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عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست باف 
اصفهان1
نجمه میرزا کریمی اصفهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد فرش، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

سید جالل الدین بصام
استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی )نویسنده مسئول(

جواد حسن پور نامی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

چکیده
وجود تنوع در طرح و نقش فرش دست باف می تواند 
رضایت انواع سلیقه ها در بازار و افزایش میزان خرید 
مشــتریان را به همراه داشته باشــد. فرش دست باف 
اصفهــان دارای کیفیــت و اصالــت در طرح و نقش 
اســت، ولی این فرش ها بیشــتر در میان مشتریان در 
بازار اصفهان شــناخته شده اســت و در سطح داخلی 
خریداران اصفهانی بیشــترین جمعیت مشــتریان این 
نوع فرش هستند. حفظ و گسترش این بازار به منظور 
حمایت و بهبود معیشت شاغلین این حرفه و محافظت 
از این هنر ملی در شرایط تحریم دارای اهمیت زیادی 
است. در این پژوهش با فرض فقدان تنوع در طرح و 
نقش فرش اصفهان به عنوان مانعی برای توسعۀ بازار، 
152 پرســش نامه  میان مشــتریان فرش دست باف در 

بازار اصفهان و تهران توزیع و تکمیل شــد. همچنین 
پرسش نامه هایی توسط تولیدکنندگان و طراحان فرش 
دست باف در اصفهان تکمیل شد. نمونه گیری به شیوة 
در دســترس هدفمند و نتایج پرسش نامه ها به روش 
آمار اســتنباطی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. نتایج نشــان می دهد هرچه مشتریان در مورد 
فرش اصفهان نظر مســاعد تری داشته باشند تمایل به 
خرید نیز افزایش می یابــد و همچنین عدم بازاریابی 
سازمان یافته و کمبود طراحان توانمند از موانع ایجاد 

تنوع در طرح و نقش فرش اصفهان است.

واژه های کلیدی: تنوع طرح، فرش دست باف اصفهان، 
دستمزد طراحان، بازار داخلی. 

1. این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ فرش نجمه میرزا کریمی اصفهانی با عنوان »مدیریت بازاریابی طراحی نقشه فرش 
اصفهان« در دانشگاه هنر اسالمی تبریز است.
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بازار تهران در مقایســه با اروپــا، بازار کوچکی برای 
فرش های اصفهان بوده است )ادواردز، 1368، 343(.

اما در شــرایط کنونی بــا توجه بــه تحریم ها و 
کاهش صادرات و اتکای بیشــتر تولیدکنندگان فرش 
دســت باف اصفهان به بازار داخلی، این فرش در بازار 
تهران سهم بسیار کمی را به خود اختصاص داده است 
و علی رغــم کیفیت و ویژگی هــای منحصر به فردش 
نتوانســته در بازارهای دیگر داخلی جایگاهی شایسته 
و درخــور را به خــود اختصاص دهــد. بنابراین این 
سؤال مطرح می شود که آیا طرح و نقش و رنگ بندی 
فرش اصفهان مورد پسند مشتریان نیست و اگر چنین 
است آیا دســتمزد طراحان به اندازه ای زیاد است که 
تولیدکنندگان تمایلی به تولید طرح های متنوع ندارند. 
پژوهش های انجام شده نشــان می دهد که فقدان 
نــوآوری و یکنواختی طرح ها و نبودن طرح های نو و 
جالب باعث از دســت رفتن بازارهای فرش اصفهان 
در بازارهای جهانی شده است )فطوری ،135،1381(. 
نتایــج تحقیق در نقش طرح های جدید در توســعه و 
گسترش فرش دست باف نشــان می دهد که تحریک 
نیاز در مخاطبان به واسطه طرح های جدید و همچنین 
تبلیغات مؤثر، تقاضا ایجــاد می کند و در نتیجه بازار، 
ســفارش جدید طرح را به هنرمندان می دهد تا طرح 
جدیدتری را وارد بازار کنند؛ بنابراین طرح های جدید 
و اســتفاده از خالقیت در طرح فرش باعث اســتقبال 
مصرف کنندگان و توســعۀ مصرف فرش دســت باف 
خواهد شد )پورمند و همکاران، 1389، 11(. تحقیقات 
انجــام شــده اهمیت طــرح و نقش در بــازار فرش 
دست باف را نشان می دهد از این رو تحقیق در عوامل 
تأثیرگذار بر توســعۀ بازار فرش دست باف و عواملی 
که مانع از توجه به سلیقه و خالقیت در طرح و نقش 

می شود دارای اهمیت است. 
برای بررســی سؤال اول نظر مشــتریان در تهران 

مقدمه
در دورة سلجوقی فرش بافی به حد کمال در اصفهان 
رواج داشــته اســت )همایی، 1375، 18(. در دوران 
صفویه، شــاه عباس به هنرهایی کــه جنبۀ اقتصادی 
و تجاری داشــت و یا مورد استفادة عموم بود، مانند 
قالی بافی اهمیت بیشــتری می داد. با انتقال پایتخت به 
اصفهان، این شــهر وارث بال فصل مکتب تبریز شد و 
به تدریج مکتب اصفهان شــکل گرفت )ملول، 1384، 
28(. در این زمــان کارگاه های متعدد تولید فرش در 
شهرها به ویژه در اصفهان تأسیس می شود. از این زمان 
به بعد اصفهان سهم بزرگی را در بافت شاهکارهای به 
یادگار مانده در موزه های دنیا دارد که عالوه بر بی نظیر 
بودن طرح ها، به عنوان یک طرح زیربنایی در فرهنگ 
فرش بافــی ایران ماندگار شــده اند )صور اســرافیل، 
1371، 213(. فرش های پولونزی به معنی لهســتانی، 
فرش های معروف به اصفهانی کــه به گفته پوپ در 
آمریکا بیش از هزار قطعۀ آنها در موزه ها و در تصرف 
اشــخاص موجود اســت و همۀ آنها درخور تحسین 
هســتند )پــوپ، 1380، 213( و همچنین قالی های 
گلدانی )اتینگهاوزن، 1379، 313(، فرش هایی هستند 
که در دوران صفویه طراحی و تولید شــده اند و مورد 
توجــه بوده اند. در زمان جنگ جهانی دوم تا حدودی 
به صنعــت و تجارت فرش اصفهان لطمه وارد آمد و 
تجارت این کاال محدود شــد و از طرفی نیز با گران 
شــدن مواد اولیــه قالی مانند پشــم و رنگ در فرش 
تقلباتی شــد که در نتیجه به تجارت و شهرت فرش 
اصفهان که روزی ســرآمد قالی های ایران بود آسیب 
وارد شــد )نصیری، 1374، 140(. فرش های اصفهان 
در نیمــۀ اول قرن بیســتم مطلقًا متکی بــه بازارهای 
اروپایی بودند و در زمان جنگ جهانی دوم با از دست 
رفتن این بازار، به دلیل اینکه این فرش ها مطابق ذائقۀ 
بازار آمریکا نبود، مشــتریان فرش در تهران جایگزین 
بازارهــای اروپایی برای فرش اصفهان می شــوند که 
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و اصفهــان در مورد طــرح فرش اصفهان به وســیلۀ 
پرسش نامه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. تعداد 
156 پرســش نامه توسط مشتریان در تهران و اصفهان 
و به شیوة در دســترس هدفمند پر شد. نتایج به دست 
آمده از پرســش نامۀ مشتریان به شیوة آمار استنباطی و 
به وسیلۀ نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری 
قرار گرفت. بخش دوم ســؤال با استفاده از یک نمونۀ 
آمــاری از تولیدکنندگان فــرش در اصفهان )15 نفر( 
و مصاحبه با 12 نفــر از طراحان فرش اصفهان مورد 

بررسی قرار گرفت.

نظــر مشــتریان در مورد طــرح و نقش فرش 
دست باف اصفهان

ظاهــر )طرح، رنگ، ابعاد( فرش دســت باف یکی از 
مهمتریــن ویژگی های مورد نظر مشــتریان این کاال 
اســت که توجه به این مســئله می توانــد در جهت 
تأمین رضایت خریداران عالوه بر حفظ کیفیت فرش 
دست باف در توسعۀ بازار مؤثر واقع شود. نظر به اینکه 
بیشــتر خریداران فرش در تهران و اصفهان نسبت به 
فرش اصفهان دارای آگاهی هستند، نظر این مشتریان 
در مورد طرح و نقش فرش اصفهان مورد سؤال قرار 
گرفت. »اگر مخاطبین هدف با کاالی شــرکت کاماًل 
آشــنا باشند، سؤال بعدی این خواهد بود که احساس 
آنها دربارة آن چیســت؟« )کاتلــر، 1387، 583( این 
احساس برای مشتریان دارای درجات مختلفی است 
که الزم اســت دالیل آن شناسایی شود. در اینجا ابتدا 
نظر مشتریان در مورد طرح فرش اصفهان مورد سؤال 
قرار گرفته و سپس میزان عالقه مندی آنها بررسی شده 
اســت. »مخاطبین هدف، ممکن است کاال را دوست 
داشته باشــند اما نه آنقدر که آن را به نسبت به انواع 
مشــابه ترجیح دهند. در چنین مواقعی، ارتباط گیرنده 
باید بکوشــد در مصرف کننده رجحان انتخاب ایجاد 

کند« )کاتلر، 1387، 583(. 

شکل 1 نظر مشــتریان در مورد تنوع طرح فرش 
اصفهان را نشــان می دهد؛ در تهران بیشــتر جمعیت 
پاسخگویان در مورد تنوع فرش اصفهان اعالم کرده اند 
که طــرح فرش های اصفهــان دارای تنوع اســت و 
می توانند از بین طرح های موجود طرح مورد نظر خود 
را انتخاب نمایند. ولی بر خالف اصفهان تعداد جمعیتی 
که بــا وجود تنوع در طرح و نقش فرش اصفهان نظر 
کاماًل موافقی دارند درصد بسیار کمی هستند. عالوه بر 
اینکه جمعیت موافقان در تهران از همین جمعیت در 
اصفهان کمتر است. در اصفهان جمعیتی از مشتریان که 
معتقدند طرح فرش اصفهان تنوع دارد تقریباً دو برابر 
جمعیت موافقاِن تنوع طــرح فرش اصفهان در تهران 
اســت. نکته دیگر، مشتریانی هستند که معتقدند طرح 
فرش اصفهان تنوع ندارد و نمی توانند انتخاب مناسبی 
از میان طرح های موجود داشــته باشــند؛ فراوانی این 
جمعیت در تهران بیشــتر از اصفهان است. در تهران 
بیــش از 15 درصد جمعیــت معتقدند فرش اصفهان 
تنــوع ندارد این مشــتریان در اصفهــان 10.9 درصد 
جمعیت را تشکیل می دهند. صرف نظر از جمعیتی که 
در تهــران در این مورد ابــراز بی اطالعی کرده اند، 20 
درصد جمعیت مطلع پاســخگو به این سؤال معتقدند 
فرش اصفهان تنوع ندارد. 56.8 درصد این مشــتریان 
مطلع در تهران معتقدند فرش اصفهان دارای تنوع در 
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شکل 1. نظر مشتریان در مورد تنوع طرح فرش اصفهان 
)مأخذ: نگارندگان(
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طرح و نقش است.
به منظور مقایســۀ تهران و اصفهــان از نظر وجود 
تنوع در طرح از آزمون یومن ویتنی بهره گرفته شــد. 
تفاوت نظرات میان مشتریان اصفهانی و تهرانی از نظر 
آماری در صورتی معنادار است که سطح معناداری در 
تفاوت تمایل به خرید دو گروه کمتر از سطح خطای 
استاندارد یعنی 0.01 تا 0.05 باشد )دالور، 1385(. بر 
اســاس اطالعات به دست آمده سطح معناداری معادل 
 .)p>0/05( 0.014 و کمتر از خطای نوع اول اســت
بنابراین در این مورد تفاوت میان مشــتریان در تهران 
و اصفهان معنادار اســت. همچنین رابطــۀ میان نظر 
مشــتریان در مورد وجود تنــوع در طرح، با تمایل به 

خرید آنها مورد مقایسه قرار گرفت. 

همان طور که در شــکل 2 مشــخص است اکثر 
مشتریانی که معتقدند فرش اصفهان دارای تنوع کافی 
اســت تمایل به خرید فرش اصفهــان دارند، ولی در 
تهران، درصد کمی با وجود این مســئله خرید فرش 
اصفهــان را به فرش های دیگــر ترجیح می دهند. این 
مســئله درخصوص مشــتریانی که در این مورد نظر 
ممتنع دارند نیز صدق می کند. نکتۀ قابل توجه مربوط 
به مشــتریان مخالف در تهران و اصفهان اســت؛ در 
اصفهان مشتریانی که معتقدند فرش اصفهان تنوع کافی 

ندارد 10.9 درصد این مشــتریان هستند و 6.9 درصد 
مشــتریان در اصفهان با وجود ایــن، به خرید فرش 
اصفهان تمایل دارند و 3 درصد از مشــتریان مخالف 
با تنوع طرح فرش اصفهــان، خرید فرش اصفهان را 
به فرش های دیگر ترجیح می دهند. در تهران جمعیت 
مخالفان 16.4% است که 5.5% مشتریان با وجود اینکه 
معتقدند فرش اصفهان تنوع ندارد، فقط تمایل به خرید 

فرش اصفهان دارند. 
از نظر آماری ارتباط نظر مشــتریان در مورد تنوع 
طرح و تمایل به خرید فرش اصفهان معنادار اســت. 
میزان ضریب همبستگی در این مورد 0.404 و با سطح 
معناداری 0.00 اســت. به منظور بررســی ارتباط نظر 
مشــتریان در مورد تنوع فرش اصفهان و میزان تمایل 
آنها به خرید از ضریب فی اســتفاده شــد. با توجه به 
نتایج، ارتباط نظر مشتریان در مورد تنوع فرش اصفهان 
 .)p>0/01( و تمایــل آنها به خریــد معنادار اســت
همچنین به منظور بررسی ارتباط نظر مشتریان در مورد 
تنــوع فرش اصفهان و ترجیح آنها به خرید از ضریب 
فی اســتفاده شد. با توجه به نتایج ارتباط نظر مشتریان 
در مورد تنوع فرش اصفهــان و ترجیح آنها به خرید 

معنادار نیست. 
بیشتر مشتریان در مورد تناسب طرح و نقش فرش 
اصفهان با دکور منازل موافق هســتند این جمعیت هم 
در تهران هم در اصفهان در میان پاسخگویان فراوانی 
بیشتری دارد. درصد پاسخگویانی که معتقدند طرح و 
نقش فرش اصفهان با دکور منزل تناسب ندارد در تهران 
و اصفهان مســاوی است. شکل 3  جزئیات بیشتر این 
اطالعات را نشان می دهد. صرف نظر از پرسش نامه های 
بی جواب در این مورد، جمعیت مخالفان تناسب طرح 
و نقش فرش اصفهان با دکور منزل بیشــتر از اصفهان 
اســت؛ همین طور درصد جمعیت موافقان نیز بیشتر 
از اصفهان اســت. هم در تهران و هم در اصفهان 10 
درصد جمعیت معتقدند فرش اصفهان با دکوراسیون 
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منزل تناسب ندارد. جمعیتی که در تهران در این زمینه 
نظر ممتنع دارد بیشتر از جمعیت مشتریان اصفهانی با 

نظر ممتنع است. 
از نظر آماری ارتباط معناداری میان نظر مشــتریان 
در مورد تناســب طرح و نقش در میان مشتریان تهران 
و اصفهان وجود ندارد. ســطح معناداری در این مورد 

 .)p>0/01( معادل 0.103 است

با توجه به شکل 4 مشتریانی که در تهران معتقدند 
طرح فــرش اصفهان با دکور منــزل دارای هماهنگی 
اســت قریب به اتفاق تمایل به خریــد فرش اصفهان 
دارنــد. کل جمعیت موافقان تهرانــی 41.8 درصد از 
مشــتریان هســتند، ولی فقط حدود 1/2 این جمعیت 
معادل 20 درصد مشتریان تهرانی خرید فرش اصفهان 
را بــه فرش های دیگر ترجیــح می دهند. در حالی که 
همان طور که در شــکل 4 مشخص است در اصفهان 
عالوه بر اینکه قریب به اتفاق جمعیت موافقان تمایل 
بــه خرید دارند درصد زیادی نیز خرید فرش اصفهان 
را به فرش های دیگــر ترجیح می دهند. از نظر آماری 
ارتباط نظر مشــتریان در مورد تناســب طرح و نقش 
فرش اصفهان با دکور و تمایل آنها به خرید به دلیل دارا 
 .)p>0/01( بودن سطح معناداری 0.00، معنادار است

اما ارتباط نظر مشــتریان در مورد تناسب طرح و 

نقــش فرش اصفهان با دکــور و ترجیح آنها به خرید 
معنادار نیســت. به دلیل اینکه میزان ضریب همبستگی 
0.294 است و سطح معناداری معادل 0.209 است که 

از میزان خطای نوع اول بیشتر است. 
در نهایت باید گفت، بیشــتر مشــتریان فرش در 
تهــران معتقدند فرش اصفهــان دارای تنوع کافی در 
طرح و نقش اســت و طرح و نقش آن با دکوراسیون 
دارای تناسب است ولی با وجود تمایل به خرید فرش 
اصفهان توســط این مشتریان، خرید فرش اصفهان را 
به فرش های دیگر ترجیــح نمی دهند. با توجه به نظر 
مشتریان به ویژه در تهران در مورد وجود تنوع در طرح 
و نقش فرش اصفهان شــیوة ارزیابی سلیقۀ مشتریان 
توسط تولیدکنندگان اصفهانی مورد بررسی قرار گرفته 

است. 

شیوة ارزیابی سلیقة مشتریان
ارزیابی سلیقۀ مشتریان به تولیدکنندگان کمک می کند 
تا به  درستی سلیقۀ مشــتریان را شناسایی کنند و نظر 
مشــتریان از این طریق تأمین شود. مطابق با اطالعات 
شکل 5 تولیدکنندگان این نمونۀ آماری که در فروش 
خود کاماًل موفق بوده اند برای ارزیابی سلیقۀ مشتریان 

بیشتر بر ارزیابی میزان فروش شخصی تکیه دارند.  
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شکل 3. نظر مشتریان در مورد تناسب طرح و نقش فرش اصفهان 
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شکل 4. نظر مشتریان در مورد تناسب طرح و نقش فرش اصفهان 
و مقایسه با تمایل و ترجیح خرید مشتریان )مأخذ: نگارندگان(
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مهمترین منبع برای ارزیابی سلیقۀ مشتریان توسط 
طراحان نوع ســفارش و میزان دریافت ســفارش از 
طرح ها اســت )شــکل 6(. دومین منبع برای کســب 
اطالعات در مورد ســلیقۀ مشــتریان توسط طراحان، 
بازدید از نمایشگاه های مبلمان و دکوراسیون خارجی 
و داخلی اســت. تعــداد کمی از طراحــان با تجار و 
واســطه های فروش در ارتباط هســتند و یا از طریق 
مرکز ملی فرش و انجمن طراحان در اصفهان اطالعات 
مورد نیاز در این زمینه را به دست می آورند. با توجه به 
این، بیشتر طراحان برای ارائه طرح هایی مطابق سلیقۀ 
مشتریان به اطالعات تولیدکنندگان متکی هستند و با 

مشتریان فرش دست باف ارتباطی ندارند. 

بــا توجه به نظــر مشــتریان فرش دســت باف 
اصفهــان در تهران و با توجه به نحوة ارزیابی ســلیقۀ 
مشــتریان به نظر می رسد این شــیوه ها دارای نقایصی 
اســت که باعث شده اســت تولیدکنندگان و طراحان 
در تولیداتشــان در جهت جلب رضایت مشــتریان، 
تصمیمات مناسبی نداشــته باشند و تصمیمات اتخاذ 
شــده به کاهش رونق بازار منجر شده است. عالوه بر 
این مســئله دســتمزد باالی طراحان می تواند یکی از 
عوامــل مؤثر بر ایجاد تنوع در تولیدات فرش اصفهان 
باشــد. برای بررسی این فرضیه از اطالعات حاصل از 
پرســش نامه های تولیدکنندگان استفاده شده است. بر 
این اساس شش مورد درخصوص طرح مورد استفاده 
تولیدکنندگان از آنها سؤال شد. 1( منبع تهیه طرح برای 
تولید طرح؛ 2( درصد هزینۀ طرح نسبت به هزینه های 
تمام شــده فرش؛ 3( تعداد دفعات بافت از یک طرح؛ 
4( نظر تولیدکنندگان در مورد دســتمزد طراحان؛ 5( 
نظر تولیدکنندگان در مورد دســتمزد طراحان به عنوان 
مانع ایجاد تنــوع؛ و 6( موانع ایجاد تنوع در تولیدات 

تولیدکنندگان. 
همان طور که در شــکل 7 مشــخص شده است، 
بیشتر تولیدکنندگان یعنی در حدود 50 درصد آنها منبع 
تهیه طرح های خود را از یک طراح مشــخص معرفی 
کرده اند. این تولیدکنندگان مدعی هســتند در فروش 

تولیدات خود کاماًل موفق بوده اند. 
 اطالعات میزان هزینه طرح در شکل 8 مشخص 
شده است. بر اساس اطالعات به دست آمده حدوداً 20 
درصد تولیدکننــدگان بین 25 تا 50 درصد هزینه های 
تمام شدة فرش تولیدی را به طرح اختصاص داده اند. 
66.7 درصد تولیدکننــدگان بین 5 تا 25 درصد برای 
طرح هزینه می کننــد. کل تولیدکنندگان که بیش از 5 
درصــد برای طرح هزینه می کنند، مدعی هســتند در 
فروش تولیدات خود کاماًل موفق بوده اند )شــکل 8(. 
تولیدکنندگانــی که عنوان کرده اند در فروش تولیدات 
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شکل 5. شیوه ارزیابی سلیقة مشتریان توسط تولیدکنندگان 
)مأخذ: نگارندگان(
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شکل 6. شیوه های ارزیابی سلیقه مشتریان توسط طراحان 
)مأخذ: نگارندگان(
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خود موفق نیســتند کمتر از 5% برای طرح فرش های 
خود هزینه می کنند. باید توجه داشت که تولیدکنندگان 
از یک نقشه در بافت چندین فرش استفاده می کنند و 
هزینۀ طرح به تعداد فرش های تولید شده از یک نقشه 

سرشکن می شود. 

شکل 7. منبع تهیه طرح برای تولیدکنندگان فرش دست باف 
اصفهان )مأخذ: نگارندگان(

شکل 8. درصد هزینه طرح نسبت به هزینه تمام شده 
)مأخذ: نگارندگان(
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شکل 9 دفعات بافت یک نقشه توسط تولیدکنندگان 
را نشان می دهد. بیشتر تولیدکنندگان تا 20 تخته فرش 
از یک نقشــه می بافند؛ 20 درصد تولیدکنندگان بین 3 
تخته تا 10 تخته فرش از یک نقشه تولید می کنند. 20 
درصد آنها تا 20 طرح از یک نقشــه را تولید می کنند. 
مجموعــاً 46.7 درصد از تولیدکنندگان تا 20 تخته از 

یک نقشــه می بافند. بقیه تولیدکننــدگان تا زمانی که 
طرحی در بازار مورد اســتقبال قرار گیرد آن نقشه را 
تولیــد می کنند. 50% تولیدکنندگانی که عنوان کرده اند 
در فــروش تولیدات خود موفق بوده اند حداکثر تا 20 
بار از یک نقشــه تولید می کنند. اکثریت تولیدکنندگان 
یعنــی 60 درصد آنها از یک طــرح نهایتاً تا 50 فرش 
تولید می کنند بنابراین انتظــار می رود تولیدات دارای 

تنوع زیادی باشد. 

شکل 9. دفعات بافت یک نقشه توسط تولیدکنندگان 
)مأخذ: نگارندگان(

شکل 10. نظر تولیدکنندگان در مورد دستمزد طراحان بابت یک 
طرح )مأخذ: نگارندگان(
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 همان طور که در شــکل 10 مشخص است بیش 
از 50 درصــد تولیدکننــدگان در نمونۀ آماری تحقیق 
در این مــورد معتقدند که طراحان در مقابل کاری که 
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دســتمزد زیادی دریافت نمی کنند، بنابراین باید موانع 
دیگری برای تنوع در تولیدات وجود داشــته باشــد. 
مطابق بــا اطالعات شــکل 13 بیــش از 30 درصد 
تولیدکنندگان کمبود طراحان توانمند و ریســک پذیر 
در ارائۀ طرح های متنوع و نا  آشــنا با سلیقه را مانع از 
ایجاد تنوع در تولیداتشــان می دانند و عنوان کردند که 
با توجه به این شــرایط تکرار تولید از یک نقشــه را 
ترجیح می دهنــد؛ 26.7 درصد تولیدکنندگان تنوع در 
تولیداتشان را وابســته به تقاضا در بازار می دانند. این 
تولیدکننــدگان معتقدند کاهش تقاضا و یا محدودیت 
تقاضا در نوع خاصی از طرح فرش مانع از ایجاد تنوع 
در تولیداتشان است. کمبود بافنده و عدم ریسک پذیری 

انجام می دهند دستمزد زیادی نمی گیرند. 26.7 درصد 
تولیدکنندگان معتقدند طراحان دستمزد باالیی دارند. 

همان طور که در شکل 11 قابل مشاهده است همۀ 
تولیدکنندگانی که معتقدند طراحان دســتمزد زیادی 
دریافت می کنند بین 5 تا 25% برای طرح در یک تولید 
یک فرش هزینه می کنند. همان طور که در شــکل 11 
مشــخص اســت این تولیدکنندگان 26.7 درصد این 
جامعۀ آماری را تشکیل داده اند. بیشتر تولیدکنندگانی 
که معتقدند طراحان دستمزد باالیی دریافت نمی کنند 
نیــز بین 5 تــا 25% برای طــرح در بافت یک فرش 
می پردازنــد. همچنین 38 درصد ایــن تولیدکنندگان 
مدعی هســتند که بین 25 تا 50 درصــد برای طرح 
فرش هایشان هزینه می کنند. در واقع به نظر می رسد با 
وجود اینکه بیشــتر تولیدکنندگان بین 5 تا 25 درصد 
برای طرح فرش های تولیدی شان هزینه می کنند، ولی 

در مورد دستمزد طراحان نظرات یکسانی ندارند. 
عالوه بر این 60 درصد تولیدکنندگان معتقدند که 
میزان دستمزد نمی تواند مانع ایجاد تنوع در تولیداتشان 
باشد؛ 20 درصد تولیدکنندگان نیز معتقدند در صورت 
کاهش دستمزد طراحان می توانند طرح های متنوع تری 

را تولید کنند )شکل 12(. 
 از آنجا که بیشــتر تولیدکنندگان معتقدند طراحان 

شکل 11. مقایسة درصد هزینة طرح برای تولیدکنندگان و 
نظرشان در مورد باال بودن دستمزد طراحان )مأخذ: نگارندگان(
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شکل 12. آیا میزان دستمزد طراحان می تواند مانعی برای ایجاد 
تنوع در تولیدات شما باشد؟ )مأخذ: نگارندگان(

شکل 13. موانع ایجاد تنوع در تولیدات )مأخذ: نگارندگان(
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تولیدکننده برای تولیــد طرح های جدید و خالقانه از 
عوامل دیگری اســت که مانع ایجاد تنوع در تولیدات 

می شود. 
 

نتیجه گیری
اصفهانی ها نســبت به تهرانی ها نظر مســاعدتری در 
مورد تنوع طرح و نقش و تناســب آن با دکور دارند. 
هرچه مشتریان نظر مساعدتری نسبت به طرح و نقش 
داشته باشند، تمایل آنها نسبت به خرید فرش اصفهان 
بیشتر اســت. ولی نظر مساعد مشــتریان تأثیری در 
رجحان خرید این مشتریان ندارد. در تهران مشتریانی 
که با تنوع در طرح این فرش ها موافق هســتند خرید 
فرش اصفهان را به فرش های دیگر ترجیح نمی دهند. 
بنابراین الزم اســت با بهبود ویژگی های طرح و نقش 
در این مشــتریان رجحان انتخاب ایجاد شود. بررسی 
شیوه های بازاریابی تولیدکنندگان در این نمونه آماری 
نشــان می دهد که تولیدکنندگان در شناســایی سلیقۀ 
مشــتریان بیشتر بر ارزیابی و میزان فروش شخصی و 
میزان و نوع تقاضا در بازار تکیه دارند که این مســئله 
باعث می شــود این تولیدکنندگان به درســتی سلیقۀ 
مشــتریان را شناسایی نکنند و همچنین تکیه بر تقاضا 
در بازار محدود به بازار فرش اصفهان شــده و دیگر 
بازارهای داخلی و نیازها و ســالیق آنها نادیده گرفته 
می شــود که خود این موضوع می تواند در ایجاد تنوع 

در تولیدات مؤثر باشد. 
دســتمزد باالی طراحان نیز به عنوان مانع تنوع در 
تولیدات در این تحقیق بررسی شده است. در مجموع 
از شکل 8 مشخص شد که 66.7 درصد تولیدکنندگان 
ایــن جامعه بیــن 5 تا 25 درصــد از هزینه های تمام 
شــدة یک فرش را به طرح فرش اختصاص می دهند. 
13.3 درصــد جامعۀ مورد بررســی کمتر از 5 درصد 
برای طــرح هزینه می کنند و منبع تهیه طرح برای این 
تولیدکنندگان تکرار بافت از یک نقشــه است. به طور 

کلــی 40 درصد تولیدکنندگان در ایــن جامعه تکرار 
بافت از یک نقشــه را به عنوان منبع تهیه طرح ترجیح 
می دهند. بیشــتر تولیدکنندگانی که به عنوان نمونه در 
این جامعه انتخاب شده اند یعنی 53.3 درصد معتقدند 
طراحان دستمزد باالیی دریافت نمی کنند و همین طور 
60 درصد این تولیدکنندگان دستمزد طراحان را مانع 
ایجاد تنوع در تولیداتشان نمی دانند. در صورتی که این 
نتایج را به کل جامعۀ تولیدکنندگان فرش در اصفهان 
تعمیم دهیم، با توجه به موانع دیگری که تولیدکنندگان 
ذکــر کردند از جمله کمبود طراحان توانمند و آشــنا 
با ســلیقۀ بازار می توان گفت که ایــن فرضیه که باال 
بودن دستمزد طراحان مانع از ایجاد تنوع در تولیدات 
است، رد می شــود. همچنین با توجه به میزان طرحی 
که طراحان در طول یک سال طراحی می کنند می توان 
گفــت کمبود طرح نیز می تواند یکــی از موانع ایجاد 
تنوع در فرش های تولید شــده در اصفهان باشد. نتایج 
نشــان می دهد که بیشــتر تولیدکنندگان صرف نظراز 
میزان هزینه ای که برای یک فرش متحمل می شــوند 
معتقدند طراحان دســتمزد باالیــی دریافت نمی کنند. 
همچنین بیشتر تولیدکنندگان این نمونه اعالم کرده اند 
که دســتمزد طراحان مانع ایجاد تنوع در تولیداتشان 
نیست. بنابراین این فرضیه مردود است. تولیدکنندگان 
کمبود طراحان توانمند و عدم ریسک پذیری در تولید 
طرح های جدید و میزان و نوع تقاضا در بازار را مانع 
ایجاد تنوع در تولیداتشــان ذکر کرده اند. عالوه بر این 
بیشــتر تولیدکنندگان طرح فرش های تولیدی شان را 
از یــک طراح خریداری می کنند که خود این موضوع 
می تواند یکی از موانع ایجاد تنوع در طرح ها باشــد. 
همچنین با توجه به میزان طرحی که بیشــتر طراحان 
در طــول یک ســال طراحی می کننــد می توان گفت 
کمبــود طرح نیز می تواند یکی از موانع ایجاد تنوع در 

فرش های تولید شده در اصفهان باشد. 
پیشــنهاد هایی که به در این زمینه می توان ارائه داد 
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به شرح زیر است:
اصولی شــدن دانش طراحی: بــا توجه به   -
مشــکلی که تولیدکنندگان در مورد تنوع طرح اعالم 
کرده اند، اصولی شــدن آموزش طراحی در دانشگاه ها 
و در صــورت لزوم گذرانــدن دورة »به آموزی« برای 
مدرســان طراحی، به منظور تدریــس اصولی یکی از 
راهکارها در این زمینه اســت. عالوه بر این برگزاری 
دوره های به آموزی برای فارغ التحصیالن دانشــگاه ها 
نیــز می تواند مؤثر واقع شــود. در مرحله بعدی الزم 
اســت طراحان و فارغ التحصیالن، مجــوز الزم را از 
اتحادیــه تولیدکننــدگان برای طراحی نقشــه فرش 
دریافت نماینــد. در نتیجۀ این اقدامات، حمایت مالی 
و اختصاص تســهیالت به طراحــان می تواند از این 
هنر ارزشمند محافظت کرده و گامی در جهت تربیت 
طراحان توانمند در طراحی نقشه فرش باشد. عالوه بر 
گذراندن دوره هــای به آموزی، عالقه مندی طراحان به 
یادگیری بیشــتر اصول طراحی و انگیزة آنها در جهت 
ارتقــای دانش طراحی می تواند مؤثر واقع شــود. در 

واقع علمی شدن طراحی قالی و تحقیق ویژه در مورد 
اصول و شناسایی الفبای نقوش فرش و شناخت بیشتر 
ویژگی های این هنر ملی می تواند گامی در جهت حفظ 

ارزش معنوی طرح های قالی و حفظ این هنر باشد. 
-   حمایــت از طراحان با دادن اطالعات بازار به 
آنها: انجام تحقیقات بازاریابی به صورت دوره ای برای 
فرش دست باف اصفهان در بازارهای داخلی می تواند 
در جهت توســعۀ بازار این فرش ها و ایجاد تنوع در 

تولیدات مؤثر واقع شود. 
-   وجود پایگاه قدرتمنــد در بازار فرش تهران: 
پایگاهی که اطالعات میزان و نوع تقاضای مشــتریان 

در این بازار را به تولیدکنندگان اصفهانی منتقل کند. 
-   سبک شناسی طرح های اصفهان: عالوه بر این 
تحقیق در سبک شناســی طراحان اصفهان و شناسایی 
ویژگی های متمایز در اصفهان و دســته بندی طراحان 
می تواند راهکار مناســبی در جهــت تربیت طراحان 

توانمند باشد. 
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Factors Effective on Diversity of Isfahan Hand-knotted 
Carpet

Abstract
One of aspects of the carpets which can be studied is their pattern and design, and 
such a study can be performed based on theoretical and scientific-artistic approaches, 
including symbol and sign. In fact, by studying and analyzing designs and patterns 
of carpets on the basis of a semiotic system, semantic signification of them can be 
analyzed. Accordingly, a carpet with corner-medallion pattern as well as a pictorial 
carpet among carpets of Hamedan is studied here. Hamedan is one of the most 
important areas of carpet-weaving, especially in terms of rural style. Pictorial and 
corner-medallion designs were selected for better manifestation of the differences 
between symbol and sign, since there are occasionally considered to be identical 
that and sometimes to be different. Based on what was said, the research question 
is that «Can the differences symbol and sign be studied in the pattern carpets and 
to obtain semantic significations in the contest of semiotics? Accordingly analytical 
and comparative methods as well as desk study method for data collection have 
been employed. First the theoretical bases of the research have been reviewed and 
then the selected samples have been studied regarding such theoretical criteria. The 
results of this research include: understanding the differences between symbols 
and signs in pattern of hand-made carpets, the effectiveness of semiotic system in 
the process of analysis of such symbols and signs as well as achieving semantic 
implications of patterns through conceptual abundance, based on semiotics method.

Keywords: Diversity in design, Isfahan hand-knotted carpet, Designer›s earnings, Local 
market.
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