ارزیابینظامهایتولیدیفرشدستباف
با استفاده از تکنیکهای چند معیاری:
مطالعةموردیآذربایجانشرقی
محمد مظهری

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ناصر شاهنوشی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

هادی رفیعی دارانی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

بهترتیب نظ��ام کارفرمایی در مقیاس واحدهای بزرگ

ه��دف اصلی ای��ن مطالعة ارزیابی نظامه��ای تولیدی

تولیدی (در واقع بهنام نظام مشارکتی و دارای فعالیت

موجود در فرش دس��تباف ،یعنی نظ��ام کارفرمایی،

کارفرمای��ی) و نظام کارفرمای��ی ،از نظر عملکرد کلی

خویشفرمایی و مش��ارکتی اس��ت .برای این منظور،

دارای رتب��ه اول و نتیجت ًا بهعنوان مناس��بترین نظام

در ای��ن مطالعه از ش��اخصهای مختل��ف اقتصادی،

تولیدی در صنعت فرش دستباف است.

اجتماع��ی ،مدیریتی و کیفی در چارچوب تکنیکهای
چندمعیاری (تاکس��ونومی و دلفی) استفاده شد .نتایج

واژهه�ای کلیدی :فرش دس��تباف ،نظ��ام تولیدی،

حاص��ل حاکی از آن اس��ت که در آذربایجان ش��رقی

تاکسونومی عددی ،دلفی.

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 13
تابستان 1388
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|Ì·Âe d À ½YËÄ»Z¿] z» ¥Y|ÅY Ä] ÄmÂe Z]
¥|/Å .|/¿Ì³ Ê» Y« Ê] {Â» ¥Z] d{ §
Å {°¸¼ Ê]ZËY Y dY cZ^ Ä ·Z» ¾ËY Ê¸Y
Â/À» Ä/] ¥Z/]d{ § É|Ì·Âe ÉZÅ¹Z¿ Y ®Ë
Á É{Z/f«Y ËY/ Z] \ZÀf» Á ÄÀÌÆ] ¹Z¿ dyZÀ
.Ê« ½ZnËZ]}M ½ZfY { {ÂmÂ» ÊZ¼fmY
Á É|/Ì·Âe ¹Z/¿ Ä¯ d¨³ ½YÂeÊ» ¦Ë e ¿ Y
/] ¶¼f/» Ê»Z/¿» Y d/Y cZ^ ÉY{]ÃÆ] ZË
]Z/À» {]Z¯ Á ÉÁMºÅY§ Ê§ Á Ê¼ ÉZÅÃÂÌ
,ÉÂ/·ÂÀ°e , ZÌ¬» [ÂqZq { Ä¯ |Ì·Âe ¶»YÂ Á
Â/À» Ä/] ¾Ì/ » ÊZ/¼fmY cZ^/ZÀ» Á Z¯ ½Z»Z
«|/Z] Ä/f§ZË ¶° ,½M Ä Á µÂv» Ä] Ê]ZÌf{
dve Zu ªÌ¬ve { Ä¯ É|À]Ä¬^ .(1374 ,Ê¨n¿)
Á ÊËZ/»§Z¯ ,ÊËZ»§ËÂy É|Ì·Âe ÉZÅ¹Z¿ ½YÂÀ
/«YÁ { Ä/f§³ cÂ/ (|/Ì·Âe Ê¿ÁZ/ e) Êf¯Z»
{ (1381) ½Y/ËY Z/»M /¯» Ä¯ dY ÉY É|À]Ä¬^
Ã{Z¨f/Y Â¯ Êf À ÉZÅ ÃZ³Z¯ Y ÉÌ³Z»M s
{ ½Y/¿\uZ/ Á ½ZZÀZ¯ Y ÉZÌ] Á -Ã{Â¼¿
.|/¿Ì³Ê/» ¿ { Y ½M Ì¿ ¥Z] d{ § d À
ÉZ/Å ¹Z/¿ Ä/¯ d/Y ¾/°¼» É|/À]ºÌ¬e ¾ÌÀq {
¥|/Å Ã/ËÁÄ/] Ê¸/Y cZ¨ Ê ] ¿ Y Ã|{ZË
{ Z/»Y ,ËZ/¤» ´Ë|/°Ë Z/] dËË|» Á ½Z»Z ,|Ì·Âe
.|ÀZ] Ä]Z» ´Ë|°Ë Z] ´Ë{ cZ¨ É{Y| e
Z/Ë Á ZÅ|/uYÁ ,ÊËZ/»§ ËÂ/y É|Ì·Âe ¹Z¿ {
Á É{Y/¨¿Y cÂ/ Ä/] 0Ze|/¼ É|/Ì·Âe ÉZÅÃZ³Z¯
Ä/ Ì¸¯ ÉY//mY Á ºÌ¬f//» dËË|//» Á d//Y Ê´¿Z//y
z/ cZ¼Ì¼/e \/u /] /§ |Ì·Âe ¶uY»
ÃÂÌ/» Ä¯ ¹Z¿ ¾ËY { .{Ë~aÊ» ¹Zn¿Y (Ë|») Ã|À§Z]

Ä»|¬»
{ ÊËY/Ä/] Á ºÆ» ¬¿ Z]Ë{ Y É|Ì·Âe ÉZÅ¹Z¿
.d/Y Äf/Y{ É{Z/f«Y ¦/¸fz» ÉZ/Åz] È Âe
¹Z/¿ Â/¿ Ä/¯ d/Y ½M Z/y Ä/] ÂÂ» dÌ¼ÅY
]Z/À» Ì/ze Á |/Ì·Âe ½YÌ» { |¿YÂeÊ» É|Ì·Âe
ÉZ/Å d/Ì·Z § ½|/ /e Êf]Z« |ÀËM§ Y~· .|Z] iR»
ËY§Y hZ] dËZÆ¿ { Á Ã|Ìz] d Y É|Ì·Âe
.{ÂÊ» Ä »Zm ÊZ¼fmY Á É{Zf«Y §ZÀ»
Á ÃÂÌ/ |/¿YÂeÊ/» |Ì·Âe ½Z»Z ZË É|Ì·Âe ¹Z¿
¶»YÂ ÉÌ³Z¯Ä] ÈÀÌ» { dËË|» µZ¼Y Ê´¿Â´q
{ Ä/ ¯ Y ÄËZ»// Á Z/ ¯ ÉÁ/ Ì¿ ½Â//r¼Å É|/ Ì·Âe
(Ê¿ÁZ e) Êf¯Z» ,ÊÂy z] |Ì·Âe [ÂqZq
¾ËY]Z/À] .|/À¯ z/» ,{Ë~/aÊ/» ¹Z/n¿Y Êf·Á{ Á
/«YÁ { [Â¸» É|Ì·Âe ¹Z¿ ®Ë Ä¯ d¨³ ½YÂeÊ»
ÉY/] ËY/ ¾Ë/e \/ZÀ» ½{Â/¼¿ ºÅY/§ µZ^¿{Ä]
¾fyZ/ ºÅY/§ ,|Ì·Âe ¶»YÂ Á ]ZÀ» Y ÄÀÌÆ] Ç{Z¨fY
{ ¾ËÂ¿ ÉZÅÉÂ·ÂÀ°e Á ZÅ Á Ë~a ÉZÅ ÄÀÌ»
ÉY/] \/ZÀ» ÈÀÌ» {ZnËY ,|Ì·Âe Y a Á |Ì·Âe »Y
[~/m Á ½Z³|/ÀÀ¯|Ì·Âe fÌ] ÄqÅ d¯Z» \¸m
.dY É{Zf«Y z] Å { ÉYÄËZ» ]ZÀ»
///§ d À/// { Á [ÂqZ///q ¾Ì///¼Å {
,{Y{ {Â/mÁ É|Ì·Âe ¹Z¿ ZË ÃÂÌ ¾Ë|Àq ,¥Z]d{
¹Z¿ Ä ½YÂeÊ» Ê¸¯ É|À]ºÌ¬e ®Ë { Ä¯ÉÂÄ]
Á ÊËZ/»§Z/¯ ,ÊËZ/»§ËÂ/y ½YÂÀ dve É|Ì·Âe
ÉZÅ¹Z¿ Y ®Ë Å .d§³ ¿{ (Ê¿ÁZ e) Êf¯Z»
Ä/] Ä/mÂe Z/] ¥Z/] d/{ /§ { {ÂmÂ» É|Ì·Âe
ÊfËË|/» Á ÊZ¼fmY ,É{Zf«Y ÉZÅ yZ Ä^Zv»
Ã|/{ZË ÉZ/Å¹Z/¿ { Â¯~» ÉZÅyZ ÄËZ¬» Á

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
13 شماره
1388 تابستان
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cÔ°» Á ¶WZ» ÄÀÌ» ¾ËY { Ä¯ Ã{Â] Zy ¹Z¿

Á ÄÌ·ÁY {YÂ» ,{ÂÊ» Äf¨³ Ì¿ «{Ây [Zu Ä] |Ì·Âe

{Â/» ¦/¸fz» ÉZ/Å Ä/^Àm Y ¥Z] d{ § |Ì·Âe

(Ë|/») Ã|À§Z] {Ây Âe Ä¬¿ ¾ÌÀr¼Å Á Z¯ Y]Y

¾Ì/¼Å Ä] .dY Äf§³ Y« ¶Ì¸ve Á ÄËne Á Ê]

{Ây Ä¬Ì¸ Á ©Á} Ä] Äf] Ã|À§Z] Å Á Ã|Ë{³ ¾Ì»Pe

{ Ä/¯ ÊeZ/ ·Z» Y É{Y|/ e Ä/] Ä·Z¬» ¾ËY { ÂÀ»

Z/Æ¿M Z/] Ä/¯ ÊËZÅdË{Á|v» Á cZ¿Z°»Y Ä] ÄmÂe Z] Á

ÉZ/Å¹Z/¿ [ÂqZ/q { ZË Á ¥Z]d{ § ÄÀÌ»

Á d/§Z] Â/¿ Á Ä/¬¿ [Zzf¿Y Ä] d^¿ dÁÄ]Á

,Ä/f§³ ¹Z/n¿Y É{Z/f«Y ÉZÅ z] ËZ { É|Ì·Âe

Y /a Á |/ËZ¼¿Ê» ¹Y|«Y ,d§Z] ½Z» c|» ¾ÌÀr¼Å

.{{³Ê» ÃZY

Ä/] Y {Â/y É|/Ì·Âe µÂv» ,§ d§Z] Z¯ ¹Z¼eY

½YÂ/À d/ve Ê/¬Ì¬ve { (1380)Ê¿ZÌ§ ÊËZ«M

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
13 شماره
1388 تابستان
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.(1380 ,ZZa) |¿ZÊ» Á§

{ Ê¿Z/¿Y ÉÁ/Ì¿ ÉÁÃÆ] ËY§Y ÉZÅÃY Ê]»

É|/Ì·Âe ¹Z/¿ ,ÊËZ/»§Z/¯ |Ì·Âe ¹Z¿ Y ÂÀ»

Ê]£ ½ZnËZ]}M ÉZÅ ½ZfY { ¥Z] d{ § |Ì·Âe

Z/Ë {/§ ®/Ë dY ¾°¼» Ä¯ Z»§Z¯ ½M { Ä¯ dY

d·Zu { |Ì·Âe ½Z»|¿Y Ä¯ d§³ ÄnÌf¿ «½Zf{¯ Á

Y{ ,Ä/Ì·ÁY {YÂ» ¾Ì»Pe Ä] d^¿ ,|Z] Êf·Á{ {ZÆ¿ ®Ë

Ä//] d^//¿ «Ê//Ây //z] ÉY~//³ÄËZ»//»

Á µÂ/v» |/Ì·Âe Y a Á Ã{Â¼¿ ¹Y|«Y Ä¬¿ Á Ê·Z«

«Ê/f·Á{ ÉZÅ ½Z³Y Âa dve» É|Ì·Âe ÉZÅ d·Zu

cÓÂ/v» ,½Z³|/À§Z] Z/Ë Ã|À§Z] Ä] {¼f{ dyY{a

d/¸ Á ,dY Ã{Â] eÓZ] ,«{Ây [Zu Ä] |Ì·Âe» Á

ÉZÅ|/uYÁ .|¿ZÊ» Á§ Ä] 0ZO {Ây Y É|Ì·Âe

Á Ê/À§ Á ¼f/» Á Ä¿ÓÂX» cZ¿ { Y ½M Ê¸Y

d/ Ì·Z § Ä//] ¹Z//¿ ¾/ ËY d//ve Ä/ ¯ //§ É|/ Ì·Âe

Z/] ÃY/¼Å Á /«Â»Ä/] ¶ËÂve Á |Ì·Âe { ÉËÄ»Z¿]

ÊÂy ,dÌ°·Z» ¿ Y Ä¯ dY ¾°¼» |¿YµÂ¤»

.|¿Y{Ê» ,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÉZÅÉ|À»ZÌ¿ §

.|ÀZ] Êf·Á{ ZË Á

½YÂ//À d//ve {Â//y ª//Ì¬ve { (1380) Z//Za

//§ Êf¯Z//» Z//Ë |//Ì·Âe Ê¿ÁZ// e ¹Z//¿ {

|/Ì·Âe ÊZ/¼fmY Á É{Z/f«Y ¶WZ» ½Â»YÌa ªÌ¬ve»

{YÂ/» f» Â Ä] ½Z³|À§Z] Y É{Y| e ,¥Z]d{

{ ÊÅZ/³Z¯ Á Ê´¿Z/y cÂ/Ä/] ¥Z]d{ §

{ Á LZ/Y Ã{Â/¼¿ Ä/ÌÆe Y ¹YÂ/· Á ¶ËZÁ Á ÄÌ·ÁY

cÂ/Ä/] |/Ì·Âe Ä/ËZ¬» Ä] c{Z^» «½Y|¼Å ½ZfY

Á Ã{Â¼¿ ÉZ°¼Å ´Ë|°Ë Z] § |Ì·Âe ¶uY» ¹Z¼e

Á É{Z/f«Y ¦/¸fz» ÉZÅÄ^Àm Y ÊÅZ³Z¯ Á Ê´¿Zy

/§ |/Ì·Âe ¶uY» { Ê¯f» ÉÌ³ºÌ¼e ÉYY{

|/Ì·Âe Ä¯ {Ì³Ê» ÄnÌf¿ dËZÆ¿ { Á Ã{Â¼¿ ÊZ¼fmY

.(1380Ê¿Z») |ÀfÅ

.{Y{ ÊËÓZ] Ê^¿ dË» ½Y|¼Å ½ZfY { §

É|/Ì·Âe ÉZÅ¹Z¿ ÄËZ¬» Á Ê] Ây {

½YÂ//À d//ve {Â//y Ä// ·Z» { (1380) Ê¿Z//»

pÌ/Å ½ÂÀ¯Z/e ,Z/Æ¿M ¾Ì/] Ä/ËZ¬» Á ¥Z] d{ §

Á |/Ì·Âe ¶/»YÂ ÉÁ Ã/Æ] cY/ÌÌ¤e |/¿Á Ê]»

.d//Y Ä//f§´¿ ¹Z//n¿Y Â//¯ t// { ÉYÄ// ·Z»

¥Z/] d{ § Ê¿ÁZ e d¯ { Ã| ¹Z¼e d¼Ì«

{ ¥Z/]d/{ /§ Ä/ÀÌ» { ½ÂÀ¯Ze Ä¯ ÊeZ¬Ì¬ve

Á Z¯ |Ì·Âe ¶»YÂ ÉÁÃÆ] |¿Á Ê] Ä] «|ÀmÌ]

®/Ë Â/y { 0Ze|/¼ Ä/f§³ ¹Zn¿Y Â¯ t

Ä//Ì¸¯ ¶»Z// //Zu ª//Ì¬ve ÉZ//»M È// »Zm

|/ÀmÌ] ¥Z/]d/{ § Ê¿ÁZ e d¯ { ÄËZ»

\//·Z« { ¥Z//]d//{ //§ É|/ Ì·Âe ÉZ//ÅÃZ//³Z¯

{ ÉÁ .d//Y Ä//fyY{a 1367-78 ÉZ//ÅµZ// Ê/ 

Á ÊËZ//»§Z//¯ ,ÊËZ//»§ËÂ//y É|/Ì·Âe ÉZ//Å¹Z//¿

É/Ì³ÃY|/¿Y ÉZ/Åµ|/» Y Ã{Z¨f/Y Z/] {Â/y ªÌ¬ve

Ê«/ ½ZnËZ]}M ½ZfY { (|Ì·Âe Ê¿ÁZ e) Êf¯Z»

Ê/yZ {°ËÁ Á{ ªË Y |Ì·Âe ¶»YÂ ÉÁÃÆ]

¾/ËY { .d/Y ÉËZ/ Á ÊËZf/Á ,ÉÆ Y ºY

{ Z/¯ ¶»Z ÉÁÃÆ] Ä¯ d§³ ÄnÌf¿ ,|Ì·Âe ]Ze Á

Y º/Y ¥Z/]d/{ /§ É|/Ì·Âe |uYÁ Å Ä ·Z»

Ê·Á¿ |¿Á ÄËZ» ¶»Z Á É{Â  |¿Á ½Z» µÂ

Ã|ÅZ/» |uYÁ ½YÂÀÄ] Êf¯Z» Á ÊÅZ³Z¯ ,Ê´¿Zy

.dY ÄfY{

¾/ËY Y ®/Ë /Å Ä/¯ d/Y Ã|/ [Z/zf¿Y ¶Ì¸ve Á

Ê/] ÄÀÌ» { {Ây Ä ·Z» { (1383) d¿ZË{

{Ây Zy ÉZÅÊ³ËÁ Á dÌÅZ» Ä] ÄmÂe Z] ZÅ|uYÁ

¾Ì] ¥Z] d{ § |Ì·Âe ¶»YÂ ÉÁ ÃÆ] ÄËZ¬» Á

Y//« ¯~//·Y©Â//§ Ê¸//Y ÉZ//Å¹Z//¿ Y Ê/ °Ë µ{ {

{ Ê´¿Z//y ÉZ//ÅÃZ//³Z¯ Á É|//Ì·Âe ÉZ//Å//¼fn»

.|¿Ì³Ê»

Z/] ,Ê«/ ½Z/nËZ]}M Á ±/] ½Z/Yy ÉZÅ½ZfY

{ Z/Ì¿ {Â/» ÉZ/Å Ä/¿Â¼¿ {Y| e [Zzf¿Y dÆm

¦/¸fz» ÉZ/ÅyZ/ ,|/Ì·Âe ]Ze Á Y Ã{Z¨fY

Ê§{Z//e É//Ì³Ä//¿Â¼¿ Á Y ,//Zu ª//Ì¬ve

Á Ä^/Zv» Y ¯~/·Y©Â/§ ÃÁ/³ Á{ ÉY/] ÉÁ ÃÆ]

{

Z/Y ¾/ËY /] .d/Y Ã|Ë{³ Ã{Z¨fY ÉY ÄÌ¼Æ

Ä/¯ |/Å{Ê» ½Z¿ Â¯~» Ä ·Z» lËZf¿ .{Â¼¿ ÄËZ¬»

Á [Z/zf¿Y Ä/¿Â¼¿ 238 {Y| e Ê« ½ZnËZ]}M ½ZfY

{ (TFP) |//Ì·Âe ¶//»YÂ ¶//¯ ÉÁÃ//Æ] yZ//

.|Ë{³ ¶Ì¼°e ÄÂ]» ÉZÅÄ»ZÀa

É|Ì·Âe ÉZÅ ¼fn» t { Ê] {Â» ÉZÅ ½ZfY

{Â/» ª/Ì¬ve ¾/ËY { Ä/¯ Ê¨¸fz» ÉZÅyZ

cZ/^ Ä/] .dY eÓZ] Ê´¿Zy ÉZÅÃZ³Z¯ Ä] d^¿

ÉZÅ yZ :Y |ÀeZ^ Äf§³ Y« ÄËZ¬» Á Ê]

Y Ê§Z]Ê·Z« Ê´¿Zy ÉZÅ ÃZ³Z¯ Á ZÅ ¼fn» ¾Ì] ´Ë{

ÉZ//ÅyZ// ,ÊZ//¼fmY ÉZ//ÅyZ// ,É{Z//f«Y

.{Y{ {ÂmÁ cÁZ¨e ÊÅ{Z] ¿

¾/ËY .¥Z/] d/{ /§ Ê/¨Ì¯ yZ/ Á ÊfËË|»
Ê/¨¸fz» ÉZÅ yZË ÉYY{ \Ìee Ä] ZÅyZ
Ä/fyY{a Z/Æ¿M Y ¹Y|/¯ Å ÄWYY Ä] ¶Ë} { Ä¯ |ÀfÅ
:dY Ã|
Ä/] Ã{Á/§Y Y :É{Zf«Y ÉZÅ yZ
,Z/¯ ÉÁ/Ì¿ ÊÅ{Z/] ,/]» /f» Å LYY
ÊËYZ//¯ ,(Ä//Ì·ÁY {YÂ//») ÄËZ»// ÊÅ{Z//]
.É{Zf«Y

-

ZÅÁ Á {YÂ»
¾/ËY /] .dY ÊËZ¼Ìa ,Ä ·Z» ¾ËY { ªÌ¬ve Á
t/ Á{ { ,Ê§Z/f¯Y cZ ·Z» ¹Zn¿Y Z] Y|f]Y

ZY

a Á | ÊuY ÊËZÅÄ»ZÀa ,½YË|» Á ½Z³|À§Z]
ª/Ë Y ÊËZ/Æ¿ ÉZ/Å Ä»ZÀ/a Pre-test Ä¸u» Y
Ê«/ ½Z/nËZ]}M ½Zf/Y { Â¯~» {Y§Y Z] Ä^uZ»
.|Ë{³ ¶Ì¼°e

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
13 شماره
1388 تابستان
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ÉZÅÊ³ËÁ Y Ã{Z¨fY Á ZÅyZ ÉZ ZÌ¬»Ê] ,É{|
.dY ZÅÄÀË³ É|À]Ä^e { ZÆ¿M Ê^«
É{| Ê»Â¿Â¯Ze Á -¦·Y
Z/ÅyZ/ Á Z/Å¹Z/¿ ËeZ/» Ä/¯ {ÂÊ» §
:|Z] ¶Ë} ËeZ» cÂÄ]

ª IN11 IN12 IN 13 ........IN1M
«
« IN 21 IN 22 IN 23 ........IN 2 M
«
«
¬« IN N 1 IN N 2 .............IN NM

IN

º
»
»
»
»
¼

(1)

63

®/Ë Ã|/ÀÀ¯½Z/Ì] ËeZ» ½Âf Å Á ¹Z¿ n Y ¹Z¿
.dY yZ m Y yZ
,ZÅ yZ ÉZ ZÌ¬»Ê] ÂÀ»Ä] ,| ] ¹Z³ {

SIN mn {Y|¿ZfY ËeZ» cÂ Ä] IN

mn

ËeZ»

Á ¨/ ¾Ì´¿Z/Ì» ÉYY{ ,½M { Z/ÅyZ/ ¹Z¼e Ä¯
.{ÂÊ» ¶Ë|^e |ÀfÅ ®Ë ¿ZËYÁ

SIN ( nm )

Ë µÂ»§

ª SIN11 SIN12 ,....., SIN1m º
«
»
« SIN 21 SIN 22 ,....., SIN 2 m »
«
»
«
»
«¬ SIN n1 SIN n 2 ,....., SIN nm »¼
(2)

ZY ] ½M Â Å , SIN ËeZ» {
SIN ij

-

,Ê¸¤// dËZ// ,(Ê§Z//]Ê·Z//« Y ¶//Zu
.ÊÀ§ ¿Y{ Á Â»M
,É//ËÄ//»Z¿] :ÊfËË|//» ÉZ//ÅyZ//

-

ÉÌ³Z/¯Ä/] ,®/Ì»Â¿Â³Y ¶»YÂ ,cZ¿
.|Ë|m ½ÂÀ§ Á ZÅÁ
ÉYÄ/Â¼n» Y Ã{Z¨fY :Ê¨Ì¯ ÉZÅyZ

-

Â/¿ ,Ä/Ì·ÁY {YÂ» Â¿ :½Âr¼Å ZÅ ¥ » Y
Z/¯Ä/] Ä/¬¿ Á s Â¿ ,Ã³ Â¿ ,²¿
d/yY{a ÃÂ/v¿ ,ÉY~/³{Â/a ÃÂ/v¿ ,Äf§

®/Ë Ä/] Â/]» ËeZ»  Å ,©Â§ ËeZ» {
فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
13 شماره
1388 تابستان

|/»M{) ÃZ§ t :ÊZ¼fmY ÉZÅyZ

N  IN j
Sj

:{ÂÊ» Ä^Zv»

.§ Ê¸¯ [ÂÌ ,§ Z¼k ,§
ÉZÅ¹Z¿ Ê] {| { Zu ªÌ¬ve Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z]
Ê«/ ½Z/nËZ]}M ½ZfY { ¥Z]d{ § |Ì·Âe ¦¸fz»
Ê/À§ \ËY/ Á ZÅyZ ÄÌÆe Z] Ê] ¾ËY { Y~· ,dY
{|/ f» ÉZÅyZ Á ¦¸fz» ÉZÅÊ³ËÁ ÄËZ¬» ,¦¸fz»
Y Z/Å¹Z¿ Y ®Ë Å ÊfÌ¨Ì¯ Á ÊfËË|» ,ÊZ¼fmY ,É{Zf«Y
¾Ì/Àr¼Å Á É{|/ Ê»Â¿Â¯Ze Á Ê¸»Z ¶Ì¸ve ÉZÅÁ
Ä¯ dY Ã| Ã{Z¨fY (Ã^y ½ZZÀZ¯ cY¿ ÉY]) Ê¨·{
É/¿ ÉZÀ]Ë .{ÂÊ» Ã{Y{ ÄfyY{a ½M tÌÂe Ä] ¶Ë} {
,(1386) ÉÌ/¿ Á ÉÌ´¿Z//Æm ½Â//r¼Å ÊeZ// ·Z» { ½M
,(1383) ½YZ°¼Å Á ÉZÌfz] ,(1383) ½YZ°¼Å Á É´
Á ÀÌeZ//» Á (2009) ¾ÅÂ// Á ²//¿Z¯ ,(1362) {Z//]M|//Ì]
Ê¸/Y ¶/ËÓ{ Ä/¸¼m Y .d/Y Ã| ÄWYY (2007) ½Á{Â¯
Ê³{f/³ ,/Zu È ·Z» { Â¯~» ÉZÅÁ Y Ã{Z¨fY
Z/] ¦/¸fz» ÉZ/ÅÄ/ÀË³ É|À]Ä^e { Á ¾ËY Y Ã{Z¨fY
Y Ê Ì//Á Çf//³ { ¦//¸fz» ÉZ//ÅyZ// Y Ã{Z¨f//Y
Ê»Â¿Â/¯Ze Á ÉZ/Åd/Ë» Ä¸¼m Y Ä¯ dY cZ ·Z»

i. j 1,2,3,..., n
(5)

.dY j ¹Z¿ Y i ¹Z¿ \¯» Ä¸Z§

Dij

.dY ¨ mÄ] ,Ä¸Z§ ËeZ»  ¶«Y|u

ËeZ/» ®/Ë Dnn ËeZ/» ¾ËY]ZÀ] {Â] |ÅYÂy i ¹Z¿
ÉZ/Å¹Z¿ ¾ÌÌ e ÉY] .{Â] |ÅYÂy ¨ Ê¸Y « Z] ÄÀË«

Y d Y{/] ÉZ/Y ZÌ » ¥Yv¿Y Á ¾Ì´¿ZÌ» Y|f]Y ¾´¼Å
Z/Å¹Z¿ ÊÀ´¼Å Ä¸Z§ ¾ÌËZa Á ÓZ] {Á|u Ze Ã{Â¼¿ Ä^Zv»
|/¿Ì³ Y« Ä¸Z§ ¾ËY Y kZy { Ä¯ ZÅ¹Z¿ .|ËM d{Ä]

{ .|// |//ÀÅYÂy ¥~//u ¾ËY]Z//À] Á Ã{Â//] ¾//´¼Å/ Ì£
ÉZÅ¹Z¿ Y|f]Y fÔ¯ Á Y Ã{Z¨fY Z] ÊfËZ] cÂ½M
¹Y|/«Y Ê»Â¿Â/¯Ze Á Ä] b Á ÄfyZ Y|m Y ¾´¼Å
.{Â¼¿ ¾´¼Å ÉZÅÄÂ¼n» Y ®Ë Å É|À]Äm{ Ä]

¦//Ë e //Ë cÂ//Ä//] Y l2 , l1 , S d , d Ë{Z//¬»

.{ÂÊ»
sd

d

L2

d  2S d L1

¹Y j yZ ¾Ì´¿ZÌ»

di

Y j ¹Z/¿ Ä¸Z§ ]Y] j ¹Z¿ Y i ¹Z¿ Ä¸Z§ ½Âq

1 n
¦ di  d
ni1

i 1,2,3,......, n
j 1,2,3,.......m
(3)

2

1 n
¦ di
ni1
(6)

d  2S d L1  b  L2

¥Yv¿Y sd Á Ä¸Z§ ¾ËeÃZeÂ¯ ¾Ì´¿ZÌ» d ½M { Ä¯

Ä¸Z§ ¾ÌWZa Á ÓZ] |u Á{ L2 Á L1 Á dZÆ¿M ZÌ »
.|ÀfÅ (b) ÊÀ´¼Å

ÃÁ/³ { ZÅ¹Z¿ ½| z» Y a | ] ¹Z³ {
.{Â/¼¿ É|/À]Ä/^e ½YÂ/eÊ» Y ZÆ¿M ,¾´¼Å ÉZÅÃÁ³ ZË

IN j

¹Y j yZ ZÌ » ¥Yv¿Y

Sj

{Y|¿Zf/Y ËeZ/» Y Ã{Z¨f/Y Z/] ,|/ ] ¹Z³ {

/´Ë{ Ä/] d^/¿ Y ¹Z¿ Å Ä¸Z§ ½YÂeÊ» (n.m)
Z/] Ä¯ {¯ Ä^Zv» ZÅyZ Y ®Ë Å ÉY] ZÅ¹Z¿
Z/] Z/Å¹Z/¿ ¾Ì] \¯» ¶YÂ§ Ë µÂ»§ Y Ã{Z¨fY
.{ÂÊ» Ã{ÁM d{Ä] ZÅyZ ÄÂ¼n» \Ì¯e
D AB

m

¦ ( SIN
j 1

aj

 SIN bj ) 2

(4)
{Â/» b Á a ¹Z/¿ Ã|/ÀÅ{½Z¿ b Á a µÂ»§ ¾ËY {
.|ÀfÅ ¿

SINbj Á a ¹Z//¿ ¹Y j yZ// Y|//¬» SINaj
Ã{Z¨f/Y Z] ¾ËY]ZÀ] .dY b ¹Z¿ ¹Y j yZ Y|¬»
ÉZ/Å Ä¸/Z§ Ä/¯ Y ¶/YÂ§ ËeZ» ,©Â§ µÂ»§ Y
cÂ Ä] |Å{Ê» ½Z¿ ´Ë|°Ë Y Y ZÅ ¹Z¿ ®e®e
.|ËMÊ» d{Ä] Ë

D( nm )

ª D11 D12 ,...., D1n º
«
»
« D21 D22 ,...., D2 n »
«
»
«
»
«¬ Dn1 Dm 2 ,...., Dnn ¼
ª d1 º
« »
d
di « 2 »
« »
« »
«¬d n »¼

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
13 شماره
1388 تابستان

64

Ã{Y{ ½Z/¿ P Z] Ä»ZÀa Y ¶Zu ËeZ» ³Y

Ã| ¶Ì°e {Y|¿ZfY ËeZ» ,ZÅÃÁ³ Y ®Ë Å ÉY]

,{Â/ Ã{Y{ ½Z/¿ Qi Z/] ¿ {Â» ¹Y i Á Á {Â

Ä/] Â/]» Ä¯ Y ZÅ½Âf Y ®Ë Å {| ¾Ëe±] Á

{ j ½Âf/ Á i / Ê/«Ôe /À ½YÂ/eÊ» Y pij

¾/ËY .{Â/Ê» Äf§³ ¿ { dY Ê]Zzf¿Y ÉZÅyZ

/] i ¹Z¿ Ê^¿ dÌ¼ÅY ´Ë{ cZ^ Ä] Á P ËeZ»

.d§³ ¿ { µMÃ|ËY Y|¬» ½YÂÀÄ] ½YÂeÊ» Y Y|¬»

:¾ÌÀr¼Å .d§³ ¿ { j ¹Z¿
ÄËZ¬» ÉY] ZÅ¹Z¿ {Y| e I=n
Ê¨·{ ÃÁ³ ÉZY {Y| e K=m
Â/¼n» k Ê/¨·{ ÃÁ/³ ¹Y Pi (k)=
I n

¦ Pi(k )
i 1

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
13 شماره
1388 تابستان

65

¦ Pij

Vj

SIN oj

max^SIN ij \i 1,2,..., n

`

Z/Ë ÉÁ{ Ä] d^¿ ZÅ ¹Z¿ ¾ËY É|À]Ä^e ÉY] Ê]Ây
:|Z] µM Ã|ËY ¹Z¿ Y ZÆ¿M Ê°Ë{¿

I n I n

¦¦ Pij
i 1 i 1

i 1,2,3,...., n
°
® j 1,2,3,..., n À Ä»ZÀa
°k 1,2,3,..., n
¯
Pi(k )
/Å ÉY] ¹Y k Ê¨·{ ÃÁ³ ¹Y Wi (k)=
P(k )
i 1,2,...., n
°
¹Z¿ Å Ê^¿ ½Á iÂ
®
°k 1,2,..., n
¯

¦Wi
k 1

Cij

m

¦
j 1

( SIN ij  SIN oj ) 2

i 1,2,..., n
(7)
j yZ ½YÌ» j¯Y|u : SIN
ij

i ¹Z¿ { j yZ ½YÌ» : SIN ij
ZÅ¹Z¿ ½{Â] [Â¸» Äm{

ZY ] É|À] Ä^e ÄnÌf¿

.dY{ |ÅYÂz¿ ÊeÁZ¨e ½Z¿M É|À]Ä^e Z]
Ê¨·{ Á -[
Y Ê³{Z/ ¾¼/ Ä/¯ ÊnÀ/¿ ÉZÅÁ Y Ê°Ë

k m

i=1,2,…,nÁWi=

1,2,...., m

Ô/» |/¿YÂeÊ/» µMÃ|/ËY ¹Z¿ Y ¹Z¿ Å Ä¸Z§

j 1

Ê^/¿ ÉZ/Åd/Ì¼ÅY ¶/¯ Â/¼n» k Ê¨·{ ÃÁ³ ¹Y

¶/¯ ÉY/] ¹Y

:{¯ ¦Ë e ½YÂeÊ» Ë cÂÄ] ( SIN nm ) Ã|

I n

Â Ä] Â]» Ä»ZÀa  Å Ê^¿ dÌ¼ÅY
P(K)=

{Y|¿Zf/Y ËeZ/» Y ( SINoj ) µM Ã|/ËY Y|¬»

,k=m

K
¹Z¿ Ê^¿ ½Á i Ê¨·{ ÃÁ³ ÉZY

d/{ Ä/] cZ/Ì¸¼ ¾/ËY ÉYmY Y ¥|Å d¬Ì¬u {
ÉZ/Y ¶/¯ ÉY/] (Wi) ¹Y i ¹Z/¿ Å Ê^¿ ½Á ½{ÁM
ÊeZ^Zv» ¶uY» Ê Y | ] Á dËZÆ¿ { .dY Ê¨·{ ÃÁ³
.{ÂÊ» ¾ÌÌ e ¿ {Â» ÉZÅ¹Z¿ dÌ¼ÅY ,©Â§

.dY Ê¨·{ Á ,dY Y{Ây] Ì¿ ÊËÓZ] ½ZÀÌ¼Y
~//yY ª//Ë Y ÊnÀ//¿ //] Ê//Àf^» Á ¾//ËY
Ä//] ®//¼¯ ÉY//] Ã|//ÀËM Ê//ÀÌ]Ì//a Á ZÅ{ZÆÀ//Ìa
É{Y|/ e ¹Z/ ª§YÂe ½{ÁM d{Ä] Á ZÅÉÌ³ºÌ¼e
.dY Ä»ZÀa ®¼¯ Ä] ½Zzf» Y

بحث

نظام تولیدی نس��بت به حداکثر عملکرد مشاهده شده

از آنجا که روش تاکس��ونومی نسبت به شاخصهایی

در بین نظامهای اس��تان به تفکیک محاس��به و تعیین

که با همدیگر همبس��ته هس��تند تورش دارد ،لذا ابتدا

میش��ود .بنابراین کمتر بودن فاصله ،معرف نزدیکتر

از روش تحلی��ل عاملی و تجزی��ه به مؤلفههای اصلی

بودن عملکرد نظام مربوطه به حداکثر عملکرد مشاهده

استفاده شده است .در واقع با استفاده از روش تحلیل

شده اس��ت .لذا رتبه  1معرف برخورداری از باالترین

عامل��ی وزن یا درجه اهمیت هر ش��اخص بهصورت

می��زان عملکرد و رتبه بوده اس��ت و به همان نس��بتی

ک ّمی محاس��به ش��ده و س��پس ش��اخصهای ترکیبی

ک��ه فاصله عملکرد نظام تولی��دی از حداکثر عملکرد

غیرهمبس��ته تحت عنوان فاکتورها یا عاملها بهدست
میآید .بنابراین بر اس��اس روش تحلیل عاملی در هر
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مشاهده شده در بین آن نظامها بیشتر شده ،رتبه آن نیز
تقلیل پیدا کرده است.

یک از ش��اخصهای چهارگانه اجتماع��ی ،مدیریتی،

در جدول ( )1نتایج مربوط به آنالیز تاکس��ونومی

اقتص��ادی و کیفیت��ی که هر ک��دام بهط��ور جداگانه

جهت مقایس��ه وضعی��ت موجود نظامه��ای تولیدی

دارای زیرش��اخصهایی در گروه خود هس��تند ،ابتدا

در اس��تان آذربایج��ان ش��رقی از نظ��ر معیاره��ا و یا

برای هر کدام از ش��اخصهای مذکور زیرشاخصها

ش��اخصهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،مدیریتی و

ی��ا عامله��ای انتخابی ک��ه در هر گ��روه از یکدیگر

کیفیتی نش��ان داده ش��ده است .در اس��تان یاد شده از

مس��تقل بوده و پس از انجام مراحل مختلف هیچگونه

نظر شاخص اقتصادی که دربرگیرنده زیر شاخصهای

همبس��تگی خطی بین آنها موجود نبوده ،شناس��ایی و

مختل��ف :کارایی اقتصادی ،ارزش افزوده هر مترمربع،

س��پس هر یک از ش��اخصها یا معیارهای مذکور از

بازدهی نی��روی کار و بازدهی س��رمایه اس��ت ،نظام

طریق میانگین وزنی زیرش��اخصهای موجود در هر

تولی��دی کارفرمای��ی دارای باالترین می��زان عملکرد

شاخص ،تعیین گردید .بهعنوان مثال شاخص مدیریتی

اقتصادی اس��ت؛ لذا این نظام از نظر ش��اخص مزبور

در واق��ع بهعنوان میانگین وزنی از زیر ش��اخصهای

در بین نظامهای تولیدی س��هگانه دارای رتبه اول بوده

برنامهریزی ،نظارت ،عوامل ارگونومیکی و بهکارگیری

و نظامهای تولیدی خویشفرمایی و مشارکتی به دلیل

روشه��ا و فنون جدید بهدس��ت آمده اس��ت .پس از

عملکرد اقتصادی پایینتر نسبت به نظام کارفرمایی ،به

انج��ام مرحله اول (تحلیل عامل��ی) ،مرحله دوم یعنی

ترتیب در مراتب دوم و سوم جای گرفتهاند.

روش تاکس��ونومی عددی مورد اس��تفاده قرار گرفت.

از نظ��ر ش��اخص اجتماعی ک��ه در واقع میانگین

الزم به یادآوری است که در روش تاکسونومی فاصله

وزنی از زیرش��اخصهای :درآمد ناش��ی از قالیبافی،

عملک��رد اقتصادی ،اجتماع��ی ،مدیریتی و کیفیتی هر

رضایت ش��غلی ،آم��وزش و دانش فنی اس��ت ،نظام

خویشفرمایی نسبت به دو نظام دیگر دارای باالترین

مقایسه نظامهای تولیدی استان آذربایجان شرقی ،نظام

عملک��رد اجتماع��ی ب��وده و بنابراین رتب��ه یک را به

تولی��دی کارفرمایی به دلیل عملک��رد باالتر و فاصله

خود اختصاص داده اس��ت .بر همین اساس نظامهای

کمت��ر در رتبه اول قرار گرفت��ه و در همین چارچوب

مشارکتی و کارفرمایی به دلیل عملکرد پایینتر از نظر

نظامه��ای خویشفرمایی و مش��ارکتی ب��ه ترتیب در

معیار اجتماعی بهترتیب در رتبههای دوم و س��وم قرار

رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
یک نظام بهینه و مطلوب در زمینه فرش دستباف

گرفتهاند.
از نظر ش��اخص مدیریتی نیز که نش��انگر میانگین

نظام��ی اس��ت ک��ه دارای عملکرد ب��اال در زمینههای

وزن��ی از زیرش��اخصهای مدیریت��ی برنامهری��زی،

اقتص��ادی ،اجتماعی ،مدیریتی و کیفیتی باش��د .چنین

نظارت ،عوام��ل ارگونومیکی و بهکارگیری روشها و

عملک��ردی با ش��اخصهای متن��وع و متعددی چون

فنون جدید اس��ت ،نظام تولیدی مش��ارکتی در استان

رضایت ش��غلی ،وضعیت درآمدی بافندگان ،آموزش

آذربایجان شرقی دارای مناسبترین عملکرد مدیریتی

و دانش فنی ،برنامهریزی ،نظ��ارت ،بهکارگیری فنون

نسبت به نظامهای دیگر بوده و بنابراین رتبه اول را به

و روشهای جدید ،عوامل ارگونومیک ،میزان س��ود،

خود اختصاص داده است .نظامهای خویشفرمایی و

ارزش افزوده ،بازدهی عوامل تولید و کیفیت محصول

کارفرمایی نیز بهترتیب در رتبههای دوم و س��وم قرار

تولیدی اندازهگیری میش��ود .هر نظام یا شیوه تولیدی

دارند.

که از نظر شاخصهای مذکور دارای عملکرد باالتری

همچنین از نظر ش��اخص کیفیت فرش دستباف،

نس��بت به نظامهای دیگر باشد ،طبع ًا میتواند بهعنوان

نظام کارفرمایی دارای باالترین عملکرد بوده و بنابراین

یک نظ��ام تولیدی مطلوب و بهین��ه در صنعت فرش

در رتبه اول و نظامهای خویشفرمایی و مشارکتی در

دستباف مطرح باشد.
نتای��ج حاص��ل از بررس��ی و مقایس��ه نظامه��ای

رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
در نهای��ت از نظر معیار عملکرد کل در خصوص
معیار

معیار اقتصادی

معیار اجتماعی

تولیدی فرش دس��تباف در اس��تان آذربایجان شرقی
معیار مدی ریتی

کل

معیار کیفیت

نوع نظام
تولیدی

فاصله

رتبه

فاصله

رتبه

فاصله

رتبه

فاصله

رتبه

فاصله

رتبه

کارفرمایی

0

1

0/65625

3

0/68186

3

0

1

0

1

0/36972

2

خویشفرمایی

مشارکتی

0/15006

0/68603

2

3

0

1

0/07576
0

2

1

0/53139
0/56567

جدول  :1رتبهبندی نظامهای تولیدی از نظر معیارهای مختلف در استان آذربایجان شرقی
(مأخذ :یافتههای تحقیق)

2

3

0/42132

0/63638

2

3
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نی��ز حاکی از آن اس��ت که طی دوره مورد بررس��ی،

که در نظام کارفرمایی به دلیل برخورداری از سرمایه

واحدهای تولیدی در نظام کارفرمایی از نظر معیار کل

بیش��تر و اس��تفاده از مواد اولیه مرغ��وب و همچنین

که نشاندهنده عملکرد واحدهای تولیدی در مقیاسی

رجش��مار باالتر و بهکارگیری طرح و نقش��ه مناسب،

چندبُعدی از نظر ش��اخصهای چهارگانه اس��ت ،در

فرشهای تولیدی نس��بت به نظامه��ای دیگر دارای

رتب��ه اول قرار گرفتهاند و پس از آن نظامهای تولیدی

کیفیت باالتری هس��تند .همچنی��ن واحدهای تولیدی

خویشفرمایی و مشارکتی بهترتیب در رتبههای دوم و

در نظ��ام کارفرمای��ی به دلیل برنامهریزی مناس��ب و

سوم قرار دارند .در استان آذربایجان شرقی واحدهای

کسب اطالعات بیشتر از بازار در خصوص بازاریابی

تولیدی در نظام کارفرمایی از نظر شاخصهایی مانند

فرشهای تولیدی که عمدت ًا ناش��ی از دیدگاه تجاری

کارایی اقتصادی ،ارزش اف��زوده به ازای هر مترمربع،

کارفرمای��ان در زمینه تولید فرش اس��ت ،نس��بت به

بازدهی س��رمایه ،درآمد ایجاد شده ناشی از قالیبافی

دسترس��ی به بازارهای فروش داخلی در س��طح ملی

برای بافندگان و ش��اخص مه��م برنامهریزی که خود

و همچنی��ن بازارهای فروش خارج��ی موفقتر بوده

دربرگیرنده زیرش��اخصهایی همچون تولید بر مبنای

و درنتیج��ه توانس��تهاند نس��بت به نظامه��ای دیگر

س��فارش ،اس��تفاده از نظ��رات کارشناس��ان مجرب،

ارزش افزوده بیش��تری از بابت تولید و فروش فرش

اطالعرس��انی و آگاهی از ش��رایط بازار و اس��تفاده از

دستباف بهدست آورند.

م��واد اولی��ه مرغوب نس��بت به واحدهای مش��ابه در

ب��ا توج��ه به اینک��ه واحدهای تولی��دی در نظام

نظامه��ای دیگر اس��ت ،دارای وضعیت مناس��بتری

کارفرمای��ی اس��تان آذربایجان ش��رقی دارای عملکرد

هستند .همچنین واحدهای تولیدی در نظام کارفرمایی

کلی باالتری بوده و بهطور نس��بی نسبت به نظامهای

آذربایجان ش��رقی توانس��تهاند که نسبت به واحدهای

دیگ��ر در مرتبه باالتری ق��رار دارند ،لذا میتوان آن را

تولیدی در نظامهای دیگر مواد اولیه فرش دس��تباف

بهعن��وان نظام بهینه و مطلوب معرف��ی نمود .واقعیت

را از منابع دس��ت اول و ارزانتر تهی��ه نمایند که این

امر این اس��ت که ی��ک نظام مطل��وب و بهینه باید از

خود کاهش هزینه تمام شده فرش دستباف ،افزایش

بسیاری جهات دارای عملکرد مناسبی باشد .در چنین

قدرت رقابتپذیری و نتیجت ًا افزایش سودآوری برای

حالت��ی از میان نظامهای موجود در اس��تان آذربایجان

این واحدها را بهدنبال داشته است.

شرقی میتوان نظام کارفرمایی را که دارای مزیتهای

یک��ی از مهمتری��ن عوامل��ی ک��ه باع��ث برتری

بیشتری نسبت به دو نظام دیگر است انتخاب و نسبت

واحده��ای تولی��دی در نظ��ام کارفرمایی نس��بت به

به رفع کاستیهای آن از حیث تعدادی از شاخصهای

واحدهای مش��ابه در نظامهای دیگر ش��ده این است

اجتماعی و مدیریتی اقدام نمود.

در جدول ش��ماره ( )2میانگین نظرات کارشناسان

تعیین نظام بهینه تولیدی بر اس��اس نظر کارشناسان
خبره (بهکارگیری روش دلفی)

در خص��وص اولویتبن��دی هریک از ش��اخصهای

جهت دس��تیابی به نظرات و دیدگاههای کارشناس��ان

مربوطه در بین نظامهای س��هگانه تولیدی نش��ان داده

صنعت فرش دس��تباف در زمینة نظامهای تولیدی و

شده است.

انتخاب نظام بهینه و مناس��ب تولیدی فرش دستباف

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه روشدلفی در واق��ع همان

از دی��دگاه آنان ،با اس��تفاده از روش دلفی نظرس��نجی

اجماع صاحبنظران روی مس��ئلهای خاص است ،لذا

محدودی در این خصوص انجام گرفت .بدین صورت

همانطور که گفته ش��د در تحقیق حاضر از این روش

که پرسشنامهای حاوی اطالعات مربوط به شاخصهای

برای دس��تیابی به بهترین گزینه نظام تولیدی از دیدگاه

اجتماعی ،مدیریتی ،اقتصادی و کیفیتی تهیه و در اختیار

کارشناس��ان فرش دس��تباف استفاده ش��ده است .به

تعداد بیست نفر از کارشناس��ان مربوطه قرار داده شد.

همی��ن منظور پ��س از جمعبندی و اس��تخراج نظرات

در این پرسش��نامه از کارشناسان و صاحبنظران صنعت

کارشناس��ان گروه دلفی ،ضریب و وزن هر هدف  -که

فرش دستباف خواسته ش��ده بود که راجع به مسائل

در واقع همان نظام تولیدی اس��ت  -برای اولویتبندی

اقتص��ادی ،اجتماع��ی ،مدیریتی و کیفیت��ی در هر نوع

مورد اس��تفاده قرار گرفت .همانطور که در جدول ()3

نظام و رتبهبندی نظامهای تولیدی برحس��ب هریک از

نشان داده شده ،اوزان نسبی اهمیت هریک از نظامهای

معیارهای مورد توجه و انتخاب نظام بهینه و مناسب ،بر

تولیدی س��هگانه به تفکیک براس��اس نظرات هر یک

مبنای اطالعات و تجربیات خود نظر دهند.

از کارشناس��ان گروه دلفی محاس��به گردیده و میانگین

معیارهای بهینه

شاخصهای مدی ریتی

شاخصهای اجتماعی

شاخص
کیفیتی

شاخصهای اقتصادی

رضایت شغلی

مسائل رفاهی

آموزش و دانش فنی

ب رنامهریزی

نظارت

فنون و روشها

آرگونومیک

سود حاصل ازهرمترم ربع

ارزش افزوده هرمترم ربع

بازدهی نیروی کار

بازدهی سرمایه

خویشفرمایی

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

مشارکتی

1

1

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

جدول  :2رتبهبندی نظامهای تولیدی براساس نظر کارشناسان
(مأخذ :یافتههای تحقیق)

کیفیت فرش

کارفرمایی

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

نظام تولیدی
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مشارکتی

خویشفرمایی

0/32 0/33 0/50 0/46 0/20 0/57 0/23 0/20 0/23 0/37 0/30 0/33 0/62 0/06 0/31 0/33 0/26 0/48 0/33 0/21 0/11

همخوان��ی دارد و بهعبارت دیگر نتایج آزمون دلفی مؤید
نتایج این تحقیق است .بر این اساس میتوان پیشنهاد کرد
که نظام تولیدی کارفرمایی برای اس��تان آذربایجان شرقی
بهعنوان نظام بهینه و مطلوب مدنظر قرار گیرد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر ،نظام تولیدی
کارفرمایی میتواند بهعنوان یک الگوی مناسب و بهینه
در صنعت فرش دس��تباف مدنظر قرار گیرد؛ لذا الزم

2

3

1

ک ّمی و کیفی این صنعت مس��ئله تجدید سازمان تولید

رتبه

اس��ت که تصمیمگیرندگان دولتی جهت رشد و توسعه

جدول ( :)3اوزان نسبی اهمیت نظامهای تولیدی فرش دستباف از دیدگاه گروه دلفی
(مأخذ :یافتههای تحقیق)

کارشناسان فرش دستباف با نتایج حاصل از تحقیق حاضر

Wi

0/13 0/06 0/05 0/07 0/10 0/28 0/06 0/10 0/06 0/06 0/05 0/33 0/08 0/23 0/26 0/33 0/07 0/06 0/05 0/19 0/11
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بر همین اساس میتوان گفت که نتایج حاصل از نظرات

0/54 0/60 0/43 0/46 0/69 0/14 0/69 0/69 0/56 0/56 0/63 0/33 0/29 0/69 0/42 0/33 0/66 0/45 0/60 0/59 0/77
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تولیدی بهشمار میروند.

20W 19W 18W 17W 16W 15W 14W 13W 12W 11W 10W 9W

عمده از جمله کیفیت فرش دستباف مناسبترین نظام

8W

عوامل تولید ،ارزش افزوده و تعداد دیگری از معیارهای

7W

دارد ک��ه واحدهای تولی��دی کارفرمایی از نظر بازدهی

6W

کارشناسان صنعت فرش دس��تباف توافق نظر وجود

5W

نظ��ام تولیدی کارفرمایی تعلق میگیرد .بنابراین در بین

4W

اوزان نس��بی محاس��باتی ،باالترین رتبه و یا اولویت به

3W

متخصصان و کارشناس��ان عضو گروه دلفی با توجه به

2W

تولیدی در صنعت فرش دستباف با استفاده از نظرات

1W

اختصاص یافته است .بنابراین جهت انتخاب نظام بهینه

کارفرمایی

به نظام کارفرمایی و پایینترین آن به نظام خویشفرمایی

اعضاء

براساس ارقام محاسباتی در ستون مزبور باالترین وزن

هدف

اوزان در هر ردیف در س��تون  wiنشان داده شده است.

را بهگونهای مط��رح نمایند که نظام تولیدی کارفرمایی

نتای��ج ای��ن مطالع��ه نش��ان داد که نظ��ام تولیدی

 -بهعنوان مناس��بترین نظام در بیش��تر مناطق کشور

کارفرمایی از نظر تعدادی از معیارهای چندگانه مورد

 -از حمای��ت و مس��اعدت الزم در زمینههای مختلف

توج��ه در ارزیابی ،دارای باالترین میزان عملکرد بوده

برخوردار گردد .برای رس��یدن ب��ه این هدف ضروری

و در می��ان نظامهای س��هگانه موجود تعریف ش��ده،

اس��ت که دولتمردان قوانین و مقررات مناس��بی را در

رتبه اول را به خود اختصاص داده اس��ت .لذا پیشنهاد

خصوص حمایتهای مالی و اداری در جهت گسترش

میشود که گسترش ک ّمی واحدهای کارفرمایی همراه

واحدهای تولی��دی در نظام کارفرمایی ،بهخصوص در

ب��ا افزایش میزان بهرهوری ،س��ود ،درآم��د ،کیفیت و

مناطقی که دارای چنین نظامی بهعنوان نظام برتر هستند،

سایر شاخصهایی که امروزه در توسعه صنعت فرش

وضع نموده و به مرحله اجرا درآورند.

دستباف مورد تأکید و توجهاند مدنظر قرار گیرد.

از آنج��ا که نظام تولیدی کارفرمایی در واقع ش��یوه

از آنجا که شرایط حاکم بر بازارهای جهانی و مزیت

تولیدی است که به دلیل ساختار حاکم بر آن ،نوع نگرش

نس��بی تولید و قدرت رقبا در عرضه فرش دس��تباف

حاکم بر این نظام ،و اینکه کارفرمایان در این نظام عمدت ًا

میتواند افزایش ک ّمی و بهبود کیفی فرش دس��تباف را

دارای دیدگاه تجاری بوده و به تولید و بافت فرش تنها

تحت تأثیر قرار دهد ،لذا در چنین شرایطی عرصه برای

از جنبه فروش و سودآوری بیشتر توجه دارند ،بنابراین

رشد و توسعه آن نوع نظام تولیدی مناسبتر است که در

واحدهای تولیدی کارفرمایی نس��بت س��ایر واحدهای

ارتقاء عملکرد و تطابق با سا ز وکار بازارهای جهانی توان

س��ازوکار

تولیدی در نظامهای دیگر ،از لحاظ تطابق با

بیشتری دارد .در این خصوص نتایج تحقیق نشان میدهد

ب��ازار از وضعیت نس��بت ًا مناس��بتری برخوردارند .به

که در زمینه مسائل بازاریابی و فروش از نظر توزیع مکانی،

همین دلیل است که این نظامها درحال حاضر بهعنوان

که یک��ی از مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی بهش��مار

یکی از مهمترین نظامهای تولیدی به حس��اب میآیند؛

میرود ،واحدهای تولیدی در نظام کارفرمایی نس��بت به

بهطوریکه امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته نیز

واحدهای مشابه در نظامهای دیگر دارای عملکرد بهتری

در بخشهای مختلف اقتصادی ،نظام تولیدی تجاری و

بودهاند .با توجه به نظرات کارشناس��ان فرش دستباف

یا کارفرمایی نقش اصلی را ایفا مینماید .لذا پیش��نهاد

نیز نظام تولی��دی کارفرمایی تطابقپذیری بیش��تری در

میشود که حمایتهای الزم از این نظام جهت توسعه

جهت تحقق اه��داف اقتصادی -اجتماعی دارد .بنابراین

و تشویق آن به عمل آید و همچنین تدابیری اتخاذ گردد

پیش��نهاد میش��ود که با ایجاد تحول در ساختار صنعت

که تجارب موفقی که در این زمینه وجود دارد به س��ایر

فرش دس��تباف در قالب نظام تولیدی بهینه و مناسب،

نظامها نیز منتقل شود.

زمینه مناسبتری برای توسعه این صنعت پدید آید.
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