شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر
سرمقاله
بر رشد بنگاههای کوچک و متوسط
( )SME,sصادرکننده فرش

پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
توانیدرکاتب
مهد
مرکز
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز می
دانشگاه آزاد تهران مرکز
بازاريابي،
مرکزمديريت-
این ارشد
ارشناس
ک
مديريتجست.
دانشكدهشود،
دنبال می
پیگیری و
تحقیقات
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز
شده و
موجا انجام
را ایران
فرش
دست
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که
اسات و
شا ه
مرکز درملیجهان
بسیاری
مشتربهیان
چکیده
نکته
این
نشانگر
شود،
می
داده
تحقیقاتی
های
پروژه
انجام
برای
مرکز
این
در
که
ای
ساالنه
های
فراخوان
نقش بنگاه های کوچک و متوسط  SMEsدر اقتصااد
علی رغ این ک سه صاادراتی رن نساتت با ساایر
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
و بهرهوری و اشتغالزایی کشورهای در حال توساه
کاالهای داخلی رون کاهشای دارد ،ولای نختگاان و
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
لحااا
آخرینبا ین
در اساات.
اوردار
برایبرخا
باشد.ژهای
از اهمیات ویا
بررسیچنا
صانهت در
فهاالن ای
بهضی از
گذشات و
ساالصوری
وضعیت
ایننمرکز،
رسیده در
های به انجام
پژوهش
نمونه
ااری و
ت تجا
هایااه و موقه
جایگا
شکلیت و
بررس ای وضااهی
است
فرجامیرسیده
مطالعاتی
عنوان طرح
استانهای کشور
برخی
رنگرزیی ادر
کارگاه
ستقت را
همچنانبهگوی
داخلای و
نستت بابه رقتاا
هااویتردید
سؤال
عینااهمیت
ارزش باارا
پیداستاااءدرو خل
ناگفتهمنظااور بق
سااودروریکهرن با
است.ی را در
چشامگیر
محلیات
اولویت آنو موفق
طرحی،ی ربودهان
داشتنیچنین خارج
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
مصرفکنن گان از دیگر نکات مها اسات .صانهت
توسه و رش این محصاول داشات انا  .شناساایی و
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
درستبایرانالمللای
رانراهبا برنا
فرش دستباف ای
طرحهاای
رشاکلیهبنگااه
گاذار بار
این ی
دیگرتبن
گااه توجهاولوی
های
بودجه،
تأثیر قانون
عوامل طبق
است که
جایقابل
برگزید .ونکته
پژوهشی،
تأییدیاروی
تاوان ن
محصولیاز است
ملی ب عنوان تنها
اینکه
برسند؛درحال
صاانهتنیز
متوسااطجمهوری
فناوریو ریاست
معاونت علمی
انجام کبایدبا به
تحقیقاتی قبل
تجااارت
فاارش
کوچااک
بینتأمل
مناابخود جای
است،
انجام شده
چگونه
اساتااده از
تحقیقی باا
چنینیرانای و
هنرمن ا
انسانی ماهر و
دارد.میزان تأثیر هر یک از متغیرها مایتوانا
المللی و

بومی ضمن پاسخگویی ب تقاضاای داخلای ،جلا
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خصوصای و
عابد
برای سایر فهااالن و ذیناهاان بخاشمحمدرضا
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تهاونی و برنام ریزان و سیاستگذاران حوزه صنهت

فرش مؤثر واق شود .مطاله حاضار پاسا با ایان

سؤال است علی رغ رون کاهشی صادرات صانهت
فرش ،چ عواملی باعث رشا برخای از بنگااه هاای
جغرافیایی شامل صادرکنن گان فرش دست باف کال

(نیازها و فرصت های بنگاه هاای کوچاک و متوساط

روششناسی ایان پاژوهش از ناو علای -ارتتااطی
است .ابزار تحقی پرسشناما اسات کا با منظاور

 83/8درص از تغییرات متغیر رش ایان بنگااههاا را
دارا هستن .

کشااور در طاای سااالهااای  0831-0831اساات.

بررساای روایاای رن ،در اختیااار صاااح نظااران و

کارشناسان قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش نیز باا

انجام رزمون مق ماتی از طری تکمیل  81پرسش نام
تأیی ش  .ضرای رلاای کرونتاخ بارای بخاش هاای

30

مختلف باین  1/57تاا  1/38با دسات رما  .جامها

رماری این تحقی  028ناار از صاادرکنن گان فارش

دستباف هساتن کا طای ساالهاای 0831-0831

ساااالن بایش از یاک میلیاون دالر صااادرات فاارش
دست باف داشتن و با علات محا ود باودن جامها
رماری ( )N=028از روش سرشاماری اساتااده شا .
نتایج تحقی نشان دادن ک میانگین میزان صاادرات

تحلیل رگرسیونی نیز نشان دادن کا ایان دو متغیار

صادراتی فرش در تجارت بین المللی) توانایی تتیاین

واژگااا کلیاادی بنگاااههااای کوچااک و متوسااط

( ،)SME,sرش بنگاه ،صادرات فرش.

مقدمه
بنگاه ها و یا کسا وکارهاای کوچاک و متوساط[]0
( )SME,sدر توسااه اقتصااادی کشااورهای سراساار

جهان نقش محوری دارن  .امروزه صانهت در حاال
فاصاال گاارفتن از سااازمانهااای بزرگ ای اساات ک ا
ب ا صااورت عمااودی ادغااام ش ا هان ا و در عااو

زنجیرههاای ارزش قابال انهطااف جاایگزین رن هاا

بنگاااههااای تولیاا ی و بازرگااانی صااادراتی فاارش

میشون  .برخالف تصور پیشین ک کسا و کارهاای

تحقی رش بنگااههاای کوچاک و متوساط صانهت

محسوب میکردن  ،امروزه ایان ناو کسا و کارهاا

فروش ،سود و صادرات کاالست و متغیرهای مستقل

( .)Rivera, 2007تهریف صنای کوچاک و متوساط

دسااتباااف  8/7میلی اون دالر اساات .متغیاار وابساات

فرش در تجارت باین المللای کا بیاانکننا ه میازان

کوچک و متوسط را جزیی جانتی در زنجیاره ارزش
ب عنوان جزء کلی ی زنجیره ارزش شناخت میشاون

شااامل توانااایی و ظرفیااتهااا ،نیازهااا (انگیاازههااا و
محرکهای رش ) ،مناب و فرصاتهاا اسات .نتاایج

ب طور گستردهای در میان کشورها و مناط مختلاف
جهان متااوت اسات و شارایط اقتصاادی و صانهتی

و فرصتها با رش بنگااههاای تولیا ی و بازرگاانی

در رنهاست .برخی از شاخصهاایی کا مهماوالا در

همتستگی حاکی از رن است ک بین متغیرهای نیازها

صادراتی فرش دست باف رابط مثتت و مهنایدار در
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همتسااتگی اساا یرمن تااأثیر متغیرهااای نیازهااا و

فرصتهای بنگاه های تولی ی و بازرگاانی صاادراتی
فرش دستباف بار رشا را نشاان مایدها  .نتاایج

( )SME,sصادرکننا ه فارش شا ه اسات .محا وده

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

سااط  33درصاا وجااود دارد .بررساای ضااری

حاک بر رن کشورها مهرف صنای کوچک و متوسط

تهریف صنای کوچک و متوساط با کاار مایرونا ،
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عتارت هستن از ته اد کارکنان ،سرمای  ،دارایی کل،

حج فروش و ظرفیتهای تولی ی ،اماا رایاجتارین

نااوروری شااون (.)Raymond & Croteau, 2006

سرمقاله

صنای کوچک و متوسط در قیاا

باا شارکتهاای

شاخص بارای تهریاف صانای کوچاک و متوساط،
استااده از ته اد کارکنان است ک بر اساا تهریاف

بزرگ مزیت های رقابتی فراوانی نیز دارن  .با عناوان
مثال رن ها توانایی بیشتری برای خالقیت و ناوروری

()Freneley & Bell, 2006؛

در قتال تغییارات محیطای و باروز نیازهاای ج یا

اتحادیاااا اروپااااا باااا شاااار ذیاااال اساااات

دارن و با توج ب انهطافپذیریشان ،بهتر میتوانن

مشاااااااتریان واکااااااانش نشاااااااان دهنااااا ا
 صنای خُرد شامل  0-3نار نیروی کار؛
که &در حوزة
پژوهشگرانی
هزینهبر
فرآیندی
 صنای پژوهش،
دستن امکان بیشتری
فرشهمچنی
)Bozbura؛
Tunc,
کار؛است و (2007
زمانبرنارونیروی
01-83
کوچک شامل
دغدغه
پژوهشی،
دیگر
محققان در
دیگر
شوندی نیز
متوسطتحقیق
 صنای فضای
مینیرو
کنکاش نار
شامل و71-283
ابزارهاای
هایاصاال
حوزهر و
یاا تغییا
دوبااره
ی طراحی
کار.همانند برا
هزینهها را دارند.
اود دارن
اطالعاااتی
هزینهساات
برایی و سی
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندکم ا -یریت
رشتهاها وو
پژوهشیخادر
کردنهااادریامور
توانینادر هاای
نیز رامیدر زم
تخصص راخود
کارکنان
هاییتوانن
بودجه م
اقتصاد را
گوناگونزیربنا
های کوچک،
بسترهای
کس و کار
مرکز
فرشک دستباف
پژوهشی
بخشاست و
لحاظیکرده
جست.
یااااااااااا و دنبال میشود،
تحقیقات اینجمرکز پیگیری
ایران و
بازنمایی میملی
دهنااااااااااا
پااااااااااارورش
معاونت جهاان
آنچه).دردر ساط
Foong,
فرش1999
کننا (
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
( .)Macpherson & Holt, 2007ایان وضااهیت در
صنای کوچک و متوساط با طاور فزاینا های ماورد
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
 )Carson,در
بارا وی بافت حااال
حیااتی
عنوان عااملی
فرش ان و
توج قرار گرفت
تحقیقات
2005و نیز
کارسااونو( ابزار
کاا اولیه و دار
اسااتمواد
گرفتهیتا تهیه
رنگرزی
طراحی و
دستبباف ،از
کوچاک و
توانی در بنگاهها
بازاریاب
خصوص
استدرکهنظار
طبیعیزایای
اشاتغال
اقتصاد از
متوساطو
گسترة فراوان
پاسخگویییبه این
پژوهش،
بودجه اندک
شاملطرمییاشود.
تنو دادن ببازار را
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
بر این نکت تأکی دارد ک کس و کارهای کوچاک و
گرفتا مایشاون  .در گاازارش ساال  2111سااازمان
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
متوسط بیشاتر باا شایوه هاای بازاریاابی کاررفرینانا
توسه و همکاری های اقتصادی[ ]2بیان شا ه اسات
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
اندکااوم.
بودجهی مرس
بازاری ااب
سهمش ایمیوههااا
پژوهشی تااا
اروکار دارن ا
متوسط ح ود
کوچک و
باید
برند؟یاین
درصا اندازه ازسابودجه
 51تا چه
گوناگون01هرتایک
این ارکان
ک صنای است؟
شارکتهاا از شایوههاای
قرار ایان
اولویتیاابی
دری بازار
بنیادیهاا
پژوهش.های شیوه
نماودهانا
کاربردیجااد
تحقیقات عضاو ای
صرفکشورهای
از مشاغل را در
دارند؟...
شود یا
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
قراردادی و رسمی پیروی نمایکنا و فهالیاتهاای
همچنین در رفریقا مشاه ه شا ه اسات کا هرچنا
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
بازاریابی این شرکت ها کامالا منحصر ب فرد و متتنای
دولت و شرکتهای بزرگ بر اقتصاد کشورها مسلط
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
رن هاا از
تهریافهاا
درستیبنیانگاذاران
صاناینمیتواندبربهسالی
اقتصاادی،
واقهای رشا
حوزه
نیازهاییاین
اسات.ترین
پاسخگوی اصلی
پیماید که
ناصوابی را می
موتاورها راه
هستن  ،اماااولویت
باوده و
خودشان
برگرفتایناز ذهنی
بازاریابی
هسااااااااااتن
متوسااااااااااط
اک و
کوچااااااااا
تأکیا و
صوری
وضعیت
مرکز،اتبررسی
رسیده در
های به انجام
آخرین پژوهش
برای نمونه در
باشد.
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
فراوانی بر جل مشتری و اساتااده از تکنیاکهاای
( .)Taylor & Moynihan, 1998تواناایی پاسا با
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
ترفی دارن  .در حالیک فهالیتهایی مانن شناساایی
نیازهای محیط یکی از مزیتهای کس و کار کوچک
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
اولویتیابی
بازخوانییی بازار
است باهای زیربنا
ضرورییر جنت
مشترویان و سا
تدبیر و نیازها
نیازمند میان
حوزه).هانزدیکی
Tanabe
است (2005
های
وسواسیاست
Watanabe,از&سایر
پژوهشی بیش
های
بودجه،
توسهاست که
دیگر این
درستم را
پژوهشی،
گذاری
قانونمت
طبقفنون قی
محصول،
قابله توجهمانن
نکتهزاننا
برگزید.برانگی
یتوانا
کار وراهم یران
مشتریان کس و
طرح را
کلیهو توزی
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
نادیااا ه گرفتااا و تاااوجهی بااا رنهاااا ن ارنااا
رنان باش  .بوروکراسی ک و ساختار خاانوادگی کا
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
(.)Shaw, 2004
مهموالا در این دست شرکتها حاک است ،میتوانن
موج
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تحقیقات بسیار کمی در ماورد عوامال ماؤثر بار

بیان میکن ( .)Perren 1999چهاار گاروه از عوامال

رشا کسا وکارهااای کوچاک و متوساط صااورت

مؤثر بر رش مؤسسات کوچک ب این شکل تهریاف

( .)Benzing et al., 2009عواملی ک عم تاا در رش

این عوامل ب طور تجربی با نتایج مثتت رزمایش ش ه

گرفت اسات .پژوهشاگران دربااره متغیرهاای رشا
کساا وکارهااای کوچااک توافاا نظااری ن ارناا

شرکت تأثیر دارن را عوامال موفقیات نامیا هانا و

رن ها را شامل تجرب  ،داناش ویاژه مالاک-ما یر در

ش ه است :انگیزههای رش مالکان شارکت ،مهاارت
در م یریت رش  ،دسترسی ب مناب و تقاضا .سا
است .بررسی نظری های رشا ایان بنگااههاا نشاان
میده ک چارچوب ماهومی مایتوانا شاامل سا

پیشنیاز برای رش شرکتهای کوچک باش ک این

خصوص صنهت و بازار ،ارتتاط نزدیک با مشاتریان
و تهها با کیایات ،ناوروری و انهطااافپااذیری در

موارد عتارت هستن از توانمنا یهاا ،فرصاتهاا و

درست هزین  ،م یریت کارکنان و باازار رو با رشا

(.)Davidsson et al., 2006

تکنولوژی و بازار ،تمرکز اولی بر ساود باا ما یریت

نیازهااا کاا در تصااویر  0نشااان داده شاا ه اساات

فرصتها
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توانمنديها

نيازها

32

رشد بنگاههاي کوچک و متوسط

تصویر  1سه پیشنیاز رشد بنگاههای تولیدی (مأخذ )Davidsson et al., 2006

دیوی سااون مهتقاا اساات کاا انگیاازههااا و

محرکهای رش در قال

عامل نیازها ،پیشنیاز رش

شاارکتهااا هسااتن  .وی اعتقاااد دارد کاا می ال باا

تأثیرگااذاری و تحااول در جامها  ،اشااتغال ،رقاباات،

وجود مؤسسات حمایتکنن ه ،تقاضای بازار و میال
ب بقاء بر این انگیزهها تأثیر میگذارن  .وی همچنین
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اظهار میدارد ک بازاریابی بینالمللی و راههای ورود

کانااالهااای توزیا با طااور مسااتقی و غیرمسااتقی ،
صادرات ،قیمتگذاری جهانی و سیست هاای توزیا

بین الملل و تجارت الکترونیک از جمل فرصتهاای

محیطی پیش روی شرکتها محسوب میگردن  .بار
پای تهریف تئوری شرکت کا گوشاال و همکااران
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مطر کردهان ( )Goshal et al. 2002بنگاه اقتصادی

مشکل است ب دست ری  .منااب مایتواننا مزایاای

ظرفیت سازمانی است .رن ها اظهار میدارن ک مناب
هر چیزی است ک باعث قوت یا ضهف یک شرکت

سرمقاله
مزایای رقابتی پایا ار

یاا غیارملمااو ،

طااااار اولیااااا دیوی ساااااون و همکااااااران

شااامل مهااارتهااای تکنولااوژیکی متنااو  ،مناااب و

شاود .مناااب با صااورت ملماو

داراییهایی هستن ک ب یک بنگاه اقتصادی بایش از

رقابتی را ایجاد و تقویت کنن  ،التت تنهاا تها ادی از

مناب بیشمار احتمالی موج
مایشاون ( .)Wade & Hulland, 2004بار اساا

( )Davidsson et al 2006و گوشااال و همکاااران

یک دوره اساسی از زمان وصال مایشاون  .مزایاای
( )Goshal et al 2002چارچوب نظری عوامل ماؤثر
فرش دست
حوزة
پژوهشگرانی
یا و هزینه
طربر
فرآیندی اززمان
دسترسابری با
پژوهش،مایتوانا
رقابتی شرکتهاا
متوساط را مایتاوان
وچاک و
کههاادری ک
بنگااه
است و بر رش
حوزههای پژوهشی ،دغدغه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
منابهی ک بافضای
ارزش ،منحصر با فارد و تکارار رن هاا
ب صورت تصویر  2نشان داد.
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
شناسایی فرصت
گسترة عظیم نیازها و نيازها
صنعتهافرش دستباف ایران به گستردگی
دغدغههای پژوهشی در هنر-
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
توانمنديها
منابع
گسترة فراوان و
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
متوسط
کوچک و
است که گویی سیاستی جامع و رشد
های پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویت
بنگاهدرهايتعیین
هدفمند
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
(مأخذ نگارنده)
کشورو بهمتوسط
هایکوچک
استانهای
رشد بنگاه
تصویر  2مدل
مطالعاتی به فرجام رسیده است
عنوان طرح
نظریبرخی
رنگرزی در
شکلی کارگاههای
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
ناچیز
کردن
المللایکه هزینه
استو بربیناین مهم
تذکاری دوباره
هاینتیجا
بودجهیان
باوده و ا
برخاوردار
جهانی
تأکیدووکارهاای
نوشتار تنهاکسا
این در قالا
ازران
مراد ایا
صنهت فارش
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
سااالهااا تااالش و تههاا باا کیایاات ،نااوروری و
کوچک و متوسط جمهیت انتوه میلیاونی را با خاود
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
حالتولیا
برسند؛ی و
در طراحا
فناوریری و
انهطافپذی
تولیا و
مراحالبایدتاأمبهین،
اسات و
اختصاص داده
اینکه
محصول نیز
تنو جمهوری
ریاست
معاونت علمی
تأیید
در انجام
قبل از
تحقیقاتی
تأمل دارد.
خود جای
نماودهاست،
انجام شده
منجر ب شاهرت رن گردیا ه اسات .اگرچا
بوده ک
اسات.
تحقیقییجااد
چنینتاوجهی ا
چگونهقابال
تجارت اشتغال
بنگاههای کوچک و متوسط فرش دست باف از برنا
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محصول در جهان نستت ب رقتا برخوردار است ،اما

میزان عرض محصول در بازارهای بین المللی رون ی

کاهشی دارد .از طرفی در طی این ما ت بنگااههاای
کوچاک و متوسااطی در صاانهت فاارش با فهالیات
مشغول بودهان کا با موفقیاتهاایی در بازارهاای

بینالمللی دست یافت ان و از مسایر رشا و توساه

پرداخت .بخش دوم نیز ب بررسی ویژگیهای فردی
پاسخگویان در قال

سن ،میزان تحصیالت و ساابق

بنگاههای کوچک و متوسط صادر کنن ه فارش شا ه

متغیر وابست در تحقی استااده میشاود .با عتاارتی

مطاله است .ها ف کلای ایان تحقیا شناساایی و
اولویتبن ی عوامل مؤثر بر رش بنگاههای کوچاک

و متوسط صادرکنن ه فرش است.

روش تحقیق
تحقی حاضر بر حسا ها ف ماورد نظار از ناو
کاربردی و از نظر روش ،کمّی و ب صورت توصایای

(غیررزمایشی) و پیمایشی است .جامها رمااری ایان

صادرات فرش دست بااف توساط محقا از طریا
مراج رسمی مربوط تهیا شا ه و از رن با عناوان

میزان صادرات فرش دست باف ب عنوان میزان رشا

بنگاه های کوچک و متوسط صنهت فرش در تجارت
بینالمللی (متغیر وابست ) است.

جهت تهیین روایی پرسش نام  ،چن ین نسخ از

رن در اختیار گروهی از متخصصان شاامل اساتادان،

محققان و کارشناسان قرار داده ش و اصالحات الزم

بر حس پیشنهادهای رنها صاورت گرفات .جهات
تهیین ضری اعتتار ،تها اد  81پرساش ناما توساط
پاسااخگویان تکمیاال گردیاا  .پاا

از جماا روری

تحقی  028نار از صادرکنن گان فارش دسات بااف

پرسش نام های مذکور ،دادهها وارد کام یوتر ش و با

صادرات فرش دست بااف دارنا  .با علات محا ود

بین  1/57تا  1/38ب دست رم .

(تمامشماری) ب منظور جم روری اطالعات اساتااده

از نااارمافااازار رمااااری بااارای علاااوم اجتمااااعی

جهت گردروری دادهها و اطالعاات ماورد نظار،
پرسش نام ای دو بخشای بار اساا مارور ادبیااتی

اطالعات رمار توصایای (فراوانای ،درصا فراوانای،
کمین  ،بیشاین  ،میاانگین ،انحاراف مهیاار و ضاری

تهی ش  .بخش اول ب بررسی عوامل مؤثر بار رشا

تحلیل رگرسیون چن گان ) ب کار رفت است.

هستن ک در یاک ساال بایش از یاک میلیاون دالر

بودن جامها رمااری ( )N=028از روش سرشاماری
ش ه است.

پژوهش و نظرخواهی از صاح نظاران ایان حاوزه

این شارکتهاا در قالا
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قال طیف لیکرت پنجقسمتی ( =0کامالا موافق =2 ،
موافق  =8 ،بینظرم =8 ،مخالا  =7 ،کامالا مخاالا )

نستی بهرهمن بودهان  .مطاله حاضر میکوش ب این

است؟ شناسایی و اولویتبن ی عوامل از نتاایج ایان

34

گوی ) ،مناب ( 01گوی ) و فرصاتهاا ( 3گویا ) در

کار اختصاص داشت .شاایان ذکار اسات کا میازان

سؤال پاس ده ک علی رغ رون کاهشی صادرات
صنهت فارش ،چا عاواملی باعاث رشا برخای از
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گوی ) ،نیازها یا انگیزههاا و محارکهاای رشا (01

تواناایی و ظرفیاتهاا (3

استااده از رزمون رلاای کرونتاخ ،اعتتار پرساش ناما

در این تحقی ب منظور تجزی و تحلیل اطالعات

( )SPSS V. 18استااده ش ه است .برای دستیابی با

تغییرات) و استنتاطی (ضری

همتستگی اسا یرمن و

Goljam [23] ed 6.indd 34

نتایج
 ویژگیهای فردی پاسخگویادر این مطاله میانگین سن پاسخگویان  75/58ساال
( 73سال) با انحاراف مهیاار  08/78اسات .اکثریات

پاسااخگویان ( )%83/0در گااروه ساانی  08-58سااال

هستن و سابق کار اقلیت پاسخگویان ( )%08/3باین

سرمقاله

 00-20سال اسات (جا ول  .)0ساط تحصایالت

پاسخگویان نشان میده ک دامن تحصایالت رنهاا
از زیر دی ل تا فوق لیسان و باالتر متغیار اسات و

بیشترین فراوانی ( )%88/3مرباوط با پاساخگویانی

قرار دارن و اقلیت رنها ( )%8/3در گروه سانی -38

است ک دارای تحصیالت دیا ل هساتن و کمتارین

کا با صاورت کاامالا

محمدرضادوم و
تغییرات  %80/83اولویات
عابد

 58سال قرار دارن  .این وضهیت در حالی است کا
فراوانی ( )%08/2مربوط با کساانی اسات کا زیار
اال (80
انبر83و 80/س
اخگوی
پژوهش،اار پاسا
میاانگین سااابق کا
پژوهشگرانی .که در حوزة فرش دست
هزینهابر
زمان
فرآیندی
است و دی ل هستن
همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
کنکاش می
سااال) بااافضای
شوندکثرنیزیاات
اساات .ا
تحقیقیااوار 08/00
انحااراف مه
هزینهها را دارند.
پاسخگویان ( )%25دارای سابق کار بین  83-83سال
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
(مأخذ
پاسخگو
معاونتفردی
درژگیهای
آنچه وی
جدول 1
تحقیق)شود ،جست.
یافته وهایدنبال می
پیگیری
اینیامرکز
تحقیقات
ملی فرش ایران و
ایراننهبه بيشينه
باف کمي
دستيار
انحراف مع
هنر-انگين
پژوهشی در مي
دغدغههای درصد
عظیميرنیازها و فراوانی
سطوح متغ
متغير
گستردگی
صنعت فرش
گسترة
 08این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
توزیع
متنوع-و81متکثر تولید تا03تکمیل و /7
فرآیند 81
بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
و
رنگرزی
و
طراحی
از
باف،
فرش دست
02/0
07
80-70
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
30
81
08/78
75/58
20/3
25
72-02
سن
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
اولویت82
/3
حال 08-58
بندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
 81این
پرسش اینجاست که
-38به58نیاز و دغدغه 7
های پژوهشی 8ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
پاسخ دادن
اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
ارکان گوناگون هر27یک تا چه 21/2
است؟ این7-07
های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
تحقیقات کاربردی شود
 00یا پژوهش02/3
صرف 00-20
سابق
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
01
7
08/00
80/83
03/8
28
25-85
کار فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
-83
گویی83سیاستی جامع80و هدفمند در27تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
است که
پیماید که /8
ناصوابی را می03
باالتر ازراه 83سال
نمی07تواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
اولویتها
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
است
فرجام
مطالعاتی
عنوان
ی برخی
هاادر
رنگرزی
های
رسیده( )8و
مخاالا
نظرمبه (،)8
موافقطرح( ،)2بی
کشور (به،)0
استانهای موافق
کوچاک و
ی بنگاه
کارگاهها
شکلیظرفیت
 توانایی ها وکه ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
متوسط صادراتی فرش
هایانگین
بودجه 2می
کردنج ول
هزینهش ن .
این)7مهمرتتکهبن ی
مخالا (
کامالا
ناچیز
است بر
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره
نیازمندهاای
ی بنگااه
ظرفیت
توانایی
ب منظور سنجش
اولویتام از
بازخوانی هر کا
رات و رتت
ضروری تغیی
استمهیوار ،ضری
انحراف
تدبیر و و
های
است با
وسواس
هاها
حوزه
بیشهااز وسایر
پژوهشی
نکتهطیا
برگزید.ی با
فرشرااز  3گو
صادراتی
کوچک و متوسط
های
بودجه،
اینرااست
قابل
درست
پژوهشی ،راه
طرحدهنا
کلیهمای
نشاان
قانوننتاایج
طبقدها .
نشاانکهمای
دیگرهاا
ف توجهگوی
اینکه
برسند؛بااحال
جمهوری
تااابه تأیید
شاا باید
اسااتاادهانجام
تحقیقاتیی قبل از
پاسااخگویان
لیکاارت  7قساامت
ضاری
ساابقنیزبنگااه»
ریاستعمار و
فناوری «سن،
علمینترتی
معاونت ب ی
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
پاس های خود را از کامالا موافق تاا کاامالا مخاالا
تغییرات  %80/88اولویت اول و «ارتتااط نزدیاک باا
مشخص نماین  ،ب ینترتیا
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وجود کانال های توزی و تجارت الکترونیکای بارای

نوین» با ضاری

( M=1/99؛ )SD=0/75اولویاات سااوم تواناااییهااا و
ظرفیت های بنگاه ها هستن  .ایان وضاهیت در حاالی

تغییاارات  %78/83دو اولویاات رخاار تواناااییهااا و
ظرفیتهای بنگاهها هستن .

عم ه یا خردهفروشی باا ضاری

تغییارات %85/03

است ک «تواناایی طراحای و اساتااده از طار هاای

تغییارات  %72/38و«پاایین روردن

هزین های قیمت تماام شا ه محصاول» باا ضاری

جدول  2اولویتبندی تواناییها و ظرفیتهای بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی فرش ()n=121
(مأخذ یافتههای تحقیق)
*

گویهها

ميانگين

ارتتاط نزدیک با مشتریان (ارتتاطات اینترنتای ،مساتقی و
حضوری)

0/85

1/71

0/33

1/57

%85/03

وجود توانایی فناوری اطالعات و اینترنتی در بنگاه

0/37

1/55

%80/02

8

مهارتهای فنی ،م یریتی و کاررفرینی م یر یا مالک

0/75

1/03

%88/80

0

سن ،عمر و سابق بنگاه

2/08

وجود کانال های توزی و تجارت الکترونیکی برای عم ه

یا خردهفروشی
دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23
بهار و تابستان 1392
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عرض محصول با باالترین قیمت و کیایت
رشنایی کامل بنگاه با زباان ،فرهنا
سایر کشورها

2/88

و رواباط اجتمااعی

توانایی طراحی و استااده از طر های نوین

پایین روردن هزین های قیمت تمام ش ه محصول

* =0کامالا موافق  =2 ،موافق  =8 ،بینظرم =8 ،مخالا  =7 ،کامالا مخالا

 نیازهای بنگاههای کوچک و متوسط صاادراتیفرش
با منظااور ساانجش نیازهااای بنگاااههااای کوچااک و
متوسط صادراتی فرش از  01گوی با طیاف لیکارت

 7قسمتی استااده ش تا پاسخگویان پاس های خاود

را از کامالا موافق تا کامالا مخالا مشاخص نماینا ،
ب ینترتی ک ب صورت کامالا ماوافق ( ،)0ماوافق
( ،)2بینظرم ( ،)8مخالا ( )8و کاامالا مخاالا ()7

رتت بن ی ش ن  .ج ول  8میانگین و انحراف مهیاار،
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انحراف معيار

ضریب تغييرات
%80/83

2
8

1/53

0/11

%80/88

%82/58

رتبه
0

7

0/00

1/32

%83/83

5

0/50

1/38

%72/38

3

0/50

ضری

1/38

%78/83

3

تغییرات و رتت هر ک ام از گوی هاا را نشاان

میده  .نتایج نشان میدهن ک «تمرکز اولی بر سود
بااا م ا یریت درساات هزین ا » بااا ضااری تغیی ارات

 %87/12دارای اولویت اول و «دارا بودن انگیزه هاای
رش توسط م یر یا مالک بنگاه» با ضری

تغییارات

محصول با توج ب نیاز منطق ) با ضاری

تغییارات

 %87/88در اولویت دوم و بخشبن ی بازار (توزیا

 SD=0/68( % 87/35؛ ) M=1/89در اولویاات سااوم
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نیازهای بنگاه های کوچک و متوسط صادراتی فارش

 %83/23و «سرمای گذاری خارج از کشور» با ضری

م یر یا مالک (مانن رگاهی از بازاریابی علمی و دارا
بودن مهارت و دانش بازار و »)...با ضری تغییارات

کوچک و متوسط صادراتی فرش محسوب میشون .

هستن  .این وضهیت در حالی است ک «دانش عمی

سرمقاله

تغییرات  %71/38دو اولویت رخر نیازهای بنگاه هاای

جدول  3اولویتبندی نیازهای بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی فرش (( )n=121مأخذ یافتههای تحقیق)

گویهها

*

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

رتبه
0

%87
در1/حوزة فرش /12
پژوهشگرانی که 02
هزینهبر است و 0/55
درست وهزین
سود با م یری
تمرکز اولی بر
دست
فرآیندیتزمانبر
پژوهش،
پژوهشی2 ،
%87/88
بنگاه همانند /71
میمالک
کنکاشر یا
تحقیق وتوسط م ی
فضایهای رش
دارا بودن انگیزه
دغدغه
1/78دیگر حوزههای
دیگر 0محققان در
شوند نیز
توزیدارند.
بازارها( را
بخشبن یهزینه
8
%87/35
1/03
0/33
محصول با توج ب نیاز منطق )

پژوهشی در رشته8ها و
همواره سهمی خاص  -هرچند اندک -
دولتی بنگاه
فهالیتهای بازاریاب
کردن در امور %80/31
برای هزینه 1/02
0/03
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
7
%81/70
1/53
0/37
وجود رقتای خارجی (ش ت رقابت)
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
اروش و
دغدغه ،فا
ی توزی ا
عظیمیگاااهها
از و جا
باارونس ا اری مراکا
گستردگی
ایران %به
فرش دستباف
پژوهشی در
های
نیازهااا و
گسترة
0
80/71
هنر -صنعت0/17
2/78
خارجی
شرکتهای
متکثری با
وم وصادرات
کنسرسی
مشارکت در
توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
تکمیل و
تولید تا
متنوع
فرآیند
شاهودیبافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
رنگرزی و
باف ،از
فرش
طراحیگراویان و
ساده ،عمل
دستوهای
ی ب شی
اعمال بازاریاب
5
%
88
/
01
1
/
30
0
/
37
شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
را
بازار
توسط م یر یا مالک
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
مسئولیت های اجتماعی بنگاه (مانن پرهیز از فهالیت های
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
غیراخالقی در بازار ،عضویت در سازمان های غیردولتای،
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
این%80
سهم میبرند؟ /00
1/38
اندازه از 0/31
چهکنن ه
مصرف
المناه ،
مؤسسات عام
بودجه اندک3باید
بودجه پژوهشی
سازییک تا
رگاه هر
گوناگون
ارکان
انجمنها واست؟ این
پژوهشی
مثتتیا در زنا گ
محصول ،فهالیت
های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مشارکتشود
تحقیقات وکاربردی
از کیایت صرف
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
افراد جامه و)...
برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
اینازمرکز
ماننا که در
ساالنهای
بازاریاابی
رگااهی
هایمالاک (
فراخوانیاا
دانش عمی م یر
3
%
83
/
23
1
/
50
0
/
85
و)...هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
جامع و
سیاستی
گویی
که
است
بودن مهارت و دانش بازار
علمی و دارا
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
01
%71/38
0/21
2/80
سرمای گذاری خارج از کشور
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
برخی =7کام
رنگرزی=8درمخالا ،
های بینظرم،
کارگاه =8 ،
شکلی =2موافق
* =0کامالا موافق ،
مخالاکشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
استانالاهای
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
ناچیز
هزینهالاکردن
استی بر کاین بمهم که
تأکید و
نوشتار تنها
مرادیاز این
هایماوافق
بودجه،)0
ماوافق (
صورت کام
دوبارهینترت
تذکاری ب
صاادراتی
متوساط
کوچاک و
 منابع بنگاه هافرش پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
( ،)2بی نظرم ( ،)8مخالا ( )8و کاامالا مخاالا ()7
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
ب منظور سنجش مناب بنگاه های کوچاک و متوساط
حالمهیاار،
انحراف
ریاست ول  8می
فناوریش ن  .ج
علمی بن ی
معاونت رتت
اینکه
ن وبرسند؛
انگینیز
جمهوری
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید
7
رت
ا
انجاماف ل
تحقیقیبااا طی
 01گوی ا
ارش از
صااادراتی فا
رات و رتت هر ک ام از گوی هاا را نشاان
ضریتأمل تغیی
دارد.
شدهیکاست ،خود جای
چنین
چگونه
قسمتی استااده ش تا پاسخگویان پاس های خاود را
میده  .نتایج نشان میدهن ک «رمادگی ،شایساتگی
محمدرضا عابد
از کامالا موافق تا کاامالا مخاالا مشاخص نماینا ،
و قابلی ات ورود ب ا بازارهااای جهااانی» بااا ضااری
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تغییرات  %88/00اولویت اول و «نقا ینگی و وجاوه

در حالی است ک «وجاود نیاروی انساانی مااهر باا

تغییرات  %87/18اولویات دوم و تخصایص حاشای
سود مناس و برانگیزانن ه برای اعضای کانال توزی

«قیمااتگااذاری جهااانی هوشاامن در بازارهااای
بین المللی» با ضری تغییارات  %70/15دو اولویات

نق (میزان دسترسای بنگااه با اعتتاار)» باا ضاری

در خااارج از کشااور بااا ضااری

تغییاارات %80/71

( M=2؛ )SD=0/73اولویت ساوم منااب بنگااههاای

کوچک و متوسط صادراتی فرش است .این وضهیت

کارریی باال در بنگاه» با ضاری

تغییارات  %83/80و

رخر مناب بنگااه هاای کوچاک و متوساط صاادراتی

فرش هستن .

جدول  1اولویتبندی منابع بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی نفت (( )n=121مأخذ یافتههای تحقیق)
*

گویهها

ميانگين

رمادگی ،شایستگی و قابلیت ورود ب بازارهای جهانی

0/78

تخصیص حاشی سود مناس و برانگیزانن ه برای اعضای
کانال توزی در خارج از کشور

2/11

1/58

0/70

1/00

%83/01

0/00

1/58

%88/75

7

سلیق بازار

0/88

1/05

%80/72

0

ارائ طر ها و نقوش اصیل و خالقان فرش مطااب نیااز
بازار (مزیت رقابتی بازار)

0/01

1/55

%83/02

3

0/51

1/38

%83/80

3

نق ینگی و وجوه نق (میزان دسترسی بنگاه ب اعتتار)
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0/85

قیمت محصول
خ مات پ
کاال)

از فروش (نگه اری ،گارانتی و بسات بنا ی

توج ب کیایت محصول و نوروری بر اسا

دارا بودن نام تجاری و برن در سط بینالمللی

قیمتگذاری جهانی هوشمن در بازارهای بینالمللی

* =0کامالا موافق  =2 ،موافق  =8 ،بینظرم =8 ،مخالا  =7 ،کامالا مخالا

 فرصت هاای بنگااه هاای کوچاک و متوساطصادراتی فرش
ب منظور سنجش فرصتهاای بنگااههاای کوچاک و

متوسط صادراتی فرش از  01گوی با طیاف لیکارت
 7قسمتی استااده ش تا پاسخگویان پاس های خاود
را از کامالا موافق تا کامالا مخالا مشاخص نماینا ،

1/70

%88/00

%80/71

8
8

1/83

0/50

وجود نیروی انسانی ماهر با کارریی باال در بنگاه

12/4/2014 1:36:02 PM

انحراف معيار ضریب تغييرات

رتبه

1/31

1/37

0/30

%87/18

%80/53

%70/15

0
2

5

01

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

رتت بن ی ش ن  .ج ول  7میانگین و انحراف مهیاار،

ضری

تغییرات و رتت هر ک ام از گوی هاا را نشاان

میده  .نتایج نشان میدهن ک «کاناال هاای توزیا
تحت لیسان

شرکت های پخش مهروف بین المللی»
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با ضری

تغییارات %87/21اولویات اول و «قا رت

چانا زنای مشااتریان» بااا ضااری

تغییارات %83/82

اولویت دوم فرصت های بنگاه های کوچک و متوسط
صادراتی فرش است .این وضهیت در حالی است ک
«جااوایز صااادراتی» بااا ضااری

تغییارات  %72/38و

«م اخل غیراصولی دستگاه های دولتای» باا ضاری

سرمقاله

تغییااااا ارات M= 8/18( %78/01؛ )SD= 01/00دو

اولویت رخر فرصت های بنگاه های کوچک و متوسط
صادراتی فرش هستن .

جدول  5اولویتبندی فرصتهای بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی فرش ()n=121
یافتهوهای تحقیق)
پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
(مأخذاست
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر

*
پژوهشی ،رتبه
هایتغييرات
حوزهیب
دیگر ضر
درمعيار
انحراف
همانندانگين
مي
دغدغه
دیگر محققان
گویوههاکنکاش میشوند نیز
فضای تحقیق
هزینهها را
دارند .شارکتهاای پخاش
تحت لیسان
کانال های توزی
%87/21
1/33
71
پژوهشی در رشته0ها و
کردن در امور
اندک -2/برای هزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند
مهروف بینالمللی
%83میتوان در 2مرکز
فرش دستباف را/82نیز
پژوهشی
های
بودجه
و
است
کرده
لحاظ
گوناگون
های
1/35
2/25
بستری مشتریان
ق رت چان زن
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
فهالیت مؤسساات و دفااتر مشااور ماالی در زمینا
گستردگی
ایران به
8
باف%81/
صنعت0فرش دست 00
در هنر/10 -
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی2/00
فرآیند م یریت
بازاریابی ،فنی و
متنوعیو متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
محصول (نماین
فرش مناس
کانالهای توزی
فروش ،و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
طراحی وگیرنگرزی
دستباف ،از
8
%81/31
1/52
0/50
شود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
شاملاز می
وجود بازار
کشور)
فروشگاهراخارج
سراغیاولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
نتایج مطالهات و تحقیقات دانشگاهی و دستگاه هاا
پذیرد؟%80
صورت می /51
بر چه اساسی0/18
2/85
چه راهکاری 7برای
جاست که این اولویتبندی
پرسش
متولی جهت حال
اینی ج ی
بازارها
حضور در
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
0
%82/21
1/07
0/78
شرکت در نمایشگاههای بینالمللی
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
مکانیزم های بازاریابی و وجود شرکت های با تجربا
بنیادی در
5
اولویت1/قرار دارند؟%88/28...
32
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای2/13
در حوزه تتلیغات و
مروریتوزیبر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
%72نشانگر این3نکته
شود،
تحقیقاتی داده می/38
انجام2پروژههای 0/02
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای /02
جوایز صادراتی
نمی%خورد و یا 3تعیین
پژوهشی به چشم
سیاستی
که گویی
م اخل غیاست
78/01
تعیین8/اولویتهای0/00
دولتیجامع و هدفمند در 18
دستگاههای
راصولی
تواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
نمی
که
پیماید
می
را
ناصوابی
راه
ها
اولویت
* =0کامالا موافق  =2 ،موافق  =8 ،بینظرم =8 ،مخالا  =7 ،کامالا مخالا
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
است)%02/.
تردیدیان (0
پاساخگو
محلثریت
صادرات اک
طرحی،میزان
متوساطچنین است.
کوچاک و
هاای
ناگفتهبنگاه
صادرات
سؤال و
اولویت آن
اهمیت داشتن
در عین
پیداست
 میزا کهناچیز
هزینه
مهم ،که
111بر ,این
است
نوشتار تنها
مراد از این
تجارت بین
صنعت فرش در
هایاساات.
بودجهدالر
کردنلیااون
 0,111می
,111
-8,111
دوبارهین
المللی تأکید و تذکاری باا
حساهای
اولویت
بازخوانی
با
است
ضروری
و
است
وسواس
و
تدبیر
نیازمند
ها
حوزه
سایر
از
بیش
پژوهشی
در این مطاله میاانگین میازان صاادرات بنگااه هاای
ج ول  0توزی فراوانای پاساخگویان را بار
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
تولی ا ی و بازرگااانی صااادراتی فاارش دسااتباااف
مایدها .
فارش
صاادرات
معاونت می
اینکه
نشاان حال
باافبرسند؛
دسات نیز
جمهوری
ریاست
علمیزانفناوری
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید
5
,
203
,000
انحراف مه
 8,703,105میلی
است ،خود جای تأمل دارد.
انجامیارشده
دالر باتحقیقی
چگونهونچنین
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جدول  6توزیع فراوانی پاسخگویا بر حسب میزا صادرات بنگاههای کوچک و متوسط صنعت فرش
در تجارت بینالمللی (( )n=121مأخذ یافتههای تحقیق)

ميزان صادرات (ميليون دالر)

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

0,111,111-8,111,111

55

02/0

02/0

02/0

7,100,111-5,100,111

02

3/5

3/5

38/5

00

8,101,111-7,101,111
5,102,111-3,102,111

8

3,108,111-00,108,111

0

جم

028

باالتر از 00,108,111

3

02/3
8/2
8/3
5/8

011

02/3
8/2
8/3
5/8

57

35/3
32/5
011

کمین 0 ,111,011 :میلیون دالر بیشین  88,883,750 :میلیون دالر میان 0,331,358 :
نما 0,102,111 :میانگین 8,703,105 :انحراف مهیار5,203,000 :
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 همبستگی بین متغیرهاای تحقیاق باا رشادبنگاه های کوچک و متوساط صانعت فارش در
تجارت بینالمللی
بررسی ضری همتستگی اس یرمن نشان میده کا

مهنیداری وجود ن ارد .این وضهیت در حالی اسات

ک باین متغیرهاای نیازهاا ( P≤1/10و  )r=1/828و
فرصتها ( P≤1/10و  )r=1/815با رش بنگااه هاای

رابط میان توانایی ها و ظرفیت ها باا رشا بنگااه هاا

تولی ی و بازرگانی صادراتی فرش دست باف رابطا

( P>1/17و  )r=-1/107مهناایدار نیساات .بنااابراین
میتوان با اطمینان  37درص قضاوت نمود کا باین

(ج ول .)5

( P>1/17و  )r=1/128و مناب بنگاه ها با رشا رناان

متغير اول

تواناییها و
ظرفیتها
نیازها
مناب

فرصتها

مثتت و مهنیداری در سط  33درصا وجاود دارد

جدول  7رابطه بین متغیرهای تحقیق با رشد بنگاههای کوچک و متوسط صنعت فرش
در تجارت بینالمللی (( )n=121مأخذ یافتههای تحقیق)

متغير دوم

رش بنگاه های کوچاک و متوساط

صنهت فرش در تجارت بینالمللی

**سط مهنیداری  33درص
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متغی ار مااذکور و رش ا بنگاااههااا هیچگون ا رابط ا

ضریب همبستگی

اس یرمن

r

p

1/128

1/313

**1/828

1/111

**

1/111

-1/107

1/815

1/331
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 تحلیل متغیرهای تببینکننده رشد بنگاه هاایکوچااک و متوسااط صاانعت فاارش در تجااارت
بینالمللی
ب منظور تتیین میزان تغییرات و تهیین مهادل تخماین

مالک (رش بنگاه هاای کوچاک و متوساط صانهت
فرش در تجارت باین المللای) را دارا بودنا  .متغیار

با عنااوان متغیاار مااالک بااا متغیرهااای پایشباین در

سایر متغیرهایی است ک وارد رگرسیون ش هانا  ،در

رش بنگاه هاای کوچاک و متوساط صاادراتی ناات

نیازها و فرصت ها در مهادل باقیمان ن  .این متغیرها

سرمقاله

توانایی تتیاین  )R2=1/838( %83از تغییارات متغیار

نیازهااا دارای بتااای بیشااتری ( )β=1/880نسااتت با

همتسااتگی تحلیال رگرسایون چنا متغیاره با روش
نتیج ا سااه بیشااتری در پاایشبیناای متغیاار رشاا
هزینهبرروردن
یبربا ودسات
فرآیندی .برا
پژوهش،گرفت ش
گامب گام[ ]8ب کار
فرش
در وحوزة
پژوهشگرانی که
زمان
دستفرش در تجارت
صنهت
متوسط
کوچک
است و بنگاه های
حوزههای پژوهشی ،دغدغه
محققان
شوند نیز
کنکاش می
تحقیق و
متوساط
کوچاک و
بنگاه های
فضای رش
مهادل رگرسیون
دیگر .)3
درج ول
دارد (
دیگرالمللی
همانند بین
هزینهدرها را
دارند.باین المللای پا از وارد
تجاارت
صنهت فارش
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
کردن کلیا متغیرهاای مساتقل مهنایدار ،متغیرهاای
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
صنعتبهفرش
کوچک و
هنر -بنگاهها
وابسته رشد
گام (متغیر
چندگانه گام
جدول  8تحلی
گستردگی
متوسط ایران
دستباف
صنعتیفرش
پژوهشی در
دغدغهبههای
رگرسیونیازها و
گسترةل عظیم
=
121
(
)
المللی
بین
تجارت
در
تحقیق)
های
یافته
(مأخذ
)
n
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
Adjusted
تحقیقات
Betaدار و
گرفته تا تهیهBمواد اولیه و
رنگرزی و بافت
دستباف ،از Rطراحی و
فرشمستقل
متغيرهاي
ابزار و نیز Sig
t
R square
R Square
فراوان و
پاسخگویی به این
اندک پژوهش،
---طبیعی استثابترا شامل میشود.
ع دبازار
گسترة 1/278
0/072
توان -----
8/238
----که بودجه-----پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
1/111
8/303
1/880
1/782
1/233
1/815
1/778
نیازها ()x1
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
1/111
فرش ایران8/055
1/833صنعت1/828
1/833
1/080
پاسخ()x2
فرصتها
شده
تدارک دیده
1/838مختلف هنر-
پژوهشی ارکان
دغدغههای
دادن به نیاز و
2
باید
بودجه
گوناگون هر یک تا چه اندازه
اندک=R
پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه1/080
R square
833از=1/
ارکان A.d.R
است؟ این=1/838
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
X2+…+β
=Yنکته
نشانگرβاین
داده می
برای انجام پروژههای
فراخوانهای
شود1X1+β2،
تحقیقاتیnX
n
مرکزتاوان
ایجکهج درولاین 3می
ساالنهنتای
استااده از
ب طور کلی با
Y
=
1
/
880
(X
)
+
1
/
828
(X
)
1
2
در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
سیاستی
هدفمندکال
اسااجامعبتااو بارای
گوییرا بار
استیکهزیار
مهادل رگرسیون
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
جامه ارائ داد:
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
نيازها
فرصتها
است.
اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید
که ناگفته پیداست در عین
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
0/436
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
فناوریهایریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی رش بنگاه
متوسط
کوچک ودارد.
است ،خود جای تأمل
چگونه چنین تحقیقی انجام شده0/323
()SME,s

صادرکنن ه فرش
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نتیجهگیری
اهمیات و نقااش بنگاااههااای کوچاک و متوسااط در

بنگاااههااای کوچااک و متوسااط صااادراتی فاارش در

جایگاه ،موقهیت تجاری و سودروری رن ها ب منظاور

طرفاای بااا بررساای ضاارای

اسااتان ارد شاا ه ()β

موارد مها اسات .باا اینکا ساه صاادراتی فارش
دست باف نساتت با ساایر کاالهاای داخلای رونا

فرصت های پیش روی رنان ،سه و نقش بیشتری در

اقتصاد و بهرهوری و اشتغالزایی کشورهای در حال
توسه امر ب یهی است .ب ینلحا بررسی وضهیت،

بقا و خلا ارزش بارای مصارفکننا گان از دیگار

کاهشی دارد ،ولی نختگان و بهضای از فهااالن ایان
صنهت در چن سال گذشت همچنان گوی ستقت را

نسااتت ب ا رقتااای داخل ای و خااارجی ربااودهان ا و

موفقیت های چشمگیری را در توساه و رشا ایان
محصول داشت ان  .لذا این پژوهش با ه ف بررسای
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عوامل مؤثر بر رشا بنگااههاای کوچاک و متوساط
صنهت فرش در تجارت بین المللای صاورت گرفتا
است.
نتایج یافتا هاای توصایای نشاان مایدهنا کا

تجارت باین المللای تواناایی تتیاین  83/8درصا از
تغییرات متغیر رش ایان بنگااه هاا را دارا هساتن  .از
مشخص گردی ک نیازهای این بنگااههاا نساتت با

تتیین رش بنگاه هاای کوچاک و متوساط صاادراتی
فرش در تجارت بین المللی دارد .بناابراین مایتاوان

گات هرچ میزان نیازهای ایان بنگااه هاا ماننا دارا

بودن انگیازه هاای رشا  ،سارمای گاذاری در خاارج

کشور ،فهالیت های بازاریابی بیشتر باشن  ،رش رناان
نیز بیشتر میشود.
همچنین پیشنهادهای زیر را می توان پ

نتیج گیری مطر کرد:

از ایان

 -بااا توجاا اولویاات اول متغیاار تواناااییهااا و

میانگین میزان صادرات بنگاه های تولی ی و بازرگانی

ظرفیت ها (سن ،عمر و ساابق بنگااه) پیشانهاد
میشاود کا بارای دساتیابی با رشا ساری ،

دالر اسااات .میاازان صاااادرات باایش از نیماای از

بنگاااههااای باااسااابق ب ا عنااوان الگااویی باارای

همتساتگی حااکی از رن

 -با توج ب اولویت های رخر متغیر تواناایی هاا و

صادراتی فرش دست باف تقریتاا چهار و نای میلیاون

بنگاه های جوان نیز مورد توجا قارار گیرنا و

پاسخگویان ( )%02/0بین یک تا س میلیاون دالر در

بنگاههای جوان قرار گیرن .

است ک بین متغیار نیازهاای بنگااه هاای کوچاک و

ظرفیااتهااا (توانااایی طراحاای و اسااتااده از

رنان رابط مثتت و مهنایداری در ساط  33درصا
وجود دارد .همچنین نتایج حاکی از رن است ک بین

مهارت های نیاروی انساانی و تجربا رن هاا در

تغییر است .نتاایج ضاری

متوسط صادراتی فرش در تجارت بین المللی با رش

طر های نوین) پیشنهاد مایشاود بنگااه هاا با

متغیار فرصااتهااای بنگاااههااای کوچااک و متوسااط

زمین استااده از طر های ج ی توج ویاژه ای
داشت باشن .

رابط مثتت و مهنی داری در سط  33درص وجاود

اول متغیر توانایی ها و ظرفیت ها ب دسات رما ه

صنهت فرش در تجارت باین المللای باا رشا رناان
دارد .با استااده از نتایج تحلیل رگرسایونی مایتاوان
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بیاان داشاات کا متغیرهااای نیازهااا و فرصااتهااای

 -از رنجا ک ارتتاط نزدیک باا مشاتریان اولویات

است ،لذا توصی میشود نیروی انسانی بنگاه هاا
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در زمیناا چگااونگی برقااراری بااا مشااتریان و

اعتمادسازی و جل

توجا رن هاا برناما هاای

متنو و رموزشهای الزم را دریافت نماین .
 -با توج ب اینک دانش عمی م یر یا مالاک در

خصوص رگاهی از بازاریابی علمی و دارا بودن

مهارت و دانش باازار با عناوان اولویات رخار

فهرست منابع
 رکر ،دیویا ر ،ما یریت اساتراتژیک باازار،
 ،0830ترجم ا دکتاار حسااین صااارزاده و

سرمقاله

دکتر علیاکتار فرهنگای و مها ی خاادمی

چاپ سوم انتشارات پویش.

 دانشااگاه تربیاات م ا ر  -0831-پااروژه

ت وین شاخص های رش صنای کوچک و
متغیر نیاز بنگاه محسوب میشاود ،لاذا توصای
متوسط) حوزة فرش دست
است و پژوهشگرانی که در
هزینهبر
کابر و
زمان
فرآیندی
علمای و
داناش
لکرده
پژوهش،تحصای
میشود افراد
دغدغه
پژوهشی،
های
حوزه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
 طار تا وین نظااام جاام ما یریت ،هناار
فضایی در زمین ا ما یریت بنگاااه دارن ا
عملای کاااف
هزینهها را دارند.
صاانهت فاارش دسااتتاف ایااران ،مؤسس ا
سهمیو یاا ای
هموارهیرنا
دولت قارار گ
ب عنوان ما یر
مالاک اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
خاصنکا -هرچند
در پااییز
بازرگاانی،
هاای
مطالهات و
در وکناار
مشااور
های افاراد با
بستر این
بنگاهها از
مرکز
نیز میتوان
پژوهش را
دستباف
بودجههای پژوهشی فرش
است
عناوان کرده
گوناگون لحاظ
.0837و دنبال میشود ،جست.
تحقیقات این مرکز پیگیری
ایران و
خود ملی
معاونتارگیری
آنچهازدرطرفی ب ک
رورن ؛
فرشعمل
استااده ب
ایران c,به گستردگی
دست
فرش
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای
Benzing,
بافchu,
hM.
kara,
صنعت o,
پژوهشی در هنر2009 -
فرزن ان با تحصایالت عاالی و انجاام رماوزش
Entrepreneurs
in Turkey:
گوناگون زنجیره تأمین
 factorوAهمه ارکان
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است
برخوردار است.
دستت وی
فرشاز اهمی
رخب رخ
analysis
motivations,و of
نیز تحقیقات
 successو دار و ابزار
facمواد اولیهرنگرزی و بافت گرفته تا تهیه
باف،ژهاازیطراحی و
tors, and problems. Journal of small
دستگاهکههای
شود.راصول
اخل غی
بازار ایرانک م
 با توج بگسترة فراوان و
پاسخگویی به این
پژوهش ،توان
بودجه اندک
ی است
طبیعی
شامل می
Business
management
47(1), 58-91
.
Bozbura, F.
Tunc.
)(2007
"Knowleرفت.
پژوهشی
محورهای
اولویتبندی عناوین و
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
دولتی اولویت رخر متغیر فرصات هاا محساوب
dge management practices in Turkish
برای
راهکاری
چه
پذیرد؟
می
صورت
اساسی
چه
بر
بندی
اولویت
حال پرسش اینجاست که این
SMEs", Journal of Enterprise Informمیشود ،این امر حاکی از رن است کا صانهت
دیده شده
 No.ایران تدارک
 20,فرش
صنعت
ation
Management,
هنرVol.-
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف 2,
رسای
اساتقالل
ارکانبلاو و
درجااینای از
pp.
209-221.Carson,
میD.
(2005),
چه هاندازه از بودجه "To-
اندک باید
برند؟ این بودجه
پژوهشی سهم
یک تا
گوناگون هر
فرش باست؟
wards a Research Agenda" Academy
دولتاییا و با
دستگاههای
مستقل از
ونهای بنیادی در اولویت قرار
پژوهش
کاربردی شود
تحقیقات
است کصرف
دارند؟of Marketing / ...
Entrepreneurship
Interface
ملی7 (5),
1-20.
SIGشده و نیز
January,انجام
فرش ایران
تحقیقاتی که بهدست مرکز
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
دخالت رنها ب جلو حرکت نمایا  .با عتاارتی
Carson,
D. (2005),
a Reنشانگر این نکته
"Towardsمیشود،
تحقیقاتی داده
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای
search Agenda" Academy of Markeدیگر خصوصیسازی کامل در صنهت فرش باا
Enterpreneurshipیا /تعیین
 Interfaceچشم نمیخورد و
SIGپژوهشی به
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای
ting
بارای
مناسا
دولت گزی
کمترین
January,
(5), 1-20
نیازهای 7این حوزه
نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین
پیماید که
نا ارایمی
ناصوابی
دخالت راه
اولویتها
Davidsson, P., Achtenhagen, L. and
برایبالن گ
رش و
ح اکثر
است.پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
بنگاهآخرین
ی در
نمونه
باشد.
Naldi, L. (2006). “What do we know
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
about small firm growth?” In Parker,
استS. (ed.).
تردید The
Life Cycle
Entrepreneمحلofسؤال و
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن
urial Ventures. International Handهای ناچیز
 onبودجه
Entrepreneurship.کردن
پینوشتها مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه
book
Series
1. Small And Medium Enterprises
New
بازخوانیYork:
تدبیر و وسواس است و ضروری است باSpringer
اولویتهای
سایر حوزهها
پژوهشی بیش از
نیازمند 2.
Organization
for Economic
Coopera-tion
Foong,
S.
Y.
)(1999
"Effect
of
end
Development
نکته& قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
پژوهشی ،راه درست را برگزید.
user personnel and systems attributes
3. Linear
computerاینکه
برسند؛ حال
جمهوری نیز
ریاست
معاونت علمی فناوری
Multivariateبه تأیید
Regressionاز انجام باید
تحقیقاتی قبل
on
based
information
systems success in Malaysian SMEs",
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.





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

43







Journal of Small Business Management, 37 (3), pp. 81-87.

محمدرضا عابد

12/4/2014 1:36:05 PM

Goljam [23] ed 6.indd 43























Goljam [23] ed 6.indd 44

Freneley, E., Bell, F. (2006) "Using
bricolage to integrate business and
information technology innovation in
SMEs", Tecnovation, No. 26, pp.
233-241.
Gilmore, Audrey and Carson,
David (2009) Innovative marketing in
SMes: a theoretical framework. European Business Review, 21 (6). pp.
504-515. [Journal article
Ghoshalet.al. 2002. Bad management
theories are destroying good management
Practices.Academy of Management
Learning & Education, 4: 75-91.
Hills, E. & Hultman, M. (2006),
"Entrepreneurship Marketing: Broadening the Horizons", Marketing –
Broadening.
Hills, E. & Hultman, Claes M.
(2010), "History, Theory and Evidence of Enterpreneurial Marke-ting an
Overview", International Journal of
Enterpereneurship and Innovation
Management, 11(1), 3-18.
Macmillan.I.8 Day. D. (1987. Winter). corporate ventures in to industrial markets :Dynamics of aggressiveentry. Gournal of Business venturing .2 (1).29-40 .
Macpherson, A., Holt, R. (2007)
"Knowledge, learning and small firm
growth: A systematic review of the
evidence", Research Policy, No. 36,
pp. 172-192.
Moriarty, J. & Jones, R. (2010),
"Marketing in Small Hotels: A
Qualitative Study", Marleting Intelligence & Planning, 26(3), 295-315.
Macpherson, A., Holt, R. (2007)
"Knowledge, learning and small firm
growth: A systematic review of the
evidence", Research Policy, No. 36,
pp. 172-192.
Perren, (1999) "Factors in the growth of micro‐enterprises (Part 1): developping a framework", Journal of
Small Business and Enterprise Development, Vol. 6 Iss: 4, pp.366 – 385.
Raymond, L., Croteau, A. (2006)
"Enabling the strategic development


















of SMEs through advanced manufacturing system A configurationally.
perspective", Industrial Management
& Data System, Vol. 106, No. 7, pp.
1012-1032.
Rivera, j. M.C. 2007 .An ex. post
comparative analysis of SMS formation in Brazil and Mexico:Toward a
Research agenda .international jornal
of Emerging Markets(2),144-165 .
Shaw, E. (2004) "Marketing in the
Social Enterprise Context : is it
Entrepreneurial", Qualitative Market
Research: An International Journal,
7 (3), 194-285.
Stokes, David and Lomax, Wendy
(2002) Taking control of word of
mouth marketing: the case of an
entrepreneurial hotelier. Journal of
Small Business and Enterprise Development, 9(4), pp. 349-357. ISSN
(online) 1462-6004
Stokes, (2008) ‘Outdoor Management Development as Organizational
Transformation: An Anglo-French
Comparative Study of Paradoxical
Experience in the Application of
Alternative Human Resource Development Approaches.’ Interna-tional
Journal of Cross-Cultural Management, April, pp.23-39.
Stokes,. & Nicholas, C. (2010), "Entrepreneurship and Marketing Education: Time for the Road less Travelled?", International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), 95-108.
Tanabe, T., Watanabe, C. (2005)
"Excellent business performance in a
services oriented economy", J. Serv.
Res., 5 (1), pp. 5-20.
Taylor, M.J., Moynihan, E.P. &
Wood-Hrper, A.T. (1998) "End-user
computing and information system
methodologies", Information Systems
Journal, No. 8, Vol. 1, pp. 85-96.
Wade, Michael and Hulland, John.
2004. "Review: The Resource-Based
View and Information Systems Research: Review, Extension and Suggestions for Future Research," MIS
Quarterly, 28:1.

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

44

12/4/2014 1:36:06 PM

