
پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 یهسییتند و فقییط ر  سییطح گییره قهر نیید مقییدا    
  یی ف ا  یی   یی  قهودتهً ک   راشت  بهشند  ندگکپرا

گیر  یا  گره ر  هفیتواند ب  راخ  مجموو  ا   گره نم
 یوجیور آو ر. بیرا    ا بی   یند و نقطی  منفیرر  کنفوذ 
حیاف نقیه  منفیرر و      عنی یم وهمی  ) یا یسه   یشب

ر  حول و حیوش هیر     ررن آنهه ب  منهطقکمحدور 
لتر یم فیرر. اکاستفهره  Medianلتر یتوان ا  ف  گره  م

  کی رهید    م  هه  ا ر  منهطق زیفقط اجه ه حضو  نو
ا  منیهطق    بز گی   آن منیهطق، مجمووی    یکی  ر  نزر
هه  وجیور راشیت    ینجه نقه  سی یهه )ر  ا زی  نوکش هم

م ینید. بنیهبرا  ک  هه  ا حاف مینقه  س  مهبقبهشند و 
  یهیی تبید  5  کلتیر بی  شی   یم فیر به اومهل ا5  کش
 ی شور ب  نحوه قرا  گرفتم   شور ک  مالحر  م  م

  کم شیهم  را ر. ر  اکب ر  فرش شبههت یخط ا 
 یانید، مقیدا    تر شده ی نزر یا هریهه ب  حه ت را گره

هف یا   ندگکپرا یاند و مقدا  ررهکت کب  اطراف حر
گر متصیی  یدیکییهییه بیی   گییره  وجییور را ر و برخیی

همالً کی  صیو ت  بی  گیر  یر    برخک  اند، ر  حه  شده
ر  آینده برای  سه ی شبی اند. ا  ایم  منفرر قرا  گرفت 
 زان وضوح نقیش یمگیری    اندا همطه ع  بیکتر معهر 

   استفهره خواهیم کرر.7 )معهر  
 

گیرینتیجه
 خالص  کرر: م شرحیحهصل   ا ب  اج یتوان نته  م

  واضیح  زان نیه یی )م U یریی گ ا ف  جهت اندا ه
 تیأثیر زان یی )م Q ری  مقیهر کی ه  اسیت  ینقش فرش  ن

 Md نقیش فیرش ،    واضح بر نه کررن زهیوانتکوهم  
نقش   واضح هف بر نهیا   ندگکوهم  پرا تأثیرزان ی)م

هف بی   یی   مجمووی  ا  یی تمه تأثیرزان ی)م Me فرش ،
  واضیح  بیر نیه   یر  سطح حداق  انیر   یگریقرا  ر

م. ر  ی   ا بدانشمه   جوهم   تأثیر) Dنقش فرش  و 
م وهم  بی  نیو    یا 8   طبق معهر  کا  آنجه  Qمو ر 

 ا  توان آن  تهم را ر، نم  وابستگ  نقش مو ر بر س
 رر.کم ییتع  طو  قطع ب 

خطیو     بیه بر سی   M یریی گ ی  جهت انیدا ه 
 ا بیدون   Mتیوان مقیدا      ، می یه وموری  همالً افقک

 رست آو ر.    ب5 )به توج  ب  معهر   Qحضو  
م میوا ر پرراختی    یی د حق ب  اینده ب  امیر  مقهرت آ
 خواهد شد:

 زهیوانتکی هیه، اثیر    تمیا گو   برخ  ا ف  به معرف
طیو  متوسیط    نقیش فیرش  ا بی      واضح بر نه کررن
م یی جهیت اسیتفهره ا  ا   یرسیت آو ره و  اهکیه    ب 

 م کرر.یا اه  خواه 7 مقدا  متوسط ر  معهر  
نقیش    واضیح  زان نیه یی م یریگ ی  جهت اندا ه
  خطیو   یی هف، بیه تحل یی ا  ی جیه   فرش ر  اثر جهبی 

موجییور ر  نقییش فییرش،  یو ومییور   اسییت افقیی
 م کرر.یا اه  خواه ی  اهکه هه

نقیش   تأثیرزان ی، م واقع یهه فرش  ج  به بر س
 م آو ر.یرست خواه بر رو وهم  فوا  ا ب  شمه   ج

 
هانوشتپی

1. Sampling Theorem 


مناب فهرست
 بیهف،   کننیدگهن فیرش رسیت    یهب  مصرف سلیق

مرکیز ملی  فیرش      هبی ق ینهم  سل ژهیمجموو  و
. 7833-7831)ایران 

 Sanjit K. Mitra (1998) “Digital signal 
processing: a computer-based approach”, 
McGraw-Hill. 

 مؤثر عوامل یبند تیاولو و ییشناسا
 متوسط و کوچک یها بنگاه رشد بر

(SME,s) فرش کننده صادر 
 

 اتبک یمهد
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 هدیچک
 اقتصااد  در SMEs متوسط و کوچک یها بنگاه نقش

 توساه   حال در یشورهاک ییزا اشتغال و یور بهره و
 لحااا  نیباا  .اساات برخااوردار یا ژهیااو تیاااهم از

 و یتجااار تیااموقه و گاااهیجا و تیوضااه یبررساا
 یباارا ارزش خلاا  و ءبقااا منظااور باا  رن یسااودرور
 صانهت  اسات.  مها   اتکن گرید از نن گانک مصرف
 گااه یجا و یالمللا  نیبا  برنا   با رانیا باف دست فرش

 یرویا ن تاوان  با  ک است محصولی تنها عنوان  ب یمل
 منااب   از اساتااده  باا  و یرانا یا هنرمن  و ماهر یانسان
جلا    ،یداخلا  تقاضاای  ب  ییپاسخگو ضمن یبوم

و  اسات  شا ه موجا    را جهان در یاریبس انیرتمش
 ریساا  با   نساتت  رن یصاادرات  سه   ک نیارغ   علی

 و نختگاان  یولا ، دارد یاهشا ک رون  یداخل یاالهاک
 گذشات   ساال  چنا   در صانهت  نیا فهاالن از یبهض

 و یداخلا  یرقتاا  با   نستت را ستقت یگو همچنان
 در را یریچشامگ  یهاا  تیا موفق و ان  ربوده یخارج
 و ییشناساا  انا .  داشات   محصاول  نیا رش  و توسه 
 یهاا  بنگااه  رشا   بار  گاذار تأثیر عوامل یبن  تیاولو

 تجااارت در فاارش صاانهت متوسااط و کوچااک
 توانا   مای  رهایمتغ از یک هر تأثیر زانیم و المللی بین
 و یخصوصا  بخاش  ناهاان  یذ و فهااالن  ریسا یبرا
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 صنهت حوزه گذاران استیس و زانیر برنام  و یتهاون
 نیا ا با   پاسا   حاضار  مطاله  شود. واق  مؤثر فرش
 صانهت  صادرات یاهشک رون رغ   علی است سؤال
 یهاا  بنگااه  از یبرخا  رشا   باعث یعوامل چ  فرش،

(SME,s) محا وده  اسات.  شا ه  فارش  ننا ه ک صادر 
 کال  باف دست فرش صادرکنن گان شامل جغرافیایی
 .اساات 0831-0831 یهااا سااال یطاا در کشااور
 ارتتااطی  -یعل ا  ناو   از پاژوهش  ایان  شناسی روش
 منظاور  با    کا  اسات  ناما   پرسش  یتحق ابزار .است

 و نظااران صاااح  اریاااخت در رن، یاایروا یبررساا
 باا  زین پژوهش ابزار ییایپا و گرفت قرار ارشناسانک

 نام  پرسش 81 لیمکت  یطر از یمق مات رزمون انجام
 یهاا  بخاش  یبارا  رونتاخک یرلاا  یضرا .ش   ییتأ

 جامها   رما .  دسات   با  38/1 تاا  57/1 نیبا  مختلف
 فارش  صاادرکنن گان  از ناار  028  یتحق نیا یرمار

 0831-0831هاای   طای ساال   کا   هساتن   باف دست
 فاارش صااادرات دالر ونیاالیم کیاا از شیباا ساااالن 
 جامها   باودن  محا ود  علات  با  و  داشتن  باف دست
 شا .  اساتااده  یسرشامار  روش از (N=028) یرمار
 صاادرات  زانیم نیانگیم  ک دادن  نشان  یتحق جینتا

 فاارش یصااادرات یبازرگااان و ی یااتول یهااا بنگاااه
 وابساات  متغیاار اساات. دالر ونیاالیم 7/8 باااف دساات
 صانهت  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  رش  تحقی 
 میازان  کننا ه  بیاان  کا   المللای  باین  تجارت در فرش

 مستقل متغیرهای و ست کاال صادرات و سود ،فروش
 و هااا انگیاازه) نیازهااا ،هااا ظرفیاات و توانااایی شااامل
 نتاایج  .اسات  هاا  فرصات  و مناب  رش (، یها محرک

 نیازها متغیرهای بین ک  است رن از حاکی همتستگی
 بازرگاانی  و تولیا ی  یهاا  بنگااه  رش  با ها فرصت و

 در دار مهنای  و مثتت رابط  باف دست فرش صادراتی

  یضاار یبررسااوجااود دارد.  درصاا  33 سااط 
 و ازهاااین یرهااایمتغ تااأثیر رمنیاساا  یهمتسااتگ

 یصاادرات  یبازرگاان  و ی یتول یها بنگاه یها فرصت
 جینتاا  دها .  مای  نشاان  را رشا   بار  باف دست فرش
 ریا متغ دو نیا ا کا   دادن  نشان زین یونیرگرس لیتحل
 متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه یها فرصت و ازهاین)

 نیای تت ییتوانا (المللی بین تجارت در فرش یصادرات
 را هاا  بنگااه  نیا ا رش  ریمتغ راتییتغ از درص  8/83

 هستن . دارا
 

 متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه کلیاادی  واژگااا 
(SME,s)،  فرش. صادرات بنگاه، رش 
 

 مقدمه
 [0]متوساط  و کوچاک  یهاا کار و کسا   ای و ها بنگاه

(SME,s) سراساار یکشااورها یاقتصاااد توسااه  در 
در حاال   صانهت  امروزه دارن .نقش محوری  جهان

 کاا اساات  یبزرگاا یهااا سااازمان ازفاصاال  گاارفتن 
 عااو  در و اناا  شاا ه ادغااام یعمااودصااورت  باا 
هاا   رن نیگزیجاا  انهطااف  قابال  ارزش یهاا  رهیزنج
 یهاا کار و کسا   ک  نیشیپ تصور برخالف شون . می

 ارزش رهیا زنج در یجانت ییجز را متوسط و کوچک
 هاا کار و کسا   ناو   نیا ا امروزه کردن ، یم محسوب

 شاون   یم شناخت  ارزش رهیزنج ی یکل ءجز عنوان ب 
(Rivera, 2007.) متوساط  و کوچاک   یصنا فیتهر 
 مختلاف  مناط  و کشورها انیم در یا گسترده طور  ب

 یصانهت  و یاقتصااد  طیشارا  و اسات  متااوت جهان
 متوسط و کوچک  یصنا مهرف کشورها رن بر حاک 

 در مهماوالا  کا   ییهاا  شاخص از یبرخ رنهاست. در
 رونا ،  یما  کاار  با   متوساط  و کوچک  یصنا فیتهر
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 صنهت حوزه گذاران استیس و زانیر برنام  و یتهاون
 نیا ا با   پاسا   حاضار  مطاله  شود. واق  مؤثر فرش
 صانهت  صادرات یاهشک رون رغ   علی است سؤال
 یهاا  بنگااه  از یبرخا  رشا   باعث یعوامل چ  فرش،

(SME,s) محا وده  اسات.  شا ه  فارش  ننا ه ک صادر 
 کال  باف دست فرش صادرکنن گان شامل جغرافیایی
 .اساات 0831-0831 یهااا سااال یطاا در کشااور
 ارتتااطی  -یعل ا  ناو   از پاژوهش  ایان  شناسی روش
 منظاور  با    کا  اسات  ناما   پرسش  یتحق ابزار .است

 و نظااران صاااح  اریاااخت در رن، یاایروا یبررساا
 باا  زین پژوهش ابزار ییایپا و گرفت قرار ارشناسانک

 نام  پرسش 81 لیمکت  یطر از یمق مات رزمون انجام
 یهاا  بخاش  یبارا  رونتاخک یرلاا  یضرا .ش   ییتأ

 جامها   رما .  دسات   با  38/1 تاا  57/1 نیبا  مختلف
 فارش  صاادرکنن گان  از ناار  028  یتحق نیا یرمار

 0831-0831هاای   طای ساال   کا   هساتن   باف دست
 فاارش صااادرات دالر ونیاالیم کیاا از شیباا ساااالن 
 جامها   باودن  محا ود  علات  با  و  داشتن  باف دست
 شا .  اساتااده  یسرشامار  روش از (N=028) یرمار
 صاادرات  زانیم نیانگیم  ک دادن  نشان  یتحق جینتا

 فاارش یصااادرات یبازرگااان و ی یااتول یهااا بنگاااه
 وابساات  متغیاار اساات. دالر ونیاالیم 7/8 باااف دساات
 صانهت  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  رش  تحقی 
 میازان  کننا ه  بیاان  کا   المللای  باین  تجارت در فرش

 مستقل متغیرهای و ست کاال صادرات و سود ،فروش
 و هااا انگیاازه) نیازهااا ،هااا ظرفیاات و توانااایی شااامل
 نتاایج  .اسات  هاا  فرصات  و مناب  رش (، یها محرک

 نیازها متغیرهای بین ک  است رن از حاکی همتستگی
 بازرگاانی  و تولیا ی  یهاا  بنگااه  رش  با ها فرصت و

 در دار مهنای  و مثتت رابط  باف دست فرش صادراتی

  یضاار یبررسااوجااود دارد.  درصاا  33 سااط 
 و ازهاااین یرهااایمتغ تااأثیر رمنیاساا  یهمتسااتگ

 یصاادرات  یبازرگاان  و ی یتول یها بنگاه یها فرصت
 جینتاا  دها .  مای  نشاان  را رشا   بار  باف دست فرش
 ریا متغ دو نیا ا کا   دادن  نشان زین یونیرگرس لیتحل
 متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه یها فرصت و ازهاین)

 نیای تت ییتوانا (المللی بین تجارت در فرش یصادرات
 را هاا  بنگااه  نیا ا رش  ریمتغ راتییتغ از درص  8/83

 هستن . دارا
 

 متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه کلیاادی  واژگااا 
(SME,s)،  فرش. صادرات بنگاه، رش 
 

 مقدمه
 [0]متوساط  و کوچاک  یهاا کار و کسا   ای و ها بنگاه

(SME,s) سراساار یکشااورها یاقتصاااد توسااه  در 
در حاال   صانهت  امروزه دارن .نقش محوری  جهان

 کاا اساات  یبزرگاا یهااا سااازمان ازفاصاال  گاارفتن 
 عااو  در و اناا  شاا ه ادغااام یعمااودصااورت  باا 
هاا   رن نیگزیجاا  انهطااف  قابال  ارزش یهاا  رهیزنج
 یهاا کار و کسا   ک  نیشیپ تصور برخالف شون . می

 ارزش رهیا زنج در یجانت ییجز را متوسط و کوچک
 هاا کار و کسا   ناو   نیا ا امروزه کردن ، یم محسوب

 شاون   یم شناخت  ارزش رهیزنج ی یکل ءجز عنوان ب 
(Rivera, 2007.) متوساط  و کوچاک   یصنا فیتهر 
 مختلاف  مناط  و کشورها انیم در یا گسترده طور  ب

 یصانهت  و یاقتصااد  طیشارا  و اسات  متااوت جهان
 متوسط و کوچک  یصنا مهرف کشورها رن بر حاک 

 در مهماوالا  کا   ییهاا  شاخص از یبرخ رنهاست. در
 رونا ،  یما  کاار  با   متوساط  و کوچک  یصنا فیتهر

 کل، ییدارا  ،یسرما کارکنان، ته اد از هستن  عتارت
 نیتار  جیا را اماا  ،ی یتول یها تیظرف و فروش حج 

 متوساط،  و کوچاک   یصانا  فیا تهر یبارا  شاخص
 فیا تهر بر اساا   ک  است کارکنان ته اد از استااده
              اساااات لیااااذ شاااار  باااا  اروپااااا  یاااااتحاد

(Freneley & Bell, 2006؛)  
 کار؛ یروین نار 0-3 شامل خُرد  یصنا 
 کار؛ یروین نار 01-83 شامل کوچک  یصنا   
 کار. یروین نار 71-283 شامل متوسط  یصنا 

 
 را اقتصاد بخش یربنایز کوچک، یهاکار و کس 

 جهاان  ساط   در (.Foong, 1999) کننا   یم ییبازنما
 ماورد  یا نا ه یفزا طاور  با   متوساط  و کوچک  یصنا

 یبارا  یاتیا ح یعاامل  عنوان ب  و ان  گرفت  قرار توج 
 نظار  در یای زا اشاتغال   یا طر از اقتصاد ب  دادن تنو 

 سااازمان 2111 ساال  گاازارش در شاون .  یماا گرفتا  
 اسات  شا ه  انیب [2]یاقتصاد یها یهمکار و توسه 

 درصا   51 تا 01 ح ود متوسط و کوچک  یصنا ک 
 انا .  نماوده  جااد یا عضاو  یکشورها در را مشاغل از

 هرچنا   کا   اسات  شا ه  مشاه ه قایرفر در نیهمچن
 مسلط کشورها اقتصاد بر بزرگ یها شرکت و دولت
  یصانا  ،یاقتصااد  رشا   یواقها  موتاور  اماا  هستن ،

                        هسااااااااااتن  متوسااااااااااط و کوچااااااااااک
(Taylor & Moynihan, 1998.)  با   پاسا   ییتواناا 
 کوچک کار و کس  یها تیمز از یکی طیمح یازهاین

 انیم یکینزد (.Tanabe & Watanabe, 2005) است
 زاننا ه یبرانگ توانا   یم رانیم  و کار و کس  انیمشتر
 کا   یخاانوادگ  ساختار و ک  یبوروکراس باش . رنان

 توانن  یم است، حاک  ها شرکت دست  نیا در مهموالا
 جا  ینت در و ارتتاطات ،یسازمان اعتماد بهتود موج 

 (.Raymond & Croteau, 2006) شااون  ینااورور
 یهاا  شارکت  باا  ا یا ق در متوسط و کوچک  یصنا

 عناوان  با   دارن .نیز  یفراوان یرقابت یها تیمز بزرگ
 یناورور  و تیخالق یبرا یشتریب ییتواناها  رن مثال
 توانن  یم بهتر شان، یریپذ انهطاف ب  توج  با و دارن 

  یا ج  یازهاا ین باروز  و یطا یمح راتییا تغ قتال در
                   دهنااااااا  نشاااااااان واکااااااانش انیمشاااااااتر

(Bozbura & Tunc, 2007)یشتریب امکان نیهمچن ؛ 
 یابزارهاا  اصاال   و رییا تغ ایا  دوبااره  یطراح یبرا

 و دارناا  خااود یاطالعااات یهااا ساات یس و یتیریماا 
 یهاا  نا  یزم در را خود تخصص ک  کارکنان توانن  یم

                      دهنااااااااااا  پااااااااااارورش  یاااااااااااج 
(Macpherson & Holt, 2007.) در تیوضااه نیااا 

 در (Carson, 2005)کارسااون  کاا  اساات یحااال
 متوساط  و کوچاک  یها بنگاه در یابیبازار خصوص

 و کوچاک  یهاکار و کس  ک  دارد تأکی  نکت  نیا بر
 نانا  یکاررفر یابیا بازار یهاا  وهیشا  باا  شاتر یب متوسط

 مرسااوم. یابیاابازار یهااا وهیشاا تااا دارناا  سااروکار
 یهاا  وهیشا  از هاا  شارکت  نیا ا یابیا بازار یهاا  وهیش

 یهاا  تیا فهال و کنا   ینما  یرویپ یرسم و یقرارداد
 یمتتنا  و فرد ب  منحصر کامالا ها شرکت نیا یابیبازار
 ازهاا   رن یهاا  فیا تهر اسات.  انگاذاران یبن  یسال بر

 تأکیا   و باوده  خودشان اتیذهن از برگرفت  یابیبازار
 یهاا  کیا تکن از اساتااده  و یمشتر جل  بر یفراوان
 ییشناساا  مانن  ییها تیفهال ک  یحال در دارن .  یترف
 یابیبازار ییربنایز یها جنت  ریسا و انیمشتر یازهاین

 را  یتوز و یگذار متیق فنون محصول، توسه  مانن 
         ن ارنااا هاااا  رن بااا  یتاااوجه و گرفتااا   هیاااناد
(Shaw, 2004.) 
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 بار  ماؤثر  عوامال  ماورد  در یکم اریبس قاتیتحق
 صااورت متوساط  و کوچاک  یهاااکار و کسا   رشا  
 رشا   یرهاا یمتغ دربااره  پژوهشاگران  اسات.  گرفت 

 ن ارناا توافاا  نظااری   کوچااک یهاااکار و کساا 
(Benzing et al., 2009) .رش  در عم تاا ک  یعوامل 

 و انا    هیا نام تیا موفق عوامال  را دارن  تأثیر شرکت
 در ریما  -مالاک  ژهیا و داناش  تجرب ، شامل راها  رن

 انیمشاتر  با کینزد ارتتاط بازار، و صنهت خصوص
 در یریپااذ انهطاااف و یناورور  ت،یااایک باا  تهها   و

 تیریما   باا  ساود  بر  یاول تمرکز بازار، و یتکنولوژ
 رشا   با   رو باازار  و کارکنان تیریم  ن ،یهز درست

 عوامال  از گاروه  چهاار  .(Perren 1999) کن  یم انیب
 فیا تهرب  این شکل  کوچک مؤسسات رش  بر مؤثر
 مهاارت  شارکت،  مالکان رش  یها زهیانگ است:ش ه 

 سا    تقاضا. و مناب  ب  یدسترس رش ، تیریم  در
ش ه  شیرزما مثتت جینتا باطور تجربی  ب  عوامل نیا

 نشاان  هاا  بنگااه  نیا ا رشا  های  نظری  یبررس .است
 سا   شاامل  توانا   یما  یماهوم چارچوب ک  ده  یم
 نیا ک  باش  کوچک یها شرکت رش  یبرا ازین شیپ

 و هاا  فرصات  هاا،  یتوانمنا   از هستن  عتارت موارد
             اساات شاا ه داده نشااان 0تصااویر  در کاا  ازهاااین
(Davidsson et al., 2006.) 

 

 
 (Davidsson et al., 2006مأخذ  ) یدیتول یها بنگاه رشد ازین شیپ سه  1تصویر 

 
 و هااا زهیااانگ کاا  اساات مهتقاا دیوی سااون 

 رش  ازین شیپ ،ازهاین عامل قال  در رش  یها محرک
 باا  لیاام کاا  دارد اعتقاااد یو .هسااتن  هااا شاارکت

 رقاباات، اشااتغال، جامهاا ، در تحااول و یگااذارتأثیر
 لیا م و بازار یتقاضا کنن ه، تیحما مؤسسات وجود

 نیهمچن یو گذارن . یم تأثیر ها زهیانگ نیا بر بقاء ب 

 ورود یها راه و یالملل نیب یابیبازار ک  دارد یم اظهار
  ،یرمسااتقیغ و  یمسااتق طااور باا   یااتوز یهااا انااالک

  یا توز یهاا  ست یس و یجهان یگذار متیق صادرات،
 یهاا  فرصت جمل  از یکترونکال تجارت و الملل بین
 بار  گردن . یم محسوب ها شرکت یرو شیپ یطیمح
کا  گوشاال و همکااران     شرکت یتئور فیتهر  یپا

 هافرصت 

 هاتوانمندي نيازها

 هاي کوچک و متوسطرشد بنگاه

Goljam [23] ed 6.indd   32 12/4/2014   1:35:58 PM



پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 بار  ماؤثر  عوامال  ماورد  در یکم اریبس قاتیتحق
 صااورت متوساط  و کوچاک  یهاااکار و کسا   رشا  
 رشا   یرهاا یمتغ دربااره  پژوهشاگران  اسات.  گرفت 

 ن ارناا توافاا  نظااری   کوچااک یهاااکار و کساا 
(Benzing et al., 2009) .رش  در عم تاا ک  یعوامل 

 و انا    هیا نام تیا موفق عوامال  را دارن  تأثیر شرکت
 در ریما  -مالاک  ژهیا و داناش  تجرب ، شامل راها  رن

 انیمشاتر  با کینزد ارتتاط بازار، و صنهت خصوص
 در یریپااذ انهطاااف و یناورور  ت،یااایک باا  تهها   و

 تیریما   باا  ساود  بر  یاول تمرکز بازار، و یتکنولوژ
 رشا   با   رو باازار  و کارکنان تیریم  ن ،یهز درست

 عوامال  از گاروه  چهاار  .(Perren 1999) کن  یم انیب
 فیا تهرب  این شکل  کوچک مؤسسات رش  بر مؤثر
 مهاارت  شارکت،  مالکان رش  یها زهیانگ است:ش ه 

 سا    تقاضا. و مناب  ب  یدسترس رش ، تیریم  در
ش ه  شیرزما مثتت جینتا باطور تجربی  ب  عوامل نیا

 نشاان  هاا  بنگااه  نیا ا رشا  های  نظری  یبررس .است
 سا   شاامل  توانا   یما  یماهوم چارچوب ک  ده  یم
 نیا ک  باش  کوچک یها شرکت رش  یبرا ازین شیپ

 و هاا  فرصات  هاا،  یتوانمنا   از هستن  عتارت موارد
             اساات شاا ه داده نشااان 0تصااویر  در کاا  ازهاااین
(Davidsson et al., 2006.) 

 

 
 (Davidsson et al., 2006مأخذ  ) یدیتول یها بنگاه رشد ازین شیپ سه  1تصویر 

 
 و هااا زهیااانگ کاا  اساات مهتقاا دیوی سااون 

 رش  ازین شیپ ،ازهاین عامل قال  در رش  یها محرک
 باا  لیاام کاا  دارد اعتقاااد یو .هسااتن  هااا شاارکت

 رقاباات، اشااتغال، جامهاا ، در تحااول و یگااذارتأثیر
 لیا م و بازار یتقاضا کنن ه، تیحما مؤسسات وجود

 نیهمچن یو گذارن . یم تأثیر ها زهیانگ نیا بر بقاء ب 

 ورود یها راه و یالملل نیب یابیبازار ک  دارد یم اظهار
  ،یرمسااتقیغ و  یمسااتق طااور باا   یااتوز یهااا انااالک

  یا توز یهاا  ست یس و یجهان یگذار متیق صادرات،
 یهاا  فرصت جمل  از یکترونکال تجارت و الملل بین
 بار  گردن . یم محسوب ها شرکت یرو شیپ یطیمح
کا  گوشاال و همکااران     شرکت یتئور فیتهر  یپا

 هافرصت 

 هاتوانمندي نيازها

 هاي کوچک و متوسطرشد بنگاه

 یاقتصاد بنگاه (Goshal et al. 2002)ان   مطر  کرده
 و مناااب  متنااو ، یکیتکنولااوژ یهااا مهااارت شااامل

 مناب  ک   ندار یم اظهارها  رن است. یسازمان تیظرف
 شرکت کی ضهف ای قوت باعث ک  است یزیچ هر

 ملمااو ، ریااغ ایاا ملماو  صااورت  باا  مناااب  شاود. 
 از شیبا  یاقتصاد بنگاه کی ب  ک  هستن  ییها ییدارا

 یایا مزا  .نشاو  یما  وصال  زمان از یاساس دوره کی
 با   یدسترسا   یا طر از توانا   یما  هاا  شرکت یرقابت
هاا   رن تکارار  و فارد  با   منحصر ارزش، با ک  یمنابه

 یایا مزا تواننا   یما  منااب    .یر دست  ب است مشکل
 از یتها اد  تنهاا  التت  کنن ، تیتقو و جادیا را یرقابت
  اریا پا یرقابت یایمزا موج  یاحتمال شمار یب مناب 

 بار اساا    (.Wade & Hulland, 2004) شاون   یما 
          دیوی ساااااون و همکااااااران   یااااااول طااااار 

(Davidsson et al 2006) گوشااال و همکاااران  و
(Goshal et al 2002) ماؤثر  عوامل ینظر چارچوب 
 تاوان  یما  را متوساط  و کوچا ک یهاا  بنگااه  رش  بر
 داد. نشان 2تصویر صورت  ب 

 
 

 
 )مأخذ  نگارنده( متوسط و کوچک یها بنگاه رشد ینظر مدل  2تصویر 

 
 یهاا کار و کسا   قالا   در رانیا ا فارش  صنهت

 خاود   با  را یونیا لیم انتوه تیجمه متوسط و کوچک
 و  یا تول ن،یتاأم  مراحال  درو  اسات  داده اختصاص
 اسات.  نماوده  جااد یا یتاوجه  قابال  اشتغال تجارت

 برنا   از باف دست فرش متوسط و کوچک یها بنگاه

 جا  ینت نیا ا و باوده  برخاوردار  المللای  بین و یجهان
 و ینااورور ت،یاااکی باا  تههاا  و تااالش هااا سااال

  یا تول و یطراحا  در محصول تنو  و یریپذ انهطاف
 اگرچا  اسات.    هیا گرد رن شاهرت  ب  منجر  ک بوده

 عرضا   یارزشا  ساه   درص  نیباالتر ازفرش ایران 

 نيازها هاشناسایی فرصت 

 هاتوانمندي

 هاي کوچک و متوسطرشد بنگاه

 منابع

Goljam [23] ed 6.indd   33 12/4/2014   1:35:59 PM



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23
بهار و تابستان 1392

34

 اما ،است برخوردار رقتا ب  نستت جهان در محصول
 یرون  المللی بین یبازارها در محصول عرض  زانیم
 یهاا  بنگااه  ما ت  نیا یط در یطرف از .دارد یاهشک
 تیاافهال باا  فاارش صاانهت در یمتوسااط و کوچااک

 یبازارهاا  در ییهاا  تیا موفق با    کا  ان  بوده مشغول
 توساه   و رشا   ریمسا  از و ان  افت ی دست یالملل نیب

 نیا ب کوش   می حاضر مطاله  ان . بوده من  بهره ینست
 صادرات یاهشک رون رغ   علیپاس  ده  ک   سؤال

 از یبرخا  رشا   باعاث  یعاوامل  چا   فارش،  صنهت
 شا ه  فارش  نن هک صادر متوسط و کوچک یها بنگاه

 نیا ا جینتاا  از عوامل یبن  تیاولو و یشناسای است؟
 و ییشناساا   یا تحق نیا ا یکلا  ها ف  است. مطاله 
 کوچا ک یها بنگاه رش  بر مؤثر عوامل یبن  تیاولو
   است. فرش کنن ه صادر متوسط و
 

 قیتحق روش
 ناو   از نظار  ماورد  ها ف  حسا   بر حاضر  یتحق

 یایتوصا  صورت  ب و یکمّ روش، نظر از و یکاربرد
 نیا ا یرماار  جامها   .است یشیمایپ و (یشیررزمایغ)

 بااف  دسات  فارش  صادرکنن گان از نار 028  یتحق
 دالر ونیا لیم کیا  از شیبا در یاک ساال    ک  هستن 

 محا ود  علات  با   .دارنا   بااف  دست فرش صادرات
 یسرشامار  روش از (N=028) یرماار  جامها   بودن

 اساتااده  اطالعات یرور جم  منظور ب  (یشمار تمام)
 است. ش ه

 نظار،  ماورد  اطالعاات  و ها داده یرور گرد جهت
 یاتیا ادب مارور  بار اساا    یبخشا  دو یا نام  پرسش
 حاوزه  نیا ا نظاران  صاح  از ینظرخواه و پژوهش

 رشا   بار  مؤثر عوامل یبررس ب  اول بخش ش .  یته
 3) هاا  تیا ظرف و ییتواناا  قالا   در هاا  شارکت  نیا

 01) رشا   یهاا  محارک  و هاا  زهیانگ ای ازهاین  (،یگو
 در  (یا گو 3) هاا  فرصات  و  (یگو 01) مناب   (،یگو

 =2 موافق ، کامالا =0) یقسمت پنج کرتیل فیط قال 
 مخاالا (  کامالا =7 مخالا ، =8 نظرم، یب =8 موافق ،

 یفرد یها یژگیو یبررس ب  زین دوم بخش پرداخت.
 ساابق   و التیتحص زانیم سن، قال  در انیپاسخگو

 میازان کا    اسات  ذکار  شاایان  داشت. اختصاص کار
 طریا   از محقا   توساط  بااف  دست فرش صادرات
 عناوان  با   رن از و شا ه  تهیا   مربوط  یرسم مراج 
 عتاارتی  با   .شاود  می استااده تحقی  در وابست  متغیر
 رشا   میزان عنوان ب  باف دست فرش صادرات میزان
 تجارت در فرش صنهت متوسط و کوچک یها بنگاه
   .است وابست ( متغیر) المللی بین

 از نسخ  نیچن  ،نام  پرسش ییروا نییته جهت
 ،اساتادان  شاامل  متخصصان از یگروه اریاخت در رن

 الزم اصالحات و ش  داده قرار کارشناسان و محققان
 جهات  گرفات.  صاورت ها  رن یشنهادهایپ حس  بر
 توساط  ناما   پرساش  81 تها اد  اعتتار،  یضر نییته

 یرور جماا  از پاا   .یااگرد لیااتکم انیپاسااخگو
 با و ش  وتریکام  وارد ها داده مذکور، یها نام  پرسش
 ناما   پرساش  اعتتار کرونتاخ، یرلاا رزمون از استااده

 رم . دست ب  38/1 تا 57/1 نیب
 اطالعات لیتحل و  یتجز منظور ب   یتحق نیا در

          یاجتمااااع علاااوم یبااارا یرماااار افااازار نااارم از
(SPSS V. 18) با   یابیدست یبرا .ش ه است استااده 

 ،یفراوانا  درصا   ،یفراوانا ) یایتوصا  رمار اطالعات
  یضار  و اریا مه انحاراف  ن،یانگیا م ن ،یشا یب ن ،یمک
 و رمنیاسا   یهمتستگ  یضر) یاستنتاط و رات(ییتغ

   است. رفت  کار  ب چن گان ( ونیرگرس لیتحل
 

 جینتا
  ا یپاسخگو یفرد یها یژگیو -
 ساال  58/75 انیپاسخگو سن نیانگیم مطاله  نیا در
 تیا ثرکا .اسات  78/08 اریا مه انحاراف  با سال( 73)

 سااال 08-58 یساان گااروه در %(0/83) انیپاسااخگو
-38 یسان  گروه در %(3/8)ها  رن تیاقل و دارن  قرار
 کا   است یحال در تیوضه نیا دارن . قرار سال 58
 80) سااال 83/80 انیپاسااخگو کااار سااابق  نیانگیاام

 تیااثرکا .اساات 00/08 اریاامه انحااراف بااا سااال(
 سال 83-83 نیب کار سابق  یدارا %(25) انیپاسخگو

 نیبا  %(3/08) انیپاسخگو تیاقل کار سابق  و هستن 
 التیتحصا  ساط   (.0 جا ول ) اسات  سال 20-00

هاا   رن التیتحصا  دامن   ک ده  می نشان انیپاسخگو
 و اسات  ریا متغ باالتر و سان یل فوق تا  ل ید ریز از
 یانیپاساخگو  با   مرباوط  %(3/88) یفراوان نیشتریب

 نیمتار ک و هساتن    ل یا د التیتحص یدارا  ک است
 ریا ز  کا  اسات  یساان ک با   مربوط %(2/08) یفراوان

 .هستن   ل ید

 
 های تحقیق( )مأخذ  یافته ا یپاسخگو یفرد یها یژگیو  1 جدول

 نهيشيب نهيکم اريمع انحراف نيانگيم درصد یفراوان ريمتغ سطوح ريمتغ

 سن

81-81  03 7/08  

58/75 78/08 81 30 
70-80  07 0/02  
02-72  25 3/20  
58-08  81 3/82  
38-58  7 8 

 سابق 
 کار

07-7  27 2/21  

83/80 00/08 7 01 
20-00  00 3/02  
85-25  28 8/03  
83-83  80 27 
سال 83 از باالتر  03 8/07  

 
 و کوچاک  یهاا  بنگاه یها تیظرف و ها ییتوانا -

 فرش یصادرات متوسط
 یهاا  بنگااه  یها تیظرف و ها ییتوانا سنجش منظور ب 

 فیا ط با  یگو 3 از فرش یصادرات متوسط و کوچک
 انیپاسااخگو تااا شاا  اسااتااده یقساامت 7 رتیکاال

 مخاالا   کاامالا  تاا  موافق  کامالا از را خود یها پاس 
 کاامالا صاورت   با    کا   یا ترت نیب  ن ،ینما مشخص

 و (8) مخاالا   (،8) نظرم یب (،2) موافق  (،0) موافق 
 نیانگیم 2 ج ول ش ن . یبن  رتت  (7) مخالا  کامالا

 از کا ام  هر رتت  و راتییتغ  یضر ار،یمه انحراف و
 دهنا   مای  نشاان  جینتاا  دها .  مای  نشاان  را هاا   یگو
  یضار  باا  «بنگااه  ساابق   و عمار  سن،»  یترت نیب 
 باا  کیا نزد ارتتااط » و اول تیاولو %88/80 راتییتغ

 و دوم تیا اولو %83/80 راتییتغ  یضر با «انیمشتر
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 اما ،است برخوردار رقتا ب  نستت جهان در محصول
 یرون  المللی بین یبازارها در محصول عرض  زانیم
 یهاا  بنگااه  ما ت  نیا یط در یطرف از .دارد یاهشک
 تیاافهال باا  فاارش صاانهت در یمتوسااط و کوچااک

 یبازارهاا  در ییهاا  تیا موفق با    کا  ان  بوده مشغول
 توساه   و رشا   ریمسا  از و ان  افت ی دست یالملل نیب

 نیا ب کوش   می حاضر مطاله  ان . بوده من  بهره ینست
 صادرات یاهشک رون رغ   علیپاس  ده  ک   سؤال

 از یبرخا  رشا   باعاث  یعاوامل  چا   فارش،  صنهت
 شا ه  فارش  نن هک صادر متوسط و کوچک یها بنگاه

 نیا ا جینتاا  از عوامل یبن  تیاولو و یشناسای است؟
 و ییشناساا   یا تحق نیا ا یکلا  ها ف  است. مطاله 
 کوچا ک یها بنگاه رش  بر مؤثر عوامل یبن  تیاولو
   است. فرش کنن ه صادر متوسط و
 

 قیتحق روش
 ناو   از نظار  ماورد  ها ف  حسا   بر حاضر  یتحق

 یایتوصا  صورت  ب و یکمّ روش، نظر از و یکاربرد
 نیا ا یرماار  جامها   .است یشیمایپ و (یشیررزمایغ)

 بااف  دسات  فارش  صادرکنن گان از نار 028  یتحق
 دالر ونیا لیم کیا  از شیبا در یاک ساال    ک  هستن 

 محا ود  علات  با   .دارنا   بااف  دست فرش صادرات
 یسرشامار  روش از (N=028) یرماار  جامها   بودن

 اساتااده  اطالعات یرور جم  منظور ب  (یشمار تمام)
 است. ش ه

 نظار،  ماورد  اطالعاات  و ها داده یرور گرد جهت
 یاتیا ادب مارور  بار اساا    یبخشا  دو یا نام  پرسش
 حاوزه  نیا ا نظاران  صاح  از ینظرخواه و پژوهش

 رشا   بار  مؤثر عوامل یبررس ب  اول بخش ش .  یته
 3) هاا  تیا ظرف و ییتواناا  قالا   در هاا  شارکت  نیا

 01) رشا   یهاا  محارک  و هاا  زهیانگ ای ازهاین  (،یگو
 در  (یا گو 3) هاا  فرصات  و  (یگو 01) مناب   (،یگو

 =2 موافق ، کامالا =0) یقسمت پنج کرتیل فیط قال 
 مخاالا (  کامالا =7 مخالا ، =8 نظرم، یب =8 موافق ،

 یفرد یها یژگیو یبررس ب  زین دوم بخش پرداخت.
 ساابق   و التیتحص زانیم سن، قال  در انیپاسخگو

 میازان کا    اسات  ذکار  شاایان  داشت. اختصاص کار
 طریا   از محقا   توساط  بااف  دست فرش صادرات
 عناوان  با   رن از و شا ه  تهیا   مربوط  یرسم مراج 
 عتاارتی  با   .شاود  می استااده تحقی  در وابست  متغیر
 رشا   میزان عنوان ب  باف دست فرش صادرات میزان
 تجارت در فرش صنهت متوسط و کوچک یها بنگاه
   .است وابست ( متغیر) المللی بین

 از نسخ  نیچن  ،نام  پرسش ییروا نییته جهت
 ،اساتادان  شاامل  متخصصان از یگروه اریاخت در رن

 الزم اصالحات و ش  داده قرار کارشناسان و محققان
 جهات  گرفات.  صاورت ها  رن یشنهادهایپ حس  بر
 توساط  ناما   پرساش  81 تها اد  اعتتار،  یضر نییته

 یرور جماا  از پاا   .یااگرد لیااتکم انیپاسااخگو
 با و ش  وتریکام  وارد ها داده مذکور، یها نام  پرسش
 ناما   پرساش  اعتتار کرونتاخ، یرلاا رزمون از استااده

 رم . دست ب  38/1 تا 57/1 نیب
 اطالعات لیتحل و  یتجز منظور ب   یتحق نیا در

          یاجتمااااع علاااوم یبااارا یرماااار افااازار نااارم از
(SPSS V. 18) با   یابیدست یبرا .ش ه است استااده 

 ،یفراوانا  درصا   ،یفراوانا ) یایتوصا  رمار اطالعات
  یضار  و اریا مه انحاراف  ن،یانگیا م ن ،یشا یب ن ،یمک
 و رمنیاسا   یهمتستگ  یضر) یاستنتاط و رات(ییتغ

   است. رفت  کار  ب چن گان ( ونیرگرس لیتحل
 

 جینتا
  ا یپاسخگو یفرد یها یژگیو -
 ساال  58/75 انیپاسخگو سن نیانگیم مطاله  نیا در
 تیا ثرکا .اسات  78/08 اریا مه انحاراف  با سال( 73)

 سااال 08-58 یساان گااروه در %(0/83) انیپاسااخگو
-38 یسان  گروه در %(3/8)ها  رن تیاقل و دارن  قرار
 کا   است یحال در تیوضه نیا دارن . قرار سال 58
 80) سااال 83/80 انیپاسااخگو کااار سااابق  نیانگیاام

 تیااثرکا .اساات 00/08 اریاامه انحااراف بااا سااال(
 سال 83-83 نیب کار سابق  یدارا %(25) انیپاسخگو

 نیبا  %(3/08) انیپاسخگو تیاقل کار سابق  و هستن 
 التیتحصا  ساط   (.0 جا ول ) اسات  سال 20-00

هاا   رن التیتحصا  دامن   ک ده  می نشان انیپاسخگو
 و اسات  ریا متغ باالتر و سان یل فوق تا  ل ید ریز از
 یانیپاساخگو  با   مرباوط  %(3/88) یفراوان نیشتریب

 نیمتار ک و هساتن    ل یا د التیتحص یدارا  ک است
 ریا ز  کا  اسات  یساان ک با   مربوط %(2/08) یفراوان

 .هستن   ل ید

 
 های تحقیق( )مأخذ  یافته ا یپاسخگو یفرد یها یژگیو  1 جدول

 نهيشيب نهيکم اريمع انحراف نيانگيم درصد یفراوان ريمتغ سطوح ريمتغ

 سن

81-81  03 7/08  

58/75 78/08 81 30 
70-80  07 0/02  
02-72  25 3/20  
58-08  81 3/82  
38-58  7 8 

 سابق 
 کار

07-7  27 2/21  

83/80 00/08 7 01 
20-00  00 3/02  
85-25  28 8/03  
83-83  80 27 
سال 83 از باالتر  03 8/07  

 
 و کوچاک  یهاا  بنگاه یها تیظرف و ها ییتوانا -

 فرش یصادرات متوسط
 یهاا  بنگااه  یها تیظرف و ها ییتوانا سنجش منظور ب 

 فیا ط با  یگو 3 از فرش یصادرات متوسط و کوچک
 انیپاسااخگو تااا شاا  اسااتااده یقساامت 7 رتیکاال

 مخاالا   کاامالا  تاا  موافق  کامالا از را خود یها پاس 
 کاامالا صاورت   با    کا   یا ترت نیب  ن ،ینما مشخص

 و (8) مخاالا   (،8) نظرم یب (،2) موافق  (،0) موافق 
 نیانگیم 2 ج ول ش ن . یبن  رتت  (7) مخالا  کامالا

 از کا ام  هر رتت  و راتییتغ  یضر ار،یمه انحراف و
 دهنا   مای  نشاان  جینتاا  دها .  مای  نشاان  را هاا   یگو
  یضار  باا  «بنگااه  ساابق   و عمار  سن،»  یترت نیب 
 باا  کیا نزد ارتتااط » و اول تیاولو %88/80 راتییتغ

 و دوم تیا اولو %83/80 راتییتغ  یضر با «انیمشتر
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 بارای  الکترونیکای  تجارت و توزی  یها کانال وجود
 %03/85 تغییارات  ضاری   باا  فروشی خرده یا عم ه

(M=1/99 ؛SD=0/75) و هااا ییتوانااا سااوم اولویاات 
 یحاال  در تیوضاه  نیا ا .هستن  ها بنگاه یها تیظرف
 یهاا  طار   از اساتااده  و یطراحا  ییتواناا » ک  است

 روردن نییپاا »و %38/72 راتییا تغ  یضار  با «نینو
  یضار  باا  «محصاول  شا ه  تماام  متیق یها ن یهز
 و هااا ییتوانااا رخاار تیاااولو دو %83/78 راتییااتغ

 .هستن  ها بنگاه یها تیظرف
 
 

 (n=121) فرش یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه یها تیظرف و ها ییتوانا یبند تیاولو  2 جدول
 های تحقیق( )مأخذ  یافته

 رتبه راتييتغ بیضر اريمع انحراف *نيانگيم ها هیگو
 0 %88/80 53/1 08/2  بنگاه سابق  و عمر سن،

 و  یمساتق  ،ینترنتا یا ارتتاطات) انیمشتر با کینزد ارتتاط
 2 %83/80 71/1 85/0 (یحضور

 عم ه یبرا یکیالکترون تجارت و  یتوز یها کانال وجود
  یفروش خرده ای

33/0 57/1 03/85% 8 

 8 %02/80 55/1 37/0 بنگاه در ینترنتیا و اطالعات یفناور ییتوانا وجود
 7 %58/82 11/0 88/2 تیایک و متیق نیباالتر با محصول عرض 
 0 %80/88 03/1 75/0  مالک ای ریم  ینیکاررفر و یتیریم  ،یفن یها مهارت

 یاجتمااع  رواباط  و فرهنا   زباان،  با بنگاه کامل ییرشنا
 5 %83/83 32/1 00/0 کشورها ریسا

 3 %38/72 38/1 50/0 نینو یها طر  از استااده و یطراح ییتوانا
 3 %83/78 38/1 50/0 محصول ش ه تمام متیق یها ن یهز روردن نییپا

   مخالا  کامالا =7 مخالا ، =8 نظرم، یب =8 موافق ، =2 موافق ، کامالا =0*
 

 یصاادرات  متوسط و کوچک یها بنگاه یازهاین -
 فرش

 و کوچااک یهااا بنگاااه یازهاااین ساانجش منظااور باا 
 رتیکا ل فیا ط با  یگو  01 از فرش یصادرات متوسط

 خاود  یها پاس  انیپاسخگو تا ش  استااده یقسمت 7
 ،نا  ینما مشاخص  مخالا  کامالا تا موافق  کامالا از را
 ماوافق   (،0) ماوافق   کامالاصورت  ب   ک  یترت نیب 
 (7) مخاالا   کاامالا  و (8) مخالا  (،8) نظرم یب (،2)

 ار،یا مه انحراف و نیانگیم 8 ج ول ش ن . یبن  رتت 

 نشاان  را هاا   یگو از ک ام هر رتت  و راتییتغ  یضر
 سود بر  یاول تمرکز» ک  دهن  می نشان جینتا ده . می
 راتییااتغ  یضاار بااا «ناا یهز درساات تیریماا  بااا
 یهاا  زهیانگ بودن دارا» و اول تیاولودارای  12/87%

 راتییا تغ  یضر با «بنگاه مالک ای ریم  توسط رش 
 توزیا  ) بازار بن ی بخش و دوم تیاولودر  88/87%

 تغییارات  ضاری   با منطق ( نیاز ب  توج  با محصول
35/87 % (SD=0/68 ؛M=1/89 ) سااوم اولویاات در 

 فارش  یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه یازهاین
  یعم دانش» ک  است یحال در تیوضه نیا .هستن 

 دارا و یعلم یابیبازار از یرگاه مانن ) مالک ای ریم 
 راتییا تغ  یضر با «و...( بازار دانش و مهارت بودن

  یضر با «کشور از خارج یگذار  یسرما» و 23/83%
 یهاا  بنگاه یازهاین رخر تیاولو دو %38/71 راتییتغ

 .شون  محسوب می فرش یصادرات متوسط و کوچک

 
 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) فرش یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه یازهاین بندی اولویت  3 جدول

 رتبه راتييتغ بیضر اريمع انحراف *نيانگيم ها هیگو
 0 %12/87 02/1 55/0 ن یهز درست تیریم  با سود بر  یاول تمرکز
 2 %88/87 78/1 71/0 بنگاه مالک ای ریم  توسط رش  یها زهیانگ بودن دارا

 8 %35/87 03/1 33/0 منطق ( ازین ب  توج  با محصول  یتوز) بازار یبن  بخش
 8 %31/80 02/1 03/0 بنگاه یابیبازار یها تیفهال

 7 %70/81 53/1 37/0 رقابت( ش ت) یخارج یرقتا وجود
 و فااروش  ،یااتوز یهااا گاااهیجا و مراکااز یساا ار باارون

 0 %71/80 17/0 78/2 یخارج یها شرکت با یصادرات ومیکنسرس در مشارکت

 یشاهود  و ان یگرا عمل ساده، یا وهیش ب  یابیبازار اعمال
 5 %01/88 30/1 37/0 مالک ای ریم  توسط

 یها تیفهال از زیپره مانن ) بنگاه یاجتماع یها تیمسئول
 ،یردولتا یغ یها سازمان در تیعضو بازار، در یراخالقیغ

 کنن ه مصرف یساز رگاه المناه ، عام مؤسسات و ها انجمن
 یزنا گ  در مثتت مشارکت و تیفهال محصول، تیایک از

 و...( جامه  افراد

31/0 38/1 00/80% 3 

 یابیا بازار از یرگااه  ماننا  ) مالاک  ایا  ریم   یعم دانش
 و...( بازار دانش و مهارت بودن دارا و یعلم

85/0 50/1 23/83% 3 

 01 %38/71 21/0 80/2 کشور از خارج یگذار  یسرما
 مخالا  کامالا =7 مخالا ، =8 نظرم، یب =8 موافق ، =2 موافق ، کامالا =0*
 
 یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یها بنگاه منابع -

 فرش
 متوساط  و کوچاک  یها بنگاه مناب  سنجش منظور ب 

 7 رتیکاال فیااط بااا  یااگو   01 از فاارش یصااادرات
 را خاود  یها پاس  انیپاسخگو تا ش  استااده یقسمت

 ،نا  ینما مشاخص  مخاالا   کاامالا  تا موافق  کامالا از

 ماوافق   (،0) ماوافق   کامالاصورت  ب   ک  یترت نیب 
 (7) مخاالا   کاامالا  و (8) مخالا  (،8) نظرم بی (،2)

 ار،یا مه انحراف و نیانگیم 8 ج ول ش ن . بن ی رتت 
 نشاان  را هاا   یگو از ک ام هر رتت  و راتییتغ  یضر
 یساتگ یشا ،یرمادگ» ک  دهن  می نشان جینتا ده . می
  یضاار بااا «یجهااان یبازارهااا باا  ورود تیااقابل و
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 بارای  الکترونیکای  تجارت و توزی  یها کانال وجود
 %03/85 تغییارات  ضاری   باا  فروشی خرده یا عم ه

(M=1/99 ؛SD=0/75) و هااا ییتوانااا سااوم اولویاات 
 یحاال  در تیوضاه  نیا ا .هستن  ها بنگاه یها تیظرف
 یهاا  طار   از اساتااده  و یطراحا  ییتواناا » ک  است

 روردن نییپاا »و %38/72 راتییا تغ  یضار  با «نینو
  یضار  باا  «محصاول  شا ه  تماام  متیق یها ن یهز
 و هااا ییتوانااا رخاار تیاااولو دو %83/78 راتییااتغ

 .هستن  ها بنگاه یها تیظرف
 
 

 (n=121) فرش یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه یها تیظرف و ها ییتوانا یبند تیاولو  2 جدول
 های تحقیق( )مأخذ  یافته

 رتبه راتييتغ بیضر اريمع انحراف *نيانگيم ها هیگو
 0 %88/80 53/1 08/2  بنگاه سابق  و عمر سن،

 و  یمساتق  ،ینترنتا یا ارتتاطات) انیمشتر با کینزد ارتتاط
 2 %83/80 71/1 85/0 (یحضور

 عم ه یبرا یکیالکترون تجارت و  یتوز یها کانال وجود
  یفروش خرده ای

33/0 57/1 03/85% 8 

 8 %02/80 55/1 37/0 بنگاه در ینترنتیا و اطالعات یفناور ییتوانا وجود
 7 %58/82 11/0 88/2 تیایک و متیق نیباالتر با محصول عرض 
 0 %80/88 03/1 75/0  مالک ای ریم  ینیکاررفر و یتیریم  ،یفن یها مهارت

 یاجتمااع  رواباط  و فرهنا   زباان،  با بنگاه کامل ییرشنا
 5 %83/83 32/1 00/0 کشورها ریسا

 3 %38/72 38/1 50/0 نینو یها طر  از استااده و یطراح ییتوانا
 3 %83/78 38/1 50/0 محصول ش ه تمام متیق یها ن یهز روردن نییپا

   مخالا  کامالا =7 مخالا ، =8 نظرم، یب =8 موافق ، =2 موافق ، کامالا =0*
 

 یصاادرات  متوسط و کوچک یها بنگاه یازهاین -
 فرش

 و کوچااک یهااا بنگاااه یازهاااین ساانجش منظااور باا 
 رتیکا ل فیا ط با  یگو  01 از فرش یصادرات متوسط

 خاود  یها پاس  انیپاسخگو تا ش  استااده یقسمت 7
 ،نا  ینما مشاخص  مخالا  کامالا تا موافق  کامالا از را
 ماوافق   (،0) ماوافق   کامالاصورت  ب   ک  یترت نیب 
 (7) مخاالا   کاامالا  و (8) مخالا  (،8) نظرم یب (،2)

 ار،یا مه انحراف و نیانگیم 8 ج ول ش ن . یبن  رتت 

 نشاان  را هاا   یگو از ک ام هر رتت  و راتییتغ  یضر
 سود بر  یاول تمرکز» ک  دهن  می نشان جینتا ده . می
 راتییااتغ  یضاار بااا «ناا یهز درساات تیریماا  بااا
 یهاا  زهیانگ بودن دارا» و اول تیاولودارای  12/87%

 راتییا تغ  یضر با «بنگاه مالک ای ریم  توسط رش 
 توزیا  ) بازار بن ی بخش و دوم تیاولودر  88/87%

 تغییارات  ضاری   با منطق ( نیاز ب  توج  با محصول
35/87 % (SD=0/68 ؛M=1/89 ) سااوم اولویاات در 

 فارش  یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه یازهاین
  یعم دانش» ک  است یحال در تیوضه نیا .هستن 

 دارا و یعلم یابیبازار از یرگاه مانن ) مالک ای ریم 
 راتییا تغ  یضر با «و...( بازار دانش و مهارت بودن

  یضر با «کشور از خارج یگذار  یسرما» و 23/83%
 یهاا  بنگاه یازهاین رخر تیاولو دو %38/71 راتییتغ

 .شون  محسوب می فرش یصادرات متوسط و کوچک

 
 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) فرش یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه یازهاین بندی اولویت  3 جدول

 رتبه راتييتغ بیضر اريمع انحراف *نيانگيم ها هیگو
 0 %12/87 02/1 55/0 ن یهز درست تیریم  با سود بر  یاول تمرکز
 2 %88/87 78/1 71/0 بنگاه مالک ای ریم  توسط رش  یها زهیانگ بودن دارا

 8 %35/87 03/1 33/0 منطق ( ازین ب  توج  با محصول  یتوز) بازار یبن  بخش
 8 %31/80 02/1 03/0 بنگاه یابیبازار یها تیفهال

 7 %70/81 53/1 37/0 رقابت( ش ت) یخارج یرقتا وجود
 و فااروش  ،یااتوز یهااا گاااهیجا و مراکااز یساا ار باارون

 0 %71/80 17/0 78/2 یخارج یها شرکت با یصادرات ومیکنسرس در مشارکت

 یشاهود  و ان یگرا عمل ساده، یا وهیش ب  یابیبازار اعمال
 5 %01/88 30/1 37/0 مالک ای ریم  توسط

 یها تیفهال از زیپره مانن ) بنگاه یاجتماع یها تیمسئول
 ،یردولتا یغ یها سازمان در تیعضو بازار، در یراخالقیغ

 کنن ه مصرف یساز رگاه المناه ، عام مؤسسات و ها انجمن
 یزنا گ  در مثتت مشارکت و تیفهال محصول، تیایک از

 و...( جامه  افراد

31/0 38/1 00/80% 3 

 یابیا بازار از یرگااه  ماننا  ) مالاک  ایا  ریم   یعم دانش
 و...( بازار دانش و مهارت بودن دارا و یعلم

85/0 50/1 23/83% 3 

 01 %38/71 21/0 80/2 کشور از خارج یگذار  یسرما
 مخالا  کامالا =7 مخالا ، =8 نظرم، یب =8 موافق ، =2 موافق ، کامالا =0*
 
 یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یها بنگاه منابع -

 فرش
 متوساط  و کوچاک  یها بنگاه مناب  سنجش منظور ب 

 7 رتیکاال فیااط بااا  یااگو   01 از فاارش یصااادرات
 را خاود  یها پاس  انیپاسخگو تا ش  استااده یقسمت

 ،نا  ینما مشاخص  مخاالا   کاامالا  تا موافق  کامالا از

 ماوافق   (،0) ماوافق   کامالاصورت  ب   ک  یترت نیب 
 (7) مخاالا   کاامالا  و (8) مخالا  (،8) نظرم بی (،2)

 ار،یا مه انحراف و نیانگیم 8 ج ول ش ن . بن ی رتت 
 نشاان  را هاا   یگو از ک ام هر رتت  و راتییتغ  یضر
 یساتگ یشا ،یرمادگ» ک  دهن  می نشان جینتا ده . می
  یضاار بااا «یجهااان یبازارهااا باا  ورود تیااقابل و
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 وجاوه  و ینگینقا  » و اول تیاولو %00/88 راتییتغ
  یضار  باا  «اعتتاار(  با   بنگااه  یدسترسا  زانیم) نق 
 حاشای   تخصایص  و دوم تیا اولو %18/87 راتییتغ

 توزی  کانال اعضای برای برانگیزانن ه و مناس  سود
 %71/80 تغییاارات ضااری  بااا کشااور از خااارج در
(M=2 ؛SD=0/73) یهاا  بنگااه  منااب   ساوم  اولویت 

 تیوضه نیا .است فرش یصادرات متوسط و کوچک

 باا  مااهر  یانساان  یرویا ن وجاود » ک  است یحال در
 و %80/83 راتییا تغ  یضار  با «بنگاه در باال ییرکار
 یبازارهااا در هوشاامن  یجهااان یگااذار مااتیق»

 تیا اولو دو %15/70 راتییا تغ  یضر با «المللی بین
 یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  مناب  رخر
 .هستن  فرش

 
 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) نفت یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه منابع بندی اولویت  1 جدول

 رتبه راتييتغ بیضر اريمع انحراف *نيانگيم ها هیگو
 0 %00/88 70/1 78/0 یجهان یبازارها ب  ورود تیقابل و یستگیشا ،یرمادگ
 2 %18/87 83/1 85/0 اعتتار( ب  بنگاه یدسترس زانیم) نق  وجوه و ینگینق 

 یاعضا یبرا زانن هیبرانگ و مناس  سود  یحاش صیتخص
 8 %71/80 58/1 11/2 کشور از خارج در  یتوز کانال

 8 %01/83 00/1 70/0  محصول متیق
 یبنا   بسات   و یگارانت ،ینگه ار) فروش از پ  خ مات

 کاال(
00/0 58/1 75/88% 7 

 0 %72/80 05/1 88/0 بازار ق یسل بر اسا  ینورور و محصول تیایک ب  توج 
 5 %53/80 31/1 50/0 المللی بین سط  در برن  و یتجار نام بودن دارا
 ازیا ن مطااب   فرش خالقان  و لیاص نقوش و ها طر  ارائ 
 3 %02/83 55/1 01/0 بازار( یرقابت تیمز) بازار

 3 %80/83 38/1 51/0 بنگاه در باال ییرکار با ماهر یانسان یروین وجود
 01 %15/70 37/1 30/0 المللی بین یبازارها در هوشمن  یجهان یگذار متیق
 مخالا  کامالا =7 مخالا ، =8 ،نظرم بی =8 موافق ، =2 موافق ، کامالا =0*
 
 متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  یهاا  فرصت -

 فرش یصادرات
 و کوچاک  یهاا  بنگااه  یهاا  فرصت سنجش منظور ب 

 رتیکا ل فیا ط با  یگو  01 از فرش یصادرات متوسط
 خاود  یها پاس  انیپاسخگو تا ش  استااده یقسمت 7
 ،نا  ینما مشاخص  مخالا  کامالا تا موافق  کامالا از را

 ماوافق   (،0) ماوافق   کامالاصورت  ب   ک ترتی  ب ین
 (7) مخاالا   کاامالا  و (8) مخالا  (،8) نظرم بی (،2)

 ار،یا مه انحراف و نیانگیم 7 ج ول ش ن . بن ی رتت 
 نشاان  را هاا   یگو از ک ام هر رتت  و راتییتغ  یضر
  یا توز یهاا  کاناال » ک  دهن  می نشان جینتا ده . می

 «المللی بین مهروف پخش یها شرکت سان یل تحت
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 وجاوه  و ینگینقا  » و اول تیاولو %00/88 راتییتغ
  یضار  باا  «اعتتاار(  با   بنگااه  یدسترسا  زانیم) نق 
 حاشای   تخصایص  و دوم تیا اولو %18/87 راتییتغ

 توزی  کانال اعضای برای برانگیزانن ه و مناس  سود
 %71/80 تغییاارات ضااری  بااا کشااور از خااارج در
(M=2 ؛SD=0/73) یهاا  بنگااه  منااب   ساوم  اولویت 

 تیوضه نیا .است فرش یصادرات متوسط و کوچک

 باا  مااهر  یانساان  یرویا ن وجاود » ک  است یحال در
 و %80/83 راتییا تغ  یضار  با «بنگاه در باال ییرکار
 یبازارهااا در هوشاامن  یجهااان یگااذار مااتیق»

 تیا اولو دو %15/70 راتییا تغ  یضر با «المللی بین
 یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  مناب  رخر
 .هستن  فرش

 
 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) نفت یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه منابع بندی اولویت  1 جدول

 رتبه راتييتغ بیضر اريمع انحراف *نيانگيم ها هیگو
 0 %00/88 70/1 78/0 یجهان یبازارها ب  ورود تیقابل و یستگیشا ،یرمادگ
 2 %18/87 83/1 85/0 اعتتار( ب  بنگاه یدسترس زانیم) نق  وجوه و ینگینق 

 یاعضا یبرا زانن هیبرانگ و مناس  سود  یحاش صیتخص
 8 %71/80 58/1 11/2 کشور از خارج در  یتوز کانال

 8 %01/83 00/1 70/0  محصول متیق
 یبنا   بسات   و یگارانت ،ینگه ار) فروش از پ  خ مات

 کاال(
00/0 58/1 75/88% 7 

 0 %72/80 05/1 88/0 بازار ق یسل بر اسا  ینورور و محصول تیایک ب  توج 
 5 %53/80 31/1 50/0 المللی بین سط  در برن  و یتجار نام بودن دارا
 ازیا ن مطااب   فرش خالقان  و لیاص نقوش و ها طر  ارائ 
 3 %02/83 55/1 01/0 بازار( یرقابت تیمز) بازار

 3 %80/83 38/1 51/0 بنگاه در باال ییرکار با ماهر یانسان یروین وجود
 01 %15/70 37/1 30/0 المللی بین یبازارها در هوشمن  یجهان یگذار متیق
 مخالا  کامالا =7 مخالا ، =8 ،نظرم بی =8 موافق ، =2 موافق ، کامالا =0*
 
 متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  یهاا  فرصت -

 فرش یصادرات
 و کوچاک  یهاا  بنگااه  یهاا  فرصت سنجش منظور ب 

 رتیکا ل فیا ط با  یگو  01 از فرش یصادرات متوسط
 خاود  یها پاس  انیپاسخگو تا ش  استااده یقسمت 7
 ،نا  ینما مشاخص  مخالا  کامالا تا موافق  کامالا از را

 ماوافق   (،0) ماوافق   کامالاصورت  ب   ک ترتی  ب ین
 (7) مخاالا   کاامالا  و (8) مخالا  (،8) نظرم بی (،2)

 ار،یا مه انحراف و نیانگیم 7 ج ول ش ن . بن ی رتت 
 نشاان  را هاا   یگو از ک ام هر رتت  و راتییتغ  یضر
  یا توز یهاا  کاناال » ک  دهن  می نشان جینتا ده . می

 «المللی بین مهروف پخش یها شرکت سان یل تحت

 قا رت » و اول تیا اولو %21/87راتییا تغ  یضر با
 %82/83 راتییااتغ  یضاار بااا «انیمشااتر یزناا چاناا 
 متوسط و کوچک یها بنگاه یها فرصت دوم تیاولو

 ک  است یحال در تیوضه نیا .است فرش یصادرات
 و %38/72 راتییااتغ  یضاار بااا «یصااادرات زیجااوا»

  یضار  باا  «یدولتا  یها دستگاه یراصولیغ م اخل »
 دو (SD= 00/01؛ M= 18/8) %01/78راتییاااااااتغ

 متوسط و کوچک یها بنگاه یها فرصت رخر تیاولو
  .هستن  فرش یصادرات

 
 (n=121) فرش یصادرات متوسط و کوچک یها بنگاه یها فرصت بندی اولویت  5 جدول

 های تحقیق( )مأخذ  یافته
 رتبه راتييتغ بیضر اريمع انحراف *نيانگيم ها هیگو

 پخاش  یهاا  شارکت  سان یل تحت  یتوز یها کانال
 0 %21/87 33/1 71/2 المللی بین مهروف

 2 %82/83 35/1 25/2 انیمشتر یزن چان  ق رت
 نا  یزم در یماال  مشااور  دفااتر  و مؤسساات  تیفهال
 یتیریم  و یفن ،یابیبازار

00/2 10/0 00/81% 8 

 فروش، ین گینما) محصول مناس   یتوز یها کانال
 کشور( از خارج فروشگاه وجود

50/0 52/1 31/81% 8 

 یهاا  دستگاه و یدانشگاه قاتیتحق و مطالهات جینتا
  یج  یبازارها در حضور جهت یمتول

85/2 18/0 51/80% 7 

 0 %21/82 07/1 78/0 المللی بین یها شگاهینما در شرکت
 تجربا   با یها شرکت وجود و یابیبازار یها زمیمکان
 5 %28/88 32/1 13/2  یتوز و غاتیتتل حوزه در

 3 %38/72 02/0 02/2 یصادرات زیجوا
 3 %01/78 00/0 18/8 یدولت یها دستگاه یراصولیغ م اخل 

 مخالا  کامالا =7 مخالا ، =8 ،نظرم بی =8 موافق ، =2 موافق ، کامالا =0*
 
 متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه صادرات زا یم -

 المللی بین تجارت در فرش صنعت
 یهاا  بنگااه  صاادرات  زانیا م نیانگیا م مطاله  نیا در
 باااف دساات فاارش یصااادرات یبازرگااان و ی یااتول

 000,203,5 اریمه انحراف با دالر ونیلیم 105,703,8

 %(0/02) انیپاساخگو  تیثرکا صادرات زانیم .است
 .اسااتدالر ونیاالیم 111,111,0، -111,111,8 نیباا

 حسا   بار  را انیپاساخگو  یفراوانا   یتوز 0 ج ول
دها .  مای  نشاان  بااف  دسات  فارش  صاادرات  زانیم

 

Goljam [23] ed 6.indd   39 12/4/2014   1:36:03 PM



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23
بهار و تابستان 1392

40

 فرش صنعت متوسط و کوچک یها بنگاه صادرات زا یم حسب بر ا یپاسخگو یفراوان عیتوز  6 جدول
 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) المللی بین تجارت در

 یتجمع درصد معتبر درصد یفراوان درصد یفراوان دالر( ونيليم) صادرات زانيم

111,111,8-111,111,0 55 0/02 0/02 0/02 
111,101,7-111,101,8 00 3/02 3/02 57 
111,100,5-111,100,7 02 5/3 5/3 5/38 
111,102,3-111,102,5 8 2/8 2/8 3/35 
111,108,00-111,108,3 0 3/8 3/8 5/32 

 011 8/5 8/5 3 111,108,00 از باالتر
   011 028 جم 

  358,331,0 ان :یم دالر ونیلیم 750,883,88 ن :یشیب دالر ونیلیم0 ,011,111 ن :یمک
 000,203,5 ار:یمه انحراف 105,703,8 ن:یانگیم 111,102,0 نما:
 
 رشاد  باا  قیا تحق یرهاا یمتغ نیب یهمبستگ -

 در فارش  صانعت  متوساط  و کوچک یها بنگاه
 المللی بین تجارت

 کا   ده  یم نشان رمنیاس  یهمتستگ  یضر یبررس
 هاا  بنگااه  رشا   باا  ها تیظرف و ها ییتوانا انیم رابط 

(17/1P> 128/1 وr=) رناان  رشا   با ها بنگاه مناب  و 
(17/1P> 107/1 و-r=) نیبنااابرا ساات.ین دار یمهناا 
 نیبا  کا   نمود قضاوت درص  37 نانیاطم با توان یم

 رابطاا  چگوناا یه هااا بنگاااه رشاا  و ورکمااذ ریاامتغ
 اسات  یحال در تیوضه نیا ن ارد. وجود یدار یمهن
 و (=828/1r و ≥10/1P) ازهاا ین یرهاا یمتغ نیبا  ک 

 یهاا  بنگااه  رش  با (=815/1r و ≥10/1P) ها فرصت
 رابطا   باف دست فرش یصادرات یبازرگان و ی یتول

 دارد وجاود  درصا   33 سط  در یدار یمهن و مثتت
  (.5 ج ول)

 
 فرش صنعت متوسط و کوچک یها بنگاه رشد با قیتحق یرهایمتغ نیب رابطه  7 جدول

 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) المللی بین تجارت در
 r p یهمبستگ بیضر دوم ريمتغ اول ريمتغ
 و ها ییتوانا
 متوساط  و کوچاک  یها بنگاه رش  ها تیظرف

 المللی بین تجارت در فرش صنهت
 رمنیاس 

128/1 313/1 

 111/1 828/1** ازهاین
 331/1 -107/1 مناب 
 111/1 815/1** ها فرصت

 درص  33 یدار یمهن سط **
 

 یهاا  بنگاه رشد نندهک نیتبب یرهایمتغ لیتحل -
 تجااارت در فاارش صاانعت متوسااط و کوچااک

 المللی بین
 نیتخما  مهادل  نییته و راتییتغ زانیم نییتت منظور ب 

 ناات  یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه رش 
 در نیباا شیپاا یرهااایمتغ بااا کمااال متغیاار عنااوان باا 

 روش باا  رهیاامتغ چناا  ونیرگرساا لیااتحل یهمتسااتگ
 روردن دسات  با   یبرا ش . گرفت  ارک ب  [8]گام ب  گام

 متوساط  و کوچاک  یها بنگاه رش  ونیرگرس مهادل 
وارد  از پا   المللای  باین  تجاارت  در فارش  صنهت
 یرهاا یمتغ دار، یمهنا  مساتقل  یرهاا یمتغ  یا لککردن 

 رهایمتغ نیا مان ن . یباق مهادل  در ها فرصت و ازهاین
 ریا متغ راتییا تغ از (=838/1R2) %83 نیای تت ییتوانا
 صانهت  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه رش ) کمال

 ریا متغ بودنا .  دارا را (المللای  باین  تجارت در فرش
 باا  نسااتت (=880/1β) یشااتریب یبتااا یدارا ازهاااین

 در ،انا   ش ه ونیرگرس وارد  ک است ییرهایمتغ ریسا
 رشاا  ریاامتغ یناایب شیپاا در یشااتریب سااه  جاا ینت

 تجارت در فرش صنهت متوسط و کوچک یها بنگاه
 (.3 ج ول) دارد المللی بین

 
 فرش صنعت متوسط و کوچک یها بنگاه رشد وابسته  ریمتغ) گام به گام چندگانه و یرگرس لیتحل  8 جدول

 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) (المللی بین تجارت در
 R R square Adjusted مستقل يرهايمتغ

R Square B Beta t Sig 

 278/1 072/0 ----- 238/8 ----- ----- ---- ثابت ع د
 778/1 815/1 233/1 782/1 880/1 303/8 111/1 (x1) ازهاین

 080/1 833/1 838/1 833/1 828/1 055/8 111/1 (x2) ها فرصت
A.d.R2 838/1=  R square 833/1=  R 080/1=   

 

 
 تاوان  یم 3 ج ول جینتا از استااده با یلک طور ب 
 لکا  یبارا  بتاا  بار اساا    را ریا ز یونیرگرس مهادل 
 داد: ارائ  جامه 
 

Y= β1X1+β2X2+…+βnXn 
Y = 880/1  (X1) 828/1+  (X2) 

 
 
 
 
 
 

 یهابنگاه رش 
 متوسط و کوچک

(SME,s )
 صادرکنن ه فرش

 هافرصت نيازها

 436/0 

323/0 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23

بهار و تابستان 1392

41

 فرش صنعت متوسط و کوچک یها بنگاه صادرات زا یم حسب بر ا یپاسخگو یفراوان عیتوز  6 جدول
 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) المللی بین تجارت در

 یتجمع درصد معتبر درصد یفراوان درصد یفراوان دالر( ونيليم) صادرات زانيم

111,111,8-111,111,0 55 0/02 0/02 0/02 
111,101,7-111,101,8 00 3/02 3/02 57 
111,100,5-111,100,7 02 5/3 5/3 5/38 
111,102,3-111,102,5 8 2/8 2/8 3/35 
111,108,00-111,108,3 0 3/8 3/8 5/32 

 011 8/5 8/5 3 111,108,00 از باالتر
   011 028 جم 

  358,331,0 ان :یم دالر ونیلیم 750,883,88 ن :یشیب دالر ونیلیم0 ,011,111 ن :یمک
 000,203,5 ار:یمه انحراف 105,703,8 ن:یانگیم 111,102,0 نما:
 
 رشاد  باا  قیا تحق یرهاا یمتغ نیب یهمبستگ -

 در فارش  صانعت  متوساط  و کوچک یها بنگاه
 المللی بین تجارت

 کا   ده  یم نشان رمنیاس  یهمتستگ  یضر یبررس
 هاا  بنگااه  رشا   باا  ها تیظرف و ها ییتوانا انیم رابط 

(17/1P> 128/1 وr=) رناان  رشا   با ها بنگاه مناب  و 
(17/1P> 107/1 و-r=) نیبنااابرا ساات.ین دار یمهناا 
 نیبا  کا   نمود قضاوت درص  37 نانیاطم با توان یم

 رابطاا  چگوناا یه هااا بنگاااه رشاا  و ورکمااذ ریاامتغ
 اسات  یحال در تیوضه نیا ن ارد. وجود یدار یمهن
 و (=828/1r و ≥10/1P) ازهاا ین یرهاا یمتغ نیبا  ک 

 یهاا  بنگااه  رش  با (=815/1r و ≥10/1P) ها فرصت
 رابطا   باف دست فرش یصادرات یبازرگان و ی یتول

 دارد وجاود  درصا   33 سط  در یدار یمهن و مثتت
  (.5 ج ول)

 
 فرش صنعت متوسط و کوچک یها بنگاه رشد با قیتحق یرهایمتغ نیب رابطه  7 جدول

 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) المللی بین تجارت در
 r p یهمبستگ بیضر دوم ريمتغ اول ريمتغ
 و ها ییتوانا
 متوساط  و کوچاک  یها بنگاه رش  ها تیظرف

 المللی بین تجارت در فرش صنهت
 رمنیاس 

128/1 313/1 

 111/1 828/1** ازهاین
 331/1 -107/1 مناب 
 111/1 815/1** ها فرصت

 درص  33 یدار یمهن سط **
 

 یهاا  بنگاه رشد نندهک نیتبب یرهایمتغ لیتحل -
 تجااارت در فاارش صاانعت متوسااط و کوچااک

 المللی بین
 نیتخما  مهادل  نییته و راتییتغ زانیم نییتت منظور ب 

 ناات  یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه رش 
 در نیباا شیپاا یرهااایمتغ بااا کمااال متغیاار عنااوان باا 

 روش باا  رهیاامتغ چناا  ونیرگرساا لیااتحل یهمتسااتگ
 روردن دسات  با   یبرا ش . گرفت  ارک ب  [8]گام ب  گام

 متوساط  و کوچاک  یها بنگاه رش  ونیرگرس مهادل 
وارد  از پا   المللای  باین  تجاارت  در فارش  صنهت
 یرهاا یمتغ دار، یمهنا  مساتقل  یرهاا یمتغ  یا لککردن 

 رهایمتغ نیا مان ن . یباق مهادل  در ها فرصت و ازهاین
 ریا متغ راتییا تغ از (=838/1R2) %83 نیای تت ییتوانا
 صانهت  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه رش ) کمال

 ریا متغ بودنا .  دارا را (المللای  باین  تجارت در فرش
 باا  نسااتت (=880/1β) یشااتریب یبتااا یدارا ازهاااین

 در ،انا   ش ه ونیرگرس وارد  ک است ییرهایمتغ ریسا
 رشاا  ریاامتغ یناایب شیپاا در یشااتریب سااه  جاا ینت

 تجارت در فرش صنهت متوسط و کوچک یها بنگاه
 (.3 ج ول) دارد المللی بین

 
 فرش صنعت متوسط و کوچک یها بنگاه رشد وابسته  ریمتغ) گام به گام چندگانه و یرگرس لیتحل  8 جدول

 های تحقیق( )مأخذ  یافته (n=121) (المللی بین تجارت در
 R R square Adjusted مستقل يرهايمتغ

R Square B Beta t Sig 

 278/1 072/0 ----- 238/8 ----- ----- ---- ثابت ع د
 778/1 815/1 233/1 782/1 880/1 303/8 111/1 (x1) ازهاین

 080/1 833/1 838/1 833/1 828/1 055/8 111/1 (x2) ها فرصت
A.d.R2 838/1=  R square 833/1=  R 080/1=   

 

 
 تاوان  یم 3 ج ول جینتا از استااده با یلک طور ب 
 لکا  یبارا  بتاا  بار اساا    را ریا ز یونیرگرس مهادل 
 داد: ارائ  جامه 
 

Y= β1X1+β2X2+…+βnXn 
Y = 880/1  (X1) 828/1+  (X2) 

 
 
 
 
 
 

 یهابنگاه رش 
 متوسط و کوچک

(SME,s )
 صادرکنن ه فرش

 هافرصت نيازها

 436/0 

323/0 
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 یریگ جهینت
 در متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه نقااش و تیاااهم

 حال در یشورهاک ییزا اشتغال و یور بهره و اقتصاد
 ت،یوضه یبررس لحا  نیب  است. یهیب  امر توسه 

 منظاور  ب  ها رن یسودرور و یتجار تیموقه گاه،یجا
 گار ید از ننا گان ک مصارف  یبارا  ارزش خلا   و بقا

 فارش  یصاادرات  ساه    کا باا این  اسات.  مها   موارد
 رونا   یداخلا  یاالهاا ک ریساا  با   نساتت  باف دست

 نیا ا فهااالن  از یبهضا  و نختگان یول دارد، یاهشک
 را ستقت یگو همچنان گذشت  سال چن  در صنهت
 و اناا  ربااوده یخااارج و یداخلاا یرقتااا باا  نسااتت

 نیا ا رشا   و توساه   در را یریچشمگ یها تیموفق
 یبررسا  ه ف با پژوهش نیا لذا ان . داشت  محصول
 متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  رشا   بر مؤثر عوامل
 گرفتا   صاورت  المللای  بین تجارت در فرش صنهت
 است.
 کا   دهنا   مای  نشاان  یایتوصا  یهاا  افتا  ی جینتا

 یبازرگان و ی یتول یها بنگاه صادرات زانیم نیانگیم
 ونیا لیم  ینا   و چهار تاایتقر باف دست فرش یصادرات
 از یماااین از شیبااا صاااادرات زانیااام .اسااات دالر

 در دالر ونیا لیم س  تا کی نیب %(0/02) انیپاسخگو
 رن از یحااک  یهمتساتگ   یضار  جینتاا  .است رییتغ

 و کوچاک  یهاا  بنگااه  یازهاا ین ریا متغ نیب ک  است
 رش  با المللی بین تجارت در فرش یصادرات متوسط

 درصا   33 ساط   در یدار یمهنا  و مثتت رابط  رنان
 نیب ک  است رن از یحاک جینتا نیهمچن .دارد وجود

 متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه یهااا فرصاات ریا متغ
 رناان  رشا   باا  المللای  باین  تجارت در فرش صنهت
 وجاود  درص  33 سط  در داری مهنی و مثتت رابط 
 تاوان  مای  یونیرگرسا  لیتحل جینتا از استااده با .دارد

 یهااا فرصاات و ازهاااین یرهااایمتغ کاا  داشاات انیااب
 در فاارش یصااادرات متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه

 از درصا   8/83 نیای تت ییتواناا  المللای  باین  تجارت
 از .هساتن   دارا را هاا  بنگااه  نیا ا رش  ریمتغ راتییتغ

 (β) شاا ه اسااتان ارد  یضاارا یبررساا بااا یطرفاا
 با   نساتت  هاا  بنگااه  نیا یازهاین ک   یگرد مشخص
 در یشتریب نقش و سه  رنان، یرو شیپ یها فرصت

 یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه رش  نییتت
 تاوان  یما  نیبناابرا  دارد. المللی بین تجارت در فرش
 دارا ماننا   هاا  بنگااه  نیا ا یازهاین زانیم هرچ  گات
 خاارج  در یارذگا   یسارما  رشا ،  یهاا  زهیا انگ بودن

 رناان  رش  باشن ، شتریب یابیبازار یها تیفهال کشور،
 شود. می شتریب زین

توان پ  از ایان   همچنین پیشنهادهای زیر را می
 گیری مطر  کرد: نتیج 
 و هااا ییتوانااا ریاامتغ اول تیاااولو توجاا  بااا -

 شانهاد یپ بنگااه(  ساابق   و عمر سن،) ها تیظرف
  ،یسار  رشا   با   یابیدسات  یبارا  کا   شاود  می

 و رنا  یگ قارار  توجا   مورد زین جوان یها بنگاه
 یباارا ییالگااو عنااوان باا  سااابق  بااا یهااا بنگاااه
  رن .یگ قرار جوان یها بنگاه

 و هاا  ییتواناا  ریمتغ رخر یها تیاولو ب  توج  با -
 از اسااتااده و یطراحاا ییتوانااا) هااا تیااظرف
 با   هاا  بنگااه  شاود  مای  شنهادیپ ن(ینو یها طر 

 درهاا   رن تجربا   و یانساان  یرویا ن یها مهارت
 ای ژهیا و توج   یج  یها طر  از استااده ن یزم

  باشن . داشت 
 تیا اولو انیمشاتر  باا  کینزد ارتتاط ک  رنجا از -

 رما ه  دسات  ب  ها تیظرف و ها ییتوانا ریمتغ اول
 هاا  بنگاه یانسان یروین شود می  یتوص لذا ،است
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 یریگ جهینت
 در متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه نقااش و تیاااهم

 حال در یشورهاک ییزا اشتغال و یور بهره و اقتصاد
 ت،یوضه یبررس لحا  نیب  است. یهیب  امر توسه 

 منظاور  ب  ها رن یسودرور و یتجار تیموقه گاه،یجا
 گار ید از ننا گان ک مصارف  یبارا  ارزش خلا   و بقا

 فارش  یصاادرات  ساه    کا باا این  اسات.  مها   موارد
 رونا   یداخلا  یاالهاا ک ریساا  با   نساتت  باف دست

 نیا ا فهااالن  از یبهضا  و نختگان یول دارد، یاهشک
 را ستقت یگو همچنان گذشت  سال چن  در صنهت
 و اناا  ربااوده یخااارج و یداخلاا یرقتااا باا  نسااتت

 نیا ا رشا   و توساه   در را یریچشمگ یها تیموفق
 یبررسا  ه ف با پژوهش نیا لذا ان . داشت  محصول
 متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگااه  رشا   بر مؤثر عوامل
 گرفتا   صاورت  المللای  بین تجارت در فرش صنهت
 است.
 کا   دهنا   مای  نشاان  یایتوصا  یهاا  افتا  ی جینتا

 یبازرگان و ی یتول یها بنگاه صادرات زانیم نیانگیم
 ونیا لیم  ینا   و چهار تاایتقر باف دست فرش یصادرات
 از یماااین از شیبااا صاااادرات زانیااام .اسااات دالر

 در دالر ونیا لیم س  تا کی نیب %(0/02) انیپاسخگو
 رن از یحااک  یهمتساتگ   یضار  جینتاا  .است رییتغ

 و کوچاک  یهاا  بنگااه  یازهاا ین ریا متغ نیب ک  است
 رش  با المللی بین تجارت در فرش یصادرات متوسط

 درصا   33 ساط   در یدار یمهنا  و مثتت رابط  رنان
 نیب ک  است رن از یحاک جینتا نیهمچن .دارد وجود

 متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه یهااا فرصاات ریا متغ
 رناان  رشا   باا  المللای  باین  تجارت در فرش صنهت
 وجاود  درص  33 سط  در داری مهنی و مثتت رابط 
 تاوان  مای  یونیرگرسا  لیتحل جینتا از استااده با .دارد

 یهااا فرصاات و ازهاااین یرهااایمتغ کاا  داشاات انیااب
 در فاارش یصااادرات متوسااط و کوچااک یهااا بنگاااه

 از درصا   8/83 نیای تت ییتواناا  المللای  باین  تجارت
 از .هساتن   دارا را هاا  بنگااه  نیا ا رش  ریمتغ راتییتغ

 (β) شاا ه اسااتان ارد  یضاارا یبررساا بااا یطرفاا
 با   نساتت  هاا  بنگااه  نیا یازهاین ک   یگرد مشخص
 در یشتریب نقش و سه  رنان، یرو شیپ یها فرصت

 یصاادرات  متوساط  و کوچاک  یهاا  بنگاه رش  نییتت
 تاوان  یما  نیبناابرا  دارد. المللی بین تجارت در فرش
 دارا ماننا   هاا  بنگااه  نیا ا یازهاین زانیم هرچ  گات
 خاارج  در یارذگا   یسارما  رشا ،  یهاا  زهیا انگ بودن

 رناان  رش  باشن ، شتریب یابیبازار یها تیفهال کشور،
 شود. می شتریب زین

توان پ  از ایان   همچنین پیشنهادهای زیر را می
 گیری مطر  کرد: نتیج 
 و هااا ییتوانااا ریاامتغ اول تیاااولو توجاا  بااا -

 شانهاد یپ بنگااه(  ساابق   و عمر سن،) ها تیظرف
  ،یسار  رشا   با   یابیدسات  یبارا  کا   شاود  می

 و رنا  یگ قارار  توجا   مورد زین جوان یها بنگاه
 یباارا ییالگااو عنااوان باا  سااابق  بااا یهااا بنگاااه
  رن .یگ قرار جوان یها بنگاه

 و هاا  ییتواناا  ریمتغ رخر یها تیاولو ب  توج  با -
 از اسااتااده و یطراحاا ییتوانااا) هااا تیااظرف
 با   هاا  بنگااه  شاود  مای  شنهادیپ ن(ینو یها طر 

 درهاا   رن تجربا   و یانساان  یرویا ن یها مهارت
 ای ژهیا و توج   یج  یها طر  از استااده ن یزم

  باشن . داشت 
 تیا اولو انیمشاتر  باا  کینزد ارتتاط ک  رنجا از -

 رما ه  دسات  ب  ها تیظرف و ها ییتوانا ریمتغ اول
 هاا  بنگاه یانسان یروین شود می  یتوص لذا ،است

 و انیمشااتر بااا یبرقاارار یچگااونگ ناا یزم در
 یهاا  برناما  هاا   رن توجا   جل  و یاعتمادساز

 ن .ینما افتیدر را الزم یها رموزش و متنو 
 در مالاک  ای ریم   یعم دانش نک یا ب  توج  با-

 بودن دارا و یعلم یابیبازار از یرگاه خصوص
 رخار  تیا اولو عناوان  با   باازار  دانش و مهارت

  یتوصا  لاذا  ،شاود  می محسوب بنگاه ازین ریمتغ
 و یعلما  داناش  کا   لکردهیتحصا  افراد شود می

 دارناا  بنگاااه تیریماا  ناا یزم در یکاااف یعملاا
 مالاک  نکا  یا ایا  و رنا  یگ قارار  ریما   عنوان ب 

 کناار  در مشااور  عناوان  با   افاراد  نیا از ها بنگاه
 یریارگک  ب یطرف از ؛رورن  عمل ب  استااده خود

 رماوزش  انجاام  و یعاال  التیتحصا  با فرزن ان
 است. برخوردار یا ژهیو تیاهم از رخ ب  رخ

 یها دستگاه یراصولیغ م اخل  نک یا ب  توج  با-
 محساوب  هاا  فرصات  ریمتغ رخر تیاولو یدولت
 صانهت  کا   است رن از یحاک امر نیا شود، می

  هیرسا  اساتقالل  و بلاو   از یا درجا   ب  فرش
 با ون  و یدولتا  یها دستگاه از مستقل ک  است

 یعتاارت  با   . یا نما حرکت جلو ب  ها رن دخالت
 باا  فرش صنهت در املک یساز یخصوص گرید

 یبارا  مناسا   یا نا  یگز دولت دخالت نیکمتر
   .است بنگاه یبالن گ و رش  ح اکثر

 
 ها نوشت پی

1. Small And Medium Enterprises 
2. Organization for Economic Coopera-tion 

& Development 
3. Linear Multivariate Regression 
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 دهکیچ

ویژه در  هطرح و نقش قالی ایران بمشخصات  بررسی
 صهررت  بهه طهرح  مناطقی از جغرافیای بافت آن کهه  

یکی از مهمترین امرر تحقیقهاتی  ، شرد می ذهنی بافته
 بازسهازی بندی،  دستهبا . استدر حرزه فرش کشرر 

ی هها  رفتهه در ایهن طهرح    کهار  بهی ها نسبت و تعیین
نسل به نسل از مادر به ، ذهنی که طی سالیان متمادی

حفه  و  ، تران به شناخت می استفرزند منتقل شده 
اصهیل کمه     یها طرحاین  یابرای احی ریزی برنامه

قهالی  هها،   یکهی از ایهن دسهته فهرش    . شهایانی نمهرد  
ویست است که در حرزه مرکزی اصفهان  بافت ذهنی

ی از نشین کرچو جنرب غربی خرانسار ترسط عشایر 
سها  یهیش از ایهن در     044که شرد  بافته میهمدان 

ی برداشته نشین کرچاز  روستای ویست امروزی دست
فرم و قاله  طهرح   اند.  ییشه کرده و زندگی روستایی

ویست یکسهان و مشهخب بهرده و     بافت ذهنیقالی 
سالیان سا  است که از هر فرش به فهرش دیرهر بها    

 بها ترکیبهی همسهان بافتهه    و بسیار مختصهر   یتغییرات
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