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 چکیده

ها در اقتصاد صنعت فرش دستباف استان خراسان رضوی و شناسایی موانع هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد تعاونی هدف:

 و مشکالتی است که در این ميان وجود دارد.

ای و از طریق ن به صورت اسنادی و کتابخانهاین تحقيق از نوع تحقيقات کيفی بوده و جنبه کاربردی دارد. اطالعات آ روش:

تحليلی  مورد  -نفر نمونه از جامعة آماری گردآوری شده که  نتایج آن به شيوه توصيفی 55مصاحبه به روش ميدانی با تعداد  

 بررسی قرار گرفته است.

دارای بيشترین تأثير  %87.2با ميانگين ها، عوامل مؤثر در بهبود کيفيت فرش دستباف درتعاونی براساس نتایج حاصل، ها:یافته

زایی و کاهش بيکاری و محروميت در جامعه و رشد صنعت توریسم دارند، با ها در مواردی از قبيل اشتغالبوده و نقشی که تعاونی

دارای  %43.8ن ها در افزایش رشد سرمایه و درآمدزایی با ميانگيدر رتبه بعدی قرار دارد و همچنين نقش تعاونی %78.16ميانگين 

 کمترین تأثير از دیدگاه افراد مورد مصاحبه، ارزیابی شده است. 

موارد مرتبط با مسائل اقتصادی  پنهان زوایای تمامی تواندنمی و است کيفی روش بر مبتنی عمدتاً تحقيق این راهکارهای عملی:

هر چه  ترکردنشفاف برای نيز کمی تحقيق هایروش از شودمی پيشنهاد سایر محققان به دهد. بنابراین، نشان را هادر تعاونی

 .کنند استفاده تحقيق این متغيرهای ميان بيشتر روابط

های فرش دستباف، نقش مؤثری در توسعه صادرات و توليد فرش دستباف بدون عيب و نقص داشته ایجاد تعاونی اصالت و ارزش:

فرش و رفع مشکالت آنان از نظر درآمدزایی، در این صنعت مؤثر بوده است.  رسانی به بافندگاناست و کارایی این نهادها در کمک

ها، همه ها و نيز داشتن شناسنامه وکمرنگ شدن نقش واسطهنظارت در نحوة بافت و تهيه مواد و مصالح مرغوب توسط این تعاونی

 کنند.موارد مهمی هستند که به رشد اقتصادی این صنعت ارزشمند کمک می

 گذاری.دستی، سرمایههای فرش دستباف خراسان رضوی، صادرات، صنایعفرش دستباف، تعاونی ها: کلیدواژه
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 مقدمه .1
 طرح مسئله .1.1

هاای بنياادین دستی در هر فرهنگی از جمله شاخصهصنایع

هاسات. در زمينه احراز هویت و اعتبار معناوی و تااریخی ملات

د آن روشانایی هنرهای دستی ریشه در تاریخ داشاته و دساتاور

بخش راه آینده است. آثاری که بر پایه باورها و اعتقادات باومی، 

توسط دستان هنرمند و صنعتگری عاشق و دل خساته آفریاده 

شود،شناسنامة آن مرزوبوم و ساندی از تااریخ آن سارزمين می

(. صاانایع دسااتی بااه دلياال 16، ص. 1385اساات )هوشاايار، 

ی و نيز ذوق اندیشه در های فرهنگی و هنربرخورداری از ارزش

هاای هناری و هاای مصارفی، دارای ارزشتوليد، عالوه بر جنبه

باشاند. در کشاورهای در حاال های ویژه صاادراتی مایظرفيت

های غير زراعی در اقتصااد توسعه، سهم درآمد حاصل از فعاليت

خانوارهااای روسااتایی، هاار ساااله رشااد درخااور تااوجهی دارد 

 (.102، ص.1390نصرآبادی،)شعبانعلی فمی و محمدزاده 

های رفع مشکالت توسعة روساتایی، افازایش حلیکی از راه

های اقتصادی در جوامع روستایی و بخشی بهينه به فعاليتتنوع

، 1ساازی اسات )رزوفبخشی و تخصصیایجاد تعادل ميان تنوع

(. بنابراین، توجه کردن به صنایع دستی کاه در 621، ص.2005

باشد، برای رشد  اقتصادی کشور رایج میاغلب مناطق روستایی 

، سعدی، شعبانعلی فمای )لطيفیاین مناطق بسيار اهميت دارد 

 .(139-117 ص.ص ،1393، و مشرف

-برناماه درآن اهداف دستيابی به  و اقتصادیو توسعه  رشد

قارار  ،در حال توساعه های بسياری از کشورهایو فعاليتریزی 

 توجهی در کشور ما، اقتصاد شبخترین اهداف یکی از مهم .دارد

اشاتغال و کااهش نار  ، افازایش افزایش توليد و درآمد ملیبه 

و برقاراری  توسعه صادرات و افازایش درآمادهای ارزی ،بيکاری

صانایع دساتی در  .در جامعه استو اجتماعی عدالت اقتصادی 

هاای بين انواع صنایع توليدی ایران، به غيار از داشاتن ویژگای

ند رشد و توسعه اقتصادی کشور به خصاوص در فرهنگی، در رو

زایی در مناطق روستایی، نقش بسزایی دارد و باعث رشد اشتغال

شاود. تولياد صانایع دساتی ارزآوری بااهیی باه این مناطق می

 همراه دارد و موجاب توساعه صاادرات غيار نفتای و همچناين

شاود. بناابراین، استقبال زیاد گردشگران از صانایع دساتی مای

 به این شاخه از صنایع از اهميت باهیی برخوردار است. توجه

تارین ناوع صانایع تارین و کااربردیبا توجه به این که مهم

دستی که در اغلب مناطق جغرافيایی کشور،  باه ویاژه منااطق 

شود، فرش دساتباف باوده و در باين اقاالم روستایی،  توليد می

، لازوم توجاه ای برخاوردار اساتصادراتی ایران از جایگاه ویاژه

 شود.بيشتری نسبت به آن احساس می

صاانعت فاارش دسااتباف و صاانایع وابسااته بااه آن ماننااد 

کشاورزی، دامداری، ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و غيره، طيف 

گيرند و باا وجاود ای از مشاغل بومی کشور را در بر میگسترده

ایان کااه در امار صاادرات دارد، هناوز  قدمت بسيار زیادی که

الت و موانع متعددی در انطباق با شارایط ناوین بازارهاای مشک

المللی و کساب جایگااه واقعای آن وجاود دارد. بارای رفاع بين

مشکالت اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاع محروميات، تأساي  

های فرش، نقش مهمی را در توسعه صادرات این صانعت تعاونی

شناساایی  های(. یکی از راه31، ص. 1382کنند )خویی،ایفا می

فضای توليد فرش دستباف، استفاده از نظام تعاونی است کاه در 

هاای مختلاف اقتصاادی ميزان توليد و تخصيص منابع در بخش

هاای نقش مهمی بر عهده دارد و سبب ایجاد رقابت در فعاليات

، 1388، نوشای و رفيعای دارانای، شاهشود )مظهریتوليدی می

شرکت تعااونی وجاود دارد شماری (. در ایران، تعداد بی59ص. 

باشاد. از که بسته به نوع محصوهت هر منطقه، دارای تنوع مای

های اخير نقش ماؤثری ها که در دههترین این تعاونیجمله مهم

هاای فارش در چرخة اقتصادی و صادرات کشور داشته، تعااونی

هاا، دستباف است. دليال اصالی باه وجاود آمادن ایان تعااونی

یابی ایان ت توليد فرش دستباف و ریشهشناخت موانع و مشکال

ها بوده مشکالت و در نهایت تالش برای رفع و از ميان بردن آن

است که در نتيجة آنکيفيت توليد فرش و به طباع آن وضاعيت 

صادرات فرش بهبود پيدا خواهد کرد. در تمامی مناطق ایاران و 

به خصوص مناطق باومی، عادة کرياری، از جملاه اغلاب زناان 

ی به بافت فارش دساتباف اشاتغال دارناد و بساياری از روستای

مراکز مهم این هنر در ایران، مانند آذربایجاان غربای و شارقی، 

اصفهان، کرمان و خراسان، در این زمينه، دارای ساابقة طاوهنی 

 باشند.می

امروزه به دهیل مختلفای ميازان تولياد و صاادرات فارش  

امال مانناد پيادا دستباف دچار کاهش شده است و برخی از عو

شدن رقبای جدید و افزایش قيمت تمام شدة فرش دستباف باه 

دهیل مختلف، سبب رکود بازار ایان صانعت شاده و مشاکالت 

زیادی را خصوصاً برای بافندگان و صادرکنندگان فرش به وجود 

آورده و این صنعت را باا چاالش جادی مواجاه سااخته اسات. 

از مراکاز عمادة تولياد  استان خراسان رضوی نيز به عنوان یکی

بهره نباوده و کام شادن تولياد در این محصول، از این رکود بی
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های فرش دستباف این استان، موجب تعطيلی تعدادی از تعاونی

 ها در چند سال اخير شده است.این تعاونی

با توجه به این که قشر وسيعی از افراد جامعة ماا، خصوصااً 

-ر و صنعت امرار معاش میدر جوامع روستایی، از طریق این هن

های توليدی به دهیل مختلف سابب کنند، تعطيل شدن کارگاه

-شود. با توجه به موانع و کمبودبيکاری بسياری از این افراد می

هایزیااادی کااه در رونااد توليااد ایاان صاانعت وجااود دارد، لاازوم 

-پرداختن به این مسئله از نظر اقتصادی بسيار حائز اهميت می

ترین هدف پژوهش حاضار اساس، این مسئله مهم باشد و بر این

رود. در این پژوهش، به طور اخص به بررسی نقاش به شمار می

های فرش دساتباف کاه کننده از جمله تعاونینهادها ی حمایت

بيشترین ارتباط را باا توليدکننادگان و بافنادگان ایان صانعت 

ی ارزشمند در مناطق مختلف کشورمان دارند و نيز رفاع نيازهاا

ترین رکان تولياد ایان صانعت بافندگان فرش به عنوان اساسی

 پاسخگویی به به دنبال تحقيق این پرداخته خواهد شد. در واقع،

توانيم از طریق رفع مواناع تولياد سؤال است که: چگونه می این

های توليد را کاهش داده و باا ها، هزینهفرش دستباف درتعاونی

، در جهت توسعه تجاارت ایان های توليدیحمایت از این بنگاه

صادراتی، آن را همانند گذشته در انحصار خاود در  کاهی زیبای

 آوریم؟

 . پیشینه نظری تحقیق2. 1
 هااییتعاون باا ارتباط در گرفته صورت داخلی هایپژوهش

فارش دساتباف  یژهوباه دساتییعصنادر بخش روستایی توليد 

 بخاش تولياداین  بهاد توجه افر از یاگستردهموارد  دهندهنشان

مختلفای  یهااز جنباههار یاک  و دهدیمنشان را  هایتعاوندر 

بار را  هاایتعاوناین  که يریتأثمانند موانع و مشکالت موجود و 

ایان  ی کاهنقشا ودارند اقتصادی در جوامع روستایی  روند رشد

دارد ایران  فرش دستبافو صادرات بازاریابی ، توليد در هایتعاون

در  شادهانجام هایبررسی ،ازجمله. دهندیمقرار  یسموردبرررا 

 آبادیشاامکااه  فاارش دسااتباف هااایتعاونی بازاریااابیبخااش 

 حاکی و انددادهانجام در استان زنجان  (1386) وخدادادحسينی

 فارش تولياد در هااتعاونی مهام نقاش بااوجودکه است  از آن

 یهاآسايب باا هااتعاونی ایان عمل در ملی، اقتصاد و دستباف

 ف گذاری وجود هد خألپژوهشگران این  و هستند روروبه جدی

 ضاعف و فقادان توليادی، واحادهای و هاشارکت ساطح در

 در گراییمشتری به توجهیبی صادرات، فرش برای گذاریقيمت

 هایآسيب ترینمهم از را قبيل این از مواردی و توليد طراحی و

 .اندکرده دستباف عنوان فرش صنعت در موجود

 صاادارت بار ماؤثر عوامل( 1389قزاآنی، قدرتی و رضایی )

 و قوت نقاط از ماتری  استفاده با راها دستباف در تعاونی  فرش

 که دهدمی نشان و نتایج اندکردهبررسی اصفهان  درشهر ضعف

هزیناه  مادیریت و باازار نيااز به توجه پذیری،سفارش ات،غتبلي

 ای گوناه به مؤثرند صادرات افزایش در فرش هایتعاونی توسط

 فارش در هزیناه مادیریت و فرش کمتارین پذیریسفارش که

اجتمااعی  خصوصايات از را تأثيرپاذیری بيشاترین دساتباف

 .دارند پاسخگویان

 بار ماؤثر ( در بررسای عوامال1388یزدان پناه وصمدیان )

اناد نشاان داده دستی استان تعاونی صنایع هایشرکت موفقيت

رعایات  چاونهستند و ماواردی  موفق کامالً هاتعاونی %70 که

حمایات نهادهاای مختلاف، برگازاری  اصول تعاون و همکااری،

های کارآموزی، تهيه به موقع مواد خام و دادن پااداش باه دوره

ها بسيار کارآماد هساتند. در مطالعاة اعضاء، در موفقيت تعاونی

ها بار توساعة صاادرات فارش دیگری که در زمينه نقش تعاونی

-استان زنجان انجام شده بود، مشخص شد که تعااونیدستباف 

تاا  هاای دولتایهای فرش دستباف با استفاده از عامل حمایات

اناد نقاش خاود را در توساعه صاادرات فارش حدودی توانسته

هاای فارش چناين، اغلاب تعااونیدستباف افازایش دهناد. هم

اند با شناسایی کامل بازارهاای هادف، جهات دستباف نتوانسته

از  المللی اقدام کنناد و باا اساتفادههای بينر نمایشگاهحضور د

این عامال، در اعاتالی نقاش خاود در توساعة صاادرات فارش 

خاانی، دستباف موفق عمل نمایند )پورصادق، بهلاولی و حااجی

کنناده (. عالوه بر عوامل ذکر شده، ذائقة مصرف156، ص.1389

 هاای هناری فارش وو مسائل مربوط باه بخاش تولياد، جنباه

کيفيت محصول، عوامل خارجی، بازاریابی و فروشندگان نياز بار 

روند صادرات فرش تأثيرگذار هستند )رضوانی، عزمی، خراسانی 

 بسايار مزایاای وجاود (. باا101-113، صاص.1390و ایمانی، 

 و تهدیادها باا هماواره هاتعاونی این فرش دستباف، هایتعاونی

 باه طریق تشخيص از تنها که هستند روبه رو های جدیآسيب

 در هزم وریبهاره و کارآمدی توان شاهدمی هاآسيب موقع این

فارش  تولياد از بخشای ایان کاه باه توجه با بود. هااین تعاونی

 شود،می دستباف توليد فرش هایتعاونی توسط کشور دستباف

 و تشاخيص مشاکالت امکاان هاا،تعااونی ایان شناسایآسيب

 وضعيت بهبود و به اعضاء بهتر، تخدما ارائه برای ها راناهنجاری

سازد )لطيفای و ساعدی، می کشور فراهم دستباف فرش صنعت

 (.81-82، صص.1390
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تاوان مای ایان پژوهشاگران هااییافته براساس به طورکلی،

هاا توسط تعاونی زاییاشتغال توسعه برای ایویژه جایگاه و نقش

به رشد برای رسيدن  بود. این مسئله که قائل مختلف مناطق در

به نحوی  تا داشت توجه موضوعاتی و مسائل به چه باید و توسعه

هاا مؤثر بتوان در توليد و ارتقاء سطح کيفی محصاوهت تعااونی

 تحقياق طلبد کهمی را بيشتری و بررسی مطالعه تاثيرگذار بود،

-موضوع مای این واکاوی درپی داشتن چنين رویکردی با حاضر

 .باشد

 روش شناسی تحقیق .2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق2.1

واقاع در  های کشاوراساتاناستان خراسان رضوی یکای از 

اسات کاه از شامال باا  مشاهدکزیات شمال شرقی ایران به مر

، استان سامنان، از غرب با خراسان شمالیو استان  ترکمنستان

و استان یزد و  استان خراسان جنوبیاز جنوب غربی و جنوب با 

هم اکناون اساتان خراساان همسایه است.  افغانستاناز شرق با 

مرباع معاادل هفات  کيلومتر 117769رضوی با وسعتی حدود 

کل متش دهد. این استانرا تشکيل می درصد مساحت کل کشور

و  باشددهستان می 164شهر و  72بخش،  70شهرستان، 28از 

نفار  5994402شامل  1390جمعيت استان براساس آمار سال 

 (.1393است )استانداری خراسان رضوی، 

استان از دورة تيماوری باه بعاد  این بافت فرش دستباف در

دارای جایگااه خاصاای بااوده اساات و مراکاز مهاام توليااد فاارش 

تان، شهرهای مشهد، کاشمر، تربت حيدریاه، دستباف در این اس

باشاد تربت جام، قوچان، نيشابور، سبزوار و چند شهر دیگر مای

 (.169-167، صص. 1381)ژوله، 

 
 نقشه موقعیت استان خراسان رضوی و شهرستان های آن -1شکل 

1393، استانداری خراسان رضویمآخذ: 

  . روش تحقیق2.2
فای باوده و باا تأکياد بار تحقيق حاضر از نوع مطالعاات کي

ها در حوزة اقتصادی های کاربردی آن، برای رفع نيازمندیجنبه

ارائه شده است و به لحاظ ماهيت و روش از ناوع  فرش دستباف

تحليلی است. اطالعات مورد نيااز در ایان پاژوهش از  -توصيفی

ای و همچنين از طریق مصااحبه طریق منابع اسنادی وکتابخانه

آوری شده است. به عبارت دیگار، باه اشباع جمعميدانی تا حد 

منظااور بررساای ابعاااد اقتصااادی و تاااریخی فاارش دسااتباف و  

ای و اسانادی، و ساایر اهاداف ماورد ها از روش کتابخانهتعاونی

ميادانی و تجزیاه و تحليال هاایمطالعه از طریق انجام مصاحبه

ها  به صورت توصيفی مورد بررسی قارار گرفتاه اسات. ایان آن

هاای گذشاته و در نظار گياری  از پاژوهشتحقيق، ضمن بهره

های ها، تالش کرده است تا به ابعاد وجنبهگرفتن ابعاد مربت آن

 های پيشين بپردازد.فراتری نسبت به پژوهش

هاا در تولياد فارش این پژوهش باه بررسای نقاش تعااونی

پاردازد. مای1392دستباف اساتان خراساان رضاوی، در ساال 

این تحقياق را کارشناساان فان، توليدکننادگان، جامعة آماری 

هاای ها و اتحادیاهصادرکنندگان، فروشندگان، بافندگان، تعاونی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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وابسته به صانعت فارش دساتباف در اساتان خراساان رضاوی 

دهند که به دليل دامنة وسيع این پاژوهش، از روش تشکيل می

ای و باه شايوة مصااحبة مساتقيم و گيری تصادفی شبکهنمونه

نفار انجاام شاده اسات. از ایان  55 غير حضوری با تعاداد بعضاً

نفار  20نظران، نفر از مسئوهن، کارشناسان و صاحب 15تعداد، 

نفار از  20هاای ثبات شاده و فعاال اساتان و از مدیران تعاونی

ها که بعضاً معرفی شده بودند، انتخاب بافندگان مرتبط با تعاونی

 اند. شده

 تحقیق های. متغیرها و شاخص3. 2
بررسی مطالعات انجام شدة مربوط به  فارش دساتباف، باه 

هاا ویژه مواردی که در رشد اقتصاادی ایان صانعت در تعااونی

دهد که برخای از عوامال مانناد کنند، نشان میایفای نقش می

زایی، رفع محروميت، کسب درآمد و کااهش بيکااری در اشتغال

ها داشاته و در نیسطح جامعه، بيشترین اثر اقتصادی را در تعاو

کنااار آن، عااواملی چااون تهيااه مااواد اوليااه مرغااوب باارای 

های دولتی ، طار  توليدکنندگان، شناسایی بافندگان و حمایت

های صنفی، بازاریاابی وتبليغاات، بيمه بافندگان، تشکيل تشکل

های دولتی وت وجه باه شناسایی رقبای خارجی، افزایش کمک

يت سطح توليد فرش دساتباف نوسانات نر  ارزی به بهبود کيف

باشند. برای کنند نيز حائز اهميت میها کمک میدر این تعاونی

رسيدن به پاساخ سائوال تحقياق، برخای از ایان متغيرهاا کاه 

اند، در مدل مفهومی زیر های تحقيق  بدست آمدهبراساس یافته

 دهيم.مورد بررسی قرار می

 
 ،تحقیقرسیدن به پاسخ سئوال  برایبررسی شده عوامل مدل مفهومی  -2 شکل

1392، یافته های پژوهشمآخذ: 
 ج

 . مبانی نظری تحقیق3
امروزه بيش از هر چيز دیگاری، نقاش مشاارکت ماردم در 

تعيين سرنوشت خویش و به ویاژه در بعاد اقتصاادی احسااس  

های گروهی و تلفيق شود. تکيه بر مشارکت جمعی و فعاليتمی

تواند روشی مناسب علم اقتصاد، میآن با دانش و تجربيات نوین 

برای حل مشکالت ناشی از بيکاری و فقر و عدم توسعة روستاها 

هاای های توليدی،از جملاه تعااونیباشد و گسترش انواع تعاونی

تواند به نفع روستائيان بوده و در جهت دستيابی باه صنعتی، می

 سطو  عاليه توسعه پایدار در روستاها ماورد توجاه قارار گيارد

ها با (. همچنين تعاونی127-128، صص. 1390الدینی، )شم 

توانناد راهگشاایی بارای استفاده از سهام اندک روساتائيان مای

هااای روسااتایی و راهاای باارای مشااکالت نقاادینگی در خااانواده

ها از طریق کوتااه کاردن های آنان باشند. تعاونیافزایش فعاليت

انند کمک ماؤثری در توها و دههن در روستاها مینقش واسطه

بخش توليد محصوهت صنایع دستی، کشااورزی و یاا داماداری 

ای کاه در (. مطالعه54، ص.1388باشند )فاضل بيگی و یاوری، 

های روستایی وابسته به صنایع دستی در یوناان خصوص تعاونی

ها سابب افازایش دهد که این تعاونیانجام شده است، نشان می

اناد شاده و  و ایان تعااونی هاا باودهميزان درآمد زنانی که عضا

هاا بااه وجاود آورده اساات منادی را باارای آناحسااس رضااایت

(. در واقع، نظاام تعااون، نقشای 47-57، صص.2003، 2)کوتسو

 جهاان اقتصاادی کشاورهای توساعه و توزیع توليد، در اساسی

 نياروی و باين سارمایه مطمائن حلراه یک به عنوان و داشته

اهاداف تحقاق مناساب جهات هاایوهشي و است مطر  انسانی
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 عادالت اجتمااعی  و نهایتاً ترقی و پيشرفت جهت در هادولت 

باه  جهان، کشورهای در اقتصاد مهمی نقش هاتشکل است. این

از  را وظيفاه ایان هااآن توساعه دارناد. حال در کشورهای ویژه

 هاایهزینه کاهش زایی،بازاریابی، اشتغال وضعيت بهبود طریق

 کاار، تولياد، زنادگی، شارایط بهيناه از وریبهاره بودبه توليد،

دهناد )لطيفای و مای انجاام وضعيت اجتماعی و درآمد افزایش

 (. 111-123، صص.2002، 3و سفاکلی 82، ص. 1390سعدی،

کشور ما به عنوان یک کشور در حاال توساعه، بارای قطاع 

وابستگی اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، بر ایان امار 

أکيد دارد که از امکاناات باالقوه موجاود همچاون صانایع مهم ت

ای بنمایاد. دستی و صنعت توریسام و غياره، اساتفاده شایساته

-شکی نيست که برای این توسعة اقتصادی، شناخت این بنياان

های اساسی و اصلی توليد که ریشة عميقای در فرهناگ باومی 

هاای تعاونیباشند. امروزه با ایجاد مردم ما دارند، بسيار مهم می

گوناگون )چه در زمينه تهيه مواد اوليه و چه در خصوص تولياد 

تار شاده و ها کمرناگو فروش محصوهت مختلف( نقش واسطه

نظام تعاونی با تشکل منطقی خود به صورت نهادی خودجاوش، 

در خدمت روستائيان در آمده تا شاهد رونق هر چاه بيشاتر آن 

  (.48-49، صص. 1373صنایع  باشد )یاوری، 

با اینکه نظام تعاونی بر پایه اهداف مشترکی صاورت گرفتاه 

ها از اصول و اهاداف خاود است ولی در بسياری از موارد تعاونی

ابعاد در زیادی روبرو هستند که مشکالت و موانع  با  دور شده و

 و  مساائل ماالی وآموزشایمختلفی بررسی شاده اناد. از جملاه 

مشارکت اعضاء  و   (39ص.  ،1385)لطيفيان، ها تعاونی کارآیی

ص.  ،1388 )یازدان پنااه و صامدیان، تعااون  اصول  رعایت و 

 اقتصادی توسعه و  سرمایه گذاری  واشتغال  ایجاد  و  (31-32

( و موارد مختلفی از 30-23، صص. 1384)پویش و جمشيدی، 

ها برای رسيدن باه رشاد اقتصاادی در این قبيل که بررسی آن

 مطالعاهنيااز باه   نظر می رساد و  م و ضروری بههز تعاونی ها 

  .، می توان اشاره کردبيشتری دارد

استان خراسان رضوی سابقه بسيار طوهنی اینکه  با توجه به

وجااود تعااداد زیاااد و  در توليااد فاارش دسااتباف ایااران دارد

بررسی مشکالت  ،های توليد فرش دستباف در این استانتعاونی

ساطح کيفای تولياد ایان تعااونی هاا  و عوامل ماوثر در بهباود 

 ضروری به نظر می رسد.

 های تحقیق. یافته4
هاای ایان وتحليل دادهبراساس مطالعات انجام شده و تجزیه

هاا باه عناوان تارین دساتاوردهایی کاه تعااونیپژوهش، از مهم

توان نهادهای دولتی در ساختار صنعت فرش دستباف دارند، می

 به موارد ذیل اشاره کرد:

ها در روندد رشدد اقتددادی  و تولیدد  نقش تعاونی -لفا
 صنعت فرش دستباف

هاای شوندگان و بررسی نتاایج پاژوهشطبق نظر مصاحبه 

دهدکه افزایش توليد فرش دستباف ( نشان می1مشابه، جدول )

ها، فوایاد اقتصاادی چشامگيری باه هماراه دارد کاه در تعاونی

کااری، افازایش درآماد، زایی و کاهش نر  بيعبارتند از: اشتغال

رشد سرمایه، کاهش محروميت در جامعاه روساتایی و افازایش 

  صنعت توریسم. 

 مار موافق ومخالف متغیرهای پژوهشاطالعات آ  -1جدول 
 1392مآخذ: یافته های پژوهش، 

عوامل موثر بر نقش تعاونی ها در روند رشد اقتدادی 

 وتولید صنعت فرش دستباف

 نتیجه درصد مخالف موافق درصد نفر 55تعداد کل 

 مخالف موافق

 مربت %42.27 %52.7 26 29 توليد فرش دستباف واشتغالزایی وکاهش نر  بيکاری

 - %54.5 %45.4 30 25 توليد  فرش  دستباف و درآمد زایی

 مربت - %100 - 55 توليد فرش دستباف و افزایش صنعت توریسم

 - %52.7 %42.27 29 26 توليد فرش دستباف و رشد سرمایه

 مربت %18.1 %81.8 10 45 توليد فرش دستباف و رفع محروميت از کشور

 مربت %34.5 %65.4 19 36 ميانگين

در تحليل این نتایج و بررسی دیدگاه افراد متخصص در این 

های مناسب برای رشاد شود که ایجاد زمينهزمينه، مشخص می

جی ایان صانایع، صنایع دستی و خرید و فروش داخلای و خاار

 شود. باعث رونق اقتصادی در کشور می

  -بادون تردیاد، یکای از دهیال مهام در توجياه اقتصاادی 

هاای اجتماعی صنایع دستی،  نقش این صنایع  در رفاع زميناه

بيکاری است. قشر کشاورز و دامدار در مواقعی از ساال کاه کاار 

د را پار توانند در کنار آن، اوقاات فراغات خاوکمتری دارند، می
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گيری از افراد در روستاها صورت نگيرد، کنند و اگر امکانات بهره

شود رویه نيروی کار از روستاها به شهرها میباعث  مهاجرت بی

و به طبع آن مشکالت دیگری همچون مسائل معيشت، مسکن، 

بهداشاات و آمااوزش ایجاااد خواهااد شااد. بااه گفتااة بسااياری 

يشاتر منااطق توانساته اسات ها در بازکارشناسان، ایجاد تعاونی

هاا ایجااد ها نموده و برای آنافراد بسياری را جذب این فعاليت

 اشتغال کند. 

 بررسی عوامل وابسته به سطح اشتغال در تعاونیها-2جدول

 1392 مآخذ: یافته های پژوهش،

 

مهمترین شاخده های رشد 

اشتغال در تعاونی ها از دید پاسخ 

 دهندگان

فراوانی درصد

 وافق()مافراد

1 
جذب تعداد زیادی از افراد به ویژه زنان 

 در جهت کمک به معيشت خانواده
99% 

2 
اعتماد به سرمایه گذاری در تعاونی ها 

 روستاییی 
100% 

3 
یک هنر توليد فرش دستباف به عنوان 

 پر کردن اوقات فراغت و دستی 
40% 

 %70 داشتن ارزش افزوده باه 4

دم روساتا باه بخاش تعااون در بر طبق نظر کارشناسان، مر

گذاری اعتماد بيشتری دارند. در این مياان، نقاش زمينه سرمایه

تار اسات زنان روستایی برای کمک به معيشت خانواده پر رناگ

(. درآمد جانبی حاصال از تولياد اناواع صانایع دساتی  2)جدول

برای روستائيان، عامل افزایش سطح رفااه اجتمااعی در جامعاه 

هایت سبب افزایش درآمد سرانه خانوارها شاده و باشد و در نمی

به خصاوص « توليد ناخالص ملی»تأثير مستقيمی نيز در ازدیاد 

در ارتباط با صنعت فرش دستباف که دارای ارزش افزودة باهی 

 درکشور است، دارد.  70%

ها در ایاران، هار گوناه ابتکاار اقتصاادی را در قانون تعاونی

کن ی، برآوردن نيازهای آن و ریشهجهت تأمين استقالل اقتصاد

 .داناادهاای  اقتصااادی ماایکاردن محرومياات را هاادف فعالياات

های فرش دستباف بيشترین رشد و توساعه را در بخاش تعاونی

ای در ایجاد اشاتغال دارناد، ایان روستایی داشته و نقش ارزنده

-های اقتصادی در تعاونیها از طریق سودی که از فعاليتتعاونی

 .نمایندشود، کسب درآمد میمی ها ایجاد

هااای خراساان رضااوی، (، اساتان3بار طباق آمااار جادول )

اصفهان و آذربایجان شرقی بيشترین آمار توليدکننادگان فارش 

اناد. اساتان خراساان دستباف کشور را به خاود اختصااص داده

دار قاليبااافی و  105000دارای تعاداد  1392رضاوی، در ساال 

متر مربع  402276و ظرفيت توليد    نفر بافنده 100569تعداد 

نفار روی هار دار  5/1در سال باوده اسات و باه طاور متوساط 

نفار بافنادة  100569اند. از تعداد  قاليبافی مشغول به کار بوده

هاا هزار نفرآن 60موجود در آمار استان خراسان  رضوی، حدود 

هاای های فرش دستباف و تشاکلهای صنفی تعاونیدر اتحادیه

 اند.ط به آن شناسایی شدهمربو

آمار بافندگان وتعداد دارقالیبافی وحجم تولید  - 3جدول 

 فرش دستباف در برخی استان های کشور

 .1392-1391 مآخذ : آمار مرکز ملی فرش ایران،

 استان ردیف
تعداد دار 

 قالیبافی فعال

تعداد 

 قالیباف

مساحت 

 تولید)متر مربع(

268798 199567 119000 آذ ا شرقی 1  

 147592 36898 31000 آذ ا غربی 2

 45600 11400 11000 اردبيل 3

 1571432 392858 146000 اصفهان 4

 27976 6994 5000 ایالم 5

 49788 12447 3000 بوشهر 6

 39612 9903 10000 تهران 7

8 
چهارمحال و 

 بختياری
27000 31500 126000 

 102276 25569 2300 خراسان جنوبی 9

 151120 37780 3200 ان شمالیخراس 10

 402276 100569 105000 خراسان رضوی 11

 3461949 865485 462500  جمع
 

تعاااونی فاارش  117در اسااتان خراسااان رضااوی، حاادود 

 3553( کاه باا تعاداد 4دستباف شهری به ثبت رسيده )جدول

هزار ریال شاروع باه  4594657نفر عضو مرد و زن و با سرمایه 

هاای فارش دساتباف يشترین رقم فعاليت تعاونیاند. بکار کرده

هاای شهری که در استان به ثبت رسيده، مربوط باه شهرساتان

 باشد.نيشابور، تربت حيدریه و مشهد می

-متأسفانه درحال حاضر تعداد انگشت شماری از این تعاونی

های شهری مشغول فعاليت هساتند و رکاود  باازار  فارش  در 

دیگر، باعث شده ایان تعااونی هاا  چند  سال اخير و و مشکالت

ها را پيدا نکرده و تعداد زیادی از آنها توان رقابت با بقيه توليدی

 تعطيل شوند.
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 تعاونی های شهری فعال فرش دستباف استان خراسان رضوی -4جدول 

 1392مأخذ : اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، 

 اشتغالزایی هزارریال(سرمایه) اعضا تعداد تعاونی شهری شهرستان

 64 15650 42 4 تایباد
 186 53400 79 11 تربت جام
 95 238460 130 17 تربت حيدریه
 7 2100 8 1 جغتای
 7 10500 7 1 چناران
 5 12900 23 2 خواف
 7 10500 7 1 درگز
 15 2380 31 2 رشتخوار
 107 306424 306 7 سبزوار
 7 3500 7 1 سرخ 
 7 10500 7 1 انفریم
 7 9690 323 1 فيروزه
 69 134400 118 10 قوچان
 61 1200200 47 4 کاشمر
 76 108000 106 6 گناباد
 559 1474769 960 33 مشهد
 406 1001284 1352 15 نيشابور
 1685 4594657 3553 117 مجموع

 

 ش دستبافتعاونی های  فر تعاونی های روستایی فعال تحت پوشش اتحادیه – 5جدول 

 روستایی استان خراسان رضوی  

 1392مأخذ : یافته های تحقيق،  

 شهرستان
تعاونی 
 روستایی

تعداد 
 اعضا

بافنده 
 فعال

 سرمایه اولیه
 هزارریال()

 9800 84 1407 1 بجستان
 1360 350 2540 1 بيرجند
 12000 1000 1500 1 بشرویه
 4980 250 420 1 بردسکن
 5270 300 950 1 تربت حيدریه
 37500 2000 2000 1 خواف
 30000 300 553 1 سبزوار
 4000 100 100 1 صالح آباد
 3150 400 1800 1 فردوس
 1700 100 450 1 قوجان
 172750 450 950 1 کاشمر
 20000 170 170 1 گناباد
 27500 250 150 1 مشهد
 8500 3000 2800 1 نيشابور
 338510 8854 15790 14 جمع

اناد باا هاای شاهری توانساتهاز فعاهن این تعاونی اما برخی

های دستباف دارای کيفيت باه توجه به بازار رقابت امروز، فرش

و اغلب دارای شناسنامة معتبر را به بازار ارائاه دهناد و در ایان 

اناد. همچناين، تعادادی از ایان زمينه بسيار موفق عمال کارده

-روی آورده 4تاابلو فارشها تغيير کارکرد داده و به بافت تعاونی

هاای بافتاهاندکه مورد توجه برخی از کشورهایی که این دسات

 (.6ایرانی به آنجا صادر می شوند، قرار گرفته است )جدول



 109                                         ... نقش تعاونی های روستایی در ميزان درآمدزایی                                م        چهار سال           

کم شدن درصد فراوانی عوامل وابسته به دالیل  -6جدول 

 فعالیت در برخی تعاونی ها

 1392مآخذ، یافته های پژوهش،

های فرش دستباف  دالیل کم شدن فعالیت تعاونی

 شهری وروستایی

درصد فراوانی 

 افراد)موافق(

 %80 کم تر شدن حمایت های دولتی 1

2 
 رکود اقتصادی بازار فرش دستباف در

 سال های اخير به دهیل کم شدن صادرات و غيره
90% 

3 
 کمرنگ شدنمشکالت پرداخت وام ها و 

 کمک های دولتی 
60% 

4 
فندگی به دهیلی مانند کم عدم تمایل افرا د به کار با

 بودن دستمزد وسختی کار
100% 

 

همچنين در استان خراسان رضاوی تعاداد زیاادی تعااونی 

فرش دستباف روستایی به ثبت رسيده است که زیر نظار وزارت 

روساتایی  هایتعاونی(. همه این 5جدولاست )جهاد کشاورزی 

فقاره  14 حاضاردر حال  هاتعاونیبسيار فعال بوده و تعداد این 

 هازار 30هزار عضو کاه حادود  15 اعضایی حدود تعداد است با

 فارش دساتباف هاایتعاونی .دارندپوشاشرا تحات  بافناده نفر

 .ترندفعالدر استان از همه شهرهای نيشابور و سبزوار و کاشمر 

اتحادیاه  یکفرش دستباف روستایی توسط  هایتعاونیاین 

 مرکز استان واقع اسات در که روستایی فرش هایتعاونیصنفی 

در اساتان  کاهآنو اتحادیه مرکازی  گيرندمیقرار  موردحمایت

 بيشتر را تحت پوشش خود دارد. هااستانتهران واقع است همه 

 هااایتعاونیدر  شاادهبافته هااایفرشصااادرات  و خریاادوفروش

. همچنااين شااودمیانجااام  هااتحادیااه همااين از طریااق اسااتان

دارای شناساانامه معتباار  هاااتعاونیایاان  شاادهبافته هااایفرش

 هایشاخصاه تارینمهمداشاتن شناسانامه یکای از و  باشندمی

رقيب تجاری  کشورهای و به بودهکيفيت  دارای هایفرشتوليد 

باه  ایرانای هایفرش هاینقش ز طر  وا که دهدمیاجازه  ایران

 .نمایند برداریکپینام خود 

 ( تعداد6شماره )دول ج ( و5شماره ) آمار جدولبا توجه به 

ميازان بااهی و  کارنادمشغول به  هایتعاوناین  دربافنده  یزیاد

 اسااتانر دصاانعت فاارش دسااتباف  سااطح اشااتغال بااه کااار در

تعاداد  ،ذکرشاده هااییتعاون . غيار ازدهدیمنشان  را خراسان

فرش دستباف در سطح اساتان  خصوصی یهاکارگاه شمارییب

 ،هااکارگاهایان  یهابافنادهب و اغلا فعال اساتخراسان رضوی 

 یهابافتهدست  ونفي  دارند  یهافرش مهارت خاصی در بافت

ایان نقاش اماروزه  اماا، هسات در سطح اساتان معاروف هاآن

دولتی برخوردار نيستند  هاییتحماخصوصی که از  یهاکارگاه

این  یهابافندهاغلب  کمرنگ شده است.فرش دستباف  يددر تول

تهيه مواد اولياه  صلی این امر را، باه بودن هزینهعلت ا هاکارگاه

 .دانندیم هابافندهو هزینه دستمزد 

اصلی ایان پاژوهش،  سؤالمربوط به  بررسی پارامترهای در

فاارش  ياادتول یاادوفروش وخر کااار کااه در افاارادیاز  یاعااده

 تولياددر  ییدرآمادزارشاد سارمایه و  معتقدند که ،انددستباف

ایان مسائله  گویاایآناان  نظاربوده و  بسيار کم فرش دستباف

رشاد به دليل مشاکالت اقتصاادی،  ،اخير یهاسالکه در است 

 شاده و جوابگاوی تارکمنسبت به گذشته سرمایه صنعت فرش 

 هایینههزمعتقدند با افزایش  و دهدینم توليد آن را هایینههز

تولياد  نباوده و سودآوردر این صنعت  گذارییهسرمامواد اوليه، 

کشور ایاران باه دليال  اما دستباف توجيه اقتصادی ندارد.فرش 

بساياری از  موردتوجاه، فاراوانداشتن آثار باساتانی و تااریخی 

فاراد جاذب تعاداد زیاادی از ایان ا هرسالهاست و  مندانعالقه

 دساتییعصنا باه توجاه .شاوندیم گردشگری کشور یهاجاذبه

نصايب را ی درآماد ارزی بااهی گردشگران،فروش آن به و ایران 

شهر مقادس  باوجودرضوی استان خراسان در  .کندیم کشور ما

مراکااز  وجااودامکااان  مااذهبی، یهاجاذبااهداشااتن  و مشااهد

 یژهوباهایان مکاان مقادس  در جوار دستییعصنا یدوفروشخر

 مجااور آن باه ایان امار کماکبازارهای بزرگ فرش دساتباف 

 .کندیم

ت فدرش بدردن کیفید نقش تعاونی ها در جهت بداال -ب

 ورفع مشکالت آن دستباف
که برای باه بردن کيفيت فرش دساتباف  عواملیترین مهم 

وطباق ساایر ها مورد بررسی قارار گرفتاه توليد شده در تعاونی

بيشترین تاثير را در جهت رشاد اقتصاادی مطالعات انجام شده، 

 اسات، پاسخگو باودهبيشتر  افراد مورد تایيد   و ها داشتهتعاونی

 .( ارائه شده است7ل )در جدو
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 اطالعات آمار متغییرهای موثر در باال بردن کیفیت فرش دستباف  در تعاونی ها -7جدول 

 1392مآخذ: یافته های پژوهش، 

عوامل  موثر درنقش تعاونی ها در جهت باالبردن 

 کیفیت فرش دستباف  ورفع مشکالت آن

درصد  نفر 55تعداد کل 

 موافق

درصد 

 مخالف
 نتیجه

 مخالف افقمو

 مربت %18.1 %81.8 10 45 تهيه مواد اوليه مرغوب

 مربت - %100 - 55 حمایت از توليد کنندگان و بيمه بافندگان

 مربت - %100 - 55 برنامه ریزی  تبليغات وبازاریابی

 مربت %9.09 %90.9 5 50 اصال  طر  و رنگ

 مربت %36.3 %63.6 20 35 حمایت های دولتی و ایجاد تشکل های حمایت کننده

 مربت 18.8 %100 - 55 نقش کيفيت  فرش دستباف  درافزایش رشد  صادرات

کاهش قيمت تمام شده فرش دستباف  و نوسانات نر  

 ارزدر افزایش صادرات
 مربت 27.2% 72.7% 15 40

 مربت %12.7 %87.2 7 48 ميانگين
 

 دهیل اصلی نقش مؤثر این متغيرها در بهبود کيفيت فارش

دستباف و افزایش رشد اقتصادی آن، از نظر کارشناسان عبارتند 

ها به منظاور بهباود کيفيات بافات، از ماواد اولياه ( تعاونی1از:

هاای ماورد نيااز باازار مناسب و مرغوب و تهياه نقاش و طار 

های فرش دستباف روستایی، امکاناتی ( اتحادیه2استفاده کنند. 

از بافات فارش و تهياة ناخ از قبيل تأمين مواد اولياه ماورد نيا

هاا فاراهم آورناد. ها را در تعاونیمرغوب  مورد نياز برای  بافنده

( کليه مواد اوليه مانند پشم، پنبه و رنگرزی فرش از توليادات 3

هاا بارای توليدکننادگان فارش ( تعااونی4داخلی بدسات آیاد. 

آیند و باا خریاد تضامينی دستباف نوعی پشتوانه به حساب می

کنناد. در ها حمایت مایافته شده، به نوعی از بافندههای بفرش

های فرش دستباف، ميازان مهاارت بافنادگان شناساایی تعاونی

شود و نر  دستمزد کار آنان بار طباق ناوع بافات و ميازان می

ها شوند. عالوه بر این، بافندهمهارت در کار سنجيده و تعيين می

تمااعی معرفای برای اساتفاده از بيماه،  باه ساازمان تاأمين اج

-نفر از بافناده 9000خواهند شد. بر این اساس، تا کنون حدود 

هااای هااای اسااتان خراسااان رضااوی، اعاام از بافناادگان تعاااونی

 اند .ای برخوردار شدهروستایی و شهری، از امکانات بيمه

نظران معتقدند که امروزه توليد فرش دساتباف اغلب صاحب

ترین  ماانعی کاه سابب با مشکالت زیادی مواجه است و بزرگ

کم شدن رشد توليد ایان محصاول شاده، پاایين باودن ميازان 

هاا و خصوصااً ها اسات کاه باعاث شاده، بافنادهدستمزد بافنده

های مرد، رغبتی به کار بافت از خود نشان ندهند و اغلاب بافنده

اناد. آنان، دار قاليبافی را رها کرده و به مشاغل دیگار روی آورده

هاای نشساتن در پاای دار قاليباافی و کاار مشکالت و ساختی

هاای ناشای از آن، سابب کننده و یکنواخت و نيز بيماریخسته

شده که نسبت به گذشته افراد کمتری به این کار تمایل داشته 

ها، اغلب زناانی باشاندکه اماروزه بارای های این تعاونیو بافنده

ها ماواد نیاند. تعاوکمک به درآمد خانواده به این کار روی آورده

اوليه را به هماراه دساتمزد بافات  و طار  و نقشاه در اختياار 

هاا بساياری از دهند و از طریق هماين تعااونیها قرار میبافنده

یای کاه هاارسد. اغلب    بافنادهها به فروش میاین دست بافته

خودشان نيز عضوی از تعاونی بوده و سهام دارند، سهمی از سود 

کنناد و ساود شاده را نياز دریافات مایهای توليد فروش فرش

 (.6گردد )جدولها بر میها به بافندهفروش این فرش

ها اصال  رنگ و طار  و نقشاه بافات یکی از مزایای تعاونی

ها صورت فرش است که از طریق آموزش به افراد در این تعاونی

ها تحت نظاارت ها توسط تعاونیگيرد و چگونگی بافت فرشمی

هاای ارائاه شاده باه باازار، به طاوری کاه، فارش گيرد،قرار می

وری تولياد آن متناسب با نياز روز بوده و موجب باه رفتن  بهره

شود. بر این اساس، ميزان توليد و ناوع طار  و نقاش بافات می

 مورد نياز بازار نيز هدفمند خواهد شد.

های دستباف در ایان مشکالت و موانع در مسير توليد فرش

-های صنفی، مورد بررسای قارار مایطریق اتحادیهها از تعاونی

گيرد و در نهایت راهکارهای مناسب برای رفع این مواناع اتخااذ 

گردند. در این راستا، برای بهبود و افازایش کيفيات تولياد و می

رشد اقتصادی فرش دستباف نياز به بازاریابی و تبليغات مطار  

 ر خاارجی وباازانيازهاای  شود. در نظر گارفتن و نشاناختنمی

اصالی باازار از طریاق  ةعادم انتقاال ساليق ،رکود باازار داخلی،

کيفيات گان، عادم بررسای توليدکنناد باه تجار و هاصادرکننده

موجاب کااهش  ،باازار ةاز ساليقاطالعی بی وهای توليدی فرش

-توليدکننده چنانچه رشد اقتصادی فرش در بازار جهانی شده و
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شکسات او در باازار قطعای  ،ناشناخته اقدام به تولياد کناد ای

 خواهد بود.

های فرش دستباف به منظور بازاریابی و مطر  شدن تعاونی

هایی که در داخل و المللی،  به برگزاری  نمایشگا هدر سطح بين

هاا شوند، وابسته هستند. این نمایشگاهخارج از کشور برگزار می

 برای بررسی بازار و جلب نظار خریاداران و همچناين شاناخت

رسانند. البته بسياری از های برتر به عالقمندان، یاری میکيفيت

کنناد، از ها حضور پيادا مایصادرکنندگانی که در این نمایشگاه

-های دولتی در این زميناه اباراز نارضاایتی مایکمبود حمایت

دانايم، منااطق مختلاف ایاران دارای طور که ماینمایند. همان

-ناواز وخيارهایی بسيار چشامهزاران طر  و نقشل متنوع با زیب

هاا تقریبااً متناساب باا هار ای که این طر کننده بوده به گونه

چاه دارای اهميات باوده، باشند. در این مياان، آنای میسليقه

چگونگی معرفی آن به بازار جهانی است که در این باين، نقاش 

انادرکار فارش دساتباف بازاریابان، تجار و صادرکنندگان دسات

 ی است.بسيار حيات

امروزه با توجه به ایان کاه در دیگرکشاورهای توليدکننادة 

فاارش دسااتباف، ماننااد هنااد، پاکسااتان و افغانسااتان هزینااه و 

هاخيلی پایين بوده و مواد اوليه در ایان کشاورها دستمزد بافنده

تر است، طبيعتاً قيمت تمام شدة فارش در نسبت به ایران ارزان

باشد. از آنجایی که بااه تر میاین کشورها نسبت به ایران پایين

رفتن قيمت فارش دساتباف یاک ماانع بازرگ بارای فاروش و 

آید، ایان مسائله در بخاش صاادرات صادرات فرش به شمار می

کند. بنابراین، شناخت رقباای تجااری و باازار خود را نمایان می

هدف صادرات و در نتيجه، حفظ جایگاه ایران در مقاام برتارین 

تارین کناد. مهامدر جهان اهميت پيادا مایصادرکنندة فرش  

کشاورهای ، خراسااناساتان فارش صاادرات کشورهای هادف 

و  ایتالياا ،آلماانهای اروپایی مانند کشور و حاشيه خليج فارس

هزم باه ذکار اسات کاه یکای از دهیال موفقيات  است. فرانسه

صادرات فرش دستباف استان خراسان در ایان کشاورها، تناوع 

د. با توجه به تقاضای زیاد فرش دستباف در باشطر  و نقش می

-داخل و خارج از کشور، توليدکنندگان  و صادر  کنندگان مای

روزرساانی کنناد و از رقباای بایست اطالعات خود را از بازار، به

-خارجی خود عقب نمانند. بنابراین آناان بایاد در تطبياق و باه

قيمات و  -1روزرسانی هميشه دو عامل را در نظر داشته باشند: 

 طر  و نقشه.  -2

آمار صادرات فرش از گذشته تا به امروز، حکایت از تااریخی 

دهناده   پربار در اقتصااد کشاور دارد. در واقاع ایان آماار نشاان

جایگاه ایران به عنوان مقام اول در صادرات این کااه و ارزآوری 

(، ميازان صاادرات فارش و فاراز و 3) باشند. شکلباهی آن می

دهد. عوامال را نشان می 1392تا  1358ی آن از سال هانشيب

های مختلف، بر روند افزایش یاا کااهش رشاد متعددی در دوره

تاوان باه تاورم ها، مایاند که از ميان آنصادرات تأثيرگذار بوده

های اخيار ی اقتصادی در سالهابازار داخلی و خارجی و تحریم

 (. 6اشاره نمود )جدول 

 

 
 

 1392-1358میزان قیمت صادرات فرش دستباف  بر اساس دالر در طی سالهای  -3شکل

 1392، پژوهشمآخذ: یافته های 
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مسئله گارانتی و ضمانت پ  از فروش فرش دستباف نيز از 

مشکالتی است که تا به حال در ایران کمتر به آن پرداخته شده 

بافته شده تحات پوشاش  هایاست و اخيراً سعی شده که فرش

 ای قرار گيرند.بيمه

هزم به ذکر است که یکی از دهیلی که در باه رفتن قيمات 

فرش دستباف نقش دارد، نوسانات بازار ارز است. باه رفتن نار  

ارز سبب افزایش قيمت مواد اوليه در بازار و به طبع آن، افزایش 

ی بارای شود. این ناوع نوساانات قيمتاقيمت فرش دستباف می

بازار صادرات مناسب نيست و در واقع به ضارر تولياد فارش در 

ارز،  نر  و تربيت کنترلهایباشد. بنابراین، سياستها میتعاونی

ماد  فرش دساتباف در ثبات صادرات مهمی عامل عنوان باید به

 نر  تغييرات روند دربارة نظر قرار گيرد. داشتن اطالعات شفاف

درآمااد  در افاازایش نقااش مااؤثری ناادتوادر آینااده، ماای  ارز

فارش  ایاران در باازار جهاانی موقعيات و حفاظ توليدکنندگان

تاوان در ایان از مشکالت دیگری که مای.باشد.  داشته دستباف

زمينه به آن اشاره کرد، شرایط و ضوابطی است که برای اعطای 

گيرد که این شرایط ها قرار میتسهيالت بانکی در اختيار تعاونی

 گيرد.های روستایی قرار میارج از توان تعاونیاغلب خ

 گیرینتیجهبحث و . 5
هاای هدف اصلی انجام این پژوهش، بررسای نقاش تعااونی

تولياد فاارش دسااتباف در رشااد اقتصاادی ایاان صاانعت اساات. 

انواع صنایع دستی،  های انجام شده حاکی از آن است کهبررسی

در کنار مشاغل عالوه بر اعتباربخشی به فرهنگ و هویت کشور، 

دیگر برای توسعه روستاها و همچنين پاسخ به نيازها و پر کردن 

ها مطر  بوده اسات. باا ایان اوقات فراغت و ذوق هنری خانواده

وجود، امروزه باید به این صنایع به عنوان یک ضرورت اقتصادی 

و اجتماعی نگاه کرد. پرداختن به صنایع دستی در کشور از نظر  

هاا، کماک مدزایی ، باه بردن سطح رفاه خانوادههای درآویژگی

ها،  به کارگيری نيروی کار مولاد و عوامال دیگار به معيشت آن

اقتصادی و اجتماعی، باه خصاوص در منااطق روساتایی، دارای 

های پژوهش حاضر، بررسای باشد. براساس یافتهاهميت ویژه می

توليد و باه  این عوامل، باهترین ميزان تأثير را در افزایش ميزان

تارین صانعت بردنکيفيت توليد فرش دستباف به عنوان پر رونق

 بعبه دليل فراوانی منااداشته و کشور ما، دستی در تمام مناطق 

طار  و  تناوع طاوهنی در تولياد،  ساابقة ، ة مرغوبمواد اوليو 

و اساتقبال کشاورهای دیگار از ها، داشتن کيفيت مطلوب نقش

جهات جاذب گروهای از در ثر ؤی ماصنعت، توانسته عااملاین 

. نتاایج ساز اشتغال بارای آناان باشادزمينهزنان بوده و مردان و 

بدست آمده در این پژوهش، با تحقيقاتی که لطيفی و همکااران 

 اناد، مطابقات دارد.( انجام داده1390الدینی )( و شم 1390)

هاای انادک اعضااء و های فرش از طریق جاذب سارمایهتعاونی

توليدکنندگان این صنعت، در رشد کيفی و اقتصادی  حمایت از

هاا، مخصوصااً باشند. مردم، به تعاونیآن دارای نقش مؤثری می

گذاری اعتمااد بيشاتریدارند کاه ایان در روستاها، برای سرمایه

( همخوانی 1388پناه و صمدیان )موضوع با نتایج تحقيق یزدان

توسعة صاادرات ایان دارد. نقش تبليغات و توجه به بازار نيز در 

محصول بسيار اهميت دارد که این نتيجه، باا تحقياق قزاآنای و 

( مطابق است. در کنار عوامل اقتصاادی کاه از 1389همکاران )

های فرهنگی آن نياز شود، جنبهتوليد فرش دستباف حاصل می

مطر  است. هر طر  و نقشی معرف منطقه و نوع بافت فرهنگی 

باشد. در نتيجه، واردات و صادرات محل بافت مربوط به خود می

باشاد. هاا مایای از ایان زیبااییکننادة گوشاههر فرش، منتقل

ها منجر باه جاذب گردشاگران و های این طر  و نقشجذابيت

 شود. فرهنگ دوستان سایر کشورها به ایران می

هاای تولياد در بررسی مطالعات گذشاته در زميناه تعااونی

مل مؤثر و مشاکالت تولياد ایان فرش دستباف، به برخی از عوا

صنعت پرداخته شده است و هنوز هم احتياج به مطالعات بيشتر 

 شود. در زمينه نهادهای توليدکنندة فرش دستباف احساس می

تاوان ایان گوناه  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، می

استنباط کرد که  توليد  انواع  صنایع  دستی،  به  ویاژه  فارش 

آورد و دارای درآمدزایی زیادی را با خود به همراه مایدستباف، 

گااذاری در ایاان بخااش از ارزش افاازودة فااراوان اساات. ساارمایه

توليدات، باعث کم شدن وابستگی ایران به اقتصاد تک محصولی 

زایی و رونق شود، به منظور افزایش اشتغالشود. پيشنهاد میمی

-روساتاها، ایانبيشتر صنایع دستی، به ویژه فرش دستباف در 

های بيشاتر دولتای های بخش روستایی، از حمایتگونه فعاليت

گاذاری  خاود بهرمند گردند. در واقع بهتر است دولات سارمایه

رادر توليد این صنایع افزایش دهد و توليدکنندگان این بخش از 

زا را تقویت نماید. اگر چه رشاد سارمایه در ایان صنایع اشتغال

ولی هيچ یک از کسانی کاه در ایان  محصوهت گسترده نيست،

. امياد کنند حاضر نيستند آن را رهاا کننادها فعاليت میزمينه

هاای ها به عناوان تشاکلبخشی تعاونیاست که با ایجاد و رونق

سازنده در حمایت و پشتيبانی از صنایع دستی و ملی کشاور، و 

شناسایی موانع و مشکالتی که بر سر راه این صنعت مهم وجود 
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هاای اصالی صانایع رد، ایران همچنان به عنوان یکی از قطبدا

 دستی در جهان مطر  باقی بماند.
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