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81 چكیده
تعاونی های فرش دست باف روستایی یکی از نظام های 
که  هستند  کشور  دست باف  فرش  صنعت  در  تولیدی 
به  پاسخگویی  منابع جهت  از  مؤثر  استفاده  آنها  هدف 
از  است.  فرش دست باف  سنتی  تولیدکنندگان  نیازهای 
آنجا که در حدود سه دهه از تشکیل این تعاونی ها در 
کشور می گذرد و ادامه فعالیت اقتصادی و اجتماعی این 
تعاونی ها بستگی به تجزیه و تحلیل مشکالت جاری آنها 
دارد، در این مطالعه تعاونی های فرش دست باف روستایی 
شهرستان همدان آسیب شناسی شده اند. مهمترین اهداف 
تحقیق عبارتند از: )1( تحلیل نقاط ضعف، تهدیدها، نقاط 
قوت و فرصت های تعاونی های فرش دست باف و )2( 
تدوین، تبیین و تحلیل استراتژی هایی جهت تقویت این 

تعاونی ها با توجه به نتایج آسیب شناسی. جامعه آماری 
فرش دست باف  تعاونی های  فعال  اعضای  کلیه  تحقیق 
این تعداد 90  از  شهرستان همدان )923 نفر( است که 
انتخاب شدند. پرسش نامه مهمترین  نمونه  به عنوان  نفر 
ابزار جمع آوری اطالعات در تحقیق حاضر است، اما با 
توجه به ماهیت تحقیق در کنار پرسش نامه، از تکنیک 
مصاحبه نیز استفاده شده است. روایی صوری پرسش نامه 
توسط صاحب نظران و محققان مورد تأیید قرار گرفت. 
جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار 
قرار  دست باف  فرش  تعاونی های  اعضای  از  تعدادی 
گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن 0/79 به 
دست آمده که رقم قابل قبولی است. در این مطالعه جهت 
تشخیص آسیب های تعاونی های فرش دست باف از آنالیز 

سمیه لطیفی
 كارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا

دكتر حشمت اله سعدی 
استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

آسیب شناسی تعاونی های 
فرش دست باف روستایی 
)مطالعه موردی شهرستان همدان(
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SWOT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 

رضایت اعضا در زمینه تهیه طرح ها و نقشه های جدید 
امکانات  کمبود  قوت،  نقطه  مهمترین  دست باف  فرش 
تعاونی برای ایفای نقش مناسب مهمترین نقطه ضعف، 
مناسب بودن جایگاه فرش ایران در دنیا مهمترین فرصت 
برای  تهدید  مهمترین  فرش دست باف  بازار  بی ثباتی  و 
ادامه  در  روستایی هستند.  فرش دست باف  تعاونی های 
مقاله چهار دسته استراتژی جهت مقابله با تهدیدها و نقاط 
ضعف و تقویت فرصت ها و نقاط قوت با توجه به نتایج 

به دست آمده، ارائه شده است.

فرش  تعاونی های  دست باف،  فرش  كلیدی:  واژه های 
دست باف روستایی، آسیب شناسی، شهرستان همدان.

مقدمه
     فرش دست باف از مهمترین اقالم صادراتی کشور 
ارتزاق حدود  و  دارد  اشتغال  در  زیادی  که سهم  است 
هشت تا نه میلیون نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم 
تحت پوشش قرار می دهد )کیانی ابری و خاقانی، 1385(. 
صنعت فرش دست باف با تنوع شیوه ها یا نظام های تولیدی 
روبه رو است، به طوری که در یک تقسیم بندی کلی سه 
تولیدی تحت عنوان خویش فرمایی، کارفرمایی و  نظام 
تعاونی پدید آمده است )مظهری و همکاران، 1386(. در 
این میان تعاونی های فرش دست باف از جایگاه ویژه ای 
هم در اقتصاد روستایی و هم در سطح ملی برخوردار 
نظام  امروزه   .)1380 خسروشاهی،  )صبوری  هستند 
تعاون نقشی اساسی در تولید، توزیع و توسعه اقتصادی 
کشورهای جهان داشته و به عنوان یک راه حل مطمئن بین 
سرمایه و نیروی انسانی مطرح است و شیوه ای مناسب 
جهت تحقق اهداف دولت ها در جهت پیشرفت و ترقی و 

نهایتاً عدالت اجتماعی است. این تشکل ها نقش مهمی در 
اقتصاد کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه 
دارند. آنها این وظیفه را از طریق بهبود وضعیت بازاریابی، 
اشتغال زایی، کاهش هزینه های تولید، بهبود بهره وری بهینه 
از شرایط زندگی، کار، تولید، افزایش درآمد و وضعیت 
 Safakli, 1373؛  )ابراهیم زاده،  می دهند  انجام  اجتماعی 
از  بسیاری  در  می دهد  نشان  مختلف  مطالعات   .)2002

کشورها، شرکت های تعاونی ضمن تأمین اعتبار و وام در 
سازماندهی امور تجاری اعضا، تولید بیشتر و نیز توسعه 
 Jolly,( دارند  عهده  بر  کلیدی  نقش  روستایی  مناطق 
1991(. همچنین تعاونی ها موجب کاهش هزینه ها و بهبود 

Mc� )ضضعیت بازاریابی محصول تولیدی اعضا می شوند 
namara, 2001(. با وجود مزایای بسیار تعاونی های فرش 

دست باف، این تعاونی ها همواره با تهدیدها و آسیب های 
جدی روبه رو هستند که تنها از طریق تشخیص به موقع 
این آسیب ها می توان کارآمدی و بهره وری الزم را از این 
تعاونی ها شاهد بود. با توجه به اینکه بخشی از تولید فرش 
تعاونی های فرش دست باف  از طریق  دست باف کشور 
تولید می شود، آسیب شناسی این تعاونی ها امکان تشخیص 
ارائه خدمات بهتر به  مشکالت و ناهنجاری ها را برای 
بهبود وضعیت صنعت فرش دست باف کشور  اعضا و 

نمایان می سازد. 

مبانی نظری تحقیق
     همانطور که اشاره شد یکی از نظام های تولید فرش 
دست باف در کشور شرکت های تعاونی فرش دست باف 
نیازهای  بر مبنای  و  تعاون  قانون  براساس  که  هستند 
مشترک و هم سنخ بافندگان فرش دست باف و برای نیل 
به اهداف از پیش تعیین شده تشکیل شده اند )سلطانی نیا، 
با وجود نقش مهم  اما شواهد حاکی است که   .)1372
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این تعاونی ها در تولید فرش دست باف و اقتصاد ملی، در 
عمل این تعاونی ها با آسیب های جدی روبه رو هستند. 
برخی از این آسیب ها به مسائلی بر می گردد که در سطح 
تعاونی های  برای  بالطبع  و  برای فرش دست باف  کالن 
فرش دست باف وجود دارد. شم آبادی و خداداد حسینی 
)1386( خالء وجود هدف گذاری در سطح شرکت ها و 
واحدهای تولیدی، فقدان و ضعف قیمت گذاری فرش 
در طراحی  مشتری گرایی  به  بی توجهی  برای صادرات، 
از  را  قبیل  این  از  مواردی  و  دست باف  فرش  تولید  و 
مهمترین آسیب های موجود در صنعت فرش دست باف 

عنوان کرده اند. 
     در مقابل مباحث مطرح شده در سطح کالن، بسیاری 
از نقاط ضعف و مشکالت تعاونی های فرش دست باف 
ریشه در مسائل مرتبط با این تعاونی ها دارد. در خصوص 
شرکت های تعاونی مطالعات مختلفی صورت گرفته است 
که هر کدام مسائل و مشکالت تعاونی ها را از ابعاد خاصی 
مورد توجه قرار داده اند. چنانچه اسدی بروجنی )1385( 
مسائل و مشکالت تعاونی ها را به سه بخش فرهنگی، 
ساختاری و آموزشی و تربیتی تقسیم می کند. آگاهی از 
فلسفه تعاون یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده موفقیت 
تعاونی ها است، به طوری که آموده ئو]1[ )2001( موفقیت 
تعاونی را در فهم عمیق تر اعضای تعاونی ها از ارزش ها و 
اصول تعاون، پیوستگی و اتحاد تعاونی ها، اتکا و اعتماد 
آنها و اعضای شان به یکدیگر می داند. در این میان مطالعات 
از  اعضا  تعاونی ها  اکثر  در  آن است که  بیانگر  مختلف 
چندانی  آگاهی  تعاونی ها  شکل گیری  فلسفه  و  اصول 
ندارند. چنانچه ناهید )1364( عدم درک درست از معنا 
و مفهوم تعاونی و فلسفه شکل گیری آنها را از مهمترین 
مطالعات  می داند.  تعاونی  شرکت های  پیشروی  موانع 
انجام شده توسط معصومی )1376(، سعدی )1386( و 

آقاجانی ورزنه )1380( نیز به نوعی بر این مسئله تأکید 
دارند. آگهی و همکاران )1386( نیز در مطالعه ای به این 
نتیجه رسیدند که در تعاونی ها، هم عنصر اقتصادی و هم 
عنصر اجتماعی در سطح بسیار نازلی قرار دارد و تعاونی 
را با دو چالش مهم مشارکت و عدم مقبولیت و اعتماد 
از  بسیاری  که  است  درحالی  این  است.  ساخته  مواجه 
کارشناسان بر نقش مشارکت اعضا به عنوان یک عنصر 
 .)Hakelius, 1996( مهم در موفقیت تعاونی ها تأکید دارند
کوبیا و نوارو]2[ )1972( نیز بقای تعاونی ها در درازمدت 
را در گرو مشارکت اعضا می دانند. با این وجود بسیاری 
از مطالعات انجام شده نشان می دهد که ضعف مشارکت 
اجتماعی اعضای تعاونی و کاهش حس مشارکت پذیری 
اعضا از مهمترین آسیب های است که تعاونی ها را تهدید 
می کند )موسایی و احمدی، 1382؛ سعدی و همکاران، 
1386(. مطالعات انجام شده توسط روزا]3[ و همکاران 
)2000(، گروسی )1385(، پهلوانی و همکاران )1387( و 
لطیفیان )1385( نیز بر این مسئله تأکید دارند. در کنار 
مسائل اجتماعی بسیاری از مشکالت تعاونی ها به مسائل 
آموزشی بر می گردد، به طوری که مطالعات مختلف نشان 
می دهد که ضعف آموزش اعضای تعاونی از مسائلی است 
که تعاونی ها را تهدید می کند )سعدی، 1386(. وحیدزاده 
)1383( نیز پایین بودن تحصیالت مدیران صف و ستاد 
و فقدان آموزش را مهمترین ضعف تعاونی ها می داند. 
کم  با آموزش  افراد  نیز   )2003( رودیگز]4[  همچنین 
برای  جدی  مانعی  را  تخصصی  آموزش های  کمبود  و 
اجتماعی  مسائل  کنار  در  می داند.  تعاونی  فعالیت های 
مهمترین  از  نیز  اقتصادی  و  مالی  مسائل  آموزشی،  و 
می آیند.  حساب  به  تعاونی ها  پیش روی  چالش های 
مطالعاتی که توسط زاد توت آغاج )1388(، یزدان پناه و 
صمدیان )1388(، وحید زاده )1383(، بابازاده )1386( و 



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 18
بهار 1390

84

مجتهد )1386( انجام شده همگی بیانگر آن هستند که 
مهمترین  تعاونی ها  مالی  بنیه  و ضعف  مالی  مشکالت 
چالشی است که تعاونی ها در راه رسیدن به اهداف خود با 
آن روبه رو هستند. برخی از مسائل و مشکالت تعاونی ها 
نیز به تولید محصول و فروش آن بر می گردد. در زمینه 
تولید، مطالعه انجام شده توسط مجتهد )1386( بیانگر آن 
است که نداشتن توان مالی برای خرید مواد اولیه تولید، باال 
بودن قیمت تمام شده محصول تولیدی و کیفیت نامناسب 
تعاونی ها  پیش روی  اصلی  موانع  از  بازار  در  اولیه  مواد 
است. در کنار مسائلی که در زمینه تولید محصول برای 
تعاونی ها وجود دارد، برخی از مسائل هم به فروش و 
بازاریابی محصول تولیدی بر می گردد )رضوی دهکردی، 
 .)1387 همکاران،  و  پهلوانی  1386و  مجتهد،  1386؛ 
همچنین برخی مطالعات نشان می دهد نبود بازار داخلی 
مشخص برای عرضه تولیدات، فقدان بازاریابی خارجی 
و عدم امکان صادرات محصول به خارج از کشور، عدم 
حمایت مسئوالن و دولت و بی ثباتی قیمت ها در بازار از 
مهمترین محدودیت های تعاونی های صنایع دستی است 
)یزدان پناه و صمدیان، 1388 و رضوی دهکردی، 1386(. 
به طوری که حامدی )1384( در مطالعه  ای به این نتیجه 
رسید که تعاونی های فرش دست باف نقش قابل توجهی 

در صادرات فرش دست باف نداشته اند. 
     در بعد مسائل ساختاری می  توان به فقدان برنامه جامع 
برخی  و  بودن جایگاه حقوقی  نامشخص  بلند مدت،  و 
اختالفات با مؤسسات دولتی اشاره کرد )سعدی، 1386(. 
موسایی و احمدی )1382( نیز عدم همکاری سازمان  های 
تعاونی ها  موفقیت  عدم  در  مؤثر  عوامل  از  را  ذیربط 
می دانند. روزا و همکاران )2000( نیز ضعف قوانین و 
مقررات تعاونی ها را به عنوان مانعی برای فعالیت تعاونی ها 
نظارت مسئوالن  نبود  نیز   )1385( می شمارند. گروسی 

اداره تعاون بر فعالیت  تعاونی ها و عدم آگاهی مسئوالن از 
مشکالت و کمبود هایی که تعاونی ها با آن مواجه هستند را 

جمله موانعی می داند که تعاونی ها را تهدید می کند.
بدین ترتیب تهدیدهای مختلفی تعاونی ها را احاطه نموده 
است. برنامه ریزی برای مدیریت تهدیدها نخست نیازمند 
شناخت دقیق آنها است. تحقیق حاضر با این هدف کلی 
انجام گرفته است. همچنین اهداف دیگر تحقیق عبارتند 

از:
تعاونی های فرش دست باف روستایی  1. آسیب شناسی 
شهرستان همدان با تحلیل نقاط ضعف]5[، تهدیدها]6[، 
نقاط قوت]7[ و فرصت ها]8[ به منظور تدوین راهبردهای 
برون رفت از وضعیت نامطلوب و رفع آسیب ها و تقویت 

نقاط قوت؛
 ،W – O استراتژی های  تحلیل  و  تبیین  تدوین،   .2
استراتژی های O – S، استراتژی های W – Tو استراتژی های 
S – T برای تقویت تعاونی های فرش دست باف روستایی 

شهرستان همدان با توجه به نتایج آسیب شناسی.

روش تحقیق
     پژوهش حاضر از نظر ماهیت کّمی، به لحاظ هدف در 
زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها 
پیمایشی است که با هدف آسیب شناسی تعاونی های فرش 
دست باف روستایی شهرستان همدان انجام شده است. 
گردآوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه ساختارمند 
و پرسش نامه صورت پذیرفته است. پرسش نامه تحقیق با 
توجه به مطالعات و پژوهش های قبلی تهیه شده و نیز با 
مشورت افراد متخصص در این زمینه طراحی و روایی 
صوری آن توسط صاحب نظران، محققان و استادان مورد 
تأیید قرار گرفته است. جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق، 
تعاونی های  اعضای  از  تعدادی  اختیار  در  پرسش نامه 
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فرش دست باف قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای 
کرونباخ آن 0/79 به دست آمده که رقم قابل قبولی است. 
جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیه اعضای فعال 
تعاونی های فرش دست باف روستایی شهرستان همدان 
که تعداد آنها در حدود 923 نفر است. از این تعداد 90 
نفر از طریق نمونه گیری )تصادفی دو مرحله  ای( انتخاب 
شده اند. در بخش توصیف داده ها از آمار های توصیفی مثل 
فراوانی، درصد، انحراف معیار و میانگین موارد دیگر بهره 

گرفته شده است.
     جهت بررسی آسیب ها و ارائه راهبرد هایی برای رفع 
آن ها از آنالیز SWOT ]9[ استفاده شده است. در رهیافت 
SWOT نخست نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و 

تهدیدها فهرست می شوند، آنگاه در مورد آن ها بحث و 
تبادل نظر شده و متناسب با آن ها استراتژی های طراحی 
 SWOT تکنیک   .)Marshall & et al., 2006( می شود 
مسائل را در دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار 
می دهد. در تحلیل خارجی]10[، فرصت ها و تهدیدهای 
پیرامون تعاونی های فرش دست باف بررسی می شود و 
بیشتر وقایعی مورد بررسی قرار می گیرند که شکل گیری 
دست باف  فرش  تعاونی های  چارچوب  از  خارج  آنها 
اما در تحلیل  ارتباط دارد.  پیرامونی  به مسائل  و عمدتاً 
با  که  می گیرند  قرار  بررسی  مورد  مسائلی  داخلی]11[ 
ساختار تعاونی های فرش دست باف ارتباط دارد و بیشتر 
تحت تأثیر دستورالعمل ها، مدیریت ها، قوانین و مقررات 

داخلی است.

یافته های تحقیق
- ویژگی های فردی جامعه مورد مطالعه

اعضای  از  درصد   62/4 آمده  به دست  نتایج  اساس  بر 
تعاونی های مورد بررسی زن و بقیه مرد هستند. همچنین 

سن اعضا از 24 تا 54 سال متغیر است )میانگین سن 
اعضای  اکثر  سال(.   7/61 معیار  انحراف  با  سال   38
تعاونی ها بی سواد )31/8 درصد( بوده و تنها 8/2 درصد 
از آنها دارای دیپلم و لیسانس هستند. بر اساس اطالعات 
به دست آمده 62/4 درصد از اعضا به غیر از قالی بافی شغل 
دیگری ندارند. نتایج نشان می دهد سابقه عضویت اعضا 
در تعاونی ها بین 1تا 27 سال متغیر است )میانگین 9/78 
سال، انحراف معیار 5/37 سال(. همچنین سابقه اشتغال 
به کار قالی بافی در بین آنها از 5 تا 35 سال متغیر است 

)میانگین 15/89 سال، انحراف معیار 7/69 سال(. 
با توجه به جدول 1، 43/3 درصد از اعضای تعاونی های 
مزایای  از  بقیه  و  هستند  بیمه  همدان  دست باف  فرش 
بیمه بی بهره بوده اند. ضمن اینکه تنها 45/5 درصد آنها 
در دوره های آموزشی مرتبط با فرش دست باف شرکت 

داشته اند.
جدول 1: توزیع فراوانی اعضای تعاونی برحسب وضعیت بیمه و شرکت در دوره های 

آموزشی )مأخذ: یافته های تحقیق(

اعضای تعاونی ها به دالیل مختلف به عضویت تعاونی 
درآمده اند. همانگونه که جدول 2 نشان می دهد اکثریت 
اعضا به منظور برخورداری از تسهیالت مالی و اعتباری 
)26/6 درصد( به عضویت تعاونی درآمده اند، 20/2 درصد 
برای استفاده از مزایای بیمه، 14/4 درصد برای دسترسی 
فروش  برای  درصد   10 مرغوب،  اولیه  مواد  به  آسان 
آسان فرش دست باف تولیدی و 18/8 درصد نیز به دلیل 
برخورداری از همه مزایای گفته شده عضو تعاونی فرش 

دست باف شده اند. 

وضعيت 
بيمه 

درصدفراوانیشركت در دوره آموزشیدرصدفراوانی

415/45بلی393/43بلی

494/54خير516/56خير

85100جمع90100جمع
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جدول 2: توزیع فراوانی اعضا برحسب دلیل عضویت در تعاونی 
)مأخذ: یافته های تحقیق(

- بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف تعاونی های فرش 
دست باف روستایی

     نقاط قوت و ضعف یک تعاونی نه به عوامل خارجی 
که به مسائل، مشکالت و شرایط داخلی بستگی دارد و 
لذا برای تحلیل آن باید عناصر کلیدی مؤثر در موفقیت و 
شکست تعاونی بررسی و تحلیل شوند. با توجه به مبانی 
نظری تحقیق، تحلیل نقاط ضعف و قوت تعاونی ها در 
سه بعد مهمترین مشکالت تعاونی های فرش دست باف، 
عملکرد تعاونی های فرش دست باف و رضایت مندی اعضا 
تعاونی های فرش دست باف صورت گرفته  از عملکرد 
است. به منظور آگاهی از نقاط قوت و ضعف تعاونی ها 
با تکیه بر نظرات اعضای تعاونی ها از روابط آماری زیر 
استفاده شده است. همان گونه که مالحظه می شود با تکیه 
بر نظرات اعضای تعاونی، دیدگاه های آن ها در خصوص 
وضعیت تعاونی را می توان در چهار طبقه کاماًل مطلوب 
)نقاط قوت(، مطلوب، متوسط و نامطلوب )نقاط ضعف( 

تقسیم بندی نمود. 
Min < A < Mean − St.d: A=  نامطلوب 

Mean − St.d < B < Mean: B=  متوسط 

Mean < C < Mean + St.d: C=   مطلوب 

Mean + St.d < D < Max: D=  کاماًل مطلوب 

الف( مشكالت تعاونی های فرش دست باف روستایی
جدول 3 دیدگاه اعضای تعاونی ها را در خصوص مهمترین 
شهرستان  در  دست باف  فرش  تعاونی های  مشکالت 
همدان نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده کمبود 
امکانات تعاونی ها برای ایفای نقش مناسب در تولید فرش 
دست باف، ضعف بنیه مالی و محدودیت سرمایه تعاونی ها 
و ضعف آموزش اعضای تعاونی ها از مهمترین مشکالت 
تعاونی های فرش دست باف هستند. به عبارتی موارد اشاره 
شده جزء مهمترین نقاط ضعف تعاونی های مورد بررسی 
تلقی می شود. اما نتایج نشان می دهد در تعاونی های مورد 
مطالعه عدم ارتباط بین اعضای تعاونی و نبود برنامه منظم 
و ساالنه در تعاونی، مشکل مهمی در تعاونی های فرش 

دست باف قلمداد نمی شود. )جدول3(
2/812 < A < 3/081: A= کم اهمیت
3/081< B < 3/522: B= متوسط 
3/522 < C < 3/963: C= مهم 
3/963 < D < 4/106: D= خیلی مهم

ب( عملكرد تعاونی های فرش دست باف روستایی
     جدول 4 عملکرد تعاونی های فرش دست باف از 
زیر،  روابط  به  توجه  با  می دهد.  نشان  را  اعضا  دیدگاه 
تعاونی های مورد مطالعه نقش مهمی در تهیه طرح ها و 
دارند. در  اعضا  برای  نقشه های جدید فرش دست باف 
حقیقت تهیه طرح ها و نقشه های جدید فرش دست باف 
تعاونی های  برای  قوت  نقطه  یک  به عنوان  می توان  را 
فرش دست باف در نظر گرفت. اما نتایج نشان می دهد 
تعاونی ها از لحاظ صادرات محصوالت تولیدی ضعیف 
عمل کرده اند که این به عنوان مهمترین ضعف تعاونی های 
فرش دست باف در شهرستان همدان از جنبه عملکرد این 

درصدفراوانیدليل عضویت در تعاونی

1820/2استفاده از مزایای بيمه

1314/4دسترسی آسان به مواد اوليه مرغوب

910دسترسی آسان به ابزار و وسایل كار

2426/6برخورداری از تسهيالت مالی و اعتباری

910فروش آسان فرش دست باف توليدی

1718/8همه موارد

90100جمع
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جدول 3: مهمترین مشکالت تعاونی های فرش دست باف روستایی )مأخذ: یافته های تحقیق(

نقاط قوت و ضعف تعاونی های فرش دست باف

وضعیت انحراف معیار میا نگین مهمترین مشکالت تعاونی ها

خیلی مهم 0/809 4/011  کمبود امکانات تعاونی برای ایفای نقش مناسب در تولید فرش

خیلی مهم 0/926 4/106  ضعف بنیه مالی و محدودیت سرمایه تعاونی

خیلی مهم 0/878 4/105  ضعف آموزش اعضای تعاونی

مهم 0/861 3/858  بی سوادی اعضای تعاونی

مهم 0/887 3/611 بی سوادی هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی

متوسط 0/761 3/223 وجود اختالف نظر و سلیقه بین اعضای تعاونی

متوسط 0/798 3/129  عدم استفاده تعاونی از نظرات اعضا

متوسط 0/920 3/517 ضعف آموزش مدیران تعاونی های فرش دست باف

متوسط 0/741 3/388 در دسترس نبودن اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

کم اهمیت 0/930 3/058 عدم ارتباط بین اعضای تعاونی

کم اهمیت 0/932 2/812 نبود برنامه منظم و ساالنه در تعاونی

Min= 2/812 Max= 4/106 Mean= 3/522 Sd= 0/441        

خیلی کم= 1          کم= 2          متوسط= 3          زیاد= 4         خیلی زیاد = 5

نقاط قوت و ضعف تعاونی های فرش دست باف

وضعیت انحراف معیار میا نگین  ارزیابی عملکرد تعاونی ها

کاماًل مؤثر 0/968 3/671 نقش تعاونی در تهیه طرح و نقشه های جدید

مؤثر 0/892 3/564 نقش تعاونی در کاهش هزینه های تولید فرش دست باف

مؤثر 0/732 3/552 نقش تعاونی در حذف واسطه ها و دالالن فرش دست باف

تا حدی مؤثر 0/891 3/059 نقش تعاونی در افزایش منزلت اعضا

تا حدی مؤثر 0/984 3/200 نقش تعاونی در بهبود وضعیت درآمدی اعضا

بی تأثیر 0/835 2/965 نقش تعاونی در صادرات فرش دست باف

Min= 2/965 Max= 3/671 Mean= 3/335 Sd= 0/298        

خیلی کم= 1          کم= 2          متوسط= 3          زیاد= 4         خیلی زیاد = 5

جدول 4: عملکرد تعاونی های فرش دست باف روستایی )مأخذ: یافته های تحقیق(
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تعاونی ها محسوب می شود. 
2/965< A <3/037: A= بی تأثیر
3/037< B <3/335:  B= تا حدی مؤثر
3/335 < C < 3/633: C= مؤثر
3/633 < D < 3/671: D= کاماًل مؤثر

تعاونی های  فعاليت های  از  اعضا  رضایت مندی  ج( 
فرش دست باف روستایی

رضایت مندی از فعالیت های تعاونی را می توان به عنوان 
شاخصی برای موفقیت تعاونی در نظر گرفت. جدول 5 
میزان رضایت مندی اعضا از عملکرد تعاونی های فرش 
دست باف را نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده 
بیشترین رضایت مندی از تهیه مواد اولیه توسط تعاونی، 
مدیر عامل تعاونی و ابزار و وسایل کار تهیه شده توسط 
مهمترین  جزء  می توان  را  موارد  این  که  است  تعاونی 
نقاط قوت تعاونی های مورد مطالعه به حساب آورد. اما 
چندانی  رضایت  تعاونی ها  اعضای  می دهد  نشان  نتایج 
فرش  خصوص  در  شده  برگزار  آموزشی  دوره های  از 
دست باف و تسهیالت مالی و اعتباری که تعاونی ها در 

اختیار آن ها قرار می دهند، ندارند. )جدول5(
2/588 < A <2/699: A= نا راضی 
2/699 < B <3/083: B= تا  حدی راضی
3/083 < C <3/467: C=راضی 
3/467 < D < 3/588: D=کاماًل راضی

فرش  تعاونی های  تهدیدهای  و  فرصت ها  بررسی   -
دست باف روستایی

منظور از فرصت ها و تهدید ها در مطالعات آسیب شناسی 
شرایطی است که خارج از فضای تعاونی ها می تواند بر 
عملکرد تعاونی ها تأثیر مثبت و منفی داشته باشد. تغییر 
این شرایط عمدتاً نیازمند برنامه های بلند مدت و حمایت 

گرچه  است،  اجرایی  مختلف  دستگاه های  و  سازمان ها 
تعاونی ها هم سهم مهمی در این خصوص ایفاء می نمایند. 
جدول 6 بخشی از فرصت ها و تهدیدهای تعاونی  های 
فرش دست باف شهرستان همدان را نشان می  دهد. منظور 
از فرصت ها شرایط مثبتی است که در آینده می توان از 
آنها برای پیشبرد برنامه های تعاونی های فرش دست باف 
موضوعات  از  خارج  مثبت  شرایط  این  نمود.  استفاده 
تعاونی های فرش دست باف  برنامه های عادی  با  مرتبط 
است. منظور از تهدید شرایط منفی است که خارج از 
قرار  دست باف  فرش  تعاونی های  با  مرتبط  موضوعات 
فرش  جایگاه  می دهد  نشان  آمده  به دست  نتایج  دارد. 
دست باف ایران در دنیا، حس مشارکت و همکاری باال 
اصول  و  تعاون  به  اعضا  اعتقاد  تعاونی ها،  اعضای  در 
تعاون در بهبود وضعیت تولید خود و استمرار فعالیت و 
سرمایه گذاری اعضا در تعاونی ها از مهمترین فرصت های 
در  دست باف  فرش  تعاونی های  پیش روی  که  است 

شهرستان همدان قرار دارد. 
اما در کنار فرصت هایی که برای تعاونی های فرش دست باف 
وجود دارد، مسائلی همچون گرایش مصرف کنندگان داخلی 
به خرید فرش ماشینی به جای فرش دست باف، بی ثباتی 
بازار فرش دست باف ایران و سودآور نبودن تولید فرش 
دست باف در حال حاضر، نظارت ناچیز مسئوالن ذیربط 
بر فعالیت تعاونی های فرش دست باف و آگاهی محدود 
آنان از مشکالت تعاونی های فرش دست باف از مهمترین 
تهدیدهای است که می تواند تعاونی های فرش دست باف 

را از رسیدن به اهداف خود دور سازد. )جدول6(
2/047 < A <2/385: A= نامطلوب 
2/385 < B <2/975: B= تا حدی مطلوب
2/975 < C < 3/565: C= مطلوب
3/565 < D <3/612: D= کاماًل مطلوب



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 18
بهار 1390

89

جدول 6: بخشی از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی های فرش دست باف روستایی )مأخذ: یافته های تحقیق(

فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های فرش دست باف روستایی

اولویت انحراف معیار میا نگین رضایت از عملکرد تعاونی

کاماًل راضی 0/849 3/588 رضایت از روند تهیه مواد اولیه توسط تعاونی

کاماًل راضی 0/733 3/517 رضایت از مدیر عامل تعاونی فرش

کاماًل راضی 0/920 3/541 رضایت از ابزار و وسایل کار تهیه شده توسط تعاونی

راضی 0/740 3/105 رضایت از هیئت مدیره تعاونی

تا  حدی راضی 0/771 3/023 رضایت از بازاریابی فرش تولیدی توسط تعاونی

تا  حدی راضی 0/945 2/925 رضایت از وضعیت بهداشتی کارگاه قالی بافی

تا  حدی راضی 0/908 2/764 رضایت از حمایت های بیمه ای و معیشتی تعاونی

ناراضی 0/831 2/694 رضایت از دوره های آموزشی برگزار شده توسط تعاونی

ناراضی 0/979 2/588 رضایت از تسهیالت مالی و اعتباری تعاونی

Min= 2/588 Max= 3/588                          Mean= 3/083                   Sd= 0/384        

خیلی کم= 1          کم= 2          متوسط= 3          زیاد= 4         خیلی زیاد = 5

وضعیت  انحراف
معیار

میا نگین فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های فرش دست باف روستایی

کاماًل مطلوب 0/809 3/566 مناسب بودن جایگاه فرش دست باف ایران در دنیا

کاماًل مطلوب 0/867 3/612 وجود روحیه همکاری و مشارکت در اعضای تعاونی

کاماًل مطلوب 0/907 3/569 اعتقاد به تعاون و اصول تعاون در بهبود وضعیت تولید

کاماًل مطلوب 0/934 3/575 امکان ادامه فعالیت و سرمایه گذاری اعضا در تعاونی

مطلوب 0/903 3/412 قوانین و مقررات موجود در زمینه تعاونی های فرش

مطلوب 0/913 3/306 آشنای اعضا با حقوق خود در تعاونی

تا حدی مطلوب 0/863 2/691 سیاست های حمایتی دولت از تعاونی های فرش دست باف

تا حدی مطلوب 0/932 2/847 نگرش اعضا نسبت به آینده تعاونی های فرش دست باف

مطلوب 0/980 3/224 وضعیت فرش دست باف در مقایسه با فرش های خارجی

نامطلوب 0/860 2/321 وضعیت ثبات بازار فرش دست باف ایران

نامطلوب 0/857 2/047 گرایش مصرف کنندگان به فرش دست باف 

نامطلوب 0/888 2/259 نظارت محدود سازمان های ذیربط بر فعالیت تعاونی های فرش دست باف

نامطلوب 0/898 2/247 آگاهی مسئوالن از مشکالت تعاونی های فرش دست باف

Min= 2/588 Max= 3/588                          Mean= 3/083                   Sd= 0/384        

خیلی کم= 1          کم= 2          متوسط= 3          زیاد= 4         خیلی زیاد = 5

جدول 5: میزان رضایت مندی اعضا از عملکرد تعاونی های فرش دست باف روستایی )مأخذ: یافته های تحقیق(
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 SWOT تحلیل اطالعات با استفاده از آنالیز
با توجه به شفاف شدن نقاط قوت، نقاط ضعف       
و نارسایی های تعاونی های فرش دست باف و با عنایت 
در حوزۀ فرش  مورد مسائل کالن  در  اعضا  نظرات  به 
فرش  تعاونی های  بر  حاکم  شرایط  نیز  و  دست باف 
دست باف می توان این تعاونی ها را آسیب شناسی نمود. 
جنبه  دو  از  دست باف  فرش  تعاونی های  آسیب شناسی 
تحلیل خارجی و تحلیل داخلی قابل نقد و بررسی است. 

الف( تحليل داخلی 
دست باف،  فرش  تعاونی های  داخلی  تحلیل  بحث  در 
نقاط قوت و ضعف تعاونی ها یعنی مواردی که مربوط 
به مسائل داخلی تعاونی ها است، مورد بحث و واکاوی 

قرار می گیرد.
- نقاط قوت تعاونی های فرش دست باف: نتایج تحقیق                 
شهرستان  دست باف  فرش  تعاونی های  می دهد  نشان 
همدان در زمینه تهیه طرح ها و نقشه های بازار پسند برای 
اعضا، تهیه مواد اولیه مورد نیاز فرش دست باف و تهیه 
ابزار و وسایل کار برای اعضا عملکرد قابل قبولی داشته اند. 
این  به  پژوهشی  در  نیز   )1380( صبوری خسروشاهی 
نتیجه رسید که تعاونی های فرش دست باف در تهیه مواد 
اولیه برای اعضای خود تا حدودی موفق بوده اند. همچنین 
رضایت اعضای تعاونی ها از مدیر عامل تعاونی ها در حد 
کاماًل مطلوبی است و در مجموع رضایت اعضا از این 
تعاونی ها با توجه به امکانات محدود این تعاونی ها در حد 
قابل قبولی است. جباری تازه کند )1370( نیز در مطالعه 
خود به این نتیجه رسید که اکثریت اعضای شرکت های 
تعاونی فرش دست باف از عضویت خود در این شرکت ها 

رضایت دارند. 
- نقاط ضعف تعاونی های فرش دست باف: یافته های 
دست باف  فرش  تعاونی های  می دهد  نشان  تحقیق 

شهرستان همدان مانند سایر تعاونی ها با مشکالتی از قبیل 
کمبود امکانات برای ایفای نقش مناسب در تولید، ضعف 
آموزش اعضای تعاونی  و ضعف بنیه مالی و محدودیت 
سرمایه و غیره مواجه هستند که با نتایج مطالعات انجام 
شده توسط زاد توت آغاج )1388(، یزدان پناه و صمدیان 
مجتهد  و   )1386( بابازاده   ،)1383( وحید زاده   ،)1388(
زمینه  در  تعاونی ها  همچنین  دارد.  هماهنگی   )1386(
صادرات محصوالت تولیدی اعضا خیلی ضعیف عمل 
کرده اند که البته این ضعف تا حدی به سیاست های کالن 
حامدی  بر می گردد.  غیر نفتی  صادرات  زمینه  در  کشور 
)1384( نیز معتقد است تعاونی ها نقش قابل توجهی در 
صادرات فرش دست باف ندارند. در کنار مباحث مطرح 
بررسی،  مورد  تعاونی های  ضعف  نقاط  به عنوان  شده 
فرش  خصوص  در  شده  برگزار  آموزشی  دوره های 
دست باف توسط تعاونی ها و تسهیالت مالی و اعتباری 
که تعاونی ها در اختیار اعضا قرار می دهد رضایت بخش 
می کند  بیان  نیز   )1380( خسروشاهی  صبوری  نیست. 
تعاونی های فرش دست باف موفقیت چندانی در زمینه 
ارائه خدمات آموزشی به اعضا خود نداشته اند و بخش 
از  دست باف  فرش  تعاونی های  عضو  بافندگان  اعظم 
تسهیالت مالی بی بهره هستند و عملکرد تعاونی های فرش 
دست باف چه به لحاظ ارائه خدمات به بافندگان عضو و 
چه به لحاظ ارتقای وضعیت اقتصادی آنان چندان مناسب 

نبوده است.

ب( تحليل خارجی 
اساس  بر  دست باف  فرش  تعاونی های  خارجی  تحلیل 
به  مربوط  که  می پردازد  مواردی  به   SWOT آنالیز 
تصمیم گیری های کالن در خصوص این تعاونی ها است و 
عمدتاً از چارچوب مسائل داخلی آن ها خارج ست، ولی 
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به شدت بر آنها تأثیر می گذارد.
- فرصت های تعاونی های فرش دست باف: اطالعات 
به دست آمده حاکی از آن است که روحیه همکاری و 
مشارکت در اعضای تعاونی ها در حد قابل قبولی است. 
همچنین اعضا اعتقاد زیادی به تعاون و اصول تعاون در 
بهبود وضعیت تولیدی خود دارند که در کنار روحیه باالی 
این فرصت در جهت  از  مشارکت، تعاونی ها می توانند 
گسترش فعالیت های خود بهره بگیرند. همچنین تمایل 
زیاد اعضا به استمرار فعالیت و سرمایه گذاری در تعاونی ها 
فرش  تعاونی های  پیش روی  فرصت های  دیگر  از  نیز 
دست باف شهرستان همدان است. در این میان شهرت 
جهانی و جایگاه واالی فرش دست باف ایران در دنیا نیز 
یکی از دیگر فرصت های طالیی برای تعاونی های فرش 

دست باف به شمار می رود. 
- تهدیدهای تعاونی های فرش دست باف: در کنار نقاط 
ضعف تعاونی های فرش دست باف، در حال حاضر عوامل 
متعددی این تعاونی ها را تهدید می کند که بی توجهی به این 
تهدیدها می تواند هویت این تعاونی ها را با مشکل مواجه 
کند. در سال های اخیر بی ثباتی بازار فرش دست باف ایران 
و گرایش مصرف کنندگان به فرش های ماشینی مزید بر 
بافندگان  و  دست باف  فرش  تعاونی های  و  شده  علت 
فرش را با مشکل مواجه کرده است. به طوری که امروزه 
دیگر بافت فرش دست باف مانند گذشته سودآور نبوده و 
بافندگان تمایل چندانی به بافت فرش ندارند. همچنین 
سیاست های حمایتی دولت از تعاونی های فرش دست باف 
عمده ترین  از  یکی  دست باف  فرش  اینکه  به  توجه  با 
محصوالت صادراتی غیر نفتی کشور است، چندان مناسب 
نیست و مسئوالن امر آگاهی چندانی از مسائل و مشکالت 
پیش روی تعاونی های فرش دست باف ندارند و نظارتی از 
طرف آن ها در زمینه تولید فرش دست باف و کیفیت آن 

صورت نمی گیرد. نتایج به دست آمده تأیید کننده نتایج 
مطالعات یزدان پناه و صمدیان )1388(، رضوی دهکردی 

)1386(، حامدی )1384( و گروسی )1385( است. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
برای توسعه و موفقیت تعاونی های فرش دست باف باید 
مسائل و مشکالت آن ها را به طور مستمر تحلیل و برای 
رفع آن ها چاره جویی نمود. برای این منظور باید عوامل 
تهدید کننده این تعاونی ها و فرصت های پیش روی آن ها 
دست باف  فرش  تعاونی های  شوند،  شناخته  به درستی 
برای پیشبرد اهداف خود بر اساس آنالیز SWOT نیازمند 
تحلیل  از  پس  هستند.  مختلفی  استراتژی های  پیگیری 
SWOT می توان از تالقی چهار عامل نقاط قوت، نقاط 

ضعف، فرصت ها و تهدیدها، چهار دسته استرات    ژی تدوین 
نمود. این استراتژی ها در جدول 7 آمده اند. 

گاهی  که   SWOT استراتژی های  ماتریس  به  توجه  با 
ماتریس TOWS نامیده می شود، برای تقویت تعاونی های 
فرش دست باف باید چهار دسته استراتژی دنبال شود که 

می توان آنها را پیشنهادهای این نوشتار قلمداد نمود:
1. استراتژی های رقابتی )SO(: این دسته از استراتژی ها به 
دنبال فرصت هایی هستند که نقاط قوت تعاونی های فرش 
 O�S دست باف را تقویت می کنند. برخی از استراتژی های
که باید توسط تعاونی ها در این راستا دنبال شوند عبارتند 
از: ارائه طرح ها و نقشه های جدید فرش دست باف به اعضا 
بازارهای جهانی، سرمایه گذاری  بیشتر در  برای حضور 
هرچه بیشتر در زمینه تولید و بازاریابی فرش های دست باف 
و حضور مستمر اتحادیه ها و تعاونی های فرش دست باف 

در نمایشگاه های داخلی و خارجی فرش دست باف.
2. استراتژی های بازنگری )WO(: این دسته از استراتژی ها 
فرصت های  یافتن  برای  نقاط ضعف  بر  غلبه  دنبال  به 
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SWOT نقاط ضعفنقاط قوتتحلیل

-  نقش مثبت تعاونی در تهیه طرح و 
نقشه های جدید و بازار پسند

  -رضایت اعضا از روند تهیه مواد 
اولیه توسط تعاونی

- رضایت اعضا از مدیر عامل تعاونی 
فرش دست باف

- رضایت اعضا از ابزار و وسایل کار 
تهیه شده توسط تعاونی

- کمبود امکانات تعاونی برای ایفای 
نقش مناسب در جهت تولید 

- ضعف آموزش اعضای تعاونی
- ضعف بنیه مالی و محدودیت 

سرمایه تعاونی های فرش دست باف
- عدم رضایت اعضا از تسهیالت 

مالی و اعتباری تعاونی
- عدم رضایت اعضا از دوره های 
آموزشی برگزار شده توسط تعاونی

استراتژی های بازنگری )WO(استراتژی های رقابتی/ تهاجمی )SO(فرصت ها

- مناسب بودن جایگاه فرش 
دست باف ایران در دنیا

- وجود روحیه همکاری و مشارکت 
در اعضای تعاونی ها

- اعتقاد اعضا به تعاون و اصول 
تعاون در بهبود وضعیت تولیدی 

خود
- استمرار فعالیت و سرمایه گذاری 

اعضا در تعاونی

استفاده مطلوب از فرصت های 
موجود جهت تقویت نقاط قوت 

تعاونی های فرش دست باف روستایی

بازنگری جهت رفع نقاط ضعف 
تعاونی های فرش دست باف روستایی 

از طریق بهره گیری از فرصت های 
پیش روی آنها

استراتژی های تدافعی )WT(استراتژی های تنوع )ST(تهدید ها

- بی ثباتی بازار فرش دست باف ایران
- گرایش مصرف کنندگان به فرش 

ماشینی
- آگاهی محدود مسئوالن از 
مشکالت تعاونی های فرش 

دست باف
- عدم نظارت مسئوالن ذیربط بر 

فعالیت تعاونی های فرش دست باف

تنوع بخشی و ارتقاء نقاط قوت 
تعاونی های فرش دست باف روستایی 
جهت مقابله با تهدیدهای پیش روی 

آنها

ایجاد تدابیر دفاعی برای کاهش 
اثرپذیری تعاونی های فرش 

دست باف روستایی از نقاط ضعف و 
تهدیدهای پیش روی آنها

جدول 7: ماتریس SWOT )مأخذ: یافته های تحقیق(

تحلیل درونی

نی
رو

ل بی
حلی

ت



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 18
بهار 1390

93

جدید هستند. برخی از استراتژی های W�O عبارتند از: 
نیاز سنجی آموزشی از اعضا و برگزاری دوره های آموزشی 
مورد نیاز اعضا با توجه به نتایج نیاز سنجی، ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت به اعضا و تأمین مواد اولیه و ابزار کار مناسب 

مورد نیاز تعاونی ها. 
3. استراتژی های تنوع )ST(: این دسته از استراتژی ها به 
دنبال استفاده از نقاط قوت برای کاهش تهدیدها هستند. 
برخی از استراتژی های S–T عبارتند از: استفاده از طرح ها 
و  داخلی  بازارهای  پسند  مورد  و  جدید  نقشه های  و 
خارجی برای ایجاد ثبات در بازار فرش دست باف، تولید 
فرش  تشویق مصرف کنندگان  برای  با کیفیت  فرش های 
دست باف و انجام تبلیغات وسیع در بازارهای داخلی و 

جهانی فرش دست باف. 
4. استراتژی های تدافعی )WT(: این دسته از استراتژی ها 
به دنبال ایجاد تدابیر دفاعی برای کاهش اثرپذیری از نقاط 
ضعف هستند. برخی از استراتژی های W–T عبارتند از: 
مدیریت تولید فرش های ماشینی در داخل کشور، ایجاد 
راهکارها و مکانیزم های برای نظارت بیشتر مسئوالن بر 
تعاونی ها و انجام مطالعات مستمر پیرامون تعاونی ها به 

منظور آگاهی مسئوالن از چالش های پیش روی آن ها. 

اولویت بندی استراتژی ها و تعيين استراتژی كانونی
براساس اطالعات جدول 8 که اولویت های هر یک از 

می دهد،  نشان  آن ها  میانگین  اساس  بر  را  استراتژی ها 
 )SO( متعلق به استراتژی تهاجمی )بیشترین میانگین )3/57
است که به عنوان استراتژی کانونی مشخص شده است. 
سهم هر یک از استراتژی ها بر اساس میانگین به ترتیب 
میانگین3/54،  با   )WO( بازنگری  استراتژی  از:  عبارتند 
استراتژی تنوع )ST( با میانگین 2/89 و استراتژی تدافعی 
)WT( با میانگین 2/85. بنابراین جهت بهبود وضعیت 
تعاونی های فرش دست باف روستایی شهرستان همدان 
رقابتی/  استراتژی های  روی  بر  باید  تمرکز  بیشترین 

تهاجمی باشد. )جدول 8(
آسیب شناسی  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  مجموع  در 
تعاونی های فرش دست باف روستایی شهرستان همدان، 
پیشنهادهای کاربردی زیر در جهت بهبود وضعیت این 

تعاونی ها قابل ارائه است:
1. برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فنون بازاریابی 
و صادرات فرش دست باف و همچنین معرفی بازارهای 
هدف فرش دست باف به مدیران عامل تعاونی های فرش 
و  سالیق  با  مطابق  محصول  تولید  جهت  دست باف، 

نیازهای مشتریان جهانی.
2. از آنجا که وجود روحیه همکاری و مشارکت در اعضای 
تعاونی به عنوان یک فرصت برای آنها مطرح است، توصیه 
می شود تعاونی ها اقدامات الزم را در جهت تقویت این 
روحیه در اعضای خود از طریق برقراری ارتباط بیشتر با 

)W( نقاط ضعف)S( نقاط قوت

)O( راهبردفرصت)WO(راهبرد)SO(

3/57میا نگین3/54میا نگین

)T( راهبردتهدید)WT(راهبرد)ST(

2/89میا نگین2/85میا نگین

جدول 8: اولویت بندی استراتژی ها و تعیین استراتژی کانونی )مأخذ: یافته های تحقیق(
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قالی بافان و همچنین فراهم کردن زمینه ارتباط قالی بافان با 
یکدیگر، فراهم آورند.

3. با توجه به این که یکی از نقاط ضعف تعاونی های فرش 
دست باف کمبود امکانات تعاونی برای ایفای نقش مناسب 
در جهت تولید است، توصیه می شود سازمان های مربوطه 
به ویژه مرکز ملی فرش دست باف حمایت های الزم از این 
تعاونی ها را در جهت ایفای نقش مناسب به عمل آورند و 
در زمینه های مختلف تولید تا صادرات فرش دست باف 

کشور تعامل و همکاری بیشتری با آنها داشته باشند.
صادرات  لحاظ  از  تعاونی ها  اینکه  به  توجه  با   .4
محصوالت تولیدی اعضا ضعیف عمل کرده اند که این 
به عنوان یکی از نقاط ضعف تعاونی های فرش دست باف 
با  تعاونی ها  که  می شود  توصیه  بنابراین  است،  مطرح 
شرکت های صادراتی فرش دست باف در استان و کشور 
از  نوعی  به  و  باشند  داشته  بیشتری  همکاری  و  تعامل 
طریق گرفتن سفارش های این شرکت ها تولیدات اعضای 
خود را هدفمند کنند؛ تا از این طریق زمینه فروش فرش 
دست باف تولیدی اعضای خود را با قیمت مناسب فراهم 
کرده و موجب سودآوری آن ها شوند. همچنین تعاونی ها 
می توانند با بهره گیری از کارشناسان علوم و فنون بازاریابی، 
توانمندی خود را برای حضور در بازارهای رقابتی داخل 

و خارج از کشور افزایش دهند.
5. نتایج نشان داد که رضایت اعضای تعاونی از روند تهیه 
مواد اولیه و ابزار و وسایل کار تهیه شده توسط تعاونی 
یکی از نقاط قوت تعاونی ها است، بنابراین توصیه می شود 
که اقداماتی در جهت حمایت از تعاونی ها به منظور فراهم 
کردن مواد اولیه و ابزار قالی بافی مرغوب از طریق تأسیس 
کارخانه های تولید مواد اولیه که مستقیما زیر نظر تعاونی ها 

در هر استان فعالیت داشته باشد، انجام گیرد.
دست باف  فرش  تعاونی های  حضور  از  حمایت   .6

روستایی در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت نفوذ 
در بازارهای هدف.

7. از آنجا که ضعف بنیه مالی و محدودیت سرمایه یکی از 
نقاط ضعف تعاونی های فرش دست باف به شمار می رود، 
توصیه می شود که سازمان های مربوطه رایزنی های را با 
بانک ها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی جهت ارائه 

تسهیالت و اعتبارات مالی به این تعاونی ها انجام دهند. 

تشكر و قدردانی
بر خود الزم می دانیم از مدیران عامل و اعضای محترم 
تعاونی های فرش دست باف روستایی شهرستان همدان که 
اطالعات الزم را در اختیار گروه تحقیق قرار دادند، تشکر 

و سپاسگزاری نماییم. 

پی نوشت ها
1. Amodeo

2. Cobia & Novarro

3. Russoa

4. Rodriguez

5. weak

6. Treatment

7. Strong

8. Opportunity

9. Strong� Weak� Opportunity� Treatment

10. External Analysis

11. Internal Analysis
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