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چكیده
چندی است که از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی برخی کشورها علیه دیگر کشورها
استفاده می شود .ایران از دایره این سیاست خارج نبوده و بیش از یک دهه است که تحت تحریم های شدید
اقتصادی قرار دارد .توسعه صنعت فرش دستباف خصوصاً برای ایران که با مشکالتی از جمله بیکاری فزاینده،
دسترسی محدود به منابع ارزی  ،اقتصاد نفتی ،فرار مالیاتی ،تورم باال و  ...روبرو است ،از اهمیت باالیی برخوردار
است .این مطالعه به تأثیر تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی و توسعه فرش از دیدگاه بافندگان
و دست اندرکاران فرش دستبافت سیستان در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و زیست محیطی صنعت فرش
می پردازد .تحقیق نشان میدهد که تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی بر ابعاد اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و ابعاد زیست محیطی صنعت فرش از دید تأمین کنندگان صنایع دستی تأثیر می گذارد.
واژههای کلیدی :تحریم های اقتصادی  ،فرش دستبافت  ،منافع اقتصادی فردی  ،توسعه فر.
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 -1مقدمه
ایران با توجه به برخورداری از توان و قابلیتهای باالی گردشگگگگری ،میتواند سگگگام ارزندهای در رقابت جاانی
برای جذب منافع حاصگ از صگنعت فرش داشگته باشگد .اما باید توجه داشگت که در برنامهریزی و توسگعه این
صنعت ،از رویکردی ا ستفاده شود که بی شترین اثرات مثبت و اثرات مثبت و کمترین اثرات منفی را به دنبال
داشته باشد (ظایرینیا ،مصطفی؛ نیکخواه ،هدایتاهلل.)4931 ،
بحران های اقت صادی و م شکالت مالی تأثیر قاب توجای بر کیفیت زندگی در اغلب ک شورها دارد (ا ستیگ
ایس .ج  .ی) .نرخ باالی بیکاری ،ناامنی شغلی ،فقدان درآمد ،جدایی بخش خ صو صی و دولتی ،و اح ساس عدم
قطعیت درباره آینده به دنبال بحرانهای اقت صادی پیش میآید (اس مرال .ای .)9003 ،چنین محیط اقت صادی
غالبا منجر به تغییرات فاحش در رفتار م شتریان از جمله خریداران فرش می شود (آندریوتیس .کی ،واوگان .آر
دی ،)9009 ،که شدیدا تحت تأثیر بحران های اقتصادی و مالی است (پاپاتدورو.آ ،رُس .ج ،زیآو.ه.)9040 ،
نتایج مطالعات ن شان میدهد هر چقدر و ضعیت ف ضای ک سبوکار مطلوب با شد ارزش صادرات و انبا شت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور افزایش خواهد یافت .نکته مامی که از نتایج مدل برآورد شده حاص
گردیده و انتظارات تئوریک نیز آن را تأیید میکند آن اسگگت که با بابود فضگگای کسگگبوکار میزان صگگادرات
ک شورهای مذکور بی شتر از میزان انبا شت سرمایهگذاری م ستقیم خارجی تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین،
بابود شگگگاخ های حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سگگگرمایه گذاری خارجی دارد .باال بودن
شاخ آزادی اقت صادی در این منتج به کاهش انبا شت سرمایهگذاری م ستقیم خارجی می شود (.شاه آبادی و
همکاران.)4931 ،
این پدیده در سگگگال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اسگگگت ،چنانکه م طالعات زیادی تأثیر بحران های
اقتصادی بر فرش را بررسی کردهاند .تحریمهای اقتصادی ایران که از سال  4931تا سالهای اخیر اعمال شده
ا ست ،شاید مامترین بحران اقتصادی در دوره پس از انقالب باشد (غفاری آ شتیانی ،پیمان؛ مظفری ،امین؛ آل
مجتبی ،زهرا ،)4939 ،که بیثباتی در صگگنعت فرش را موجب شگگده اسگگت .مشگگک بی ثباتی قیمتها ،تورم و
چندگانگی موجود در نرخگذاری ها ،کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجایز تاسیسات موردنیاز ،و مشکالتی از
این دست صنعت متنوع و درآمدزای فرش را بیش از پیش در ایران دچار مشک کرده است .درحالی که درآمد
جا انی جاانگردی همه ساله بالغ بر صدها میلیارد دالر ا ست ،ایران که از زمره پرا ستعدادترین ک شورها در این
زمینه به شمار میرود و جاذبه های فراوان طبیعی ،تاریخی و فرهنگی آن زبانزد خاص و عام ا ست ،از این سفره
گسترده تناا چند صدهزار دالر باره میجوید (فیروزجائیان ،علی اصغر؛ فیروزجائیان ،مجتبی؛ هاشمی پطرودی،
سید حمید؛ غالمرضازاده ،فاطمه.)4939 ،
صنعت فرش که اینک به عنوان یکی از زیربخشهای خدمات در اقت صاد ک شور به شمار میرود ،عالوه بر
م شکالت خاص خود با م شکالت بحران اقت صادی حا ص از تحریم مواجه ا ست (آخوندزاده ،طاهره .)4939 ،از
این رو ،شناخت این مشکالت ،میزان تأثیر آن ها ،و اقدامات انجام شده برای کنترل آن از دیدگاه تامینکنندگان
صنعت فرش قاب توجه خواهد بود.
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تناا مدل های مسیر معدودی تأثیر مزایای اقتصادی فردی از فعالیت فرش را بر درک فعاالن از تأثیرات
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،و محیطی فرش بررسی کرده اند (جوروسکی .سی ،یوسال.امف ویلیامس.دی آر،
 .)4331برای مثال جورسکی و همکاران ( )4331گزارش کردهاند که بارهوری اقتصادی ادراک شده از فرش
تأثیر مثبت بر درک تمام انواع تأثیرات آن دارد .مطالعه حاضر بیشتر استدالل میکند که بویژه در زمان بحران
اقتصادی که تادید ادراک شده از بیکاری و ناامنی شغلی وجود دارد ،کار ارزش باالیی دارد و بنابراین انتظار
میرود تا تعیین کننده ی نگرش و رفتار افراد باشد (استایلی دیس.آ ،ترزیدو.م.)9041،
بسیاری از افراد به دلی وابستگی به مح زندگی خود به دالیلی مانند مالکیت خانه و اشتغال ،تمای دارند
به توسعه اقتصادی فرش کمک کنند .افراد دیگری که از توسعه فرش باره میبرند مانند فعاالن این حوزه نیز به
شدت وابسته به سالمت اقتصاد محلی هستند .حتی برخی از ساکنان که مستقیما از فرش بارهمند نیستند
وابسته به این منطقه هستند ،و ممکن است از توسعه آن حمایت کنند .به عنوان مثال ،از دست دادن درآمد و
بیکاری معموال به نشانههای فروپاشی صنعت فرش مربوط میشود و اغلب نمایی از شرایط خراب اقتصادی را به
تصویر میکشد .بنابراین ،حمایت از توسعهی فرش ضرورتاً تناا توسط نخبگان محلی هدایت نمیشود (استایلی
دیس.آ ،ترزیدو.م .)9041 ،خطیب سمنانی و فتحی( )4934در پژوهش خود ،به تاثیرات پایین نگه داشتن سطح
قیمتاا که سبب کم بودن هزینه های گردشگران و در نتیجه افزایش گردشگری میشود ،اشاره کردند .همچنین
بر افزایش اشتغال در صنایع دستی که سبب افزایش درآمد افراد میشود و سبب افزایش تعداد گردشگران داخلی
میشود ،تاکید کردند.
 -2چارچوب نظری پژوهش
 قالی سیستان
فرش «پازیریک» که قدیمیترین دستباف بشری است که تاکنون کشف گردیده است .پروفسور رودنکو کاشف
فرش پازیریک معتقد است « :قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت (خراسان) بزرگ است».توجه به نقشاای
مشابه و همزمان این فرش در ستوناای تخت جمشید نیز این نظریه را تأئید مینماید .همچنین اخیراً در ناحیه
سنیانگ چین از مقبرهای قدیمی ،فرش چند صد سالهای ک شف شده که نقش آن شباهتهایی به فرشهای
ایران دارد.
نگاه به قالی سیستان مانند نگاه به تاریخ است .قدرت تفکر و تخی هنرمند قالیباف در هنر آن نمایان است
و در میان خانواده ها اهمیت ب سزایی دارد .قالی بافی هنر دختران و زنان سی ستانی ا ست و بی شتر باتغییر طرح
ها و نقش مایه ها از حالت طبیعی به نمادین ،هندسی و انتزاعی تولید می شود .طرح های قالی فرش سیستان
شام فتح اللای  ،مددخانی ،هراتی ،گلدانی یا گنبدی ،قندانی (گ قندانی)،ا ساطیری ،درختی ،قابی ،گ پنجه
ای ،جانمازی و سه ترنج و  ...است.
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سکاها به رنگ سرمهای و فیروزه ای عالقه شدیدی داشتند .در سی ستان امروز هم قالیهایی بافته می شود
که نق شه آن ا صی و ویژه همین منطقه ا ست و زمینه آناا سرمه ای ا ست .در قالی پازیریک دومین رنگ غالب
بعد از آبی ،فیروزهای است.
روی نمونه های چند قالی قدیم سگگیسگگتانی که باقی مانده رنگ زرد نسگگبتاً ایجی اسگگت که یادآور شگگکوه
گندمزاران وسیع و پربار سیستان کان است که امروزه هم بخشی از آن باقی است .سومین رنگ رایج در قالی
پازیریک زرد است .دیگر رنگ مورد عالقه سکاها سرخ است و در قالی سیستانی مث قالیهای بسیاری از نواحی
دیگر ایران ،رایج است.
قالی ا صی و کان سی ستان دارای نق شه م شخ صی نی ست و این البته در قالی ایرانی ظاهر ًا چیز بعیدی
اسگگت .قالی ایرانی اگرچه نقشگگههای معینی دارد بسگگیار متنوع اسگگت .نقشهایی اسگگت که صگگرفاً در متن دیده
می شود و آناا را هرگز نمیتوان در حا شیه دید مث لچک ،ترنج و … قالی کان سی ستان برخالف این ا ست.
متن این قالی با همان نقوشی پرشده است که عیناً در حاشیه است.
در فرش پازیریک تفاوتی بین نقشاای متن و حاشیه نیست .گلاای درون متن همه تکرار یک نقش هستند
که ممکن ا ست عین ًا در حا شیه نیز قرار گیرد .نق شاای حا شیه نیز تکراری ه ستند و قرار گرفتن شان در متن
چندان بعید نی ست و اینجا ست که می توان گفت تناا یادگار ا صی فرش پازیریک را میتوان در بافتههای قدیم
سیستان یافت.
 وضعیت اشتغال در صنعت فرش سیستان
جدول  4آماری کلی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و بر اساس داده های سازمان تأمین اجتماعی در
سال  33می باشد که ظ اهراً آخرین آمارگیری از وضعیت اشتغال در فرش دستباف استان است.
همانطور که در جدول  4آمده ا ست ،قریب  9924نفر بافنده ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی وجود
دارد .البته بر اساس مصاحبه با رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت سی ستان و بلوچ ستان ،در دی ماه سال
 33تعداد بافندگان فرش در این استان  2000نفر است.
نبود سامانه جامع آماری بافندگان از جمله چالشهای مام در صنعت فرش دستباف است و همین موجب
شده است تا مشکالت فراوان در تولید فرش دستباف وجود داشته باشد .البته بر اساس گفته های ،مدیر عام
اتحادیه تعاونی های تولی دکنندگان فرش رو ستایی و شاری ،در سال های اخیر افرادی که در حوزه فرش بیکار
شده اند ،ر شد دا شته ا ست .بنا به آماری که مرکز ملی فرش ایران ارائه داده ا ست ،در حال حا ضر یک میلیون
بافنده در ک کشگگور وجود دارد .یعنی ظرف دو دهه چاار میلیون نفر شگگغ شگگان را از دسگگت داده اند .بعد از
مواجه شدن با تحریم و مشکالت دیگری مانند سوء مدیریت و همچنین رکودی که بر اروپا حاکم شد ،باعث شد
نتوانیم با موقعیت و ظرفیت فرش در کشور هماهنگ شویم و با کاهش صادرات روبرو شدیم.
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جدول  -1آمار قالیبافان ،مجتمع ها ،کارگاه ها،فعالیت های جانبی فرش دستباف
آمار قالیبافان،مجتمع ها ،کارگاه ها،فعالیت های جانبی فرش دستباف و بیمه تامین اجتماعی

مجتمع ها وکارگاه های قالیبافی
 9فقره

مجتمع متمرکز

 44فقره

کارگاه قالیبافی
تولید غیر متمرکز
طرح ونقشه فرش

 4فقره

واحد تولید طرح ونقشه

 93نفر

طراح فرش

نقاش فرش
 40نفر
فعالیتاای جانبی و تکمیلی مرتبط با فرش دستباف
 0فقره

ریسندگی خامه قالی

 9فقره

رنگرزی خامه قالی

 40فقره

واحد قالیشویی

 9فقره

ساخت و عرضه دار و ابزار قالیبافی

 40فقره
 4فقره

واحد دار کشی
کارگاه های پرداخت فرش

 4نفر

مرمت کار و رفوگر فرش

 9فقره

فروشگاه عرضه مواد اولیه
بیمه تامین اجتماعی

 9933نفر

تعداد معرفی شدگان

 9924نفر

تعداد بیمه شدگان

 اشتغال در صنعت فرش
مطابق آمار مرکز ملی فرش ایران و سگگگازمان فنی و حرفه ای هر فرش که در طول یکسگگگال در کشگگگور تولید
میشگگود بین  1تا  41نفر اشگگتغالزایی ایجاد میکند .فرش هر چه بزرگتر باشگگد برای میزان افراد بیشگگتری هم
ا شتغالزایی میکند 9 .فرش د ستباف با ابعاد  9متر تا  49متر حدود  41نفر ا شتغالزایی کرده ا ست  .مزیت این
شغ آن است که به شک دایم است نه موقت .چنانچه شغ های موقت بیش از  90شغ را ایجاد میکند.
 -1-2پیشینه پژوهش
رزاق و همکاران ( )4933به ارزیابی و مقایسگگه اثرپذیری «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی» بر مبنای مولفه ای
اقت صادی و مالی در برنامه های تو سعه ک شور بر مبنای روش تحلی محتوا و واحد تحلی م ضمون با برر سی
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مفاهیم موجود در متن احکام برنامه های توسگگعه اسگگت .در بررسگگی تمرکز برنامههای توسگگعه بر ابعاد اجتماعی
کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه های توسگگگعه ،ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای «امنیت
اقتصگادی -اجتماعی»« ،همبسگتگی اجتماعی»« ،ادغام اجتماعی»« ،توانمندسگازی اجتماعی» و «تداوم پذیری
اجتماعی» در الگوی پژوهش منظور شگگدهاند .یافتههای اناا نشگگان داد که در شگگش برنامه توسگگعه ،در برنامه
چاارم ،بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بُعد مالی در قالب «امنیت اقتصادی-
اجتماعی» نسبت به سایر مولفههای کیفیت زندگی مامتر و تعیین کننده تر بوده است.
عمادزاده و زمانی ( )4933تحقیقی با عنوان ارزیابی اثر تحریم های بین المللی بر صگادرات فرش دسگتباف
ایران(مطالعه موردی :فرش دستباف اصفاان) انجام دادند .در این تحقیق در راستای کمک به توسعه صادرات و
بازاریابی صادراتی فرش دستبافت ،ضمن الگوگیری از بازاریابی فرایندی و هماهنگ ،پنج عام  :مدیریت ،محیط،
استراتژی ،بخش بندی و آمیخته بازاریابی به عنوان مامترین عوام تاثیرگذار بر بازاریابی فرش د ستبافت ایران
در دو وضعیت موجود و مطلوب مورد بررسی و پیمایش قرار گرفت .نتایج تحقیق حاکی از تایید روابط معنی دار
میان عوام پنجگانه ا صل ی در تحقیق حا ضر بود و فر ضیات تحقیق تایید شده اند .نتایج تحقیق ن شان می دهد
که پنج عام فوق الذکر مامترین عوام موثر می باشگگگند .اولویت تاثیرگذاری این عوام عبارتند از محیط،
آمیخته ،بخش بندی ،اسگگتراتژی و مدیریت بازاریابی صگگادراتی فرش دسگگتبافت ایران .آسگگیب شگگناسگگی فرش
د ستبافت نیز حاکی از آن ا ست که بر ا ساس نظر پا سخگویان ،پیرامون  5متغیر ا صلی ،تفاوت معنی داری بین
وضع مطلوب و موجود وجود دارد که نشان از نارسایی در وضعیت موجود بازاریابی صادراتی فرش دستبافت در
ایران می با شد .نتایج تحقیق در بر گیرنده پی شناادات و راهکارهای ا سا سی برای برنامه ریزان و سیا ستگذاران
امر تولید و صادرات فرش دستبافت می باشد.
غفاری و همکاران ( )4939پژوهشی با عنوان «تغییر رفتار مصرفکننده در پی تحریمهای اقتصادی» انجام
دادند .نتایج پژوهش نشگگان داد ادراک از قمیت ،کیفیت و توانایی تولیدکننده ایرانی بر نگرش نسگگبت به کاالی
ایرانی اثر مثبت دارد .کنترل رفتاری ادراک شده ،نگرش ،هنجار ذهنی ،آگاهی و نگرش ن سبت به تحریم نیز بر
ق صد م صرفکننده از مح صوالت ایرانی تاثیر مثبت دارد .بنابراین میتوان گفت هر چه آگاهی از تحریم بی شتر
بوده و فرد نگرش مثبتتری نسگگبت به تحریم داشگگته باشگگد بدین معنی که حاضگگر به پذیرش تحریم در مقاب
دفاع از حقوق خود با شد ،تمای بی شتری برای ا ستفاده از کاالی داخلی دارد (غفاری آ شتیانی ،پیمان؛ مظفری،
امین؛ آل مجتبی ،زهرا.)4939 ،
اسگگتایلیدیز و ترزیدو ( )9041در پژوهشگگی با عنوان «گردشگگگری و بحران اقتصگگادی در یونان» با 941
شاروند یونانی مصاحبه کردند .نتایج نشان داد شاروندان در طول دورهی عدم قطعیت اقتصادی ،مشکالت وارد
بر گرد شگری را به خوبی درک کرده و با برنامهریزیهای فردی به تو سعه آن کمک کردهاند .این پژوهش درک
درست ساکنان در حمایت از گردشگری در طول دوره بحران اقتصادی را به خوبی نشان میدهد .در ایم مطالعه
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برنامه ریزی برای توسعه گردشگری هم به خوبی مطالعه شده است به طوری که پیشنااد شده است آگاه سازی
برای آشنایی افراد با تاثیرات مثبت گردشگری برای مناطق انجام گیرد (استایلی دیس.آ ،ترزیدو.م.)4 9041 ،
اگونیو -مارتین و کامپوس -سگگوریا  )9049( 9پژوهشگگی با عنوان «بحران اقتصگگادی و سگگیاسگگتگذاری
گردشگری» انجام دادند .این پژوهش به بررسی ناهمگنی اولویتها و تقا ضاها در سیا ستگذاری گرد شگری در
طول بحران اقتصگگگادی میپردازد .ن تایج نشگگگان می د هد که در طول شگگگرایط اقتصگگگادی رکود و بیث باتی
سیاستگذاری گردشگری تناا بر اهداف گردشگر تمرکز دارد و شدیدا تحت الشعاع شرایط اقلیمی قرار میگیرد
و فراهم کردن تسگگایالت برای غلبه بر آن را نادیده میگیرد (ایوگِنیو-مارتین .تی ای ،کامپوس-سگگوریا .جی آ،
.)9 9041
 تحریمهای اقتصادی
تعریف نظری :تحریم فعالیتی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بینالمللی (مجری تحریم) ،علیه یک یا چند
کشگگگور دیگر (هدف تحریم) ،به منظور مجازات این کشگگگورها ،با اهداف محروم سگگگاختن آن ها از انجام برخی
مبادالت یا وادار سگگگاختن آن ها به پذیرش هنجارهایی معین و مام (از دید مجریان تحریم) ،اعمال میشگگگود
(حیدر .جی آی .)9040 ،در پژوهش حاضر ،تحریم های اقتصادی در دو بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:
تحریم های اقتصااادی در زو ه منهقهای :تحریم های اقتصگگگادی که به دلی ایجاد نرخ باالی بیکاری ،فقدان
درآمد ،و کاهش سگگرمایهگذاریها در بخشهای عمومی و خصگگوصگگی سگگبب تغییر سگگبک زندگی شگگده اسگگت
(استایلی دیس.آ ،ترزیدو.م.)9041 ،
تحریمهای اقت صادی در زو ه منافع فردی :تحریمهای اقتصگگادی که به دلی بسگگته شگگدن مشگگاغ مربوط به
فرش ،بیکار شگگدن عضگگو خانواده که فعال در زمینه بافندگی بوده و کاهش درآمد افراد فعال در زمینه صگگنعت
بافت سبب افول استانداردهای زندگی شده است (استایلی دیس.آ ،ترزیدو.م.)9041 ،
 -2-2قلمرو و روش پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی ایران بر صنعت فرش و نقش آن در بازار صنایع فرش دستبافت
سیستان میپردازد.
محیط پژوهش مکانی ا ست که تحقیق در آن انجام می شود .پژوهش حا ضر در دو بخش تامینکنندگان شام
مدیران و کارکنان اداره صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان و بافندگان خانگی فرش دستبافت سیستان
انجام گرفته است.
زمان پژوهش دورهای است که تحقیق در طول آن انجام میشود .پژوهش حاضر در شش ماهه دوم سال 4933
انجام گرفته است.
1
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در پیگیری از  9شرکت ه ای تعاونی فرش د ستباف در زاهدان م شخ گردید که متأ سفانه تعطی شده اند.
آخرین شگگرکت ،چند ماه پیش با داشگگتن  00بافنده فرش دسگگتباف اقدام به خروج از صگگنعت فرش و تعطیلی
تعاونی نموده است.
روش پژوهش
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که تحقیقات علمی از دو منظر هدف و ماهیت روش گردآوری داده ها
تقسگگیمبندی می شگگود .همچنین ،تحقیقات علمی بر اسگگاس ماهیت و روش ،یک روش یا اسگگتراتژی را نشگگان
می دهد که به سادگی قاب ت شخی ا ست و شام رویههای م شترک خا صی مانند بیان م سئله ،جمع آوری
اطالعات و نتیجهگیری هستند (خاکی ،غالمرضا.)4930 ،
روش جمع آوری داده ها
در تحقیق حاضر سواالت تخصصی با استفاده از پرسشنامه استایلدیس و ترزیدو ( )9041شام  3گویه استفاده
شده است .این پرسشنامه ها از نوع استاندارد بوده و نتایج آن ها مورد تأیید قرار گرفته است.
ساختارپژوهش
تحقیق حاضگگگر ازنظر هدف  ،کاربردی اسگگگت و از نظر نحوه گردآوری اطالعات ،از نوع پژوهشهای توصگگگیفی-
پیمایشی از نوع علّی میباشد .مطالعه توصیفی ،آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط
موجود ،عقاید متداول ،فرایندهای جاری ،آثار مشگگاود و یا روندهای در حال گسگگترش توجه دارد .توجه آن در
درجه اول به زما ن حال است ،هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته که به شرایط موجود مربوط می شوند را نیز،
مورد بررسگگی قرار می دهد .تحقیق توصگگیفی با روابط بین متغیرها ،آزمون فرضگگیهها ،پروراندن مفاهیم و قوانین
کلی ،ا صول و یا نظریه هایی که دارای روائی جاان شمول ا ست ،سروکار دارد و انتظارمیرود که اگر متغیر A
بطور سی ستماتیک با متغیر  Bمربوط باشد ،احتمال پیش بینی پدیدهای امکان پذیر می شود (خاکی ،غالمر ضا،
.)4930
روش تحلیل دادهها
تعریف عملیاتی :در پژوهش حا ضر ،به منظور بررسی تحریمهای اقتصادی از  2پر سش در زمینه اقتصاد منطقه
(سگگواالت  )4-9و منافع اقتصگگادی فردی (سگگواالت  )1-2پرسگگشگگنامه پژوهش اسگگتایلدیس و ترزیدو ()9041
استفاده شده است .در حیطه توسعه فرش نیز  9سوال( سواالت  )1-3طرح گردیده است.
جامعه آماری پژوهش شگگام دو بخش اسگگت :تامینکنندگان شگگام دسگگت اندرکاران کارگاه های صگگنایع
دسگگتی میباشگگد که تعداد گروه اول  13نفر و گروه دوم  904نفر ارزیابی شگگده اسگگت .در این تحقیق ابتدا با
ا ستفاده از روش کتابخانهای (کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها) به برر سی ادبیات و پی شینه تحقیق پرداخته شد و
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برای جمعآوری دادههای مربوط به آزمون فرضیهها از روش میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شده است.
در این تحقیق ،محقق از طریق پرسشنامه اطالعات مناسب را به دست آورد.
به منظور جمعآوری دادههای مربوط ،پس از هماهنگیهای الزم با مسئولین ،پرسشنامهها بصورت تصادفی
ساده با در نظر گرفتن فا صلهی اطمینان  90پر س شنامه در میان جامعه اول و  93پر س شنامه در میان جامعه
دوم توزیع شگگد که پس از جمعآوری با نرخ  22/9و  13/9درصگگد تعداد  49پرسگگشگگنامه برای گروه اول و 90
پر س شنامه برای گروه دوم قاب برر سی بود .سواالت تخ ص صی با ا ستفاده از پر س شنامه ا ستایلدیس و ترزیدو
( )9041شام  3گویه استفاده شده است .این پر سشنامهها از نوع استاندارد بوده و نتایج آنها مورد تأیید قرار
گرفته اسگگت .به منظور سگگنجش پرسگگشگگنامه از طیف  0بخشگگی لیکرت اسگگتفاده شگگد که یکی از رایجترین
مقیاسهای اندازهگیری به شمار می رود و نحوه امتیازدهی آن بصورت جدول  9است.
جدول  -2مقیاس  5گزینهای لیكرت
بسیار بد

بد

متوسط

خوب

بسیار خوب

کامال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامال موافقم

4

9

9
منبع :یافته های پژوهشگر

1

0

پیش از اطمینان ناائی به ابزارهای اندازهگیری و بکارگیری آنها در مرحله اصگگلی جمعآوری دادهها ،ضگگرورت
دارد که پژوهشگگگر از طریق علمی ،اطمینان نسگگبی الزم را نسگگبت به روا بودن بکارگیری ابزار موردنظر و معتبر
بودن آن پیدا کند.
روایی و پایائی پرسشنامه ها
اعتبار پر س شنامه با ا ستفاده از مدل معادالت ساختاری  ،PLSب صورت روایی همگرا و واگرا مورد برر سی قرار
گرفته اسگگت .روایی همگرا در واقع به این اصگگ بر میگردد که شگگاخ های هر سگگازه با یکدیگر همبسگگتگی
میانه ای داشته باشند .روایی واگرا نیز از طریق مقایسه جذر  AVEبا همبستگی بین متغیرهای مکنون سنجیده
شده و برای هر کدام از سازههای انعکاسی ،جذر  AVEباید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها در مدل
باشد (داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش .)4939 ،نتایج این بخش پس از جمعآوری پرسشنامه بطور کام با استفاده
از  Smart-PLSمحاسگگبه شگگد .آلفای کرونباخ معیاری کالسگگیک برای سگگنجش پایایی و ارزیابی پایداری درونی
مح سوب می شود .پایداری درونی ن شان دهنده میزان همب ستگی میان یک سازه و شاخ های مربوط به آن
اسگگت .از دیدگاه کرونباخ آلفای کرونباخ باالتر از  0/1قاب قبول اسگگت .با این حال ،موس و همکاران در مورد
متغیرهایی با تعداد سگگوال اندک  0/2را بعنوان سگگرحد ضگگریب آلفا معرفی کردند .نتایج برآورد ضگگرایب آلفای
کرونباخ برای مدل پژوهش در جدول  9آمده است .ه مانطور که می توان دید ،برای تمام متغیرها دارای پایداری
درونی قاب قبول است .
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جدول  - 3ضرایب آلفای کرونباخ برای مدل دوم پژوهش
ردیف

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

9

تحریمها در حوزهی منافع اقتصادی فردی

0/132

2

توسعه بازار صنایع دستی

0/203

منبع :یافته های پژوهشگر

یافته ها و بحث
امروزه در بیشگتر تحقیقاتی متکی بر اطالعات جمعآوری شگده از موضگوع پژوهش ،تجزیه و تحلی اطالعات از
اصلیترین و مامترین بخشهای پژوهش به حساب میآید .داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه
و تحلی قرار میگیرند و پس از پردازش به شگگک اطالعات در اختیار اسگگتفادهکنندگان قرار میگیرند .سگگپس
دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای « »SPSS20و « »Smart-PLS 2تجزیه و تحلی می شود .این
تحقیق شام  9فرضیه است.
 توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت
تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر جنسیت بررسی می شود .بر اساس نتایج به دست آمده بیشتر پاسخگویان
مرد بودند .بر اسگگاس جدول  ،1در بین پاسگگخ دهندگان  94نفر ( )%19/9مرد و  44نفر ( )%90/2زن بودند .در
مجموع 4 ،نفر ( )%4/9این پر سش را بی پا سخ گذا شتند .عالوه بر این ،در صد معتبر فراوانی پا سخ دهندگان از
نظر جنسیت در نمودار شک  4نشان داده شده است.
جدول -4فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

مرد

94

19/9

11/4

زن

44

90/2

90/3

بیپاسخ

4

4/9

مجموع ک

19

400

400

منبع :یافتههای پژوهشگر
74.1
25.9

100
0

شكل - 1درصد معتبر فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
منبع :یافتههای پژوهشگر
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 توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن
در این ق سمت ،تعداد و در صد پا سخ دهندگان از نظر سن برر سی می شود .بر ا ساس جدول  ،0در بین پا سخ
دهندگان  0نفر ( )%49/9کمتر از  90سال 42 ،نفر ( 94 )%92/2تا  10سال 40 ،نفر ( 14 )%91/3تا  00سال،
و  2نفر ( )%41/0باالتر از  00سال داشتند .در مجموع 4 ،نفر ( )%4/1به این پرسش پاسخی ندادند.
جدول -5فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان
سن

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

کمتر از  90سال

0

49/9

49/1

 94-10سال

42

92/2

91/9

 14-00سال

40

91/3

90/0

باالتر از  00سال

2

41/0

41/3

بیپاسخ

4

400

400

مجموع ک

4/1

19
منبع :یافتههای پژوهشگر

عالوه بر این ،درصد معتبر فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن در نمودار شک  9نشان داده شده است.
35.5

37.3

40
30

12.4

14.8

20

10
0

>50

41-50

31-40

<30

شكل - 2درصد معتبر فراوانی سن پاسخ دهندگان
منبع :یافتههای پژوهشگر

 توزیع پاسخ دهندگان از نظر تحصیالت
در این ق سمت ،تعداد و در صد پا سخ دهندگان از نظر تح صیالت برر سی می شود .بر ا ساس جدول  ،2در بین
پاسگگگخ دهندگان  2نفر ( )%41/0دارای مدرک دیپلم و پایینتر 49 ،نفر ( )%93/0دارای مدرک فوق دیپلم43 ،
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نفر ( )%19/4کارشناسی ،و  0نفر ( )%49/9تحصیالت تکمیلی میباشند .در مجموع 4 ،نفر ( )%4/1به این سوال
پاسخ ندادند.
جدول -6فراوانی و درصد تحصیالت پاسخ دهندگان
تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

دیپلم
فوق دیپلم

2
49

41/0
93/0

41/0
93/0

کارشناسی

43

19/4

11/3

تحصیالت تکمیلی

0

49/9

49/9

بیپاسخ

4

4/1

مجموع ک

19

400

400

منبع :یافتههای پژوهشگر

عالوه بر این ،درصد معتبر فراوانی پاسخ دهندگان از نظر تحصیالت در نمودار شک  9نشان داده شده است.
44.8
28.5

14.5

12.2

50
40
30
20
10
0

شكل -3درصد معتبر فراوانی تحصیالت پاسخ دهندگان
منبع :یافتههای پژوهشگر

 توزیع پاسخ دهندگان از نظر تجربه شغلی
در این قسمت ،تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر تجربه شغلی بررسی می شود .بر اساس جدول  ،1در بین
پا سخ دهندگان  0نفر ( )%41/0کمتر از  0سال 40 ،نفر ( )%91/9بین  0تا  40سال 41 ،نفر ( )%93بین  40تا
 40سال ،و  0نفر ( )%44بیشتر از  40سال سابقه شغلی داشتند .در مجموع 4 ،نفر ( )%4/9به این سوال پاسخی
ندادند.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول -7فراوانی و درصد تجربه شغلی پاسخ دهندگان
تجربه شغلی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

کمتر از  0سال

0

41/0

41/1

 0تا  40سال

40

91/9

91/1

 40تا  40سال
بیشتر از  40سال

41
0

93/0
44/0

93/1
44/9

بیپاسخ

4

4/9

مجموع ک

19

400

400

منبع :یافتههای پژوهشگر
39.4

34.7

40
30

14.7

20
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10

0
>15

10 to 15

5 to 10

<5

شكل  -4درصد معتبر فراوانی تحربه شغلی پاسخ دهندگان
منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -8محاسبات میانگین و  ...متغیرها
ردیف

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

میانه

چولگی کشیدگی توصیف زداقل زداکثر

 4تحریمها در حوزهی منافع اقتصادی فردی  -0/990 -0/940 9/999 0/223 9/933متوسط 4/21
9

توسعه بازار صنایع دستی

 -0/339 0/939 9/421 0/332 9/904متوسط

9

1/21
0

منبع :یافتههای پژوهشگر

توصیف متغیرهای پژوهش
در پژوهش حاضر ،تحریمهای اقتصادی در حوزه ی منافع اقتصادی فردی و توسعه بازار صنایع دستی به عنوان
متغیر برآورد شده است .در جدول ،3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -9آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
ضریب

آماره t

تایید  /رد

فرضیه

مسیر

0/101

41/130

تایید

H2-1

تحریم اقتصادی در حوزهی منافع فردی ← ابعاد اقتصادی فرش

تحریم اقتصادی در حوزه منافع فردی ← ابعاد اجتماعی -فرهنگی فرش 0/233

49/190

تایید

H2-3

تحریمهای اقتصادی در حوزهی منافع فردی ← ابعاد محیطی فرش

0/003

41/003

تایید

H3-1

ابعاد اقتصادی فرش ← توسعه بازار صنایع دستی

0/031

3/004

تایید

H3-2

ابعاد اجتماعی -فرهنگی فرش ← توسعه بازار صنایع دستی

0/924

1/130

تایید

H3-3

ابعاد محیطی فرش ← توسعه بازار صنایع دستی

0/013

9/221

تایید

H2-2

مسیر

منبع :یافتههای پژوهشگر

برا ش مدل
در بررسگگگی پایایی مدل پژوهش ،سگگگه معیار بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،و پایایی ترکیبی ( )CRارزیابی
می شگوند .سگنجش بارهای عاملی از طریق محاسگبه همبسگتگی شگاخ های یک سگازه با آن سگازه محاسگبه
می شوند .اگر مقدار این بارهای عاملی  0/1یا بیشتر باشد ،نشان میدهد واریانس بین سازه و شاخ های آن از
واریانس خطا بیشتر بوده و پایایی برای آن قاب قبول است .از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی
ا ست ،در روش  PLSمعیار جدیدتری با عنوان پایایی ترکیبی ( )CRارائه شده ا ست .این معیار تو سط ورتس و
همکاران ( ) 4311معرفی شد و برتری آن ن سبت به آلفا به مح سبه همزمان سازهها مربوط می شود .مقدار CR
برای هر سازه باالی  0/1نشان دهنده پایداری درونی و کمتر از  0/2نشان دهنده عدم پایایی است .نتایج برآورد
معیار  CRبرای مدل پژوهش در جدول  40آمده است .برای تمام متغیرها این ضریب باالی  0/2و ن شان دهنده
پایداری درونی قاب قبول است.
جدول  -11معیار  CRبرای مدل دوم پژوهش
ردیف

متغیر

ضریب CR

4

تحریمها در حوزهی منافع اقتصادی فردی

0/309

9

توسعه بازار صنایع دستی

0/341

منبع :یافتههای پژوهشگر

دومین قدم در برازش مدل اندازه گیری ،برآورد روایی مدل اسگگگت که از دو طریق همگرا و واگرا انجام می گیرد.
روایی همگرا ( ) AVEنشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخ های خود
اسگگگت .فورن و الرکر ( )4334مقدار  0/0و بارکلی و همکاران ( )4330مقدار  0/1را برای اعتبار این شگگگاخ
معرفی کردهاند .مطابق با جدول  44معیار  AVEبرای تمام سازهها در بازه معتبر قرار گرفته است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -11معیار  AVEبرای مدل دوم پژوهش
ردیف

متغیر

ضریب AVE

4

تحریمها در حوزهی منافع اقتصادی فردی

0/399

9

توسعه بازار صنایع دستی

0/204

منبع :یافتههای پژوهشگر

روایی واگرا ،سومین معیار سنجش برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSا ست .روایی واگرای قاب قبول
یک مدل حاکی از آن ا ست که یک سازه در مدل تعام بی شتری با شاخ های خود دارد تا با سازههای دیگر.
این معیار از دو طریق برآورد می شود که در پژوهش حاضر ،روش فورن و الرکر مورد استفاده قرار گرفته است.
فورن و الرکر ( )4334بیان میکنن د که روایی واگرا زمانی قاب قبول اسگگگت که میزان  AVEبرای هر سگگگازه
بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی مربع ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل
با شد .نتایج در جدول  49ن شان داده شده ا ست .مدل فرون و الرکر زمانی معتبر ا ست که ضرایب روی قطر
ا ص لی از تمام مقادیر زیرین خود بی شتر با شد ،که در مدل ارزیابی شده این اعتبار برقرار ا ست .به این معنا که
مدل فوق از روایی واگرای مطلوبی برخوردار است و در نتیجه برازش ساختاری آن نیز تایید میشود.
جدول  -12ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فرنل و الرکر
سا هها

تحریمها در زو هی

توسعه با ار صنایع

منافع اقتصادی فردی

دستی

تحریمها در حوزهی منافع اقتصادی فردی

0/304

توسعه بازار صنایع دستی

0/110

0/130

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به ضگگگرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ( ،)CRبارهای عاملی ،روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا
میتوان گفت برازش مدل اندازه گیری نتیجه مطلوبی را به دنبال داشگگگته اسگگگت و مدل اندازهگیری قاب قبول
ا ست .معیار بعدی  R2ا ست که برای متغیرهای درونزای مدل محا سبه می شود .هرچه این معیار بی شتر با شد
نشان از برازش باتر مدل دارد .چین ( )4333سه مقدار  ،0/99 ،0/43و  0/21را به عنوان مالک ضعیف ،متوسط
و قوی در نظر گرفته است.
جدول  -13آماره  R2برای برا ش مدل ساختاری
سا هها

نمونه اصلی

ابعاد اقتصادی صنعت فرش

0/090

توسعه بازار صنایع دستی

0/313

منبع :یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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مقدار این آماره برای تمام متغیرها متو سط ا ست .حال که برازش مدل در دو بعد اندازهگیری و ساختاری تائید
شگگد ،برازش کلی مدل ارزیابی میشگگود .ارزیابی این برازش با کمک آماره  GoFانجام میگیرد که طبق تعریف
تننااوس و همکاران عبارت است از:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GoF
̅̅̅ × communalities
R2

بطوری که  communalitiesنشگگان میانگین مقادیر اشگگتراکی هر سگگازه اسگگت ،و  R̅̅̅2مقادیر میانگین  R2برای
سازههای درونزا است .بنابراین داریم:
0.9002 + 0.9162
= 0.824
2
0.8042 + 0.8942 + 0.5962
= )توسعه بازار صنایع دستی( Communality
= 0.450
3
= ) تحریم در حوزه منافع فردی( Communality

̅̅̅2 = √0.592 ∗ 0.630 = 0.611
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × R
GoF = √communalities

وتزلس و همکاران سه مقدار  ،0/90 ،0/04و  0/92را بعنوان مقادیر ضعیف ،متو سط ،و قوی معرفی کردند که
با توجه به مقدار  0/244برای مدل حاضر ،مدل از برازش کلی بسیار خوب و قوی برخوردار است.
نتیجهگیری
تحریمهای اقتصگگادی در حوزهی منافع اقتصگگادی فردی بر ابعاد اقتصگگادی صگگنعت فرش از نظر تامینکنندگان
صنایع دستی تأثیر دارد.
تحریم های اقتصگگگادی در حوزه ی منافع اقتصگگگادی فردی بر ابعاد اجتماعی -فرهنگی صگگگنعت فرش از نظر
تامینکنندگان صنایع دستی تأثیر دارد.
تحریمهای اقتصگگادی در حوزهی منافع اقتصگگادی فردی بر ابعاد محیطی صگگنعت فرش از نظر تامینکنندگان
صنایع دستی تأثیر دارد.
آزمون فر ضیههای پژوهش ن شان داد که هر سه فر ضیهی اول که بیان کنندهی تأثیر تحریمهای اقت صادی
در حوزه ی منافع فردی بر ابعاد اقتصگگادی ،اجتماعی -فرهنگی ،و محیطی صگگنعت فرش از نظر تامین کنندگان
صگگنایع دسگگتی اسگگت ،تائید شگگدند .پژوهش های اولیه بر روی تأثیرات فرش از ایده ارتباط مثبت میان مزایای
اقت صادی فردی ساکنان از تو سعهی فرش و ادراک آنها از تأثیرات فرش حمایت کرده ا ست (زاوراس .دی ،تی
سیانتو .وی ،پاوی .ای ،میلونا .کی .)9049 ،بویژه ،یافتههای پژوهش تائید کردهاند افرادی که از فرش نفع مالی
می برند گرایش به درک طیف کام تأثیرات فرش در هر سه بعد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،و محیطی دارند
که قاب توجه تر از نگرش ک سانی ا ست که نفع مالی از صنعت فرش ندارند یا سام کمی در آن دارند (پیزام .آ،
 .)4313این ناسازگاری را میتوان به طبقهبندی تأثیرات فرش نسبت داد که مطالعات گذشته پذیرفته شدهاند.
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فر ضیه اول با مطالعات گذ شته همرا ستا ا ست (وبیرد .ای تی ،بو سلی.اچ ای ،دران برگر.ام جی )9003 ،اما
فرضیه دوم با مطالعات گذشته در تناقض است (و کو .دی دبیلیو ،استیوارت .دبیلیو پی )9009 ،که رابطه منافع
فردی اقتصگگادی و هزینه را نامعتبر اعالم کردهاند .هر دو فرضگگیه در توافق با نظریهی تبادل اجتماعی هسگگتند
(پیچالنر.اچ ،وولگر.ام ) 9049 ،که خاطر نشگگان کردند سگگاکنان منطقه که مزایای اقتصگگادی بیشگگتری از فرش
دریافت میکنند با احتمال زیاد جنبههای مثبت تو سعه فرش را بیش از جنبههای منفی آن ادراک میکنند .به
نظر می ر سد نتایج این دو فر ضیه همرا ستا با نظریه خودکامی ه ستند که میگوید «فرض بر این ا ست که افراد
به دنبال بیشینه کردن سام خود در تبادالت و انجام دادن آن از سوی دیگران به همان اندازه هستند» (استایلی
دیس.آ ،ترز یدو.م .) 9041 ،بویژه در طول دوره بحران اقتصگگگادی و تحریم ها ،خود کامی می توا ند در م یان
انگیزههای ا صلی قرار گیرد که رفتار و اولویتهای افراد را تعیین می سازد (پیچالنر.اچ ،وولگر.ام .)9049 ،سایر
مطالعات غیرفرش نیز دریافتند که افراد اغلب محیط را قربانی منافع اقتصادی خود میکنند (هویو .بی.)9000 ،
با این او صاف ،تمام ساکنان و فعاالن در منطقه مزایای اقتصادی م ستقیمی از فرش دریافت نمیکنند .جدا
از خودکامی ،سایر دالی نیز می تواند سطح حمایت ساکنان برای فرش در طول رکود اقتصادی ناشی از تحریم
ها را توضگگیح دهد .حمایت جامعه از فرش ممکن اسگگت نشگگان دهنده این باشگگد که برای مثال یک باور کلی از
فرش بتواند فرصت هایی ایجاد کند که به افراد کمک کند از سختی و فقر بگریزند .در واقع ساکنین محلی که با
وضگگعیت اقتصگگاد محلی درگیر هسگگتند ،اغلب خواسگگتار اقدام به منظور بابود آن هسگگتند (اسگگتایلی دیس.آ،
ترزیدو.م.)9041 ،
تحریم های اقت صادی در حوزه منطقه سبب کاهش ا شتغال ،تعطیلی صنایع و پایین آمدن ا ستانداردهای
زندگی و در سطح فردی موجب رکود و کاهش کیفیت فعاالن این صنعت شده ا ست که به نوبه خود اهمیت
بعد اقتصگگادی ،اجتماعی -فرهنگی ،و محیطی در این صگگنعت را نشگگان میدهد .ناامنی شگگغلی و کاهش سگگطح
زندگی اغلب بحران اقت صادی راایجاد میکند و به طور ناخودآگاه بر و ضعیت ساکنان محلی تأثیر میگذارند .هر
چه این پدیدهها قویتر باشگگد ،جامعهی میزبان نسگگبت به توسگگعه فرش به عنوان وسگگیلهای برای جوان سگگازی
اقت صادی ،ر ضایت از نیازهای نوظاور جدید ،و جلوگیری از ویرانی جوامع م شتاقتر خواهد بود .عالوه بر این ،به
نظر می رسگگد که در طول تحریم های اقتصگگادی که تادید بیکاری وجود دارد ،سگگاکنانی که در صگگنعت فرش
م شغول به کار ه ستند ،قدردان شغ خود ه ستند و ن سبت به دیگران که هیچگونه مزیت اقت صادی از تو سعه
ندارند ،بیشتر خواستار ادامه فعالیت در صنعت فرش میباشند.
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پیوست  :1پرسشنامه پژوهش
پاسخگوی گرامی
با سالم و احترام ،پرسشنامهای که پیش رو دارید به منظور انجام یک تحقیق علمی میباشد .از آنجا که پاسخهای واقعی شما به سواالت از اهمیت زیادی برخوردار
است ،خواهشمند است نظرات خود را فقط با عالمت زدن یکی از گزینههای ارائه شده در جلوی هر سوال مشخ فرمائید .قبال از همکاری شما و زمانی که صرف
پاسخ به سواالت میکنیم صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
مرد □
زن □
جنسیت:
باالتر از  00سال □
 14تا  00سال □
 94تا  10سال □
 90تا  90سال □
سن:
لیسانس □ تحصیالت تکمیلی □
فوق دیپلم □
دیپلم □
تحصیالت:
بیشتر از  40سال □
 40تا  40سال □
 0تا  40سال □
سابقه شغلی :کمتر از  0سال □
بسیار
ردیف

بد

متغیاارها

1
تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی سبب توقف توسعهی فرشبافی در زمینه فرش شده است.

1
2

منهقهای

تحریم های اقتصادی سبب کاهش مزایای اقتصادی ادارک شده فعاالن فرش شده است.

4

6

است.
تحریم های اقتصادی سبب تعطیلی بسیاری از مشاغ فرشبافی در زمینه فرش شده است.

3
5

استانداردهای زندگی فعاالن صنعت فرش به دلی تحریمهای اقتصادی کاهش یافته

منافع

تحریم های اقتصادی سبب رکود مشاغ مربوط به فرشبافی شده است.

فردی

کیفیت زندگی برای خانوادههایی که دارای عضو فعال در حوزه فرش بودند در زمان
تحریمهای اقتصادی به شدت کاهش یافته است.
توسعه با ار صنایع دستی

7

توسعه بازار صنایع دستی نیازمند افزایش تعداد گردشگر است.

8

توسعه بازار صنایع دستی نیازمند حمایت مالی دولت است.

9

توسعه بازار صنایع دستی نیازمند حمایتهای بیشتر برای معرفی و تبلیغات است.
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Abstract
Economic sanctions have long been used as a tool in the foreign policy of some countries against
others. Iran is not outside the scope of this policy and has been under severe economic sanctions for
more than a decade. The development of the hand-woven carpet industry is especially important for
Iran, which faces problems such as rising unemployment, limited access to foreign exchange
resources, oil economy, tax evasion, high inflation, and so on. This study deals with the impact of
economic sanctions on personal economic interests and carpet development from the perspective of
weavers and those involved in hand-woven carpets in Sistan in the economic, socio-cultural and
environmental dimensions of the carpet industry. Research shows that economic sanctions in the field
of individual economic interests affect the economic, socio-cultural and environmental dimensions of
the carpet industry from the perspective of handicraft suppliers.
Keywords: Economic sanctions, hand-woven carpets, individual economic interests, oven
development.
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