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چكيده
كارگزارى  ايجاد  ارزيابى  و  «امكان پذيرى  خصوص  در 
كارگاه هاى  بر  تأكيد  با  دست باف  فرش  كيفيت  كنترل 
فرش  كيفى  كنترل  معيارهاى  و  شاخص ها  خانگى»، 
دست باف مدون شده و بر اساس نظرات توليد كنندگان، 
صادركنندگان، خبرگان و صاحب نظران فرش دست باف، 
اولويت بندى و كنترل كيفيت فرش دست باف در منطقه 
كاشان به صورت پايلوت عملياتى گرديده است. بر اساس 
يافته ها و نتايج حاصل از مطالعه ميدانى و اجراى پايلوت، 
امكان پذيرى فنى، اجتماعى و اقتصادى ايجاد كارگزارى 
كنترل كيفيت بررسى شده است. الزم به ذكر است بدون 
كمك و حمايت مالى دولت و به دليل عدم تمايل بافندگان 
خدمات  از  استفاده  جهت  حق الزحمه  پرداخت  جهت 

كارگزارى، امكان پذيرى اقتصادى فاقد توجيه مى گردد.1

واژه هاى كليدى: فرش دست باف، كارگاه هاى خانگى، 
كيفيت، كنترل كيفيت، كارگزارى.

مقدمه
تنزل كيفيت فرش دست باف در برخى از مناطق مهم بافت 
كيفى،  شاخص هاى  و  استاندارد ها  رعايت  عدم  به دليل 
مى تواند عالوه بر سلب اعتماد مصرف كنندگان داخلى، 
بازار صادراتى فرش دست باف كشور را نيز تهديد و به 
برند فرش دست باف ايران خدشه وارد نمايد و آينده هنر- 
صنعت فرش كشور را با مخاطره و مشكل مواجه سازد. 
از طرفى واقعيت اين است كه عمده فرش دست باف در 
كارگاه هاى خانگى توليد مى شود كه اين كار به صورت 
انجام  كارفرمايى  از  خاصى  شكل  يا  خويش فرمايى 
مى گردد. اين واقعيت موجب عدم شكل گيرى مكانيزم 

عباس جوهرى
كارشناس ارشد علوم اقتصادى

سيد محسن مشرف
دكتر محمد نجار فيروزجايى
مهدى هاديان
رضا اله داد

بررسى امكان پذيرى ايجاد 
كارگزارى كنترل كيفيت فرش 
دست باف با تأكيد بر 
كارگاه هاى خانگى

 1   اين مقاله از نتايج طرح مطالعاتى تحت همين عنوان براى مركز ملى فرش ايران برگرفته شده است.
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خاصى براى كنترل كيفيت شده است و هيچ گونه كنترل 
كيفى در مورد فرش هاى توليدى در كارگاه هاى خانگى 
صورت نمى گيرد. كيفيت نيز مانند قيمت يكى از داليل 
اصلى خريد مصرف كنندگان است يعنى معامله و مبادله 
يك محصول به دليل قيمت و كيفيت مناسب آن صورت 
مى گيرد. ضمن اينكه با توجه به نقش و اهميت كيفيت 
در حفظ شهرت و اعتبار و برند فرش دست باف ايران 
و مالحظات اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كه بر تداوم 
توليد فرش در كارگاه هاى خانگى داللت مى كنند، به نظر 
مى رسد ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت فرش دست باف 
در كارگاه هاى خانگى مى تواند به عنوان نهاد تكميلى در 
اصالح نظام خويش فرمايى و كارفرمايى خاص (كارفرمايى 
با كارگاه هاى غير متمركز) نقش تعيين كننده اى داشته باشد. 
از آنجا كه تا كنون اين نهادها ايجاد نشده اند، امكان پذيرى 
اجراى  همچنين  و  اقتصادى  اجتماعى،  فنى،  ارزيابى  و 
پايلوت قبل از تدوين هرگونه طرح اجرايى در اين زمينه 

از اهميت خاصى برخوردار است.

فرضيات تحقيق 
 1. ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت در مناطق مختلف 
جغرافيايى على رغم وجود تفاوت هايى كه از لحاظ 
مواد اوليه مصرفى، شيوه بافت، ابزار، دار و غيره وجود 
دارد از لحاظ فنى امكان پذير است. از آنجا كه در برخى 
مناطق، معايب و نواقص و يا عوامل خاصى كه منجر 
به كاهش كيفيت فرش مى گردد، وجود دارد مى توان با 
اولويت دادن به عوامل اصلى، زمينه افزايش كيفيت را 

فراهم نمود.
توجيه  داراى  كيفيت  كنترل  كارگزارى  ايجاد   .2 

اجتماعى- فرهنگى است. 
 3. ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت به لحاظ اقتصادى 

داراى توجيه است. 

اهداف تحقيق
هدف اصلى طرح شناسايى و راه اندازى مكانيزمى مؤثر 
كارگاه هاى  در  دست باف  فرش  كيفيت  كنترل  جهت 
بافت  از  توليد  مختلف  مراحل  در  تا  است  خانگى 

محصوالتى معيوب و بى كيفيت جلوگيرى به عمل آورد. 
از طرفى با ارزش اضافى ايجاد شده ناشى از فروش فرش 
داراى كيفيت مناسب و تضمين شده، درآمد و حاشيه سود 
بافنده نيز افزايش يافته و رضايت مندى از شغل و درآمد 

بافندگان را نيز به همراه خواهد داشت.

قلمرو تحقيق 
با عنايت به استفاده از پرسش نامه و روش مصاحبه حضورى 
و  صادر كنندگان  توليد كنندگان،  نظرات  كسب  جهت 
خبرگان فرش دست بافت در پنج استان تبريز، كرمان، قم، 
فارس و تهران به منظور تعيين اولويت هاى كنترل كيفيت 
و اجراى پايلوت در منطقه كاشان، قلمرو مكانى تحقيق 
پنج استان ذكر شده و كاشان و قلمرو زمانى سال هاى 

1386-1387 است.

اهميت كنترل كيفيت
در نگاه اول ممكن است به نظر  رسد اعمال كنترل كيفيت 
و يا ايجاد كارگزارى به همين منظور باعث افزايش هزينه ها 
و افزايش قيمت تمام شده مى گردد. البته اگر كنترل كيفيت 
با بازرسى يكى دانسته شود و يا بر كنترل كيفيت كه بر 
به  كيفيت  كنترل  شود،  تكيه  دارد  زيادى  تأكيد  بازرسى 
رسيدن  براى  هرچند  شد.  خواهد  منجر  هزينه  افزايش 
مى يابد،  افزايش  هزينه  به ناچار  شده  طراحى  كيفيت  به 
اما از طرفى وقتى كيفيت افزايش مى يابد جلوى بسيارى 
از نقايص، دوباره  كارى ها و اتالف منابع گرفته مى شود و 
در نتيجه هزينه كاهش و بهره  ورى بهبود خواهد يافت. 
كيفيت  با  و  نقص  و  بى عيب  محصوالتى  اگر  همچنين 
مناسب و مطابق با الزامات مصرف كنندگان توليد شود، 
درآمد حاصل از فروش افزايش يافته و افزايش هزينه ها 
قابل جبران خواهد شد. الزم به ذكر است هر اندازه هم 
كه كيفيت ارتقاء پيدا كند، اگر محصول قيمت مناسبى 
نداشته باشد نمى تواند رضايت مشتريان را فراهم نمايد. به 
بيان ديگر، نمى توان كيفيت را بدون در نظر گرفتن قيمت 
تعريف كرد و بايد كوشش كرد محصولى با كيفيت، قيمت 

و مقدار مناسب توليد نمود (قاسميان، 1383، 11).
براى كنترل كيفيت بايد اهداف يا مقاصدى كه به وسيله 
خط مشى مشخص مى شود و روش رسيدن به اهداف كه 
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معادل با استانداردسازى است را تعيين كرد و با تعليم و 
آموزش نسبت به تربيت عوامل اجرايى ماهر و آشنا به 
كار وارد عمليات ميدانى شد و در ضمن كار با وارسى 
اثرات اقدامات در مواردى كه موانع و مشكالت مشاهده 
مى گردد، اقدام مناسب را صورت داد (ايشيكاوا، 1376، 
68). لذا استانداردها و آيين نامه ها هميشه كافى نيستند 
و حتى اگر تبعيت كامل از آنها هم صورت بگيرد، باز 
نقص هايى وجود خواهد داشت و آنچه جبران كننده عدم 
كفايت آنهاست، تجربه و مهارت است. بنابراين آموزش 
در كنترل كيفيت نقش اساسى و ويژه اى دارد و به عبارتى 
كنترل كيفيت با آموزش شروع و با آموزش خاتمه مى يابد 

(ايشيكاوا، 1376، 26). 
با عنايت به اينكه يكى از گام هاى اساسى در كاربست 
كنترل كيفيت درك مشخصه هاى كيفيت حقيقى و تعيين 
ضرورت  است،  كيفيت  مشخصه هاى  نسبى  اهميت 
دارد در مورد عيب و نقص توافق عمومى به وجود آيد 
و تعريف روشنى از نقايص ارائه شود. به همين منظور 
استانداردها و شاخص هاى كنترل كيفيت فرش بر اساس 
نظرات توليد كنندگان، صادر كنندگان و كارشناسان خبره 
پرسش نامه  تكميل  و  حضورى  مصاحبه  به روش  فرش 
اولويت بندى شده و پس از راستى آزمايى آمارى، كنترل 

كيفيت در منطقه پايلوت عملياتى شده است.

روش آمارى آزمون سؤاالت و پرسش نامه
آزمون  و  ويلكاكسون  فريدمن،  نا پارامترى  آزمون هاى 
پارامترى مقايسه ميانگين تك نمونه اى براى راستى آزمايى 
سؤاالت پرسش نامه مورد استفاده قرارگرفته است. همچنين 
مؤثر،  عوامل  اولويت بندى  فريدمن  آزمون  از  استفاده  با 
مقايسه شده است. در آزمون ويلكاكسون مقايسه هاى دو 
به دو بين عوامل (از نظر ميانگين اولويت) صورت پذيرفته 

و در نهايت ميزان تأثيرگذارى آنها رتبه بندى شده است. 
براى بررسى پايايى پرسش نامه، روش ضريب آلفاى 
كرونباخ و براى تعيين روايى اطالعات جمع آورى شده از 
طريق پرسش نامه، رابطه بين پاسخ هاى داده شده توسط 
نخبگان  به عنوان  كارشناسان  پاسخ هاى  با  توليد كنندگان 
آگاه به مسايل فرش بررسى و با توجه به عالمت ها و 

سطوح معنادارى، روايى آن تأييد گرديد.

يافته هاى تحقيق و پيشنهاد ها
پس از شناسايى 24 عامل تأثيرگذار بر كيفيت فرش از 
نظر كارشناسان، توليدكنندگان و صادركنندگان كه داراى 
دار  كيفيت 54  كنترل  بودند،  سوم  و  دوم  اول،  اولويت 
قالى طى 300 بار مراجعه و كنترل كيفيت ظرف 8 ماه در 
منطقه كاشان به صورت پايلوت عملياتى شد و بر اساس 
يافته هاى آن، امكان پذيرى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت 
از لحاظ فنى، اجتماعى و اقتصادى بررسى گرديد كه نتايج 

مربوط به شرح ذيل ارائه مى شود.

امكان پذيرى فنى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت
با عنايت به يافته ها و مشاهدات پايلوت و شناسايى معايب 
و عدم رعايت شاخص هاى كيفى فرش و تأثيرگذار بودن 
راهكارها و پيشنهادهاى ارائه شده جهت رفع معايب و 
جلوگيرى از كاهش كيفيت در نمونه هاى تحت كنترل 
به  موفق  درصد   90 نهايت  در  كه  به طورى  كيفيت، 
كسب كيفيت مرغوب و مناسب گرديدند، امكان پذيرى 
ايجاد كارگزارى هاى كنترل كيفيت از لحاظ فنى تأييد و 

توجيه پذير ارزيابى مى گردد.
بيشترين عيوب و عدم رعايت كيفيت با 38 مورد به بافت 
(30 درصد) و پس از آن عدم رعايت تناسب مواد اوليه 
با رج شمار (26 درصد) و شيوه بافت (20 درصد) است. 
لذا با توجه به اينكه سه مورد مذكور كمترين نمره ارزيابى 
كيفيت را در نمونه به خود اختصاص داده اند، ضرورت 
دارد آموزش هاى الزم در زمينه  بهبافى، نحوه استفاده از 
مواد اوليه مرغوب، رعايت تناسب بين نخ (پرز، پود و 
چله) با رج شمار و نقشه در اولويت برنامه ريزى آموزشى 
قرار گيرد. غيرقابل تنظيم بودن محل نشستن بافنده (11 درصد 
موارد)، عدم استراحت كافى حين انجام كار (7 درصد)، كافى 
نبودن نور (4 درصد) از ديگر موارد فاقد كيفيت مناسب و 
برنامه ريزى هاى  در  دارد  ضرورت  كه  هستند  الزم  استاندارد 
آموزشى و اقدامات اصالحى ملحوظ شوند. در خصوص تحقق 
و عملياتى نمودن كنترل كيفيت از لحاظ فنى، پيشنهاد هاى زير 

ارائه مى گردد:
1. مراجعه بر اساس ميزان بافت و در فواصل زمانى 

مناسب صورت پذيرد.
 2. تعداد بازديدها براساس نياز و تشخيص كارشناسان 
كنترل كيفيت و مديران فنى كارگزارى و با توجه به 
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ميزان عيوب و نواقص در نظر گرفته شود.

نمودن  ملحوظ  با  شده  انجام  كار  و  تالش  ميزان   .3 
حق الزحمه  پرداخت  مبناى  اثربخشى  و  كارآيى 

كارشناسان كنترل كيفيت باشد. 

ميزان  با  متناسب  بافنده  از  حق الزحمه  دريافت   .4 
مراجعات جهت كنترل كيفيت و ارائه خدمات باشد.

 5. كسب رضايت مندى بافنده با ارج نهادن به تالش 
وى و ارائه مشوق هاى مادى و معنوى.

 6. حصول نتيجه قابل قبول با آموزش  و كسب مهارت 
بافنده.

امكان پذيرى اجتماعى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت
و  شاخص ها  اعمال  و  بستن  به كار  از  رضايت مندى 
آموزه هاى كيفيت به دو عامل رضايت بافنده از درآمدى 
براى  شدن  قايل  ارزش  و  احترام  و  مى نمايد  كسب  كه 
فعاليت و توليد بافنده بستگى دارد. لذا رضايت مندى از 
فعاليت توليد و پذيرش خدمات مشاوره كارگزارى كنترل 
كيفيت با عنايت به اينكه بافت فرش داراى حاشيه سود 
بايد  خدمات  اين  قبال  در  بافنده  و  بوده  ناچيز  و  پايين 
هزينه  نيز پرداخت نمايد، در صورتى محقق مى شود كه 
عالوه بر افزايش درآمد و سودآورى، از جهت اجتماعى 
باشد.  ارزش  و  اهميت  داراى  با كيفيت  فرش  بافت  نيز 
زيرا علتى كه سبب مى شود افراد بيشتر يا بهتر كار كنند، 
ارزشى است كه به كار و يا شغلى كه در آن فعاليت دارند، 
داده مى شود. هرچند حذف و يا كاهش دستمزد يا درآمد 
بافندگان و يا كاهش مسائل رفاهى داراى اهميت بوده و 
باعث ناخشنودى توليد كنندگان مى گردد، اما ارزش دادن 
به كارى كه صورت مى گيرد، در بيشتر يا بهتر كار كردن 

تأثير مهمى دارد.
لذا ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت زمانى مى تواند مورد 
نياز هاى  از  يكى  بتواند  كه  گيرد  قرار  بافندگان  پذيرش 
اساسى آن ها را مرتفع نمايد و بافندگان اهميت و تأثير 
به كار بستن خدمات مشاوره كارگزارى كنترل كيفيت را 
به طور ملموس مشاهده كنند و عالوه بر رفع نياز خود، 
رضايت مندى آنها نيز تأمين شود. ارزش و اهميت قايل 

شدن براى فعاليت بافندگى، ارزش قايل شدن براى بهبود 
توليد و اولويت قائل شدن در ارائه خدمات و مشوق ها 
به فرش هاى داراى كيفيت مناسب در مقابل توليدات فاقد 
كيفيت، بايد مشهود و ملموس باشد. ضمن اينكه از لحاظ 
اقتصادى نيز بايد درآمد مازادى كه از رعايت اصول كيفى 
افزايش  و  زحمات  كه  باشد  به گونه اى  مى گردد  نصيب 
هزينه ها را جبران نمايد. رضايت شغلى برخالف اعتقاد 
اغلب افراد كه آن را امرى روان شناختى و فردى مى دانند، 
شديداً متأثر از عوامل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است 
و توجه به مؤلفه هاى مذكور مى تواند موجب رضايت مندى 
بافندگان را فراهم نمايد. بر اساس نظر هرزبرگ (توسلى، 
1379، 139) واحدهاى صنعتى در صورتى موفق مى شوند 
افراد را به خوبى جذب و نياز آنان را ارضاء نمايند كه 
بتوانند اوالً كارى به آن ها عرضه كنند كه رضايت آنها را 
جلب نمايد و ثانياً كار را با توجه به چگونگى نياز به رشد 
و شكوفا كردن استعدادهاى فكرى و نيروى بالقوه فرد در 
نظر بگيرند. به عبارتى كارگزارى با تحقق ظرفيت روحى 
و فكرى بافنده و شناخت استعدادهاى وى مى تواند عالوه 
مسئوليت،  احساس  و  كار  به  بافندگان  عالقه  ايجاد  بر 
امكان انجام عمليات حرفه اى و دريافت دستمزد برابر با 

كوشش هاى بافنده را نيز فراهم  سازد.
كارگزارى  ايجاد  امكان پذيرى  زمينه  در  بنابراين 
عالوه  بايد  فرهنگى  و  اجتماعى  منظر  از  كيفيت  كنترل 
بر رضايت مندى از شغل و درآمد بافندگى، براى كيفيت 
بهتر فرش هاى بافته شده نيز اهميت و ارزش قائل شد، 
به طورى كه بافنده اين احساس را داشته باشد كه ديگران 
به فعاليت مضاعف و كار بهترى كه انجام داده اند ارج 
مى نهند و براى آن ارزش قائل هستند. همچنين ضرورت 
دارد تشويق  و حمايت  الزم از بافنده و فرش هاى داراى 
خشنودى  و  رضايت مندى  ضمن  تا  آيد  به عمل  كيفيت 
توليدكنندگان از حيث منافع مادى، انگيزه و اشتياق جهت 
روى آوردن و به كارگيرى توصيه هاى كيفى به منظور توليد 
فرش مرغوب نيز به ميان بيايد. از طرفى رضايت مندى از 
فعاليت كارگزارى مى تواند در پذيرش اجتماعى آن ها مؤثر 
باشد به گونه اى كه اگر بافندگان از خدمات مشاوره اى و 
فنى اين دفاتر خشنود و راضى باشد و استفاده از خدمات 
فنى و به كار بستن ضوابط و استانداردهاى كيفى را در 
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راستاى ارتقاء رشد و شكوفايى استعدادهاى بالقوه خود 
دريافت  براى  خاطر  طيب  با  و  داوطلبانه  نمايند،  تلقى 
خدمات از اين دفاتر مراجعه خواهند نمود. لذا دستيابى 
به استانداردهاى كيفى در صورتى مؤثر است كه عالوه 
بر درك ضرورت و اهميت آن، در راستاى عالقه و نياز 

توليد كنندگان نيز باشد.
و  اجتماعى  پذيرش  نقش  و  اهميت  به  توجه  با 
فرهنگى در هرگونه فعاليت توليدى يا ارائه خدمات، بر 
اساس مشاهدات و يافته هاى اجراى پايلوت كنترل كيفيت 
فرش در كارگاه هاى خانگى نيز مورد پذيرش اجتماعى 
و فرهنگى بافندگان قرار گرفته و امكان پذيرى آن تأييد 
و  اجتماعى  پذيرش  خصوص  در  كه  نكاتى  مى شود. 
پيشنهاد  ذيل  شرح  به  هستند  اهميت  داراى  فرهنگى 

مى  گردند. 
 1. استفاده از افراد بومى و شناخته شده در منطقه و 
همچنين حضور زنان در گروه كارشناسان كنترل كيفى. 
به دليل اينكه اكثر بافندگان زن هستند و بافت فرش 
در محل سكونت خانوارها صورت مى گيرد، اين كار 
ايفا  به سزايى  نقش  اجتماعى  و  فرهنگى  پذيرش  در 

مى نمايد.
 2. در تعيين فواصل زمانى جهت مراجعه، عواملى از 
جمله تعداد بافنده، سرعت و زمان اختصاصى به بافت 

در نظر گرفته شود.
جهت  مراجعه  ساعت  و  زمان  نمودن  هماهنگ   .3 

حضور كارشناسان كنترل كيفيت. 
توسط  ذيربط  دستگاه هاى  از  معرفى نامه  ارائه   .4 

كارشناسان كنترل كيفيت.
 5. ارائه خدمات مشاوره اى توسط كارگزارى در ساير 

موارد مورد نياز بافندگان. 
 6. داوطلبانه بودن پذيرش كنترل كيفيت جهت كسب 

نتيجه مطلوب.
 7. قابل اعتماد و مسئوليت پذير نمودن بافنده با آموزش.

 8. اهميت قائل شدن براى كار بافنده و نهادينه شدن 
بحث كيفيت. 

 9. رضايت مندى بافنده از درآمد حاصل از توليد فرش 
با كيفيت.

لحاظ  از  با كيفيت  فرش  توليد  اقتصادى  توجيه   .10 

قيمت براى مشتريان و متقاضيان. 
 11. صدور شناسنامه كيفى براى فرش با كيفيت و الزام 
گواهى كيفيت فرش جهت صادرات و اعطاى جايزه 
صادراتى، اعطاى جايزه كيفيت و تسهيالت ارزان قيمت 

به فرش هاى داراى شناسنامه كيفى.
داشتن  صورت  در  كه  به طورى  كيفيت  تضمين   .12 
توليد كننده،  كيفى،  شناسنامه  خالف  بر  نقص 
عرضه كننده و يا شركت كارگزارى تأييد كننده كيفيت 

ملزم به پاسخگويى و جبران خسارت باشند.

امكان پذيرى اقتصادى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت
كيفيت،  كنترل  كارگزارى  ايجاد  اقتصادى  فايده  هزينه- 
از دو منظر بافنده يا توليد كننده فرش و متقاضى ايجاد 
كارگزارى به عنوان يك بنگاه اقتصادى قابل بررسى است. 
به عبارتى بافنده با رعايت موازين و معيارهاى كيفى و در 
قبال هزينه هاى اضافى از لحاظ اقتصادى و درآمدى چه 
فوايدى نصيبش مى گردد و آيا اين افزايش هزينه، درآمد 
انگيزه  بافنده  تا  داد  خواهد  افزايش  ميزانى  به  را  بافنده 
اقتصادى و مادى جهت رعايت اصول كيفى داشته باشد 
يا خير؟ از طرفى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت مستلزم 
انجام هزينه هايى است كه اين هزينه ها به عنوان حق الزحمه 
از بافندگان دريافت مى گردد. لذا هزينه - فايده اقتصادى 
ايجاد دفاتر كارگزارى كنترل كيفيت نيز بايد مورد توجه 
قرار گيرد تا دفاتر مذكور بتوانند عالوه بر تأمين هزينه هاى 
ادارى، حقوق و دستمزد، اياب و ذهاب، ملزومات ادارى، 
فعاليت  از  مناسبى  سود  غيره  و  محل  اجاره  يا  خريد 
اقتصادى به دست آورند تا ايجاد كارگزارى داراى توجيه 

اقتصادى باشد. 
كنترل  كارگزارى  ايجاد  اقتصادى  امكان پذيرى  لذا 
كيفى از دو ديدگاه مورد بررسى قرار مى گيرد. از يك سو 
هزينه- فايده اقتصادى رعايت استانداردهاى كيفى براى 
بافنده فرش به عنوان متقاضى و درخواست كننده خدمات 
ارتقاء  براى  است  حاضر  بافنده  كه  مبلغى  و  مشاوره اى 
كيفى فرش پرداخت نمايد و از طرف ديگر هزينه- فايده 
خدمات  ارائه كننده  به عنوان  كارگزارى  ايجاد  اقتصادى 
مشاوره اى به بافندگان و قيمتى مناسبى كه متقاضيان ايجاد 
كارگزارى در قبال ارائه خدمات مى تواند دريافت نمايد 
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لحاظ  از  كارگزارى  هزينه هاى  تأمين  ضمن  كار  اين  تا 
اقتصادى نيز داراى صرفه و توجيه اقتصادى باشد.

ارتقاء كيفيت فرش مستلزم افزايش هزينه ناشى از 
خريد مواد اوليه مرغوب، استفاده از بافنده با مهارت بيشتر 
و با دستمزد باالتر، خريد، تعويض و يا تعمير ابزار بافت 
و دار، رعايت استانداردهاى كارگاه از قبيل فضاى مناسب، 
نور كافى، استراحت حين كار و غيره است. لذا رعايت 
اصول فنى و كيفى باعث افزايش هزينه هاى توليد و قيمت 
تمام شده خواهد شد. از طرفى با اعمال و رعايت ضوابط 
كيفى، ارزش اضافى نصيب بافنده و يا توليد كننده فرش 
خواهد شد. اين افزايش هزينه ها بايد به ميزانى باشد كه با 
اضافه درآمد به دست آمده ناشى از فرش با كيفيت جبران 

شود و انگيزه اقتصادى براى بافنده ايجاد نمايد.
فرش  يك  بافت  فايده   هزينه–  گرفتن  نظر  در  با 
شش مترى با رج شمار 30 و 45 خانه و يك فرش 9  مترى 
با رج شمار 30 و50  خانه كه داراى بيشترين فراوانى در 
نمونه مورد كنترل كيفيت بود، دو حالت به كارگيرى موازين 
كيفى و توليد فرش با كيفيت و عدم به كارگيرى موازين 
و راهكارهاى ارائه شده براى ارتقاء كيفيت بررسى شد و 
مالحظه گرديد افزايش قيمت تمام شده فرش با كيفيت نه 
تنها به وسيله افزايش قيمت فروش فرش جبران مى شود 

بلكه ارزش اضافى نيز نصيب توليد كننده مى نمايد.
همچنين نقطه سربه سر هزينه- درآمد كارگزارى در سه 
سناريو (دريافت 22، 20 و 15 درصد ارزش اضافى ايجاد 
شده در فرش 6 مترى) محاسبه گرديد و نشان داده شد 
كه دريافت مبلغى كمتر از 15 درصد ارزش اضافى ايجاد 
شده در فرش 6 مترى هزينه هاى كارگزارى را پوشش 
نمى دهد و فعاليت كارگزارى از لحاظ اقتصادى به صرفه و 
صالح نيست. كاهش هزينه ها به دليل استقرار كارگزارى 
در مناطق روستايى و يا مناطقى كه از مركز استان ها دور 
هستند و يا پرداخت مبلغى كمتر از دستمزدهاى در نظر 
گرفته شده و يا كاهش هزينه اياب و ذهاب به دليل نزديكى 
محل استقرار دفتر كارگزارى با دارهاى قالى، مى تواند بر 
حسب مناطق مختلف كشور به كاهش هزينه ها و اقتصادى 

شدن فعاليت كارگزارى كمك نمايد.
و  توليدكنندگان  كه  واقعيت  اين  گرفتن  نظر  در  با 
اضافى  ارزش  از  درصدى  پرداخت  به  تمايلى  بافندگان 

ايجاد شده به عنوان حق الزحمه در قبال دريافت خدمات 
از كارگزارى كنترل كيفيت ندارند و عملياتى كردن ايجاد 
مركز  و  دولت  كمك  بدون  كيفيت  كنترل  كارگزارى 
نيست،  امكان پذير  اقتصادى  لحاظ  به  ايران  فرش  ملى 
لذا امكان پذيرى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت از لحاظ 

اقتصادى توجيه پذير نبوده و تأييد نمى گردد.
جهت برون رفت از اين تنگنا و فراهم شدن امكان 
ارائه  زير  پيشنهاد هاى  كيفيت  كنترل  كارگزارى  ايجاد 

مى گردد.
و  استاندارد ها  بستن  به كار  ضرورت  و  اهميت   .1 
ضوابط فنى در حفظ هويت و برند فرش ايران در 
بازارهاى جهانى و داخلى و منافع حاصل از رعايت 
استانداردها براى اقتصاد كشور و توليد كنندگان فرش 
تبيين شده، آموزش داده شده و ترويج گردد تا بافندگان 
به پرداخت داوطلبانه هزينه كنترل كيفيت به كارگزارى 

ترغيب شوند.
 2. مركز ملى فرش ايران به عنوان متولى هنر- صنعت 
فرش با ارائه مشوق ها و حمايت هاى مادى و معنوى، 
جهت  در  كننده اى  تعيين  و  مؤثر  نقش  مى تواند 
فرهنگ سازى و نهادينه نمودن بحث توليدات كيفى و 

اقتصادى نمودن فعاليت كارگزارى ايفا نمايد.

نتيجه گيرى
بر اساس نتايج حاصل از استخراج اطالعات مربوط به 
توليد  شامل 30  بررسى  مورد  نمونه  از  پرسش نامه   81
كننده، 41 صادر كننده و10 تن از كارشناسان خبره در پنج 
استان كشور به روش مصاحبه حضورى و راستى آزمايى و 
آزمون ابزار سنجش و سؤاالت از نظر آمارى، اولويت هاى 
اول، دوم و سوم تأثيرگذار بر كيفيت فرش جهت كنترل 
با  و  ماه  طى 8  قالى  دار  و 54  گرديد  مشخص  كيفيت 
300 بار بازديد در منطقه كاشان به صورت پايلوت تحت 
كنترل كيفيت قرار گرفت. مشاهده شد كه بيشترين ميزان 
بافت  عيوب  از  ناشى  كيفى  شاخص هاى  رعايت  عدم 
مواد  تناسب  رعايت  عدم  آن  از  پس  و  درصد)،   30)
اوليه با رج شمار (26 درصد) و شيوه بافت (20 درصد) 
راهكارها  ارائه  و  كيفيت  كنترل  اعمال  با  كه  است  بوده 
و پيشنهادهاى كارشناسان، 90 درصد از فرش هاى تحت 
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كنترل كيفيت موفق به دستيابى به كيفيت مناسب گرديدند. 
لذا امكان پذيرى ايجاد كارگزارى كنترل كيفى از لحاظ فنى 

مورد تأييد و داراى توجيه ارزيابى گرديد.
و  اجتماعى  لحاظ  از  كارگزارى  ايجاد  امكان پذيرى 
فرهنگى نيز با توجه عمليات اجرايى پايلوت و پذيرش 
و استقبال بافندگان راستى آزمايى شد و توجيه پذيرى آن 

تأييد گرديد.
امكان پذيرى اقتصادى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت 
نيز از دو منظر هزينه - فايده اقتصادى رعايت استانداردهاى 
كيفى براى بافنده فرش به عنوان متقاضى و درخواست كننده 
خدمات مشاوره اى كارگزارى و مبلغى كه بافنده حاضر 
است براى ارتقاء كيفى فرش پرداخت نمايد و همچنين 
از منظر هزينه- فايده اقتصادى ايجاد كارگزارى به عنوان 
متقاضيان  و  بافندگان  به  مشاوره اى  خدمات  ارائه كننده 
كارگزارى  كه  مناسبى  قيمت  و  كارگزارى  دفاتر  ايجاد 
ايجاد  تا  نمايد  دريافت  مى تواند  خدمات  ارائه  قبال  در 
كارگزارى از لحاظ اقتصادى داراى صرفه و توجيه باشد 
نيز بررسى گرديد. و در سه سناريو بر اساس پرداخت 20، 
22 و 15 درصد ارزش اضافى ايجاد شده براى بافندگان 
فرش به دليل اعمال و به كار بستن توصيه ها و پيشنهادهاى 
كارشناسان كنترل كيفيت به عنوان حق الزحمه كارگزارى 
كنترل كيفيت، نقطه سربه سرى فعاليت كارگزارى محاسبه 
گرديد. اما به دليل اينكه بافندگان و توليد كنندگان فرش، 
تمايلى به پرداخت حق الزحمه در قبال دريافت خدمات 
از كارگزارى نداشتند و ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت با 
كمك و حمايت مالى دولت و مركز ملى فرش ايران مد 
نظر نيست، امكان پذيرى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت 
از لحاظ اقتصادى بدون حمايت و كمك مالى مركز ملى 

فرش ايران، تأييد نشده و توجيه نخواهد داشت.
جهت برون رفت از اين تنگنا و فراهم شدن امكان 
ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت ضرورت دارد با استفاده از 
برنامه هاى آموزشى و ترويجى، اهميت و ضرورت به كار 
بستن استاندارد ها و ضوابط فنى در حفظ هويت و برند 
فرش ايران در بازارهاى جهانى و منافع حاصل از رعايت 
استانداردها براى اقتصاد كشور و توليد كنندگان فرش تبيين 
شود تا بافندگان به پرداخت داوطلبانه هزينه هاى كنترل 
كيفيت ترغيب شوند. مركز ملى فرش ايران نيز به عنوان 

متولى هنر- صنعت فرش عالوه بر آموزش هاى ترويجى 
جهت فرهنگ سازى و نهادينه نمودن بحث توليد كيفى، 
مى تواند با در نظر گرفتن مشوق و حمايت هاى الزم براى 
بافندگان، نقش مهمى در اقتصادى شدن فعاليت كارگزارى 

كنترل كيفيت ايفا نمايد.
اعمال  اقتصادى  منافع  از  فارغ  است  ذكر  به  الزم 
كنترل هاى كيفى و ايجاد كارگزارى كنترل كيفى از قبيل 
ايجاد ارزش اضافى براى بافندگان و اقتصادى شدن توليد 
فرش دست باف با افزايش درآمد و حاشيه سود، كمك به 
اقتصاد خانوار ها كه عمدتاً از اقشار كم درآمد و دهك هاى 
پايين درآمدى هستند، جلوگيرى از مهاجرت به شهرها و 
بيكارى ميليون ها نفر كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در 
اين هنر- صنعت فعاليت مى نمايند، توليد فرش با كيفيت و 
جلوگيرى از توليد فرش معيوب در راستاى اهداف كالن 
از جمله حفظ هويت و برند فرش ايران، افزايش صادرات 
غيرنفتى، حفظ و ارتقاء سهم ايران از بازار جهانى و ايجاد 
اشتغال نيز در اين ميان حائز اهميت است. لذا ضرورت 
دارد كمك ها و مشوق هاى دولت به اين بخش - كه با 
در   - مى كند  ايجاد  شغلى  فرصت هاى  سرمايه  حداقل 

تصميمات و برنامه ريزى ها مد نظر قرار گيرد.
جوايز  و  مشوق  اعطاى  بر  عالوه  مى گردد  پيشنهاد 
به دارندگان گواهى كنترل كيفيت و اعطاى تسهيالت به 
بافندگانى كه فرش مرغوب و داراى كيفيت مناسب توليد 
مى كنند، ضمانت اجرايى براى توليد كنندگان فرش هاى 
داراى گواهى كيفيت از جمله الزامى بودن گواهى كيفيت 
جايزه  اعطاى  همچنين  و  صادراتى  فرش هاى  براى 
صادراتى به فرش هاى داراى گواهى كيفيت نيز در نظر 

گرفته شود.
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