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چکیده
فرش دستباف ،یکی از عمدهترين و اصيلترين صنعت
دستي کشور ،از لحاظ اشتغال بهويژه در مناطق روستايي
و نیــز از نظر صادرات غير نفتي جايــگاه مهمي دارد و
بخش چشمگیری از توليد ناخالص ملي را شامل میشود.
تحقيقات نشان ميدهد که اين صنعت در سالهاي اخير
با چالشهاي مهمی مواجه شــده است .فرش دستباف
ترکمن با ابعاد و ارزشهاي برجستۀ اقتصادي ،فرهنگي
و اجتماعي توليد و عرضه ميشود ،اما از سالها قبل سير
توليد و عرضۀ آن روند نزولي در پيش گرفته اســت .بر
اين پايه ،پژوهش حاضر به شناخت و تحليل علل ركود
صنعت قاليبافي در ده روســتای شهرستان گنبد کاووس
مي-پردازد .روستاهاي مورد مطالعه از توابع دهستانهاي
ســلطانعلي ،فجر ،آقآباد و باغلي ماراما واقع در بخش
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مرکزي شهرســتان گنبد کاووس هستند .روش تحقيق
تركيبي و اكتشافي است .نخســت با استفاده از تكنيك
مصاحبۀ نيمهســاختاريافته علل ركود صنعت قاليبافي از
ديدگاه كارشناســان در منطقۀ مورد مطالعه با استفاده از
روش كدگذاري تجزيه و تحليل شد و بر اين اساس 16
ع ّلت اصلي اثرگذار در ركود قاليبافي در روستاهاي مورد
مطالعه شناسايي شد .سپس ،نتايج اين بخش از پژوهش،
اساس طراحي پرسشــنامه در مرحله بعد قرار گرفت .با
طراحي پرسشنامه در چارچوب طيف ليكرت ديدگاه زنان
قاليباف روستايي در مورد علل ذكرشده در ركود صنعت
قاليبافي شــناخته شــد .آزمون تی تكنمونهای و روش
خوشهبندي سلسله مراتبي براي تجزيه و تحليل دادههاي
پرسشنامه به كار رفت .بر اين اساس ديدگاه پاسخگويان
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شناخت و تحلیل عامل مؤثر بر رکود صنعت
قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبافان
شهرستان گنبد کاوس

واژههای کلیدی :صنعت قاليبافي ،رکود ،اقتصاد روستايي،
شهرستان گنبد کاووس ،فرش دستباف ترکمن.
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مقدمه
فرش با قدمتي هزارانساله ،به عنوان ميراث فرهنگي
کشور ،زمينهساز ايجاد صدها فرصت شغلي و ارتزاق
بخش زیــادی از جمعيت اســت (عليــزاده ثاني و
شجاعيان  .)1 ،1393صنعت فرشبافي از لحاظ اشتغال
بهويژه در مناطق روستايي و صادرات غيرنفتي جايگاه
مهمي دارد و بخش چشمگیری از توليد ناخالص ملي
را شــامل میشود .بر اساس آمارهاي مختلف بيش از
 65درصد جمعيت فرشباف كشور در نواحي روستايي
سكونت دارند (شمآبادي و حسيني .)7 ،1386
توليــد فرش دســتباف در اقتصاد ايــران بهدليل
بهرهگيري از تكنولوژي ســاده و كمهزينه ،مواد اوليۀ
ارزان ،ايجاد فرصتهاي شــغلي پايــدار و تحصيل
درآمدهاي ارزي از مزيت نسبي دارد (صابري ،1382
 .)529رونق اين صنعت در نواحي روستايي عالوه بر
كمك به رشــد اقتصاد م ّلي به بهبود وضعيت اقتصاد
روســتايي نیز میانجامد .ه چنين ركــود اين صنعت
در بسياري از نواحي روســتايي كشور كاهش درآمد
خانوارهاي روستايي را در پي دارد (ميركتولي ،1388
.)55
توليد فرش دستباف در اســتان گلستان از ديرباز
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نشان ميدهد كه مقولههاي «ضعف سياستهاي حمايتي
دولت از فرشــبافان» و «ضعف جنبههــاي اقتصادي در
برنامهريزي توسعۀ روستايي» به ترتيب بيشترين تأثير را
بر ركود صنعت فرشبافي ،و مقولههاي «ضعف خالقيت و
نوآوري در زمينۀ طرح ،رنگ ،نقشه و کيفيت مواد اوليه» و
«عقبماندگي فني و تکنولوژيکي در توليد فرش دستباف»
به ترتيب كمترين تأثير را بر ركود صنعت فرشــبافي در
روستاهاي مورد مطالعه دارد.

ميان ســاکنان اين منطقه باالخص اقوام ترکمن رواج
داشــته اســت .بانوان زيادي در اين ناحيه بهصورت
موقتي و دائم به اين صنعت اشــتعال دارند .براساس
آمار سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان
حدود  70000نفر در استان ب ه صورت سنتي و نسل به
نسل قاليباف هستند که از اين تعداد حدود  31000نفر
کارت شناسايي قاليبافي دارند .تمرکز بيشتر واحدهاي
فعال در صنعت فرش اســتان در شهرهاي گنبد ،بندر
ترکمن ،آققال و کالله اســت که در ايــن ميان گنبد
با داشــتن  30درصد سهم توليد دســتبافتههاي استان
بيشترين سهم را دارد (عادلي .)1 ،1392
ي اخير دچــار رکود
فــرش ترکمن در ســالها 
محسوســي ،بهويژه در ابعاد کيفي ،شــده است .اين
ت مادي بر جاي گذاشــته ،بلکه
اتفاق ،نهتنها خســارا 
يکي از زمينههاي اصلي ايجاد اشتغال در اين منطقه نيز
کمرنگ شده است.
ميرکتولي و همکاران ( )1388در بررســي داليل
اجتماعي کاهش کيفيت فرش دستباف ايران ،که در فاز
اول آن به فرش ترکمن اشــاره داشته است ،به بررسي
علــل و عوامل مؤثر در ضعــف کيفيت فرش ترکمن
میپردازنــد .آنها ضمن توجه بــه عناصر اجتماعي
مؤثر در کيفيت فرش ،نحوۀ آموزش ،نوع مشــارکت
و ميــزان آن ،پايگاه اجتماعي و روابــط کار و توليد
از طريــق طرح فرضياتي چون عدم رضايت شــغلي،
کمبود مشارکت و همکاري در عين نياز شديد به آن،
تضعيف پايگاه اجتماعي قاليباف در مقايســه با فعاالن
ســاير بخشها و رونق روش دستمزديبافي پرداخته
است .نتايج اين تحقيق نشــان داده است که اکثريت
قريب به اتفاق افراد در روش «دستمزديبافي» مشغول
ب ه كارند و اين موضــوع از کیفیت محصول میکاهد
و تمام توجه بافنــدگان را به کمیت معطوف میدارد.
همچنين «آموزش سنتي» و انتقال مهارت به شکل سينه
به ســينه و از طريق مادران و خويشاوندان ،مهمترين

مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
جايگاه فرش در اقتصاد ملي و اشتغالزايي
فرش دســتبافت ايران متأثر از ويژگيهاي برجســتۀ
فرهنگي و هنري آن در ســدهها و دهههاي گذشــته،
همواره ب ه عنوان يکي از کاالهاي برجســته در ســبد
صادرات غيرنفتي ايران مطرح بوده و است ،بهطوري
که طي ســالهاي متمادي اوليــن و باالترين رديف
ارزآوري در صادرات ايران و حدود  7درصد اشتغال
کل کشــور و معيشــت چند میليون نفــر را به خود
اختصاص داده است (هاشمي .)180 ،1374
متأسفانه بهدليل معایب اساسي در ابعاد سازماني،
ســاختاري ،مديريتــي ،توليدي ،و بهويــژه تجاري و
بازرگاني ،فرش ايران دوران افول و رکورد شکنندهاي

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 30
پاییز و زمستان 1395

69

Downloaded from goljaam.icsa.ir at 5:18 +0430 on Thursday June 21st 2018

روش شــکلگيري مهارت و توان فني قاليبافان است.
همچنيــن نبودن نظارت کافي و مؤثــر کارفرمايان در
سيستم دستمزديبافي ،سرمايهگذاري اندک تعاونيها
و نهادهاي دولتي در فرآيند تهيۀ مواد اوليه از يک سو
و ناسالم بودن شبکۀ توزيع مواد اوليۀ مورد نياز صنعت
فرش ترکمن از ســوي ديگر موجب شــده است که
بافندگان از مواد نامرغوب استفاده کنند و این موضوع
نيز باعث افت کيفيت فرش میشود.
شــمآبادي و حســيني ( )1386عوامل ركود در
صنعت فرش دستباف ايران را متأثّر از ضعف عملكرد
و ضعف كارآيي در ابعاد سازماني ،ساختاري ،مديريتي
و بهويژه تجاري و بازرگانــي ميدانند .بدین معنا كه
فرش دســتباف ايران دوران افول و ركود شكنندهاي
را در عرصــۀ رقابتهاي جهاني میپیماید و اكنون در
شرايط بحراني به ســر ميبرد .از طرفي بيتوجهي به
اصــول و مباني بازاريابي و تجــارت ،كه دربرگيرندۀ
فرآيند توليد آن نيز ميشــود ،مزيتهاي رقابتي فرش
دســتباف را در داخــل و بهويژه در ســطح جهاني با
مخاطرات جدي مواجه کرده است .تجربه موفق ديگر
كشــورها حاكي از توجه آنها به واقعيتهاي محيط
تجارت و ديگر عوامل تأثيرگذار اســت (شمآبادي و
حسيني .)3 ،1386
رضواني و همکاران ( )1392در بررسيای با عنوان
«شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر ركود صنعت قاليبافي
در نواحي روستايي شهرستان مالير» نتيجهگيري کردند
که بر اساس ديدگاه پاسخگويان مهمترين علت ركود
صنعت قاليبافي در روســتاهاي مورد مطالعه «گرايش
خانوادههاي روستايي به سبك ،شيوه و فرهنگ زندگي
شهرنشيني و ناهمخواني آن با سبك و شيوۀ زندگي و
معيشت سنتي در روســتا» و كماهميتترين علت نيز
«مشــكالت بهداشتي قاليبافي به سبك سنتي در خانه»
است.
دهقانــی فیروزآبــادی ( )1377در پایاننامهای با

عنوان «بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران
نســبت به رقبا و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود
آن» نتیجه میگیرد که صادرکنندگان به آمیخته تشویق
و ترفیع توجه کافی مبذول نمیدارند و همچنین آنها
به شیوههای ســنتی وارد بازار هدف میشوند و قبل
از ورود توجه چندانی بــه محدودیتهای بازرگانی،
وضعیت اقتصادی بازارهای هــدف ،وضعیت رقبا و
نیز به اختالفات بین کانالهای توزیع در کشــورهای
مختلف ندارند (دهقانی فیروزآبادی .)1377
با توجه به تحوالت اقتصادي و مشــكالت چند
دهۀ گذشته در زمينۀ توليد فرش دستباف روستايي ،از
جملــه در منطقۀ مورد مطالعه ،اين پژوهش با رويكرد
علتشناســانه ،شــناخت و تحليل علل ركود صنعت
قاليبافي در چهار دهســتان بخش مرکزي شهرســتان
گنبد کاووس را ريشــهيابي ميكند و در این مورد از
ديدگاه كارشناسان و مردم محلي بهره ميگيرد .بر اين
مبنا ،پرســش اصلي پژوهش این است :مهمترين علل
مؤثر بر ركــود صنعت قاليبافي در منطقۀ مورد مطالعه
كداماند؟
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را در عرصــۀ رقابتهاي جهانــي میپیماید و اکنون
در شــرايط بحراني خاصي به ســر ميبرد .از طرفي،
بيتوجهي به اصــول و مباني بازاريابي و تجارت ،که
دربرگيرندۀ فرآيند توليد آن نيز ميشــود ،مزيتهاي
رقابتي فــرش دســتبافت را در داخــل و بهويژه در
ســطح جهاني با مخاطرات جدي مواجه کرده است.
تجربۀ موفق ديگر کشــورها حاکــي از توجه آنها به
واقعيتهاي محيــط تجارت و ديگر عوامل تأثيرگذار
است (شمآبادي و حسيني  .)1386مهمترين جنبههاي
اقتصادي فرش دســتبافت را ميتوان در اشتغالزاي ،
تحصيل ارز و کمک به بهبود اقتصاد روستا دانست .
فرش دســتباف بهعلت مرغوبيــت و کاربري و
قيمت تمامشــدۀ باالي آن ،بيشــتر مصرف خارجي
دارد و بازار صادراتي آن نســبت به بازار داخلي بسيار
گستردهتر است (عصاري آراني و رضاقليزاده ،1388
 .)47بنابراين هر گونه رکود در بازار صادراتي آن منجر
به بيکاري و کاهش درآمد در ميان بسياري از شاغلين
صنعت فــرش ميگردد .با اين اســتدالل گســترش
بازارهاي صادراتي فــرش اثر مثبتي بر افزايش رفاه و
باال رفتن درآمد سرانه روستائيان خواهد داشت.
در شــرايط کنوني اقتصاد ،ايجاد اشــتغال يکي از
محورهاي مهم سياستهاي دولت محسوب ميشود.
صنعت فرش دســتباف يکي از صنايع کاربر است که
با هزينههاي ثابــت اندك و با اســتفاده از تجهيزات
ســاده در کارگاههاي خانگي موجب اشتغالزائي قابل
مالحظــهاي دراقتصاد کشــور ميشــود ،اين صنعت
عالوه بر قاليبافي فعاليتها و مشــاغل جانبي ديگري
را نيز در برميگيرد که نرخ اشــتغالزائي اين صنعت
را افزايش ميدهد ،از جمله مشاغل جانبي ميتوان به
کار نخريس ،نختاب ،رنگ فروش ،رنگرز ،طراح ،چله
کش ،گرهزن ،صادرکننده و بازرگان اشاره کرد.

تاريخچه فرش دستباف ترکمن
فــرش آينهاي زنــده از فرهنگ تركمنهــا در طول
تاريخ و از جمله نشــانههاي فرهنگ و تمدن عميق و
تنومندي اســت كه نهتنها در مقابل هجوم بيگانگان و
اقوام مختلف داخلي و خارجي سخت مقاومت كرده
بلكــه به گونهاي رفتار کرده كه فرهنگ تحميل بيگانه
را در خود حل كرده و به آن سيماي تركمني بخشيده
است؛ تا آنجا كه تاريخ ياد ميكند ،تركمن با فرش و
فرش با تركمن شهرت داشته است.
ســالها پيش يكي از قبايل تركمن به نام تكه كه
بهترين قاليبافان تركمن را داشــتند با چادر و اثاثيه از
تركمنستان به مناطق شــمالي ايران مهاجرت کردند،
مكاني كه هنوز هم هنر سنتي خود را حفظ كردهاند و
در آن زندگي ميكنند .قاليهاي تركمن را اغلب زنان
و با كيفيت باال و سرعت نسبت ًا زياد میبافند.
امروزه گلســتان و تركمن با فرش و قالي تركمن
شهرت جهاني دارد و اين شهرت مرهون تالش زنان و
دختران بينام و نشان و هنرپردازي است كه با هر تار
و پود تابلويي از عشق و شيدايي را به تصوير ميكشند.
«گول» نقش اصلي فرش تركمن است كه بافتههاي هر
قوم با آن از بافتههاي اقوام ديگر متمايز ميشود و پشم
و پنبه از مواد اوليه براي توليد اين هنر ماندگار اســت
(غفاري .)145 ،1390
دودين معتقد اســت قالــي ترکمني با قالي فارس
و قفقاز بهکلي تفــاوت دارد ،خصوص ًا در طرز بافت
قالي ترکمن و فارس تفاوت فاحشي وجود دارد .اين
تفاوتها در نوع استفاده از نخ و ابريشم ،رنگآميزي،
سطوح قاليها و ابزار مورد اســتفاده در بافت وجود
دارد .ســاريانيد نيز معتقد اســت قاليهاي ترکمني به
نقشهاي انسانهاي نخستين اين مرز و بوم شبيه است
که اين شــباهت قالي ترکمني را از قاليهاي فارسي و
قفقازي کام ً
ال متمايــز ميکند (دوغديف .)26 ،1376

روش تحقيق
پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شــده اســت .در
مرحلۀ نخست ديدگاه كارشناسان مرتبط با توليد فرش
دســتباف ترکمن در قلمرو شهرســتان گنبد کاووس
دربارۀ علل ركود صنعت قاليبافي در نواحي روستايي
مطالعه شــد .در مرحلۀ دوم بر پايۀ علل شناساييشده
در مرحلۀ نخســت ديدگاه مردم محلي در مورد علل
يادشــده تجزيه و تحليل شــد .ابزارهاي اصلي مورد
استفاده به ترتيب شــامل مصاحبۀ نيمهساختا يافته و
پرسشــنامه است .در گام نخســت بهمنظور شناخت
عوامل مؤثر بر ركود فعاليت قاليبافي در روســتاهاي
مورد مطالعه 26 ،مصاحبه به روش نيمهســاختاريافته
با كارشناســان و خبرگان فرش دســتباف روستايي
شهرستان گنبد کاووس بهعمل آمد .مصاحبهشوندگان
شامل  7فروشندۀ فرش دســتباف 5 ،كارشناس ادارۀ
جهاد كشــاورزي شهرستان 3 ،كارشــناس فرش از
آموزشگاههاي فرش 2 ،طراح فرش ترکمن و  9نفر از
اعضاي هيئت علمي دانشگاه در رشته-هاي مرتبط با
توليد ،طراحي و بازاريابي فرش دســتباف بودهاند .در

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 30
پاییز و زمستان 1395

71

Downloaded from goljaam.icsa.ir at 5:18 +0430 on Thursday June 21st 2018

آنچه حائز اهميت اســت ،تنوع نقشهــا و الگوهاي
مختلفي اســت که در بين ترکمنهــا به دليل تنوع در
ايلها ،قومها و تيرهها وجود داشــته و آن را ب ه عنوان
يکي از زيباترين فرشهاي دستباف به موزههاي معتبر
و مجموعههاي نفيس معرفي کرده است .اصوالً فرش
عشــايري در طبيعت و زير پاي عشــاير زود از بين
ميرود ،اما چشــمگيري این نوع فرش باعث شــده
اســت که بيش از هر فرش ديگري در غرب و شرق
جهان در مورد فرش ترکمن به عنوان يک شــاخص
معتبر نوشــته شــود و به يادگار بماند (اسفندياري و
همکاران.)1 ،1389 ،
شمار نقشهاي فرش ترکمن کم نيست ،مخصوص ًا
اگر تنوع نقش در ايلهاي مختلف در نظر گرفته شود
و رنگ نيز در بافتههاي ترکمن (فرش دستباف) بسيار
محدود اســت .رنگآميزي فرش ترکمن شباهتی به
رنگآمیزی فرش ســاير نقاط ايران نــدارد ،بر همين
اســاس نميتوان فرش ترکمن را با ســاير فرشهاي
دستباف مقايسه کرد يا اشتباه گرفت.
از ديگــر خصيصههاي فرش دســتباف ترکمن،
هندســي بودن نقــش و نگارههاي آن اســت که در
فرشهاي بــزرگ بهويژه مرزبندي حاشــيه و زمينه
بسيار نمايان است .فرش دســتباف ترکمن با ابعاد و
ارزشهاي برجستۀ اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي آن
توليد و عرضه میشود ،اين در حالي است که به سبب
نابسامانيهاي موجود در داخل کشور و شرايط رقابتي
براي صادرات آن در بازارهــاي هدف ،صادرات اين
کاال با مشکل روبهروست ،بهطوري که از سالها قبل
سير نزولي داشته است.
جايــگاه و نقش تعيينکننده و همچنين هدايتگر
توليد بر مبناي صادرات (توليد صادراتمحور يا توليد
صادراتي) فرش دستباف براي ارتقاي کيفيت و انطباق
با خواســت ،نياز و ترجيحات مشتريان و خريداران،
امري است که تاکنون از آن غفلت شده است .متأسفانه

در توليد حجم عمدهاي از فرش دستباف ترکمن (جزء
مواردي انگشتشمار) معيارها ،نگاه کالن و فرآيندي
براي توليد با مزيــت رقابتي مبتني بر اصول بازاريابي
و نگاه مشــتريمداري در نظر گرفته نشــده و توجه
کافي به اين مهم نشده اســت و عموم ًا توليدکنندگان
پس از توليد در گرداب مشکالت عديدهاي از عوامل
مختلــف (از جمله عوامل رقابتــي ،قيمتي ،کيفيت و
 )...قــرار ميگيرند و در ســطح رقابت بينالمللي نيز
رقيب صادرکنندگاني ميشــوند که با تکيه بر آخرين
دســتاوردهاي علمي و فناوري اقدام به توليد کردهاند
و ،ضمن بهرهگيري از برجســتگيهاي هنري فرش،
توليدات خود را با موفقيت به فروش ميرسانند (همان
.)72

72

محدوده و قلمرو پژوهش
شهرســتان گنبد کاووس با جمعيتي بالغ بر 325789
نفر براســاس آخرين تقسيمات کشوري  2بخش6 ،
دهســتان 167 ،آبادي داراي سکنه و  10آبادي خالي
از ســکنه دارد (مرکز آمار ايــران  .)1390بخشهاي
اين شهرستان شــامل بخش مرکزي به مرکزيت شهر
گنبد کاووس متشــکل از  4دهســتان به نام آقآباد،
باغلي مراما ،ســلطانعلي و فجر و بخش داشليبرون
به مرکزيت شــهر اينچه برون شامل  2دهستان اترک
و کرند است .شهرســتان گنبد کاووس با داشتن 30
درصد از ســهم توليد دستبافتههاي اســتان گلستان
بيشترين ســهم را در بين شهرستانهاي این استان به
خود اختصاص داده است .روستاهاي مورد مطالعه در
پژوهش حاضر از توابع دهستانهاي سلطانعلي ،فجر،
آقآباد و باغلي ماراما واقع در بخش مرکزي شهرستان
گنبد کاووس هستند (نقشۀ شــمارۀ  .)1همچنين در
جدول  1ويژگيهاي جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه
آورده شده است.
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مصاحبۀ نيمهساختاريافته ،سؤاالت اصلي مصاحبه از
پيش طرح ميشوند ،اما ،در مقايسه با روش مصاحبۀ
ســاختاريافته« ،انعطافپذيــري» دارد ،به طوري كه
پژوهشگر برای رســيدن به پاسخ پرسشهاي اصلي
از پيش طرح شــده ميتواند پرسشهاي ديگري نيز
بسته به شــرايط مصاحبه مطرح كند)Cousin 2009,
 .(71-72بنابرايــن ،در مرحلــۀ نخســت پژوهش ،از
مصاحبهشــوندگاندر مــورد مهمتريــن داليل ركود
صنعت قاليبافي در روســتاهاي مورد مطالعه پرسش
شد.
بر اين اســاس پس از پااليــش و تحليل محتواي
متن مصاحبهها  16عامــل تأثيرگذار بر ركود فعاليت
قاليبافــي ،ب ه عنوان وجه اشــتراك ديــدگاه اكثريت
مصاحبهشوندگان ،شناســايي شد .در ادامه بر پايۀ 16
علت شناساييشده پرسشنامۀ پژوهش طراحي شد تا
ديدگاه فرشبافان روســتايي در مورد ميزان اثرگذاري
علل ذكرشده شناسایی و تجزيه و تحليل شود؛ پاسخها
با اســتفاده از طیف ليكرت شــامل  5گزينه بود که به
ترتيب اهميت از شــمارۀ  1تا  5در نظر گرفته شــد.
جامعــۀ آماري پژوهــش در اين مرحله شــامل همۀ
خانوارهاي روستايي بود كه در زمان انجام پژوهش يا
پيشتر از آن به قاليبافي اشتغال داشتهاند.
بــا توجه به اينكه به طور ســنتي در منطقۀ مورد
مطالعــه قاليبافي بخشــي از فعاليت اقتصــادي زنان
روســتايي به شمار مي-آيد ،پاســخگويان پرسشنامۀ
پژوهش نيز از جمعيت زنان انتخاب شدند و بهمنظور
تسهيل ارتباط با پاســخگويان از دو نفر پرسشگر زن
ترکمن آشنا به زبان و فرهنگ ترکمني استفاده شد.
ســرانجام از  10روســتاي واقع در چهار دهستان

بخش مرکزي شهرســتان گنبــد کاووس 270 ،عدد
پرسشنامه به دست آمد .سپس از آزمون تی تكنمونه
بــراي تجزيــه و تحليل دادههاي پرسشــنامه و درك
اهميت و رتبه هر يك از علل شانزدهگانه -در مقايسه
با يكديگر -ب ر اساس ديدگاه جامعه محلي استفاده شد.
در پايان نيز روش خوشــهبندي سلســله مراتبي براي
طبقهبندي علل ركود صنعت قاليبافي در روســتاهاي
مورد مطالعه بــه كار رفت .بنابرايــن ،مجموعه علل
شناختهشــده بر پايۀ ميزان تأثير-گذاري خوشهبندي
شدند.

جدول  .1جمعيت و نمونۀ منتخب روستاهاي مورد مطالعه واقع در بخش مرکزي شهرستان گنبد کاووس (مرکز آمار ایران )1390
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شکل  .1موقعيت منطقۀ مورد مطالعه در کشور و استان گلستان و شهرستان گنبد کاووس (منبع :استانداری گلستان)1394 ،
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بحث اصلي
بــه منظور تحليــل عوامل اثرگذار بــر ركود صنعت
قاليبافي در منطقۀ مورد مطالعه و بررســي ميزان تأثير
آنهــا از ديدگاه مردم محلي پرسشــنامۀ پژوهش بر
مبناي يافتههاي مرحلۀ نخست پژوهش طراحي و اجرا
شــد .نتيجۀ نهايي  270عدد پرسشنامه گردآوريشده
از  10روســتاي مورد مطالعه ،بر اســاس نمونهگيري
كلي به تصادفي-سيستماتيک ،به شرح جدول شمارۀ
 1اســت .تنها  11درصد از پاسخگويان مدرک ديپلم
و باالتر داشــتند که اين امر بيانگر پايين بودن ســطح
سواد جامعۀ پاسخگو است .همچنين بر پايۀ يافتههاي
 270پرسشنامه مشخص شد كه تنها  84خانوار ،برابر
با  31/1درصد پاسخگويان ،در زمان تحقیق در زمینۀ
پژوهش به قاليبافي اشتغال دارند و ساير پاسخگويان
صرف ًا از ســابقۀ فعاليت در اين زمينــه برخوردارند.
بنابراين ،صنعت قاليبافي از چرخۀ درآمد خانوار آنها
حذف شده است .اين وضعيت بهروشني بيانگر ركود
صنعت قاليبافي در روستاهاي مورد مطالعه است.
از آزمــون تــی تکنمونه براي تجزيــه و تحليل
دادههاي پرسشــنامه و شــناخت اهميت هر يك علل
شــانزدهگانه در ركود صنعت فرشــبافي استفاده شد
(جدول شمارۀ  .)2ارزش تی بهطور مستقل براي همۀ
پرســشها در طيف ليكرت پنجگزينهاي برابر با عدد
 3ب ه عنوان ميانۀ مطلوب محاســبه شد .ب ه طور كلي،
بر پايۀ يافتههاي مندرج در جدول شــمارۀ  2خالصۀ
يافتههــاي اين بخش از پژوهش را ميتوان به شــرح
زير بيان كرد:
 ســطح معناداري محاسبهشــده در ناحيۀ آلفاي 0/05براي  9مقول ه برابر با  0/000است كه نشاندهندۀ

توافق معنــادار نگرش همــۀ پاســخگويان درمورد
وضعيت علل نُهگانــه در زمینۀ ركود صنعت قاليبافي
در روســتاهاي مورد مطالعه است .در  4مورد از علل
رکود صنعت فرشــبافي شامل «رکود درآمدي بهدليل
رشد نامناســب قيمت فرش دســتباف در مقايسه با
ديگر کاالها»« ،بهرهوري کمتر فرشــبافي در مقايســه
با ديگر فعاليتهــاي اقتصادي»« ،گرايش خانوادههاي
روستايي به سبک ،شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني»
و «مشــکالت بازاريابي فرش دستباف در مقياس خرد
و کالن» در منطقــۀ مــورد مطالعه تفــاوت معناداري
ميان ادراکات پاسخگويان مشــاهده نميشود .اما در
خصوص  3مقولــۀ «عقبماندگي فني و تکنولوژيکي
در توليد فرش دستباف»« ،مهاجرت روستا -شهري و
کاهش تعداد جمعيت فرشباف روستايي» و «مشکالت
بازاريابي فرش دســتباف در مقياس خــرد و کالن»،
ميانگين پاســخها از ارزش تی يا ميانۀ مطلوب کمتر
بــوده که اين امــر بيانگر عدم توافــق و تأیید ديدگاه
کارشناسان از سوی پاسخگويان است .پاسخگويان اين
عوامل را داليل رکود فرش دستباف ترکمن نميدانند.
 نتايج رتبهبندي علل شــانزدهگانه نشان ميدهدكه مقولههاي «ضعف سياســتهاي حمايتي دولت از
فرشبافان» و «ضعف جنبههاي اقتصادي در برنامهريزي
توسعۀ روســتايي» به ترتيب بيشترين تأثير را بر ركود
صنعت فرشــبافي ،و مقولههــاي «ضعف خالقيت و
نــوآوري در زمينۀ طرح ،رنگ ،نقشــه و کيفيت مواد
اوليه» و «عقبماندگي فنــي و تکنولوژيکي در توليد
فرش دســتباف» به ترتيب كمتريــن تأثير را بر ركود
صنعت فرشبافي در روستاهاي مورد مطالعه دارد.

جدول  .2نتايج آزمون تي براي هر يک از علل شانزدهگانه و ترتيب رتبه (منبع :يافتههاي تحقيق )1394
ارزش تي

ميانگين

انحراف معيار

1/58

1/282

0/000 0/078

3

3/11

3

3/12

1/939

0/118

*

0/331

1/923

0/117

*0/297

10

0/103

*

3

4/13

1/431

0/087

0/000

4

3

3/41

1/400

0/085

0/000

8

3
3

2/92

1/699

4/14

1/694
1/36

3

1/34

3

4/09

1/56

ضعف سياستهاي حمايتي دولت از فرشبافان

3

4/33

1/473

مشکالت بازاريابي فرش دستباف در مقياس خرد و کالن

براي اجراي تحليل عاملي اکتشافي در گام نخست
براي اطمينان از کفايت نمونهگيري و تشخيص مناسب
بــودن دادهها ،آزمون کايزر ماير ( )KMOو بارتلت به
کار رفت؛ با توجه به اينکه شــاخص کايزر ماير برابر
با  0/704با سطح معناداري  0/000به دست آمد ،نتايج
آزمون کفايت حجم نمونه و مناسب بودن دادهها براي
انجام تحليل عاملي را نشان داد.
از تحليــل عاملي اکتشــافي بــه روش تجزيه به
مؤلفههــاي اصلي () 1PCAبراي تجزيــه و تحليل و
دستهبندي علل رکود صنعت فرشبافي در منطقۀ مورد
مطالعۀ ذيل عوامل کلي به کار رفت .در اجراي تحليل

0/103

0/000

9

11

مشکالت بهداشتي فرشبافي به سبک سنتي در خانه
مهاجرت روستا -شهري و کاهش تعداد جمعيت فرشباف
روستايي
سختي کار قاليبافي و آسيبهاي جسمي ناشي از آن
ضعف خالقيت و نوآوري در زمينۀ طرح ،رنگ ،نقشه و کيفيت
مواد اوليه
افزايش قيمت و گراني مواد اوليۀ توليد فرش دستباف
ضعف جنبههاي اقتصادي در برنامهريزي توسعۀ روستايي

خطاي استاندارد

زوال فرايند آموزش نسل به نسل مهارتهاي فرشبافي

سطح معناداري

کمرنگ شدن سهم زنان در تأمين درآمد خانوار
رکود درآمدي به دليل رشد نامناسب قيمت فرش دستباف در
مقايسه با ديگر کاالها
بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي
گرايش خانوادههاي روستايي به سبک ،شيوه و فرهنگ زندگي
شهرنشيني
تمايل نداشتن دختران جوان روستايي به فرشبافي

3

3/40

3

0/000 0/106

6

15

3

2/31

3

3/85

3
3

4/27
2/93

1/707
1/381
0/953

0/083

0/430

0/000

0/104

0/000

0/084

0/000

13
3
14

7

0/058

0/000

0/095

0/000

5

0/090

0/000

1

1/529

0/093

1/792

0/109

0/000
*

0/455

16

2
12

عاملي مقدار ويژه بيشــتر از عــدد  ،1و همچنين بار
عاملي بيشــتر از عدد  0/4مبناي استخراج عوامل قرار
گرفت .از شيوۀ چرخش واريماكس ، 2بهعنوان روش
اصلي در تحليل عاملي اکتشافي براي چرخش عوامل
استفاده و در نهايت  5عامل استخراج شد.
چرخش واریماکس برای نیل به ســاختار سادهتر
(تفکیک گویههای با بار عاملی باال از گویههای با بار
عاملی صفر و منفی) بر اســاس بیشینهسازی مجموع
واریانسهای بارهای مجذورشــده بر روی ستونهای
ماتریس عاملی است .در واقع چرخش واریماکس از
نوع متعامد اســت و در مواقعی به کار میرود که در
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دستيابي روستاييان به منابع معيشتي جديد

عقبماندگي فني و تکنولوژيکي در توليد فرش دستباف

3

3/67

1/74

رتبه

علل رکود صنعت قاليبافي
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نظر اســت تأثیر چند عامل مستقل بر روی یک عامل
وابسته مطالعه شود.
ميانگيــن ،انحراف معيار ،بارعاملــي ،مقدار ويژه،
درصد واريانس تبيينشــده بــراي هر يک از  16علل
رکود صنعت فرشبافي استخراج شد (جدول  .)3پس
از استخراج عاملها ،براي سنجش اعتبار و همبستگي
دروني عاملهاي استخرجشده ضريب آلفاي کرونباخ
براي هر يک از آنها به طور جداگانه محاسبه شد.
عامل نخست بيشــترين مقدار ويژه برابر با ،3/9
بيشترين درصد واريانس تبیينشده برابر  14/97درصد
و ضريب پايايــي برابر  0/80را دارد و ســه مورد از
علــل رکود فرش ترکمن را در بــر ميگيرد که اغلب
با ضعف سياســتهاي حمايتي و برنامهريزي دولت
ارتبــاط دارند .ايــن عوامل ب ه ترتيب شــامل ضعف
سياستهاي حمايتي دولت از فرشــبافان (بيمه و)...
و ناکارآمدي نهادهاي مســئول در اين زمينه ،ضعف
نظام برنامهريزي توســعۀ روستايي در رونقبخشي به
توليد صنعت فرش دستباف و افزايش قيمت و گراني
مواد اوليۀ توليد فرش دســتباف هستند .مطابق ترکيب
و تنوع علل رکود صنعت فرش دســتباف موجود در
عامل نخست ،ترکيب واژگان «مشکالت ساختار کالن
اقتصادی و نظام برنامهریزی توســعۀ روستایی» براي
توصيف و نام-گذاري آن استفاده شد.
عامل دوم بــا مقدار ويژه برابر بــا  ،2/17درصد
واريانس تبیينشده برابر  13/41درصد و ضريب پايايي
برابر  0/77را دارد و ســه مــورد از علل رکود فرش
ترکمن را در بر ميگيــرد که اغلب با بهرهوري پايين
فرش دستباف ارتباط دارند .اين عوامل به ترتيب شامل
بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي
اقتصادي ،رکود درآمدي به دليل رشد نامناسب قيمت
فرش دســتباف در مقايسه با ديگر کاالهاي توليدي و
مشــکالت بازاريابي فرش دستباف در مقياس خرد و
کالن هستند .مطابق ترکيب و تنوع علل رکود صنعت

فرش دســتباف موجود در عامل دوم ،ترکيب واژگان
«مشکالت بازاریابی و بهرهوری اقتصادی فرش» براي
توصيف و نامگذاري آن استفاده شد.
عامل ســوم با مقــدار ويژه برابر بــا  ،1/8درصد
واريانس تبیينشــده برابــر  12/42درصد و ضريب
پايايي برابــر  0/74را دارد و چهار مورد از علل رکود
فرش ترکمن را در بر ميگيرد که اغلب با تغيير سبک
و شــيوۀ زندگي روســتاييان ارتباط دارند .اين عوامل
به ترتيب شــامل کمرنگ شدن ســهم زنان در تأمين
درآمد خانوار به دليل دسترســي بيشتر مردان به منابع
معيشــتي خارج از روستا ،دستيابي روستاييان به منابع
معيشتي جديد در ديگر بخشهاي اقتصادي ،گرايش
خانوادههاي روستايي به سبک ،شيوه و فرهنگ زندگي
شهرنشــيني ،و مهاجرتهاي روستا -شهري و کاهش
تعداد جمعيت فرشباف روستايي هستند .مطابق ترکيب
و تنوع علل رکود صنعت فرش دســتباف موجود در
عامل ســوم ،ترکيب واژگان «مشــکالت تغییر سبک
زندگی و ساختار معیشت روستایی» براي توصيف و
نامگذاري آن استفاده شد.
عامــل چهارم با مقدار ويژه برابــر با  ،1/6درصد
واريانس تبیينشــده برابــر  12/41درصد و ضريب
پايايــي برابر  0/97را دارد و دو مــورد از علل رکود
فرش ترکمن را در بر ميگيرد که اغلب با زوال فرآيند
آموزش فرش دســتباف ارتباط دارنــد .اين عوامل به
ترتيب شــامل تمايل نداشتن جوانان و بهويژه دختران
جوان روستايي به فرشبافي و يادگيري مهارتهاي آن و
زوال فرايند آموزش نسل به نسل مهارتهاي فرشبافي
در خانه و جايگزين نشدن نظام جديد آموزش فرش
دســتباف هســتند .مطابق ترکيب و تنوع علل رکود
صنعت فرش دستباف موجود در عامل چهارم ،ترکيب
واژگان «مشکالت آموزش و نوآوری در تولید فرش»
براي توصيف و نامگذاري آن استفاده شد.
عامل پنجم بــا مقدار ويژه برابر بــا  ،1/4درصد

جدول  .3تحليل عاملي علل رکود صنعت فرشبافي (منبع :يافتههاي پژوهش)
ميانگين

عامل
ضعف سياستهاي حمايتي دولت از فرشبافان (بيمه و )...و ناکارآمدي
نهادهاي مسئول در اين زمينه

ضعف نظام برنامهريزي توسعۀ روستايي در رونقبخشي به توليد صنعت
فرش دستباف
افزايش قيمت و گراني مواد اوليۀ توليد فرش دستباف

بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي

رکود درآمدي به دليل رشد نامناسب قيمت فرش دستباف در مقايسه با
ديگر کاالهاي توليدي
مشکالت بازاريابي فرش دستباف در مقياس خرد و کالن

انحراف
معيار

بار
عاملي

4/33

1/47

0/87

4/27

1/52

0/86

4/09

1/56

0/74

3/12

1.69

0/96

3/11

1/93

0/96

2/92

1/78

0/43

کمرنگ شدن سهم زنان در تأمين درآمد خانوار به دليل دسترسي بيشتر
مردان به منابع معيشتي خارج از روستا

3/40

0/69

0/76

دستيابي روستاييان به منابع معيشتي جديد در ديگر بخشهاي اقتصادي

3/67

1/74

0/73

گرايش خانوادههاي روستايي به سبک ،شيوه و فرهنگ زندگي
شهرنشيني

2/92

1/92

0/60

مهاجرت روستا -شهري و کاهش تعداد جمعيت فرشباف روستايي

2/31

1/70

0/56

تمايل نداشتن جوانان و بهويژه دختران جوان روستايي به فرشبافي و
يادگيري مهارتهاي آن

4/13

1/43

0/97

4/14

1/36

0/96

3/41

1/40

0/70

زوال فرايند آموزش نسل به نسل مهارتهاي فرشبافي در خانه و
جايگزين نشدن نظام جديد آموزش فرش دستباف
مشکالت بهداشتي فرشبافي به سبک سنتي در خانه

سختي کار قاليبافي و آسيبهاي جسمي ناشي از آن

3/85

ضعف خالقيت و نوآوري در زمينۀ طرح ،رنگ ،نقشه و کيفيت مواد اوليه

عقبماندگي فني و تکنولوژيکي در توليد فرش دستباف

آلفاي کرونباخ کل= 0/70

1/34
1/58

1/38
0/95
1/28

مجموع واريانس تبيينشده= 63/00
حجم نمونه= 270

0/67

0/47
0/46

مقدار
ويژه

3/9

2/17

درصد
واريانس
تبيين
شده

14/97
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کرونباخ

0/80

0/77
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واريانس تبیينشده برابر  9/79درصد و ضريب پايايي
برابــر  0/62را دارد و چهار مورد از علل رکود فرش
ترکمن را در بر ميگيرد که اغلب با ضعف شيوههاي
توليد ارتبــاط دارند .ايــن عوامل به ترتيب شــامل
مشــکالت بهداشتي فرشبافي به سبک سنتي در خانه،
سختي کار قاليبافي و آسيبهاي جسمي ناشي از آن،
ضعف خالقيت و نوآوري در زمينۀ طرح ،رنگ ،نقشه

و کيفيت مواد اوليه و عقبماندگي فني و تکنولوژيکي
در توليد فرش دستباف هستند .مطابق ترکيب و تنوع
علل رکــود صنعت فرش دســتباف موجود در عامل
پنجم ،ترکيب واژگان «مشــکالت کیفیت محیط کار
و کیفیت محصوالت تولیدشــده» بــراي توصيف و
نامگذاري آن استفاده شد.
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نتيجهگيري
با توجه به تزلــزل و پايانپذيــري درآمدهاي ارزي
حاصــل از صادرات نفتي و نبودن برنامهريزي كارا بر
روي اين درآمدها ،اهميت تشويق صادرات غيرنفتي
و از آن جملــه فرش دســتباف ،به عنــوان مهمترين
كاالي صادراتــي غيرنفتــي در ايــران ،روز به روز
قوت مييابد (احمــدی  .)1 ،1378قاليبافي در ايران
بــا حمل عناويني چون بــردار فرهنگ ملي با قدمتي
زياد آميزهاي از هنر و صنعت ،آميختگي با بخشهاي
متنوع توليــدي و خدماتي به عنــوان فعالیتی كاربر،
كارآفرين ،حرفۀ عمدت ًا خانگي (خانگي-روســتایي)
ارزآور و از ارزش افزودۀ هنگفتی برخوردار اســت.
همچنين از مزيت نسبي در سطح جهاني ،حرفۀ بومي
و محلي با راه و رســم بافندگي هــر ناحيه (بافتگاه)،
دستخوش تغييرات ،تحوالت و نهايت ًا در معرض افت
و خيزهايــي بهويژه در ســالهاي اخير در جنبههاي
توليــد و تجارت قرار گرفته اســت (طالقانی ،1380
 .)1صنعــت فرش دســتباف از ديربــاز نقش مهمي
در حيــات اقتصادي جامعه ايــران ،بهويژه در نواحي
روســتايي ،داشته اســت ،بهطوري كه ايران همواره
سرآمد كشــورهاي جهان در زمينۀ توليد انواع قالي و
قاليچههاي دستباف بوده و در دهههاي تاريخ معاصر
فرش دستباف از مهمترين كاالهاي صادراتي غيرنفتي
ايران بهشــمار ميآمده است .طي دهههاي گذشته به
دليل تغيير و تحوالت گســتردۀ اجتماعي و اقتصادي
در مقياس كالن ،از جمله ورود نفت به چرخۀ اقتصاد
ملي و رشد شهرنشيني ،دگرگونيهاي عميقي نيز در
ســاختار سنتي اقتصاد و معيشت مردم روستايي پديد
آمده است .اين شرايط در بسياري از نواحي روستايي
با پيامدهاي منفي همراه بوده و بســتر مناســب براي
بازساخت مطلوب جوامع روســتايي بهويژه در ابعاد
اقتصادي ميسر نشده است .
يافتههاي پژوهش حاضر نشــان ميدهد كه عمده

علل ركود و زوال صنعت قاليبافي در روستاهاي مورد
مطالعه ريشه در مسائل اقتصادي و ضعف سياستهاي
حمايتي دولت دارد .ب ه طوري كه ،براســاس ديدگاه
جامعه محلي« ،مشکالت ساختار کالن اقتصادی و نظام
برنامهریزی توســعۀ روستایی» در باالترين مرتبۀ علل
ركود صنعت قاليبافي در روستاهاي مورد مطالعه قرار
ميگيرد .فقدان اولویتبندی مناسب برای راهبردهای
توسعۀ روستایی به دلیل نگاه باال به پایین و بیتوجهی
و امعان نظر کافی به تشــخیص اولویتها و نیازهای
محلی با توجه به مشکالت و قابلیتهای ادراکی مردم
و نخبگان محلی باعث میشــود تا فرشبافی به عنوان
میراث فرهنگی و راهبرد معیشــتی همواره موفق این
ناحیه در محاق فراموشــی و عدم اولویت قرار گیرد.
مرتفع نمودن چنین آسیبهایی نیازمند نگاه منطقهای
و حرکت از برنامهریزی بخشــی به طرف برنامهریزی
منطقــهای و فضایی با رویکرد تأکیــد بر مزیتهای
منطقهای و رقابتی است.
«مشــکالت بازاریابــی و بهــرهوری اقتصــادی
فرش» دومين علت زوال قال بافي ،همســو با ضعف
سياســتهاي حمايتي ،شناسايي شده است .نتایج این
بخش از تحقیق با نتایج رضوانی و همکاران ()1392
همســو نیست .متأســفانه یکی از معضالت و مسائل
مبتالبه همۀ بخشهای اقتصادی در روستاهای کشور
به طور عام و روستاهای نواحی کمتر برخوردار مانند
گنبد ،به طور خاص ،بازاریابی تولیدات و محصوالت
اســت .تدوین راهبردهای بلندمدت مانند حمایت از
تعاونیهای بازاریابی و نیــز در نظر گرفتن دورههای
حرفهای آموزش بازاریابی برای تولیدکنندگان در کوتاه
و میانمدت به محو تدریجــی این معضل از نواحی
روستایی کمک مهمی میکند.
بهرهگيري از شركتهاي تعاوني همچون سازمان
توليدي نقش مؤثــري در آموزش بهبود كيفيت بافت
فرش ،طراحي و نوع مواد اوليه دارد .همچنين به توليد
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فرش دســتبافت جهتگيري مناســب میدهد ،يعني
اگر به منظور عرضه بازارهاي صادراتي بافته ميشود،
مشــخصات مناســب اين بازارها را در بافت فرش از
لحاظ طرح ،رنگ ،نوع مواد اوليه و قيمت تمامشــده
را داشته باشد .ايجاد شبكههاي زنجيرهایي تعاونيهاي
توليد فرش دستبافت و سازماندهي توليد ،ايجاد روابط
مناسبكاري و توزيع عادالنۀ درآمد ،ضمن شكوفایي
اين صنعت ،زمینههاي رشد و توسعۀ سالم اين صنعت
را فراهم میکند (بتولی .)90 ،1371
«مشکالت تغییر سبک زندگی و ساختار معیشت
روستایی» سومین دلیل رکود فرشبافی در منطقۀ مورد
مطالعه است .این تغییر ،همانطور که موجد تحوالت
مثبت و سازنده در نواحی روستایی و خصوص ًا ایجاد
چشماندازهای توســعهای جدید و کیفی شدن نیروی
انسانی در روستاها میشود ،در صورتی که از اندازهای
عبور کند و به شــکل بحــران مهاجــرت جوانان و
تحصیلکردگان و همچنین رویگردانی ایشان از مشاغل
سنتی مانند نواحی روستایی مانند کشاورزی و صنایع
روستایی رخ بنماید ،معضالتی مانند عوامل ذکرشده را
که موجب تغییرات ســبک زندگی و ساختار معیشتی
میشوند به دنبال خواهد داشت و کمکم باعث زوال و
نابودی این فعالیتها میشود.
«مشــکالت آموزش و نــوآوری در تولید فرش»
چهارمین دليل رکود صنعت فرشبافي در منطقۀ مورد
مطالعه اســت .با توجه به نتایج میرکتولی و همکاران
( ،)1388آموزش سنتي و انتقال مهارت به شکل سينه
به ســينه و از طريق مادران و خويشاوندان ،مهمترين
روش شکلگيري مهارت و توان فني قاليبافان ترکمن
اســت ،ایجاد نشدن این روند آموزشــی رکود بیشتر
این صنعت در منطقۀ مورد مطالعه را بهدنبال داشــته
است .اين شــرايط با ديدگاه مدرنيزاسيون همخواني
دارد ،به طوري كه گفته ميشــود« ،تحوالت مدرن به
دگرگوني فعاليتهاي معيشــتي سنتي و شيوۀ زندگي

در نواحي روســتايي ميانجامد و بر اين اســاس الزم
است برنامهريزان حساسيتهاي نظام معيشت سنتي را
در برابر ابعاد گستردۀ مدرنيزاسيون (اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي ،تكنولوژيكي) دريابند تا بتوانند با
ارائۀ برنامههاي مناسب و راهگشا به پايداري نظامهاي
معيشتي و اقتصادي جامعه از جمله در جوامع روستايي
كمك كنند (.)Mbaiwa 2011, 1050
«مشکالت کیفیت محیط کار و کیفیت محصوالت
تولیدشــده» آخرین و پنجمین عامــل مؤثر بر رکود
فرشبافی است .امروزه ،کیفیت زندگی کاری 3یکی از
مهمترین عوامل مؤثر بــر کارآیی نیروی کار در همۀ
سازمانها با مأموریتها و ماهیتهای مختلف است.
نامطلــوب بودن محیط کار در کارگاههای فرشــبافی
به دلیل ســنتی بودن فضای حاکم بــر تولید و معاش
در این بخش ،موجب شــده است تا بهمرور عالوه بر
اینکه گرایش به سرمایهگذاری و فعالیت در این بخش
کاهش یابد ،کیفیت محصوالت هم دستخوش نوسان
و نزول شــود و بهتدریج این فعالیت را در تلۀ رکود
گرفتار کند.
بنابراين ،مجموعه عللي همچون،ضعف جنبههاي
اقتصادي در برنامهريزي توســعۀ روســتايي ،ضعف
سياســتهاي حمايتي دولت از فرشــبافان و صنعت
فرش دســتباف روستايي ،مشــكالت مربوط به بازار
و بازاريابــي فرش دســتباف در مقياس خرد و كالن،
سختي كار قال بافي ،مشــكالت خالقيت و نوآوري
در صنعت فرش دســتباف ،بهــرهوري كمتر قال بافي
در مقايســه با ديگر فعاليتهــاي اقتصادي بهويژه در
بخش مدرن و نواحي شــهري ،رشد نامتناسب قيمت
فرش دســتباف و بنابراين ركود كســب درآمد از قال
بافي ،كاهش مشــاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي
خانوارهاي روستايي ،عقبماندگي فني و تكنولوژيكي
در صنعت فرش دستباف ،خروج مداوم نيروي كار از
روســتاها ب ه دليل مهاجرت از روســتا به شهر و زوال
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2. Varimax
3. Wok Quality of Life
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فرايند نســل به نســل آموزش مهارتهاي قاليبافي،
همگي بــه ركود قاليبافي و توليد فرش دســتباف در
روستاهاي مورد مطالعه انجاميدهاند.
سرانجام آنچه از يافتههاي پژوهش برميآيد بيانگر
اين است كه،چيرگي بر مشــكالت گريبانگير توليد
فرش دســتباف در ناحيۀ مورد مطالعه در گام نخست
نيازمند نگرش سيســتمي به مقولۀ توســعۀ روستايي
بهويژه در ابعاد اقتصادي آن است .در زمينۀ توليد فرش
دستباف نگرش سيســتمي به برنامهريزان و مسئوالن
كمك ميكند تا صنعت توليد فرش دستباف را در بستر
تحوالت مدرن و شرايط كنوني حاكم بر نظام توليد و
نظام عرضه و تقاضا در سطوح ناحيهاي ،ملي و جهاني
از زواياي مختلف بنگرند و با شناخت درست شرايط
موجود دســت به اقدامات الزم و اساســي برای حل
مشكالت بزنند و وضعيت آينده را بهبود بخشند.
شایسته و بایسته است که مدیران محترم دستگاههای
اجرایی استان (متولیان امر توسعۀ صادرات غیرنفتی) به
شاخصهای بررسیشده کام ً
ال جدی بپردازند و توجه
کنند .همچنین بافندگان ،مدیران شرکتهای تولیدی،
صادرکنندگان ،تهیهکنندگان مواد اولیه و ،خالصه کالم،
کلیة عوامل اجرایی تولید و صادرات فرش دستباف با
تجهیز خویش به ســاح علم و دانش و با بهرهگیری
از تجربیات موفق رقبــا در بازارهای جهانی ،مبادرت
به تولید فرش دســتباف نمایند و از تولید به شیوههای

ســنتی و بر اساس الگوهای ســنتی خودداری ورزند
و این امر محقق نخواهد شــد مگر در سایۀ حمایت،
آمــوزش و همت کلیــۀ عوامل دســتاندرکار فرش
دستباف ترکمن (اسفندیاری و همکاران .)83 ،1389
ارائۀ تســهیالت مناسب به فرشــبافان ترکمن به
منظور تجهیز کردن و تقویت کارگاههای خانگی تولید
فرش؛ تدوین ساز و کارهای قانونی ،اجرایی و نظارتی
مناســب برای رفع مشــکالت بیمهای قالیبافان؛ احیاء
طرحها و نقوش اصیل فرش دســتباف ترکمن؛ کمک
کردن به فرشــبافان برای تأمین مــواد اولیۀ مرغوب با
قیمت مناسب؛ فرهنگسازی در زمینۀ ارزشهای مادی
و هنری فرش دستباف به منظور ایجاد انگیزه ،تحریک
خالقیت و روحیۀ کارآفرینی با تأکید ویژه بر جمعیت
جوان روســتایی؛ ایجاد تعاونیهــای تخصصی تولید
فرش دســتباف به منظور فراهم آوردن زمینۀ همکاری
در ارائۀ خدمات آموزشــی و مشــاورهای ،اعتباری و
مالــی ،تولیدی و بازاریابی از جمله راهکارهای عملی
در زمینۀ دســتیابی به رونق و خروج از رکود در فرش
دستباف ترکمن است.
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