
 
  
  
  
  
  
  

  ۲۸-۱، صفحات ۱۳۸۸، بهار ۱ماره ، ش۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال 
 

  :بافي در توسعة روستايي نقش قالي
  بافي دهستان باالواليت کاشمر مطالعة موردي كارگاه قالي

  **نژادحسن افراخته، محمد اسكندري ثاني، مرتضي اسمعيل
  ۳۰/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ۷/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

  چكيده 
خصـوص نـواحي    بافي يكي از منابع مهم درآمدي جامعه روستايي كشور بـه  صنايع دستي فرش

هاي  اين صنعت و اقتصاد روستايي در دو دهه اخير با چالش. پيراموني كوير مركزي ايران است
» باالواليـت «بافي در دهستان  كارگاهي قالي ۱۳۷۳آستان قدس در سال. جدي مواجه شده است

بـافي را در تحـوالت اقتصـادي و     اين پژوهش نقـش كارگـاه قـالي    .كاشمر تأسيس كرده است
اطالعات مورد نيـاز از طريـق بررسـي محلـي و برخـي      . اعي روستايي بررسي كرده استاجتم

نفر از كاركنان كارگاه قالي باقي تشكيل  ۴۰جامعه نمونه تحقيق را . آوري شده است اسناد جمع
. هاي تحقيق با استفاده از روش ليكرت مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت     داده. دهد مي

 در كالبـدي  و اقتصادي د كه احداث اين كارگاه منشأ تحوالت مثبت اجتماعي،ده نتيجه نشان مي
استفاده از استعداد و دانش بومي مردم، سـود مناسـب، فقـدان    . مطالعه بوده است مورد دهستان

هاي شغلي، درآمد پايدار، افزايش كيفيت زندگي،  اثرات نامناسب زيست محيطي، ايجاد فرصت
ترين دسـتاوردهاي احـداث ايـن     و گسترش كشت تجاري از مهم بهبود راه و مسكن روستايي

  . شركت بوده است
  ).کاشمر(باالواليت / کارگاه فرش/ توسعة روستايي/ بافي قالي: هاکليدواژه

                                                 
ريـزي شـهري؛ و   رنامـه تهران؛ كارشـناس ارشـد جغرافيـا و ب    ترتيب، دانشيار جغرافياي دانشگاه تربيت معلمبه* 

 .ريزي محيطيدانشجوي دكتراي اقليم و برنامه
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  مقدمه 
ند در توليـد  توان ميهاي اقتصادي کشور، ترين قطب مثابه يکي از مهممناطق روستايي، به

ايي جمعيت، مواد اوليه و در نهايت، در رشد و توسـعة  ناخالص ملي، تأمين نيازهاي غذ
  . اقتصادي کشور نقشي برجسته ايفا کنند

  بـافي بخـش مهمـي از اشـتغال کشـور را بـه        ويـژه صـنعت قـالي   صنايع دسـتي بـه  
بر اساس ارقام منتشر شده، از اين نظر، ايرا ن پس از چين و . خود اختصاص داده است

  در ابعـاد داخلـي، ايـن صـنعت     ). ۴۳: ۱۳۸۳رستمي، ( هند رتبة سوم جهاني را داراست
اي کـوير مرکـزي ايـران    حتي در برخـي نـواحي حاشـيه    -بعد از کشاورزي و دامداري

ترين منبع درآمـد روستانشـينان محسـوب     مهم -)نائين، کاشان، کاشمر، بيرجند، کرمان(
اي خـارجي  هاي اخير، فقدان توجه كافي به هنرهاي ملـي، ظهـور رقبـ   در دهه. شود مي

مانند چين و هند، تعدد مراکز دولتي و عمومي در اين حوزه، اطالع ناقص از بازارهـاي  
گذاري مناسب جهاني، پايين آمدن کيفيت، عدم حضور جهانگردان خارجي، نبود سرمايه

بـافي را بـا    ويـژه صـنعت قـالي   ها صنايع دستي ايران بهبانکي، و کمبود قوانين و مشوق
  .جه ساخته استهاي جدي مواچالش

از سويي ديگر، بر اثر سطح پايين فناوري کشاورزي در روستاها، مخاطرات طبيعـي  
شـدت اقتصـاد   بسيار همچون خشکسالي، سـرمازدگي و بحـران کمبـود منـابع آب، بـه     

اي کـه مهـاجرت گسـتردة روسـتاييان بـه      گونهروستاييان منطقه را به چالش کشانده، به
رو، در از ايـن . اي در اين نـواحي دامـن زده اسـت   ي منطقهتعادلهاي شهري به بيکانون

ها، الزم است تعادليراستاي دستيابي به توسعة روستايي پايدار و جلوگيري از ظهور بي
اقداماتي براي افزايش درآمد و تنوع اقتصاد روستايي بر اساس امکانات و اسـتعدادهاي  

  . هر منطقه صورت گيرد
ويـژه صـنعت   و احيـاي صـنايع دسـتي و روسـتايي بـه     به همين دليل، بايد حمايت 

صـورت راهکـاري بـراي    هاي شغلي زياد و درآمدزا بهبافي با توانايي ايجاد فرصت قالي
کنـي فقـر روسـتايي و ممانعـت از پيامـدهاي نـاگوار روستاشـهري مـورد توجـه          ريشه

هـا  يابي طرحارز فراينداز رهگذر . اي قرار گيردگذاران توسعة روستايي و منطقه سياست
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پـذيري و  هـا و سـرانجام، بـه امکـان    گيـري سـازي تصـميم  به بهينـه  توان ميها، و برنامه
  ). ۵۵: ۱۳۸۳عينالي و طاهرخاني، (ها کمک کرد گرايي طرح واقع

وري زمـين و نيـروي کـار     دهد که از لحاظ فناوري، بهره شواهد و تجارب نشان مي
پـايين بـودن   . ر سطوح پايين قرار دارنـد کشاورزي، نواحي روستايي شهرستان کاشمر د

بخش قابل تـوجهي   شود ميوري زمين و نيروي کار و در نتيجه، مازاد اندک باعث  بهره
از جمعيت وابسته به کشاورزي که امکان جذب در ايـن بخـش را ندارنـد، مجبـور بـه      

ن پيامد چنـي ). ۱۳۸: ۱۳۸۴مرادي و مطيعي لنگرودي، (مهاجرت از روستا به شهر شوند 
بـراي نمونـه،   . هاي غيررسمي استگيري سکونتگاه رخدادي در اين شهر کوچک شکل

سرخ و دهستان مـورد مطالعـه تـا هشـتاد درصـد سـاکنان        در اکثر روستاهاي بخش کوه
هـاي  اند که همـين مهـاجران نيـز نخسـتين سـکونتگاه     روستايي اقدام به مهاجرت کرده

الزم به يـادآوري اسـت   . اند وجود آوردهرا در سطح شهرستان به) آبادحسين(غيررسمي 
بافي اشـتغال داشـتند و فـرش دسـتبافت آنهـا       که پيش از اين، اغلب آنها در بخش قالي

داراي کيفيت باال بود؛ اما بر اثر بروز مشکالتي در زمينة اين صنعت، اقدام به مهـاجرت  
  .اندکرده

د و بـدون تبعـات   رو، با پيگيري سياست حمايت و توسعة ايـن صـنعت مفيـ   از اين
از طريق ايجاد تنوع شغلي، رفع بيکاري پنهان کشاورزان، ايجـاد   توان ميمحيطي، زيست

اشتغال و درآمد پايدار، گسترش صادرات غيرنفتي، ارتقاي سطح فرهنـگ روسـتاييان، و   
وري بهينـه از آنهـا در ايـن شهرسـتان، يکـي از      استفاده از منابع خام روسـتايي و بهـره  

از طـرف ديگـر، بـا توجـه بـه      . هبردهاي توسعة پايدار روستايي را رقـم زد ترين را مهم
نيازهاي مکاني صنايع بزرگ و عدم امکان استقرار آنها در نواحي روسـتايي، الزم اسـت   

بافي و نيز حمايت از آنهـا مـورد توجـه اساسـي قـرار       هاي کارگاهي قالياحياي مجتمع
ها و نيز رفع نيازها، شـرکت فـرش   و کاستيها در راستاي رويارويي با اين چالش. گيرد

آستان قدس رضوي به احداث چندين مجتمع کارگاهي فرش در برخي نقاط روسـتايي  
  . استان خراسان رضوي اقدام کرده است
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تبـع آن، سياسـت   هاي کارگـاهي و بـه  تحقيق حاضر به بررسي نقش تأسيس مجتمع
آن در قالـب تـأمين اشـتغال و    توسعه و حمايت از صنايع دستي روستايي و پيامـدهاي  
شهرسـتان کاشـمر   » باالواليت«درآمد پايدار براي دستيابي به توسعة روستايي در بخش 

  .پردازد مي
دليـل دارا بـودن   در اين مقاله، شرکت فرش آستان قدس رضوي واحـد کاشـمر، بـه   
کرانة روسـتايي آن،  قدمت زماني تأسيس و نيز موقعيت جغرافيايي مناسب نسبت به پس

صورت نمونه انتخاب شده و عملکرد آن در مجموعة روستايي بالفصل مورد بررسـي  به
بر اين اساس، تحقيق حاضر به بررسي و ارزيـابي تغييـرات اقتصـادي    . قرار گرفته است

، )مانند مهاجرت، سواد، و بيمه(، اجتماعي )مشاركت و ها،هزينه پرداخت توانايي درآمد،(
و مسكن، و نظام بهداشتي برآمـده از تأسـيس مجتمـع     كالبدي، نوع كشت، قيمت زمين

کرانـة روسـتايي آن   بافي شرکت فرش آستان قدس رضوي واحـد کاشـمر در پـس    قالي
  .پردازد مي

  پيشينة تحقيق
ادعا کرد که در کشور چين، مطالعات زيادي در زمينة گسترش  توان ميدر سطح جهاني، 

ر اجراي راهبردهاي پديد آمده از آن صنايع دستي در مناطق روستايي صورت گرفته و د
در ايران نيز تحقيقاتي سـودمند در زمينـة   . دست آمده استمطالعات نيز توفيق زيادي به

نقش صنعتي كردن روستاها و يا گسترش و احياي صنايع دستي در توسعة اقتصـادي و  
، )۱۳۷۸(، افتخــاري )۱۳۸۰(اجتمــاعي روســتاها از ســوي محققــاني همچــون مهــدوي 

، مـرادي و مطيعـي   )۱۳۸۵(، مطيعي لنگرودي و نجفي کـاني  )۱۳۷۹، ۱۳۸۰(خاني طاهر
صـورت  ) ۱۳۸۶(، و شـايان و همکـاران   )۱۳۸۰(، مطيعـي لنگـرودي   )۱۳۸۴(لنگرودي 

اند كه گسترش صنايع دستي  وبيش بدين نتيجه رسيدههمة اين مطالعات کم. گرفته است
ل و ايجاد اشتغال در نواحي روسـتايي  سازي مشاغترين اقدامات الزم براي متنوع از مهم

است و از نظر مديريتي و رفع نيازمندي هنرمندان و كارگران صنايع دستي و نيز تضمين 
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بازار خريد محصوالت، بايد اقدامات اساسي صورت گيرد تا صنايع دستي بتواند قدرت 
  . رقابت داشته باشد و جايگاه خود را در نظام توليدي بازيابد

ترين تحقيق در زمينة صنعت فرش ايران پرداختـه و بـر ايـن    ائة تحليليعظيمي به ار
باور است كه اكنون اين صنعت از نظر اقتصادي فاقد مزيت است؛ بايد بـراي گسـترش   

مثابه هنري ارزشمند بافي اقداماتي صورت گيرد و اصوًال كاربري فرش ايران بههنر فرش
: ۱۳۸۲عظيمي، (مزيت اقتصادي داشته باشد د توان ميتقويت شود، و از اين راه است كه 

۲۰.(  
يافي آستان قدس در توسعة روستايي دليل بررسي نقش كارگاه قاليتحقيق حاضر، به

  .با تكيه بر نظر مردم و تحقيق محلي، از تحقيقات پيشين متمايز است

  مباني نظري
اورزي هاي غيركشاورزي در قالـب مكمـل فعاليـت كشـ    در بسياري از كشورها، فعاليت

گيـرد؛ زيـرا بـين گسـترش فعاليـت      براي افزايش درآمد روستايي مورد تأكيد قـرار مـي  
). Rao, 1994(اي مثبت برقـرار اسـت   غيرزراعي، تنوع مشاغل و توسعة روستايي رابطه

ترين منابع موجود در تـأمين اقتصـاد خانوارهـاي     درآمدهاي بخش غيركشاورزي از مهم
  . ايي آنهاستروستايي و در نتيجه، امنيت غذ

 )۱(»توسعة روسـتايي يکپارچـه  «هاي توسعة روستايي، كه اغلب با عنوان در رهيافت
اند، بر افزايش درآمد روستاييان، کـاهش فقـر و نـابرابري، و افـزايش ارزش     مطرح شده

يكـي از  ). Moseley, 2003: 4( شـود  مـي افزودة اقتصـادي در بخـش روسـتايي تأکيـد     
وسعه روستايي تقويت توان جوامـع روسـتايي بـه منظـور     ترين وظايف طرح هاي ت مهم

هـاي   رشد و بهبود وضعيت زندگي آنها با هدف به کارگيري منابع فني و مالي در زمينـه 
دهـي و  در ايـن راسـتا، سـامان   ). Thomie and Yankson, 1985(باشـد   مورد نيـاز مـي  

ور حمايت و احياي منظگذاري به روستاها بهبازسازي صنايع روستايي و هدايت سرمايه
شـمار  شـناختي محـيط از جملـه اقـدامات الزم بـه     هاي بـوم صنايع در هماهنگي با توان
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؛ اين اقدام، عالوه بر تأمين هدف کلي بخـش  )Atkinson et al., 2006: 63-64(رود  مي
هاي اشتغال در روستاها، ايجاد درآمد مطلوب، ترقي سـطح  سازي زمينهصنعت، با فراهم

ييان و جلوگيري از مهاجرت ركودي روستايي، در توسعة روستايي و حل زندگي روستا
اسـتقرار صـنايع در   ). ۴۲: ۱۳۸۳رسـتمي،  (كنـد   مشکالت شهرها نيز نقشي مهم ايفا مي

هاي اقتصاد مراكز روستايي، استفادة روستاها به ايجاد اشتغال غيركشاورزي، تقويت پايه
كشـاورزي محلـي، و جلـوگيري از     هـاي موجـود، فـرآوري توليـدات    كامل از مهـارت 

  ). DHV ،۱۳۷۱ :۳۷۸مهندسان مشاور(هاي روستايي منجرخواهد شد مهاجرت
 بـا  شـناختي، بـوم  شـرايط  بـا  متناسـب  گسترش صورت در غيركشاورزي، هايفعاليت

  ).۲۴۷-۲۲۹: ۱۳۸۳براتي، ( بود خواهد همراه اجتماعي و اقتصادي محيطي،زيست پايداري
 ديگـر  با همراه که است باور اين بر روستايي، توسعة فرايندليل هاگ، در تح. تي. ام

 توسـعة  برنامـة  هـر  مؤلفة ترين مهم مثابهبه بايد صنعت و اجتماعي، اقتصادي هايبخش

 ابعـاد  در چـه  صـنعتي شـدن،   الگـوي  و ماهيـت  .شـود  پذيرفتـه  روسـتايي  يکپارچـة 

 منابع و اوليه خام مواد ابعمقياس، تبزرگ صنايع در چه و دستي صنايع يا و مقياس کوچک

 ضـمن  شـدن،  صـنعتي  که کندتصريح مي هاگ. است ايمنطقه و محلي در ابعاد انساني

 اقتصـادي  رشد سنتي موانع شکستن هماهنگي، موجب ايجاد و جديد هاي مهارت ايجاد

  ).Hag, 1979: 51-57(است  روستايي مناطق در
 توسعه، حال در کشورهاي در تاييروس توسعة روندهاي تحليل ، در)۲(ناياک. سي. يو

 شکست با کشورها اين روستايي مناطق براي هاي توسعهطرح ارائة که اغلب است معتقد

 ايجـاد  روسـتايي  بيکاري منـاطق  و فقر مشکل حل راه تنها باور او،به. است شده روروبه

 ايي،روست مناطق در صنعت استقرار براي ريزياز طريق برنامه و است شغلي هايفرصت

). Nayak, 1994: 219( کـرد  محقـق  را روسـتايي  توسعة اهداف اشتغال، ايجاد با توان مي
 آيوا، ايالت روستايي مناطق و هاشهرک صنعت در استقرار اثرات بررسي راجرز، با ديويد

 در مورد مطالعه اجتماعات براي را وسيعي منافع روستايي شدن صنعتي که دهد مي نشان

 توزيـع  و سرانه درآمد افزايش خانوارها، يکپارچگي افزايش سبب که طوريبه داشته، بر

  ). Rogers, 1987: 250(است  شده درآمدها متعادل
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 اسـتقرار  که است معتقد هند روستايي شدن صنعتي الگوي بررسي با نيز آبراهام. جي

. داشـته اسـت   درآمـد  و اشـتغال  ايجـاد  در مهـم  بسيار نقشي روستايي مناطق در صنعت
 تمرکـز  عـدم  الگـوي  سـاز تحکـيم  زمينه محلي منابع از استفاده با روستايي شدن يصنعت

 واقع، اختالف در و است؛ روستايي و شهري مناطق بين پيوند ايجاد براي پلي و بوده صنايع

  ). Abraham, 1994: 624(دهد  مي کاهش را روستايي و شهري نواحي در زندگي
 ظهـور  تـايوان،  کشـور  در روسـتايي  عةتوسـ  هايسياست بررسي شين، در. تي. جي

افـزايش   و محلـي،  درآمـدهاي  افـزايش  و روستايي، شهري مناطق تعادل گرايي،تخصص
دانـد  مـي  روسـتايي  منـاطق  در صـنعت  استقرار اثرات از را غيرکشاورزي اشتغال ضريب

)Shin, 1985: 195 .(  

  ها و روش تحقيقآوري دادهجمع
 -تطبيقـي (سي، اين پژوهش بـا رويکـرد پيمايشـي    با توجه به ماهيت موضوع مورد برر

و با استفاده از تنظـيم و تكميـل پرسشـنامة پيوسـت مقالـة حاضـر در بـين        ) اي مقايسه
هاي نظري و دقـت  منظور تقويت پايهعالوه بر اين، به. بافندگان کارگاه انجام شده است
. ده شـده اسـت  هاي مطالعة اسناد و مـدارک نيـز اسـتفا   در گردآوري اطالعات، از روش

محدودة جغرافيايي پژوهش شـامل نزديـک بـه هشـتاد درصـد از روسـتاهاي دهسـتان        
عنوان بافنده در از بخش مرکزي شهرستان کاشمر است که روستاييان آنها به» باالواليت«

نفر اسـت کـه    ۴۰نفر و حجم نمونه  ۲۳۴جامعة آماري تحقيق . كنند اين مجتمع كار مي
روايـي محتـواي پرسشـنامه    . انـد تصادفي ساده انتخـاب شـده   اي توأم باروش خوشهبه
نظران موضوع مورد تأييـد قـرار گرفتـه و پايـايي     روش دلفي با نظرخواهي از صاحب به
پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونبـاخ بررسـي شـده اسـت کـه مقـدار       ) اعتماد(

همچنـين، بـراي    .سـت دهندة انسجام دروني پرسشنامه ابوده و نشان ۸۶/۰شده محاسبه
) ۶۶: ۱۳۸۳عينالي و طاهر خاني، (نگر طرح پانل گذشته از فرش، شرکت عملکرد ارزيابي

هاي متعدد اقتصادي و اجتمـاعي مـورد نظـر    استفاده شده است، بدين معني که شاخص
 دسـت  جامعة آماري، طي دو دورة قبل و بعد از احداث مجتمع، بر اساس پرسشگري به

  ).۱شكل (ارزيابي قرار گرفته است  مورد) ۱۳۸۳سياني، (کرت روش لي با آمده و
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   ۶۶: ۱۳۸۳عينالي و طاهرخاني، : منبع
 نگرطرح پانل گذشته -۱شكل 

مشهد، بـا مسـاحت    -شهرستان کاشمر در مسير ارتباطي کاشمر» باالواليت«دهستان 
ا در بـر گرفتـه   کيلومتر مربع، حدود چهارده درصد از قلمروي فضايي شهرسـتان ر  ۹۷۰

اين دهسـتان شـامل بيسـت نقطـة روسـتايي اسـت کـه        ). ۲۸: ۱۳۸۴زاده، حسين(است 
بـر اسـاس سرشـماري    . هزار نفر را در خود جاي داده اسـت  ۱۲۳۳۴۵جمعيتي بيش از 

درصد گزارش شده که  ۵/۷، نرخ بيکاري در اين دهستان ۱۳۸۵عمومي نفوس و مسکن 
شرکت ). ۱۳۸۷مركز آمار ايران، (ين شهرستان است هاي اباالترين نرخ در ميان دهستان

، در زميني بـه مسـاحت پـنج هکتـار در روسـتاي      ۱۳۷۳فرش آستان قدس رضوي، در 
نفـر اشـتغال    ۲۳۴در اين کارگاه، حدود . برداري رسيدشهرستان کاشمر به بهره» تربقان«

مـردان تشـکيل   نفر را دختـران و زنـان روسـتايي و بقيـه را      ۴۵دارند که از اين تعداد، 
  .، اطالعات جامعة آماري منطقة مورد مطالعه آمده است۱در جدول . دهند مي

اکثر قريب به اتفاق بافندگان اين واحد از اهالي روستاهاي پيراموني و تعدادي نيز از 
هايي مانند قالي لچک ترنج، افشـان،  در اين مجتمع، طرح. روندشمار مياهالي کاشمر به

بافته شـده   ۳۰، و ۴۰، ۶۰شمار متري و در رج ۴۲، و ۱۵، ۱۲هاي ازهو گل فرنگ در اند
شده در بارگاه امام رضا مـورد اسـتفاده قـرار    هاي بافتهاست که پنجاه درصد از اين قالي

 هاشاخص
۲T-۱T 

 ۱Tقبل از احداث ۲Tبعد از احداث

 اثرات

 مثبت
اثرات
 منفي

بدون
 تأثير
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صورت مستقيم به خـارج از کشـور از جملـه دوبـي و آلمـان      گيرد و بقية آنها نيز بهمي
ترين نوع پشم سفيد ايراني ويژة قالي استفاده بدر بافت قالي، از مرغو. )۳(شود ميصادر 

ايـن پشـم سـفيد بـا     . و ضدسايشـي باالسـت   )۴(پذيريکه داراي خاصيت شكل شود مي
هـاي  موادي چون قرمزدانه، روناس، پوست گردو، برگ مو، پوست انار، و نيل در طيف

موقعيـت جغرافيـايي دهسـتان مـورد      ۲شـكل  . شـود  ميصورت سنتي رنگ گوناگون به
  .دهد مطالعه را در استان خراسان رضوي نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ۱۳۸۷ريزي استانداري خراسان رضوي، معاونت برنامه: منبع
  موقعيت جغرافيايي دهستان مورد مطالعه در استان خراسان رضوي -۲شكل 
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  اطالعات جامعة آماري منطقة مورد مطالعه -۱جدول 

جمعيت  روستا
تعداد بافنده  تعداد خانوار )۱۳۸۵(

  در شرکت
فاصله تا شرکت 

  به کيلومتر
  ۰  ۵۱ ۴۲۵ ۱۵۸۷ تربقان
  ۶  ۲۹ ۱۰۶۳ ۴۲۰۰ فدافن
  ۱۰  ۱۰ ۱۰۸۷ ۴۰۲۴ قوژد
  ۳  ۲۱ ۸۲۰ ۳۸۰۰ فروتقه
  ۳  ۹ ۶۷۸ ۲۵۰۰ رزق آباد
  ۵  ۶ ۵۳۳ ۲۲۸۶ عارف آباد
  ۸  ۶۰ ۶۲۱ ۲۹۵۰ فرح آباد
  ۱۱  ۱۲ ۶۶۲ ۲۷۴۴ فرگ

  ۱۲  ۲ ۲۱۸ ۹۴۹ جردوي
 ۷  ۵ ۱۰۵ ۳۲۰ کاژغونه

  ۱۳۸۷، و پرسشگري محلي، ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، : مأخذ

هـايي در  اين روش براي طـرح پرسـش  . ها بر روش ليکرت مبتني استتحليل داده
منظـور از طراحـي ايـن    . رود کـار مـي  بارة صفات کيفي و تبديل آنها به کميت عددي به

وندگان است تا بتوانند بـه  شهاي گوناگون براي پرسشروش فراهم ساختن امکان پاسخ
بـا اسـتفاده   . کنندة صفت مورد سؤال با درجات مختلف پاسخ دهندهاي توصيفپرسش

شوندگان امکان آن هاي ديگر، پرسشروش ليکرت، نسبت به روشنامه بهاز طرح پاسخ
يابند تا نظر خود در مورد يک پرسش را بدون محـدوديت بـه پاسـخ آري يـا نـه      را مي

  ). ۲۳۹: ۱۳۶۷پور، رفيع(مطرح کنند 
شده بـا توجـه   در اين روش، بر اساس آزمون فرض آماري، تأييد يا رد ادعاي مطرح

) و يك صفر( مکمل دو فرضية بنابراين، .شود مي بررسي هاداده از آمده دستبه اطالعات به
  ).۱۳۸۱هيز، (آيد وجود ميدر ذهن به

oH  تأثيرود وج(دربرگيرندة ادعا (1وH  دربرگيرندة نقض ادعا)  اسـت ) تـأثير عـدم .
از آنجا که در مقياس ليکرت، . مکمل يکديگرند 1Hو  oHهايآنچه مسلم است، فرضيه
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رو، از ايـن  و M° )=۱+۲+۳+۴+۵/(۵ميانگين جامعه برابر با ميانگين امتيازهاست؛ يعني، 
  :است، در نتيجه ۳ميزان آن برابر با 

3
3

1 <
>

x:H
x:H

μ
μo  

، زيرا انحراف معيـار  شود ميبراي آزمون فرضيه استفاده  tدر اين پژوهش، از توزيع 
اسـت   ۳۰تـر از  شده در تحقيق بـزرگ چون حجم نمونة استفاده. جامعه مشخص نيست

)۳۰(n> توزيع نرمال ،X    بر اساس قضية حد مرکزي از تقريب نرمال برخـوردار اسـت
نيـز   Z از تو زيـع  توان مي،  tجاي استفاده از توزيعپس، به). ۲۸۰: ۱۳۸۴بازرگان الري،(

  .استفاده کرد
از ) α )۰۵/۰ =αو مقـدار   tدر اين پژوهش، مقدار استاندارد بر اسـاس نـوع آزمـون   

  .شود مي، مقدار بحراني ناميده جداول استخراج و با توجه به عالمت آن
  در ايـن رابطـه،   . شـود  مـي در اين آزمون، اگر رابطة زير برقرار باشد، فرض صفر رد 

S  انحراف معيار وn حجم نمونه است :  
tx

n
S
X

〈
− 3  

  هاي تحقيقيافته
، شعبة اول شركت فرش آستان قدس در پنج سالن بافندگي بـا  ۱۳۶۲نخست، در مرداد 

، در ۱۳۷۳اي بيش از هفت ميليارد ريـال در مشـهد تأسـيس شـد؛ و سـپس، در       يهسرما
مسـاحت پـنج هکتـار    روستاي تربقان شهرستان کاشمر، شعبة دوم شركت در زميني بـه 

  .برداري قرارگرفت مورد بهره
بافي شركت آستان قـدس رضـوي در دهسـتان     هدف از ايجاد مجتمع كارگاهي قالي

روستايي، رفع نيازهاي بارگاه امام رضـا، و صـادرات فـرش     كاشمر اشتغال» باالواليت«
بوده و البته در كنار اين اهداف، دهستان مورد مطالعه پيامدهاي متعدد ديگري را شـاهد  

  بـدين منظـور، از   . شـود  مـي پرداختـه   انهابـد مفصـًال  بوده اسـت كـه در ايـن مبحـث،     
هـاي تحقيـق   فرضـيه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي در چارچوب سه گروه شاخص
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گانه مورد توجه قرار گرفته هاي مطالعه نيز همين ابعاد سهاستفاده شده و در تحليل يافته
آوري در دو دورة قبل و بعد از احـداث كارگـاه، كـه جمـع     1Hيا oHبراي تأييد. است

در . ز روش ليكرت استفاده شده اسـت اطالعات آن از طريق پرسشنامه صورت گرفته، ا
صورت شده، براي پرهيز از طوالني شدن مطالب، بههاي مطرحمورد هر کدام از شاخص
هاي آزمون و نيز مراحل انجام كار براي آزمون فرضيه نمايش نمونه تنها يكي از پرسش

  . شود ميداده 
  هاي اقتصاديتحليل يافته

هايي در نواحي روستايي، کمـک بـه ارتقـاي    مجتمعاز پيامدهاي ايجاد و استقرار چنين 
از . هاي توسعه در سطح شاغالن واحدهاي مستقر در نـواحي روسـتايي اسـت   شاخص
اي چندبخشي است كه متأثر از عوامـل گونـاگون،   توسعة روستايي مقوله فرايندآنجا كه 
كـه   نظران حـوزة توسـعة روسـتايي بـر ايـن باورنـد      يافته و پايدار است، صاحبهويت

د در راستاي ايجاد اشـتغال و افـزايش   توان ميگونه مراكز در مناطق روستايي استقرار اين
هاي مستمر پشتوانة فعاليتهاي متناسب بينجامد و در بلندمدت، بهدرآمد، به ايجاد زمينه

  ).۳۸: ۱۳۸۰طاهرخاني، (و مكمل، پايداري توسعه در مناطق روستايي را موجب شود 
ويـژه بـا   ي وابسته به آستان قدس مانند شرکت مورد مطالعـه، بـه  هاي اقتصادشرکت

صـورت شـفاف   حساسيت نسبت به اعالم بازدهي شركت، از ابراز ارقـام سـوددهي بـه   
هاي آستان قـدس  گذاريها در زمينة سوددهي و سرمايهاين شركت. ورزندخودداري مي

خيرخواهانه و در عين در نقاط مختلف استان خراسان تا حد زيادي اهداف اجتماعي و 
حال، مرتبط با نيازهاي خود آستان را مد نظر دارند؛ و در آنها، صرفًا اهـداف اقتصـادي   

مثابه يکي از همين دليل، براي نمونه، ميزان درآمد روستاييان شاغل، بهبه. شود ميدنبال ن
ورد هاي توسعة روستايي، در دو دورة قبل و بعد از احداث كارگـاه مـ  ترين شاخص مهم

  ).۳و  ۲جدول (گيرد ارزيابي قرار مي
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آزمون شاخص ميزان درآمد قبل از احداث مجتمع كارگاهي -۲جدول   
 كنيد؟درآمد خودتان را قبل از استخدام و احداث مجتمع چگونه ارزيابي مي: پرسش

  درصد Xi  Fi گزينه
Fi Xi Fi Xi 2)( XXi −  2)( XXF ii −

 ۶/۵ ۸/۲ ۲ ۵ ۲ ۱ مخيلي ك

 ۲۸/۷ ۴۵۵۶/۰ ۳۲ ۴۰ ۱۶ ۲ كم

 ۷۹/۱ ۱۰۵۶/۰ ۵۱ ۴۲ ۱۷ ۳ متوسط

 ۲۶/۵ ۷۵۵۶/۰ ۱۲ ۵/۷ ۳ ۴ زياد

 ۸۱/۱۰ ۴۰۵۶/۰ ۱۰ ۵ ۲ ۵ زياد خيلي

∑
=1i

 ۱۵ ۴۰ ۱۰ ۱۰۷ ۵۲۲۴/۱۰ ۷۴/۳۰ 

µ= 35
54321 =++++  675240

107 /X == 8870140
7430 ..S =
−

=
322

40
88780

36752 ..
.t −=−= 

T دست آمده از جدول توزيع بهt : 
۶۴۵/۱=t 

۳۹=۱-۴۰=df ۵٪=a 
هاي مورد كميت

نياز براي مراجعه 
tبه جدول توزيع 

 مقايسة نتايج  ۶۴/۱<-۳۱/۲

oH )قبل از احداث كارگاه، سطح درآمد روستاييان باال بوده است ):فرض ادعا. 

، فـرض a=٪۵داري پـنج درصـد   در سطح معني :نتيجه
oH  و بنـابراين، ادعـاي    شـود  مـي پذيرفتـه ن

 .شده مورد قبول نيست مطرح

  محاسبات آماري نگارندگان: منبع
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  آزمون شاخص ميزان درآمد بعد از احداث مجتمع كارگاهي -۳جدول 
احداث مجتمع نسبت به ساير اقشار روسـتايي چگونـه   درآمد خودتان را بعد از استخدام و: پرسش

 كنيد؟ارزيابي مي

 درصد Xi  Fi گزينه
Fi Xi Fi Xi  2)( XXi −

2)( XXF ii −  
۰ ۰ ۱ خيلي كم ۰ ۳۵/۶ ۰ 

۱۵ ۶ ۲ كم ۱۲ ۳۱/۲ ۸۶/۱۳
۵/۲۷ ۱۱ ۳ متوسط ۳۳ ۲۷۰/۰ ۹۷/۲
۵/۴۷ ۱۹ ۴ زياد ۷۶ ۴۸/۰ ۱۲/۹
۱۰ ۴ ۵ زيادخيلي  ۲۰ ۱۹/۲ ۷۶/۸
∑
=1i

 ۱۵ ۴۰ ۱۰۰ ۱۴۶ ۱۱/۱۲ ۷۱/۳۴

µ= 35
54321 =++++  52340

141 .X == 5570140
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T دست آمده از جدول توزيعبه t:  
۶۴۵/۱ 

۳۹=۱-۴۰=df %۵=a 
هاي موردكميت

اجعه نياز براي مر
 tبه جدول توزيع

مقايسة نتايج ۶۴/۱>۹۰/۵
oH)بعد از احداث كارگاه، سـطح درآمـد روسـتاييان شـاغل نسـبت بـه سـاير اقشـار         ):فرض ادعا

 .روستايي باال بوده است
، فرض)a=۵٪(داري پنج درصددر سطح معني: نتيجه

oHشده مورد ، ادعاي مطرحپذيرفته و بنابراين
 .قبول است

  محاسبات آماري نگارندگان: منبع

، احداث اين كارگـاه در افـزايش در   شود ميطور كه از نتايج جداول باال اثبات همان
عالوه بر آن، بافنـدگان ايـن کارگـاه    . آمد روستاييان منطقه نقشي قابل توجه داشته است

بـافي اشـتغال دارنـد،     صورت آزاد به قـالي بهنسبت به بافندگان غيرشاغل در كارگاه كه 
علت دور بودن از نوسانات بازار، از ثبات مالي و نيز آسودگي خاطر در زمينة تغييرات  به

صـرفه  اين روند براي شركت فرش آستان قدس نيز مقرون بـه . قيمت قالي برخوردارند
لمللي، سود خـوبي  اها و عرضة مستقيم به بازارهاي بيناست؛ زيرا با قطع دست واسطه

هاي اين مطالعه، قالي با طرح گل فرنگ در براي نمونه، بر اساس يافته. شود ميعايد آن 
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رسد، در حالي كه همين طرح تقريبـًا  فروش ميبازار قالي كاشمر تا يك ميليون تومان به
المللـي سـه تـا چهـار ميليـون تومـان       با همان بافت در عرضة مستقيم به بازارهاي بـين 

بـافي   هاي اقتصادي احداث اين كارگاه رونق قاليهمچنين، از مزيت. )۵(شود ميته فروخ
بوده است، زيـرا قـالي توليـدي كارگـاه يـا در      ) خارج از كارگاه(بافان آزاد  در ميان قالي

گيـرد و يـا بـه خـارج از     صحن آستان قدس و مؤسسات وابسته مورد استفاده قرار مـي 
. خود را ندارد توليدي فرش بازار دغدغة هرگز قدس آستان رو،اين از و شود مي صادر كشور

) طور ميانگين، ماهانه بيست تخته قالي شـش متـري  به(بنابراين، پايين آمدن عرضة قالي 
در بازار فرش كاشمر پس از احداث كارگاه موجب افزايش تقاضا شده اسـت کـه ايـن    

  . كنند بافان آزاد فرش در كاشمر جبران مي كمبود را قالي
هـزار   ۴۰۰تا  ۳۵۰متوسط درآمد ماهيانة شاغالن در شرکت با مزاياي آنها در حدود 

گفتة خود آنها، بافان آزاد در همان منطقه، به تومان است، در حالي که درآمد ماهيانة قالي
بايد اين نکته را مد نظر داشـت کـه   . هزار تومان در نوسان است ۲۵۰تا  ۱۵۰در حدود 

ويژه رکودهايي که گـاهي تـا يـک سـال هـم تـداوم       بازار قالي بهعلت نوسانات زياد به
رو، در از ايـن . بينندهاي فراوان ميبافان آزاد نسبت به کارکنان شرکت زيان يابد، قالي مي

  .شود ميبافان آزاد، تمايل شديد به اشتغال در شرکت فرش مشاهده  ميان قالي
بافـان شـرکت    است که درآمد قالي اي ديگر در مقايسة کارکنان اين دو گروه آننکته

گيـرد؛ ايـن وضـعيت    هاي آنها در آخر هر ماه صورت ميتضمين شده است و پرداخت
صـورت  هاي آنها را بـه بافان آزاد بدين صورت است که تجار بازار فرش قالي براي قالي

خرند و پس از عرضه در بازار فرش تهران يـا  مي) بين دو تا شش ماه(دار نسيه و مدت
کننـد؛ وگرنـه   بافان را پرداخـت مـي   شهد، در صورت کسب سود، وجه مورد نظر قاليم

بافان آزاد از  در مجموع، قالي. شوند ميزني وارد بافان از راه چانه هنگام پرداخت، با قالي
و از سوي ديگر، خريـداري  ) حداقل شش ماه(علت طول کشيدن بافت قالي يک سو به

دار و يا نسيه عمًال تا حدود يک سال بـراي  ورت مدتصمحصول آنها از سوي تجار به
  .ماننددريافت پول خود معطل مي
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دليـل  ها و به تبع آن، دستمزدها در کشورمان و نيـز بـه  علت نوسانات شديد قيمتبه
هاي فرهنگي ناحية مورد مطالعه، در زمينة ارزيابي ميانگين درآمد ماهيانة کارکنان ويژگي

هـا از  ر دو دورة قبل و بعد از احداث اين مجتمع، كوشـش شرکت فرش آستان قدس د
اي درخور و قابل اتکا نرسيد؛ و براي سـنجش آن، بهتـرين راه   طريق پرسشنامه به نتيجه

بافان آزاد همان منطقة مورد مطالعه با همان بافت، اسـتعداد و دانـش    مقايسة آنها با قالي
  .استبوده ) قياس در شرايط مشابه(بومي در اين حرفه 

اثرات ايجاد اشتغال و درآمدزايي نمودهـاي ديگـري نيـز در سـطح دهسـتان مـورد       
در اين بخش، با استفاده از روش ليكـرت، اقـدام بـه آزمـون سـاير      . مطالعه داشته است

بيـانگر تغييـرات حاصـل از ايـن اقـدام در سـطح        ۴متغيرهاي اقتصادي شد كه جـدول  
شـخص شـده، ايجـاد اشـتغال در تمـامي      گونه كه در جدول زيـر م همان. دهستان است

افزايش  را روستاييان خريد قدرت نمونه، براي و است؛ داشته همراهبه مثبت اتيتأثير متغيرها
» اسالم ريزواونـول «هاي ساير محققان از جمله تحقيقات داده است كه اين مورد با يافته
  . هماهنگي دارد) ۳۸: ۱۳۸۰طاهرخاني، (در الگوي صنعتي شدن چين 

  
  تغييرات متغيرهاي اقتصادي قبل و پس از احداث مجتمع كارگاهي -۴جدول

  )با استفاده از آزمون ليكرت(

 تأثيرنوع   شدهمحاسبه T  متغيرها
بعد از احداثقبل از احداث

  مثبت  ۸۱/۱  ۲۸/۱ توانايي پرداخت هزينه زندگي -۱
 مثبت  ۱۹/۳  ۵۶/۰ ميزان كمك به اعضاي خانواده -۲
 مثبت  ۳۹/۳  -۱۱/۱ از اقالم مصرفي بادوام استفاده -۳
 مثبت  ۲۵/۲  -۸۷/۲ )موتور(استفاده از وسايل نقليه -۴
 مثبت  ۳۱/۲  -۳۳/۴ )اتومبيل(استفاده از وسايل نقليه -۵
 مثبت  ۷۳/۱  -۳۷/۰ هاي عمراني روستامشاركت مالي در طرح -۶
 مثبت  ۸۶/۱  ۱۵/۱ امنيت اقتصادي -۷

  رندگانمحاسبات آماري نگا: منبع
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  هاي اجتماعي  يافته
در ادبيات توسعه، . شود ميترين بعد توسعه و پايداري محسوب حوزة اجتماعي گسترده

هاي مربوط به نيازهاي اساسـي و بهبـود كيفيـت زنـدگي در ايـن حـوزه قـرار         شاخص
ريـزي اجتمـاعي در جامعـه را تقويـت روح     هدف اساسي برنامـه  )۶(جانستون. گيرند مي

ها و طبقـات  اند كه در آن، پيوند استوار و پايدار اجتماعي ميان همة گروهد اجتماعي مي
 ).Johnston et al., 1998: 568(جامعه مد نظر است 

در اين بخش، نقش ايجاد مجتمع کارگاهي در گرايش مهـاجرتي روسـتاييان قبـل و    
  ).۶و  ۵جداول (گيرد بعد از ايجاد مجتمع مورد آزمون قرار مي

  
  ن شاخص مهاجرت قبل از احداث مجتمع كارگاهيآزمو -۵جدول 

 كنيد؟ تمايل خود را نسبت به مهاجرت از روستا به شهر قبل از احداث چگونه ارزيابي مي: پرسش

 درصد Xi  Fi گزينه
Fi Xi Fi Xi  2)( XXi −

2)( XXF ii −  
۱۶ ۱ اصًال ۴۰ ۱۶ ۲۱/۱ ۳۶/۱۹  
كم ۲ ۱۱ ۵/۲۷ ۲۲ ۰۱/۰ ۱۱/۰ 

۸ ۳ متوسط ۲۰ ۲۴ ۸۱/۰ ۴۸/۶ 
زياد ۴ ۳ ۵/۷ ۱۲ ۶۱/۳ ۸۳/۱۰ 

۲ ۵ خيلي زياد ۵ ۱۰ ۴۱/۸ ۸۲/۱۶ 
∑
=1i

 ۱۵ ۴۰ ۱۰۰ ۸۴ ۰۵/۱۴ ۶/۵۳ 

µ= 35
54321 =++++  1240

84 .X ==  171140
653 ..S =
−

=  864

40
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312 ..
.t −=−=  

T از جدول توزيعدست آمده به t:  
۶۴۵/۱ 

۳۹=۱-۴۰=df ٪۵=a
هـاي مـوردكميت

نياز براي مراجعـه  
 tبه جدول توزيع

 

۸۶/۴->۶۴۵/۱ مقايسة نتايج
oH)قبل از احداث كارگاه، تمايل روستاييان به مهاجرت از روستا باال بوده است):فرض ادعا. 

، فرض)a=۵٪(داري پنج درصددر سطح معني :نتيجه
oHشـده  و بنابراين، ادعـاي مطـرح   شودميرد

 .مورد قبول نيست
  محاسبات آماري نگارندگان: منبع



  حسن افراخته، محمد اسكندري ثاني، مرتضي اسمعيل نژاد  ۱۸
 

  آزمون شاخص مهاجرت بعد از احداث مجتمع كارگاهي -۶جدول 
 كنيد؟کارگاه چگونه ارزيابي مي احداث از بعد شهر به روستا از مهاجرت به نسبت را خود تمايل :پرسش

 درصد Xi  Fi گزينه
Fi Xi Fi Xi  2)( XXi −

2)( XXF ii −  
 ۴/۲۳ ۸۵/۵ ۴ ۱۰ ۴ ۱ اصًال

 ۰۶/۱۲ ۰۱/۲ ۱۲ ۱۵ ۶ ۲ كم

 ۳۶/۱ ۱۷/۰ ۲۴ ۲۰ ۸ ۳ متوسط

 ۲۹/۴ ۳۳/۰ ۵۲ ۵/۳۲ ۱۳ ۴ زياد

 ۴۱/۲۲ ۴۹/۲ ۴۵ ۵/۲۲ ۹ ۵ خيلي زياد

∑
=1i

 ۱۵ ۴۰ ۱۰۰ ۱۳۷ ۸۵/۱۰ ۵۲/۶۳  

µ= 35
54321 =++++ 42340

137 .X == 271140
5263 ..S =
−

=
12

40
271

3423 ..
.t =−= 

T دست آمده از جدول توزيعبه t :۶۴۵/۱ ۳۹=۱-۴۰=df ٪۵=a 
هاي موردكميت

نياز براي مراجعه 
 tبه جدول توزيع 

۱/۲<۶۴۵/۱ مقايسة نتايج
oH)قبل از احداث كارگاه، تمايل روستاييان به مهاجرت از روستا باال بوده است ):فرض ادعا. 

، فرض)a=۵٪(داري پنج درصددر سطح معني :نتيجه
oHشـده  و بنابراين، ادعـاي مطـرح   شودميرد

 .مورد قبول نيست

  محاسبات آماري نگارندگان: منبع

ت اجتماعي احداث مجتمع و اشتغال در ناحية مـورد مطالعـه بسـيار فراتـر از     اتأثير
  :اند ازترين آنها عبارت ساير ابعاد توسعه است، كه مهم

  تشويق روند مهاجرت
نظران توسعة روستايي مبني بر آنکه ايجاد اشتغال در روستا برخالف باور بيشتر صاحب

، ايـن اقـدام در   )۱: ۱۳۸۶اردشـيري،   مطيعي لنگرودي و( شود ميباعث تثبيت جمعيت 
نيـز   ۶گونه كه از جدول همان. اي معكوس در پي داشته استمنطقة مورد مطالعه نتيجه
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انداز روستاييان پـس از اشـتغال در   علت افزايش قدرت خريد و پس، بهشود مياستنباط 
از . تگزيني در شهر كاشمر بيشتر شـده اسـ  مجتمع، انگيزة آنها براي مهاجرت و سكني

شده، ساكنان شـاغل در كارگـاه بـه    شواهد اين مدعا آن است كه بر اساس بررسي انجام
هـاي خـالي آنهـا در روسـتا را مهـاجراني از روسـتاهاي       شهر مهـاجرت كـرده و خانـه   

 كافي براي خريد مالي قدرت که اندکرده خريداري يا و اجاره شهرستان محروم و دوردست

كـاذب در   مشـاغل  به آنها بيشتر كه مهاجران اين .نداشتند را كاشمر در شهر مسكن اجارة يا
  . اندهايي با ساكنان بومي در روستاها را باعث شدهشهر كاشمر اشتغال دارند، تنش

  ازدواج جوانان
ويـژه در روسـتاهاي   يكي از معضالت پنهان كنوني در جامعة روسـتايي كشـور، کـه بـه    

، بحـث  )۳۶: ۱۳۸۴عظيمـي،  (ن پرداخته نشده كشورهاي در حال گذار كمتر با اصًال بدا
دهستان . شود ميروز بر شمار آنها افزوده نكرده است كه روز بهدختران روستايي ازدواج

مورد مطالعه يكي از اين نواحي است كه در آن، چنين معضلي بـدون مرجـع رسـيدگي    
يي اما اشـتغال در مجتمـع سـبب شـده اسـت كـه دختـران روسـتا        . شود ميبسيار ديده 

اکنـون انگيـزة ازدواج جوانـان روسـتايي     اي که هـم گونهشخصيت حقوقي پيدا كنند، به
 . افزايش يافته است

  تغيير روزهاي فراغت
  شـنبة هـر هفتـه را بـراي اسـتراحت تعطيـل      بافان غيرشاغل در مجتمع روزهاي سه قالي
شـنبه  پـنج  بافـان آن، روزهـاي   كردند كه اينک با احداث اين شركت و همراه با قـالي مي

 . جايگزين اين روز شده است

  افزايش مشاركت اجتماعي
طـوري  هاي مشورتي است، بـه سزاي ايحاد مجتمع، ارتقاي مشاركتات بهتأثيراز ديگر 

كه بيشتر اعضاي شوراي اسالمي و دهيارهاي روستاها را كاركنان اين شـركت تشـکيل   
 .بردر ميساما اين روند هنوز در مرحلة جنيني خود به. دهند مي
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  ارتقاي فرهنگي
مثبت بر جامعة روستايي ارتقاي سطح فرهنـگ كاركنـان روسـتايي     تأثيرترين  شايد مهم

نوعي خـادم امـام رضـا    كه خود را به - براي نمونه، كاركنان شركت. شركت بوده است
  ).۷ جدول( شوند مي ظاهر روستا بافان قالي ساير از ترآراسته با ظاهري جامعه، در -دانندمي

  
  تغييرات متغيرهاي اجتماعي قبل و بعد از احداث مجتمع كارگاهي  -۷جدول 

  )با استفاده از آزمون ليكرت(

 متغيرها رديف
T شدهمحاسبه  

  قبل از  تأثيرنوع 
احداث

  بعد از
احداث

  منفي  ۷/۳  -۶۲/۶ مهاجرت  ۱
  مثبت  ۹۷/۱  ۲۱/۱ سطح سواد خود و اعضاي خانواده ۲
 تا حدي مثبت  ۸/۱  ۰۲/۱ ...)شوراي اسالمي، و(ورتيميزان مشاركت مش  ۳
 تأثيربي   ۶۰/۱  ۵۲/۱ تماعياج-ميزان مشاركت سياسي  ۴
 تا حدي مثبت  ۳۹/۱  ۲۵/۱ ميزان مشاركت مذهبي در سطح روستا  ۵
 تأثيربي   ۵۸/۱  ۵/۱ ميزان مطالعه  ۶
 مثبت  ۳۵/۳  -۲۷/۲ ميزان برخوداري از بيمه و مزاياي كار  ۷
  مثبت  ۸۷/۲  ۱۱۱/۱ سياحتي داخلي-ي زيارتهامسافرت  ۸
 مثبت  ۶۹/۱  ۱۸/۱ سياحتي خارجي-هاي زيارتيمسافرت  ۹
  مثبت  ۸۸/۲  ۵۵/۱ ميزان اختصاص زمان به ورزش  ۱۰
  مثبت  ۲۳/۲  -۶۷/۱ شخصيت بخشيدن به دختران  ۱۱
  مثبت  ۴۵/۴  -۳/۳ مندي شغليرضايت  ۱۲

  محاسبات آماري نگارندگان: منبع

  قيمت زمين و مسكن هاي تحوليافته
دهد كه با احداث مجتمـع در روسـتاي تربقـان، قيمـت زمـين و مسـكن        نتايج نشان مي

طور متوسط، در بخش زمين، تـا  نسبت به روستاهاي ديگر رشدي چشمگير داشته كه به
  . دو برابر و در بخش مسكن، تا دو و نيم برابر برآورد شده است
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  تغيير نوع كشت
اند روزهـاي هفتـه را در مجتمـع بگذراننـد و     اين مجتمع موظفبافان با جذب در  قالي

كـه در   شـود  مـي رو، مشـاهده  كمتر وقت دارند تا به کارهاي كشاورزي بپردازند؛ از اين
هاي اخير، کشت محصوالت باغي و جاليزي كه مراقبت و صرف وقت بيشـتري را  سال
كـار و صـرف زمـان     طلبند، جاي خود را به كشت زعفران داده است كه بـه نيـروي  مي

  ). ۱۳۸۵زاده و همکاران، ابراهيم(كمتري نياز دارد 
  تغيير كالبد روستا

هـايي  با احداث اين كارگاه در امتداد جادة ارتباطي و در شـرق روسـتاي تربقـان، خانـه    
ات تـأثير . شكل خطي گسـترش يافتـه اسـت   جديد در اين مسيرساخته شده و روستا به

جوار بسيار بيش از روستاهاي هم) تربقان(محل استقرار كالبدي اين شركت در روستاي 
بـه احـداث حمـام     تـوان  مـي ترين اقدامات آستان قدس در اين روستا،  از مهم. آن است

روستايي مجهز، زمين چمن ورزشي، و دوبانده کردن جادة روستا و آغاز پروژة كتابخانة 
و مسـكن، نـوع كشـت و    تغييرات متغيرهاي قيمت زمين  ۸جدول . روستايي اشاره كرد

 .دهد بهداشت در دو دورة قبل و بعد از احداث مجتمع كارگاهي را نشان مي
  

تغييرات متغيرهاي قيمت زمين و مسكن، نوع كشت و بهداشت، قبل و بعد از  -۸جدول 
  )با استفاده از آزمون ليكرت(احداث مجتمع كارگاهي 

  متغيرها رديف
T شدهمحاسبه  

 قبل  تأثيرنوع 
 داثاز اح

  بعد از
 احداث

  مثبت  ۲۱/۲ ۲/۱ ميزان تغييرات قيمت زمين روستا  ۱
 مثبت  ۹۶/۱  -۱۲/۱ ميزان تغييرات قيمت مسكن روستا  ۲
 مثبت  ۷/۱ ۳/۱ تغيير نوع كشت  ۳
 مثبت  ½  -۳/۱ بافيبهداشت كارگاه قالي  ۴
 مثبت  ۷۹/۱  ۱۵/۱ بهداشت محل زندگي  ۵

  محاسبات آماري نگارندگان: منبع   
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  گيريهنتيج
دهـد كـه    بافي دهستان باالواليت شهرستان كاشمر نشان مـي  تجربة احداث مجتمع قالي

آستان قدس رضوي، با برخورداري از منابع قوي مالي و مـديريتي، نهـادي توانمنـد در    
د در زمينة اقتصـادي و  توان ميرود که  شمار ميهاي خراسان به ويژه در استانكشور و به

در توسعة روستايي ايفا کند؛ و تأسيس شركت فرش آستان قدس  سزافرهنگي، نقشي به
اتي بسـيار عميـق در توسـعة دهسـتان     تـأثير اي كوچك از اين توانايي اسـت كـه   نمونه

  .باالواليت شهرستان كاشمر داشته است
فعاليت آستان قـدس در ايـن زمينـه بـا اصـول نـوين آمـايش جغرافيـايي سـرزمين          

مـثًال بـا   (اي كـامْال اسـتاندارد   شـيوه فت اين شركت بـه هماهنگي دارد، زيرا فرش دستبا
، اسـتفاده از آن  شـود  مـي تهيـه  ) هاي طبيعي، و با ظرافت و دقت در كاراستفاده از رنگ

جويد، و تبعـات  ، از دانش بومي مردم منطقه سود ميشود ميموجب حساسيت پوستي ن
  .محيطي در بر نداردزيست

دست افراد يران آن است كه توليد فرش بهيكي از مشكالت صنعت فرش دستبافت ا
غيرماهر و غيرمسئول و با استفاده از مواد غيراستاندارد كيفيـت فـرش توليـدي را تنـزل     

دار داده و سرانجام، در پي بروز بحران در بازار آن، اعتبار صنعت فرش كشور را خدشـه 
اقتصـادي  اكنون صنعت فـرش ايـران فاقـد مزيـت     ). ۱۳۷۶خزايي قوژدي، (كرده است 

شـيوة اسـتاندارد بـا    توليد فرش در كارگاه مورد مطالعـه بـه  ). ۲۰: ۱۳۸۲عظيمي، (است 
نتايجي مانند كوتاه شدن دست دالالن از حوزة اقتصاد روستايي آن ناحيه، ايجاد اشتغال 

. هاي اجتماعي و انساني همراه بوده استو درآمد پايدار، و ارتقاي شاخص) شغل ۲۳۴(
 مهاجرت روستايي بر اثر فعاليت اين شركت، قابل توجيه است كه اينرغم افزايش علي

دليل افزايش درآمد روستاييان صورت منفي نداشته باشد، زيرا به و ركودي جنبة مهاجرت
) ۲۲۵ -۲۲۴: ۱۳۶۸زاده، لهسـايي (هـا  گرفته است كه تأييدي بر نظرية ارتباط بين بخش

  .شود ميمحسوب 
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د بـا  توان ميرد آستان قدس در ناحية مورد مطالعه، اين شركت بنابراين، با توجه به عملك
  . بافي، نقشي مؤثرتر در توسعة روستايي ايفا کندايجاد تحول در صنعت فرش
اي جدي صورت گيرد تا اين نکته روشن شود كه آيا توليـد  با اين همه، بايد مطالعه

د، يا اينكه عامل آميز خواهد بوفرش توسط بخش خصوصي در مناطق روستايي موفقيت
  . اي آستان قدس همانا منابع مالي كالن آن بوده استتوفيق جزيره

  هايادداشت
1. integrated rural development 
2. U. C. Nayak  

  ۱۵/۷/۱۳۸۷مصاحبة حضوري با مجيد صفاريان مديرعامل شركت فرش آستان قدس كاشمر،  -۳
4. plasticity 

  ۱۵/۷/۱۳۸۷يان مديرعامل شركت فرش آستان قدس كاشمر، مصاحبة حضوري با مجيد صفار -۵
6. Johnston  

 منابع

  .اطالعات: تهران. زعفران ايران با نگاه پژوهشي، )۱۳۸۵(زاده، حسن و همکاران ابراهيم
استقرار صنعت در روستا و نقش آن در افـزايش رفـاه   «، )۱۳۷۸(الدين افتخاري، عبدالرضا رکن

  . ۲شمارة . انساني مجلة مدرس علوم. »روستايي
  .انتشارات آييژ: تهران. اي آمار و احتمالمفاهيم پايه، )۱۳۸۴(بازرگان الري، عبدالرضا 

. »هـاي توسـعة روسـتايي   هاي غيركشاورزي در برنامهاهميت فعاليت«، )۱۳۸۳(اكبر براتي، علي
مؤسسـة  : تهـران . انـدازها ها و چشممجموعه مقاالت كنگرة توسعة روستايي، چالش

 . ۲۴۷-۲۲۹صص . ريزيعالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه
نامة كارشناسـي  پايان. ريزي توسعة فضايي شهرستان كاشمربرنامه، )۱۳۸۴(زاده، هادي حسين

 .ارشد دانشگاه يزد، گروه جغرافياي دانشگاه يزد
، ۱ال سـ . روستا و توسعه. »صنايع روستايي، تحوالت و توسعه«، )۱۳۷۶(خزايي قوژدي، علي 

 .۳و  ۲هاي شماره
بررسي وضعيت اشتغال زنـان اسـتان مازنـداران در بخـش صـنايع      «، )۱۳۸۳(رستمي، مصطفي 

 نامـة علـوم انسـاني و اجتمـاعي    پژوهش. »)شهرستان سـاري : منطقة شاخص(دستي 
 . ۱، شمارة ۴سال . دانشگاه مازندران
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هاي شناخت جامعـه و  ي بر روشامقدمه(ها كندوكاوها و پنداشته، )۱۳۶۷(پور، فرامرز رفيع
  . شركت سهامي انتشار: تهران. )تحقيقات اجتماعي

نمونـة مـوردي   : هاي صنعتي در نـواحي روسـتايي  ، اثرات احداث شهرك)۱۳۸۳(سياني، قاسم 
  .نامة كارشناسي، دانشگاه شهيد بهشتيپايان. شهرك صنعتي كوهپايه، شهرستان اصفهان

مطالعـة  (نقـش صـنايع روسـتايي در توزيـع بهينـة درآمـد       «، )۱۳۸۶(شايان، حميد و همکاران 
  .۲، شمارة ۱۰سال . روستا و توسعه. »)بخش مرکزي شهرستان مشهد: موردي

: موردي مطالعة(روستايي  نواحي توسعة در صنعتي نواحي نقش ،)۱۳۷۹(مهـدي   طاهرخاني،
  .رسمد تربيت دانشگاه دکتري، رسالة. )مرکزي در استان روستايي صنعتي نواحي

نـواحي  : مطالعة مـوردي (نقش نواحي صنعتي در توسعة روستايي «، )۱۳۸۰(طاهرخاني، مهدي 
 .۲، شمارة ۳۴سال . هاي جغرافياييپژوهش. »)مركزي استان روستايي صنعتي

. نظرانتوسعة ملي از ديدگاه صاحب فرايندجايگاه روستا در ، )۱۳۸۲(عظيمي آراني، حسين 
مؤسسـة توسـعة   : تهـران . دالرضـا ركـن الـدين افتخـاري    كوشش قدير فيروزنيا و عببه

 .روستايي ايران
سـازمان  : تهـران . توسـعه  فرايندكاركردهاي نظام سياسي در ، )۱۳۸۴(عظيمي آراني، حسـين  

 .ريزيمديريت و برنامه
هاي خدمات بهزيستي  ارزيابي عملكرد مجتمع، )۱۳۸۳(عينالي، جمشيد و طاهرخاني، مهـدي  

شهرسـتان  (روسـتاهاي سـجاس، كرسـف و گرمـاب     : ستاييدر رفاه و توسعة رو
  .دانشگاه تربيت مدرس: تهران. نامة كارشناسي ارشد، پايان)خدابنده

  .نويد: شيراز. نظريات مهاجرت، )۱۳۶۸(زاده، عبدالعلي لهسايي
سـازي و  صـنعتي  فرايندجايگاه صنايع در «، )۱۳۸۴(مرادي، محمود و مطيعي لنگرودي، حسن 

  .۳، شمارة ۳۷سال . هاي جغرافياييپژوهش. »ي بخش مركزي بيرجندتوسعة روستاي
: قابـل دسترسـي در  . ۱۳۸۵سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن     ، )۱۳۸۷(مركز آمار ايران 

http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej.   
هـاي صـنعتي در نـواحي    اجتماعي شهرك -اثرات اقتصادي«، )۱۳۸۰(مطيعي لنگرودي، حسن 

سـال  . فصلنامة تحقيقات جغرافيايي. »)شهرك صنعتي مشهد: مطالعة موردي(روستايي 
 .۲، شمارة ۱۶

ع فـرآوري  پيامـدهاي ايجـاد صـناي   «، )۱۳۸۶(مطيعي لنگـرودي، حسـن و اردشـيري، عليرضـا     
سـال  . هاي جغرافيـايي پژوهش. »محصوالت كشاورزي در توسعة روستايي بخش آمل

 .۳، شمارة ۳۹
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 و هااثرات شهرک ارزيابي و بررسي«، )۱۳۸۵(اکبر مطيعي لنگرودي، حسن و نجفي کاني، علي
 شهرستان: موردي نمونة(روستايي  مناطق اجتماعي و اقتصادي توسعة در صنعتي نواحي
 .۴، شمارة ۳۸سال . هاي جغرافياييژوهشپ. »)بابل

 طـرح توسـعة شهرسـتان کاشـمر     ،)۱۳۸۷(ريزي استانداري خراسان رضـوي  معاونت برنامه
 ). نشدهدفترچة چاپ(

در روسـتاهاي حاشـية   ) بـافي  قـالي (بررسي و شناخت صنايع دستي «، )۱۳۸۰(مهدوي، مسعود 
روسـتاهاي ايـوانکي در   : ورديمطالعة م(منظور توسعه و احياي آن غربي دشت کوير به

  .۳، شمارة ۳۴سال . جغرافيايي هايپژوهش. »)استان سمنان
. ريـزي مراكـز روسـتايي   رهنمودهايي براي برنامـه ، )۱۳۷۱(از هلند  DHVمهندسان مشاور 

مرکز تحقيقات و بررسي مسـائل روسـتايي، وزارت   : تهران. ترجمة جواد مير و ديگران
  .جهاد سازندگي

. كننده، طراحي و تنظيم پرسشـنامه گيري رضايت خاطر مصرفاندازه، )۱۳۸۱(. هيز، باب ي
  .انتشارات سازمان مديريت صنعتي: تهران. ترجمة نسرين جزني
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