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چکیده

استادیار گروه صنایع دستی ،دانشکده صنایع دستی ،دانشگاه هنر اصفهان

ازآنجاکه بخشی از کارآفرینی فرهنگی معطوف به کارآفرینی در
عرصۀ هنر و صنایع دســتی است و فرش دستباف در ایران
یکی از مهمترین و باقدمتترین صنایع دستی و هنری ایران در
جهان شناخته میشود ،توجه به کارآفرینی در بخش فرش از
اهمیت قابلتوجهی برخوردار است .توجه به حفظ اصالت این
هنر بومی ،تولید و صادرات فرش دستباف بهمنظور دستیابی
به سهم بازار رقابتی و رونق کارآفرینی در عرصۀ صنایع دستی
اصیل ازجمله دالیل اهمیت این موضوع میباشد .در چند دهۀ
اخیر این بازار با موانعی مواجه بوده که این بازار ارزشــمند را
با مشکل مواجه کرده است .برای رفع این مشکالت ،نوآوری
یکی از راهکارهای بنیادین بهشمار میرود .بنابراین ،هدف از
انجام این پژوهش ،شناســایی موانع موجود در نوآوری فرش
دســتباف اســت و برمبنای موانع شناساییشــده یک مدل
کاربردی برای نوآوری در حوزۀ فرش دستباف ارائه میشود.

بهمنظور دستیابی به این هدف ،از روش تحقیق توصیفیپیمایشی
استفاده شده است .جامعۀ آماری شامل طراحان ،تولیدکنندگان
و فروشندگان این حوزه است که حجم نمونۀ معرف با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای  211نفر میباشد .نتایج
بهدستآمده نشان میدهد که موانع نوآوری در فرش دستباف
در  5مقولۀ اصلی عوامل اقتصادی ،بازاریابی ،فرهنگی ،مدیریتی
و تکنولوژیکی و  30زیرشاخه شناسایی شده است .همچنین
تحلیل نتایج بهدســتآمده حاکی از آن اســت که این عوامل
هرکدام بهاندازۀ متفاوتی مانع نوآوری در طراحی فرش اصفهان
میباشــند .در پایان ،پیشنهاداتی برای رفع این موانع ارائه شده
است.
واژههای کلیدی :نوآوری ،کارآفرینی ،موانع نوآوری،
کارآفرینی فرهنگی ،فرش دستباف اصفهان.

* این مقاله مســتخرج از پایان نامه کارشناســی ارشــد خانم بهاره نویدزاده با عنوان بررسی موانع نوآوری در طراحی فرش دستباف
اصفهان است که در دانشــگاه هنر اصفهان به راهنمائی آقای دکتر علي عطافر و مشــاوره آقایان دکتر محمدتقي طغرايي و دکتر ايمان
زکريايي کرماني انجام گرفته است .
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شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید
*
فرش دستباف اصفهان :رویکردی کارآفرینانه
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مروری بر ادبیات موضوع
نوآوری
نوآوری یک فرایند است که فرد در آن ،تصورش را به
ایده تبدیل میکند و سپس ایدهها را ازطریق مدیریت،
به ایدههای عملــی ،مفید و مناســب تبدیل میکند.
نوآوری ایدهها را به کاال ،خدمات و فرایند مناســب
تبدیل میکند .درنهایت ،با تجاریکردن محصوالت،
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مقدمه
بهعقیدۀ احــراری ( ،)۱۳۹۳جایگاه فــرش ایران در
جهان ،ما را در شــرایط و موقعیت حساس قرار داده
است .این موضوع بخشی از فرهنگ و جامعۀ فرهنگی
ما را به خود اختصاص داده است؛ بهگونهای که برای
حفظ جایگاه و ارزش آن ،توجه به مقولههای نوآوری
و کارآفرینی بیشازپیش قابلاهمیت است .قالی ایران
ازلحاظ تکنیکهای بافت و ساختاری از قدرت رقابتی
باالیی برخوردار اســت؛ ولی ازنظــر طرح و نقش و
رنگبندی دارای ضعفهایی است (احراری.)139۳ ،
ازآنجاکه بخشــی از کارآفرینــی فرهنگی معطوف به
کارآفرینی در عرصۀ هنر و صنایع دســتی اســت و
فرش دســتباف یکی از مهمتریــن و باقدمتترین
صنایع دستی و هنری ایران شناخته میشود ،توجه به
کارآفرینی در بخش فرش از اهمیت شایانی برخوردار
اســت .همچنین حفظ اصالت این هنر بومی ،تولید و
صادرات فرش دســتباف بهمنظور دستیابی به سهم
بازار رقابتــی و کاهش اتکا به صادرات نفتی و رونق
کارآفرینی در عرصۀ صنایع دســتی اصیل و همچنین
احیای میراث فرهنگی در داخل کشور ازجمله دالیل
این اهمیت بهشــمار مــیرود .در چند دهۀ اخیر این
بازار با موانع داخلی و خارجی بســیاری مواجه بوده؛
بهگونهای که رونق این بازار ارزشــمند را با مشــکل
مواجه کرده اســت .دراینزمینه ،توجه به مقولههای
نوآوری و کارآفرینی (چه در طراحی و چه در تولید)
یکی از راهکارهای بنیادین بهشــمار میرود که بهنظر
میرســد دستیابی به آن در کشــور با موانعی روبهرو
خواهــد بود .بهاعتقــاد کالمــر ،)2006( 1کارآفرینی
فرهنگی بهمعنای تحقق ارزشهای فرهنگی اســت و
موارد دیگر مانند اقتصاد در فرع قرار دارند .کارآفرینی
فرهنگی بهمعنای خلق ارزش جدید فرهنگی میباشد.
باتوجهبه تعریف برخی از صاحبنظران مانند میلر
و شــومپیتر ،یکی از ابعاد کارآفرینی ،نوآوری و ابداع

میباشد که در این پژوهش محققان در صدد شناسایی
موانــع نــوآوری در طراحی فرش اصفهان هســتند.
نوآوری ،فرایند کسب اندیشــهای خالق و تبدیل آن
به محصول ،خدمت یا یک روش عملیاتی مفید است
(اعرابی ،رفیعی ،اسراری ارشاد.)1387 ،
قاآنی ( )1391معتقد اســت معمــوالً هر فرد بعد
از دیــدن یک اثر هنری چنانچه آن اثر خاص باشــد
و از ویژگی خالقیت بهره ببرد ،در ذهن خود تجســم
ایدههایی را خواهد داشــت که آثار عادی و تکراری
معموالً این حالت را در بیننده ایجاد نمینماید .حال اگر
این موضوع مربوط به یک هنر کام ً
ال ایرانی مثل فرش
باشــد ،باید با استفاده از عناصر مختص خود (استفادۀ
عادی یا تغییر زیاد از موتیفها ،حیوانات و )...به این
مهم پرداخت .از موارد دیگری که در ایجاد یک طرح
خالقانه باید رعایت گردد ،درآمیختن تجربه و تعلقات
کنونی اســت (ميرزااميني و شوقي .)۱۳۹۳ ،باتوجهبه
موارد مطرحشــده ،شناســایی هریک از شاخصهای
کارآفرینی این صنعت بهنظر یکی از مهمترین گامهای
اساســی رفع موانع آ ن باشد .برایناساس ،در پژوهش
حاضر با اتکا بــه ادبیات تحقیق موجود دراینزمینه و
همچنین انجام مصاحبه با متخصصان و کارشناســان
فعــال در صنعت فرش ،به شناســایی مهمترین موانع
موجود درزمینۀ نوآوري در فرش دســتباف اصفهان
پرداخته و مدلی از نوآوری در طراحی فرش اصفهان و
همچنین راهکارهایی را ارائه خواهیم نمود.

کارآفرینی
شومپیتر مشــخصۀ کارآفرینی را نوآوری ،و کار یک
کارآفرین را «تخریب خالق» میداند (اکبری.)1390 ،
دراکر معتقد اســت «وجود نوآوری در کارآفرینی
بهقدری ضروری اســت که میتوان ادعا نمود بدون
نوآوری ،کارآفرینبودن امــکان ندارد و خالقیت نیز
بدون نوآوری نتیجهای نمیدهد» (شاهحسینی.)1383 ،
وی همچنین بیان میکند کــه کارآفرینان ویژگیهای
مشترکی دارند که عبارتاند از:
 .۱مخاطره پذیرند؛

.)et.al., 2008

کارآفرینی در حوزۀ فرهنگ و هنر یعنی شــناخت
فرصتهــای جدید و نوآوری درزمینۀ فرهنگ و هنر.
وینســترا )2004( 3سه نوع کارآفرین هنری را از هم
متمایز کرده است:
 .1تولیدکنندۀ یک شــکل از هنر خاص (که بیشتر
هنرمندان در این دسته جای میگیرند)؛
 .2کارآفرینی که در صنایع خالق فعال است؛
 .3آنکه بهعنوان واسطه میان هنرمند و مردم عمل
میکند و توجه مــردم را به هنر جلب میکند (,Ibid
.)2004
کارآفریــن فعــال در حــوزۀ هنر با آثــار هنری
خالقانــه و کامل خود بهعنوان نــوآور و پیشگام ،به
هر وســیلۀ ممکن ســعی در جذب مخاطب بیشــتر
دارد ( .)2009 ,Deutekonپــاگ )1999( 4معتقد
اســت که کارآفرینی در حوزۀ هنر ،ترکیبی از کیفیت
هنرمندانه با رویکردهای تجاری اســت؛ بهطوریکه
قادر به جذب مشتریان اســت ،بدون اینکه مأموریت
و اصالــت هنر خود و کمال زیباییشــناختی اثر خود
را بهخطر بینــدازد .این افراد میتواننــد قهرمان یک
کســبوکار هنری ،یــک تولیدکننده ،شــخص و یا
سازمانی باشند که یک کار هنری را بهشیوهای خالقانه
و هنرمندانه راهاندازی یــا برنامهریزی میکنند .ازنظر
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خدمات و فرایندهای جدید یا توســعهیافته در بازار،
فرایند نــوآوری خاتمه مییابــد .بهعبارتی ،خالقیت
الزمــۀ نوآوری اســت؛ اما باید توجه داشــت که از
خالقیت تا نوآوری غالب ًا راهی طوالنی در پیش است
که معموالً این راه را افراد کارآفرین تســهیل میکنند
(موسوی محوی و کیانی.)1387 ،
بهاعتقاد آلبرشیت ، 2نوآوری ،تبدیل ایدۀ خالقیت
(ایدۀ نو) به عمل و یا نتیجه (سود) است .رابینز معتقد
اســت نوآوری فرایند فزایندۀ خــاق و تبدیل آن به
محصول ،خدمات و روشهای جدید عملیات اســت
(صالحیامیری .)25 ،1387 ،اجــرای موفق ایدههای
خالق در درون سازمان است .از این دیدگاه ،خالقیت
افراد و تیمها نقطۀ شــروع نوآوری اســت .این الزم
است؛ اما کافی نیست (.)Goyal et.al., 2007
طبق تعاریف ارائهشــده ،نوآوری عبارت اســت
از ارائۀ هــر چیز جدیدی ماننــد راهحلهای جدید،
تکنولوژی و اقدامات جدید ،محصوالت جدید ،فرایند
جدید ،کاربردهای جدیــد ( )Baker et.al., 2008و یا
بهبود تمام این موارد .همچنین نوآوری ،خالقیتی است
که کاربردی شــده و به مرحلۀ اجرا رســیده و تحقق
یافته است که منجر به بهبود محصوالت ،خدمات و یا
فرایند میشود (.) Johann Essen, 2008

 .2حداکثر استفاده را از فرصتها میبرند؛
 .3درواقــع ،ارزشها را تغییــر میدهند و ماهیت
آنها را دچار تحول مینمایند (همان.)1390 ،
درزمینــۀ رابطۀ نــوآوری و کارآفرینی باید توجه
داشــت که نوآوری از مؤلفههای کلیــدی در فرایند
کارآفرینی بهشــمار میرود .اکثر پژوهشــگران حوزۀ
کارآفرینی با عقیدۀ دراکر درخصوص مفهوم نوآوری
اتفاقنظــر دارنــد (صالحیامیــری .)1387 ،نوآوری
فرایندی اســت که کارآفرینان توسط آن ،فرصتها را
به ایدههای قابلعرضه به بازار تبدیل میکنند (Baker
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نوآوری در طرح فرش دستباف
فرش بخشــی از زندگی ایرانیان است .بنابراین ،این
هنــر کام ً
ال با زندگی مردم ایران مأنوس شــده و این
زندگی ،فرهنگ و سنتهای آن در فرش متجلی شده
اســت .تمام جنبههای زندگی (ازجمله شیوۀ زندگی،
نــوع خانهها ،ابعاد فضای زندگــی و )...بهطور کامل
در طراحی ،رنگ ،ابعاد و ...فرش تأثیر گذاشــته است
(آیتاللهی.)6 ،1387 ،
بهاعتقاد ژوله (« ،)1381تنوع بدیع و ترکیب رنگها
بهنحوی زیباشناســانه که برگرفته از هنرهای سنتی و
اصیل ایرانی است ،بههمراه نقوش سنتی که در تمامی
هنرهای دســتی ایران ،بهویژه در اصفهان ،قابلرؤیت
است ،الهامبخش بســیاری از طراحان باذوق و خالق
اصفهان میباشــد؛ بهنحویکه امــروزه میتوان فرش
دســتباف اصفهان را یکــی از اصیلترین فرشهای
ایرانی دانســت که هنرمندان آن با تعصب خاص خود
در حفظ آن جدیت تام بهخرج میدهند .تنوع رنگ در
فرش اصفهان زیاد است و مهمترین آنها عبارتاند از:
الکی ،کرم ،سبز ،عنابی ،بژ ،مسی ،خاکی و سرمهای که
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کالمــر ( ،)2011كارآفريني در حوزههای هنری یعنی
تحقق ارزشهای هنری و اقتصاد ابزاری برای تحقق و
نمایانساختن این ارزشها .کارآفرین ازنظر وی فردی
اســت که نسبتبه فرصتها هوشــیار است ،درزمینۀ
هنری خــاق و نوآور اســت ،در ارتباطات و اصول
مذاکره و تنظیم امور مالی تواناســت ،شوق و تعهد در
بعد زیباییشناسی اثر خود دارد ،متقاعدکننده است و
دارای چشــمانداز ،شــجاعت و امید است (Klamer,
 .)2011این کارآفرینــان ،راهحلهای نوآورانۀ خود را
در اقتصاد پایدار بــهکار میگیرند که موجب افزایش
اشــتغال ،ایجــاد ارزش هنری و کســب ثروت برای
تولیدکنندۀ خالق و محصوالت منحصربهفرد و جذاب
برای مصرفکنندگان میشود (.)Aageson, 2010

هریک در فامهای ســیر و روشن بهکار میرود .بیشتر
نقش فرشهای جدیــد اصفهان را طرحهای لچک و
ترنج تشکیل میدهند .همچنین اسلیمیهایی مستقل از
ترنج مرکزی با دوران پیکرهای خمیدهشان و گردش
آنها به دور ترنج مرکزی ،طرحی زیبا را درانداختهاند»
(ژوله.)1381 ،
بــا این توصیفهــا ،هنر فرش چیزی اســت که
نشاندهندۀ فرهنگ و سنت یک جامعه است .بنابراین،
نــوآوری در آن باید بهگونهای باشــد که ســندیت و
اصالــت این هنر بومی و اصیل را با مشــکل روبهرو
نکند.
عواملی که در طراحی فرش دارای اهمیت هستند
و باید رعایت شوند ،عبارتاند از:
 .1سازماندهی یا پیکربندی برپایۀ نظم هندسی؛
 .2وضوح در آرایهها و طراحی؛
 .3چکیدهنگاری نقوش؛
 .4وحدتبخشــی به عناصر تصویــر (رحمتی،
.)1387
برایناساس ،انواع نوآوریهایی که در طراحی فرش
میتوان انجام داد ،مشتمل بر موارد زیر است:
 .1نوآوری در نقوش و سامانبندی بهینۀ طرحهای
گذشته؛
 .2طراحی موضوعات گذشــته کــه کمتر مورد
اســتفاده قرار گرفتهاند (بهمانند جشن مهرگان ،نوروز
و)...؛
 .3اســتفاده از موضوعات جدیــد که هیچگاه در
طراحی فرش دیده نشده (جشنها و)...؛
 .4استفاده از فرهنگ تصویری معاصر.
برمبنای موارد طرحشده میتوان مهمترین سؤاالت
پیــش روی محققــان بــرای انجام ایــن پژوهش را
بدینگونه بیان نمود:
ـ مهمتریــن موانع موجود درزمینــۀ نوآوری در
طراحی فرش دستباف اصفهان کداماند؟

ـ چه تقســیمبندیای از موانع نوآوری در طراحی
فرش اصفهان میتوان ارائه داد؟
ـ مدل نوآوری در طراحی فرش دستباف اصفهان
شامل چه ابعادی است؟

ف اصفهان ازنظر صاحبنظران این حرفه
جدول  .۱موانع نوآوری در طراحی فرش دستبا 
کدگذاری
محوری

کدگذاری باز
نرسیدنطرحهایجدید 

بهف 
روش
 

اقتصادی

جوییدرهزینهها 


صرفه



تولیدکنندگانبهراحتیتنبهتولیدطرحجدید

نمیدهند .


عوامل

تولیدمیکنند .

همانطراحیراکهازقبلداشتهاند،



 ضعفتبلیغاتمؤثر 

 ضعفاطالعاتطراحانازنیازبازار

عوامل بازاریابی

گزارههای کالمی

 عدمشناختنیازمشتری 

کد مصاحبهشونده
 I8I7,I6,I5,I2,
I1, I2, I3, I4

هایجدیدرابهمردممعرفینمیکنند .


طرح


I1, I5

هایقبلیمیپردازند.


طراحانبهکپیازطرح



I1, I2

میکنند .
 طراحانوتولیدگنندگانبازارومشتریرارصدن 
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چارچوب نظری تحقیق
برای تعیین چارچوب نظری ،ابتدا به جمعآوری ابعاد
اصلی ســازههای تحقیق با رجــوع به ادبیات موجود
دراینزمینــه که توســط محققان مختلف شناســایی
و تأییــد شــدهاند ،و همچنین انجــام مصاحبههای
نیمهساختاریافته با متخصصان این حوزه پرداخته شده
است.
سؤاالت مصاحبه بهشرح زیر میباشد:
 .۱آیا طی چند ســال گذشته نوآوری در طراحی
فرش دستباف اصفهان بهوجود آمده است؟
 .۲در کدامیــک از زمینههــای طراحی (نقوش،
ترکیب کلی طرح و رنگ) نوآوری ایجاد شده است؟

و علت این نوآوری چیست؟
 .۳در کدامیــک از زمینههــای طراحی (نقوش،
ترکیب کلی طرح و رنگ) نوآوری ایجاد نشده است؟
و علت این عدم نوآوری چیست؟
 .۴بهنظر شــما ،موانع نوآوری در طراحی فرش
دستباف اصفهان چیست؟
در ایــن تحقیق ،محققان در صدد بررســی موانع
نوآوری در طراحی فرش دستباف اصفهان هستند و
بهمنظور رســیدن به این هدف ،عواملی را که بهعنوان
موانع اصلی نوآوری هستند ،دستهبندی و مورد بررسی
قرار میدهند .این عوامل بهشرح زیر هستند:
برمبنــای اطالعات حاصــل از مبانــی نظری و
مصاحبههای انجامگرفته با متخصصان ،محققان در این
تحقیق برای بررســی موانع نوآوری در طراحی فرش
دستباف اصفهان مدل مفهومی بهشرح زیر را طراحی
و ارائه کردهاند:

ادامه جدول  .۱موانع نوآوری در طراحی فرش دستبافت اصفهان ازنظر صاحبنظران این حرفه
کدگذاری
محوری

کدگذاری باز

حفظطرحهایگذشته 



عوامل فرهنگی

 ضعف پذیرش نوآوری ازسوی
مردم 

 ضعف آموزش به طراحان برای
افزایشمهارتهاوایجادنوآوری 


عوامل مدیریتی

بهرهنبردنازدانشجدیداینرشته 
 

 ضعف برنامهریزی برای تولید
طرحهایجدید 


 I7I6,I1,I2,

 تردیدطراحانایجادنوآوریدرترکیبکلیطرح .


 I8I2, I3, I7,

جدیدرانمیخرند .

مردمبدونآگاهیطرحهای




 به طراحان آموزش کافی برای ایجاد نوآوری همراه با
حفظاصالتدادهنشدهاست .

I2, I1, I4, I5,
I8

شترهمانطراحانقبلیهستندکهطراحیمیکنندو

 بی
ازافرادجواناستفادهنمیشود .


 I8,I7,I4,I1,I2

 از طرحهای قبلی کپی میشود؛ چون هر فرش شناسنۀ
مخصوصخودندارد .



ایبرایتولیدطرحهایجدیدندارند .


مدیرانبرنامه


دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 28
پاییز و زمستان 1394

نکردنازنرمافزارهایطراحی


استفاده


در آن

نوآوری

مواردی که

مواردی که در آن

نوآوری ایجاد شده

عوامل

تکنولوژیکی

عدماستقبالازتکنولوژیهایجدید




ایجاد نشده

78

 ضعف در صدور شناسنامه برای هر
فرش 

بهعلتحفظاصالتوسنتفرشاصفهان،نوآوریخاصی
 
ایجادنشدهاست .


 I7,I3,I1,I2,
 I5I4,




رنگ 

نقوش



طرحکلی 




تغییرکمیدرنقوشمختلف 



سادهترشدننقوش 




دررنگبیشترینتغییراتایجادشده 






I2, I3, I5, I8
 I6, I4


نکردنازامکاناتنرمافزارهایطراحیدرایجاد


استفاده
نوآوری 

نسبتبهاستفاده

 طراحانقدیمیوتولیدکنندگانتمایلی
ازتکنولوژیهایجدیدطراحیوتولیدندارند .


I4,I7,I2, I3,
 I8



I8I5, I2, I6, I7,

I1, I2, I3, I4, I5, I6,
 I7, I8
I1, I2, I3, I4
I5, I6, I7, I8

دستبافتاصفهان
برایحفظاصالتفرش 

I1, I4, I5, I6

موردقبولتولیدکنندهومشترینیست 

I8I2, I3, I7,
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آسیبدیدنهویتفرشاصفهان




گزارههای کالمی

کد مصاحبهشونده

روش تحقیق
پژوهــش حاضر بهلحــاظ هدف کاربــردی و ازنظر
ماهیت و گرداوری دادهها ،از نوع توصیفیپیمایشــی
اســت .جامعۀ آماری این پژوهش شــامل طراحان،
تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف اصفهان
اســت که تعــداد آنها  340نفر اســت .حجم نمونۀ
این پژوهش  211نفر اســت که به دو گروه طراحان،
تولیدکنندگان و فروشندگان تقسیم شده است .روش
نمونهگیــری تحقیق حاضر از نــوع تصادفیطبقهای
اســت که جامعۀ آماری به دو دسته تقسیم شدهاند که
دستۀ اول شامل طراحان با تعداد  47نفر و دستۀ دوم
تولیدکنندگان و فروشــندگان با تعداد  293میشوند.
برای مشخصشــدن حجم نمونۀ آمــاری از فرمول
کوکران استفاده شده است .طبق محاسبات انجامگرفته،
تعداد طراحان بهطور دقیق  ۴۴/۲۸بهدســتآمده که
 45نفر در نظر گرفته شــد و تعــداد تولیدکنندگان و
فروشــندگان بهطور دقیق  ۱۶۵/۲۲که پرسشنامه بین

 166نفر از آنها توزیع شده است.
ابزار گردآوری اطالعات
روشهای مورداســتفاده برای گــردآوری اطالعات،
مطالعات کتابخانهای و تحقیق میدانی است .در مرحلۀ
اول با رجوع بــه منابع دســتاول درزمینۀ موضوع
پژوهش ،به اســتخراج مبانی نظری و ادبیات پژوهش
پرداخته شد و ســپس در مرحلۀ پژوهش میدانی ،از
ابزارهای مصاحبههای نیمهساختاریافته و پرسشنامۀ
محققســاخته استفاده شــده اســت .پس از تحلیل
محتــوای کیفی نتایج حاصــل از مصاحبهها ،ازطریق
شیوۀ کدگذاری باز و محوری ،و انطباق آن با ادبیات
موجود ،به طراحی پرسشنامه تحقیق مبادرت شد.
روایی و پایایی ابزار تحقیق
در ابتدای کار ،پرســشنامهای با  32پرسش برمبنای
ســؤاالت تحقیــق طراحی شــد .ســپس باتوجهبه
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شکل  .1مدل مفهومی موانع نوآوری در طراحی فرش دستباف اصفهان (منبع :نگارندگان)

80

تجزیهوتحلیل و یافتههای تحقیق
در قســمت توصیفی ،دادههای جمعیتشــناختی با
اســتفاده از شــاخصهای آمار توصیفــی خالصه و
طبقهبندی شده است (جدول .)۲
باتوجهبه نتایج حاصله 12 ،درصد از افراد بین 20
تا  30سال و  19درصد از افراد بین  30تا  40سال سن
دارند .بیشــترین فراوانی در گروه سنی بین  40تا 50
ســال با  33درصد است که نشاندهندۀ میانسالبودن
افراد فعال در این صنعت اســت .همچنین  24درصد
افراد نیز بین  50تا  60ســال سن دارند و درنهایت 12
درصد باالتر از  60سال هستند.
باتوجهبه جدول  ،۳بیشــترین گروه شغلی مربوط
به «فروشندگان» با  36درصد است و پس از آن گروه
«تولیدکننده و فروشنده» با  24درصد است.
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مصاحبههــای انجامشــده و همچنین پیشــنهادات
صاحبنظــران و خبــرگان این حوزه بــه تعداد 54
پرسش رسید .بهمنظور برآورد میزان روایی پرسشنامه
و ســؤاالت مطرحشــده در آن ،از نظــر خبــرگان،
کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق استفاده
شد .پیشنهادات و در صورت نیاز ،اصالحات خبرگان
و اســاتید ،محقق را از روایی پرســشنامه و تطابق
موضــوع با ســؤاالت و قابلیت اســتفاده و بجابودن
ســؤاالت مطرحشــده مطمئن ســاخت و مشخص
نمود که ســؤاالت پرســشنامه تا چه اندازه قدرت
توضیحدهی مدل و سؤاالت تحقیق را دارد .عالوه بر
روایی محتوایی ،سؤاالت پرسشنامه ازلحاظ صوری
نیز مورد بررســی و تأیید قرار گرفت .در این تحقیق
برای تحلیل دادهها و بهمنظوردســتیابی به پایایی ،از
روشهای تحلیلی آماری توصیفی و استنباطی استفاده
شده اســت که در تحلیل اســتنباطی ،از روش مدل
معادالت ساختاری و نرمافزار  LISRELاستفاده شده
است.

در قســمت اســتنباطی ،نتایج حاصــل از تحلیل
استنباطی دادههای گردآوریشده ازطریق پرسشنامه،
نشــان داد که همــۀ متغیرهــای شناساییشــده بار
عاملــی بزرگتر از  ۰/۴دارنــد و بنابراین ،جزء موانع
شناساییشده محســوب میگردند .درنهایت ،پس از
شناسایی موانع موجود ،به اولویتبندی آنها ازطریق
ضرایب مسیر استاندارد که در مدلها ارائه شده است،
پرداخته میشود.
تحلیل مسیر ،یکی از چندین آزمون آماری است
که تحت عنوان مدل معادالت ساختاری شناخته شده
اســت .این روش ،امکان آزمون روابط ِع ّلی بین دو یا
چند متغیر را فراهم میآورد که ممکن است بهصورت
مســتقل ،وابسته ،گسسته یا پیوســته ،پنهان یا آشکار
و یا هر دو در یک معادلــۀ خطی بهکار روند .تحلیل
مسیر معموالً در تحقیقات اکتشافی و آزمونهای نظریۀ
ثانویه مورد استفاده قرار میگیرد (شیولسون.)1382 ،
بهبیان دیگر ،برای برآورد دقیق هریک از مسیرهای
مشخصشــده ،ضرایب استانداردشــدۀ رگرسیون (یا
ضرایب مسیر) محاسبه میشود .این ضرایب ازطریق
برقراری معادلههای ســاختاری ،یعنی معادلههایی که
ســاختار روابــط مفروض در یک مدل را مشــخص
میسازد ،بهدست میآیند .تحلیل مسیر صرف ًا بر روی
متغیرهای مشاهدهشــده قابلانجام اســت (الورنس،
گامست و گارینو .)1391 ،در این تحقیق برای بررسی
معناداربودن روابط بین متغیرها ،به بررســی ضرایب
مسیر پرداخته شده اســت .دررابطهبا معناداری اعداد،
باید گفت ازآنجاییکه در این تحقیق در سطح اطمینان
 ۰/۹۵بهدنبال آزمون فرضیهها هستیم ،اعدادی معنادار
خواهد بود که عدد معناداری آنها بین  ۱/۹۶و -۱/۹۶
نباشد .بنابراین ،بهدلیل اینکه همۀ مقادیر خارج از این
محدوده اســت ،همۀ روابط معنیدار میباشند .اعداد
بهترتیب از بزرگ به کوچک در اولویت قرار میگیرند.

جدول  .۲اطالعات جمعیتشناختی نمونۀ تحت بررسی

شغل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

تاجر

8

3.8

25.7

طراح

21.8

46

فروشنده

76

36

تولیدکننده
کل

بدون پاسخ
مجموع

28

50.5

13.3

210

99.5

211

100

1

63.8
100

0.5

(منبع :نگارندگان)
جدول  .3اولویتبندی عوامل اقتصادی

سازه
عوامل

اقتصادی

ضریب مسیر

اولویت

متغیر
عدم پذیرش ریسک سرمایهگذاری در طرح جدید

۰/۶۵

1

عدم حمایت مالی از طراحان و پوشش بیمهای آنها

۰/۶۳

2

کمبود تسهیالت اختصاصیافته به تولیدکنندگان

۰/۶

۳

تولید طرحهای گذشته بهمنظور صرفهجویی در هزینهها

۰/۵1

4

(منبع :نگارندگان)

موانع اقتصادی
برطبق نتایــج حاصل از پژوهــش حاضر ،موانع
اقتصــادی مؤثر در عــدم نوآوری فرش دســتباف
اصفهان شــامل  4زیرشاخه است که بهترتیب اولویت
در جدول  ۳نشان داده شده است.
عامل اول عدم پذیرش ریســک سرمایهگذاری
در طــرح جدیــد اســت .تــرس تولیدکننــدگان از
بهفروشنرسیدن طرحهای جدید ،منجر به عدم تمایل
به سرمایهگذاری و پذیرش ریسک آن در این صنعت
شده است .ضریب مسیر بهدستآمده برای این عامل
نشــان میدهد که ایــن عامل بیشــتر از دیگر عوامل
اقتصــادی مانع نوآوری در طراحی فرش دســتباف
اصفهان است.

عامل دوم عدم حمایت مالی از طراحان و پوشش
بیمهای آنها با ضريب مســير  0/63است؛ بهطوریکه
یکی از موارد قابلاهمیت ،وجود حاشــیۀ امنیت مالی
برای طراحان و تــدارک اقداماتی جهت حمایتهای
بیمــهای و مالی از آنهاســت .این عامل انگیزشــی
تأثیــر قابلاهمیتی بــر ایدهپــردازی و خالقیت آنها
دارد .متأســفانه بهدلیل عدم وجود چنین مشــوقهای
مالی ،آنهــا صددرصد مهــارت و تخصص خود را
بهکار نمیبندند؛ بهطوریکه اگــر برای طراحان زبده
و زبردســت موقعیت و امنیت شــغلی مناسبی فراهم
شود ،از تمام پتانسیل خود جهت بهبود و نوآوری در
سبکهای طراحی استفاده میکنند.
عامل ســوم کمبود تسهیالت اختصاصیافته به
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موانع مربوط به بازار
برطبق نتایــج حاصل از پژوهــش حاضر ،موانع
مربــوط به عامل بازار و بازاریابــی در نوآوری فرش
دستباف برطبق ضریب مسیرهای بهدستآمده شامل
 9زیرشاخه است که در جدول  ۴نشان داده شده است.
عامل اول نداشتن تیم بازاریابی متخصص است.
مهمترین عامل مربوط به نبود افراد و یا واحد بازاریابی
کاردان و متخصص بهمنظــور انجام تحقیقات بازار و
همچنین نیازسنجی از مشتریان و ارجاع آن به طراحان
و تولیدکنندگان است .این عامل با ضریب مسیر ۰/۷۱
اولویت اول در میان موانع مربوط به بازار است.
عامل دوم ضعف در برنامهریزی و نداشتن برنامۀ
مدون برای تولید طرحهای جدید اســت؛ بهطوریکه
وجود ضعف در ســازوکارهای هدفمند و برنامههای
مدون جهــت بازاریابی و بازارســازی ،مانع نوآوری
و منجر به تولید طرحهای گذشــته است .برنامهها و
ســازماندهی بازاریابی با ضریب مسیر  ۰/۶۸در رتبۀ
دوم قرار دارد.
عامل ســوم ترس از برندهــای معروف فرش
است .برندشدن برخی طرحهای خاص مانع نوآوری
در طرحهای جدید اســت .برندشدن با ضریب مسیر
 ۰/۶۶در رتبۀ سوم قرار دارد.
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تولیدکنندگان با ضريب مسير  0/6است که الزم است
جهت توسعۀ این صنعت دراینزمینه تمهیداتی در نظر
گرفته شود.
نهایتــ ًا عامــل چهارم تولید طرحهای گذشــته
بهمنظور صرفهجویی در هزینههاســت .تولیدکنندگان
برای صرفهجویی در هزینۀ تمامشدۀ تولید ،طرحهای
گذشــته را تولید میکنند .این عامل با ضريب مســير
 0/51کمترین تأثیر را دارد و نسبتبه دیگر عوامل ،از
اولویت و اهمیت کمتری در نوآوری در طراحی فرش
دستباف اصفهان برخوردار است.

عامــل چهــارم ضعــف اطالعــات طراحان
درخصوص ســلیقۀ مشــتری و عدم آموزش صحیح
آنهاســت؛ بهطوریکــه آگاهنبــودن تولیدکنندگان
و طراحــان فرش از نیاز بازار و عــدم پایش و رصد
ســلیقههای مشتریان مختلف و ویژه ،سبب ضعف در
نوآوری و تولید طرحهای گذشــته اســت .اطالعات
طراحان با  ۰/۶ضریب مؤثر در رتبۀ چهارم قرار دارد.
عامل پنجم عدم نیازســنجی بازار و تحقیقات
منظم بازاریابی با ضريب مسير  0/58است.
عامل ششم عدم بهکارگیری تکنیکهای جدید
بازاریابی با ضريب مسير  0/56است .فقدان مهارتهای
بازاریابی نهتنها در حوزۀ فرش ،بلکه در اکثر حوزههای
هنری بهعنوان یک چالش اساسی مطرح است.
عامل هفتم عدم اســتفاده از تبلیغات مناسب و
آگاهیدهنده با ضريب مسير  0/54است.
عامــل هشــتم عــدم بخشبنــدی بــازار و
ســفارشپذیری در تولید و طراحی با ضريب مســير
 0/47اســت؛ بهطوریکه عدم اســتفاده از روشهای
مناســب تبليغاتی در جهت افزایــش آگاهی مردم از
اهمیت فرش و عدم ایجاد شرایط مناسب جهت بازدید
از مراکــز تولید فرش دســتباف اصفهان و پذیرش
سفارش بهطور مستقیم و مطابق با سلیقۀ مشتری سبب
ضعف در نــوآوری در طرح فرش و تکرار طرحهای
گذشته است.
و نهایت ًا عامل نهم ضعف در انتقال نیازهای بازار
به بخش تولید و طراحی است که این عامل نیز وابسته
به عوامل دیگر است .در صورت نبود واحد بازاریابی
و تحقیقــات بازار و فقدان مهارتهــای بازاریابی در
میان طراحان ،بهتبع ،نیازها و سلیقههای مشتری نیز به
بخش تولید و طراحی منعکس نمیشود .اين عامل با
ضريب مسير  0/44در رتبۀ آخر قرار دارد.

جدول  .4اولویتبندی عوامل بازار

سازه

بازاریابی

نداشتن تیم بازاریابی متخصص
ضعف برنامهریزی و نداشتن برنامۀ مدون برای تولید طرحهای جدید
ترس از برندهای معروف فرش
ضعف اطالعات طراحان از سلیقۀ مشتری و عدم آموزش صحیح آنها
عدم نیازسنجی بازار و تحقیقات منظم بازاریابی
عدم بهکارگیری تکنیکهای جدید بازاریابی
عدم استفاده از تبلیغات مناسب و آگاهیدهنده
عدم بخشبندی بازار و سفارشپذیری در تولید و طراحی
ضعف در انتقال نیازهای بازار به بخش تولید و طراحی
(منبع :نگارندگان)
جدول  .۵اولویتبندی عوامل فرهنگی
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(منبع :نگارندگان)

موانع فرهنگی
برطبق نتایــج حاصل از پژوهــش حاضر ،موانع
مربوط به عوامل فرهنگی در نوآوری فرش دستباف
برطبق ضریب مسیرهای بهدستآمده شامل  ۹زیرشاخه
است که در جدول  ۵نشان داده شده است.
عامل اول مسائل فرهنگی ،همچون عدم تمایل
به ریسکپذیری ،ترس از شکست ،مقاومت در مقابل

تغییر و عدم توجه به فرهنگ دیگر کشــورها و تولید
فرشهایی متناسب با سلیقۀ آنهاست .مهمترین مانع
فرهنگــی شناساییشــده درزمینۀ نــوآوری در فرش
دســتباف با ضريب مســير  0/79مربوط به مسائل
فرهنگی است .این عامل تنها منحصر به فرش دستباف
نمیشود؛ بهطوریکه طبق تحقیقات انجامشده (عوامل
فرهنگی هافستد )1994 ،پذیرش عدم اطمینان و درجۀ
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عوامل

متغیر

ضریب مسیر
۰/۷۱
۰/۶۸
۰/۶۶
۰/۶
۰/۵۸
۰/۵۶
۰/۵4
۰/4۷
۰/44

اولویت
۱
2
3
4
۵
۶
۷
۸
9
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(منبع :نگارندگان)
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ریسکپذیری در میان ایرانیان باال نمیباشد.
عامل دوم عدم پذیرش و اســتقبال از طرحهای
جدید ازطرف تولیدگنندگان و طراحان قدیمی است.
پذیرش نوآوری با ضریب مســیر  ۰/۷۲در رتب ۀ دوم
موانــع نوآوری در طراحی فــرش اصفهان قرار دارد؛
بهطوریکه ضعف فرهنگســازی بهمنظــور ارتقای
نگرش در پذیرش طرحهای نو ،سبب فقدان نوآوری
در طراحی فرش اصفهان است.
عامل سوم اعتقاد به ازبینرفتن هویت و اصالت
فرش دستباف اصفهان با ایجاد نوآوری در آن است.
برخی طراحان و تولیدکننــدگان معتقدند که نوآوری
باعث ازدسترفتن هویت فرش اصفهان میشود .لذا
هویت فرش دستباف ایران با ضریب مسیر  ۰/۶۸در
رتبۀ سوم قرار دارد.
عامل چهــارم ضعف در بهبود و بهینهســازی
طرحهای سنتی با ضريب مسير  0 /68است.
عامــل پنجــم بهرهنبــردن از ارزشهــای
فرهنگیاجتماعی در طراحی فرش دستباف با ضريب
مسير  0/60است؛ بهطوریکه با استناد به فرهنگ غنی
کشور در عرصههای مختلف میتوان از آنها ایدههایی
در راستای طرحهای جدید و نوآورانه بهره گرفت.

عامل ششم ترس از شکست و استهزای طرحهای
جدید اســت .متأسفانه یک باور غلطی که دراینزمینه
شــکل گرفته است ،بهســخرهگرفتن طرحهای جدید
است و ترس از اســتهزا بهعنوان یک عامل بازدارنده
باعث میشــود که تولیدکنندگان و طراحان دست به
نوآوری نزنند .ترس از اســتهزای طرحهای جدید با
ضریب مسیر  ۰/۵۹در رتبۀ ششم قرار دارد.
عامل هفتم ضعف و کمبود آموزش به طراحان
بهمنظور ارتقای ســطح مهارت آنها با ضريب مسير
 0/56است.
عامل هشــتم عدم اعتماد به طرحهای جدید و
نبودن روحیۀ کارآفرینــی در تولیدکنندگان با ضريب
مسير  0/55که عوامل ششم و هفتم و هشتم وابسته و
مکمل یکدیگر هستند.
و نهایت ًا عامل نهم تعصب بیش از حد نســبتبه
حفظ طرحهای گذشته است .تعصب بیش از حد برای
پایبندبودن به اصول و طرحهای گذشته از دیگر موانع
فرهنگی نوآوری در طرح فرش اصفهان اســت .این
عامل با ضریب مســیر  ۰/۵۲در رتبــۀ نهم قرار دارد
و نســبتبه دیگر عوامل از اهمیت کمتری برخوردار
است.

موانع تکنولوژیک
برطبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،موانع مربوط
بــه عوامل تکنولوژیک در نوآوری فرش دســتباف
برطبق ضریب مســیرهای بهدســتآمده شــامل ۴
زیرشاخه است که در جدول  ۷نشان داده شده است.
عامل اول عدم آشنایی طراحان با تکنولوژیهای
جدیــد این حوزه و مخالفت طراحان نقشــۀ فرش با
تکنولوژیهای جدید طراحی اســت .عدم اســتفاده
از نرمافزارهــای طراحی (که تنها بــرای تولید فرش
ماشینی مورد استفاده قرار میگیرد) از مهمترین موانع
تکنولوژیک نوآوری در فرش دســتباف بهحســاب
میآید .این عامل با ضریب مسیر  ۰/۶۶در اولویت اول
موانع تکنولوژیک نوآوری در فرش قرار گرفته است.
عامــل دوم ضعف اطالعــات طراحان درزمینۀ
طراحی اســت .فقدان اطالعــات طراحان و همچنین
ضعف آشنایی آنها با تکنولوژیهای جدید با ضریب
مسیر  ۰/۶۳در رتبۀ دوم موانع تکنولوژیک قرار دارد.
عامل ســوم ضعف در آگاهی طراحان نقشــۀ
فرش از حوزههای زیباییشناســانه است؛ بهطوریکه
این عامل خود میتوانــد محور طراحی نرمافزارهایی
در این حوزه شــود .ضعف در آگاهــی از حوزههای
زیباییشناسانه با ضریب مسیر  ۰/۶در رتبۀ سوم قرار
دارد.
و نهایتــ ًا عامــل چهارم ضعف طراحان نقشــۀ
فرش در سبکشناسی مناطق مختلف است .ضعف در
سبکشناسی مناطق مختلف و عدم استفاده از سبکهای
مختلف برمبنای سلیقه و ترجیحات مشتری با ضریب
مســیر  ۰/۵۵در رتبۀ آخر قرار گرفته و نسبتبه دیگر
عوامل از اهمیت کمتری برخوردار است.
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موانع مدیریتی
برطبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،موانع مربوط
به عوامل مدیریتی در نوآوری فرش دستباف برطبق
ضریب مســیرهای بهدستآمده شــامل  ۴زیرشاخه
است که در جدول  ۶نشان داده شده است.
عامــل اول مدیریــت ضعیــف بهکارگیــری
فارغالتحصیــان و بهرهمندنشــدن از توانمنــدی
فارغالتحصیــان این حوزه اســت .درزمینــۀ موانع
مدیریتی ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مهمترین
مانع شناساییشــده مربوط به عدم بهکارگیری صحیح
و درســت فارغالتحصیالن حوزۀ فرش و رشــتههای
مرتبط اســت که منجر به عدم اطالع از دستاوردهای
تحقیقاتی جدید و تکنولوژیهای روز دنیا و ...است.
مدیریت فارغالتحصیالن با ضریب مسیر  ۰/۷۱بهعنوان
مهمترین مانع مدیریتی شناخته شده است.
عامل دوم نبــود مدیریت صحیح برای پیگیری
و رفــع موانع و مشــکالت اســت .تولیدکنندگان و
فروشــندگان بهدلیل ضعــف در مدیریت بهکارگیری
طراحــان جدید ،ملــزم به ارائۀ ســفارش به طراحان
قدیمی میشــوند؛ درصورتیکه ممکن است طراحان
جدید از قــدرت خالقیت باالتر و آگاهی و اطالعات
بهروزتری برخوردار باشــند و تلفیق آنها با طراحان
باتجربه نتایج اثربخشتری بهدنبال داشــته باشد .این
عامل با ضریب مسیر  ۰/۶۷در رتبۀ دوم قرار دارد.
عامل ســوم کپیبرداری از طرحهای گذشــته
بهدلیــل ضعــف در مالکیت معنوی اســت .از موانع
مدیریتی دیگر ،ضعف برنامهریزی جهت حفظ حقوق
مالکیت معنوی است .این عامل با ضریب مسیر ۰/۵۳
در رتبۀ سوم قرار دارد.
و نهایتــ ًا عامل چهارم ضعــف در برنامهریزی
بــرای تولید طرحهای جدید اســت؛ بهطوریکه این
حوزه در کل فاقد یک نقشــۀ راه منسجم و برنامههای
توسعۀ بلندمدت است .این عامل با ضریب مسیر ۰/۴۲

نســبتبه دیگر عوامل از اهمیت کمتــری برخوردار
است.

جدول  .7اولویتبندی عوامل تکنولوژیک

مدل نوآوری در طراحی فرش دستباف اصفهان
در این قســمت برمبنای نتایج حاصل از مصاحبههای
انجامگرفته در مرحلۀ اول و تحلیل پرســشنامههای
جمعآوریشده در مرحلۀ دوم و نهایت ًا برمبنای موانع

نوآوری در طراحی فرش دستباف اصفهان که مورد
شناســایی و رتبهبندی قرار گرفتند ،مدل نوآوری در
طراحی فرش دســتباف اصفهان جهــت کاربرد و
استفاده در این صنعت ارائه شده است.
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شــکل  2مدل عوامــل مؤثر در نــوآوری فرش
دســتباف را نشــان میدهد کــه برآمــده از نتایج
تحقیق (دادههای حاصل از پرســشنامه و مصاحبه با
متخصصان حوزۀ فرش) است .این عوامل در  5حوزۀ
اصلی قرار گرفتهاند.
برطبــق ایــن مدل ،عوامــل مربوط بــه بازار و
بازاریابی یکــی از عوامل مؤثر بر نــوآوری در این
حوزه اســت؛ بهطوریکه وجود یــک تیم متخصص
بازاریابــی جهــت پایش و انجام تحقیقــات نظاممند
بــازار و بهکارگیری تکنیکها و اســتراتژیهای نوین
بازاریابی در این صنعت از نکات حائزاهمیت اســت.
عــاوه بر وجود تیم متخصص بازاریابی ،نیاز اســت
که یک واحد جهت تحقیق و بررســی در حوزۀ تولید
و طراحی دایر شــود تا برمبنای نیازســنجی از بازار و
شناسایی ســلیقهها و ترجیحات مشتریان مختلف به
تولید بپردازد .مزیت وجود چنین واحدی این اســت
که عالوه بر تولید طرحهای ســنتی و گذشــته ،سبب
جذب مشتریان جدید و بازارهای جدید نیز میشود.
یکی دیگر از نکات قابلاهمیت دراینزمینه بخشبندی
بازار و سفارشپذیری در تولید و طراحی فرش است؛
عاملی که متأسفانه بهدلیل تعصب غیرمنطقی طراحان
و تولیدکنندگان این حوزه نســبتبه طرحهای سنتی
سبب پیشیگرفتن رقبای بینالمللی (کشورهای چین،
هند ،پاکســتان و )...و گرفتن سهم باالیی از این بازار
شــده اســت .و نهایت ًا اینکه در این حوزه نیاز است تا
هماهنگی قابلمالحظهای بین بخش بازار و بازاریابی با
بخش تولید و طراحی برقرار باشد تا بهراحتی نیازهای
بازار به بخش طراحی و تولید منتقل شود.
عوامل فرهنگی یکی دیگر از عوامل مهم و مؤثر
نوآوری در صنعت فرش بهحساب میآید .الزم است
که فرهنگ و خردهفرهنگهای کشورها و قومیتهای
مختلــف بهخوبی مورد کنکاش و بررســی قرار گیرد
و ســلیقهها و نیازهای آنها بهخوبی شناســایی شود.

همچنین الزم اســت تا درزمینــۀ بازارهای بینالمللی
تحقیقات منظم بازار انجام گیرد و طرحهای جدیدی
مبتنی و منطبق با فرهنگ آنها ترســیم شود .از موارد
دیگر در ایــن حوزه توجه به هــر دو موضوع حفظ
اصالــت و هویت و نوآوری اســت؛ بهطوریکه این
فرهنگ باید در طراحان و تولیدکنندگان فرش نهادینه
شــود که عالوه بر حفظ اصالــت و هویت ،پویایی و
بقای این صنعت نیازمند نــوآوری و تولید و طراحی
جدید اســت .و تدابیری اندیشــه شــود تا اصالت و
نوآوری باهم مورد توجه قرار گیرند ،نه اینکه دو عامل
متضاد و متناقض در نظر گرفته شوند؛ تا هم مشتریان
فعلی حفظ شوند و هم مشتریان جدید جذب شوند .از
عوامل فرهنگی دیگر قابلاهمیت ،توجه به آموزش و
افزایش آگاهی ،هم در سطح طراحان و تولیدکنندگان
و هم در سطح جامعه ،است.
عوامل اقتصادی و توجه به شاخصهای اقتصادی،
موضوع قابلمالحظۀ دیگری درزمینۀ نوآوری در این
صنعت است .جذب ســرمایهگذاریهای جدید یکی
از عوامل اقتصــادی قابلاهمیت اســت؛ بهطوریکه
ایجاد ثبــات اقتصادی و کاهش ریســکهای مالی و
سیاستهای مالیاتی و فراهمسازی تسهیالت صادرات
ازطرف دولت مواردی هســتند که به ســرمایهگذاری
بیشــتر در ایــن صنعت کمــک مینمایــد .افزایش
سرمایهگذاری ســبب ورود طراحان و تولیدکنندگان
جدید به این بازار میشــود که توأم با نوآوری در این
حوزه و رقابتیشــدن این صنعت میشــود .موضوع
قابلاهمیت دیگر دراینزمینه مباحث انگیزشی است.
حمایت مالی از طراحان این حوزه و ارائۀ تســهیالتی
جهت امنیت شغلی و ایجاد پوششهای بیمهای برای
آنها ،بهطوریکه دغدغهای نسبتبه آیندۀ شغلی خود
نداشته باشند ،منجر به این میشود که آنها با فرا ِغبال
به ارائۀ ایدهها و طرحهای جدید خود بپردازند.
عوامل مدیریتی یکی دیگر از عوامل حائزاهمیت
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نتیجهگیری
فــرش ،و علیالخصــوص فرش دســتباف ،یکی
از مهمتریــن صنایع ایــران ازلحاظ ایجــاد و خلق
ارزشهای فرهنگی و اقتصادی اســت .لذا باتوجهبه
اهمیت باالی فرش در حوزۀ فرهنگ و اقتصاد کشور،
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در نوآوری در حوزۀ فرش اســت .حمایت از ایدهها،
خالقیتهــا و طرحهــای جدیــد و مباحث حقوق
مالکیت معنوی از موارد فوقالعاده مهم در این صنعت
اســت .مدیران و مســئوالن باید تدابیری جهت ثبت
اثر ،حمایت و ارائۀ تســهیالت الزم به طراحان نوآور
و خــاق این حوزه اخذ نماینــد تا روحیۀ نوآوری و
خالقیت در آنها تقویت شــود و عالوهبرآن ،بتوانند
برمبنــای آن از حق نوآوری خود اســتفاده نمایند .از
موارد قابلمالحظۀ دیگر ،وجود برنامۀ نظاممند جهت
حفــظ و افزایش بــازار رقابتی و همچنیــن ورود به
بازارهای جدید و دنج میباشــد .وجود ارتباط قوی
میان صنعت و دانشگاه از نکات قابلتوجه دیگر است.
بهکارگیری فارغالتحصیالن و دانشــجویان مستعد این
رشته توسط تولیدکنندگان و تلفیق علم با تجربه ،نتایج
مناسبی بههمراه دارد .متأسفانه در حوزۀ فرش ارتباط
ضعیفی بین صنعت و دانشگاه وجود دارد.
نهایتــ ًا عوامــل تکنولوژیک از عوامــل دیگر
قابلاهمیت در حوزۀ نوآوری در فرش است .آشنایی
طراحــان و تولیدکنندگان بــا تکنولوژیهای جدید
طراحی و تولید در این حوزه و تالش جهت آموزش
و یادگیری بهکارگیری و اســتفاده از آنها ،اســتقبال
از نرمافزارهای جدید طراحی ،دســتیابی به اطالعات
و روشهــای و شــیوههای جدید تولیــد و طراحی،
شناســایی سبکهای مختلف طراحی و تلفیق آنها از
موارد قابلتوجه در این حوزه است که نیاز است مورد
توجه طراحان و تولیدکنندگان قرار بگیرد و نســبتبه
آموزش و یادگیری آنها حساس باشند.

یکی از عواملی که ســبب استمرار و گسترش جایگاه
آن ،چه بهصورت ملی و چــه بهصورت بین المللی،
میشود ،تأکید بر نوآوری است .برایناساس ،بررسی
چنــد دهه فعالیــت این صنعت نشــاندهندۀ ضعف
توجه بــه مقولۀ نــوآوری در این حوزه اســت .در
پژوهش حاضر محققان در صدد شناســایی مهمترین
موانع نوآوری در طراحی فرش دســتباف بودند که
بهمنظور دســتیابی به نتایج دقیق و قابلاتکا ،در ابتدا
به انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با متخصصان،
صاحبنظران ،تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه
پرداخته شد و برمبنای نتایج حاصل از تحلیل محتوای
کیفی مصاحبههای انجامگرفته ،عوامل شناسایی شدند
و سپس در مرحلۀ بعد ،پرسشنامهای جهت سنجش
میزان اهمیت هریک از عوامل شناساییشــده تنظیم
شــد .نتایج بهدستآمده نشــان میدهد که مهمترین
موانع نوآوری در طراحی فرش دســتباف اصفهان
در  5مقولۀ اصلی شــامل حوزههــای اقتصادی ،بازار
و بازاریابــی ،فرهنگی ،مدیریتی و تکنولوژیکی و 30
زیرشاخه قرار میگیرد که هرکدام از این عوامل تأثیر
متفاوت و قابلمالحظهای بر نوآوری در طراحی فرش
اصفهــان دارند .در حوزۀ اقتصادی ،عواملی بهترتیب،
مهمترین موانع نوآوری در طراحی فرش دســتباف
اصفهان شناخته شدند؛ همچون:
 .1عــدم ریســکپذیری و ســرمایهگذاری در
طرحهای جدید؛
 .2عدم بیمۀ طراحان؛
 .3کمبود تسهیالت؛
 .4صرفهجویی در هزینهها در حوزۀ بازار.
برمبنای سفارشپذیری ،این عوامل مهمترین موانع
بازاریابی در نوآوری شناخته شدند:
 .1فقدان تیم بازاریابی متخصص؛
 .2عدم برنامهریزی و سازماندهی؛
 .3عدم توجه به برند؛
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 .4کمبود اطالعات طراحان؛
 .5عدم توجه به نیاز بازار؛
 .6عدم استفاده از روشهای بازاریابی؛
 .7ضعف در استفاده از تبلیغات مناسب؛
 .8عدم تولید.
در بخش فرهنگی ،عواملی بهعنوان موانع فرهنگی
نوآوری در طراحی فرش دستباف اصفهان شناسایی
شدند؛ مانند
 .1مسائل فرهنگی؛
 .2عدم پذیرش نوآوری؛
 .3تعصــب بیــش از حد نســبتبه هویت فرش
اصفهان؛
 .4عدم بهینهسازی طرحهای گذشته؛
 .5فقدان توجه به ارزشهای اجتماعی؛
 .6ترس از استهزای طرحهای جدید؛
 .7فقدان آموزش الزم؛
 .8عدم توجه به کارآفرینی؛
 .9تعصب نسبتبه طرحهای گذشته.
در حوزۀ مدیریتی نیز ایــن عوامل بهعنوان موانع
مدیریتی نوآوری در طراحی فرش اصفهان شناســایی
شدند:
 .1عدم مدیریت صحیح فارغالتحصیالن؛
 .2ضعف مدیریتی؛
 .3عدم توجه به مالکیت معنوی
 .4فقدان برنامهریزی دقیق و بلندمدت.
و نهایتــ ًا موانع تکنولوژیک نــوآوری در فرش
عبارت بودند از:
 .1عدم بهرهگیری از نرمافزارهای تخصصی؛
 .2فقدان اطالعات بهروز؛
 .3عدم توجه به مباحث زیباییشناسانه؛
 .4فقدان سبکشناسی برمبنای مناطق خاص.

پیشنهادات
در این قســمت برمبنای نتایج بهدستآمده از تحقیق،
پیشــنهادهایی به دســتاندرکاران ایــن هنر فاخر و
ســازمانهایی چون مرکز ملی فرش ایران ،شــرکت
ســهامی فرش و دانشــگاههای هنر و تولیدکنندگان
جهت بهرهگیری و استفاده ارائه میشود.
 .۱توجه به کارآفرینی و ایجاد شوق فعالیتکردن
در این رشته اهمیت زیادی دارد .بنابراین ،به مدیران و
تولیدکنندگان پیشنهاد میشود که روحی ه و مهارتهای
کارآفرینــی را در میان دانشــجویان و تولیدکنندگان
جدید تقويت کنند.
 .۲بازاریابــی یکــی از عوامل مهم در شناســایی
سلیق ۀ مشتریان داخلی و خارجی و باعث موفقیت در
نوآوری اســت .همچنین بازاریابی اهمیت زیادی در
موفقیت در فروش و بهدستآوردن بازارهای جدید و
حفظ بازارهای کنونی دارد .بنابراین ،به مدیران پیشنهاد
میشــود تا بخشی از بودجه و سیاستهای خود را به
بازاریابی در داخل و خارج از کشور اختصاص دهند.
 .۳ارائۀ تسهیالت و رسیدگی به بیمۀ طراحان برای
ایجاد عالقه و تمایل بیشــتر طراحان و تولیدکنندگان
ت در این رشــته و ایجــاد نوآوری اهمیت
برای فعالی 
دارد .درنتیجه ،به مدیران پیشنهاد میشود برای رسیدن
به این هــدف و همچنین ایجاد امنیت شــغلی برای
طراحان و تولیدکنندگان برنامهای ویژه را تدوین کنند.
 .۴شناسایی نیاز بازار و سلیقۀ مشتریان و همچنین
اطالعات فنــی از اصول طراحــی در طراحی فرش
دستباف اصفهان از اهمیت شایانی برخوردار است.
بنابراین ،به دانشــگاهها و مدیران پیشــنهاد میشود با
برنامههای منظم و هدفمند ،دانشجویان را برای رسیدن
به این خواســته با تدارک آموزشهای مناســب آماده
نمایند.
 .۵تولید برمبنای سفارشپذیری نیز یکی از عوامل
مهم افزایش تولید و رونق اقتصادی کشــور میباشد.
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ازاینرو ،به مدیران و تولیدکنندگان پیشنهاد میشود که
سفارشگیری و تولید سفارشی را در داخل و خارج از
کشور و همچنین ارسال تیم بازاریابی جهت شناسایی
نیازها و گرفتن سفارش در برنامههای خود مورد توجه
قرار دهند.
 .۶یکــی از عوامــل معرفی محصــول جدید و
آگاهــیدادن و ایجاد پذیرش ،نوآوری و اســتفاده از
تبلیغات مناســب است .بااینحســاب ،به مدیران و
تولیدکنندگان پیشــنهاد میشود که بخشی از بودجه و
سیاســتهای خود را به تبلیغات در داخل و خارج از
کشور اختصاص دهند.
 .۷بهدلیل حفظ هویت فرش دســتباف اصفهان،
به مدیران ،تولیدکنندگان و طراحان پیشــنهاد میشود
عــاوه بر ایجاد نوآوری در نقشــۀ فــرش ،هویت و
اصالــت فرش ایرانــی حفظ شــود .بهعبارتی دیگر،

نوآوری بهگونهای باشد که به اصالت آن لطمهای وارد
نشود و طرحهای گذشته متناسب با سلیق ه و نیاز امروز
بازار بهینهسازی شود.
 .۸بهدلیل ضعف در ثبــت طرحها بهنام صاحبان
اثر ،برخی از طراحــان ،طرحهای جدید خود را ارائه
نمیکننــد .بنابراین ،به مدیران پیشــنهاد میشــود که
اقداماتی درزمینۀ تقویت مالکیت معنوی و حمایت از
صاحبان اثر انجام دهند.
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