
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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عوامل  بندی اولویتشناسایی و 
فرش  موفقیت خوشه صنعتی

 خراسان شمالی بافت دست
 
 محسن علیزاده ثانی

 مازندران دانشگاه استادیار

 امیر شجاعیان

 مازندران دانشگاه، اجرایی مدیریت ارشد کارشناس
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده
 میورا   عنواان  به ساله هزاران قدمتی با فرش صنعت

 شغلی فرصت صدها ایجاد ساز زمینه، کشار فرهنگی
 اموا . اسوت  جمعیوت  از تاجهی قابل بخش ارتزاق و

 طوی  در صونعت  ایو   کوه  دهود  موی  نشوان  تحقیقات
 مااجوه  ای مالحظوه  قابل های چالش با اخیر های سال

 از کووه شوواد مووی بحوو  مقالووه ایوو  در. اسووت شوود 
 و شود  نخااهود  حاصول  ای نتیجه جزءنگر بهبادهای

 سیسوتمی  نگرشوی  نیازمنود بوا    دست فرش صنعت
 و مودیریتی  نای  های سیستم بستر در را آن که است
 ضوم   و دهد قرار صحیح های بندی اولایت بر مبتنی

 اجوزاء  روابو   بهبواد  بور  پیش از بیش، عناصر بهباد
آنهوا   میوان  افزایی هم ایجاد وبا   دست فرش صنعت

 و صونعتی  های خاشه ادبیات معرفی با لذا. تأکید کند
 خاشوه  مافقیوت  عااملآنها،  مافقیت بر مؤثر عاامل
 دو در را شومالی  خراسوان بوا    دسوت  فرش صنعتی

 مطلووا  وضوو  و )ایجوواد  ماجوواد وضوو  ماقعیووت
 قورار  بنودی  اولایوت  و شناسوایی  مارد  برداری بهر )

 خبرگوان  از متشولل  پژوهش آماری جامعه. یمده می
. اسووت مطالعووه مووارد خاشووه در حاضوور نفوور  40)

 مقایسوات  ناموه  پرسوش  طریو   از پوژوهش  های داد 
 ای شوبله  تحلیول  روش بوا  وشود   آوری جم  زوجی
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(ANP) کوه  داد نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل مارد 
 حمایووت، فیزیلووی زیرسوواخت، فعلووی وضووعیت در

، مطلووا  وضووعیت در و کننوودگان تووأمی  و دولووت
 و مواهر  کوار  نیوروی  بوه  دسترسی، درونی های شبله

 مافقیووت بوورای اولایووت بیشووتری  دارای بازاریابووان
 . هستند مطالعه مارد خاشه

 
، یصونعت  خاشوه بوا ،   دست فرش :یدیلک های واژه
 .  یشمال خراسان، تیمافق

 
 مقدمه
 میورا   عنواان  به ساله هزاران قدمتی با فرش صنعت

 و شوغلی  فرصوت  صودها  ایجواد  سواز  زمینه فرهنگی
 توا . اسوت  جمعیوت  از تواجهی   قابول  بخوش  ارتزاق
 ایران قالی درصدی ۳0 سهم شاهد پیش سال چندی 

 کوه  اسوت  حوالی  در ای ، بادیم جهانی بازارهای در
 بیووانگر اخیوور چندسوواله هووای گووزارش و تحقیقووات

 ایوو . اسووت صوونعت ایوو  در عموود  هووایی چووالش
با   دست فرش صادرات که دهد می نشان تحقیقات

 کاهش به رو تاسعه سام و دوم های برنامه طی ایران
 رونود  متغیور  ایو  ، تاسوعه  چهوارم  برنامه در و باد 

 ارزش حوال  عوی   در. اسوت  گرفتوه  خاد به صعادی
، دوم هوای  برناموه  دربا   دست فرش ادراتص وزنی
 ۳/26 از و داشوته  نزولی روند، تاسعه چهارم و سام
 سوال  در تو   هوزار  9/6 بوه  1۳78 سوال  در ت  هزار

 دالری ارزش افوزایش  رغوم  بوه . اسوت  رسید  1۳90
 ارزش کواهش ، تاسوعه  چهوارم  برناموه  طی صادرات

 برناموه  طوی بوا    دسوت  فرش صادرات میزان وزنی

 فورش  صوادرات  افوزایش  کوه  دهود  موی  نشوان  اخیر
 افوزایش  از شوی نا تاسعه چهارم برنامه دربا   دست
 قیموت  افوزایش  از بیشوتر  بلله، نباد  صادرات میزان

طوی چنود   در . اسوت  شد  متأثر محصال ای  جهانی
 و هووا گووزارشدر  مشوولالت ایوو  علوولسووال اخیوور 

 حوال . تبیی  شد  است و شناسایی بسیاری تحقیقات
آنهوا   بوه  بایود  چگانوه  که شاد می مطرح پرسش ای 

 و مقطعووی، پراکنوود  بهبادهووای بووا آیووا. داد خپاسوو
 کوه  صونعت  ایو   مختلو   هوای  بخوش  در ای جزیر 
 ایو   تواان  موی  اسوت  جزءنگور  تفلر از گرفته نشأت
 نیازمنود  اینلوه  یوا . گفت پاسخ را پیچید  های چالش

 در را آن کوه هسوتیم   پدیود   ای  به سیستمی نگرشی
 بوور مبتنووی و موودیریتی نووای  هووای سیسووتم بسووتر

 بهبواد  ضوم   و دهود  قرار صحیح های بندی اولایت
 صونعت  اجوزاء  رواب  بهباد بر پیش از بیش، عناصر
تأکیود  آنهوا   میوان  افزایی هم ایجاد وبا   دست فرش
 هوای  خاشه نظریه از گیری بهر  با حاضر تحقی . کند

 داد  قورار  بررسوی  موارد  را هوا  چوالش  ایو  ، صنعتی
 .  است

 
 باف صنعت فرش دست های چالش
، اسوالمی  شوارای  مجلس های پژوهش مرکز گزارش

 در را کشاربا   دست فرش صنعت مشلالت عمد 
  ۳ و تالیود   2، اولیوه  مااد تأمی   1 محار سه قالب
 1 جودول . است کرد  ذکر فروش و بازاریابی، تازی 
 نقوا   و هوا  چوالش  زمینوه  در داخلی تحقیقات نتایج

 را حواز   سوه  ای  دربا   دست فرش صنعت ضع 
 . دهد می نشان
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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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(ANP) کوه  داد نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل مارد 
 حمایووت، فیزیلووی زیرسوواخت، فعلووی وضووعیت در

، مطلووا  وضووعیت در و کننوودگان تووأمی  و دولووت
 و مواهر  کوار  نیوروی  بوه  دسترسی، درونی های شبله

 مافقیووت بوورای اولایووت بیشووتری  دارای بازاریابووان
 . هستند مطالعه مارد خاشه

 
، یصونعت  خاشوه بوا ،   دست فرش :یدیلک های واژه
 .  یشمال خراسان، تیمافق

 
 مقدمه
 میورا   عنواان  به ساله هزاران قدمتی با فرش صنعت

 و شوغلی  فرصوت  صودها  ایجواد  سواز  زمینه فرهنگی
 توا . اسوت  جمعیوت  از تواجهی   قابول  بخوش  ارتزاق
 ایران قالی درصدی ۳0 سهم شاهد پیش سال چندی 

 کوه  اسوت  حوالی  در ای ، بادیم جهانی بازارهای در
 بیووانگر اخیوور چندسوواله هووای گووزارش و تحقیقووات

 ایوو . اسووت صوونعت ایوو  در عموود  هووایی چووالش
با   دست فرش صادرات که دهد می نشان تحقیقات

 کاهش به رو تاسعه سام و دوم های برنامه طی ایران
 رونود  متغیور  ایو  ، تاسوعه  چهوارم  برنامه در و باد 

 ارزش حوال  عوی   در. اسوت  گرفتوه  خاد به صعادی
، دوم هوای  برناموه  دربا   دست فرش ادراتص وزنی
 ۳/26 از و داشوته  نزولی روند، تاسعه چهارم و سام
 سوال  در تو   هوزار  9/6 بوه  1۳78 سوال  در ت  هزار

 دالری ارزش افوزایش  رغوم  بوه . اسوت  رسید  1۳90
 ارزش کواهش ، تاسوعه  چهوارم  برناموه  طی صادرات

 برناموه  طوی بوا    دسوت  فرش صادرات میزان وزنی

 فورش  صوادرات  افوزایش  کوه  دهود  موی  نشوان  اخیر
 افوزایش  از شوی نا تاسعه چهارم برنامه دربا   دست
 قیموت  افوزایش  از بیشوتر  بلله، نباد  صادرات میزان

طوی چنود   در . اسوت  شد  متأثر محصال ای  جهانی
 و هووا گووزارشدر  مشوولالت ایوو  علوولسووال اخیوور 

 حوال . تبیی  شد  است و شناسایی بسیاری تحقیقات
آنهوا   بوه  بایود  چگانوه  که شاد می مطرح پرسش ای 

 و مقطعووی، پراکنوود  بهبادهووای بووا آیووا. داد خپاسوو
 کوه  صونعت  ایو   مختلو   هوای  بخوش  در ای جزیر 
 ایو   تواان  موی  اسوت  جزءنگور  تفلر از گرفته نشأت
 نیازمنود  اینلوه  یوا . گفت پاسخ را پیچید  های چالش

 در را آن کوه هسوتیم   پدیود   ای  به سیستمی نگرشی
 بوور مبتنووی و موودیریتی نووای  هووای سیسووتم بسووتر

 بهبواد  ضوم   و دهود  قرار صحیح های بندی اولایت
 صونعت  اجوزاء  رواب  بهباد بر پیش از بیش، عناصر
تأکیود  آنهوا   میوان  افزایی هم ایجاد وبا   دست فرش
 هوای  خاشه نظریه از گیری بهر  با حاضر تحقی . کند

 داد  قورار  بررسوی  موارد  را هوا  چوالش  ایو  ، صنعتی
 .  است

 
 باف صنعت فرش دست های چالش
، اسوالمی  شوارای  مجلس های پژوهش مرکز گزارش

 در را کشاربا   دست فرش صنعت مشلالت عمد 
  ۳ و تالیود   2، اولیوه  مااد تأمی   1 محار سه قالب
 1 جودول . است کرد  ذکر فروش و بازاریابی، تازی 
 نقوا   و هوا  چوالش  زمینوه  در داخلی تحقیقات نتایج

 را حواز   سوه  ای  دربا   دست فرش صنعت ضع 
 . دهد می نشان

 
 

 

 باف دست فرش صنعت مشکالت .1 جدول
 

 فروش و بازاریابی، توزیع محور تولید محور اولیه مواد تأمین محور
 دالالن به اولیه مااد فروشی خام -

 کشار خارج
 اولیووه مووااد تالیوود در تقلووب -

 مرغا 
 تالیود  در اقتصادی صرفه عدم -

 ایووو  سوونتی  تالیووود و ابریشووم 
 محصال

 ژیتلنالووا از اسووتفاد  عوودم -
 اولیه مااد تالید در پیشرفته

 فرش تالید غیراستاندارد های محی  -
 بیموه  و مزایوا  و حقواق  به تاجهی کم -

 کارگران
 بافان قالی پراکندگی -
 نیازهوای  و اطالعات به دسترسی عدم -

 بازار
 مشتریان سلیقه به تاجه عدم -
 باال شد  تمام هزینه -
 خالقیت و ناآوری عدم -
 و کووافی پووژوهش و تحقیوو  عوودم -

 در روز علمووی اطالعووات بووه دسترسووی
 وبووا   دسووت فوورش تالیوود خصووا 

 جهانی پسند بازار
 فورش  جدیود  تالیدکنندگان ماندن دور -

  مفواهیم  و اصولی  هایوت  ازبوا    دسوت 
 فرش هنری، فرهنگی

  تبلیغات ماضاع به تاجه عدم -
 هوای  ملانیسوم  از گیوری  بهر  عدم -

 سفارشی فروش
 اسوووتانداردهای رعایوووت عووودم -

  ارسال و بندی بسته
 از پوس  مناسب خدمات ارائه عدم -

 مشتریان به فروش
 صادر از دولت های حمایت کمباد -

 کنندگان تالید و کنندگان
 در ایوران  های فرش برند ثبت عدم -

 جهانی بازارهای
 اطالعواتی  هوای  شوبله  وجاد عدم -

 کنندگان صادر آشنایی عدم و تجاری
 . اللترونیک تجارت با
  بوه  غیرعلمی و سنتی نگرش وجاد -

 با  دست فرش
 

(1386آبادی و خداداد حسینی،  ؛ شم1392های مجلس،  ؛ مرکز پژوهش1389شناس و همکاران،  حق)مأخذ: 
 

 روی پویش  محیطی تهدیدهای مهمتری  همچنی 
 جملوه  از موااردی  تاان می را ایرانیبا   دست فرش

، چوی  ، )هنود  سونتی  رقبوای  سوای  از رقابت تشدید
 و سیاسوی  هوای  تحوریم  وجواد  و ترکیوه   و پاکستان
 از.  1۳89، هملواران  و شناس ح )دانست  اقتصادی

 هوای  اسوتراتژی  شواهد ، عرصوه  ایو   در دیگر سای
 در. هسوتیم  شانبازار سهم افزایش برای رقبا مختل 
 عمول  برناموه  و رشد استراتژی» عناان تحت تحقیقی

 مشواور   بوا  که «افغانستان فرش صنعتی خاشه برای
 انجوام  2006 سال در 1آمریلا المللی بی  تاسعه ادار 
 از ایوران  اینلوه  بوا  رقبوا  تحلیل بخش در، است  شد

 عرصووه ایوو  در بوواال شووهرت دارای رقبووای جملووه

 موااردی  در نآ های ضع  نقطه لل  محسا  شد ،
   هووای ملانیسووم ضووع ، کیفیووت کوواهش همچووان
           بوووا تطبیووو  بوووه میووول بوووی همچنوووی  و فوووروش

               گردیووووود  اسوووووت تاصوووووی  روز نیازهوووووای
(Afghanistan Carpet Committee, 2006: 32) . 

 
 راهکارها: موضوعی یا کارکردی

 صونعت  مشولالت پرداخت  به یلایک اجزای  از قبل
 سیسوتمی  نگرشی با دبای ابتدا، ایرانبا   دست فرش

 مشوخ   راآنهوا   بوه  گوایی  پاسخ رویلرد نگر کل و
 و علوم  گذاری سیاست مباح  در زمینه ای  در. کرد
 مطورح  کوارکردی  و ماضواعی  رویلرد دو آوری ف 
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 )رویلوورد اولیووه هووای موودل و هووا نظریووه در. اسووت
 دیود   خطوی  صوارت  بوه  نواآوری  فرآیند ماضاعی 

 در پوژوهش  مستقیم محصال، ناآوری یعنی شاد می
 جنو   هوای  سوال  حودود  از کوه  شواد  می گرفته نظر

شد    مطرح ناآوری خطی های مدل نام به دوم جهانی
، دبوازخار  عودم  بور  عالو  خطی های مدل ای . است
 نقو   کشوارها  تجار  و داشتند نظری جنبه بیشتر

 از. اسوت  کورد   آشولار  را ناآوری به اه رویلرد ای 
، گووذاری اولایووت جدیوود هووای موودل، دیگوور سووای

. هسوتند  نیز ناآوری نظام کارکردی ابعاد د دربرگیرن
 بخوش  -صنعت هملاری از حمایت شامل ابعاد ای 

 هوای  حواز   و مختلو   هوای  آوری فو   ادغام، علمی
 تأکیود ،  ای منطقه) سازی خاشه های برنامه، پژوهشی

 و متاس  و کاچک های شرکت از حمایت بر خا 
 تودوی   و محوار  آوری فو   تأسویس  تاز  های شرکت
 و نواآوری  بوه  تاجوه  بوا  تاسعه و تحقی  های برنامه

       هوووای برناموووه خصوووا  بوووه. هسوووتند اشووواعه
 دارنود  خاصوی  ماضواعی  گورایش  کوه  محار خاشه
 متفواوت  ابعواد  گاهی  با  دست فرش خاشه )مانند

، دادن آگووواهی، زیرسووواخت )ماننووود سووواختاری
 و سووازی شووبله، متاسوو  و کاچووک هووای شوورکت
 بنوابرای  . دهنود  موی  قرار تاجه مارد نیز را آمازش 

 نظوام  گورایش  بوا  های سیاست راآنها  خالصه طار به
، نواری  قاضوی  و نواری  قاضوی ) انود  نامید  ناآوری
 روابو   از گیری بهر  با رویلرد ای  در.  200 ،1۳91

 جایی صرفه مناف  از تاان می خاشه درون در افزا هم
 طریو   از کوه  بورد  بهور   ملمول  روابو   و مقیاس به

 به منجر رقابتی مزیت ایجاد و مبادالت هزینه کاهش
 شوود خااهوود صوونعت آن پووذیری رقابووت افووزایش

(Fenggeng, 2007  . 

 در هوا  خاشوه  تمافقی از تاجهی  قابل های نمانه
 مواارد  تاان می مثال عناان به. دارد وجاد جهان سطح
 یصونعت  خاشوه . کورد  ذکور  فرش صنعت در را ذیل
 بادن دارا با آمریلا ایجارج در دالتان فرش داتیتال

 انهیسال دیتال و یشغل فرصت 25000 و تکشر 2۳0
 بور  بوال   یارزش با فرش مترمرب  اردیلیم 1/1 از شیب
 خاشوه  مافو   هوای  نمانوه  از یلوی  دالر انیلیب 5/6

 هکو  یتیخالق با خاشه  یا. است ایدن سطح در فرش
 یالدیمو  سوتم یب قورن  لیو اوا در ها چادرشب یرو بر

 یانیللیسوو در  خاشووه هماننوود، گرفووت صووارت
 دیو جد های شرکت  یسر گسترش  یطر از ایفرنیالک

 هوا  کارگا  صاحبان انیم یارلهم و نانیارآفرک تاس 
 و هووا کارگووا . اسووت گرفتووه للشوو یمحلوو دولووت و

، نوخ  دیو تال هوای  کارخانوه ، فورش  بافت های کارخانه
، آالت ماشوی   بوه  دهنودگان  سرویس و کنندگان تأمی 

 طوار  بوه  هکو  هایی شرکت و نقل و حمل های شرکت
  یو ا در کننود  موی  تیو حما فورش  خاشه از میمستق

 داتیتال یصنعت خاشه همچنی . هستند فعال خاشه
 و شارک  یا یغرب جنا  در هک یکبلژ دار پرز فرش

 بوا ، پوردازد  موی  تیو فعال بوه  تکشور  140 حضوار  با
 داتیو تال نواع   یا بازار سهم از درصد 44 تصاحب

 در خاشوه  مافو   های نمانه از دیگر یلی، جهان در
  یا تیمافق لیدال مهمتری  از یلی. است دنیا سطح
 بوا  خواد  محصواالت   یو تطب در آن ییتاانوا ، خاشه

. (van der Linde, 2001) است دیجد  یسال و ها مدل

 همچوان  رقباییبا ،  دست فرش حاز  در همچنی 
 فورش  هوای  خاشوه  تقایوت  بور  ای ویوژ   تمرکز هند

 که اند داد  قرار خاد های ریزی برنامه در رابا   دست
 فورش  خاشوه  بوه  تواان  موی  هوا  فعالیت ای  جمله از

 . کرد اشار  پرادش اوتار ایالت در پار میرزابا   دست
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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
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 )رویلوورد اولیووه هووای موودل و هووا نظریووه در. اسووت
 دیود   خطوی  صوارت  بوه  نواآوری  فرآیند ماضاعی 

 در پوژوهش  مستقیم محصال، ناآوری یعنی شاد می
 جنو   هوای  سوال  حودود  از کوه  شواد  می گرفته نظر

شد    مطرح ناآوری خطی های مدل نام به دوم جهانی
، دبوازخار  عودم  بور  عالو  خطی های مدل ای . است
 نقو   کشوارها  تجار  و داشتند نظری جنبه بیشتر

 از. اسوت  کورد   آشولار  را ناآوری به اه رویلرد ای 
، گووذاری اولایووت جدیوود هووای موودل، دیگوور سووای

. هسوتند  نیز ناآوری نظام کارکردی ابعاد د دربرگیرن
 بخوش  -صنعت هملاری از حمایت شامل ابعاد ای 

 هوای  حواز   و مختلو   هوای  آوری فو   ادغام، علمی
 تأکیود ،  ای منطقه) سازی خاشه های برنامه، پژوهشی

 و متاس  و کاچک های شرکت از حمایت بر خا 
 تودوی   و محوار  آوری فو   تأسویس  تاز  های شرکت
 و نواآوری  بوه  تاجوه  بوا  تاسعه و تحقی  های برنامه

       هوووای برناموووه خصوووا  بوووه. هسوووتند اشووواعه
 دارنود  خاصوی  ماضواعی  گورایش  کوه  محار خاشه
 متفواوت  ابعواد  گاهی  با  دست فرش خاشه )مانند

، دادن آگووواهی، زیرسووواخت )ماننووود سووواختاری
 و سووازی شووبله، متاسوو  و کاچووک هووای شوورکت
 بنوابرای  . دهنود  موی  قرار تاجه مارد نیز را آمازش 

 نظوام  گورایش  بوا  های سیاست راآنها  خالصه طار به
، نواری  قاضوی  و نواری  قاضوی ) انود  نامید  ناآوری
 روابو   از گیری بهر  با رویلرد ای  در.  200 ،1۳91

 جایی صرفه مناف  از تاان می خاشه درون در افزا هم
 طریو   از کوه  بورد  بهور   ملمول  روابو   و مقیاس به

 به منجر رقابتی مزیت ایجاد و مبادالت هزینه کاهش
 شوود خااهوود صوونعت آن پووذیری رقابووت افووزایش

(Fenggeng, 2007  . 

 در هوا  خاشوه  تمافقی از تاجهی  قابل های نمانه
 مواارد  تاان می مثال عناان به. دارد وجاد جهان سطح
 یصونعت  خاشوه . کورد  ذکور  فرش صنعت در را ذیل
 بادن دارا با آمریلا ایجارج در دالتان فرش داتیتال

 انهیسال دیتال و یشغل فرصت 25000 و تکشر 2۳0
 بور  بوال   یارزش با فرش مترمرب  اردیلیم 1/1 از شیب
 خاشوه  مافو   هوای  نمانوه  از یلوی  دالر انیلیب 5/6

 هکو  یتیخالق با خاشه  یا. است ایدن سطح در فرش
 یالدیمو  سوتم یب قورن  لیو اوا در ها چادرشب یرو بر

 یانیللیسوو در  خاشووه هماننوود، گرفووت صووارت
 دیو جد های شرکت  یسر گسترش  یطر از ایفرنیالک

 هوا  کارگا  صاحبان انیم یارلهم و نانیارآفرک تاس 
 و هووا کارگووا . اسووت گرفتووه للشوو یمحلوو دولووت و

، نوخ  دیو تال هوای  کارخانوه ، فورش  بافت های کارخانه
، آالت ماشوی   بوه  دهنودگان  سرویس و کنندگان تأمی 

 طوار  بوه  هکو  هایی شرکت و نقل و حمل های شرکت
  یو ا در کننود  موی  تیو حما فورش  خاشه از میمستق

 داتیتال یصنعت خاشه همچنی . هستند فعال خاشه
 و شارک  یا یغرب جنا  در هک یکبلژ دار پرز فرش

 بوا ، پوردازد  موی  تیو فعال بوه  تکشور  140 حضوار  با
 داتیو تال نواع   یا بازار سهم از درصد 44 تصاحب

 در خاشوه  مافو   های نمانه از دیگر یلی، جهان در
  یا تیمافق لیدال مهمتری  از یلی. است دنیا سطح
 بوا  خواد  محصواالت   یو تطب در آن ییتاانوا ، خاشه

. (van der Linde, 2001) است دیجد  یسال و ها مدل

 همچوان  رقباییبا ،  دست فرش حاز  در همچنی 
 فورش  هوای  خاشوه  تقایوت  بور  ای ویوژ   تمرکز هند

 که اند داد  قرار خاد های ریزی برنامه در رابا   دست
 فورش  خاشوه  بوه  تواان  موی  هوا  فعالیت ای  جمله از

 . کرد اشار  پرادش اوتار ایالت در پار میرزابا   دست

 هوا  خاشه  بالقا پتانسیل شناسایی با نیز ایران در
 مختلو   هوای  حواز   در، پوذیری  رقابوت  افزایش در

 فرش زمینه در که اند گرفته  شلل صنعتی های خاشه
 و کاچووک صوونای  سووازمان آمووار بنووابربووا ،  دسووت
 کشوار  اسوتان  21  1۳92) ایوران  صنعتی های شهرک
بوا    دست فرش کار و کسب تجم  شناسایی مرحله

 اسوتان  هفوت  تعوداد ، میان ای  در و اند داد  انجام را
 آغواز  را کوار  و کسب خاشه مدل سازی پیاد  مرحله
 .   1۳92، مهر )خبرگزاری اند کرد 

 
 خوشه صنعتی

 کوه  است مختل  های نظریه از تلفیقی خاشه مفهام
 های بسته قالب در و منسجم صارت به زمان طال در

 هوا  نظریوه  ایو   از برخی. است گردید  ارائه سیاستی
 اقتصواد ، اقتصوادی  جغرافیوای  نظریوه  از: انود  عبارت
، نوواآوری ملووی نظووام، نوواآوری نظووام و ای منطقووه
 نظریوه  و آن انتقوال  و دانوش  بوه  مربوا   هوای  نظریه

    اجتمووواعی هوووای شوووبله و اجتمووواعی سووورمایه
(Schmitz, 2004) .خاشه ایجاد پدید  نظری پشتاانه 
 اقتصوادی  هوای  صرفه نظریه در 2مارشال بار اولی  را

 ایو   چوارچا   در. کورد  بیوان  سازی خاشه از ناشی
 رقبوای  کوه  حوال  عی  در کاچک های شرکت نظریه
 مسوتقل  شوبله  یک داخل اعضای، ند همدیگر طبیعی
 و نهادهوا  جغرافیوایی  تمرکوز  معنای به خاشه. هستند
 خوا   ای حواز   در یلودیگر  بوا  مرتب  های شرکت
 مجمواع  در کوه   Porter, 1998) اسوت  شد  تعری 

 ایو   تفواوت  اموا  ،آورد می پدید را ناآور سیستم یک
 ایو   در بوزرگ  های بنگا  سایر با ناآور بزرگ شبله
 مراتبی سلسله ساختار فاقد، بزرگ شبله ای  که است

 روابو   طریو   از هکو   Bell & Albu, 1999) اسوت 

 آن هوای  قابلیوت  افزایی هم بر به قادر ای شبله مکمترا
 را هوا  خاشوه  لیتشول  هوای  مزیت. شاد می مجماعه

 :برشمرد ریز شرح به تاان می
 را یانسوان  و یموال  مناب  جیبس یساز خاشه .1

 . کند می لیتسه
 مراحول  بوه  گوذاری  سرمایه یساز خاشه در .2

 . شاد می میتقس  ییپا کسیر با و کاچک
 یبالنودگ  و صعاد یبرا یبستر یساز خاشه .۳

 . آورد می فراهم کاچک های شرکت
 انباشوت  انلو ام، یسواز  خاشه در ها شرکت .4

 اغلوب  گریدیل یبرا را ها مهارت و هیسرما
 وجوواد بووه آگاهانووه گوواهی و ناخااسووته

 . آورند می
 یبازارهوا  در پوذیری  رقابوت  قدرت شیافزا .5

 وجوواد بووه را یصووادرات توواان و یجهووان
 ؛1۳84، دیگوران  و محمودی   دی ) آورند می

Fenggeng, 2007  . 
 تشولیل  سوریعا   کوه  نیست چیزی صنعتی خاشه

 خاشه یک تشلیل و دارد یادگیری به نیاز بلله شاد
 بورای  خاشوه  تشلیل فرآیند. دارد نیاز زمان به ماف 

 از و دارد پورورش  و مراقبوت  به نیاز بلاغ به رسیدن
 هوا  بنگوا   موثال  . کند می تغییر دیگر زمان به زمان یک
 ایو   بوه  و بیامازنود  را هملاری عی  در رقابت باید

 وجاد مستلزم کارشان و کسب رون  که برسند درک
 ایو   از و اسوت  مشترک تازی  و پشتیبانی های شبله

 و تلنالواژی  سوری   انتقال، مقیاس های صرفه  به را 
 دسوت  اولیوه  موااد  و ب منوا  توأمی   طریو   از کارآیی
 .  یافت خااهند
 در صونعتی  هوای  خاشه تشلیل برای کلی طار به

 و صحیح اطالعات از استفاد  با باید ابتدا منطقه یک
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 را هایی فعالیت، مستدل و مستند محاسبات اساس بر
 شناسوایی  دارنود  صنعتی خاشه تشلیل های زمینه که

، فیزیلووی) هووای زیرسوواخت بایوود آن از پووس. نموواد
 جهووت مناسووب  ...و فرهنگووی، حقوواقی، اجتموواعی

 در راآنهوا   نوااق   و ارزیوابی  را صنعتی های خاشه
 دیگوری  مهوم  عنصر. ساخت مرتف  نظر مارد منطقه
 کردن ای شبله سمت به حرکت فاق اقدامات از پس

آنهوا   در بنودی  خاشوه  قابلیوت  که است هایی فعالیت

 مهوم  ابزارهوای  از یلوی  زیورا ، اسوت  شود   مشاهد 
 ارتباطوات  بهباد و گسترش، رقابت عی  در هملاری

 راهلوار  کوردن  ای شبله که است اطالعات جریان و
 بوا  حاضور  تحقیو   در. اسوت  زمینوه  ایو   در اساسی
 عاامول  2 جودول  در، علموی  مبانی بر جام  مروری

 تاسو   صونعتی  هوای  خاشوه  مافقیت شد   شناسایی
 . اند شد  بندی دسته و استخراج مختل  محققان

 
 یصنعت های خوشه بر موفقیت مؤثرعوامل  بندی دستهاستخراج و . 2 جدول

 

 محققان بر موفقیت مؤثرعوامل  ابعاد

کار
 و 

سب
ط ک

محی
 

 &Pahan&etal.(2011), Hassani&Manar (2010), Holte حمایت دولت
Moen (2010), Ketels& Olga(2008), Zhihua(2006) 

 &Pahan&etal.(2011), Holte& Moen (2010), Grant وکار کارایی کسب
Byrne (2007), Mone&etal.(2000) 

 Pahan&etal.(2011, Zhihua(2006),Mone&etal.(2000) کارایی اقتصادی

ره 
نجی

ز
مین

تأ
 

)دسترسی به  کنندگان  یتأم
 مااد خام 

Pahan&etal.(2011,Hailu&Serumaga-Zake(2010), 
Ittyerah (2009),Brar&McLarney (2001) 

 ,Pahan&etal.(2011, Hailu&Serumaga-Zake(2010) بازاریابان)دسترسی به بازار 
Ittyerah (2009) 

عی
تما

 اج
ایه

سرم
 

 ی درونیها شبله
Pahan&etal.(2011), Hailu&Serumaga-

Zake(2010),Holte& Moen (2010), Zhihua(2006), 
Brar&McLarney (2001),Hassani&Manar (2010), 

Ketels& Olga(2008), (1۳84دی  محمدی  

  1۳84دی  محمدی)  ,Hailu&Serumaga-Zake(2010) اعتماد بی  بازیگران اصلی

خت
رسا

زی
 

 ,)Pahan&etal.(2011), Hailu&Serumaga-Zake(2010 زیرساخت فیزیلی
Brar&McLarney (2001), Mone&etal.(2000) 

 مؤسساتدانشگا  ها و 
 تحقیقاتی

Pahan&etal.(2011), Hassani&Manar (2010), Ketels& 
Olga(2008), Zhihua(2006), Brar&McLarney (2001), 

Mone&etal.(2000), Holte& Moen (2010) ,    دی
  1۳84محمدی)

Goljam [25] ed 4.indd   90 2/8/2015   8:05:47 AM



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
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 را هایی فعالیت، مستدل و مستند محاسبات اساس بر
 شناسوایی  دارنود  صنعتی خاشه تشلیل های زمینه که

، فیزیلووی) هووای زیرسوواخت بایوود آن از پووس. نموواد
 جهووت مناسووب  ...و فرهنگووی، حقوواقی، اجتموواعی

 در راآنهوا   نوااق   و ارزیوابی  را صنعتی های خاشه
 دیگوری  مهوم  عنصر. ساخت مرتف  نظر مارد منطقه
 کردن ای شبله سمت به حرکت فاق اقدامات از پس

آنهوا   در بنودی  خاشوه  قابلیوت  که است هایی فعالیت

 مهوم  ابزارهوای  از یلوی  زیورا ، اسوت  شود   مشاهد 
 ارتباطوات  بهباد و گسترش، رقابت عی  در هملاری

 راهلوار  کوردن  ای شبله که است اطالعات جریان و
 بوا  حاضور  تحقیو   در. اسوت  زمینوه  ایو   در اساسی
 عاامول  2 جودول  در، علموی  مبانی بر جام  مروری

 تاسو   صونعتی  هوای  خاشوه  مافقیت شد   شناسایی
 . اند شد  بندی دسته و استخراج مختل  محققان

 
 یصنعت های خوشه بر موفقیت مؤثرعوامل  بندی دستهاستخراج و . 2 جدول
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Moen (2010), Ketels& Olga(2008), Zhihua(2006) 

 &Pahan&etal.(2011), Holte& Moen (2010), Grant وکار کارایی کسب
Byrne (2007), Mone&etal.(2000) 

 Pahan&etal.(2011, Zhihua(2006),Mone&etal.(2000) کارایی اقتصادی
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Pahan&etal.(2011,Hailu&Serumaga-Zake(2010), 
Ittyerah (2009),Brar&McLarney (2001) 

 ,Pahan&etal.(2011, Hailu&Serumaga-Zake(2010) بازاریابان)دسترسی به بازار 
Ittyerah (2009) 
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 ی درونیها شبله
Pahan&etal.(2011), Hailu&Serumaga-

Zake(2010),Holte& Moen (2010), Zhihua(2006), 
Brar&McLarney (2001),Hassani&Manar (2010), 

Ketels& Olga(2008), (1۳84دی  محمدی  

  1۳84دی  محمدی)  ,Hailu&Serumaga-Zake(2010) اعتماد بی  بازیگران اصلی

خت
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 ,)Pahan&etal.(2011), Hailu&Serumaga-Zake(2010 زیرساخت فیزیلی
Brar&McLarney (2001), Mone&etal.(2000) 

 مؤسساتدانشگا  ها و 
 تحقیقاتی

Pahan&etal.(2011), Hassani&Manar (2010), Ketels& 
Olga(2008), Zhihua(2006), Brar&McLarney (2001), 

Mone&etal.(2000), Holte& Moen (2010) ,    دی
  1۳84محمدی)

 محققان بر موفقیت مؤثرعوامل  ابعاد

 ,Ittyerah (2009), Brar&McLarney (2001) دسترسی به نیروی کار ماهر
Mone&etal.(2000) 

 مالی مؤسسات
Pahan&etal.(2011), Holte& Moen (2010), 

Hailu&Serumaga-Zake(2010), Ittyerah (2009), 
Brar&McLarney (2001),Mone&etal.(2000),  دی

  1۳84محمدی)

 یادگیری و آمازش
Holte& Moen 

(2010),Zhihua(2006),Mone&etal.(2000),    دی
  1۳84محمدی)

 

 (نگارندگان)مأخذ: 
 

 های خاشه علمی ادبیات بررسی با حاضر تحقی 
بوه منظوار   آنهوا،   مافقیت عاامل شناسایی و عتیصن

، صونعت  ایو   در گوذاری  سیاسوت  بوه  رساندن یاری
 زموانی  دور  دو در را عاامول  ایو   بوه  تاجه اولایت

 زموان ، اول دور . دهود  موی  قورار  تاجوه  موارد  مجزا
 و اسوت  ماجواد   )وض  خاشه ایجاد و گیری شلل
 و عناصور  که دارد اشار  ماقعیتی به دوم یزمان دور 

 از بورداری  بهر  آماد  و گرفته شلل خاشه در رواب 
 .  مطلا   )وض  هستند شد  ایجاد افزایی هم
 

 پژوهش روش
 بر مؤثر عاامل بندی اولایت منظار به پژوهش ای  در

 خراسوان بوا    دسوت  فورش  صنعتی خاشه مافقیت
 اسووتفاد  ۳(ANP) ای شووبله تحلیوول روش از شوومالی

 مودل  یوک  ای شوبله  تحلیول  فرآیند مدل. است شد  
. اسوت  گیری تصمیم تحلیل و ساخت جهت پیشرفته

 و هوا  قضواوت  سوازگاری  محاسوبه  قابلیوت  مدل ای 
 را قضاوت معیارهای سطاح تعداد در پذیری انعطا 

 موودل واقوو  در ای شووبله تحلیوول فرآینوود موودل. دارد

 4(AHP) مراتبی سلسله ریزی برنامه روش یافته تعمیم
 را گیوری  تصومیم  بوه  مربا  مسائل از بسیاری. است
 زیورا ، کورد  دهی ساختار بندی رد  صارت  به تاان نمی
 ارتبوا   پایی  های رد  عناصر و باالتر رد  عناصر بی 

 معیوار  یوک  اهمیوت  تنهوا  نوه . دارد وجاد وابستگی و
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ادامة جدول شمارة 2
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 سواعتی  ال تامواس  تاسو   ای شوبله  تحلیول  فرآیند
 آمود   وجواد  بوه  AHP مودل  مشولل  ای  رف  جهت
 را AHP مودل  در ماجاد مشلل ANP روش. است

 جووای بووه ای شووبله چووارچا  کووردن جووایگزی  بووا
 هموی   بوه . اسوت  کورد   رف  مراتبی سلسله چارچا 

 بودون  مودلی  عنواان   به اخیر های سال در ANP دلیل
 بنودی  رتبوه  ماننود  گیری تصمیم مسائل حل در نق 
 ANP فرآینود  مراحل. است گرفته قرار استفاد  مارد

                    پوووووذیرد موووووی انجوووووام ذیووووول شووووورح بوووووه
(Dikmen & Birgonul, 2007  . 

 
 ارتبوا  ، یزوجو  هوای  مقایسه انجام از شیپ :اول گام

 به نسبت سهیمقا مارد های خاشه و ارهایمع همه  یب
 سوه یمقا ANP روش در. شواد  موی  مشخ  گریدیل

 نسبت عامل یک» سؤال  یطر از ارهایمع  یب یزوج
 بعدهای عاامل به تاجه با بعد یک در گرید عامل به
. گیورد  موی  انجام «دارد؟ ریتأث/تیاهم زانیم چه گرید
 یلسوان   )تورجیح  1 ریمقواد  اساس بر، ها مقایسه  یا

 . گیرد می انجام  مرجح بسیار) 9 تا
 

 های مقایسه سیماتر یسازگار نرخ یبررس :دوم گام
 یزوجو  هوای  مقایسه تیفکی ANP فرآیند در. زوجی

 فرآینود  یطو  خبرگوان  هکو  یحوات یترج یسوازگار  به
 ,Saaty) دارد یبستگ کنند می انیب یزوج های مقایسه

 1/0 مسواوی  یا تر کاچک سازگاری نرخ اگر.  1994
 قابول  یسوازگار  یزوجو  هوای  مقایسوه  سیماتر باشد
 یزوجو  هوای  مقایسوه  صارت ای  غیر در، دارد یقبال

 .  Tsai & Chou, 2009) شاند رارلت گرید بار دیبا
 

 .  خبرگان های قضاوت  یتجم :سوم گام
 

 .  نامازون ماتریس ساپر للیتش :چهارم گام
 نظر در با هک عاامل یلک های اولایت  ییتع یبرا
 گریدیلو  بوه  نسبتآنها  یدرون های وابستگی گرفت 
 .  است
 

 سواپر  بوه  نونواماز  سیسواپرماتر  لیتبد :پنجم گام
 .  مازون سیماتر

 
 . حددار سیماتر ساپر محاسبه :ششم گام

 
 بوا  ابعواد  و عاامول  وزن ندآور دسوت  بوه  :هفتم گام

 . دار حد سیماتر ساپر به تاجه
 عاامول  بور  مبتنوی  ANP مدل یلک طرح 1 شلل

 خطوا  . دهود  موی  نشوان  را خاشه مافقیت بر مؤثر
 نشووان را عااموول و ابعوواد تعووامالت هلشووب، للشوو
 و ابعواد  تعوامالت  هلشوب  از خطوا    یو ا. دهنود  می

 عنواان   به سازی  مدل های خروجی از استفاد  با عاامل
 و اسوت  شود   حاصول  ANP افوزار  نورم  های ورودی

 افوزار  نورم  مودل  در راآنها  بندی سطح و رواب   ییتع
 طرفووه  یووک هووای پیلووان. کنوود مووی اجوورا و مشووخ 

 )کهاست  یلدیگر با گرو  دو میان رابطه دهند  نشان
 گرو  یک از عنصر یک میان ارتبا  از ناشی تااند می
 های پیلان و باشد  دیگر گروهی از دیگر عنصری با

 یوک  اجوزای  میوان  ارتبوا   دهند  نشان شد   برگردان
 .  است یلدیگر با گرو 
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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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 بوا  ابعواد  و عاامول  وزن ندآور دسوت  بوه  :هفتم گام

 . دار حد سیماتر ساپر به تاجه
 عاامول  بور  مبتنوی  ANP مدل یلک طرح 1 شلل

 خطوا  . دهود  موی  نشوان  را خاشه مافقیت بر مؤثر
 نشووان را عااموول و ابعوواد تعووامالت هلشووب، للشوو
 و ابعواد  تعوامالت  هلشوب  از خطوا    یو ا. دهنود  می

 عنواان   به سازی  مدل های خروجی از استفاد  با عاامل
 و اسوت  شود   حاصول  ANP افوزار  نورم  های ورودی

 افوزار  نورم  مودل  در راآنها  بندی سطح و رواب   ییتع
 طرفووه  یووک هووای پیلووان. کنوود مووی اجوورا و مشووخ 

 )کهاست  یلدیگر با گرو  دو میان رابطه دهند  نشان
 گرو  یک از عنصر یک میان ارتبا  از ناشی تااند می
 های پیلان و باشد  دیگر گروهی از دیگر عنصری با

 یوک  اجوزای  میوان  ارتبوا   دهند  نشان شد   برگردان
 .  است یلدیگر با گرو 
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 دیو تال غیرمتمرکوز  و زکو متمر دیتال پروانه 60 -
   بافت دست فرش
 تعوداد   یا از هک فرش بافند  هزار 21 ییشناسا -

 هستند یبافندگ ییشناسا ارتک یدارا نفر هزار 18
 بافی فرش یتعاون 108 ؛یقال دار هزار  9 -
 ؛بافوت  دست فرش یدیتال هیاتحاد و للتش 6 -

 فورش  پرداخوت  واحد یک ؛یرنگرز یسنت واحد دو
 ؛یمنکتر

  400 بوه  یوک نزد ینو یتخم یبرآوردهوا  اساس بر
. نمایند می دیتال ساالنه صارت  به فرش مترمرب  هزار

 فورش  دیو تال %9 معادل تقریبا  فرش دیتال زانیم  یا
 ایو   آمواری  جامعه. است  مترمرب  انیلیم  5) شارک

 شوورکت سووای از شوود  معرفووی خبرگووان پووژوهش
 رد کوه هسوتند   شومالی  خراسوان  صنعتی های شهرک
 اسوتان  ایو  با   دست فرش خاشه تاسعه و تشلیل
 آمواری  جامعوه  حجوم  ابتودا  در .بادنود  سابقه دارای

 وضوو  نقشووه ترسوویم از پووس ولووی ،نبوواد مشووخ 
 همچنی  و  1 )شلل خاشه رواب  و عناصر مطلا 
 سایر معرفی طری  از افراد )یافت  برفی گلاله تلنیک

 در. شود  تعیوی   نفور  40، خبرگوان  ادتعود ، خبرگان 
، خبرگوان  از نفور  8 بوه  دسترسوی  عدم دلیل به نهایت

 خبوور  نفوور ۳2 از عااموول گووذاری اولایووت هووای داد 
 . گردید آوری جم 

 

 
 

 )مأخذ: نگارندگان( عناصر و روابط خوشه فرش دستباف نقشه. 2شکل 
 

 اطالعات آوری جمعابزار 
 نواع  دادن قرار مدنظر با همچنی  و هد  به تاجه با

 اطالعوات  آوری جمو   ابوزار  مهمتری ، تحقی  روش
 ناموه  پرسوش ، حاضر  یتحق در سؤاالت آزمان برای

 مصوواحبه روش از زیوون موواارد از یبرخوو در و بوواد 
 الزم اطالعات و ها داد   یشتریب واست  شد   استفاد 
 بوه  گوایی  پاسوخ  و سوؤاالت  لیو تحل و هیتجز جهت

 میدانی های داد  آوری جم  طری  از تحقی  سؤاالت
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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.
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 دیو تال غیرمتمرکوز  و زکو متمر دیتال پروانه 60 -
   بافت دست فرش
 تعوداد   یا از هک فرش بافند  هزار 21 ییشناسا -

 هستند یبافندگ ییشناسا ارتک یدارا نفر هزار 18
 بافی فرش یتعاون 108 ؛یقال دار هزار  9 -
 ؛بافوت  دست فرش یدیتال هیاتحاد و للتش 6 -

 فورش  پرداخوت  واحد یک ؛یرنگرز یسنت واحد دو
 ؛یمنکتر

  400 بوه  یوک نزد ینو یتخم یبرآوردهوا  اساس بر
. نمایند می دیتال ساالنه صارت  به فرش مترمرب  هزار

 فورش  دیو تال %9 معادل تقریبا  فرش دیتال زانیم  یا
 ایو   آمواری  جامعه. است  مترمرب  انیلیم  5) شارک

 شوورکت سووای از شوود  معرفووی خبرگووان پووژوهش
 رد کوه هسوتند   شومالی  خراسوان  صنعتی های شهرک
 اسوتان  ایو  با   دست فرش خاشه تاسعه و تشلیل
 آمواری  جامعوه  حجوم  ابتودا  در .بادنود  سابقه دارای

 وضوو  نقشووه ترسوویم از پووس ولووی ،نبوواد مشووخ 
 همچنی  و  1 )شلل خاشه رواب  و عناصر مطلا 
 سایر معرفی طری  از افراد )یافت  برفی گلاله تلنیک

 در. شود  تعیوی   نفور  40، خبرگوان  ادتعود ، خبرگان 
، خبرگوان  از نفور  8 بوه  دسترسوی  عدم دلیل به نهایت

 خبوور  نفوور ۳2 از عااموول گووذاری اولایووت هووای داد 
 . گردید آوری جم 

 

 
 

 )مأخذ: نگارندگان( عناصر و روابط خوشه فرش دستباف نقشه. 2شکل 
 

 اطالعات آوری جمعابزار 
 نواع  دادن قرار مدنظر با همچنی  و هد  به تاجه با

 اطالعوات  آوری جمو   ابوزار  مهمتری ، تحقی  روش
 ناموه  پرسوش ، حاضر  یتحق در سؤاالت آزمان برای

 مصوواحبه روش از زیوون موواارد از یبرخوو در و بوواد 
 الزم اطالعات و ها داد   یشتریب واست  شد   استفاد 
 بوه  گوایی  پاسوخ  و سوؤاالت  لیو تحل و هیتجز جهت

 میدانی های داد  آوری جم  طری  از تحقی  سؤاالت

 اسوت  گرفتوه  صارت نامه پرسش ابزار کارگیری هب با
 تحلیول  فرآینود  تلنیوک  از اسوتفاد   بوه  تاجوه  بوا  که

 صوارت   بوه  سؤاالتی دربردارند  نامه پرسش، ای شبله
 خبرگوان  بوی   در کوه  اسوت  بواد   زوجوی  مقایسات

ة مقایس منظار به نامه پرسش ای  در. است شد   یتاز
 سوواعتی طیوو  از، سووطح هوور در عناصوور ارجحیووت

 یلسان  )ترجیح 1 از یعدد ای دامنه شامل،  200۳)
 .  است شد   استفاد ، مرجح  )بسیار 9 تا

 یلوی ، پوژوهش  ابزار پایایی با رابطه در همچنی 
  ییایو )پا اعتمواد  تیو قابل  یوی تع متعدد های روش از

.  Conca, 2004) اسوت  آن یدرون یسازگار سنجش
 از حاضور  تحقی  به مربا نامة  پرسش که ییآنجا از

 تعیوی   برای است زوجی مقایسات های ماتریس ناع
 هووای موواتریس سووازگاری نوورخ محاسووبه از پایووایی

 اسوت  شد   استفاد  ساعتی روش به زوجی مقایسات
 باشود  1/0 از کمتور  ناسوازگاری  نرخ اگر آن طب  که

 اعمال آن روی بعدی محاسبات و سازگارند ها پاسخ
 خبور   بوه  ناموه  پرسوش  صارت ای  غیر در، شاد می

 برگردانود   سوازگار  هوای  پاسوخ  ارائوه  جهت مرباطه
 ابووزار اعتمواد  تیو قابل، حاضوور  یو تحق در. شواد  موی 

 بواد   09/0 تا 01/0 بی  ماارد تمامی در یریگ انداز 
 .  است

 
 تحقیق های یافته
 نتوایج  نهایوت  در، ANP فرآیند مراحل انجام از پس

 دو در مجماعه زیر و ابعاد برای نهایی ماتریس ساپر
 در کوه  شود  اسوتخراج  مطلوا   و ماجواد  وضعیت
 .  است شد  ارائه ۳ جدول

 فورش  صونعتی  خاشه در که دهند می نشان نتایج
  شناسوایی  عاامل اولایت، شمالی خراسانبا   دست
 وضعیت با مقایسه در )ایجاد  فعلی وضعیت در شد 
 بدی  تفاوت ای . است متفاوت  برداری بهر ) آل اید 

 در بنودی  اولایوت  در خبرگوان  تمرکز که است معنی
 زیرسواخت  بعد که  حالی در. کند می تغییر زمان طال

 وضوعیت  در وزن بیشوتری   دارای  %44/۳8) وزن با
 آل ایود   وضوعیت  در خبرگوان  نظر طب ، است فعلی
 تمرکز از و کند می پیدا کاهش  %74/۳2) به وزن ای 
 بوه  دسترسوی  بور  تمرکوز  بوه  فیزیلوی  زیرساخت بر

 توأمی   زنجیر  اهمیت. یابد می تغییر ماهر کار نیروی
 شرای  در  %95/16) به فعلی شرای  در  %6/15) از

 منظوار   به کنندگان  تأمی  نقش تسل . رسد می آل اید 
 در، فعلووی وضووعیت در تووأمی  زنجیوور  یلپووارچگی

 را خواد  جای و شد خااهد کمرن  آل اید  وضعیت
 . دهد می نبابازاریا به

دلیول   در بعد سرمایه اجتماعی، عامول اعتمواد بوه   
 اهمیتش، در هور دو وضوعیت نورخ ثوابتی را دنبوال     

های درونی به ای  دلیول کوه    کند ولی عامل شبله می
هوا   آل، شرکت با نزدیک شدن خاشه به وضعیت اید 

گیوری خواد از ایو      دنبال افزایش بهر  نفعان به و ذی
گیری رشود داشوته اسوت     طار چشم پدید  هستند، به

شود  در   ای که بوه مهمتوری  عامول شناسوایی     گانه به
قعیت هر یوک از  آل بدل شد  است. ما وضعیت اید 

های فعلوی و   ابعاد و عاامل مرتب  با آنها در وضعیت
 قابل استخراج است.   ۳مطلا  در جدول 
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  بندی عوامل شناسایی شده و سهم هر یک از آنها اولویت -3جدول 
 

 شده  شناساییعوامل 

 بعد وسیله بهنرمال شده  شده محدودسوپر ماتریس 
 آل ایدهوضعیت  وضعیت فعلی آل ایدهوضعیت  وضعیت فعلی

وزن  وزن بعد رتبه وزن رتبه وزن
وزن  وزن بعد عامل

 عامل
ها و مؤسسات  دانشگا 

 10 4.9۳% 12 ۳.0۳% تحقیقاتی

%۳8.44 

%7.87 

%۳2.74 

%15.06 

دسترسی به نیروی کار 
 ۳6.82% 25.02% 2 12.06% 4 9.62% ماهر

 16.72% ۳0.71% 8 5.48% 1 11.81% فیزیلیزیرساخت 
 16.68% 14.۳4% 9 5.46% 10 5.51% مؤسسات مالی

 14.69% 22.0۳% 12 4.81% 8 8.47% یادگیری و آمازش
 62.22% 16.95% ۳4.82% 15.6% ۳ 10.55% 11 5.4۳% بازاریابان

 ۳7.77% 65.17% 7 6.4% ۳ 10.17% کنندگان  تأمی 
 ۳7.۳2% 27.06% 55.۳5% 16.94% 4 10.1% 6 9.۳8% اعتماد

 62.67% 44.64% 1 16.96% 9 7.56% های درونی شبله
 11 4.89% 2 10.9۳% حمایت دولت

%28.96 

%۳7.7۳ 

%2۳.19 

%21.08 
 ۳9.۳9% 29.49% 6 9.14% 7 8.54% کارآیی محی  اقتصادی
کارآیی محی  کسب و 

 ۳9.52% ۳2.77% 5 9.16% 5 9.49% کار
 

 (نگارندگان)مأخذ: 
 
  یریگ جهینت

 بوا  و نگور  کول  و کوارکردی  نگرشی با حاضر تحقی 
، ملمول  روابو   و مقیاس به جایی صرفه ایجاد هد 
 در رقوابتی  مزیوت  کسوب  و افزایوی  هوم  ایجاد زمینه

 از را شومالی  خراسان استانبا   دست فرش صنعت
 تمرکوز  لوذا  .کورد  بررسی یساز خاشه مفاهیم طری 
 و نقوش  بنودی  اولایوت  و شناسوایی  بر تحقی  عمد 
 خراسوان بوا    دست فرش خاشه عناصر میان رواب 

 موودیران ی همچنوو و گووذاران سیاسووت. بوواد شوومالی
 بووا تااننوود مووی، صوونعت ایوو  مختلوو  هووای بخووش

 مودت  بلنود  برناموه ، تحقیو   هوای  یافتوه  از گیری بهر 
 تودوی   ای گانوه  هب رابا   دست فرش خاشه تاسعه
 بوا  برداری بهر  و ایجاد زمانی های دور  در که نمایند

 املان، اولایت دارای امار به مناب  ناسبم تخصی 
 . آورند فراهم را مناب  بهینه تخصی 
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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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  بندی عوامل شناسایی شده و سهم هر یک از آنها اولویت -3جدول 
 

 شده  شناساییعوامل 

 بعد وسیله بهنرمال شده  شده محدودسوپر ماتریس 
 آل ایدهوضعیت  وضعیت فعلی آل ایدهوضعیت  وضعیت فعلی

وزن  وزن بعد رتبه وزن رتبه وزن
وزن  وزن بعد عامل

 عامل
ها و مؤسسات  دانشگا 

 10 4.9۳% 12 ۳.0۳% تحقیقاتی

%۳8.44 

%7.87 

%۳2.74 

%15.06 

دسترسی به نیروی کار 
 ۳6.82% 25.02% 2 12.06% 4 9.62% ماهر

 16.72% ۳0.71% 8 5.48% 1 11.81% فیزیلیزیرساخت 
 16.68% 14.۳4% 9 5.46% 10 5.51% مؤسسات مالی

 14.69% 22.0۳% 12 4.81% 8 8.47% یادگیری و آمازش
 62.22% 16.95% ۳4.82% 15.6% ۳ 10.55% 11 5.4۳% بازاریابان

 ۳7.77% 65.17% 7 6.4% ۳ 10.17% کنندگان  تأمی 
 ۳7.۳2% 27.06% 55.۳5% 16.94% 4 10.1% 6 9.۳8% اعتماد

 62.67% 44.64% 1 16.96% 9 7.56% های درونی شبله
 11 4.89% 2 10.9۳% حمایت دولت

%28.96 

%۳7.7۳ 

%2۳.19 

%21.08 
 ۳9.۳9% 29.49% 6 9.14% 7 8.54% کارآیی محی  اقتصادی
کارآیی محی  کسب و 

 ۳9.52% ۳2.77% 5 9.16% 5 9.49% کار
 

 (نگارندگان)مأخذ: 
 
  یریگ جهینت

 بوا  و نگور  کول  و کوارکردی  نگرشی با حاضر تحقی 
، ملمول  روابو   و مقیاس به جایی صرفه ایجاد هد 
 در رقوابتی  مزیوت  کسوب  و افزایوی  هوم  ایجاد زمینه

 از را شومالی  خراسان استانبا   دست فرش صنعت
 تمرکوز  لوذا  .کورد  بررسی یساز خاشه مفاهیم طری 
 و نقوش  بنودی  اولایوت  و شناسوایی  بر تحقی  عمد 
 خراسوان بوا    دست فرش خاشه عناصر میان رواب 

 موودیران ی همچنوو و گووذاران سیاسووت. بوواد شوومالی
 بووا تااننوود مووی، صوونعت ایوو  مختلوو  هووای بخووش

 مودت  بلنود  برناموه ، تحقیو   هوای  یافتوه  از گیری بهر 
 تودوی   ای گانوه  هب رابا   دست فرش خاشه تاسعه
 بوا  برداری بهر  و ایجاد زمانی های دور  در که نمایند

 املان، اولایت دارای امار به مناب  ناسبم تخصی 
 . آورند فراهم را مناب  بهینه تخصی 

 وضوعیت  بوی   ای مقایسوه  یهوا  بنودی  اولایت در
،  بوورداری بهوور ) آل ایوود  وضووعیت و  ایجوواد) فعلووی

 وضووعیت دردسووت آموود   بووه کلیوودی هووای اولایووت
 حمایووت،  %81/11) فیزیلووی زیرسوواخت، ماجوواد
،  %17/10) کننوووودگان تووووأمی ،  %9۳/10) دولووووت
 کوارآیی  و  %62.9) مواهر  کوار  نیوروی  بوه  دسترسی

. اسوت  شود    شناسوایی   %49/9) کار و کسب محی 
 در برآمود   اصولی  هوای  اولایوت ، امر خبرگان زعم به

،  %96/16) درونووی هووای شووبله، آل ایوود  وضووعیت
 بازاریابوان ،  %06/12) مواهر  کوار  نیروی به دسترسی

 و کسب محی  کارآیی و  %1/10) اعتماد،  55/10%)
 .  باد خااهد  %16/9) کار

 وضوعیت  بهبواد  منظار به ماجاد وضعیت در لذا
، فرودگوا  ، بنودر ، پول ، جواد   ماننود  هوایی  زیرساخت

 منتهوی  خاشوه  بیشتر چه هرة تاسع به که... و گمرک
 و اصولی  متوالی  عنواان  بوه  دولت است الزم شاد می

 ای  به بیشتر هرچه گذاری سرمایه با خصاصی بخش
 مارد خاشه در، مثال طار به. بپاشانند عملة جام امر

 بخوش ، مختلو   هوای  زیرساخت نباد دلیل به مطالعه
 گمرکوات  طریو   از محصواالت  صادرات از اعظمی

 بوه  تاجوه  با همچنی . گیرد می صارت ها استان سایر
 هوم  کوه  کننودگان  تأمی  اهمیت بر مبنی تحقی  نتایج
 تالیود  بورای  نیاز مارد خام مااد کنندگان تأمی  شامل
 و چلوه  و ابریشوم ، شود    رن  و خام نخ مانند فرش
 ابووزار و دار ریوونظ یفبووا یقووال زاتیووتجه شووامل هووم

 تشولیل  بوا  کوه  گوردد  موی  پیشونهاد ، اسوت  یبافندگ
 هرچوه  تاجوه  و اولیوه  موااد  خریود  هوای  کنسرسیام

 کمک خاشه مافقیت به، مااد ای  مرغابیت به بیشتر
 بوا  خاشوه  در حاضور  بافنودگان  مهوارت  سطح. کرد

 حود  در یدیو تال هوای  فورش  تیو فکی نواع  به تاجه

 برگوزاری  بوا  تواان  موی  کوه  شواد  می یابیارز متاس 
 فنوی  هوای  مهوارت  بوردن  باال به یکارآماز های دور 

 حفظ جهت در آمازشی مؤسسات تاس  کار نیروی
 اسوتخدام  و دعوات  یوا  و مواهر  کار نیروی تربیت و

 .  پرداخت فرش صنعت زمینه در خبر  کارشناسان
  بوورداری بهوور ) آل ایوود  وضووعیت در همچنووی 

 گوذاران  سورمایه  میوان  در خاشه بازاریابی با تاان می
 جذ . کرد بیشتر را خاشه مافقیت احتمال خارجی
، هستند ململ های خاشه دنبال به که گذارانی سرمایه

 مهوم  بسیار ارزش زنجیر  تلمیل با  در خصا  هب
 هملواری  مشترک های برنامه زمینه در تاان می. است
 ایو   هوای  فعالیوت  برای که هایی خاشه تاسعه برای

، دارنود  پشوتیبان  یوا  و ملمول  نقوش  گوذاران  سرمایه
 . کرد جذ  را آنان هملاری و  حمایت
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3. Analytical Network Process 
4. Analytical Hirarchy Process 
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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.
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