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 زنجان شهرستان ابریشمی فرش روستایی بافندگان دسترس در اطالعات منابع

 2کردیده کرمی اسماعیل و 7فرد احمدی الهام

 .زنجان دانشگاه، روستایی توسعه ارشدکارشناسی التحصیل فارغ -1
 .زنجان دانشگاه، روستایی توسعه و ترویج یار دانش -2

 

 چکیده
 یابریشم فرش روستایی بافندگان نیاز مورد اطالعات تأمینهای شیوه ومنابع  شناختبررسی  این هدف

نیمه های مصاحبه، متمرکزهای گروه از استفاده با موردی مطالعه شناسیروش یک ازبا استفاده ها داده است.
 با استفاده از روش .شدها گردآوری تحلیل اسناد و مشاهده، مشارکتی نمودارهای جریانیترسیم ، یافته ساختار

 گران کنشنفر از  54 و زنجان شهرستان روستای 22 در ابریشم فرش بافندة روستایی خانوار 09گلوله برفی 
ا استفاده از روش نظریه بها داده .انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند کاشان و قم، زنجان شهرهای در بازار

 ارفرمایک شناختبرای  بافندگان، کارفرمایی نظام در، بنیانی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد
 به دتولی حین وپیش  از اعم تولید از مرحله دو در بافت از پس فرش تحویل و فرش کیفیت افزایش، مناسب

چنین هم .بودند بافندگان خانواده اعضای و کارفرمایان، بافندگان اطالعاتی منبعترین مهم داشتند نیاز اطالعات
 ییروستا اتحادیه و بازرگانی اداره، بهداشت خانه چون هم کنشگرانی، باف دست فرش بافت از پیش مرحله در

 به نیز کارفرمایان، تولید حین مرحله در .شدند مطرح بافندگان اطالعات مهم یهامنبع از باف دست فرش
 ویس از .دادندمی قرار بافندگان اختیار در را اطالعات روزترین به خود تولیدی فرش کیفیت افزایش منظور
 عاتیاطال یهاترین منبعکلیدی عنوان به بازار گران کنش و محلی گران کنش، فرمایی خویش نظام در، دیگر

 یهامنبع عنوان به دولتی نیمه و دولتی یهامنبع که حالی در، رفتندمی شمار به تولید از پس و پیش بافندگان
 تولید روش به توجه با اطالعات تأمینهای شیوه ومنابع  نتیجه در .نداشتند چندانی اهمیت که بوده بافت حین
 .است متفاوت باف دست فرش
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 مقدمه
های اطالعاتی شامل همه اشکال حامل یهامنبع

تواند برای ترویج و تشویق می اطالعات است که
توسعه مورد های قابل اجرا و طرحپژوهشی های فعالیت

 یهامنبع (.2912، 1نوکوچا و کیم) استفاده قرار گیرد
 وها موزه آرشیوهایها، خانهکتاب مانند اطالعاتی

 اطالعات که است وبهای صفحه و، تحقیقاتی مراکز
 علوم محققان برای که دهندمی ارائه چیزهایی مورد در

 گاهدانش خانه کتاب سایت وب .هستند حیاتی انسانی
 رد مهممنابع  از گوگلجستجوگر  با مقایسه در حتی
 وکمکی پیشین های یافته .است شده گرفته نظر

 اولیه تحقیقاتیمنابع  ازتر مهم مرجعهای منابع
 ارائه نمحققا دیگربه وسیله  که آنهایی ویژه هبهستند. 

 هشد ارائه تاانتشار با مقایسه درها آن خروجیاند، شده
تر ها کمموزه و آرشیوها و تجاریهای سازمان توسط
 (.2998، 2وارویک و همکاران) باشدمی اعتماد مورد

مناسب ، درست، دقیق اطالعات کاربرد حقیقت در
 سائلمو دیگر  ریزیگیری، برنامهتصمیم درو به هنگام 

 وجود باشد.می مؤثر تولیدی واحد یک مدیریتی
دیگر  عملکرد بهبود سبب شفاف و روشن اطالعات

 مرحله در .شودمی محصول ارزش زنجیرههای حلقه
 نظر هب الزم، جامعه نیاز مورد اطالعات وجود، تولید

 هایراه وها شیوه از بایستی، توزیع مرحله در رسد.می
، بازاریابی مرحله در و یافت اطالعاتی، توزیع

ها، هرویها، ابزارها، مقیاس از استفاده با تولیدکنندگان
پایه بر و دهکر آوریگرد را اطالعاتیها روش و اصول

 در و کنندمی تبلیغ را تولیدی محصول اطالعات این
 هب اطالعات طریق از بایستی نیز فروش برایپایان 
 برایبه طور مثال ، بپردازیم فعالیت به آورده دست

 استفاده باید فروشهای نظام چه از تولیدی محصول
 (.1201، ساری هنرمند) دکر

 استفاده مورد هدف دو با زنجیره یک در اطالعات
 (:1289، درود چی و نیک مهر) گیردمی قرار

انند م، دارند ارتباط، تولید با کههایی فعالیت( الف
 کند.می هماهنگ راترابری  و یابی مکان، انبارداری

 وبرآورد  آینده در را محصول تقاضای میزان( ب
  .گیردمی انجام ریزیبرنامه آن به گوییپاسخ برای

 یک در نوآوریاطالعات و  اهمیت به توجه با -
 باف دست فرش رنگ و طرح در نوآوری وجود، سازمان

  رسد.می نظر هب ضروری نیز
 اب کهدارد  روشهایینیاز به  اطالعات به دسترسی

 هب یا و گیرد قرار دسترس دربه سادگی  اطالعاتها آن
د از بافندگان بتواننای وقت و هزینهترین کمبا  بارتیع

 و اطالعاتی خدماتی به دسترس برای موجود امکانات
 اطالعات به دسترسی از هدف کنند. استفاده اطالعات

، حیدری) شود تعریف زیر دالیل به است ممکن
1284:) 
 هشناخت موضوع یک گسترش روند پیگیری( الف

 ، زمانی دوره یک طول در شده
، جدید عالقه مورد موضوع یک درک یا کشف( ب

 و
 هدف با تکراری تحقیقات ازای مجموعه انجام( پ
 مشخص. هدفی تحقق

 است این شودمی مطرح زمینه این در که پرسشی
منابع  ،روستایی بافندة ویژه به، بافنده یک چگونه که

 تولید مختلف مراحل در را خود نیاز مورد اطالعاتی
 رد اطالعاتیمنابع  بین تفاوتی چه وکند می تأمین
، لحاظ این از دارد؟ وجود تولید مختلفهای شیوه

 دیزیا اهمیت اطالعاتیمنابع  تأمینهای شیوه بررسی
دسترسی به ، شد اشاره که طور، همانزیرا، دارد

 تنسب برتری حفظ سببهنگام  اطالعات درست و به
  د.شومی نبایرق به

 ارزش زنجیره در الزم اطالعاتیمنابع  زمینه در
بررسی جامع ، تأمین آنهای و شیوه باف دست فرش

ر دیگ، رو نای از، است نگرفته صورت توجهیو شایان 
 تأمین در الزم اطالعاتیمنابع  زمینه درها بررسی

 ستا شده بررسی تولید از پس و تولیدفرآیند ها، نهاده
 یدهکرد کرمیتواند به این پژوهش کمک کند. می که

ها ظرفیت شناخت برایبررسی خود  طی در(، 1205)
 مدیریت راستای در روستاییهای و نیازهای جامعه

 استان در تپه قزل آبخیز حوزه در مشارکتی و جامع
 دو به را روستایی خانوارهای نیاز مورد اطالعات، زنجان
( ب و فردی میان اطالعات دریافت( الف دسته؛

 و گروهیهای رسانه از اطالعات دریافت و دسترسی
 است. دهکر تقسیم انبوهی
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 دریافت( الف طریق از فردی میان اطالعات دریافت
های مؤسسهات میان فردی از کارشناسان اطالع

 کارشناسان( 1 شامل: که دولتیپژوهشی و اجرایی 
( 2، شهرستان و استان طبیعیمنابع  کل اداره

( 2، شهرستان و استان جهادکشاورزی کارشناسان
( 5، دهستان خدمات مرکز جهادکشاورزی انکارشناس

، مهندسی خدماتهای شرکت خصوصی کارشناسان
های دانشکده استادان و کشاورزی محققان( 4

 کارشناسان( 9، بهزیستی یا امداد کمیته( 9، کشاورزی
( 8 و فرمانداری و بخشداری، استانداری مسئوالن و

( ب، بهداشتی امور در بهداشت خانه کارشناسان
های بازار گران کنش از فردی میان اطالعات دریافت

 کودهای و سموم فروشندگان( 1 شامل: که غیردولتی
، کشاورزیو ادوات ها ماشین فروشندگان( 2، شیمیایی

 محصوالت فروشنده و خریدار بازاریان و دالالن( 2
 دوره( 4 و کشاورزی بانک کارکنان( 5، کشاورزی

 کنش از فردی میان اطالعات دریافت( ج وها، گرد
، روستا شورای اعضای( 1 شامل: که روستا درون گران

( 2 و، نمونه کشاورزان و ترویجی مددکاران( 2
 خانوار اعضای و روستایی هم و همسایه کشاورزان

 است. دهکر معرفی
 گروهیهای رسانه از اطالعات دریافت و دسترسی

که ، نبوهیاهای رسانه( الف طریق: از را انبوهی و
، کتابچه، کتاب) چاپیهای مطالعه نشریه( 1شامل: 

ها فیلم مشاهده( 2(، چندبرگی یا برگ تکهای هنشری
(CD, DVD ،)2 )پیامک یا  دریافتSMS 5، جمعی )

 شنیدن( 9، مجله-روزنامه مطالعه( 4، پوستر مشاهده
( 8 و، تلویزیونی برنامه مشاهده( 9، رادیویی برنامه

ها، نشست( ب وای ماهوارههای برنامه مشاهده
 ترویجی.های دوره وها کارگاهها، بازدید

شعبانعلی فمی و ، سعدی، لطیفیهای در بررسی
 فرش تولیدهای شیوهدر زمینه ( 1202) مشرف

( تعاونی و کارفرمایی، فرمایی خویش تولیدهای نظام)
ابع من تأمین که دریافت غیرمستقیم طور به توانمی
 لیدتو نظام در است. متفاوت مختلف تولیدی شیوة در

 صورت به تولیدی واحدهای که، فرمایی خویش
آن بر عهدة شخص بافنده  مدیریت و( خانگی) انفرادی

 ابزار و اولیه مواد تهیۀ، تولید مراحلهمۀ ) است

 رفتنگ نظر در و سلیقه حسب بر قالیباف(، قالیبافی
 موردنیاز اطالعاتیمنابع  خودهای محدودیت و امکانات

، کارفرمایی تولید نظام در کند.می تأمین را خود
 تاس خصوصی یا دولتی نهاد یک یا فرد یک کارفرما

 هب و کندمی تأمین را نقشه و قالیدار ،اولیه مواد که
 یا سهمی ار فروش دستمزد فرش بافت قبال در بافنده

 خود تولیدی محصول نهایت در و کندمی پرداخترا 
 منبعترین مهم شیوه این در اند.رسمی فروش به را

تولید  نظام در است. کارفرما خود بافنده اطالعاتی
 مواد گریکدی با قالیبافان ازشماری ، مشارکتی یا تعاونی

 رتصو به، کنندمی تهیه را قالیبافی وسایل و اولیه
 با مراحلهمۀ  در و کنندگیری میتصمیم مشترک
 مهمی نقش فرشهای تعاونی دارند. همکاری یکدیگر

 یبرگزار باها تعاونی دارند. فرش صنعت پیشرفت در
های مندیتوان ودانش  ارتقای باعث آموزشیهای دوره
های تعاونی سازماندهی، چنین هم شوند.می اعضا
 خواهد فرش صادرات بهبودرونق و  باعث فرش تولید

 باعث هدف بازارهای شناسایی باها تعاونی زیرا، شد
 سعیدی، کاشانی شناس حق) شوندمی صادرات بهبود

 حاجی و بهلولی، پورصادق ؛1280، پازواریپور حسن و
  (.1280، خانی

های شبکه ومنابع  بررسی برای(، 1201) انارکی
 چون هم متغیرهایی از مرغداران ترویجی-اطالعاتی

 اپی/چ بروشور نشریه/، رایانه، تلویزیون، پیامک، تلفن
، مجله -روزنامه، کتاب، رادیو، اینترنت، چه کتاب
( CD/DVD) آموزشی فیلم، ماهواره، ایمیل، پوستر

 اطالعاتیمنابع  بررسی برایچنین ، همکرد استفاده
 داران مرغ مانند متغیرهایی ازها آن سازم و افرادمانند 
 جوجه تأمینهای شرکت، مرغداریهای تعاونی، دیگر

، نواکس و دارو کنندگان تأمین، پزشکان دام، پولت یا
 ،طیور جیره کنندگان تأمین، مرغ تخم خرید دالالن
، مرغداران اتحادیه، تجهیزات تأمینهای شرکت

، کشاورزی جهاد دام امور معاونت کارشناسان
 کارشناسان(، خصوصی) طیور غذای جیرهان متخصص

 یپشتیبان شرکت کارشناسان، کشاورزی جهاد ترویج
محققان ، ا کشوریی استانی نمونه ارانمرغد، دام امور

 تایجنبنابر  د.کر استفاده دانشگاهکشاورزی و استادان 
 توانمی را اطالعات به دسترسیمنابع  آمده دست هب
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 اطالعات اول بخش د.کربندی تقسیم بخش سه در
 ترتیب به که باشدها مینهاده تأمین برای الزم
، دالالن، تعاونی از است عبارت فراوانیترین بیش

ها نشریه و کارشناسان، جهادسازندگی، همکاران
 دباشمی تولید برای الزم اطالعات دوم بخش باشد.می
 املش فراوانیترین کم تاترین بیش از ترتیب به که

 کارشناسان و تعاونی، کتاب، دامپزشکان، همکاران
 بازاریابی برای الزم اطالعات سوم بخش و، باشدمی
 هبترین بیش از آن فراوانی ترتیب به که باشدمی
 و همکاران، دالالن، تعاونی از است عبارتترین کم

  باشد.می خرید مراکز
( 1285) نژاد بریم و آبادی شم کهای مطالعه در
 و کار شاخههای آموزشهای اثرگذاری بررسی برای

 انجام باف دست فرش صنعت فنی کارایی بر دانش
 اب دانش و کار آموزش؛ رسیدند نتیجه این به، دادند

 آن معنای به این و دارد معکوس رابطه فنی کارایی
 افزایش باعث کاردانشهای دوره در شرکت که است

 دیگر نتایجچنین هم است. نشده افندگانب فنی کارایی
 انبافندگپیشینۀ  معنادار و مثبت رابطه جودگویای و

 افندگانبپیشینۀ  که معنی این به، دارد فنی کارایی با
 رد دارد. مثبت ودار معنی تأثیران آن فنی کارایی در

ن اپیشینۀ بافندگان کارایی فنی آن افزایش با واقع
 و منفی رابطه بافت نوعچنین هم یابد.می افزایش
 که معنی این به دارد؛ واحدها فنی کارایی با معنادار

 دکننمی استفاده فارسینوع  گره از که بافندگانی
 سن نبی میان این در ولیاند باالتری فنی کارایی دارای
 وجود معناداری رابطه واحدها فنی کارایی با بافنده
 رد تفاوتی مختلف سنین با افراد بین یعنی، ندارد

 ندارد. وجود فنی کارایی
با طراحی و (، 1280) یغریب و حسینی، اسالمی
، انایر باف دست فرش مدیریت اطالعاتانه مکاربرد سا

تر شبی دیجیتالی سواد بودن پایین وجود با؛ داد نشان
 وکمبود باف دست فرش بخش در شاغل افراد

 در یافزارنرم و افزاری سختهای زیرساخت
، بخش این در درگیر وخصوصی دولتیهای سازمان
 باف دست فرش مدیریت اطالعاتیهای سامانه توسعه

 د.باشمیپذیر امکان اقتصادی و سازمانی، فنی نظر از

 هک دریافت توان، میشده اشاره مطالب به توجه با
 اطالعاتیمنابع  تأمین چگونگیدانش ما در زمینه 

 همقول این بهتر کم گران پژوهش و نیست کامل هنوز
 پژوهش این هدف، راستا این در اند.داشته عمیق توجه

 بافندگان اطالعاتیمنابع  کند مشخص که است آن
 مراحل در زنجان شهرستان در ابریشمی روستایی
منابع  چگونه، است مواردی چه شامل تولید مختلف

 نتأمی در و کنندمی تأمین را خود نیاز مورد اطالعاتی
، چنین هم هستند. رو روبه مهمی مسائل چه با آن

منابع  تأمینهای شیوه بر تولیدهای نظام تأثیر
 ی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.اطالعات

 شناسیروش
 با موردی مطالعه شناسیروش یک از پژوهش این
 یلتحلمانند ها داده گردآوری کیفیدیدمان  از استفاده

 2روستایی مشارکتی ارزیابی فنون و اسناد
(Chambers, 2012 )متمرکزهای گروه چون هم ،

های مصاحبهو  جریانی نمودارهای تیمشارک ترسیم
 نیمه ساختاریافته انجام شد.

مطرح های پرسش محتوایی روایی تعیینبرای 
 هایپرسش از فهرستیدر آغاز ، شده در بخش کیفی

های نتایج بررسی، مفهومی چارچوب از استفاده با اولیه
 در گر پژوهش شرکت از حاصل اطالعات و پیشین

 سپس گردید. تهیه باف دست فرش آموزشیی دوره
 پژوهش از متشکل تخصصیپرسش در یک میزگرد 

 و گرفتند قرار بحث مورد مشاور و راهنما استاد، گر
 با، نداز اعمال پیشنهادهای مربوط تصحیح شد پس
ها پرسش اینها، داده گردآوری فرایند در، وجود این

 ورمنظ به، این بر عالوه شدند.می تصحیح یا تکمیل
 نتایج به اعتماد و دقت، درونی روایی از اطمینان
 د.ش استفادهسازی مثلثفن  از، کیفی پژوهش
 د.ش مرتبط یکدیگر با مختلف گران کنشهای دیدگاه

 ردآوریگ فرآیند در نیز کیفیهای داده پایایی تایید در
کننده یادداشت نفر یک وکننده تسهیل نفر یکها، داده

ها دادهتر دقیق ثبت موجب که داشت وجود مطالب
 هماهنگی با صدا ضبطها، در گردآوری داده د.شمی

 هک  دکر فراهم   را  امکان  این  کنندگان نیز مشارکت
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 جامعه آماری -7 جدول
 بخش  تعداد خانوار فرشباف تعداد روستاها

 ( نشده مهیب) 09 -( شده مهیب) 124 222 یمرکز ( یشمیابر ریو غ یشمیابر) 1 122

 ( نشده مهیب) 40 -( شده مهیب) 92 122 زنجانرود ( یشمیابر) 1 82

 ( نشده مهیب) 1891 -( شده مهیب) 229 2291 پشتلو قره  

 
 شتهنو افتاده جا نکات و شده پیادهبار دیگر ها مصاحبه

 فنون از روستاییان مشارکت با چنین هم شوند.
 د.ش استفاده نیز نمودارها ترسیم چون هم تصویرسازی

های یافته اعتماد قابلیت و ثبات باالبردنبرای 
 برایباردیگر ها پاسخها، مصاحبه و متمرکزهای گروه

 تدس هبکنندگان خوانده شد و تایید نظرها  مشارکت
 با مکرر آمدهای و رفت درچنین هم د.ش اصالح یا آمد

 و آمد بدست گوناگون افرادهای دیدگاه، مختلف افراد
 شد. تکمیل

 خانوارهای :جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از
 ارباز گران کنش و ابریشمی فرش بافنده روستایی

جدول ) باف دست فرش گران آموزش، ابریشم فرش
 هاتحادی در شده بیمههای خانوارهای پروندهپایه  بر (.2

 این ننویسندگابه وسیله  که روستایی باف دست فرش
، 1205 سال در، گرفت قرار اسناد تحلیل مورد مقاله

 یکدست کم  زنجان شهرستان روستای 122 در
( غیرابریشمی و ابریشمی) فرشباف روستا هر در خانوار

 خانوار یکدست کم  روستا 82 در میان این از و بود
 خانوار 122 با زنجانرود بخش بافت.می ابریشمی فرش

 خانوار 40 و شده بیمه خانوار 92) ابریشمی فرشباف
 فرشباف خانوار 222 با مرکزی بخش(، شده غیربیمه
 بیمه غیر خانوار 09 و شده بیمه خانوار 124) ابریشمی

 فرشباف خانوار 2291 با پشتلو قره بخش و( شده
 غیر خانوار 1891 و شده بیمه خانوار 229) ابریشمی

  بودند.( شده بیمه
 ،انجام گرفته است هدفمندبه صورت گیری نمونه

 خانوار 9دست کم  دارای روستاهای کهای گونه به
 22) دنشد انتخاب شهرستان این در ابریشمی فرشباف

 فیبر گلولهگیری نمونه روش از استفاده با و( روستا
 روستاها این افرادترین مطلع عنوان به خانوار 09

 بقال در فردی میانبا برقراری ارتباط  ند.شد انتخاب
، ساختاریافته نیمههای مصاحبه و متمرکزهای گروه

 پژوهش این در خانوار سرپرست مردان و زن بافندگان
 کردند. شرکت

 درون افراد با ساختاریافته نیمههای مصاحبه
 میان و چهره به چهره صورت به زنجان شهرستان

 تلفنی صورت به شهرستان از خارج افراد با و فردی
 شد. انجام

 وها پرسش در توجه موردهای موضوعترین مهم
 تأمین منبع شناخت: از بودند عبارت شواهد گردآوری

 یانب به آن. تأمین ارتباطی شبکه و اطالعاتیمنابع 
 وجهت مورد اطالعاتیمنابع  تأمین منبع تنها نه دیگر
 اطیارتب خطوط و واسطهای حلقه بلکه، بود گرفته قرار
زون د قرار گرفتند. افتاکی مورد مختلف گران کنش بین

 شبکه و تأمین منبع، اطالعاتیمنابع  انواع براین
 تولید برداری بهره نظام نوع حسب برها آن ارتباطی

 مربوطهای آغاز پرسش در اگرچه .شد مشخص فرش
، دش پرسش بافندگان از باز صورت به تأمین منبع به

 نیانیب تحلیل فنون مبنای بر تحلیل و تجزیه در ولی
( Bryman, 2012, Charmaz, 2011, 2014) 5مفاهیم

 بندیطبقه المللیبین و، ملی، محلی مختلف سطوح در
، یدسترسمنابع تر کامل تحلیلشدند. در پایان برای 

نابع م تأمین مختلف گران کنش بین ارتباط ماتریس
 ینب ارتباطی نمودار و تولیدی شیوه حسب بر اطالعاتی

 لتحلی در این برافزون  شد. ترسیم گران کنش این
 نقلی وسازی مفهومها، کدبندیهای شیوه ازها، داده
 شد. استفاده کنندگان مشارکتهای گفته

 ها یافته
 ردها داده تحلیل و تجزیه، ور پایهی نظریهبنابر 

 گرفت: انجام زیر شرح به مرحله چند
این که ، شد مطرح پژوهشپرسش ، اول مرحلۀ در

منابع اطالعاتی ، زنجان شهرستان روستاهای در
 چه با آن تأمین در روستایی بافندگان و چیست

  شوند؟می رو روبهای واسطههای حلقه
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 کیفیارزیابی  در متمرکزهای گروه و ساختارمند نیمههای مصاحبه در کنندگان مشارکت -2 جدول

 نوع مشارکت کننده
شمار افراد 

 مصاحبه شونده

بارهای 

 مصاحبه
 محل ابزار

 ،صنعت سازمان فرش اداره رئیس

 زنجان استان تجارت و معدن
 معدن، صنعت سازمان بازهای پرسش 2 1

 فرش روستایی اتحادیه کارکنان

 باف دست
 فرش روستایی اتحادیه بازهای پرسش 8 5

 فرش شهری اتحادیه کارکنان

 باف دست
 فرش شهری اتحادیه بازهای پرسش 1 2

 دولتی و خصوصی گران آموزش

 فرش
2 5 

 و بازهای پرسش

 تلفنی
  فرش روستایی اتحادیه

 آباد اسالم در واقع رنگرزی کارگاه بازهای پرسش 2 2 رنگرزان

 بازهای پرسش 5 2 ( دوان چله) کش چله
 محل در واقعها، (دوان چله) کش چله فعالیت محل

 ( شیرمحمدی پاساژ) فرش تولیدهای نهاده فروش و خرید

 بازهای پرسش 2 2 کار پرداخت
 پاساژ) فرش تولیدهای نهاده فروش و خرید محل

 آباد اسالمی منطقه و( شیرمحمدی

 بازهای پرسش 19 2 طراح
 فروش و خرید محل و باف دست فرش روستایی اتحادیه

 ( شیرمحمدی پاساژ) فرش تولیدهای نهاده

 ایثار رفوگری، امجدیه راه سه بازهای پرسش 2 1 رفوگر

 بازهای پرسش 29 19 زنجان شهر در ساکن کارفرمایان

 پاساژ) فرش تولیدهای نهاده فروش و خرید محل

 منطقه، باف دست فرش روستایی اتحادیه(، شیرمحمدی

 آباد اسالم

 ......... تلفنی 2 2 شهرقم در ساکن کارفرمایان

 ............... تلفنی 2 2 کاشان شهر در ساکن کارفرمایان

 ............. تلفنی 2 1 تبریز شهر در ساکن کارفرمایان

 شهر درها نهاده فروشندگان

 زنجان
 بازهای پرسش 9 12

 پاساژ) فرش تولیدهای نهاده فروش و خرید محل

 ( شیرمحمدی

 .......... تلفنی 2 2 قم شهر درها نهاده فروشندگان

 شهر درها نهاده فروشندگان

 کاشان
 ................ تلفنی 2 2

 ............... تلفنی 2 1 تبریز شهر درها نهاده فروشندگان

 2 29 فرش بافنده روستایی خانوارهای
 نیمه مصاحبه

 ساختارمند
 زنجان شهرستا مشکین و وننق روستای 2

 شهرستان در روستا 22 بافندگان

 زنجان
09 2 

 و بازهای پرسش

 تلفنی
 زنجان شهرستان روستای 22

 

گیری نمونه پژوهش موضوع به توجه با دوم مرحلۀ در

 رد فعال گران کنش که صورت بدین، شد انجام نظری

 نظورم این به شدند.گیری نمونه فرش اطالعاتی تأمین

بع منا زمینه در شد. گرفته کار به برفی گلوله روش

 واقع) زنجان شهر در بازار گران کنشدرآغاز ، اطالعاتی

 فرش اتحادیۀ کارکنان و( شیرمحمدی پاساژ در

 نآ از پس شد. بررسیان آن اسناد و مصاحبه روستایی

 برخی ،شده بیمه بافندگان، ابریشم فرشباف روستاهای

 آموزش، فرش واسطۀ کارفرمایان وها نهاده فروشندگان

 بازرگانی کل ادارة فرش ادارة رئیس و فرش گران

 و وننق روستای دو، مرحله این در شدند. مشخص

 تعداد نظر از روستاهاترین پرجمعیت که، مشکین

 نهنمو عنوان به، بودند شده معرفی فرشباف خانوارهای

  شدند. انتخاب
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 زنجان شهرستان در مطالعه مورد روستاهای جغرافیایی موقعیت -7 نگاره

 ها آن کدبندی و روستاییان با مصاحبه ازدست آمده ه برخی از نتایج ب -9 جدول
 مفاهیم کدبندی نقل قول

 نکات بعضی ولی آموختم. مادرم و خواهر از و کودکی از را فرش بافت من

 برگزار بازرگانی اداره در کهای دوره طریق از را ...و باالزدگی مانند مهم

 آموختم. شد

نخستین  عنوان به خانواده

 اطالعاتی منبع

 اطالعاتی منبع عنوان به خانواده اعضای

 منبعچنین ، همبافنده بافت ازپیش 

 غیردولتی اطالعاتی

زدگی و.. باالمانند  بافت مشکالت از برخی زمینه در بازرگانی اداره

 کند.می برگزار روستاییانهای را در مسجد و خانههایی دوره

منابع  از بازرگانی اداره

 رفع در مهم اطالعاتی

 بافت مشکالت

 اطالعاتی منبع عنوان به بازرگانی اداره

 منبعچنین ، همبافنده بافت حین

 دولتی اطالعاتی

 فروشچنین ، همبافندگی بیمه زمینه در اطالعاتی روستایی اتحادیه

 قرار، کنندمی مراجعهجا آن به که شده بیمه بافندگان اختیار در، فرش

  دهد.می

 منبع، روستایی اتحادیه

 و بیمه زمینه در اطالعاتی

 فروش

 یاطالعات منبع عنوان به روستایی اتحادیه

 منبعچنین ، همبافنده بافت از پس

 دولتی نیمه اطالعاتی

 
به دو روستای وننق و مشکین باردیگر  مراجعه در
 هنمون عنوان به و بررسی برای جدیدتری گران کنش

 واسطۀ کارفرمایان برخی شامل که شدند مشخص
 و، تبریز و کاشان، قم، زنجان شهرهای در فرش

 و کاشان، قم، زنجان شهرهای درها نهاده فروشندگان
 بودند. تبریز

باز های پرسش از استفاده با، سوم مرحلۀ در
 صورت مصاحبه، پژوهششده توسط گروه  طراحی
 یگروه یا انفرادی مصاحبۀ نظرمورد مورد نمونۀ، گرفت

گردآوری ها داده و گرفت قرار متمرکزهای گروه در
 شد.

 دست به موضوعپایه  بر نتایج، چهارم مرحلۀ در
برخی  2 جدول در مثال عنوان به شد. کدبندی و آمد

 ندیکدب روستاییان با مصاحبه ازاز نتایج بدست آمده 
 اند.شده

 با مفاهیم: ساخت یا استخراج، الف 5 مرحلۀ
 .شد استخراج مفاهیم آمده دست به کدهای از استفاده

 دربدست آمده  کدهای از استفاده با مثال عنوان به
منابع اطالعاتی  شد: حاصل زیر مفاهیم 2 جدول

و  غیردولتی، بافندگان شامل سه دسته منابع دولتی
منابع اطالعاتی موردنیاز چنین هم دولتی است. نیمه

 حین و پس از، بافندگان در سه مرحله پیش از تولید
 باشد.می تولید
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 5 تا 1 مراحل، پژوهش انجامجریان  در :4 مرحلۀ
 از بخشی بود ممکن شد. تکرار مستمر صورت به

جریان انجام پژوهش  در یا شود فراموشها پرسش
 کنش به حالت این در، شود مطرحپرسش دیگری 

 تنهای در شد.می مراجعه دوباره روستاییان و بازار گران
  (.الف 4 مرحلۀ) شدند بندیطبقه مفاهیم

 شد کامل مفاهیمبندی تقسیم که آن ازپس 
ها هطبق بین ارتباطات(، ها طبقه شدن اشباع 9 مرحلۀ)

 (.اه طبقه بین ارتباطات بررسی 9 مرحلۀ) شد مشخص
 خانواده اعضای به روستایی بافندة مثال عنوان به

 بررسی از پس کرد.می رجوعها واسطهدیگر  ازتر بیش
 لۀمرح) شد انجامسازی فرضیهها، طبقه بین ارتباطات

 که آمد دست به نتیجه این، مثال عنوان به (.الف 9
 خانواده اعضای، بافندگان اطالعاتی منبعترین مهم

 است.ن آنا
 رایب نظریه: بر مبتنیدوباره گیری نمونه، 8 مرحلۀ

 مبنای بر، دیگر مناطق در پژوهشپرسش  بررسی
 دو برافزون  و شد انجامگیری نمونه دوباره نظریه

روستای دیگر پرسش  21شده در  تای بررسیروس
 در (.ها دادهگردآوری  0 مرحلۀ) شد مطرح پژوهش

 و کدبندی وها دادهگردآوری  از پس، مرحله این
افزون  گران پژوهشها، آن بندیطبقه و مفاهیم ساخت

، بر شناخت منابع اطالعاتی مانند اعضای خانواده
اتحادیه روستایی و اداره بازرگانی متوجه منابع دیگر 

 نیمه دولتی و غیردولتی شدند.، دولتی
 اشباع، 19 مرحلۀ) نیاز مورد مطالب اشباع از پس

 دش انجامسازی فرضیه وها بندی(، طبقهها طبقه شدن
که به عنوان مثال یکی ( ها فرضیه آزمون، 11 مرحلۀ)

 که بود این مرحله این در حاصلهای از فرضیه
 بافندگان بافت ازمنبع اطالعاتی پیش ترین مهم

 اقوام و هم روستاییان ساکن در روستا، روستایی
منبع اطالعاتی مهم در حین بافت چنین ، همباشدمی

منبع اطالعاتی پس از ترین مهمده و اعضای خانواده بو
 مرحلۀ) باشند.می دالالن محلی خریدار فرش، بافت
، نظریه این از منظور (.ذات به قائم نظریۀ، الف 11

 به نتایج از که استهایی دیدگاه و مفاهیم بین ارتباط
 این اند.گذرمی را خود اولیۀ مراحل و است آمده دست
 و بررسی نیز دیگر مناطق در که صورتی در نظریه

 رسمی نظریۀ یک عنوان به است ممکن شود تأیید
 طور به شده ارائه نتایج بعد بخش در شود. مطرح

ع مناب به مربوط ذات به قائم یا اولیه نظریۀ مبسوط
 رزی در است. آمده روستایی بافندگان برای اطالعاتی

 در( ذات به قائم نظریه) اولیه نظریه به مربوط نتایج
 طور به روستایی بافندگان اطالعاتیمنابع  زمینه

 است.شده  ارائه مبسوط
 اطالعاتیمنابع  زنجیره تأمین

 انبافندگ نیاز مورد اطالعاتیمنابع  تأمین زنجیره
 لیدتو حین، تولید ازپیش  مرحله سه شامل روستایی

 اطالعاتیمنابع  از منظور باشد.می تولید از پس و
 منابعی تولید مختلف مراحل در بافندگان موردنیاز

ت یافها، نهاده تأمین و بافت برای بافندگان که است
گونه نیاز  این از و فرش فروش، ی مناسبکارفرما

 .دارند
 بافنده خانوارهای دید از اطالعاتی: هامنبع
 تاییروس بافندگان موردنیاز اطالعاتیمنابع ، روستایی

مراحل مختلف بافت فرش عبارت بودند از: چگونگی  در
 ،مرغوبهای نهاده شناخت، بافت بهداشت اصول، بافت

، بازار به محصول عرضه زمان و بازار نیاز با آشنایی
 مایکارفر انتخاب، تولید شیوه انتخاب، نقشه انتخاب
 نبافندگا باشد.می و از این گونهها وام شرایط، مناسب

 زا تأمینی شیوه دو به موردنیاز اطالعات به روستایی
 یغیردولتمنابع  و دولتی نیمه و دولتیمنابع  طریق

 کردند.می پیدا دسترسی
 ،فرش بازار گران کنش و خانوارها دیدگاهپایه  بر

 به 1258 سال حدود در ابریشمی فرش بافت نوآوری
 د.ش معرفی زنجان شهرستان روستایی خانوارهای
 زندگی قم شهر در ابریشم فرشی اولیه بافندگان

 دو ساکنان بهکردند و این نوآوری را در آغاز می
 نخستین بافندگان عنوان به سهرین و لگاهی روستای

 بافندگان، زمان آن در ند.کرد فرش ابریشم ارائه
 قم هرش به ابریشم فرش بافت یادگیری برای روستایی
 در کارگر صورت به مدتیجا آن در و کرده مراجعه
 ندگانباف این بودند.قالیبافی فعالیت کرده های کارگاه

 هب رایادشده  نوآوری خود روستای به بازگشت از پس
 مجاور روستاهای ساکنان یا خود روستاییان هم دیگر
 انشهرست در ابریشم فرش بافت تاریخچه دادند. نشر
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 درآغاز  در فرش بافت که دهدمی نشان زنجان
 شهر دراز آن  سپ شده آغاز پشتلو قرهی منطقه
 زنجانرود بخش درنهایت  در و مرکزی بخش و، زنجان

 اند.آورده رویها فرش از نوع این بافت به بافندگان
 دولتی نیمه و دولتی اطالعاتی هامنبع

 ریقط از روستایی بافندگان، تأمینی شیوه این در
 رد مختلف اطالعات به دولتی نیمه و دولتی نهادهای

 :که شامل یافتندمی دسترسی فرش زمینه
 بهداشت خانه -1
 بازرگانی اداره -2
 دادام کمیته دولتی نیمه نهاد و بهزیستی اداره -2
 ( ره) خمینی امام

 ای حرفه و فنی -5
 پاسداران سپاه و بسیج -4

 انهخ طریق از شیوه این در تأمین منبعترین بیش
 رد دریافتی اطالعات بود. روستایی مناطق در بهداشت

 مربوط بافت بهداشت رعایت بهتر بیش مراکز این
 اطالعات هرچند، روستایی بافندگان نظر از شد.می

 ترعای ولی، بودهسودمند  مرکز این طریق از دریافتی
 غیرقابلها دوره این در شدهیاد  موارد از بسیاری

 نشستن در دقت، انآن دید از، مثال عنوان به اجراست.
 صورت به که کسانی برای آندرست  اصول رعایت و

 زیرا ود؛نب پذیرامکان داشتند اشتغال بافت بهپیوسته 
چنین هم شد.ها میآن بافت سرعت کاهش باعث

 29-29 بین زمانیهای فاصله در کردن استراحت
 ادامه از دلسردی و بافت سرعت کاهش باعث دقیقه
 .شدمی بافت

 اب سازمان این بود. بازرگانی اداره دیگر دولتی نهاد
 مقدماتی بافتمختلف بافت مانند های دوره برگزاری

، بافت حین ایرادهای رفع و بافتچگونگی  املش
ابع من، روستایی مناطق در پیشرفتههای دورهچنین هم

 هادار د.کرمی تأمین را بافندگان نیاز مورد اطالعاتی
 وهای محل دبازرگانی در اغلب اوقات در مسج

کرد. می آموزشی برگزارهای دوره بافندگانهای خانه
ها دوره این در شدهبنابر نظر بافندگان مطالب یاد 

ه ک روستایی مناطق در بافندگان برای و بوده تکراری
 کیکود از و استبافت فرش یکی از مشاغل اصلی آنان 

 رد شرکت علت نبود.سودمند اند داشته اشتغال آن به

 افی برای گرفتنقالیب مدرک دریافتتنها ها، دوره این
 رایب بافندگانی عقیده به .وام و از این گونه عنوان شد

 هک شدمی پرداخت هزینه بایستی دوره مدرک دریافت
 به چنینهم نداشتند. پرداخت توان بافندگانتر بیش
این که  برای بازرگانی اداره، بافندگانی گفته

 آموزشی وعده، کنند شرکت دوره در روستاییان
 را( دوانی چله) کشی چله مانند، فرش بافت پیشرفته

ه بود. به طور نشد محققتاکنون  وعده این ولی، دادمی
ی دوره در شرکت بااین که  امید به بافندگانمعمول 
 نندک شرکت پیشرفتهی دوره در توانستندمی مقدماتی

اخیر ی دهه در ولی، یافتندمی حضورها دوره این در
پیشرفته که ی دوره، روستاهای مورد بررسیدر 

 بازار و خوبهای نقشه شناخت، دوانی چلهچگونگی 
، دهند آموزش بافندگان به را فروش برای مناسب
 مدارک که استیادآوری  به الزم بود. نشده برگزار

ی گفته به، نداشت ارزشی هیچها دوره این از دریافتی
 ،آبادگمش روستای در روستایی بافندگان از یکی

بافی به اتحادیه مراجعه کردم  قالیی بیمه برای وقتی»
 و کرد رد را بودم کرده دریافت دوره این از که مدرکی

 و بدهی امتحان باید دوباره، خوردنمی درد به گفت
 توسط مدرکی مشاهده «.کنی پرداخت هزینه

 دستی صورت به مدرک این که داد نشان نویسنده
 روستایی مناطق در دوره برگزاری در و بود شده تهیه

ذیربط در فرش های سازمان افراد به مدرک دادن و
 سازمان و بازرگانی اداره، اتحادیهاز قبیل  باف دست
 اند.نبوده هماهنگای حرفه و فنی

 دولتی نیمه نهاد و بهزیستی اداره، دیگر نهادهای
 تحت افراد بهیادشده  نهاد دو این بود. امداد کمیته
 ارائه را فرش بافت آموزشهای دوره خود پوشش

 میتهک خانگی مشاغل بخش کارکنانکردند. به باور می
 اختیار در را بافت برای الزمهای نهاده مرکز این، امداد

 را فرش بازاریابی، بافت از پس و دادمی قرار بافندگان
 بمناس بازار به را فرش که صورت بدین، داشت برعهده

 از پس وفرستاد می دیگر شهرهای و تهران شهر در
 در کرد.می پرداخت بافندگان به را مبلغ فروش
 این پوشش تحت کمی افرادمورد بررسی ی نمونه

 بودند. سازمان
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 هاییدوره فرش بافت زمینه درای حرفه و فنی اداره
 ینا به روستایی بافندگانی مراجعه د.کرمی برگزار را

 مدرک دریافت برای آزمون در شرکت دلیل به مرکز
 و مدرک دریافت مواردتر بیش در که بود بافی قالی
 ود.ب بافی قالی بیمه از استفاده برای بافی قالی جواز
فرادی به این سازمان ا حقیقت در که داد نشان نتایج

 باشند.می بافی قالی بیمه کهاند مراجعه کرده
، بررسی مورد روستاهای در که بعدی نهادهای

 زمینه در اطالعات دریافتبرای  نهادها این به مراجعه
 و بسیج واحدهای، شدمی مشاهدهتر کم قالی بافت
 ودخ پوشش تحت اعضای به بسیج بود. پاسداران سپاه

 سپاه داد.می ارائه را بافت آموزشمانند  خدماتی
 برگزار شهر در بافت آموزشهای دوره نیز پاسداران

 بسیارها دوره این از روستاییان استفاده که کردمی
 بود. پایین

 غیردولتی هامنبع
منابع  نوع دو صورت به، یاطالعاتمنابع  نوع این

 اتحادیه شد. مشاهده غیررسمی و رسمی اطالعات
 ار خصوصی گران آموزش و باف دست فرش روستایی

 نمود. مطرح دولتی غیر رسمیمنابع  جمله از توانمی
 آشنایی؛ داد نشان متمرکزهای گروه وها مصاحبه
 ود.ب کم اتحادیه بهان آن مراجعه و روستایی بافندگان
 دست فرش روستایی اتحادیه به بافندگانی مراجعه

ی یمهب که گرفتمی صورت کسانی توسطتر بیش باف
 مهبی حق پرداختبافی داشتند و الزم بود برای  قالی
 برخی کنند. مراجعه اتحادیه به یکبار ماه سه خود

 از اطالعبرای  بود ممکن نیز شده غیربیمه بافندگان
 از عاطال .کنند مراجعه اتحادیه به شدن بیمه چگونگی
نیز یکی دیگر از دالیل مراجعه  وام دریافت چگونگی

 آموزی مهارتهای دورهچنین هم اتحادیه شد.عنوان 
 ارهاد مالی حمایت با را باف دست فرش بافت مقدماتی
 آن از پس کنندگان شرکت که دکرمی برگزار بازرگانی

 در و کنند شرکت بافی فرش آزمون در توانستندمی
 دریافت بافی قالی جواز، آزمون در موفقیت صورت

 حضور مستلزمیاد شده های دوره در شرکت ند.کن
یک ماهه بود. برای ی دوره یک در فراگیر کامل

 برافزون  فراگیر، شده فراگرفته مهارت ارزشیابی

 49×59 ابعاد در فرش یک باید، آزمون در شرکت
 افتب از پس و بافتمی آموزشی صورت به راسانتی متر

 رکتش بدون افراد البته داد.می تحویل اتحادیه به باید
 نآزمو دربه طور مستقیم  توانستندمی نیزها دوره در

 توانستندمی صورتی در بافندگان کنند. شرکت
 یباف قالی جواز کهدرخواست وام یا بیمه شدن کنند 

 وها مشاهده، وجود این با باشند.کرده  کسب را
 در؛ داد نشان اتحادیه در گر پژوهشهای مصاحبه
 گرفتن بدون اتحادیه کهدهد می این امر رخ مواقعی
 قالیبافی جواز و مدرک، هزینه دریافت باتنها  و آزمون

 کرد.می صادر شهری متقاضیان برخی برای را
مورد کیفیت  در روستایی بافندگان دیدگاه

ها دوره این که بود آن برآموزشی یاد شده های دوره
 بافندگان به جدیدی اطالعات وبوده  مقدماتیتنها 

 ایروست در بافنده زنان از یکی نظر از داد.نمی کنونی
 که دهندمی آموزش را چیزهایی اتحادیه در»، وننق
 «.هستند آشنا کودکی از آن با بافندگانی همه

 هکهایی دوره، شدنمی ارائه تکمیلیهای دوره بنابراین
 و( دوانی چله) کشی چلهمانند  تکمیلی اطالعات
 نبافندگا اختیار در راگونه  این از و بازار نیاز شناخت

 دهد. قرار
 خصوصیهای آموزشگاه، زنجان شهر سطح در
 ربافزون  که داشت وجود نیز ابریشم باف دست فرش

 نیز را بافت نیاز موردهای نهاده، فرش بافت آموزش
س با این مراکز نشان داد که تنها تما کردند.می تامین

 دید از دادند.می ارائه خدمات تابلوفرش بافت مورد در
 صدق که بافندگانی، روستایی بافندگان و مراکز این

 این در، داشتند را 4کدبافیی شیوه به فرش تابلو بافت
 و بودندکرده  دریافت را الزمهای آموزش مراکز

 مابریش، دار، نقشهمانند  تولیدهای نهاده کامل مجموعه
 کردند.می دریافت مراکز این از راگونه  این از و

 دسته دو به، اطالعات غیررسمی هامنبع
 گران کنش و بازار گران کنش شدند: بندیطبقه

 از: بودند عبارت محلی گران کنشترین مهم محلی.
 ،روستا در ساکن روستاییان هم و اقوام، خانواده اعضای

 شورای اعضای، شهر در ساکن روستاییان هم و اقوام
  روستا.
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 یادگیری منبعزمینه  در وننق و مشکین روستای دو بافندگان با مصاحبه ازبدست آمده  نتایج -9جدول 
 بافندگان

 وننقروستای  روستای مشکین 

 ابریشمی فرش یادگیری نحوه

 دایی :1 بافنده

 قم :2بافنده

 برادرم :2بافنده

 مادرم :5بافنده

 مادرم :4بافنده

 مادرم :1بافنده

 خواهرم :2بافنده

 مادرم :2بافنده

 
 محلی اطالعات منبعترین مهم خانواده اعضای

 و یکودک از فرش یادگیری رفت.می شمار به بافندگان
 گره آموزش با و سالگی پنج سن از خانواده درون در

 موجب مرحله به مرحله و گرفتمی صورت زدن
 رد ساکن روستاییان هم و اقوام شد.می فرد یادگیری

 لحاظ از بافندگان برای بسیاری اهمیت نیز روستا
 با روستایی بافندگان داشتند. اطالعات تأمین

 هم طریق ازها نهاده تأمین محل و مختلف کارفرماهای
 ناب شدند.می آشنا روستا در ساکن اقوام وها روستایی

 ودخی روزانه برخوردهای دران آن، بافندگانی گفته به
 مورد در خود خانوادگی آمدهای و رفت و همسایگان با

ها نهاده تأمین محل، خود کارفرمای، تولیدی شیوه
 بهترین، شیوه بهترین و کردندمی گفتگو و بحث

 این از راها نهاده تأمین برای مناسب محل و کارفرما
 رد ساکن روستاییان هم و اقوام ند.کردمی پیدا طریق
 شمار به دیگر محلی گران کنش جمله از نیز شهر
 از بیرون محیط در حضور دلیل به افراد این رفتند.می

 واسطه یک عنوان به، روستا داخل با ارتباط و روستا
 اروست و شهر بین ارتباطیهای حلقه از یکی و محلی

 اطالعات تأمین در مهمی نقش وبه شمار آمده 
 محلی گران کنش دیگر نیز روستا شورای داشتند.

 تأمین در منبع این نقش ولی، بود روستا در فعال
، دگانبافنباور  بود. ضعیف بسیار فرش تولید اطالعات

 و ندارند خاصی طالعاتا فرش زمینه در افراد این
 مهم اطالعاتی منبع یک عنوان بهان آن از تواننمی

 د.کر استفاده
 گران کنش، غیررسمی اطالعاتمنابع  دوم گروه

  از: بودند عبارت بازار گران کنشترین مهم بودند. بازار

 در ابریشمی فرش فروشنده و خریدار بازاریان( 1
 ، زنجان شهر

 در ابریشمی فرش فروشنده و خریدار بازاریان( 2
 ، دیگر شهرهای

 ، فرش خریدار محلی دالالن( 2
 ، زنجان استان در کارفرمایان( 5
 ، دیگرهای آناست در کارفرمایان( 4
 و نقشه فروشندگان یا دهندگان اجاره( 9

 ، ابریشم فروشندگان
 ، دیگرهای نهاده فروشندگان( 9

  .گونه این از و کار پرداخت، رنگرز( 8
 بااین افراد و کسب اطالعات از آنان  به مراجعه

ی یوهش به بافت در بود. متفاوت تولیدی شیوه به توجه
 تأمین برای که روستایی بافندگان، خودتولیدی

 بازاریان از ندکردمی مراجعه شهر به، خودهای نهاده
 زمان، نقشه بازارپسندی مورد درها نهاده فروشنده

 کسب اطالعات، محصول فروش محل و فروش
 مورد درن امنبع اطالعاتی آنچنین هم کردند.می

 با انروستایی بودند. فروشنده بازاریانها، نهاده کیفیت
 ای کیفیت مورد در، فروشندگانهای گفته به اعتماد
 د.کردنمی حاصل اطمینانها نهادهبودن  کیفیتبدون 

 سهرین روستای در بافندگان از یکیباور  به
دیگر  و دارقالی جمله ازها نهادهدیگر  فروشندگان»

به طور  ما و نیستند مناسبی اطالعاتی منبع بافت ابزار
 اطالعات کنیممی تهیه را نقشه که محلی ازمعمول 

 دست بهها نهاده کیفیت و فرش فروش زمینه در الزم
 فرش فروش بازار از نقشهی فروشنده هر زیرا، آوریممی

 «دارد. را الزم اطالعات نقشه آن با تولیدی
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 ییفرما خویش تولید شیوة در تولید مختلف مراحل در مختلف اطالعاتیمنابع  اهمیتبندی رتبه -4 جدول
 پس از تولید حین تولید قبل از تولید اطالعاتی مراحل مختلف تولید یهامنبع

 2 1 0 خانواده اعضای -1

 5 2 1 روستا در ساکنها روستایی هم و اقوام -2

 1 19 8 فرش خریدار محلی دالالن -2

 9 2 9 بهداشت خانه -5

 2 12 2 ابریشم و نقشه فروشندگان و دهندگان اجاره -4

 4 9 2 شهر در ساکنهای روستایی هم و اقوام -9

 9 9 9 زنجان شهر در ابریشمی فرش فروشنده و خریدار بازاریان -9

 9 9 9 دیگر شهرهای در ابریشمی فرش فروشنده و خریدار بازاریان -8

 8 9 5 دیگرهای نهاده فروشندگان -0

 0 9 4 گونه این از و کار پرداخت، رنگرز -19

 9 9 12 خصوصی گران آموزش -11

 9 5 9  بازرگانی اداره -12

 9 4 9 باف دست فرش روستایی اتحادیه -12

 9 9 9 ای حرفه و فنی -15

 19 8 19 ( ره) خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی اداره -14

 9 0 12 پاسداران سپاه و بسیج -19

 9 11 11 روستا شورای -19

 صفر) است متفاوت جدول از ستون هر در کنشگر هر تأثیر میزان است. تولید از مرحله هر در کنشگر اهمیترتبه  دهندة نشان جدولهای خانه داخل اعداد *

 نشان 12 عدد و است تولید ازپیش  مرحله در اطالعاتی منبعترین قوی دهنده نشان 1 عدد(، تولید ازپیش  مرحله) اول ستون در مثال عنوان به تأثیر(.بدون  =

  باشد..می اطالعاتی منبعترین ضعیف دهنده

 
 هرش در ابریشمی فرش فروشنده و خریدار بازاریان

به  هک رفتندمی شمار به کنشگرانی جمله از نیز زنجان
 به را خودی شده بافته فرش روستاییانطور معمول 

 جمله از را خود تولیدهای نهاده و کردندمی عرضهان آن
 هک صورتی در .کردندمی تهیهها آن از ابریشم و نقشه
، دشنمی خریداری مشخصیفرد  توسط تولیدی فرش

 ریدارخبه تر پایین قیمت با را فرش ناچار به بافندگان
 بکس منظور به یا و، فروختندمی زنجان شهر در دیگر
 هب را تولیدی فرش که شدندمی مجبورتر بیش سود

 عمنب بنابراین کنند. عرضه قم مانند دیگر شهرهای
 بودها نهاده فروشنده، فروش بازار زمینه در اطالعاتی

 خریداران و فروشندگاندیگر  بهتر کم بافندگان و
 کسبای تازه اطالعات، خود نوبه به و کردندمی مراجعه

به طور  انحصاری صورت به اطالعات این اما دند.کرمی
 از ییکی گفته به بود. بازاریان منافع راستای درعمده 

 و فروشندگان» آباد گمش روستای در بافنده زنان
ن آنا برای که صورتی در فرش وها نهاده خریداران

  «دهند.نمی ما به اطالعاتی، باشد نداشته نفعی

منابع  دیگر از فرش خریدار محلی دالالن

 وجود دلیل به افراد این بودند. اطالعاتی غیررسمی

 با ارتباط وسو  یک از روستاییان با خویشاوندی روابط

 بسیاری اهمیتر و شناخت بازار فروش دارای شه

 ندیخویشاو ارتباط داشتن دلیل به روستاییان بودند.

 با ار خود تولیدی فرش و کردندمی اعتماد افراد این به

 و دفروختن، میشدمی ارائه افراد این توسط که قیمتی

 قیمت و بازار وضعیت مورد در افراد اینهای گفته به

 گانبافند از یکیی گفته به داشتند. اطمینان فروش

 خودمان ما» مرکزی بخش آقکند روستای در روستایی

 ام از پایینی بسیار قیمت به را فرش که دانیممی

 طرواب ما با که افرادی به اعتماد و ناچاریم ولی خرندمی

 دیگر افراد از بهتر دارند همسایگی و خویشاوندی

دالالن  «خورند.می را ما حقتر کم افراد این و باشدمی

محلی فرش را با قیمت پایین از بافندگان روستایی 

 د.فروشنمی خریداری کرده و با قیمت باالتری در شهر
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 راهنمای شکل

ا ب، تر یشب نیمنبع تأم تیچه قدر اهم در شکل هر  یدولت مهیو ن یمنابع دولت -

نشان داده شده است که با کاهش تری رنگ پررنگ

استفاده تری روشنهای از رنگ نیمنبع تأم تیاهم

 شده است.

 یردولتیمنابع غ -
 

 یاصلکننده افتیدر -
 

   دیمختلف تول مراحل -
 ویشخ تولید در روستایی بافندگان توسطاطالعاتی منابع  تأمینهای شیوهاطالعات و منابع  شبکه -2 نگاره

 فرمایی

ما »یکی از بافندگان روستای آقکند ی بنا به گفته
 نقلیه و دوری از شهری به دلیل نداشتن وسیله

 توانیم فرش را برای فروش به شهر ببریم و براینمی
مان بهتر است که در روستا بفروشیم. دالل محلی 

گوید اوضاع می همیشه از اوضاع بازار شکایت دارد و
خاطر روابط خویشاوندی و ه بازار خراب است و من ب

خرم و گرنه در می راروستایی بودن از شما فرش  هم
 البته او اگر از ما، توانید آن را بفروشیدنمی شهر شما

 «مانیم.می فرش را نخرد ما

 و رنگرز بازار غیررسمی گران کنش دیگر از
 به بافت در افراد این به مراجعه است. کار پرداخت

 نهزمی در اطالعاتی افراد این است. خودتولیدیی شیوه
 نای از و فروش زمان بهترین، فروش مبلغ، فروش بازار

 رد دادند.می قرار روستایی بافندگان اختیار درگونه 
 منبع عنوان به کارفرمایان، کارفرماییی شیوه

 در ار اطالعاتی که رفتندمی شمار به اصلی غیررسمی
ها هادهن کیفیت و نقشه بازارپسندی، فروش زمان زمینه
  کردند.می تأمین بافندگان برای
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 کارفرمایی شیوة در تولید مختلف مراحل در مختلف اطالعاتیمنابع  اهمیتبندی رتبه -5 جدول

 حین تولید قبل از تولید اطالعاتی مراحل مختلف تولید یهامنبع

 1 1 خانواده اعضای -1

 2 19 زنجان استان در کارفرمایان -2

 2 0 روستا در ساکن روستاییان هم و اقوام -2

 5 8 محلی دالالن -5

 4 11 شهر در ساکنهای روستایی هم و اقوام -4

 9 12 دیگرهای استان در کارفرمایان -9

 8 2 بهداشت خانه -9

 9 12 خصوصی گران آموزش -8

 9 2  بازرگانی اداره -0

 9 5 باف دست فرش روستایی اتحادیه -19

 9 9 ای حرفه و فنی -11

 9 9 ( ره) خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی اداره -12

 9 4 پاسداران سپاه و بسیج -12

 9 15 روستا شورای -15

 صفر) است متفاوت جدول از ستون هر در کنشگر هر تأثیر میزان است. تولید از مرحله هر در کنشگر اهمیت رتبه دهندة نشان جدولهای خانهرون د اعداد *

 نشان 12 عدد و است تولید ازپیش  مرحله در اطالعاتی منبعترین قوی دهنده نشان 1 عدد(، تولید ازپیش  مرحله) اول ستون در مثال عنوان به تأثیر(.بدون  =

 باشد.می اطالعاتی منبعترین ضعیف دهنده

 
 یتکیف که کردنمی فرقی بافنده برای شیوه این در

 برای مهم مسئله تنها است. میزان چه نقشه وها نهاده
 و کارفرما به فرش تحویل زمان از اطالع بافندگان

 یشیوه دو وجود به توجه با بود. دریافتی مزد میزان
 بری سهمی شیوه، روش این در مزدی و بری سهم
 بری سهمی شیوه در بود. مزدی ازتر متفاوت کمی

 دهبافن زیرا، داشت زیادی اهمیت نقشه(، نصف -نصف)
 داشت. سهم تولیدی فرشنکردن  فروش یا فروش در
 سیدرمی فروش به مناسبی زمان در و باال قیمت به اگر
 نای مزدیی شیوه در که حالی در بود. بافندهسود  به

 را خود مزد بافتپایان  از پس بافنده و نبوده گونه
 بری سهمی شیوه در دلیل همین به د.کرمی دریافت

 ارتباطات و بوده کارفرما، بافنده اطالعات منبع
 رد بافنده روش این در گرچه، داشتند هم باتری بیش

 داشتن نقشی هیچها نهاده کیفیت و نقشه نوع تعیین
 تقاضای و نقشه پیرامون مهمفنی  اطالعات کارفرما و

 داد.ینم انتقال بافندگان به را نهایی کنندگان مصرف
 خانهارمغان روستای در بافندگان از یکیباور  به

 که برای آنانای نقشهنام  حتی فرش کارفرمایان»
 ویندگمی بپرسیمگویند و اگر از آنان نمی را بافیممی

 گفتن از و است «گل»اسمش ، خواهیمی چه برای
 «روند.می طفره آن واقعی اسم

 یاطالعاتمنابع  از نیز دیگر شهرهای در کارفرمایان
 نای از اطالعات کسب ولی، باشندمی بافندگان برای
 در ساکنهای واسطه طریق از مواقعتر بیش در منبع
 با بافندگان که صورتی در باشد.می زنجان شهر

 ارک قم شهر دربه طور مثال  استان از خارج کارفرمایان
ن ابه طور معمول منبع اطالعات آن، کردندمی

 ایجاد صورت در که، بود زنجان شهر درهایی واسطه
 گرن در مشکالتی و تحویل زمان و بافت حین در ایراد

  ند.کردمی مراجعه افراد این بهگونه  این از و

 گیریبحث و نتیجه

 درهنگام  به و مناسب اطالعاتیمنابع  اهمیت
 لیدیک نقش به توجه با فرش فروش و بازاریابی، تولید
  اهمیت، روستایی  خانوارهای  معیشت  تأمین در فرش
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 راهنمای شکل

ا ب، تر یشب نیمنبع تأم تیچه قدر اهم در شکل هر  یدولت مهیو ن یمنابع دولت -

نشان داده شده است که با کاهش تری رنگ پررنگ

استفاده تری روشنهای از رنگ نیمنبع تأم تیاهم

 شده است.

 یردولتیمنابع غ -
 

 یاصلکننده افتیدر -
 

   دیمختلف تول مراحل -
 تولید یشیوه در روستایی بافندگان توسط اطالعاتیمنابع  تأمینهای شیوهاطالعات و منابع  شبکه -9 نگاره

 فرمایی کار

 را آن تأمینهای شیوه و اطالعاتیمنابع  بررسی
 منابع تأمین زمینۀ در مطلوب حالت کند.می مشخص
هینه ب اطالعاتیمنابع  بههنگام  به دسترسی، اطالعاتی

نابع م تأمینهای شیوه بررسی با ولی باشد.می روز به و
 شهرستان در ابریشمی باف دست فرش اطالعاتی

 رد بافندگان که رسید نتیجه این به توانمی زنجان
 تولیدی شیوة دو به زنجان شهرستان روستاهای

 یافته این کنند.می فعالیت کارفرمایی و فرمایی خویش
 ،سعدی، لطیفیبا نتایج به دست آمده از بررسی 

ولی ، دارد خوانی هم( 1202) مشرف و فمی شعبانعلی

 مشارکتی شیوة به تولید نظام، برخالف آن بررسی
 شود.نمی مشاهده زنجان شهرستان در( تعاونی)

ی منابع اطالعات، در تأمین اطالعات به شیوه کارفرمایی
 نیاز بافندگان روستایی برخالف شیوه خویش مورد

 فرمایی در دو مرحله پیش از تولید و حین تولید
زیرا در این شیوه بافندگان موظف هستند ، باشدمی

 در لذا ،دهند کارفرما تحویل را فرش، پس از بافت
فروش فرش دخیل نبوده و اطالعات آنان در این زمینه 

مت بهتر نخواهد تغییری در بازاریابی و فروش با قی
 داشت. 
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 ابریشمی باف دست فرش ارزش زنجیره در مختلف اطالعاتیمنابع  -4نگاره 

در حالی که در مرحله پیش از تولید بافندگان 
روستایی برای اطالع از کارفرماها و شرایط فعالیت با 

گونه به منابعی برای تأمین این هریک از آنان و از این 
اطالعاتی مهم در این منابع  اطالعات نیاز داشتند.

، اداره بازرگانی، خانه بهداشت، اعضای خانواده، مرحله
و حتی خود  باف دستاتحادیه روستایی فرش 

اطالعاتی مهم به شمار آیند. منابع  کارفرمایان نیز جزء
طالعاتی امنابع ، در حالی که در مرحله حین تولید

ان کارفرمای، موردنیاز بافندگان افزون بر اعضای خانواده
نیز اهمیت بسزایی دارند. در این مرحله بافندگان در 

منابع  زمینه بافت و مشکالت در حین بافت به
 اطالعاتی نیاز دارند. 

فرمایی بافندگان روستایی خود  در شیوه خویش
 موردنیاز در تولیدمنابع  مسئول تأمین تمامی

باشند؛ این یافته با نتایج به دست آمده از بررسی می
 هم( 1202) فمی و مشرف شعبانعلی، سعدی، لطیفی
ابع من دارد. لذا برخالف شیوه کارفرمایی بررسی خوانی

اطالعاتی و شیوة تأمین آن در این روش تولید دارای 
، اهمیت بسزایی است؛ زیرا در روش کارفرمایی

اطالعاتی مهم بافندگان در حین منابع  کارفرمایان از
ای اطالعات را برترین و درستترین تولید بوده و دقیق

افزایش کیفیت فرش تولیدی خود در اختیار بافندگان 
فرمایی  دادند. در حالی که در شیوة خویشمی قرار

 ،بافندگان اطالعات کافی در همۀ مراحل تولید نداشته
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وجود ندارد و در اطالعاتی مناسبی نیز منابع چنین هم
دلیل وجود ه صورت وجود نیز اطالعات درستی ب

. در دهندنمی انحصار در تولید در اختیار بافندگان قرار
ز اطالعاتی پیش امنابع ترین مهمفرمایی  شیوة خویش

 اجاره، روستاییان ساکن در روستا اقوام و هم، تولید
 دهندگان و فروشندگان نقشه و ابریشم و اقوام و هم

باشد. در مرحله حین می ستاییان ساکن در شهررو
 ،اطالعاتی شامل اعضای خانوادهمنابع ترین مهم، تولید

 روستاییان ساکن در روستا خانه بهداشت و اقوام و هم
الن دالمنابع ترین مهمباشد. در مرحله پس از تولید می

اجاره دهندگان و فروشندگان ، محلی خریدار فرش
  باشد.می ای خانوادهنقشه و ابریشم و اعض

 ماییفر لذا بررسی نتایج نشان داد؛ در شیوه خویش
اطالعاتی مهم بافندگان روستایی در هر مرحله منابع 

 بازار گران کنشاز طریق تر بیش پیش و پس از تولید
ع مناب دولتی و نیمه دولتی که جزءمنابع  باشد ومی

و  ددر حین تولی، معتبر برای بافندگان روستایی است
ر تبیش مرحله بافت اهمیت دارند که این مراجعه نیز

 وام و دیگر، بیمه، به دلیل دریافت مدرک قالیبافی
ولتی دمنابع  باشد. بنابراین در صورتی کهها میبرتری

 تواند با معرفی بهترین و بامی و نیمه دولتی
ی او آموزش حرفهها نقشه و دیگر نهادهترین کیفیت

زار و شناخت با، رفع مسائل حین بافتبافندگان برای 
 کممنابع  جزء، باشد مؤثرمناسب برای فروش فرش 

شمار رفته و به باور بافندگان اطالعاتی که  اهمیت به
مناسب نبوده و تکراری ، دهدمی در اختیار آنان قرار

 دست آمده از بررسی شم است و این یافته با نتایج به
 دارد. انیخو هم( 1285) نژاد آبادی و بریم

دست آمده از این پژوهش ه با توجه به نتایج ب
اطالعاتی بافندگان در شیوة منابع  شود کهمی مشاهده
فرمایی چندان معتبر نبوده و بافندگان  خویش

و شناخت ها اطالعات کافی در زمینه کیفیت نهاده
 مناسب مانند نقشه و ابریشم مرغوب ندارند.های نهاده

دانش کافی در رفع مشکالت  در حین بافتچنین هم
پایین زدگی نداشته و باعث ، ایجاد شده مانند باالزدگی

از  پسچنین هم شوند.می افت کیفیت فرش تولیدی
دی فرش تولی، تولید نیز به دلیل نبود شناخت بازار

ای خود را با قیمت ناچیز به دالالن و دیگر افراد واسطه
اطالعاتی  منابع فروشند. از این رو دسترسی بهمی

 فرمایی نسبت به خویشی درست و به هنگام در شیوه
کارفرمایی به دلیل حذف افراد واسطه از زنجیرة ارزش 

 دارای اهمیت بسیاری است.  باف دستفرش 

 هاپیشنهاد
 شد اشاره نتایج قسمت در که طورهمان -
 یغیردولتمنابع  بافندگان اطالعاتیمنابع ترین مهم

 سبب مورد همین، باشدمی بازار گران کنش شامل
 رانگ کنش زیرا، شودمی تولیدی فرش کیفیت کاهش

 اختیار در را اطالعات خودسودهای  به توجه با بازار
 با بایستی دولت زمینه این در، دهندمی قرار بافندگان

 رائها در بازار گران کنش جایگزین، راهکارهایی به توجه
 آموزشهای دوره برگزاری بجای و گردد اطالعات
 رفع آموزش بهتری بیش توجه، بافت مقدماتی
  اید.نم تولیدی فرش بازاریابی و بافت حین مشکالت

ضرورت دارد دولت از طریق نهادهای چنین هم -
 اطالعاتیمنابع ، باف دستفعال در زنجیره ارزش فرش 

موردنیاز بافندگان را به هنگام در اختیار آنان قرار دهد 
تا بافندگان نیز با شناخت مسیر درست درآمد 

 از تولید عایدشان شود. تری بیش
در صورتی که بافنده در زمینه طرح و بازاریابی  -

به جای بافت به شیوه ، اطالعات کافی داشته باشد
 یدافرمایی تمایل پبه شیوه خویش تر بیش کارفرمایی

از تولید به دست تری بیشکند و در نتیجه سود می
 آورد.

 هانوشتپی
1- Chimah & Nwokocha, 2013 
2- Warwick, et al., 2008 
3- Rapid Rural Appraisal (RRA)  
4- Grounded theory 

به  و باشدمی بافت مختص تابلو فرشی وهیش نیا -4
 یشده و به جاگذاری ارهشمها نخی هیکل، نقشه یجا

که در آن  شودمی به بافندگان داده یینقشه کاغذها
 ییبه صورت کدها فیمورد استفاده در هر ردهای رنگ

  مشخص شده است.
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Abstract 

Information sources are important sources for any enterprise and access to them leads to 

increased productivity and the success of this enterprise. Proper, updated and accurate information 

in managing an enterprise help it improve its performance in products' value chain. The purpose 

of this study was to understand sources and methods of providing required information of rural 

silk carpet weavers. Using a case study methodology, data were collected through focus groups, 

semi-structured interviews, participatory diagramming, document analysis and observations. The 

study was conducted with silk carpet weavers of 90 rural households from 23 villages in the 

Zanjan Township and market actors from the cities of Zanjan, Qom and Kashan. In 

entrepreneurial carpet production system, carpet weavers required information for knowing 

appropriate entrepreneurs, increased carpet quality and providing carpet after weaving in two 

stages of before production and in the process of production. Entrepreneurs and family members 

were main information sources of carpet weavers, for knowing an appropriate entrepreneur. 

Moreover, actors such as rural health homes, Commerce Administration, and the Rural Hand 

Weaving Carpet Union were the most important information sources of the weavers. At the stage 

of production, entrepreneurs provided required updated information of the weavers for increasing 

silk carpet quality. On the other hand, in the carpet self-producing system, local actors and market 

actors acted as main information sources of the weavers before and during production, while 

public and semi-public sources, which provide information during production, were not 

considered as important sources. This shows information sources and their providing methods 

depend on hand weaving carpet production system. 

 

Index Terms: information chain, information source, silk hand woven carpet, rural weaver, 

Zanjan township.  
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