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 چکیده:

شامل چندین فعالیت است که صنایع مختلف، در فرایند پیچیده تحویل محصوالت جدید به بازار به کار  طورمعمولبهفرایند توسعه و تکوین محصول 

وکارها و صنایع گوناگون را به شرکت کننده، افزایش رقابت و پیشرفت در فناوری یا استفاده از فرصت جدید، کسبتغییر در ترجیحات مصرف. برندیم

وجهی تصنعت فرش دستباف ایران نیز با توجه به قدمت هزاران ساله و ایجاد صدها فرصت شغلی و ارتزاق بخش قابل در این فرآیند هدایت کرده است.

از جمعیت نیازمند توجه و استفاده از فرآیندهای علمی همچون فرآیند تکوین و توسعه محصول هست. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل 

توسعه های تکوین، به این صورت که نخست، با انجام مطالعات عمیق بر روی مدلآمیخته، اقدام به معرفی مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول گردید. 

های منتخب اقدام شد. سپس در بخش کمی با استفاده از معادالت ساختاری به ارائه مدل گزینش شاخصمحصول، خدمات و استفاده از روش کیفی به

ایده یابی و  فاز اصلی مدیریت کالن و استراتژیک، 7شده شاملهای صورت گرفته، مدل ارائهوتحلیل. بر اساس نتایج تجزیهو آزمون بررسی آن اقدام شد

 گزینش، بازاریابی و تحقیقات بازار، طراحی، تولید، زنجیره تأمین و چابکی فرآیند هست.

 تحلیل آمیخته، توسعه محصول، دلفی فازی، معادالت ساختاری، فرش دستباف.  کلیدواژه:

 

Demonstrating the formation and development process of the product in 

the hand-made carpet industry 

Alireza shiri1, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani*1, Nasrin Akhoundi2, Fazlollah Jamalou1 

1Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran. 

2Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran 

Gh_hashemzadeh@azad.ac.com 

 

Abstract 

The product development process regularly includes numerous activities that various industries use to deliver new products to the market in 

a complex process. Change in the customer's preferences, increased competition, technological development, or using an unexplored 

opportunity guides businesses and various industries to participate in this process. Considering its thousand-year antiquity and creating 

hundreds of job opportunities and earning a living for a significant portion of the population, Iranian hand-woven carpet industry needs to 

use scientific processes such as the product development process. In this study, steps were taken to introduce the product development 

process by using the mixed analysis methodology. First, steps were taken by conducting in-depth studies on the model of product 

development and services and using the qualitative method to select the designated indicators. Then, the model was provided in the 

quantitative section, and examination tests were conducted using structural equations. According to the analysis results, the provided model 

includes seven phases: strategic macro management, ideation and selection, marketing and market research, design, production, supply 

chain, and process agility. 
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 مقدمه-1

از  یریگبهرهتولید فرش دستباف در اقتصاد ایران به دلیل 

شغلی پایدار  یهافرصتایجاد  ،ینههزکمتکنولوژی ساده و 

 یتوجه قابلارزی از مزیت نسبی  یدرآمدهاو تحصیل 

در ایران از صنایعی  یباففرشهنر  .]1[ برخوردار است

طوالنی و یک هویت  ییشینهپاست که دارای فرهنگ و 

دور به دلیل  یهاگذشتهاین هنر ایرانی از  ملی است.

زیبایی و کاربردی بودن آن از اهمیت باالیی برخوردار بوده 

 به دلیل فقدان اساسی در ابعاد مدیریتی، متأسفانهاست. 

فرش ایران دوران  تجاری و بازرگانی، یژهوبهتولیدی و 

جهانی  یهارقابت یعرصهرا در  یاشکنندهافول و رکود 

 .]2[ بردیمسر پیموده و اکنون در شرایط بحرانی به 

یک عنصر هنری و فرهنگی،  عنوانبهفرش دستباف ایران 

خود با تاریخ، فرهنگ و  پرفرازونشیبدر طول تمدن 

در طی  که طوری بهاقتصاد ایران پیوند خورده است. 

اقالم صادراتی  ترینمهمیکی از  عنوانبهمتمادی  هایسال

را در تولید ناخالص ملی کشور  توجهی قابلکه سهم 

و حدود  غیرنفتیدر صادرات  ارزآوری، رتبه اول هداشت

هفت درصد از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص 

 هایسالصادرات فرش دستباف طی  باوجوداینکه. دادمی

ارزش  چهارم یک  بر بالغمنتهی به اواخر دهه پیش، 

 متأسفانهاست،  شدهمیمل ارا ش نفتی غیرصادرات 

 شدت بهاخیر  هایسالصادرات این محصول مهم طی 

سیر نزولی داشته و منجر به از دست رفتن  سهم بازار 

سازمان تجارت  هایگزارشجهانی شده است. طبق 

 2019و  2018 هایسالجهانی آمار صادرات مربوط به  

حاکی از آن است که صادرات فرش دستباف ایران با یک 

میلیون دالر  77یر تنها به حدود کاهش بسیار چشمگ

 با توجه به رقابتی بودن بازار این کاال،. ]3[رسیده است 

سهم بیشتری از بازار فرش  اندتالشهر یک از رقبا در 

نیاز  این امر، به دستباف را از آن خود کنند و برای رسیدن

ظر گرفته و با توجه به و سلیقه مشتریان را در ن

موقعیت و شرایط خریدشان به عرضه  ،هاآن یهاخواسته

به  وکارها کسبامروزه عرصه رقابت  .]4[ فرش بپردازند

، قدرت واردها تازهدلیل فعالیت رقبای گوناگون، تهدید 

، پیدایش کنندگانمصرفو افزایش سطح توقعات  زنیچانه

جدید تولید و  هایروش کارگیری بهنوین،  هایفنّاوری

از گذشته شده است. به همین دلیل  ترپیچیدهخدمات 

افزایش آگاهی و ارائه خدمات به  منظوربه هاسازمان

افزایش سهم بازار ملزم به استفاده از  درنهایتمشتریان و 

مواردی که  ازجمله .]5[باشندمینوین  رویکردهای

هر صنعتی را در پیشتازی در بین رقبا یاری  تواندمی

از فرآیند تکوین و توسعه   رساند، استفاده علمی و مناسب

حصول  منظوربهمدل تکوین محصول . هستمحصول 

 قبال در مشتریان  و رضایت هاخواستهاطمینان از تحقق 

 افزایش کیفیت، ،مورداستفادهفرآیندهای  و محصول

مشتریان تا  هایخواسته آوریجمعکاهش ضایعات از فاز 

تولید و رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی 

 بازخوردها آوریجمعنظارت بر خدمات پس از فروش و 

و مراحلی ارائه  هاروشو  هارویه ،استانداردها الگوها،

کوپر در تشبیهی جالب فرآیند تکوین و  .]6[ دهدمی

توسعه محصول جدید در صنایع را همانند سوخت برای 
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. این موضع به دالیلی حائز داندمی ونقلحملوسایل 

. اولین دلیل برای اجرای و فرآیند توسعه و هستاهمیت 

فراهم کردن ارزش برای مشتریان  تکوین محصول جدید

 پذیریرقابت. دومین دلیل حفظ پیشتازی و قابلیت هست

رقبا است. سومین دلیل  روزافزونبا توجه به افزایش 

پویا بودن آن نسبت به گذشته و تغییرات سریع بازار و 

. با در نظر گرفتن ]7[مشتریان است.  نیازهایطیف وسیع 

مشکالت موجود در صنعت فرش و در نظر گرفتن مزایای 

صنایع  برایاستفاده از  فرآیند تکوین و توسعه محصول 

دف اصلی این پژوهش ارائه مدل تکوین هگوناگون، 

 صنعتی و احیا رمنظوبه محصول برای فرش دستباف ایران

 باقدرت است، چون تاریخی هنری محصول این سازی

 و کشور امروزه شرایط در الخصوصعلی صنعت این گرفتن

 کاالهای واردات از جلوگیری همچون هاییضرورت

 بردن میزان اشتغال کشور، باال از ارز خروج و غیرضروری

 پیشرفت به دررسیدن مهم گامی توانمی کشور سطح در

برداشت و  ملی هویتتثبیت  حتی و اقتصادی، تاریخی

رقابتی را به این صنعت  مزیت و قدرت توانمیهمچنین 

 اضافه نمود.  مجدداً

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش-2

و  دستیصنایع ترینمهمیکی از  عنوانبهفرش دستباف 

محسوب  سرزمینمانفرهنگ و تاریخ  ،بیانگر تمدن

متنوع طراحی و  هنرهای. این محصول ترکیبی از شودمی

است که تکامل و توسعه این  زنیگرهرنگرزی و مهارت 

لحاظ به فرش  نعتص ].8[ هنر اصیل را سبب شده است

برای صنایع  افزودهارزشتولید، اشتغال، رشد، ایجاد 

بسیار مهم است. بسیاری و اقتصاد ایران صادرات  ،غیرنفتی

. صنعت فرش کنندمیدم با بافتن قالی زندگی از مر

شغلی را در مناطق  هایفرصت ترینمهمهمچنین 

. در سراسر کشور بیش از دویست کندمیروستایی فراهم 

 کارصنعتمیلیون نفر در این  2هزار نفر بافنده و حدود 

فرش دستباف ایران کاالیی با  ،از بعد هنری .]9[ کنندمی

 منظوربهوجوه مختلف هنری و فرهنگی است که در ابتدا 

با ابعاد و  اما امروز شدمیرف داخلی تولید مصا تأمین

فرهنگی و ملی آن برای  برجسته اقتصادی، هایارزش

و یکی  شودمیتولید و عرضه  المللیبینصادرات در سطح 

ل فرهنگ اصیل ایران به دیگر و ابزار انتقا هاراهاز بهترین 

و عدم  توجهیبیبنابراین هرگونه . ]10[جوامع است

و  ناپذیرجبراناثرات  تواندمی مؤثر کارهایراهاستفاده از 

اخیر با  هایسالدر  زیان باری در ابعاد گسترده دارا باشد.

به دنبال افزایش  هاشرکت، بازارهاشدن تدریجی  تررقابتی

دستیابی به این مهم  منظوربهتوان رقابتی خود بوده و 

. در چنین فضایی، دهندمیگوناگونی انجام  هایفعالیت

تا از طریق توسعه  کنندمیاغلب سعی  هاشرکت

 .]11[محصوالت جدید توان رقابتی خود را تقویت نمایند

تغییرات سریع محیطی اهمیت توسعه محصول جدید را 

افزایش داده است. این اهمیت موجب شده  هاشرکترای ب

بر  مؤثراست تا پژوهشگران به دنبال شناسایی عوامل 

فرهنگ حمایت از نوآوری )  دیدنتوسعه محصول 

جدید( در  فرآیندهایو  هاایدهفرهنگی باری پذیرش 

 بازارهایفعال در  هایشرکتبرای  . ]12[هستسازمان 

رقابتی، توسعه محصول جدید امری ضروری است زیرا که 
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 هاشرکتبه نوسازی شرکت و همچنین رقابت و رشد 

را به تولید محصوالتی با کارایی و  هاآنو  کندمیکمک 

با توجه به اهمیت موفقیت  سازدمیعملکرد باال قادر 

یک عامل  عنوانبه، توسعه محصول اغلب هاشرکترقابتی 

را  هاییراه تواندمیکه  شودمیشناخته  عملکرد حیاطی

کسب سود فراهم کند  هایفرصتو  بازارهابرای گسترش 

عملکرد توسعه  2و اکه هرته 1مماریشفراز دیدگاه . ]31[

محصول جدید، درک وسعت محصوالت جدید برای به 

دست آوردن سهم بازار، فروش و مصرف مشتری، رشد 

 هایمحیطدر  .]14[است شدهتعریففروش و اهداف سود 

شده است،  ترکوتاهبسیار رقابتی که چرخه عمر محصوالت 

باال باشند  باکیفیتباید آماده تولید محصوالتی  هاشرکت

از رقبایشان  ترپایین باقیمتیو  سرعتبهکه نیاز مشتری را 

کنند. توسعه محصول جدید منبع مهم مزیت  تأمین

موفقیت  زجملهااست که به درک عواملی  هاشرکترقابتی 

اساسی  هاینگرانییکی از  عنوانبهمحصول جدید که 

توسعه و تولید . ]15[ کندمیمدیریتی است، کمک 

 ترکوتاهباعث موفق در بازار،  سازیتجاریجدید و محصول 

حرکت از تولید انبوه به و  شدن منحنی عمر محصوالت

برای ایجاد  تولیدکنندگانامروزه  سفارشی خواهد شد.

 ،هاآنمشتریان و ترغیب به خرید در  برای افزودهارزش

 ،بازارهادر توسعه و خود  بازارهایباید در تمایز و تمرکز بر 

استراتژی مناسب  برتکیهمناسبی را با  پذیریانعطاف

توسعه محصول جدید شامل مجموعه  داشته باشند.

 بوده که در مراحل مختلف  هاییمشیو خط و  هافعالیت

                                                           
1 Frishammar 
2 Ake Horte 

 ،بازارهای گوناگونبرای تولید محصول برای  ،کوینچرخه ت

 شودمی کاالهامنجر به تغییر و اصالحات جزئی یا کلی در 

ها در فضایی به رقابت در دنیای کنونی، سازمان .]16[

اصلی آن، عدم اطمینان و تغییر  مؤلفهپردازند که می

ها برای رویارویی با شرایط حاکم بر محیط است. سازمان

، تفکرات، هاروشاز  گیریبهره، مجبور به وکارکسب

جدیدی هستند که با این محیط  هایسیستمراهبردها و 

متالطم هماهنگی داشته باشد رقابتی شدن محیط 

 باکیفیتتجاری، سازمان را به سمت تولید محصوالتی 

مطابق با  ترمهمو از همه  ترمتنوعکمتر،  باقیمتبیشتر، 

دهد. توجه به خواسته وق مینیازهای مشتریان س

مشتریان و تولید محصوالت مطابق با نیازهای جدید و 

است  قرارگرفتهها هداف سازمانا دراهمها آن روزافزون

برای  مندقاعدهفرآیند تکوین محصول یک روش  .]17[

کسب اطمینان از تعریف، تعیین و اجرای اقدامات الزم در 

خصوص پیشینه در . ]18[مراحل تکوین محصول است

 رغمعلی، شدهانجام هایبررسیبا توجه به  پژوهشی،

بسیار ارزشمندی که در حوزه فرش دستباف  هایپژوهش

 ارائه مدلی جهت فرآینددر خصوص  صورت پذیرفته است،

به  .تکوین و توسعه کار تحقیقاتی شکل نگرفته است

معروف تکوین و  هایمدلتعدادی از  مروربههمین دلیل 

گذشته  سالیان از .پردازیممی هاآن گیریشکلو  توسعه

نیاز اندیشمندان در صنایع گوناگون برای تحقق  برحسب

گوناگون تکوین و توسعه  هایمدلبه ارائه  موردنظراهداف 

با بررسی مدل  محصول پرداختند. انصاری و ممقانی
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که این مدل در شش  کردندبیان   3توسعه محصول کوپر

مرحله، از  مرحله ایده یابی شروع و به تولید محصول 

. این شش مرحله شامل: ایده یابی، دست شودمیمنتهی 

از منظر بازار و  هاایده، ارزیابی آمدهدستبه هایایدهچینی 

نهایی و تولید  تائیداقتصادی، ارزیابی قبل از تولید، 

کلی پروژه بر مبنای  ارزیابی درنهایتآزمایشی محصول و 

که هر یک از این شش مرحله شامل  هستنمونه تولیدی 

رابرت . ]19[باشندمیهر فرآیند  هایبرنامهو  فرآیندها

مدل مرحله  بانامبرای توسعه محصول جدید مدلی را 4کوپر

که این فرآیند استاندارد  ،کندمیمعرفی 5ایدروازه-ای

، شودمیشامل پنج مرحله اصلی که از مرحله صفر شروع 

است. این مراحل به ترتیب از مرحله صفر  شدهتشکیل

و توانایی  هافرصتاز:کشف که منظور شناسایی  اندعبارت

. تعیین محدوده: شامل ایده هستسازمان و شرکت 

. هستل ارزیابی محصو منظوربهمحصول و تعیین دامنه 

روشن درباره ایده  اندازچشمدر گام بعد در صورت ایجاد 

محصول،شرکت به سمت ساخت نمونه تجاری و 

. در مرحله بعد که مرحله  داردبرمیآن گام  وتحلیلتجزیه

 هایبرنامهو  ریزیطرحنام دارد، گروه توسعه محصول، 

. سپس نمایدمیدر مراحل قبل را اعمال و اجرا  ایجادشده

درباره نمونه  بازخوردهارحله سنجش و تصدیق، در م

. در مرحله گرددمیو بررسی  آوریجمعمحصول تولیدی 

پایانی نیز محصول بعد از طی مراحل فوق، با اخذ 

. از ]20[گرددمیاستراتژی مناسب بازاریابی به بازار عرضه 

                                                           
3 Cooper 
4.Robert Cooper 
5.Stage Gate 

و  آلن بوزمعروف توسعه محصول جدید مدل  هایمدل

ارائه گردید،   1982این مدل که در سال  .هستهمیلتون 

 هایمدلبسیاری از  گیریشکلدرواقع پایه و اساس 

 بابیاندر سالیان بعد بوده است. این دو محقق  شدهارائه

 غالباً  هاشرکتتعریفی برای توسعه محصول جدید و اینکه 

، چنین اشاره کردند که نقطه باشندمیخواهان نوآوری 

سعه محصول جدید و یا بازنگری در آغازین نوآوری در تو

شامل هفت مرحله  شدهارائهمحصول گذشته است. مدل 

استراتژی، تولید ایده، غربالگری ایده، تحلیل فضای 

. ]21[هست سازیتجاری، توسعه، آزمون و وکارکسب

پیشاپیش کیفیت  ریزیطرحروش صمدی مقدم از 

ارائه ابزاری توانمند طراحی، تولید و  عنوانبه 6محصول

 درواقع.کندمیمناسب یاد  باقیمتو  باکیفیتمحصوالت 

ارائه محصولی  هدف با یافتهنظاماین روش فرآیندی 

 هایهزینهکاهش  بادیدمطابق با نیاز و خواسته مشتری و 

که توسط پیشگامان صنعت خودرو یعنی  هستسازمانی 

 دوین گردیده استت 9و کرایسلر 8و فورد  7جنرال موتورز

تکوین و توسعه  مندنظامهدف فرآیند  مهربان. ]6[

مشتریان به  موردنیازمحصول را، انتقال و تبدیل موارد 

 هاآن ازاندازهبیشطراحی که نتیجه آن سبب خشنودی 

. این فرآیند در قالب چهار مرحله اصلی کندمیشود، یاد 

معرفی گردیده است، که این  فرآیندهاییبه انضمام زیر 

از:برنامه و طرح اولیه، ایجاد طرح و  اندارتعبچهار فرآیند 

تولید و در آخر  فرآیندهایطرح و  تائیدتولید،  فرآیندهای

                                                           
6 APQP 
7.General Motors 
8.Ford 
9 Chrysler 
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. مدل توسعه ] 22[باشندمیمستمر  سازیبهینهتولید و 

تلفیق رویکرد  ازکه  هستنام مدلی دیگر  10عملکرد کیفی

 در ژاپن توسط  شدهمهندسی فرآیندهایبازاریابی با 

در این مدل، با استفاده از  درواقعمعرفی گردید،  11آکائو

تشخیص و  محضبهبسط عملکرد کیفی محصول،  فن

را در طراحی  هاآن هایخواستهمشتریان،  نیازهایتعیین 

طی این فرآیند  دیگر بیان به. نمایدمیمحصول اعمال 

مهندسی ترجمه -ذهنی مشتریان به زبان فنی هایخواسته

مراحل  گرددمیاین تکنیک سعی  ارگیریکبه. با گرددمی

مفهوم محصول در ذهن مشتری و گسترش  گیریشکل

 انتقالبه همه مراحل تکوین محصول  هاآن هاخواسته

 .]23[فراهم شود  افزودهارزشو موجبات ایجاد  یافته

 پژوهش یشناسروش-3

این پژوهش از نوع  ،12کرسول بندیتقسیمبا توجه به 

آمیخته اکتشافی بوده و اطالعات حاصل از مرحله کیفی، 

 هایشاخصاز مطالعات دقیق مبانی نظری و شناسایی 

تکوین و توسعه محصول، خدمات و نقطه نظرات  هایمدل

 سازیغربالاست. ابزار گردآوری و  شدهحاصلخبرگان 

 در مرحله کیفی این پژوش روش دلفی فازی و هاداده

طراحی پرسشنامه  است. در مبحث کمی این پژوهش نیز 

محقق ساخته بر  نامهپرسشدستیابی به اطالعات توسط 

  و سؤال 47لیکرت که شامل  ایدرجه 5مبنای طیف 

، هست( طبقه فرعی7 و طبقه اصلی 7) پنهان متغیر14

انجام پذیرفته است. جامعه آماری در این پژوهش جامعه 

                                                           
10 QFD 
1 1 Akao 
12 Crewell 

که به سبب دانش،  باشندمیاین صنعت  متخصصین

 صورتبهچه  هاآنسوابق، تجربیات امکان ارتباط با 

 گیرینمونهنفر به روش  200عداد حضوری و الکترونیکی ت

 موردالزم به ذکر است تعداد نمونه  هدفمند انتخاب شدند.

نفر به دست  146حداقل  13فرمول وستلند برحسب نیاز

 200در جامعه آماری، تعداد  پذیریتعمیمآمد، که برای 

مورد  ،1399از فروردین  سالهیکنفر در بازه زمانی 

شد. در گام کیفی  آوریجمعپرسش قرار گرفتند و نتایج 

شناسایی  منظوربهکه به آن اشاره شد،  گونههمانپژوهش 

 هایمدلو مراحل مناسب،  هاشاخص سازیغربالو 

دلفی فازی ، از تکنیک موردنظرموجود برای مقوله 

شاخص  147است. به این صورت که از بین  شدهاستفاده

و   هاشاخصاولیه با انجام مراحل تکنیک فازی )ارسال 

دریافت میزان موافقت خبرگان در سه مرحله و مقایسه با 

شاخص  78حد آستانه تا رسیدن به همگرایی آرا( به 

شد. در مرحله کمی پژوهش، در گام  یافتهدستمنتخب 

در  هادادهآمار توصیفی در تنظیم  هایروشاز  نخست

تمرکز و  هایشاخص جداول توزیع فراوانی و محاسبه

است، سپس در گام بعدی،  شدهاستفادهپراکندگی 

آمار  هایتکنیک، از هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 شدهاستفاده 14استنباطی در قالب معادالت ساختاری

 هایزیرمجموعهیکی از  عنوانبهتحلیل مدل مسیر  .است

 هایروش ترینقویمعادالت ساختاری از  سازیمدل

. کاربرد اصلی آن هستآماری چند متغیره  وتحلیلتجزیه

                                                           
13 Westland 
14 Structural Equation Model(SEM) 
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چند متغیره است که محدودیت  هایپژوهشدر 

 .]24[وجود دارد  هاآندر  دومتغیره هایروش کارگیریبه

نی پژوهش از مطالعه مبا متغیرهایگرفتن  نشاتبه دلیل 

ابتدا تحلیل عاملی  ،متخصصیننظری و نقطه نظرات 

همچنین  هر متغیر اجرا شد. هایدادهرویاکتشافی بر 

 قبل از اجرای تحلیل عاملی برای اطمینان از نرمال بودن،

بر اساس آزمون چولگی بررسی گردید  سؤالهر  هایداده

 باشندمیدارای چوله به چپ تمامی مقادیر این آزمون،  که

)ضریب چولگی منفی به معنای این است که نمرات 

 مقادیر باالی متغیر متمرکزند(. وحوشحولپاسخگویان 

از آزمون فرضیه و روش  یرهامتغ نرمالبرای بررسی توزیع 

 دهدمینتایج نشان استفاده شد که اسمیرنف  -کلموگروف

کمتر از  یداریمعندارای سطح تمامی متغیرهای تحقیق 

و  هادادهشدند که این نشان از غیر نرمال بودن  05/0

 هادادهدر تحلیل  کیپارامتر نا یهاآزمونضرورت استفاده 

نرمال   مجدداًتفاده از معادالت ساختاری برای اس .هست

 بررسی و داده پرت حذف گردید. هادادهبودن 

 پژوهش هاییافتهو  هادادهتحلیل -4

 هایشاخصبخش کیفی این پژوهش،شامل  هاییافته

یافت شده از مطالعات پیشین  هایشاخصمنتخب از میان 

، که هستتوسط روش دلفی فازی به مدد نظرات خبرگان 

بر اساس تحلیل محتوا و تجانس  موردنظر هایبندیدسته

ارائه گردیده است. 1در جدول  هاییگروهدر قالب  هاآن

 آمدهدستبه یهاشاخص بندیگروه :1جدول

 شاخص ابعاد فرعی ابعاد اصلی ردیف

1 

ت 
مدیری

ک
کالن و استراتژی

 

المللبینمدیریت استراتژیک و روابط   

 افزایش سطح رضایت مشتریان

هامشیخطتعیین اهداف استراتژیک و  2  

 توجه به صادرات 3

شدهتمامکاهش بهای  4  

مرتبط هایسازمانهماهنگی  5  

6 

داخلی مدیریت  

 بهبود شرایط کاری

 کاهش زمان فرآیند توسعه محصول 7

گذاریسرمایهتشویق برای  8  

9 

 مدیریت دانش و جریان اطالعات

 تقویت یادگیری

 دید آکادمیک و کارشناسی 10

اطالعاتی یکپارچه هایسیستم 11  

ی و  12
ایده یاب

ش
 گزین

 

خالقانه هایایدهتشخیص فرصت و خلق   

 توصیف نیاز 13

هاایده سازیذخیرهو  آوریجمع 14  

،آنالیز فنی و گزارش دهیسنجیامکان 15  

ی و  16
بازاریاب

ت
تحقیقا

 

  بازار

 بازاریابی پویا

 تبلیغات و شناساندن محصول 17

 تحقیق درباره نیاز یا مشکل 18

19 

 تولید

بر تولید مؤثرعوامل     

کیفیت وارتقا تولید   

غیرمتمرکزتولید  20  

مستمر سازیبهینهتولید و  21  

اتالف حذف 22  
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 صنعتی شدن مراحل تولید 23

 کارکنان چابک 24

25 

 عملیات تولید

 ارائه نمونه محصول

 جلوگیری از پیدایش عیوب تولید 26

تولیدی هایبخشهماهنگی  27  

زنجیره  28

ن
 تأمی

 

اولیهتضمین کیفیت و قیمت مواد   

مطمئن و کارآمد تأمینزنجیره  29  

تأمینیکپارچگی زنجیره  30  

31 

ی
 طراح

 

بر طراحی مؤثرعوامل   

 در نظر گرفتن بازار هدف

اساسی هایشایستگیدر نظر گرفتن  32  

رقابتی هایمالکمشتریان و  هاینیازمندیدر نظر گرفتن  33  

 رنگ و ابعاد متنوع 34

هاطرحو  هانقشهثبت  35  

36 

 اجرای طراحی

 ایجاد برنامه و طرح اولیه

 ارزیابی نهایی قبل از تولید و تصدیق طراحی 37

و مشخصات تولید و مواد اولیه هاالمانمشخص کردن تمام  38  

 کدگذاری 39

و پویا روزبهطراحی  40  

 طراحی مجدد 41

 طراحی نهایی 42

43 

ی فرآیند
 چابک

 

چابک فرآیندهای  

 چابکی تولید 44

 نظارت عمیق و چابک 45

تغییر ٔ  درزمینهمهارت  46  

 روابط چابک 47

 

 هایگروهو  هاشاخصبررسی روابط بین این  منظوربه

برای  و ارائه مدل، در ادامه و در بخش کمی، آمدهدستبه

و  KMOابتدا با استفاده از آزمون  هاداده وتحلیلتجزیه

 47بارتلت، کفایت پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 

تحلیل  رأیه ب ،1جدول  هایبندیدستهپرسش بر مبنای 

آورده شده  2عاملی ارزیابی شد که نتایج آن در جدول  

 است.

 

 متغیرهامربوط به  هایسؤالو بارتلت برای  KMOآزمون : 2جدول

 0.879 (مدیریت کالن و استراتژیک) KMOآزمون 

 آزمون بارتلت
2χ 1012.352 

 66 آزادی درجه

Sig 0.000 

 0.719 (تأمین)زنجیره  KMOآزمون 

 آزمون بارتلت

2χ
 

232.474 

 3 آزادی درجه

Sig 0.000 

 0.800 (چابکی فرآیند) KMOآزمون 

 آزمون بارتلت

2χ
 

226.262 

 10 آزادی درجه

Sig 0.000 
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 0.884 )طراحی(KMO آزمون 

 آزمون بارتلت

2χ
 

813.334 

 66 آزادی درجه

Sig 0.000 

 0.833 )تولید( KMOآزمون 

 آزمون بارتلت

2χ
 

572.856 

 28 آزادی درجه

Sig 0.000 

 0.712 (بازار )بازاریابی و تحقیقات KMOآزمون 

 آزمون بارتلت
2χ

 
214.856 

 3 آزادی درجه

Sig 0.000 

 0.789 (گزینش ابی و)ایده یKMO آزمون 

 آزمون بارتلت
2χ

 
236.102 

 10 آزادی درجه

Sig 0.000 

 

 متغیرهابرای همه   هاشاخصبا توجه به اینکه مقدار  

، تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی هست 7/0بیشتر از 

 ترکوچک ،است بارتلتآزمون  SIGاست. همچنین مقدار 

تحلیل عاملی برای  دهدمیاست که نشان  05/0از

شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض 

. در شودمیبودن ماتریس همبستگی رد  شدهشناخته

 هایمؤلفهاز روش  هاعاملپژوهش حاضر برای استخراج 

، از روش واریماکس با هاعاملاصلی و برای چرخش 

در  گیریتصمیمکیسر بهره گرفته شد. مالک  سازینرمال

از تحلیل عاملی،  نامهپرسش هایسؤالمورد بقا یا حذف 

است. بدین  ترتیب اگر  هاآنمقادیر اشتراک استخراجی 

 5/0کمتر از  هاسؤالمقدار اشتراک استخراجی هر یک از 

. شودمیاز تحلیل عاملی کنار گذاشته  سؤالباشد، آن 

، هاسؤال بندیدستهدر مورد  گیریتصمیمن مالک همچنی

در نظر  4/0و نمرات عاملی باالتر از  1مقادیر ویژه باالتر از 

است. نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی پس  شدهگرفته

 آورده شده است. 9تا  3ولا،در جدشدهبیاناز اعمال نکات 

 

 کالن و استراتژیکنتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای مدیریت : 3جدول 

 هاسؤال

 عوامل

ی
ک استخراج

اشترا
ی 
ط خارج

ک و رواب
 بعد استراتژی

ی
ط کار

ی و شرای
ت داخل

 مدیری

ت
ش و جریان اطالعا

ت دان
 مدیری

 0.525   0.666در این  "مرتبط هایسازمان،ارتباط صنعت فرش با سایر صنایع و هماهنگی مساعیتشریک"تأثیرمیزان 
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 مدل

و توجه به  تأمینمشتری، افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق ارضای نیاز ارج نهادن و "تأثیرمیزان 

در این مدل"و نیازهایشان  هاخواسته  
0.751   0.660 

و  رویکردها،تعیین اهداف استراتژیک، )تعیین هامشیچابک،خط و  هایاستراتژیتعیین "تأثیرمیزان 

جدید  بازارهایمحصول و در اختیار گرفتن  ترینمناسبراه برای تولید  ترینمناسبو انتخاب  دهیجهت

 در این مدل "و مناسب(

0.829   0.708 

 0.612   0.730 در این مدل ")مانند صنعت گردشگری( و توجه به صادرات رونق صنایع مشتری افزا"تأثیرمیزان 

و کاهش هزینه  گردندمیتولید  شدهتمامکه منجر به کاهش بهای  رویکردهاییتوجه به "تأثیرمیزان 

در این مدل "معرفی محصول جدید به بازار  
0.775   0.666 

)ایجاد زمینه مناسب برای یادگیری تمام عوامل(،آموزش نیروی  تقویت یادگیری"تأثیرمیزان 

 در این مدل "سریع انسانی،نظارت در تمامی مراحل تولید و یادگیری
  0.623 0.678 

علمی مرتبط)در بین  رخدادهایو  سمینارهاداشتن دید آکادمیک و کارشناسی،حضور در "تأثیرمیزان 

در این مدل "متولیان و تصمیم سازان صنعت فرش(  
  0.803 0.711 

بانک اطالعاتی مناسب)شامل اطالعات مشتریان و  ایجاد ومدیریت دانش،جریان اطالعات "تأثیرمیزان 

در این مدل "تولید/خدمات/محصول/وکارکسبمراحل تولید و غیره(  
  0.854 0.778 

در این مدل"درصد 50تا  30کاهش زمان فرآیند توسعه محصول به میزان "تأثیرمیزان    0.714  0.562 

و تخصیص وام و تسهیالت)ارائه  موردنظر،در اختیار دادن سرمایه گذاریسرمایهتشویق برای "تأثیرمیزان 

 در این مدل "در صنعت فرش دستباف( گذاریسرمایهایجاد اشتیاق برای  منظوربه هاییطرحبستر و 
 0.793  0.700 

که بتواند در آینده حافظ پول  هاییفرشبودن)طراحی و تولید  ایسرمایهتوجه به وجهه "تأثیرمیزان 

 در این مدل "برای مشتری باشد( شدهپرداخت
 0.762  0.638 

)برای کلیه عوامل دخیل در صنعت فرش دستباف "بهبود شرایط کاری"تأثیرمیزان 

..( توجه به ارگونومی کار)آن دسته از مساِئلی که منجر به حفظ .ایران،مانند،بیمه،صندوق بازنشستگی و

 مدلدر این  "(گرددمیایمنی و سالمت افراد 

 0.792  0.708 

 -- 2.03 2.80 3.12 هاعامل یژهومقدار 

 -- 16.89 23.36 25.97 شدهیینتعدرصد واریانس 

 -- 66.22 49.33 97 .25 شدهیینتعدرصد تجمعی واریانس 

 

 تأمیننتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای زنجیره : 4جدول

 سؤاالت

ک  عامل
شترا

ا

ی
خراج

است
 

 نیتأم رهیزنج

 "مواد اولیه( موقعبهحصول اطمینان از کیفیت و تهیه  منظوربهمطمئن و کارآمد) تأمینتوجه به زنجیره "تأثیرمیزان 

 در این مدل
0.844 0.713 

 0.877 در این مدل "ضرورت تضمین قیمت مناسب و کیفیت مواد اولیه"تأثیرمیزان 
0.769 

 

در این مدل ک")مواد اولیه( تأمینیکپارچگی زنجیره "تأثیرمیزان   0.880 0.774 

 -- 2.225 هاعامل یژهومقدار 

 -- 75.173 شدهیینتعدرصد واریانس 

 -- 75.173 شدهیینتعدرصد تجمعی واریانس 
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 فرآیند چابکی تحلیل عاملی اکتشافی برای نتایج : 5جدول 

 سؤاالت
 عامل

 اشتراک استخراجی
 رویکرد چابکی

 سازمانیدرونروابط چابک)روابط برون و تأثیر میزان 

 در این مدل "چابک(
0.779 0.608 

 0.562 0.750 در این مدل "تغییر ٔ  درزمینهمهارت "تأثیرمیزان 

در این  "توجه به نظارت عمیق و چابک "تأثیرمیزان 

 مدل
0.799 0.638 

 0.576 0.759 در این مدل "تولید چابکیبهتوجه "تأثیرمیزان 

 فرآیندهایتوجه به "تأثیرمیزان 

 در این مدل "و غیره( پذیرانعطافچابک)سریع،
- 0.268 

 -- 2.38 هاعامل یژهومقدار 

 -- 59.59 شدهیینتعدرصد واریانس 

 -- 59.59 شدهیینتعدرصد تجمعی واریانس 

 

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای طراحی: 6جدول 

 سؤاالت

ک  عامل دوم عامل اول
اشترا

ی
استخراج

 

 مؤثرعوامل  اجرا

 0.673 0.797  در این مدل "در پیشتازی در بازار مؤثررقابتی)عوامل  هایمالکو  هانیازمندیتوجه به "تأثیرمیزان 

 مدنظراصیل ایرانی) فرآیندهایو احیای  هااصالتاساسی،حفظ  هایشایستگیتوجه به "تأثیرمیزان 

در این مدل "و عوامل پیشتازی فرش ایران در طراحی و تولید( هاقوتقرار دادن   
 0.749 0.570 

)طراحی و تولید مطابق با خواست بازار  هاسلیقهدر نظر گرفتن بازار هدف و تمامی طیف "تأثیرمیزان 

 در این مدل "(موردنظر
 0.760 0.668 

 بازارهای موردپسندمختلف و  هایرنگرنگ و ابعاد متنوع)طراحی و تولید با ابعاد و "تأثیرمیزان 

در این مدل "مختلف(  
 0.659 0.594 

به نام کشور برای جلوگیری از  هانقشهمثال ثبت  طوربه)هاطرحو  هانقشهثبت "تأثیرمیزان 

در این مدل "(برداریکپی  
 - 0.278 

 0.638  0.795 )قبل از شروع به تولید( در این مدل"ایجاد برنامه و طرح اولیه"تأثیرمیزان 

مثال تعیین کیفیت و  طوربهو مشخصات تولید و مواد اولیه) هاالمانمشخص کردن تمام "تأثیرمیزان 

 در این مدل"شود( کاربردهبهنوع موادی که باید برای تولید 
-  0.447 

 منظوربه مورداستفاده هایرنگمثال شماره بندی واحد برای تمامی  طوربهکدگذاری)"تأثیرمیزان 

 در این مدل "(دورنگیعدم ایجاد 
0.669  0.599 

 0.619  0.729 در این مدل "(بازارهاو پویا)طراحی مطابق با نیاز امروز  روزبهطراحی "تأثیرمیزان 

و انتقادات و یا شکست طرح اقدام به طراحی  هاپیشنهاد آوریجمعطراحی مجدد)بعد از "تأثیرمیزان 

 در این مدل "و برطرف کردن ایرادات احتمالی نمودن(
0.719  0.559 

قوت بخش به  هایجنبهکردن ایرادات و اضافه کردن سایر  برطرفطراحی نهایی)بعد از "تأثیرمیزان 

 در این مدل "طرح اقدام به طراحی نهایی ورزیدن(
-  0.297 

 0.534  0.702 در این مدل "طراحی صورت گرفته( تائید منظوربهپیش از آغاز تولید 

 -- 2.5 2.91 هاعامل یژهومقدار 

 -- 27.77 32.39 شدهیینتعدرصد واریانس 

 -- 60.16 32.39 شدهیینتعدرصد تجمعی واریانس 
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 نتایج تحلیل عامل اکتشافی تولید: 7جدول 

 سؤاالت

ک  دومعامل  عامل اول
اشترا

ی
استخراج

 

 عملیات مؤثرعوامل 

توانایی تولید انواع گوناگون  منظوربهدر اختیار داشتن منابع انسانی منعطف و کارکنان چابک)"تأثیرمیزان 

 در این مدل "(هافرش
0.736  0.553 

 0.601  0.747 در این مدل "و بهبود مستمر سازیبهینهتوجه به تولید،"تأثیرمیزان 

 0.662  0.804 در این مدل "صنعتی شدن مراحل تولید"تأثیرمیزان 

 0.614  0.742 در این مدل ")تولید خانگی و پراکنده در مناطق مختلف جغرافیایی(غیرمتمرکزتولید "تأثیرمیزان 

 0.607  0.774 در این مدل "و ضایعات توجه به حذف اتالف"تأثیرمیزان 

مختلف  هایبخشایجاد یکپارچگی)در بین تمام مراحل و عوامل تولید( و هماهنگی "تأثیرمیزان 

 در این مدل "تولید)رنگرزی و بافت(
 0.818 0.691 

 0.705 0.825  در این مدل "(ترکوچکیا در ابعاد  بعدیسهپرینت  صورتبهتولید نمونه محصول)"تأثیرمیزان 

تولیدی،نظارت و کنترل در تمامی مراحل تولید و جلوگیری از  توجه به ارتقا کیفیت محصول"تأثیرمیزان 

 در این مدل "پیدایش عیوب تولید
 0.844 0.745 

 -- 2.20 2.97 هاعامل یژهومقدار 

 -- 27.55 37.18 شدهیینتعدرصد واریانس 

 -- 64.73 37.18 شدهیینتعدرصد تجمعی واریانس 

 

 بازار بازاریابی و تحقیقاتتایج تحلیل عاملی اکتشافی : ن8جدول 

 سؤاالت

ک  عامل
اشترا

ی
استخراج

 

بازاریابی و 

 تحقیقات
 0.776 0.881 در این مدل "داخلی و خارجی  هاینمایشگاهتبلیغات،شناساندن محصول و شرکت و برپایی "تأثیرمیزان 

در این  "(روزبهمتنوع و  نیازهایجدید و  بازارهایمعرفی محصوالت و بازاریابی پویا)توجه دائم به "تأثیرمیزان 

 مدل
0.855 0.731 

مشتریان  و یا مشکالت مشتریان  نیازهایتحقیق درباره نیاز یا مشکل و شناسایی نیاز یا مشکل )"تأثیرمیزان 

 در این مدل "فرش دستباف(
0.840 0.705 

 -- 2.21 هاعامل یژهومقدار 

 -- 73.77 شدهیینتعدرصد واریانس 

 -- 73.77 شدهیینتعدرصد تجمعی واریانس 

 

 گزینشنتایج تحلیل عاملی اکتشافی ایده یابی و -9جدول 

 سؤاالت

ک  عامل
اشترا

ی
استخراج

 

 و یابی دهیا

 دهیا به یابیدست

و انتخاب بهترین کارها راهو نقشه و  هاطرح آوریجمع)هاایده سازیذخیرهو  آوریجمعدست چینی، "تأثیرمیزان 

 در این مدل "( هاآن
0.759 0.576 

برآورده شده یا نشده مشتری به  نیازهای)ترجمه  نیازهاو  هاخواسته وتحلیلتجزیهتوصیف نیاز و "تأثیرمیزان 

 در این مدل ”پارامترهای فنی(
0.778 0.605 

در این مدل "خالقانه هایایدهنوآوری و تشخیص فرصت و خلق "تأثیرمیزان   0.783 0.613 
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،آنالیز فنی و گزارش دهی)به هنگام سنجیامکانریسک، وتحلیلتجزیهبررسی منافع اقتصادی سازمان،"تأثیرمیزان 

 در این مدل"بررسی طرح یا محصول جدید(
- 0.439 

از  هانقشه و هاایدهبازار،مشتریان و طبیعت)انجام ارزیابی  وسیلهبهانجام ارزیابی محصول و یا طرح "تأثیرمیزان 

(در این مدل "گوناگون هایجنبه  
0.707 0.500 

 -- 2.29 هاعامل ویژهمقدار 

 -- 57.33 شدهیینتعدرصد واریانس 

 -- 57.33 شدهیینتعدرصد تجمعی واریانس 

 
در این پژوهش با استفاده از ضریب  هادادهپایایی کل 

 10که نتایج در جدول است شدهمحاسبهآلفای کرونباخ 

الزم  حدنصابیک قاعده کلی،  عنوانبه .ارائه گردیده است

 گیرندمیدر نظر  70/0آلفای کرونباخ برای یک شاخص را 

و یا مساوی  1و نزدیک به  تربزرگو هر چه مقدار آلفا 

از پایایی باالیی برخوردار بوده  گیریاندازهباشد ابزار  70/0

با مقدار  روازاینبه نتایج آن اعتماد نمود.  توانمیو بهتر 

گفت که اجزای  توانمی، 70/0آلفای کرونباخ باالتر از 

درونی )یعنی تمام گویه ها( مقیاس دارای همبستگی قابل 

 .[23قبولی با همدیگر هستند ]

 : نتایج محاسبه پایایی1۰جدول 

 کرونباخ ضریب آلفای سؤاالتتعداد  متغیرها

(کالن و استراتژیک بعد استراتژیک و روابط خارجی)مدیریت  5 0.849 

(مدیریت کالن و استراتژیکمدیریت دانش و جریان اطالعات)  3 0.783 

(مدیریت کالن و استراتژیکمدیریت داخلی و شرایط کاری)  4 0.818 

 0.879 12 مدیریت کالن و استراتژیک

تأمینزنجیره   3 0.835 

چابک فرآیند  4 0.772 

)طراحی(مؤثرعوامل   4 0.791 

 0.813 5 اجرا)طراحی(

 856 .0 9 طراحی

)تولید(مؤثرعوامل   5 0.836 

 0.801 3 عملیات)تولید(

 0.827 8 تولید

بازار قاتیتحق و یابیبازار  3 0.822 

گزینش و یابی دهیا  4 0.751 

 

 هااز زیر مدل هرکدامتأیید روایی سازه برای  منظوربه

از جداگانه  طوربه(  1)ابعاد فرعی مندرج در جدول 

بررسی این  منظوربه استفاده شد. AMOS18 افزارنرم

از توزیع نرمال چند متغیره تبعیت  یرهامتغموضوع که 

بحرانی  هاینسبتقدر مطلق از  یا خیر، کنندیم

قادیر ماهاالنوبیس برای مضریب مردیا و  ،کشیدگی

 هایروشپرت استفاده شد که پیرو  هایدادهتشخیص 

که سبب  نرمال نشدن چند  ایدورافتاده هایدادهمذکور 

تا جایی که به  هاآزمونحذف و دوباره  ،شده بودند متغیر

در همچنین  توزیع نرمال چند متغیره برسیم ادامه یافت.

 یتبااهمتحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل 

برازش اگر نسبت کای دو به  هایشاخصدر میان  .هست
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مدل از برازش مناسبی  ،باشد 2درجه آزادی کمتر از 

مطلوب  05/0کمتر از  RMSEAبرخوردار است. شاخص 

باشند  ترنزدیکبه یک  هرچقدرنیز  هاشاخصاست. سایر 

 14توسط  مدل کلی این پژوهش[. 25است] ترمطلوب

و  گیریاندازه(  سؤاالتمتغیر آشکار )  43متغیر پنهان و 

بر مبنای  موردنیازکه بعد از اصالحات شده است تبیین 

ی مدل برا ،افزارنرمسط برازش مرسوم، تو هایشاخص

در قالب شکل ارائه گردید. ،هامدلیک از زیر  هر وکلی 

 

  

 ضرایب استاندارد اصالحی: مدل نهایی کلی با 2شکل

 

 11در قالب جدول  شده ارائهبرازش مدل  هایشاخص

 ارائه گردیده است.
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 برازش مدل هایشاخص: 11جدول

یفارس معادل نوع شاخص مدل برازش میزان استاندارد  جهینت   

NFI مطلوبنا 0.820 0.90≤ بونت-بنتلر شده هنجار برازش شاخص 

RFI مطلوبنا 0.795 0.90≤ ینسب برازش شاخص 

IFI مطلوب 0.984 0.90≤ یشیافزا برازش شاخص 

TLI مطلوب 0.981 0.90≤ سیلو-توکر برازش شاخص 

CFI مطلوب 0.983 0.90≤ یقیتطب برازش شاخص 

GFI مطلوب نسبتاً 0.841 0.90≤ برازش ییکوین شاخص 

RMSEA مطلوب 0.020 0.05> برآورد یخطا مربعات نیانگیم شهیر 

SRMR مطلوب 0.055 0.08≥ ماندهیباق مربعات نیانگیم دوم شهیر استاندارد 

CMIN/DF مطلوب 1.08 2> یآزاد درجه به دو یکا نسبت 

p-value مطلوب 0.053 0.05<  داریمعنی سطح 

 

، برخی شودمیمشاهده  11که در جدول  طورهمان

 9/0، باالتر از شدهتدوینبرازش تطبیقی مدل  هایشاخص

و  020/0برابر با  RMSEAشاخص همچنین هستند. 

 2مناسب است. میزان کای دو به درجه آزادی نیز کمتر از 

و  055/0برابر  SRMR(. همچنین میزان 08/1) هست

 هاشاخصاست. لذا در کل با توجه به کلیه  08/0کمتر از 

بارهای عاملی  .استمدل از برازش مناسبی برخوردار 

در تبیین و  شدهمشاهدهمیزان تأثیر متغیر  دهندهنشان

. برای هستمتغیرهای پنهان مربوط به خود  گیریاندازه

توجه آن به سطح معناداری  عموماً تأیید بار عاملی 

 ،باشد ترکوچک 05/0. اگر سطح معناداری از شودمی

 ترکوچکبا توجه به .هستار عاملی معنادار أثیر بمیزان ت

این پژوهش در  05/0از میزان  داریمعنیبودن سطح 

متغیر  داریمعنی صورتبه شدهمشاهدهتمامی متغیرهای 

اما چون توزیع  کنندمیپنهان مربوط به خود را تبیین 

نرمال نبود ابتدا بایستی خودگردان سازی انجام  هاداده

بنابراین با استفاده  روابط بحث کرد.شود و سپس راجع به 

(، GLS) یافتهتعمیممربعات  حداقلاز چهار روش مختلف 

(، آزاد از مقیاس به لحاظ MLدرست نمایی ) حداکثر

(، نزدیکی Timesمربعات وزنی ) حداقل( و ADFمجانبی )

با ساختارهای  شدهبازسازی کوواریانسساختارهای 

 هایمیانگینجامعه آماری محاسبه شد.  کوواریانس

است.  شدهگزارش 12در هر مرحله در جدول  آمدهدستبه

شده  گذاریعالمتبا توجه به اینکه در هر سطر یک مورد 

به دلیل داشتن  ULSوجود دارد، بنابراین از روش 

شده،  گذاریعالمتکمترین مقدار میانگین از بین موارد 

 ی خودگردان سازی استفاده شد. بهترین روش برا عنوانبه
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 شدهبازسازی کوواریانسنتایج  :12جدول
  با جامعه آماری شدهبازسازی کوواریانسدرجه نزدیکی ساختارهای  یمحاسبهروش 
ULS ADF ML GLS 

4038.045  7378.064 1215.945 GLS 
روش برآورد 

 پارامترها
882.674  108.218 1889.780 ML 

    ADF 

850.530  1463./050 2111.093 ULS 

 

ه دلیل اینکه فرض نرمال بودن چند متغیره در مدل کلی ب

را جهت  شدهانجامبرآوردهای  ،نقض شداین پژوهش 

با روش خودگردان سازی مقایسه  ،اطمینان از نتایج

که  هاییدادهدرست نمایی برای  حداکثرنمودیم. روش 

از حد معمول  ترکوچکخطای معیار را  ،نرمال نباشند

که ممکن است در واقعیت چنین نباشد.  نمایدمیبرآورد 

درست نمایی و  حداکثرروش ، شدهانجام محاسباتطبق 

 بهبرای تمامی روابط  05/0از  ترپایینسطح معناداری 

 روشدر. شودمیتأیید  هارابطهتمامی  درنتیجهآمد،  دست

حد باال و پایین مسیرهایی خودگردان سازی، هنگامی 

میانگین در محدوده حد باال و پایین  که باشندمیمعنادار 

هر چه مقدار تخمین استاندارد باشد. از طرفی  قرارگرفته

بودن  ترقویاهمیت و  دهندهنشانباشد  ترنزدیکبه یک 

با توجه به ضرایب همبستگی  درنتیجهرابطه است. 

(، طراحی 928/0گفت به ترتیب تولید ) توانمیچندگانه 

(، مدیریت و 691/0(، بازاریابی و تحقیقات )821/0)

(، 661/0) دهیا به یابیدست و یابی دهیا(، 688/0رهبری )

( 564/0( و زنجیره تأمین )654/0رویکرد چابکی )

 فرش صنعت در محصول نیتکوبیشترین نقش را در 

     (.13داشتند )جدول  دستباف

 

 تحلیل مدل فرآیند تکوین و توسعه تکوین محصول در صنعت فرش دستباف درنتیجهمتغیرهای تحقیق  بندیرتبه: 13جدول 

 متغیر بعد
ضریب همبستگی 

 چندگانه مربع

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه آزمون اولویت

 

و توسعه تکوین 

صنعت محصول در 

 فرش دستباف

 تأیید اول 0.000 0.928 تولید

 تأیید دوم 0.000 0.821 طراحی

 تأیید سوم 0.000 0.691 بازار بازاریابی و تحقیقات

کالن و استراتژیکمدیریت   تأیید چهارم 0.000 0.688 

گزینشایده یابی و   تأیید پنجم 0.000 0.661 

 تأیید ششم 0.000 0.654 چابکی فرآیند

تأمینزنجیره   تأیید هفتم 0.000 0.564 

 طراحی
مؤثرعوامل   تأیید اول 0.000 0.749 

 تأیید دوم 0.000 0.626 اجرا

 تولید
 تأیید اول 0.000 0.454 عملیات

مؤثرعوامل   تأیید دوم 0.000 0.432 

 

مدیریت کالن و 

 استراتژیک

 تأیید اول 0.000 0.756 مدیریت داخلی و شرایط کاری

 تأیید دوم 0.000 0.591 مدیریت دانش و جریان اطالعات

 تأیید سوم 0.000 0.523 المللیینببعد استراتژیک و روابط 
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با توجه به انجام محاسبات و بررسی کامل اجزای فرعی 

مدل نهایی فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت 

 هست. 3فرش دستباف از قرار شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برازش شده هایشاخص شده بر اساس یدتائمدل نهایی : 3شکل

 گیرینتیجهبحث و -5

صنعت فرش دستباف ایران اهمیت و نقشی اساسی در 

اقتصاد داشته و رونق گیری این صنعت موجب شکوفایی 

اقتصادی، تثبیت جمعیت روستایی، ایجاد اشتغال و 

این صنعت به سبب دارا بودن پیشینه  .گرددمی ارزآوری

خود، ابعاد اجتماعی و فرهنگی را  بارونق تواندمیتاریخی، 

در سالیان گذشته این کاال با  بااینکه نیز بهبود بخشد.

و گاه  المللیبین بازارهایکاهش صادرات و از دست دادن 

بازار داخلی مواجه شده است ولی به پشتوانه نخبگان و 

علمی،  هایروشاز  جوییبهرهبا  توانمیفعاالن صنعت 

فرآیند تکوین و 

 توسعه محصول

  
 چابکی فرآیند

  
 زنجیره تأمین

مدیریت کالن 

 و استراتژیک

بازاریابی و 

 تحقیقات بازار

ایده یابی و 

 گزینش

  
 طراحی

  
 تولید 

مدیریت 

روابط استراتژیک و 

 المللیبین

مدیریت 

 داخلی

مدیریت 

دانش وجریان 

 اطالعات

عوامل مؤثر بر 

 تولید

  
 عملیات تولید

اجرای 

 طراحی

عوامل مؤثر بر 

 طراحی
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درک صحیح از خواسته و نیاز مشتری،کاهش بهای 

و همچنین ایجاد مدیریت قدرتمند و  شدهتمام

روشن برای خود متصور شود.  ایآینده سازییکپارچه

با ایجاد مدل تکوین توانمندی  توانمیرا   ذکرشدهنکات 

، که فقدان هر یک مؤثرو مراحل  هاچهارچوبکه با ارائه 

از دید خبرگان این صنعت باعث ایجاد مشکل و 

ت را به آستانه در این صنعت گردیده اس کمبودهایی

 در مرحله کیفی پژوهش،به همین منظور تحقق رسانید. 

مراحلی  دیگرعبارتبهیا  و هاشاخصبه شناسایی و یافتن 

را  هاآن توانمیکه از منظر گروه خبرگان پرداخته شد 

تکوین این محصول  درراهنامید که  کمبودهاییمعضل و یا 

رفته و با قرار نگ موردتوجهدر صنعت فرش دستباف یا 

 هاشاخصاین  .نمایندنمیکافی ایفا  اندازهبهنقش خود را 

فازی  7 بندیدستهکه در است زیر شاخص  47شامل 

 عنوانبه فازهااین  درواقع فاز اصلی قرار گرفتند. 7فرعی و 

که هر یک با دارا بودن اجزایی در  باشندمی هاییمدلزیر 

و توسعه خدمت سیستم اصلی و یا همان مدل تکوین 

. بررسی ادبیات پیشین باشندمیمحصول در این صنعت 

تکوین محصول در صنایع  هایمدل العادهفوق تأثیرنشانگر 

توسط پیشتازان  هامدلکه هر یک از این  هستمختلف 

منتج به که اتمام فاز اول از . پس اندشدهمعرفیکنونی 

به جامعه ارائه مدل اولیه پژوهش گردید برای تعمیم 

مند بررسی و اعتبارسنجی آن بود که این امر ماری نیازآ

 گیرینمونهدر گام دوم یا همان قسمت کمی با استفاده از 

ه شد. محاسبات آمار نفر جامه عمل پوشانید200از 

باالی پاسخگویان در مورد  نظراتفاق دهندهنشانتوصیفی،

مرتبط با مدیرت و رهبری بود. همچنین شاخص  مسائل

بر  مؤثرزیاد و خیلی زیاد عوامل  تأثیراتمد نشانگر 

 هایداده. در مورد فرضیه پیروی هستطراحی 

از توزیع نرمال فرض پژوهشگر مبنی بر  شدهآوریجمع

گردید و راه  تائیداز این  توزیع  هادادهعدم پیروی این 

هدایت  پارامتریک نا هایآزمونادامه پژوهش به سمت 

نمایانگر کفایت  است بارتو  KMO  هایآزمونشد. نتایج 

بود و شرایط را برای  نامهپرسشاز  آمدهدستبه هایداده

اجرای تحلیل اکتشافی فراهم نمود. محاسبه مقادیر 

به  هاعامل گیریاندازهدر  سؤالاستخراجی دقت باالی هر 

با در نظر  و رد ماتریس همبستگی بود. تائیدرا  موردنظر

تحلیل  مدلی مجزا، عنوانبه هامدل زیرگرفتن هر یک از 

بر  افزارینرمالحات مدنظر صعاملی به بررسی روابط و ا

برازش مدل پرداخت که این مورد در  هایشاخصمبنای 

در قالب مدل کلی نیز  هامدلنظر گرفتن این در انتها با 

 فازهایو  هاشاخصبین  هایرابطهدر مورد  اتفاق افتاد.

یریت کالن و استراتژیک مدفرعی این مدل و فاز  اصلی 

به  ،با توجه به ضرایب همبستگی چندگانه گفت توانمی

مدیریت داخلی و  ،ترتیب مدیریت دانش و جریان اطالعات

  المللیبین یط کاری و بعد استراتژیک و روابطشرا

کالن و استراتژیک بیشترین نقش را در تبیین مدیریت 

 اطالعات انیجر و دانش تیریمد سؤاالت. از بین اندداشته

 و یانسان یروین آموزش-2یریادگی تیتقو-1) 4 سؤال

ی کار طیشرا و یداخل تیریمد ،(عیسر یریادگی-3نظارت

 بعدی( و ارگونوم-2یکار طیشرا بهبود-1) 12 سؤال

 اهداف نییتع-1) 9 سؤالی خارج روابط و کیاستراتژ
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-3کیاستراتژ اهداف نییتع-2هامشی و خط و کیاستراتژ

 متغیرهای( بیشترین نقش را در تبیین چابک یاستراتژِ

با توجه به ضرایب  تأمیندر فاز زنجیره  .اندداشتهمربوطه 

 یکپارچگ)ی 40 سؤالگفت  توانمیهمبستگی چندگانه 

 تأمین رهیزنج) 42 سؤالو  نیشتریب( تأمین رهیزنج

( کمترین نقش را در تبیین متغیر کارآمد و مطمئن

در مورد رویکرد حاکم بر این  .اندداشتهزنجیره تأمین 

با توجه به نیز،  است چابکی فرآیندپژوهش که همان 

 47 سؤالگفت  توانمیضرایب همبستگی چندگانه 

 مهارت) 46 سؤالو  نیشتریب( چابک و قیعم نظارت)

چابکی ( کمترین نقش را در تبیین متغیر رییتغ ٔ  درزمینه

با توجه به در مورد فاز اصلی طراحی  .اندداشته فرآیند

گفت به ترتیب اجرا  توانمیضرایب همبستگی چندگانه 

بیشترین نقش را در تبیین  بر آن  مؤثرو عوامل  طراحی

بر طراحی  مؤثرعوامل  سؤاالت. از بین اندداشتهطراحی 

 قرار مدنظر-2هدف بازار گرفتن نظر در -1) 31 سؤال

 سؤال ی طراحیاجرا در  ( وهاسلیقه فیط یتمام دادن

( بیشترین نقش را در تبیین ایپو و روزبه یطراح) 32

با در مورد فاز اصلی تولید  .اندداشتهمربوطه  متغیرهای

گفت به  توانمیتوجه به ضرایب همبستگی چندگانه 

بیشترین نقش  تولید و عملیات بر تولید مؤثرعوامل ترتیب 

بر  مؤثرعوامل  سؤاالت. از بین اندداشتهرا در تبیین تولید 

 عملیاتدر ( و دیتول مراحل شدن یصنعت) 41 سؤال تولید

-2دیتول وبیع شیدایپ از جلوگیری-1) 36 سؤال تولید

 و دیتول ارتقا-3دیتول مراحل تمام در کنترل و نظارت

مربوطه  متغیرهای( بیشترین نقش را در تبیین تیفیک

با بازار  در مورد فاز اصلی بازاریابی و تحقیقات  .اندداشته

 سؤالگفت  توانمیتوجه به ضرایب همبستگی چندگانه 

 ییبرپا و شرکت -2محصول شناساندن و غاتیتبل-1) 17

 15 سؤالی( بیشترین و خارج و یداخل هاینمایشگاه

( کمترین نقش را در تبیین مشکل ای ازین درباره قاتیتحق)

در مورد فاز اصلی ایده  او ام اندداشته قاتیتحق و یابیبازار

با توجه به ضرایب همبستگی یابی و دستیابی به ایده 

 صیتشخ-2ینوآور-1) 21 سؤالگفت  توانمیچندگانه 

 16 سؤال( بیشترین و خالقانه هایایده خلق و فرصت

 و انیبازار،مشتر وسیلهبه طرح ای محصول یابیارز)

 گزینش و یابی دهیا( کمترین نقش را در تبیین عتیطب

در مورد نتایج حاصل از خودگردان سازها و  .اندداشته

مقادیر تخمین استاندارد در خصوص اهمیت هر یک از 

با توجه به ضرایب همبستگی  فرعی در مدل، فازهای

بازاریابی  ،طراحی ،گفت به ترتیب تولید توانمیچندگانه 

 و یابی دهیا، کالن و رهبری، مدیریت بازار و تحقیقات

و زنجیره تأمین  بیشترین نقش را چابکی فرآیند ، گزینش

در  .داشتند دستباف فرش صنعت در محصول نیتکودر 

 هایمدلماهیت پایان ذکر این نکات ضروری است که 

ارائه بستر، چهارچوب، استاندارد  ،محصولو توسعه تکوین 

باالتر  پذیریرقابتو  وریبهرهو رویه واحدی برای ایجاد 

در این پژوهش با پاسخ به . گون استدر صنایع گونا

عمومی و  هایشاخصمذکور و دستیابی  سؤاالت

این صنعت  فردمنحصربهاختصاصی و ارائه مدل تکوین 

آن  هایشاخص تائیدپیشنهاد شد که با توجه به  ایرویه

آن  اثربخشیبه  توانمیاین صنعت  نظرانصاحبتوسط 
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آن در  سازیپیادهبا  توانمی درواقعاطمینان داشت. 

برای بازار هدفی مشخص و محدود  بخشی از این صنعت،

 پرداخت. سازیپیادهبه بررسی اثربخشی این مدل در فاز 

فاز  بازخوردهایگفت با بررسی  توانمیقاطع  ضرسبه 

به مدل کارا و با  توانمیو انجام اصالحات  سازیپیاده

ر خصوص کارهایی که درگذشته د بیشتر رسید. وریبهره

 صورتبهبهبود و حل معضالت این صنعت گردیده 

مدیریت واحد با در برگیری  دورازبهو  نگرجزئیمقطعی،

مزیت  گیریشکلبرای  تأثیرگذار فازهایتمامی مراحل و 

نگاه این مدل  بوده است. حداکثریرقابتی و مطلوبیت 

تکوین معطوف به ایجاد یکپارچگی در زیر چتر مدیریتی 

و  هاواسطهکه  هستصی و استراتژیک تخص بادید

خواست و نظر مورد  آنچهخروجی حذف و  هاکاریدوباره

بدون ایجاد  شدهتماممشتری نهایی،و با کاهش هزینه 

این امر فقط با  کیفی محصول تولیدی باشد. درروندخللی 

با  در نظر گرفتن بخشی از این صنعت ممکن نخواهد شد.

اجرایی شدن هر یک از فاز های مدل ارائه شده می توان 

 و مدیریت فاز مورد درانتظار دستاورد هایی را داشت. 

 پیشنهاد گردید، تقسیم فرعی فاز سه به خود که رهبری

 با کالن، رهبری و مدیریت گروه تشکیل با که شودمی

 و صادرات به توجه همچون هاییشاخص دادن قرار مدنظر

 اهداف تعیین به اقدام مشتریان رضایت سطح افزایش

 صنعتگران و گردد صنعت این هایمشیخط و استراتژیک

 فعالیت به هامشیخط و اهداف این مبنای بر رشته این

 در. نمایند تسهیل را خود فعالیت یا و داده ادامه خود

 تصمیمات، اخذ با تواندمی واحدی مدیریت چنین ضمن،

 ایجاد به صنعت با مرتبط و روزبه آکادمیک، دانش پایه بر

 این نظیرکم تجربه و دانش از صیانت و اطالعاتی هایبانک

 آوردن فراهم و کاری شرایط بهبود با و کند کمک صنعت

 این در دخیل افراد گذاری،سرمایه هایراه تسهیل و

 تشویق خود فعالیت گسترش و ادامه جهت را صنعت

 مستلزم تحقیقات بازار، و بازاریابی فاز سازیپیاده .نماید

 توسط مختلف مصرف بازار پیوسته رصد و مستمر حضور

 بازارهای اطالعات آوریجمع و دریافت و بازاریابی گروه

 مصرف بازارهای حفظ شامل موضوع این که هست مختلف

 با .هست جدید بازارهای یافتن جهت جستجو و موجود

 اطالعات که گزینشبخش ایده یابی و  کارگروه تشکیل

 دریافت تحقیقات و بازاریابی بخش خروجی از را خود

 روز اطالعات مبنای بر پردازی ایده به توانمی کند،می

 مختلف معیارهای مبنای بر هاایده این سنجش و بازار

 بارز جهتازاین بخش این اندازیراه ضرورت. پرداخت

 به که بازار هایخواسته و نیازها مواقع بسیاری در که است

 با و نبوده ملموس شوند،می تبدیل بازار بزرگ هایفرصت

 همچون تخصصی ابزارهای از استفاده و نگریژرف

 که بخش این خروجی. است پذیرامکان احساس، مهندسی

 ورودی ،هست سازیپیاده قابل و سنجیده هایایده شامل

در مورد فاز طراحی،  .است صنعت این طراحی مهم بخش

 به توجه با شودمی توصیه صنعت این بخش از فعاالن  به

 و بازاریابی فازهای مانند محتوا تولید فازهای اطالعات

 همچنین و ایده به دستیابی و یابی ایده و تحقیقات

 به اقدام کالن مدیریت اهداف و هامشیخط بر منطبق

 فاز، این پیشنهادی نکات از. بنمایند اولیه نقشه طراحی
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 یکتا استاندارد و سیستم مبنای بر طراحان که است این

 اولیه مواد ها،رنگ کدگذاری و کردن مشخص به اقدام

 در. کنند خود طراحی مختلف هایقسمت برای مناسب

 بازاریابی فرآیند همانند طراحی، انجام بر تأکید بخش، این

 تأکید دیگر، طرف از. هست پویا و مستمر امری عنوانبه

 و اولیه آزمایشی، صورتبه طراحی انجام بر فاز این

 هایقسمت از بازخوردی اطالعات دریافت و نهایی بعدازآن

 مجدد طراحی انجام سبب به مشتریان و مجموعه مختلف

 اصلی فاز مورد در. هست بازخوردها مبنای بر اصالحی و

عملیات  و  مؤثرعوامل  فرعی فاز دو دربردارنده که تولید

 اشاره عواملی به ،مؤثرعوامل  فرعی فاز در ،هست تولید

 و چابکی وری،بهره افزایش سبب هاآن رعایت که شودمی

 فرعی فاز در. شودمی محصوالت و تولید پذیریانعطاف

 از جلوگیری رکن بر بیشتر توجه مدل، این عملیات

 لحاظ بیانگر این است که با درواقعکه  هست بافت ایرادات

 آمدهپیش ایرادات از توانمی کیفی، هاینظارت کردن

 مدل در تأمین زنجیره فاز توجه بیشترین .کرد اجتناب

 از اولیه مواد کیفیت تضمین مبنای بر شدهارائه

 پیوسته و بلندمدت روابط ایجاد با و معتبر کنندگانتأمین

 مدل اساس بر. هست کیفی شدهوضع هایپاالیه از عبور با

 این متولیان و فعاالن به اصلی پیشنهاد پژوهش، این

 قرار مدنظر و مدل این از گیریبهره با تا است این صنعت

 بر حاکم موجود واقعی فضای تطبیق و مؤثر عوامل دادن

 و هارویه اصالح به هافقدان و کمبودها یافتن و صنعت این

 امروزه پرتالطم بازار در را صنعت این تا پرداخته استراتژی

 .برگردانند خود واقعی جایگاه به و کرده هدایت
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