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 هاترین یافتهمهم

 بافیت از ناشی  مختلف هایاز نظر بافندگان شامل بیماری ترکمن دستباف فرش تولید هایبازدارندهبندی لویتاو 

 تبلیغی  برنامیه وجیود بافنیدگان، عیدم برای بیمه مناسب پوشش فرش، عدم بازار در دالالن و هاواسطه فرش، وجود

 در بافنیدگان اتحادییه و تشیلل وجیود و عدم ..و نتلویزیو رادیو، مثل جمع  ارتباط هایرسانه در ترکمن فرش برای

 منطقه بود.

 محیط ،  عامل پانزده در اهمیت ترتیببه ترکمن دستباف فرش تولید هایبازدارنده داد تحلیل عامل  نشان نتایج

شناخت ، حمایت خانواده، قانون ، رقابت، فن ، اقتصیادی، قیمیت، باداشیت ، انشیزشی ، حماییت دولیت، فردی، روان

 تولیید هایبازدارندهاز واریانس کل درصد از واریانس  67 حدود در و گیرندم  یفیت نااده، فرهنش  و آموزش  قرارک

   .کنندم  تبیین را ترکمن دستباف فرش

 فرش ترکمن، بازدارنده اقتصادی، زن روستای ، شارستان گنبدکاووس   های کلیدی:واژه
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 اهمیت موضوع

های فرصت تیمحدود نشین ومناطق ترکمن ی به اقتصاد روستا  صنعت فرش دستباف در تنوع بخش تبه اهمیبا توجه 

عوامل   بررس، خصوص زنانهب ی ترکمن وهانقش اقتصادی فرش دستباف در زندگ  خانوادهو اشتغال در بخش کشاورزی 

ریزان و سیاستشذاران مل  و برنامه درک بهتواند م  ،فرش دستباف ترکمن از دیدگاه بافندگان زن روستای بازدارنده تولید 

 . کمک کندرفع آناا  برایریزی اهمیت و اولویت هر یک از عوامل بازدارنده و برنامه در موردای منطقه

 مقدمه )شرح مساله(

این  بر کس  پوشیده نیست و ،خصوص زنانه ها، بنقش اقتصادی فرش دستباف در زندگ  خانوادهدر بین انواع فرش، 

 برجسیته یهیابا ابعیاد و ارزشاست که فرش دستباف ترکمن ها، . از جمله این فرشالملل  اهمیت داردسطح بین امر در

 انشییزشیشفت بسیار صحرا ترکمن در دستباف فرش گستردگ . گرددو عرضه م  دیآن تول  و اجتماع  فرهنش ،یاقتصاد

از  شیدسیتباف تیرکمن در اسیتان گلسیتان بی فرش هست. و بوده نترکم قوم ارتزاق منبع ترینبزرگ صنعت این و است

برخی  آمارهیا نشیان  .دارنید تییهزار بافنده در استان گلستان فعال 67بر اساس آمار موجود  شش هزار سال سابقه دارد.

ایین درصید از بافنیدگان فیرش در  27ای کیه گونیهدهد سام شارستان گنبد از جمعیت بافنده استان بیشتر است بهم 

 شارستان به فعالیت اشتغال دارند. 

فرش ترکمن نییز هدف،  یبازارها در صادرات آن یبرا  رقابت طیداخل کشور و شرا در موجود یها به سبب نابسامان

حجیم  دییدر تول اسیت. متسسیفانه گرفتیه شیدر پ  نزول ریها قبل ساز سالآن که صادرات یطوربه است با مشلل روبرو

بیر   مبتنی  رقابت تیبا مز دیتول یبرانشاه کالن  و ارهایمع(، شمار انششت یموارد جزء) دستباف ترکمناز فرش  یاعمده

 دکننیدگانیمام نشیده اسیت و عمومیاو تول نیا به  در نظر گرفته نشده و توجه کاف یمداری مشتر نشاه و  ابیاصول بازار

و  رنیدیگو... قرار می  تیفیک ، متیق ، رقابت عوامل ملهاز عوامل مختلف از ج یاهدیگرداب مشلالت عد در د،یپس از تول

 اقدام بیه یعلم  و فناور یدستاوردها نیبر آخر هیبا تل که شوندم   صادرکنندگان بیرق زین  المللنیرقابت ب سطح در

 .نندرسیابیه فیروش می  تییخیود را بیا موفق داتییتول فیرش،ی هنر یها از برجستش یریگاند و ضمن بارهنموده دیتول

هیا، تیامین میواد اولییه، سامانده  کارگاه، ترین مشلالت فرش دستباف در استان گلستان شامل سامانده  بافندگانمام

هیا، ها و مشوقها در تولید فرش، بیمه، حمایتوری عوامل تولید، استفاده از فناوریکیفیت، قیمت، توزیع، دسترس ، باره

.(، طراح  و .ها )اتاق بازرگان ، اتاق تعاون و .واردات و رقابت، نقش ضعیف تشللها و تحقیقات، تجارت، صادرات، پژوهش

بررسی  کل  این تحقییق هدف بر این اساس  .ت. اس.. ها، آموزش، پراکندگ  تصمیمات وتولید، تبلیغات، بازاریاب  و رسانه

 ( بررسی 1 اهیداف اختصاصی  آن شیاملفرش دستباف ترکمن از دیدگاه بافندگان زن روستای  و تولید عوامل بازدارنده 

 دستباف فرش تولید هایبازدارنده بندیاولویت( 3بافندگان فرش دستباف ترکمن،  ایحرفه فردی، اقتصادی و هایویژگ 

  ترکمن بود. دستباف فرش تولید های بازدارندهمولفه( شناخت 2از دیدگاه بافندگان زن روستای  و  ترکمن
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

محیط ،  عامل پانزده در اهمیت ترتیببه ترکمن دستباف فرش تولید هایبازدارنده داد تحلیل عامل  نشان نتایج

صادی، قیمت، باداشت ، انشیزش ، حمایت دولت، کیفیت شناخت ، حمایت خانواده، قانون ، رقابت، فن ، اقتفردی، روان

 تبیین را تولید هایبازدارندهاز واریانس کل درصد از واریانس  122/67 گرفته، حدود نااده، فرهنش  و آموزش  قرار

  کنند.م 

 
 . يافتهدست آمده از ماتريس دورانهمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب ب -1 جدول

 هاگویه بار عامل  نام عامل

 محیط 

 کشور در ترکمن دستباف فرش تولید زمینه در دولت هایسیاست بودن ثابت عدم 433/7

 باف قال  زنان کاف  سرمایه نداشتن و نقدینش  کمبود 481/7

 ترکمن فرش بافندگان برای بیمه مناسب پوشش عدم 827/7

 ترکمن فرش ربازا در دالالن و ها واسطه وجود 741/7

 آناا از تقدیر و بافندگان از فرهنش  کارشناسان مراجعه و سرکش  عدم 734/7

 ماهر کاران استاد توسط ترکمن فرش بافندگان به فن  ایمشاوره خدمات کمبود 311/7

 ترکمن فرش بافندگان برای ترویج  و آموزش  برنامه بودن ناکاف  833/7

 کشور از خارج و داخل در ترکمن فرش معرف  برای هاجشنواره و هاهنمایششا برگزاری عدم 877/7

 فرش بافت هایملان در مناسب باداشت نبود 438/7

 منطقه در ترکمن فرش بافندگان اتحادیه و تشلل وجود عدم 671/7

 ترکمن فرش زمینه در کاف  علم  تحقیقات وجود عدم 731/7

 کشور از خارج به ترکمن فرش صادرات زمینه در مشخص سیاست یک وجود عدم 734/7

 ...و تلویزیون رادیو، مثل جمع  ارتباط هایرسانه در ترکمن فرش برای تبلیغ  برنامه وجود عدم 776/7

 آن اعتبار به ضربه نتیجه در و بازار در ترکمن فرش هایواسطه و دالالن ناسالم رقابت 463/7

 فردی

 ترکمن فرش فندگانبا تحصیالت پایین سطح 477/7

 خود هایتوانمندی به اتلا جای به مشلالتشان حل برای دولت به ترکمن فرش بافندگان حد از بیش اتلای 428/7

 ترکمن دستباف در زمینه فرش کار به جوان نسل عالقه عدم 623/7

  محل بافندگان بین ترکمن فرش بافت در یاریشری و جمع  کار فرهنگ شدن رنگ کم 686/7

 مصرف بازار از آناا دوری نتیجه در و منطقه در ترکمن فرش بافت هایمحل نامناسب استقرار 631/7

 بازاررسان  و بازاریاب  سنت  هایشیوه از استفاده دلیلبه مصرف بازار در ترکمن فرش مناسب توزیع عدم 483/7

 فروش و مشتری جلب برای جدید غات تبلی فنون و ها روش با ترکمن فرش بافندگان آشنای  عدم 778/7

 روانشناخت 

  ترکمن فرش تولید کار به جامعه منف  نشرش 848/7

  فرش بافت زمینه در خود هایتوانمندی و هاتوانای  به ترکمن فرش بافندگان کاف  اعتماد عدم 863/7

 ترکمن فرش بافندگان بین در خالقیت و ابتلار نبود 444/7
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 -1 جدولادامه 

 هاگویه بار عامل  نام عامل

 هحمایت خانواد

 ...(  و خامه پشم، و نخ) فرش بافت اولیه مواد به بافندگان مناسب دسترس  عدم 643/7

  بافندگان با اعضای خانواده مناسب هملاری عدم 824/7

 مشتریان سلیقه به توجه با ترکمن فرش بافت هایطرح در نوآوری و تنوع وجود عدم 663/7

 قانون  
  بافندگان  برای( وام) بانل  تسایالت گرفتن به مربوط پاگیر و دست مقررات 731/7

  زن بافندگان بین در فرش بافت از ناش  مختلف هایبیماری 826/7

 رقابت
  هااستان سایر در تولیدی هایفرش با رقابت برای ترکمن فرش ناتوان  712/7

  صادرات نظر از کشورها سایر در تولیدی هایفرش با رقابت برای ترکمن فرش ناتوان  638/7

 فن 

  بافندگان برای تولید صرفه وجود عدم و ترکمن فرش پایین قیمت 733/7

  بافندگان توسط استفاده بافت مورد هایروش و فنون پایین سطح 681/7

  بازار در رقبا سایر با رقابت علم  فنون و هاشیوه با بافندگان آشنای  عدم 787/7

 اخیر هایسال در ترکمن فرش جای به ماشین  فرش از استفاده به جدید نسل خصوصبه ترکمن اقوام تمایل 471/7

 اقتصادی

   شلست از آناا ترس و فرش بافت کار در کردن خطر به آناا تمایل عدم و ترکمن فرش بافندگان خطرگریزی 433/7

  ترکمن فرش تولید بافندگان کمک هایهزینه بودن باال 771/7

 ترکمن فرش خرید به خود درآمد از بخش  اختصاص عدم نتیجه در و مشتری اقتصادی پایین قدرت 631/7

 قیمت 
  بازار در ترکمن فرش قیمت زیاد نوسان 634/7

 فرش تولید هزینه رفتن باال نتیجه در و فرش بافت تجایزات و هانااده اولیه، مواد باالی قیمت 876/7

 باداشت 

  عمودی دارهای با آن جایشزین  عدم و افق  دارهای از استفاده 663/7

  فرش بافت هایملان در مناسب باداشت نبود 731/7

 بافندگان سوی از فرش بافت برای بانل  وام گرفتن برای ضامن و وثیقه نداشتن 433/7

  کارآفرینانه هایماارت یادگیری به ترکمن فرش بافندگان تمایل عدم 663/7 انشیزش 

  ترکمن فرش از دولت کاف  حمایت عدم 673/7 حمایت دولت

 ...( و خامه چله، پشم، نخ،) ترکمن فرش بافت در مصرف  هاینااده پایین کیفیت 833/7 کیفیت نااده

 مردم بین در ترکمن فرش از استفاده فرهنگ رفتن دست از 673/7  فرهنش 

 دیده آموزش و ماهر بافندگان کمبود و هاهنرستان و مدارس سطح در ترکمن فرش بافت آموزش عدم 421/7 آموزش  

 

 


