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چکیده
هاي مختلفی هاي گذشته با چالشهاي ترکمن در سالفرش دستباف ترکمن به عنوان یکی از منابع مهم درآمدي خانواده

در ییبافندگان زن روستادگاهیفرش دستباف ترکمن از ددیتولهاياین تحقیق با هدف شناسایی بازدارنده. واجه بوده استم
بافندگان فرش ترکمن در دهستان هیو جامعه آماري کلیشیمایو از نوع پیفیتوصقیتحق. شهرستان گنبد کاووس انجام شد

به عنوان نمونه یتصادفوهینفر از آنان به ش95نفر بودند که 120س به تعداد کاوودشهرستان گنبيآباد از بخش مرکزآق
با استفاده از پانل متخصصان پرسشنامهییاطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد و رواآوريجمع. انتخاب شدندقیتحق

تحلیل عاملی نشاننتایج. به دست آمد84/0بیضرکرونباخ انجام شد و مقدار يبا استفاده از روش آلفاو پایایی آن شددییأت
فرهنگی، فردي، ، عملیاتیو هاي سیاستیبازدارندهعامل10دراهمیتترتیببهترکمندستباففرشتولیدهايبازدارندهداد

حدوددروگیرندمیقرارنهادي و بهداشت شغلی وقیمتی، اقتصادي، و انگیزشی، فنیبازاریابی، و بهداشت فرديقانونیحمایتی، 
.کنندمیتبیینرافرشتولیدهاياز واریانس کل بازدارندهدرصد 3/66

شهرستان گنبدکاووس،ییزن روستا،يفرش ترکمن، بازدارنده اقتصاد: ي کلیديهاواژه

مقدمه
و کوچککارهايوکسبگذشته،سالچندطولدر

کشورهايدرشغلایجادمنابعتریناصلیعنوانبهمتوسط،
که از )30(شده استشناختهتوسعهحالدرویافتهتوسعه

وساختارها هماهنگی سریع استراتژي،هاي آنجمله ویژگی
از جمله این کسب و .)21(است روزتحوالتعملکردشان با 

ي هااز زمانتوان به فرش دستباف اشاره کرد که کارها می
برخوردار ر اقتصاد ایران ددور تاکنون همواره از جایگاه رفیعی 

عالوه بر ابعاد فرهنگی، ملی و اجتماعی، داراي ارزش وبوده 
بهصنعت از لحاظ اشتغالنیا). 4(اقتصادي و ارزآوري است 

میمهگاهیجاینفتریو صادرات غییدر مناطق روستاژهیو
لیرا تشکیناخالص ملدیتولازیدارد و بخش قابل توجه

در طول چند سال گذشته سهم حال با این . )13(دهدمی
.با کاهش روبرو بوده استدستبافنی فرش هاایران از بازار ج

بر اساس آمار موجود ارزش وزنی صادرات فرش دستباف در 
رم توسعه، روند نزولی داشته و از هاي دوم، سوم و چهابرنامه

1390هزار تن در سال 9/6به 1378هزار تن در سال 3/26
ی این مدت سهم صادرات فرش دستباف ایران ط. رسیده است

درصد در 2به 1378درصد در سال 17از صادرات غیرنفتی از 
1394و 1393هايسالدراما ). 3(رسیده است 1390سال 
رشدارزشیووزنیلحاظازایرانفرشصادراتمیزان

رشد 1395سالنخستماههسهدرو ه استداشتمحسوسی
).20(ت داشته اسدرصدي40

هزار بافنده در استان 70حدود بر اساس آمار موجود
در گنبدکاووس، کالله، مراوه شتریدارند که بتیگلستان فعال

قال، بندرترکمن و آزادشهر کتول، آقآبادیعلنودشت،تپه، می
دهد سهم شهرستان برخی آمارها نشان می. ساکن هستند

30اي که ر است به گونهگنبد از جمعیت بافنده استان بیشت
درصد از بافندگان فرش در این شهرستان به فعالیت اشتغال 

سالدراستاندستباففرشصادراتمیزان.)11(دارند 

در .)20(است بودهدالرهزار300ومیلیون3معادل،1394
در زندگی ترکمن نقش اقتصادي فرش بین انواع فرش، 

این .سی پوشیده نیستبر ک،خصوص زنانه ، بهاخانواده
و یفرهنگ،ياقتصادبرجستهيهافرش با ابعاد و ارزش

شیاستان گلستان بو درگرددمیو عرضه دیآن تولیاجتماع
و موجوديهایبه سبب نابسامان.سال سابقه دارد6000از 
هدف، با يهابازاردرفرش ترکمنصادرات،یرقابتطیشرا

ترکمنفرشسهمکاهش،عالوه بر این.استمشکل روبرو
کننده،رونوشتبه دلیل تحریم، وجود رقبايجهانیبازاردر

نامرغوب،اولیه، موادکنندهمصرفسلیقهمطابقتولیدعدم
عدم حمایت کافی از بافندگان فرش،غیربومیهايگونهرواج

بافندگاناقتصادينابسامانها، اوضاعواسطهشدیدنفوذ،)17(
سازد که ترکمن را مطرح میاصیلفرشنابودي، خطر)8(

. اندیشی شودها چارهالزم است در مورد آن
هاي پیشین بیانگر این است صنعت مروري بر پژوهش

هاي فرش دستباف در ایران و نقاط مختلف جهان با بازدارنده
فرجلووصحتمختلفی مواجه است از جمله این که مطالعه

شاملایراندستبافشفرمشکالتدادنشان) 26(مطلق
مورددراطالعاتکمبودسنتی،صورتبهفرشبازاریابی
کیفیت،کاهشکنندگان،مصرفهايگرایشوهاخواسته
نبودسالیق،شناساییبرايریزيبرنامهعدمتبلیغات،ضعف

ها،طرحیکنواختیونوآوريفقدانهدف،بازارباآشنایی
نامرغوب،اولیهمواد،نادرسترقابتتولید،غلطهايروش
بازاریابی،تحقیقاتانجامعدماطالعاتی،مراکزوجودعدم

راهبردازاستفادهو عدمتوزیعمشکالتبندي،بستهمشکالت
، نقاط )9(امیري عقدایی و زارع زردینی .باشدمیگذاريقیمت

هاي ضعف صادرات فرش دستباف ایران را عدم قرابت با روش
عدم پاسخگویی فرش تولیدي با سلیقه و نوین بازاریابی، 

هاي سنتی در صادرات، نیازهاي مشتریان، استفاده از روش
هاي تولید فرش، کوچک قیمت باالي فرش، پراکندگی کارگاه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
آفرینی در کشاورزيراهبردهاي کار
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. اندها ذکر کردهها و قدیمی بودن آنو غیرتجاري بودن کارگاه
را روستاییقالیبافزنانمشکالت) 13(لطیفی و همکاران 

آموزشی،مالی، بهداشتی،داراي ماهیت اقتصادي،بیشتر 
رضوانی و . دانندمیحمایتیوفرديفرهنگی،اجتماعی،
دربافیقالیصنعترکوددر مطالعه خود علّت) 23(همکاران 
روستایی بههايخانوادهگرایششهرستان مالیر راروستاهاي

شیوهباآنناهمخوانیوشهرنشینیزندگیفرهنگوشیوه
بهجوانان وتمایلعدمروستا ودرسنّتیو معیشتندگیز

یادگیريوبافیقالیصنعتبهروستاییجواندخترانویژه
وبرخورداريمطالعهنتایج. اندذکر کردهآنهايمهارت

تماسدادنشان) 29(باباییگلوطاهريو)5(همکاران
غل در این شخطرناكعاملیکغباروگردبابافانقالی
نشان) 24(همکارانوزمانیسالکمطالعههمچنین. است

بافانقالیشایعمشکالتازاستخوانیتراکمهاياختاللداد
وجودبادادنشان) 19(همکارانوپینیکمطالعهنتایج. است
واسطهبهبافان،قالیپاییننسبتاًکارسابقهوبودنجوان

کارگراناغلبی،روشنایو شدتکارمکانبودننامناسب
) 6(همکارانوچوبینه. هستندچشمیهايبیماريبهمبتال

بافندگانپايوگردنفقرات،ستونبهزیادهايآسیبنیز
را گزارشقالیداررويبرکارهاساعتنتیجهدرفرش
.اندکرده

منون ،)10(جادهاو ،)9(قوس ،)28(سیرواستاوا و گوسوامی 
، )25(سروامانگاال و )27(یادووشارما، )18(نارزاري ، )15(

مشکالت صنعت فرش هند را شامل فقدان فرهنگ ارتقا 
فناوري، خالء وجودي کارگران با کیفیت و آموزش دیده، عدم 

آموزي کارگران، مشکالت مربوط به هاي مهارتوجود فرصت
کیفیت پایین فرش تولیدي ،حمل و نقلومین نیروي برقأت

سوادي بافندگان، عدم توان بیورهاي رقیب، در مقایسه با کش
هاي تولید سنتی، کیفیت پایین مواد خام، مالی کافی، روش

عدم تعامل مناسب بین تولیدکننده و مشتري، اطالعات 
نادرست در مورد بازار، عدم دسترسی بافندگان به بازارهاي 

هاي تولیدي فرش و حمایت ناکافی آنالین، فقدان تشکل
فقدان عالقه نسل جدید به ادامه وی و مرکزيهاي محلدولت

، در )1(احمد خان و امیر ،همچنین. اندکار والدین دانسته
سوادي و عدم اطالعات کافی در مورد بازار و مطالعه خود بی

فقر را عامل ورود دالالن به صنعت فرش و خرید محصوالت 
عوامل) 31(جایسوالووانی. اندبه قیمت پایین ذکر کرده

راآنودانستهمتنوعرافرشبافندگانسالمتبهرسانآسیب
درکارمتماديهايساعتآنان،ضعیفاقتصاديبنیهبه

ردزوان و .انددادهنسبتکارمحیططراحیوایستادهحالت
عرضه و تقاضا به موانع صنایع دستی در مالزي را ) 22(عارف 

فرشمشکالتینترمهم) 7(ازگنواردوگانو مربوط دانسته 
مربوطفرشبافتهايطرحچونموارديراترکیهدستباف

ونخرنگ،کیفیتکاهشبومی،منطقهازخارجنقاطبه
توسطشدهآمادهالگوهايالگو،ونقوشرنگ،درتغییربافت،
تولیددستباف،هايفرشکمیتدرکاهشغیرماهر،افراد

مشکالت،شدهتوصیهاستانداردهايبدون رعایتفرش
یکتوسعهدرموفقیتعدمشاملمحصوليارتقاوتبلیغات
ثرؤمنظارتسازوکاریکفقدانوشدهشناختهتجاريعالمت

، مشکالت صنایع دستی کشور )16(مصطفی . اندبرشمرده
اردن را فقدان گواهی و عالمت تجاري خاص، فقدان یک 

نایع مرکز تحقیقی براي راهنمایی صنعتگران براي طراحی ص
هاي تبلیغی، قیمت باالي صنایع دستی دستی و فقدان فعالیت

محلی به دلیل کمیت پایین تولید، مدیریت ضعیف و فقدان 
گذاري صحیح، عدم آگاهی فروشندگان از قوانین مهارت قیمت

حاکم بر فروش صنایع دستی، فقدان نظارت بر اجراي قوانین، 
و لیل بازارفقدان اطالعات مورد نیاز براي تجزیه و تح

، نقاط ضعف )14(مک کرد . خالءهاي آموزشی ذکر کرده است
فرش افغانستان را مواردي چون تولید خانگی فرش و مشکل 
نظارت و رعایت استانداردهاي کیفی در تولید آن، کمبود 
امکانات برش و شستشوي فرش، از دست دادن بازارهاي 

جنگ، از فرش در رقابت با سایر کشورهاي همسایه به دلیل 
هاي وارداتی و بین رفتن صنعت پشم و افزایش استفاده از پشم

در نتیجه افزایش قیمت فرش و هزینه باالي حمل و نقل ذکر 
. کرده است

به یصنعت فرش دستباف در تنوع بخشتبا توجه به اهمی
تیمحـــدودنشـــین ومنـــاطق تــرکمن ییاقتصــاد روســـتا 

اقتصـادي  نقـش و هاي اشـتغال در بخـش کشـاورزي    فرصت
خصـوص  ه بـ ي تـرکمن و هافرش دستباف در زندگی خانواده

فرش دسـتباف تـرکمن از   بازدارنده تولید عوامل یبررس، زنان
سـاز آشـنایی و   توانـد زمینـه  دیدگاه بافندگان زن روستایی می

اي بـا درجـه   ریزان و سیاستگذاران ملی و منطقهآگاهی برنامه
ــل بازد   ــک از عوام ــر ی ــت ه ــت و اولوی ــده اهمی ــد ارن و تولی

بر ایـن  . بینانه در راستاي رفع آنها باشدریزي با دید واقعبرنامه
عوامل بازدارنده تولیـد  با هدف شناسایی تحقیق حاضر اساس 

انجـام  فرش دستباف ترکمن از دیدگاه بافندگان زن روسـتایی  
. شد

هامواد و روش
آماريجامعهو پیمایشینوعازوتوصیفیتحقیقاین

آباد از آقدهستاندر ترکمنفرشبافندگانکلیهحقیقت
ازگیرينمونه. بودندگنبد کاووس بخش مرکزي شهرستان

،شدانجامايچندمرحلهتصادفیروشبهموردنظرجمعیت
روستا به 10این دهستان، يروستا28بینترتیب که ازبدین

نده زن باف(موردنظردر هر روستا نمونهطور تصادفی انتخاب و
به طور روستابافندگان آنجمعیتنسبتبه)فرش ترکمن

، در دهستاناین ربا توجه به این که د. شدتصادفی انتخاب
با استفاده از جدول بافنده زن وجود داشت، نفر 120مجموع 

به عنوان نمونه نفر از آنان95، )12(کرجسی و مورگان 
روایی کهبودياهپرسشنامتحقیقابزار. ندشدانتخابتحقیق 

با استفاده از نظرات متخصصان بعد از آنمحتوایی و ظاهري 
،همچنین. چندمرحله اصالح و بازنگري به دست آمد

جهت تعیین اعتبار پرسشنامه در خارج از منطقه آزمونپیش
84/0لفاي کرونباخ آجغرافیایی تحقیق انجام گرفت و ضریب 

تولیديهابازدارندهر مورد دبافندگاندیدگاه .به دست آمد
از طریق طیف لیکرت گویه 58بدر قالترکمندستباففرش

. مورد سوال قرار گرفت) کمزیاد تا خیلیخیلی(ي اهپنج گزین
اي فردي و حرفهيهابخش دیگري از پرسشنامه به ویژگی
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با توجه به سواالت و هاتجزیه و تحلیل دادهبود. بافندگان
با استفاده از هاطوح سنجش متغیراهداف تحقیق و س

انگین، واریانس، انحراف میي آمار توصیفی چون هاروش
تحلیل ي آمار استنباطی چون هامعیار، فراوانی و درصد و روش

به منظور این تحلیل انجام شد. با رویکرد اکتشافی عاملی
تعیین میزان واریانس تبیین و ها بندي عاملشناسایی و دسته

به شود. ریک از متغیرهاي مرتبط انجام میشده توسط ه
ها براي تحلیل از ضریب منظور تعیین مناسب بودن داده

KMO براي تعیین تعداد عوامل، بر اساس و و آزمون بارتلت
عواملی مورد پذیرش قرار شود و میمالك کیسر عمل 

اي از یک ها به طور قابل مالحظهگیرند که مقدار ویژه آنمی
شد.تر بابزرگ

و بحثنتایج 
گویاني پاسخاهي فردي و حرفهاویژگیالف) 

ــق،   ــایج تحقی ــر اســاس نت ــانگین ب ــالیســابقهمی ــافیق ب
40حـدود  انگین سـن آنـان  میـ سال و 20بیش ازگویان پاسخ
5تولیـدي آنـان در   و قالیچـه تعداد فرشانگین می. استسال 

ده است. بوجفت 1تخته و پشتی 5و2سال گذشته به ترتیب 
فرش، پشتی و قالیچـه تولیـدي   تولیدانگین درآمد حاصل از می

هـزار  686و 187، 538، بـه ترتیـب   سـال گذشـته  3آنان در 
گویـان روسـتا بـوده و    محل تولد تمام پاسـخ .تومان بوده است

بـافی معرفـی   شغل اصلی خود را قـالی درصد) 1/62(آنان اکثر 
ین محصوالت تولیدي ترپشتی و قالیچه، از مهمو فرش،کرده

گویـان  فـرش بیشـتر پاسـخ   بافتترین انگیزهمهمآنان است. 
اکثـر  خـانواده بـوده اسـت.    اقتصـاد بـه درصد)، کمـک 6/92(

ازناشـی میجسـ يهـا بیمـاري درصد)، به2/63گویان (پاسخ
قالی مبتال هسـتند. نـوع دار قـالی مـورد اسـتفاده اکثـر       بافت
9/58افقـی و اکثـر آنـان (   درصـد) از نـوع  5/89گویان (پاسخ

تــرین عامــل داراي دار قــالی شخصــی هســتند. مهــمدرصــد)

نـه اشـتغال بـه کـار     میگویـان در ز تشویق کننـده اکثـر پاسـخ   
درصـد) و سـپس عالقـه    6/71بافندگی فرش، کسب درآمـد ( 

خانواده خـود  اعضايآنانهمه و درصد)، بوده 8/56شخصی (
نـد.  اهخود معرفی کردآموزش بافت فرش به ترین منبعرا مهم

داراي فضـایی مسـتقل بـراي    درصـد)  4/67(گویان پاسخاکثر 
تحـت پوشـش   درصـد)، 8/75آنان (بیشتر بوده و بافت فرش 

گونـه  درصـد) از هـیچ  8/95گویـان ( اکثـر پاسـخ  بیمه هستند. 
تسهیالت بـانکی بـراي بافـت فـرش اسـتفاده نکـرده اسـت.        

3/85(آنـان اکثـر  یـاز  مـورد ن ولیـه امـواد تهیهترین منبعمهم
بـوده، در عـین حـال اکثـر آنـان      هـا و داللها، واسطهدرصد)

حمایت مـالی خـود را نیـز ایـن     ترین منبعدرصد)، مهم7/94(
آنان فرش تولیدي خود را بـه ایـن   میو تماگروه معرفی کرده

فروشند.میگروه 
تولید کسب و کارهاييهابازدارندهعاملیتحلیل) ب

ترکمنفرش دستباف
و ها بندي عاملشناسایی و دستهدر این تحقیق، به منظور 

ي هازان واریانس تبیین شده توسط هر یک از متغیرمیتعیین 
ي هادر قالب عاملفرش ترکمن تولیديهابازدارندهمرتبط با 

KMOمقدار بندي شده، از تحلیل عاملی استفاده شد. دسته
به دست 002/4072بربرامیزان آزمون بارتلتو 65/0برابر 

دهنده مناسب دار بود و نشانآمد که در سطح یک درصد معنی
براي تعیین تعداد عوامل، ها براي تحلیل عاملی بود.بودن داده

ها از یک که مقدار ویژه آنگرفتعواملی مورد پذیرش قرار 
مشاهده 1گونه که در جدول همانبود در نتیجه تر بزرگ

تر ها از یک بزرگامل که مقدار ویژه آنع10تعداد شودمی
246/21عامل اول بیشترین سهم (.استخراج گردیدندبود،

درصد) را در تبیین 514/2کمترین سهم (دهم درصد) و عامل 
تمامی عوامل نامبرده در مجموع . دنواریانس کل متغیرها دار

ند و به درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کرد326/66
.دادنداختصاص خود 

تجمعیواریانسوواریانسدرصدویژه،مقدارباشدهاستخراجعوامل- 1جدول 
Table 1. Factors, Initial Eigenvalues, % of Variance, % of Cumulative

فراوانی تجمعی درصد واریانس مقدار ویژهدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعامل
1322/12246/21246/21
2563/6316/11561/32
3292/5124/9685/41
4175/3474/5159/47
5257/2892/3051/51
6186/277/382/54
7856/12/3021/58
8745/1009/3029/61
9614/1783/2812/63
10458/1514/2326/66

عامل به ي مربوط به هرهادر نتیجه چرخش عاملی، متغیر
). در نتیجه 2(جدول شودمشخص میهاعاملی آناه بارهمر

فرش ترکمن ي تولیدهابازدارنده، هابا توجه به ماهیت متغیر
مشاهده )1(که در جدولبه طوريگذاري شد.به شرح زیر نام

از تمامی عوامل )322/12(اولمقدار ویژه عاملشودمی
یانس کل درصد از وار246/21و در مجموع بودتر بیشدیگر 
و لذا، بیشترین سهم را در را به خود اختصاص دادهامتغیر

ي مربوط به این هاطبیعت متغیرداشته است.هاتبیین متغیر

سیاستیهايبازدارنده"تحت عنوان بود که ياهعامل به گون
توان گفت در این مورد میشده است.گذاري نام"عملیاتیو 

فرشتولید و صادراتزمینهدردولتهايسیاستعدم ثبات 
فرش بافندگانترکمن و خالء وجودي اتحادیهدستباف

ترکمن در کنار سرمایه ناکافی بافندگان، زمینه رجوع بافندگان 
سازد که ها و دالالن را در بازار فرش فراهم میبه واسطه

زند. عالوه آنان، به اعتبار فرش ترکمن ضربه میناسالمرقابت
عدم پوشش وجسمانی غالب بافندگانهاي بیماري،بر این
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19.....................................................................................................................1395/ پاییز و زمستان 6راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال سوم/ شماره 

هاي درمانی آنان انجامیده و به افزایش هزینه،ايمناسب بیمه
با توجه به وضعیت نامناسب مالی، عاملی در جهت خروج آنان 

عدم سرکشی ،است. همچنیندستباففرشاز گردونه تولید 
هاي تولید فرش و ناکافی بودن مناسب کارشناسان به کارگاه

ايترویجی، تبلیغی، مشاورهآموزشی،علمی، خدماتتحقیقات
ترکمن، فرشمعرفیهايجشنوارهوهافنی و نمایشگاه

هاي نوین ها و یافتهساز عدم آشنایی بافندگان با فناوريزمینه
بخش ازایننتایجبافت فرش و اعتالي این هنر است. 

،)13(همکارانولطیفیچونمتعدديمطالعاتدرتحقیق
و ) 15)، منون (10جادهاو (، )26(مطلقفرجلووتصح

.استشدهییدأتنیز)7(ازگنواردوگان
درصد از 316/11در مجموع ، 563/6مقدار ویژه عامل دوم با

این عامل با را به خود اختصاص داد.هاواریانس کل متغیر
"فرديهاي بازدارنده"ي آن تحت عنوان هاتوجه به متغیر

سطح پایین تحصیالت بافندگان شکی نیست شد. نامگذاري 
اشتغال در ترکمن بهجواندخترانعالقهعدمفرش ترکمن و 

آنان باآشناییبه عنوان مانعی در زمینه زمینه بافت فرش
جدید و تداوم استفاده آنان از شیوهتبلیغاتیفنونوهاروش
شود. تلقی میمحصولبازاررسانیوبازاریابیسنتیهاي
دریاریگريوجمعیکارفرهنگشدنرنگه بر این کمعالو
عامل آنان بهبافندگان، زمینه افزایش اتکايبینفرشبافت

فراهم شانمشکالتحلرا برايچون دولتبیرونی هم
یادووهاي شارماهمسو با یافتهبخشاینهايسازد. یافتهمی

صحت)، 1)، احمد خان و امیر (15)، منون (10جادهاو (، )27(
است.)13(همکارانوو لطیفی)26(مطلقفرجلوو

درصد از 124/9در مجموع ،292/5مقدار ویژه با عامل سوم 
با توجه به که را به خود اختصاص دادهاواریانس کل متغیر

هاي بازدارنده"تحت عنوان،دهندهتشکیليهاطبیعت متغیر
ندگان بهبافکافیاعتمادعدمد.شگذاري نام"فرهنگی
تواند منجر به عدم بروز خود میهايتوانمنديوهاتوانایی

به خودمستقیمطورها شود که خود بهخالقیت و ابتکار در آن
ثیر أمربوط است. البته تآنانرفتاريهايویژگیوبافندگان

در این زمینه محیط و نوع نگرش جامعه به شغل بافندگان نیز
اعتمادوخودباوريسطحن فضاییچنیاست. درداراي اهمیت

ي انگیزهویافتهکاهشزیاديحدودبافندگان تانفسبه
هايیافته.رودمیبینازآناندرپیشرفتبهمیلوموفقیت

وو صحت)26(یادووهاي شارماهمسو با یافتهبخشاین
است. )27(مطلقفرجلو

درصد 474/5در مجموع ،175/3مقدار ویژهبا رمهاعامل چ
و با توجه بهرا به خود اختصاص دادهااز واریانس کل متغیر

هاي بازدارنده"تحت عنوان آندهنده ي تشکیلهامتغیر
موجب وجود این بازدارنده در واقع .شدنامگذاري "یحمایت

محرومیت فرد بافنده از ایجاد یک محیط روحی و روانی 
یاز براي بافت مین امکانات و مواد اولیه مورد نأمناسب و ت

که نتیجه آن عدم تنوع و نوآوري در بافت فرش شودمیفرش 
متناسب با سلیقه مشتریان است. این نتیجه در مطالعات شارما

همکارانوو لطیفی)26(مطلقفرجلوو، صحت)27(یادوو
است.شدهییدأتنیز)13(

درصد از 892/3در مجموع ، 257/2مقدار ویژه با عامل پنجم 
با توجه به ورا به خود اختصاص دادهااریانس کل متغیرو

بازدارنده"دهنده آن، تحت عنوان ي تشکیلهاطبیعت متغیر
بازدارندهوجود د. شگذاري نام"و بهداشت فرديیقانونهاي 

ي اخذ تسهیالت چون مقررات حاکم در زمینههاي قانونی
ینگی اندکی بافندگان را که اغلب میزان سرمایه و نقدبانکی، 

راهکار مورد سازد که دارند با مشکالت متعددي مواجه می
ها و دالالن و فروش فرش روي آوردن به واسطهانتخاب آنان 

ي در زمینهتولیدي به قیمت نازل به این گروه است. 
عدم و ماهیت کار بافت فرشنیزفرديهاي بهداشتبازدارنده

بافندگان و عدم ها توسط رعایت بهداشت فردي در کارگاه
، تغذیه نادرست و کمبوداستفاده آنان از وسایلی چون ماسک

هاي مختلف ساز ابتال بافندگان به بیماريها، زمینهویتامین
، )31(جایسوالووانیاین نتیجه همسو با مطالعات . باشدمی

گلوطاهري،)5(همکارانو، برخورداري)27(یادووشارما
همکارانو، لطیفی)19(همکارانویپ، نیک)29(بابایی

)24(همکارانوزمانیو سالک)6(همکارانو، چوبینه)13(
است.

77/3در مجموع ،186/2مقدار ویژه عامل با ششم، عامل 
تحت ورا به خود اختصاص دادهادرصد از واریانس کل متغیر

فرشناتوانی. گذاري شدنام"هاي بازاریابیبازدارنده"عنوان 
داخل و خارج درتولیديهايفرشبارقابتبرايترکمن

موضوعات مهم است که با عواملی چون عدم انطباقکشور از
ترجیحاتونیازخواست،هاي فرش تولیدي باویژگی

علم مبانیواصولکارگیريبه خریداران، عدم ومشتریان
وجودبازاریابی، عدمآمیختهبهتوجهبازاریابی، عدم

برندسازي بهتوجهعدمفرش،صادراتی- تولیديسرسیومکن
محصول در ارتباط است. این نتیجه بودن کیفیتو پایین

و امیري )26(مطلقفرجلووصحتهاي همسو با یافته
) است.2عقدایی و زارع زردینی (

2/3در مجموع ،856/1برابر بامقدار ویژههفتم، با عامل
طبیعت را به خود اختصاص داد.هاغیردرصد از واریانس کل مت

تحت عنوان گذاري آن این عامل باعث ناميهامتغیر
سطح پایین در واقع، شد."و انگیزشیفنیهاي بازدارنده"

ساز هاي مورد استفاده بافندگان فرش، زمینهفنون و روش
دستباف است که یکی فرشتولیددرفنیماندگینوعی عقب

نقشه رنگ وطرح،درنوآوريوخالقیتاز نتایج آن ضعف
وهاشیوهبافندگان باآشناییفرش است که در کنار عدم

بازار باعث کاهش تقاضا براي فرش دررقابتعلمیفنون
عالوه شود. تولیدي در بازار و در نتیجه کاهش قیمت آن می

در مقایسه با زحمت بافت آن ترکمنفرشپایینبر این قیمت
ترکمن و فرشازش تمایل مشتریان به استفادهدر کنار کاه

ي بافندگان را براي جایگزینی آن با فرش ماشینی، انگیزه
این یافته همسو سازد. ي کار در این صنعت ضعیف میادامه

) 26(مطلقفرجلووو صحت)16مصطفی (هاي با یافته
. است

009/3در مجموع ،745/1برابر بامقدار ویژههشتم با عامل
و با را به خود اختصاص دادهادرصد از واریانس کل متغیر
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20.............................................................................................................. شهرستان گنبدکاووسدر فرش دستباف ترکمنتولید کسب و کارهاييهابازدارنده

هاي بازدارنده"تحت عنوان متغیرهاي آن توجه به ماهیت
مورد عدم تمایل نسل جوان این در گذاري شد.نام"اقتصادي

امروزي به یادگیري بافت فرش، کم رنگ شدن فرهنگ 
ي را اکار بافنده زمینهیاریگري در بافت فرش و فقدان نیروي

ها براي به خدمت گرفتن نیروي کمکی براي اجبار خانواده
يسازد که نتیجهماهر بافت فرش با دستمزد باال را فراهم می

توان می،است. در نتیجهفرشتولیدهايآن افزایش هزینه
هاي تولید، قیمت فرش نیز انتظار داشت با افزایش هزینه

نیز عدم وجود افزایش قیمت فرش يافزایش یابد. نتیجه
درآمدازبخشیکافی در مشتري براي اختصاصيانگیزه

دستباف ترکمن و ترجیح وي براي خرید فرشخریدبهخود
تر است. این یافته در با قیمت پایینهاي رقیب داراي فرش

)، 13)، لطیفی و همکاران (23مطالعات رضوانی و همکاران (
، )27(یادووارما، ش)9قوس ()،28سیرواستاوا و گوسوامی (

) و 15)، منون (10جادهاو ()، 25)، سروامانگاال (18نارزاري (
کید قرار گرفته است.أ) نیز مورد ت14مک کرد (
783/2در مجموع ،614/1مقدار ویژه عامل بانهم، عامل 

تحت ورا به خود اختصاص دادهادرصد از واریانس کل متغیر
وجود بازدارنده. گذاري شدامن"هاي قیمتیبازدارنده"عنوان 

خود در ارتباط ترکمنفرشقیمتزیادنوسانقیمتی چون 
بافتتجهیزاتوهانهادهاولیه،موادنزدیک با افزایش قیمت

قرار دارد که این افزایش نیز به عواملی چون افزایش فرش
تجهیزات بافت فرش، خالء وهاجهانی قیمت مواد اولیه، نهاده

وهاي بافندگان، عدم حمایت مناسب دولتوجودي تشکل
، )27(یادووشارماکید أوجود دالالن بستگی دارد که مورد ت

ردزوان )، 1احمد خان و امیر ()، 25سروامانگاال (، )18نارزاري (
باشد.می)14) و مک کرد (22و عارف (

با توجه ندگرفتقرار دهم که در عامل ییهامتغیر،در نهایت
نهادي و هايبازدارنده"، تحت عنوان هابه طبیعت آن

برابر مقدار ویژه عامل مذکورگذاري شد.نام"شغلیبهداشت
هادرصد از واریانس کل متغیر514/2در مجموع و458/1با

تولید شغلی هاي بهداشتبازدارندهرا به خود اختصاص داد.
ترکمن از بافندگانغالبفرش ترکمن، بخشی به استفاده

و فاقدچوبجنسازمربوط است که بیشترافقیدارهاي
تغییر،استفاده از آنيباشند که نتیجهمیپدالوگاهتکیه
زانو، ورمهاياستخوانشکلفقرات، تغییرستونشکل

و دست استانگشتان و لرزشمفاصلکردنپا، ورممفاصل
هاي طوالنی کار، تاریک و مرطوب بخشی دیگر به ساعت

نبودن، عدم تجهیز کارگاه به هواکش، مجزابودن کارگاه
تابشنشمین، محروم بودن بافندگان ازهاياتاقکارگاه از

ساز ابتال آفتاب و وجود ذرات گرد و غبار مربوط است که زمینه
پوستی،هايناراحتیزخم،هایی چون سیاهبافندگان به بیماري

. باشدیماستخواننرمیوریوي، اختالالت بینایی، مسمومیت
گلو)، طاهري5همکاران (ومحققان دیگر چون برخورداري

وپینیک)،24همکاران (وزمانی)، سالک29بابایی (
نیز در مطالعات خود )6همکاران (وچوبینهو)19همکاران (

اند.کید قرار دادهأاین یافته را مورد ت
رایه هاي تحقیق پیشنهادهاي زیر قابل ابا توجه به یافته

است:
ثبات در ایجادصادراتی وبازارهايتوسعهوحفظ- 

و فرشتولید و صادراتزمینهدرهاها، قوانین و رویهسیاست
ترکمن مورد توجه جدي قرار گیرد. به ویژه فرش دستباف

فرشبازاردردالالنوهاواسطهبا توجه به این که وجود- 
گان به قیمت نازل و ساز فروش دسترنج بافندترکمن، زمینه

هاي دولتی در قالب شود حمایتغیرواقعی آن است توصیه می
ودستبهره به بافندگان و بدون مقرراتاعطاي تسهیالت کم

جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه پاگیر بر مبناي همکاري سه
اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 

.و نظام بانکی انجام پذیرد
اي بافندگان با ارایه خدمات پزشکی متنوع، مورد چتر بیمه- 

توجه قرار گیرد.
هایی چون هاي الزم در زمینه ایجاد و تقویت تشکلحمایت- 

فرش ترکمن  و بسترهاي ایجاد مرکز بافندگاناتحادیه
تحقیقات فرش ترکمن در استان گلستان با اهدافی چون انجام 

مطابق باهاییطرحمی، ارایهعلمی، حفظ دانش بوتحقیقات
خدشهو بدونتنوع و نوآوريهمراه بامختلفبازارهايسلیقه

ها مورد توجه طرحجهانیترکمن و ثبتفرشطرحاصالتبه
. جدي قرار گیرد

هاي مناسب حمایتی براي تولیدکنندگان، با اتخاذ سیاست- 
تجار و صادرکنندگان، بسترسازي الزم براي صادرات فرش 

رکمن مورد توجه قرار گیرد.ت
درفرشبافتازناشیمختلفهايبا توجه به بروز بیماري- 

زن، الزم است بر مبناي همکاري بین سازمان بافندگانبین
استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، الزم است عالوه 

ها و اماکن بر وضعیت بهداشت کارگاهبر سرکشی و نظارت 
بافی، استانداردهاي بهداشتی الزم براي اماکن نامبرده قالی

تدوین و اجرایی شود. 
هاي آموزشی بافت فرش ترکمن با استفاده از برگزاري دوره- 

مدنظر قرار گیرد. جوانویژه براي دخترانبهماهراستادکاران
اي، ایجاد زش فنی و حرفههاي آمودر این مورد برگزاري دوره

و تقویت رشته آموزشی فرش ترکمن در مدارس فنی و 
کید بر أکاربردي با ت- اي و مراکز آموزش عالی علمیحرفه

هاي کارآفرینانه چون آموزش مهارتمباحث فنی بافت فرش و 
بازار، دررقابتعلمیفنونوهاشیوهبافندگان باآشنایی

برگزاريهمراه با تبلیغاتیفنونوبازاریابیصادرات،
در نقاط مختلف هاي فرش ترکمنجشنوارهوهانمایشگاه

شود. پیشنهاد میکشور 
از طریق صدا و سیما و تبلیغیهايتهیه و پخش برنامه- 

ها و جراید در روزنامهترکمنچاپ مطالب مرتبط با فرش
سطوح ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد. 
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یافتهآمده از ماتریس دوراندستهي مربوط به هریک از عوامل و میزان ضرایب بهاغیرمت- 2جدول
Table 2. Variables associated with each factor and coefficients obtained from the rotated matrix

هاگویهبار عاملینام عامل 

وسیاستیهاي بازدارنده
عملیاتی

ترکمندستباففرشتولیدزمینهدردولتيهاسیاستباتثعدم594/0
بافقالیزنانکافیسرمایهنداشتنونقدینگیکمبود581/0
ترکمنفرشبافندگانبرايبیمهمناسبپوششعدم836/0
ترکمنفرشبازاردردالالنوهاواسطهوجود651/0
هاآنازتقدیروانبافندگبهفرهنگیکارشناسانمراجعهوسرکشیعدم695/0
ماهراستادکارانتوسطترکمنفرشبافندگانبهفنیايمشاورهخدماتکمبود911/0
ترکمنفرشبافندگانبرايترویجیوآموزشیبرنامهبودنناکافی824/0
کشورازخارجوداخلدرترکمنفرشمعرفیبرايهاجشنوارهوهانمایشگاهبرگزاريعدم806/0
فرشبافتيهامکاندرمناسببهداشتنبود598/0
منطقهدرترکمنفرشبافندگاناتحادیهوتشکلوجودعدم761/0
ترکمنفرشنهمیزدرکافیمیعلتحقیقاتوجودعدم621/0
ترکمنفرشصادراتزمینهدرمشخصسیاستیکوجودعدم625/0
.. وتلویزیونرادیو،مثلجمعیارتباطيهارسانهدرترکمنفرشيبراتبلیغیبرنامهوجودعدم607/0
آناعتباربهضربهنتیجهدروبازاردرترکمنفرشيهاواسطهودالالنناسالمرقابت574/0

فرديهاي بازدارنده

ترکمنفرشبافندگانتحصیالتپایینسطح566/0
خودتوانمنديبهاتکاجايبهمشکالتشانحلبرايدولتبهنترکمفرشبافندگانحدازبیشاتکاي538/0
ترکمندستباففرشدر زمینه کاربهجواننسلعالقهعدم734/0
محلیبافندگانبینترکمنفرشبافتدریاریگريوجمعیکارفرهنگشدنرنگکم787/0
مصرفبازارازهاآندورينتیجهدرومنطقهدرترکمنفرشبافتيهامحلنامناسباستقرار791/0
بازاریابیسنتیيهاشیوهازبافندگان استفادهدلیله بمصرفبازاردرترکمنفرشمناسبتوزیععدم584/0
فروشومشتريجلببرايجدیدتبلیغاتیفنونوهاروشباترکمنفرشبافندگانآشناییعدم668/0

هاي فرهنگیبازدارنده
ترکمنفرشتولیدکاربهجامعهمنفیگرشن858/0
فرشبافتنهمیزدرخوديهاتوانمنديوهاتواناییبهبافندگانکافیاعتمادعدم874/0
ترکمنفرشبافندگانبیندرخالقیتوابتکارنبود555/0

یحمایتهايبازدارنده
...) وپشمونخ(فرشبافتاولیهموادبهبافندگانمناسبدسترسیعدم752/0
بافندگانباخانوادهاعضاي مناسبهمکاريعدم835/0
مشتریانسلیقهبهتوجهباترکمنفرشبافتيهاطرحدرنوآوريوتنوعوجودعدم774/0

و قانونیهاي بازدارنده
بهداشت فردي 

فندگان بابراي) وام(بانکیتسهیالتگرفتنبهمربوطپاگیرودستمقررات641/0
زنبافندگانبیندرفرشبافتازناشیمختلفيهابیماري837/0

هااستانسایردرتولیدييهافرشبارقابتبرايترکمنفرشناتوانی613/0هاي بازاریابیبازدارنده
صادراتنظرازهاکشورسایردرتولیدييهافرشبارقابتبرايترکمنفرشناتوانی748/0

وفنیهاي ارندهبازد
انگیزشی

بافندگانبرايتولیدصرفهوجودعدموترکمنفرشپایینقیمت622/0
بافندگانتوسطاستفادهموردبافت يهاروشوفنونپایینسطح781/0
بازاردررقباسایربارقابتمیعلفنونوهاشیوهبابافندگانآشناییعدم686/0
ترکمنفرشجايبهماشینیفرشازاستفادهبهجدیدنسلخصوصبهکمنتراقوامتمایل501/0

اقتصاديهايبازدارنده
شکستازهاآنترسوفرشبافتکاردرکردنخطربههاآنتمایلعدموفرشبافندگانخطرگریزي599/0
ترکمنفرشتولیدبافندگانکمکيهاهزینهبودنباال661/0
ترکمنفرشخریدبهخوددرآمدازبخشیاختصاصعدمنتیجهدرومشترياقتصاديپایینقدرت791/0

بازاردرترکمنفرشقیمتزیادنوسان725/0هاي قیمتیبازدارنده
فرشتولیدهزینهرفتنباالنتیجهدروفرشبافتتجهیزاتوهادههاناولیه،موادبااليقیمت807/0

نهادي هاي بازدارنده
شغلی داشتبه

عمودييهادارباآنجایگزینیعدموافقیيهادارازاستفاده774/0
فرشبافتيهامکاندرمناسببهداشتنبود621/0
بافندگانسويازفرشبافتبرايبانکیوامگرفتنبرايضامنووثیقهنداشتن529/0
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Abstract
In recent years, Turkmen carpet as an important source of Turkmen families’ income, faced

with different challenges.This study aimed to identify Turkmen carpet production deterrents
from viewpoint of rural women weavers, in Gonbad Kavoos County, based on descriptive and
survey research method. The target population in the study consisted all of women weavers in
Aqabad rural district in centeral district of Gonbad Kavoos County in Golestan province
(N=120). Using random sampling, 95 of them were selected as research samples. Data gathered
through a questionnaire and its validity was confirmed by expert’s panel. The reliability analysis
was conducted with Cronbach’s alpha method and coefficient was 0.84. The factor analysis
results showed about 66/326% of the variance of carpet production inhibitors can explain with
ten factors: policy and operational, individual, cultural, supportive, legal and personal health,
marketing, technical and motivational, economical, price and institutional and occupational
health, respectively.

Keywords: Economical Inhibitor, Gonbad Kavoos County, Rural Woman, Turkmen Carpet
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