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پرسشنامه در بین روستائیان منطقۀ ابوزیدآباد انجام شد و با توجه باه وجاود  ۱99۱خاانوار
موجود در روستاهای مورد مطالعه جم نمونه  022نار تعیین گردید اس  .یافتههای اصل
از این تحقی نشان میدهد که صنع

قالیبافی در توسعۀ اقتصادی خاانواد هاای روساتایی

تأثیر مثبتی داشته اس  .با وجود این در وضم فع ی ،مردم نا یه به صنع
یک شغل ثاب

نیا نمیکنند؛ درصورتیکه صنع

قالیبافی بهعناوان

قالیبافی در برابر سایر مشاغل باهعناوان

یک شغل بسیار خوب بهویژ برای زنان خانهدار به ساب میآید و باعا

افازایش درآماد

خانوارهای روستایی میشود که این امر موجب بهبود سطح زنادگی روساتائیان و درنهایا
توسعۀ روستا میشود و از مهاجرت روستائیان به شهر ج وگیری میکند.
کلیدواژهها :قالیبافی ،ابوزیدآباد ،توسعۀ روستایی ،اقتصاد روستایی ،صنایم دستی.

 .۱طرح مسئله
سطح اشتغال و درآمد مهمترين نمود و عمددهتدرين شدا ر رفداه اجتمداعي در در
جامعه است (بیکاری و مهاجرت ،ص )15و کارشناسان بر رابطۀ مستقیم بدین بققدات
درآمدی و اشتغال تأکید دارند (بررسي بر دي عوامد ايجداد فقدر در ايدران ،ص،)04
بنابراين تأمین شغ در جوامع روستايي مهمترين وسدیهه بدرای توعيدع درآمدد اسدت
(بحران در استراتژی ای توسعه ،ص ،)51بهويژه اينکه بخش کشاورعی به دلی پدايین
بودن بهرهوری عمین و نیروی کار و ...به تنهدايي راه لد نهدايي مشدک بیکداری يدا
کماشتغالي نیست .اعاينرو ،مشارکت صنعت در توسعۀ روستايي ،مشارکتي چندجانقه
است و در اين گذر ،ارتقاط بین صدنعتي شددن و توسدعۀ روسدتايي اع بريد ايجداد
فرصت ای شغهي و درآمدی تصريح ميگردد( .نقش صنايع روستايي در توعيع بهیندۀ
درآمد ،ص)591
فرش دستقاف اع عمده اقالم صادراتي غیر نفتي کشدور بدوده کده اشدتغال وسدیعي
ايجاد کرده و ارتزاق لدود يک تا دو میهیون نفر را به بور مستقیم و غیرمستقیم تحت
پوشش قرار ميد د( .مقايسۀ ارعش افزودۀ فرش دستقاف در شرايط تولید کارفرمدايي
و ويشفرمايي ،ص )18بنابراين صنايع دستي بهويژه صنعت قاليبافي ،بخش مهمدي صنع قالیافی و
اع اشتغال کشور را به ود ا

توسعه اقتصاد روستایی
تصاص داده است .براساس ارقام منتشرشده ،اع اين نظر ،بخش ابوزیدآباد...
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استان ماعندران در بخش صنايع دستي ،ص)05
در د ه ای ا یر ،فقدان توجه کافي به نر ای مهي ،ظهور رققدای دارجي مانندد
چین و ند ،تعدد مراکز دولتي و عمدومي در ايدن لدوعه ،ابدال نداقر اع باعار دای
جهاني ،پايین آمدن کیفیت ،عدم لضور جهدانگردان دارجي ،نقدود سدرمايهگدذاری
مناسب بانکي و کمقود قوانین و مشوق ا ،صنايع دستي ايران بهويژه صنعت قاليبافي را
با چالش ای جدی مواجه سا ته اسدت( .نقدش صدنعت فدرش دسدتقاف در توسدعۀ
اقتصادی استان يزد ،ص)22
صنعت فرش يکي اع محدود صنايعي است که به واسطۀ قدمت و سابقۀ آن ،ضمن
به کار گرفتن جمعیت کثیری به صوص در روستا ا مشاغ جنقي فراواندي را ايجداد
نموده است( .تحهی بهرهوری عوام تولید در صنعت فرش دستقاف ،ص )01در ابعاد
دا هي ،صنعت قاليبافي بعد اع کشاورعی و دامداری د بهويدژه در ندوالي لاشدیهای
کوير مرکزی ايران (نايین ،کاشان ،کرمان) د مهمترين منقع درآمد روستانشینان محسوب
ميشود( .نقش قاليبافي در توسعۀ روستايي ،ص )5اشتغال بده ايدن لرفده بدر الف
بسیاری اع رشته ای صنعتي به سرمايهگذاری در مقیاس وسیع نیاع ندارد و ميتواند با
رفع بیکاری ا و کمکاری ای فصهي در روستا ا و نیز در رشد و توسعۀ منداب و تدا
لدی در کا ش مهاجرت روستائیان به شدهر ا مدثرر واقدع شدود( .تقیدین پیامدد ای
فضايي فعالیت ای عمراني در پرتو مشارکت مردمي ،...ص )551اعايدنرو مهدمتدرين
جنقه ای اقتصادی فرش دستقافت را ميتوان در اشتغالعايي ،تحصی ارع و کمک بده
بهقود اقتصاد روستا دانست .به مین دلی  ،بايدد لمايدت و الیدای صدنايع دسدتي و
روستايي بهويژه صنعت قاليبافي با توانايي ايجاد فرصت ای شغهي عياد و درآمدعا به
صورت را کداری بدرای ريشدهکندي فقدر روسدتايي و ممانعدت اع پیامدد ای نداگوار
روستاشهری مورد توجه سیاسدتگدذاران توسدعۀ روسدتايي و منطقدهای قدرار گیدرد.
(ارعيابي عمهکرد مجتمع ای دمات بهزيستي در رفاه و توسعۀ روستايي ،ص)11
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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در اين نالیه ،بخش صنعت اع گذشته دای دور ،مهدمتدرين و فعدالتدرين بخدش
اقتصاد به شمار ميرود و بیشترين ارعش افزوده اقتصادی نیز مربدوط بده ايدن بخدش
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ايران پس اع چین و ند رتقۀ سوم جهاني را داراست( .بررسي وضعیت اشدتغال عندان
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است( .نگا ي به تاريخ در شان فدرش کاشدان ،ص )24بددين عهدت کده شدرايط و
موقعیت جغرافیايي اين نالیه با توجه به محدوديت امکانات کشاورعی اع نظر کمیدت
و کیفیت عمین عراعي ،کمقود آب و شوری آن و وعش باد ای شدديد باعدا اع بدین
رفتن محصوالت ميگردد و اع برف ديگر ،درآمد لاص اع صنعت قاليبدافي نسدقت
به ديگر منابع اقتصادی اين نالیه بیشتر است و مردم ايدن سدامان قسدمتي اع مخدار
ود را اع اين جهت تأمین ميکنند.
اعاينرو ،با پیگیری سیاست لمايت و توسعۀ اين صدنعت مفیدد و بددون تقعدات
عيستمحیطي ،ميتوان اع بري ايجاد تنو شدغهي ،رفدع بیکداری پنهدان کشداورعان،
ايجاد اشتغال و درآمد پايدار ،گسدترش صدادرات غیرنفتدي و ارتقدای سدطح فر ند
روستائیان يکي اع مهمترين را قرد ای توسعۀ پايدار روستايي را رقم عد.
بر مین اسداس سدثال اساسدي ايدن اسدت آيدا قداليبدافي در توسدعۀ اقتصدادی
روستا ای نالیۀ ابوعيدآباد مثرر بوده است؟ در مقاب اين سثال اين فرض قاب بدر
است که بین قاليبافي و توسعۀ اقتصادی روستا ای نالیۀ ابوعيدآباد رابطدۀ معنداداری
وجود دارد .با توجه به فرضیۀ مذکور اين تحقی تالش مديکندد نشدان د دد صدنعت
قاليبافي چه نقشي در عنددگي اقتصدادی انوار دای روسدتايي و در نهايدت توسدعۀ
روستا ای نالیۀ ابوعيدآباد داشته است.
 .۲مبانی نظری
در چند سدۀ ا یر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان ،عقبماندگي منداب
روستايي بیشتر عیان شده است .اعآنجاکه عموماً روستائیان نسقت به شهرنشینان درآمد
کمتری دارند و اع دمات اجتماعي ناچیزی بر وردارندد ،اقشدار روسدتايي فقیرتدر و
آسیبپذيرتر محسوب ميشوند که در مواردی منجر به مهاجرت آنان به سمت شهر ا
نیز ميشود .عهت اين امر نیز پراکندگي جغرافیايي روستا ا ،نقود صرفۀ اقتصادی بدرای
ارائۀ دمات اجتماعي ،لرفهای و تخصصينقودن کار کشاورعی (کمبودن بهرهوری)،
محدوديت منابع ارضي (در مقاب رشد جمعیت) و عدممديريت صحیح مسئوالن بوده

صنع قالیافی و
است .به مین سقب ،برای رفع فقر شديد مناب روسدتايي ،ارتقدای سدطح و کیفیدتتوسعه اقتصاد روستایی
عندگي روستائیان ،ايجاد اشتغال و افزايش بهرهوری آنان ،نگرش «توسعۀ روستايي» مد بخش ابوزیدآباد...
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کشور ا و مناب مختهف جهان ،متناسب بدا شدرايط و اولويدت دا ،رويکرد دا و
استراتژی ای توسعۀ روستايي متفاوتي را در پیش گرفتهاندد .قطعداً نمديتدوان بددون
درنظرگرفتن تجربیات جهاني در اين عمینده و بدا تمرکدز صدرف بدر اشدتغالعايدي در
روستا ا (بدون درنظرگرفتن استراتژی توسعۀ روستايي) توفی چنداني به دسدت آورد
(که پايدار و ماندگار نیز باشد) .چون اشتغالعايي و کارآفريني در فضدايي مسدتعد ر
ميد د و بدون وجود آن فضا عمالً نميتوان انتظار موفقیتي پايدار داشت( .بررسدي و
شنا ت صنايع دستي در روستا ای لاشیۀ غربي دشدت کدوير توسدعه و الیدای آن،
ص)1
بنابراين ،اگرچه توسعۀ کشاورعی در فرايند توسعۀ روستايي لدائز ا میدت اسدت،
بايد با توسعۀ فعالیت ای صنعتي مراه شود .در بسدیاری اع کشدور ا (بده صدوص
آسیايي ا) صرفاً عراعت نميتواند اشتغال کافي و بهرهور ايجاد نمايد (ظرفیدت عمدین
نیز محدود است) ،بدين سقب بايد به ايجاد اشتغال سودآور غیرعراعي نیز پردا ت تدا
تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزايش نیافته و مهاجرت روستائیان بده شدهر
کا ش يابد ،عيرا بین گسترش فعالیت غیرعراعي ،تندو مشداغ و توسدعۀ روسدتايي
ارتقداط مثقدت برقدرار اسدتPosition, Problems and Prospects of Rural Non-( .
)Farm Sector, p. 214
ام .تي .اگ در تحهی فرايند توسعۀ روستايي ،بر اين باور است که مراه با ديگدر
بخش ای اقتصادی و اجتماعي ،بايد صنعت به مثابۀ مهمترين مثلفۀ ر برنامدۀ توسدعۀ
يکپارچۀ روستايي پذيرفته شود .ما یت و الگوی صنعتي شدن ،چه در ابعداد کوچدک
مقیاس يا صنايع دستي و چه در صنايع بزرگ مقیاس ،تدابع مدواد دام اولیده و مندابع
انساني در ابعاد محهي و منطقهای است .اگ تصريح ميکند که صدنعتي شددن ضدمن
ايجاد مهارت ای جديد و ايجاد ما نگي ،موجب شکستن موانع سنتي رشد اقتصادی
در منداب روسدتايي اسدت ( Industrialization in relation to integrated rural
پژوهشنامه کاشان  )development with reference to Bangladesh, p. 51که اغهب ارائدۀ بدر دای

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳توسعه برای مناب روستايي اين کشور ا با شکست روبهرو شده است .به باور او ،تنها
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نظر قرار گرفت( .صنايع دستي روستايي در لاشیۀ غربي دشت کوير ،ص)22
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راه ل مشک فقر و بیکاری مناب روستايي ايجاد فرصت ای شغهي است و اع بري
برنامهريزی برای استقرار صنعت در مناب روستايي ،ميتوان با ايجاد اشتغال ،ا دداف
توسعۀ روستايي را محق کرد)Rural Industrialization, p. 219( .
ديويد راجرع با بررسي اررات استقرار صنعت در شهرک ا و مناب روستايي ايالت
آيوا نشان ميد د که صنعتي شدن روستايي منافع وسدیعي را بدرای اجتماعدات مدورد
مطالعه در بر داشته ،به بوری که سقب افزايش يکپارچگي انوار دا ،افدزايش درآمدد
سرانه و توعيع متعادل درآمدد ا شدده اسدتIndustrialization; income benefits ( .

 )and the rural community, p. 25جي .آبرا ام نیز با بررسي الگوی صدنعتي شددن
روستايي ند معتقد است که استقرار صنعت در مناب روستايي ،نقشي بسیار مهدم در
ايجاد اشتغال و درآمد داشته است .صنعتي شدن روستايي با اسدتفاده اع مندابع محهدي
عمینهساع تحکیم الگوی عدم تمرکز صنايع بوده و پهي برای ايجداد پیوندد بدین منداب
شهری و روستايي است و در واقع ،ا تالف عندگي در نوالي شدهری و روسدتايي را
کدا ش مديد ددRural industries and rural industrialization in developing ( .
 )economy, p. 624جي .تي .شین در بررسي سیاست ای توسعۀ روستايي در کشور
تايوان ،ظهور تخصرگرايي ،تعادل مناب شدهری و روسدتايي ،افدزايش درآمدد ای
محهي و افزايش ضريب اشتغال غیرکشداورعی را اع آردار اسدتقرار صدنعت در منداب
روسدتايي مديدانددDecentralized Industrialization and Rural Non-Farm ( .

)Employment in Taiwan Shin, p. 195
با توجه به مطالب گفتهشده ،ساماند ي و باعسداعی صدنايع روسدتايي و ددايت
سرمايهگذاری به روستا ا به منظور لمايت و الیای صنايع در ما نگي با توان دای
بومشنا تي محیط اعجمهده اقددامات العم بدرای توسدعۀ روسدتا ا بده شدمار مديرود
( )Handbook of Sustainable Development, p. 63و تجربۀ موفقي در کشدور ايي
نظیر ند ،چین ،کره و ...داشته اسدت .صدنايع محهدي و روسدتايي بدا بهدرهبدرداری اع
امکانات و منابع محدود محهي و منطقهای با دف صرفهجويي و متناسب با شرايط و

صنع قالیافی و
امکانات جغرافیايي و جمعیتي مناب روستايي و پیراموني بهعنوان بهترين گزينه جهت
توسعه اقتصاد روستایی
نجات و توسعۀ روستا ا مطر است( .بررسي صنعت گدالبگیدری و ا میدت آن در بخش ابوزیدآباد...
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بر اين اساس ،بیشتر صنايع روستايي در کسدبوکار دای درد (کوچدکمقیداس)
شک ميگیرند که بخش اعظم آن را صنايع دسدتي تشدکی مديد دد .صدنعت فدرش
دستقاف به دلی سادگي و مققولیت بیشتر در جوامع روستايي و امکانات اشدتغالعايدي
بیشتر ،کمک بیشتری به بهقود وضعیت روستائیان انجدام مديد دد( .جايگداه و نقدش
صنايع روستايي در توسعۀ روستايي ،ص)9
 .۳روش تحقیق
با توجه به ما یت موضو تحقی  ،اين پژو ش با رويکدرد پیمايشدي و بدا اسدتفاده اع
تنظیم و تکمی پرسشنامه در بین روستائیان منظومۀ ابوعيدآباد انجام شده است .در اين
تحقی منظومۀ ابوعيدآباد بهعنوان معرف جامعۀ آماری انتخاب شد .با توجه بده وجدود
 5895انوار موجود در روستا ای مورد مطالعه ،با استفاده اع فرمدول کدوکران (روش
تحقی در عهوم انساني ،ص )24لجم نمونه  244نفر تعیین گرديد .روش نمونهگیری
در اين تحقی  ،نمونهگیری بققهبندی شده است کده تعدداد نمونده دا براسداس سدهم
جمعیتي در روستا توعيع و به صورت تصادفي مورد پرسشگری قرار گرفتهاند .روايدي
پرسشنامه به روش دلفي و با نظر وا ي اع صالبنظران مورد تأيیدد قدرار گرفدت و
پايايي پرسشنامه با استفاده اع روش آلفدای کرونقدا بررسدي شدده اسدت کده مقددار
محاسقهشدده  4/82بدوده و نشداند نددۀ انسدجام دروندي پرسشدنامه اسدت .پدس اع
جمعآوری ابالعات ،داده ا مورد تجزيه و تحهی قرار گرفت.
جدول  :۱اطالعات آماری منطقۀ مورد مطالعه در سال ۱۳92
رديف

نام روستا

تعداد
انوار

تعداد
جمعیت (نفر)

لجم
نمونه

رديف

نام
روستا

تعداد
انوار

تعداد
جمعیت
(نفر)

لجم
نمونه

5

کاغذی

041

5094

58

1

فخره

545

001

52

2

يزدالن

21

222

54

2

عهيآباد

525

220

51

پژوهشنامه کاشان 5

قاسمآباد

505

110

52

8

محمدآباد

010

5109

01

لسینآباد

004

5212

05

1

ريجن

528

252

58

شمارۀ پنجم (پیاپی 0 )۱۳

پاییز و زمستان ۱۳9۳
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 .۴شناخت منطقۀ مورد مطالعه
شهرستان آران و بیدگ دارای دو بخش مرکزی و کويرات و سه د ستان سفید دشت،
کوير و کويرات و ياعده روستاست .بخش کويرات (ابوعيدآباد) بدا مسدالت ششصدد
کتار بین  55درجه و  14دقیقه تا  55درجه و 11دقیقۀ عرض جغرافیايي و مچندین
 15درجه و  04دقیقه تا  15درجه و  12دقیقۀ بول جغرافیايي قرار گرفته اسدت .ايدن
بخش اع شمال به درياچۀ نمک و استان سدمنان ،اع غدرب بده بخدش مرکدزی آران و
بیدگ  ،اع جنوب به نطنز و اع شرق به اردستان محدود ميشود .ارتفدا متوسدط آن اع
سطح دريا  952متر (جغرافیای شهرسدتان آران و بیددگ  ،ص )200و دارای  1روسدتا
شام لسینآباد ،فخره ،عهيآباد ،قاسمآباد ،محمدآباد ،يزدالن ،ريجن و کاغذی اسدت.
(فر ن د بیددذوی ،ابوعيدددآباد کاشددان ،ص )9جمعیددت بخددش ابوعي ددآباد براسدداس
سرشماری عمومي کشور در سال  5511بالغ بر  55182نفر و جمعیت روسدتا ای آن
بالغ بر  8122نفر معادل  5895دانوار بدوده اسدت و در سرشدماری سدال  5594بده
 50455نفر افزايش يافته است( .سالنامۀ آماری کشور)5594،
نقشۀ  :۱موقعی

جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

صنع قالیافی و
توسعه اقتصاد روستایی
بخش ابوزیدآباد...

67









۴ـ .۱یافتههای تحقیق

مانبور که جدول ( )2نشان ميد د مجموعه  244نفری نمونۀ مورد پرسش ،شدام
 22مرد و  580عن است که مردان 55درصد اع ک نمونه را شام ميشوند و عنان 18
درصد نمونهگیری را در بر گرفتهاند .اين نشان ميد د در قاليبافي مهمترين نقش بدر
عهدۀ عنان است ،ولي در کنار آنان اقهیتي اع مردان نیز بده قداليبدافي اشدتغال دارندد و
شغ آن ا محسوب ميشود .مچنین ،اين جدول بیانگر آن اسدت کده اع میدزان کد
افراد مورد بررسي ،تعداد بيسواد ا  %55و تعداد ابتدايي دا  %19و کسداني کده دارای
مدرک سیک بودند و  52/1درصد و تعداد ديپهم ا  55/1درصد را شام ميشدند .بدا
نگا ي کوتاه به اين درصد ا متوجه ميشويم که میزان عيادی نوع بيسواد ماندهاند و
اين يکي اع موانع بزرگ در جهت رشد و توسعۀ روستاسدت .اع برفدي نشدان اع ايدن
دارد که بيسوادی مانعي برای قاليبافان جهت شغ قاليبافي محسوب نميشود.
به مین ترتیب ،اع تعداد ک افراد مورد پدژو ش 501 ،نفدر معدادل  82/1درصدد
متأ و تعداد  11نفر معادل  28/1درصد مجرد ميباشند .اين فراواني نشان مديد دد
پژوهشنامه کاشان افراد مجرد کمتر به قاليبافي اشتغال دارند و بعد اع تأ  ،میزان اشتغال بده قداليبدافي
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان  ۱۳9۳افزايش پیدا ميکند .به نظر ميرسد اع دالي عمدۀ افزايش اشتغال در متأ الن ميتواند
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تأمین زينه ای انواده باشد که عندان در انده مسرانشدان مدي وا ندد در تدأمین
زينه ا با توجه به مخار عياد کمک کنند و درآمد انواده را افزايش د ند .مچنین
دربارۀ وضعیت اشتغال اع ک افراد مورد بررسي  5درصد کارمند 52 ،درصدد کدارگر،
 01درصد شغ آعاد و  52درصد بیکار ( انهدار) بودهاند .با توجه بده اينکده اکثريدت
بافندگان عن ستند ،چون شغ ديگری غیر اع قاليبافي ندارند و اين ندو فعالیدت در
منزل انجام ميگیرد ،لذا ود را انهدار يا بیکار معرفي ميکنند در لالي که قاليبدافي
در منزل مانند کارگاه ای قاليبافي در بیرون اع منزل باعا ايجاد درآمدد روسدتائیان
شده است.
مچنین با توجه به جدول عير ميتوان گفت که بیشترين فراواني و درصد درآمدد
ساکنان منطقه بین 045تا  844زار تومان با  59درصد است 20 .درصد بیشتر اع يدک
میهیون تومان 20 ،درصد  845تا  999دزار تومدان و  55درصدد کمتدر اع  044دزار
تومان درآمد دارند .به مین ترتیب ميتوان گفت که  01درصد اع ک پاسدخگويان در
سطح توسعۀ فردی باال و  04/2درصد اع پاسخگويان دارای توسدعۀ فدردی متوسدط و
 52درصد اع ک پاسخگويان در سطح توسعۀ پايین قرار دارند.
جدول  :0داد های توصیای
اعتقار
جنسیت

فراواني

درصد

مذکر

22

55

مثنا

580

18

بیسواد

22

55

تحصیالت
تأ

وضعیت

وضعیت اشتغال

ابتدايي

551

19

سیک

55

52/1

ديپهم و باالتر

28

55/1

مجرد

11

28/1

متأ

501

82/1

کارمند

2

5

کارگر

52

52

آعاد

94

01

بیکار ( انهدار)

82

52

صنع قالیافی و
توسعه اقتصاد روستایی
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045د844

81

59

845د999

01

20

بیشتر اع يک میهیون

01

20

پايین

20

52

متوسط

14

04/2

باال

92

01

درآمد

کمتر اع 044

22

55

اقتصادی

بققۀ اجتماعي و

۴ـ .۲تجزیه و تحلیل اطالعات

نظر به اينکه آماری ای استخرا شده اع مرکز آمار ايران در مدورد تعدداد کارگداه دای
قاليبافي با تعداد واقعي آن در ر روستا ا تالف فالشي داشدته و میدزان آن را کمتدر
نشان ميد د ،عيرا ر انوار روستايي بهعنوان يک کارگاه تهقي شده که برلسب نیاع
و توان نیروی کار در فصهي اع سال فعال و يا تعطی ميشود ،در لالیکده مرکدز آمدار
آن ا را بهعنوان گارگاه سرشماری نمينمايد .لذا بدرای بدرآورد میدزان واقعدي تعدداد
قالي ای بافته شده در سال در روستا ای منظومۀ ابوعيدآباد نموندهگیدری انجدام شدد.
براين اساس اع  244انوار مورد سوال  12/1درصد آن ا دارای دار قالي بودهاندد .در
اين میان بخش عمدۀ آن ا يعني  14/1درصد آن دا دارای يدک دار قدالي و  2درصدد
دارای دو دار قالي بوده اند.
جدول  :۳تعداد دار قالی موجود در نمونهگیری انجامشد

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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تعداد دار قالي در ر انواده

فراواني

درصد

يک

545

14/1

دو

0

2

بدون دار قالي

91

08/1

جمع

541

544

عالوه بر آن ،نسقت انوار ای دارای دار قالي در روستا ای مختهف تفاوت دارد ،به
بوری که در روستايي چون قاسمآباد تعداد انوار دای دارای دار قدالي بده لددود 12
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درصد ميرسد ،درلاليکه تعدادی ديگر اع روستا ا اين نر به 51درصد کا ش مييابد.
به شک معمول ر انوار دارای دار قالي ،در سال يک قالي ميبافدد .ايدن موضدو بدا
تعداد بافنده (عنان انوار) و مچنین نسقت اشتغال عندان بده سداير فعالیدت دا تفداوت
ميکند .براساس نمونهگیری انجامشده  94/1درصدد اع دانوار دا يدک قدالي در سدال
ميبافند و در مجمو نمونه ا  520قالي بافته ميشود که به بور متوسط برای ر انوار
معادل  4/22قالي وا د بود .جدول ( )8تعداد قالي بافته شده در در دانوار را نشدان
ميد د.
جدول  :4تعداد دار قالی و قالی بافتهشد در خانوارهای نمونه در سال ۱۳9۳
نام روستا

لجم انوار

فاقد دار قالي

دارای دار قالي

تعداد قالي بافتهشده در

نمونه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سال

کاغذی

58

25

22

50

51

51

يزدالن

54

1

14

1

14

1

قاسمآباد

52

5

51

55

12

51

لسینآباد

05

58

05

20

19

21

فخره

52

1

14

1

14

54

عهيآباد

51

54

11

1

01

52

محمدآباد

01

25

02

20

10

28

ريجن

58

1

08

9

15

52

جمع

244

91

08

541

15

520

اع نکات قاب توجه در صنايع دستي که ميتواند بر میزان سودد ي آن برای انوار
نقش تعیین کنندهای داشته باشد ،شیوۀ بافت آن است .بر مقنای بررسي انجامشده بافت
قالي به صورت واسطهای يا به اصطال محهي دستمزدی (اربابي) محدود بوده و تنهدا
 55درصد اع انوار ا اقدام به بافت قالي به صورت دستمزدی مينمايند و  28درصدد
اع انوار ا اقدام به بافت قالي به صورت شخصي و براساس سرمايۀ ود مينمايندد.
اين نو بافت بهترين شیوه برای اقتصاد انوار روستايي به شمار ميآيدد (جددول .)1
شايان ذکر است در شیوۀ شخصي ،بافنده با سرمايۀ ود اقددام بده
نموده و پس اع بافت نیز اقدام به فروش آن به صورت دلخواه وا

صنع قالیافی و
ريدد مدواد اولیدهتوسعه اقتصاد روستایی
د نمدود .در شدیوۀ بخش ابوزیدآباد...
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قالي در ا تیار وی قرار داده و در موعد مقرر قالي را دريافت ميکند .در اين شیوه بده
دلی اينکه بافنده به تدريج لقوق ود را دريافت ميکند ،عمالً سودی عايد وی نشده
و ارعش افزودۀ قالي اع آن صالبکار ميگردد.
جدول  :5شیوۀ باف
نام روستا

قالی در خانوارهای نمونه در روستاهای نا یه در سال ۱۳9۳

شخصي

جمع

دستمزدی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کاغذی

50

544

-

4

50

يزدالن

1

544

-

4

1

قاسمآباد

1

25

1

59

55

لسینآباد

54

05

50

19

20

فخره

5

58

1

25

1

عهيآباد

1

544

-

4

1

محمدآباد

51

81

2

21

20

ريجن

1

11

0

01

9

جمع

85

28

50

55

541

اع سوی ديگر ،انداعۀ قالي نقش تعیینکننده در میزان درآمد انوار اع ر قالي دارد.
براساس بررسي انجامشده انوا مختهف قالي بافته ميشدود .اع کد تعدداد  520قدالي
بافتهشده 80 ،درصد آن را قالیچه 25 ،درصد قالي شش متری 5 ،درصد قالي نه متری،
 4/1درصد قالي دواعده متری تشکی ميد د( .جدول )9
جدول  :6اندازۀ قالیهای بافتهشد درخانوارهای نمونه در سال ۱۳9۳

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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شر

تعداد

درصد

قالیچه

92

80

شش متری

28

25

نه متری

0

5

دواعده متری

5

4/1

جمع

520

544
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Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 3:04 +0330 on Thursday February 21st 2019

در اينجا ،نتايج داده ای نمونه در تناسب عير قدرار داده شدد تدا میدزان قدالي دای
بافتهشده در ک

انوار ای يک روستا به دست آيد

 =nلجم انوار نمونۀ روستا
 =Nتعداد ک انوار روستا
 =cتعداد دار قالي در انوار ای نمونۀ روستا
 =Cتعداد ک دار قالي در انوار ای روستا
بنابراين در مجمو  1روستا  5420تخته قالي در سال تولید ميشود که اع اين
تعداد  529تختۀ آن به صورت دستمزدی و  291تختۀ شخصي است .وضعیت تعداد
قالي ای تولیدی در ر روستا به شر عير وا د بود.
جدول  :9شیوۀ باف
نام روستا

لجم انوار

قالی در کل خانوارهای روستایی در سال ۱۳9۳
شخصي

دستمزدی

جمع

کاغذی

041

510

4

510

يزدالن

21

52

4

52

قاسمآباد

505

84

00

550

لسینآباد

004

548

514

218

فخره

545

59

52

15

عهيآباد

525

85

4

85

محمدآباد

010

595

20

218

ريجن

528

09

59

11

جمع

5929

291

529

5420

روستا ای نمونه

براساس داده ای جدول ( )8اع مجمو  5420قالي تولیدشده 825 ،تخته قالیچه،
 220تخته قالي شش متری 55 ،تخته قالي نه متری 1 ،تخته دواعده متری است.

صنع قالیافی و
توسعه اقتصاد روستایی
بخش ابوزیدآباد...
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شر

قالیچه

شش متری

نه متری

دواعده متری

جمع

کاغذی

529

21

4

4

510

يزدالن

22

2

4

4

52

قاسمآباد

19

01

54

4

550

لسینآباد

242

02

55

4

218

فخره

50

58

4

4

15

عهيآباد

25

1

4

4

85

محمدآباد

515

24

1

1

218

ريجن

28

25

4

4

11

یافتههای تح ی ی
در جدول ( )9میدزان مقسدتگي بدین متغیدر درآمدد پاسدخگويان و میدزان درآمدد اع
قاليبافي در ر روستا ارائه شده است .مانبور که جدول عير نشان مديد دد ،بدین
درآمد افراد و میزان درآمد اع قاليبدافي در در روسدتا مقسدتگي مثقتدي وجدود دارد
( )4/518و ميتوان نتیجه گرفت که رابطۀ معناداری بین درآمد افراد و میزان درآمدد اع
قاليبافي در ر روستا وجود دارد)sig=4/428( .
جدول  :9همبستیی بین درآمد پاسخیویان و میزان درآمد از قالیبافی در هر روستا
آعمون مقستگي

ضريب

معناداری

پیرسون

4/518

4/428

در جدول ( )54میزان مقستگي بین متغیر بققۀ اجتماعي و اقتصادی پاسدخگويان
و میزان درآمد اع قاليبافي در ر روستا ارائه شده است .مانبور که در ايدن جددول
ماللظه ميکنید ،بین بققۀ اجتماعي و اقتصادی افراد و میزان درآمد اع قاليبافي در ر
روستا مقستگي مثقتي وجود دارد ( )4/512و ميتوان نتیجه گرفت که رابطۀ معناداری
بین بققۀ اجتماعي و اقتصادی افراد و میزان درآمد اع قاليبدافي در در روسدتا وجدود
دارد)sig=4/454( .
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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جدول  :۱2همبستیی بین طبقۀ اجتماعی و اقتصادی پاسخیویان و میزان درآمد از قالیبافی در هر روستا
آعمون مقستگي

ضريب

معناداری

پیرسون

4/512

4/454
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درنهايت ميتوان گفت که فرضیۀ «بین قداليبدافي و توسدعۀ اقتصدادی روسدتا ای
نالیۀ ابوعيدآباد رابطۀ معناداری وجود دارد» تأيید ميشود.
با توجه به يافته ای اين تحقی ميتوانیم بگويیم که اشتغال بده کدار قداليبدافي در
نالیۀ ابوعيدآباد ميتواند عمینهساع افزايش درآمدد ،اشدتغالعايدي و بداال رفدتن سدطح
اقتصادی و اجتماعي برای ساکنان منطقه و باال ر روستائیان باشد .مچنین با توجه
به اينکه در قاليبافي مانند ديگر صنايع ابزار و اصي نیاع نیست ،مديتدوان بدهعندوان
مهمترين صنعت در روستا ا لائز ا میت باشد.
نتیجهگیری
صنعت فرش دستقاف بهعنوان مهمترين صنعت اع میان صنايع دستي روسدتايي کشدور
بهويژه در نوالي مرکزی ايران در اقتصاد روستايي نالیه ،نقش تعیین کنندهای را برای
انوار ای روستايي ايفا کرده و يکي اع ابزار ای مهم توسعۀ روستايي است .با توجده
به اينکه در قاليبافي به ابزار و مکان اصي نیاع نیست ،مهدمتدرين سدرمايهگدذاری را
ريد دار قالي و مواد اولیه تشکی ميد د .درصدورتي کده ايدن ابدزار نیدز در ا تیدار
نقاشد ،انواده با بافت دستمزدی قالي آن ا را فرا م سا ته و به فعالیت ميپرداعد .اما
با توجه به اينکه میزان سودی که قداليبدافي بده صدورت شخصدي نسدقت بده بافدت
دستمزدی دارد ،بديهي است که انواده ا متماي به بافت شخصي آن ستند تا بافدت
دستمزدی .لذا تجهي سرمايهگذاری انوار در قاليبافي به صورت افزايش بافت قدالي
به صورت شخصي است.
بنابراين ،صنعت فرش به دلی ويژگي ايش پايین بودن نسقت سدرمايه بده تولیدد،
عدم التیا به سرمايهگذاری نگفت ،اشتغالعايي باال ،ارعآوری عياد ،وابستگي نداچیز
و قدرت شتابد نده بده درآمدد مهدي و ...قددر مسدهم مديتواندد تدا لددود عيدادی
شا ر ای توسعۀ اقتصادی روستا ای نالیۀ ابوعيدآباد را در جهت مثقت تغییر د د
و درنهايت ميتوان به اين نتیجه دست يافدت کده بدین صدنعت قداليبدافي و توسدعۀ
اقتصادی انواده ای روستايي در نالیۀ ابوعيدآباد رابطۀ معناداری وجود دارد.

صنع قالیافی و
با وجود اين ،اکثر انوار ای روستايي در نالیدۀ ابوعيددآباد بده صدنعت قداليبدافيتوسعه اقتصاد روستایی
بهعنوان يک درآمد مکم نگاه ميکنند .به اين دلی که صنعت قداليبدافي بده شددت اع بخش ابوزیدآباد...

67









قاليبافي در سال ای ا یر در نالیۀ ابوعيدآباد به دلی نوسانات بداعار اع روند چندداني
بر وردار نقوده است .بنابراين روستائیان به دلی قدرت ريسکپذيری کم که آن نیدز بده
عهت سطح پايین سواد است ،به صنعت قاليبافي بهعنوان يک شغ رابت نگاه نميکنندد.
درصورتيکه صنعت قاليبافي در نالیه ابوعيدآباد در برابر ساير مشداغ بدهعندوان يدک
شغ بسیار وب بهويژه برای عنان انهدار به لساب ميآيد .اعاينرو ميتوان گفت که
صنعت قاليبافي موجب افزايش درآمد و اشتغالعايي شده که اين امر موجب بهقود سطح
عندگي روستائیان و درنهايت توسعۀ روسدتا ای نالیدۀ ابوعيددآباد شدده و اع مهداجرت
روستائیان به شهر ای ابراف (کاشان و آران و بیدگ ) جهوگیری ميکند.
منابع
د ارعيابي عمهکرد مجتمع ای دمات بهزيسدتي در رفداه و توسدعۀ روسدتايي روسدتا ای سدجاس،
کرسف و گرماب (شهرستان دابنده) ،جمشید عینالي و مهدی با ر اني ،پاياننامۀ کارشناسي ارشد،
دانشگاه تربیت مدرس.5515 ،
د «بحران در استراتژی ای توسعه» ،محمد محقوب الح  ،ترجمۀ سدهراب سداعي ،ما نامده نگداه ندو،
شمارۀ .5584 ،2
د بررسي بر ي عوام ايجاد فقر در ايران ،محمدلسن فطرس ،مجموعه مقداالت گرد مدايي بررسدي
مسئهه فقر و فقرعدايي ،ساعمان برنامه و بودجه.5581 ،
د «بررسي صنعت گالبگیری و ا میت آن در بخش قمصدر کاشدان» ،پرويدز کردواندي و امیرلسدین
غفار ،پژو ش ای جغرافیايي ،شمارۀ  ،08بهار .5515
د «بررسي و شنا ت صنايع دستي (قاليبافي) در روستا ای لاشیۀ غربي دشت کوير توسعه و الیدای
آن؛ مورد روستای ايوانکي در استان سمنان» ،مسعود مهدوی لداجیهويي ،پدژو ش دای جغرافیدايي،
شمارۀ  ،05اسفند .5514
د «بررسي وضعیت اشتغال عنان استان ماعندداران در بخدش صدنايع دسدتي (منطقدۀ شدا ر شهرسدتان
ساری)» ،مصطفي رستمي ،پژو شنامۀ عهوم انساني و اجتماعي دانشگاه ماعندران ،سال  ،0شمارۀ .5515 ،5
د بیکاری و مهاجرت ،لسین بنيفابمه ،رشد آموعش جغرافیا ،شمارۀ .5582 ،55
د تقیین پیامد ای فضايي فعالیت ای عمراني در پرتو مشارکت مردمي مورد سکونتگاه دای روسدتايي
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی  )۱۳نالیۀ کاشان ،لسن دارابي ،رسالۀ دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.5510 ،
پاییز و زمستان  ۱۳9۳د تحهی بهرهوری عوام تولید در صنعت فرش دستقاف در روند توسعۀ اقتصادی ،اجتمداعي جوامدع
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روستايي؛ مورد قالي ريس آذربايجان ،المد ضیائي ،پايداننامده کارشناسدي ارشدد ،دانشدگاه تربیدت
مدرس.5515 ،
د «جايگاه و نقش صنايع روستايي در توسعۀ روستايي» ،افسانه و مايون فر اديان ،نشريه جهاد ،سدال
 ،25شمارۀ  ،211مرداد و شهريور .5512
د جغرافیای شهرستان آران و بیدگ  ،نسرين نیکانديش ،نشر مرس .5519 ،
د «نقش صنايع روستايي در توعيع بهینۀ درآمد مطالعۀ موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد» ،لمیدد
شايان ،لکمت شاه اردبیهي ،فصهنامه روستا و توسعه ،سال  ،54شمارۀ .5512 ،2
د روش تحقی در عهوم انساني ،محمدرضا لافظنیا ،سمت ،تهران.5581 ،
د سالنامۀ آماری کشور ،مرکز آمار ايران ،نتايج تفصیهي استان اصفهان.5594،
د صنايع دستي روستايي (قاليبافي) در لاشیه غربي دشت کوير ،مسعود مهدوی لاجیهويي و مجتقدي
قديری معصوم ،پژو ش ای جغرافیايي ،بهار .5510

د فر ن

بیذوی ،ابوعيدآباد کاشان ،عقاس مزرعتي ،انتشارات بنیاد نیشابور.5582 ،

د مقايسۀ ارعش افزودۀ فرش دستقاف در شرايط تولید کارفرمايي و ويشفرمايي ،مهدی کیاني ابدری
و لسین اقاني ،فصهنامه گهجام ،شمارۀ  0و .5511 ،1
د نقش صنعت فرش دستقاف در توسعۀ اقتصادی استان يزد و بررسدي مواندع و امکاندات توسدعۀ آن،
منصور مهینيعاده ،پاياننامۀ کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.5519 ،
د «نقش قالیقافي در توسعۀ روستايي مطالعۀ موردی کارگاه قاليبافي د ستان باالواليت کاشمر» ،لسن
افرا ته و محمد اسکندری راني ،فصهنام روستا و توسعه ،سال  ،52شمارۀ  ،5بهار .5511
د نگا ي به تاريخ در شان فرش کاشان ،امیرلسین چیتساعيان ،انتشارات سروش ،تهران.5519 ،
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