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  چکیده

خواهیم آموزي در بخش مشاغل خانگی بر گرایش زنان به مهارت مؤثربه بررسی عوامل  ،در این تحقیق

 50اي متشکل از  منظور نمونه بدین. میزان اثرگذاري هر یک ازعوامل را تعیین خواهیم کرد و پرداخت

 هاي آمـوزش مشـاغل خـانگی مرکـز آمـوزش فنـی و       آموزي در دوره متقاضیان مهارت ۀنفر از میان کلی

ن، شهرستان گرمسار را به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرم ايحرفه

و در  شـد ارتباط بین هر یک از عوامل شناسایی شده با گرایش متقاضیان بـه مهـارت آمـوزي بررسـی     

. شـد کارگیري تکنیک دیماتل و منطق فازي، میزان اثرگـذاري هـر یـک از عوامـل تعیـین      ه با ب ،نهایت

ز آینده با گـرایش  هاي نشان داد که رابطه معناداري میان نیاز اقتصادي، افزایش استقالل و نگرانی ایافته

ـ    . آموزي در بخش مشاغل خانگی وجود دارد به مهارت کـارگیري روش  ه همچنـین نتـایج حاصـل از ب

آموزي  ترین عامل در گرایش زنان به مهارت دیماتل فازي نشان داد که عامل رفع نیازهاي اقتصادي، مهم

نگرانی از آینده، غلبه بـر  در بخش مشاغل خانگی است و پس از آن به ترتیب عوامل افزایش استقالل، 

  .تحقیرگرایی، جلوگیري از افسردگی و پر کردن اوقات فراغت قرار دارند

  مهارت آموزي، مشاغل خانگی، توسعه، دیماتل، منطق فازي :کلیدي واژگان

                                                                                                                              

  رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان گرمسار  وکارشناس عمران *

  کارشناس ارشد مدیریت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان**

5/5/91:تاریخ پذیرش        9/5/90: تاریخ دریافت
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  مقدمه

هاي سیاسی و اقتصـادي آنـان   ترین مسائل کشورها در دنیاي امروز که نظامیکی از مهم 

نـان  مسئله افزایش نرخ بیکـاري اسـت و بـا اطمی    ،کرده است روروبهرا با چالش جدي

هـا و  گـذاري هـایی کـه در سیاسـت    تـرین اولویـت  گفـت کـه یکـی از اساسـی     توانمی

ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نـرخ   شود،میاقتصادي به آن اهمیت داده  هايریزي برنامه

قابـل اجـرا در هـر کشـور      نیاز تدوین هر طرح جـامع و بدون شک پیش. بیکاري است

سـاختار و   ۀجهت کاهش نرخ بیکاري و افـزایش اشـتغال، بررسـی دقیـق و کارشناسـان     

در کشور ما ساختار جمعیتی نیـروي  . هاي موجود در آن کشور استامکانات و ظرفیت

ه اصلی فارغ التحصـیالن  گرو 3در یکی از  به طور عمدهکه بیکاران  دهدمیبیکار نشان 

پـذیر  قشـار آسـیب از ا اغلبن سرپرست خانوار و جوانان بدون شغل که زنادانشگاهی، 

کارشناسـان در ایـن زمینـه،     از سـوي شده با توجه به مطالعات انجام.، قرار دارندهستند

و  سـاخت بهترین راه حل و مدل اجرایی که بتوان سـه گـروه فـوق را وارد بـازار کـار      

کسب و کارهـاي   توسعۀمع ایجاد و مشکل بیکاري را کاهش داد، مدل اجرایی طرح جا

  .خانگی در کشور است

 ۀکسب و کارهاي خانگی براي دستیابی به اهداف مرتبط با توسع ۀطرح جامع توسع

). 1389الریجانی و شعبانی نژاد، (کشور براساس تحقیقات متعددي طراحی شده است 

ال و خدمات کا ۀکسب و کارهاي خانگی از نظر ایجاد شغل و نوآوري در تولید و عرض

د براي اکثر توانمیموجب تنوع و دگرگونی زیادي در بازارهاي مختلف شده است که 

هاي اقتصادي اندازي آسان و ساده فعالیتراه برايافراد به ویژه زنان بستر مناسبی 

همچنین با . شروع مناسبی براي ورود به بازار کار محسوب شود ۀفراهم آورد و نقط

هاي شغلی، آماده فزون جویندگان کار و محدود بودن فرصتتوجه به افزایش روزا

هاي ، یکی از گزینـهکمبود منابع سرمایه ،تر مهم همۀهاي توسعه و از نبودن زیرساخت

اشتغال «با اینکه . است» اشتغال کاربر «اشتغـال کشـور  ۀو راهبـردي در توسع مؤثر

برخوردار است ولی از » ل کاربراشتغا« از ضریب پایداري بیشتري نسبت به» سرمایه بر

در  است،کالن در بلند مدت  گذاريسرمایهمستلزم » اشتغال سرمایه بر « جایی که آن

تجربه نشان داده . کوتاه مدت غلبه بر مشکل بیکاري از این روش مفید و میسر نیست
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بازدهی و نیاز کسب و کارهاي خانگی به دلیل ساختار ساده و زود ۀاست که توسع

وکشورهاامروزه. به سرمایه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است اندك

مشاغل خانگی و افزایش مهارتۀتوسعکهاندرسیدهنتیجهاینبهالمللیبینهايسازمان

یکزیرا از ؛استداشتهها نیز سایر جنبهدرو مستقیممثبتيتأثیرزنان در این بخش،

،دیگرطرفازوشودمیشغلیهايایجاد فرصتواقتصاديۀتوسعسببطرف

شود آنانهايو خانوادهزنانبهداشتیوفرهنگیاجتماعی،وضعیتبهبودسببتواندمی

ها و مقاالت متعددي در خصوص  تاکنون پژوهش). 1389هاشمی و پور امین زاد، (

ها  ن پژوهشاشتغال و کارآفرینی زنان صورت گرفته است که به اختصار به برخی از ای

  : کنیم اشاره می

 هـاي آمـوزش تـأثیر بررسی میزان "پژوهشی را با عنوان ) 1389(راد و عطار رضایی

نتـایج  . انجـام دادنـد   "در اشتغال زنان استان مازندران)اطالعات فنّاوري(ايحرفهفنی و 

) اطالعـات  فنّـاوري (ايحرفـه هـاي فنـی و   این پژوهش نشان داد که شـرکت در دوره 

موجب نوآوري  ايحرفهو فنی هايآموزشدهد و و توانایی زنان را افزایش می مهارت

ها موجب افزایش عالقه بـه کـار و نگـرش    شود و همچنین این آموزشو ابداع زنان می

  .شودمثبت و موجب کسب درآمد بیشتر در زنان می

بررسـی نقـش کسـب و     "پژوهشـی را بـا عنـوان    ) 1389(الریجانی و شعبانی نژاد 

نتـایج نشـان داد کـه    . انجام دادنـد  "کارهاي خانگی در توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان

یـافتگی کشـور وجـود دارد و    اي مثبت و مسـتقیم میـان موقعیـت زنـان و توسـعه     رابطه

هاي اقتصادي به تحقـق  مشارکت زنان به عنوان نیمی از نیروهاي فعال جامعه در فعالیت

  .شودیمتوسعه و عدالت اجتماعی منجر 

ها و عوامـل  ارزیابی شاخص"پژوهشی را با عنوان ) 1389( هاشمی و پورامین زاد 

 ")موردي اسـتان گـیالن   ۀمطالع(کارآفرینی زنان در ایران کسب و کار و ۀمؤثر بر توسع

کسب و کار زنان ایرانـی از   ۀنتایج نشان داد که نقش عوامل فردي در توسع. انجام دادند

ها و اهداف زنـان در کسـب و کـار،    ترین انگیزههمچنین مهم. استسایر عوامل مؤثرتر 

ترین ویژگی آنان خالقیـت و  نیاز اقتصادي، کسب اعتبار و قدرت در جامعه است و مهم

اولیـه ارتبـاطی    ۀنتایج بیانگر آن است که زنان کـارآفرین بـا شـبک   . پذیري استانعطاف
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اي بـراي  دهنـده یط مساعد و سوقط محیطی کشور، شراقوي دارند و عوامل شرای ۀرابط

کارآفرینی با موانـع   ۀشود و زنان ایرانی در توسعکسب و کار زنان محسوب نمی ۀتوسع

  .رو هستندمحیطی جدي روبه

 "نگرشی بر موانع اشتغال و کارآفرینی زنـان "پژوهشی را با عنوان ) 1389(مهرانی 

دولت و با کمک سه عنصر خانواده،کارآفرینی زنان  ۀتوسعنتایج نشان داد که . انجام داد

توانـد  هرگونه افزایش در نرخ کارآفرینی زنان میو  نهادهاي غیردولتی قابل تحقق است

  .شودمنجر  ملی ۀو در نهایت توسع کارآفرینی ۀگیري توسعبه شتاب ،در نهایت

بــرمـؤثر بنـدي عوامــل   رتبــه ارزیـابی و  "پژوهشــی را بـا عنــوان  ) 1390(کتـولی  

 ")بخش تعاون خراسان رضوي(Topsisتکنیک ایی زنان کارآفرین با استفاده اززاشتغال

هاي ، رفع نیاززنان به اشتغال ةترین دالیل انگیزیکی از مهمنتایج نشان داد که . انجام داد

داشتن شغل درآمدزا براي زنان سبب رفع نیازهاي مالی آنـان   ،، بر این اساساستمادي 

عامـل جلـوگیري از   . بهبود وضـعیت مـالی خـانواده اسـت    و کمک اقتصادي در جهت 

زایی زنـان کسـب کـرده    بر اشتغال مؤثرهاي آخر را در بین گزینه ۀافسردگی در زنان رتب

  است

در  ايحرفـه فنـی و   هـاي آمـوزش نقش  "پژوهشی را با عنوان ) 1383(امین بیدختی 

تـا حـد    ايحرفـه فنـی و   هـاي آموزشنتایج نشان داد که . انجام داد "خوداشتغالی توسعۀ

هاي کشـاورزي، صـنعت و خـدمات بـراي فراگیـران      ند در هر یک از بخشتوانمیزیادي 

ند تـا حـد زیـادي در    توانمیايحرفهاشتغال ایجاد نمایند و همچنین مراکز آموزش فنی و 

  .مین نیروي انسانی ماهر و متخصص موفق عمل کنندأهاي شغلی و تفراهم آوردن فرصت

فنـی و   هـاي آمـوزش طراحی الگـوي تعـاملی    "پژوهشی را با عنوان ) 1383(فیض 

نتایج نشان داد که الگوي به دسـت آمـده از   . انجام داد "، کارآفرینی و بازار کارايحرفه

ـ میاین پژوهش  شـده و   ايحرفـه فنـی و   هـاي آمـوزش د باعـث اثربخشـی بیشـتر    توان

  .امعه به ارمغان آورددستاوردهاي اقتصادي و غیر اقتصادي مهمی را براي ج

بررسـی وضـعیت اشـتغال     "پژوهشی را بـا عنـوان   ) 1381(و صفار حیدري  ایزدي

اقتصادي،  توسعۀاستان مازندارن طی برنامۀ دوم  ايحرفهکارآموزان آموزش دیدة فنی و 

 39نمونـۀ مـورد مطالعـه از کـارآموزان،      777از بـین  . انجام دادند "و فرهنگی اجتماعی
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  اشتغال مرتبط بـا مـدرك آموزشـی و     درصد19ا فته اند که از این میزان اشتغال ی درصد

درصـد اشـتغال    در ضـمن، . نیز اشتغال غیر مرتبط با مـدرك آموزشـی دارنـد    درصد 20

مردان بیش از زنان و اشتغال در رشتۀ تعمیرکار تلویزیون سـیاه و سـفید بـیش از سـایر     

درك آموزشی در مرکز آموزش ساري بـیش  یافتگان مرتبط با مها و فراوانی اشتغالرشته

  .از سایر مراکز آموزشی بوده است

در  ايحرفـه فنـی و   هـاي آمـوزش اثربخشـی  پژوهشی را با عنوان ) 1382(صالحی 

اي نقشی اساسی در ایجاد فنی و حرفه هايآموزشنتایج نشان داد که . کاریابی انجام داد

  .کندآموختگان ایفا میاشتغال براي مهارت

 "بـاعنوان ) 1973(جریرلیتـون فـاکس   از سـوي تحقیقات انجام شـده  دیگر از یکی

ایـن تحقیـق    ۀانجام شده است کـه نتیجـ   "هاخانوادهن قدرت درتواز ةکنندعوامل تعیین

ـ   اطالعات خاص درتجربیات وها،کسب مهارتدهد،نشان می دررانازنـان توانـایی آن

  .دهدمیگیري افزایش مشارکت براي تصمیم

را"ترنـد؟  زنـدگی راضـی  آیا زنان شـاغل از "تحقیقی را تحت عنوان ) 1978(ایت ر

هـیچ تفـاوت معنـاداري در اظهـار     : کـه تحقیـق ایـن بـود    ۀمورد بررسی قرارداد و نتیج

وقتی طبقات اجتماعی آنـان کنتـرل   (زنان شاغل وداررضایت از زندگی میان زنان خانه

.مشاهده نشد)شده است

مـورد نظرسـنجی در در "رضـایت اززنـدگی  "حقیقی بـا عنـوان   در ت) 1985(اکلی

زنـان از کارهـاي خانـه احسـاس عـدم      ازدرصد70کارهاي خانگی به این نتیجه رسید،

اجتمـاع، یکنـواختی   منزوي شدن ازفقدان دستمزد، پاداش،رارضایت دارند و علت آن

.دانندمی... کارهاي خانه و

 "شـاغل غیـر بین وضعیت زنان شاغل و ۀمقایس"در تحقیقی باعنوان) 1991(میشل

موقعیـت و اقتـدار زنـان را    ...داري و که کار رایگان زنان خـواه خانـه  به این نتیجه رسید

زنان دراینکه درآمددیگروکنندنمیاین راه کسب درآمدآنان از، زیرادهدمیافزایش ن

.استمؤثرتوزیع قدرت 

روابـط  اشـتغال مـادران بـر   تـأثیر "عنـوان  ادر تحقیقی که ب) 1367(حلیمه عنایت

کـه زنـانی کـه درآمـد    به این نتیجـه رسـید   است استان فارس انجام شدهدر "خانواگی
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دارزنان خانهازبهترشوند، زنان شاغلها سهیم میگیريتصمیمدربیشتر،بیشتري دارند

سهم ،باشدباالترهرچه تحصیالت و پایگاه شغلی زنان . سهیم هستندهاگیريتصمیم در

  .گیري بیشتراستتصمیمآنان در

میزان مشارکت براشتغال زنان کارگردر تحقیقی با عنوان اثر) 1374(عذراجاراللهی

کـه زنـان شـاغل بیشـتر از زنـان      تهران به این نتیجه رسـید زوجین در امور خانواده در

زنـدگی  امورشان دررانغیرشاغل معتقدند که زنان باید به تنهایی و یا با همفکري همس

  .تصمیم بگیرند

ضـریب   ۀبـه محاسـب  سـتانده، ه ـ  روش داداسـتفاده از با)1380(افشاريشیبانی و

ـ بـر خصوصـی و بخش دولتی ودودرهاي مختلف اقتصاد،بخشاشتغال زنان در  ۀپای

دکه تـداوم فرآینـ  دهدمیهاي این پژوهش نشان یافته.اندمهارت پرداختهمیزان سواد و

آن دراثرامااست،تحصیالت عالی محدودشغل براي زنان باایجادسازي درخصوصی

که زنـان   ايبه گونهمثبت است؛تر،پایینایجاد شغل براي زنان داراي آموزش متوسط و

وبخش بهداشـت، تحصیالت متوسط درزنان با،)منسوجات(بخش صنعتسواد دربی

بهداشـت داراي بـاالترین   آمـوزش و ش عـالی و بخش آمـوز دوزنان دانش آموخته در

  .اندضریب اشتغال

سـطوح مختلـف تحصـیلی و   ضـریب اشـتغال زنـان بـا    ) 1382(شـیبانی افشاري و

خصوصـی سه بخش دولتـی، درهاي مختلف صنعت وبخشدرهاي مختلف رامهارت

نشـان   نتـایج پـژوهش  .انـد ستانده محاسـبه کـرده  ـ   تکنیک دادهاستفاده ازباتعاونی،و

شـکر، وقنـد آبزیـان، هـاي مـاهی و  که باالترین ضریب اشـتغال بـه زیـربخش    دهدمی

پوشـاك، زیـربخش هـاي مـاهی،   برق اختصـاص دارد و ومحصوالت داروییپوشاك،

بخـش  ترین ضریب اشتغال زنان درداراي بزرگبه ترتیبسیگار،وتنباکوتوتون،برق،

  .دولتی است

هـاي  دورههاي اشتغالزایی بخش صنعت ایـران در اییبررسی توانبا) 1383(صفوي

مـاتریس رشـد   وتـابع درخواسـت نیـروي کـار    برآورداستفاده ازباو 1378تا1350

بـه ایـن نتیجـه    هاي صنعتی کشور،بخشلگاریتمی دربه روش خطی ودرخواست کار

 ترین ضـریب بیشـ زیربخش نساجی،چرم وبخش صنایع پوشاك ورسیده است که زیر
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ترین تـوان  کمهاي نفتی ازصنایع فرآوردهته وداشزایی رااشتغال و باالترین توان اشتغال

  .بوده استزایی برخورداراشتغال ةبالقو

ارتقاي شـغلی تنوع شغلی،(شغلیجنسیتی ساختاربررسی ابعادبا) 1383(نوروزي

هاي تحلیلتوصیفی و روشاستفاده از ۀبه وسیلایران،در)کارآمده ازبه دستدرآمدو

آمـارگیري  و،1379خـانوار درآمدهزینه وآمارگیري از،1375آماري نتایج سرشماري

هـاي ارتقـاي شـغلی    فرصتکه تنوع شغلی ودهدنشان می1382بیکاري اشتغال واز

سـطوح تحصـیلی   حتـی در زنـان، کارآمده ازبه دستدرآمداست وبراي زنان محدود

سطوح تحصـیلی  دروروستاهااین تفاوت درآمدي در.تراستکمبسیارمردان،بابرابر

مناطق روسـتایی  مردان در ۀاي که متوسط درآمد ساالنبه گونهشود؛دیده میترپایین بیش

  .زنان بوده استدرآمدبرابر1/8و2/2به ترتیبشهريو

ل زنان ایـران در اشتغابرمؤثربررسی عوامل اقتصادي با)1383(عمادزادهصادقی و

احتمـال یـافتن شـغل در   افزایش تحصـیالت عـالی،  دادند که نشان  1380تا 1345ةدور

حجـم  دناخـالص داخلـی و  افـزایش تولیـد  یعنـی بـرد؛ براي زنان بـاال مـی  راکاربازار

  .افزایش خواهد دادکاربازاردرسهم اشتغال زنان راگذاري،سرمایه

دهنـد، توجـه بـه     عیت فعال کشـور را تشـکیل مـی   که زنان نیمی از جمباتوجه به این

اقتصادي کشـور   توسعۀتواند به رشد و  این قشر از جامعه میهاي کارآفرینانه در فعالیت

اقتصـاد ملـی و مقابلـه بـا     سـهم زنـان در   ۀضرورت توسـع بنابراین، . کندکمک شایانی 

تـا   شـود هم کار زنـان فـرا  کسب و توسعۀکه شرایط الزم براي  باعث شدبیکاري زنان 

هاي شغلی براي خود و دیگران بتوانند معضل کنونی فرصت وزنان با ایجاد کسب وکار

جهانی، زنان خالق، نوآور و مبتکر بـه   ۀعرصدر). 1390کتولی، (جامعه را پایان بخشند 

هـاي صـنعتی، تولیـدي و خـدماتی     زمینـه  تحـوالت بزرگـی در   أعنوان کارآفرینان، منش

صـنعتی،   توسـعۀ اقتصادي، قهرمانان ملـی و   توسعۀبه عنوان موتور نقش آنان اند وشده

و عامـل   فنّاورياصلی انتقال  ۀ، عامل ایجاد اشتغال، گزینگذاريسرمایهمشوق محرك و

 ۀدهـ طـی دو  ،ایـن راسـتا  در. رفع خلل و تنگناهاي بازار در جوامع تبیـین یافتـه اسـت   

 ؛انـد  کـار روي آورده هـاي کسـب و  زنان بسیاري به عنوان کارآفرین به محـیط گذشته،

هـاي کوچـک و   سـازمان  ةکار براي ادارهاي کسب و مکانزنان درطوري که حضور به
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. هاي کسب و کار در سراسرجهان داشـته اسـت   محیط کارآفرین اثر عظیمی بر اشتغال و

کشـورهاي مختلـف، آمارهـاي     هاي زنان در فعالیت ةروند سیر پیش حال، به رغمبا این 

هـاي الزم بـراي    هـا و زمینـه   ایجاد فرصـت  با وجودبیانگر این واقعیت است که موجود 

وي زنـان بـه کـارآفرینی و    ایران، هنوز گرایش قابل توجهی از س ۀاشتغال زنان در جامع

براي زنان در نظـر   زمینههاي آموزشی که در این  از جمله فرصت. شود دیده نمیاشتغال 

در  اي حرفـه در مراکز آموزشی سـازمان فنـی و    ی است کههای آموزشگرفته شده است، 

مشـاغل خـانگی از جهـات    . سراسر کشور و در بخش مشاغل خانگی صورت می گیرد

ه شـد اشـاره  ) 1(که به برخی از این مزایا در شکل  استزیادي براي زنان داراي مزیت 

ـ   مؤثرعوامل  بنابراین، در این تحقیق. است شـاغل  م ۀبر گرایش زنان به اشـتغال در زمین

  .کنیم ترین عوامل را تعیین میمؤثرو  دهیم میخانگی را مورد بررسی قرار 

  

  

  مزایاي ایجاد کسب و کار خانگی براي زنان) 1(شکل

پژوهش روش 

رویدادي است و روش پـژوهش شـامل دو مرحلـه     این پژوهش، توصیفی و از نوع پس

ساخته اسـتفاده   ۀ محققامها از یک پرسشن آوري داده رحله اول به منظور جمعدر م. است

. یید قرار گرفـت أو کارشناسان مورد ت استادان از سويشده است که روایی محتواي آن 

 ۀهمچنین براي بررسی پایایی، از روش آلفاي کرونباخ بهره گرفتـه شـد کـه بـا محاسـب     
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ـ  0.91االت پرسشـنامه  ؤضرایب آلفاي کرونباخ، میزان همسانی درونی بین سـ  دسـت  ه ب

 ۀما کلیـ  جامعۀ آماريدر این پژوهش، . از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد آمد که نشان

آموزي در دوره هاي آموزش مشـاغل خـانگی مرکـز آمـوزش فنـی و      متقاضیان مهارت

نفـر بـه روش    50اي متشـکل از  ن نمونـه ارستان گرمسار بودند که از بین آنشه ايحرفه

بـا اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی      ،یـت در نها. تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتنـد 

فتـه شـده بـا گـرایش متقاضـیان      اسپیرمن، ارتباط بـین هـر یـک از عوامـل در نظـر گر     

بـا کمـک تکنیـک دیماتـل      تحقیـق این دوم  ۀسپس در مرحل. آموزي بررسی شدمهارت

 دورا بـه  آموزي در بخش مشـاغل خـانگی   بر گرایش زنان به مهارت مؤثرعوامل فازي، 

 مـذکور  و به بررسـی روابـط حـاکم میـان عوامـل      کردیمو اثرپذیر تقسیم  اثرگذار ۀدست

در بخـش  متقاضـیان مهـارت آمـوزي   ن منظور، ابتدا با استفاده از نظـرات  دیب.یمپرداخت

رفـع  (عامل اصلی شش، شهرستان گرمسار ايحرفهمشاغل خانگی مرکز آموزش فنی و 

افزایش اسـتقالل زنـان، جلـوگیري از    زنان بر تحقیرگرایی،  ۀنیازهاي اقتصادي زنان، غلب

در گـرایش آنـان بـه    ) افسردگی، ترس زنان از آینده و طالق و پرکردن اوقـات فراغـت  

اي به منظور تعیین میزان پس از تعیین عوامل اصلی، پرسشنامه. شدتعیین آموزي مهارت

تا  ثیرتأاز بی (اي  اثرات هر یک از عوامل بر روي یکدیگر در قالب یک طیف پنج گزینه

سـپس داده هـاي بـه دسـت     . تدوین و در اختیار متقاضیان قرار گرفت) خیلی زیاد تأثیر

در . شـد هـاي کمـی    ها با کمک روش فازي تلفیق و تبدیل به داده آمده از این پرسشنامه

گیري از تکنیک دیماتل و منطق فازي، اثرگـذارترین و اثرپـذیرترین عوامـل و    ، با بهرهنهایت

  .ندشدبین آنها تعیین روابط نموداري 

تکنیک دیماتل
١
ال و گابـاس  فونته(اولین بار در مرکز تحقیقاتی ژنو معرفی شد  

٢
 ،1976 .(

جهـان ماننـد قحطـی، انـرژي، حفاظـت       ةپیچیـد ر ارتباط با مسـائل  در آن زمان این روش د

دیماتــل یکــی از ابزارهــاي  ).1973ال و گابــاس،  فونتــه(بــه کــار گرفتــه شــد ... محیطــی و

هـاي کمـی را دارد   هاي کیفی به تحلیـل  گیري چند معیاره است و توانایی تبدیل طرحیمتصم

                                                                                                                              
1. Dematel
2. Fontela & Gabus
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ــاران( ــی و همک ل
١

ــاس). 2011،  ــناس ــرروشای ــايب ــوريمبن ــرافتئ ــت گ ژو و (اس

همکاران
٢
هدف دیماتل تبدیل روابط میان معیارها، ابعاد علّی ـ معلـولی از سیسـتمی    ). 2011،

دااللـه و همکـاران  (از آن سیستم اسـت   پیچیده به مدل ساختاري قابل فهم
٣

بـا کـه ) 2011، 

هوانـگ و  (دهـد مـی شـکل راعوامـل و معیارهـا  میـان ارتبـاط اي،روابط شبکهۀ نقشایجاد

همکاران
٤

بـه سیستم، دوطرفـه معیارهايهمۀکلی، متقابلسیستمیکدر،واقعدر).2007، 

معیارهـا دیگـر رويمعیارهاازیکیدرتغییرهرپسمستقیم؛غیرو یااند؛ مستقیممرتبطهم

تزنگ و همکاران(گذاشت خواهداثر
٥

هـاي   این تکنیـک بـا موفقیـت در موقعیـت    ). 2007، 

هـاي یـادگیري الکترونیـک،     هـاي مـدیریت، ارزیـابی   هاي توسعه، سیستم نظیر روش بسیاري

کوآ و لیانگ(به کار رفته است... مدیریت دانش و
٦

 ،2011 .(

بخـش در  ها تصمیم گروهی را بـه منظـور یـافتن راه حلـی رضـایت     مانبسیاري از ساز

تصمیم گروهی به معناي دستیابی به یـک توافـق   . اندگیري پذیرفتهمسائل واقعی تصمیم

تصـمیمی قابـل قبـول را     ،و در این صورت استاز طریق تعامل بسیاري از کارشناسان 

که  هاي پیچیده، ارزیابیوط به سیستمگیري مربتصمیم ۀالبته در مسئل. اتخاذ کرد توانمی

معیارهاي کیفی یـک شـی خـاص ارائـه      ةبارگیرندگان درکارشناسان یا تصمیم از سوي

و بر اساس تجربه ) و نه در قالب مقادیر معلوم(، همواره در قالب عبارات زبانی شودمی

جـام تجزیـه و   ان ،هسـتند عبارات زبانی مـبهم   از آنجایی که. شودو مهارت آنها بیان می

گیـري  توان براي انـدازه بنابراین، تئوري مجموعه فازي را می. سازندتحلیل را دشوار می

. کار برده ها بانسان) و شخصی(هاي غیرعینی ها و قضاوتاشی از داوريمفاهیم مبهم ن

  . اي مبهم را به اعداد فازي مثلثی تبدیل کنیمهقضاوت )1(یم بر اساس جدول توانمیما 

  

  

                                                                                                                              
1. Lee et al
2. Zhou et al
3. Dalalah et al
4. Huang et al
5. Tzeng et al
6. Kuoa & Liang
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هاي زبانی و اعداد فازي مرتبطقضاوت )1(ل جدو

  اعداد فازي مثلثی متناظر  هاي زبانیقضاوت

  )0،0،0.25(  تأثیربی

  )0،0.25،0.5(  خیلی کم تأثیر

  )0.25،0.5،0.75(  کم تأثیر

  )0.5،0.75،1(  زیاد تأثیر

  )0.75،1،1(  خیلی زیاد تأثیر

),,(یی مرتببه وسیله یک سه تا توانمیرا  Bعدد فازي مثلثی  nml  نشان داد که

≥n lدر آن },,{بــراي هــر دو عــدد فــازي مثلثــی. اســت  ≥ 1111 rmlA   و

},,{ 2221 rmlA صورت زیر خواهد بوده ، الگوریتم آن دو ب :  

  

)0(),,,(

),,(

),,(

),,(

1111

21212121

21212121

21212121







 rmlA

rrmmllAA

rrmmllAA

rrmmllAA

، براي تجمیـع  نیستب که شکل اعداد فازي براي عملیات ماتریسی مناسی از آنجای

زداییبیشتر، الگوریتم فازي
١

زدایی روشی است که طی آن، اعـداد  فازي. مورد نیاز است 

٢"بهترین ارزش عملکردي معلوم"فازي به عددي معلوم که 
، تبـدیل  شـود مـی نامیـده   

امـا در  . زدایی مطـرح شـده اسـت   هاي اخیر انواع مختلفی روش فازيدر سال .شوندمی

آن ها و خصوصـیات  ویژگیتمامی ترین روش نیاز است که نتخاب مناسبعمل، براي ا

اوپریکویـک و  (گرفتـه شـود  نظـر  و مکـان اعـداد فـازي در   شکل، گستره، ارتفاعنظیر 

تزنگ
٣

ثبات خاصی که اعـداد فـازي در   بی هاي نامعلوم ودر عین حال، محیط ).2003، 

                                                                                                                              
1. defuzzification
2. Best non-fuzzy performance (BNP)
3. Opricovic & Tzeng
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. زدایی مورد توجه قرار گیـرد وش فازيکار می روند، نیز باید به هنگام انتخاب ره آنها ب

)روش مرکـز جاذبـه  (زدایی سنتروید در حال حاضر، روش فازي
١

 از سـوي پیشـنهادي  

کـانتر (دگیـر مورد استفاده قرار می اکثراً 1994در سال یاگر و فیلو
٢

ولـی ایـن   ).1985، 

بـه  ش،ادر نیست بین دو عدد فازي داراي شکل متفاوت که با استفاده از این روروش ق

کریلف(، تمایزي قائل شودشوندمیعدد معلوم یکسانی تبدیل 
٣

 ۀبنابراین، مقال ).2000، 

هــاي فـازي بــه امتیــازات معلـوم  تبـدیل داده (CFCSروش حاضـر از 
٤

 از ســويکــه ) 

زدایـی بهـره   بـراي انجـام فـازي    ،پیشنهاد شده است2003سال  در اپرکوویک و تزنگ

  . جسته است

، در ابتدا امتیازات راست و چپ با حداقل و حـداکثر  CFCSبر اساس فرآیند روش

ـ    ۀفازي بر اساس اعداد فازي که در مرحل انـد، تعیـین   دسـت آمـده  ه ارزیـابی گروهـی ب

و سپس عدد قطعی نهایی به صورت میانگین وزنی بـر اسـاس تـابع عضـویت      شوندمی

  . شودمیمحاسبه 

  : اند ازعبارتمراحل اجراي تکنیک دیماتل فازي 

  .تحقیق مشخص می کنیم  ۀعوامل ارزیابی را طبق نظر کمیته متخصصان و پیشین.1

اثرات هر یک از عوامل را بر کـل سیسـتم بـر طبـق نظـر متخصصـان مشـخص         .2

بـا  کنـیم و  اسـتفاده مـی  ) 2(براي این کار از عبارات کالمی ذکرشده در جدول. کنیممی

ازي اعـداد فـازي نشـان داده شـده در     دیف)) 9(تا ) 1(معادالت (CFCاستفاده از روش

  .آوریمدست میه را ب)2(شکل

  

  

  

  

                                                                                                                              
1. Centroid method(center-of-gravity method)
2. Kanter
3. Kouriloff
4. Converting Fuzzy data into Crisp value(CFCS)
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                                                                    تناظر عبارات کالمی با مقادیر کالمی )2( جدول

  مقادیر کالمی  عبارات کالمی

  )VH  )1 – 1 – 75/0تاثیر خیلی زیاد 

  )H  )1 – 75/0 – 5/0تاثیر زیاد  

  )L  )75/0 – 5/0 – 25/0تاثیر کم  

  )VL  )5/0 – 25/0 – 0/0تاثیر خیلی کم 

  )NO  )25/0 – 0/0 – 0/0بی تاثیر 

                            

  

  

  اعداد فازي مثلثی به کار رفته) 2(شکل 
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  پژوهشهايیافته

آمـوزي در بخـش   اقتصادي و گرایش زنان بـه مهـارت  آیا میان نیاز : سوال اول پژوهش

  معناداري وجود دارد؟ ۀمشاغل خانگی رابط

  روابط آماري میان نیاز اقتصادي و گرایش به آموزش  )3(جدول

تعداد سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

50 0.01 0.917
گرایش به آموزش

نیازاقتصادي

میان نیاز اقتصادي و گـرایش  ۀدهد که رابطنشان می) 3(هاي حاصل از جدول یافته

  .است0.91معنادار است و ضریب همبستگی آن برابر 0.01به آموزش در سطح زنان 

آمـوزي  آیا میان انگیزه کسب استقالل و گرایش زنان به مهـارت : سوال دوم پژوهش

معناداري وجود دارد؟ ۀدر بخش مشاغل خانگی رابط

  زایش استقالل و گرایش به آموزشروابط آماري میان اف )4(جدول

تعداد سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

50 0.01 0.533
گرایش به آموزش

افزایش استقالل

ان افـزایش اسـتقالل و   میـ  ۀدهـد کـه رابطـ    نشان می) 4(از جدول  هاي حاصلیافته

0.53معنادار است و ضریب همبسـتگی آن برابـر   0.01به آموزش در سطح گرایش زنان 

  .است

آمـوزي  آیا میان پرکردن اوقات فراغت و گرایش زنان به مهارت :سوال سوم پژوهش

  معناداري وجود دارد؟ ۀدر بخش مشاغل خانگی رابط
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  روابط آماري میان پرکردن اوقات فراغت و گرایش به آموزش  )5(جدول

تعداد سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

50 0.01 .033
شگرایش به آموز

پرکردن اوقات فراغت

معنـاداري میـان پرکـردن     ۀدهـد کـه رابطـ   نشان می) 5(هاي حاصل از جدول یافته

  .دست نیامده اوقات فراغت و گرایش زنان به آموزش ب

آمـوزي در  آیا میان جلوگیري از افسردگی و گرایش زنـان بـه مهـارت    :سوال چهارم

  معناداري وجود دارد؟ ۀبخش مشاغل خانگی رابط

  روابط آماري میان جلوگیري از افسردگی و گرایش به آموزش )6(جدول

تعداد سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

50 0.01 .002
گرایش به آموزش

جلوگیري از افسردگی

معناداري میـان جلـوگیري از    ۀدهد که رابط نشان می) 6(هاي حاصل از جدول یافته

  .دست نیامده بافسردگی و گرایش زنان به آموزش 

آمـوزي در  آیا میان نگرانی از آینده و طالق و گرایش زنـان بـه مهـارت    :سوال پنجم

  معناداري وجود دارد؟ ۀبخش مشاغل خانگی رابط

  روابط آماري میان نگرانی از آینده و گرایش به آموزش )4(جدول

تعداد سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

50 0.01 .802
گرایش به آموزش

نگرانی از آینده

میـان نگرانـی از آینـده و     ۀدهـد کـه رابطـ   نشان مـی ) 7(هاي حاصل از جدول یافته

0.80معنادار است و ضریب همبستگی آن برابـر  0.01گرایش زنان  به آموزش در سطح 

  .است
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آیا میان کسب عزت نفس و غلبه بر تحقیرگرایـی و گـرایش زنـان بـه      :سوال ششم

  معناداري وجود دارد؟ ۀش مشاغل خانگی رابطآموزي در بخ مهارت

  روابط آماري میان غلبه بر تحقیرگرایی و گرایش به آموزش  )8( جدول

تعداد سطح معناداري ضریب همبستگی متغیر

50 0.01 .029

گرایش به آموزش

کسب عزت نفس و غلبه بر 

  تحقیرگرایی

معناداري میان کسـب عـزت    ۀدهد که رابط نشان می)  8(هاي حاصل از جدول  یافته

  .نفس و غلبه بر تحقیرگرآیی با گرایش زنان به آموزش وجود ندارد

  هاي حاصل از بکارگیري تکنیک دیماتل فازي یافته

را )  3(در این قسمت ابتدا ماتریس روابط مستقیم عوامـل ذکـر شـده در شـکل         

  .نشان داده شده اند) 9( این ماتریس در جدول . بدست می آوریم

  

  

آموزي در بخش مشاغل خانگی بر گرایش زنان به مهارت مؤثرعوامل  )3( شکل
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  مربوط به عوامل (A)ماتریس روابط مستقیم  )9(جدول

S1S2S3S4S5S6  عوامل

S100.6250.0040.20.0040.004

S20.00400.0040.180.0040.004

S30.5120.00400.20.110.004

S40.5120.5120.00400.0040.004

S50.4990.7450.3260.51200.004

S60.4990.3260.3260.7450.5120

  

و ) 10(در ادامه، ماتریس روابط کلی و جمع اثرات عوامـل بـه ترتیـب در جـداول     

  .ه اندشدارائه ) 11(

مربوط به عوامل Tماتریس روابط کلی )10(جدول

S1S2S3S4S5S6  عوامل

S10.0250.2900.0030.1090.0030.002

S20.0200.0230.0020.0790.0020.002

S30.2510.1080.0080.1230.0470.003

S40.2240.2810.0030.0410.0030.003

S50.3010.4520.1390.2860.0090.004

S60.3820.3960.1680.4330.2230.003

اثرات داده شده و گرفته شده عوامل جمع )11(جدول 

عوامل

-0.771 1.636 1.203 0.433 S1

-1.421 1.68 1.550 0.129 S2

0.217 0.863 0.323 0.540 S3

-0.516 1.627 1.072 0.555 S4

0.902 1.477 0.288 1.190 S5

1.589 1.621 0.016 1.605 S6
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  .به نمایش درآمده است

هایی که دولتمردان به عنوان راه حل کاهش نرخ بیکاري بـه آن توجـه   

و  هاي الزم براي کسب و کارهاي کوچک و متوسط 

طبق آمار و اطالعات مربوط به سایر کشورها در بین کسب و کارهـاي  

هایی کـه دارنـد بـه سـرعت     

اقتصادي و اجتمـاعی ایـن   

کشور مـا در مقایسـه بـا آمارهـاي جهـانی گـرایش       

بر  مؤثرهدف از این پژوهش شناسایی عوامل 

کـارگیري تکنیـک دیماتـل    

ـ و  در ادامه بـا   کـارگیري  ه ب

نتایج نشان داد کـه عامـل رفـع نیازهـاي     

آمـوزي در بخـش مشـاغل    

و پس از آن به ترتیب عوامل افزایش استقالل، نگرانی از آینـده، غلبـه بـر    

  .از افسردگی و پر کردن اوقات فراغت قرار دارند

-2
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به نمایش درآمده است) 4( در نهایت  نمودار اثرات عوامل در شکل 

  نمودار اثرات عوامل )4(شکل 

  گیري نتیجه

هایی که دولتمردان به عنوان راه حل کاهش نرخ بیکاري بـه آن توجـه    از جمله سیاست

هاي الزم براي کسب و کارهاي کوچک و متوسط  زمینه کردناند، توسعه و مهیا  کرده

طبق آمار و اطالعات مربوط به سایر کشورها در بین کسب و کارهـاي  . زود بازده است 

هایی کـه دارنـد بـه سـرعت      کوچک و متوسط، کسب و کارهاي خانگی به علت مزیت

اقتصادي و اجتمـاعی ایـن    توسعۀسزایی در کاهش نرخ بیکاري و  یافته و سهم به توسعه

کشور مـا در مقایسـه بـا آمارهـاي جهـانی گـرایش       در  ،با این وجود .اند کشورها داشته

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل . شود چندانی به این نوع مشاغل دیده نمی

کـارگیري تکنیـک دیماتـل    ه آموزي در بخش مشاغل خانگی با ب گرایش زنان به مهارت

و  در ادامه بـا   شدعامل اصلی شناسایی  ششبدین منظور ابتدا  .فازي بود

نتایج نشان داد کـه عامـل رفـع نیازهـاي      .ندشدبندي  امل اولویتتکنیک دیماتل این عو

آمـوزي در بخـش مشـاغل     ترین عامل در گرایش زنان به مهارت اقتصادي به عنوان مهم

و پس از آن به ترتیب عوامل افزایش استقالل، نگرانی از آینـده، غلبـه بـر     استخانگی 

از افسردگی و پر کردن اوقات فراغت قرار دارند تحقیرگرایی، جلوگیري

  

s1s2

s3

s4

s5

s6

0.5 1 1.5 2
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نتیجه

از جمله سیاست

کرده

زود بازده است 

کوچک و متوسط، کسب و کارهاي خانگی به علت مزیت

توسعه

کشورها داشته

چندانی به این نوع مشاغل دیده نمی

گرایش زنان به مهارت

فازي بود

تکنیک دیماتل این عو

اقتصادي به عنوان مهم

خانگی 

تحقیرگرایی، جلوگیري
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