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 چکیده: 

صنعتی در ناحیه یا حوزههشهرکگیری و ایجاد شکل سهیلای  شد.گری فرایند تولید میای جغرافیایی جهت ت ستان کرمان که یکی از کانون با های در ا

ست شد، بافت به روش تولید خانگی یا متمرکز انجام میباف میبافت و تولید فرش د ست. به همین علت با شکالت خاص خود را دارا شود که هر یک م

سعۀ کارگاه ستقرار یا تو شهرکا ست.  هایهای بافت در  ضوع مورد چالش بوده ا شه مو سوات برای صنعتی همی ضر با هدف تبیین ماتریس  پژوهش حا

سیس کارگاه شهرکتأ شد. جامعههای تولید فرش در  صنعتی کرمان انجام  شامل کلیه متخصصان و دستهای  شهر آماری این پژوهش  اندرکاران فرش 

صاحبه ای،ها با مطالعات کتابخانهآوری دادهکرمان بود. جمع شنامه و م س شد. داده پر ستفاده از نرمانجام  ستفاده از تحلیل ماتریس  SPSSافزار ها با ا و ا

SWOT افزوده باال نساابت به تولید خانگی، باال بودن مزیت اند از: ارزشعبارتترین نقاط قوت ها نشااان داد که مه تحلیل قرار گرفتند. یافتهومورد تجزیه

سبی برای هزینه تولی ضعف: . مه سپاریهای خالی از طریق بروند، امکان تکمیل ظرفیتن هزینه باالی حمل و نگهداری و تامین مواد اولیه، ترین نقاط 

صتمدت، مه بیدخوردگی فرش در اثر انبارداری طوالنی سیرجانها: ترین فر ش   ستان )پ سب ا سبتاً منا ستفاده از منابع بالقوه و بالفعل ن نیروی کار (، ا

سبتاً ارزانفراو سرمایهان و ن سبت به تولیدات خانگیتر بودن قیمت تمامپایینگذاری خارجی، ، امکان جذب  سان ترین تهدیدو درنهایت مه  شده ن ها: نو

تأساایس  ها قابلیتنتایج نشااان داد، کرمان به لحاک کلی ازن ر زیرساااختونقل مناسااب. های توزیع و حملضااعف شاابکه، بازار برای خرید مواد اولیه

ها فائق تواند بر آنهای صنعتی را دارد، اما این امر با تهدیدهایی مواجه است که اگر مدیریت کالن بر آن حاک  باشد، میبافی در شهرکهای فرشکارگاه

 گردد.
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Abstract 

 Industrial estates are concentrated in a geographical area that facilitates the production process due to the nature of their formation and creation. 

In Kerman province, which is one of the centers of weaving and production of hand-woven carpets, the establishment or development of 
weaving workshops in industrial estates has been a challenge. The process of producing hand-woven carpets is done in different ways at home 

and in the workshops (Centralized production workshops). Hand-woven carpets are one of the most important strategic goods in terms of job 

creation and non-oil exports. Hand-woven carpets are produced in the home or central workshops. In different cities, some central workshops 
are located in industrial towns. Each method of production has its own advantages and disadvantages. The purpose of this study was to explain 

the SWOT matrix for establishing hand-woven carpet manufacturing workshops in Kerman industrial estates. The statistical population 

included all the carpet experts and producers in Kerman. The statistical sample was 35 handwoven carpet experts who were tested using a 

bullet-proof method. The research data were collected through library studies, and questionnaires and data were analyzed using SPSS software 

and SWOT matrix. The results showed that the most important strengths of carpet workshops in Kerman industrial estates were: high added 

value compared to domestic production, high relative advantage for production costs, high quality of carpets, coherence of the production 
process at the workshops, and also the ability to fill vacant capacity through outsourcing. The most important weaknesses were: the high cost 

of transportation and maintenance of raw materials, human resource inflation, supply problems of raw materials, beetle damage for carpets, 

and high primary investment to start the work. The most important opportunities were: the use of raw material sources of the province (Sirjan 
wool), the abundant and relatively cheap labor, lowering the total price, and the most important threats are the volatility of the market for the 

purchase of raw materials, the weakness of distribution and transportation networks, the lack of standards and supervision, the lack of accurate 

statistics and information of carpet production conditions. The results showed Kerman has a general view of the infrastructure of the 
establishment of carpet workshops in industrial estates. However, there are still many threats that can be overcome if macro-management 

operates. 
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 مقدمه -1

در  توانیفرش دستباف را م یاقتصاد یهاجنبه نیمهمتر

ارز و کمک به بهبود اقتصاد روستا  لیتحص ،ییزااشتغال

 متیو ق یو کاربر تیدانست. فرش دستباف به علت مرغوب

داشته و بازار  یمصرف خارج شتریآن ب یشده باال تمام

تر است،  گسترده اریبس یآن نسبت به بازار داخل یصادرات

 یکاریآن منجر به ب یرکود در بازار صادرات هرگونه نیبنابرا

صنعت فرش  نیاز شاغل یاریبس انیو کاهش درآمد در م

 ورود جدید، عصر در تولید هایدگرگونی و تحول با .دشویم

اجتناب  امری تولید شدن و رقابتی انبوه تولید دنیای به

-هزینه کاهش بر عالوه انبوه تولید رود،می شمار به ناپذیر

 تولید امر بر ن ارت و کنترل افزایش امکان و های باالسری

 افزایش فرش را نسبی مزیت و رقابتی توان دستباف، فرش

 فرهنگی تولیدات مهمترین از یکی که ایران فرش دهد.می

 در فراوانی سه  همواره ،رودمی شمار به دستیصنایع و

 کاالهایی از فرش یکی است. داشته کشور غیرنفتی صادرات

 اغلب و محدود هایکارگاه در تولید به علت عمدتاً که است

 این امر که دارد فراوانی باالسری و تولید هایهزینه ،خانگی

 جهانی بازار در رقبا از باالتر قیمتی ایران فرش تا شده باعث

 ایران دستباف فرش صادرات و در نتیجه باشد داشته فرش

با  البته کند، پیدا چشمگیری کاهش دیگر کشورهای به

 مالح ه ایران در بافیفرش تاریخچه و گذشته به نگاهی

 متمرکز هایتاریخی کارگاه گوناگون ادوار در که شودمی

 انبوه صورتبه فرشبافی به که بوده دایر کشور در بزرگی

 فرشبافی هایکارگاه صفویه دوران اند، درداشته اشتغال

 بود دایر فرشبافی مه  شهرهای دیگر و اصفهان در سلطنتی

 را ایرانی هایفرش تریننفیس دقیق و جدی ن ارت با و

 مانند دستباف فرش تولیدکننده هایشرکت کرد.می تولید

قالی شرقی به دلیل کیفیت و شهرت باالی  کمپانی و زیگلر

 فرش تولید بزرگ هایکارگاه کرمان استان در فرش کرمان،

 خروج از پس اما کردند، تولید فرش به اقدام و نموده تأسیس

 این داشتن نگاه برپا از الزم هایحمایت نبود و هاشرکت این

 دست به کرمان استان در فرش ها تولیدکارگاه

 که افتاد فرماخویش بافانقالی یا و پاخرده تولیدکنندگان

 نمود وارد کرمان فرش یپیکره بر سنگینی یامر ضربه این

 و افول نهاد به رو رفتهرفته کرمان فرش شهرت طوریکهبه

 بسیار کاهش کرمان فرش متقاضیان حاضر حال در

 کرمان صنعتی استان هایشهرک است. یافته چشمگیری

 با توانمی که روندمی شمار به مهمی هایقابلیت از یکی

 خویش حالت از دوباره را فرش کرمان تولید آنها به ورود

 هدایت باکیفیت و هدفمند تولید سمت به کوربافی و فرمایی

 تولید امر بر علمی و دائ  کنترل و ن ارت با نمود. همچنین

 هایکیفیت فرش و کاهش را سری باال هایهزینه فرش

 و معضالت با کرمان تولیدات. داد فزایشا را تولیدی

 نداشتن بافی جفتی بافی، گره بی همچون مختلفی مشکالت

 در. روبروست... و ایحرفه بازاریابی عدم های جدید،طرح

 خسارتو  زیان سه  بیشترین قالی تولیدکنندگان میان این

 جدی راه حل یک نیازمند اقشار این. نمایندمی پرداخت را

 رابطه در. شوند خارج این وضعیت از تا باشندمی نو رویکرد و

 صنعت یا یک هنر عنوانبه ایران دستباف فرش صنعت با

 و فرهنگی اقتصادی، رفیع جایگاه علیرغ  سنتی یا دستی

 کندنمی ایجاد رقابتی آن مزیت کنونی تولید ،اجتماعی
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 از استفاده و متفاوت رویکردیرسد، با به ن ر می بنابراین

 افزایش فرش رقابتی صنعتی مزیت تولید و انبوه تولید

 متمرکز کارگاه هایمزیت از یکیدیگر  طرف از .خواهد یافت

داشته و کیفیت  تمرکز هاقالی بر همه توانمی که است این

 ایجاد عدم آن دیگر ن ارت نمود. فواید پیدرها را پیآن

 هزینه رفت وآمد کاهش و خانگی بافندگان برای مزاحمت

 و گاز و آب و برق هزینه البته است بافندگان منازل بین

 تحقیقاتی .باشدمی باال بسیار هزینه استادکار و کارگاه کرایه

های جنبه با رابطه در مختلفی هایزمینه تحلیل و در کرمان

 انجام شده SWOT ز ا استفاده با فرش، صنعت-ختلف هنر

 هایچالش با هنوز غیردولتی و دولتی هایسازمان اما است،

 برای دستباف فرش هایو تعاونی کارگاه تأسیس و تولید

 هایتعرفه کارگاه، تأسیس مشکالت ها،هزینه برآورد

  هستند. روروبه ارزآوری و و سوددهی حمایتی

حاضر بررسی  پژوهش، هدف عوامل این گرفتن ن ر در با

 اصلی مؤلفه 4 شناخت و درونی و تأثیرگذار بیرونی عوامل

، هست تا شودمی مطرح SWOT ماترس وسیلهبه  که

 نتیجهدر که کند هدفمندسازی را جدید هایکارگاه تأسیس

 در که شود هاییو آسیب مالی ضررهای از جلوگیری موجب

 وارد کرمان در دستباف فرش تولید هایکارگاه بر گذشته

 از استفاده با تا سعی شده حاضر پژوهشدر  .است شده

 در فرش تولید برای صحیحی استراتژی SWOT ماتریس

 نقاط بررسی ،با در ن ر گرفتن اهداف صنعتی هایشهرک

 هایکارگاه برای تأسیس تهدیدها و هافرصت ضعف، و قوت

کرمان و  صنعتی استان هایشهرک در فرش تولید متمرکز

                                                           
1 Strength Weakness Opportunity Threat. 

 حداقل و هافرصت و قوت نقاط تقویت برای راهکارهایی ارائه

 در دستباف فرش تولید برای تهدیدها و ضعف نقاط رسانی

 .دگرد تبیینکرمان،  استان

 مبانی نظری -1-1

 کیلومتری 20 حداقل فاصله در شهرکی به صنعتی شهرک

 کارخانه تعدادی فقط شامل که شودمی گفته اصلی شهر از

 است ایمنطقه صنعتی شهرک. شودمی تولیدی کارگاه و

 صنعتی، تولیدات متمرکزشده و توسعه صنعتی من وربه که

 صنعتی، شهرک ایجاد از هدف. است شده گرفته ن ر در

 تا است شهری مناطق از خارج در کشور توسعه صنعتی

 به حداقل را شهری ساکنین بر صنعتی بار منفی تأثیرات

 مسیر به آسان دسترسی با و کرده ک  را آالیندگی رسانده،

 به شهرنشین مناطق را در ترافیکی بار کمترین حمل ونقل،

 [. 1آورد ] بار

ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط  1SWOT حلیلت

درونی سازمان است. پایه و اساس این  هایییمحیطی و توانا

بازاریابی،  طورینو هم مدیریت استراتژیک ابزار کارآمد در

 SWOTاگر  [.2] شناخت محیط پیرامونی سازمان است

مبنای بسیار خوبی برای  تواندیبه کار گرفته شود م یخوببه

در  SWOT. در حقیقت تحلیل تدوین استراتژی باشد

شناسایی و تشخیص روابط موجود محیطی و توسعه 

ها تواند به کشورها نیز مانند سازمانمسیرهای مناسب می

 ها، ضعفتوان قوتکند. با استفاده از این تحلیل میکمک 

مواجه  هاآنها و تهدیداتی را که یک کشور با ها، فرصت
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است شناسایی کرد و از مزایای رقابتی یک کشور نسبت به 

توان گفت خالصه می طوربهسایر کشورها آگاهی یافت. 

ها و تهدیدهای محیط هدف از تحلیل و بررسی فرصت

تواند خارجی ارزیابی این مسئله است که آیا یک شرکت می

را به دست آورد و از تهدیدها اجتناب کند و یا  هافرصت

یژه زمانی که با وبهاینکه تهدیدها را به فرصت تبدیل کند؟ 

بینی در زمان یشکنترل و پ یرقابلغیک محیط خارجی 

 [.3کنونی روبرو است ]

 عوامل و) هاضعف و هاقوت (داخلی یی عواملشناسابا 

 از هاکلیدی آن عوامل تهدیدها(، و هافرصت (خارجی

 در سوات شد. ماتریس داده خواهد تمییز غیرکلیدی عوامل

 یدوبعد جدول مختصاتی یک از متشکل معمولی حالت

 دسته یک نشانگر آن یناحیه چهار از یک هر که است

 . [4باشد ]می راهبرد به شرح زیر

 از استفاده که به معنی حداکثر (SO)راهبردهای تهاجمی 

 قوت است. نقاط یریکارگبه با محیطی هایفرصت

 قوت نقاط از که به معنی استفاده (ST)راهبردهای رقابتی 

 تهدیدها است. با مواجهه از جلوگیری برای سازمان

مزیت از که به معنی استفاده(WT) بازنگریراهبردهای 

 ضعف نقاط جبران برای محیطی هایفرصت در نهفته های

 موجود است.

 رساندن که به معنی به حداقل (WO)راهبردهای تدافعی 

 باشدیمضعف  نقاط و تهدیدها از ناشی هایزیان

 
چگونگی کاربرد تحلیل ماتریس سوات -1جدول  

 (W)نقاط ضعف (S)نقاط قوت  (SWOT)تحلیل سوآت

هافرصت (O)  راهبردهای تهاجمی(SO) راهبردهای بازنگری (WO) 

 (WT) راهبردهای تدافعی (ST) راهبردهای رقابتی (T)تهدیدها

 

 پیشینه تحقیق -1-2

 با معاصر زمان در چه و گذشته در چه کرمان فرش صنعت

 است. بوده روروبه تولیدی یهان ام و هایوهش تنوع

 ایران فرش صنعت این در یدین ام تول سه یطورکلبه

 «تعاونی»، «فرمایییشخو «:است از عبارت  که دارد وجود

 سه هر موفقیت در آنچه رسدمی ن ر به«. کارفرمایی» و

و  کالن و خرد دارد مدیریت اساسی نقشی ن ام

 هاییتئور گسترش و توزیعتولید،  در گذارییاستس

 وضعیت است. بهبود صنعت این اقتدار در کاربردی

 بهبود تولید، هایینههز یی، کاهشزااشتغالبازاریابی، 

 و درآمد محلی، افزایش و بومی شرایط از بهینه یوربهره

 هستند عواملی همگی صنعت این شاغالن رشد شخصیتی

 .[2] دارند ایکنندهیینتع نقش موفقیت این در که

داخلی  ازن ر هاسازمانشناسایی مسائل و مشکالت موجود 

یت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و درنهاو خارجی که 

شود، و تهدیدهای خارجی می هافرصتضعف داخلی و 

ریزی استراتژیک است که بخشی از فرآیند برنامه عنوانبه

در  هاسازمانقراردادن جایگاه  من وربهتواند می

 قرار گیرد استفاده موردهای بهتر و برتر در آینده یتموقع

منت ر حوادث و  هاسازمانیگر بجای اینکه د عبارت به. [5]
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العمل نشان عکس هاآنهای محیطی باشند و فقط به محرک

توانند محیط ریزی استراتژیک میدهند با استفاده از برنامه

ی محیطی هاشوکند تا را تحت تأثیر قرار داده و اجازه نده

ریزی برنامهبر عملکرد سازمان تأثیر منفی گذارد. 

که برای کمک است ابازار مدیریتی توانمندی ، استراتژیک

خود  ،رقابتی یها به صورتشود تا آنطراحی می هابه سازمان

یند آمحیط تطبیق دهند. فر شدهبینییشرا با تغییرات پ

از  وتحلیلیهیک نگرش و تجز ،ریزی استراتژیکبرنامه

شرایط فعلی  ،کندو محیط مربوط به آن ارائه میسازمان 

ثر ؤو عوامل کلیدی م دهد،یشرکت را توضیح مسازمان و یا 

  .[6] کندبر موفقیت آن را شناسایی می

کارشناسی ارشد خود با  نامهیاندر پا [2] زرندیصادقی

کرمان با مطالعه وضعیت فرش دستباف استان "عنوان 

به تحلیل فرش استان براساس این روش  "رویکرد سوات

 این در قابل تأمل شواهد کلی نتیجه گیری پرداخته است.

 هایمؤلفه به موقع و اجرای صحیح سازندۀ نقش از پژوهش

 دارد. حکایت کرمان فرش صنعت رونق در سوات تطبیقی

ی با عنوان امقالهدر  [3] همکارانکاشانی و  ،شناسحق

 آستانه در کشور صنعت فرش برای استراتژیک یزیربرنامه"

و  هپرداخت "SWOTماتریس از با استفاده WTOدر عضویت

یافتن  و تبلیغات افزایش یدند که بارسبه این نتیجه 

 سطح در سابق مشتریان بر افزودن یا جدید مشتریان

 فرش صنعت تواندیمجهانی با استفاده از ماتریس سوات 

 روند و جهان رسانده در خود حقیقی جایگاه به را ایران

سوق دهد. قزآانی  صعودی به نزولی حالت از را آن صادرات

 عوامل"در پژوهشی به بررسی  [7] همکارانقمصری و 

 ماتریس قالب در دستباف فرش صادرات بر مؤثر

 در فرش هاییتعاون موردی طالعهم  (SWOT)سوات

یدند که رسو به این نتیجه  پرداخته "اصفهان استان

 خصوصاً اییمهب پوشش انواع از بافندگان نمودن برخوردار

 اشتغال و سالمتی حفظ برای مناسب خدمات درمانی

 تسهیالت یژه اعطایوبه کامل مالی هاییتحما بافندگان،

 و کشور بانکی ن ام و تعاون صندوق سوی از یمتقارزان

 جهت هایتعاون توسط عضو فرش بافندگان خریدیشپ

دستباف  یهافرش برای نامهضمانت ارائه تولید، تضمین

 امروز در اقتصاد جدید هدف بازارهای شناخت ،شدهفروخته

 دارشناسنامه با فرش دستباف به بخشیدن هویت و جهان

 برای مه  بسیار یهافرصت توانندیم همگی آن کردن

 به خارجی، کشورهای به محصول معرفی این و حضور

 صادرات فرش سه  افزایش و جدید بازارهای آوردن دست

 [8] آیند. یزدان کریمی شمار به کشور ارزی درآمدهای از

 رویکرد در ایرانی دستباف فرش نقش"با عنوان  یامقالهدر 

 در ییزااشتغال ایجادبیان کرده است که  "مقاومتی اقتصاد

 یک و پایدار و مستقی  شغل یک فرش، صنعت-هنر

 جلوگیری موجب و دارد دنبال به غیرمستقی  اشتغال

 با یتدرنها و دشویم رهاشه به روستائیان مهاجرت رویهیب

 در( SWOT) تهدید ، فرصت وضعف، قوت نقاط به توجه

 توسعه مورد در هایییشنهادپ خارجی و داخلی عوامل

کرده  مطرح آن صادرات و کشور داخل در فرش صنعت

 است.

 ،صورت گرفته در خارج از کشوری هاپژوهشدر میان 

تحلیل "ی با عنوان امقالهدر  [9]زردینیآقادایی و زارعامیری



 و همکارانآبادی سول همتر                                                      ...          های تولید فرشبررسی تاسیس کارگاه

 87-69صفحه  114۰ تابستان -24شماره پیاپی  -2شماره  -11دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  74

SWOT صادرات فرش را در  "صادرات فرش دستباف ایران

 جینتاوتحلیل کرده و یهتجزایران بر اساس ماتریس سوات 

ها، نقاط ضعف و همه نقاط قوت، فرصت، قیتحق نیا

سعیدی  .دهدینشان مرا صنعت در صادرات  نیا هایدیتهد

صنعت  تیبر وضع یمرور"در پژوهش  [10]و همکاران

وضعیت فرش ایران را  "المللیینب یدر بازارها رانیفرش ا

بررسی  SWOTالمللی با استفاده از ماتریس ینبدر بازارهای 

 TOPSISیری مدل فازی کارگبهبا  پایانکرده و در 

 ". پژوهش دیگری با عنواناندکردهیرهای دخیل را آنالیز متغ

شرکت  کیدر  یاساس یاجزا زیو آنال SWOTاستفاده از 

 [11] جیاراج و همکاران "یمطالعه مورد - ینساج

در ن ر  شتریب هایوتحلیلیهتجز یبراوچهار عامل را یستب

 سی، ماترریمتغ وچهاریستب یی. پس از شناساگرفتند

SWOT یرهایبر اساس متغ SWOT چهار ربع  تیاولو با

اند که ارائه این یدهرسو به این نتیجه  شدهدادهتشکیل 

و  یخارج هایدیغلبه بر تهد یرکت برااستراتژی به ش

 هاییمدت و استراتژکوتاه هاییزیربه برنامه نیهمچن

اندازی مروزه تشااکیل و راها .بلندمدت کمک خواهد کرد

نعتی به عنوان سازوکار اصلی برای های صخوشااه

سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای 

تسهیل در فرایند توسعه پایدار و کسب مزیت رقابتی ملی 

 سااازی به بنگاهشود. خوشهاد میبرای این کشااورها قلمد

کند تا قدرت خود را با های کوچک و متوسااط کمک می

های بتوانند به کسااب مزیت از فرصته  ترکیب کنند و 

ت معمول از طریق اقدامات مشترک بازار و حل مشکال

دارند در انجام  لیخوشه تما کیشرکت ها در دساات یابند. 

 عیو توز دیتول یدر کانال ها یمراحل خاص ای ندهایفرآ

نه چندان دور، خوشه  های. در سالتخصص داشته باشند

 یکیاز نزد یناش یاقتصاد عمناف صرفًا توسط یصنعت یها

نسبتًا  کردیاما امروزه روگرفتند، شکل می ییایجغراف

 جادیدر ا یشکل گرفته که مفهوم خوشه را عامل یمتفاوت

 کیخوشه به  کیقدرت  دگاه،ید نیداند. در ا یرقابت م

 یورود طیشرکت، مح یمانند استراتژ یعوامل تعامل یسر

 ن،یبنابرا. دارد یبستگ طیتقاضا و شرا طیمح ط،یو شرا

به  تواندیم ییایتمرکز جغراف رایها مه  هستند، زخوشه

 کوچک کمک کند تا بر مشکالت غلبه کنند. یهاشرکت

 یها، به توسعه فناورآن ۀمربوط به انداز یهاتیمحدود

 یمحل یرقابت در بازارها یآنها را برا ییکند و توانایکمک م

 ییایجغراف یکینزد نیهمچندهد. یم شیافزا یو جهان

. کند یفراه  م یمحل یشرکت ها یرا برا ییفرصت ها

هستند، منجر  ایپو یمحل ینهادها قیطر از هاخوشهچون 

 یکیتکنولوژ یهاتیبهبود ظرف ،یانسان هیسرما شیبه افزا

کارگران و  یهاتیقابل شیها و افزاشرکت یبرا

در ایران گرایش  .[12-14] شوندیکوچک م دکنندگانیتول

های علماای و های صنعتاای، در محیطبه بحث خوشه

های توسعه کشااور و سندهای گیری و نیااز برنامهتصمی 

مطالعه و تحلیل . انداز مورد توجه قرار گرفته استچشاا 

های صنعتی در صنایع مختلف با تحلیل موفقیت خوشه

SWOT [ 16و15مورد توجه محققین واقع شده است.] 

مفهوم برنامه ریزی [ 18و17خود ] مطالعۀمحققین در 

و تعیین میزان اثر  SWOT استراتژیک ارتباط بین تحلیل

هر یک از این عوامل بر عملکرد برنامه ریزی استراتژیک 
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را و فیروزکوه  های صنعتی استان اصفهاندرشرکت شهرک

که داد نشان  هاآن مطالعاتۀ نتیج دادند.مورد بررسی قرار 

های شرکت وجود منابع جدید، شناسایینقاط ضعف شامل 

مندی ازن ام بهره فعال درعرصه فناوری اطالعات،

پیشنهادات، وجود بوروکراسی اداری وتغییرات پیاپی 

 سازی، معرفی طرحتوسعه کیفی شهرک ها،دستورالعمل

های تهیه طرح های توجیهی مناسب به سرمایه گذاران،

بهره گیری ازفناوری مطالعاتی بازار برای واحدهای صنعتی، 

درسیست  اطالعات  بهره گیری ازاطالعات موجود اطالعات،

صنعتی،  خدمات مشاوره صنعتی برای واحدهای شرکت،

ساختار سازمانی و تغییرات در سطوح عالی و میانی مدیریت 

 بیشترین تاثیر را بر عملکرد برنامه ریزی استراتژیک شرکت

د. و عوامل مربوط های صنعتی اصفهان دارا می باشنشهرک

قوت ها و نقاط قوت به ترتیب در رتبه های  به تهدیدها،

برای  [19. در تحقیق مشابه دیگری ]بعدی قرار می گیرند

برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با 

به جای تمرکز بر  ،SOAR ک استفاده از چارچوب استراتژی

ها و تهدید ها به شناسایی و ایجاد نقاط ضاعف، مشاکالت

قوت کنونی و آن دسته از فرصت های سود بخش پرداخته 

تا از  شددر این مدل استراتژیک، بر نقاط مثبت تمرکز  .شد

چارچوب  این راه نقاط منفی به عنوان فرصت نگاه کرد.

از چهار عامل مه  قوت ها، فرصت ها،  ،SOARاستراتژی 

با توجه به دیدگاه مثبت  کهشکیل شده آرمان ها و نتایج ت

شناسی، در برناماه ریزی راهبردی جهت توسعه شهرک 

 .بکار رفتصنعتی در شهر یزد 

 ایران در یباففرش تاریخچه و گذشته به نگاهی با البته

 یهاکارگاه تاریخی گوناگون ادوار در که شودیم مالح ه

 یباففرش به که است بوده دایر کشور در متمرکز بزرگی

 صفویه دوران در ،اندداشته اشتغال انبوه صورتبه

 دیگر شهرهای و اصفهان در سلطنتی یباففرش یهاکارگاه

 ،دقیق و جدی ن ارت با و بوده دایر یباففرش مه 

 در است، کردهیم تولید را ایرانی یهافرش ترینیسنف

 ورود با پهلوی و دوران قاجار در خصوصبه بعد ادوار

 کشور دستباف فرش تولید صنعت به خارجی یهاشرکت

 خود به ترییصنعت رنگ و بوی فرش تولید یهاکارگاه

 این در که است ییهااستان از یکی استان کرمان گرفت،

 و گردیده دایر آن در فرش تولید بزرگ کارگاه دوره

 به استان کرمان فرش شد. تولید نفیسی بسیار یهافرش

بافی هنر فرش زبانزد همواره خود باالی کیفیت دلیل

 از بعد که را یزیهر چ کهیطوربه است بوده ایرانیان

 قالی کرمان به یافتهیم افزایش کیفیتش زمان گذشت

د. در گذز زمان به دلیل عدم توجه به کیفیت کردنیم تشبیه

های تولید در کرمان، عدم توجه به سلیقۀ بازار و نیز فرش

 و نهاد افول به رو رفتهرفته کرمان فرش شهرت بازار یابی

 کاهش بسیار کرمان فرش متقاضیان حاضر حال در

 فرش اقتصادی هایجنبه مهمترین یافته است. چشمگیری

 به کمک و ارز تحصیل زایی،اشتغال در توانمی را دستباف

 مرغوبیت علت به دستباف فرش. دانست روستا بهبود اقتصاد

 خارجی بیشتر مصرف آن باالی تمام شده قیمت و کاربری و

 بسیار داخلی بازار به نسبت آن صادراتی بازار و داشته

 آن صادراتی بازار در هرگونه رکود بنابراین است، ترگسترده
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 شاغلین از بسیاری میان در درآمد کاهش و کاریبی به منجر

 ایجاد اقتصاد، کنونی شرایط در.دشومی فرش صنعت

 دولت هایسیاست مه  محورهای از یکی زاییاشتغال

 کاربر صنایع از یکی دستباف فرش صنعت. شودمحسوب می

 استفاده از با و اندک ثابت نسبتاً هایهزینه با که است

 ییزا اشتغال موجب خانگی هایکارگاه در ساده تجهیزات

 بر عالوه این صنعت. شودمی کشور اقتصاد در فراوانی

 دربرمی نیز را دیگری جانبی مشاغل و هافعالیت قالیبافی

 میدهد افزایش را این صنعت ییزا اشتغال نرخ که گیرد

 تاب، نخ ،ریسنده کار به توانمی جانبی مشاغل ازجمله

قالی  ،بافنده کش،چله طراح، رنگرز، ،گر و مرمت کاروفر

 مشاغل طورکلی به. کرد اشاره بازرگانان صادرکننده،شویی، 

. [20]شودمی غلش  26حدود فرش صنعت جانبی

 17000 از بیش با دستباف فرش تعاونی شرکت 313تعداد

 ،ریال میلیون 6959641، معادل ایسرمایه و عضو نفر

. دهدمی نشان را استان اشتغال وضعیت از دیگری بخش

 و بزرگ واحدهای اندازیراه مناسب برای اراضی وجود

و  آزاد مناطق در چه و صنعتی هایشهرک در کوچک،

 انرژی و برق چون دیگری امکانات با همراه اراضی خصوصی،

 و پروانه چه سریعتر هر یعرضه برای مسئولین مساعدت و

 استان که است واقعیت این بیانگر همه و همه مربوطه جواز

 می بلکه رودمی شمار به کارانمعدن بهشت نه فقط کرمان

  باشد. دیگری بهشت نیز صنایع صاحبان برای تواند

 روش تحقیق -2

ضعف تأسیس  و قوت نقاط بررسی با هدف پژوهش این در

تهدید  و هافرصت های متمرکز تولید فرش و بررسیکارگاه

 یهاشهرک در فرش تولید یهاکارگاه یستأس برای

 SWOTماتریس از استفاده با کرمان سعی شد تا صنعتی

ی هاشهرک در فرش تولید برای مناسب یک استراتژی

های جهت گردآوری اطالعات و داده گردد. تبیین صنعتی

ای، از ابزار پرسشنامه و یاز پس از مطالعات کتابخانهنمورد

. جامعه آماری این پژوهش شامل شدمصاحبه استفاده 

بودند.  کرماندر ان تولید و عرضه فرش اندرکاردستتمامی 

گیری مصاحبه از طرح نمونهبرای تکمیل پرسشنامه و انجام 

)گلوله برفی( استفاده  ایهدفمند و تکنیک ارجاعی زنجیره

شد؛ به این صورت که نخست یک گروه اولیه جهت مصاحبه 

های بعدی جهت مصاحبه توسط انتخاب و سپس گروه

گیری تا جایی تداوم یافت همین گروه معرفی شدند و نمونه

جدیدی به وجود نیامد  یگیری اندیشهی نمونهکه با ادامه

اصطالح پژوهش به اشباع ن ری و کفایت رسید. گروه و به

نفر بودند که درنهایت  10شده برای مصاحبه ی انتخاباولیه

ام تا  30نفر افزایش یافت؛ البته اشباع ن ری از نفر  35به 

ام ادامه پیدا  35تا نفر  مصاحبهحدودی شکل گرفت ولی 

فاده در این تحقیق از نوع بسته ی مورداستپرسشنامه کرد.

تایی لیکرت )گزینه 5سنجه پرسشنامه طیف درجه بندی  و

بندی ن رات طراحی شد. رتبههای خیلی ک  تا خیلی زیاد(، 

 2پاسخگویان پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت در جدول 

آمده است.
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بندی ن رات پاسخگویان پرسشنامه رتبه-2جدول   

 کاماًل مخالف  مخالف  تا حدودی موافق  کاماًل موافق  ن رات

 1 2 3 4 5 ارزش

 

 پایایی پرسشنامه روایی و -2-2

ین معیار در درستی سنجش، روایی آن است. ترمه 

ارزش است. سنجشی که روایی نداشته باشد، پایایی آن بی

ی پرسشنامه تهیه و بررسی گردید در این تحقیق، طرح اولیه

و سرانجام پس  یجه مواردی جهت اصالح پیشنهاددرنتکه 

تدوین گردید.  ی نهاییاز اعمال اصالحات مذکور، پرسشنامه

در بررسی اعتماد یا پایایی آزمون سعی بر آنست تا مشخص 

گیری با یک ابزار مشخص شود که آیا نتایج حاصل از اندازه

گیری مربوطه تحت است یا خیر؟ و اگر اندازه اعتمادقابل

می به دستهمان شرایط تکرار شود آیا همان نتایج قبلی 

 آید یا خیر؟

ین این ترمه گیری اعتماد یا پایایی، یکی از برای اندازه

باشد که از ها، تعیین ضریب آلفای کرونباخ میروش

عمومیت بیشتری برخوردار است لذا در این تحقیق نیز 

ی ضریب آلفای . برای محاسبهقرارگرفتمبنای پایایی 

 .[21] استفاده شد 1کرونباخ از رابطه 

 

 (1رابطه)
 

ی پرسشنامه، هاسؤالی یرمجموعهزتعداد  Jدر این رابطه، 

jS
واریانس کل آزمون است.  Sام و  jواریانس زیر آزمون  

نهایی با استفاده  یمرحلهدر این پژوهش آلفای کرونباخ در 

 بدست آمد. 78/0محاسبه و مقدار آن  SPSSافزار از نرم

 نتایج و بحث -3

درصد از 1/17از پرسشنامه ها،  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

درصد  3/34سال  45الی  36بین  دهندگانپاسخ

درصد  1/17سال و  55الی  46بین  دهندگانپاسخ

 سال سن دارند. 65الی  56بین  دهندگانپاسخ

شناسایی نقاط قوت ، ین پژوهشاهمانطور که ذکر شد هدف 

هایی از عوامل که در راه دستیابی به ) یعنی جنبه و ضعف

ریزی و اجرای آن تاثیر مساعد یا بازدارنده اهداف برنامه

های تولید فرش تاسیس کارگاهها و تهدیداتِ و فرصتدارد( 

باف دست فرش ۀدر توسعکرمان های صنعتی در شهرک

های خارجی و با بهره جستن از فرصتباشد. تا بتوان می

پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن 

 ها به نتیجه مطلوبی دست یافت.آن

با متخصصین در  شدهانجامهای نتایج حاصل از مصاحبه 

 ها و تهدیدهایِ و فرصت  داخلیمورد نقاط قوت و ضعفِ

ی در باففرشی هاکارگاهپیش روی ایجاد  خارجی

ی صنعتی کرمان با روش سوات مورد هاشهرک

ی هاشکلها در نتایج این تحلیل .وتحلیل قرار گرفتیهتجز

نقاط  ریتاث 2و  1در نمودارهای شکل .اندشده ارائه 6تا  1
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نشان داده شده ها و تهدیدها عف بر روی فرصتضقوت و 

.است
 

  

 کننده()محدود هاتهدید بر روی تأثیر نقاط قوت -2 شکل هاتاثیر نقاط قوت بر روی فرصت -1شکل

 81بافی تا نقاط قوت تأسیس کارگاه فرش 2و 1 شکلطبق 

ها را افزایش دهد. همچنین این نقاط تواند فرصتمیدرصد 

نقاط قوت  ها را خنثی کند.درصد تهدید 32تواند قوت می

های صنعتی تاثیر های تولید فرش در شهرکتاسیس کارگاه

در  کند.ها را ایجاد میزیادی در استفادۀ بهینه از فرصت

بیشترین تأثیرات مثبت نقاط قوت و بیشترین  3جدول 

ها و تهدیدها نشان داده شده تأثیرات نقاط ضعف بر فرصت

است

. 
 

 

ها و تهدیدها، ترکیبی از فرصت باالترین تأثیر مثبت بر

درصد  3/30 افزوده باال نسبت به تولید خانگی و معادلارزش

ها و تهدیدها، است. کمترین تأثیر مثبت بر ترکیبی از فرصت

 سپاری معادلهای خالی از طریق برونامکان تکمیل ظرفیت

احتماال در تولید خانگی به دلیل بروز  درصد است. 3/10

 های سهل انگاری بافنده و یا عدم بافت نقشهعیوب ناشی از 

 

روز بازار یا براساس سفارش مشتری، ارزش افزودۀ کمتری 

امکان  دلیل تاثیر ک شود. نسبت به تولید متمرکز ایجاد می

ها با برون سپاری در بررسی تهدیدها تکمیل ظرفیتِ کارگاه

 های تولید فرش در شهرکشاید به دلیل تعداد ک  کارگاه

شده  تأثیرات مثبت محاسبه 3 شکلهای صنعتی باشد. 

 ها و تهدیدهاشده از پرسشنامه بر فرصتبیشترین تأثیرات نقاط قوت و ضعف استخراج -3جدول

 هابر فرصت تأثیرات نقاط قوت بر روی تهدیدها تأثیرات نقاط ضعف

 درصد 30.3 افزوده باال نسبت به تولید خانگیارزش درصد 21.3 هزینه باالی حمل و نگهداری مواد اولیه

 درصد26.5 باال بودن مزیت نسبی برای هزینه تولید درصد 20.3 نیروی انسانی انباشتگی

 درصد 20.3 مشکالت تأمین مواد اولیه
های تولیدشده باال بودن کیفیت فرش

 های متمرکزدر کارگاه
 درصد17.9

 درصد14.9 هاانسجام فرایند تولید در کارگاه درصد19.7 مدتطوالنیبیدخوردگی فرش در اثر انبارداری 

تمرکز نیاز به سرمایه در گردش سنگین در فصل کاری 

 )توزیع مناسب نقدینگی در طول سال(
 درصد 18.4

های خالی از امکان تکمیل ظرفیت

 سپاریطریق برون
 درصد10.3

درصد32درصد81
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دهد. بیشترین ها را نمایش مینقاط قوت بر روی فرصت

 ، تأثیرات4 شکلو  دهدتأثیر، بهترین مورد را نشان می

دهد. شده نقاط قوت بر روی تهدیدها را نمایش میمحاسبه 

 دهد.بیشترین تأثیر، بهترین مورد را نشان می

 

 

 هاشده نقاط قوت بر روی فرصتتأثیرات مثبت محاسبهنمودار  -3شکل

 شده نقاط قوت بر روی تهدیدهاتأثیرات محاسبهنمودار  -4شکل
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 ها و تهدیدهامقایسه مقادیر ارزیابی با تأثیر واقعی نقاط قوت بر فرصت-4جدول

 تأثیر کلی تأثیر بر روی تهدیدها هاروی فرصتتأثیر بر  توزیع ارزیابی نقاط قوت

 %18.6 افزوده باال نسبت به تولید خانگیارزش

5.2 29.3 11.7 

 %23.3 باال بودن مزیت نسبی برای هزینه تولید

3.3 3.0 3.2 

های تولیدشده در باال بودن کیفیت فرش

 های متمرکزکارگاه
20.9% 

-1.1 -8.2 -3.0 

 %20.9 هاتولید در کارگاه انسجام فرایند

-5.3 -7.8 -6.0 

های خالی از طریق امکان تکمیل ظرفیت

 سپاریبرون
16.3% 

-2.1 
-16.3 -6.0 

 

دهد که ارزش افزودۀ نشان می 4اطالعات مندرج در جدول 

زیت باال بودن م باالی تولید متمرکز نسبت به تولید خانگی و

ای ههای تولید از مهمترین نقاط قوت در کارگاهنسبی هزینه

 های صنعتی است.تولید فرش در شهرک

شده نقاط ضعف بر روی تأثیرهای منفی محاسبه 5شکل 

دهد. بیشترین تأثیر، بدترین مورد را ها را نمایش میفرصت

شده نقاط تأثیرهای منفی محاسبه 6شکل  دهد.نشان می

دهد. بیشترین تأثیر، ضعف بر روی تهدیدها را نمایش می

میزان مقادیری  4 دهد. در جدولبدترین مورد را نشان می

با تأثیر واقعی نقاط ضعف  آمدهدستدر مرحله ارزیابی به که

ها و تهدیدها مقایسه شده است.بر فرصت

 

 هاشده نقاط ضعف بر روی فرصتتأثیر منفی محاسبه -5شکل
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 شده نقاط ضعف بر روی تهدیدهاتأثیر منفی محاسبه-6شکل

 

میزان مقادیری که در مرحله ارزیابی  5در جدول 

ها و تهدیدها با تأثیر واقعی نقاط قوت بر فرصت آمده،دستبه

ها و مقایسه شده است. باالترین تأثیر منفی بر فرصت

تهدیدها، هزینه باالی حمل و نگهداری مواد اولیه معادل 

ها و درصد است. کمترین تأثیر منفی بر فرصت21.3

از به سرمایه در گردش سنگین در فصل تهدیدها، تمرکز نی

 18.4کاری )توزیع مناسب نقدینگی در طول سال( معادل 

باف به روش متمرکز در تولید فرش دست درصد است.

ای صنعتی(، شروع کار ههای بافت فرش در شهرک)کارگاه

شود که نیاز به تهیۀ با تعداد دار قالی بیشتری شروع می

و بالتبع محلی برای انبارداری  مقدار زیادی از مواد اولیه

های صنعتی معموال دور از مناطق شهری است است. شهرک

دهد. به همین دلیل که هزینۀ حمل و نقل را افزایش می

گذارند. اما اگر هزینۀ رفع ها تاثیر منفی میروی فرصت

عیوب در بافت خانگی و یا مشکالت فروش در ن ر گرفته 

 کاهش دهد. تاثیر منفی را دتوانشود می
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 ها و تهدیدهامقایسه مقادیر ارزیابی با تأثیر واقعی نقاط ضعف بر فرصت-5جدول

 تأثیر کلی تأثیر بر روی تهدیدها هاتأثیر بر روی فرصت توزیع ارزیابی نقاط ضعف

 %18.8 هزینه باالی حمل و نگهداری مواد اولیه

-4.5 0.7 2.5 

 %22.4 م نیروی انسانیتور

0.4 -4.0 -2.1 

 %23.5 مشکالت تأمین مواد اولیه

-8.1 0.7 -3.2 

 %16.5 مدتفرش در اثر انبارداری طوالنیبیدخوردگی 

2.8 3.6 3.2 

تمرکز نیاز به سرمایه در گردش سنگین در فصل 

 کاری )توزیع مناسب نقدینگی در طول سال(
18.8% 

9.4 -8.2 -0.4 

 

 تحلیل و تجزیه از آمده دست به کلی نتایج به توجه با

 فرشبافی هایتأسیس کارگاه قوت نقاط تأثیر میزان سوآت،

 و درصد 57.3 با برابر کرمان استان صنعتی هایشهرک در

بر اساس  .باشد می درصد 61.6 با ضعف برابر نقاط تأثیر

ترین نقاط قوت تأسیس نتایج حاصله از تحلیل سوات، مه 

 های صنعتی به ترتیب بافی در شهرکهای فرشکارگاه

، افزوده باال نسبت به تولید خانگیارزش -1 :است از عبارت

ن باال بود -3، باال بودن مزیت نسبی برای هزینه تولید -2

 -4، تمرکزهای مر کارگاهدهای تولیدشده کیفیت فرش

 هاانسجام فرایند تولید در کارگاه

 سپاریهای خالی از طریق برونامکان تکمیل ظرفیت .5

 ای داخلی و خارجیماتریس چهارنقطه -3-1

را همزمان  برای اینکه بتوان تاثیر عوامل داخلی و خارجی

 شود.بررسی نمود، از ابزار ماتریس چهارگانه استفاده می

های متمرکز بافت فرش در کارگاهچگونگی تاثیر تاسیس 

شهرکهای صنعتی ) تعیین موقعیت آن( در این ماتریس به 

تاثیر عوامل داخلی و  6شود. در جدول خوبی نشان داده می

 خارجی بر روی یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

ای ماتریس مورد مطالعه در این پژوهش از نوع چهارخانه

ها به دو بخش گذاری خانهاست. در این ماتریس ارزش 

 شوند.تعیین می 2.5-4و  1-2.5ضعیف و قوی در بازه 
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 های صنعتیهای تولید فرش در شهرکتحلیل کلی سوات برای تولید در کارگاه -6جدول

 تحلیل سوات

 (S)نقاط قوت 
 ال نسبت به تولید خانگیاافزوده بارزش .1
 بودن مزیت نسبی برای هزینه تولیدباال  .2
های تولیدشده در باال بودن کیفیت فرش .3

 های متمرکزکارگاه
 هاانسجام فرایند تولید در کارگاه .4
های خالی از طریق امکان تکمیل ظرفیت .5

 سپاریبرون

 (W)نقاط ضعف
 هزینه باالی حمل و نگهداری مواد اولیه .1

 تورم نیروی انسانی 2.
 تأمین مواد اولیه مشکالت .3
 مدتبیدخوردگی فرش در اثر انبارداری طوالنی .4
تمرکز نیاز به سرمایه در گردش سنگین در فصل  .5

 کاری )توزیع مناسب نقدینگی در طول سال(

 (O)هافرصت
استفاده از منابع بالقوه و بالفعل نسبتاً مناسب -1

 استان )پش  سیرجان(
 اننیروی کار فراوان و نسبتاً ارز-2

 گذاری خارجیامکان جذب سرمایه-3
شده نسبت به تر بودن قیمت تمامپایین-4

 تولیدات خانگی
 هامعافیت مالیاتی برخی فعالیت-5

 (SO) ایتوسعه -راهبردهای تهاجمی
های ی کارگاهحمایت از ساخت و توسعه-1

 تولیدی با اعطای تسهیالت
یج به بافی برای استفاده از تروآموزش و -2

 کار فراوان نیروی

جذب  من وربهایجاد خوشه صنعتی -3
 های سرگردان داخلی و خارجییهسرما

یر شدن پذرقابت من وربهکاهش قیمت فرش -4
 در بازارهای جهانی

 (WO)های درونیرفع چالش-راهبردهای بازنگری

 خرید پش  محلی و دریافت آن در فصل کارییشپ-1
انسانی  نیرویانباشتگی تدوین نقشه راه برای کاهش -2

 در فصول کاهش تولید
کننده یتحمای هاسازمانصادر کردن آثار از طریق -3

که تا حدی مشکالت بازاریابی و همچنین هزینه 
 .دهدیمانبارداری را کاهش 

و  هااستانایجاد شبکه تولید متمرکز و دائمی با دیگر -4
 من وربهجذب سرمایه داخلی با بهره باالتر از بانک 

 مالی در فصل سنگین کاریین تأم

 (T)تهدیدها

 نوسانات بازار برای خرید مواد اولیه-1
 ونقل مناسبهای توزیع و حملضعف شبکه-2
ها و حمایت مناسب از صادرات و خوشهعدم-3

 گرا های صادراتبنگاه
های مناسب برای نقص استانداردها و ن ارت-4

 تولید فرش دستباف
ناکافی بودن عدم وجود آمارهای درست و -5

رسانی در ارائه تصویر های آمار و اطالعدستگاه
روشن از وضعیت فعالیت صنایع تولیدی فرش 

 دستباف

 (ST) های بیرونیرفع چالش-راهبردهای رقابتی
خرید مواد اولیه و انعقاد قراردادهای یشپ-1

 کنندگان مواد اولیهینتأمبا  بلندمدت
ی هاشهرکدر  ونقلحملیس تعاونی تأس-2

 ونقلحملهای ینههزصنعتی برای کاهش 
 دی مربوط به تولید استاندارهاپروتکلتدوین -3

 ی تولیدیهاکارگاهفرش توسط 
یجاد بانک اطالعاتی در خصوص فرش کرمان ا-4

 و ارائه آن به ذینفعان

 (WT) داری اقتصادیبنگاه-راهبردهای تدافعی
 در تبلیغ فرش کرمان هاجلب مشارکت رسانه-1
ربط بر کیفیت و یذکنترل و ن ارت مستمر نهادهای -2

 یدشدهتولی هافرشقیمت 

کیفیت توسط یبی هافرشجلوگیری از تولید -3
 یرش تولیدکنندگانموردپذیرانتفاعی غنهادهای 

 

های ترین نقاط ضعف تأسیس کارگاهمه با توجه به 

 -1:است از عبارت  کههای صنعتی بافی در شهرکفرش

تورم نیروی  -2، هزینه باالی حمل و نگهداری مواد اولیه

بیدخوردگی  -4، مشکالت تأمین مواد اولیه -3، انسانی

تمرکز نیاز به سرمایه  -5 مدتفرش در اثر انبارداری طوالنی

در گردش سنگین در فصل کاری )توزیع مناسب نقدینگی 

 یش قیمت تولید میبرای جلوگیری از افزا، در طول سال(

ی تامین و نگهداری مواد اولیه و برنامه زمانی بایست به نحوه

برای رفع  داشت.توجه تولید جهت مدیریت نیروی انسانی 

با مدیریت منابع انسانی در  مشکل انباشت نیروی انسانی

مقاطع زمانی که بافت فرش به اتمام رسیده یا سفارشی 

ن یر قالی شویی، رفو و وجود ندارد سایر خدمات جانبی 

مرمت، رنگرزی، نخ ریسی دستی و.. انجام شود. در اینصورت 

کار گرفته شده در تمام مدت مشغول به نیروی انسانی به

 کار خواهد بود.

دهد، نقاط قوت نشان می 6همانطور که نتایج جدول 

عبارت های صنعتی های قالی بافی در شهرکاستقرار کارگاه

های مستقر در لید متمرکز در کارگاهدر تو -1است از: 

های صنعتی ن ارت مستمرسبب افزایش کیفیت شهرک

ارزش افزوده تولیدات  شود که خود منجر به افزایشبافت می

به دلیل ن ارت، مدیریت منابع و امکان  -2خواهد شد. 
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سفارش گیری بیشتر، انسجام فرایند تولید به این روش 

 بسیار بیشتر خواهد شد. 

بافی در های فرشهای تأسیس کارگاهترین فرصتمه 

 -1 :است از عبارت به ترتیب  کرمان های صنعتیشهرک

)پش   استفاده از منابع بالقوه و بالفعل نسبتاً مناسب استان

امکان  -3، نیروی کار فراوان و نسبتًا ارزان -2، سیرجان(

تر بودن قیمت پایین -4، گذاری خارجیجذب سرمایه

معافیت مالیاتی  -5، شده نسبت به تولیدات خانگیمتما

 هابرخی فعالیت

به فرصتهایی که در شهر کرمان از ن ر تهیه پش   هتوج

-مرغوب و با قیمت مناسب در اختیار تولید کنندگان می

تواند در مدیریت تهیه مواد اولیه ارزان قیمت تاثیر گذارد می

ز گرایی در کها به تمرمثبتی داشته باشد. توجه دولت

تواند در های صنعتی جهت حمایت از تولید میشهرک

جذب سرمایه بخش خصوصی و تسهیالت دولتی بسیار موثر 

باف در قرار گرفتن حرفۀ خاص تولید فرش دست باشد.

های های صنعتی و یا تشکیل خوشۀ فرش در شهرکشهرک

های موجود برای پیشبرد تواند از سایر پتانسیلصنعتی می

ای تولید فرش موثر باشد. تمرکز تمام حِرَف اهداف توسعه

در یک محل هزینۀ حمل و نقل، انرژی و ن ارت را بسیار 

دهد. دسترسی به بازار و مطالعۀ بازار را نیز کاهش می

معافیت مالیاتی تمام حِرَف مرتبط با تولید  نماید.تسهیل می

های صنعتی نقش مهمی باف مستقر در شهرکفرش دست

 در کاهش هزینه های تولید ایفا خواهد نمود.

بافی در های فرشترین تهدیدات تأسیس کارگاهمه اما  

 -1 :است از عبارت از جمله کرمان های صنعتی شهرک

های ضعف شبکه -2، نوسانات بازار برای خرید مواد اولیه

حمایت مناسب از عدم -3، ونقل مناسبتوزیع و حمل

نقص  -4، گراهای صادراتبنگاه ها وصادرات و خوشه

 های مناسب برای تولید فرش دستبافاستانداردها و ن ارت

های عدم وجود آمارهای درست و ناکافی بودن دستگاه -5

 .رسانیآمار و اطالع

شبکه سازی و تهیه آمار دقیق از تولید و الزامات آن می  

 تواند تصویر دققی از وضعیت تولید فرش دستباف در منطقه

در ارائه  های صنعتی ارائه نماید.طور خاص شهرکو به

تصویر روشن از وضعیت فعالیت صنایع تولیدی فرش 

 4حاصل از مطالعه که در جداول نتایج  با توجه به دستباف

و نقاط قوت و بر پایه قدرت تشدید ارائه شد  5و 

بافی های فرشضعف تأسیس کارگاهنقاط محدودکنندگی 

های رفع چالش -بازنگری ای،توسعه -تهاجمیچهار راهبرد 

-بنگاه -تدافعی های بیرونی ورفع چالش -درونی، رقابتی

 می 6ارائه شده در جدول شمارۀ به شرح داری اقتصادی 

های متمرکز تواند ترسی  درستی از نحوۀ استقرار کارگاه

 های صنعتی کرمان را نشان دهد.بافی در شهرکفرش

  گیرینتیجه -4

برای تأسیس  SWOTهدف از این پژوهش تبیین ماتریس 

های صنعتی در شهرکباف دستهای تولید فرش کارگاه

با  ،کرمان بود. به همین من ور بر اساس اهداف پژوهش

آماری مورد آزمون قرار گرفتند.  هایروشاستفاده از 

ها، آمده از پرسشنامهدستمطالعات ادبیات تحقیق، نتایج به

های میدانی نشان ها و مشاهدهاصل از مصاحبهاطالعات ح
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های صنعتی بافی در شهرکهای فرشداد که تأسیس کارگاه

حلی تواند راهرغ  همه تهدیدها و نقاط ضعف موجود میعلی

برای احیاء جایگاه دوباره فرش در اقتصاد کرمان باشد. 

 کرمان، با داشتن تاریخ کهن و نقش تاریخی بسیار مه  در

 ییاز آنجا بافی بسیار غنی و کهنی دارد.صنعت فرش ایران،

واحدها ممکن است اثر  عیحاصل از تجم ییکه صرفه جو

 در دیتول شیافزا لیها به دل نهیو کاهش هز دیبر تول یمثبت

 توسعهی برا یداشته باشد، عامل اصل های متمرکزکارگاه

 پس انداز نی. چناست یصنعت یهاکو شهر یصنعت ینواح

 نهیدهد که هزیرخ م یزمانمنابع مصرفی و نیروی انسانی، 

 دیتول شیبا افزا تولید فرش ی متمرکزاهکارگاه دیتول یها

 یها، شرکت هاییصرفه جو نیتحقق ا ی. براابدیکاهش 

و با مدیریت منابع و نیروی  ندیگرد ه  آ دیمورد ن ر با

ع انسانی روش مناسبی برای طرح تولید و بکارگیری مناب

 یهاتیو مز هایژگیوامروزه مشخص شده که . اتخاذ نمایند

خاص حاک  بر  طیسو و شرا کیاز  یصنعت یاهخوشه

 ۀبه توسع شتریضرورت توجه ب گر،ید یاقتصاد کشورها از سو

رفع  یکارآمد برا یاستیرا به عنوان س یصنعت یهاخوشه

توجه به  بانشان داده است.  یکنون یهایدشوار یبرخ

 یهاتیاز مز یکشف و بهره بردار یضرورت تالش برا

شرکت ها  نیدر ب ییه  افزا یحلقه ها جادیو ا یمنطقه ا

های یجاد کارگاهدر اتاثیر گذار  ها و مسائلچالششناخت 

 تولید فرش است. یضرورهای صنعتی متمرکز در شهرک

صادرات، های با کیفیت، شناخت نهادهای ذیربط در تولید و 

استفادۀ بهینه از تسهیالت و ایجاد شبکۀ تولید و عرضه با 

وری منابع تواند در مدیریت و بهرههای همجوار میاستان

ها و کاهش نقاط جهت استفاده از نقاط قوت و پتانسیل

 ها موثر باشد.ضعف و رفع تهدید

تحلیل  و های آماریتحلیل و با در ن ر گرفتن نتایج تجزیه 

توان چنین اظهارن ر کرد که کرمان به لحاک کلی سوات می

بافی در های فرشها قابلیت تأسیس کارگاهازن ر زیرساخت

مواجه  یهایهای صنعتی را دارد، اما این امر با تهدیدشهرک

تواند بر است که اگر مدیریت کالن بر آن حاک  باشد می

وجود را تبدیل ها فائق گردد و تهدیدات و نقاط ضعف مآن

حاصل از  جیبا توجه به نتا به فرصت و نقاط قوت نماید.

، یفرشباف یهاکارگاه سیمشخص شد که تأسسوآت  لیتحل

 یفراوان فنقاط قوت و ضع یدارا یصنعت یهادر شهرک

آن را پوشش  فنقاط ضع توانیم حیصح رتیاست که با مد

 ،متمرکز یهاکارگاه سیتأس فنقاط ضع نیداد که از مهمتر

استان کرمان خود  نکهیبا توجه به ا بود. نقل و لحم نهیهز

مورد مصرف در فرش  بزرگ پش  دکنندگانیاز تول یکی

مشکل تامین مواد اولیه براحتی قابل  باف است،دست

برطرف شدن خواهد بود. دسترسی به مواد اولیه نه تنها 

 هزینه حمل و نقل را کاهش میدهد بلکه دسترسی به منابع

تر خواهد بود. اما برای جلوگیری از مشکالتی که به آسان

عنوان انبار نمودن مواد اولیه در تولید متمرکز به آن اشاره 

ها و های مناسب انبار داری، کُد گذاری آنباید از روش شد،

 شنهادیپتوزیع بین تولید کنندگان استفاده کرد. همچنین 

صورت خود را به ازین پش  مورد دکنندگانیکه تول شودیم

 نیآن را از تأم یکنند و در فصل کار دیخرشیپ ینیتضم

و  ینگهدارتا مسالۀ  رندیبگ لیتحو هیمواد اول کنندگان

از  گرید یکی نگران کننده نباشد. مرغوب پش  یانباردار
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 یرویتورم ن یفرشباف یهاکارگاه سیدر تأس فنقاط ضع

 یبرا شودیم شنهادیکه پ باشدیم یکار ریدر فصل غ یانسان

 نینقشه راه تدومدیریت زمان برای تولید و مشکل  نیحل ا

صورت من   سال به یهادر تمام فصل فرش دیگردد و تول

و یا در مقاطع زمانی که بافت فرش وجود  ردیصورت پذ

ندارد یا سفارشی دریافت نشده سایر مشاغل مرتبط با فرش 

ن یر رنگرزی، نخ ریسی دستی، رفو و مرمت و طراحی و... 

های مجاور مشکل و با تشکیل شبکۀ تولید با استان اجرا شود

مقابله با  یبرا نیهمچنانباشت منابع را برطرف نمود. 

فرش  ۀنیزم دری صنعت یهاخوشه ، بهتر استزارانوسانات ب

 هیمواد اول کنندگاننیتأم کهینحوبه ردیدستباف شکل بگ

تا بتوان  ندیبلندمدت انعقاد نما یقراردادها ،دکنندگانیو تول

 .را کنترل نمود یکار فمختل یهادر فصل یمتینوسانات ق

های همچنین شناخت بازار و مشتریان بالقوه و سازمان

کند تا تولید برمبنای سفارش را صادرات کننده کمک می

در دستور کار قرار داده و نگران انبارداری کاالی تولید شده 

انسجام در فرایند تولید در  و یا نوسانات قیمتی نباشند.

افزایش کیفیت، ارزش افزوده به دالیل  ،های صنعتیشهرک

انباشت متعدد از جمله جلوگیری از اتالف منابع اولیه و 

نیروی انسانی و امکان سفارش گیری و..مهمترین نقاط قوت 

های صنعتی است که تولید به روش متمرکز در شهرک

باف پاسخگوی بسیاری از مشکالت فرایند تولید فرش دست

های در روش تولید متمرکز در کارگاه استان خواهد بود.

ای شدن فرایند تولید های صنعتی شبکهمستقر در شهرک

سهولت قابل انجام بوده و دسترسی به منابع و اطالعات  به

شود. سهولت سلیقه یابی و بازاریابی افزایش تولید ممکن می

را متضمن شده که درنتیجۀ آن انباشت نیروی انسانی و یا 

ها یبی کیفیت و یا با نقشه و رنگ مواد اولیه، تولید فرش

 یابد. بندی نامطلوب کاهش می

 یبرنامه ها تیهدا ندیمتضمن فرآ کیاستراتژ تیریمد

به من ور  حیصح یاز اجرا نانیو حصول اطم کیاستراتژ

با تدوین برنامۀ  مدت است. سازمان در بلند تیموفق نیتضم

های استراتژیک بلند مدت برای ایجاد و توسعۀ کارگاه

توان به درستی های صنعتی کرمان میمتمرکز در شهرک

در  را داتیخطرات و تهدو  دبه مشکالت و تهدیدها فائق آم
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