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  93 ، بهار32شماره  ،علوم جغرافیایی سال چهاردهمتحقیقات کاربردي نشریه 
  

هاي فرش دستباف اجتماعی تعاونی -تحلیل اثرات اقتصادي

  روستایی استان همدان

 5/9/92پذیرش نهایی:                15/6/91دریافت مقاله:

  117-139صفحات:

  1همدان بوعلی سینا دانشگاه ،: کارشناس ارشد توسعه روستاییسمیه لطیفی

Email: somaye.latifi84@gmail.com 

  همدان دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده کشاورزي ،گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشیار حشمت اله سعدي:

Email: hsaadi48@yahoo.com 

  دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي ،کشاورزي مدیریت و توسعهدانشیار گروه حسین شعبانعلی فمی: 

Email: hfami@ut.ac.ir 

  کارشناس معاونت تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران سید محسن مشرف:
Email: smm1344@gmail.com 

  چکیده

هاي فرش دستباف روستایی با هدف حمایت از قشر محروم و مولد قالیباف تعاونی

ها در قالب نظام تعاون به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و کشور و سازماندهی آن

زیابی نقش اند. هدف پژوهش حاضر اراقتصادي در این هنر و صنعت ملی تشکیل شده

قالیبافان استان همدان است. اجتماعی  -اقتصادي ها در بهبود وضعیت این تعاونی

-تشکیل میاستان همدان هاي فرش دستباف جامعه آماري تحقیق را اعضاء تعاونی

ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر از آن 214دهند که بر اساس فرمول کوکران 

) از قالیبافان غیر عضو =214nبه تعداد برابر (همچنین با توجه به هدف تحقیق 

روش . اجتماعی دو گروه انتخاب شدند -ها جهت مقایسه وضعیت اقتصاديتعاونی

اي و در مرحله بعد به صورت تصادفی نمونه گیري به صورت انتساب متناسب طبقه

ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط است. مهمترین ابزار گردآوري دادهبوده 

برآورد شد. نتایج  81/0خصصان تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مت

ها به لحاظ میزان تولید، درآمد نشان داد که بین قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی

دسترسی به وام و تسهیالت قالیبافی، دسترسی به مواد اولیه و  حاصل از قالیبافی،

                                                
کد پستی  -دانشگاه بوعلی سینا -روشن  ياحمد یمصطف دیچهارباغ شه -همدان  :نویسنده مسئول.  1

6517838695  
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جتماعی، میزان آگاهی اجتماعی و دانش و آگاهی ابزار قالیبافی، میزان تعامل ا

دار در سطح یک درصد وجود دارد. به طوري که تفاوت معنیتخصصی قالیبافی 

از وضعیت بهتري در مقایسه با قالیبافان غیر عضو برخوردار تعاونی قالیبافان عضو 

ات خدمهمچنین نتایج نشان داد بین عضویت در تعاونی و برخورداري از  .اندبوده

هاي آموزشی رابطه معنی بیمه، دریافت وام و تسهیالت قالیبافی و شرکت در دوره

هاي فرش دستباف توان گفت تعاونیدر مجموع میدرصد وجود دارد.  1داري در سطح 

اجتماعی قالیبافان  -روستایی استان همدان نقش مؤثري در بهبود وضعیت اقتصادي 

  اند. استان داشته
  

قالیبافان، اثرات اقتصادي، اثرات اجتماعی،  اونی فرش دستباف روستایی،تع :واژگان کلید

  استان همدان.

 

  مقدمه

 و تخلیه علت رو همین از و است آن اقتصاد دوام و پویایی در گرو روستا هر پایداري و دوام

 فضایی ها است. تنوعآن اقتصاد رآمديناکا و ضعف کشور، روستاهاي از بسیاري شدن متروك

 بعضی در که ايگونه به شده؛ روستاها در متنوع اقتصادي هايوري بهره سبب ایران ايروستاه

 شکل خاص هايویژگی با و گوناگون سطوح در اقتصادي هايفعالیت ایران روستایی نواحی

 روستایی صاحبنظران بر این باورند که توسعه ).200: 1381لنگرودي، (مطیعی است گرفته

 روستایی افزایش جوامع در اقتصادي هايفعالیت از ايبهینه بخشی نوعت به رسیدن با تواندمی

 روستایی يتوسعه حل مشکالت کلید سازي، تخصصی و بخشی تنوع میان تعادل بنابر این یابد؛

دستی با توجه به این که از گذشته  ). در این میان توجه به صنایع621: 2005، 1است (رزوف

یی کشور رواج داشته است، از اهمیت زیادي در جهت تنوع هاي دور در اغلب مناطق روستا

  بخشی به اقتصاد روستایی برخوردار است.

دستی کشور است. این صنعت از لحاظ اشتغال ترین صنعت ترین و اصیلفرش دستباف عمده

به ویژه در مناطق روستایی و صادرات غیر نفتی جایگاه مهمی دارد و بخش قابل توجهی از 

که  کاالي فرهنگی استدهد. جدا از ابعاد اقتصادي، فرش لص ملی را تشکیل میتولید ناخا

هویت ملی در گرو آن است و توجه بدان آن از اهمیت زیادي برخوردار است. فرش دستباف در 

) و در حال 180: 1374شود (هاشمی، مناطق عشایر نشین کشور بافته می اکثر روستاها و

                                                
1 - Rizov 
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لید فرش دستباف در کشور، تولید به صورت تعاونی است هاي مهم توحاضر یکی از شیوه

هاي اقتصادي و تولیدي هاي فرش دستباف تشکل). تعاونی60: 1388(مظهري و همکاران، 

هستند که براساس قانون تعاون و در چارچوب اساسنامه مصوب و بر مبناي نیازهاي مشترك 

: 1372نیا، اند (سلطانیشکیل شدهبافندگان فرش و براي نیل به اهداف از پیش تعیین شده ت

16 .(  

نظران معتقدند این واحدهاي اقتصادي و اجتماعی با توجه به اثرات مثبتی که دارند، صاحب

هاي ثمر باشند. تعاونیپذیر مثمرتوانند در راستاي توسعه روستایی و کمک به اقشار آسیبمی

تصادي، اجتماعی و فرهنگی افراد کم توان ابزاري در جهت بهبود وضعیت اقفرش دستباف را می

هاي فردي و ملی، توزیع عادالنه سود در اقتصاد و افزایش سطح درآمد، افزایش منابع سرمایه

درآمد ملی، بهبود شرایط و تکمیل خدمات اجتماعی، کمک به ارتقاي سطح دانش عمومی و 

  فنی اعضا دانست. 

کشور دارد. در حال حاضر در این  اي در صنعت فرش دستبافاستان همدان جایگاه ویژه

هاي تعاونی فرش دستباف تعاونی تولید فرش دستباف روستایی و یک اتحادیه شرکت 8استان 

هاي فرش ها خدماتی و تولیدي است. تعداد اعضا تعاونیهاي آنوجود دارد که عمدة فعالیت

نفر است که  23437 دستباف استان براساس آمارهاي اداره بازرگانی استان همدان در مجموع

  نفر فعال هستند.  4701از این تعداد 

با توجه به اهمیت صنعت فرش دستباف در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی کشور در 

هاي اشتغال در بخش کشاورزي وجود دارد و نیز نظر به این که شرایطی که محدودیت فرصت

باشد و بیش از به شیوه تعاونی مییکی از مهمترین اشکال تولید فرش دستباف در کشور تولید 

 هايها سپري شده است، مسأله پژوهش حاضر این است که آیا  تعاونیسه دهه از تشکیل آن

اند وضعیت اقتصادي و اجتماعی اعضاء خود را بهبود فرش دستباف استان همدان توانسته

روستایی در  هاي فرش دستبافبخشند. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعاونی

  باشد.جتماعی قالیبافان استان همدان میا -بهبود وضعیت اقتصادي 
  

  مبانی نظري تحقیق

هاي رسمی و عرفی فراهم آوري و نظامی مشتمل بر شیوه«نظام تولیدي عبارت است از: 

کاربرد منابع و عوامل تولید که در چارچوب مقیاس، تکنولوژي، سازمان کار و مناسبات 

). 1374(نجفی، » ن به منظور دستیابی به محصول و عرضه آن، شکل یافته باشداجتماعی معی

هاي مختلف اقتصادي نقش مهمی هاي تولیدي در میزان تولید و تخصیص منابع در بخشنظام
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هاي تولیدي را سرعت بخشیده و در نهایت سبب افزایش داشته و فرایند رقابتی شدن فعالیت

  ).1388شوند (مظهري و همکاران، عه مینافع اقتصادي و اجتماعی جامم

کارفرمایی و  فرمایی،در صنعت فرش دستباف کشور سه نظام تولیدي تحت عنوان خویش

هاي هاي تولیدي یاد شده داراي ویژگیمشارکتی (تعاونی) پدید آمده است که هر کدام از نظام

  ).1388کند (مظهري و همکاران، ها را از یکدیگر مجزاء میهستند که آن
  

هاي تولیدي عمدتاً به در این نظام تولیدي، واحدها و یا کارگاهنظام تولید خویش فرمایی:  -1

صورت انفرادي و خانگی است و مدیریت به صورت مستقیم و اجراي کلیه مراحل تولید فرش 

شیوه تولید «گیرد. در نظام تولید خویش فرمایی که برحسب تصمیمات شخص بافنده انجام می

ها توسط خود شود، مواد اولیه و ابزار قالیبافی و همچنین نقشهنیز گفته می» ساب خودبه ح

-شود و هر بافنده بسته به ذوق و سلیقه خود و با توجه به امکانات و محدودیتبافنده تأمین می

هایی که با آن روبروست نسبت به انتخاب نقشه و نوع بافت و همچنین مدت زمان بافت، اقدام 

 ،1380رساند (پاشا،و پس از اتمام کار بافت فرش، محصول تولیدي خود را به فروش می کندمی

  ).1385کیانی ابري و خاقانی، 

-پذیري انجام می در بعضی موارد نیز بافندگان در این نظام، تولید فرش را براساس سفارش

فرش مورد نظر دهند. در این حالت سفارش دهنده براساس قرارداد رسمی و یا غیر رسمی طرح 

گیرد. خود را به بافنده داده و براساس موعد مقرر و قیمت مشخص فرش را از بافنده تحویل می

در حالت سفارش پذیري در نظام خویش فرمایی سود یا زیان حاصله متوجه بافنده است. 

کند با توجه به وقت و بنابراین بافننده مسئول کمیت و کیفیت کار خویش است لذا سعی می

هاي خود مکانات قابل دسترس خود، فرآیند تولید فرش را تعدیل نموده و با وضعیت و خواستها

  ).1386و اعضاء خانواده سازگار نماید (مظهري و همکاران، 
  

منظور از نظام تولیدکارفرمایی، نظام تولیدي است که در آن کارفرما  نظام تولیدکارفرمایی: -2

ی باشد، که نسبت به تأمین مواد اولیه، دار قالی و نقشه ممکن است یک فرد یا یک نهاد دولت

دگان، محصول تولیدي را خود اقدام و پس از تولید محصول و پرداخت دستمزد به بافنده یا بافن

اند ممکن رساند. واحدهاي تولیدي که تحت این نظام به فعالیت مشغولبه فروش میشخصاً 

شند. یکی از مهمترین واحدهایی که داراي مالکیت است از نظر مالکیت خصوصی و یا دولتی با

کنند، واحدهاي تولیدي خانگی و کارگاهی خصوصی بوده و تحت این نظام مبادرت به تولید می

به بافت فرش مشغول هستند. در واقع در این » تولید به حساب دیگران«هستندکه تحت عنوان 

یا حقیقی در خانه و یا کارگاه  شیوه تولیدي بافندگان به سفارش شخص یا اشخاص حقوقی
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دهند. در دهنده تحویل میفرش را بافته و در قبال دریافت دستمزد معین، فرش را به سفارش

کند و تمام سود و زیان حاصله ناشی از این حالت مواد اولیه و نقشه را سفارش دهنده تهیه می

،  کیانی ابري 1388کاران، دهنده یا کارفرما است (مظهري و همفروش فرش نیز متوجه سفارش

  ).1385و خاقانی، 
  

هاي تولید منظور از نظام مشارکتی همان تعاونی نظام تولید مشارکتی (تعاونی تولید): -3

اند (مظهري و فرش دستباف هستند که از یکی از نهادهاي دولتی مجوز تأسیس دریافت نموده

ش دستباف، تعدادي از بافندگان به طور ). در نظام تعاونی تولید یا مشارکتی فر1386همکاران، 

کنند و در تمام مراحل تولید، اعضا با هم مشترك مواد اولیه و وسایل قالیبافی را تهیه می

  ).1380گیري مشترکی در مراحل تولید فرش هستند (زمانی، همکاري دارند و داراي تصمیم

هستند که با هدف حمایت از از مهم ترین اشکال تولید فرش دستباف در کشور ها این تعاونی

ها در قالب نظام تعاونی، به منظور دستیابی قشر محروم و مولد قالیباف کشور و سازماندهی آن

به عدالت اجتماعی و اقتصادي در این هنر و صنعت ملی و بازگشت حداکثر ارزش افزوده ناشی 

یدات و توسعه صادرات از تولید و تجارت فرش دستباف به بافندگان و همچنین بهبود کیفی تول

  ). 8: 1374ها، اند (اداره کل امور تعاونیفرش دستباف ایران تشکیل شده

) تعاونی را همکاري دسته جمعی مردم در حل مشکالت 1377( 1المللی تعاون اتحادیه بین

ها ابزار مناسبی براي همکاري مردم اقتصادي و اجتماعی تعریف کرده است. در حقیقت تعاونی

) بر این باور 2009( 2کنند. ساندالیروند و در رسیدن به توسعه نقش مهمی ایفا میر میبه شما

به ویژه کاهش فاصله مناطق ها اي، تعدیل نابرابريات منطقهها به کاهش اختالفاست که تعاونی

هاي تولید داراي نقش ) نیز معتقد است تعاونی2002( 3انجامند. سافکلیشهري و روستایی می

در اقتصاد کشورهاي جهان به ویژه کشورهاي در حال توسعه هستند و این وظیفه را از مهمی 

کنند. این هاي تولید عملی میزایی و کاهش هزینهطریق بهبود وضعیت بازاریابی، اشتغال

در برقراري توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی، انسجام اجتماعی و کاهش فاصله ها عاونیت

) در چین و کره جنوبی نیز بیانگر این 2006( 4د. تحقیقات چامپکوطبقاتی نیز سهیم هستن

هاي تولید رهیافتی مناسب جهت دستیابی به توسعه اقتصادي و اجتماعی و نیز است که تعاونی

  روند. تحقق عدالت اجتماعی به شمار می

                                                
1 - International Co-operative Alliance (ICA) 
2 - Sandalie 
3 - Safakli 
4 - Champko 
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  پیشینه تحقیق

-بتی که دارند، میهاي فرش دستباف نیز با توجه به اثرات مثنظران معتقدند تعاونیصاحب

 -توانند در راستاي بهبود وضعیت صنعت فرش دستباف و همچنین بهبود وضعیت اقتصادي 

ها و اقدامات متعددي ها فعالیتثمر باشند. این تعاونیاجتماعی جامعه قالیباف کشور مثمر

یفی شامل تهیه و توزیع مواد اولیه، تأمین تجهیزات مورد نیاز بافندگان، نظارت و کنترل ک

هاي تولید شده را تولیدات، استاندارد نمودن مواد اولیه و ابزار کار و نیز بازاریابی و فروش فرش

). مطالعه مظهري و 1379، خوشفر، 1380دهند (صبوري خسروشاهی و همکاران،صورت می

) نشان داد که در استان خراسان طی دوره زمانی مورد بررسی از نظر شاخص 1386همکاران (

ي، شاخص اجتماعی، شاخص مدیریتی و شاخص کیفیت فرش دستباف، نظام تولیدي اقتصاد

گانه بوده هاي تولیدي سهتعاونی فرش دستباف داراي بیشترین میزان عملکرد در بین نظام

هاي تعاونی فرش اي در خصوص عملکرد شرکت) طی مطالعه1380است. صبوري خسروشاهی (

ها نسبت یجه رسید که مواد اولیه تهیه شده توسط تعاونیدستباف در سه استان کشور به این نت

ها در ي که از بازار خریداري می شود از کیفیت بهتري برخوردار است و تعاونیبه مواد اولیه

در خصوص نظارت و کنترل کیفی بر  .اندتهیه مواد اولیه براي اعضاء خود تا حدودي موفق بوده

اند. در کل بخش اعظم فرش دستباف چندان موفق نبودههاي تولیدات اعضاء خود نیز تعاونی

-هاي فرش دستباف از تسهیالت مالی بی بهره هستند و عملکرد تعاونیبافندگان عضو تعاونی

هاي فرش دستباف چه به لحاظ ارائه خدمات به بافندگان عضو و چه به لحاظ ارتقاء وضعیت 

) به این نتیجه 1383حیدري ساربان (اقتصادي آنان چندان مناسب نبوده است. طاهرخانی و 

هاي تولیدي به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان و در رسیدند که عضویت در تعاونی

ي مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر انجامیده است. بدخشان طرقی نهایت به توسعه

ش دستباف در استان هاي فر) در مطالعه خود با عنوان بررسی راهکارهاي توسعه تعاونی1386(

هاي بازاریابی، اختصاص وام، تهیه در مؤلفه هاخراسان شمالی به این نتیجه رسید که  تعاونی

-در فرش دستباف و باال بردن بهره مواد اولیه و مرغوب، حذف دالالن فرش، کیفیت و نوآوري

-) طی مطالعه2004( 1اند. جیمز و سیکوتاوري تا حدودي به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده

اي نشان دادند که اعضاء تعاونی تولید در مقایسه با دیگر اعضاء جامعه روستایی، جایگاه 

  اقتصادي و اجتماعی باالتري دارند. 

                                                
1 - James& Sykuta 
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هاي تولیدي زنان در حوزه صنایع دستی و بخصوص فرش دستباف اثرات گیري تعاونیشکل

دلیل است که این موضوع در  اقتصادي و اجتماعی بسیاري به دنبال داشته است. به همین

) معتقدند که 1984( 1بیشتر کشورها مورد توجه ویژه قرارگرفته است. وارنر و کریستنسون

هاي آموزشی، اجتماعی و فرهنگی نیز مؤثر هستند. ها عالوه بر مزایاي اقتصادي در زمینهتعاونی

ه رسید که یکی از عوامل اي که در بولیوي انجام داد، به این نتیج) در مطالعه1994( 2گالسر

ها، ترقی پایگاه اجتماعی و بهبود موقعیت اقتصادي آنان ایجاد انگیزه مشارکت زنان در تعاونی

اند و در تصمیم ها بر سرنوشت خود کنترل بیشتري یافتهاست. به طوري که اعضاء این تعاونی

الزم را براي سرمایه گذاري اند و همچنین منابع نه از نفوذ موثرتري برخوردار شدههاي خاگیري

  اند.ت آموزش فرزندان خویش بدست آوردهدر جه

ها در سه حوزه دهد تعاونی) در کشورهاي اروپایی نشان می1994( 3نتایج تحقیق ونتورا

صنایع دستی و خانگی، توریسم کشاورزي و تولیدات فرهنگی اثرات اقتصادي و اجتماعی چون 

یجاد و، افزایش درآمد خانواده، تحرك در اقتصاد محلی و اایجاد تحرك اجتماعی در زنان عض

هاي زنان ) در خصوص تعاونی2003( 4مطالعه کوتسو اند.هاي جدید اشتغال داشتهفرصت

ها درآمد زنان عضو را افزایش روستایی مرتبط با صنایع دستی در یونان نشان داد این تعاونی

   داده است. ها ارتقاءداده و احساس رضایتمندي را در آن
ها در ین نتیجه رسید که تعاونیهاي روستایی در گامبیا به ا) در زمینه تعاونی2007( 5پامپل

ها و ابزار آالت و نیز تأمین اعتبارات بانکی براي اعضاء داراي فعالیت اموري همچون تأمین نهاده

 6اند. سیگالشتهها رضایت کامل دادرصد اعضاء از عملکرد آن 95جدي بوده و در این راستا 

هاي فیلیپین، قرار دادن وسایل کار در اختیار افراد، پیشگیري ي تعاونی) نیز در مطالعه2010(

-هاي خاص در راستاي تحقق عدالت اجتماعی، حذف واسطهاز تمرکز ثروت دست افراد و گروه

جمله آثار  هاي غیر ضروري در کسب و کار، گسترش تفاهم متقابل و آموزش در میان اعضا را از

  ها عنوان کرده است.تشکیل تعاونی

-ها به ویژه تعاونیاجتماعی تعاونی -بررسی مطالعات انجام شده در خصوص اثرات اقتصادي 

ها اثراتی در سطح کالن و خرد به همراه هاي فرش دستباف بیانگر آن است که این تعاونی

                                                
1 - Warner & Christenson 
2 - Golasser 
3 - Ventura 
4 - Koutsou 
5 - Pampel 
6 - Siegal 



    93، بهار 32شماره  ،ال چهاردهمعلوم جغرافیایی ستحقیقات کاربردي نشریه 
 

124

ها در عضو از مهم ترین اثرات آن اند که بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی قالیبافانداشته

توان به افزایش هاي فرش دستباف میسطح خرد می باشد. از جمله اثرات اقتصادي تعاونی

کار  هاي تولید، تأمین مواد اولیه، تأمین ابزاردرآمد، افزایش کمیت فرش دستباف، کاهش هزینه

توان به افزایش مشارکت یز میها نو تأمین تسهیالت و اعتبارات و از جمله اثرات اجتماعی آن

اجتماعی، افزایش سطح آگاهی و آموزش، بهبود کیفیت زندگی، افزایش رضایت از کار و زندگی، 

افزایش منزلت اجتماعی، بهبود شرایط کارگاه و محیط کار و برخورداري از خدمات اجتماعی 

   باشد.به صورت زیر می مدل مفهومی تحقیقبنابراین اشاره کرد. 

  
 مدل مفهومی تحقیق )1( شکل

  

  هاي تحقیقفرضیه

ها اي فرضیه دارند، زیرا در این نوع پژوهشتطبیقی یا مقایسه -هاي پیمایشیعموماً پژوهش

محقق باید بگوید که بر چه اساسی انتظار دارد مقایسه انجام شده به نتایجی برسد 
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هاي زیر مورد هژوهش فرضی). بنابراین به منظور دستیابی به اهداف اختصاصی پ1381(کومار،

  اند.بررسی قرار گرفته

هاي فرش دستباف روستایی در بهبود وضعیت اقتصادي (میزان تولید فرش دستباف، تعاونی -

دسترسی به مواد اولیه و ابزار و  دسترسی به وام و تسهیالت قالیبافی درآمد حاصل از قالیبافی،

  اند.قالیبافان استان همدان مؤثر بوده )یقالیباف

سطح ، هاي فرش دستباف روستایی در بهبود وضعیت اجتماعی (میزان تعامل اجتماعیتعاونی -

  اند.قالیبافان استان همدان مؤثر بودهتخصصی) و آگاهی سطح دانش ، آگاهی اجتماعی
  

  منطقه مورد مطالعه 

، قزوینو  زنجانهاي  کیلومتر مربع وسعت، از سمت شمال به استان 19493استان همدان با 

هاي  و از سمت غرب به استان استان مرکزي، از سمت شرق به استان لرستانسمت جنوب به  از

 35دقیقه تا  59درجه و  33است. این استان بین مدارهاي  محدود شده کرمانشاهو  کردستان

 36ه و درج 49دقیقه تا  34درجه و  47ي عرض شمالی از خط استوا و دقیقه 48درجه و 

 27بخش،  25شهرستان،  9گرینویچ قرار گرفته و شامل  النهار نصفي طول شرقی از دقیقه

اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس  برروستا است. جمعیت استان 1120دهستان و  73شهر، 

  است. نفر بوده  1674595بالغ بر  1385و مسکن سال 

اي در صنعت این استان به عنوان یکی از مناطق تولید فرش دستباف در کشور جایگاه ویژه

هاي فرش ). تعاونی1380مذکور دارد و تولید فرش در استان مزیت نسبی باالي دارد (پاشا،

هاي فرش دستباف در استان هستند که تعداد زیادي از از جمله تشکلدستباف روستایی 

گردد. می بر 1366ها به سال اند. سابقه تشکیل این تعاونیبافنندگان را تحت پوشش قرار داده

هاي فرش دستباف روستایی وجود دارد تعاونی و یک اتحادیه تعاونی 8در حال حاضر در استان 

نفر است که  23437ها تعداد اعضا این تعاونیکنند. دي فعالیت میتولی -که در زمینه خدماتی 

هاي فرش در این پژوهش تعاونینفر مرد هستند.  1538نفر زن و  21899از این تعداد 

  هاي همدان، کبودرآهنگ و نهاوند مورد مطالعه قرار گرفته اند.دستباف روستایی شهرستان
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  هاي مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی شهرستان )2( شکل

  

  روش تحقیق

اجتماعی  -ی اثرات اقتصاديپژوهش حاضر با استفاده از شیوه تحلیلی و توصیفی به بررس

هاي فرش دستباف روستایی استان همدان پرداخته است. جامعه آماري این پژوهش را تعاونی

س فرمول اسادهند که براستان همدان تشکیل میهاي فرش دستباف قالیبافان عضو تعاونی

اند. اما با توجه به ورد مطالعه قرار گرفتهها انتخاب و به عنوان نمونه منفر از آن 214کوکران 

قالیبافان غیر عضو تعاونی جهت مقایسه وضعیت ) از =214nهدف تحقیق به تعداد برابر (

، اي استگیري در تحقیق حاضر طبقهاجتماعی دو گروه انتخاب شدند. روش نمونه -اقتصادي 

و مالیر)، نیمه برخوردار  هاي استان به سه طبقه برخوردار (همدانبه طوري که ابتدا شهرستان

بندي شده و سپس از هر  (کبودرآهنگ، تویسرکان و بهار) و محروم (اسدآباد و نهاوند) تقسیم

هاي همدان، طبقه یک شهرستان به صورت تصادفی انتخاب شده است. به این ترتیب شهرستان

هاي فرش دستباف روستایی اجتماعی تعاونی -اثرات اقتصاديد و کبودرآهنگ انتخاب و نهاون

  اند.ها مورد مطالعه قرارگرفتهاین شهرستان

در این پژوهش است که در کنار آن از مصاحبه  هادادهپرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوري 

انجام یک مطالعه راهنما و  و مشاهده نیز استفاده شد. پس از تعیین جامعه و شناخت آن با

پرسشنامه و تحلیل نتایج آن اصالحات الزم در ابزار سنجش به عمل آمد و پایایی  30تکمیل 

ها ) مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده81/0پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (
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 مختلف هاي آماريمتناسب با سطح اندازه گیري متغیرها و در چارچوب اهداف پژوهش از روش

هاي فراوانی، انحراف معیار و میانگین و به ها از آمارهفاده شده است. در بخش توصیف دادهاست

ضرایب همبستگی و من ویت نی و  tهاي مقایسه میانگین ها از آزمونمنظور تحلیل داده

-ز شاخصفرش دستباف ا هاياجتماعی تعاونی -یابی اثرات اقتصاديزاستفاده شده است. در ار

  ) استفاده شده است.1هاي جدول (

  هاي اقتصادي و اجتماعی مورد بررسیشاخص )1(جدول 

  شاخص  متغیرهاي وابسته تحقیق سطح سنجش

   میزان تولید فرش دستباف در طول یک سال ايفاصله

 درآمد حاصل از قالیبافی در طول یک سال ايفاصله  هاي اقتصاديشاخص

 و تسهیالت قالیبافیدسترسی به وام  ايرتبه

 دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی ايرتبه

    میزان تعامل اجتماعی  رتبه اي

 سطح آگاهی اجتماعی ايرتبه هاي اجتماعیشاخص

  سطح دانش و آگاهی تخصصی فاصله اي

  

  هاي تحقیق یافته

 هاي فردي جامعه مورد مطالعهویژگی -

 42انگین سن قالیبافان عضو تعاونی فرش دستباف در حدود براساس نتایج بدست آمده می

سال با  40در حدود تعاونی سال و میانگین سن قالیبافان غیر عضو  9سال با انحراف معیار 

باشد. سابقه قالیبافی در جامعه قالیبافان عضو تعاونی به طور میانگین سال می 10انحراف معیار 

  سال است.  19ان غیر عضو سال و در جامعه قالیباف 23در حدود 

درصد) از مزایاي  1/62در جامعه قالیبافان عضو تعاونی بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه (

 2/18این در حالی است که در جامعه قالیبافان غیر عضو تعاونی تنها  .بیمه برخوردار هستند

رش دستباف در مقایسه با قالیبافان عضو تعاونی ف بنابرایندرصد از مزایاي بیمه برخوردارند. 

  اي برخوردار هستند. هتري در زمینه دریافت خدمات بیمهقالیبافان غیر عضو از وضعیت ب

  هاي فردي جامعه مورد مطالعهویژگی -2جدول شماره 

  قالیبافان غیرعضو تعاونی فرش دستباف  قالیبافان عضو تعاونی فرش دستباف

  بیشینه  کمینه  انحراف معیار  میانگین  هبیشین  کمینه  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  74  13  02/10  40  65  19  26/9  04/42  سن

  68  1  48/14  27/19  52  1  45/12  18/23  سابقه قالیبافی
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متر مربع  18تا  7/0میزان تولید ساالنه فرش دستباف جامعه قالیبافان عضو تعاونی بین 

). میزان تولید فرش دستباف  88/2 متر مربع با انحراف معیار 70/4است (میانگین بوده متغیر 

متر مربع با  18/3متر مربع متغیر است (میانگین  12تا  2/0جامعه قالیبافان غیر عضو بین 

قالیبافان غیر عضو از ). به عبارتی میزان تولید قالیبافان عضو تعاونی بیشتر  16/2انحراف معیار 

  است.

تا  350دهد درآمد حاصل از قالیبافی قالیبافان عضو تعاونی فرش دستباف بین نتایج نشان می

هزار ریال) این رقم براي قالیبافان غیر عضو در  6240هزار ریال متغیر بوده (میانگین  92500

هزار  3500هزار ریال متغیر بوده است (میانگین حدود  41000تا  100طول یک سال  بین 

ین درآمد حاصل از قالیبافی قالیبافان عضو در مقایسه با قالیبافان غیر ریال). بنابر این میانگ

  اند.این گروه درآمد بیشتري کسب کرده عضو بیشتر بوده و قالیبافان

  
  

  بافندگان فرش دستباف قالیبافی مقدار فرش تولیدي و درآمد)3(جدول 
  

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  قالیبافان  

  

  مربع) (متر تولید فرش
  18  7/0  88/2  70/4  عضو تعاونی

  12  2/0  16/2  18/3  عضو تعاونیغیر 
  

  درآمد قالیبافی (هزار ریال)
  92500  350  10350  6240  عضو تعاونی

  41000  100  4617  3500  غیر عضو تعاونی
  

درصد قالیبافان عضو تعاونی فرش دستباف تاکنون موفق به  5/35براساس نتایج بدست آمده 

اند. در حالی که در جامعه قالیبافان غیر عضو تعاونی تنها وام و تسهیالت قالیبافی شدهدریافت 

دسترسی قالیبافان  عبارتیاند. به ها موفق به دریافت این تسهیالت شدهدرصد از آن 7حدود 

  عضو در مقایسه با قالیبافان غیر عضو به وام و تسهیالت قالیبافی بیشتر است. 

قیمت مناسب براي اعضاء است. نتایج  وهاي با کیفیت مین نهادهها تأنییکی از خدمات تعاو

هاي در دسترس در مقایسه با جامعه غیر زان رضایت اعضاء تعاونی از نهادهبیانگر آن است که می

اما در  ،اندزار قالیبافی مناسب دسترسی داشتهقالیبافان به ابست. در هر دو گروه عضو بیشتر ا

سترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی وضعیت قالیبافان عضو تعاونی بهتر از مجموع به لحاظ د

  قالیبافان غیر عضو است.
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  هاي دسترسی به مواد اولیه و ابزار و وسایل قالیبافیاولویت بندي متغیر )4(جدول 
  

 دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی
  عاونی قالیبافان غیر عضو ت  قالیبافان عضو تعاونی 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  854/0  40/3  748/0  99/3  دسترسی به ابزار قالیبافی مناسب

  854/0  30/3  784/0  01/4  دسترسی به مواد اولیه مرغوب

  912/0  85/2  782/0  58/3  دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب

  903/0  28/3  866/0  80/3  دسترسی به دار قالیبافی مناسب

  974/0  72/2  896/0  28/3  دسترسی به نقشه هاي جدید فرش

  5میانگین از  -
 

  تعامل اجتماعی

-اط متقابل میان افراد یک گروه میتعامل اجتماعی فرایندي است که منجر به برقراري ارتب

شود. نتایج حاکی از آن است که میانگین متغیرهاي تشکیل دهنده شاخص تعامل اجتماعی در 

ها در جامعه قالیبافان عضو در مقایسه روه مورد بررسی متفاوت است، به طوري که میانگیندو گ

با قالیبافان غیر عضو تعاونی در همه متغیرهاي تشکیل دهنده این شاخص بیشتر بوده و به 

 است.تعاونی عضو  ها بیشتر از قالیبافان غیرعبارتی میزان تعامل اجتماعی آن
  

  متغیرهاي تعامل اجتماعی اولویت بندي )5( جدول
  

 متغیرهاي تعامل اجتماعی
  قالیبافان غیرعضو تعاونی  قالیبافان عضو تعاونی

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  065/1  3  888/0  53/3  همکاري با قالیبافان آشنا

  992/0  97/2  923/0  51/3  کمک به بافت فرش قالیبافان آشنا

  024/1  03/3  946/0  57/3  آشنا ارتباط با قالیبافان

  952/0  30/2  908/0  41/3  ارتباط با تشکل هاي فرش دستباف

  011/1  00/3  955/0  51/3  قرض دادن مواد اولیه به قالیبافان آشنا

  059/1  53/2  040/1  19/3  ارتباط با کارشناسان فرش دستباف

  980/0  14/2  989/0  49/2  برگزاري جلسه براي حل مشکالت

  835/0  66/1  066/1  40/2  ا اداره فرش سازمان بازرگانیارتباط ب

 5میانگین از  -     
  

  سطح آگاهی اجتماعی

ها و اطالعات قالیبافان در خصوص مسائل مربوط به در این تحقیق آگاهی اجتماعی به آگاهی

شود. جهت سنجش سطح آگاهی اجتماعی دو گروه قالیبافان از اطالق می صنعت فرش دستباف
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غیر زیر استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده میانگین میزان آگاهی اجتماعی پنج مت

قالیبافان عضو تعاونی در مقایسه با قالیبافان غیر عضو تعاونی در هر پنج متغیر بررسی شده 

  بیشتر بوده است.
  

  اولویت بندي متغیرهاي آگاهی اجتماعی  )6( جدول
  

  متغیرهاي آگاهی اجتماعی
  قالیبافان غیرعضو تعاونی  افان عضو تعاونیقالیب

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  885/0  31/2  902/0  18/3  آگاهی از وضعیت بازار فرش دستباف

  899/0  34/2  910/0  14/3  آگاهی از طرح ها و نقشه هاي جدید

  853/0  32/2  935/0  11/3  آگاهی از مشکالت صنعت فرش دستباف

  892/0  99/1  826/0  70/2  از تکنولوژي هاي جدید قالیبافیآگاهی 

  909/0  34/2  036/1  35/3  آگاهی از حمایت هاي دولت از قالیبافان

  5میانگین از  -   
  

  سطح دانش و آگاهی تخصصی

هاي مختلف سوال در زمینه 10 قالیبافان ظور سنجش سطح دانش و آگاهی تخصصیبه من

دهد سطح دانش و آگاهی تخصصی اکثریت راساس نتایج نشان میشد. ب استفادهحرفه قالیبافی 

درصد) در حد خوب است و تنها میزان دانش و آگاهی تخصصی  7/40قالیبافان عضو تعاونی (

باشد. در حالی که در گروه قالیبافان غیر عضو تعاونی در حد ضعیف می هاآندرصد از  5/7

درصد) در حد متوسط و تنها  6/41د مطالعه (اکثریت افراد مور تخصصی میزان دانش و آگاهی

  درصد از افراد این گروه در حد عالی است.  7میزان دانش و آگاهی تخصصی 
  

  توزیع فراوانی جامعه نمونه برحسب سطح دانش و آگاهی تخصصی  )7(جدول 

سطح دانش و آگاهی   قالیبافان عضو تعاونی   عضو تعاونی  قالیبافان غیر

 فراوانی درصد درصد تجمعی فراوانی درصد درصد تجمعی  تخصصی

 ضعیف  16 5/7 5/7 30 14 14

 متوسط 56 2/26 6/33 89 6/41 6/55

 خوب  87 7/40 3/74 80 4/37 93

 عالی 55 7/25 100 15 7 100

  جمع 214 100 - 214 100 -
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  هاي اقتصادي مقایسه میانگین شاخص-

قالیبافان عضو و غیر  دو گروهاجتماعی  -اديوضعیت اقتصدر این تحقیق به منظور مقایسه 

) U- Testو من ویت نی ( tهاي مقایسه میانگین زمونهاي فرش دستباف از آعضو تعاونی

  استفاده شده است. 

ان عضو و غیر عضو نتایج مقایسه میانگین میزان تولید فرش دستباف در بین دو گروه قالیباف

 1داري در سطح ها در طول یک سال تفاوت معنیآند دهد که بین میزان تولیتعاونی نشان می

درصد وجود دارد. به طوري که میزان تولید قالیبافان عضو تعاونی بیشتر از قالیبافان غیر عضو 

هاي فرش دستباف در افزایش تولید قالیبافان عضو مثبت وده است. به عبارتی تأثیر تعاونیب

ها را تولید آندهند زمینه افزایش ه اعضاء خود ارائه میخدماتی که بها با توجه به بوده و تعاونی

  اند.فراهم کرده

ضو و غیر نتایج مقایسه میانگین میزان درآمد حاصل از قالیبافی در بین دو گروه قالیبافان ع

بین میزان درآمد قالیبافی قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی  که عضو تعاونی بیانگر آن است

درصد وجود دارد و درآمد  1داري در سطح یک سال تفاوت معنی دستباف در طولفرش 

بین  قالیبافان عضو تعاونی در مقایسه با قالیبافان غیر عضو بیشتر است. با توجه به همبستگی

ها با فراهم کردن شرایط مناسب براي تولید اعضاء سبب افزایش میزان تولید و درآمد تعاونی

  اند.هاجتماعی اعضاء شددرآمد و بهبود وضعیت اقتصادي و 

اي دسترسی به وام و تسهیالت قالیبافی در بین دو گروه در خصوص مقایسه میانگین رتبه

نتایج آزمون من ویت نی نشان داد که بین دو گروه به لحاظ  ،قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی

ارد و قالیبافان درصد وجود د 1دسترسی به وام و تسهیالت قالیبافی تفاوت معنی دار در سطح 

اند. عضو دسترسی بیشتري به وام و تسهیالت قالیبافی در مقایسه با قالیبافان غیر عضو داشته

عدم دسترسی به وام و تسهیالت قالیبافی همواره یکی از مهمترین مشکالت قالیبافان بوده 

ه وام و ها در تسهیل دسترسی اعضاء ب) و با توجه به نقش مثبتی که تعاونی1385(رضایی، 

  .اندشدهتسهیالت قالیبافی دارند، از این طریق سبب بهبود وضعیت اقتصادي قالیبافان عضو 

نتایج مقایسه میانگین دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی در بین دو گروه قالیبافان نشان 

 1دار در سطح لیه و ابزار قالیبافی تفاوت معنیداد که بین دو گروه به لحاظ دسترسی به مواد او

درصد وجود دارد و قالیبافان عضو دسترسی بیشتري به مواد اولیه و ابزار قالیبافی در مقایسه با 

قالیبافان غیرعضو داشته و از وضعیت بهتري در این زمینه برخوردار هستند. یکی از عوامل مؤثر 

ها ونیست که تعادر بهبود کیفیت فرش دستباف استفاده از مواد اولیه مرغوب در بافت فرش ا
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با ارائه مواد اولیه مرغوب زمینه بهبود کیفیت فرش دستباف تولیدي قالیبافان عضو را فراهم 

   .اندها شدهکرده و به طور غیر مستقیم سبب افزایش قیمت فروش فرش دستباف آن

  
  

  نتایج مقایسه میانگین متغیرهاي اقتصادي قالیبافان عضو و غیرعضو تعاونی  )8( جدول

   01/0معنی داري در سطح  **

 

  مقایسه میانگین شاخص هاي اجتماعی -

به منظور مقایسه میانگین سطح آگاهی اجتماعی، میزان تعامل اجتماعی و سطح دانش 

تعاونی فرش دستباف از آزمون من ویت نی و تخصصی دو گروه قالیبافان عضو و غیر عضو 

 استفاده شده است. tآزمون 

در مورد سطح آگاهی اجتماعی نتایج نشان داد که تفاوت معنی داري بین دو گروه در سطح  

درصد از این نظر وجود دارد و سطح آگاهی اجتماعی قالیبافان عضو در مقایسه با قالیبافان  1

ها در ارتباط قالیبافان با تعاونی زمینه ساز افزایش آگاهی آن غیر عضو بیشتر است. در حقیقت

زمینه هاي مختلف حرفه قالیبافی بوده است. به لحاظ میزان تعامل اجتماعی نیز بین دو گروه 

تفاوت معنی داري در سطح یک درصد وجود دارد و قالیبافان عضو در مقایسه با قالیبافان غیر 

تعامل اجتماعی بیشتري در زمینه هاي مربوط به حرفه  9ماره عضو، با توجه به نتایج جدول ش

  خود دارند. 

مقایسه میانگین سطح دانش و آگاهی تخصصی دو گروه قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی 

درصد بین دو گروه  1نشان داد تفاوت معنی دار در سطح  tفرش دستباف با استفاده از آزمون 

تخصصی قالیبافان عضو در مقایسه با قالیبافان غیر عضو وجود دارد و سطح دانش و آگاهی 

بیشتر است. یکی از اهداف تعاونی هاي فرش دستباف افزایش سطح دانش و مهارت اعضاء است 

که تعاونی ها از طریق برگزاري دوره هاي آموزشی این امکان را به اعضاء خود می دهند که با 

  صی خود را افزایش دهند. شرکت در این دوره ها سطح دانش و آگاهی تخص

  

 

  

  تغیرهاي اقتصادي م
  میانگین  قالیبافان 

  

  آزمون

  

  مقدار آماره

  

Sig 
  غیر عضو  عضو

  t ** 975/3 000/0آزمون   05/3  01/4  میزان تولید فرش (متر مربع)

  t ** 561/3 000/0آزمون   3480000  6240000  میزان درآمد (ریال)

  001/0 5/252 ** من ویت نی 83/24 18/50  دسترسی به وام و تسهیالت

  000/0 11260 ** من ویت نی 13/160 87/268  دسترسی به مواد اولیه وابزار قالیبافی
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  نتایج مقایسه میانگین متغیرهاي اجتماعی قالیبافان عضو و غیرعضو تعاونی  )9( جدول

  درصد 1معنی داري در سطح  **      
  

  مقایسه میانگین شاخص کلی اقتصادي و اجتماعی -

اف روستایی هاي فرش دستبقالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی به منظور مقایسه کلی دو گروه

، مقادیر مربوط به میزان تولید فرش دستباف در طول یک سال، صاديبه لحاظ شاخص اقت

درآمد حاصل از قالیبافی در طول یک سال، دسترسی به وام و تسهیالت قالیبافی و دسترسی به 

ها بدست نهایت مجموع آندر استاندارد و  SPSSمواد اولیه و ابزار قالیبافی، ابتدا در نرم افزار 

وضعیت اقتصادي دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.  tده از آزمون آمده است. سپس با استفا

ه لحاظ وضعیت بین دو گروه قالیباف عضو و غیرعضو تعاونی ب نتایج بدست آمده نشان داد

درصد وجود دارد و وضعیت اقتصادي قالیبافان عضو در  1دار در سطح اقتصادي تفاوت معنی

  شد. باسه با قالیبافان غیر عضو بهتر میمقای

آگاهی اجتماعی، تعامل اجتماعی و دانش تخصصی ابتدا  در مورد شاخص اجتماعی نیز مقادیر

ه وضعیت اجتماعی دو در مورد مقایس tاستاندارد و سپس مجموع آنها بدست آمد. نتایج آزمون 

قالیبافان  و درصد وجود دارد 1دار بین دو گروه در سطح دهد که تفاوت معنیگروه نشان می

  ند. دارر مقایسه با قالیبافان غیرعضو تعاونی در وضعیت بهتري قرار عضو د
  

 هاي اقتصادي و اجتماعی مقایسه میانگین شاخصنتایج  )10( جدول

 درصد 1معنی داري در سطح   **  
  

  

  

  

  متغیرهاي اجتماعی 
    میانگین قالیبافان

  آزمون

  

  مقدار آماره

  

Sig  
  غیر عضو  عضو

  000/0 7994  ** من ویت نی 53/144 15/283  آگاهی اجتماعی

  000/0 10210  ** من ویت نی 35/175 0/250  تعامل اجتماعی

  t ** 752/5 000/0آزمون   16/6  15/7  دانش تخصصی 

  

  شاخص 

    میانگین قالیبافان

  آزمون

  

  مقدار آماره

  

Sig  تعاونی غیر عضو  تعاونی عضو  

  t ** 28/8 000/0آزمون  -779/0 774/0  اقتصادي

  t **  35/14 000/0آزمون   - 29/1  27/1  یاجتماع



    93، بهار 32شماره  ،ال چهاردهمعلوم جغرافیایی ستحقیقات کاربردي نشریه 
 

134

  تحقیقهمبستگی بین متغیر عضویت در تعاونی و متغیرهاي  -

به منظور تعیین همبستگی بین متغیرها از ضرایب همبستگی کرامر و فی استفاده شده است. 

دریافت وام و  خدمات بیمه وبین عضویت در تعاونی و برخورداري از دهد نتایج نشان می

درصد وجود دارد و قالیبافان عضو تعاونی  1دار در سطح رابطه مثبت و معنی تسهیالت قالیبافی

ها با فراهم عاونیبه عبارتی تدسترسی بیشتري به خدمات بیمه و تسهیالت قالیبافی دارند. 

فی نقش مؤثري در بهبود کردن شرایط دریافت وام و تسهیالت قالیبافی و همچنین بیمه قالیبا

  وضعیت اقتصادي و اجتماعی اعضاء خود دارند. 

 هاي افراد است.عوامل افزایش سطح دانش و مهارتهاي آموزشی از جمله برگزاري دوره

ها متناسب با نیازهاي واقعی شرکت کنندگان باشد موجب محتواي آن هاي آموزشی کهدوره

-دهد که تعاونیشود. نتایج نشان میها میت زندگی آنو در نهایت بهبود کیفیافزایش تولیدات 

اند به طوري که بین عضویت در تعاونی فرش دستباف و در این زمینه عملکرد خوبی داشته ها

دار در هاي آموزشی رابطه مثبت و معنیي و شرکت در دورهادارا بودن مدرك فنی و حرفه

هاي آموزشی دسترسی بیشتري به دورهدرصد وجود دارد و قالیبافان عضو تعاونی  1سطح 

  مرتبط با قالیبافی دارند. 
  

  غیر عضویت در تعاونی و متغیرهاي تحقیقنتایج همبستگی بین مت )11(جدول 

  سطح معنی داري r  متغیر ها

  000/0 ** 459/0  برخورداري از خدمات بیمه

 000/0 ** 355/0  دریافت وام و تسهیالت قالیبافی

 000/0 ** 488/0  يامدرك فنی و حرفه

 000/0 ** 353/0  شرکت در دوره هاي آموزشی
 درصد 1معنی داري در سطح   **                  

  

  نتیجه گیري و پیشنهادها 

-زهاي جامعه روستایی نبوده و فرصتامروزه اقتصاد زراعی در مناطق روستایی جوابگوي نیا

در حال حاضر تنوع بخشی به ه به طوري ک ، باشدهاي اشتغال در این بخش محدود می

دي در مناطق روستایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این اهاي اقتصفعالیت

تواند دارد، میاي که با مناطق روستایی کشور دیرینه میان صنعت فرش دستباف به علت پیوند

صنعت فرش دستباف ر گیرد. در به عنوان جزي از اقتصاد غیر زراعی روستایی مورد توجه قرا

هاي فرش دستباف روستایی ها تعاونیجود دارد که یکی از آنهاي تولیدي متنوعی ونظام
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لیبافان گذرد و در این مدت تعداد زیادي از قاها میفعالیت آنهستند که در حدود سه دهه از 

دماتی که به ها با خفعالیت بوده و هستند. این تعاونیها مشغول به کشور زیر نظر این تعاونی

اند. هدف اصلی این ادي و اجتماعی منشاء اثراتی بودهدهند در ابعاد مختلف اقتصاعضاء ارایه می

ها در ابعاد اقتصادي و اجتماعی در بهبود وضعیت قالیبافان بوده تحقیق بررسی اثرات این تعاونی

اونی هاي فرش است که به منظور بررسی این اثرات دو گروه قالیبافان عضو و غیر عضو تع

  اند. روستایی مورد مقایسه قرار گرفته دستباف

هاي داري بین دو گروه در بین شاخصدهد که تفاوت معنینتایج بدست آمده نشان می 

اقتصادي درآمد حاصل از قالیبافی، میزان تولید، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی و 

رصد وجود دارد. به طوري که براساس نتایج دسترسی به تسهیالت قالیبافی در سطح یک د

هاي مذکور نسبت به بدست آمده قالیبافان عضو تعاونی در وضعیت بهتري به لحاظ شاخص

با نتایج مطالعات طاهرخانی و  زمینهقالیبافان غیر عضو قرار دارند. نتایج بدست آمده در این 

ها در افزایش درآمد اعضاء ی) در خصوص نقش تعاون1994ونتورا ( و )1382حیدري ساربان (

ها در افزایش همخوانی وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده در خصوص نقش تعاونی

 )، مظهري و همکاران1386( تولیدات اعضاء با مطالعات انجام شده توسط بدخشان طرقی

) همخوانی دارد و این محققان نیز در 2007و پامپل ( )1380)، صبوري خسرو شاهی (1386(

ها در تسهیل دسترسی اعضاء به تعاونی اند. در خصوص نقشمطالعات خود به این نتیجه رسیده

) نیز به این نتیجه رسیدند. 2007) و پامپل (1386مواد اولیه و ابزار قالیبافی بدخشان طرقی (

هاي اقتصادي قالیبافان توصیه هاي فرش دستباف در بهبود شاخصنیلذا با توجه به تأثیر تعاو

ها جهت عضویت در این تعاونیعضو قالیبافان غیر شود که تدابیري در جهت ترغیب یم

  اندیشیده شود. 

داري بین دهد که تفاوت معنیهاي اجتماعی مورد بررسی نیز نتایج نشان میدر مورد شاخص

هاي اجتماعی در سطح یک درصد وجود دارد و قالیبافان عضو تعاونی دو گروه به لحاظ شاخص

ت به قالیبافان غیر عضو در وضعیت اجتماعی بهتري قرار دارند. نتایج بدست آمده در زمینه نسب

شده هاي فرش دستباف در بهبود وضعیت اجتماعی اعضاء با مطالعات انجام نقش تعاونی

  ) همخوانی دارد. 2010و سیگال ( )1380صبوري خسرو شاهی (

ضویت در تعاونی و برخورداري از همچنین نتایج بدست آمده گویاي آن است که بین ع

ت در اي و شرکخدمات بیمه، دریافت وام و تسهیالت قالیبافی، دارا بودن مدرك فنی و حرفه

  داري در سطح یک درصد وجود دارد. هاي آموزشی رابطه معنیدوره
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هاي فرش دستباف روستایی در بهبود وضعیت در مجموع با توجه به تأثیري که تعاونی

شود تقویت فرهنگ تعاون در بین قالیبافان اجتماعی قالیبافان دارند، پیشنهاد میاقتصادي و 

استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و با توجه به آشنایی کمی که قالیبافان غیر عضو از 

قالیبافان غیر عضو استان در رابطه با  اطالع رسانی بهاقداماتی در جهت  ،ها دارنداین تشکل

د تا زمینه رشد و تقویت این تعاونی در استان گیرانجام  ،دهندو خدماتی که ارایه میها تعاونی

در حال حاضر صنعت فرش دستباف کشور با مشکالتی مواجه است که یکی از آنها شود. فراهم 

باشد، با دلیل سود آورد نبودن این حرفه میعدم تمایل قالیبافان به بافت فرش دستباف به 

شود ان دارند توصیه میهاي فرش دستباف در بهبود وضعیت قالیبافکه تعاونی توجه به تأثیري

ها اي به این تعاونیهاي مرتبط با فرش دستباف کشور نظیر مرکز ملی فرش، توجه ویژهسازمان

ها در جهت ارایه خدمات بهتر به قالیبافان انجام دهند هاي الزم را از این تعاونیداشته و حمایت

  پیش شاهد رشد صنعت فرش دستباف و بهبود وضعیت قالیبافان در کشور باشیم.  تا بیش از 
  

  سپاسگزاري

را تقبل  پایان نامههزینه انجام  که بخشی ازمرکز ملی فرش ایران دانم از بر خود الزم می

فرش دستباف روستایی هاي نمودند، تشکر و قدرانی نمایم. همچنین از مدیران عامل تعاونی

ن که با صبر و حوصله در مراحل مختلف انجام پژوهش با اینجانب همکاري نمودند، استان همدا

  .سپاسگزارم
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