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چکیده
با توجه به اهمیت اشتغال زنان عشایر در بهبود اقتصاد خانواده ،پژوهش حاضر بر آن است تا مطالعهای کیفی ،با هدف واکاوی چالش-
های اشتغال و درآمدزایی زنان منطقه عشایر زردالن از استان ایالم ،را انجام دهد .یکی از اهداف مهم مطالعه حاضر ،معرفی نظریه زمینهای
به پژوهشهای جغرافیای روستایی است .دادههای این مطالعه از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و بحث گروهی متمرکز و استفاده از اسناد
و مدارک گردآوری شده است .در این پژوهش از رویکرد کیفی نظریه زمینهای و با بهرهگیری از روشهای کدگذاری باز ،محوری و
گزینشی ،برای تحلیل دادهها استفاده شده است .منطقه مورد مطالعه ،روستای زردالن در دهستان هلیالن میباشد .جامعه آماری را کلیه
زنان عشایر منطقه مورد مطالعه که در زمینه تولید محصوالت لبنی و صنایعدستی فعالیت داشتند ،تشکیل میدهد .نمونهها هدفمند
انتخاب شده و بر اساس نمونهگیری نظری تا رسیدن به اشباع تئوریک تعداد  28نفر انتخاب شدند .دادههای گردآوری شده در قالب 49
مفهوم 7 ،مقوله عمده و یک مقوله هستهای کدگذاری و تحلیل شدند 7 .مقوله عمده عبارتاند از :شرایط از تولید تا بازار ،مشکالت
تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان ،وظیفه سنگین زنان عشایر ،انزوای جغرافیایی مناطق عشایری ،عدم حمایت دولت و مسئولین و
تغییر سبک زندگی عشایر و سایرین و گرایش به مصرف تولیدات صنعتی .مقوله هستهای نیز که سایر مقولههای عمده را پوشش میدهد،
مقوله مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان است ،نظریه زمینهای حاصله نهایتاً در قالب مدلی پارادایمی بر اساس سه بعد شرایط،
تعامالت و پیامدها ارائه شده است ،عالوه بر این نتایج نشان داد که مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان عشایر تعاملی است در
مقابل شرایط حاکم بر مناطق عشایری و پیامد منفی تنزل جایگاه اقتصادی زنان عشایر را به دنبال دارد .همچنین ،نتایج نشان داد که
میانگین سنی زنان مورد مطالعه  58/32بود .تولیدات این زنان در کل شامل  85درصد محصوالت لبنی و  15درصد صنایع دستی بود.
واژههای کلیدی :اشتغال زنان عشایر ،مطالعات جغرافیای روستایی ،مدل زمینهای ،رویکرد کیفی ،شهرستان چرداول.

. Grounded Theory
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بیان مسأله:
بر اساس سرشماریهای مرکز آمار ایران ،سهم زنان در نیروی کار از سال  1335تا  1355ابتدا روندی صعودی را طی کرده
و از  9/7درصد در سال  1355به  13/7درصد در سال  1355افزایش یافته است و سپس روندی نزولی را در پیش گرفته و به
 8/8درصد در سال  1365رسیده و پس از آن در طی سه دهه اخیر میان  9تا  12درصد در نوسان بوده است (Statistical
) .Center of Iran, 2011با وجود مزایایی که مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه پایدار دارد ،آمار و ارقام شاغالن در
ایران نشان میدهد که نابرابری جنسیتی به موقعیت حاشیهای زنان در بازار کار منتهی میشود و از استعدادها و توانمندیهای
این قشر به خوبی استفاده نمیشود.
زنان عشایر به عنوان نیمی از پیکره جامعه عشایری کشور)،(Nomads Affairs Organization of Country, 2008: 7
دوشادوش و همراه با مردان در کلیه ابعاد زندگی با اشتغال خود در بخشهای مختلف ،در افزایش درآمد خانوار نقش به سزایی
را ایفا میکنند) .(Zibai Nejad, 2009: 58زنان مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،به دلیل شرایط نیمه کوچندگی زندگی خود،
با زحمات فراوانی در طول سال مواجه هستند .از یک سو در سکونتگاه قشالقی خود حکم یک زن روستایی را داشته و
دوشادوش مردان خود در فعالیتهای زراعی و دامداری مشغول به کار بوده و عالوه بر این ،وظیفه خانهداری و بچهداری و سر و
سامان دادن به امور خانه را بر عهده دارند .از سوی دیگر این زنان ،در هنگام کوچ و قرارگیری در مناطق ییالقی نیز فعالیتهای
سنگینی را بر عهده دارند .این قشر به عنوان یکی از ستونهای مهم خانه و خانواده محسوب شده و فعالیتهای متعددی را در
طول سال انجام میدهند ،وظیفه مادری و همسری زنان عشایر و عدم استقالل مالی و وابستگی شدیدشان به مردان خانواده،
آنها را در سکوتی عمیق و مبهم که گاهی حاکی از نارضایتی از سیستم حاکم بر زندگی مردساالر آنان است ،فرو میبرد .زنان
عشایر در تمام ساعات روز مشغول انجام کارهای خانه و فعالیتهای معیشتی هستند ،ولی در پایان روز انتظار هیچ درآمدی را
ندارند .بسیاری از فعالیتهایی که در گذشته به وسیله زنان انجام شده و به عنوان منبع درآمد برای خانوار آنها به حساب می-
آمد ،امروزه با هیچگونه استقبالی از سوی افراد روستاهای اطراف و یا روستاهای مناطق دوردست روبرو نمیشود .در گذشته
زنان به تولید برخی کاالهای دستی مانند تشی ،1تشینک ،2قندان ،کاسههای چوبی ،دسلخورت ،3ناومیرنگ ،4هیزه ،5مشک و
 ...میپرداختند و آنها را به ساکنان روستاهایی که در مسیر کوچ بوده میفروختند و یا با کاالهایی مانند گندم ،برنج ،قند،
عدس و  ...معاوضه مینمودند ،اما در سالهای اخیر به دلیل استفاده از کوچ ماشینی ،کوتاه شدن مسیر کوچ و عدم ارتباط زنان
عشایر با ساکنان روستاهای مسیر ،این شیوه معاوضه اغلب منسوخ شده است .گاهی زنان عشایر به روستاهای مجاور منطقه
ییالقی خود رفته و قصد تداوم شیوه سابق خود را دارند ،اما با عدم استقبال از سوی روستاییان روبرو میشوند .آنها معتقدند
که زنان روستایی امروزه به علت ارتباط بیشتری با شهر مانند گذشته نیازی به کاالهای دستی زنان عشایر ندارند.

 :Tashi -1تشی یک ابزار ساده است که از چوب درست شده و زنان عشایر و روستایی از آن جهت ریسیدن پشم و تبدیل آن به بند و نخ استفاده می-
کنند.
 : Tashi nek - 2یک وسیله چوبی است که دارای یک قسمت فلزی به شکل عالمت سوال بر روی آن است که زنان عشایر پشمهای ریسیده شده را با
آن به نخهای نازکتر و مشابه تبدیل میکنند.
 :Dasalkhort - 3برای صاف نگه داشته شدن مشک بر روی سه پایه ،از دو چوب استوانهای تراش داده شده که دارای یک سوراخ منظم در قسمت
وسط خود هستند ،استفاده میشود .این دو چوب را دسل خورت می نامند .مشک ساخته شده به وسیله زنان ،از پوست بز تهیه شده است ،زنان پوست
سالم حیوان مورد نظر را فراوری نموده و محل دستها و پاهای حیوان را جمع نموده و با پارچهای زیبا و رنگی به دسل خورت وصل مینمایند .برخی از
زنان با سلیقه روستایی و عشایری در محل یکی از اتصاالت در قسمت جلوی مشک ،یک مهره آبی نیز وصل مینمایند.
 :Nawmiareng -4جهت صاف نگه داشته شدن طولی مشک و کاهش فشار بر سه پایه ،از یک چوب راست استوانهای که دو سرش باریک و تخت شده
در قسمت سوراخهای منظم دسل خورت استفاده میشود .این چوب را ناومیرنگ مینامند.
 :Heezeh - 5نوعی مشک می باشد که زنان عشایر و روستایی از پوست بز و گوسفند درست مینمایند و از آن جهت نگهداری و خوشبو کردن روغن
حیوانی استفاده میکنند.
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عالوه بر مسائل پیش آمده ،به دلیل چند وظیفهای بودن و انجام فعالیتهای متعدد در طول روز توسط زنان عشایر منطقه
مورد مطالعه ،آنها اغلب وقت و انرژی الزم برای تولید برخی محصوالت که فاقد بازار و دارای مشتری معلق هستند ،را ندارند و
بیشتر به دنبال تولید کاالهایی هستند که مورد استفاده خانواده خود بوده و یا بیشتر وقت خود را صرف تولید محصوالت لبنی
مینمایند .تولیدات زنان عشایر شهرستان چرداول در گذشته شامل :الف -تولیدات غذایی مانند کشک -دوغ -روغن حیوانی،
مرغ محلی و  ...ب -صنایعدستی مانند ،سیه مال ،نمد ،چیت ،مونج ،جاجیم ،قندان ،وسایل چوبی آشپزخانه ،دسل خورت،
گیوه ،تشی ،تشی نک و  ...بوده است .اما امروزه تولیدات آنها تا حدودی فقط به تولید کشک و روغن حیوانی محدود شده
است .یکی از مسائلی که در مناطق عشایری شهرستان چرداول وجود دارد این است که این مناطق در قسمت شاخ ایالم که در
انزوای جغرافیایی و اجتماعی قرار دارد ،واقع شده است ،این مکان در دورترین نقطه شهرستان قرار گرفته (فاصله تا مرکز
شهرستان چرداول  170کیلومتر و تا مرکز استان 210کیلومتر) و دسترسی به آن تا حدودی سخت است .نبود راههای ارتباطی
امن ،عدم شناخت منطقه مورد مطالعه و ساکنان آن توسط سایر مردم شهرستان ،سبب فرو رفتن آنان در انزوایی عمیق شده و
اغلب گردشگران و ساکنان روستاهای دور و نزدیک تمایلی به برقراری ارتباط با آنها را ندارند .این مسئله به ناشناخته ماندن
صنایعدستی و محصوالت تولیدی زنان عشایر بیشتر دامن میزند.
با توجه به مطالب باال ،اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:
 معرفی رویکرد کیفی نظریه زمینهای برای استخراج یک نظریه قابل تحلیل از دادههای حاصل از درک پاسخگویان ازمسئله،
 و بررسی و واکاوی چالشهای اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر شهرستان چرداول از دیدگاه آنان،و در راستای آن به سؤال اصلی پژوهش "مهمترین چالشهای اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر شهرستان مورد مطالعه بر
اساس نظریه زمینهای چیست؟ " پاسخ خواهد داد.
پیشینه نظری تحقیق:
تقریباً در سالهای پیش از  1975در جهت کمک به این گروه اجتماعی (زنان) بیشتر مسائل رفاهی مطرح میگردید،
تمامی تالشها در جهت فراهم نمودن امکاناتی برای تأمین حمایتها از طریق اجرای پروژههای کوچک و برآورده نمودن
مهمترین نیازهای انسانی بود .در این دوره مقرر شده بود که زنان از مزایای برنامههای رفاهی برخوردار شوند .فائق آمدن در
نابرابریهای جاری ،هدف عمده برنامهها و پروژههای اصلی توسعه شده بود .اما این نگرش امروزه دستخوش تغییراتی شده
است و دیگر زنان تنها دریافتکنندگان کمک محسوب نمیشود ،بلکه خود نقش مشارکت را به عهده دارند (Shadi Talab,
) .1996: 3در جامعهای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد ،رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد
بود ،زیرا مشارکت زنان در بازار کار ،موجب کاهش نرخ باروری ،افزایش سطح تولید ،افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب
افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه میشود .برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت
بیکاری و کمکاری پدیدار میشوند ،خود از عمدهترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر ،بیکاری و نابرابری باید هر دو
جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامهریزان توسعه
قرار گیرد ).(Ghafari, 2005: 13
مشارکت و نقش زنان در توسعه کشور ،امری است که در چند دهه اخیر به آن توجه بسیار شده است .با این حال در این
زمینه ،زنان در جامعه با چالشها و مشکالتی مواجه هستند .برخی از مسائل و مشکالت اشتغال زنان ،موانع توسعهای است که
به ساختار کشورها مربوط میشود و بخشی از آن موانع غیر توسعهای و یا غیر ساختاری میباشد .از جمله موانع و چالشهای
توسعهای میتوان به موانع اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اشاره نمود .موانع و چالشهای غیر توسعهای را نیز میتوان شامل
ویژگیهای شخصیتی و فیزیولوژی زنان دانست ) .(Alizade, 2010: 52در زیر به بررسی مختصر هر یک از موانع و چالشهای
مذکور پرداخته شده است:
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مطالعات و بررسیهای متعدد نشان داده است که ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه ،تأثیر مستقیمی بر میزان
اشتغال زنان داشته است .در مورد ایران ،فرهنگ پذیرفته شده در جامعه ،این باور را به وجود آورده است که در صورت عدم
موافقت شوهر با کار زن ،حتی در صورت تمایل او به ادامه کار ،زن باید از کار خود چشمپوشی نماید (.)Ibid: 52
مهمترین مانع اجتماعی ،مسأله آموزش زنان است .زنان از ابتدا برای دستیابی به نقش خود به عنوان یک زن آموزش می-
بینند .تفکیک شغلها در همان اول زندگی دختر ،توسط خانواده و سپس مدرسه ،به او آموخته میشود .در تمام کشورهای در
حال توسعه ،بر اساس آمارهای موجود یکی از تفاوتهای بین زن و مرد در میزان باسوادی است .این عامل که مهمترین مانع
اجتماعی است ،زمینه را برای سایر موانع اجتماعی به وجود میآورد .عدم آموزش کافی در زنان ،آنان را در یافتن شغل و
دستمزد خوب و درآمد کافی و فرصت رشد و ارتقاء دچار مشکل مینمایند .و همین امر آنان را به سوی مشاغل ثانوی میکشاند
).(Safiri, 1998: 77

موانع اقتصادی را میتوان در سه مقوله کار خانگی بدون دستمزد ،اختالف سطح دستمزد زنان و مردان و نوع مشاغل
بررسی کرد .یکی از مهمترین موانع اشتغال زنان ،کار بدون مزد در خانه میباشد .ساعات زیادی که زنان در طول روز در خانه
مشغول کارهای متفاوت میباشند ،باعث میشود امکان کار در خارج از خانه را نیابند ،یا به مشاغل نیمهوقت بپردازند .در تمامی
کشورها ،زنان بیشتر کارهای خانهداری را انجام میدهند ،حتی اگر شاغل باشند .خانهداری ،مرکز عمده کار زنان است .در همه
کشورها ،فعالیت اقتصادی کاری محسوب میشود که در برابر آن مزد دریافت شود و چون زنان برای کارهای مربوط به خانه
مزدی دریافت نمیدارند ،لذا کار آنان فعالیت اقتصادی محسوب نمیگردد .دومین مانعی که بر سر راه اشتغال زنان مؤثر می-
افتد ،اختالف سطح دستمزد زنان و مردان است ،اختالف در زمینه درآمدها ،تا حدی ناشی از اختالف در اشتغال است .عامل
دیگری که در اختالف درآمد بین مردان و زنان تأثیر دارد ،تفاوت در پرداخت درآمد است .در همه جا حقوق زنان کمتر از
مردان است به عالوه ،مردان بیشتر به صورت تمام وقت کار میکنند و منفعت بیشتری نیز کسب مینمایند(.)Ibid: 79
همچنین ،وجود نابرابریها در دستیابی به فرصتهای شغلی مختلف ،میان زنان و مردان و نرخ مشارکت متفاوت آنان در
بازار کار از چند نظر حائز اهمیت است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
 -1وجود نابرابریها در زمینه اشتغال مانعی است برای ورود زنان به برخی مشاغل که در برداشتهای عامیانه مردانه
تلقی میشوند و سبب انعطافناپذیری بازار کار میگردد.
 -2نابرابریها بر روی تحصیالت و آموزش و فراگیری مهارتهای نسل بعد تأثیر منفی میگذارد ،چون تصمیمات والدین
برای تعیین سطح تحصیالت دختران و پسران و سمت و سوی آن با توجه به فرصتهای شغلی شکل میگیرد و
موقعیت پایینتر زنان در بازار کار سبب بیعدالتی و ناکارایی در بازار کار میشود و در طول زمان ماندگار میگردد.
 -3نابرابریها سبب میشود که تعدادی از زنان از بازار کارمزد و حقوقبگیری دور نگه داشته شوند ،درحالیکه افزایش
اشتغال زنان نقش برجستهای در کاهش میزان باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت دارد.
وجود نابرابریها و عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی ،نقش مهمی در افزایش فقر ،خصوصاً برای زنان کارگر در جامعه
دارد).(Madani Pour, 2006: 54
موانع غیر ساختاری اشتغال زنان نیز ،موانعی هستند که ناشی از وضعیت فیزیولوژیک و نظام شخصیتی آنان میباشند .این
موانع گرچه ریشه در ابعاد زیستشناختی و روانشناختی زنان دارند ،ولی تا حدودی از نظام فرهنگی و ارزشهای اجتماعی نیز
تأثیر میپذیرد .زن در رابطه با شغل ،تابع شرایط جسمانی و ساختمان روانیاش میباشد ،بدین معنی که از عهده برخی از
مشاغل به خوبی برآمده و از انجام پارهای از کارها معذور است .چنانکه کارهای ظریف را که نیاز به دقت زیاد دارد به راحتی
انجام میدهد ،درحالیکه از عهده کارهایی که نیروی جسمانی زیادی میطلبد ،از قبیل اشتغال در معادن برنمیآید .در
کشورهای مختلف شمار زنان شاغل در بخشهای اداری و تجاری متفاوت است ،در کشورهای در حال توسعه با وجود اینکه
مشاغل منشیگری و معلمی هنوز از جمله گروههای شغلی است که در آنها مردان و زنان با هم به کار اشتغال دارند ،اما
گرایش اغلب در جهت زنانه شدن این مشاغل است ).(Alavian, 2002: 165
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مطالعات متعددی در زمینه اشتغال زنان و چالشها و مشکالت آنان در خارج و داخل ایران انجام شده است .در زیر به
برخی از آنها اشاره شده است:
ون دم و کلمیجن ( ،)2014کاربرد نظریه مهارت گری بیکر را برای توضیح اثرات اشتغال زنان بر افزایش ریسک طالق
بررسی نمودند) .(van Damme and Kalmijn, 2014از نظر ژنگ و همکاران ( ،)2008ازدواج و تشکیل خانواده توسط زنان،
دارای تأثیر منفی بر اشتغال و درآمدزایی آنان است) .) Zhang et al, 2008در حالیکه دادورخانی ( ،)1385درآمد خانوار،
طبقه اجتماعی ،سواد و انزوای جغرافیایی را از جمله عوامل موثر بر اشتغال زنان ذکر نمود) .(Davar Khani, 2006یوسفی و
براتعلی ( )2011نیز ،سطوح آموزش عالی باال را سبب بهرهمندی زنان از موقعیتهای شغلی بهتر میدانست (Yousefy and
) .Baratali, 2011محدودیت اعتبارات و نبود صرفه اقتصادی تولید در سطح خرد از جمله مشکالتی است که پاپزن و
همکاران ( )1390از آن به عنوان عواملی که امکان اشتغال زنان روستایی در زمینه صنایعدستی را محدود نموده است ،یاد
کردهاند).(Pap Zan et al, 2011
از نظر شربتیان ( ،)1387وجود موانع بیولوژیکی و شخصیتی ،موانع فرهنگی ،موانع اجتماعی ،و همچنین ،وجود موانع
اقتصادی موجب شده است که نوعی ناپایداری در عرصه توسعه اشتغال زنان در جامعه به وجود آید).(Sharbatian, 2008
شکور و رضایی ( ،)1389الگوهای اقتصادی تولید در ایل قشقایی فیروزآباد و گرایش آنان را به تغییر شیوه معیشت مورد بررسی
قرار دادند .آنها نشان دادند که عشایر مورد مطالعه گرایش مثبتی برای دگرگونی در شیوه معیشت عشایری را دارا
هستند).(Shakour and Rezai, 2010
افزایش سالهای تحصیل ،افزایش میزان زمین زراعی متعلق به زنان روستایی و افزایش تعداد افراد خانواده زنان روستایی
از جمله عوامل موثر بر اشتغال زنان روستایی شهرستان شیروان و چرداول است که جمشیدی ( )1391به آن اشاره کرده
است) .(Jamshidi, 2012در مطالعه جمشیدی و همکاران ( ،)1392عواملی مانند تکنولوژی ابتدایی برای تولید ،دوری به شهر
و انزوای جغرافیایی ،کمبود مشتری ،عدم وجود بازار برای محصوالت تولیدی آنها ،عدم حمایت مسئولین را به عنوان مهمترین
مشکالت زنان عشایر شهرستان چرداول و زمینهساز دستیابی کمتر آنان به درآمد از طریق صنایعدستی دانستند (Jamshidi et
) .al, 2013بنی بورگری و همکاران ( ،)1392اظهار داشتند که حضور جدی زنان عشایر شهرستان لردگان در فعالیتهای
اقتصادی ،تغییرات بنیادی در نقش سنتی آنها به وجود آورده است) .(Bani Borgari, 2013چراغی و چراغی ( ،)1394نیز
معتقدند توسعه اشتغال خانگی زنان عشایر استان ایالم دارای سهم عمدهای در افزایش درآمد و بهبود جایگاه و موقعیت زنان در
خانوارهای آنها است) .(Cheraghi and Cheraghi, 2015امانپور و حصیری ( ،)1394رابطه معناداری بین متغیرهای
میزان تحصیالت ،میزان رضایت از عملکرد زنان ،درآمد و امنیت زنان شاغل با جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان در روستای
شهنیا را پیدا نمودند) .(Aman Pour and Hasiri, 2015اسماعیلی و همکاران ( ،)1394اشتغال زنان و تأثیر آن را بر کارکرد
خانوادهها در شهرستان دهاقان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که بین تعداد فرزندان و وضعیت سکونت و
استقالل مالی و مشکالت خانوادگی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد) .(Ismaili et al, 2015اسماعیلی و همکاران
( )1394عوامل اثرگذار بر اشتغال زنان روستایی ایران را مورد بررسی قرار دادند .از نظر آنان عواملی مانند تعداد افراد شاغل در
خانوار ،وضعیت تأهل ،محل اقامت و سرپرست بودن زنان تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال آنان دارد). (Ismaili et al, 2015
قلمرو جغرافیایی تحقیق:
منطقه مورد مطالعه منطقه عشایری زردالن ،واقع در بخش هلیالن از شهرستان چرداول در استان ایالم میباشد .این
منطقه از توابع شهرستان چرداول در استان ایالم واقع در قسمت شرقی شهرستان چرداول و در قسمت شاخ ایالم میباشد .این
منطقه شامل دو بخش گرمسیری و سردسیری میباشد که مردم منطقه زردالن گرمسیر وابسته به زندگی نیمه کوچندگی و
معیشت مبتنی بر دامداری هستند .این افراد در اوایل شروع فصل گرم به ارتفاعات بانبَن واقع در منطقه زردالن سردسیر کوچ
مینمایند .شکل 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه عشایری زردالن -مأخذ :سازمان نقشهبرداری ایران1392 -

روش تحقیق
در این پژوهش جهت واکاوی چالشهای اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر شهرستان چرداول ،از روش نظریه زمینهای بهره
گرفته شد .این نظریه ابتدا در سال  1967توسط گالسر و اشتراوس 1ابداع شده و در کتاب مشهور آنها تحت عنوان کشف
نظریه زمینهای منتشر گردید) .(Mohammad Pour, 2013: 313نظریه مذکور یک روش پژوهش کیفی است که با استفاده
از جمعآوری سیستماتیک و منظم دادهها و توسعه روشها به شکلی استقرایی و زمینهای در ارتباط با یک پدیده به کار می-
رود) (Safiri, 2010: 289و عبارت است از کشف و استخراج نظریه از دادههایی که به طور منظم در فرآیند تحقیق اجتماعی
به دست آمدهاند (محمد پور به نقل از هیگس .)1988 ،کرسول ( )2007معتقد است که گالسر و اشتراوس سه هدف عمده
برای تئوری خود در نظر گرفتهاند .این سه هدف عبارتاند از :نخست ارائه مبنایی برای تئوریهایی که از تأثیر متقابل دادهها
جمعآوری شدهاند .آنها بر این باورند که این تئوری میتواند شکاف بین تئوری و پژوهش کیفی را پر کند ،دوم اینکه منطق
برخواسته از دادهها را بیان مینماید و سوم مشروعیت بخشی به پژوهشهای کیفی بوده است که اعتبار آنها در دهه 1960
کاهش یافته بود.
نظریه زمینهای سه جزء اصلی دارد :مفاهیم ،2مقوالت 3و گزارهها .(Safiri, 2010: 294) 4کوربین و اشتراوس معتقدند
«نمیتوان بر اساس رویدادها و فعالیتهای واقعی ،یعنی دادههای خام نظریهسازی کرد» .رویدادها و فعالیتهای واقعی معرف
بالقوه فعالیتها هستند و در مرحله بعد پژوهشگر بر چسب مفهومی به آنها میزند .دومین عنصر تئوری زمینهای ،مقولهها
هستند .مقولهها نسبت به مفاهیم انتزاعیترند و در سطحی باالتر قرار دارند؛ یعنی ترکیب یا کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم
تشکیل یک مقوله یا طبقه را میدهد (سفیری به نقل از کوربین و اشتراوس .)1990 ،برای شکلگیری مقولهها ،از فرایند تحلیل
مقایسهای ثابت ـ مقایسه رویداد در برابر رویداد برای یافتن شباهتها و تفاوتهاـ)،(Mohammad Pour, 2013: 328
استفاده میشود .که طی آن شباهتها و تفاوتهایی که برای ایجاد مفاهیم سطح پایینتر بکار میرود را برجسته میسازد
1

-Glaser and Strauss
-Concepts
3
-Categories
4
-Propositions
2
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) .(Safiri, 2010: 295کوربین و اشترواس ( )1990سه منبع ممکن را برای مقولهها پیشنهاد میکنند :سازههای 1شعوری
خود تحلیلگر ،اصطالحات فنی که از پیشینههای نظری بیرون میآید ،زبانی که به وسیله آگاهیدهندگان به کار می-
رود) .(Pooya and Tabatabai, 2011: 14عنصر سوم گزارهها هستند ،که نشانگر روابط تعمیم یافته بین مقوله و مفاهیم آن
و نیز بین مقوالت ناپیوستهاند .گزارهها را نوعی فرضیه تلقی کردهاند ،اما استفاده از گزاره ،رواج بیشتری یافته است ،زیرا گزارهها
در بردارنده روابط مفهومیاند ،درحالیکه فرضیهها مستلزم روابط اندازهگیریاند ( .)Ibid: 14وتن اظهار میدارد که این گزارهها
مبین ارتباطات مفهومی هستند و رهیافت زمینهای نیز به دنبال همین ارتباطات مفهومی است و قصد ندارد چیزی را اندازه
بگیرد).(Whetten, 1989: 490
بر پایه مفاهیم و مبانی نظریه زمینهای ،پژوهش بر اساس فرضیهسازی شروع نمیشود ،بلکه پژوهشگر با مسئله تحقیقی
روبروست که برای پاسخگویی به آن هیچ جواب و حدس قبلی وجود ندارد).(Strauss, 1987: 67; Egan, 2002: 54
بنابراین روابط بین متغیرها و مؤلفههای تحقیق از قبل تعیین نمیشود ،بلکه بر مبنای مشاهدات و دادههای گردآوری شده و با
توجه به تفاوتها و تشابهات آنها تبیین و از این طریق ،مقدمات الزم برای نظریهسازی فراهم میشود (Danai Fard, 2005:
) .)87در واقع این نظریه باید به وسیله دادهها زمینهدار شود ،نه آن که بر آنها تحمیل شود .این روش بر پایه این رویکرد بنا
شده است که نخستین کار کلیدی پژوهشگر کشف راههای جدیدی برای معنا دادن به دنیای اجتماعی است (Houman.
).2006: 106

فرایند ساخت نظریه زمینهای:
پندیت ( )1996در ساخت نظریه زمینهای از  5مرحله کلی زیر یاد میکند :طرح پژوهش ،جمعآوری دادهها ،تنظیم دادهها،
تجزیه و تحلیل دادهها و مقایسه با ادبیات موضوع ،مراحل مذکور طی  9گام انجام میشود) .(Safiri, 2010: 296این مراحل و
گامها ،بر اساس چهار معیار کیفی پژوهشی ارزشیابی میشوند که عبارتاند از اعتبار ساختاری ،اعتبار درونی ،اعتبار بیرونی و
روایی .به طور خالصه ،اعتبار ساختاری از طریق مشخص کردن روشهای عملی و اعتبار درونی از راه برقراری روابط علّی
افزایش مییابند .در این حالت ،اعتبار درونی مبین اعتبار و یا ارزش واقعی یافتههای تحقیقی است (Pap Zan et al, 2007:
) .161در مورد اعتبار بیرونی باید مشخص شود یافتههای تحقیق تعمیمپذیری دارند .در اینجا منظور تعمیمپذیری تحلیلی
است نه تحلیل پذیری آماری ،در روایی نیز ،نیاز است آنچه در طول مطالعه انجام شده است ،به نمایش گذاشته شود؛ مانند
روشهای گردآوری اطالعات که میتوانند نتایج مشابهی داشته باشند (.)Ibid: 161
مرحله اول :طرح پژوهش :این مرحله از ساخت نظریه زمینهای ،در دو گام انجام میشود .این دو گام عبارتاند از -1 :مرور
ادبیات فنی و  -2انتخاب مورد.
نخستین گام ،تعریف سؤاالت دقیق و منعطف از مسئله است .یکی از منابع مناسب این نوع سؤاالت ،متون فنی ،نظیر
گزارشها و بررسیهای پژوهشی است) ،(2002) Morse and Richards .(Corbin and Strauss, 1990: 77سؤاالتی را که
در روششناسی نظریه بنیادی مطرح هستند را بیان میکنند .آنها معتقدند که سؤالها درباره تغییر تجربه ،در طول زمان یا
مراحل آن تغییر پرسیده میشوند).(Iman and Mohammadian, 2008: 39
در کل میتوان گفت که مطالعات نظریه زمینهای با سؤال «اینجا چه میگذرد2؟» آغاز میشود .این شیوهای است که به
محقق کمک میکند فرایند یا یک موقعیت را درک کند) ،(Blumer, 1969: 124در این مرحله محقق باید ویژگیای داشته
باشد که اصطالحاً حساسیت نظری 3نامیده میشود .حساسیت نظری باید در دو مرحله –  -1انتخاب موضوع و  -2کدگذاری-
حفظ شود و آن عبارت است از کیفیت شخصیتی محقق در زمینه آگاهی و باریکبینی وی در مورد معنی دادههاست (Iman
) .and Mohammadian, 2008: 40منبع حساسیت نظری ،ادبیات تحقیق است که شامل مطالعات انجام شده در مورد
1
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موضوع مورد مطالعه و مدارکی مانند بیوگرافی و اسناد ،تجربههای حرفهای و تجربههای شخصی را شامل میشود (.)Ibid: 40

پس از ایجاد سؤال در ذهن محقق و برخورداری وی از حساسیت نظری الزم برای بررسی ،دادهها و اطالعات مورد نظر جمع-
آوری میشوند .انتخاب مورد ،همان محدوده تحقیق و جامعه مورد مطالعه است).(Pap Zan et al 2010: 30
مرحله دوم :جمعآوری دادهها :این مرحله شامل دو گام میباشد -1 :تدوین چارچوب گردآوری دادهها و  -2ورود به میدان
پژوهش).(Safiri, 2010: 297

منابع جمعآوری اطالعات ،در روش نظریه زمینهای در دو دسته طبقهبندی میشوند -1 :منابع اولیه که شامل مصاحبهها،
مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی ،ثبت مصاحبهها از زمینه مورد مطالعه و دفترچه خاطرات است و  -2منابع ثانویه که تجارب
شخصی ،ادبیات موجود و مقایسه آنها را در بر میگیرد) .(Strauss and Corbin, 1990: 20میدان ،محیط یا بستر مطالعه
در نظریه زمینهای میتواند اشکال متعددی به خود گیرد ،برای مثال ،میتوان یک مدرسه ،سازمان ،روستا یا هر مکان دیگری را
به عنوان میدان مطالعه برگزید) .(Mohammad Pour, 2013: 322نظریه زمینهای نوعی تحقیق در عرصه است .محیط این
تحقیق مکانهایی است که در آنها امکان دسترسی به مشارکتکنندگان در پژوهش وجود داشته باشد (Pap Zan, 2010:
) .30با ورود محقق به میدان و انجام یک سری مطالعات اکتشافی ،فرایند گردآوری دادهها آغاز میشود (Glauser, 1998:
).148

در خالل گردآوری دادهها ،از راهبرد نمونهگیری هدفمند 1برای انتخاب مطلعین 2یا دروازهبانان 3تحقیق ،فضاها ،زمانها و
دیگر ابعاد پدیده مورد مطالعه استفاده میشود  (Mohammad Pour, 2013: 328).گردآوری و تحلیل دادهها در نظریه
زمینهای ،توأم با استفاده از راهبرد نمونهگیری نظری است که تنها به نظریه زمینهای تعلق دارد .و عبارت است از نمونهگیری بر
مبنای مفاهیم در حال ظهور بر گرفته از دادهها و روشی است برای گردآوری و تحلیل همزمان دادهها بر حسب مقولههای بر
گرفته از دادهها ،فرایند نمونهگیری نظری تا زمانی ادامه می یابد که هیچ ویژگی جدیدی ظهور نکند؛ این سطح را اشباع نظری
میخوانند( .)Ibid: 325در پژوهشهای کیفی نیز مانند پژوهشهای کمی بعید است بتوانید دادههای خود را از همه افراد
جامعه در ارتباط با م وضوع پژوهش گردآوری کنید .بنابراین ،ناگزیر به گردآوری شواهدی درباره بخشی از جامعه (به عنوان
نمونه) هستیم).(Houman, 2007: 288
مرحله سوم :تنظیم دادهها :هدف از این مرحله ،آشنا ساختن پژوهشگر با دادههاست .در طی این مرحله اولین اندیشهها در
ذهن پژوهشگر در زمینه موضوع تحقیق شکل میگیرد و وی درکی ابتدایی از موضوع به دست میآورد .در این مرحله،
پژوهشگر همه دادهها را مرور میکند .و در این بین به چیزهای جالب و شاخص ،توجه میکند و آگاهتر میشود
).(Mehmetoglu, 2006: 24
پژوهشگران مطالعه حاضر ،در این مرحله از پژوهش ،اطالعات جمعآوری شده را که شامل یادداشتهای متعدد ،صداهای
ضبطشده و  ...میباشد را بررسی و تنظیم می نمایند .حاصل این مرحله ثبت نکات مهم و اصلی پژوهش (که در راستای مسئله
و هدف تحقیق است) بود.
مرحله چهارم :تجزیه و تحلیل دادهها :این قسمت فرایند اصلی ساختن نظریه (زمینهای) است (Iman and

) .Mohammadian, 2008: 42و شامل سه گام  -1تحلیل دادههای اولین مورد  -2تکرار نمونهگیری نظری و  -3رسیدن به
کفایت میباشد) .(Safiri, 2010: 297بعد از گردآوری دادههای مصاحبهای و متنی ،تحلیل و کد بندی در امتداد با نمونه-
گیری نظری آغاز میشود .فرایند انجام کد بندی در نظریه زمینهای مبتنی بر روشهای مقایسه ثابت است و محقق به دنبال
کد بندی یا مفهوم بندی دادههای گردآوری شده است .(Mohammad Pour, 2013: 326).فرایند کد بندی دادهها در نظریه
مذکور در  3مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی صورت میگیرد ;(Mohammad Pour and Iman, 2007: 200
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) .Moradi and Agahi, 2014: 169; Pap Zan, 2009; Danai Fard et al, 2014: 189در هر کدام از این مراحل ،کد
یا کدهای الصاق شده باید دادههای مرتبط با خود را به سطح اشباع برساند.
کدبندی باز:
اول1

متمرکز2

یا سطح
 -2کدبندی
مرحله کد بندی باز دارای دو زیر مرحله است -1 :زیر مرحله کد بندی اولیه یا سطح
دوم  .(Mohammad Pour, 2013: 330).در کد بندی سطح اول ،محقق بر اساس واحد کد بندی – سطر به سطر ،عبارت به
عبارت ،پارگراف به پارگراف و  ...به هر واحد مورد نظر یک کد یا مفهوم الصاق میکند ،این مفهوم باید بتواند فضای مفهومی آن
را تا حد امکان اشباع کند .کدهای به دست آمده در این مرحله ،سنگ بنای مقولههای بعدی و اجزای اصلی نظریه زمینهای در
حال ظهور هستند .کد بندی سطح دوم عبارت است از استفاده از معنادارترین و یا فراوانترین کدهای اولیه برای غربال کردن و
تقلیل میزان زیادی از داده ها .در این مرحله ،محقق با تعیین و مرتب کردن کدها یا مفاهیم ،کدهای مشابه و مشترک را در
قالب یک مقوله واحد قرار میدهد).(Ibid: 330
در زیر مرحله دوم تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده ،از روش کدگذاری باز سطح دوم یا متمرکز استفاده شده است.
در این مرحله ،محقق با مرتب کردن مفاهیم به دست آمده از کد بندی اولیه ،کدهای مشابه و مشترک را در قالب یک مقوله
واحد قرار میدهد .بنابراین انبوه دادهها به تعداد مشخص و محدودی از مقولههای عمده کاهش مییابد.
کد بندی محوری:
مرحله دوم کد بندی دادهها به کد بندی محوری موسوم است .در این مرحله مقولهها به صورت یک شبکه با هم در ارتباط
قرار دارند .یافتن کدهای مشترک و مقوله بندی محوری نیز ،مستلزم استفاده از روش مقایسه ثابت است (Mohammad
 .Pour, 2013: 335).در این قسمت یک خط داستان 3از ارتباط منطقی بین مقوله به نگارش درمیآید ،در این مرحله ،توضیح
و بیان منطقی مقوله ها امری بسیار مهم است؛ در غیر این صورت ،نظریه ظهور نیافته و انبوهی از دادههای پراکنده و مخدوش
حاصل میشود .بنابراین ،توضیح مقولههای عمده از طریق خط داستان صورت میگیرد و عبارت است از توضیح مفصل و جزء
به جزء مقولههای عمده با ارجاع به یادداشتها ،خالصهها ،استناد به نقلقولهای افراد مورد مطالعه و نیز استفاده از تصاویر و
دادههای مشاهدهای ،خط داستان باید مقولههای عمده را به صورت منطقی و تحلیلی به دنبال هم فهرستوار توضیح داده و هر
کدام را در ارتباط با دیگری و سپس در ارتباط با کل مقولهها قرار دهد  .(Mohammad Pour, 2013: 339).مقولههای عمده
استخراج شده در مرحله کد بندی محوری باید دارای  3بعد زیر باشند:
 -1بعد شرایطی :عبارت است از کل اوضاع و احوال و یا موقعیتی که پدیده در آن جای دارد (Strauss, A and
) .Corbin, 2011: 154شرایط به بسترهای ساختاری را که موقعیت ،مقتضیات یا مسئلهای که افراد به آن با کنش-
ها/تعاملها/عواطف پاسخ میدهند ،شکل داده و از سطح خرد تا کالن را شامل میشود .این بعد دارای سه
زیرمجموعه شرایط علّی ،شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر است (.Mohammad Pour, 2013: 349).
 -2بعد تعاملی-فرایندی :شامل پاسخهای راهبردی یا معمولیاند که افراد یا گروهها به مسائل و امور و
رویدادهایی میدهند که تحت آن شرایط پدید میآیند).(Strauss, A and Corbin, 2011: 155
 -3بعد پیامدی :پیامدها و نتایج این تعاملها را شامل شده و تحت تأثیر شرایط خاص مربوط به آن است
.(Mohammad Pour, 2013: 340).

کد بندی گزینشی
کدگذاری گزینشی مستلزم یکپارچه کردن مقولههایی است که برای شکلدهی چارچوب نظری اولیه ایجاد شده
بودند) .(Danai Fard et al, 2004: 53فرایند نظریهسازی زمینهای در مرحلهکدبندی گزینشی تقریباً به اتمام رسیده است.
1
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در این مرحله ،محقق با تعداد اندکی از مقولههای انتزاعی به تدوین نظریه پرداخته و نیازی به کد بندی دادههای جدید ندارد.
مقولههای مورد استفاده به لحاظ نظری اشباع شدهاند و هر کدام بر اساس مفاهیم کد بندی شده مراحل اول و دوم به صورت
منطقی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ،سپس محقق باید مقوله هستهای را انتخاب کند .مقوله هستهای به دو شیوه انتخاب می-
شود :در شیوه اول ،محقق ممکن است یکی از مقوله های موجود را گزینش نماید و در شیوه دوم ،وی باید نسبت به تعیین و
ساخت یک مقوله جدید اقدام کند .(Mohammad Pour, 2013: 340).معیار انتخاب مقوله هستهای به شرح زیر است:
 -4مرکز باشد؛ یعنی تمام طبقهبندیهای(مقولهها) اصلی دیگر بتوانند به آن مرتبط شوند.
 -5در داده ها به صورت مداوم ظاهر شود؛ یعنی تقریب ًا در تمام موردها شاخصهایی باشند که به طبقهبندی مرکزی
برگردد.
 -6تبیینی که با ارتباط دادن طبقهبندیها رشد میکند ،منطقی و باثبات باشد.
 -7نام یا عنوانی که برای توصیف طبقهبندی مرکزی استفاده میشود ،باید به حد کافی تجریدی-انتزاعی -باشد تا بتواند
برای تحقیق در دیگر حوزهها استفاده شود و محقق را به سمت توسعه دادن یک
 -8نظریه کلی راهنمایی کند).(Iman and Mohammadian, 2008: 45
 -9مفهوم یا مقوله محوری باید قادر به تبیین تفاوتها بوده و درعینحال از دادهها برخاسته باشد (Mohammad
.Pour, 2013: 341).

 -10بنابراین ،در مرحله پایانی ،محققان با استفاده از روش کد گذاری گزینشی ،مقوله هستهای را به دست آوردهاند .در
پایان نتیجه استخراج شده نظریه زمینهای پژوهش را تشکیل میدهد .پس از ایجاد نظریه ،با مطالعه دقیق جوانب
موضوع ،محققان به دنبال این موضوع هستند که آیا نظریه حاصل ،کفایت نظریهای الزم را دارد یا نه؟ در صورت
منفی بودن نتیجه ،بایستی مراحل نمونهگیری نظری ،جمعآوری دادهها ،تنظیم دادهها و تجزیه و تحلیل مجدد انجام
گیرد .اما در صورت مثبت بودن ،نظریه مورد نظر شکل گرفته و میتوان آن را تفسیر نمود.
مرحله پنجم :مقایسه با ادبیات موضوع و بررسی روایی و پایایی پژوهش :گام آخر مقایسه نظریه شکل گرفته با پیشینه
موجود و مقایسه آنها با یکدیگر است ،این مقایسات میزان روایی ،تعمیمپذیری و سطح نظری نظریه را افزایش می-
دهند) .(Eissenhardet, 1989: 29وقتی صحبت از اعتبار میشود ،منظور آزمایش در مفهوم کمی نیست؛ منظور این است
که نظریه از دادهها بیرون میآید؛ اما در هنگام یگانه کردن ،باید طبقهبندیها را با دادهها مقایسه کرد یا اینکه یافتهها را به
پاسخگویان نشان داد و عکسالعمل آنها را مشاهده نمود .نظریهای که از دادهها مشتق میشود باید برای شرکتکنندگان در
تحقیق قابل شناسایی باشد).(Iman and Mohammadian, 2008: 46
محیط تحقیق شامل ،مکان ییالقی عشایر منطقه زردالن در ارتفاعات کوه بان بن و در زیر چادرهای عشایری بود .جامعه
آماری پژوهش را کلیه زنان عشایر منطقه مورد مطالعه که در زمینه تولید محصوالت لبنی و صنایعدستی فعالیت داشتند،
تشکیل میدهند .نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند .بنابراین ،زنان عشایری که به هر نحوی درآمدزایی از طریق اشتغال
در صنایعدستی و تولیدات لبنی را یک فعالیت حیاتی دانسته اند ،انتخاب شدند و در این راستا تا رسیدن به اشباع نظری نمونه-
هایی از زنان عشایر مورد نظر ،انتخاب شدند .در کل مطالعه بر روی  28زن عشایر در منطقه مورد مطالعه ،صورت گرفت.
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها ،از روش مصاحبه نیمه ساختارمند و بحث در گروههای متمرکز استفاده شده است،
به منظور افزایش اعتبار دادهها ،از تکنیک مثلث سازی 1استفاده شد .این تکنیک از نظر بیشتر پژوهشگران ،محدود به استفاده
از راهکارهایی چندگانه برای جمعآوری دادهها برای پژوهش در خصوص پدیدهای یکسان است ( .(Safiri, 2010: 25در این
راستا ،سه گروه متمرکز  9نفره (یکی از گروهها شامل  10نفر بود) تشکیل شد ،که در آن زنان عشایر مورد مطالعه به کمک
محققان پژوهش حاضر و در راستای رسیدن به هدف تحقیق ،به بحث و تبادلنظر در زمینه چالشهای اشتغال و درآمدزایی
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خود پرداختند .دادههای جمعآوری شده که همان سخنان زنان عشایر مورد مصاحبه است (طی مصاحبه عمیق با  28زن عشایر
و  2مرحله بحث گروهی متمرکز انجام شده و سپس به اشباع تئوریک رسید) به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
یافتههای تحقیق:
بر اساس نتایج جدول شماره  1میانگین سنی پاسخگویان 58/32و اکثریت آنان بیسواد بودند .عالوه بر این ،میانگین تعداد
افراد خانواده زنان مورد مطالعه  7نفر تخمین زده شد .نوع دامهای تحت پرورش خانوادههای زنان مورد مطالعه بز و گوسفند
بود .زنان مذکور جهت درآمدزایی اقدام به تولید صنایع دستی و محصوالت لبنی کردند.
جدول  -1ویژگیهای فردی ،اجتماعی و حرفهای زنان عشایر منطقه مورد مطالعه
متغیر

زنان مورد مطالعه

سن

58/32

تحصیالت

بیسواد

بعد خانوار

 7نفر

نوع دام

 20درصد بز و  80درصد گوسفند

نوع درآمدزایی

 85درصد تولیدات لبنی و  15درصد صنایع دستی

سرپرست خانوار

اکثرا خیر
مأخذ :یافتههای پژوهش.1393 ،

نتایج نشان داد که از دل صحبتهای به دست آمده از مصاحبه عمیق با پاسخگویان ،جمالت مرتبط با هدف پژوهش
استخراج گردید .و با استفاده از روش کدگذاری باز سطح اول تعداد  49مفهوم کلیدی در زمینه چالشهای اشتغال و درآمدزایی
زنان عشایر مورد مطالعه ،مشخص گردید .سپس با توجه به ماهیت چالشها و روابط بین آنها ،دستهبندی اولیه انجام گرفت و
به هر یک از جمالت استخراج شده از مصاحبه با زنان مورد مطالعه ،یک کد داده شد .به طوری که جمالت مرتبط با چالشی
خاص در یک خوشه قرار گرفتند و هر یک کدهایی از  Aتا  Jرا شامل شدند .نتیجه در جدول  2ارائه شده است .با توجه به
اینکه فرایند ساخت نظریه زمینهای ،شامل مجموعهای از زیر فرایندهاست و انعطافپذیری الزم را در طول فرایند به عنوان
شرط اصلی تحقق آن در نظر دارد) .(Pap Zan, 2003: 123نگارندگان نیز ،از این امتیاز بهره برده و در طول تحقیق انعطاف-
پذیری الزم را به کار بردهاند .در این راستا ،پس از کدگذاری باز سطح اول و مطالعه دقیق مفاهیم به دست آمده از سخنان زنان
عشایر مورد مطالعه ،به نظر میرسد این مفاهیم تا حدودی کلیه مشکالت و چالشهای اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر منطقه
مورد مطالعه را در ابعاد مختلف پوشش داده و نیازی به مراجعه بعدی نگارندگان به نمونههای مورد مطالعه وجود ندارد .به
عبارتی ،اعتبار درونی دادهها در این مرحله مورد تأیید محققان قرار گرفته است.

120

واکاوی چالش های اشتغال و درآمدزایی زنان منطقه عشایری زردالن .....

جدول  -2مفهومسازی دادهها (کدگذاری باز سطح اول)
ردیف

مفاهیم (کدگذاری باز سطح اول)

1

نبود بازار برای صنایعدستی تولیدی آنان

کد
A1

2

تغییر سلیقه افراد و گرایش آنان به سمت کاالهای غیر سنتی

A2

3

نبود مشتری

A3

4

نبود سفارش برای تولید بیشتر

A4

5

کاهش قدرت رقابت محصوالت تولیدی زنان نسبت به محصوالت مشابه در بازار

A5

6

پایین بودن سطح تولیدات صنایعدستی

A6

7

باال بودن هزینههای اولیه برای تولید صنایعدستی

B1

8

پایین بودن مبلغی که مشتریها حاضرند در قبال کاالهای تولیدی پرداخت نمایند

B2

9

نداشتن پسانداز کافی برای سرمایهگذاری در محصوالت دستی

B3

10

کمبود درآمد ناشی از تولید صنایعدستی

B4

11

کم سود بودن تولید صنایعدستی

B5

12

تقاضای بیشتر برای محصوالت لبنی

B6

13

فروش روزانه شیر و عدم تبدیل آن به محصوالت لبنی

B7

14

کاهش انگیزه زنان عشایری برای تولید محصوالت دستی به دلیل عدم استقالل مالی آنها

B8

15

عدم آگاهی زنان عشایر در زمینه نیاز بازار

C1

16

عدم آگاهی زنان عشایر در زمینه سلیقه بازار

C2

17

بیسوادی زنان عشایر و عدم دسترسی به آموزش الزم در زمینه تولید محصوالت بازارپسند

C3

18

عدم آشنایی مردم سایر مناطق با محصوالت تولیدی زنان عشایر

C4

19

عدم آشنایی مردم سایر مناطق و مشتریان با کاربرد محصوالت تولیدی زنان عشایر

C5

20

عدم آشنایی زنان عشایر با تکنولوژیهای تولید محصوالت دامی-عشایری

C6

21

ضعف یا فقدان تکنولوژی تولیدی

C7

22

پیشرفت تکنولوژی و کاهش نیاز جامعه به برخی از صنایعدستی عشایر (مانند مونج و )،،،

C8

23

زمان بر بودن تولید محصوالت

D1

24

وجود کار زیاد در هنگام کوچ

D2

25

کمبود وقت و انرژی برای تولید محصوالت بیشتر

D3

26

خستگی ناشی از کار خانگی زیاد

D4

27

چند وظیفه بودن زنان

D5

27

وظیفه مادری و تربیت فرزندان

D6

29

وظیفه خانهداری در دو محل قشالق و ییالق

D7

30

وظیفه همسرداری

D8

31

توجه ویژه مادران به تحصیالت فرزندان

D9

32

باال بودن سن برخی از زنان و ناتوانی در تولید محصوالت دستی

D10

33

فقدان کمک کار در خانه برای تولید صنایعدستی به دلیل افزایش گرایش دختران به تحصیل و اقامت در شهر

D11

34

دوری تا شهر

E1

35

انزوای جغرافیایی منطقه عشایری

E2

36

عدم ارتباط افراد سایر مناطق و ناآشنا ماندن برخی محصوالت

E3

37

مقطعی بودن ارتباط افراد غیر عشایر با مناطق عشایری

E4

38

عدم دسترسی آسان افراد سایر مناطق به منطقه عشایری مورد مطالعه

E5

39

فقدان راههای ارتباطی امن و مناسب تردد و ناشناخته ماندن منطقه ییالقی مذکور

E6

40

عدم حمایت دولت و مسئولین از تولیدات زنان عشایر

G1

41

نبود یا عدم اجرای برنامههای آموزشی از سوی سازمانهای ذیربط

G2

42

باال بودن تقاضا از سوی دالالن و دورهگردان محلی در زمینه برخی از محصوالت

I1

43

منسوخ شدن تولید برخی از محصوالت دستی

I2

44

تقاضای باال برای تولید برخی محصوالت که جنبه درآمدزایی ندارند (استفاده شخصی)

I3

45

تغییر سبک زندگی عشایر و گرایش آنان به استفاده از محصوالت بازاری که توسط دورهگردان ارائه میشود

I4

46

تغییر سبک تفریحی و گردشی مناطق و روستاهای نزدیک به عشایر و کاهش ارتباط آنان با مناطق عشایری

I5

47

فصلی بودن تولید لبنیات

J1

48

فصلی بودن پشمچینی و شروع کار دستی

J2

49

مقطعی بودن کار تولیدی زنان عشایر

J3

مأخذ :یافتههای پژوهش.1393 ،
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نتایج نشان داد که در نهایت 9 ،مقوله از چالشهای اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر منطقه عشایری زردالن ،پس از
کدگذاری باز سطح دوم به دست آمد .این طبقات متناسب با بار مفهومی نامگذاری شدند و شامل :چالش فقدان بازار-مشتری،
مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان ،چالش فقدان یا ضعف دانش و تکنولوژی ،چالش وظیفه سنگین زنان عشایر،
چالش انزوای جغرافیایی مناطق عشایری ،چالش عدم حمایت دولت و مسئولین ،چالش تغییر سبک زندگی عشایر و سایرین و
گرایش به مصرف تولیدات صنعتی و چالش مقطعی بودن تولید شیر و پشم به عنوان مواد اولیه تولید محصوالت عشایری بودند.
در مطالعه حاضر 7 ،مقوله عمده در مرحله کد بندی محوری به دست آمده است .مقولههای به وجود آمده شامل :مقوله
شرایط از تولید تا بازار که متشکل از دو طبقه «چالش فقدان بازار -مشتری» و «مقطعی بودن تولید شیر و پشم به عنوان مواد
اولیه تولید محصوالت عشایری» ،مقوله مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان ،مقوله وظیفه سنگین زنان عشایر،
مقوله انزوای جغرافیایی مناطق عشایری ،مقوله عدم حمایت دولت و مسئولین و مقوله تغییر سبک زندگی عشایر و سایرین و
گرایش به مصرف تولیدات صنعتی میباشد ،نتایج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3کدگذاری محوری و تشکیل مقولههای عمده و توضیحات هر یک از آنها
مقولههای محوری

از تولید تا بازار

مشکالت تولیدی و کاهش سطح
تولیدات زنان

وظیفه سنگین زنان عشایر

انزوای جغرافیایی مناطق عشایری

عدم حمایت دولت و مسئولین

تغییر سبک زندگی عشایر و
سایرین و گرایش به مصرف
تولیدات صنعتی

چالش دانش-تکنولوژی

توضیحات
مقوله از تولید تا بازار شامل دو مقوله چالش فقدان بازار –مشتری و مقطعی بودن تولید شیر و پشم به عنوان مواد اولیه تولید
محصوالت عشایری میباشد ،این مقوله مشکالت اشتغال و درآمدزایی زنان مورد مطالعه را از نظر شاخصهای مربوط به بازار و مشتری
و همچنین فصلی بودن مواد اولیه جهت تولید محصوالت دستی و غذایی نشان میدهد.
بر اساس این مقوله ،تولید صنایعدستی هزینهبر بوده و اغلب زنان پس از تولید و فروش محصوالت تولیدی خود ،با سود و درآمد بسیار
کم مواجه میشوند .به دلیل کم سود بودن و عدم ارضای نیاز به داشتن درآمد مستقل از سوی زنان عشایر ،تولید اکثر صنایعدستی به
کمترین مقدار خود رسیده و زنان تنها ،در فصل زاد و ولد دامهای خود که اغلب در بهار اتفاق میافتد ،به تولید کشک و روغن حیوانی
میپردازند.
این مقوله بیانگر آن است که زنان عشایر منطقه مورد مطالعه از نظر وظیفهای ،وظایف متعددی را بر عهده دارند ،آنها ،عالوه بر وظیفه
همسری و مادری و تربیت فرزندان که خصیصه اکثریت زنانی است که تمایل به تشکیل خانواده دارند ،مانند زنان روستا وظیفه خانه-
داری و کمک در کارهای کشاورزی به مردان خانواده ،و مانند زنان عشایر کارهای مربوط به کوچ و دامداری را دوشادوش مردان خود
انجام میدهند ،این مقوله ،همچنین بیانگر ،شاخص زمان و انرژی زنان عشایر است که اغلب به دلیل خصیصه چند وظیفهای بودن
آنها ،با مشکل مواجه است.
مقوله انزوای جغرافیایی منطقه عشایری مورد مطالعه ،بیانگر موقعیت جغرافیایی ویژه عشایر شهرستان چرداول میباشد ،اگر بر روی
نقشه به استان ایالم نگاه کنیم ،قسمت شاخ مانندی که مانند یک زائده در قسمت شمال شرق استان واقع شده است ،همان منطقهای
را معرفی مینماید که مورد مطالعه پژوهش حاضر است ،منطقه عشایری مورد مطالعه ،در قسمت گرمسیر دهستان زردالن واقع شده و
منطقه ییالقی هدف آنها در ارتفاعات منطقه سردسیری دهستان مذکور قرار دارد ،راههای ارتباطی که سبب اتصال مناطق عشایری با
سایر سکونتگاههای دور و نزدیک شود مناسب نبوده و این مناطق ،تا حدودی از شهر ،مرکز بخش ،مرکز شهرستان و مرکز استان دور
هستند ،فقدان راههای ارتباطی مناسب و امن ،دسترسی به مناطق عشایری را سخت نموده و آنها را در انزوایی عمیق فرو برده است.
این مقوله بیانگر آن است که مناطق عشایری با عدم حمایت دولت و مسئولین ذیربط در زمینه تولیدات صنایعدستی و تولیدات لبنی
مواجه بودهاند ،این عدم حمایت تا جایی بوده که زنان هیچگونه برنامههای آموزشی در زمینه نوع تولیدات ،تغییر شیوه تولید و  ...را به
خود ندیده بودند.
بر اساس این مقوله ،سبک زندگی عشایر و مناطق مجاور آن تغییر نموده و اغلب گرایش به مصرف تولیدات صنعتی دارند ،به طوری که
در طی سالهای اخیر ،تولید برخی از صنایعدستی کاربردی ،منسوخ شده و تقاضا برای استفاده از کاالهای بازاری با رنگ و طرح جدید
بیشتر شده است .عالوه بر این ،در طی سالهای اخیر تعداد دالالن و دورهگردان محلی که به دنبال خرید برخی از محصوالت لبنی
مانند کشک و روغن محلی و همچنین ،پشم هستند ،زیاد شده و تمایل زنان نیز برای تولید کاالهای دیگر کاهش یافته است ،زنان
منطقه مورد مطالعه ،عالوه بر تولید کشک و روغن حیوانی ،برخی محصوالت دستی که استفاده شخصی دارند را نیز تولید مینمایند.
مقوله چالش دانش-تکنولوژی بیانگر مفهومی است که طی آن تغییرات عمیقی در سطح تکنولوژی جامعه رخ داده و سلیقه جامعه و
بازار در راستای آن متحول شده و زنان عشایر دارای آگاهی محدودی نسبت به آن هستند .بر اثر رشد و پیشرفت تکنولوژی و ساخت
کاالها و محصوالت جدید ،تقاضا برای کاالهای سنتی کاهش یافته است ،عالوه بر این ،زنان عشایر برای تولید صنایعدستی خود ،هنوز
از تکنولوژی ابتدایی استفاده مینمایند .بیسوادی زنان عشایر و عدم دانش و آگاهی آنان در زمینه نیازها و سلیقه بازار و همچنین ،عدم
آگاهی مردم مناطق مجاور در زمینه تولیدات دستی و کاربرد آنها ،سبب بروز چالش اشتغال و درآمدزایی برای زنان مورد مطالعه در
پژوهش حاضر شده است.
مآخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
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با توجه به یافتههای جدول فوق ،در این بخش از مقاله ابتدا با مرور خط داستان ،به چگونگی ارتباط بین مفاهیم ،مقوالت
عمده و نیز مقوله هستهای که در مرحله بعد تولید میشود پرداخته میشود .در پایان مدل سه بعدی پارادایمی آن ،بر اساس
شرایط ،تعامالت و پیامدها ترسیم میشود.
چالش از تولید تا بازار:
یکی از مشکالت اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر منطقه مورد مطالعه ،چالشی است که نگارندگان آن را تحت عنوان چالش
از تولید تا بازار 1نام نهادهاند .این چالش ،نشان دهنده مشکالت زنان عشایر از زمان شروع تولید و تهیه صنایعدستی و
محصوالت لبنی تا زمان عرضه آن به بازار است .مشکل مذکور به دالیلی همچون فقدان بازار – مشتری برای محصوالت تولید
شده زنان عشایر و مشکالت ناشی از مقطعی بودن(فصلی بودن) تولید شیر و پشم شکل گرفته است.
آن چه که نگارندگان از سخنان زنان مورد مصاحبه و در بحث گروهی متمرکز رصد کردهاند ،ناامیدی زنان عشایر از بازار و
وجود مشتری است .پاسخگویان در سخنان خود اغلب به این نکته اشاره دارند که سلیقه بازار در زمینه ترکیب رنگها ،نوع و
شکل محصوالت و  ...با محصوالت تولیدی آنها فرق دارد و به همین دلیل زنان در پایان تولید با کمبود مشتری مواجه هستند.
صنایعدستی تولیدی آنان قدرت رقابت با محصوالت مشابه خود که به صورت صنعتی و در کارگاههای کوچک و بزرگ تولید
میشود را ندارد .بنابراین در طول سال ،هیچگونه سفارشی برای تولید هیچکدام از محصوالت دستی خود را دریافت نمینمایند.
در خصوص مشکل بازار –مشتری تهمینه خانم 2بیان نمود ...« :صنایعدستی تولیدی ما قدیمی شده و در بازار کاالهای زیبای
زیادی یافت میشود .این سالها ،دیگر کسی دنبال کاالها و محصوالت دستی عشایر نمیگردد .»...همچنین در جایی دیگر
هاجر خانم بیان نمود... « :دوره زمانه عوض شده و مردم برای تهیه بسیاری از کاالهای مورد نیاز خود مانند مشک به بازارهای
شهر رفته و مشک برقی تهیه میکنند .بنابراین ،دیگر کسی این روزها مشک پوستی عشایر را برای تهیه دوغ نمیخرد یا اصالً
مشک نمیخرند ،بلکه مستقیما از مغازهها دوغ را خریداری مینمایند.»...
یکی دیگر از مشکالتی که زنان عشایر در زمینه اشتغال دائم خود با آن روبرو هستند ،فصلی بودن تولید شیر و پشم می-
باشد .در سالهای اخیر این دو محصول ،به عنوان مواد اولیه اصلی برای تولید محصوالت لبنی و صنایعدستی عشایر به شمار
میروند .همانگونه که میدانیم ،تولید این دو محصول در تمام طول سال اتفاق نمیافتد و اغلب بهار ،فصل زایش گوسفندان و
بزها و همچنین فصل پشمچینی گوسفندان عشایر است .این شرایط به همراه مشکل فقدان بازار و مشتری سبب نوعی پاسخ از
سوی زنان عشایر در زمینه اشتغال و درآمدزایی میشود که نمود آن به صورت کاهش سطح تولیدات در عالم واقعیت است.
در این زمینه آسیه خانم اظهار میدارد « ...در فصل بهار بسیاری از گوسفندان و بزهای ما زایمان میکنند و اغلب بزها
دارای خصیصه دو قلوزایی هستند .در این فصل ،کار زنان بسیار سنگین بوده و موظفند در ساعتهای اولیه تولد برهها و بزغالهها
را حمایت کرده و با شیر مادرشان تغذیه نمایند .در ماه اول مقدار شیری که پس از تغذیه برهها و بزغالهها اضافه میماند کم
بوده و اغلب زنان فرصت کافی برای تولید محصوالت لبنی را ندارند .»...
در کل شرایط فصلی بودن تولید شیر و پشم ،سبب ایجاد چالشی شده که طی آن زنان عشایر از قدرت درآمدزایی دائمی در
طول سال محروم شدهاند و سطح تولیداتشان رو به کاهش است.
وظیفه سنگین زنان عشایر:
زنان عشایر به دلیل خصیصه چند وظیفهای بودن خود و نقشی که به دلیل مادر بودن به خود میگیرند ،اغلب با کمبود
وقت و انرژی الزم برای تولید صنایعدستی و محصوالت جانبی درآمدزا مواجه هستند .زنان مذکور در طول سال وظایف
متعددی را از خانهداری و تربیت فرزندان گرفته تا انجام کارهای تولیدی و سنگین بر عهده دارند .سنگینی این وظایف در طی

 - 1مقولههای شکل گرفته کامال انتزاعی بوده و برگرفته از دادههایی هستند که با استفاده از روشهای گردآوری دادهها به دست آمدهاند.
 - 2نوشتن اسامی زنان عشایر ،خالقیتی است از سوی نگارندگان ،جهت نزدیکتر شدن با پاسخگویان و شکلگیری نوعی اعتماد در آنها و با کسب
اجازه از آنان صورت گرفته است.
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فصول سال متغیر بوده و گاهی هیچگونه فرصتی برای تولید کاالهایی که نمایانگر ذوق و فرهنگ زنان عشایری است و اغلب
تولید اندکی درآمد مینماید را ندارند .بنابراین ،این وظیفه سنگین ،گاهی سبب کاهش تولیدات زنان عشایر شده است .اخضر
خانم بیان داشت که « ...برخی از زنان عشایر هم نقش زن خانه را بر عهده دارند و هم نقش مرد خانواده را ،در این شرایط
تمامی مسئولیت و بار سنگین زندگی عشایری ،مسئولیت حمایت عاطفی خانواده ،وظیفه اقتصادی و  ...را به دوش میکشند.
این وظیفه سنگین ،گاهی به عنوان مانعی مهم در زمینه تولید صنایعدستی شده و زنان عشایر وقت و انرژی الزم را به تولید
محصوالت لبنی که دارای صرفه اقتصادی بیشتری است ،اختصاص میدهند».
انزوای جغرافیایی مناطق عشایری:
منطقه عشایری مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،در قسمتی از استان ایالم واقع شده که دارای مسافت طوالنی با
نزدیکترین شهر و روستاهای همجوار است .این مسافت طوالنی و فقدان راههای ارتباطی مناسب و امن ،سبب ناشناخته ماندن
آن و انزوای جغرافیایی منطقه عشایری مذکور شده است .این انزوای جغرافیایی و عدم شناخت منطقه سبب بروز انزوای
اجتماعی نیز شده است .که به دنبال آن ارتباطات انسانی کاهش یافته ،برخوردهای فرهنگی به حداقل خود رسیده و جایگاهی
برای معرفی صنایعدستی و محصوالت تولیدی زنان وجود ندارد .این امر در درازمدت سبب شده محصوالت تولیدی زنان و
صنایعدستی آنها به فروش نرسیده و بازاری نداشته باشند .این موضوع زمینهساز پاسخ نامناسبی از سوی زنان عشایر بوده ،که
بهترین و منطقیترین راه را عدم تولید برخی محصوالت و کاهش تولید برخی محصوالت دیگر بدانند .فریبا خانم در این راستا
گفت« :روستای پیاز آباد و منطقه ییالقی زردالن در یک نقطه دور قرار دارد و اغلب در طی سال تعداد بسیار بسیار کمی از
ساکنان سایر مناطق به منطقه عشایری ما میآیند».
عدم حمایت دولت و مسئولین:
یکی دیگر از چالشهای مهم پیشروی اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر منطقه مورد مطالعه ،عدم حمایت دولت و مسئولین
از آنان میباشد .سازمانهای ذیربط ،هیچگونه برنامه آموزشی و حمایتی در زمینه ایجاد و تداوم اشتغال و درآمدزایی برای زنان
مورد مطالعه را ندارد .این چالش ،بر اساس انزوای جغرافیایی و مباحث مربوط به دسترسی و مسافت بیشتر تشدید شده و زنان
را با منطق کاهش و یا فقدان برخی از تولیدات مواجه نموده است .به طوری که یکی از زنان مورد مطالعه که اسم آن یادداشت
نشده بود اظهار نمود که« :شاید اشتغال و درآمدزایی زنان آنقدر مهم نیست که هیچ مسئولی به ما و تولیدات ما رسیدگی نمی-
کند .»...عالوه بر این ،رقیه خانم بیان نمود که « ...اگر کسی ـ مسئولین ـ خارج از روستای و منطقه عشایری آنها وجود داشت
که به زنان میگفت بیشتر چه محصولی تولید نمایند که در شهر مشتری داشته باشد ،اوضاع ما بهتر میشد و تولیداتمان
کاهش نمییافت.»...
تغییر سبک زندگی عشایر و سایرین و گرایش به مصرف تولیدات صنعتی:
در منطقه مورد مطالعه ،بنا به دالیلی تولید برخی از صنایعدستی منسوخ شده و یا گاهی تولید جهت خود مصرفی صورت
میگیرد .عالوه بر این ،در سالهای اخیر ،بر شمار دالالنی که به صورت روزانه شیر تولید شده از دامهای عشایر را خریداری
میکنند و همچنین ،دورهگردها و دالالنی که فقط کشک ،روغن حیوانی و پشم را خریداری مینمایند افزوده شده است .بر اثر
فروش اینگونه محصوالت ،هیچ درآمدی نصیب زنان عشایر نشده و اشتغالی برای زنان به حساب نمیآید .همچنین ،در طی
سالهای اخیر ،به دلیل برخی تغییرات در روستاهای اطراف منطقه مورد مطالعه مانند خرید ماشین توسط ساکنان این
روستاها ،گرایش آنان به تفریح و مسافرت به مکانهایی غیر از منطقه مورد مطالعه بیشتر شده ،و در نتیجه به دلیل کاهش
ارتباطات ،برخی محصوالت تولیدی زنان عشایر به فروش نمیرسد و بنابراین زنان ترجیح میدهند هیچ هزینهای بابت تولید آن
ال تولید ننمایند .در این زمینه زیور خانم اظهار داشت ...«:زنان
محصوالت نکرده و سطح تولید آن را به حداقل برسانند و یا اص ً
عشایر مانند گذشته نَمَد و دَوار 1برای فروش و یا تعارف و تکلف 1به سایر خانوادههای عشایر تهیه نمیکنند ،بلکه تهیه اینها در
 :Douar- 1عبارتست از سیاه چادری که زنان عشایر از موی بز تهیه نموده و از آن در مناطق ییالقی به عنوان سر پناه جهت زندگی استفاده میکنند.

124

ارزیابی اثرات توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری.....

حد بسیار کم و برای استفاده خانواده آنها میباشد» .عالوه بر این مریم خانم بیان داشت که « ارتباط ساکنان روستاهای
مجاور به منطقه "بانبَن" کم شده ،چون اغلب مردم روستاهای اطراف ماشین خریدند و برای تفریح اغلب به امام زاده محمد
(ع) و یا کرمانشاه میروند».
چالش دانش-تکنولوژی:
در این قسمت عشای ر منطقه مورد مطالعه از دو جهت با چالش مواجه شده است .از یک سو گسترش و پیشرفت تکنولوژی
و تولید کاالهای جدید صنعتی که نسبت به کاالی همتای خود که به وسیله زنان عشایر تولید میشود ،از رنگ و لعاب بهتری
برخوردار بوده و دارای تنوع بیشتری هستند و از سوی دیگر ،ضعف و ابتدایی بودن تکنولوژی در دست عشایر برای تولید
صنایعدستی و محصوالت عشایری .بر این اساس ،محصوالت تولیدی زنان عشایر منطقه مورد مطالعه ،در حاشیه قرار گرفته و با
تقاضای کمی از سوی جامعه مواجه هستند .بنابراین ،تولید این نوع محصوالت فاقد صرفه اقتصادی بوده و کمکم با کاهش و
عدم تولید صنایعدستی از سوی زنان برخورد مینماییم .در این راستا ،زیبا خانم بیان نمود که « ...ما در گذشته برای تولید
مونج از وسایل سادهای مانند تشی و تشینک برای ریسیدن نخ و پس از رنگرزی از یک دستگاه ساده مونج بافی استفاده می-
کردیم .این کار گاهی بسیار طول میکشید ،ولی امروزه ،از بخچههای زیبا و رنگی که در کارخانه تولید میشوند و در بازار
زیادند استفاده میشود.»...
مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان:
زنان مورد مطالعه در پژوهش حاضر بارها اظهار نمودند که در طی سالهای اخیر هزینه برخی از مواد اولیه مانند رنگ –
جهت رنگرزی بند مونج بافی و جاجیم و  -...تعمیر دستگاههای مونج بافی ،تیز کردن ابزار مورد استفاده در تهیه وسایل چوبی
آشپزخانه و  ...باال رفته و درآمد ناشی از فروش محصوالت تولیدی آنان نیز بسیار کم است .بنا به گفته پاسخگویان ،زنان عشایر
اغلب در طی برخی از ماههای سال فاقد هر گونه پولی بوده و اغلب برای تهیه برخی از محصوالت دستی نیازمند گرفتن قرض
بودهاند .عالوه بر این ،برخی از زنان عشایر جهت پرداخت هزینههای خود ،از درآمد حاصل از محصوالت تولیدیشان ،که اغلب
ناچیز است استفاده میکنند .آن چه که در اینجا حائز اهمیت است اشاره به این نکته است که زنان عشایر ،درآمد ناشی از
محصوالت تولیدی خود را در اختیار مردان خانواده قرار میدهند و تصمیمگیری نهایی در زمینه چگونگی مصرف درآمد حاصله
با مردان خانواده است .تمامی عوامل گفته شده ،زمینه را برای کاهش سطح تولیدات زنان عشایر منطقه مورد مطالعه فراهم
نموده است .در تأیید نتیجه به دست آمده آهو خانم بیان نمود که « ...همیشه فقط زحمت تولید صنایعدستی و محصوالت
لبنی برای زنان عشایر باقی میماند ،از فروش محصوالت دستی و لبنی چیزی به ما نمیرسد ،تولید هیچ سودی ندارد .ما
مجبوریم همه وقت خود را فقط صرف تولید محصوالت لبنی کنیم .»...توبا خانم اظهار داشت که «تولید صنایعدستی به
زحمتش نمیارزد ،درآمدش خیلی کمه و اغلب کاالهای دستی همیشه روی دست زنان میمانند ،به همین خاطر زنان ترجیح
میدهند هزینه نکرده و سطح تولید را بسیار پایین آوردهاند» .در این مرحله ،مقولههای عمده در قالب یک مدل پارادیمی یا
مدل نظریهای حول مقوله هستهای به یکدیگر ارتباط داده میشوند .نتیجه در شکل  2نشان داده شده است.

 - 1دادن هدیه
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شرایط

تغییر سبک زندگی عشایر و سایرین

چالش دانش-تکنولوژی

مشکالت تولیدی
عدم حمایت دولت و مسئولین

وظیفه سنگین زنان عشایر

شرایط از تولید تا بازار

تنزل جایگاه اقتصادی زنان عشایر

پیامدها

شکل  -2مدل زمینهای چالشهای اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر شهرستان چرداول -مأخذ :یافتههای پژوهش

در پژوهش حاضر ،در پایان نتایج به دست آمده را با نتایج موجود در پیشینه پژوهش مقایسه نموده و در قسمت نتیجه-
گیری آورده شده است .عالوه بر این ،جهت اطمینان از اعتبار یافتههای به دست آمده ،یافتههای نهایی را به پاسخگویان مورد
مطالعه نشان داده(اعتبار پاسخگو) و واکنش آنها را در زمینه تطابق مقولههای مفهومی با آنچه که آنها بیان نمودهاند را
مشاهده نمودیم .مقولههای به دست آمده برای پاسخگویان شناخته شده و قابل فهم و شناسایی بود ،بنابراین ،محققان از اعتبار
نظریه تولیدی خود مطمئن شدند.
بحث و نتیجهگیری:
نتایج نشان داد که زنان مورد مطالعه در پژوهش حاضر اغلب میانسال بوده و دارای میانگین سنی  58/32سال میباشند.
این زنان اغلب به تولید لبنیات پرداخته و در کل میتوان گفت  85درصد فعالیت آنها شامل تولید محصوالت لبنی است که از
این طریق به درآمدزایی اشتغال دارند .با توجه به مقوالت عمده و توضیحات ارائه شده در زمینه هر یک ،میتوان گفت مقوله یا
مفهوم مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان به مثابه مقوله هستهای بوده و کلیه مقوالت فوق را پوشش داده و جنبه
تحلیلی الزم را دارد .نتیجه پژوهش حاضر ،نمایانگر آن است که مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات زنان عشایر منطقه
مذکور ،پاسخ ،راهبرد تاکتیکی و واکنشی اجتنابناپذیر از سوی زنان عشایر به شرایط مختلف حاکم بر منطقه آنها بوده است.
این پاسخ در عین منطقی بودن ،پیامد منفی تنزل جایگاه اقتصادی زنان عشایر روستای زردالن را به دنبال داشته است.
محققان پژوهش حاضر ،با دنبال کردن خط داستان ،درک و تفسیر زنان عشایر منطقه مورد مطالعه را از چالشهای اشتغال
و درآمدزایی آنان مورد بررسی قرار دادند .بر این اساس ،درک و تفسیر آنان به گونهای است که شرایط حاکم بر منطقه خود را
از علل اصلی کاهش سطح تولیدات خود معرفی نمودهاند .زنان مذکور شرایط منطقه خود را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار
دادهاند .از نظر آنان ،انزوای جغرافیایی و مسافت طوالنی منطقه عشایری با نزدیکترین شهر ،زمینهساز انزوای اجتماعی نیز
هست .این انزوا ،از یک سو سبب ناشناخته ماندن فرهنگ و کاالهای تولیدی آنان شده و از سوی دیگر ،به دلیل عدم برخورد با
ساکنان شهرها و روستاهای مجاور ،با نوعی عدم شناخت از سبک زندگی شهری و روستایی مواجه بوده که سبب ناشناخته
ماندن سلیقه و نوع زندگی آنان نیز میشود .این امر به مرور زمان سبب مشکالت تولیدی زنان عشایر و کاهش سطح تولیدات
آنها شده است .عالوه بر این ،شرایط و اوضاعی مانند ضعف تکنولوژی در دست عشایر و گسترش و پیشرفت تکنولوژی جامعه

126

ارزیابی اثرات توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری.....

و ساخت انواع کاالهای زیبا و مدرن ،تغییر سبک زندگی عشایر و مردم سایر نقاط ،و گرایش آنان به سوی مصرف کاالهای غیر
سنتی ،سنگینی وظیفه زنان عشایر و عدم حمایت دولت و مسئولین در زمینه اشتغال زنان عشایر ،سبب بروز نوعی تعامل و
پاسخ به شکل افزایش مشکالت تولیدی و کاهش سطح تولیدات دستی زنان عشایر شده است .این تعامل و پاسخ ،سبب بروز
پیامدی مهم به صورت تنزل جایگاه اقتصادی زنان عشایر شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ،چالشهای اشتغال و درآمدزایی زنان عشایر شهرستان چرداول ،شامل  7چالش مهم می-
باشد .شرایط از تولید تا بازار یکی از مشکالت مهم زنان عشایر شهرستان چرداول در زمینه اشتغال آنان در تولید صنایعدستی و
محصوالت لبنی بود .جمشیدی و همکاران ( )1392نیز ،عواملی مانند :کمبود مشتری ،عدم وجود بازار برای محصوالت تولیدی
زنان عشایر شهرستان چرداول را از جمله مشکالت اشتغال این زنان به حساب آوردهاند .مشکالت تولیدی و کاهش سطح
تولیدات زنان ،یکی دیگر از مقولههایی است که نشاندهنده چالش اشتغال و درآمدزایی زنان مورد مطالعه بوده استPap .
) Zan et al (2011نیز ،نبود صرفه اقتصادی تولید در سطح خرد از جمله مشکالت اشتغال زنان روستایی در زمینه تولید
صنایعدستی میداند .وظیفه سنگین زنان عشایر ،یکی دیگر از مقولههای انتزاعی است که از دل دادههای حاصل از مصاحبه با
زنان مورد مطالعه به دست آمده است و نمایانگر یکی از عوامل مهم بازدارنده اشتغال و درآمدزایی پاسخگویان استZhang et .
) ،al (2008معتقدند ،ازدواج و تشکیل خانواده توسط زنان سبب ایجاد مشکالت متعدد در مسیر اشتغال و درآمدزایی آنها
شده است.
نتایج نشان داد که پاسخگویان ،انزوای جغرافیایی مناطق عشایری را از جمله عوامل مشکلزا در مسیر اشتغال خود معرفی
نمودهاند .این مقوله در مطالعه ) Jamshidi et al (2013) and Davarkhani (2006نیز ،از جمله عوامل منفی پیشروی
اشتغال زنان به حساب میآمد .عدم حمایت دولت و مسئولین یکی دیگر از مقولههای نشان دهنده چالش اشتغال و درآمدزایی
در منطقه مورد مطالعه است .این نتیجه با نتیجه مطالعه ) Jamshidi et al (2013مطابقت دارد .نگارندگان پژوهش حاضر ،از
دل دادههای به دست آمده از مصاحبه با زنان عشایر یک مقوله انتزاعی تحت عنوان تغییر سبک زندگی عشایر و سایرین و
گرایش به مصرف تولیدات صنعتی استخراج نمودهاند .این مقوله به عنوان یکی از مشکالت پیشروی اشتغال و درآمدزایی زنان
عشایر در منطقه عشایری زردالن بوده است.
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