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  چکیده

هـا و موسسـات اقتصـادي و اجتمـاعی از طریـق جلـب مشـارکت و         هاي توسعه، بسیج اجتماعی است که در آن بـه گسـترش نهـاد    یکی از رهیافت
با هدف بررسی  تحلیلی است،–پژوهش پیمایشی حاضر که از نوع توصیفی . ها در همین راستا قرار دارد تشکیل تعاونی. شود سازي مردم اهتمام می توانمند

درصـد، انـدازه    95با استفاده از فرمول کـوکران بـا احتمـال    . اجتماعی اعضاء انجام شد -دستباف روستایی بر وضعیت اقتصادي ر تشکیل تعاونی فرشتاثی
وصـیفی و  در تحلیل داده ها از آمـار ت . نفر برآورد گردید که میان هفت حوزه به نسبت کل اعضا و غیر اعضا تسهیم و مورد بررسی قرار گرفت 250نمونه 
بود که روایی آن توسط متخصصـان   محقق ساخته ها پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوري داده. ، جداول توافقی و همبستگی پیرسن استفاده گردیدtآزمون 

راد مجرد و زنان بیـوه و  ها در تحت پوشش قرار دادن افنتایج پژوهش نشان داد تعاونی .برآورد شد79/0آن با محاسبه ضریب آلفاي کرونباختأیید و پایایی 
نسبت  متر مربع 30/2درصد نتیجه شد که، مقدار فرش تولیدي اعضا با میانگین  05/0درسطع  tبا استفاده از آزمون  .سرپرست خانوار نقش پررنگی دارند

درصـد، از نظـر    05/0آزمون همبستگی در سطح با استفاده از  .متر مربع بیشتر بوده و نسبت هزینه به درآمد آنها کمتر است 77/1به غیر اعضا با میانگین
هـاي   ها با وجود وظیفه قانونی و ظرفیت سازمانی باالیی کـه بـراي ارائـه آمـوزش     ها داشته است، لیکن تعاونیاعضا تعاونی نقش موثري در حذف واسطه

از غیر اعضا بوده و اعضا در مجمـوع از عملکـرد تعـاونی    هاي اعضا بیش  هاي کارشناسی از فرشفاصله زمانی بازدید. اند مهارتی دارند، ضعیف عمل کرده
ه تولیدات اعضاي تعاونی از نظر کمی بیشتر است ولی از نظر کیفی درجه پایینتري دارد، این امر به چاگرمشخص شد که  در نهایت .خود رضایت نداشتند

بـا   .باشـد  مـی آنها در مقایسه با بافندگان غیر عضو  هاي بافتهمهارتی کافی و نظارت کمتر از  هاي توخالیتر و عدم آموزش هاي دلیل استفاده اعضا از نقشه
مـورد مطالعـه در ایـن زمینـه      هـاي  توسعه، اهتمام به امر آموزش خصوصا آموزش حرفهاي و کاربردي اسـت تعـاونی   هاي توجه به اینکه یکی از شاخص

برد تا کیفیت تولیـدات و   المهارتی در کشور، توان مهارتی بافندگان را با هاي متولی آموزش هاي ي دستگاهریزکه باید با برنامه ،عملکرد ضعیفی داشتهاند
  .رودالدر نتیجه درآمد و قدرت رقابت آنها در بازار جهانی با
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  1مقدمه 

هاي توسعه و از جملـه توسـعه روسـتایی از اواسـط قـرن       رهیافت
شکاف روزافزون اقتصادي و اجتمـاعی میـان   بیستم به منظور کاهش 

در ایـن میــان  . اقشـار جامعـه و بهبـود وضـع کلـی آنهـا پدیـدار شـد        
هاي متفاوتی نظر اندیشمندان اقتصادي و اجتماعی را به خـود   سازوکار

معطوف ساخت که راهبرد تولید مدار، بسیج اجتمـاعی و توسـعه همـه    
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ر توسـعه منـابع انسـانی از    بسیج اجتماعی، ب). 12( اند جانبه از آن جمله
هـا و موسسـاتی    هاي خودیاري و تاسیس نهاد طریق فعال کردن طرح

هاي مـردم در منـاطق    خدمت براي برطرف کردن نیاز که وظیفه ارائه
یکـی  ) 18(به اعتقاد نیویی جـر  . کند روستایی بر عهده دارند، تاکید می

تایی، کـه رونـد   ها براي افزایش مشارکت افراد روس کار از موثرترین راه
هاي گوناگون  اندازي تشکل سازد، تاسیس و راه توزیع را نیز عادالنه می

هـاي   هـا و از جملـه تعـاونی    طرح تشکیل تعاونی. ها است مانند تعاونی
در . فرش روستایی تا حد زیـادي منطبـق بـا چنـین راهبـردي اسـت      

هاي در حال توسعه، کشاورزي تنهـا منبـع اشـتغال و     بسیاري از کشور
کـه   هاي غیرکشاورزي درآمد براي خانوار روستایی نبوده، بلکه فعالیت

برخوردارند    شود، از اهمیت باالیی ها می شامل طیف وسیعی از فعالیت
هاي مرتبط بـا آن بـا    ؛ در کشور ما صنعت فرش دستباف و فعالیت)3(
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هـاي   فعالیـت  نزاتـرین و ارزآورتـری   قدمتی دیرینـه، یکـی از اشـتغال   
شود و همواره نقشی ویژه در اقتصاد ملی داشته،  حسوب میاقتصادي م

) 26(هایی براي بهبود کمی و کیفی این فعالیت را ایجاب کرده  تالش
  ). 7( دهد درصد اشتغال کل کشور را تشکیل می 7و امروزه حدود 

صـورت   تا قبل از انقالب اسالمی رشته فعالیت فرش دستباف بـه 
داد و  مـی   دي بـه حیـات ادامـه   سنتی، فردي، خـود مصـرفی و کـارمز   

بـا ایـن وجـود طـی     . ساماندهی اساسی براي هدایت آن وجود نداشت
. سالیان متمادي رتبه اول صادرات جهانی در اختیار فرش ایرانـی بـود  

متاسفانه در دو دهه اخیر این صنعت به دلیل فقدان یا ضـعف اساسـی   
افول و رکود را در ابعاد سازمانی، ساختاري، مدیریتی، تولیدي و دوران 

سـر   جهانی پیمـوده، در شـرایط بحرانـی خاصـی بـه       در عرصه رقابت
برد؛ رقباي نو ظهور فرش دستباف ایران مانند چین، هند، پاکستان  می

هاي دیگر با تکیه بر پتانسـیل تولیـدي و بـه کـارگیري      و برخی کشور
 ها و اصول نوین مدیریتی و بازاریابی به سـهم بـاالتري از بـازار    روش

هاي فـرش   تعاونی 1360ي  از اواسط دهه). 26(اند  یافته جهانی دست 
روستایی با حمایت و هدایت وزارت جهاد سازندگی در مناطق مختلـف  
کشور تشکیل شدند تا با مشارکت مردم براي تحول در تولیـد، حـذف   

کلیه امـور   1373از سال . گري اقدام نمایند سیستم کارمزدي و واسطه
ی فرش روستایی به وزارت جهـاد کشـاورزي واگـذار    هاي تعاون شرکت

شـرکت تعـاونی فـرش     286مجموعـا بـیش از    1378شد و تـا سـال   
اتحادیـه مرکـزي بـراي     1اتحادیـه اسـتانی و    21دستباف روستایی و 

ساماندهی بافندگان روستایی تشکیل شد که پانصد هزار نفـر را تحـت   
  ). 7(پوشش خود قرار دادند 

جمعی و گروهی و نقشی که آن فعالیت ها بر پیشینه فعالیت هاي 
بهبود موقعیت اجتماعی و در برخی موارد موقعیت اقتصادي افراد عضو 
داشته، در کشورهاي در حال توسعه و بویژه در ایـران امـري عـادي و    

نکته حـایز اهمیـت ایـن اسـت کـه چنانچـه       . قابل مشاهده می باشد
ه و اصولی اداره شـوند،  سازمان هاي تعاونی داراي مدیریت منطقی بود

بیش از فعالیت ها و اقدامات فردي قـادر بـه جـذب منـابع مـالی مـی       
با توجه به نقش مـوثر آنـان در اقتصـاد محلـی و ملـی امکـان       . باشند

دریافت اعتبارات بانکی را نیز بیش از افراد حقیقی خواهنـد داشـت، از   
ي کوچـک در سـازمان هـاي    سوي دیگر مشارکت افراد یـک جامعـه  

. اراي شخصیت حقوقی جایگاه اجتماعی آنان را نیز ارتقا مـی بخشـد  د
با توجه به این موارد و یافته هاي سایر پژوهش ها که در این نوشـتار  
به آن اشاره شده است، آگاهی از نقش تعاونی و وضـعیت اجتمـاعی و   

بـویژه اینکـه   . باشـد اقتصادي اعضا از اهمیت شـایانی برخـوردار مـی   
تعاونی داراي اثر مثبت بر اعضاي آن بوده، بیـانگر   چنانچه عضویت در

این حقیقت است که تعـاونی از جنبـه مـدیریتی و همچنـین مـالی از      
با وجود تـالش زیـاد بـراي    .مند بوده استکارایی و موفقیت الزم بهره
دهدکـه   ها، مرورمطالعات گذشته نشان مـی  ایجاد و تاسیس این تعاونی

ها و تولیـد فـرش     عملکرد این تشکّلبررسی و تحلیلی اندك در مورد 

دستباف در دسترسی به اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعی در کشـور  
  . صورت گرفته است

یک نـوع مطالعـه و ارزیـابی توصـیفی نیـز از وضـعیت عملکـرد        
هـاي معاونـت    هاي تعاونی فرش که از سوي اداره کل تعـاونی  شرکت

دلوژي، تیپ و الگوي در امور اجتماعی وزارت جهاد سازندگی با یک مت
نتـایج ایـن   . اجرا شـد  1371و  1370هاي  هاي مختلف در سال استان

مطالعه میدانی در استان قم نشان داد که بـیش از سـه چهـارم اعضـا     
شناخت صـحیحی از وظـایف، اهـداف و تشـکیالت شـرکت تعـاونی       

اند، شـرکت تعـاونی تغییـرات محسوسـی در منـابع معیشـت و        نداشته
ار عضو به عمل نیاورده اما در افزایش درآمد اعضا تا بیش اشتغال خانو

همچنین تشکیل تعاونی در افزایش کمی . است درصد موثر بوده 50از 
. تولید تاثیري نداشته اما موجب افـزایش کیفـی تولیـدات شـده اسـت     

هاي اعضـا   تعاونی فرش در زمینه سازماندهی مالی و اقتصادي سرمایه
هاي فارس، اصـفهان،  ها در استانج این پژوهشنتای). 6(اند موفق بوده

کرمان و کرمانشاه نیـز مویـد آن بـود کـه اکثریـت قریـب بـه اتفـاق         
و اقوام  هبافی را از اعضاي خانواد بافندگان که زنان روستایی فنون قالی

اند و شناخت درستی از تعاونی و اصـول و ارکـان و نحـوه     خود آموخته
 انـد  وصیه آشنایان به عضـویت آن درآمـده  اداره آن نداشته، عمدتاً به ت

)5.(  
، در مطالعه خویش؛ بر روي چهار جامعـه  )26( آبادي و حسینی شم

آماري صاحبنظران، صادر کنندگان، وارد کنندگان فرش ایران در خارج 
و فروشندگان فرش در داخل و خارج کشور نشان دادنـد از میـان پـنج    

 99ایـران، عامـل مـدیریت بـا     عامل موثر بر بازاریابی فرش دسـتباف  
ریـزي، مـواردي همچـون    از بعد برنامه. تدرصد اطمینان تاثیرگذار اس

افکـار  ( توجهی به خالقیتریسک پذیري و عدم اطمینان به تولید، بی
ریزي در جذب، ، عدم برنامه)به کارگیري افکار جدید(و نوآوري ) جدید

خــالء وجــود پرورشــو نگهــداري نیــروي کــار و از بعــد ســازماندهی  
هاي تولیدي و تجاري فرش در ها و واحدگذاري در سطح شرکت هدف

هاي مدیریتی توانمند براي تامین هاي ساالنه، از کمبودقالب استراتژي
  .رود نیازهاي تولیدي، تجارت و بازاریابی فرش ایران به شمار می

هـاي کـار   نشان دادند شـرکت در دوره ) 25(آبادي وبریم نژاد شم
باعث افزایش کارایی فنی بافندگان نشده است و این دو متغیـر  دانش 

داري سابقه کار بافندگان تاثیر مثبت و معنـی . اندرابطه معکوس داشته
داري با کـارایی فنـی نداشـته    بر کارایی داشته، متغیر سن رابطه معنی

کنند از آنجا که مدیریت تولید عاملی بسیار همچنین پیشنهاد می. است
افزایش کارایی است، ارائه آموزش در جهـت بهبـود مـدیریت    موثر در 

  . عوامل تولید، براي افزایش کارایی الزم است
در پژوهش خود دریافتند صنایع دستی ) 17( نواب اکبر و همکاران

تولید شده توسط زنان، شامل جاجیم، گلیم و قالیچه به دلیـل کیفیـت   
درصد آنان  5/82ت محصوال. باال تقاضاي داخلی و خارجی خوبی دارد

یک سوم . درصد بافندگان مهارت باالیی داشتند 9/78درجه یک بوده، 
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هـا کـار   آنان به صورت کارگري براي سازمان صنایع دستی یا واسـطه 
انـد   نیمی از آنان علت بافندگی را نیاز اقتصادي اعـالم کـرده  . کنندمی

افـزایش  بافی با وجود هزینـه انـدك، در ایجـاد ارزش افـزوده و      وگلیم
  .درآمد ناخالص خانوار موثر بوده است

، بـراي مقایسـه ارزش افـزوده فـرش     )11(کیانی ابري و خاقـانی  
دستباف در شرایط تولیدکارفرمایی و خویش فرمایی، هزینه مواد اولیـه  
و دستمزد به عنوان هزینه مستقیم وهزینه هاي غیر مستقیم یا سـربار  

نتـایج تحقیـق نشـان داد در    . ندبرق، آب، اجاره و سرمایه در نظر گرفت
استان همدان و اصفهان مدیریت تولید کارفرمایی ارزش افزوده بسـیار  

کند، در حالی که در اسـتان فـارس ارزش افـزوده    باالتري را ایجاد می
مدیریت خویش فرمایی در تولید فرش عشـایر بـاف کشـکولی بـاالتر     

  .است
کـی آتـن بـه    هـاي تکنی در انستیتو آمـوزش ) 22(پري ولییوتیس 
هاي راه دور بر زنان روستایی و مناطق دور افتـاده   مطالعه تاثیر آموزش

درصـد   90اي را کـه  ها در اقتصاد یونان بخش عمـده تعاونی. پرداخت
درصد آنها زنان هستند، تحـت   95درصد کارکنان را که  15مشاغل و 

درصد ایـن تعـاونی هـا در تولیـد نـخ و مسـنوجات        85. پوشش دارند
کنند و تنها منبع اشتغال در میان زنان روسـتایی و منـاطق   ت میفعالی

هدف آنها باال بردن توانایی تولید اعضا، بـاال بـردن   . دور افتاده هستند
به زعـم او  . فروش و کم کردن هزینه تولید و بهبود شرایط تولید است

اجتماعی و سازمانی در تحقق اهداف فـوق   –ها نقش اقتصادي  تعاونی
اي، ایجـاد اشـتغال   هـاي محلـی و منطقـه   ها بـا حفـظ سـنت   آن. دارند

هاي منحصر به مخصوصا براي زنان روستایی و حفظ کیفیت و ویژگی
شود، در اقتصاد جهانی نقـش   اي یافت نمیفرد که در تولیدات کارخانه

  .کنندمهمی را ایفا می
تعاونی فـرش دسـتباف   کهشرکتندداد ننشا، )16(نجفی و حیاتی 

 یابیزاربا ،لیه قالیبافیاو ادمو تامین با یـروز آبـاد فـارس   در شهرستان ف
ي هاسکال اريبرگز ف،قالیبا نناز زنیا ردمو راتعتباا تامین ش،فر
در  ینصنعتا توسعه قالیبافی باعث يهاهگارتاسیسکاو  شیزموآ

ء تقاار نیوتعا شرکت تشکیل اتثرا از .ستا هشد دباوزآفیر نشهرستا
و  ديقتصاا يعرصههادر  نناز کترمشا یشافز، انناز مددرآ سطح

ــب دخو یشافز، اجتماعیا ــمنزلو  ورياــ ــنز تــ  یطاشر دبهبو و ناــ
ـ ب توان می شرکت تمشکالاز  همچنین. میباشد هاهگارکا شتیابهد  هـ
د جوو ،سرمایه دکمبو ،شرکت يهايتصمیمگیردر  عضاا کترمشا معد
 تمشکالاز  طالعیشرکتا بیو  ستاهادر رو سطههاو وا نالالد

  .درـک رهشاا نقالیبافا
ــیگال ــز ،)27( سـ دادن  ارقر ،فیلیپین ينیهاوتعا يمطالعهدر  نیـ

و  ادفرا ستد وتثر تمرکزاز  يپیشگیر اد،فرا رختیادر ا رکا سایلو
 يسطههاوا فحذ ،جتماعیا لتاعد تحقق يستادر را صخا يهاوهگر

در  زشموو آ متقابل تفاهم شگستر ر،کاو  کسبدر  وريضر غیر
  .ستا دهکر انعنو نیهاوتعا تشکیل رثاآ جملهرا از  عضاا نمیا

ــاران   ــادق و همک ــور ص ــد ) 23(پ ــیوتعا ،کهدریافتن  شفر يهان
ــتحما عاملاز  دهستفاا با فستباد ــد  نستهاتو وديتاحد لتیدو يها ی ان

 مردر ا. هندد یشافزا فستباد شفر دراتصا توسعهرا در  دخو نقش
 با معموال هشد اربرگز شیزموآ يهادوره ینکها به توجه با زشموآ
 فستباد شفر يهانـــــــــی وتعا، نداشتهاندق نطباا تیدراصا افهدا

 دراتتوسعهصادر  دنقشخو یشافزا جهت اربزا یناز ا ندا نستهانتو
 فتباـسد شرـفيهانیوغلبتعاا همچنین .کننددهستفاا فستباد شفر
در  روـــحض جهت، فهد يهازاربا کامل اشناساییـــب دـــنا تهـــنسانتو

ــنمایش ــاگاــ در  ینعاملاز ا دهستفاا باو  کنند امقدا لمللیا بین يههـ
  .عمل نمایند موفق فستباد شفر دراتتوسعهصادر  دخو نقش يعتالا

به بررسی آثار عضویت در سـازمان هـاي   ) 20(اوجیاگو و همکاران
. تعاونی بر درآمد اعضاي روستایی آن ها در کشور نیجریه پرداخته انـد 

عضو به ایـن   2506تحلیل داده هاي مربوط به بر اساس نتایج آنان و 
نتیجه رسیدند که،درآمد اعضا وابسته به شرایط اجتمـاعی اقتصـادي از   
جمله سن ، ازدواج و عضویت در تعاونی ها، سطح آمـوزش ، بازاریـابی   

همچنـین پاسـخ   . تعاونی، اعتبارات، جنسـیت و مهـارت شـغلی اسـت    
ان از فعالیـت هـاي   دهندگان به میـزان وسـیعی وابسـته بـه درآمدشـ     

از آن گذشـته مهمتـرین   . کشاورزي در منطقه مورد مطالعه بـوده انـد  
چالش پیش روي کشاورزان عضو تعاونی منـابع مـالی ناکـافی، سـطح     
آموزش نازل و بی سوادي و همچنین تضـاد و درگیـري بـین اعضـا و     

  .فقدان دسترسی اعضا به نهاده هاي کشاورزیمی باشد
، به تـاثیر اثـر عضـویت در تعـاونی بـر      )21(اوالبیسی و همکاران 

تحلیلـداده هـاي   . توانمند سازي زنان در ایالت اوسان نیجریه پرداختند
زن عضو تعاونی بیانگر این حقیقت است که متغیرهاي  375مربوط به 

اجتماعی اقتصادي مربوط به اعضاي این تعاونی نقش تعیین کننده اي 
همچنـین جوامـع تعـاونی در    . در عضویت آنان در تعاونی داشته اسـت 

هاي گوناگون توانمندسازي اقتصادي که بـراي  ایالت اوسان به فعالیت
ایـن اقـدامات   . زنان قابل دسترس و تعیین کننده اسـت مـی پردازنـد   

هاي کـار آفرینـی زنـان عضـو داشـته      ها تاثیر مثبتی بر مهارتتعاونی
  .است

ررسـی نقـش   در پژوهشخود به ب) 2(امانیان بیدختی و صادقی نیا 
ها در افزایش درآمد و سرمایه گـذاري در زمینـه هـاي صـنایع      تعاونی

دستی با تاکید بر تعاونی هاي قالی بـافی در اسـتان خراسـان رضـوي     
بر اساس نتایج،تعاونی هـاي فـرش دسـتی نقـش تعیـین      . پرداخته اتد

کننده اي در توسعه صادرات از یک سو و کمک به اعضـا در کـاهش   
  .و تولید درآمد آنان داشته باشدمشکالت اقتصادي 

در پایان نامه خود، به بررسـی میـزان اثـر بخشـی     ) 15( محمدي
دوره هاي آموزشی در تعـاونی هـاي فـرش دسـتباف اسـتان زنجـان       

نفر از اعضاي تعاونی نشـان   181تحلیل داده هاي مربوط به . پرداخت
و داد که تعداد دوره هـاي آموزشـی، میـزان درآمـد از طریـق تعـاونی       

محتـوا، آموزشـگرا، روش هـا و امکانـات     (عوامل چهارگانه اثر بخشی 
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با میزان اثربخشـی دوره هـا رابطـه معنـادار و     ) آموزشی و اهداف دوره
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام بـه گـام نشـان    . مثبت وجود دارد

داد که نظرات پاسخگویان درباره تناسب اهداب دوره بیشرین تـاثیر را  
هاي فرش دستباف زنجـان  دوره هاي آموزشی در تعاونیدر اثربخشی 
  .دارا بوده است

، در پژوهشی به بررسی نقش شـرکت  )8(فال سلیمان و همکاران 
در بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی اعضـا در  تعاونی روستایی زنان 
نفـري   243نتایج مربوط به نمونـه  . پرداخته اند استان خراسان جنوبی
ت در شـرکتهاي تعــاونی روســتایی زنــان در     نشان داد، که عضـوی 

وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی اعضاء تاثیر مثبت نداشـته اسـت،چرا   
بوده و عـدم معنـادار بـودن را نشــان     0,05بیشتر از، t که نتایج آزمون

درصـد از اعضـاي    70همچنـین براسـاس نتـایج، حـداقل    . مـی دهـد
ـــاع   ـــادي و اجتم ـــعیت اقتص ـــاونی، وض ــرکتهاي تع ـــان در ش ی آن

شاخصهاي مختلف، بعد از عضویت در شرکتهاي تعـاونی یـا تغییـري    
  .نکرده یا بدتر شده است

ــاران   ــی و همک ــاران ) 13(لطیف ــی و همک ــین عباس ) 1(و همچن
ــد  ظلحا به نیهاوتعا غیرعضوو  عضو نقالیبافا بین ،که دریافتنـــــــ

 تتسهیالوام و  به سترسید ،قالیبافیاز  حاصل مددرآ ،تولیدانمیز
 ،جتماعیا تعامل انمیز ،قالیبافی اربزا و لیهاو ادمو به سترسید،قالیبافی

 وتتفا قالیبافی تخصصی گاهیو آ نشو دا جتماعیا گاهیآ انمیز
 عضو نقالیبافا کهريبهطو. دارد دجوو صددر یک سطحدر  دارمعنی

 رداربرخو عضو غیر نباقالیبافا مقایسهدر يبهتر ضعیتازونیوتعا
 رداريبرخوو  نیوتعا رد عضویت بینداد  ننشا نتایج همچنین. اند دهبو

در  شرکتو  قالیبافی تتسهیالوام و  یافتدر ،بیمه تخدمااز 
در . دارد دجوو صددریک  سطحدر  داري بطهمعنیرا شیزموآ يهادوره

 نستاا ستاییرو فستباد شفر ينیهاوتعا گفت انمیتو عمجمو
 نقالیبافا جتماعیا-ديقتصاا ضعیتو دبهبودر  يمؤثر نقش انهمد

 .نداشتهدا نستاا
هـاي   کیلومتر مربـع وسـعت، یکـی از اسـتان     14631استان قم با 

هاي مهم و بنادر  هاي اصلی اکثر شهر مرکزي ایران است که بر سر راه
تغییرات زیاد ارتفاع از سطح دریا، این استان را . جنوبی ایران واقع است

هـاي آن   آب و هواي روستابه منطقه ییالقی و قشالقی تقسیم نموده، 
کند و بر این اسـاس،   از کویري و بیابانی تا سرد و کوهستانی تغییر می

فعالیـت  ). 6( امکان کشت اکثر محصوالت کشاورزي در آن وجود دارد
بر خالف . بافندگی فصلی و موسمی نیست و در تمام سال جریان دارد

اش به پایان  خانوادهگذشته که تمام مراحل تولید را خود بافنده یا افراد 
برد، زمان انجام کار و به پایان رساندن آن در موعد معین خصوصـا   می

سزا دارد و بـر   هاي خانگی، اهمیتی به در شیوه تولید پراکنده در کارگاه
هـا تحـت    کار رقابت است و سـطح دسـتمزد   باف و پر سر بافندگان تند
  ).10( گیرد ها قرار می تاثیر این رقابت
ضر، که نتیجه یـک پـژوهش میـدانی اسـت بـا هـدف       نوشتار حا

قـم بـر    هاي فرش دسـتباف در اسـتان   بررسی آثار اجراي طرح تعاونی
اجتماعی اعضاء بـر اسـاس اهـداف و     -بعضی از خصوصیات اقتصادي

کوشد با مقایسـه آثـار عملکـرد     هاي مذکور، می موضوع فعالیت تعاونی
فرمـا و کـار    یشخـو «هـاي دیگـر تولیـدي فـرش     نظام تعاونی با نظام

  .ها را تبیین نماید میزان تاثیر و مقبولیت تشکیل این تعاونی» فرمایی
  

  ها مواد و روش
پژوهش حاضـر بـه لحـاظ هـدف از نـوع تحقیقـات کـاربردي و        

تحلیلی است، بـه  –توصیفی  برمبناي ماهیت و روش از نوع تحقیقـات
و  هاي فرش روستایی اسـتان قـم   تشکیل تعاونی» اثر سنجی«منظور 

هـاي   هـاي تعـاونی   از اعضاي آنها در خصـوص فعالیـت  » نظرسنجی«
آوري اطالعـات از مطالعـات    به منظور جمـع . مربوطه، انجام شده است

همـراه بـا مشـارکت از نـوع مشـاهده      » میدانی«اسنادي و مشاهدات 
ي محقـق    پرسشـنامه  مستقیم پهنانگر به طریق پیمایشـی بـه کمـک   

ایـی آن توسـط متخصصـان تأییـد و     کـه رو ساخته استفاده بعمل آمد،
بـراي  .بـرآورد شـد   79/0 پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاي کرونبـاخ  

مطالعه تطبیقی، محتواي پرسشنامه در سواالت مربوط به اهداف کمی 
اي براي بافندگان عضو و غیر عضو یکسان طراحی و تـدوین   و مقایسه

فه در هـا سـواالت اضـا    شده، جهت نظـر سـنجی از عملکـرد تعـاونی    
هـا بـه   تجزیه و تحلیـل داده . ها گنجانده شد پرسشنامه اعضاي تعاونی

بر پایه تجربیـات علمـی و   . صورت گرفته است SPSSافزارکمک نرم 
هـاي  نظـر، گمانـه  عملی نگارندگان و نظرخواهی از کارشناسان صاحب

 .آزمون گذارده شدپژوهش تدوین و درستی آنها به
جامعه آماري پژوهش استان قم  به دلیل مرغوبیت فرش ابریشمی

انتخـاب  را بافندگان فرش دستباف روستایی استان قم بـراي مطالعـه   
از طریـق صـدور   (،که تعداد کل آنها بر اساس بـرآورد و شناسـایی   شد

 6000حـدود ) هاي تعاونی کارت قالیبافی یا عضویت در یکی از شرکت
رت آزاد بـراي  صـو  کارگاه به 1195از این تعداد . کارگاه قالیبافی است

هـاي   کارگاه عضوتعاونی 4848بافند و بیش از  خود یا کارفرما قالی می
  .اند فرش دستباف بوده

توزیع بافندگان را با توجه بـه منطقـه سـکونت خـود در      1جدول 
با توجه بـه تفـاوت   ). 24( دهد شرکت تعاونی نشان می 7حوزه فعالیت 

 »گیري مطبق متناسب نمونهروش «نسبت تعداد بافندگان هر حوزه از 
 95بـا احتمـال   ) 9(ابتدا با استفاده از فرمول کـوکران  . شد استفاده) 4(

درصد و مقادیر وجود صـفت عضـویت در تعـاونی متناسـب بـا تعـداد       
 2/0(و عدم وجود صفت عضـویت  ) =p 4800÷6000=8/0(ها  کارگاه

=p-1q=( 47و  نفر عضو 190نفر برآورد گردید که  236، تعداد نمونه 
در نهایت بـه منظـور دقـت بیشـتر، در     . شد نفر غیر عضو را شامل می

نفر غیر عضو مورد  50نفر از اعضاي تعاونی و  200تکمیل پرسشنامه، 
ها در میان هفت حوزه مذکور به نسبت کـل   نمونه. بررسی قرار گرفتند

اعضا تسهیم و به روش سیستماتیک و تصادفی از لیست اسامی اعضـا  
  . ندانتخاب شد
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 توزیع جامعه آماري و جمعیت نمونه  - 1جدول 

Table1- The population and sample distribution  
  جمعیت نمونه

Sample 
 جامعه آماري
population 

 حوزه تعاونی
Circle of 

cooperative  درصد 
percent  

 غیر اعضا
non-members  

 درصد
percent  

 اعضا
member  

 درصد
percent  

 غیر اعضا
non-members  

 درصد
percent  

 اعضا
members  

 دقم رو 281  6  95  8  12  6  3  8
Qom rood  

 قاهان   447  9  140  12  18  9  5  12
Qahan  

 قنوات  747  15  180  15  30  15  7  15
Qanavat  

 گازران  838  17  240  20  34  17  8  20
Gazeran  

 )گلبافت(مرکزي  639  13  120  10  26  13  7  10
Golbaft  

 دستجرد   666  14  240  20  28  14  7  20
Dstjerd  

 کهک  1230  25  180  15  50  25  13  15
Kahak  

 جمع  4848  100  1195  100  200  100  50  100
total  

 یافته هاي پژوهش: ماخذ
Source: Resreach findings  

  
سن، جنسیت، سـطح سـواد،تاهل،   در این نوشتار نخستمتغیر هاي 

اعضاي تعاونی و غیر اعضارا مورد بررسـی توصـیفی   ... سابقه اشتغال و
هـاي   پرسـش  اطالعات حاصل از  استنباطیبررسی  اب قرار داده، سپس
، آزمون همبستگی tهاي آماري را با استفاده از آزمون تخصصی، یافته

  . کنیمتجزیه و تحلیل می...  و 
  

  و بحثنتایج 
آمده است، حداقل سن  2هاي میدانی که در جدول  اساس یافته بر

شـود در ایـن حرفـه    سال بود و علیرغم آنکه تصـور مـی   15بافندگان 
. کودکان نیز به کار گمارده شوند، از کارکودکـان مـوردي دیـده نشـد    

سال قـرار   50-31عمده جمعیت در سنین اوج فعالیت اقتصادي یعنی 
گین سنی اعضاي تعاونی بیشتر است و بـه  دارند، لیکن در مجموع میان

سـال اسـت کـه بـیش از      21همان نسبت میانگین سابقه کـار اعضـا   
  .باشد سال می 18غیراعضا با میانگین 

بافندگان غیر عضو نسبت به اعضاي تعاونی از سطح سواد رسـمی  
سـواد  باالتري برخوردارند و نسـبت بزرگتـري از بافنـدگان عضـو بـی     

هاي اعضاي تعاونی به طور متوسط باالتر  ت خانوارسن سرپرس. اند بوده
هـیچ یـک از غیـر    . تر ازگروه غیر عضـو اسـت  وسطح سواد آنها پایین

درصد زنان  5/6اند در حالیکه تعاونی  اعضا، سرپرست خانوار خود نبوده
اسـت و در ایـن امـر نقـش      سرپرست خانوار را تحـت پوشـش داشـته   

  .تري دارد پررنگ
  

  ها آزمون گمانه
ن عضویت در تعاونی و افزایش میزان کمی کل تولیـدات  بی

  .دارمثبتی وجود دارد اعضا رابطه معنی
میانگین تولید کل اعضا بیشتر از غیر  3هاي جدول با توجه به داده

داري اثبـات   اعضا است و از نظر آمـاري ایـن گمانـه در سـطح معنـی     
هـاي  اسـتان  در) 11( این یافته با نتیجه کیانی ابري و خاقانی. شود می

، کـه  )13( همدان و اصفهان و همچنین با نتـایج لطیفـی و همکـاران   
آورده  ارزش افزوده تولیدکارفرمایی را بیش از خویش فرمایی به دسـت 

که این را با توجه به نوع فرش سـنجیدیم،   اما زمانی .مطابقت دارد بود
ضا؛ هاي کرك اعضا از غیر اعبا وجود باالتر بودن میانگین تولید فرش

هـاي کـرك و   داري میـان افـزایش تولیـد فـرش     رابطه آماري معنـی 
هـاي  دست نیامد؛ اما این رابطه در تولیـد فـرش   عضویت در تعاونی به

  ).3جدول ( ابریشمی وجود دارد
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 اقتصادي اعضا و غیر اعضا - هاي اجتماعی توزیع فراوانی ویژگی - 2جدول 
Table 2- Frequency distributionsocial and economic characteristics of members and non-members  

 غیر اعضا
non-members  

 اعضاي تعاونی
members  متغیر 

Variable  درصد 
percent  

 فراوانی
frequency  

 درصد
percent  

 فراوانی
frequency  

 30کمتر از  68  34  19  38
Lower of 30 

 )سال(سن
age  

56  28  52.5  105  31-50  
 50باالتر از   27  13.5  3  16

Upper of 50 
 زن  197  98.5  50  100

Female   
 جنسیت
gender  

 مرد  3  1.5  -  -
Male   

 بی سواد  59  29.5  9  18
illiterate  

 سطح تحصیالت
Level of education  

 نهضت  46  23  8  16
Literacy program  

 ابندایی  55  27.5  16  32
elementary  

 راهنمایی  25  12.5  12  24
Middle school  

 دبیرستان و باالتر  15  7.5  5  10
Hihj school and 

more  
 متاهل  188  94  48  96

Married   
 وضعیت تاهل

marriage  
 مجرد  12  6  2  4

Single   
 خود سرپرست  13  6.5  -  -

household chief  
نسبت با سرپرست 

 خانوار
The relation to the 

household chief  
 همسر  179  89.5  48  96

spouse  
 فرزند  8  4  2  4

Child   
  10کمتر از   48  24  12  24

Lower  of 10 
سابقه اشتغال به 

 )سال(قالیبافی
Employment Background 
for carpet weaving (year)  

46  23  31  62  11-20  

22  11  29.5  59  21-30  

 30باالتر از   31  15.5  4  8
Upper of 30 

 دامداري  0  0  2  4
Animal husbandry   

شغل قابل دسترس 
بجز قالی (براي بافندگان
 )بافی

Jobs available for weavers 
(Except knitting) 

 کارمندي  4  2  1  2
Employee  

 خدماتی  7  4  5  10
Services  

 هیچ شغل  189  94  42  84
No jobs  

 پژوهشیافته هاي : ماخذ
Source: Resreach findings 

 

 ءعضاا به که خدماتی به توجه با نیهاوتعااین نشان می دهد کـه  
 هاآن تولید یشافزا مینهز هنددمی ئهارابراي بافت فرش ابریشمی  دخو
توان چنین استنباط کرد که با توجه بـه نیـاز بـه    می ،ندا دهکر همافررا 

منابع مالی بیشتر در تولید فرش ابریشمی تاثیر سرمایه گذاري جمعـی  
به شکل تعاونی در این شاخه از تولید فرش به مراتب بیش از تولید در 

  .مقیاس انفرادي می باشد
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 هاي فرشتولید فرش توسط قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی مقایسه میانگین مقدار -3جدول

Table 3- Comparing the average amount of carpet production by handmade carpet weaving cooperative members and non-
members 

  داري سطح معنی
Significance level 

 درجه آزادي
df  

 tآماره 
T statistics  

 رمعیاانحراف 
Std deiation   

  میانگین تولید
 )متر مربع(

Mean of 
production 

  تعداد
 نمونه 

Sample  

 وضعیت عضویت
Membership condition  

0.004  248  2.89  
1.2  2.30  200 

 کل فرش تولیدي
Total Productive carpet  

  
 نیعضو تعاو

Members   
 غیر عضو  50  1.77  0.92

Non- members   

0.002  147  3.214  
0.88  1.85  118  

 فرش ابریشمی
silk carpet  

  
 عضو تعاونی
Members  

 غیر عضو      31  1.30  0.69
Non- members  

0.198  99  1.297  
1.32  2.94  82  

 فرش کرکی و غیره
Fluffy carpets etc.  

  
 عضو تعاونی
Members  

 غیر عضو  19  2.54  0.73
Non- members  

 یافته هاي پژوهش: ماخذ
Source: Resreach findings 

  
اي  رابطـه بین میزان درآمد بافندگان و عضویت در تعـاونی  

  .روجود دارددا یمعن مثبتو
 هر چند که میانگین درآمد قالیبافی اعضا بیش از غیراعضـا اسـت  

دار نبوده، ایـن گمانـه    معنی 50/0، آزمون میانگین در سطح )4جدول (
علت عمده این امر آن است که تولیدات اعضا اگـر چـه از   . اثبات نشد

نظر کمی بیشتر است ولی از نظـر کیفـی بـه دلیـل اسـتفاده از نقشـه       
توخالی و مهارت ناکافی بافندگان و نظارت کمتر بر فرش آنهـا، درجـه    

رود و درآمـد کمتـري را    پایینتري دارد؛ با قیمت نازلتري به فروش می
 آبادي و بریم نـژاد این نتیجه با یافته شم. کند ان ایجاد میبراي بافندگ

ــت دارد) 25( ــه .مطابق ــاران  یافت ــلطیفی و همک ــاي پژوهش و ) 13( ه
نیز ارتقاء سطح درآمد زنان عضو تعاونی ) 16(همچنین نجفی و حیاتی 

تر وضعیت درآمد و تاثیر تعـاونی بـر    براي بررسی دقیق.کندمیرا تایید 
نگین قیمت بر متراژ انواع فرش تولید شده پرداختیم آن، به مقایسه میا
باالتر بودن میانگین قیمت بـر متـراژ را    01/0داري  که در سطح معنی

دهد، کـه دلیـل    براي انواع فرش در مورد تولیدات غیر اعضا نشان می

  .بهتر بودن کیفیت و بازاریابی فرش آنان است
  

عضــویت در تعــاونی باعــث کــاهش هزینــه تولیــد فــرش  
  .شود می

تنهـایی مطلـب خاصـی را نشـان      ها،بـه  از آنجا که مقایسه هزینـه 
دهد، از شاخص نسبت هزینه به درآمد تولید فرش بـراي مقایسـه    نمی

آمـده   5با توجه به نتایج آزمـون کـه در جـدول    . دو گروه استفاده شد
و کمتر از میـانگین آن   8805/0 است این نسبت براي اعضاي تعاونی

دار  معنـی  05/0بوده، به لحـاظ آمـاري نیـز در سـطح     براي غیر اعضا 
هـا بـر اثـر عضـویت در تعـاونی تاییـد        باشد و فرض کاهش هزینه می
یکی از دالیل این امر می تواند سرشکن شـدن هزینـه هـاي    .شود می

هـا باشـد، بـه عنـوان     هاي تولید شده در تعاونیمشترك بر تعداد قالی
و زمان صرف شده براي تهیـه  هاي مربوط به هزینه تردد مثال هزینه

مواد اولیه از بازار براي یک فرش یـا تعـدادي بیشـتر تفـاوت چنـدانی      
  .نخواهد داشت
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 هاي فرشمقایسه میانگین درآمد کسب شده توسط قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی -4جدول

Table 4-Comparing the average income earned by carpet weaving cooperative members and non-members 

 داري سطح معنی
Significance level  

 درجه آزادي
df  

  tآماره 
T statistics  

  انحراف معیار
Std deiation  

  میانگین درآمد
  )هزار ریال(

Mean of 
income 

  تعداد
 نمونه

Sample 

 وضعیت عضویت
Membership 

condition  

0.45  248  0.76  

 کل فرش تولیدي  
Total carpet 
Productive   

  
 عضو تعاونی 

Members   1154 1996 200 

945  1863  50  
 غیر عضو

Non-members  

0.000  147  -8.550  

 فرش ابریشمی  
silk carpet  

  
 عضو تعاونی
Members   243 953 118 

416  1448  31  
 غیر عضو

Non-members  

0.000  99  -3.770  

 فرش کرکی و غیره  
Fluffy carpets etc. 

  
 عضو تعاونی
Members   96 205 82 

104  299  19  
 غیر عضو

Non-members   
 یافته هاي پژوهش: ماخذ

Source: Resreach findings 
  

  هاي فرش دستبافمقایسه میانگین هزینه تولید توسط قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی - 5جدول 
Table 5- Comparing the average cost of production by handmade carpet weaving cooperative members and nonmembers  

سطح 
  داري معنی

Significance 
level  

 درجه آزداي
df  

 tآماره 
T statistics  

 انحراف معیار
Std 

deiation  

  میانگین نسبت هزینه
 )ریال( به درآمد 

Average cost / revenue ratio 

تعداد 
 نمونه

Sample 
size  

 وضعیت عضویت
Membership condition  

0.04  248  -2.065  
 عضو تعاونی  200  0.8805  0.87

Non-members  
 غیر عضو  50  1.2057  1.4

Members  
 یافته هاي پژوهش: ماخذ

Source: Resreach findings  
 

زم را در زمینـه بازاریـابی و فـروش    ها تسهیالت ال تعاونی
 .اند آورده دوجو تولیدات اعضا به

، مقـدار آزمـون   )6جـدول  ( با توجه به نحـوه بازاریـابی بافنـدگان   
در سـطح   4، بـا درجـه آزادي   ) 2=32/41(دسـت آمـده    استقالل بـه 

وجود رابطه بـین عضـویت در تعـاونی و تسـهیل در      01/0داري  معنی
به دست آمد کـه   4/0ضریب توافقی کرامر نیز . کندفروش را تایید می

ایـن دو متغیـر را   ) متوسط بـه بـاالي  ( شدت توافق و همسازي نسبی
عالمت مثبت آن نیز گویاي ارتباط مستقیم عضویت در . دهدنشان می

 یافته هاي پژوهش لطیفی و همکـاران .تر است تعاونی و بازاریابی آسان
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نتـایج  .باشـد میایـن موضـوع   نیز مؤید ) 1( و عباسی و همکاران) 13(
درصد  42حاکی از آن است که بازاریابی و فروش تولیدات اعضا حدود 

توسط تعاونی صورت می گیرد، این در حالی است که براي غیر اعضـا  

می تـوان دریافـت کـه    . درصد توسط تعاونی انجام می شود 5کمتر از 
  .فا می کندتعاونی نقش به سزاییدر بازاریابی و فروش تولیدات اعضا ای

  
 هاي فرش مقایسه وضعیت بازاریابی و فروش تولیدات بین قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی - 6جدول 

Table 6- ComparisonSituationMarketing and sale of production between member and non-member cooperatives carpet 
weavers 

 غیر اعضا  
Non-members  

 اعضاي تعاونی      
Members    نحوه

 بازاریابی
Marketing 

method  

 اعضاغیر 
Non-members  

  اعضاي تعاونی      
Members  

 نحوه بازاریابی
Marketing 

method  صد
در

 Pr
ec

en
t

نی  
راوا

ف
 Fr

eq
ue

nc
y

  

صد
در

 Pr
ec

en
t

نی  
راوا

ف
 Fr

eq
ue

nc
y

  

صد
در

 Pr
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t

نی  
راوا

ف
 Fr

eq
ue
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y

  

صد
در

 Pr
ec

en
t 

  

نی
راوا

ف
  Fr

eq
ue

nc
y 

 

14  7  9.5  19  
 دالل فرش
Dealers 
Carpet  

 بافنده 89  44.5  30  60
Weaver  

 سایر موارد  2  1  0  0
Other cases  

 تعاونی  84  42  2  4
Cooperative  

 جمع  200  100  50  100
total  22  11  3  6  کار صاحب 

Employer  
0.000     Sig=4df= 41.32  =2 0.4Cramers V= 

 یافته هاي پژوهش: ماخذ
Source: Resreach findings  

 
 هاي مربوط به عملکرد تعاونی گمانه

این بخش از نوشتار مربوط به نظرسنجی از اعضـاي تعـاونی مـی    
مشخص است که نزدیک به نیمی از اعضـا   7از اطالعات جدول .باشد

. اند، عضویت در تعاونی بازاریـابی را تسـهیل کـرده اسـت     عنوان کرده
هاي سـوال و روشـنتر شـدن     الزم به تذکر است که براي تقلیل گزینه

تایی به سه تـایی سـطح سـنجش را ارائـه      5ها، با تقلیل طیف  تفاوت
اعضـا   از نظـر   در پرسشـنامه بـراي سـنجش فعالیـت تعـاونی     . نمودیم

  . اي مطرح شد سواالت ویژه
انـد مـواد اولیـه تهیـه شـده       اظهار داشته) درصد 69(اکثریت اعضا

. توسط تعاونی نسبت به مواد اولیه موجود در بـازار مرغـوب تـر اسـت    
داري  در سـطح معنـی   1با درجه آزادي 2= 88/28آزمون کاي اسکوئر

هاي فرش روستایی با ارائـه   نیز موید آن است که تشکیل تعاونی01/0
  . مواد و مصالح مرغوب رابطه مثبت دارند

درصد اعضا وام نقدي یـا جنسـی دریافـت کـرده بودنـد در       5/98
آزمون کاي . حالی که هیچ یک از غیر اعضا وامی دریافت نکرده بودند

این  01/0داري  در سطح معنی 2با درجه آزادي  2=446/125اسکوئر
هـاي فـرش روسـتایی در     کند که تشکیل تعاونیفرض را که تایید می

  .دستیابی اعضا به وام و اعتبارات تسهیالت الزم را فراهم کرده است
هـاي جـاري    براي بررسی و مقایسه میزان وام دریافتی به هزینـه 

 -1: بنـدي کـردیم   ها را به روش زیـر دسـته   ها و هزینه اعضا، ابتدا وام

داد،  هاي جاریشان را پوشـش مـی   درصد هزینه 75که مبلغ وام  کسانی
هـاي   درصـد هزینـه   75تـا   50که مبلغ وام  کسانی -2گزینه مناسب، 

که  براي کسانی -3کرد، گزینه تا حدي مناسب،  جاریشان را تامین می
کـرد،   شـان را تـامین مـی   هاي جاری درصد هزینه 50مبلغ وام کمتر از 

فرض اینکـه وام دریـافتی کفایـت    . مناسب در نظر گرفته شد گزینه نا
زیرا . نماید از نظر آماري رد شد هاي جاري قالیبافی اعضا را نمیهزینه

 100ها به صورت جنسی پرداخـت شـده، مبلـغ آنهـاکمتر از      اغلب وام
. اسـت  هزار تومان بود که پرداخـت آن بـراي تعـاونی مشـکل نبـوده     

صورت یکجا و پس از اتمام و فروش قـالی اسـت،   ها به بازپرداخت وام
هـر  . اسـت  این وضعیت بازپرداخت از نظر اعضا نامناسب ارزیابی شـده 
اند، اما بـه   چند اکثریت قریب به اتفاق اعضا موفق به دریافت وام شده

ها بـه صـورت جنسـی و مـواد اولیـه      درصد وام 95دلیل آنکه بیش از 
هاي شود؛ کسانی که امکانات بیشتري دارند و فرشداخت میفرش پر

بافنـد، از وام بیشـتري   مـی ) مانند ابریشمی یا با ابعـاد بزرگتـر   ( گرانتر
ها کـه تسـاوي و   شوند که این امر چندان با فلسفه تعاونیبرخوردار می

  .کند تطابق نداردمندي را توصیه میتعادل در بهره
  
  
  
  



  1396تابستان ، 2، شماره  31، جلد اقتصاد و توسعه کشاورزينشریه      130

  
 ها توزیع فراوانی و آزمون همبستگی مفاهیم مستقل تحقیق با تعاونی - 7جدول 

Table 7- Frequency distribution and Independent concepts of correlation cooperatives  

  سطح معنی داري
Sig  

درجه 
 آزادي

df  
  2آماره 

2Statistics 

  فراوانی 
Frequency  سطح سنجش 

test level 
  مفاهیم

Concepts  درصد 
Precent   

 تعداد
Count  

  

0.001  2 12.091  

 بسیار کم و کم  56  28
Very little and little  

  سهولت بازاریابی
Ease of marketing  27  53   متوسط 

Average  
 بسیار زیاد و زیاد  89  45

Very high and high  

0.000  1  28.88  
  در تعاونی  138  70

In the cooperative  ارائه مواد اولیه مرغوب  
Providing high quality 

materials  30  62  در بازار  
in the market  

0.000  2  125.446  

 نامناسب  53  27.2
Unsuitable  زمان و نحوه دریافت وام  

Time and how to get a 
loan  

  مناسب  134  68.7
Suitable  

  نظر بی  8  4.1
passive  

0.000  2  204.954  

  نامناسب  5  2.5
Unsuitable  زمان و نحوه بازپرداخت وام 

Time and method for 
repayment the loan  

 تا حدي مناسب  159  80.7
Somewhat suitable  

  مناسب  33  16.7
Suitable  

0.000  2  278.920  

  نامناسب  10  5
Unsuitable   نسبت وام دریافتی به

 هاي جاري هزینه
Ratio of the 

receivedloan to 
current expenses  

 تا حدي مناسب  12  6
Somewhat suitable  

  مناسب  178  89
Suitable  

0.000  2  24.130  

 بسیار کم و کم  23  46
Very little and little  ها و دالالن  حذف واسطه

 فرش
Removing brokers and 

carpet dealers  
  متوسط   55  27.5

Average  
  بسیار زیاد و زیاد  99  49.5

Very high and high  

0.092  6  10.875  

 بسیار کم و کم  38  19
Very little and little  مشارکت اعضا در امور شرکت 

Participation of 
members in the affairs 

of the company  
  متوسط   127  63.5

Average  
  بسیار زیاد و زیاد  35  17.5

Very high and high  

0.274  2  2.590  

 ناراضی  56  28
Dissatisfied   رضایت اعضا از عملکرد

 تعاونی
Members' Satisfaction 

of Cooperative 
Performance  

  کمی راضی  73  36.5
A little satisfied  

  راضی  71  35.5
Satisfied  

 یافته هاي پژوهش: ماخذ
Source: Resreach findings 
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هـا و  هاي فرش نقش موثري در حذف واسطهاز نظر اعضا، تعاونی

بـا درجـه    2=24,130مقدار آزمون کـاي اسـکوئر  . استدالالن داشته
 .کنــدایــن فــرض را اثبــات مــی 0,01داري  در سـطح معنــی  2آزادي 

یکـی از   ، بر خالف نتایج این پـژوهش )16( هاي نجفی و خاقانی یافته
هاي فارس را در عـدم حـذف واسـطه هـا و دالالن      هاي تعاونی ضعف

 ففیلیپین حذ ينیهاوتعا مطالعهدر  نیــز  ،)27( ســیگال. دانســتند
نیها وتشکیلتعارثاآ جملهاز  را رکاو  کسبدر  وريغیرضر يسطههاوا

  .دانست
اط نوع نگرش یا میزان شناخت اعضا نسبت به تعـاونی  آزمون ارتب

عنوان یک نهاد اقتصادي و اجتماعی و میزان مشـارکت در امـور آن    به
ها، تامین سرمایه مشخص شد بـین ایـن دو رابطـه     گیري مانند تصمیم

دار آماري وجود ندارد که علت آن عدم آگاهی و شناخت اعضـا از   معنی
واقع در این زمینه اطالع و آموزشی بـه   تعاونی و جایگاه آن است و در

    شده نیز ضریب همبستگی سامرزدي محاسبه. اعضا داده نشده است
آمد که نشان دهنده رابطه بسیار ضعیف و معکـوس   دست به ) -101(  

  . الذکر است بین دو متغیر فوق
در نهایت رضایت اعضاي تعاونی از عملکرد کلی تعاونی در رابطـه  

مواد اولیه، بازاریابی و فروش تولیـدات، تقسـیم سـود و     با نحوه تامین
در  2درآمدهاي شرکت سنجش شد که فرضیه مربوطه با درجه آزادي 

-دار نبوده و فرض رضایت اعضـا رد مـی  معنی 0,05داري  سطح معنی
) 26(آبـادي و حسـینی    شم. و اعضا از این عملکرد رضایت ندارند. شود

  .اند ید فرش در کشور اشاره داشتهنیز به نوعی به ضعف مدیریت تول
  

هاي مهارتی بیشتر  بین عضویت در تعاونی و ارائه آموزش
 .ارددوجود  ردا یمعن و اي مثبت رابطه

درصد غیر اعضا  84هاي توصیفی حاکی از آن است که  نتایج داده
در . انـد  شاگردي قالیبافی را آموخته–درصد اعضا از طریق استاد  95و 

 2=828/5شود که مقدار آزمون کاي اسکوئر ده مینیز مشاه 8جدول 
دار نیست و وجود ارتباط بین دو  معنی 05/0در سطح  3با درجه آزادي 
در واقع نسبت پاسخگویان غیر عضو که در برخـی  . کند متغیر را رد می

درصـد از اعضـاي    5/36درصد است ولـی   56اند ها شرکت داشته دوره
ها در این زمینه بـا   اند و تعاونی برده ه هاي مهارتی بهر تعاونی از آموزش

وجود وظیفه قانونی و ظرفیت سازمانی بهتري که براي این هدف مهم 
، )13( یافته هاي لطیفی و همکـاران .اند توسعه دارند ضعیف عمل کرده

بـین دوره   01/0بر خالف نتایج این پژوهش رابطه معنی دار در سطح 
کند، که این اختالف میتایید  ها را هاي آموزشی و عضویت در تعاونی

هـاي همـدان در ارائـه     ممکن است حـاکی از ایـن باشـد کـه تعـاونی     
 مطالعهدر  ،نیـز )27(سـیگال . انـد  هاي آموزشی بهتر عمـل کـرده   دوره

 تشکیل رثاآ جملهاز را عضا ا نمیادر  زشموآفیلیپین  ينیهاوتعا
  .دانستنیها وتعا

 

 هاي فرش هاي کارشناسی از تولیدات بین قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی مقایسه وضعیت آموزش وزمان بازدید - 8جدول 
Table 8- Comparison of training and time between visits, expert from carpet weaving cooperative members and non-

members  
 غیر اعضا 

Non-members  
ي ضااع     

 تعاونی
Members   

متوسط زمان بازدید 
  **کارشناسی

Average time of 
visit** 

 غیر اعضا 
Non-members  

 ي تعاونیاعضا     
Members   

  *ها نوع آموزش

Types of 
trainings* 

صد
در

 Pe
rc

en
t

نی  
راوا

ف
 Fr
eq

ue
nc

y
  

صد
در

 Pe
rc

en
t

نی  
راوا

ف
  Fr

eq
ue

nc
y

  

صد
در

 Pe
rc

en
t

نی  
راوا

ف
  Fr

eq
ue

nc
y

  

صد
در

 Pe
rc

en
t

نی  
راوا

ف
  Fr

eq
ue

nc
y

  

 یک بار هفته 3کمتر از   17  11.9  13  43.3
Less than 3 weeks 

once  
21.4  6  41.1  30  

 بهداشت کارگاه
Workshop sanition  

 ماهی یک بار  47  33.1  10  33.3
Once a month  25  7  9.6  7  دوانی چله 

Knot weaving  
 بار روز یک45  22  15.5  6  20

45 days once  7.1  2  8.2  6  
 ناظر فنی فرش

Technical quality 
assessor  

  بار روز یک 45بیش از   56  39.4  1  3.3
More than 45 days 

once  
46.4  13  41.1  30  

 اصول و قوانین تعاونی
Principles and rules 

of cooprative  
Cramers V = 0.391        휒 = 26.308	         df=5     sig = 0.000  (**                휒 = 5.828	       df = 3       sig =0.120  (* 

 هاي پژوهش یافته: ماخذ
Source: Resreach finding 
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 تاثیر عضویت در تعاونی بر وضعیت اقتصادي و اجتماعی اعضا - 1شکل 

Figur1- Membership in the cooperative effect on social and economic characteristics Member 
  

 زیر پوشش قرار دادن اقشار ِضعیف و زنان خودسرپرست

Covering disadvantaged groups and self-employed women 

 افزایش مقدار تولید فرش
Increasing the amount of carpet production 

 
  کاهش نسبت هزینه به تولید

Reduction of the cost/production ratio 
  

 بازاریابی و فروش تولیدات
Marketing and sales of products 

 
 ارائه مواد و مصالح مرغوب  

Providing high quality materials 
 

 پرداخت وام متناسب با هزینه تولید فرش
Allocting appropriate loan for the purpose carpet prodution  

 

 نقاط قوت
Strengths 

      The issue of lower education leve of the members of the cooperativesتر اعضا   سطح سواد رسمی پایین
          The issue of higher level of age of the membersمیانگین سنی باالتر

 The issue of lower wage of the cooperative members  تر  درآمد بر متراژ فرش تولیدي پایین
  Poor recognition of the members of the cooperative entityشناخت ضعیف اعضا از نهاد تعاونی

          The lower leve of participation in cooperative affairsنیمشارکت اندك در امور تعاو
 Dissatisfaction of the overall cooperative performanceنارضایی از عملکرد کلی تعاونی

 The lower level of trainings for carpet weaveing skillsهاي اندك مهارتی بافندگی آموزش
          In-equity in loan allocationاخت وامعدم رعایت عدالت در پرد

 Inappropriate method of loan repayment   نحوه و زمان بازپرداخت  نامناسب وام
 The issue oflength of periods for quality control and manitoring هاي بازدید و کنترل کیفی طوالنی دوره

 

 نقاط ضعف
Weaknesses 

 عضویتدر تعاونی فرش
Membership in carpet cooperative 
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 اي مثبـت  رابطهبین عضویت در تعاونی و نظارت بر تولید 

 .ارددوجود  ردا یمعن و
)  8جـدول  (دست آمده از آزمـون فـرض فـوق     بر اساس نتایج به

هـاي زمـانی بلنـدتري     هاي کارشناسی از فـرش اعضـا در دوره   بازدید
در سـطح   5با درجه آزادي  2=308/26 مقدار آزمون. گیرد صورت می

ضریب توافـق  . کند دار وجود ارتباط این دو متغیر را رد می معنی 01/0
وجود توافق و همسازي را در حـد  ) =Cramers V 391/0(  کرامر نیز

نشـان  ) در جهت غیـر اعضـا  (متوسطی در جهت عکس فرضیه اصلی 
یز بـه همـین نکتـه    ن) 25(آبادي و بریم نژاد نتایج تحقیق شم. دهد می

  .اشاره دارد
توان تاثیر عضـویت در   هاي فوق می با توجه به نتایج آزمون فرض

هاي فرش روستایی را نسبت به گروه غیـر عضـو، بـه صـورت      تعاونی
  ).1شکل ( شماتیک باال نشان داد

 
  ها گیري و پیشنهاد نتیجه

  :نتایج حاکی از آن بود که
بیشتر از غیر اعضا بوده اسـت  میانگین تولید فرش ابریشمی اعضا 

براي بافت فرش ابریشمی دخوءعضاا نیهاباتوجهبهخدماتیکهبهوتعاکه 
 .ندا دههمکرافررا  هاآن یشتولیدافزا مینهز هنددمی ئهارا

اگرچه تولیدات اعضاي تعاونی از نظر کمی بیشتر بوده ولی از نظر 
عضـا از  کیفی درجه پایینتري داشته است، این امر به دلیـل اسـتفاده ا  

هاي مهارتی کافی و نظـارت کمتـر   تر و عدم آموزشهاي توخالینقشه
 .از فرش آن ها در مقایسه با بافندگان غیر عضو است

هزینه تمام شده فرش براي بافندگان عضو کمتر از بافندگان غیـر  
یکـی از دالیـل ایـن امـر مـی توانـد       . عضو تعاونی بدست آمده اسـت 

هاي تولیـد شـده در   ر تعداد قالیسرشکن شدن هزینه هاي مشترك ب
و همچنـین بـه دلیـل در دسـترس بـودن مـواد اولیـه        . ها باشدتعاونی

 .مرغوب تر و ارزان تر براي اعضا نیز باشد
درصـد توسـط تعـاونی     42بازاریابی و فروش تولیدات اعضا حدود 

 5صورت می گیرد، این در حالی است که بـراي غیـر اعضـا کمتـر از     
می توان دریافت که تعاونی نقـش  . انجام می شود درصد توسط تعاونی

  .به سزایی در بازاریابی و فروش تولیدات اعضا ایفا کرده است
طبق نظر اعضا، مواد اولیه تهیه شده توسط تعاونی نسبت به مـواد  
اولیه موجود در بازار مرغوب تر بـوده اسـت کـه مویـد آن اسـت کـه       

ئه مواد و مصالح مرغـوب  هاي فرش روستایی نقش بسزاییدر ارا تعاونی
  . داشته اند

هـاي فـرش روسـتایی در     با توجه به نظر اعضـا تشـکیل تعـاونی   
 .دستیابی اعضا به وام و اعتبارات سهم بسزایی داشته است

اند،  هر چند اکثریت قریب به اتفاق اعضا موفق به دریافت وام شده

ـ      اما به دلیل آنکه اکثر وام رش ها بـه صـورت جنسـی و مـواد اولیـه ف
 هاي گرانترشود؛ کسانی که امکانات بیشتري دارند و فرشپرداخت می

بافنـد، از وام بیشـتري برخـوردار    می) مانند ابریشمی یا با ابعاد بزرگتر(
ها که تساوي و تعـادل در  شوند که این امر چندان با فلسفه تعاونیمی

  .کند تطابق نداردمندي را توصیه میبهره
هـا و  هاي فرش نقش موثري در حذف واسطهاز نظر اعضا، تعاونی

 .استدالالن داشته
عنـوان   بین نوع نگرش یا میزان شناخت اعضا نسبت به تعاونی بـه 

یک نهاد اقتصادي و اجتمـاعی و میـزان مشـارکت در امـور آن ماننـد      
دار آماري وجود نداشت، که  ها، تامین سرمایه رابطه معنی گیري تصمیم

ت اعضا از تعاونی و جایگاه آن اسـت و در  علت آن عدم آگاهی و شناخ
  .واقع در این زمینه اطالع و آموزشی به اعضا داده نشده است

در نهایت اعضاي تعـاونی از عملکـرد کلـی تعـاونی رضـایتمندي      
 .کافی را نداشته اند

هـاي توسـعه، اهتمـام بـه امـر      با توجه به اینکه یکی از شـاخص .
هـاي مـورد   ي است، تعاونیاي و کاربردآموزش خصوصا آموزش حرفه

ریـزي  اند که باید با برنامـه  مطالعه در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته
هـاي مهـارتی در کشـور، تـوان مهـارتی      هاي متولی آمـوزش دستگاه

بافندگان را باال برد تا کیفیـت تولیـدات و در نتیجـه درآمـد و قـدرت      
ولیـد فـرش   از طرفـی چـون ت  . رقابت آن ها در بازار جهـانی بـاال رود  

ابریشمی توسط غیر اعضا کمتـر بـوده اسـت توصـیه مـی شـود کـه        
اعتبارات معینی براي بافندگان حقیقی فرش هاي ابریشمی به صـورت  
وام هاي کم بهره تعیین گردد تا این امر موجب افزایش صادرات ملـی  

  .در زمینه فرش دستباف شود
ن، در عین حال بر اساس مشاهدات انجام شـده توسـط نگارنـدگا   

دسترسی بافندگان حقیقی به مواد اولیه با کیفیـت بـاال و قیمـت ارزان    
تقریبا غیر ممکن است، لذا پیشنهاد می شـود کـه در جهـت افـزایش     
تولید توسط بافندگان غیر عضو تدابیري اندیشیده شـود تـا دسترسـی    

که این امـر موجـب   . ایشان به مواد اولیه با قیمت مناسب ممکن گردد
ینه هاي فرش دستباف توسط بافندگان حقیقی خواهـد  پایین آمدن هز

  . شد
 ستاییرو فستباد شفر ينیهاوتعانقشی که به توجه با نهایتدر 

 دپیشنها ،نددار بافنــــــــدگان جتماعیو ا ديقتصاا ضعیتو دبهبودر 
 شودتقویت  نستاا بافندگانبیندر  ونتعا پیشفرهنگاز  بیش دمیشو

ــدگان شناییکمیکهآ به توجه باو   ،ندارد ینتشکلهااز ا غیرعضوبافنــ
 با بطهدر را نستاا غیرعضوبافنــدگان سانیبهر عطالا جهتدر  ماتیاقدا

و  شدر مینهز تا دگیرمنجاا ،هندد می یهارا خدماتیکهو  نیهاوتعا
  .دشو همافر نستادر ا نیوینتعاا تقویت

ــه ــس :ی همچـــونتـــمااقدا الزم بـــه ذکـــر اســـت کـ  نمازاــ
ــهد ــیفعالیـ ــح، ستاییرو نناز ايشیبرزموآ ي اـــتهـ ــنامو فذـ  عـ
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ـ برگو  زيموآ ادسو، یــ شزموآ و  یـــیزا لغاــ شا کارگـاه هـاي   اريزـ
 ،شیزموآ ه هـــايگارکا دیجاا ،نیوتعا يتشکلها دیجاا، یــــفرهنگ

ـ مس فطراز  لتیودو الیـمياـه تـیحمایـبرخ تضمین  ایجـاد  ،نالوئ
افراد جامعه باعث باال رفتن سطح اجتماعی و اقتصادي کت رمشاهنگیزا

  .تعاونی خواهد شد روستایی عوض
معتقدند، بخش خصوصی با انعطاف پذیري ) 28(تامپسون و ترپند 

بسیاري که در مقابل تولید کننده و مصرف کننده دارد، قادر به چـالش  
باشند؛ به سـخن دیگـر، مشـکلی کـه      با شرایط بازار و ارباب رجوع می

بـوده و راه حـل مناسـبی     هاي تعاونی با آن روبرو ممکن است شرکت
براي آن ارائه نکرده باشند، انعطـاف ناپـذیري آنهـا در برابـر نوسـانات      

هاي فرش در  با توجه به اینکه تعاونی. و تقاضا است  شدید بازار عرضه

کار تهیه مـواد خـام و فـروش تولیـدات فعالیـت دارنـد، دوام و بقـاي        
وابسـته بـه مـدیریتی    ثبات و طوفانی بازار،  درازمدت آنها در جریان بی

اي و حتی فرا استانی اسـت تـا بـا مشـتري مـداري و       کار آمد و حرفه
  .ارتقاي کیفیت تولیدات، قادر به تداوم تولید نیز باشد

 
  سپاسگزاري

وسیله از زحمات جناب آقـاي محمـد اخـوان، مـدیر محتـرم       بدین
هاي فرش دستباف روستایی استان قم، کـه در فـراهم    اتحادیه تعاونی

هـاي ایـن پـژوهش و دسـتیابی بـه اطالعـات مربوطـه         دن زمینهنمو
  .شود نمودند، سپاسگزاري می  مساعدت
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