
 
 

  
  

  
  

  1389 پاييز ،3 شماره ،دوره جديدم، و يك سال بيست ،تعاون
  

  1اين فرشنقش تعاونيهاي فرش دستباف استان زنجان برتوسعه صادرات 
  

  4مهدي حاجي خاني ، 3دكتر نادر بهلولي  ، 2دكتر ناصر پورصادق
  20/1/90 :تاريخ پذيرش     18/7/89: تاريخ دريافت

 چكيده

به عنوان يك هنر و صنعت، سابقة بسيار طـوالني در تـاريخ ايـران     ،فرش دستباف ايراني
هـاي متعـدد    در امر صادرات اين كاال هنوز مشكالت و نارسايي ،اما با وجود قدمت بسيار. رددا

 بر ايـن اسـاس  . وجود داردجايگاه واقعي المللي و كسب  در انطباق با شرايط نوين بازارهاي بين
رتوسعه صـادرات  دمطالعه با هدف كلي بررسي نقش تعاونيهاي فرش دستباف استان زنجان اين 
جامعـه آمـاري تحقيـق مـديران شـركتهاي تعـاوني        .صـورت گرفـت   1389فـرش در سـال   اين 

فرشبافي استان زنجان، كارشناسان سازمان بازرگاني استان زنجان، كارشناسان اداره كـل تعـاون   
                                                            

تعيين نقش تعاونيهاي فرش دستباف استان زنجان بر «عنوان نامه كارشناسي ارشد با ه از پايانرفتاين مقاله برگ .1
پژوهش، آموزش و كارآفريني تعاونيهاي وزارت كه با حمايت معاونت است  »توسعه صادرات فرش دستباف

 .تعاون انجام شده است
                          :npoursadegh@yahoo.com e-mail                         عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد بناب   .  3و 2

e-mail: na_bohlooli@yahoo.com 
  اسالمي واحد بنابكارشناس ارشد مديريت اجرايي دانشگاه آزاد .  4

e-mail: mehdi_hajikhani@yahoo.com 
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كه اطالعـات نمونـه مـورد مطالعـه از     هسـتند استان زنجان، تجار و صادر كنندگان استان زنجان 
  .تصادفي به دست آمد گيريپرسشنامه با استفاده از روش نمونه  25طريق تكميل 

نتايج تحقيق نشان داد كه تعاونيهاي فرش دستباف با استفاده از عامل حمايتهـاي دولتـي   
در امـر  . افـزايش دهنـد   تا حدودي توانسته اند نقش خود را در توسعه صادرات فـرش دسـتباف  

ق انطبـ ا بـا اهـداف صـادراتي    آموزش با توجه به اينكه دوره هاي آموزشي برگزار شده معمـوالً 
، تعاونيهاي فرش دستباف نتوانسته اند از اين ابزار جهت افزايش نقش خود  در توسعه نداهاشتند

همچنين اغلب تعاونيهاي فـرش دسـتباف نتوانسـته انـد بـا      . صادرات فرش دستباف استفاده كنند
د و بـا  كننـ جهت حضـور در نمايشـگاههاي بـين المللـي اقـدام       ،كامل بازارهاي هدف شناسايي

  .دنعمل نمايستفاده از اين عامل در اعتالي نقش خود در توسعه صادرات فرش دستباف موفق ا
  

  :هاكليدواژه

 تعاوني، صادارت، استان زنجان   رش دستباف ،ف
  

  مقدمه
 دستباف از توان يافت كه همچون فرشميباقدمتي  هنر در تاريخ اقوام ملل دنيا كمتر

است بدان گونه كه  آوري تجاري و سودكاال فرش. برخوردار بوده باشد يت عموميمقبول
  .است ايراني و غير ايراني را به خود مشغول داشته انراسرمايه گذ انبوهي از دست اندركاران و 

اقالم  مهمترين جايگاه ويژه دارد و از در بين صادرات غير نفتي دستباف ايران فرش
گاه هر چند به طور بالقوه موقعيت خود را حفظ كرده اما اين جاي. صادراتي محسوب مي شود

 517درآمد  كه اي، به گونهدر سالهاي اخير از رقابت مورد انتظار در بازار جهاني بازمانده است
 389به  1388 كاهش يافت و در سال 85ميليون دالر در سال  406به  81ميليون دالري سال 
   )5،  4،  2،  1386، سازمان توسعه تجارت(ميليون دالر رسيد

آن بوده كاهش صادرات فرش ايران كاهش تقاضاي جهاني براي  يكي از داليل عمده
چين، هند، پاكستان،  ايران مانندر يكي دو دهه اخير رقبايي جدي براي از سوي ديگر د. است
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موضوع اين . دانساختهبا چالش جدي مواجه  صنعت راآمده اند كه اين  نپال و تركيه به وجود
اي به در مطالعه)  1381( نوروزياز جمله  ؛در مطالعات مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است

-1375(سال گذشته  5ي بررسي موانع و مشكالت صادرات فرش دستباف استان خراسان ط
 يزياد رثاآنشان داد كه روش مديريت كيفيت جامع  ي اين مطالعههايافته. استپرداخته )1380

كارگيري كمكهاي ه ب ،ارائه شده ياهبراساس پيشنهاد .در افزايش كيفيت فرش دستباف دارد
در طراحي  ايعلوم يارانهو استفاده از    QCC  بهبود كيفي  با سيستمهاي دواير يثر آموزشؤم
  CAM-CAD   همچنين نتايج اين . د داشتنثير به سزايي خواهأدر بهبود كيفيت فرش ايران ت

منفي اً ضو بعآثار مثبت  1374تا  1370 سالهاي طيسياستهاي ارزي شان داد كه تحقيق ن
   .برصادرات فرش داشته است

به منظور افزايش اشتغال و ايجاد درآمد و حفظ صنعت فرش اي در مطالعه)1371( بتولي
 توزيـع درآمـد عادالنـه مـوارد     و دستباف و توسعه اين صنعت از لحاظ روابط و مناسبات كاري

ابـزار توليـد از طريـق     و مين مـواد اوليـه  أهاي بلندمدت تـ  اتخاذ برنامه :داده استپيشنهاد را زير 
بـه سـازماندهي توليـد،     رويكردياعتبارات، ايجاد تعاونيهاي توليدي بافندگان فرش دستباف با 

توان در ايـن   مهمترين اقدامي كه مي .خدمات بهداشتي و هاي آموزشي بافت صحيح ارائه دوره
هـاي كوچـك را    ع سـرمايه يـ جمتارتباط صورت داد، تشكيل شركتهاي تعاوني است كه امكان 

توانـد   عنوان يك سـازمان توليـدي مـي   ه گيري از شركتهاي تعاوني ب بهرهناً ضم .نمايد فراهم مي
 .نـوع مـواد اوليـه داشـته باشـد      و نقش مؤثري در آموزش بهبـود كيفيـت بافـت فـرش، طراحـي     

ايجـاد  . دنمناسب بده سمت و سويد به توليد فرش دستباف نتوان تعاوني ميشركتهاي  همچنين
توزيع عادالنه درآمـد   و اي تعاونيهاي توليد فرش دستباف و سازماندهي توليد هاي زنجيره شبكه

فـراهم سـاخته و در بعـد    را هاي رشد و توسعه در اين صنعت  نهيي اين صنعت، زميضمن شكوفا
  .دوشميصادرات فرش دستباف شبازارهاي جهاني موجب گستر

در اين ميان بخشي از اين مشكالت و نارسايي ها نيز سهم استان زنجان خواهد بود، زيرا 
ــ   ــل مالحظــه اي از صــادرات فــرش را ب ســياري (خــود اختصــاص داده ه ايــن اســتان ســهم قاب

سـازمان بازرگـاني و مقايسـه     ةطبق آمار ارائه شد 87اي كه در سال گونهه ب) 141 ،1381سهيال،
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از كـل صـادرات كشـور بـه اسـتان زنجـان       %  5 ،اين اطالعات با آمار پورتال رسمي فرش ايران
در واقـع سـهم    وبـوده  % 8حـدود    86اين نسـبت  در سـال    بايد گفت كه. تخصيص يافته است

 كـاهش داشـته  % 3در حـدود    86نسـبت بـه سـال     87صادرات استان نسبت بـه كشـور در سـال    
بررسي اين آمار ضرورت انجام   ).1389پايگاه اطالع رساني شركت سهامي فرش ايران، (است

  . اين تحقيق را بيش از پيش آشكار مي سازد
ر زمـان وجـود روابـط    دسابقه تشكيل تعاونيهاي توليد نشـان مـي دهـد    از طرفي بررسي 

وجـود روابـط   واقـع  در  .اسـت  مـؤثر بـوده  تعاونيهـا  تشـكيل  ،ناعادالنه و نابرابر بين عوامل توليد
بافندگان فرش در جهـت   شده استناعادالنه بين عوامل توليد در صنعت فرش دستباف موجب 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران گرد هم آينـد و بـا توجـه بـه      44و  43 تحقق اهداف مواد
ارگاههـاي  جز شيوه تعـاوني بـراي سـازماندهي و سـامان دادن بـه قاليبافـان و ك      ه روشي ب فقدان

 ،قتصادي توانمند در بخش توليد فرشهاي آنان جهت ايجاد مجموعه اع سرمايهيجمتقاليبافي و 
منظـور حمايـت از   ه لذا تشكيل شركتهاي تعاوني توليـدي و توليـد كننـدگان فـرش دسـتباف بـ       

شـايان ذكـر اسـت كـه      .قاليبافان و توسعه صادرات فرش دستباف ايران مورد توجه قرار گرفت
 در حـال حاضـر   .در شهرستان زنجان تشكيل شد 1370 سالدرتعاوني فرش استان زنجان  اولين
 تعاوني فعال و 38 از اين تعداد كه تعاوني فرش دستباف ثبت شده است 51 در استان زنجان نيز
سامانه جامع آمارهـاي ثبـت اسـتان    ( غير فعال مي باشند تعاوني 3و شرف تشكيل تعاوني در  14

  . )1389زنجان، 
اونيهاي فـرش دسـتباف اسـتان    با توجه به مطالب فوق، در اين مقاله به بررسي نقش تع

ثر ؤبا تعيين عوامل مـ  به اين منظور.  رتوسعه صادرات فرش دستباف پرداخته شده استزنجان د
كنـدگي تعاونيهـاي فـرش در    پرا  آموزش تعاونيهـا،  بر افزايش صادرات از قبيل نقش مديريت و 

  . اهكارهاي افزايش صادرات استان از طريق اين تعاونيها ارائه گرديده است، راستان و غيره
  

  روش تحقيق
  كيد بر جنبـه هـاي كـاربردي آن در حـوزه صـادرات فـرش دسـتباف       أمطالعه حاضر با ت

از طرف ديگر با توجه به اينكه در اين تحقيق  وضعيت سليقه اي مصرف كنندگان نيز . باشدمي
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اطالعـات مـورد نيـاز از دو    . از روش توصيفي نيـز اسـتفاده شـده اسـت     مورد توجه قرار گرفته،
به عبارت ديگر به منظور آشـنايي بـا تاريخچـه    . اي و ميداني جمع آوري گرديدروش كتابخانه

فرش، وضعيت صادرات فرش ايران و استان زنجان و بررسي جايگـاه فـرش در جهـان از روش    
لعه با استفاده از اطالعات جمع آوري شده از طريـق  كتابخانه اي استفاده شد و ساير اهداف مطا

جامعـه آمـاري تحقيـق حاضـر شـامل مـديران       . پرسشنامه ها مورد بررسي و تحليل قرار گرفـت 
شركتهاي تعاوني فرشبافي استان زنجان، كارشناسان سازمان بازرگاني استان زنجان، كارشناسان 

اسـت كـه   گفتنـي  . استان زنجان مي باشد اداره كل تعاون استان زنجان، تجار و صادر كنندگان
پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش      25طريق تكميل داده ها و اطالعات مقطعي مورد نياز مطالعه از 

  .به دست آمد 1389تصادفي در سال گيري نمونه
روايـي صــوري  . حجـم نمونـه مـورد مطالعــه از طريـق فرمـول كـوكران تعيــين گرديـد        

همچنـين  . و كارشناسان امـر مـورد بررسـي قـرار گرفـت      دگاه استادانديپرسشنامه با استفاده از 
براي بررسي ميزان پايايي پرسشنامه ها از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده شـد كـه مقـدار آن        

  .    به دست آمد كه نشاندهنده اعتبار نسبي پرسشنامه است 61/0برابر
كـر شـده توسـط    ذ مشـكالت همچنين شاخصهاي عملياتي پژوهش حاضر بـا توجـه بـه    

ن محترم مطالعـه  او مشاور اناستاد ياهو پيشنهاد هاديدگاهكسب  نيز باسازمان توسعه تجارت و 
  ، 1386تجارت ايـران،  سازمان توسعه (به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران .  انتخاب گرديد

  :عمده مطرح در زمينه  فرش دستباف ايران به شرح زير است مشكالت ،)5،  4،  2
   :بازاريابي  )الف 

 ...)و اندازه رنگ، طرح،(بازار نيازهاي و ساليق شناسايي عدم -

  جهاني بازارهاي درناكافي  تبليغات -
  :هاي اوليهامكانات و زيرساخت )ب 

  مرغوب، اوليه مواد( صادراتي فرش توليد جهت مناسب هاي زيرساخت كمبود -
 ...) و امكانات ساير و محصول قاليبافي، شناسنامه كارگاههاي
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  ...و تجار بافندگان، طراحان، مهارت سطح ارتقاي منظوره بعدم آموزش  -
  :مديريتي و برنامه ريزي )ج

  ايـران  دسـتباف  فـرش  در معنـوي  مالكيـت  حقـوق  حفظ جهت ريزي برنامه عدم -
  ...)عالمت تجاري و نقش، طرح،(

 حفظ و بازارسازي بازاريابي، جهت مدون هاي برنامه و هدفمند نبودسازوكارهاي -

 كنوني بازارهاي

 از بازديد و خريد به منظور خارجي اتباع ورود جهت مناسب شرايط ايجاد عدم -

  داخلي نمايشگاههاي و توليد مراكز
ضرورت و اهميت اين تحقيق زمـاني آشـكار مـي شـود كـه       ،فوقمشكالت با توجه به  

هش سـاالنه سـهم ايـران از بازارهـاي جهـاني      مطالعه آمار صادرات فرش دسـتباف ايـران از كـا   
آگـاهي از بازارهـاي بـين المللـي و     بـه نا  تـوان از جمله داليل اين موضوع مي. حكايت مي كند

پايين بودن سطح دانش مديريتي و بازاريابي شركتهاي تعـاوني، اطالعـات ناكـافي      ساليق بازار،
عـدم   و دار نمـودن فرشـهاي توليـدي   بازاريابي، قوانين و شناسنامه  در خصوص نحوه صادرات، 

شاخصهاي عملياتي تحقيق حاضر به صورت شـكل   ،با اين اوصاف. اشاره كرد آموزش مناسب
  .در نظر گرفته شد 1
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  شاخص عملياتي تحقيق. 1شكل
  

مفهوم

آموزش مديران تعاونيهاي فرش  ابعاد
 دستباف

حضور شركتهاي تعاوني در 
 نمايشگاههاي بين المللي

طرح فرش دستباف

رنگ فرش دستباف

اندازه فرش دستباف

محل عرضه فرش دستباف

 شرايط سياسي كشور مقصد

شرايط فرهنگي كشور مقصد

شرايط زماني صدور فرش

 كيفيت مواد اوليه

شناساندن ويژگيهاي

حفظ حقوق مالكيت معنوي 

اعطايي جهت توليد تسهيالت

تسهيالت اعطايي جهت صادرات

 تأمين مواد اوليه مرغوب

كمك به اعزام هيئت 

 كمك به هزينه هاي حمل و نقل

 تبليغات عام

 انجام مطالعات تحقيقاتي 

 ايجاد شناسنامه

 و تسهيالتي حمايتهاي دولتي

با بازارهاي آشنايي مديران
 هدف

شنايي مديران با مهارتهاي آ
 بازاريابي 

اصول توليدآشنايي مديران با

آشنايي مديران با مديريت 

 گمركيآشنايي مديران با قوانين

 صادراتآشنايي با قوانين
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گزينه زير مطـرح   3در قالب اهم فرضيه هاي مورد بررسي در راستاي اهداف تحقيق، 
  :شده است

داري وجـود  استان رابطه معني بين طرحهاي حمايتي وزارت تعاون و صادارت فرش دستباف .1
  .(H1)يا دارد (H0)ندارد 

بين حضور شركتهاي تعاوني فرش دستباف  در نمايشگاههاي بين المللي و صـادرات فـرش    .2 
   .(H1)يا دارد (H0)داري وجود ندارد رابطه معني دستباف استان

  رابطه  انـرش دستباف استـادرات فـاف و صـرش دستبـهاي فـعاونيـران تـديـوزش مـن آمـبي .3
  .(H1)يا دارد (H0)داري وجود ندارد معني

هاي توصيفي و استنباطي و هآزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار
اسـت كـه بـه منظـور انجـام تحليلهـاي        گفتنـي . صورت پـذيرفت  spssكارگيري نرم افزار ه با ب

نرمـال  ، 1استنباطي، پس از جمع آوري اطالعات با استفاده از آزمون كولموگوروف اسميرنوف
 tداده هـا از توزيـع نرمـال از آزمـون     تبعيت  در صورت. بودن داده ها مورد آزمون قرار گرفت

جـه ارتبـاط   ان ارتباط و دراز آزمون دوجمله اي براي يافتن ميز در غير اين صورتاستيودنت و 
   .دشبين دو متغير استفاده 

  
  نتايج و بحث 

پاسـخ گويـان در زمينـه شاخصـهاي عمليـاتي       ياها و پيشنهادهنظرآوري پس از جمع
  .، به تحليل آنها پرداخته و در ادامه نتايج ارائه شده استتحقيق

حفظ حقوق مالكيت معنوي به منظور جلوگيري از كپي برداري از طرح و نقـش فـرش   
در اين طرح دولت با تصويب قـوانين داخلـي و پيگيـري در مراجـع     . دستباف صورت مي گيرد

                                                            

1. Kolmogorov-Smirnov-type tests of fit 
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  ي با كساني كه به سـوء اسـتفاده از طـرح و نقـش فـرش دسـتباف      يخارجي از طريق مراجع قضا
مثال اگر در كشور ديگري فرش با طرح ايرانـي توليـد و بـه     براي. پردازند، برخورد مي كندمي

نام فرش ايراني به بازار عرضه شود اين امر از طريق مراجـع قضـايي بـين المللـي قابـل پيگيـري       
اجراي اين طرح مي تواند از ورود فرشهاي بي كيفيت با نام فرش دستباف ايران به بـازار  . است

د كه با توجه به اينكه اين طرح به صورت جدي از سوي نتايج تحقيق نشان دا. جلوگيري نمايد 
تعاونيهاي فرش دستباف مطالعه نشده است، در نتيجه اعتبـار فـرش دسـتباف ايرانـي دسـتخوش      

ره بايد اشاره كرد كه فرش دستباف ايرني با توجه بـه داشـتن   بادر اين . ناماليمتي گرديده است
مثال در عوامـل مـورد نظـر مشـتريان      براي. دارداصالت، جايگاه ويژه اي در ميان ساير كشورها 

در صـد را بـه خـود اختصـاص داده      30انگليسي براي خريد فرش دستباف ايران، عامل اصالت 
بنابراين در نمايشگاهها توجه به اين موضوع و برجسته ). 25، 1389مركز ملي فرش ايران،(است

  .كردن آن اهميت خاصي خواهد داشت
يكي از هزينه هـاي عمـده در قيمـت تمـام شـده فـرش دسـتباف         بر اساس نتايج مطالعه،

بـاالي فـرش دسـتباف،      بـا توجـه بـه وزن نسـبتاً    . جهت صادرات، هزينه حمل و نقـل مـي باشـد   
د و صادر كنندگان اشثر بؤحمل و نقل مي تواند در كاهش قيمت فرش مهزينهكمكاختصاص

گويـان،  پاسـخ  طبق نظـر . اقدام نمايند مي توانند با سرمايه گذاري كمتر نسبت به صادرات فرش
كـه كيفيـت فـرش دسـتباف      بايد گفـت . حمايتي در اين زمينه از طرف دولت انجام نشده است

سفانه در مقاطعي به دليل باال رفتن قيمت مـواد  أهمواره مورد توجه بوده است، اما اين كيفيت مت
يفيت فرش دستباف مي شود، مهمترين عاملي كه باعث افزايش ك. اوليه كاهش پيدا كرده است

مؤثري انجـام نـداده   در اين زمينه اقدام دولت  كه دمواد اوليه مورد استفاده در توليد آن مي باش
تمـام تعاونيهـاي  فـرش دسـتباف در اسـتان زنجـان مـواد اوليـه مـورد نيازشـان را            تقريباً و است

  .   نداردهخودشان خريداري ك
ي فرش دستباف مي باشد كـه در نگـاه اول نظـر    طرح و نقش يكي از مهمترين ويژگيها

اين ويژگي در كشورهاي مختلف متناسـب بـا سـليقه مـردم آن     . بيننده را به خود جلب مي كند
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فرشـهاي مـورد تقاضـا داراي طرحهـاي     % 57مثال در كشور بلژيـك   رايب  .كشور فرق مي كند
كشور اتـريش بيشـترين    كه در كالسيك بوده كه بيشترين تقاضا را شامل مي شود، در صورتي

همچنين بيشترين تقاضا در كشور بلژيك براي فرش . ستاودهتقاضا مربوط به طرحهاي ذهني ب
مركـز ملـي   (كه اين نقش در رده چهارم تقاضاي كشور اتريش مي باشد  هدوافشان شاه عباسي ب

از  خارجيي صادر كنندگان مي بايست قبل از ورود به نمايشگاههالذا ). 20، 1387فرش ايران،
خـويش  اطالعـات  بـر  نمايشـگاهها  ايـن  ا شـركت در  بـ نوع سليقه مشتري اطالع داشته باشـند و  

رار گيـرد چـرا كـه    رنگ فرش نيز بايد با توجه به كشور هدف صادرات مورد توجه ق.  بيفزايند
  فـرش بـا رنگهـاي متضـاد و برخـي ديگـر رنگهـاي يكدسـت و همنشـين را         برخي از كشـورها  

. ازه مطلوب فرش با توجه به شرايط فيزيكي منازل كشـورها متفـاوت مـي باشـد    اند. پسندندمي 
كشورهاي آمريكايي با توجه به مساحت بيشتر منازل از فرشهاي بزرگتر و كشورهاي اروپايي با 

  .كنندتوجه به مساحت كوچكتر منازل از فرشهايي با ابعاد كوچكتر استقبال مي
كشورهايي  ايد در هنگام برگزاري نمايشگاهها بهبا توجه به قيمت باالي فرش دستباف ب

همچنين در برگـزاري نمايشـگاهها بايـد بـه عاليـق مـردم آن        .پردرآمد توجه شود  مردم نسبتاًبا 
وسايل زينتي و هنري توجه گردد و بر اين اساس بايد پـس از برگـزاري     كشور به صنايع دستي،

توجـه در  نكتـه درخـور   . ت فـرش اقـدام كـرد   صادرانمايشگاهها با توجه به اين نكات نسبت به 
بحث بازاريابي و شناسايي بازار هدف اين است كه معموالً دولت گروههايي را به ايـن بازارهـا   

سهم استان زنجان در اين گروهها بسيار ناچيز  در اين زمينه  اعزام مي كند كهبه منظور شناسايي 
  .است

اي در فـرش دسـتباف نقـش عمـده    همايشهاي تخصصي، علمـي و بازرگـاني مـرتبط بـا     
ايـن در  . دارد آنفرش و موانع و مشكالت موجـود در مسـير صـادرات    اين شناسايي ويژگيهاي 

توسط سـازمان بازرگـاني و اتحاديـه توليـد كننـدگان       همايشحالي است كه تاكنون فقط يك 
افزون بر . فرش دستباف با نام جشنواره فرش افشار زنجان در استان زنجان برگزار گرديده است

اين مطالب، عـالوه بـر انجـام تبليغـات از طـرف شـركتهاي حقيقـي و حقـوقي در زمينـه فـرش           
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دستباف، دولت مي تواند با انجام تبليغات عام در بازارهـاي بـين المللـي نسـبت بـه ايجـاد بـازار        
سطح كشور فيلمهايي بـا اسـتفاده از   در اره درباين در . جهت مصرف فرش دستباف اقدام نمايد

حضور هنرمندان و بازيگران معروف تهيه شده است كه از طريق مبـادي ذيصـالح و رايزنيهـاي    
امـا طبـق يافتـه هـاي تحقيـق و مصـاحبه       . بازرگاني در اختيار كشورهاي ديگر قرار گرفته اسـت 

اريابي توجـه نشـده و ايـن    حضوري با تجار فرش، در تهيه اين فيلمها و تبليغات به نكات فني باز
  .تاكنون به طور مناسبي به افزايش صادرات فرش دستباف كمك نكرده استمسئله 

به استناد نتايج مطالعه، توليد كنندگان با استفاده از الصاق باركد در پشت فـرش دسـتباف   
ز نسبت به ايجاد شناسنامه  فرش اقدام مي كنند و به اين ترتيب مشخصات كامل فرش دستباف ا

اين در حالي اسـت كـه   . گيردميدر اختيار خريدار قرار ... توليد كننده و  طرح،  نظر مواد اوليه، 
ش سـطح  در تعاونيهـاي فـر   ه ولـي اين مورد در تعاونيهاي فرش دستباف استان زنجان اجرا نشـد 

يك ابزار مفيد  در نقشبه طور كلي آموزش همواره . است هشد كشور به صورت محدود اجرا
ست فهر. سطح معلومات و توانمنديهاي تعاونيها مورد استفاده قرار گيرد يواند جهت ارتقامي ت
كه اين دوره ها عموماً  دهدنشان ميهاي برگزار شده توسط اداره كل تعاون استان زنجان  دوره

د وجـو ه جهت دهي الزم را در اين زمينه ب اندمرتبط با اهداف صادراتي تعاونيها نبوده و نتوانسته
  . د نآور

ثير تسـيهالت  شنامه ها مبين آن است كـه ميـزان تـأ   نتايج حاصل از تحليل يافته هاي پرس
بـه  . اسـت بوده اعطايي به بخش تعاون استان زنجان در راستاي افزايش صادرات درحد متوسط 

ايـن مبلـغ در جهـت     كـرد هزينهنهاد نظارتي مناسبي براي كنترل نحوه  معموالً  ،گويانباور پاسخ
مبالغ را در محلهـاي    افراد پس از اخذ اين تسهيالت، وليد فرش دستباف وجود ندارد و معموال ًت

توجـه   معمـوالً از سوي ديگر، از آنجا كه در تعاونيهاي فرش دستباف . كنندديگري استفاده مي
فـرش  ايـن  اصلي به توليد فرش دستباف است، لذا تسهيالت اعطايي جهت حمايت از صادرات 

انـد از ايـن ابـزار    باشد و طبق عقيده پاسخ گويان، تعاونيهاي فرش دستباف نيز نتوانسته ناچيز مي
اعطاي جوايز صادراتي به عنوان يـك ابـزار   . براي افزايش نقش خود در صادرات استفاده كنند
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صـادركنندگان   مـورد اشـاره   امـا نكتـة  . ؤثر اسـت تشويقي دولت، در صادرات فرش دستباف م
بوده كه گاهي اوقات اين جوايز به صورت اعطـاي چنـد سـهم از سـهام      ينافرش استان زنجان 

شـته  كه دريافت آن چندان مطلـوبيتي بـراي صـادر كننـدگان ندا    ناموفق بورسي بوده  شركتهاي
  .است

از ديگر نكاتي كه بايد در مقوله صادرات فرش مورد توجه قرار گيرد اين است كه در 
ها ارتباط اين زمان. دستباف افزايش مي يابداغلب كشورها در برخي زمانها تقاضاي خريد فرش 

مثال در كشور  براي. عيدها و رويدادهاي سياسي آن كشور دارد مناسبتها،   مستقيمي با جشنها،
  .بل از عيد كريسمس ميزان تقاضاي خريد فرش دستباف افزايش مي يابد آلمان در ق

. است هگرديدارائه تحقيق  ايگزينهنتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي سه  2در جدول 
اما قبل از آن بايد گفت كه انجام آزمون كلموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده 

 5داري مورد بررسي در سطح معني هاي هر سه گزينةفرضيهها نشان داد كه داده هاي مربوط به 
ارتباط بررسي استيودنت براي  tتوان از آزمون رو مي درصد داراي توزيع نرمال هستند و از اين

  ).1جدول(كرد بين دو متغير استفاده 
  نتايج حاصل از آزمون كلموگروف اسميرنوف. 1جدول 

  تعداد  (%)داري معنيسطح   كولموگروف اسميرنف آماره   گزينه
  25  5 91/0 اولگزينه
  25  5 77/0 دومگزينه
  25  5 92/0 سومگزينه

  يافته هاي تحقيق: خذأم       

دهنده آن است كه نشان) 2جدول ( اول گزينهنتايج به دست آمده در خصوص آزمون 
بين طرحهاي حمايتي وزارت تعاون از تعاونيهاي فرش دستباف  درصد 9/99در سطح اطمينان 

استان زنجان در نمايشگاه بين المللي و صادرات فرش دستباف استان زنجان رابطه معناداري به 
 .لحاظ آماري وجود دارد
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است و   3مي باشد كه كمتر از  96/2، ميانگين گزينه دوم برابر 2با استناد به نتايج جدول 
  مي توان گفت كه در سطح  tو بر اساس جدول توزيع )-t )65/0براساس آمارهرو از اين
  درصد بين حضور شركتهاي تعاوني فرش دستباف استان زنجان در نمايشگاه 10داري معني

  .بين المللي و صادرات فرش دستباف استان زنجان رابطه معناداري وجود ندارد
مي باشد،  -71/1برابر tآمارهوجه به اينكه با تگزينه سوم نيز نشان مي دهد  نتيجه آزمون

بين آموزش مديران تعاونيهاي فرش دستباف استان زنجان و  درصد 5 داريمعنيسطح لذا در 
  .وجود ندارد به لحاظ آماري فرش رابطه معنادارياين صادرات 

  نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق. 2جدول 

  نتيجه tآماره   آزاديدرجه   انحراف معيار  ميانگين  گزينه

  H0 رد فرضيه  -93/11  24  7/4  11/2  اول گزينه

  H0پذيرش فرضيه   -65/0  24  28/0  96/2  دوم گزينه

  H0پذيرش فرضيه   -71/1  24  65/0  77/0  سوم گزينه

  يافته هاي تحقيق : ماخذ       

  گيري و پيشنهادنتيجه
ــوزش و حضــور در    ــي، آم ــاي دولت ــل حمايته ــق ســه عام ــن تحقي   نمايشــگاههاي در اي

هـاي فـرش در توسـعه صـادرات فـرش      تعاونيالمللي فرش دستباف به منظـور ارزيـابي نقـش    بين
تعاونيهاي فرش دستباف با استفاده از عامل حمايتهاي دولتي . دستباف مورد بررسي قرار گرفت

در امـر  . افـزايش دهنـد   تا حدودي توانسته اند نقش خود را در توسعه صادرات فـرش دسـتباف  
بـا اهـداف صـادراتي منطبـق      زش با توجه به اينكه دوره هاي آموزشي برگزار شده معمـوالً آمو
، تعاونيهاي فرش دستباف نتوانسته اند از اين ابزار جهت افزايش نقش خـود  در توسـعه   ندانبوده

همچنين اغلب تعاونيهاي فـرش دسـتباف نتوانسـته انـد بـا      . صادرات فرش دستباف استفاده كنند
نـد و بـا   كنبازارهاي هدف جهـت حضـور در نمايشـگاههاي بـين المللـي اقـدام        ملشناسايي كا

  .عمل نماينداستفاده از اين عامل در اعتالي نقش خود در توسعه صادرات فرش دستباف موفق 
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   :در راستاي اين تحقيق و بر اساس نتايج به دست آمده موارد زير پيشنهاد مي گردد
صادرات فرش دستباف به صـورت تخصصـي وارد    سيس تعاونيهايأبخش تعاون با ت .1

  .د و فاصله موجود بين توليد كننده و صادر كننده را پر نمايدوصادرات فرش دستباف ش
بازارهاي هدف فرش دستباف كه مناسب عرضـه   ،با استفاده از پتانسيلهاي اتاق تعاون .2

  .دنفرش دستباف استان زنجان مي باشند، شناسايي گرد
نيـز  صـادر كننـدگان و    هـاي تخصصـي شـامل   تئتوانـد بـا تشـكيل هي    بخش تعاون مـي .3

برگزاري سمينارها و نشستهاي تخصصي نسبت به شناسايي ضعفها و قوتها و همچنين فرصـتها و  
  .تهديدهاي فرش دستباف اقدام نمايد

گروههـايي از سـوي دولـت بـه بازارهـاي خـارجي جهـت          با توجه به اينكـه معمـوالً   .4
زام مـي شـوند، بخـش تعـاون مـي توانـد جهـت حمايـت از تعاونيهـاي فـرش           شناسايي بازار اعـ 

 ي فـوق بازارها با گروههـا ها را جهت آشنايي با دستباف، افرادي از مديران متخصص اين تعاوني
  .اعزام نمايد

بخش تعاون مي تواند با تبليغات عمومي نسـبت بـه شناسـاندن فـرش دسـتباف ايـران       . 5
تهيه فيلم و تيزرهاي تبليغـاتي  و برگزاري نشستها با تجار خارجي مل شااين تبليغات . اقدام نمايد

  .باشدتواند مي
با توجه به اينكه بانك توسعه تعاون به عنـوان نهـاد مـالي بخـش تعـاون مـي توانـد بـا         . 6

قـرار  پيشنهاد مي شود جهـت اطمينـان از    ،اعطاي تسهيالت مالي به صادرات فرش كمك نمايد
يـك   كـرد درسـت آن  و هزينهاختيار صادر كنندگان و توليد كنندگان اين تسهيالت در  گرفتن

  .نسبت به بررسي اين امر اقدام نمايد) از قبيل الشه صادراتي (نهاد نظارتي با اخذ اسنادي 
با توجه به اينكه برگزاري نمايشگاهها نقش قابل توجهي در صادرات فرش دسـتباف   .7

نـد و ايـن   كاي معتبر بين المللي اقدام به خريد غرفـه  دارد، بخش تعاون مي تواند در نمايشگاهه
  .غرفه ها را به صورت رايگان و يا با پرداخت يارانه در اختيار تعاونيهاي فرش دستباف قرار دهد
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بخش تعـاون قبـل از شـركت تعاونيهـاي فـرش دسـتباف در نمايشـگاههاي خـارجي          .8
همچنين بعـد  . ي فرش دستباف قرار دهداطالعات كافي از آن نمايشگاهها را در اختيار تعاونيها

از برگزاري نمايشگاهها نسبت به جمع آوري اطالعات اين نمايشگاهها جهت تجربيـات بعـدي   
  .شوداقدام 

و  باشـد متناسب با اهداف صـادراتي   هاي آموزشي برگزار شده مي بايست حتماً دوره .9
تعاونيهاي فرش دستباف افراد واجد شرايط را جهت شركت در اين دوره ها معرفي نمايـد و بـا   

  .ارزيابي مداوم اين دوره ها اثر بخشي اين كالسها سنجيده شود
پيشنهاد  وهشگران آتيژپنهايتاً با توجه به نتايج تحقيق مي توان موضوعات زير را  براي 

 :نمود

   ؛شورهاي رقيب به بازار فرش دستبافبررسي نحوه ورود ساير ك .1
هـاي دولتـي از تعاونيهـاي فـرش دسـتباف و يـا شـركتهاي فـرش         بررسي نحوه حمايت. 2

   ؛دستباف در ساير كشورها
  ؛مقايسه تعاونيهاي فرش دستباف با شركتهاي فرش دستباف .3
   .ثير موضع گيري هاي سياسي دولتمردان به صادرات فرش دستبافأبررسي ميزان ت .4
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