
 

 

 
 

  گروه آموزشی فرش

 

 درجه کارشناسی ارشد فرشدریافت پایان نامه جهت 

 

 هابندی آنبررسی ارزش ویژه برند جغرافیای فرش دستباف ایران و رتبه  عنوان:

 دکتر امیرحسین چیت سازیان استاد راهنما:

 دکتر سید عبدالجابر قدرتیان استاد راهنما دوم:

 دکتر سید جالل الدین بصام استاد مشاور:

 سید محمد مهدی میرزاامینی دانشجو:

  

. برند 5. ارزش ویژه برند 4. مناطق فرشتتتباف 3. برند 2. فرش دستتتتباف ایران 1 واژه های کلیدی:

 ایمنطقه

  چکیده:

صنعت فرش دستباف در سه گونه کلی قابل بررسی و  -نام و نشان تجاری در هنر 

 1پرشین کارپتردیابی استت. برند کلی و ملی فرش که در بازارهای جهانی با نام  

های بافته شده در محدوده جغرافیایی شود و شامل تمامی دستبافتهشتناتته می 

 های مناطق شتتهری برند مناطق جغرافیایی فرش دستتتباف که با نام .استتتایران 

شود مانند فرش کرمان  تبریز  کاشان  روستتایی و عشایری و ایلیاتی شناتته می 

های تولیدی و تجاری و اصفهان  هریس  قشقایی و ... . گونه سوم نیز برند شرکت

و داتلی فرش  صتادراتی فرش استت که به ش ل محدودتری در بازارهای جهانی  

 اند.دستباف شناتته شده

در این تحقیق بررسی ارزش ویژه برند مناطق جغرافیایی فرش دستباف با روی رد 

مختلف ارزیابی  هایها در دستتتتور کار قرار دارد که با مطالعه مدلبندی آنرتبته 

متدل آکر پایه نرری این تحقیق قرار گرفت. لاا با توجه به این  ارزش ویژه برنتد   

استتتت با ت یه و تاکید بر  «برند محصتتتول» به نوعی ه برند مناطق جغرافیاییک
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 شتتد. و تدوین های محصتتول یکیفیت ادراکیم مدل نهایی تحقیق طراحیویژگی

توزیع شد که   پرستشنامه در جامعه آماری تحقیق  121ها برای جمع آوری داده

 برداری بود.مورد از آن ت میل و قابل بهره 113نهایتاً 

توجه به این که مناطق جغرافیایی ایران و متناسب با آن برند مناطق جغرافیایی با 

های عملیاتی برای فرشتتبافی گستتتردگی زیادی دارند و در این تحقیق محدودیت

ها وجود داشتت فلاا در ی  نرر سنجی عمومی ده منطقه  پرداتتن به تمامی آن

این مناطق به ترتیب  منتخب شتتتناستتتایی و مورد تحلیل این تحقیق قرار گرفت.

حروف الفبا عبارتند از: اصتفهان  بیجار  تبریز  ترکمن  فار،  ق،  کاشان  کرمان   

 نائین و هریس.

جامعه این تحقیق فروشتندگان  صادرکنندگان و کارشناسان تبره فرش دستباف  

بودنتد تتا از برآینتد رفتار مصتتترف کنندگان فرش در واکنر به برند جغرافیایی    

این تحقیق از دیدگاه مصتترف  عمده گفتنی استتت ا ت میل کنند.پرستتشتتنامه ر 

 کنندگان داتلی و شناتت آنان از فرش بوده است.

 که: دهدنتایج نشان می

 مورد بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. ارزش ویژه برند مناطق جغرافیای-1

برنتد منتاطق مختلف جغرافیایی مورد مطالعه از رتبه بندی متفاوتی برتوردار   -2

 است.

 بعد کیفیت ادراکی برند مناطق مورد بررسی در سطح نامطلوبی است.-3

برند مناطق مختلف جغرافیایی مورد بررستتی در ستتطح مطلوبی   بعد آگاهی از-4

 قرار دارد.

بعد تداعی برند مناطق مختلف جغرافیایی مورد بررستی در سطح مطلوبی قرار  -5

 دارد.

بعد وفاداری به برند مناطق مختلف جغرافیایی مورد بررستتی در سطح مطلوبی -6

 قرار دارد.

طور کلی و با در نرر گرفتن همه رتبته بنتدی منتاطق مختلف جغرافیتایی به     -7

 باشد:جوانب به شرح زیر می

-8کاشان   -7تبریز   -6ترکمن   -5ق،    -4اصفهان   -3فار،   -2کرمان   -1

 بیجار-11نایین   -9هریس   
 


