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 شاخص های کیفیت فرش دستباف ایران شناسایی و معرفی
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واژه هاي  ایشان. 5   کیفیت َای شاخص. 4  ابعاد کیفیت. 3  کیفیت.    2  دستباف فشش.   

 كليدي:

 چكيده: 

دس ایه بیه مفًُم کیفیت ئش فشش دستباف ایشان محصًلی است کٍ راتا یاد آيس کیفیت ي اسصش باال می باشذ. 

دس ایه تحمیك س مفًُم جُاوی کیفیت صاحب تعاسیف متفايت تشی شذٌ است. فشش دستباف بٍ مشيس با تغییش د

َا اص وظش مشتشیان، تًلیذکىىذگان ي  بىذی آن یفیت فشش دستباف با سيیکشد ستبٍشىاسایی شاخص َای مختلف ک

َای مختلف ، مذل َشت بعذ کیفیت  فشيشىذگان فشش دستباف دس دستًس کاس لشاس داسد . کٍ با مطالعٍ مذل

مشبًط بٍ  گاسيیه پایٍ وظشی ایه تحمیك لشاس گشفت. لزا با استفادٌ اص ایه مذل ي شىاسایی ي احصاء شاخص َای

َش بعذ ، ابتذا اص طشیك مصاحبٍ با خبشگان ي کاسشىاسان بٍ دست آمذٌ ي پس اص آصمًن شاخص َا، پشسشىامٍ 

پشسشىامٍ دس جامعٍ آماسی تحمیك تًصیع شذ  222َا  مشبًط بٍ آن استخشاج شذٌ است.  بشای جمع آيسی دادٌ

 بشداسی بًد. مًسد اص آن تکمیل ي لابل بُشٌ 082کٍ وُایتاً 

جامعٍ ایه تحمیك مشتشیان ، فشيشىذگان، تًلیذ کىىذگان ي کاسشىاسان خبشٌ فشش دستباف بًدوذ تا اص بشاساس 

 شىاخت ي خًاستٍ َای خًد اص کیفیت فشش دستباف پشسشىامٍ سا تکمیل کىىذ.

 کیفی بعذ َشتدس لالب شاخص َای مشبًط بٍ َش یک اص ابعاد کیفیت فشش دستباف ،بش اساس وتایج تحمیك 

 تعمیش لابلیت فشش، ديام فشش، اوطباق لابلیت فشش، اعتماد لابلیت فشش، َای يیژگی فشش، کاسکشد: ابعاد شامل

دَذ  وتایج وشان میي شىاسایی شذٌ است  شذٌ شىاسایی فشش اص ادساکی کیفیت ي فشش شىاسی صیبایی فشش،

 کٍ:

دي اص اَمیتی باالتش اص متًسط بشخًسداس  تمامی ابعاد کیفیت اص دیذ مشتشیان، تًلیذکىىذگان ي ویض َش -

 بًدٌ، بىابشایه يجًد ابعاد کیفیت دس مذل وُایی کیفیت فشش دستبافت مًسد تائیذ لشاس گشفت.

ي فشيشىذگان  کىىذگان تًلیذ مشتشیان، دیذ اصی معشفی شذٌ کیفیت فشش دستباف شاخصُااص  تعذادی -

. گیشوذ می لشاس کیفیت وُایی مذل دس ي شذوذ ًسداسبشخ متًسط اص باالتش ي متًسط اَمیت اص ي خبشگان

 مذل دس ي شذوذ بشخًسداس متًسط اص کمتش اَمیتی اص کل ي مشتشیان دیذ اص کٍ ویض شاخصُا اص تعذادی

 گیشوذ ومی لشاس کیفیت وُایی

 اص اَمیت متفايتی بشخًسداس است. تًلیذکىىذگان  ي مشتشیان دیذگاٌ اص کیفیت ابعاد -

 

 

 


