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 زنانیزندگ تیفیکاشمر در اشتغال و ک ینقش شرکت فرش آستان قدس رضو یبررس
 
 1يثان یمحمد اسکندر

 2تربقان یجواد عبد

 

 

 چكیده

توسعه  در رشد و یتواند نقش برجسته ا يكشور م یاقتصاد یهاقطب نیاز مهمتر يکیبه عنوان  یيمناطق روستا

 تیحما تبه روستاها، در جه هایگذار هیسرما تیو هدا یيروستا عیصنا یو بازساز يكنند.سامانده فایكشور ا یاقتصاد

ح سطباالبردن  ،يمد كافآدر جادیاشتغال در روستاها، ا یها نهيفراهم نمودن زم تواند موجبيم عیصنا نیا یايو اح

 یضوربه شهرهاباشد. شركت فرش آستان قدس  انیياز مهاجرت روستا یريتوسعه در روستاها و مهمتر از همه جلوگ

نفر اشتغال  250و حدود  سيتاس 1373نهاد، در سال  نیفرش دستباف ا دياز دو شركت تول يکیكاشمر به عنوان 

 نیا زنان راشتغاليتاث يمقاله بررس نیاساس، هدف ا نیدهند. بر ا يم ليدرصد آنان را زنان تشک 70داشته كه  ميمستق

 يشیمايپ و یاست كه با روش كتابخانه ا یتوسعه ا-یاربردك قياست. نوع تحق انآن يزندگ تيفيك یواحد در ارتقا

شركت است كه اطالعات  نینفر از كاركنان زن ا  40تعداد  قياطالعات شده است. حجم نمونه تحق یاقدام به جمع آور

الت شاء تحومن بافيقال ندهد كه اشتعال زنا ينشان م جیشده است. نتا یبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآور

 مهيخدمات ب دار،یدرآمد پا جادیآنها عبارتند از ا نیبوده كه مهمتر یو اقتصاد ياجتماع یدر حوزه ها ژهیبه و یادیز

ر كه د ستیز طيمح بیكاهش تخر ،يكار استاندارد و سالم، استفاده از استعداد و دانش بوم طيو سالمت، مح یا

ود با توجه ش يم شنهاديرو پ نیبه بار آورده است. از ا رامونشانيپ طيآنان و مح یبرارا  يزندگ تيفيك شیافزا تینها

و  نهيزم نیدرا یزنان در استان خراسان رضو یباال یيفرش دستبافت و توانا ديتول نهيفراوان در زم هایتيبه قابل

حوزه در  نیكاران ابا دست اندار يزنیرابا  يمسوالن محل ان،يگذاران و بوم هیسرما یمتقابل برا یایمنافع و مزا عتايطب

 .ندیمشابه بعد از مشهد و كاشمر، در استان بنما هایمبادرت به احداث  شركت ،یآستان قدس رضو

 كاشمر ،يزندگ تيفياشتغال، ك ،یشركت فرش آستان قدس رضو:كلید واژه

 مقدمه

ناخالص  دير تولد یتواند نقش برجسته ا يكشور م یاقتصاد یقطب ها نیاز مهمتر يکیبه عنوان  یيمناطق روستا

 افتيهكنند. در ر فایكشور ا یرشد و توسعه اقتصاد تیو در نها رهيو غ هيمواد اول ت،يجمع یيغذا یازهاين نيتام ،يمل

 ان،یيستادرآمد رو شیشوند بر افزا يطرح م «کپارچهیييتوسعه روستا» اغلب تحت عنوان  یيتوسعه روستا دیجد یها

شده  ديتاك یبه ویژه درميان زنانافزوده اقتصاد ارزش شیو افزا یكاهش فقر و نابرابر

                                                 
 meskandarisani@birjand.ac.irرجند،يدانشگاه ب ا،يگروه جغراف اراستادی–1

 تهران يبهشت ديدانشگاه شه ،یشهر یزیو برنامه ر ايكارشناس ارشد جغراف -2
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 تیو هدا یيروستا عیصنا یو بازساز ياقدامات، سامانده نیاز ا يکی(.1391،ی،زاهد1379،كوهن،1370است)تودارو،

نعت بخش ص يهدف كل نيباشد كه عالوه بر تام يم عیصنا نیا یايو اح تیحما تبه روستاها، در جه هایگذار هیسرما

باالبردن سطح توسعه در روستاها و مهمتر  ،ي برای زنانمد كافآدر جادیاشتغال در روستاها، ا یها نهيودن زمبا فراهم نم

كرده(  صلاز مشکالت شهرها را حل و ف یادیبه شهرها )كه خود بخش ز انیياز مهاجرت روستا یرياز همه جلوگ

 باشد.  يم

ل كشور را بهخود اختصاص داده است. بر اساس ارقام صنایع دستي به ویژه صنعت قالي بافي بخش مهمي از اشتغا

در ابعاد داخلي، (. 43 :1383منتشر شده، از این نظر، ایرا ن پس از چين و هند رتبة سوم جهاني را داراست)رستمي، 

حتي در برخي نواحي حاشيه ای كویر مركزی ایران)نائين، كاشان، كاشمر،  -این صنعت بعد از كشاورزی و دامداری

های اخير، فقدان توجه كافي به هنرهای محسوبمي شود. در دهه زنان روستایيمهم ترین منبع درآمد  -ند، كرمان(بيرج

ملي، ظهور رقبای خارجيمانند چين و هند، تعدد مراكز دولتي و عمومي در این حوزه، اطالع ناقص از بازارهایجهاني، 

رمایهگذاری مناسببانکي، و كمبود قوانين و مشوقها صنایع پایين آمدن كيفيت، عدم حضور جهانگردان خارجي، نبود س

 ویژه صنعت قالي بافي را باچالشهای جدی مواجه ساخته است.دستي ایران به

 ،يهمچون خشکسال يعيطب دهیدر روستاها، مخاطرات عد یكشاورز یفناور نیيبر اثر سطح پا گرید یيسو از

شاهد  کهیمنطقه را به چالش كشانده، بطورو زنان انیياقتصاد روستاو بحران كمبود منابع آب...، به شدت  يسرمازدگ

. ميباش يمناطق م نیدر سطح ا یمنطقه ا یابه تبع آن وقوع عدم تعادله یشهر یبه كانونها انیيمهاجرت گسترده روستا

نوع رآمد و متد شیجهت افزا یزیبه برنامه ر دیبا یيتوسعه روستا نيو همچن عیوقا نیحادث نشدن ا یرو برا نیاز ا

 رایهر منطقه مبادرت نمود، ز یبا توجه به امکانات و استعدادها  داریتوسعه پا یدر راستا  یيساختن اقتصاد روستا

نها با هدف به آ يزندگ تيبه منظور رشد و بهبود وضع یيتوان جوامع روستا تیتقو یيتوسعه روستا فهيظو نیمهمتر

(. به همين دليل، باید حمایت و احيای www.usda.comباشد) يم ازيمورد ن یها نهيدر زم يو مال يمنابع فن یريكارگ

صنایع دستي و روستایي به ویژه صنعتقالي بافي با توانایي ایجاد فرصتهای شغلي زیاد و درآمدزا بهصورت راهکاری 

تایي و سعة روسبرایریشهکني فقر روستایي و ممانعت از پيامدهای ناگوار روستاشهری مورد توجهسياست گذاران تو

ای قرار گيرد. از رهگذر فرایند ارزیابي طرحهاو برنامهها، مي توان به بهينه سازی تصميم گيری ها و سرانجام، به منطقه

 (.55: 13 83امکان پذیری و واقع گرایي طرحها كمک كرد)عينالي و طاهرخاني

روی كاركشاورزی، نواحي روستایي شواهد و تجارب نشان مي دهد كه از لحاظ فناوری، بهره وری زمين و ني

شهرستان كاشمر در سطوح پایين قرار دارند . پایين بودنبهره وری زمين و نيروی كار و در نتيجه، مازاد اندک باعث 

مي شود بخش قابل توجهياز جمعيت وابسته به كشاورزی كه امکان جذب در این بخش را ندارند، مجبور بهمهاجرت 

 (.138: 1384ادی و مطيعي لنگرودی، از روستا به شهر شوند)مر

پيامد چنينرخدادی در این شهر كوچک شکل گيری سکونتگاههای غيررسمي است. برای نمونه،در اكثر روستاهای 

اند كه همين مهاجران بخش كوه سرخ و دهستان مورد مطالعه تا هشتاد درصد ساكنانروستایي اقدام به مهاجرت كرده

يش وجود آورده اند.الزم به یادآوری استکه پرسمي )حسينآباد( را در سطح شهرستان بهنيز نخستين سکونتگاه هایغير
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از این، اغلب آنها در بخش قالي بافي اشتغال داشتند و فرش دستبافت آنهادارای كيفيت باال بود؛ اما بر اثر بروز مشکالتي 

 اند.در زمينة این صنعت، اقدام به مهاجرتکرده

اقدام به احداث  یشركت فرش آستان قدس رضو اجات،يرفع احت نيو نقصانها و همچن چالشها نیجهت رفع ا در

 زانينموده است. نا مشخص بودن م یاستان خراسان رضو یينقاط روستا يفرش در بعض يمجتمع كارگاه نیچند

ا بر آن داشت ا رم یيتحوالت روستا گرید تبه عبار ایو  اجتماعي–یدر تحوالت اقتصاد استيس ایاقدام  نیا نیا ريتاث

 یياروست يبه نوح يكارگاه یگونه مجتمع ها نیمناسب اقدام به سنجش آثار احداث ا یابزارها یريتا ضمن بکارگ

 زين و سيتاس يدارا بودن قدمت زمان ليواحد كاشمر به دل یراستا شركت فرش آستان قدس رضو نی. در امينمائ

 ينقد و بررس نظامند نسبت به ندیفرآ کیخود را انتخاب، تا در  يیمناسب نسبت به پسکرانه روستا یيايجغراف تيموق

 نیا یدر نظر گرفته شده برا اتياساس فرض نیبالفصل اقدام شود. بر ا یيروستا یجامع عملکرد آن در محدودها

 عبارتند از: قيتحق

ركت فرش ش يبافيقالمجتمع  سيدر دو مقطع قبل و بعد از تاس یاقتصاد یشاخص ها نيب یمعنا دار یرابطه ا -1 

 وجود دارد. یيواحد كاشمر در پسکرانه روستا یآستان قدس رضو

ت فرش شرك يبافيمجتمع قال سيدر دو مقطع قبل و بعد از تاس ياجتماع یشاخص ها نيب یمعنا دار یرابطه ا -2

 وجود دارد. یيواحد كاشمر در پسکرانه روستا یآستان قدس رضو

ت فرش شرك يبافيمجتمع قال سيدر دو مقطع قبل و بعد از تاس یكالبد یص هاشاخ نيب یمعنا دار یرابطه ا -3

 وجود دارد. یيواحد كاشمر در پسکرانه روستا یآستان قدس رضو

 

 روش تحقیق

ا استفاده از ( بیا سهیمقا -يقي)تطبيشیمايپژوهش پ نیحاكم بر ا کردیرو ،يموضوع مورد بررس تيبا توجه به ماه

رت مجتمع، صو رامونيپ یروستاها یارهايبوده كه در دو سطح بافندگان كارگاه و ده یورپرسش نامه و مصاحبه حض

 مطالعه یاطالعات از روشها یو دقت در گردآور ینظر یها هیپا تیبه منظور تقو ن،یگرفته شده است. عالوه بر ا

 استفاده شده است. زياسناد و مدارک ن

 

 بيان مساله و معرفي نمونه و اطالعات -الف

 

شهرستان كاشمر  یاز بخش مركز تی( از دهستان باال وال80/0به  بی)قر یپژوهش روستاها یيايمحدوده جغراف 

 یكه به روش خوشه ا ر،نف 40نفر و حجم نمونه  234 قيتحق یمجتمع بافنده دارند. جامعه آمار نیباشند كه در ا يم

/. تعيين 91ه روش دلفي با نظرخواهي از صاحبنظران ساده انتخاب شده اند. روائي محتوی پرسشنامه ب يتوام با تصادف

بوده كه نشان  %86كرونباخ استفاده شده كه مقدار محاسبه شده آن  ی)اعتماد( پرسشنامه از روش آلفایيایگردید، و پا

عملکرد شركت فرش از طرح پانل گذشته نگر)عينالي و  يابیارز یباشد. در ضمن برا يپرسشنامه م ياز انسجام درون

دو  يدر ط ،یمورد نظر جامعه آمار یشاخص ها راتييتغ زانيمعنا كه م نی( استفاده شده، بد 66: 1383هر خاني، طا
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با استفاده از نرم Tآزمون  یآمار یو روشها کرتيروش ل قیدوره قبل از احداث مجتمع و بعد از احداث آن از طر

 (1()شکل1جدول (است. دهيو سنج يابیارز  Spssافزار

 

 

 

 

 

 

 

 
 كرونباخ بدست آمده یآلفا زانيم :1جدول

 : طرح پانل گذشته نگر1شکل

 

 

برای آزمون فرضيه استفاده مي شود، زیرا انحراف معيارجامعه مشخص نيست. چون حجم tدر این پژوهش، از توزیع

بر اساس قضية حد مركزی از تقریب نرمال ميانگين  توزیع نرمال، است 30تحقيق بزرگ تر از نمونة استفادهشده در 

در نيز استفاده كرد. zمي توان از توضيع   tپس، بهجای استفاده از توزیع(. 280: 1384برخوردار است)بازرگان الری، 

اول استخراج و با توجه به عالمت آن، جد( از 0.05)αو مقدار  t این پژوهش، مقدار استاندارد بر اساس نوع آزمون

  sمقدار بحراني ناميده مي شود.در این آزمون، اگر رابطة زیر برقرار باشد، فرض صفر رد مي شود . در این رابطه،

 حجم نمونه است. nانحراف معيار و 

 
 

 بحث

ر دس رضوی دهدف از ایجاد مجتمع كارگاهي قاليبافي شركت استان ق ،همانطور كه قبالً نيز مطرح شد

، رفع نيازهای بارگاه ملکوتي امام رضا و به ویژه در بخش زنان دهستان باال والیت كاشمر، اشتغال روستایي

مقوله صادرات مي باشد. ليکن در كنار اهداف مزبور، پيامدهای متعددی بر دهستان مورد مطالعه داشته كه در 

راستا ابتدا بحث ميزان درآمد روستایيان شاغل، كه به این مبحث به تفضيل به آنها پرداخته مي شود. در این 

عنوان یکي از مهمترین عوامل توسعه روستایي شناخته ميشود و از دغدغه های اصلي برنامه ریزان روستایي 

 .و سپس سایر عوامل ارزیابي ميگردد و منطقه ای  برای از بين بردن فقر روستایي است، پرداخته مي شود

، شعبة اول شركت فرش آستان قدس در پنج سالن بافندگي باسرمایه ای بيش از  1362نخست، در مرداد 

، درروستای تربقان شهرستان كاشمر، شعبة دوم  1373هفت ميليارد ریال در مشهد تأسيس شد؛ و سپس، در 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.865 23 

 شاخص ها

 قبل از احداث بعد از احداث

 تغيير نيافته

 تبلور یافته

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 135 

   

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

سال از تاسيس  21حال بعد از گذشت  شركت در زميني به مساحت پنج هکتارمورد بهره برداری قرارگرفت.

بدین منظور، ازسه گروه شاخصهای اقتصادی، اجتماعي و كالبدی باشد.ین شركت، آثار آن قابل ارزیابي ميا

د توجه گانه مورهای مطالعه نيز همين ابعاد سهدر چارچوب فرضيه های تحقيقاستفاده شده و در تحليل یافته

ات از احداث كارگاه، كه جمع آوریاطالعدر دو دورة قبل و بعد فرضيه یک یا صفر،  برای تأیيداست. قرار گرفته

آن از طریق پرسشنامه صورت گرفته، از روش ليکرت استفاده شده است. درمورد هر كدام از شاخصهای 

صورتنمونه تنها یکي از پرسشهای آزمون و نيز مراحل انجام شده، برای پرهيز از طوالني شدن مطالب، بهمطرح

 شود. كار برای آزمون فرضيه نمایشداده مي

 های اقتصادیتحلیل یافته

از پيامدهای ایجاد و استقرار چنين مجتمعهایي در نواحي روستایي، كمک به ارتقایشاخصهای توسعه 

در سطح شاغالن واحدهای مستقر در نواحي روستایي است. ازآنجا كه فرایند توسعةروستایي مقولهای 

ایي پایدار است،صاحبنظران حوزة توسعة روستچندبخشي است كه متأثر از عوامل گوناگون،هویتيافته و 

بر این باورند كهاستقرار اینگونه مراكز در مناطق روستایي مي تواند در راستای ایجاد اشتغال و 

افزایشدرآمد، به ایجاد زمينههای متناسب بينجامد و در بلندمدت، بهپشتوانة فعاليتهای مستمر و مکمل، 

 (. 38: 1380،موجب شود  )طاهرخاني پایداری توسعه در مناطق روستایي را

شركتهای اقتصادی وابسته به آستان قدس مانند شركت مورد مطالعه، به ویژه باحساسيت نسبت به 

اعالم بازدهي شركت، از ابراز ارقام سوددهي به صورت شفافخودداری ميورزند. این شركتها در زمينة 

ستان خراسان تا حد زیادی اهدافاجتماعي و سوددهي و سرمایهگذاریهای آستان قدسدر نقاط مختلف ا

خيرخواهانه و در عينحال، مرتبط با نيازهای خود آستان را مد نظر دارند؛ و در آنها، صرفاً اهداف 

 شاغل، بهمثابه یکي ازمهم ترین زناناقتصادیدنبال نمي شود. بههمين دليل، برای نمونه، ميزان درآمد 

ارزیابيقرارميگيرد.) جدول ة قبل و بعد از احداث كارگاه موردهای توسعة روستایي، در دو دورشاخص

 (3و  2
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 آزمون شاخص ميزان درآمد قبل از احداث مجتمع كارگاهي -2جدول 

 سوال: درآمد خودتان را قبل از استخدام و احداث مجتمع چگونه ارزیابي مي كنيد؟

iX iF   ii گزینه XF  ii XF  

2)( XX i 
 

 iF

2)( XX i 
 

 5/3 75/1 5 %5 2 1 خيلي كم

 6896/1 1056/0 32 %40 16 2 كم

 7452/7 4556/0 34 %5/42 17 3 متوسط

 4/8 80/2 12 %5/7 3 4 زیاد

 2/14 1/7 10 %5 2 5 خيلي زیاد


1i 

15 40 100% 93 2/12 5348/35 

µ= 

3
5

54321




 

  
3252

40

93
/X

 

 

95470
140

534835
/

/



S

 

  

44

40

95470

33252
/

/

/



t

 
 

T 645/1بدست آمده از جدول توزیعt: t   

 

 

39140 fd.
 

 %5a 

كميت های مورد نياز 

ل جهت مراجعه به جدو

 t توزیع 

Tمحاسبه شده توسط فرمولt>t  بدست آمده از جدول توزیعt 

 4/4645/1  :مقایسه نتایج 

  

  درامد روستایيان قبل از احداث كارگاه  در سطح باالیي بوده است. (0Hفرض ادعا)

 پذیرفته نمي شود. بنابراین ادعای مطرح شده مورد قبول نيست. 0Hفرض   5a%درسطح معني داری  نتيجه: 

 منبع:محاسبات نگارندگان

 ارزیابي تاثيرات پس از احداث مجتمع بر درآمد روستایيان، مجددا از روش فوق استفاده مي گردد.برای 
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 آزمون شاخص ميزان درآمد بعد از احداث مجتمع كارگاهي- 3جدول

 درآمد خودتان را بعد از استخدام و احداث مجتمع نسبت به سایر اقشار روستایي چگونهارزیابي ميکنيد؟سوال: 

 گزینه
iX iF   ii XF  ii XF  

2)( XX i 
 

 iF

2)( XX i 
 

 0 6.35 0 0 0 1 خيلي كم

 13.86 2.31 12 %15 6 2 كم

 2.97 0.270 33 %5/27 11 3 توسط

 9.12 0.48 76 %5/47 19 4 زیاد

 8.76 2.19 20 %10 4 5 خيلي زیاد


1i 

15 40 100% 146 12.11 34.71 

µ= 

3
5

54321




 

  
52.3

40

141
X 

557.0
140

11.12



S  

  

90.5

40

557.0

352.3



t 

 

T 645/1بدست آمده از جدول توزیعt: t   

 

 

39140 fd.
 

 %5a 

كميت های مورد نياز 

ل جهت مراجعه به جدو

 t توزیع 

Tمحاسبه شده توسط فرمولt>t  بدست آمده از جدول توزیعt 

 90.5645/1  :مقایسه نتایج 

  

 بعد از احداث كارگاه، سطح درآمد روستایيان شاغل نسبت به سایر اقشارروستایي باال بوده است.(0Hفرض ادعا)

 پذیرفته و بنابراین، ادعای مطرحشده موردقبول است.0Hفرض   5a%نتيجه:  درسطح معني داری 

 منبع:محاسبات نگارندگان

 

ي منطقه نقش يروستایزنان همانطور كه از نتایج جداول باال اثبات مي شود، احداث این كارگاه در افزایش درآمد 

رگاهنسبت به بافندگان غيرشاغل در كارگاه كه بهصورت آزاد به قابل توجه داشته است. عالوه بر آن، بافندگان این كا

قالي بافي اشتغال دارند،به علت دور بودن از نوسانات بازار، از ثبات مالي و نيز آسودگي خاطر در زمينة تغييراتقيمت 

طهها و سقالي برخوردارند. این روند برای شركت فرش آستان قدس نيز مقرون به صرفهاست؛ زیرا با قطع دست وا

ر متر هعرضة مستقيم به بازارهای بينالمللي، سود خوبيعاید آن مي شود. برای نمونه، بر اساس یافتههای این مطالعه، 

بازارقالي كاشمرتا یک ميليون تومان به فروش ميرسد، درحاليکه همين طرح تقریباً قالي با طرح گل فرنگ درمربع 

 ين المللي سه تا چهار ميليون تومان فروخته ميشود.باهمان بافت درعرضة مستقيم به بازارهای ب

نکته ای دیگر در مقایسة كاركنان این دوگروه آنست كه درآمد قاليبافان شركت تضمين شده است و پرداختهای 

آنها در آخر هر ماه صورت ميگيرد؛ این وضعيت برای قاليبافان آزاد بدینصورت است كه تجار بازار فرش قاليهای آنها 

صورت نسيه ومدت دار)بين دو تا شش ماه( مي خرند و پس از عرضه در بازار فرش تهران یا مشهد، درصورت  را به

كسب سود، وجه مورد نظر قاليبافان را پرداخت ميکنند؛ وگرنه هنگام پرداخت، با قاليبافان از راه چانه زني وارد 
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فت قالي)حداقل شش ماه( و از سوی دیگر، خریداری ميشوند.درمجموع، قاليبافان آزاد از یکسو به علت طول كشيدن با

محصول آنها از سوی تجار به صورت مدت دار و یا نسيه عمالً تا حدود یکسال برای دریافت پول خود معطل 

اثرات ایجاد اشتغال و درآمدزایي نمودهای دیگری نيز در سطح دهستان مورد مطالعه داشته است. دراین بخش، .ميمانند

بيانگر تغييرات حاصل از این اقدام 4زروش ليکرت، اقدام به آزمون سایر متغيرهای اقتصادی شد كه جدولبا استفاده ا

در سطح دهستان است.همانگونه كه درجدول زیرمشخص شده، ایجاد اشتغال در تمامي متغيرها تأثيراتي مثبت به همراه 

ه این مورد با یافته های سایر محققان از جمله داشته است؛ و برای نمونه، قدرت خرید زنان را افزایش داده است ك

 (.38: 1380طاهرخاني، هماهنگي دارد) در الگوی صنعتي شدن چين« اسالم ریزواونول»تحقيقات 

 
 تغييرات متغيرهای اقتصادی قبل و پس از احداث مجتمع كارگاهي: 4جدول

 نوع تاثير محاسبه شده T متغيرها

 بعد از احداث قبل از احداث
 مثبت 1.81 1.28 توانایي پرداخت هزینه زندگي -1
 مثبت 3.19 0.56 ميزان كمک به اعضای خانواده -2
 مثبت 3.39 -1.11 استفاده از اقالم مصرفي بادوام -3
 مثبت 2.25 -2.87 استفاده از وسایل نقليه )موتور( -4
 مثبت 2.31 -4.33 استفاده از وسایل نقليه )اتومبيل( -5
 مثبت 1.73 -0.37 ي در طرحهای عمراني روستامشاركت مال -6
 مثبت 1.86 1.15 امنيت اقتصادی -7

 منبع:محاسبات نگارندگان

 

 یافته های اجتماعي

حوزة اجتماعي گسترده ترین بعد توسعه پایدار محسوب ميشود. در ادبيات توسعه، شاخصهای مربوط به نيازها یا 

ر ميگيرند. جانستون هدف اساسي برنامه ریزی اجتماعي در جامعه را ساسي و بهبود كيفيت زندگي در این حوزه قرا

تقویت روح اجتماعي ميداند كه درآن، پيوند استوار و پایدار اجتماعي ميان همة گروهها وطبقات جامعه 

در این بخش، نقش ایجاد مجتمع كارگاهي در گرایش مهاجرتي روستایيان (Johnston et al., 1998: 568).مدنظراست

 (.6و  5د )جدولل وبعد از ایجاد مجتمع مورد آزمون قرار ميگيرقب
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 آزمون شاخص مهاجرت قبل از احداث مجتمع كارگاهي:5جدول

 سوال: تمایل خود را نسبت به مهاجرت از روستا به شهر قبل از احداث چگونه ارزیابي ميکنيد؟

 گزینه
iX iF   ii XF  ii XF  

2)( XX i 
 

 iF

2)( XX i 
 

 19.36 1.21 16 %40 16 1 اصال

 0.11 0.01 22 %27.5 11 2 كم

 6.48 0.81 24 %20 8 3 متوسط

 10.83 3.61 12 %5/7 3 4 زیاد

 16.82 8.41 10 %5 2 5 خيلي زیاد


1i 

15 40 100% 84 14.05 53.6 

µ= 

3
5

54321




 

  
1.2

40

84
X 

17.1
140

6.53



S  

  

86.4

40

17.1

31.2



t 

 

T 645/1بدست آمده از جدول توزیعt: t   

 

 

39140 fd.
 

 %5a 

كميت های مورد نياز 

ل جهت مراجعه به جدو

 t توزیع 

Tمحاسبه شده توسط فرمولt<t  بدست آمده از جدول توزیعt 

 86.4645/1  :مقایسه نتایج 

  

 قبل از احداث كارگاه، تمایل روستایيان به مهاجرت از روستا باال بوده است..(0Hفرض ادعا)

 رد ميشود و بنابراین، ادعای مطرح شدهمورد قبول نيست.0Hفرض   5a%:  درسطح معني داری نتيجه

 منبع:محاسبات نگارندگان
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 : آزمون شاخص مهاجرت بعد از احداث مجتمع كارگاهي6جدول
 شهر بعد از احداث كارگاه چگونه ارزیابي ميکنيد؟ تمایل خود را نسبت به مهاجرت از روستا بهسوال: 

 گزینه
iX iF   ii XF  ii XF  

2)( XX i 
 

 iF

2)( XX i 
 

 23.4 5.85 4 %10 4 1 اصال

 12.06 2.01 12 %15 6 2 كم

 1.36 0.17 24 %20 8 3 متوسط

 4.29 0.33 52 %32.5 13 4 زیاد

 22.41 2.49 45 %22.5 9 5 خيلي زیاد


1i 

15 40 100% 137 10.85 63.52 

µ= 

3
5

54321




 

  
42.3

40

137
X 

27.1
140

52.63



S  

  

1.2

40

27.1

342.3



t 

 

T 645/1بدست آمده از جدول توزیعt: t   

 

 

39140 fd.
 

 %5a 

كميت های مورد نياز 

ل جهت مراجعه به جدو

 t توزیع 

Tمحاسبه شده توسط فرمولt>t  بدست آمده از جدول توزیعt 

 1.2645/1  :مقایسه نتایج 

  

 قبل از احداث كارگاه، تمایل روستایيان به مهاجرت از روستا باال بوده است..(0Hا)فرض ادع

 رد ميشود و بنابراین، ادعای مطرح شدهمورد قبول نيست.0Hفرض   5a%نتيجه:  درسطح معني داری 

 منبع:محاسبات نگارندگان

 تماعياحداثمجتمعواشتغالدرناحيةموردمطالعهبسيارفراتراز سایرابعادتوسعهاست،كهمهمترینآنهاعبارتنداز:تأثيراتاج

 تشویقروندمهاجرت

 ميشود جمعيت تتثبي باعث روستا در اشتغال ایجاد آنکه بر مبني روستایي توسعة نظران صاحب بيشتر باور برخالف

 همانگونه است.پيداشته در معکوس نتيجه ای مطالعه مورد در منطقة اقدام این(، 1: 1386اردشيری، و لنگرودی مطيعي)

 مجتمع، رد اشتغال از پس روستایيان اندازپس و خرید قدرت افزایش به علت شود،مي نيز استنباط باال جداول از كه

 اساس بر هك است آن مدعا این شواهد از است.بيشترشده كاشمر شهر در سکني گزیني و مهاجرت برای آنها انگيزة

 خالي هایخانه و كرده مهاجرت شهر به كارگاه در شاغل ساكنان مصاحبه های صورت گرفته، انجام شده و بررسي

 مالي قدرت كه اندكرده خریداری یا و اجاره شهرستان محروم و دست دور روستاهای از مهاجراني را روستا در آنها

 كاشمر شهر در كاذب مشاغل به بيشترآنها كه مهاجران این .اشتندند شهركاشمررا در مسکن اجارة یا خرید برای كافي

 .اندشده باعث را روستاها در بومي ساكنان با هایيتنش دارند، اشتغال
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 جوانان ازدواج

 اصالً اكمتر ی حالگذار در روستاهای كشورهای در ویژه به كه كشور، روستایي جامعة در كنوني پنهان معضالت از یکي

 افزوده به روزبرشمارآنها روز كه استازدواج نکرده روستایي (، بحث دختران36: 1384)عظيمي،  نشده تهپرداخ بدان

 رسيدگي مرجع بدون معضلي چنين درآن، كه است نواحي این از یکي مطالعه مورد دهستان ميشود.

 يداپ حقوقي شخصيت ایيروست دختران كه است شده سبب مجتمع و كسب درآمد، در اشتغال اما  .ميشود دیده بسيار

 .استیافته افزایش روستایي جوانان ازدواج انگيزة هماكنون كه ایبه گونه كنند،

 فراغت تغییرروزهای

 شركت این احداث با اینک كه ميکردند تعطيل استراحت برای را هرهفته شنبةسه روزهای مجتمع در غيرشاغل قاليبافان

این امر در نار قرار دادن تورهای زیارتي و  .استروزشده این جایگزین بهپنجشن روزهای آن، قاليبافان با همراه و

سياحتي برای كاركنان، سبب بهبود رواني و اجتماعي و رشد فرهنگي در كنار گذراندن اوقات فراغت پر بارتر را فراهم 

ين ال و غيره و همچنكرده است. همچنين این مجتمع دارای زیرساخت های ورزشي همچون، پينگ پونگ، واليبال، فوتب

 كتابخانه است كه زمينه ساز اوقات فراغت بهتر و رشد فرهنگي بيشتر برای این بانوان است.

 ارتقایفرهنگي

ترین تأثير مثبت بر جامعة روستایي ارتقای سطح فرهنگ كاركنان روستایيشركت بوده است. برای نمونه، مشاید مه

تر و با سعي در داشتن رفتاری )ع(مي دانند،درجامعه،باظاهریآراستهرضاكاركنان شركت كه خود را بهنوعي خادم امام 

 (7متين،ظاهرميشوند.)جدول
 كارگاهي)بااستفادهازآزمونليکرت( مجتمع ازاحداث بعد و قبل اجتماعي متغيرهای : تغييرات7جدول

 متغيرها
Tمحاسبه شده 

 نوع تاثير
 بعد از احداث قبل از احداث

ادهسطحسوادخودواعضایخانو  مثبت 1.97 1.21 

 تا حدی مثبت 1.8 1.02 (... ميزانمشاركتمشورتي)شورایاسالمي،و

 بي تأثير 1.60 1.52 اجتماعي -ميزانمشاركتسياسي

 تا حدی مثبت 1.39 1.25 ميزان مشاركت مذهبي در سطح روستا

 بي تأثير 1.58 1.5 ميزان مطالعه

-2.72 ميزان برخوداری از بيمه و مزایای كار  35.3  مثبت 

سياحتي داخلي -مسافرتهای زیارت  مثبت 2.87 1.11 

سياحتي خارجي -مسافرتهای زیارتي  مثبت 1.69 1.18 

 مثبت 2.88 1.55 ميزان اختصاص زمان به ورزش

-1.67 شخصيت بخشيدن به دختران  مثبت 2.23 

-3.3 رضایتمندی شغلي  مثبت 4.45 

 منبع:محاسبات نگارندگان
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 مسكن و زمین قیمت تحول هاییافته

نشان مي دهد كه با احداث مجتمع در  حاصل از مطالعات اسنادی و مصاحبه های صورت گرفته با اهالي محلي نتایج

دالیل كه  تاس داشته خوبيرشدی ، در یک بازه زماني، روستای تربقان، قيمت زمين و مسکننسبت به روستاهای دیگر

این امر باعث شده است كه  .و كمک در طرح های عمراني روستا دانستآن را ميتوان خدمات این مجتمع به روستا 

 قيمت زمين و مسکن عالوه بر تاثير از افزایش تقاضا، در طي چند سال به بيش از سه برابر برسد.  

 كشت تغییرنوع

ه كارهای قالي بافان با جذب در این مجتمع موظفاند روزهای هفته را در مجتمع بگذرانند وكمتر وقت دارند تا ب

كشاورزی بپردازند؛ از اینرو، مشاهده مي شود كه درسالهای اخير، كشت محصوالت باغي و جاليزی كه مراقبت و 

صرف وقت بيشتری راميطلبند، جای خود را به كشت زعفران داده است كه به نيروی كار و صرف زمانکمتری نياز 

 (.1385)ابراهيم زاده و همکاران،دارد

 روستا تغییركالبد

با احداث این كارگاه در امتداد جادة ارتباطي و در شرق روستای تربقان، خانه هایيجدید در این مسيرساخته شده و 

شکل خطي گسترش یافته است . تأثيراتکالبدی این شركت در روستای محل استقرار )تربقان( بسيار بيش از روستا به

دس در این روستا، مي توان به احداث حمامروستایي مجهز، روستاهای همجوارآن است. از مهم ترین اقدامات آستان ق

تغييرات متغيرهای  8زمين چمن ورزشي، و دوبانده كردن جادة روستا و پروژة كتابخانةروستایي اشاره كرد. جدول 

 .قيمت زمين و مسکن، نوع كشت وبهداشت در دو دورة قبل و بعد از احداث مجتمع كارگاهي را نشان مي دهد
 ليکرت( آزمون از كارگاهي)بااستفاده مجتمع از احداث بعد و قبل بهداشت، و كشت نوع مسکن، و زمين قيمت متغيرهای غييرات: ت8جدول 

 نوع تاثير محاسبه شدهT متغيرها

 بعد ازاحداث قبل از احداث
 مثبت 2.21 1.2 ميزان تغييرات قيمت زمين روستا
 مثبت 1.96 -1.12 ميزان تغييرات قيمت مسکن روستا

 مثبت 1.7 1.3 تغيير نوع كشت
 مثبت 1.2 -1.3 بهداشت كارگاه قاليبافي
 مثبت 1.79 1.15 بهداشت محل زندگي

 منبع:محاسبات نگارندگان

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

آستان قدس رضوی، با برخورداری از منابع قوی مالي و  تجربة احداث مجتمع قالي بافي كاشمر نشان مي دهد كه

 ي، نهادی توانمند دركشور و بهویژه در استان های خراسان بهشمار مي رود كه مي تواند در زمينة اقتصادی ومدیریت

ای كوچک از نمونه فرهنگي، نقشي بهسزا در توسعة روستایي ایفا كند؛ و تأسيس شركت فرش آستان قدس-اجتماعي

ستان والیت شهرستان كاشمر داشته است.فعاليت آ باال این توانایي است كه تأثيراتي بسيار عميق در توسعة دهستان
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و در سطحي پایين تر، برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب توسعه  قدس در این زمينه با اصول نوین آمایش سرزمين

موجب توانمندی بيشتر روستائيان به ویژه در زمينه های مطرح شده و توسعه وآبادی در  هماهنگي دارد، زیراپایدار، 

تر درحد خود، مانع مهاجرت های پلکاني و مرحله ای گردیده دنظر گردیده است. از طرفي و در دیدی كالنمحدوده م

فرش دستبافت این شركت به شيوه ای كامالْ استاندارد )مثالً بااستفاده از رنگهای طبيعي و با ظرافت و است. ازطرفي 

جوید، نمي شود، از دانش بومي مردم منطقه سود مي دقت در كار( تهيه مي شود، استفاده از آنموجب حساسيت پوستي

 دست به  شفر توليد كه است آن ایران دستبافت فرش صنعت مشکالت از یکي محيطي در بر ندارد. زیست و تبعات

 بروز پي رد سرانجام، و داده تنزل را توليدی فرش كيفيت غيراستاندارد مواد از استفاده با و غيرمسئول و غيرماهر افراد

 ایران فرش صنعت اكنون(. 1376)خزائي قوژدی،استكرده دار خدشه را كشور فرش صنعت اعتبار بازارآن، در حرانب

نتایجي مانند با  استاندارد شيوة به مطالعه مورد دركارگاه فرش (. توليد20: 1382اقتصادی است)عظيمي،  مزیت فاقد

 نفر مستقيم(ودرآمدپایدار،وارتقای234)، ایجاد اشتغالكوتاه شدن دست دالالن از حوزة اقتصاد روستایي آن ناحيه

 ابلق شركت، این اثرفعاليت بر روستایي مهاجرت افزایش است. عليرغمبوده همراه انساني و اجتماعي شاخصهای

 درآمد زایشاف به دليل زیرا نداشته و از سراجبار و بيکاری نميباشد، ومنفي ركودی جنبة مهاجرت این كه است توجيه

( محسوب مي 224-225: 1368بخشها)لهسایي زاده، بين ارتباط برنظریة تأیيدی كه است صورت گرفته تایيانروس

شود. حتي بعضي ازاین شاغالن، مشغول فعاليت های كشاورزی و دامداری و طيور در روستاهای خود مي باشند كه 

خي ، قبل از اشتغال در مجتمع، حتي به دليل برزمينه اشتغال زایي را فراهم نموده است. در صورتي كه بيشتر این افراد

 شركت ینا موردمطالعه، ناحية در قدس آستان عملکرد به مشکالت، توان این فعاليت ها را نداشته اند. بنابراین،باتوجه

 جدی ایمطالعه باید همه، این با .كند ایفا روستایي توسعة در مؤثرتر نقشي بافي،فرش صنعت در تحول با ایجاد ميتواند

-يتموفق روستایي مناطق در خصوصي بخش توسط توليد فرش آیا كه شود روشن نکته این تا گيرد صورت

ار كالن و راهيابي بهتر و قدرتمند تر به باز مالي منابع همانا قدس آستان جزیرهای عامل توفيق كه این آميزخواهدبود،یا

دركل با توجه به وجود این مهارت و هنر در  .استبوده فروش داخلي و خارجي آن همراه با قدرت تامين منابع اوليه

افراد بومي از طرفي و قدرت راه اندازی مجتمع های مشابه در سایر دهستان ها و بخش ها توسط آستان قدس و 

همچنين اميد بر بهبود تجارت خارجي از طرف دیگر، توسعه این مجتمع ها، با توجه به تاثير مثبت آنها در امر توسعه 

 رسد.ستایي، امری معقول به نظر ميرو

 منابع

 اطالعات :تهرانپژوهشي، نگاه با ایران زعفران(، 1385زاده،حسنوهمکاران)ابراهيم -1

 انتشاراتآیيژ :تهرانواحتمال، آمار پایه ای مفاهیم(، 1384الری،عبدالرضا) بازرگان -2

 3و  2، شماره 1ه روستا و توسعه، سالتوسعه، مجل و روستایي،تحوالت (، صنایع1376قوژدی،علي) خزایي -3

(، بررسي وضعيت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستي) منطقه شاخص: 1383رستمي، مصطفي) -4

 1، شماره4شهرستان ساری، پژوهش نامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندرا، سال

 سمت، تهران ( توسعه پایدار، انتشارات1391زاهدی، شمس السادات ) -5
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 استان روستایي نواحي صنعتي : درتوسعةروستایي)مطالعةموردی صنعتي نواحي (، نقش1380طاهرخاني،مهدی) -6

 2، شماره34مركزی، پژوهش های جغرافيایي، سال

 قدیر به كوشش نظران،صاحب دیدگاه از ملي توسعة فرایند در روستا جایگاه(،1382حسين) آراني، عظيمي -7

 مؤسسةتوسعةروستایيایران : افتخاری،تهران بدالرضاركنالدینع و فيروزنيا

 ریزیسازمان مدیریتوبرنامه : ،تهراندرفرایندتوسعه سیاسي نظامایكاركرده(، 1384آراني،حسين) عظيمي -8

(، ارزیابي عملکرد مجتمع های خدماتي بهزیستي در رفاه و توسعه 1383عينالي، جمشيد و طاهرخاني، مهدی) -9

: روستاهای سجاس، كرسف و گرمآب) شهرستان خدابنده(، پایان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت روستایي

 مدرس

 انتشارات نوید :شيرازمهاجرت، نظریات(،1368زاده،عبدالعلي)لهسایي -10

 شبخ یيروستا و توسعة سازی صنعتي فرایند در صنایع (، جایگاه1384لنگرودی،حسن) ومطيعي مرادی،محمود -11

 3، شماره 37بيرجند، پژوهش های جغرافيایي، سال  مركزی

 15/5/1394كاشمر، قدس آستان فرش شركت مدیرعامل مجيدصفاریان با مصاحبةحضوری -12

 در كشاورزی فرآوری محصوالت صنایع ایجاد (، پيامدهای1386عليرضا) واردشيری، حسن لنگرودی، مطيعي -13

 3، شماره39سالجغرافیایي، ایپژوهشهآمل،  بخش روستایي توسعة

 
14- http://www.searchlabel.com/usda_Farm_service_Agency.htm. 
15- Johnston, R. J. et al. (1998), The Dictionary of Human Geography. Third 

Edition. Oxford: Blackwell 
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