعه از نوع مطالعات همبستگی می
نفـر   1400ي آماري این مطالعه جامعه. پژوهش پیمایش مقطعی است

انتخـاب  . ز زنان روستایی دهسـتان داریـان شهرسـتان شـیراز بودنـد     ا
دهستان داریان به عنوان منطقه مورد مطالعه به دلیل سهم بارز زنـان  

تـوان درآمـد   کـه مـی  در نقش اقتصادي قالیبافی بوده است، به طوري
میلیارد ریـال تخمـین    18ساالنه زنان روستایی قالیباف این منطقه را 

تواند نقش قابل اتکایی را در کـاهش فقـر منطقـه    میدرآمدي که . زد
گیـري  براي تعیین حجم نمونـه آمـاري از فرمـول نمونـه     .داشته باشد

کل  N در این فرمول،. )40( اي شفر و همکاران بهره گرفته شدطبقه
 )i(نسبت جمعیت هر طبقـه   i ،wi تعداد جمعیت در طبقه Ni جمعیت،

2به کل جمعیت،
i  واریانس جمعیت بـراي طبقـهi ، 4

2BD ،  و
  .بوده است 1در این پژوهش برابر با  Bعدد متناظر با ضریب 

n= 
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با توجه به تعداد اعضاي جامعه و بر مبنـاي اطالعـات منـدرج در    
نفر برآورد گردید که بـراي افـزایش    178حجم نمونه آماري  1جدول 

 اعضـاي  .مورد مطالعه قرار گرفتند زن قالیباف روستایی 200ینان، اطم
تصادفی بـا   1اي گیري طبقهگیري از روش نمونهي آماري با بهرهنمونه

طبقـات بـر مبنـاي سـطح     ). 1جـدول  (انتساب متناسب تعیین گردید 
بـراي  . توسعه یافتگی منـاطق روسـتایی مـورد مطالعـه انتخـاب شـد      

روسـتاهاي دهسـتان داریـان از روش    سنجش سطح توسـعه یـافتگی   
امکانات فیزیکی  و وزن دهی اسکالوگرام گاتمن که مبتنی بر شمارش

سپس، مجموعه تمـام اوزان  . ها هر روستا بوده استفاده شدو زیرساخت
در نهایت نمره سطح توسـعه یـافتگی   . با یکدیگر جمع جبري گردیدند

مقیـاس سـنجش در   . براي هر روستا محاسبه و به معادله وارد گردیـد 
باشد، با توجه بـه ایـن    اسکالوگرام گاتمن بزرگتر و یا مساوي صفر می

ترین روستا داراي نمره توسـعه  موضوع، در مطالعه حاضر، توسعه یافته
 1ترین روستا داراي نمـره توسـعه یـافتگی    و توسعه نیافته 25یافتگی 

                                                             
1- Stratified random sampling 

هاي مورد استفاده در این پژوهش بـراي سـنجش سـطح    شاخص. بود
تعـداد فضـاي آموزشـی در    : توسعه یافتگی روسـتاها عبـارت بودنـد از   

ــتاها   ــترس در روس ــطه و   (دس ــایی و متوس ــدایی، راهنم ــدارس ابت م
، سرانه فضـاي آموزشـی در دسـترس در روسـتاها، تعـداد      )ها دانشگاه

فضاهاي بهداشتی در دسترس در روستاها، سرانه فضـاهاي بهداشـتی   
اي آسـفالت و خـاکی موجـود در    هـ در دسترس در روستاها، طـول راه 

هاي آسـفالت و خـاکی موجـود در روسـتاها، تعـداد      روستاها، سرانه راه
ادارات دولتــی موجــود در روســتاها، تعــداد و درصــد افــراد باســواد در 

هـاي  روستاها، تعداد و درصد افراد شاغل در روستاها از جمله شـاخص 
دهسـتان  تاهاي یافتگی روسبندي سطح توسعهمورد استفاده براي پهنه

نمره توسعه یـافتگی روسـتاهاي نیمـه     1در جدول . داریان بوده است
بر مبناي تعداد . توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته نشان داده شده است

نیافته دهسـتان  گیري، روستاهاي توسعهدر فرآیند نمونه خانوار ساکن،
  ).1 جدول(اند داریان از مطالعه حذف گردیده

روایی . اي ساختارمند بوده استهاي پرسشنامهري دادهآوابزار جمع
براي سنجش پایایی . ابزار سنجش توسط پانل متخصصان تایید گردید

نتـایج آزمـون   . خارج از منطقه آماري ترتیب داده شدي راهنما مطالعه
ها داراي آلفاي کرنباخ بین دو بـازه  اعتبار سنجی نشان داد که مقیاس

. که نشان از اعتبار ابزار سنجش داشـت ). 2ل جدو(بودند  94/0-69/0
آوري اطالعات مطالعه از تکنیک مصـاحبه رودر رو اسـتفاده   براي جمع

نـرم   22ها در این مطالعه شـامل نسـخه   ابزارهاي تحلیل داده. گردید
آوري شـده، و  براي تحلیل همه اطالعات جمـع  SPSSwinافزار آماري 

هـاي زنـدگی زنـان    ن اولویـت براي تعیـی  Super Decisionافزار نرم
عبـارت  این پـژوهش   متغیرهاي سنجیده شده در. روستایی بوده است

  :بودند از
هـاي زنـدگی زنـان    بنـدي اولویـت  اولویـت  :هاي زندگیاولویت

صـورت گرفتـه    2روستایی با استفاده از فرایند تحلیل سلسـله مراتبـی  
فاده ها، از جدول مقایسـه زوجـی اسـت   براي سنجش این اولویت. است

هاي زندگی زنان روستایی در این جدول، هشت مورد از اولویت. گردید
مـورد  » بهبود زندگی فردي و خانوار زنان روستایی«از معیار با استفاده 

افـزار  ها با استفاده از نرمبراي هر پاسخگو، پاسخ. سنجش قرار گرفتند
Super Decision        در مـدلی در سـه سـطح هـدف، معیـار و گزیـدار

بندي زندگی زنان روستایی بـود  هدف این تحلیل اولویت. زش شدپردا
بندي بهبود زندگی فردي و خانوار زنان روسـتایی  که معیار این اولویت

ــود ــویی،    . ب ــدداري، زناش ــارت از فرزن ــه عب ــن مطالع ــدارهاي ای گزی
سوادآموزي، اشتغال، دفـاع از حقـوق فـردي، بهداشـت، مشـارکت در      

ي هر کدام از پاسخگویان، مدل رسم شـده  برا. ها و ورزش بودندگروه
سـپس  . صورت جداگانه مورد مقایسه زوجی قرار گرفـت افزار بهدر نرم

گردید، و براي هـر  افزار استخراج دهی نرمال حاصل از نرمجدول وزن
                                                             
2- Analytical Hierarchy Process 
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    . شد وارد SPSSگزیدار، وزن حاصل به نرم افزار 

  تان داریانبندي توسعه یافتگی مناطق روستایی دهسپهنه - 1جدول 
Table 1- Rural development zoning of Darian township 

 روستا
Village 

 امتیاز
Score 

 درجه توسعه یافتگی  
level of development 

 خانوار
household 

 نمونه آماري
sample  

   Developed 499   توسعه یافته    TarborJafari  17تربرجعفري
  Developed 389 68  توسعه یافته   Izadkhast baaseri 21ایزدخواست باصري
   Developed 356  توسعه یافته   Doodej 25دودج

  Semi-developed 320 80 نیمه توسعه یافته   TarborLaiBisheh 15تربرالي بیشه
  Developed 235 30  توسعه یافته   Kooshk Mowla 18کوشک موال

   Semi-developed 117 نیمه توسعه یافته   Tarborsadat 9تربرسادات
   Semi-developed 116 نیمه توسعه یافته   Bardej 13بردج

  Semi-developed 54 22 نیمه توسعه یافته   Aliabadsetalan 9تالنآباد سهعلی
   Under-developed 18 توسعه نیافته   Khaledabad 3خالدآباد

   Under-developed 12 توسعه نیافته   Gharghavol gardens 8 باغات قراول
   Under-developed 5 توسعه نیافته   Pirbadam farm 1مزرعه پیربادام

   Under-developed 4 توسعه نیافته   Sa’di gardens 5هاي سعديباغات ودامداري
   Under-developed 1 توسعه نیافته   Falahat dar Faraghat 5طرح فالحت در فراغت

   هاي تحقیق یافته :ماخذ
Source: Research findings  

  

هـاي زنـدگی از   براي سنجش متغیر مهارت: هاي زندگیمهارت
اسـتفاده شـد، کـه ایـن     ) 39(مقیاسی استاندارد سـاعتچی   11شاخص 
 -2هـارت خودآگـاهی،   م -1: هـاي ترتیب شـامل مولفـه  ها بهشاخص

 -4هاي مربوط به روابـط انسـانی،   مهارت -3داشتن هدف در زندگی، 
 -7بهداشت و سالمت روانـی،   -6گیري، تصمیم -5فردي، روابط بین

مهـارت   -9مهارت مشـارکت و همکـاري،    -8مهارت در حل مسئله، 
ــالق  ــر خ ــت(تفک ــادي و  -10، )خالقی ــر انتق ــان دادن  -11تفک نش

در قالـب طیـف لیکـرت پـنج      این شاخص. هاي فردي استمسئولیت
فـه بـا   مول 11در مجموع این . اي مورد سنجش قرار گرفته استگزینه

  .گویه مورد سنجش قرار گرفتند 150بیش از 
داري و بـراي سـنجش مهـارت خانـه     :مهارت اقتصادي خانوار

ی، هفـت حیطـه مهـارتی زنـان در امـور      اقتصادي خانوار زنان روستای
زنـدگی خـانوادگی،   : هـاي شـامل حیطـه   داري و اقتصـاد خـانوار،  خانه

راسیون خانه، تغذیه، داري و دکوههاي مدیریتی، فرزندداري، خانمهارت
باشـد، مـورد واکـاوي قـرار     خانـه مـی   پوشاك و درآمدزایی در محـیط 

بودنـد کـه بـا    ) 15(ها مستخرج از مطالعه هادسون این حیطه. گرفتند
  .اي مورد سنجش قرار گرفتنداستفاده از طیف لیکرت پنج گزینه

  

  صاد خانواري مهارت اقتنتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي هفت حیطه - 2جدول 
Table 2- Results of Chronbach’s Alpha for seven home economic competency measures 

 آلفاي کرونباخ
Chronbach’s Alpha  

  شاخص
Index 

 مهارت زندگی خانوادگی  0.94
Family living competencies  

 هاي مدیریتیمهارت  0.78
Managerial competencies   

 داريمهارت فرزند  0.76
Child development competencies  

 داري و دکوراسیون خانهمهارت خانه  0.73
Housing and home furnishing competencies   

 مهارت تغذیه  0.75
Food and nutrition competencies  

 مهارت پوشاك  0.75
Clothing and textiles competencies   

 حیط خانههاي درآمدزا در ممهارت فعالیت  0.79
Homemade income-generation activities   

  هاي تحقیق   یافته:ماخذ
   Source: Research findings  
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  نتایج و بحث

توان مورد مطالعه را میشناختی زنان روستایی هاي جمعیتویژگی
ایـن جـدول، میـانگین     بر مبناي اطالعـات . مشاهده نمود 3در جدول 

سـال بـوده و کمینـه و     42لعـه بـیش از   سن زنان روستایی مورد مطا
میـانگین سـطح تحصـیالت    . باشدسال می 65و  20بیشینه سن آنان 

ي ي صـفر و بیشـینه  با کمینـه (سال  8زنان روستایی منطقه در حدود 
میانگین سطح تحصیالت همسران آنها نیز بیش از . باشدمی) سال 16
نکتـه قابـل   . ستبوده ا) سال 16ي ي صفر و بیشینهبا کمینه(سال  6

تامل در این زمینه، تحصیالت کمتر مردان در مقایسه با زنان روستایی 
باشـد، کـه در مشـاهدات میـدانی نیـز ایـن موضـوع        مورد مطالعه می

میلیون ریال بوده اسـت   6/5متوسط درآمد ماهانه خانوار . ملموس بود
 2کمینه و بیشینه درآمد ماهانه خانوارهـاي روسـتایی مـورد مطالعـه     (

 65/5متوسـط هزینـه ماهانـه خـانوار     ). میلیون ریال بود 10میلیون و 
میلیون ریـال بـوده کـه کمینـه و بیشـینه درآمـد ماهانـه خانوارهـاي         

. باشـد میلیون ریال مـی  10و  2/1روستایی مورد مطالعه نیز به ترتیب 
هاي ماهانـه خانوارهـاي روسـتایی از    بر مبناي اطالعات جدول، هزینه

شـود کـه   باشـد، کـه ایـن موضـوع باعـث مـی      یشتر مـی درآمد آنها ب
بافی بـه  خانوارهاي روستایی نیز براي جبران این کسري درآمد از قالی

متوسط بیان شده درآمد ماهانـه  . عنوان درآمد جایگزین استفاده نمایند
با کمینـه و بیشـینه   (میلیون ریال  4/2خانوارهاي روستایی از قالیبافی 

شـود کـه   این فعالیت جـانبی باعـث مـی   . باشدمی) میلیون ریال 5و 1
میـانگین  . اختالف درآمد و هزینه خانوارهـاي روسـتایی جبـران شـود    

با انحراف (سال  11تجربه قالیبافی زنان روستایی مورد مطالعه بیش از 
دهـد کـه قالیبـافی از    این موضوع نشان می. بود) سال 73/6میانگین 

قل شده است و عالوه بر نقش نسلی به نسل دیگر در این روستاها منت
باشد که زنان روستایی در پی حفظ درآمدي، یک موضوع فرهنگی می

  . باشندآن می

  
  توصیف خصوصیات فردي زنان مورد مطالعه - 3جدول 

Table 3- Description of demographic characersitics of rural women 
 بیشینه
Max  

 کمینه
Min  

 انحراف استاندارد
SD  

 ینمیانگ

  
 نام متغیر
Variable  

 سن   42.54  8.51  20  65
Age (Years)  

 تحصیالت   8.54  3.70  0  16
Education (Years)  

 تحصیالت همسر   6.85  4.65  0  16
Spouse education (Years)  

  متوسط درآمد ماهانه خانوار  5.6  1.62  2  10
Household mean income/month (Million Rials)  

  متوسط درآمد ماهانه از قالیبافی  2.4  0.83  1  5
Weaving mean income (Million Rials)  

 متوسط هزینه ماهانه خانوار  5.65  1.44  1.2  10
Household mean costs/month (Million Rials)  

 ربه قالیبافی تج  11.28  6.73  2  40
Weaving experiences (Years)  

  هاي تحقیق   یافته:ماخذ
   Source: Research findings  

  
  هاي زندگیاولویت

توسـعه یافتـه و نیمـه توسـعه یافتـه از نظـر        منـاطق  4در جدول 
با یکـدیگر مـورد مقایسـه     روستایی زنان زندگی هايترین اولویت مهم

جدول، هرچند در مناطق بیشـتر   این بر مبناي اطالعات. اندقرار گرفته
یی در مقایسـه بـا   ترین اولویـت زنـان روسـتا   توسعه یافته اشتغال مهم

باشـد، لکـن تفـاوت    همتایان خود در مناطق نیمـه توسـعه یافتـه مـی    
فرزندداري نیـز از نظـر زنـان قالیبـاف در     . میانگین معنادار نشده است

مناطق بیشتر توسعه یافته داراي میانگین کمتري در مقایسه بـا زنـان   
گین نیـز  این تفاوت میان. باشندقالیباف در مناطق نیمه توسعه یافته می

هـاي زنـدگی نظیـر    در خصـوص سـایر اولویـت   . معنادار نشـده اسـت  
ها، ورزش، سوادآموزي، و دفاع زناشویی، بهداشت، و مشارکت در گروه

  . مشاهده نشددر دو منطقه داري نیز تفاوت معنیاز حقوق فردي 
تـرین اولویـت زنـدگی زنـان     ، مهـم 4 بر مبناي اطالعات جـدول 

وستاي مورد مطالعه، فرزنـدداري اسـت کـه    روستایی در هر دو دسته ر
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، نیز مورد تاییـد قـرار گرفتـه    )10(این موضوع در مطالعه فونتانا و وود 
اسـت کـه    آن یـد ؤاین نکتـه م  .در درجه بعد زناشویی قرار دارد. است

براي کمـک بـه    آنها شاید روي آوردن زنان به قالیبافی به دلیل تمایل
تـالش و   نشـان از  و بـوده خـود  بهبود وضع زندگی همسر و فرزنـدان  

تالش اقتصادي زنان . داردی معیشتبهبود وضعیت  فداکاري زنان براي
 در پژوهش نیرماال و همکارانبراي بهبود به وضعیت زندگی زناشویی 

هـاي  این موضوع به وسیله آخـرین اولویـت  . نیز تأیید شده است )31(
گـردد، و  ایید مینیز ت) هایعنی ورزش و مشارکت در گروه(زندگی آنان 

هایی که به سـالمت جسـمی و روانـی خـود     دهد که موضوعنشان می
بخشند شوند و کیفیت زندگی شخص آنان را بهبود میزنان مربوط می

  . در رتبه آخر از توجه قرار دارند

  
  هاي زندگی زنان روستایی در مناطق با توسعه یافتگی مختلفاولویت - 4جدول 

Table 4- Life priorities of rural women in areas with different level of development  
 سطح معناداري

Sig.  
 نمره تی
t-value  

 منطقه نیمه توسعه یافته *میانگین
Semi developed areas’ mean  

 منطقه توسعه یافته *میانگین
Developed areas’ mean  

 نام متغیر
Variable  

 اشتغال  0.13  0.11  1.63  0.10
 Employment 

 فرزندداري  0.14  0.15  1.25-  0.21
 Child-development 

 زناشویی  0.13  0.14  1.23-  0.21
Marriage skills  

 هامشارکت در گروه  0.10  0.12  1.74-  0.08
In-group paricipation   

 ورزش  0.10  0.10  0.40  0.68
 Exercise 

 بهداشت  0.10  0.11  1.14-  0.25
Sanitation   

 سوادآموزي  0.13  0.13  0.003-  0.99
Literacy  

 دفاع از حقوق فردي  0.12  0.12  0.46  0.64
 Protecting personal rights  

  قرار دارد 0- 1میانگین در بازه * 
 The mean range between 1-5  

  هاي تحقیق    یافته:ماخذ
  Source: Research findings  

  

  داريخانوار و خانه يهاي اقتصادمهارت
 یبـاف زنـان قال  داري اقتصاد خانوار و خانه هايمهارت، 5جدول در 

متفاوت مورد بررسـی قـرار    یافتگیتوسعه  سطح در مناطق با ییروستا
مهارت زندگی خانوادگی  مناطق بیشتر توسعه یافته در حیطه. اندگرفته

  این . داراي میانگین بیشتري از مناطق نیمه توسعه یافته هستند
هاي مدیریتی و درآمدزایی در محیط حیطه مهارت موضوع در مورد دو
ترین دلیل این موضوع این است که شاید مهم. کندخانه نیز صدق می

زنان این مناطق توجه بیشتري به اشتغال و درآمدزایی در منزل دارنـد  
ایـن نتـایج در   . انـد ها توانمندتر نمودهو در نتیجه خود را در این حیطه

  .، نیز تایید گردیدند)26(رمی مطالعه منصورآبادي و ک
  

هــاي  ادراك زنــان در خصــوص حمایــت خــانوار از فعالیــت
  ها اقتصادي آن

ي اقتصادي زنان هاادراك در خصوص حمایت اعضاي خانوار از فعالیت

 ،5(هاي اقتصاد خـانوار اسـت   هاي مؤثر بر توسعه مهارتهیکی از مؤلف
ر زنـان روسـتایی از   ي حاضـ هاي مطالعهبر اساس یافته). 28 و 27 ،8

درك  میـانگین ). میـانگین = 44/3(حمایت متوسطی برخوردار بوده اند 
بیشتر توسعه یافتـه و نیمـه    زنان پیرامون حمایت خانوار، براي مناطق

لذا، حمایت خـانوار  . باشدمی 88/2و  03/4توسعه یافته بترتیب برابر با 
نیمه توسعه یافتـه  در مناطق بیشتر توسعه یافته بسیار بیشتر از مناطق 

تواند دلیل خـوبی بـراي بـاالتر بـودن میـانگین      این موضوع می. است
هاي مدیریتی در منـاطق بیشـتر   هاي زندگی خانوادگی و مهارتحیطه

  .توسعه یافته باشد
  

  مهارت زندگی
مهـارت زنـدگی در منـاطق     گانـه  11میانگین متغیرهـاي   7در جدول 

بـر  . رد مقایسه قـرار گرفتـه اسـت   توسعه یافته و نیمه توسعه یافته مو
هاي روابط انسـانی  اساس اطالعات جدول، این روستاها از نظر مهارت

  .و تفکر خالق با یکدیگر داراي تفاوت معناداري هستند
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 داري زنان قالیباف روستایی در مناطق با توسعه یافتگی مختلفخانوار و خانه يهاي اقتصاد مهارت - 5جدول 

Table 5- Home economics competencies of rural women in areas with different level of development  
 سطح معناداري

Sig.  
 نمره تی
t-value  

 منطقه نیمه توسعه یافته میانگین
Semi developed areas’ mean  

 منطقه توسعه یافته میانگین
Developed areas mean  

 نام متغیر
Variable  

 مهارت زندگی خانوادگی   3.70  3.21  4.18  **0.001
Family living competencies  

 مهارت مدیریتی  3.29  2.73  5.40  **0.001
Managerial competencies  

 مهارت فرزندداري   3.06  3.10  0.39-  0.69
Child development competencies  

  و دکوراسیون خانه مهارت خانه داري   2.95  3.03  0.92-  0.35
Housing and home furnishing competencies  

  مهارت تغذیه  3.33  3.45  0.98-  0.32
Food and nutrition competencies  

 مهارت پوشاك   2.95  3.03  0.84-  0.39
Clothing and textiles competencies  

 مهارت درآمدزایی در محیط خانه  3.74  2.46  13.42  **0.001
Homemade income-generation activities  

 قراردارد 1-5 دربازه میانگین.  
 The mean range between1-5.   

**P<0.01. 
  هاي تحقیق  یافته :ماخذ

    Source: Research findings  
  

  هاي اقتصادي آنانمقایسه ادراك زنان در خصوص حمایت خانوار از فعالیت - 6جدول 
Table 6- Comparison of women perception regading household support of their economic activities  

  داري سطح معنی
Sig.  

 نمره تی
t-value  

 انحراف استاندارد
SD  

 میانگین

  
 درك از حمایت خانواده

Perceived household support  

  Developedتوسعه یافته  4.03  0.67  10.072-  **0.001
   Semi-developedنیمه توسعه یافته 2.87 0.93

 قراردارد 1-5 بازه در انگینمی.  
 The mean range between1-5 

*P<0.01. 
  هاي تحقیق   یافته :ماخذ

   Source: Research findings  
توسعه یافته در مقایسـه بـا    ها روستاهاي نیمهدر مورد این مهارت

در . تـري قـرار دارنـد   روستاهاي بیشتر توسعه یافته در وضعیت مناسب
ودآگاهی، روابط بین فـردي، بهداشـت و سـالمت    متغیرهاي مهارت خ

روانی، حل مسئله، و هدفمندي زندگی، میانگین مناطق نیمـه توسـعه   
میـانگین   .یافته بیشتر از میانگین مناطق بیشـتر توسـعه یافتـه اسـت    

متغیرهاي تفکر انتقادي و مسئولیت پذیري فـردي، میـانگین منـاطق    
اسـت، کـه در ایـن     فتـه نیمه توسعه یافته کمتـر از منـاطق توسـعه یا   

از . دار نبـوده اسـت  متغیرها نیز تفاوت موجود به لحـاظ آمـاري معنـی   
هاي زندگی که در سایر مطالعـات مـورد توجـه قـرار     ترین مهارتممه

 گیـري ، تصـمیم )33( بهداشت و سـالمت روانـی  : توان بهاند میگرفته
، و )4( ، ارتباطـات بـین فـردي   )36 و 4( ، ارتباطات انسـانی )44 و 43(

  .، اشاره نمود)8( مهارت خودآگاهی

خـانوار در روسـتاهاي    ياقتصـاد مهـارت  هاي کنندهتعیین
  توسعه یافته و نیمه توسعه یافته

هاي اقتصاد خانوار مـورد  در واپسین گام این مطالعه، تعیین کننده
هـاي  کننـده به منظور شناسـایی تعیـین  . واکاوي و مقایسه قرار گرفتند

بـراي  . تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی اسـتفاده شـد   ازاقتصاد خانوار 
سـازه   دستهدو مجموعاً اقتصاد خانوار ي کنندههاي تعیینبررسی سازه

 8تـوان در جـدول   پی در پی وارد معادله شدند، کـه نتـایج آن را مـی   
همانطور که در این جـدول نشـان داده شـده اسـت، در     . مشاهده کرد

هاي زندگی، هاي زندگی، اولویتتمهاري اول دسته متغیرهاي مرحله
نتـایج نشـان   . وارد معادلـه شـدند   هاي فرديحمایت خانوار، و ویژگی

را ایـن  در مهـارت اقتصـادي خـانوار    درصد از تغییرات  65دهد که  می
دوم متغیـر سـطح توسـعه یـافتگی     ي در مرحلـه . کندمتغیر تبیین می
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درصد به  6متغیر اضافه شدن این . ي رگرسیونی شدمنطقه وارد معادله
هـاي اقتصـادي   قدرت مدل در تبیین تغییرات در متغیر وابسته مهارت

قـدرت   کـه، بـا ورود ایـن متغیـر بـه معادلـه      بـه طـوري  . خانوار افزود
  .درصد رسید 70کنندگی مدل به  بینی پیش

  
  هاي زندگی زنان قالیباف روستایی مهارتمقایسه  - 7 جدول

Table 7- Comparison of rural women life competencies  
 سطح معناداري

Sig.  
 نمره تی
t-value  

 منطقه نیمه توسعه یافته میانگین
Semi developed areas’ mean  

 منطقه توسعه یافته میانگین
Developed areas mean  

 نام متغیر
Variable  

 خودآگاهی   3.07  3.10  0.44-  0.66
 Self-awareness 

 روابط انسانی  2.89  3.09  2.19-  *0.03
 Human relations 

 روابط بین فردي  3.16  3.26  1.07-  0.28
 Inter-personal relations 

 تصمیم گیري  3.02  3.02  0.04  0.69
 Decision-making 

 بهداشت و سالمت روانی  3.06  3.19  1.84-  0.06
 Psychological health 

 حل مسئله  3.06  3.09  0.31-  0.75
 Problem solving 

 همکاري  3.09  3.09  0.005  0.99
 Cooperation 

 تفکر خالق  2.57  2.81  2.07-  *0.04
 Innovative thinking 

 تفکر انتقادي  3.11  3.07  0.46  0.64
 Critical thinking 

 يمسئولیت پذیري فرد  3.55  3.39  1.27  0.20
 Personal responsibility 

 هدفمندي زندگی  3.06  3.18  1.62-  0.10
 Meaningful life 

 قراردارد 1-5 دربازه میانگین.  
 The mean range between1-5  

*P<0.05. 
  هاي تحقیق   یافته :ماخذ

   Source: Research findings  
   

 مهارت اقتصادي خانوار در زنان روستاییهاي کنندهتعیین - 8جدول 
Table 8-Determinants of rural women home economic competencies  

 داري تغییراتسطح معنی
Sig.  

 تغییرضریب تعیین 
Adjusted R square  

 ضریب تعیین 
R squre  

  ضریب همبستگی
Correlation coefficient 

  مدل
Model 

 الف1  0.80  0.65  0.62  0.001

A1  

 ب2  0.84  0.70  0.68  0.001

2b  

حمایت خانوار، ادراك در خصوص هاي زندگی، هاي زندگی، اولویتو مهارت) باقی مانده: (کنندهبینی پیش. الف .باشدمی هاي اقتصاد خانوارمهارتمتغیر وابسته : توضیح
بینی پیش. ب. )سن، سطح تحصیالت، سطح تحصیالت همسر، متوسط درآمد خانوار، درآمد حاصل از قالیبافی، متوسط هزینه ماهانه خانوار، تجربه قالیبافی(هاي فردي  ویژگی

  توسعه یافتگی منطقه و سطحالف مدل : کننده
Note: Dependent variable is household economical competencies. A. Independent varioable: (residual) and life competencies, life 

priorities, perceived household support, individual profile (age, education level, spouse education, household mean income, weaving 
income, household mean costs, weaving experience). B. Independent variable: Model A and level of development of the region.   

  هاي تحقیق یافته:ماخذ
Source: Research findings       
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هایی شکل به معادله، مدل ن سطح توسعه یافتگی منطقهبا ورود متغیر 

فـزون بـر آن   . دشـو  مشـاهده مـی   9گرفت که جزییات آن در جـدول  
دهـد کـه انحـراف معیـار     نشان می 9ي جدول ضرایب استاندارد شده

تجربـه قالیبـافی و سـطح    هاي زندگی، حمایت خانوار، مهارتتغییر در 
و  24/0، 29/0، 55/0به ترتیب موجـب رخ دادن   توسعه یافتگی روستا

بـا  . شـود مـی  هاي اقتصادي خانوارمهارتحراف معیار تغییر در ان42/0
هاي اقتصادي خـانوار زنـان   مهارتداري متغیرها،  توجه به سطح معنی

هـاي  هاي زندگی، حمایـت خـانوار از فعالیـت   مهارتتابعی از  روستایی

بدیهی اسـت  . است زنان، تجربه قالیبافی و سطح توسعه یافتگی روستا
یی، سـطح توسـعه یـافتگی منـاطق     هاي زنـدگی زنـان روسـتا   مهارت

و تجربـه قالیبـافی    هاي زنانن حمایت خانوار از فعالیتروستایی، میزا
تصـادي خـانوار در زنـان روسـتایی     هاي مهـارت اق کنندهآنان از تبیین

، هرلیانـا  )32(این یافته با مطالعات نـوري و علـی محمـدي    . باشد می
در این مطالعات نیـز   .همخوانی دارد) 26(و منصورآبادي و کرمی ) 12(

سطح توسعه یافتگی جامعه و حمایت و پشتیبانی خـانواده بـه عنـوان    
  .هاي اثرگذار بر موفقیت اقتصادي زنان عنوان شده استسازه

  
  خانوار در زنان روستایی يهاي اقتصادهاي مهارتضرایب رگرسیونی مدل نهایی تعیین کننده - 9جدول 

Table 9- Regression coefficients of final model of determinants of home economic competencies of rural women 
سطح 

 داري معنی
Sig.  

 t ارزش
t-value  

 ضریب استاندارد شده
Unstandardized 

Coefficients 

 خطاي استاندارد شده
Std. error  

 ضریب غیر استاندارد
Unstandardized 

Coefficients  

 متغیر
Variable  

 مقدار ثابت  1.33  0.44  -  3.02  0.001
Constant   

 مهارت زندگی  0.58  0.08  0.55  6.89  0.001
 Life competencies  

 هاي زندگیاولویت  0.40  1.78  0.01  0.22  0.82
Life priorities 

0.001  3.98  0.29  0.03  0.13  
  ادراك از حمایت خانوار

Percieved 
 household support 

  سن  0.001-  0.005  0.02-  0.29-  0.77
Age   

  سطح تحصیالت  0.007-  0.01  0.04  0.48-  0.63
Education level   

  سطح تحصیالت همسر  0.001-  0.01  0.005-  0.05-  0.96
Spouse’s educational level  

  درآمد ماهانه خانوار 10-8*8.14.-  0.001  0.02-  0.14-  0.88
Household income/month  

  درآمد از فعالیت قالیبافی 10-7*2.71  0.001  0.04  0.55  0.57
Weaving income  

  هزینه ماهانه خانوار 10-8*9.44  0.001  0.02  0.16  0.86
Household costs/month  

  تجربه قالیبافی  0.02-  0.007  0.24-  2.97-  0.004
Weaving experience  

0.001  4.36  0.42  0.09  0.41 
  سطح توسعه یافتگی روستا

Village’s level of 
development  

  هاي تحقیق   یافته :ماخذ
   Source: Research findings  

  
  : دشوتعریف می به شرح زیر یرگرسیون بنابراین، رابطه

Y= B0+Bx1+ BX2….+ BXK 

Y= 33/1 + 58/0 X1+ 13/0 X2  02/0- X3+ 41/0 X4 

Y : روستاییمهارت اقتصادي خانوار زنان 
X1 :هاي زندگیمهارت  

X2 : خانوارادراك از حمایت  
X3 :تجربه قالیبافی  
X4 :سطح توسعه یافتگی روستا  
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  گیري و پیشنهادها نتیجه
دهنده سطح اندك تحصـیالت رسـمی در   هاي مطالعه نشانیافته

همچنـین نتـایج مطالعـه    . میان خانوارهاي روستایی مورد مطالعه است
ف جامعـه مـورد مطالعـه در زنـدگی     تـرین اهـدا  نشان دادند که مهـم 

بارت از فرزندداري، زناشویی، سوادآموزي، اشتغال، دفـاع از  ترتیب ع به
الزم به . باشدها و ورزش میحقوق فردي، بهداشت، مشارکت در گروه

ذکر اسـت کـه ایـن اهـداف در بـین جوامـع مختلـف از نظـر سـطح          
هـاي  یافتـه . یافتگی داراي تفاوت معناداري با یکـدیگر نیسـتند   توسعه

خانوار و  يهاي اقتصادهاي مهارتولفهپژوهش نشان داد که از میان م
داري، مهارت زنان به ترتیب اولویت از مهارت فرزندداري، مهارت خانه
داري و مهارت دکوراسیون خانه، مهارت پوشاك، مهـارت تغذیـه،   خانه

مهارت زندگی خـانوادگی، مهـارت مـدیریتی و مهـارت درآمـدزایی در      
هاي مهـارت اقتصـاد   کنندهترین پیش بینیمهم. محیط خانه، قرار دارد

خانوار نیز مهارت زنـدگی، سـطح توسـعه یـافتگی منـاطق روسـتایی،       
از . باشـد بافی در آنان میحمایت خانوار و تجربه فعالیت اقتصادي قالی

  : گردد کهاین رو پیشنهاد می
 هاي مدیریتی و درآمدزایی، بر مبناي مهارت کمتر زنان در حوزه

هاي آموزشی مناسب به عنوان نخستین نیاز زنان در قالب برنامه
بدیهی است در آمـوزش بـه زنـان    . گزیدار قابل رفع خواهد بود

شان روستایی، باید سطح توسعه یافتگی روستاهاي محل زندگی
را مد نظر قرار داد، زیرا نیازهاي زنان و خانوارهایشان بـا توجـه   

  .به سطح توسعه یافتگی مناطق متفاوت است
 روسـتایی سـاکن منـاطق توسـعه یافتـه درك       از آنجا که زنان

بهتري در خصوص حمایت خانوار فعالیـت اقتصـادي خـود دارا    
هاي آموزشی تالش شود بوده اند، الزم است در طراحی فرصت

تا ضمن آگاهی رسانی و فرهنگ سازي در مناطق نیمه توسـعه  
در  .تر اعضاي خانوار فراهم گرددیافته موجبات حمایت گسترده

ها، گروه هـدف  تا الزم است زمان و مکان ارائه آموزشاین راس

هـاي اقتصـادي   مزیت ارائه فعالیت. را بیش از پیش منتفع سازد
خانوار بیش از پیش روشن گردد و تبعات ابراز توانمندي زنان در 

اهمیت درآمـدزایی  الزم است  براي مثال،. جامعه مشخص شود
را بـراي   لی بـافی هایی نظیر قـا از طریق فعالیت در محیط خانه
هـاي  متبلور ساخت تا به ارزش فعالیت به روشنی زنان روستایی

همین طـور، الزم اسـت اهمیـت     .قالیبافی خود بیشتر پی ببرند
سـازي  ها براي سایر اعضاي خـانوار نیـز شـفاف   اینگونه فعالیت

هاي اقتصاد خانوار، تقویت بدیهی است تنها تبعات فعالیت. گردد
  .وار نخواهد بودبنیه اقتصادي خان

 عد مهارتالزم اسـت بـا ارائـه    هاي زندگی زنـان روسـتایی،  در ب
داري به زنان روستایی، رضـایت  فرزند مهارت در حیطه آموزش

تواند از طریق ارتقـاء  این مهم می.از زندگی در آنها افزایش یابد
میزان مهارت در شناسایی نیازهاي فرزندان و تربیت و آمـوزش  

سرگرم نمودن فرزندان خـود در محـیط خانـه و     آنها، مهارت در
هـاي  گر در محیط خانه، و آموزشایجاد فضاي مساعد و حمایت

هاي اولیه جهت مراقبت از فرزندان بیمار خـود در مواقـع   کمک
براي آشـنا سـازي فرزنـدان بـا مشـاغل و      . ضروري تحقق یابد

هـاي الزم برخـوردار   دنیاي کار باید زنان روسـتایی از آمـوزش  
در بین ابعاد مهـارت زنـدگی،    .اشند تا بتوانند درست عمل کنندب

گیـري و برقـراري روابـط    زنان روستایی در تفکر خالق، تصمیم
اجتماعی با سـایرین دچـار ضـعف بـوده و الزم اسـت در ایـن       

هایی بـراي برقـراري   واگذاري مسئولیت. ها تقویت شوندعرصه
کند مهم کمک می هاي جامعه روستایی، به اینروابط با بیرونی

گیـري و تفکـر خـالق را در آنـان     و فرصت الزم براي تصـمیم 
 .ایجاد خواهد نمود

  هـایی کـه قـرار    با توجه به سطح سواد زنان روستایی، آمـوزش
هاي آموزشـی باشـند و   است به زنان داده شوند به صورت فیلم

 .اي آموزش داده شوندبه صورت طریقه
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