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Production of Turkmen handmade carpet is one of the important activities outside farms and it is the 
source of income for lots of rural families. The objective of this survey is to do an analysis of the effect 
of handmade carpet production on the improvement of the sustainable livelihood of rural families in Aq 
Qala. This is an applied survey that uses descriptive-analytical method. Its statistical population is the fam-
ilies residing in 10 villages around the city of Aq Qala. The sample size was selected by Cochrane’s formula 
and includes 367 families with women working in the production of handmade carpets. In order to study 
economic and social indexes, 33 variables were used in the form of Likert’s scale. Data collection tools 
were researcher-made questionnaires whose content validity was approved by university professors; 
their reliability for economic variables was obtained 82% and for social variables 91%. In order to analyze 
the data, Chi-square correlation analysis, and Freidman and Kruskal Wallis mean value comparison were 
used in SPSS software, and for preparing a map, ArcGIS software was used. The results achieved from cor-
relation analysis of the studied factors show that there is a 99% significant relationship between the level 
of education and economic and social factors. Also, Kruskal Wallis test results show no special difference 
between the studied villages except the increase of saving, and the effect of handmade carpet produc-
tion is equal in all villages. The most important challenges are the unpredictability of raw material prices, 
problems related to financial support, production and sometimes the supply of non-standard products.
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Extended Abstract

1. Introduction

andmade carpet production is one of 
the important activities outside farms 

and is the source of income for many rural families. This 
art is a domestic activity that is still performed using the 
old method in rural areas. The goal of doing this domestic 
artistic activity is sometimes to express women's artistic 
skills and personal qualifications. It shows girls’ ability to 
weave the carpets they and their future husbands will use H
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at their own homes, and they take them to their husbands’ 
homes as the artwork of their own hands. However, do-
mestic carpets are woven  for personal use or in case of 
necessity, as a complementary source of income. On this 
basis, the objective of this survey is to do an analysis of 
the role of handmade carpet production in the improve-
ment of the sustainable livelihood of rural families in the 
city of Aq Qala. 

2. Methodology

This survey uses descriptive-analytical method and in 
terms of nature, it is an applied survey. The data collec-
tion method is library research and field study (research-
er-made questionnaire). The validity of the questionnaires 
was approved by university professors and their reliability 
was obtained 82% for economic indexes and 91% for so-
cial indexes. In order to analyze the data, Chi-square cor-
relation analysis and Freidman and Kruskal Wallis mean 
value comparison were used in the SPSS environment. 
The maps were prepared by the use of ArcGIS. The sta-
tistical population of this survey includes all rural families 
with carpet weaving individuals in Aq Qala including five 
townships of Mazrae Shomali, Mazrae Jonoubi, Aq Altin, 
Sheikh Musa and Gorgan Boyee. From every township, 
two populated villages with 8176 families according to 
the 2016 census were selected. By the use of Cochrane's 
formula, 367 families with carpet weaving women were 
selected as the sample size. 

3. Results 

Evaluation of the respondents’ economic variables show 
that there is a 99% significant difference between vari-
ables. Comparing the mean value of variables shows that 
the highest mean value belongs to increase of productiv-
ity (72.8), proper access to the sales market (61.8) and 
income increase (21.8); and it shows positive impacts of 
carpet weaving on the economic condition of rural fami-
lies. The lowest mean value belongs to access to loans 
and financial support (55.1) and online sale of products 
(13.2). The results of comparing social mean values show 
that the highest mean values belong to decrease of free 
time (72.15), change of rural cultures (11.15), and ac-
cess to the internet (87.14); and they show 99% positive 
and significant effect. The lowest mean value belongs to 
dissatisfaction with authorities' attention (16.2), lack of 
government's certain programs to increase production 
(30.2) and dissatisfaction with insurance coverage (89.4), 
which shows critical views of producers on authorities. 
It requires serious, transparent and committed support of 
authorities without show-off, widespread insurance cov-
erage of this business in the real sense that leads to eleva-

tion of social welfare and decreases inequalities in rural 
life. Also, insurance can reduce life risks and product risks 
in rural areas because social security follows economic 
security. 

4. Discussion 

The rural economy should not be limited only to ag-
riculture because by the introduction of technology and 
limitation of entrepreneurship in this field, a variety of 
economic activities should be considered. Since econom-
ics has not entered the country scientifically, the share of 
agriculture in the GDP is very high. Therefore, the pro-
duction and development of handicrafts by the use of new 
technologies is seriously required; and attention to the 
carpet weaving industry, considering the high production 
capacity, can be highly effective in the increase of income 
and entrepreneurship especially for village women. In the 
rural development programs, usually, over 70% of bud-
get goes to physical affairs, and the rural entrepreneur-
ship and economy have a very small share of this budget, 
which is somehow contrary to the policies of resistance 
economy. Therefore, facilitation of access to budget and 
training the workers to use cyberspace can lead to chang-
es in the rural areas and improve new businesses. In this 
regard, three factors of technical and social infrastruc-
tures, specialized human resources and legal frameworks 
should be considered closely, and only introduction of the 
internet to these areas without considering these three fac-
tors is not enough. Supporting this art and industry can 
lead to entrepreneurship and decrease villagers' unem-
ployment, especially among women, and can represent 
the development of rural culture and the necessity to join 
the global economy because appropriate access to the in-
ternet should witness the presence of rural products in the 
national and international economy and the doors of the 
rural economy should be opened to the global economy. 
It can reach good results through training by the relevant 
organizations.

5. Conclusion 

The most important challenges of handmade carpet pro-
duction are the unpredictability of raw material and prod-
uct prices, problems related to the financial support of 
banks, instability of policies and regulations, production 
and supply of some non-standard products, strict policies 
of Labor Department and Social Welfare Insurance Or-
ganization for carpet weavers, ambiguity of the required 
information about sales markets, inappropriate relation-
ships between raw material providers, producers and sup-
pliers of handmade carpets in the market, lack of produc-
tion and export consortium in the region, inattention to 
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branding, lack of permanent exhibitions for presenting 
products in different parts of the country, especially in the 
time of coronavirus epidemic.     
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تولید فرش دستبافت یکی از فعالیت های مهم و یاریگر معیشت بسیاری از خانوارهای روستایی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر 
تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قال است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش  
آن توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش و جامعه آماری آن را خانوارهای ساکن در 10 روستای شهرستان آق قال تشکیل می دهد که 
367 خانوار دارای زنان شاغل در تولید فرش دستبافت به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین گردید. به منظور بررسی شاخص های 
اقتصادی و اجتماعی از 33 متغیر در قالب طیف لیکرت استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته که روایی 
محتوایی آن توسط اساتید تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصادی 82 درصد و متغیرهای اجتماعی 91 
درصد به دست آمده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل همبستگی کای اسکوئر و مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس 
در محیط نرم افزاری SPSS و برای تهیه نقشه از نرم افزار ArcGis استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی در مؤلفه های 
موردبررسی نشان می دهد که رابطه معنادار در سطح اطمینان 99 درصدی بین سطح تحصیالت با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وجود 
دارد. همچنین نتایج آزمون کروسکال-والیس بیانگر عدم تفاوت خاص به جز افزایش پس انداز بین روستاهای موردمطالعه بوده و تأثیر تولید 
فرش دستبافت بر تمام روستاها یکسان است. مهم ترین چالش ها را می توان در غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، مشکالت مربوط 

به تأمین مالی، تولید و عرضه بعضاً تولیدات غیراستاندارد بیان نمود.

کلیدواژه ها: 
فرش دستبافت، معیشت 

پایدار، شاخص های 
اقتصادی و اجتماعی، زنان 
روستایی، شهرستان آق قال

تاریخ دریافت: 01 دی 1399
تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1399

مقدمه

رویکردهای متعدی برای نیل به توسعه روستایی وجود دارد اما 
یکی از بهترین این رویکردها را می توان معیشت پایدار روستایی 
محدودیت  و  روستایی  نواحی  در  جمعیت  افزایش  دانست. 
زیرساخت های  ضعف  و  یک طرف  از  اشتغال زا  فعالیت های 
اقتصادی نواحی روستایی باعث شده است که معیشت خانوارهای 
روستایی دچار آسیب پذیری گردد. با توجه به اینکه بخش اعظم 
به  اما  است  وابسته  فعالیت های کشاورزی  به  روستایی  اقتصاد 
دلیل ضعف بهره وری زمین و نیروی کار، این بخش نمی تواند به 
تنهایی راه حل بیکاری باشد. همچنین مهم ترین عامل مهاجرت 
روستاییان به شهرها در عدم مطلوبیت زندگی در نواحی روستایی 
ناشی از فقر اقتصادی است (Akbari et al., 2016: 125). لذا یکی 
از دالیل عقب ماندگی نواحی روستایی در محدودیت گزینه های 

بنابراین   .(Nair & Whitelaw, 2015: 315) اقتصادی است توسعه 
برای  راهکارهایی  نمودن  فراهم  روستایی،  اقتصاد  تحرک  برای 
استفاده از منابع محلی مانند پتانسیل نیروهای انسانی یک امر 
اجتناب ناپذیر است (Black & Cobbinah, 2018: 81). در این راستا 
استفاده از توان نیروهای ماهر روستایی می تواند قابلیت مناسبی 
و  اشتغال  ایجاد  طریق  از  روستایی  اقتصاد  متنوع سازی  برای 
افزایش درآمد و توزیع متعادل تر درآمد، که منجر به بهبود سطح 
زندگی روستاییان و زمینه نیل به توسعه پایدار روستایی را فراهم 
سازد. راهبرد استفاده از این نیروهای متبحر روستایی می تواند از 
طریق کسب وکارهای کوچک چون صنایع دستی صورت گرفته 
به  منجر  می توانند  خود  منحصربه فرد  ویژگی های  دلیل  به  و 
خودکفایی، اشتغال زایی و کسب درآمد و در نتیجه بهبود شرایط 
زندگی روستاییان و عدم مهاجرت روستانشینان به شهرها شده 
و بدین طریق موجبات توسعه پایدار روستایی را فراهم سازند. 

1- استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
2- استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قال
*بهمن صحنه1، محمدامین خراسانی2



160

فصلنامه پژو  هش های روستایی  بهار 1400 . دوره 12. شماره 1

همچنین امروزه، توسعه کسب وکارهای کوچک از سازنده ترین 
راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم 
به حساب می آید و از آن به عنوان اکسیری برای محرومیت زدایی 
و کاهش فقر یاد می شود (Hosseininia & Fallahi, 2017: 22). در 
این راستا تولید فرش دستبافت به عنوان بخشی در صنایع دستی 
از نظر اشتغال زایی و ارزآوری اهمیت زیادی دارد و روستاها از 
دیرباز تاکنون در این زمینه به عنوان یک مزیت عمده در حوزه 
تولید و رشد اقتصادی مطرح بوده اند. کشور ما نیز با برخورداری 
مختلف  رسوم  و  آداب  و  اقلیمی  تنوع  با  فراوان  روستاهای  از 
این فرصت برای رونق تولید در حوزه های مختلف  از  می تواند 
استفاده کند. اگرچه طی چند سال اخیر مهاجرت روستاییان به 
شهرها به دلیل برخی مشکالت از جمله بیکاری، خشکسالی و... 
رخ داده که این چالش نیز به تنهایی آسیبی جدی برای اقتصاد 
محسوب می  شود، اما با برنامه  ریزی، حمایت از تولیدات روستایی 
و سیاست گذاری مناسب در خصوص توسعه روستایی می توان از 
فرصت ها و مزیت های اقتصاد روستایی در حل مشکالت اقتصادی 
و شکل گیری اقتصاد مردم محور که از ضرورت های تحقق اقتصاد 
مقاومتی است بهره برد. این امر با حمایت مسئوالن از فعاالن 
و هدف  فروش  بازارهای  تسهیل  و  تولید  موانع  رفع  روستایی، 

صادراتی مناسب میسر خواهد شد.

شایان ذکر است فرش ارتباط تنگاتنگی با تمایالت اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و زیبایی شناسی دارد در طی قرن ها شکل 
گرفته و آمیختگی شدید هنر فرش با فرهنگ های قومی و بومی، 
ویژگی های منحصر به فردی به آن داده است که در سایر هنرها 
کمتر دیده می شود. تولید فرش دستبافت با فراز و نشیب هاي 
فراوان و حتي بي مهري هایي که در برخي از دوران ها پشت سر 
گذاشته، توانسته است در زمره باارزش ترین هنرهاي کاربردي 
جامعه مطرح گردد و نه تنها از جنبه هاي فرهنگي بلکه از جهات 
اقتصادي و اجتماعي نیز احترام و توجه جهانیان را به خود جلب 
کند. صنعت فرش دستبافت افراد زیادی را به خود مشغول کرده و 
می تواند عاملی مهم در ایجاد اشتغال های دائمی و فصلی برای افراد 
جامعه باشد. چالش های صنعت فرش دستباف از جمله کیفیت 
پایین مواد اولیه، فناوری فرسوده، ضعف در طراحی و بازاریابی، 
خروج نیروی انسانی از این بخش و آموزش و فضای رقابتی بازار، 
 (Soleymani sarvestani et می نماید  ضروری  را  آینده  به  توجه 
(al., 2019: 141. ساختار اقتصادی و تکیه منابع عمده معیشت 

روستاهای شهرستان آق قال به تبعیت از شرایط حاکم بر ساختار 
اقتصادی سکونتگاه های روستایی، بر پایه فعالیت کشاورزی است. 
اولویت انجام فعالیت های کشاورزی در این روستاها بر پایه زراعت 
دیم و فعالیت در بخش خدمات و همچنین قالیبافی توسط زنان 
روستایی است. در سال های اخیر کاهش بارندگي منجر به باال 
رفتن خطر خشکسالي در سطح روستاها گشته است. سوابق رخداد 
این پدیده پس از سال 1375 در روستاها نمود یافته و روستاییان 
را با مشکالت زیادی مواجه ساخته است و از سوی دیگر حوادث 

طبیعی همانند سیل اوایل سال 1398 در محدوده موردمطالعه و 
آسیبی که بر کشاورزی و معیشت خانوارهای روستایی وارد نموده 
است، راهکار تولید فرش دستبافت به عنوان یکی از فعالیت های 
مهم و یاریگر معیشت بسیاری از خانوارهای روستایی به طور جدی 
مطرح نموده است. در این راستا، در روستاهای شهرستان آق قال 
با توجه به پتانسیل بسیار باالی تولید صنایع دستی به خصوص 
فرش دستبافت ترکمن توسط زنان روستایی که سینه به سینه 
از نسلی به نسل دیگر در طول سالیان متمادی منتقل گردیده، 
خانوارهای  معیشت  بهبود  به  کمک  در  مهمی  نقش  توانسته 
روستایی ایفا نماید. بافنده های فرش دستبافت در میان ترکمن ها، 
دختران و زنان می باشند و در کنار سرپرست خانوار برای کمک به 
معیشت خانوار و چه بسا تأمین بخشی از هزینه زندگی در منازل 
به بافت و تولید آن می پردازند و در میان اقوام ترکمن مهارت 
زنان و دختران در قالی بافی به عنوان یک ارزش تلقی می گردد؛ 
لذا اکثر دختران روستایی در این زمینه آشنایی کافی با تولید آن 
را دارا هستند. با عنایت به مطالب ارائه شده، این تحقیق به دنبال 
پاسخ به این سؤال است که آیا بین توسعه فعالیت های قالی بافی 
با بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی 
شهرستان آق قال بر مبنای رویکرد معیشت پایدار رابطه معناداری 

وجود دارد؟

مروری بر ادبیات موضوع

از دیدگاهی گسترده موردبررسی  را  میسرا توسعه روستایی 
قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستاییان و توانا ساختن 
آن ها معطوف می دارد و توسعه روستایی را بهبود شرایط زندگی 
توده های قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آن ها 
می داند (Azkia, 1985). رسیدن به توسعه پایدار روستایی نیازمند 
حرکت سریع از الگوهای معیشتی سنتی به الگوهای معیشتی 
پایدار در جامعه روستایی است که متناسب با نیازهای جامعه 
امروزی باشد (Sojasi Ghidari et al., 2016: 198). امروزه رهیافت 
معیشت پایدار در طول سال های گذشته، یکی از بهترین روش ها 
برای پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازی فقرا بوده است و 
یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینه توسعه روستایی است 

.(Darban Astane et al., 2018: 324)

رویکرد معیشت پایدار که چهارچوب و ابزارهایی برای درک 
پیچیدگی معیشت مردم و پاسخ های مناسب به این پیچیدگی ها  
بوده در اواخر دهه 1990 با هدف پیشرفت و در جهت فقرزدایی 
 .(Horsley et al., 2015: 368) از اجتماعات روستایی به وجود آمد
مفهوم معیشت توسط نویسندگان مختلفی تعریف شده است. 
 (Liu مهم ترین تعریف؛ معیشت را وسیله کسب معاش می داند
زیادی  رویکردهای  گذشته،  دهه  چند  در   .& Liu, 2016: 145)

توسط محققان و مؤسسات مختلف )برنامه توسعه سازمان ملل 

»بهمن صحنه و همکاران. تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قال«
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»بهمن صحنه و همکاران. تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قال«

متحد1، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل2 و سازمان توسعه 
بین المللی3( برای تحلیل پایداری معیشت انجام گردید. در همه 
این مطالعات بر اساس رویکرد معیشت پایدار به بررسی معیشت 
چارچوب  فهم  براي  اساسی  مفهوم   پنج  پرداخته اند.  خانوارها 
معیشتي،  دارایي هاي  آسیب پذیري،  مفهوم  شامل  معیشت 
سیاست گذاری ها و مؤسسات، استراتژي هاي معیشتي، پیامدهاي 
معیشتي است (McDonagh & Bunning, 2009). رویکرد معیشت 
پایدار )SL( انواع فعالیت هایی را نشان می دهد که مردم اغلب در 
ترکیب، برای ساختن زندگی انجام می دهند. این امر به خصوص 
در مورد فقرا که اغلب به تعدادی از انواع فعالیت های اقتصادی 
برای امرارمعاش خود تکیه می کنند و در جایی که هیچ فعالیتی 
نیست، بلکه اثر ترکیبی آن ها برای اقتصاد خانواده اهمیت دارد 
(Chambers, 1995). معیشت شامل توانایی ها )فروشگاه ها، منابع و 

میزان دسترسی( و فعالیت های موردنیاز برای استفاده از زندگی 
از  به عنوان یک سطح  را  پایدار  معیشت  برخی محققان  است. 
ثروت، سرمایه و جریان های غذا و پول نقد که برای رفاه فیزیکی 
و اجتماعی و امنیت و جلوگیری از فقیر شدن الزم است تعریف 

.(Abdollahzadeh et al., 2016: 150) کرده اند

آسیب پذیري توصیفي از ناامني در رفاه افراد، خانواده و جامعه 
در مواجه با تغییرات محیطي است. چارچوب مفهوم آسیب پذیري 
در معیشت، شامل: فصلي بودن )نوسانات قیمت ها و تولیدات، 
ناگهاني  واردشده  تکان هاي  یا  شوک ها  شغلي(؛  فرصت هاي 
)درگیري ها، بیماري ها، سیل، طوفان، خشکسالي، آفات، سرقت( 
و روندهاي بحران زاي قابل پیش بیني )کمبودهاي فصلي، افزایش 
 (Chambers است )جمعیت، کاهش حاصلخیزي خاک، آلودگي هوا
(Conway, 1991 &. پنج دسته از دارایي هاي سرمایه اي عبارت اند از: 

سرمایه انساني، سرمایه اجتماعي، سرمایه طبیعي، سرمایه فیزیکي 
(Timalsina, 2007) و سرمایه مالي (Serrat, 2008) است. راهبردهای 

معیشتي ترکیبي از فعالیت ها هستند که مردم به منظور دستیابي 
مي کنند.  انتخاب  است  امرارمعاش  همان  که  خود  اهداف  به 
فعالیت هاي معیشتي یا استراتژي ها، به ترکیبي از فعالیت ها و 
انتخاب هایي که مردم براي رسیدن به آرزوهاي خود، در چارچوب 
دارایي، آسیب پذیري و سیستمي که در آن زندگي مي کنند اشاره 
مي کند (CHF, 2005). در بسیاري از مناطق روستایي، بقا و یا بهبود 
زندگي مردم تنها با تکیه بر کشاورزي امکان پذیر نیست، بلکه 
 (Thieme, اتخاذ طیف وسیعي از استراتژي هاي معیشتي الزم است
از  خارج  فعالیت هاي  است  ممکن  معیشتي  راهبردهای   .2006)

مزرعه، مهاجرت و ارسال وجوه، مقرري و حقوق بازنشستگي و... 
 .(Serrat, 2008) باشد، لذا انتخاب استراتژي یک فرایند پویا است
پیامدهاي معیشتي، دستاوردها و یا خروجي هاي اقدامات معیشتي 
است. پیامدها مي تواند در ایجاد انگیزه در تعیین فعالیت ها کمک 

1. United Nations Development Programme (UNDP)
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
3. Department for International Development (DFID)

بیشتر،  نتایج معیشت مي تواند شامل درآمد   .(CHF, 2005) کند
افزایش رفاه زیستي، کاهش آسیب پذیري، کاهش نابرابري، بهبود 
از منابع  پایدار  با استفاده  پایداري محیط زیست  امنیت غذایي، 
مي گردد  انساني  منزلت  و  شأن  بهبود  باعث  که  باشد  طبیعي 

.(Motiee Langroodi et al., 2011: 74)

در  توسعه  و  رشد  محرکه  نیروی  به عنوان  تجارت  امروزه 
و کشورهای درحال توسعه  باألخص در جوامع  تمامی کشورها 
معرفی می شود و این چنین کشورها برای به دست آوردن این 
عرصه  در  جدی تر  و  فعال  حضور  دنبال  به  است  الزم  هدف 
 .(Sahneh & Mousavi Parsaie, 2018: 125) تجارت جهانی باشند
اهمیت کسب وکارهای روستایی، به علت تأثیری که در رشد و 
ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی می گذارد روزبه روز افزایش 
پیدا می کند. در این راستا زنان روستایی از جنبه اقتصادی با 
کنترل منابع و درآمد خانوار می توانند موجبات بهبود معیشت 
پایدار خانوار روستایی را فراهم آورند. اما فعالیت اقتصادی آنان 
روستایی شکل  نواحی  در  به ویژه  درحال توسعه،  کشورهای  در 
اگر  زنان،  فعال  مشارکت  بدون  که  به گونه ای  دارد،  متفاوتی 
اقتصاد روستا و خانوارهای آن با تعطیلی روبه رو نمی شد، پیوسته 
 .(Sayydeh et al., 2017: 554) با جدی ترین چالش ها درگیر بود
کسب وکارهای خانوادگی که همزمان با داشتن عملکرد اقتصادی 
باال، هماهنگی خانوادگی درونی باالیی نیز دارند موفق ترین نوع 
کسب وکارها شناخته می شوند و زنان روستایی به عنوان یکی از 
مهم ترین گروه های اجتماعی مؤثر در توسعه هستند. آن ها نقش 
تأثیرگذاری در دستیابی به تحوالت اقتصادی، زیست محیطی و 
اجتماعی موردنیاز برای توسعه پایدار دارند. اما دسترسی محدود 
به اعتبارات، مراقبت های بهداشتی و آموزش از جمله چالش هایی 
که با آن روبرو هستند. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت روستایی 
زنان هستند حضور گسترده زنان به عنوان نیروی کار بالقوه و 
بعضاً بالفعل، نه تنها برای رفاه افراد، خانواده ها و جوامع روستایی، 
بلکه برای بهره وری کلی اقتصاد ضروری است. اگرچه زنان طی 
بهره مند  اقتصادی  و  اجتماعی  پیشرفت های  از  اخیر  دهه های 
به عنوان قشری آسیب پذیر مطرح  این وجود هنوز  با  گشته اند 
هستند (Lohani & Aburaida, 2017: 27). شواهد بیانگر آن است 
که به رغم رشد نقش زنان در تأمین معیشت خانوارهای روستایی، 
هنوز ظرفیت زنان جهت بهبود معیشت خانوارهایشان به اندازه 
 (Sharaunga et کافی شناخته نشده و موردتوجه قرار نگرفته است
(al., 2015: 195. تولید فرش دستبافت توسط زنان توانسته موتور 

محرکه توسعه روستا باشد اما این فعالیت در بسیاری نقاط ضعیف 
عمل نموده است زیرا که با محدودیت های زیادی مواجه شده 
را  این بخش  فعاالن  داده است. می توان  را کاهش  بهره وری  و 
به عنوان عنصر تأثیرگذار در توسعه روستایی توانمند نمود. افزایش 
درآمد و پس انداز، پیشرفت اقتصادی خانوار به خصوص زنان را 
ارتقا بخشیده است. مهارت ها و فرصت های شغلی زنان را بهبود و 
با تأمین اشتغال موقت و دسترسی به پول نقد از طریق پرداخت 
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شایانی  کمک  روستایی  زنان  اقتصادی  پیشرفت  به  دستمزد، 
نموده است. همچنین مشارکت زنان در کارهای عمومی موجب 
صرفه جویی و سرمایه گذاری در منابع تولیدی )خرید نهاده های 
کشاورزی یا دارایی های دیگر( می شود و ظرفیت آن ها را برای 
پرداخت  می کند.  بیشتر  پایدارتر  معیشت  تأمین  و  درآمدزایی 
دستمزد نقدی توانسته زنان را قادر به جلوگیری و یا به حداقل 
مانند خروج کودکان  با خطر  مقابله  راهبرد های مضر  رساندن 

از مدرسه یا فروش ناخوشایند دارایی ها نماید. از طرفی قدرت 
چانه زنی در خانه و جامعه، قدرت و اختیارات زنان را تقویت کرده 
و این اعتمادبه نفس زنان، توانایی آن ها را در ارتباط با شبکه های 
اجتماعی و مشارکت در تصمیم گیری در صحنه عمومی افزایش 
و عزت نفس، احساس لیاقت و شایستگی آن ها را تقویت نموده 
است. جدول شماره 1، مهم ترین پژوهش هاي مرتبط با موضوع 

پژوهش را ارائه مي دهد.

جدول 1. مهم ترین پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش.

یافته های تحقیقعنوان تحقیقمحقق و سال

Bahrami, 2020

اثرات اقتصادی - اجتماعی 
صنایع روستایی )صنایع دستی 
و مشاغل خانگی( بر توسعه 
روستایی مورد: روستاهای 

شهرستان سنندج

بین توسعه صنایع روستایی و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خانوارهای روستایی رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که 
توسعه صنایع روستایی موجب افزایش سطح درآمد، اشتغال زایی و کاهش سطح بیکاری در روستاهای موردنظر شده است. 
بیشترین تأثیر توسعه صنایع روستایی مربوط به شاخص اقتصادی با ضریب تأثیر زیاد 54/01 در شاخص اجتماعی ضریب 

تأثیر زیاد برابر با 45/12 درصد بوده است. بنابراین راهبرد توسعه صنایع روستایی ضمن توسعه اقتصاد محلی از طریق 
اشتغال زایی و درآمدزایی می تواند به عنوان یک راهبرد توسعه ای برای تحرک اقتصاد روستا تلقی گردد.

Amiri et al., 2019
مفهوم پردازی چالش های 
کسب و کارهای خانگی در 
روستاهای استان کرمانشاه

چالش های کسب وکارهای خانگی متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علی، مداخله ای و زمینه ای قابل طبقه بندی  
بوده و پیامدهای مختلف شامل بی انگیزگی فعاالن، ایجاد مانع روانی برای تازه واردین، افزایش مهاجرت از شهر به روستا و 

کاهش توان رقابتی کسب وکارها نیز برای آن قابل طرح هستند.

Abrishami et al., 
2020

امکان سنجی توسعه پایدار 
روستایی از طریق توسعه صنایع 
خالق: نمونه موردی صنایع دستی 

روستاهای منتخب استان 
اصفهان

در تحقیقی به امکان سنجی توسعه پایدار روستایی از مسیر توسعه صنایع خالق پرداخته و بیان می کنند با توجه به عدم توسعه 
صنایع دستی امکان دستیابی به توسعه پایدار روستایی وجود ندارد لذا پیشنهاد می کنند که هر روستای دارای امتیاز بیشتر 

به عنوان کارگاه مرکزی برای تولید، تأمین مواد اولیه، کنترل کیفیت، آموزش و نظارت بر صنایع دستی معرفی شود.

Shahmoradi et al., 
2015

واکاوی چالش های فراروی 
عملیاتی کردن ایده های 
کسب وکار از دیدگاه زنان 

روستایی

نبود تخصص و تجربه الزم در زمینه تدوین طرح کسب وکار، بازاریابی، دانش حقوقی؛ کمبود سرمایه شخصی و عدم تأمین 
اعتبار مالی مناسب جهت سرمایه گذاری؛ عدم دسترسی به اطالعات و منابع اطالعاتی به روز؛ نبود حمایت همه جانبه از آغاز تا 
پایان عملیاتی سازی ایده؛ ریسک پذیری پایین و ترس از شکست و موانع خانوادگی از مهم ترین چالش های فراروی عملیاتی 

کردن ایده های کسب وکار از دیدگاه جامعه موردمطالعه است.

Ahmadifard et al., 
2017

چالش های بیمه بافندگان فرش 
دستباف روستایی در شهرستان 

زنجان

نسبت بافندگان بیمه شده در بخش های مختلف شهرستان زنجان متفاوت بود و فاصله روستا تا شهر تأثیر منفی بر معرفی و 
پذیرش بیمه داشت. در مناطق روستایی دورافتاده، وابستگی معیشت خانوارها به بافت فرش بیشتر بود، ولی این دورافتادگی 

موجب کاهش پوشش بیمه برای این بافندگان شده بود. بافندگان روستایی با سه نوع چالش مهم در بیمه شدن روبه رو بودند: 
ناتوانی مالی بافندگان، شفافیت نداشتن اتحادیه فرش دستباف روستایی، مشکالت قوانین بیمه

Babaei, 2016
جایگاه صنعت فرش دستباف 
روستایی در اقتصاد مقاومتی

فرایند تولید فرش دستباف در ایران به دلیل خصوصیات مهمی مانند بهره گیری از فناوری ساده و کم هزینه، مواد اولیه 
ارزان قیمت، ایجاد فرصت های شغلی پایدار، ایجاد اشتغال جنبی و درآمد مکمل برای روستاییان، تنوع درآمدی، مشارکت دادن 
زنان در تولید، کاهش مهاجرت روستاییان به شهر، ارزش افزوده باال، حفظ فرهنگ و اصالت بومی، انتقال هنر بومی و محلی 
و پیوند نسل ها از یک مزیت نسبی برخوردار است و با توجه به تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات فرش دستباف می تواند 
از نظر اقتصاد مقاومتی تداعی کننده توسعه درون زا در روستا باشد. ولی در عصر حاضر به دلیل وجود برخی مشکالت از جمله 

تحریم ها و کاهش سهم فرش در صادرات غیرنفتی، این صنعت با رکود مواجه شده است.

Mohammadi 
Ostadkelayeh & 

Bayat, 2016

شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر 
رکود صنعت قالی بافی در نواحی 
روستایی با استفاده از روش کیو

از میان مجموعه عوامل تأثیرگذار بر رکود صنعت قالی بافی در نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس دو عامل »عقب ماندگی 
فنی در تولید فرش دستبافت« و »بهره وری کمتر فرش بافی در مقایسه با دیگر فعالیت های اقتصادی« تأثیر بیشتری داشت

Bigham & Doai, 
2015

امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی 
الکترونیکی در بازار فرش 

دستباف استان فارس

از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستبافت، امکان پیاده سازی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط با مشتری، امکان 
پیاده سازی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط با کانال ها و امکان پیاده سازی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط 
با تحقیقات بازاریابی در بازار فرش دستباف استان فارس وجود ندارد و شرایط نامطلوب است. در نهایت با توجه به پژوهش 

انجام شده پیشنهاد می شود که به دست اندرکاران فرش دستباف جهت پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی آموزش الزم داده شود 
و از مزایا و فرصت های بازاریابی الکترونیکی آگاه سازند.

Papzan et al., 2011
ارزشیابی آموزش های فنی 

حرفه ای زنان روستایی در زمینه 
صنایع دستی

تفاوت معنادار بین مهارت پیشین و کنونی پاسخگویان در زمینه صنایع دستی پس از شرکت در برنامه های آموزش فنی و 
حرفه ای و تفاوت در تغییر دانش زنان روستایی بر حسب سطح تحصیالت وجود دارد. اما به علت محدودیت اعتبارات، نبود 

صرفه اقتصادی تولید در سطح خرد، امکان اشتغال زنان روستایی در صنایع دستی را محدود می کند لذا تشکیل شرکت تعاونی 
زنان روستایی و شرکت تعاونی فرش بافی پیشنهاد می کنند.

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

»بهمن صحنه و همکاران. تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قال«



163

 بهار 1400 . دوره 12. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

اکثر  نمود  بیان  به مطالعات صورت گرفته می توان  توجه  با 
مطالعات قبلی به نقش تولید فرش دستبافت در ایجاد اشتغال 
و منبع درآمد و متنوع نمودن اقتصاد روستایی اشاره نموده اند 
و با توانمندسازی زنان روستایی از طریق توسعه صنعت فرش 
دستبافت می توان در متنوع سازی اقتصاد روستایی تأثیر مهمی 
روستایی  فضاهای  در  ماندگاری جمعیت  باعث  و  نموده  ایجاد 
گردید. در این پژوهش این مهم مورد کنکاش قرار گرفته و ارتباط 
این فعالیت بر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی ساکنان نواحی 

روستایی مورد تحلیل قرار می گیرد.

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نظر 
هدف کاربردی است. نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی 
توسط  پرسشنامه ها  روایی  است.  ساخته(  محقق  )پرسشنامه 
اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، برای شاخص های 
اقتصادی 0/82 و شاخص های اجتماعی 0/91 مورد تأیید قرار 
گرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل همبستگی 
کای اسکوئر و مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس در 
 ArcGis و برای تهیه نقشه از نرم افزار SPSS محیط نرم افزاری
استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه خانوارهای 

پنج  از  که  آق قال  شهرستان  قالیباف  نیروی  دارای  روستایی 
دهستان مزرعه شمالی، مزرعه جنوبی، آق آلتین، شیخ موسی و 
گرگان بوی تشکیل داده و از هر دهستان 2 روستای پرجمعیت 
که دارای 8176 خانوار بر اساس سرشماری سال 1395 انتخاب 
گردید و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 367 خانوار دارای زنان 
قالیباف به عنوان حجم نمونه مورد پرسشگری واقع گردید. جدول 
شماره 2 ویژگي هاي روستاهاي مورد مطالعه و جدول شماره 3 

نیز ابعاد و متغیرهاي تحقیق را ارائه مي دهد.

آق قال یکي از شهرستان هاي استان گلستان است که در بین 
54 درجه و 14 دقیقه تا 54 درجه و 51 دقیقه طول شرقي و 
36 درجه و 55 دقیقه تا 37 درجه و 30 دقیقه عرض شمالي 
واقع شده است. این شهرستان از جنوب به شهرستان هاي گرگان 
و علي آباد، از شرق و شمال به شهرستان گنبدکاووس و از غرب 
به شهرستان ترکمن محدود مي شود. وسعت شهرستان آق قال 
1763/15 کیلومترمربع )8/63 درصد مساحت استان و به عبارتی 
رتبه دوم از نظر وسعت در بین شهرستان هاي استان( است. بر 
از دو بخش  این شهرستان  اداري و کشوري  تقسیمات  اساس 
)مرکزي، وشمگیر(، دو شهر )آق قال و انبارالوم(، پنج دهستان و 
 (General Census of Population and 86 آبادي تشکیل شده است

(Housing, 2016 )تصویر شماره 1(.

جدول 2. ویژگی های روستاهای موردمطالعه.

تعداد نمونه تعداد خانوارروستاتعداد نمونه تعداد خانوارروستادهستان

24511حبیب ایشان110450یلمه سالیانمزرعه شمالی
35216قرنجیک پورامان121954چین سولیمزرعه جنوبی

63929کرد145165عطاآبادآق آلتین
61628بهلکه75334گری دوجیشیخ موسی
76734یامپی103046صحنه سفلیگرگان بوی
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جدول 3. ابعاد و متغیرهای تحقیق.

افزایش درآمد، افزایش پس انداز، تأمین هزینه ها، متنوع شدن اقتصاد خانوار، سهولت فروش تولیدات، افزایش توان تولید، دسترسی مطلوب به بازار فروش، تنوع اقتصادی
فرصت های شغلی، دسترسی به وام و اعتبارات، استطاعت مالی برای تولید، دسترسی به مواد اولیه تولید، فروش اینترنتی تولیدات

اجتماعی

رضایت از میزان درآمد، رضایت از میزان پس انداز، رضایت از تأمین هزینه ها، رضایت از شغل، رضایت از تنوع شغلی، کاهش مهاجرت از روستا به شهر، کاهش 
گرایش به مشاغل دیگر، کاهش اوقات بیکاری، کاهش آسیب های اجتماعی، احساس امنیت شغلی، رشد خالقیت، افزایش سطح مشارکت، رضایت از بیمه، 

دسترسی به کالس های آموزشی، رضایت از زیرساخت های آموزشی، دسترسی به اینترنت، رضایت از توجه مسئولین، ماندگاری در شغل قالیبافی، تغییر فرهنگ 
روستانشینی، انتقال تجربه به نسل های بعدی، نبود برنامه دولتی برای تولید
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یافته ها

تمامی 367 پاسخگوی موردمطالعه را زنان تشکیل می دادند، 
زیرا کار قالیبافی در ترکمن صحرا توسط زنان و دختران صورت 
می گیرد. توزیع سنی پاسخگویان نیز 129 نفر بین 20 الی 30 
سال، 123 نفر بین 31 الی 40 سال، 75 نفر بین 41 الی 50 و 
40 نفر باالتر از 50 سال سن داشته اند. 49 نفر مجرد و 318 نفر 
متأهل بوده اند. 298 نفر مسکن ملکی و 69 نفر در مسکن پدری  
خود که 183 مورد نوساز و 184 مورد مرمتی هستند. 33 نفر 
بی سواد، 20 نفر ابتدایی، 116 نفر راهنمایی، 110 نفر دیپلم، 
74 نفر فوق دیپلم و 14 نفر لیسانس داشته اند. سرپرستان خانوار 
نیز به شغل های آهنگری، تعمیرگاه، خیاطی، دامداری، رانندگی، 
و  نقاشی  نانوایی،  مغازه داری،  کشاورزی،  کارمندی،  کارگری، 
تعدادی نیز بیکار بوده اند. به لحاظ سابقه اشتغال به قالیبافی نیز 
14 نفر کمتر از 5 سال، 94 نفر بین 5 الی 10 سال، 56 نفر بین 
11 الی 15 سال، 81 نفر بین 15 الی 20 سال و 122 نفر بیشتر 

از 20 سال پاسخ داده اند.

جدول شماره  4 انواع محصوالت پررونق تولید فرش دستبافت 
بوده و مشخصات انواع تولیدات زنان روستایی ترکمن صحرا در آن 
با توجه به پرسشنامه و مشاهدات میدانی ارائه شده است. تمامی 
محصوالت بر اساس کیفیت مطلوب است که در بازار فروش دارای 
مشتری فراوان بوده لذا این محصوالت به خاطر وجود مشتری 

بیشتر انتخاب و ارائه شده است.

جدول شماره 5 ارزیابی متغیرهای اقتصادی پاسخگویان را 
نشان می دهد که تفاوت معنادار در سطح 0/01 بین متغیرها 

وجود دارد. مقایسه میانگین متغیرها نشان می دهد که باالترین 
میانگین به افزایش توان تولید )8/72( و دسترسی مطلوب به 
بازار فروش )8/61( و افزایش درآمد )8/21( اختصاص یافته است 
و بیانگر تأثیرات مثبت بافت قالی بر بعد اقتصادی خانوارهای 
روستایی را ارائه می دهد. می توان بیان نمود تولید قالی ترکمن 
توانسته است بر متغیرهای اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
تأثیر  بدان  راحت  و دسترسی  محلی  بازارهای  وجود  لحاظ  به 
نواحی روستایی  به خصوص در  را  فعالیت  این  و  نهاده  مطلوب 
رونق دهد. از طرفی اقتصاد روستا را نباید صرفاً در کشاورزی 
اشتغال  محدودیت  و  تکنولوژی  ورود  با  که  زیرا  کرد  خالصه 
توجه  اقتصادی  فعالیت های  تنوع  به  است  الزم  بخش  این  در 
نمود. به دلیل آنکه دانش اقتصادی به صورت علمی وارد کشور 
نشده است لذا سهم کشاورزی در تولید ناخالص کشور بسیار 
باالست. بنابراین شکل گیری و توسعه صنایع دستی با استفاده از 
تکنولوژی های جدید به شدت احساس می گردد و توجه به صنعت 
بافت قالی با توجه به توان باالی تولید توانسته در افزایش درآمد 
و اشتغال زایی به خصوص زنان روستایی محدوده موردمطالعه 
تأثیرگذار باشد. از طرفی استقرار بازار هفتگی با بهبود و ارتقای 
شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی رابطه معنی دار دارد. 
بر این اساس، بهبود شاخص های توسعه روستا تا حد قابل قبول 
 (Naseri et متأثر از ایجاد بازار در نواحی شهری و روستایی است
(al., 2019: 105. پایین ترین میانگین به دسترسی به وام و اعتبارات 

)1/55( و فروش اینترنتی تولیدات )2/13( اختصاص یافته است. 
لزوم تهیه مواد اولیه تولید و ابزارهای الزم نیازمند داشتن سرمایه 
اولیه است و به خاطر ضعف بنیه مالی تولیدکنندگان الزم است 
که دسترسی به وام و اعتبارات مناسب فارغ از کاغذ بازی های 
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جدول 4. مشخصات محصوالت تولیدی دستبافت ترکمن در زمستان 1399.

سود تقریبی )ریال(دستمزد )ریال(هزینه مواد )ریال(قیمت )ریال(تعداد نیرو )نفر(مدت کار )روز(سایز محصول )متر(ردیف

180 × 1202015000000200000030000001000000
21 × 1/53018000000300000030000002000000
31/10 × 1/7045110000000400000040000002000000
41/30 × 225216000000650000065000003000000
51/50 × 2/5035222000000850000085000005000000
62 × 235222000000850000085000005000000
72 × 34034500000018000000180000009000000
82/50 × 3/5045365000000250000002500000015000000
93 × 450490000000350000003500000020000000
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متداول توسط نهادهای متولی مدنظر جدی و بدون شعارزدگی 
قرار گیرد تا این متغیر نیز به رشد مناسب دست یابد. همچنین 
لزوم آموزش تولیدکنندگان برای استفاده از توان فضای مجازی 
و ارائه محصوالت در این بستر مدنظر جدی مسئوالن قرار گیرد 
تا هم شاهد افزایش درآمد روستاییان و هم رضایت خریداران 
معموالً  روستایی  توسعه  برنامه های  در  گیرد.  قرار  مشتریان  و 
بیش از 70 درصد اعتبارات به امور کالبدی و فیزیکی اختصاص 
می یابد و اشتغال و اقتصاد روستا سهم بسیار ناچیزی دارد که 

به نوعی با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد. لذا 
تسهیل دسترسی به اعتبارات و آموزش استفاده از فضای مجازی 
به شاغلین این صنعت می تواند تحوالتی در مناطق روستایی ایجاد 
و انجام کسب وکارهای جدید را بهبود بخشد. در این راستا لزوم 
توجه به سه عامل زیرساخت های فنی و اجتماعی، منابع انسانی 
اینترنت  نیاز است و صرف  قانونی  متخصص و چهارچوب های 

رسانی برای روستاها بدون توجه به این سه عامل کافی نیست.

جدول 5. مقایسه میانگین متغیرهای اقتصادی با استفاده از آزمون فریدمن.

سطح معناداریدرجه آزادیضریب کای اسکوئرمیانگینمتغیر

8/21افزایش درآمد

2489/280110/000**

5/80افزایش پس انداز
5/35تأمین هزینه ها

7/36متنوع شدن اقتصاد خانوار
8/04سهولت فروش تولیدات

8/72افزایش توان تولید
8/61دسترسی مطلوب به بازار فروش

7/86تنوع فرصت های شغلی
1/55دسترسی به وام و اعتبارات
6/33استطاعت مالی برای تولید
8/07دسترسی به مواد اولیه تولید

2/13فروش اینترنتی تولیدات

)**( سطح معناداری  0/01    
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اجتماعی  متغیرهای  میانگین  مقایسه   6 شماره  جدول 
پاسخگویان را ارائه می کند. بر اساس نتایج بیشترین میانگین 
به کاهش اوقات بیکاری )15/72(، تغییر فرهنگ روستانشینی 
)15/11( و دسترسی به اینترنت )14/87( اختصاص یافته است 
و بیانگر تأثیر مثبت و معنادار در سطح 0/01 است که حمایت از 
این هنر و صنعت می تواند هم در ایجاد اشتغال و کاهش اوقات 
تغییر  و  باشد  اثرگذار  زنان  به خصوص  روستایی  قشر  بیکاری 
فرهنگ روستانشینی و لزوم ورود به اقتصاد جهانی را نمایانگر 
باشد زیرا که با دسترسی مطلوب به اینترنت باید شاهد حضور 
تولیدات روستایی در اقتصادی ملی و جهانی باشد و درهای اقتصاد 
روستا به روی اقتصاد جهانی بازگردد و این مقوله با آموزش توسط 
نهادهای مرتبط می تواند این مهم به سرانجام مناسب برسد. میزان 
عالقه مندی روستاییان برای استفاده از فضای مجازی در هنگام 

تکمیل پرسشنامه ها قابل مالحظه بود ولی عدم آشنایی با این 
فضا مانع استفاده بهینه بوده است. پایین ترین میزان میانگین 
نیز به عدم رضایت از توجه مسئولین )2/16(، نبود برنامه دولتی 
مشخص برای تولید )2/30( و عدم رضایت از پوشش بیمه ای 
)4/89( است که بیانگر انتقاد تولیدکنندگان از متولیان این امر 
بوده و نیازمند حمایت جدی، شفاف، متعهد به تعهدات بدون 
شعارزدگی و پوشش گسترده بیمه از فعالیت این صنعت به صورت 
واقعی که زمینه ارتقای رفاه اجتماعی می گردد و نابرابری های 
میان زندگی روستایی را کاهش می دهد و موجبات روستاگریزی 
را از بین می برد. همچنین بیمه می تواند ریسک زندگی و تولیدات 
نواحی روستایی را کاهش دهد زیرا که امنیت اجتماعی به دنبال 
امنیت اقتصادی ایجاد می گردد و پاسخگویان به چنین امنیتی 

به شدت نیازمند بودند.

جدول 6. مقایسه میانگین متغیرهای اجتماعی با استفاده از آزمون فریدمن.

سطح معناداریدرجه آزادیضریب کای اسکوئرمیانگینمتغیر

11/24رضایت از میزان درآمد

3812/620200/000**

10/31رضایت از میزان پس انداز
9/27رضایت از تأمین هزینه ها

11/22رضایت از شغل
11/63رضایت از تنوع شغلی

10/82کاهش مهاجرت از روستا به شهر
9/86کاهش گرایش به مشاغل دیگر

15/72کاهش اوقات بیکاری
14/09کاهش آسیب های اجتماعی

9/46احساس امنیت شغلی
14/82رشد خالقیت

14/00افزایش سطح مشارکت
4/89رضایت از بیمه

12/11دسترسی به کالس های آموزشی
13/06رضایت از زیرساخت های آموزشی

14/87دسترسی به اینترنت
2/16رضایت از توجه مسئولین
9/56ماندگاری در شغل قالیبافی
15/11تغییر فرهنگ روستانشینی

14/44انتقال تجربه به نسل های بعدی
2/30نبود برنامه دولتی برای تولید

)**( سطح معناداری %99
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جدول 7. بررسی رابطه بین سطح تحصیالت پاسخگویان با متغیرهای اقتصادی با استفاده از آزمون کای اسکوئر.

فای کرامرسطح معناداریآمارهمیانگین رتبه ایخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممتغیر مستقلمتغیرهای وابسته

افزایش درآمد

سطح 
تحصیالت

--271641764/40159/5800/0000/659
28103166703/75166/9180/0000/674-افزایش پس انداز
14169121633/63207/1440/0000/751-تأمین هزینه ها

7412011184/17110/5040/0000/549-متنوع شدن اقتصاد خانوار
211881584/3764/7830/0000/420--سهولت فروش تولیدات

141482054/52112/5700/0000/554--افزایش توان تولید
141681854/4691/5270/0000/499--دسترسی مطلوب به بازار فروش

14141881514/2991/0530/0000/498-تنوع فرصت های شغلی
1/5977/2880/0000/459-7-26496دسترسی به وام و اعتبارات
7281001161163/83139/7290/0000/617استطاعت مالی برای تولید
141951454/25134/1320/0000/605-13دسترسی به مواد اولیه تولید

271/73157/2880/0000/655-2129335فروش اینترنتی تولیدات
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره 7 مشخص می گردد 
بین سطح تحصیالت به عنوان متغیر مستقل با متغیرهای وابسته 
از آزمون کای اسکوئر در سطح 0/01 معنادار بوده  با استفاده 
است. بنابراین این آزمون وجود رابطه بین سطح تحصیالت با 
اما برای تعیین شدت  متغیرهای موردبررسی را تأیید می کند 
رابطه آزمون فای کرامر استفاده گردید که بیشترین شدت رابطه 
به تأمین هزینه ها )0/751(، افزایش پس انداز )0/674(، افزایش 
رابطه  این  از  باالتری  یافته و شدت  درآمد )0/659( اختصاص 
را نشان می دهد لذا سطح تحصیالت باالتر می تواند در مدیریت 
اقتصادی خانوارهای روستایی تأثیرگذاری باالتری داشته باشد و 
لزوم آموزش در سطوح باالتر برای ساکنان نواحی روستایی از 
موارد مهمی بوده و نتایج بیانگر آن است. سطح تحصیالت مناسب 
کمک مناسبی در تأمین هزینه خانوارها و در افزایش پس انداز 
خانوارها و افزایش درآمد خانوارها امری بی بدیل بوده که در نتایج 

مشخص است.

با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره 8 مشخص می گردد 
بین سطح تحصیالت به عنوان متغیر مستقل با متغیرهای وابسته 
با استفاده از آزمون کای اسکوئر در سطح 0/01  معنادار مشاهده 

می گردد. بنابراین آزمون وجود رابطه بین سطح تحصیالت را با 
تمام متغیرهای موردبررسی را تأیید می کند. اما برای تعیین شدت 
رابطه از آزمون فای کرامر استفاده گردید که بیشترین شدت 
رابطه به کاهش مهاجرت از روستا به شهر )0/941(، دسترسی 
به اینترنت )0/924( و رضایت از تنوع شغلی )0/872( اختصاص 
یافته و شدت بسیار باالیی از این رابطه را نشان می دهد لذا سطح 
تحصیالت توانسته؛ تأثیرگذاری باالتری در این متغیرها داشته 
باشد. توسعه این فعالیت در روستاهای محدوده موردمطالعه نشان 
می دهد که به سبب ایجاد اشتغال میزان مهاجرت از روستاها به 
نواحی شهری به شدت کاهش یافته است زیرا که نیاز نیروی 
انسانی به داشتن درآمد از طریق کسب شغل توانسته این نیاز 
را تأمین نماید و رضایت نسبی را در بین ساکنین در پی داشته 
باشد. همچنین این فعالیت باعث تنوع شغلی در سطح روستاها 
گردیده و در کنار تولید قالی شاهد اشتغاالت دیگری همچون 
کارگاه های  فروشی(،  )خامه  خام  اولیه  مواد  فروش  مغازه های 
رنگرزی، پرداخت قالی، رواج دامداری به خصوص استفاده از پشم 
گوسفندان، فروش ابزارهای تولید قالی، مغازه های تعمیر ابزار و... 

شده است.
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جداول شماره 9 و 10 مقایسه میزان تفاوت بین روستاها در 
بعد اقتصادی و اجتماعی با استفاده از آزمون کروسکال والیس را 
نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که در بعد اقتصادی به جز 
متغیر افزایش پس انداز در سایر متغیرها تفاوت خاصی مشاهده 
نمی گردد و در بعد اجتماعی نیز تفاوت خاصی در بین روستاها 
تمامی  در  دستبافت  فرش  تولید  در  فعالیت  لذا  ندارد؛  وجود 
روستاهای محدوده موردمطالعه تأثیر یکسانی گذاشته است و 
تمامی روستاها در شرایط یکسانی هستند و نتایج نیز تأییدکننده 
یافته های پژوهش است. می توان بیان نمود رواج و توسعه این 
فعالیت در سطح روستاها توانسته به عنوان یکی از پیشران های 
توسعه نقش مؤثر خود را در کنار فعالیت های کشاورزی و دامداری 
در سطح روستاهای محدوده موردمطالعه ایفا نماید و بسیاری از 

به خصوص  برای خریداران و  بازارهای محلی  تولیدات در  این 
گردشگران مسیر بازارچه مرزی اینچه برون عرضه می گردد و 
شاهد رضایت خریداران و عرضه کنندگان ملی شده است. سطح 
معناداری متغیرهای بررسی شده نیز در ابعاد اقتصادی و اجتماعی 
نیز بیانگر تأیید آن است و این متغیرها برای تمامی روستاهای 

موردبررسی تأثیر یکسانی برجای نهاده است.

 بحث و نتیجه گیری

نتایج متغیرهای اقتصادی بررسی شده با آزمون فریدمن نشان 
می دهد تولید فرش دستبافت توانسته است با توان باالی تولید 
شهرهای  بازارهای  به  راحت  دسترسی  و  ترکمن  زنان  توسط 

جدول 8. بررسی رابطه بین سطح تحصیالت پاسخگویان با متغیرهای اجتماعی با استفاده از آزمون کای اسکوئر.

میانگین خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممتغیر مستقلمتغیرهای وابسته
فای کرامرسطح معناداریآمارهرتبه ای

رضایت از میزان درآمد

سطح 
تحصیالت

-7110188623/83184/0830/0000/708
35103168613/69183/6250/0000/707-رضایت از میزان پس انداز
35130168343/54250/8420/0000/827-رضایت از تأمین هزینه ها

21110155813/80251/2880/0000/827-رضایت از شغل
2168211673/88278/9210/0000/872-رضایت از تنوع شغلی

412069163743/56426/8560/0000/941کاهش مهاجرت از روستا به شهر
215469169543/49249/1600/0000/824کاهش گرایش به مشاغل دیگر

1901774/4855/8190/0000/390---کاهش اوقات بیکاری
7272041294/23127/0490/0000/588-کاهش آسیب های اجتماعی

78262162543/47310/1470/0000/919احساس امنیت شغلی
72251354/34100/0440/0000/522--رشد خالقیت

7481691434/22114/5110/0000/559-افزایش سطح مشارکت
2/58153/8540/0000/647-619015759رضایت از بیمه

782189893/98137/2050/0000/611-دسترسی به کالس های آموزشی
671971034/09127/0460/0000/588--رضایت زیرساخت های آموزشی

1313271032114/32406/7750/0000/924دسترسی به اینترنت
1/39168/8690/0000/678-2579677رضایت از توجه مسئولین
77144174353/60231/2230/0000/794ماندگاری در شغل قالیبافی
7131831644/37239/2240/0000/807-تغییر فرهنگ روستانشینی،

7551421634/25136/2360/0000/609-انتقال تجربه به نسل های بعدی
771/3559/8980/0000/404-27182نبود برنامه دولتی برای تولید
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جدول 9. مقایسه میزان تفاوت بین روستاها در بعد اقتصادی با آزمون کروسکال والیس.

درجه متغیر
آزادی

کای 
اسکوئر

سطح 
معناداری

میانگین روستاها

یلمه 
سالیان

حبیب 
ایشان

چین 
سولی

قرنجیک 
گری کردعطاآبادپورامان

صحنه بهلکهدوجی
یامپیسفلی

95/0410/831181/97224/45184/28150/69187/32190/84176/07181/61191/97176/07افزایش درآمد
918/3360/031187/13232/95184/18101/34196/57192/66170/21171/50202/22170/21افزایش پس انداز
914/6190/102190/20224/73183/44111/41193/48194/88171/12171/02200/12171/12تأمین هزینه ها

93/8210/923185/04225/00183/08156/22187/13186/48178/54181/61187/34178/54متنوع شدن اقتصاد خانوار
93/0610/962181/89194/14183/38178/13185/20170/31198/93176/00176/38198/93سهولت فروش تولیدات

92/8000/972184/10200/82183/56198/81183/76168/12187/56195/66173/23187/56افزایش توان تولید
92/5220/980186/64210/82183/38164/34188/02171/34186/75186/55178/96186/75دسترسی مطلوب به بازار
92/1040/990185/05199/55183/56184/03186/26166/05190/51187/93175/75190/51تنوع فرصت های شغلی

91/2460/999183/93181/59183/45180/72185/91175/95192/25179/34179/46192/25دسترسی به وام و اعتبارات
911/4790/244187/15227/32183/77116/16194/46185/91176/75170/59196/98176/75استطاعت مالی برای تولید
90/4961/000189/86191/55182/87178/13185/35181/81180/38181/50185/54180/38دسترسی به مواد اولیه تولید

94/0490/908179/60226/64184/42171/69186/87185/83173/44196/39185/24173/44فروش اینترنتی تولیدات
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منطقه از جمله آق قال، گنبدکاووس و بندر ترکمن در افزایش 
درآمد و اشتغال زایی و متنوع کردن منابع درآمدی خانوارها به 
خصوص در سال هایی که منطقه از کمبود بارش های جوی دچار 
آسیب پذیری  کاهش  در  بسزایی  نقش  می گردد  آسیب پذیری 
خانوارهای روستایی ایفا نماید. همچنین نتایج حاصل بیانگر آن 
است که وجود بازار مصرف و سهولت دسترسی به آن در رونق 
تولید و افزایش درآمد تأثیر مطلوب خود را برجای نهاده است 
لذا ترویج بازارهای محلی با قدمت چندین دهه توانسته است 
نقش مهم خود را ایفا نماید. اما حمایت از طریق دسترسی به 
اعتبارات می تواند انگیزه تولیدکنندگان را به طور قابل مالحظه ای 
یافته های  با  و  است  بوده  آن  مؤید  نیز  نتایج  که  دهد  افزایش 
تحقیقات بهرامی، امیری و همکاران و بابایی مطابقت می کند. در 
زمینه آموزش های الزم جهت عرضه تولیدات در فضای مجازی 
که مشتریان زیادی نیز دارد می توان تدابیر الزم توسط متولیان 
امر توسعه روستایی به خصوص بخشداری ها صورت گیرد که با 
آموزش چنین قابلیت هایی توان استفاده روستاییان را افزایش داد و 
تولیدات با قیمت مناسب و بدون واسطه به دست مصرف کنندگان 
واقعی رساند و رضایت دو طرف به طور قابل مالحظه ای افزایش داد 
و با نتیجه تحقیقات بی غم و دعایی نیز مطابقت می کند. نتایج 

بررسی متغیرهای اجتماعی نیز بر اساس جداول ارائه شده بیانگر 
رواج تولید فرش دستبافت بوده و در کاهش اوقات بیکاری زنان 
روستایی تأثیرات زیادی داشته و در عین حال تغییرات زیادی در 
فرهنگ روستانشینی ایجاد نموده است و برای ورود به عرصه های 
ملی و بین المللی لزوم آموزش های نوین به خصوص استفاده از 
فضای مجازی از جمله مطالبات فعاالن این بخش بوده و این 
امر در سایه توجه جدی مسئوالن و داشتن برنامه مشخص در 
راستای حمایت از تولید و گسترش پوشش بیمه ای، قطعاً نمود 
بارزتری می یابد و رضایت بیشتر روستاییان و کاهش مهاجرت 
بی رویه روستاییان به شهرها را در پی دارد و با نتیجه تحقیقات 

احمدی فرد و همکاران نیز مطابقت دارد.

می دهد  نشان  نیز  والیس  کروسکال  آزمون  از  حاصل  نتایج 
تفاوت خاصی در بین روستاها در متغیرهای اقتصادی و اجتماعی 
وجود ندارد و تأثیرات تولید فرش دستبافت در تمام روستاهای 
موردمطالعه یکسان بوده است لذا می توان بیان نمود راهبرد تولید 
صنایع دستی از جمله فرش دستبافت توانسته در افزایش اشتغال، 
درآمد، بهبود سطح آموزش و بهداشت و تغذیه ساکنان نواحی 
تأثیر داشته و باعث حفظ شأن و منزلت روستاییان  روستایی 

به خصوص زنان روستایی گردد.
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بیشترین  قالی  اصالت  و  دستبافت  فرش  قیمت  طرفی  از 
دنیای  ولی  است  داشته  دستبافت  فرش  فروش  در  اثرگذاری 
امروز که مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات بوده؛ نتایج نشان 
می دهد که تجارت الکترونیکی در زمینه فرش دستبافت بسیار 
ضعیف عمل نموده، لذا بازار فرش دستبافت کماکان رویکرد سنتی 
خود را حفظ کرده است. تبلیغات الکترونیکی فرآیندی است که 
عالوه بر معرفی کاال و خدمات پس از فروش، سعی در ترغیب 
مشتریان از طریق ابزار اینترنت برای خرید دارد و می توان از این 
قابلیت بهره مناسب را برد. همچنین تبلیغات الکترونیکی به دلیل 
سرعت باال و هزینه کمتر، در بازاریابی انواع کاالها به خصوص در 
مورد فرش دستبافت باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد که این مهم 
بر اساس مصاحبه هایی که با تولیدکنندگان انجام گرفت مورد 
پذیرش و عالقه مندی قرار گرفته و اندک روزنه هایی نیز مشاهده 

گردید. صنعت فرش دستبافت، همچنان در به کارگیری دانش 
بازاریابی مانند استفاده از بازاریابی اینترنتی، تجارت الکترونیک 
و آشناسازی فعاالن این صنعت به خصوص تجار با این فنون، 
با چالش های متعدد مواجه است که این چالش موردقبول خود 
فاز  آغاز  زمینه  اعتراف  و همین  گرفته  قرار  بخش  این  فعاالن 

جدیدی برای فعاالن این بخش است.

از طرفی یکی از موانع عمده توسعه روستایی، توسعه تعاونی های 
فرش دستبافت است و این تعاونی ها با توان مدیریتی و سرمایه ای 
و تجربه مناسبی که در برخی از شهرها به خصوص تهران فعالیت 
دارند با برقراری ارتباط و استفاده از تجارب آنان می توان هم در 
جذب مناسب حمایت های دولتی و هم در توسعه صادرات به نتایج 
مطلوبی دست یافت. در امر آموزش نیز دوره های آموزشی باید با 
اهداف صادراتی انطباق داشته باشند که با نتایج تحقیقات پاپ زن 

جدول 10. مقایسه میزان تفاوت بین روستاها در بعد اجتماعی با آزمون کروسکال والیس.

درجه متغیر
آزادی

کای 
اسکوئر

سطح 
معناداری

میانگین روستاها

یلمه 
سالیان

حبیب 
ایشان

چین 
سولی

قرنجیک 
گری کردعطاآبادپورامان

صحنه بهلکهدوجی
یامپیسفلی

99/8630/362185/63218/50184/34122/53196/63180/48176/59179/38193/10176/59رضایت از میزان درآمد
916/3460/060185/14229/09185/01107/94200/16184/43167/46183/07199/16167/46رضایت از میزان پس انداز
916/8190/052183/77240/77184/99112/97195/98191/41165/44184/02200/03165/44رضایت از تأمین هزینه ها

910/1840/336185/98215/77184/96129/47194/25191/84165/59184/63199/49165/59رضایت از شغل
95/8310/757186/66207/55184/69145/81194/98177/41171/79191/73189/92171/79رضایت از تنوع شغلی

90/8981/000182/27199/05184/52171/38188/12181/60179/32183/66188/88179/32کاهش مهاجرت از روستا
92/3790/984181/23202/23184/63155/16190/09179/26185/15175/88189/58185/15کاهش گرایش به مشاغل

93/6170/935187/25178/91183/85198/72185/84165/10187/25200/36171/29187/25کاهش اوقات بیکاری
93/0010/964184/55171/41184/07209/34187/05165/91184/57193/66177/87184/57کاهش آسیب های اجتماعی

96/0210/738182/41215/05184/71137/75194/89178/41178/60177/93193/36178/60احساس امنیت شغلی
93/3680/948186/08185/45184/52187/50190/22165/66180/12203/57176/17180/12رشد خالقیت

92/3500/985186/66201/05184/08171/38191/02174/14175/10196/93182/90175/10افزایش سطح مشارکت
95/5100/788179/66191/00185/10218/41184/44167/05180/29210/93172/93180/29رضایت از بیمه

91/1440/999183/95184/64184/02185/09190/48173/72179/63194/68180/77179/63دسترسی به کالس های
94/0450/908184/24169/27183/22214/00185/48165/17191/24190/00173/17191/24رضایت از زیرساخت ها
94/2290/896181/70184/73183/54218/69181/92167/76190/85191/46173/30190/85دسترسی به اینترنت

92/0380/991187/68193/18183/33162/09189/41183/78178/96179/43188/95178/96رضایت از توجه مسئولین
95/3940/799182/83221/14184/53146/13192/33181/47175/25184/82191/21175/25ماندگاری در شغل قالیبافی
95/8090/759182/26175/09183/48220/44183/22164/72192/69195/25169/51192/69تغییر فرهنگ روستانشینی
91/6850/996184/22184/91184/29181/75188/25166/50189/87190/23178/54189/87انتقال تجربه به نسل بعدی

91/1860/999183/81184/14183/54180/13190/55172/52185/54186/43180/29185/54نبود برنامه برای تولید
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و همکاران مطابقت دارد. همچنین تجار بخش فرش دستبافت نیز 
با شناسایی کامل بازارهای هدف، جهت حضور در نمایشگاه های 
بین المللی جای پای محکمی در دنیای رقابتی بیابند و زمینه 
امیدواری برای تولیدکنندگان روستایی و حفظ این هنر را فراهم 
آورند که از خواسته های تولیدکنندگان است. با توجه به پیشینه 
غنی تولید فرش دستبافت که از دایره هزینه محور بودن به عرصه 
ثروت آفرینی وارد شده است می توان بیان نمود که در کنار منبع 
درآمدی خانوارهای روستایی به عنوان صنعتی فرهنگی در راستای 
حفاظت فرهنگ و هویت محلی عمل نموده است و البته به کمک 
فناوری و بهره مندی از خالقیت و نوآوری که در این زمینه توان 
بسیار باالیی که در زنان ترکمن وجود دارد شاهد رشد صادرات، 
اشتغال زایی، درآمدزایی و بهره وری مطلوب تر از فرش دستبافت 
ترکمن بود. در عین حال تحریک نیاز در مخاطبان به واسطه 
طرح های جدید و همچنین تبلیغات مؤثر، تقاضای خرید ایجاد 
نموده در نتیجه بازار، سفارش طرح های جدید به هنرمندان داده، 
بنابراین طرح های جدید و استفاده از خالقیت در طرح فرش باعث 
استقبال مصرف کنندگان و توسعه مصرف فرش دستبافت شده 

است.

این  فعاالن  با  گرفته  صورت  مصاحبه های  اساس  بر 
در  می توان  را  دستبافت  فرش  تولید  مهم  چالش های  بخش، 
غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و تولیدات، مشکالت 
مربوط به تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها و مقررات، 
تولید و عرضه بعضاً غیراستاندارد، سخت گیرهای اداره کار و بیمه 
تأمین اجتماعی در مورد بافنده های قالی، شفاف نبودن اطالعات 
موردنیاز از بازارهای فروش، نامطلوب بودن ارتباط میان عوامل 
تأمین مواد اولیه و تولید و عرضه کنندگان فرش دستبافت در 
بازار، عدم وجود کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش در منطقه 
و بی توجهی به برندسازی، عدم شکل گیری نمایشگاه های دائمی 
عرضه محصوالت در نواحی مختلف کشور بخصوص در دوران 

شیوع کرونا برشمرد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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