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This study tries to analyze the reasons for the downturn of the carpet weaving industry in the Golestan
Province and also takes advantage of experts’ opinions and viewpoints. The Q methodology was used
to achieve a comprehensive understanding of the causes of the downturn. A total of 26 experts of the
Turkmen hand-woven carpet were selected for conducting "Q-sort" data collection procedure. The factor analysis was conducted through a heuristic method using correlation matrix in order to identify the
participant’s mental paradigms (viewpoints). Finally, six factors or viewpoints, with the total variance of
86.7, were identified. A total of 16 statements were offered in this regard including the following statements: 1) Lack of innovation and creativity and marketing problems; 2) Technical and technological backwardness and low economic proficiency; 3) Expensive cost of raw materials, lack of innovation; 4) The
changed lifestyle and understanding carpet weaving as a hard work; 5) The weak planning system and
institutional inefficiency; and 6) Lack of motivation, changed livelihood, and low economic proficiency.
The results indicate that the statement 3 has the highest score (with the factor score of 2.05) among the
various statements. This statement is followed by youth, especially young rural girls, unwillingness to
work in carpet weaving field and learning its skills (score: 1.93) and lack of innovation and creativity in
designs, colors, motifs and quality of the raw materials to improve the quality of carpets (score: 1.93).

Extended Abstract

H

1. Introduction
and-woven carpets are one of the most
important and original handicrafts of
Iran. The industry plays a key role in
terms of job generation, especially in
the rural areas, and non-petroleum exports; it also constitutes a considerable

part of the Iran’s GDP. However, the industry has faced
considerable challenges during the recent years. The
Turkmen hand-woven carpet, despite its ancient background and effective role in both economy and livelihood of the region’s people, has shown a decreasing
trend in terms of production and supply. Using an etiological approach, this study tries to analyze the reasons
of downturn of the carpet weaving industry in the Golestan Province and also takes the advantage of experts’
opinions and viewpoints. Accordingly, the main ques-
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tion of the study is: what are the most important causes
of the downturn of Turkmen carpet weaving industry in
the Golestan Province?

2. Methodology
Traditionally, producing hand-woven carpets has
been popular among residents of this region, especially among Turkmen people. There are many women in
this area who are active, either part-time or full-time, in
this industry. According to the latest administrative divisions, Gobnbad-e Kavous County, with a population
more than 325,789, has 2 districts, 6 rural districts and
167 residential villages and 10 empty villages (Statistical
Center of Iran, 2011). According to the Industry, Mine and
Trade Organization of Golestan Province, about 70,000
people in this province are known as traditional carpet
weavers who have learned this craft from their precedent generations; of them, 31000 people have special
ID card for carpet weaving. Most carpet weaving units
of the province are concentrated in Gonbad, Bandar-e
Turkmen, Aq-Qala and Kalaleh counties; Gonbad accounts for 30 percent, the highest percent, of the handwoven products of the province.

sive cost of raw materials and lack of innovation; 4) The
changed lifestyle and understanding carpet weaving as
a hard work; 5) Weak planning system and institutional
inefficiency; and 6) Lack of motivation, changed livelihood, and low economic proficiency.

4. Discussion
With regard to the results of this study and as the number and form of groupings shown, the range of ideas and
viewpoints of the participants on causes of the downturn
in the hand-woven carpet industry in the rural areas of
the Golestan Province have both similarities and differences. The results indicate that the statement (3), expensive cost of raw materials, with the factor score of 2.05
has the highest score among the various statements.

5. Conclusion
This statement is followed by youth, especially young
rural girls, unwillingness to work in carpet weaving
field and learn its skills (score: 1.93) and lack of innovation and creativity in designs, colors, motifs and quality
of the raw materials to improve the quality of carpets
(score: 1.93).

In this study, the Q methodology was used to achieve
a comprehensive understanding of the causes of the
downturn of carpet weaving industry in the mentioned
region through reviewing the results of studies on the
hand-woven carpet economy in Iran and also by analyzing the current discourse atmosphere. Then, the experts’ contributions were used to identify and classify
various viewpoints in this area that helped us to take a
step beyond offering only some analyses. In the next
stage, using the purposeful sampling method, a total of
26 experts of the Turkmen hand-woven carpet were selected for conducting "Q sort" data collection procedure.
When the sorting stage was finished, a data matrix was
formed in the SPSS software for analyzing data. As the
Q methodology’s logic specifies, the Q Factor Analysis
method, which is the main method for analyzing the Q
data matrix, was used.

3. Results
Using the rotated factor matrix and measuring factor
loadings above 0.5, a total of six factors or viewpoints,
with the total variance of 86.7, were extracted. A total
of 16 statements were offered in this regard, including
statements such as: 1) Lack of innovation and creativity
and marketing problems; 2) Technical and technological
backwardness and low economic proficiency; 3) Expen-
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شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر ركود صنعت قالیبافي در نواحي روستايي با استفاده از روش کيو
(مورد مطالعه :شهرستان گنبدکاووس)
*امین محمدی استادکالیه ،1ناصر بیات

2

 .1استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران.
 .2استادیار ،گروه جغرافیا ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 30 :بهمن 1394
تاریخ پذیرش 15 :اردیبهشت 1395

کلیدواژهها:
روش کيو ،رکود
فرشبافي ،اقتصاد
روستايي ،شهرستان
گنبدکاووس ،فرش
دستباف ترکمن

صنعت فرش دستباف یا بهعبارتی قالیبافی از کهنترین صنایع بومی نواحی روستایی ایران ازجمله استان گلستان شناخته میشود .این
صنعت در چند دهه گذشته با دالیل گوناگونی که اغلب ناشی از تحوالت پیشرفته در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است ،با در زمینه
تولید مشکل و رکود مواجه شده است .در اين پژوهش سعي بر آن شد تا با بهرهگيري از روششناسي کيو ،بر پايه نتايج پژوهشهاي مرتبط
با فرش دستباف ايران و تجزيهوتحليل فضاي گفتماني موجود ،شناخت جامعي از علل رکود صنعت فرشبافي در منطقه بررسیشده
ارائه شد .پسازآن با استفاده از مشارکت متخصصان ديدگاههاي مختلف شناسايي و دستهبندي شد .بدينصورت گامي فراتر از مجموعه
تحلیلهايی که تاکنون ارائهشده برداشته شد .در گام بعدي به روش نمونهگيري هدفمند  26نفر از خبرگان فرش دستباف ترکمن
براي انجام مرحله مرتبسازي کيو مشارکت کردند .پس از پايان مرتبسازي ،ماتريس دادهها برای تحلیل در نرمافزار  SPSSتشکيل
شد .برپای ه منطق روششناسي کيو ،از روش تحليل عاملي کيو استفاده شد که اصليترين روش براي تحليل ماتريس دادههاي کيو بود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد از دیدگاه کارشناسان از میان مجموعه عوامل تأثیرگذار بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی
روستایی شهرستان گنبدکاووس دو عامل «عقبماندگی فنی در تولید فرش دستباف» و «بهرهوری کمتر فرشبافی در مقایسه
با دیگر فعالیتهای اقتصادی» تأثیر بیشتری داشت .براساس نتایج پژوهش بهنظر میرسد چیرگی بر رکود فعالیت قالیبافی در
منطقه مطالعهشده بیش از هر چیز به عواملی از این دست نیاز دارد :نگرش سیستمی به اقتصاد روستایی و برنامهریزی راهبردی مبتنیبر
جریانهای متنوع و متناسب با شرایط متغیر آینده در بازار فرش دستباف.

 .1مقدمه
قالیبافی يكي از كهنترين فعاليتهاي اقتصادي در ايران بهشمار
ميآيد كه بهطورس ّنتی در نواحي روستايي رواج بيشتري دارد .اين
صنعت در كنار برخورداري از اهميت اقتصادي ُخرد و كالن ،از نظر
هنري و ويژگيهاي زيباييشناختي فرهنگ ايراني نيز داراي اهميت
بسياري است ) .(Heydari Shakib, 2011توليد فرش دستباف در
اقتصاد ايران بهدليل بهرهگيري از فناوری ساده و كمهزينه ،مواد اوليه
ارزان ،ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار و تحصيل درآمدهاي ارزي از
مزيت نسبي برخوردار است ) .(Saberi, 2003اين صنعت ضمن اينكه
كمترين ميزان ارزبري را دارد ،كمهزينهترين شيوه ايجاد اشتغال در
كشور را نيز بهخود اختصاص داده است .امروزه افراد بسیاری در اين
صنعت مشغول فعاليت هستند و بيشترين جمعيت شاغل در اين
صنعت را زنان تشكيل ميدهند ).(Shajari & Ghavami, 2003
براساس آمارهاي مختلف بيش از  65درصد جمعيت

فرشباف كشور در نواحي روستايي سكونت دارند (& Sham Abadi

 .)Khodadad Hossini, 2009رونق اين صنعت در نواحي روستايي
عالوهبر كمك به رشد اقتصاد ملي ،ميتواند به بهبود وضعيت
اقتصاد روستايي بيانجامد .همچنين ركود اين صنعت در بسياري
از نواحي روستايي كشور ميتواند كاهش درآمد خانوارهاي
روستايي را در پي داشته باشد ) .(Mir Kattouli, 2009متأسفانه
بهدليل معايب اساسي در ابعاد سازماني ،ساختاري ،مديريتي ،توليدي
و بهويژه تجاري و بازرگاني ،فرش ايران دوران افول و رکورد شکنندهاي
را در عرصه رقابتهاي جهاني پيموده است و اکنون در شرايط بحراني
خاصي بهسر ميبرد .ازطرفديگر ،بيتوجهي به اصول و مباني بازاريابي
و تجارت که فرایند توليد آن را نيز دربردارد ،مزيتهاي رقابتي فرش
دستباف را در داخل و بهويژه در سطح جهاني با مخاطرات جدي
مواجه کرده است .گفتنی است تجربه موفق ديگر کشورها از توجه
آنها به واقعيتهاي محيط تجارت و ديگر عوامل تأثیرگذار حکایت
دارد ). (Sham Abadi & Khodadad Hossini, 2009
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توليد فرش دستباف در استان گلستان از ديرباز ميان ساکنان
اين منطقه ،بهویژه اقوام ترکمن ،رواج داشته است .بانوان زيادي
در اين ناحيه بهصورت موقتي و دائم به اين صنعت اشتعال دارند.
براساس آمار سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان حدود
70هزار نفر در استان بهصورت س ّنتی و نسلبهنسل قالیباف هستند
که از اين تعداد حدود 31هزار نفر کارت شناسايي قالیبافي دارند.
تمرکز بيشتر واحدهاي فعال در صنعت فرش استان در شهرهاي
گنبد ،بندرترکمن ،آققال و کالله است که دراينميان گنبد با داشتن
 30درصد سهم توليد دستبافتههاي استان ،بيشترين سهم را دارد
).(Adeli, 2013
ي اخير ،بهويژه در ابعاد کيفي ،دچار
فرش ترکمن طي سالها 
رکودی محسوس شده است .متأسفانه در توليد حجم عمدهاي از فرش
دستباف ترکمن (بهجز مواردي انگشتشمار) معيارها و نگاه کالن و
فرایندي براي توليد با مزيت رقابتي مبتنيبر اصول بازاريابي و نگاه
مشتريمداري درنظرگرفته نشده است .عموماً توليدکنندگان این نوع
فرشها پس از توليد ،در گرداب مشکالت بسیاری از عوامل مختلف (از
جمله عوامل رقابتي و قيمتي و کيفيت) فرومیروند و در سطح رقابت
بينالمللي نيز رقيب صادرکنندگاني ميشوند که با تکيه بر آخرين
دستاوردهاي علمي و فناوري محصوالت خود را تولید کردهاند و ضمن
بهرهگيري از برجستگيهاي هنري فرش ،توليدات خود را با موفقيت
به فروش ميرسانند ).(Esfandiari, Tajpouri, & Pakzad, 2010
اين اتفاق نهتنها خسارتهای مادي برجاي گذاشته؛ بلکه يکي
از زمينههاي اصلي ايجاد اشتغال در اين منطقه را نيز کمرنگ کرده
است .با توجه به تحوالت اقتصادي و مشكالت چنددهه گذشته در
زمينه توليد فرش دستباف روستايي ،ازجمله در منطقه بررسیشده،
اين پژوهش با رويكرد علتشناسانه و شناخت و تحليل ،علل ركود
صنعت قالیبافی در استان گلستان را ريشهيابي ميكند و در اين
راستا از ديدگاه كارشناسان و صاحبنظران بهره ميگيرد .بر اين مبنا،
پرسش اصلي پژوهش این بوده است« :مهمترين علل مؤثر بر ركود
صنعت قالیبافی ترکمن در استان گلستان كدام است؟»

 .2مروری بر ادبیات موضوع
اهميت اقتصادي فرش دستباف و داليل رکود آن

صنعت فرش يکي از معدود صنايعي است که بهواسطه قدمت
و سابقه آن ضمن بهکارگرفتن جمعيتی فراوان ،بهویژه در روستاها،
مشاغل جانبي بسیاري را ايجاد کرده است ) .(Ziaei, 2002اشتغال به
اين حرفه برخالف بسياري از رشتههاي صنعتي به سرمايهگذاري در
مقياس وسيع نياز ندارد و ميتواند با رفع بيکاريها و کمکاريهاي
فصلي در روستاها و نيز در رشد و توسعه مناطق و تا حدي در
کاهش مهاجرت روستایيان به شهرها مؤثر واقع شود ).(Darabi, 2005
ش دستباف را ميتوان در
ي فر 
ي اقتصاد 
ن جنبهها 
ازاينرو مهمتري 
اشتغالزايي و تحصيل ارز و كمك به بهبود اقتصاد روستا دانست.
همچنین از رهگذر فرايند ارزيابي طرحها و برنامهها ميتوان به
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بهينهسازي تصميمگيريها و سرانجام امکانپذيري و واقعگرايي
طرحها کمک کرد ).(Eynali & Taher Khani, 2006
ازجمله عوامل داخلي ديگر سياستهاي تجاري و ارزي متفاوت
در مقاطع مختلف است .برخي از اين سياستها آثار مطلوبي بر رونق
و ارتقاي صادرات و برخي ديگر آثار نامطلوبي بر صادرات در اين بخش
گذاشته است .بهعنوان مثال ،ميتوان به سياست آزادسازي تجارت
خارجي و رفع موانع صادراتي در ابتداي نخستين برنامه پنجساله
توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور اشاره كرد كه به رونق
صادرات فرش كمك كرد يا معرفي نرخ ارز شناور براي كاالهاي
صادراتي و وارداتی بدونانتقال ارز بههمراه سياستهاي تكميلي که
در امر توسعه صادرات نقش مؤثر داشته است.
دراینمیان از عوامل خارجي مؤثر بر كاهش صادرات در سالهاي
اخير ميتوان به كاهش تقاضاي فرش دستباف در بازارهاي جهاني
بهداليل متعدد ازجمله ظهور كاالهاي اساسي جانشين فرش دستباف
با قيمتهاي نسبي ارزان ،ركود اقتصادي جهان و بيكاري و كاهش
درآمدهاي ناشي از آن اشاره كرد .همچنین افزايش رقابتپذيري
در بازار جهاني از ديگر عوامل خارجي است كه با آزادسازي تجارت
خارجي در سالهاي اخير بهعلت باصرفهبودن صنعت فرش براي
كشورهاي رقيب ،بهويژه هند و پاكستان ،روند روبهرشدي داشته
است .مهمترین دالیل این امر عبارت است از :ارزانبودن نيروي
كار ،استفاده از تعرفههاي ترجيحي ،مشابهسازي و تقليد ،تبليغات و
پيگيري راهبردهاي نفوذي در بازارهاي جهاني و حمايت دولت آنها
از قالیبافان ).(Shajari & Ghavami, 2003
برخي مسائل از قبيل رشد تعداد مصرفکننده در مقایسه با
تعداد فرشهاي توليدشده بهدليل بادوامبودن اين کاالي مصرفي،
گسترش مصرف فرشهاي ماشيني در کشورهاي توسعهيافته ،رقابت
در قيمت و تقليد کشورهای دیگر از طرحهاي ايراني تقاضاي جهاني
فرش ايران را بهمرور زمان تحتالشعاع قرار داده است .از سال 1379
تاکنون براساس آمارها روند نزولي بر صادرات فرش دستباف ايران
حاکم شده است؛ بهطوريکه برحسب آمار گمرک ،صادرات فرش
دستباف از 500ميليون دالر در سال  1385به 440ميليون دالر در
سال  1386کاهش یافته است که اين میزان کاهش  12درصدي را
نشان ميدهد ).(Azouji, 2013
پيشينه تحقيق

شمآبادي و خرداد حسيني ( )2009عوامل ركود در صنعت
فرش دستباف ايران را متأثر از ضعف عملكرد و ضعف كارايي
در ابعاد سازماني ،ساختاري ،مديريتي و بهويژه تجاري و بازرگاني
ميدانند؛ بدين معنا كه فرش دستباف ايران دوران افول و ركود
شكنندهاي را در عرصه رقابتهاي جهاني پيموده است و اكنون در
شرايط بحراني بهسر ميبرد .ازطرفديگر بيتوجهي به اصول و مباني
بازاريابي و تجارت كه فرایند توليد آن را نيز دربرمیگیرد ،مزيتهاي
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رقابتي فرش دستباف را در داخل و بهويژه در سطح جهاني ،با
مخاطرات جدي مواجه کرده است .تجربه موفق ديگر كشورها حاكي
از توجه آنها به واقعيتهاي محيط تجارت و ديگر عوامل تأثيرگذار
است ).(Sham Abadi & Khodadad Hossini, 2009
ميرکتولي ( )2009در بررسي داليل اجتماعي کاهش کيفيت
فرش دستباف ايران که در مرحله اول آن به فرش ترکمن اشاره
کردهاند ،علل و عوامل مؤثر در ضعف کيفيت فرش ترکمن را
ارزیابی کردهاند .نتايج اين تحقيق نشان داد بیشتر افراد در روش
«دستمزديبافي» مشغول بهكارند و اين امر محصول را از کيفيت
کميت ،نزدیک میکند .همچنين «آموزش س ّنتی» و انتقال
دور و به ّ
مهارت بهشکل سينهبهسينه و از طريق مادران و خويشاوندان،
مهمترين روش شکلگيري مهارت و توان فني قالیبافان است.
عالوهبراین نظارت ناکافي و بیتأثیر کارفرمايان در سيستم
دستمزديبافي ،سرمايهگذاري اندک تعاونيها و نهادهاي دولتي در
فرایند تهيه مواد اوليه ازيکسو و ناسالمبودن شبکه توزيع مواد اوليه
الزم برای صنعت فرش ترکمن ازسويديگر ،موجب بهکارگيري مواد
نامرغوب توسط بافندگان و افت کيفيت فرش شده است.
عليپوري ( )1999در تحقيقي درباره دار و ابزار قالیبافي،
شيوههاي بافت و تكميل برای بهبود كیفيت فرش دستباف در
استانهاي گلستان ،سمنان و قم به اين نتيجه دست يافت که در استان
گلستان  99/5درصد از بافندگان از دارهاي افقي استفاده کردهاند كه
بيشتر از جنس چوب و فاقد تکيهگاه و پدال بوده است .همچنين رواج
شيوههاي بافت ،ذهنيبافي و استفاده از گرههاي تقلبي ،ناسازگاری
بين رجشمار و مواد اوليه ،ناهماهنگی در رنگبندي ،بيتوجهي به
سلیقههای خريداران بهویژه در بازارهاي جهاني ،استفاده از طرحها
و نقشههاي تكراري ،استفاده از رنگهاي بيثبات ،بهرهبرداري از مواد
اوليه نامرغوب (بهویژه پشم دباغيشده و الياف مصنوعي) از مهمترين
داليل کاهش کيفيت فرش دستباف ترکمن است.
جعفرنژاد و همكاران ( )2009معتقدند وجود برخي مشكالت
در زمينه بازاريابي ،عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان
در بازارهاي جهاني مشكالت زيادي را براي دستاندركاران صنعت
فرش دستباف ايران ایجاد کرده است که با وجود عرضه محصولي
اصيل ،شاهد سير نزولي توليد و صادرات فرش دستباف ايران در
سالهاي اخير هستیم و بهطور كلي ،نسبت به ديگر رقباي خارجي
در جايگاه پايينتري قرار داريم (Jafar Najad, Sajjadi Panah, Saffavi
 .)Mirmahaleh, Ajali Ghashlajoghi, 2009پورصادق و همكاران
( )2010نیز مشكالت صادرات فرش دستباف و نارساييهاي متعدد
در انطباق با شرايط نوين بازارهاي بينالمللي و كسب جايگاه واقعي
را عامل ركود ميدانند ).(Poursadegh, Bohlooli, Hajikhani, 2010
رضواني و همکاران ( )2012در بررسي خود با عنوان «شناخت
و تحليل عوامل مؤثر بر ركود صنعت قالیبافی در نواحي روستايي
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شهرستان مالير» ،نتيجه گرفتند که براساس ديدگاه پاسخگويان
مهمترين علت ركود صنعت قالیبافی در روستاهاي مطالعهشده
«گرايش خانوادههاي روستايي به سبك ،شيوه و فرهنگ زندگي
شهرنشيني و ناهمخواني آن با سبك و شيوه زندگي و معيشت س ّنتی
در روستا» و كماهميتترين علت نيز «مشكالت بهداشتي قالیبافی
به سبك س ّنتی در خانه» است.
منطقه مطالعهشده

جمعيت شهرستان گنبدکاووس افزونبر  325789نفر است و
براساس آخرين تقسيمات کشوري دو بخش ،شش دهستان و 167
آبادي داراي سکنه و  10آبادي خالي از سکنه دارد (مرکز آمار ايران،
 .)1390در جدول شماره  ،4موقعيت شهرستان گنبدکاووس در
کشور و استان گلستان نشان داده شده است (تصویر شماره .)1

 .3روششناسي تحقیق
در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا با بهرهگيري از
روششناسي کيو ،نخست بر پايه نتايج پژوهشهاي مرتبط با اقتصاد
فرش دستباف در ايران و تجزي هوتحليل فضاي گفتماني موجود،
شناخت جامعي از علل رکود صنعت فرشبافي در منطقه بررسیشده
بهدست آيد .سپس با بهرهگيري از مشارکت متخصصان ،ديدگاههاي
مختلف در اين زمينه شناسايي و دستهبندي و بدينترتیب گامي فراتر
از مجموعه تحليلهاي ارائهشده برداشته شود .از اين رهگذر انتظار
ميرود شرايط الزم براي توجه به همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و
فرهنگي فرش دستباف از زاويههاي ديد گوناگون فراهم شود.
مطالعه و گردآوري فضاي گفتمان

در اين پژوهش تمام مقالههای علمي ،گزارشهای خبري ،منابع
شفاهي ،تجربههای فردي و کتابهایی بررسی شد که محتويات
يا گزارههايي را درباره رکود فرشبافي با تأکيد بر شرايط منطقه
مطالعهشده بهعنوان قلمرو فضاي گفتمان دربرداشت .برايناساس
فهرستي از گزارههاي مختلف درباره رکود صنعت قالیبافي در ناحيه
روستايي مطالعهشده استخراج شد.

تصویر  .1موقعيت شهرستان گنبدکاووس در کشور و استان گلستان.
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انتخاب يك نمونه معرف از فضاي گفتمان

1

در روش کيو ،يک نمونه کيویي مطمئن بايد همه ابعاد فضاي
گفتمان را پوشش دهد ).(Ellingsen, Størksen, & Stephens, 2010
در اين راستا از مجموع راهکارها و راهحلها و پيشنهادهاي علمي
گردآوريشده مواردي که دربردارنده مفهوم يکساني بود ،ذيل يک
مقوله کلي خالصه شد تا از اين راه با حذف موارد يکسان يا تکراري،
امکان خالصهسازي دادهها ذيل مقولههاي اصلي فراهم شود .با توجه
به اينکه در تقسيمبندي کلي ،نمونه کيو به دو دسته باساختار و
بيساختار تقسيم ميشود ) ،(Khoshgooyanfard, 2007در اينجا
براي پرهيز از سوگيري يا جهتدهي به مسير پژوهش ،نمونه کيویي
بيساختار بهکار رفت .در پايان اين مرحله ،شانزده گزاره يا عبارت
کيو 1بهعنوان نمونه کيو انتخاب شد .سپس برای بررسي روايي و
پایایی 2نمونه کيو ،از هفت نفر از کارشناسان خبره آشنا به موضوع
بررسیشده نظرخواهي شد .پس از اخذ دیدگاهها و اعمال آنها،
روايي و قابليت اطمينان ابزار سنجش بهمنظور مرتبسازي کيو
تأييد شد (جدول شماره  .)1براي آمادهسازي نمونه کيو ،هرکدام
از گزارههاي شانزدهگانه روي کارتهايي با ظاهر يکسان درج (کارت
کيو) و سرانجام براي هر کارت بهطورتصادفي يک شناسه يا کد
تعيين شد.
انتخابمشارکتکنندگان

بهطورمعمول در روش کيو ،مشارکتکنندگان به روش
نمونهگيري هدفمند از ميان اهالي فضاي گفتمان انتخاب ميشوند
و به اين صورت همه عوامل يا ديدگاههاي موجود در نمونه کيو
مدنظر قرار میگیرد ) .(Wright, 2013در اين پژوهش با درنظرگرفتن
گوناگون مطالعههای اقتصاد قالیبافي در نواحي روستايي،
ابعاد
ِ
مشارکتکنندگان از ميان افرادي براي مشارکت در مرتبسازي
کارتهاي کيو روي نمودار کيو برگزيده شدند که در اين زمينه از
سابقه پژوهشي يا اجرايي و حرفهاي مناسب برخوردار بودند .معموالً
تجربههای مختلف علمي در زمينه روششناسي کيو نشان ميدهد
که تعداد مشارکتکنندگان در روش کيو يکونيم تا دو برابر تعداد
گزارههاي کيو انتخاب ميشود .در شرايط محدوديتدار نيز بهتر
است تعداد مشارکتکنندگان کمتر از تعداد عبارت يا گزارههاي
کيو نباشد ) .(Watts & Stenner, 2012در اين پژوهش  26نفر براي
مرتبسازي کيو مشارکت کردند که اين تعداد بيش از يکونيم برابر
شانزده گزاره نمونه کيو است.
طراحي نمودار کيو ،مرتبسازي و تحليل عاملي کيو

در بيشتر پژوهشهايي که با روش کيو انجام ميشود ،نمودار
کيو بهشکل توزيع طبیعی روي صفحهاي طراحي ميشود .اين
1. Q statement
2. Reliability
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تصویر  .2نمودار کيو (منبع :نگارندگان).

شکل مانند طيف ليکرت ،چند طيف را دربرميگيرد؛ بهطوريکه
مشارکتکنندگان براساس ادراکات و ديدگاه خود ،کارتهاي کيو
را بهترتيب اهميت يا ميزان موافقت يا مخالفت ،روي نمودار مرتب
ميکنند ) .(Exel, Graaf, & Brouwer, 2007در اين پژوهش با توجه به
ماهيت و تعداد عوامل يا عبارات کيو ،يک نمودار مدرج هفتطيفي
طراحي شد (تصویر شماره  .)2براي تحليل آماري دادههاي حاصل
از مرتبسازيها ،روش تحليل عاملي کيو بهکار رفت که يک روش
چندمتغيره است .از نظر شيوه اجرا ،تحليل عاملي کيو تفاوت چنداني
با تحليل عاملي معمولي ندارد؛ اما تفاوت بنيادين در اينجاست که در
تحليل عاملي کيو ،بهجاي همبستگي ميان متغيرها ،همبستگي ميان
افراد مشارکتکننده سنجيده میشود و افراد براساس نوع نگرششان
دستهبندي ميشوند ) .(Duenckmann, 2010در اين مطالعه نيز
ديدگاههای شناساييشده براساس ماتريس عاملي چرخشيافته و
بیشترین امتيازهاي عاملي محاسبهشده ،با روش تحليل مقايسهاي
تفسير شد.

 .4يافتهها
ويژگيهايمشارکتکنندگان

در تحقيق حاضر به روش نمونهگيري هدفمند ،تعداد  26نفر
از کارشناسان و خبرگان فرش دستباف ترکمن ،براي انجام مرحله
مرتبسازي کيو مشارکت کردند .از اين تعداد پنج نفر زن (19/23
درصد) و  21نفر مرد ( 80/77درصد) بودند .از میان مشارکتکنندگان
ن ُه نفر عضو هيئت علمي دانشگاههاي استان ،هفت نفر تاجر باسابقه
در زمينه خريدوفروش و صادرات فرش ترکمن ،پنج نفر کارشناس
ادارههای دولتي و دو نفر طراح و سه نفر استاد بافت فرش بودند.
بر پايه مرحله نخست روششناسي پژوهش و يافتههاي حاصل از
مطالعه فضاي گفتمان ،علل رکود صنعت فرش دستباف روستايي
بهشرح جدول شماره  1است .در چهارچوب روش کيو ،اين بخش از
يافتهها مبناي تحليل و دستهبندي ديدگاه مشارکتکنندگان درباره
علل رکود صنعت فرش ترکمن شهرستان قرار گرفت.
تحليل دادهها

پس از پايان مرتبسازي براي تحليل دادهها ،ماتريس دادهها
در نرمافزار  SPSSتشکيل شد .براساس منطق روششناسي کيو،

تابستان  .1395دوره  .7شماره 2

شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر ركود صنعت قالیبافي در نواحي روستايي با استفاده از روش کيو (موردمطالعه :شهرستان گنبدکاووس)

از روش تحليل عاملي کيو استفاده شد که اصليترين روش براي
تحليل ماتريس دادههاي کيو است .در گام نخست ،براي تشخيص
مناسببودن دادهها براي تحليل عاملي شاخص کایزرمایر
( 3)KMOبهکاررفت .مقدار اين شاخص همواره بين صفر و يک
است و حداقل مقدار مطمئن آن براي انجام تحليل عاملي 0/5
است ) .(Zare Chahouki, 2011با توجه به اينکه اين شاخص 0/762
بهدست آمد ،دادهها مطمئن تشخيص داده شد (جدول شماره .)2
3. Kaiser-Mayer-Olkin

براي شناسايي الگوهاي ذهني مشارکتکنندگان تحليل
عاملي بهشيوه اکتشافي با استفاده از ماتريس همبستگي انجام شد.
سپس روش مؤلفههاي اصلي بهکاررفت که از رايجترين شيوههاي
استخراج عاملها در تحليل عاملي کيو است .از روش واريماکس
نيز براي چرخش عامل استفاده و سرانجام شش عامل يا ديدگاه
با مجموع واريانس  86/7درصد شناسايي شد .بر پايه ماتريس
عاملي چرخشيافته و محاسبه بارهاي عاملي بیشتر از  ،0/5شش
عامل يا ديدگاه استخراج شد .چهار نفر ( 15/38درصد) از افراد در
عامل اول ،سه نفر ( 11/53درصد) از افراد در عامل دوم ،پنج نفر

جدول  .1علل رکود اقتصاد صنعت قاليبافي روستايي در شهرستان گنبدکاووس (نمونه کيو).
شناسه

گزاره

Q1

دستيابي روستاييان به منابع معيشتي جديد در ديگر بخشهاي اقتصادي

Q2

عقبماندگي فني در توليد فرش دستباف

Q3

کمرنگشدن سهم زنان در تأمين درآمد خانوار بهدليل دسترسي بيشتر مردان به منابع معيشتي خارج از روستا

Q4

رکود درآمدي بهدليل رشد نامناسب قيمت فرش دستباف در مقايسه با ديگر کاالهاي توليدي

Q5

بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي

Q6

گرايش خانوادههاي روستايي به سبک و شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني و ناهمخواني آن با سبک و شيوه زندگي و معيشت سنّتي در روستا (رواج
مصرفگرايي بهجاي فرهنگ توليدگر روستايي)

Q7

تمایلنداشتن جوانان ،بهويژه دختران جوان روستايي ،به فعاليت فرشبافي و يادگيري مهارتهاي آن

Q8

زوال فرايند آموزش نسلبهنسل مهارتهاي فرشبافي در خانه و جايگزيننکردن نظام جديد آموزش فرش دستباف

Q9

مشکالت بهداشتي فرشبافي به سبک سنّتي در خانه

Q10

مهاجرتهاي روستاشهري و کاهش تعداد جمعيت فرشباف روستايي

Q11

سختي کار قاليبافي و آسيبهاي جسمي ناشي از آن

Q12

ضعف خالقيت و نوآوري در زمينه طرح ،رنگ ،نقشه وکيفيت مواد اوليه درراستاي افزايش کيفيت توليد فرش دستباف

Q13

افزايش قيمت و گراني مواد اوليه توليد فرش دستباف

Q14

ضعف نظام برنامهريزي توسعه روستايي در رونقبخشي به توليد صنعت فرش دستباف

Q15

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

Q16

مشکالت بازاريابي فرش دستباف در مقياس خُ رد و کالن

منبع :يافتههاي پژوهش.1394 ،
جدول  .2آزمون کايزرمایر و بارتلت و کفايت نمونهگيري (.)N=62
شاخص کايزرماير ()KMO

آزمون بارتلت

0/762

4383/141

4383/141

496

496

0/000

0/000
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .3يافتههاي تحليل عاملي کيو.
عامل

عامل 1

عامل 2

عامل 3

عامل 4

عامل 5

عامل 6

شناسه مشارکتکننده/شغل

بار عاملي

( :P1تاجر فرش دستباف)

0/933

( :P8تاجر فرش دستباف)

0/911

( :P22عضو هیئت علمي دانشگاه)

832

( :P23عضو هیئت علمي دانشگاه)

703

( :P4کارشناس آموزشگاه فرش)

0/912

( :P3کارشناس آموزشگاه فرش)

0/843

( :P10عضو هیئت علمي دانشگاه)

0/586

( :P14تاجر فرش دستباف)

0/882

( :P9تاجر فرش دستباف)

0/809

( :P6عضو هیئت علمي دانشگاه)

727

( :P11تاجر فرش دستباف)

662

( :P21تاجر فرش دستباف)

549

( :P16عضو هیئت علمي دانشگاه)

0/900

( :P26عضو هیئت علمي دانشگاه)

0/899

( :P7کارشناس جهاد کشاورزي)

789

( :P15عضو هیئت علمي دانشگاه)

591

( :P13کارشناس و طراح فرش)

0/870

( :P24عضو هیئت علمي دانشگاه)

0/866

( :P25عضو هیئت علمي دانشگاه)

0/781

( :P19کارشناس جهاد کشاورزي)

677

( :P5طراح و کارآفرين فرش)

0/832

( :P17کارشناس جهاد کشاورزي)

0/813

( :P12تاجر فرش دستباف)

0/657

( :P18کارشناس جهاد کشاورزي)

626

( :P20کارشناس جهاد کشاورزي)

598

( :P2کارشناس آموزشگاه فرش)

519

*واريانس ()%

15/991

15/422

14/445

14/040

13/408

13/391

** آلفاي کرونباخ

0/914

0/849

0/826

0/901

0/716

0/703

*کل واريانس تبيينشده ( )86/7و **آلفاي کرونباخ کل (.)0/843
منبع :يافتههاي پژوهش.1394 ،

( 19/23درصد) از افراد در عامل سوم ،چهار نفر ( 15/38درصد)
از افراد در عامل چهارم ،چهار نفر ( 15/38درصد) از افراد در عامل
پنجم و درنهايت شش نفر ( 23/07درصد) از افراد هم در عامل
ششم جاي گرفتهاند .همچنين ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش
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ميزان پايايي هريک از عاملها محاسبه و سرانجام در همه موارد
نتايج اطمینانبخشی مشاهده شد (جدول شماره  .)3درادامه براي
تحليل و تفسير شش ديدگاه شناساييشده ،امتيازهاي عاملي
گزارههاي کيو ذيل هر عامل محاسبه شد .سپس گزارههاي داراي
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شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر ركود صنعت قالیبافي در نواحي روستايي با استفاده از روش کيو (موردمطالعه :شهرستان گنبدکاووس)

جدول  .4امتيازهاي عاملي گزارههاي رکود اقتصاد قاليبافي در هريک از عاملها (گروه مشارکتکننده).
شناسه گزاره

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

گروه 6

Q1

-0/53174

-0/72156

0/01894

-0/70323

0/99343

1/62967

Q2

0/25165

1/45726

0/31094

0/61828

1/0133

0/71367

Q3

0/02009

0/98968

-1/53491

0/1067

-0/58481

-1/1889

Q4

-1/40745

0/95656

0/06563

0/73575

-0/45471

-1/20339

Q5

0/84552

1/30131

-0/94698

-0/47253

-0/12384

1/40307

Q6

0/71354

-1/26626

0/60144

1/60447

-0/07534

0/19458

Q7

-1/46664

-0/25102

-0/10252

-0/16142

-0/46397

1/98719

Q8

0/65166

0/18813

-0/42217

0/00739

0/47175

-0/77056

Q9

-0/47822

0/0601

-1/21964

0/33744

-1/5911

0/20437

Q10

-0/95099

-0/27824

1/0008

-1/44173

-1/7433

-0/29631

Q11

-1/46642

-0/67444

-0/20899

1/47512

1/0982

-0/69327

Q12

1/93491

0/12713

1/58903

-0/2357

-0/96723

-0/01293

Q13

0/56227

0/49181

2/05702

0/8478

-0/06473

-0/18506

Q14

0/1883

0/91514

0/31922

-1/48348

1/67825

-0/71137

Q15

-0/04761

-1/60259

-0/24556

-1/76653

1/15541

-1/12642

Q16

1/22133

-1/69301

-1/28223

0/53167

-0/33932

0/05626
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امتياز عاملي بيشتر از عدد  0/7مبناي تفسير و مقايسه ديدگاهها
قرار گرفت (جدول شماره  .)4سپس گزارههاي داراي امتياز عاملي
باالتر از  0/7بهترتيب ذيل هريک از ديدگاهها مشخص شد (جدول
شماره  .)5درادامه هر ديدگاه (عامل) بر مبناي باالترين امتياز
عاملي بهدستآمده در ميان شانزده گزاره بررسیشده (دسته
کيو) نامگذاري شد .این دیدگاهها عبارتاند از .1 :ضعف خالقيت
و نوآوري و مشکالت بازاريابي؛  .2عقبماندگي فني و بهرهوري
اقتصادي ضعیف؛  .3گراني مواد اوليه و ضعف نوآوري؛  .4تغيير
سبک زندگي و سختيکار فرشبافي؛  .5ضعف نظام برنامهريزي
و ناکارآمدي نهادي؛  .6بيانگيزگي و تغيير معيشت و بهرهوري
اقتصادي ضعیف.

 .5بحث و نتيجهگيري
صنعت فرش دستباف از ديرباز نقش مهمي در حيات اقتصادي
جامعه ايران ،بهويژه در نواحي روستايي ،داشته است .ايران همواره
در زمينه توليد انواع قالي و قاليچههاي دستباف سرآمد كشورهاي
جهان بوده و در تاريخ معاصر ،فرش دستباف از مهمترين كاالهاي
صادراتي غيرنفتي ايران بهشمار آمده است .طي دهههاي گذشته
بهدليل تحوالت گسترده اجتماعي و اقتصادي در مقياس كالن،
ازجمله ورود نفت به چرخه اقتصاد ملي و رشد شهرنشيني،
دگرگونيهاي عميقي نيز در ساختار س ّنتی اقتصاد و معيشت مردم
روستايي پديد آمده است .اين شرايط در بسياري از نواحي روستايي
با پيامدهاي منفي همراه بوده و بستر مناسب براي بازساخت مطلوب

جدول  .5ترتيب گزارههاي داراي بيشترين امتيازهاي عاملي در هر ديدگاه (عامل).
ديدگاه

گزاره

امتياز عاملي

 .1ضعف خالقيت ونوآوري و
مشکالت بازاريابي

ضعف خالقيت و نوآوري در طرح ،رنگ ،نقشه وکيفيت مواد اوليه درراستاي افزايش کيفيت توليد ()Q12

1/93

مشکالت بازاريابي فرش دستباف در مقياس خرد و کالن ()Q16

1/22

بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي ()Q5

0/84

گرايش خانوادههاي روستايي به سبک و شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني و ناهمخواني آن با سبک و شيو ه زندگي و معيشت سنّتي
(رواج مصرفگرايي بهجاي فرهنگ توليدگر روستايي) ()Q6

0/71
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ديدگاه

 .2عقبماندگي فني و بهرهوري
اقتصادي ضعیف
ک زندگي و سختيکار
 .3گراني مواد اوليه و  .4تغيير سب 
فرشبافي
ضعف نوآوري

عقبماندگي فني در توليد فرش دستباف ()Q2

1/45

بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي ()Q5

1/30

کمرنگشدن سهم زنان در تأمين درآمد خانوار بهدليل دسترسي بيشتر مردان به منابع معيشتي خارج از روستا ()Q3

0/99

رکود درآمدي بهدليل رشد اندک قيمت فرش دستباف در مقايسه با ديگر کاالهاي توليدي ()Q4

0/96

ضعف نظام برنامهريزي توسعه روستايي در رونقبخشي به توليد صنعت فرش دستباف ()Q14

0/91

افزايش قيمت و گراني مواد اوليه توليد فرش دستباف ()Q13

2/05

ضعف خالقيت و نوآوري در طرح ،رنگ ،نقشه وکيفيت مواد اوليه درراستاي افزايش کيفيت توليد ()Q12

1/58

مهاجرتهاي روستاشهري و کاهش تعداد جمعيت فرشباف روستايي ()Q10

1/00

گرايش خانوادههاي روستايي به سبک ،شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني و ناهمخواني آن با سبک و شيوه زندگي و معيشت سنّتي
(رواج مصرفگرايي بهجاي فرهنگ توليدگر روستايي) ()Q6

1/60

سختي کار قاليبافي و آسيبهاي جسمي ناشي از آن ()Q11

1/47

افزايش قيمت و گراني مواد اوليه توليد فرش دستباف ()Q13

0/84

رکود درآمدي بهدليل رشد نامناسب قيمت فرش دستباف در مقايسه با ديگر کاالهاي توليدي ()Q4

0/73

ضعف نظام برنامهريزي توسعه روستايي در رونقبخشي به توليد صنعت فرش دستباف ()Q14

1/67

ضعف سياستهاي حمايتي دولت از فرشبافان (بيمه و )...و ناکارآمدي نهادهاي مسئول ()Q15

1/15

سختي کار قاليبافي و آسيبهاي جسمي ناشي از آن ()Q11

1/09

عقبماندگي فني در توليد فرش دستباف ()Q2

1/01

دستيابي روستاييان به منابع معيشتي جديد در ديگر بخشهاي اقتصادي ()Q1

0/99

تمايلنداشتن جوانان ،بهويژه دختران جوان روستايي ،به فعاليت فرشبافي و يادگيري مهارتهاي آن ()Q7

1/97

دستيابي روستاييان به منابع معيشتي جديد در ديگر بخشهاي اقتصادي ()Q1

1/63

بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي ()Q5

1/40

عقبماندگي فني در توليد فرش دستباف ()Q2

0/71

 .5ضعف نظام برنامهريزي و
ناکارآمدي نهادي

گزاره

امتياز عاملي

 .6بيانگيزگي و تغيير معيشت
و بهرهوري اقتصادي ضعیف
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ميسر ،نشده است.
جوامع روستايي ،بهويژه در ابعاد اقتصادي ّ
اين پژوهش براي شناخت ديدگاههاي صاحبنظران صنعت
فرش دستباف ترکمن درباره علل رکود اين صنعت در نواحي
روستايي انجام شده است .در اين راستا ،با مشارکت  26کارشناس
مجرب فرش دستباف ترکمن ،ذهنيت مشارکتکنندگان در زمینه
ّ
عوامل مؤثر رکود صنعت فرش در نواحي روستايي به روش کيو
بررسي شد .سپس برايند دیدگاههای مشارکتکنندگان همگروه
استخراج و بهعنوان نظر غالب درباره اهميت عوامل مؤثر بر رکود
فرش دستباف ترکمن معرفي شد .در روششناسي کيو ،هنگام
تحليل مقايسهاي ديدگاهها ،بر آشکارسازي ويژگيهاي هر ديدگاه
و سپس ،موارد توافقنظر و اختالفنظر ميان ديدگاهها تأکيد ميشود.
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با توجه به يافتههاي پژوهش و همانگونه که تعداد و چگونگي
گروهبنديها نشان ميدهد ،دامنه ايدهها و عقايد مشارکتکنندگان
درباره علل رکود صنعت فرش دستباف در نواحي روستايي استان
گلستان ،تفاوتها و مشابهتهايی دارد .بنابراين با توجه به هدف
مطالعه کيو و معيار تفسيرپذيربودن عاملها يا گروهها ،شش
دستهبندي از ذهنيت و عقايد مشارکتکنندگان بهدست آمد که هر
گروه داليلي را براي رکود فرش دستباف ترکمن ذکر کردهاند .دالیل
این گروهها از این قرار است:
 .1گروه اول :اعضاي گروه معتقدند ضعف خالقيت و نوآوري در
طرح ،رنگ ،نقشه و کيفيت مواد اوليه در توليد فرش دستباف ترکمن
کاهش کيفيت اين محصول را بهدنبال داشته است .درعينحال آنها

شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر ركود صنعت قالیبافي در نواحي روستايي با استفاده از روش کيو (موردمطالعه :شهرستان گنبدکاووس)

تابستان  .1395دوره  .7شماره 2

مشکالت بازاريابي فرش دستباف را نيز در رکود اين صنعت مؤثر
ميدانند .این گروه همچنين به بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه
با ديگر فعاليتهاي اقتصادي اشاره کردهاند .ارزش افزوده پايين اين
کاال و دوره زماني تحصيل آن دلیل ناچيزبودن دستمزد بافندگان
است؛ بهنحويکه اين دستمزد به کمتر از پنجهزار تومان در روز
ميرسد .بنابراین با افزايش درآمد سرانه و ایجادشدن فرصتهاي
شغلي بهتر ،بهطورطبيعي افراد کمتري در اين رشته فعاليت خواهند
کرد .اين نتايج با نتايج شمآبادي و خداداد حسيني ( )2009همسو
است .اعضاي این گروه گرايش خانوادههاي روستايي به سبک ،شيوه
و فرهنگ زندگي شهرنشيني و ناهمخواني آن با سبک و شيوه زندگي
و معيشتس ّنتی و بهعبارتديگر ،رواج مصرفگرايي را از داليل اصلي
رکود فرش ترکمن در نواحي روستايي استان گلستان قلمداد کردهاند.
اين نتايج با نتايج ميرکتولي ( )2009همسو است.

 .6گروه ششم :تمايلنداشتن جوانان ،بهويژه دختران جوان
روستايي ،به فعاليت فرشبافي و يادگيري مهارتهاي آن ،دستيابي
روستاييان به منابع معيشتي جديد در ديگر بخشهاي اقتصادي،
بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي
و همچنين عقبماندگي فني در توليد فرش دستباف ،تأکيد اين
گروه در زمینه علل رکود صنعت فرشبافي در نواحي روستايي است.

 .2گروه دوم :اعضاي اين گروه بر اين باورند که عقبماندگي
فني در توليد فرش دستباف ،باعث ناتوانی اين صنعت در رقابت با
دیگر بخشهاي اقتصادي و درنتيجه رکود آن شده است .همچنين
اعضاي گروه مسائل اقتصادي ازجمله بهرهوري پايين فرشبافي با
ساير فعاليتها را موردتوجه قرار داده و از ضعف برنامهريزي توسعه
روستايي بهعنوان يکي از عوامل مؤثر بر رونقبخشي به توليد صنعت
فرش دستباف و رکود آن ياد کردهاند.

با توجه به تحليل دادهها در نرمافزار  SPSSو نتايج حاصل از آن
(جداول شماره  3و شماره  )4و نظر متخصصان مشارکتکننده در
اين نظرخواهي ،شش ديدگاه در اين زمينه شناسايي شد .درحقیقت
جدول شماره  3تعداد مشارکتکنندگان و شناسه آنها را در هر
ديدگاه نشان ميدهد .برايناساس در گروه اول چهار نفر ،گروه دوم
سه نفر ،گروه سوم پنج نفر ،گروههاي چهارم و پنجم هريک چهار نفر
و گروه ششم شش نفر حضور داشتند.

 .3گروه سوم :مشارکتکنندگان اين گروه بهشدت معتقدند که
افزايش قيمت و گراني مواد اوليه توليد فرش دستباف مهمترين
دليل رکود فرش دستباف در نواحي مطالعهشده است .اعضاي اين
گروه همانند گروه اول ضعف خالقيت و نوآوري در طرح ،رنگ ،نقشه
و کيفيت مواد اوليه و همچنين وجود مهاجرتهاي روستاشهري را
در رکود صنعت فرش دستباف ترکمن مؤثر ميدانند.

در جدول شماره  ،5امتيازهاي هر گزاره در گروههاي
شناساييشده نشان داده شده است .براساس اين جدول گزاره
«اافزايش قيمت و گراني مواد اوليه توليد فرش دستباف» با امتياز
عاملي  2/05بيشترين امتياز عاملي را در بين گزارههاي مختلف کسب
کرده است .نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق رضواني و همکاران
( )2012که گرايش خانوادههاي روستايي به سبك و شيوه و فرهنگ
زندگي شهرنشيني را بهعنوان مهمترين علت رکود صنعت قالیبافی
در مناطق روستايي شهرستان مالير معرفي کرده بودند ،همخوانی
ندارد .پس از اين گزاره ،گزارههاي «تمايلنداشتن جوانان ،بهويژه
دختران جوان روستايي ،به فعاليت فرشبافي و يادگيري مهارتهاي
آن» و «ضعف خالقيت و نوآوري در طرح ،رنگ ،نقشه وکيفيت مواد
اوليه درراستاي افزايش کيفيت توليد» بهترتيب با امتيازهاي  1/97و
 1/93در ردههاي بعدي قرار دارد.

 .4گروه چهارم :اعضاي گروه تأکيد دارند تغيير شيوه و سبک
زندگي و گسترش فرهنگ زندگي شهرنشيني و ناهمخواني آن با
سبک و شيوه زندگي و سختيکار فرشبافي بر رکود فرش دستباف
ترکمن مؤثر بوده است .اين یافتهها با نتايج رضواني و همکاران
( )2012همسو است .اعضاي اين گروه وجود دارهاي افقي قالي را
که از آنها در بافت فرش استفاده میشود ،موجب بروز ناراحتيهاي
جسمي براي بافندگان فرش ميدانند .عالوهبراین اعضاي گروه چهارم
مسائل اقتصادي ازجمله رکود درآمدي بهدليل رشد نامناسب قيمت
فرش دستباف در مقايسه با ديگر کاالهاي توليدي و افزايش قيمت و
گراني مواد اوليه توليد فرش دستباف را از ديگر عوامل مؤثر بر توليد
فرش ترکمن برشمردهاند.
 .5گروه پنجم :اعضاي اين گروه گزارههايي از قبيل ضعف نظام
برنامهريزي توسعه روستايي در رونقبخشي به توليد صنعت فرش
دستباف و سياستهاي حمايتي دولت از فرشبافان (بيمه و )...و
ناکارآمدي نهادهاي مسئول را بهعنوان مهمترين داليل رکود فرش

دستباف اعالم ميکنند .اين دو گزاره که در کنار گزارههايي مانند
سختي کار قالیبافي و آسيبهاي جسمي ناشي از آن ،عقبماندگي
فني در توليد فرش دستباف و دستيابي روستایيان به منابع مالي
جديد ،رکود بيشتر فرش دستباف ترکمن را بهدنبال داشته است.
نتايج و ديدگاه اين گروه از کارشناسان با نظرات عزمي و همکاران
( )2011همخوانی دارد.

در بين گزارههاي موجود در گفتمان گزاره «مشکالت بهداشتي
فرشبافي به سبک س ّنتی در خانه» باوجود قرارداشتن در فضاي
اوليه گفتمان ،در مراحل مرتبسازي گزارهها از ديدگاه هيچيک از
کارشناسان موردتوجه قرار نمیگیرد .همچنين گويه «بهرهوري کمتر
فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي» با داشتن سه تکرار
در بين شش ديدگاه ،بيشترين ميزان تکرار را بهدست آورده است.
سرانجام آنچه از يافتههاي پژوهش برميآيد ،بيانگر آن است كه
از ديدگاه متخصصان «عقبماندگي فني در توليد فرش دستباف» و
«بهرهوري کمتر فرشبافي در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي»،
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