
 

 

 

 

  

 گروه آموزشی فرش

 

 پایاى ًاهِ جْت دریافت درجِ کارؽٌاعی ارؽذ فزػ
 

 عٌَاى:   (ؽیزاس ؽْزعتاى هَردی هغالعِ) دعتباف فزػ در بافت اًغاًی ًیزٍی افشایؼ ٍ حفظ بز هَثز عَاهل بزرعی

 اعتاد راٌّوا: اىیعاس تیچ يیزحغیاه

 اعتاد راٌّوای دٍم:   عیذ عبذالجابز قذرتیاى 

 داًؾجَ:  پَر نیؽْذخت رح

   
 ٍاصُ ّای کلیذی:             ؽیزاس ؽْزعتاى بافت، اًغاًی ًیزٍی افشایؼ بافت، اًغاًی ًیزٍی حفظ دعتباف، فزػ بافت، اًغاًی ًیزٍی

 چكیذُ: 
 بخؼ دعتباف فزػ بافٌذگاى ٍ اعت بَهی هٌابع بز تاکیذ با تجاری ٍ اقتصادی ّای سهیٌِ جولِ اس دعتباف فزػ صٌعت

 با کِ گفتگَّایی در. دٌّذ هی اًجام را بافت یعٌی فزػ تَلیذ هزحلِ تزیي هْن ٍ تزیي عخت کِ اًذ اًغاًی عزهایِ اس هْوی

 بِ هاّز بافٌذگاى توایل عذم ٍ بافٌذُ ًبَدى دعتزط در ؽذ، اًجام ؽیزاس در دعتباف فزػ کارؽٌاعاى ٍ فزٍؽٌذگاى

 افشایؼ ٍ حفظ بز تاثیزگذار عَاهل بزرعی ّذف با تحقیق ایي. گزدیذ هعزفی صٌعت – ٌّز ایي هعضالت اس فزؽبافی

 درٍى عَاهل داؽتي ًظز در) چٌذعغحی رٍیكزدی باایي تحقیق  .ؽذ اًجام ؽیزاس ؽْزعتاى در دعتباف فزػ بافٌذگاى

 تاثیزگذار عَاهل بزرعی در ععی جاهع ًگاّی با دعتباف فزػ حَسُ در بار ًخغتیي بزای( صٌعت عَاهل ٍ هحیغی عاسهاًی،

  .دارد دعتباف فزػ بافٌذگاى افشایؼ ٍ حفظ بز

 تصادفی عَر بِ ًفز681 بِ تعذادبَدُ کِ  فزػ تَلیذکٌٌذگاى ٍ کارؽٌاعاى دعتباف، فزػ بافٌذگاى هغالعِ هَرد جاهعِ

 قیتحق اتیادب زاهَىیپ هٌابع هَجَد ٍّا  پضٍّؼبا اعتفادُ اس . ٍ کتابخاًِ ای اعت یؾیوایپ رٍػ پضٍّؼ. ؽذًذ اًتخاب

 يیبز ا زگذاریاعتفادُ اس ًظز خبزگاى بِ عٌَاى عَاهل تاثبا هزحلِ  يیدر چٌذ ؼیعاهل پظ اس پا 88ٍ  ییعاهل ؽٌاعا 828

 یّا ًظزات گزٍُ با افزاد کن عَاد ٍ بیغَاد ٍ پزعؾٌاهِ هحقق عاختِ، هصاحبِ ؽذًذ. ابشار هَرد اعتفادُ صٌعت اًتخاب

 اس حاصل ّای دادُ Anova )ٍ فزیذهي ای، ًوًَِ تک تی تَصیفی،) آهاری ّای آسهَىٍ با کوک  اعتبَدُ  یکاًًَ

  تحلیل گزدیذ.  پزعؾٌاهِ

 ٍ کالى هحیظ دٍ ٍ هغلَب تاثیز دارای بافت اًغاًی ًیزٍی افشایؼ ٍ حفظ بز عاسهاًی درٍى عَاهلًتایج ًؾاى هیذّذ کِ 

 بِ ًغبت کالىهحیظ  ًاهغلَب تاثیزگذاری هیشاى ٍ اعت ًاهغلَب تاثیز دارای بافت اًغاًی ًیزٍی افشایؼ ٍ حفظ بز صٌعت

 ّای فزصت ٍ تْذیذّا ضعف، ٍ قَت ًقاط ؽٌاعایی. اعت بیؾتز بافت اًغاًی ًیزٍی فعالیت افشایؼ ٍ حفظ در صٌعت

عَاهل هعزفی ؽذُ ٍ تعییي اعتزاتضی ّای هزتبظ با ًقاط ضعف ٍ تْذیذّای  ىؽْزعتاى ؽیزاس اس هیا فزػ بافٌذگاى هَجَد

 هَجَد اس ًتایج بِ دعت آهذُ اعت. 

 



 

 


