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ABSTRACT
Handicrafts, especially carpet, are among non-agricultural activities that provide employment for many
people, especially among tribes and villages. The main objective of the study is to investigate the problems of rural industries development in Zarrin Dasht County, one of the centers for producing carpets
and gabbeh in Fars Province. The research method was qualitative and the relevant data were collected
through interviews. The statistical community comprised villages active in carpet and gabbeh weaving
in Zarrin Dasht County. Using snowball sampling method, 21 experts in carpet and gabbeh have been
selected as the study sample from 3 main producer of carpet and gabbeh (Mesjian, Dary Shor, De Nou
villages). The obtained data were coded and analyzed through grounded theory and using MAXQDA. The
research results showed that the major barriers to the to develop carpet industry in Zarin Dasht County
from the perspective of carpet weavers was a governmental institute that has affected the social, economic, cultural, and environmental barriers.

Extended Abstract

R

1. Introduction

ural people possess some knowledge
which is known as local knowledge, defined several ways. According to Robert
Chambers, local knowledge is a term attributed to knowledge emerging from a
particular geographical location in a natural way. Handicrafts is a local knowledge and industry which is emerged
from locals’ art and taste. UNESCO considers handicrafts
as artifacts made completely by hand or with the help of
hand tools. Because of importance of carpet weaving in the
economy of rural areas, it is necessary to discuss the fac-

tors involved in its production decrease or the barriers in
development of these products. Therefore, in this research,
we try to find the problems and barriers in local industry of
carpet and gabbeh production in this county and how to exit
from this recession.

2. Methodology
This research has been conducted by qualitative method.
The study population comprised all producers of carpets
and gabbeh in villages and the sample was selected purposefully with snowball sampling technique. Based on
this method, 21 people were selected out of local expert
people. The research tool was a semi-structured questionnaire and the obtained data were analyzed by MAXQDA.
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3. Results
According to the results, one of the key issues raised
in the field of handicrafts is the productive and sustainable employment. Handicrafts including carpet weaving
with its special capabilities and features such as not requiring huge investment and its possibility to develop in
rural areas and especially in the farmers’ dwellings could
play such an important role. Studies show that despite the
abundant facilities in indigenous industry of gabbeh carpet
weaving, it is not regarded as a factor for the growth and
development and an appropriate substitute for oil exports.
The barriers mentioned by the carpet-weaving women are
consistent with what researchers found. The most important problems of carpet-weavers are obtaining raw material and selling their products. In this county, the raw material are provided by dealers and the finished products are
exclusively bought by these dealers too. Thus, they control
the market and buy the carpets with low price. Also the
other problem of carpet-weavers are related to authorities
and their ignorance in insuring carpet-weavers.

industry was considered as a source of income for women
since a long time ago. However, it is several years that
handicrafts market has experienced recession. Therefore,
authorities’ attention to resolve the carpet-weavers problems could be a solution for improvement and development of domestic employment and creating revenue for
low-income people. In this regard, the authorities should
make their agenda to support these handicrafts that are
going to forget in the county.
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4. Discussion
Zarin Dasht County is one of the counties of Fars Province. The major population of this County comprised rural people and nomads. This area is one of the arid and
semiarid areas of Fars Province and agriculture is hardly
done in it. Therefore, since many years ago, the art of carpet and gabbeh weaving was one of the favorite industries
of rural people and nomads in this county. The hand-made
carpets have been weaved from the beginning to the end
by strong hands of local women. These women like nomads women use horizontal rug weaving machines and
weave the carpets by heart like Qashqaei carpets. These
mental patterns are kind of traditional recreation inherited
from previous generations. Therefore no two carpets are
completely alike. The carpet industry has always played
valuable role in income earned in this county, in particular
in arid area of Izad-Khast. However, in the last several
years, due to reduction in carpet and gabbeh weaving revenue, the production of this local industry has declined
tremendously. Consequently, the carpet weaver women
prefer to work in the farms of neighboring counties in
Marvdasht, Soadat shahr, and Dast Morghab. Most women put away their rug weaving machines and went on seasonal immigration to earn money.

5. Conclusion
As I mentioned before, Izad-Khast area is vast and populated but with low agricultural capability. So the carpet
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 -1دانشیار ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2دانشجوی دکترا ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

تاریخ دریافت 14 :تیر 1395
تاریخ پذیرش 21 :آذر 1395

کلیدواژهها:

قالیبافی و گبهبافی،
صنایع بومی،MAXQDA ،
تحقیق کیفی

صنایع دستی بهویژه صنعت قالی ازجمله فعالیتهای غیرکشاورزی است که بخش مهمی از اشتغال کشور را بهخصوص در بین عشایر و
روستاها به خود اختصاص داده است .بررسی موانع و مشکالت توسعه صنایع بومی روستایی در شهرستان زریندشت که یکی از مراکز
تولید قالی و گبه در استان فارس است هدف اصلی تحقیق به شمار میرود .این تحقیق به روش کیفی انجام و دادهها از طریق مصاحبه
جمعآوری شده است .روستاهای فعال در زمینه قالیبافی و گبهبافی در شهرستان زریندشت به عنوان جامعه آماری انتخاب شد .با استفاده
از نمونهگیری گلولهبرفی 21 ،نفر از خبرگان صنعت قالی و گبه در سه روستای تولیدکننده عمده قالی و گبه (مزایجان ،درهشور ،دهنو)
به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند .از نرمافزار  MAXQDAبرای تجزیهوتحلیل ارتباط بین کدهای تحقیق استفاده شد .نتایج تحقیق
نشان داد موانع عمدهای تولید دستبافتهای شهرستان را تهدید میکند .به منظور حفظ و توسعه دستبافتهای شهرستان باید اقداماتی
صورت گیرد؛ ازجمله این اقدامات میتوان به کوتاهکردن سلطه دالالن بر بازار مواد اولیه و خرید دستبافتهها ،پیگیری بیمه قالیبافان،
توجه مسئوالن شهرستان نسبت به تولیدات دستبافت و  ...اشاره کرد.

مقدمه
هنر و صنعت قالیبافی فارسدر وهله نخست ،هنر عشایری ودر
وهله دوم هنر روستایی است که به عشایر وابسته است .شهرستان
زریندشت ازجمله شهرستانهای استان فارس است که بخش
زیادی از جمعیت آن عشایر و روستایی هستند .این شهرستان
جزء مناطق خشک و کمآب استان فارس است و کشاورزی در
بخشهایی از آن رونق بسیار اندکی دارد؛ به همین دلیل از سالیان
گذشته هنر قالیبافی و گبهبافی یکی از صنایع دستی مردمان
عشایر و روستایی این شهرستان بوده است .زنان این منطقه برای
قالیبافی مانند عشایر از دارهای افقی استفاده میکنند .قالیها در
زریندشت مانند فرشهای قشقایی ،معموالً به طریق ذهنیبافی
بافته میشوند .نقشههای ذهنی نوعی بازآفرینی سنتی است كه
میراث نسلهای گذشته است .از اینرو معموالً هیچ دو فرشی
كام ً
ال و عیناً شبیه یكدیگر نیست.
صنعت قالیبافی و گبهبافی ازدیرباز نقش مهمیدر کسبوکار،

درآمد و معیشت این شهرستان ،بهخصوص در بخش خشک
و کمآب ایزدخواست ایفا کرده است .در سالهای گذشته
به دلیل کاهش درآمد قالیبافی و گبهبافی ،تولید این صنعت
کاهش چشمگیری داشته است و زنان قالیباف شهرستان ،کار
در مزارع شهرستانهای مرودشت ،سعادتشهر و دشتمرغاب
را به قالیبافی ترجیح دادهاند .بیشتر زنان دارهای قالی را جمع
کرده و برای کسب درآمد به مهاجرتهای فصلی روی آوردهاند .به
دلیل اهمیت قالیبافی در اقتصاد روستاهای منطقه ایزدخواست
ضرورت دارد که عوامل کاهش و موانع توسعه این تولیدات بررسی
شود .به همین منظور در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال
هستیم که موانع و مشکالت صنعت بومی قالی و گبه شهرستان
کداماند و راهبردهای برونرفت از این رکود چست.

مروری بر ادبیات موضوع
روستاییان دانشی دارند که با عنوان «دانش بومی» شناخته
میشود .تعاریف متعددی از دانش بومی ارائهشده است .بنا بر
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جدول  .1مرور مطالعات پیشین
محقق

نتایج

جمیر و ناتاراجان ()2014

مهمترین مشکالت صنایع دستی بامبو را از دیدگاه کارآفرینان بیان میکنند که عبارتند از :نبود اطالعات بازار ،نوسانات قیمت ،استثمار
توسط دالالن ،نبود سیستم درجهبندی محصول ،استفادهنکردن از سیاستهای قیمتگذاری ،محیط کاری نامناسب ،نبود آموزشهای
پیوسته ،نبود حمایتهای مالی توسط دولت و تبلیغات ضعیف.

کریستین و دالن ()2012

نتایج نشان میدهد هنرهای بومی و صنایع دستی جزء محصوالتی هستند که میتوانند در توسعه گردشگری نقش مثبتی داشته باشند.

ردزوآن و عارف ()2011

در مطالعهای کیفی ،محدودیتهای توسعه صنایع دستی در مناطق روستایی مالزی را در دو گروه طبقهبندی کرد .گروه اول محدودیت
عرضه و گروه دوم محدودیت تقاضا که به اندازه و الگوی بازار مربوط میشود.

رضوانی و همکاران ()2013

بر اساس دیدگاه پاسخگویان ،مهمترین علت ركود فعالیت فرشبافی در روستاهای مطالعهشده ،گرایش خانوادههای روستایی به سبك،
شیوه و فرهنگ زندگی شهرنشینی و ناهمخوانی آن با سبك و شیوه زندگی و معیشت سنتی در روستا و كماهمیتترین علت نیز مشكالت
بهداشتی فرشبافی به سبك سنتی در خانه است.

فالی ()2011

نتایج نشان میدهد با تغییر ساختار زندگی عشایر و روستاییان ،قالیبافی نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است .همچنین سلیقه بازار
و سفارش مشتری بر طرح ،رنگ ،اندازه و ابعاد فرش مورد توجه قرار گرفت .بر اساس بررسیهای انجامشده ،امروزه فرشهایی با طرح
خلوت و رنگ مالیم بیشتر مورد پسند است.

افراخته و همکاران ()2009

استفاده از استعداد و دانش بومی مردم ،سود مناسب ،نداشتن اثرات نامناسب زیستمحیطی ،ایجاد فرصتهای شغلی ،درآمد پایدار ،افزایش
كیفیت زندگی ،بهبود راه و مسكن روستایی و گسترش كشت تجاری از مهمترین دستاوردهای احداث كارگاه قالیبافی در دهستان
باالوالیت کاشمر بوده است.

نظریات رابرت چمبرز ،دانش بومی در اصطالح به دانشی اطالق
میشود که از حوزه جغرافیایی خاصی سرچشمه میگیرد و به
طور طبیعی تولید میشود ) .(Chambers, 1997این دانش از طریق
داستانها ،افسانهها ،فرهنگ عامه ،آدابورسوم و قوانین محلی
بیان میشود ) .(Soh, Korota, Omar, 2011صنایعدستی دانش و
صنعتی بومی است که از ذوق و هنر محلیگرفته شده است.
صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نشاندهنده ذوق و
هنر مردم هر منطقه از یک کشور است .در روزگاران گذشته
صنایع دستی پیوندی عمیق با زندگی روزمره مر دم داشته
است .در دورهای که انسان هنوز زندگی ماشینی را تجربه نکرده
بود ،صنایع دستی حامی استعداد ،ذوق ،سلیقه و آفرینشهای
سازندگی بشر بود .صنایع دستی هر قوم بیانگر این است که که
آن قوم چه مرحلهای از صنعتگری را تجربه کرده است و در چه
جایگاهی قرار دارد .استعداد و خالقیت و ابتکار صنعتگران در کنار
عواملی مانند شرایط اقلیمی و محیطی ،مواد اولیه ،شرایط زندگی
و عالقه انسانهای گذشته به تولید آثار هنری موجب شده است
کشور ما از گذشتههای بسیار دور تا به حال همواره در تولید
صنایع دستی موقعیتی ویژه و ممتاز داشته باشد (Afsharzadeh,
).Popzan, Ghambarali, & Moradi, 2011
فرهنگ و تمدن ایرانیان در دادوستد با دیگر فرهنگها همواره
با تکیه بر دستاوردهای هنری و مدنی ،برتر بوده است؛ از اینرو
مانند دیگر تمدنهای کهن جهان ،یکی از سرافرازیهای بزرگ
ایران ،صنایع بومی و دستی آن است .این صنعت و به سخنی ،این
فناوری بیبدیل و بیرقیب ،برآیند ذوق ،هنر ،سلیقه و نوآوری
هنرمندان و صنعتگرانی بوده و هست که با شکیبایی ،باورها
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و سنتها و رسوم و در یک سخن ،پیام فرهنگی نسلها را در
کاالهای تولیدی خود جلوهگر میساختند .بنابراین گرایش به
صنایع دستی و صادرات آن ،هم نمایهای از اقتدار فرهنگی و مدنی
به شمار میآید و هم پشتیبانی از این کاالها ،انحصار و قدرت
عرضه آن در بازارهای جهانی و توسعه اقتصاد روستایی را فراهم
میکند ) .(Shayestehfar, 2014بهطوریکه در جوامع روستایی
مناطق خشک ،صنایع دستی میتواند موجب کاهش فشار بر
مرتع و ایجاد درآمد باشد (جدول شماره .)1

روششناسی تحقیق
این پژوهش با روش کیفی انجام شده است .جامعه هدف این
پژوهش تولیدکنندگان قالی و گبه در روستاها بوده است .برای
انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری هدفمند( 1مبتنی بر هدف)
و تکنیک گلولهبرفی 2استفاده شد و تا رسیدن به اشباع ،3انتخاب
نمونهها ادامه یافت .بر اساس فرایند ذکرشده ،از بین خبرگان محلی
 21نفر انتخاب شدند.در مصاحبه با زنان قالیباف و گبهبافدقت شد
که از روستاهای تولیدکننده عمده قالی و گبه در بخش ایزدخواست
نمونه انتخاب شود .به همین منظور روستاهای درهشور ،مزایجان
و دهنو که بیشترین قالیبافان و گبهبافان را دارند برای مصاحبه
انتخاب شد .ابزار استفادهشده یک پرسشنامه نیمهساختاریافته
بود .به منظور تحلیل یافتهها از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شد.
1. Purposed sampling

«خدیجه بوزرجمهری و همکاران .تحلیل موانع و مشکالت توسعه صنایع بومی روستایی (مطالعه موردی :قالی و گبه در شهرستان زریندشت)»

2. Snow ball
3. Saturation
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نرمافزار  ،MAXQDAنرمافزاری پیشرفته برای تجزیهوتحلیل کیفی
دادههاست که در حوزههای علوم اجتماعی ،علوم انسانی و  ...کاربرد
دارد .با بهرهگیری از این نرمافزار میتوان پژوهشهای کیفی را با
زمان کمتر و دقت و سهولت بیشتری انجام داد.
منطقه مطالعهشده

شهرستان زریندشت در جنوب شرقی استان فارس و در طول
جغرافیایی  ۵۴درجه و  ۲۰دقیقه و عرض جغرافیایی  ۲۸درجه و ۲۰
دقیقه قرار دارد (تصویر شماره  .)1این شهرستان شامل دو بخش
مرکزی و ایزدخواست است .مردم بخش مرکزی این شهرستان
به دلیل داشتن خاک و آب نسبتاً خوب بیشتر به فعالیتهای
کشاورزی پرداختهاند .در روستاهای بخش مرکزی زنان بیشتر در
فعالیتهای کشاورزی یا وابسته به کشاورزی مثل دامداری مشغول
هستند .در بخش ایزدخواست به دلیل نبود زمینهای مناسب و
آب کافی کشاورزی رونق چندانی ندارد؛ به همین دلیل در این
منطقه زنان به دلیل نبود کارهای وابسته به کشاورزی ،به قالیبافی
روی آوردهاند .آمار دقیق قالیبافان شهرستان مشخص نیست،
اما در مصاحبه تلفنی که با صنف قالیبافان و بخشدار شهرستان
زریندشت صورت گرفت ،تعداد قالیبافان فعال شهرستان حدود
هزار نفر اعالم شد که از این تعداد حدود  400نفر بیمه قالیبافی و
حدود پنج هزار نفر کارت مهارت قالیبافی داشتند.
طبق اطالعات بهدستآمده ،روستاهای مزایجان و درهشور و
دهنو سه روستای فعال در حوزه بافت قالی شهرستان زریندشت
هستند .روستای مزایجان در دهستان ایزدخواست شرقی قرار
دارند و در بافت قالی شهرستان مقام اول را دارد .طبق گفته
مسئوالن ،بیشترین قالیبافان در این روستا ساکن هستند.
روستای درهشور در دهستان ایزدخواست غربی قرار دارد .درهشور
در فاصله  ۳کیلومتری مرکز بخش و فاصله  ۱۱کیلومتری مرکز
شهرستان زریندشت واقع شدهاست .این روستا به لحاظ قالیبافی
جزء بزرگترین تولیدکنندگان قالی شهرستان به حساب میآید.
روستای دهنو در دهستان دبیران قرار دارد و از تولیدکنندگان
قالی و گبه در شهرستان زریندشت است ،اما نسبت بافندگان این
روستا نسبت به دو روستای دیگر کمتر است.

یافتهها
در این تحقیق یافتههای حاصل از مصاحبه بر اساس روش
كدگذاری طبقهبندیشده موضوعی ،تحلیل و ارائه شده است.
در جریان كدگذاری ،برخی كدها و مضامین و مفاهیم به طور
مستقیم از متن مصاحبهها و سخنان مصاحبهشوندگان گرفته
شد (كدهای بروزیابنده )4و برخی دیگر به صورت محققساخته
با توجه به مفاهیم و مضامین از مرور مبانی نظری و ادبیات رایج
در حوزه كسبوكار کوچک ،كارآفرینی ،صنعت بومی و شواهد
4. Emerging codes

تصویر  .1موقعیت شهرستان زریندشت

تجربی به دست آمد .در مرحله بعد یعنی كدگذاری محوری،
مضامین و مفاهیم محوری و نمایا از بین كدهای باز انتخاب شد.
همچنین تالش شد از بین كدهای باز ،كدهایی انتخاب شوند كه
برای بازنمایی و پوشاندندیگر كدها و شكلگیری مقولهها قابلیت
دارند .در واقع ،اگر كدهای باز به مثابه مفاهیم و مضامین ُخرد در
نظر گرفته شوند ،كدهای محوری نقش سازهها یا مفاهیم كلی
را ایفا میکنند .سرانجام با مرور و دستهبندی مفهومی کدهای
محوری ،طبقات مفهومی کالن و کدهای انتخابی شکل گرفت.
این کدها در ترسیم الگوی نمایای آسیبشناسی توسعه صنعت
بومی قالی و گبه شهرستان زریندشت نقش مؤلفهها را ایفا
میکنند (جدول شماره ( )2تصویر شماره .)2
مرکزیت عامل نهادی

در این پژوهش مفهوم محوری نهادی دولتی یک عامل
مرکزی به شمار میآید ،زیرا بیشتر مصاحبهشوندگان در پاسخ
به سؤالها ،دولت را مهمترین عامل در ضعف و قوت تولیدات
قالیبافی شهرستان زریندشت میدانستند و عوامل دیگر را
وابسته به نهاد دولت میدانستند؛ بهطوریکه عوامل اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و محیطی را نیز تحتالشعاع خود قرار میدهد.
بیشتر افراد مصاحبهشونده طی مصاحبه به عوامل نهادی تأکید
زیادی داشتند ،بهطوریکه این عامل بر جوابها اثر پنهان داشت
و مصاحبهشوندگان در جواب سؤالها به این عامل گرایش داشتند
و تقریباً در بیشتر پاسخها به ضعف حمایت و بیتوجهی مسئوالن
اشاره میکردند (تصویر شماره .)3

بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای ارائهشده در جدول شماره  ،2کد انتخابی
نهادیدولتی از چهار کد با زدر یک طبقه مفهومی ُخرد شامل عدم
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انسجام و حمایت دولتی ،شکل گرفته است .برخی پژوهشگران
ازجمله اوكونور ( ،)2008حیدری ( ،)1994علیاصغرزاده (،)1996
اسدزاده قرهوران ( ،)1997حاجیزاده ( )2000و بروجنی ()2001
اظهار داشتهاند برخورداری از سیاستهای حمایتی و تشویقی
دولت بر میزان صادرات صنایع دستی تأثیر مثبتی دارد .در منطقه
مطالعهشده نیز مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند که با توجه به
نبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و بیبرنامگیهای موجود،
صنعت بومی قالی و گبه شهرستان زریندشت از نقشآفرینی
در عرصه اقتصادی این منطقه دور شده و جایگاه واقعی خود را
تا حدود زیادی از دست داده است .با توجه به نتایج مصاحبه،
جدول  .2کدهای موانع توسعه قالیبافی در شهرستان زریندشت

قالیبافان بومی درخواست دارند چارهای اندیشیده شود تا ضمن
حفظ صنعت بومی شهرستان ،برای توسعه این صنایع به منظور
ایجاد اشتغال و درآمد بهخصوص برای اقشار کمدرآمد جامعه،
راهکاری ایجاد شود.
بر اساس یافتههای جدول شماره  ،2کد انتخابی اقتصادی
از شانزده کد با ز در یک طبقه مفهومی ُخرد شامل ناهمواری
فضای توسعه کسبوکار خانگی ،عدم توسعه و نظارت بر بازار،
نامناسببودن سیاستگذارهای مالی دولت ،عملکرد نامناسب و
ضعف بازاریابی محصول شکل گرفته است .در تحقیقاتگورمن
( ،)2009اوكونور ( ،)2008احدمطلقی و امیدی (،)2014

موانع توسعه قالی بافی
کد باز

کد محوری
نهادی(کد انتخابی)

نبود انسجام

 .1نبود آمار صحیح
 .2بیبرنامگی در برنامههای دولتی
 .1بیتوجهی به بیمه قالیبافی

نبود حمایت

 .2بیتوجهی مسئوالن به تولیدات قالی
 .3نبود قیمتگذاری دستبافتهها
اقتصادی(کد انتخابی)
 .1توجهنکردن به درآمد خانگی صنعت بومی قالی و گبه

ناهمواری فضای توسعه کسبوکار
خانگی

 .2توجهنکردن به اشتغال خانگی صنعت بومی قالی و گبه
 .3توجهنکردن به مشارکت اقتصادی زنان
 .4توجهنکردن به رفع نیاز خانواده از صنعت بومی قالی
 .1انحصار محصول توسط داللها
 .2ناشناسبودن بازار برای قالیبافان

نبود توسعه و نظارت بر بازار

 .3کاهش دستبافتهها
 .4گرانی مواد اولیه
 .5نبود مواد اولیه مرغوب

نامناسببودن سیاستگذارهای مالی
دولت

 .1نامناسببودن شرایط وام
 .2نوسانات قیمت مواد اولیه
 .3رضایتنداشتن از دستمزد
 .1رقابتینبودن بازار

عملکرد نامناسب و ضعف بازاریابی
محصول

 .2نداشتن فعالیت مستمر
 .3نبود شرکتهای تعاونی فعال
 .4نبود بازاریابی
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موانع توسعه قالی بافی
کد باز

کد محوری
اجتماعی و فرهنگی(کد انتخابی)

ضعف هویتی در صنعت بومی

 .1ثبتنکردن نقشههای بومی
 .2توجهنکردن به عجینشدن هنر قالیبافی با فرهنگ مردم بومی
 .1توجهنکردن به رایگانبودن آموزش قالی
 .2توجهنکردن به وجود زنان باتجربه

ضعف آموزش

 .3توجهنکردن به تجربهایبودن آموزش
 .4توجهنکردن به آموزش قالی به روش بومی
 .1تمایلنداشتن قالیبافان به اشتغال دختران در بخش قالیبافی

شکاف نسلی در صنعت بومی قالی

 .2تمایلنداشتن نسل جدید به قالیبافی
 .3جایگزیننشدن نیروی بازنشسته

ضعف در نوآوری محصول
شرایط نامناسب تولید

وظیفهدوست و كیایی ( ،)2014طاهری و همکاران (،)2012
عزیزیان ( ،)2012علیپور و مجنون ( ،)2012فیروزه نواب و
همکاران ( ،)2000به تأثیر اقتصادی صنایع دستی تأکید شده
است .این محققان اظهار داشتند که صنایع دستی از حیث ایجاد
اشتغال و کارآفرینی اهمیت ویژهای دارد و میتواند در توسعه

 .1ناشناسبودن سلیقه بازار برای بافندگان
 .2تلفیقنشدن نقشههای جدید با طرح
 .1کیفیت پایین بهداشت محیط کار
 .2نبود مکان مناسب

اشتغال در جوامع روستایی و شهری نقشآفرینی کند .آنان بیان
میکنند که نبود بازاریابی و کانالهای فروش کارآمد ،فروش
محصوالت با قیمت عادالنه را به چالشی برای تولیدکنندگان
صنایع بومی تبدیل کرده است .همچنین در پژوهشهایشان
به ارتقا و بهبود شاخصهای کالن اقتصادی و نیز ارتقای سطح

تصویر  .2ارتباط بین کدهای تحقیق (منبع :یافتههای پژوهش)
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که بسیاری از زنان دارهای خود را جمع کردهاند مشارکت برای
کارهای گروهی نیز کاهش چشمگیری داشته است.
نهادی
اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

با توجه به یافتههای جدول شماره  ،2کد محیطی از دو کد
با ز در یک طبقه مفهومی ُخرد شامل شرایط نامناسب تولید
شکل گرفته است .در زمینه موانع و مشکالت محیطی و راههای
برونرفت از این موانع در تحقیقات گذشته اشارهای نشده است.
مصاحبهشوندگان یکی از دالیل کاهش دستبافتهها را افزایش
رفاه و انتظارات زنان برای بهبود محیط مناسب دانستهاند و عنوان
کردند که نبود محیط مناسب باعث شده است بسیاری از زنان
تمایلی به بافت قالی نداشته باشند.
راهبردهای توسعه قالیبافی در شهرستان زریندشت

تصویر  .3مرکزیت عامل نهادی دولتی (منبع :یافتههای پژوهش)

درآمد و معیشت و رفاه هزاران خانهدار روستایی و شهری فعال در
این صنعت اشاره کردهاند.
در مجموع میتوان گفت كه تولید این صنایع ،اثر مستقیمی بر
درآمد ناخالص و معیشت روستاییدارد و هرگونه افزایشدر میزان
تولید و بهبود كیفیت ،تأثیر مستقیمی بر افزایشدرآمد روستاییان
میگذارد .مصاحبهشوندگان عنوان کردند که در گذشته صنعت
قالی و گبه ازجمله صنایع مورد توجه و درآمدزا در این شهرستان
بوده است ،ولی در حال حاضر به دلیل گسترش واسطهها ،قیمت
این دستبافتهها بسیار کاهش یافته است؛ بهطوریکه بافت قالی
مقرونبهصرفه نیست .همچنین مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند
که توسعه قالی و گبه در شهرستان موجب بهبود معیشت اقشار
کمدرآمد و ایجاد اشتغال میشود.
با توجه به یافتههای جدول شماره  ،2کد انتخابی
اجتماعیفرهنگی از  9کد با ز در یک طبقه مفهومی ُخرد
شامل ضعف هویتی در صنعت بومی ،ضعف آموزش ،شکاف
نسلی در صنعت بومی قالی و ضعف در نوآوری محصول شکل
گرفته است .در تحقیقات فرهادی و همکاران ( ،)2015عمرانی
( ،)2011بهرامجی ( )2009و مهدوی ( ،)2001به تأثیر عوامل
اجتماعیفرهنگی صنایع دستی بر جوامع محلی اشاره شده
است .بهطوریکه بهرامجی اظهار میکند که صنایع دستی تأثیر
مثبتی بر درمان ناهنجاریهای رفتاریاجتماعی دارد .همچنین
این صنایع عالوه بر افزایش تولید ناخالص ملی ،تعادل اجتماعی
را تأمین و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری میکند.
همچنین مبادالت فرهنگی و سطح مشاركت اقتصادی زنان را
افزایش میدهد .مصاحبهشوندگان اعتقاد دارند که توسعه صنایع
دستی در بهبود اوضاع روحی و روانی زنان روستا تأثیر مثبتی
دارد .آنها اعتقاد دارند در گذشته که صنایع قالی و گبه رونق
بیشتری داشت ،زنان در حل مشکالت مشارکت بیشتری داشتند
و تمایل برای کارهای گروهی بیشتر بوده است ،اما در حال حاضر
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تشکیل انجمن قالیبافان یا تشکیل شرکت قالیبافی در
شهرستان زریندشت

این راهبرد میتواند در زمینه تهیه مواد اولیه و فروش
دستبافتهها و کاهش هزینههادر شهرستان کمک کند .تعاونیهای
تولیدی بافندگان قالی با رویکرد به سازماندهی تولید ،امکان تجمیع
سرمایههای کوچک را فراهم میکند و به عنوان سازمان تولیدی
میتواند نقش مؤثری در آموزش بهبود کیفیت بافت قالی ،طراحی
و نوع مواد اولیه داشته باشد .صنایع دستی کشور در تمام پهنه
جغرافیایی اهمیت دارد و مورد توجه مردم بومی و محلی است،
به همین دلیل به ایجاد تعاونیهای تولید صنایع دستی به منظور
حفظ این صنایع تأکید میکند .بنابراین ،تشکیل انجمن قالیبافان
یا شرکت قالیبافی میتواند به عنوان راهکاری مناسب در حفظ و
توسعه صنعت قالی و گبه شهرستان تأثیر داشته باشد.
رسوخ در بازار داخلی و خارج شهرستان

این راهبرد با فراهمکردن بستر مناسب برای بازاریابی و تبلیغات
منجر به شناسایی خریدار قالی و گبه میشود که این شناسایی
میتواند دست واسطهها را از بازار قالی و گبه شهرستان زریندشت
کوتاه کند و درآمد و سود بیشتری را برای قالیبافان به ارمغان آورد.
شناسایی بازار

این راهبرد میتواند با شناسایی سالیق و نیازهای مشتریان،
تولید بیشتر و توسعه صنعت بومی را فراهم آورد .ناآشنایی با
ذوق و سلیقه خریداران از نظر طرح ،رنگ ،نقشه ،اندازه ،رجشمار،
كیفیت ،نوع بافت و  ...باعث ازدسترفتن بخشی از بازار میشود.
توجه به این راهبرد میتواند افزایش رونق بازار و درنتیجه افزایش
تولید دستبافتهها شهرستان را به دنبال داشته باشد.
شناسایی خبرگان محلی شهرستان

خبرهشناسی در توسعه صنعت بومی تأثیر بسزایی دار د.
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خبرگان باتجربه میتوانند در آموزش و همگرایی زنان قالیباف و
گبهباف برای حل مشکالت و توسعه محصول تأثیر مثبتی داشته
باشند .توجه به این راهبرد میتواند در امر كارشناسی قالی ،اعم از
بافندگی ،طراحی ،رنگرزی و  ...که مورد نیاز توسعه صنعت بومی
است کمک شایانی کند .هر یك از این خبرگان میتوانند راهنمایی
گروهی هنرمند قالیباف وگبهباف را برعهده بگیرند .باید توجه
داشت که خبرگان شهرستان تجربیات ارزشمندی دارند و مثل
کتابی زنده هستند که باید مکتوب شوند.
آموزش صنایع بومی

این راهبرد عالوه بر حفظ فرهنگ بومی ،به توسعه صنایع
کوچک و اشتغال خانگی کمک میکند .در شهرستان زریندشت
اگر نهادی مثل کمیته امداد یا جهاد کشورزی بخواهد زنان را در
زمینه قالیبافی آموزش دهد ،طرح و نقشه و نوع بافت قالیبافی
محلی را آموزش نمی دهد بلکه طرحها و نقشههایی را که در
آن منطقه متداول نیست آموش میدهد؛ مث ً
ال طرحهای تابلو
فرش را مدنظر قرار میدهد .به همین دلیل این آموزشها در
شهرستان بهندرت به ایجاد اشتغال کمک میکند و درآمد اندکی
دارد ،چون قالیهای طرح غیربومی بسیار هزینهبر و وقتبر است
و با خلقوخوی مردم و پیشینه قالیبافی منطقه سنخیت ندارد.
شناسنامهدار کردن قالی شهرستان و ثبت نقشهها

این راهبرد به حفظ و نگهداری نقشههای بومی و فرهنگ کهن
محلی منجر میشود .طرح و نقشههای قالی شهرستان به صورت
ذهنی است و نهادی برای ثبت آن اقدام نکرده است ،تا جایی که
بسیاری از طرحها و نقشههای قالی شهرستان به دست فراموشی
سپرده شده است.
استفاده از بازاریابی نوین

با توجه به این راهبرد میتوان برای شناساندن دستبافتههای
شهرستان از شبکههای اجتماعی و بازاریابی الکترونیک استفاده
کرد .همچنین یکی از راهکارهایی که بیشتر محققان به آن اشاره
دارند برگزاری جشنواره است ،بهطوریکه جشنوارههای صنایع
دستی به عنوان راهکاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی ،ایجاد
تصویر مثبت از منطقه ،ارتقای زندگی و غرور مردم محلی ،انسجام
اجتماعی در جوامع محلی و محرک تقاضای گردشگری معرفی
شده است ;(Getz, 2008; Grappi, Montanari, 2011; Lee, 2014
Lee, Lee, Yoon, 2009; Saleh, Ryan, 1993; Weber, Ali-Knight,

) .2012بنابراین استفاده از این راهبرد میتواند به شناساندن قالی
شهرستان به بازار کمک کند.
استفاده از مواد اولیه مرغوب

این راهبرد میتواند بر کیفیت و قیمت دستبافتهها تأثیر

بسزایی داشته باشد .استفاده از مواد اولیه نامرغوب در بافت فرش
مثل پشم دباغی ،خامههای نامرغوب ،نخهای اكریلیك ،رنگهای
شیمیایی تیره و بیثبات و  ...به خاطر سودجویی دالالن و یا
واسطهها و ناآگاهی بافندگان باعث خدشهدارشدن بازار خواهد
شد .استفاده از این راهبرد برای بهبود کیفیت دستبافتههای
شهرستان و نگهداشتن بازار میتواند مؤثر واقع شود.
ایجاد مراكز اطالعاتی قالی در شهرستان

یکی از معضالت کنونی صنعت بومی قالیبافی ،نبود مراكز
اطالعاتی برای جمعآوری و شناخت اطالعات و سوابق فرشها و
طرحهای اصیل موجود و یا ازبینرفته به منظور زندهكردن و ثبت
آنهاست .بنابراین ایجاد مراکز اطالعاتی در شهرستان میتواند از
سوءاستفادهها جلوگیری و در حفظ طرحها تأثیر بسزایی داشته
باشد.
استفاده از راهبرد قیمتگذاری

یکی دیگر از معضالت صنعت بومی استفادهنکردن از
قیمتگذاری است .استفاده از این راهبرد در شهرستان میتواند
قالیبافان را به حقوق واقعی خود برساند ،زیرا هیچ نهادی بر
قیمتگذاری خرید قالی از قالیبافان در شهرستان زریندشت
نظارت ندارد .ایندستبافتهها به قیمت بسیار پایینی از قالیبافان
خریداری میشود .این موضوع از عوامل عمده کاهشدستبافتهها
در شهرستان زریندشت است.
توانمندسازی خانوارهای کمدرآمد و دختران بازمانده از تحصیل
و زنان سرپرست خانوار

یكی از راههای توانمندسازی زنان روستایی ،ایجاد اشتغالهای
كوچك و فعالیتهای غیرزراعی است ).(Sathhiabama, 2010
توجه به این راهبرد در شهرستان زریندشت راهکار مناسبی
برای افزایش حضور زنان در تولید صنایع دستی قالی و گبه،
افزایش درآمد خانوار ،باالرفتن رفاه خانوار و کاهش فشار مالی بر
سرپرست خانوار به شمار میآید.
بر اساس یافتهها ،یکی از مباحث کلیدی طرحشده در حوزه
صنایع دستی ،ایجاد اشتغال مولد و پایدار است .صنایع دستی
ازجمله قالیبافی با قابلیتها و خصوصیات ویژه ازجمله نیازنداشتن
به سرمایهگذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه آن در مناطق
روستایی بهویژه در محل سکونت روستاییان میتواند چنین نقش
مهمی را ایفا کند .مطالعات نشان میدهد با وجود امكانات فراوان
در صنعت بومی قالیبافی و گبهبافی به این صنعت به عنوان عاملی
برای رشد و توسعه و جایگزینی مناسب برای صادرات نفتی توجه
نمیشود .یاوری و نورماه ( )2007موانعی مانند تعدد و پراکندگی
واحدهای صنایع دستی ،ضعف بنیه مالی سازندگان ،دخالت
واسطههای سودجو در تأمین مواد و خرید محصوالت ،ناآگاهی
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سازندگان از سلیقه مصرفکننده و شیوههای نوین تولید ،وجود
طرحهای تکراری ،نبود سازمان متولی متمرکز بر این صنعت و
رقبا و محصوالت کارخانهای را از موانع توسعه این صنعت عنوان
میکنند .بروجنی ()2001در زمینه صنایعدستی ایران عقیدهدارد
که کمبودن فعالیتهای تبلیغاتی و اطالعرسانی و مرغوبنبودن
برخی از کاالها ،از نقاط ضعف است و باید نسبت به رفع آن کوشید
و از صدور کاالهای نامرغوب به خارج از کشور جلوگیری کرد.
مشکالت و موانع عنوانشده از سوی این دو محقق در
شهرستان زریندشت هم مشهود است .موانع بیانشده از
سوی زنان قالیباف با تحقیقات محققان همسو است .ازجمله
مهمترین موانع و مشکالت قالیبافان ،تهیه مواد اولیه و فروش
دستبافتههایشان است .در این شهرستان مواد اولیه از سوی
واسطهها تهیه میشود و خرید انحصاری قالیها و گبهها از
سوی همین واسطهها صورت میگیرد .به همین دلیل این
واسطهها بر بازار سیطره دارند و قالی را به قیمت پایین از
قالیبافان خریداری میکنند .از دیگر مشکالت عمده قالیبافان
شهرستان بیتوجهی مسئوالن نسبت به بیمهکردن قالیبافان
است .همانطور که ذکر شد ،منطقه ایزدخواست با جمعیت و
وسعت زیاد ،از نظر کشاورزی ظرفیت توسعه ندارد و صنعت
قالیبافی به عنوان منبع درآمد از دیرباز مورد توجه زنان این
منطقه بودهاست ،اما چند سالی است که بازار این دستبافتها
با رکود مواجه شده است .بنابراین توجه مسئوالن به حل موانع
و مشکالت این قالیبافان میتواند راهحلی برای بهبود و توسعه
اشتغال خانگی و ایجاد درآمد برای خانوارهای کمدرآمد باشد.
در این راستا مسئوالن باید حمایت از این دستبافتها را در
دستور کار خود قرار دهند.

فصلنامهپژوهشهایروستایی

و هماهنگی و همکاری فرمانداری شهرستان با نهادهای مسئول
برای حمایت از دستبافتهها.
تشکر و قدردانی

از مسئولین کمیته امداد شهرستان زریندشت که نهایت
همکاری را در تدوین این مقاله داشتند تشکر میکنیم .پژوهش
حاضر حامی مالی نداشته است.

پیشنهاد میشود مسئوالن زیربط برای رفع مشکالت قالیبافان
شهرستان زریندشت موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
ایجاد تسهیالت ویژه برای ایجاد کارگاههای کوچک و بهداشتی
در روستاها؛ شناسایی قالیبافان واقعی برای اعطای تسهیالت
نهادهای حمایتی ،مثل کمیته امداد؛ تسهیل در اعطای تسهیالت
توسعه قالیبافی؛ ایجاد مراکز آموزش طرح قالیهای بومی؛
ایجاد نمایشگاه قالی و گبه در سطح شهرستان و شرکتدادن
قالی و گبه شهرستان در نمایشگاههای داخلی و خارجی برای
شناساندن طرح و نقش دستبافتههای شهرستان؛ پیگیری
بیمه بافندههای شهرستان از سوی نهادهای مسئول؛ حمایت از
ایجاد تعاونیهای بازاریابی و تولید فرش دستباف و شناساندن
مزیت ایجاد تشکلهای مردمی مثل تعاونیها در شهرستان
برای تهیه مواد اولیه ،فروش این دستبافتهها به قیمت واقعی،
قطع دست واسطهها و شناسایی بازار؛ شناسایی و ساماندهی
قالیبافان شهرستان؛ حمایت نماینده شهرستان زریندشت از
قالیبافان شهرستان و مطرحکردن مشکالت این قشر زحمتکش
با مسئوالن باالدست شهرستان برای بهبود وضعیت قالیبافان؛
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