بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف
به منظور ارائه راهکار مناسب
با تکیه بر تبدیل نظام فشاری ()Push
به نظام کششی ()Pull
نعم تاهلل آسایش
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه

دکتر مرتضی فرجی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

و بر اس��اس ش��ناختی که مرکز ملی فرش ای ران از این

این تحقیق [ ]1با هدف بررسی وضعیت نظام تولید[]2

اف راد دارد ،تعداد  55نف��ر بهعنوان نمونه آماری انتخاب

و توزیع[ ]3فرش دس��تباف[ ]4مبتنی بر زنجیره تأمین

گردیدند .جهت جمعآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه

ارزش[ ،]5تالش م یکند تا اوالً نوع سیستم تولید و توزیع

استفاده شده اس��ت .نتایج حاصل از این مطالعه نشان

فعلی فرش دستباف را مشخص نماید و ثانی ًا ب راساس

م یده��د که وضعیت فعلی نظ��ام تولید و توزیع فرش

نظر خبرگان و کارشناس��ان فرش دس��تباف به بررسی

دستباف ای ران مبتنی بر نظام فشاری است .بدین معنی

امکانپذیری تبدیل نظام فشاری[ ]6به نظام کششی[]7

که ه��م در تولید و هم در توزی��ع این محصول کمتر

بپ��ردازد .جهت دس��تیابی به این ام��ر از روش تحقیق

به نظر و س��لیقه مشتری توجه م یشود و فعاالن فرش

توصیفی شاخه پیمایشی و تبیینی استفاده شده است.

دستباف ای ران به عرضه فرش دستباف خود در بازارهای

جامعه آماری این مطالعه را خبرگان و کارشناس��ان آگاه

ه��دف م یپردازند ،به این امید که مش��تری با مالحظه

به نظام تولید و توزیع فرش دستباف تشکیل م یدهند

فرش و هنر آنها تش��ویق به خ رید گردد .اما در بسیاری
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از م وارد این مهم کارس��از واقع نم یشود و رقبای ای ران

بازار هماهنگ شود .این امر م یتواند موجب ناتوانی در

در بازاره��ای هدف ب��ا درک این وضعی��ت به تولید و

برآوردهسازی الگوهای متغیر تقاضا و از رده خارج شدن

توزیع فرشه��ای مورد دلخ واه مش��ت ریان هدف از نظر

موج��ودی زنجیره تأمین ،به هن��گام از بین رفتن تقاضا

رنگ ،ش��کل ،اندازه ،طرح و نقشه م یپردازند .همچنین

ب رای یک کاال

شود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان م یدهد با ب رنامهریزی

در زنجیره تأمین کشش��ی ،تولید بر اس��اس تقاضا

و آگاهسازی فعاالن فرش دس��تباف امکان تبدیل نظام

است ،به گونهای که هماهنگ با تقاضای واقعی مشتری

تولید و توزیع مبتنی بر فشاری به کششی وجود دارد.

نهای��ی (بهجای پی شبینی تقاضا) اس��ت (کاتلر،1382،
 .)672بدین منظور ،زنجیره تأمین از مکانیزمهای انتقال

واژهه�ای کلیدی :نظام فش��اری ،نظام کششی ،تولید،

س ریع اطالعات اس��تفاده م یکند تا اطالعات م ربوط به

توزیع ،فرش دستباف ،زنجیره تأمین ارزش

تقاضای مشتری را به سطوح باالتر انتقال دهد .این امر
باعث کاهش زمان تح ویل ،کاهش س��طح موجودیها،

 -1مقدمه
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یک��ی از روشه��ای دس��تیابی به رقابتپذی��ری ،توان

افزایش توانای��ی مدی ریت منابع ،کاه��ش انح رافات در
سیستم و در نهایت کاهش هزینهها

م یشود.

پاس��خگویی به خ واس��تههای بازار است .سیست مهای
مدی ری��ت زنجیره تأمین هر یک م یتوانند عملکردهای

 -2بیان مسئله

متفاوت��ی در ب رابر خ واس��تهها و ناهنجاریهای بازار از

در بررس��ی اقتصاد کش��ور ای��ران ،فرش دس��تباف از

خود نش��ان دهند .بهطور کلی ،سیس��ت مهای مدی ریت

زمانهای دور تاکنون همواره از جایگاه رفیعی برخوردار

زنجیره تأمین به دو دسته سیستم زنجیره تأمین فشاری

بوده اس��ت .عالوه بر ابعاد فرهنگ��ی ،ملی و اجتماعی

و زنجیره تأمین کشش��ی تقسی مبندی م یشوند (کاتلر،

فوقالذک��ر ،بعد از درآمد و ارزآوری نفت بهعنوان کاالی

 ،1382ص.)72

صادراتی ای ران ،تا س��ال  1381فرش دس��تباف بهعنوان

در زنجیره تأمین فشاری ،تصمیمات تولید برحسب

دومین کاالی صادراتی از نظر ارزش اقتصادی و ارزآوری

پی شبین یهای بلندمدت تقاضا صورت م یگیرد .معموالً

در ص��در دیگر کاالهای ص��ادرات غی رنفتی مطرح بوده

یک سطح از زنجیره تأمین ،سفارشهای رسیده از سطح

است (آمار گمرک).

زی رین خود را ب رای پی شبینی تقاضای مش��تری نهایی

در دنیای کسب و کار دستیابی به خ واست مشت ریان

ب��هکار م یبرد (کاتل��ر)671 ،1382،؛ ل��ذا زنجیره تأمین

و حرکت در جهت سالیق آنان از رموز اصلی ماندگاری

فش��اری زمان بس��یار بیش��تری نیاز دارد تا با تغیی رات

در بازار اس��ت .در عصر حاضر دغدغة داشتن مشتری،

مهمت ری��ن عامل موفقیت هر ش��رکتی اس��ت .اولویت

و سیاس��تهایی اس��ت که ما را به خ واست و سالیق

اصلی در هر ش��رکتی باید جلب و حفظ مشتری باشد

این بازارها نزدیک کند .همچنینعالوه بر اس��ت راتژیها

و ناکام��ی در تحقق بخش��یدن به این ام��ر بهمعنی از

و سیاس��تهای راهبردی جهت تبدیل نظام فشاری به

دس��ت دادن سود ،رش��د نکردن ،از دست دادن شغل و

کشش��ی ،به ابزارهایی نیازمندیم که ما را در رسیدن به

س��رانجام کسب و کار است .موفقیت در دنیای رقابتی

این هدف یاری نماید .از جمله راهکارهایی که م یتواند

از آ ِن ش��رکتهایی است که تش��خیص دهند مشتری،

به ما در کس��ب اطالعات موردنیاز در خصوص سالیق

بزرگت رین سرمایه هر ش��رکت است .بناب راین در فضای

و انتظارات مشت ریان کمک نماید عبارتند از رویکردهای

رقابت شدید ،مشتری محور نبودن یک خطر بزرگ ب رای

مس��تقیم نظی ر :برق رار نمودن ارتباط مس��تقیم ،کسب

ش��رکت بهحساب م یآید .بیشتر بازارها رقابتی هستند

آگاهی از سالیق با اس��تفاده از پرسشنامه و همچنین

و س��ازمانها ب رای ادامه حی��ات به تولید محصوالت و

روشهای غیرمس��تقیم نظی ر :جم��عآوری اطالعات از

ارائ��ه خدمات با کیفیت باال نی��از دارند تا از آن ط ریق

ط ریق واس��طهها و س��ایتهای اینت رنت��ی و . ...بناب راین

نیازهای مشت ریان را ارضاء کنند و آنها وفادار بمانند.

در ای��ن تحقیق م��ا در صدد تبیی��ن وضعیت موجود

از آنجای��ی ک��ه نظ��ام فعلی تولی��د و توزیع فرش
دستباف مبتنی بر تولید کاال و روانه کردن آن به بازارها

نظ��ام فرش دس��تباف ای ران در بازارهای ه��دف و ارائه
راهکارهایی ب رای بهبود آن هستیم.

بدون توجه به س�لایق مشت ریان اس��ت که در اصطالح
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به آن نظام فش��اری گفته م یش��ود ،پیامدهای این نظام

 -3ضرورت و اهمیت تحقیق

نه تنها موجب م یش��ود بابت تولی��د این کاال متحمل

فرش دس��تباف ای ران به جهت منحصر بهفرد بودن آن،

هزینههای مالی و غی رمالی زیادی شویم بلکه همچنین

بهوی��ژه از جنبه هنری در بازارهای جهانی از ش��هرت

ب یتوجهی به سلیقه و خ واست مشتری باعث م یگردد

باالیی برخوردار است ،اگرچه در طول چند سال گذشته

که سهم خود را در بازار از دست بدهیم و تقاضا ب رای

س��هم ای ران از بازار جهانی با کاهش روبهرو بوده است.

فرش ای رانی کاهش یابد .در این تحقیق سعی م یشود

در مقابل ،بازار فرش دس��تباف به جهت قیمت باال از

ب رای جلوگی��ری از این عارضهها ،چگونگی جایگزینی

وضعیت چندان مناس��بی برخوردار نیس��ت .از طرف

نظام کشش��ی که نظامی است مبتنی بر ارائه محصول

دیگر وجود جانشینی قوی (از جنبه کفپوش) به لحاظ

بر اساس خ واس��ت و تقاضای مشتری ،مورد مطالعه و

قیمت ب رای این کاال ،یعنی فرش ماشینی ،موجب شده

بررسی ق رار گیرد ،چ را که تنها راه کسب مزیت و رقابت

است که بازار فرش دستباف بیشتر از گذشته تضعیف

با سایر رقبا در بازارهای هدف بهرهگیری از است راتژیها

گردد .از س��وی دیگر ویژگ یهای مهم دیگری همچون

نقشهای مشتریپس��ند ،قیمت پایین ،تنوع بسیار زیاد

علت ناهمخ وانی با نیاز مش��ت ریان ،قیمت باال و وجود

آن ،بهب��ود در کیفیت و ...فرش ماش��ینی را بیش��تر از

کاالهای جانشین دیگر از جمله فرش ماشینی ،موکت،

گذش��ته جذاب نموده اس��ت (صبوریخسروش��اهی،

پارکت و ...چندان توس��عه نیافته – م یتوان تا حدودی

.)28 ،1382

بر این مشکالت غلبه کرد .بدین جهت شناخت ع وامل

از دیگ��ر ویژگ یه��ای صنعت فرش این اس��ت که

تأثیرگذار بر افزایش وس��عت بازار تالش مؤثری خ واهد

عمده تولید فرش دس��تباف در کش��ور ،ب رای صادرات

بود در جهت ارتقای تقاضای بازار که در حقیقت هدف

تولید م یش��ود .با عنایت به ای��ن مطلب با ایجاد رکود

این پژوهش است.

در ب��ازار جهانی و یا کاهش در س��هم ای ران ،تولید در
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داخل با مش��کل م واجه شده و شاغالن در این صنعت

 -4اهداف تحقیق

دچار معضل بیکاری م یش��وند .یک��ی از راههای برون

شناسایی نوع نظام تولید و تأمین م واد اولیه فعلی فرش

رفت از وضعی��ت فوق ،خالقیت و ن��وآوری در تولید

دستباف (کششی یا فشاری) بر اساس زنجیره تأمین

فرش دس��تباف متناس��ب با نیاز و سلیقههای متفاوت

شناسایی نوع نظام توزیع فعلی فرش دستباف (کششی

مشت ریان و همچنین توسعه و گسترش بازارهای هدف

یا فشاری) بر اساس زنجیره تأمین

و کسب بازارهای جدید است .تج ربه بهدست آمده در

بررس��ی امکانپذیری تبدیل نظام فشاری به کششی در

خصوص بس��یاری از کاالهایی که بدون تقاضا ماندهاند

زمینه تولید و توزیع فرش دستباف

و همچنی��ن پیچیده ش��دن اقتصاد ج وامع مش��خص
نموده اس��ت بدون شناسایی ع وامل تعیی نکننده تقاضا

 -5سئواالت تحقیق

و استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی نم یتوان به توسعه

سئ وال اول :بر اساس زنجیره تأمین ،تولید و تأمین م واد

بازار اندیشید( .فرزین)5 ،1387 ،

اولیه فرش دستباف تا چه اندازه مبتنی بر نظام کششی

فرش دس��تباف از جمله محصوالت تولیدی است

(در نظر گرفتن س�لایق و نظ رات مشتری در امر تولید)

که در ب��ازار جهانی ش��هرت وی��ژهای دارد و تقاضای

است؟

خاص خود را داراست ،هرچند که در چند سال گذشته

س��ئ وال دوم :بر اس��اس زنجی��ره تأمی��ن ،توزیع فرش

س��هم ای ران از ب��ازار جهانی روندی نزول��ی طی نموده

دس��تباف تا چه اندازه مبتنی بر نظام کششی (در نظر

اس��ت (چهارمحالی .)120 ،1384 ،اما با بررس��ی عللو

گرفتن سالیق و نظ رات مشتری در امر توزیع) است؟

م وان��ع پی��ش روی این صنعت و ارائ��ه راهکارهایی در

سئ وال سوم :آیا امکان تبدیل نظام فشاری به کششی در

جهت توس��عه بازارهای هدف فرش دس��تباف  -که به

تولید و توزیع فرش دستباف وجود دارد یا خیر؟

 -6مروری بر پیشینه تحقیق

لذا زنجیره تأمین فش��اری زمان بسیار بیشتری نیاز دارد

 -1-6انواع سیست مهای مدی ریت زنجیره تأمین

ت��ا با تغیی رات بازار هماهنگ ش��ود .ای��ن امر م یتواند

یک��ی از روشه��ای دس��تیابی به رقابتپذی��ری ،توان

موجب ناتوانی در برآوردهسازی الگوهای متغیر تقاضا و

پاس��خگویی به خ واس��تههای بازار است .سیست مهای

از رده خارج ش��دن موجودی زنجیره تأمین ،به هنگام از

مدی ری��ت زنجیره تأمین هر یک م یتوانند عملکردهای

بین رفتن تقاضا ب رای یک کاال

شود.

متفاوت��ی در ب رابر خ واس��تهها و ناهنجاریهای بازار از

ع�لاوه بر این ،انح رافات س��فارشهای رس��یده از

خود نش��ان دهند .بهطور کلی ،سیس��ت مهای مدی ریت

خردهفروش به انبار (و متش��ابه ًا س��طوح باالتر زنجیره

زنجیره تأمین به دو دسته سیستم زنجیره تأمین فشاری

تأمین) بس��یار بیش��تر از انح رافات تقاضای مش��تری

و زنجیره تأمین کششی تقسی مبندی م یشوند.

نهایی بوده و این همان اثر ش�لاقی است .این افزایش

سیستم فشاری سیستمی است که در آن فعالی تهای

در انح رافات س��بب افزایش سطح موجودیها به دلیل

بازاریابی تولیدکننده (و بیش��تر فروشندگان و تبلیغات

موجودی اطمینان بیش��تر ،س��طوح خدم��ت غیرقابل

بخش تجاری) بهس��وی عناصر واس��طه کانال هدایت

قب��ول و از رده خارج ش��دن موجودی م یش��ود .لذا در

گردد ،هدف آن است که واسطهها سفارش خ رید بیشتری

زنجیره تأمین فش��اری معموالً با افزایش هزینهها م واجه

انجام دهند و ب رای کاال نزد استفادهکنندگان تبلیغ کنند

م یشویم.

(کاتلر .)671 ،1382 ،در زنجیره تأمین فش��اری (ش��کل

سیستم کششی سیستمی است که در آن فعالی تهای

ش��ماره  )1تصمیمات تولید برحس��ب پی شبین یهای

بازاریابی تولیدکننده (و البته اغلب تبلیغات و تبلیغات

بلندمدت تقاضا صورت م یگیرد .معموالً یک سطح از

پیشبردی مخصوص مصرفکنننده) مستقیم ًا به سوی

زنجیره تأمین ،سفارشهای رسیده از سطح زی رین خود

استفادهکنندگان نهایی هدایت شوند (کاتلر.)672 ،1382 ،

را ب رای پی شبینی تقاضای مشتری نهایی بهکار م یبرد.

در زنجیره تأمین کشش��ی (شکل ش��ماره  )2تولید بر

شکل شماره  :1زنجیره تأمین فشاری (فرزین)1387 ،

شکل شماره  :2زنجیره تأمین کششی(فرزین)1387 ،
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اس��اس تقاضا است ،بهگونهای که هماهنگ با تقاضای

هستند .حلقه تأمین م واد اولیه از  5قسمت م واد اولیه،

واقعی مش��تری نهایی (بهجای پی شبینی تقاضا) است.

ریسندگی ،چلهکشی ،رنگرزی و ط راحی نقشه تشکیل

بدین منظور ،زنجیره تأمین از مکانیزمهای انتقال س ریع

شده است .شروع زنجیره تأمین فرش دستباف با تأمین

اطالعات استفاده م یکند تا اطالعات م ربوط به تقاضای

م واد اولیه ش��امل پش��م ،پنبه و اب ریش��م است .پس از

مش��تری را به س��طوح باالتر انتقال دهد .این امر باعث

تهیه م واد اولیه ،این م واد ب رای ریسندگی به کارخانجات

کاهش زمان تح ویل ،کاهش سطح موجودیها ،افزایش

ریس��ندگی انتقال م ییابد تا نخ تولید ش��ود ،سپس نخ

توانایی مدی ریت منابع ،کاهش انح رافات در سیس��تم و

ب رای رنگرزی به کارگاههای رنگرزی فرس��تاده م یشود.

در نهایت کاهش هزینهها م یشود.

همزم��ان با ای��ن فعل و انفعاالت ،طرح و نقش��ه فرش
نیز آماده ش��ده و چلهکشی روی دار انجام م یگیرد .در
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 -2-6زنجیره تأمین فرش دستباف

مهمت ری��ن مرحله زنجیره تأمین ،فرش با هنر قال یبافان

مرکز مل��ی فرش ای ران بهعنوان نهاد سیاس��تگذار در

و با دس��ت بافته م یش��ود تا باالت ری��ن ارزش افزوده در

ح��وزه فرش م یتواند گامه��ای مؤثری در زمینه اصالح

زنجیره تأمین حاصل ش��ود .در پایان ،فرش دس��تباف

وضعی��ت موج��ودِ زنجیره تأمی��ن ف��رش و انتقال از

تهیه شده ،آمادهسازی گردیده و بستهبندی م یشود تا از

سیس��تم مدی ریت زنجیره تأمین فش��اری به سیس��تم

ط ریق شبکه توزیع در اختیار مشت ریان ق رار گیرد.

مدی ریت زنجیره تأمین کشش��ی ب��ردارد .زنجیره تأمین

عناص��ر موج��ود در ح��وزه تأمی��ن در دو گ��روه

فرش دس��تباف از  8عنصر تش��کیل شده است که در

طبقهبندی ش��ده و مورد بررس��ی ق��رار گرفتهاند :گروه

سه حلقه طبقهبندی شدهاند .این حلقهها شامل حلقه

اول عبارت اس��ت از تأمی نکنندگان اصلی و گروه دوم

تأمین م واد اولیه ،حلق��ه تولید و حلقه توزیع و فروش

ش��امل صنایع جانبی م یشود .تأمی نکنندگان اصلی به

شکل شماره  : 3حلقههای زنجیره تأمین فرش دستباف (فرزین)1387 ،

صنایع و اصنافی گفته م یش��ود که بهصورت مستقیم

 -7روش پژوهش

و ب رای تولید فرش ایجاد ش��دهاند و به فرش وابستهاند

ب رای انج��ام این پژوه��ش از روش تحقیق توصیفی و

و بر آن تأثی رگذارند .بهعنوان مثال ،چلهکش��ی یکی از

از شاخه تبیینی استفاده ش��ده است .در روش تحقیق

فعالی تهای تأمی نکنندگان اصلی تولید فرش بهش��مار

توصیف��ی ،هدف ،توصیف کردن ش��رایط یا پدیدههای

م یرود .صنای��ع جانبی به صنایعی گفته م یش��ود که

مورد بررس��ی اس��ت و روش تبیینی بهعن��وان یکی از

بهصورت غیرمس��تقیم در تأمین م واد اولیه تولید فرش

زی ربخشهای روش تحقیق توصیفی ب رای بررسی توزیع

دستباف سهیم هستند .در تولید فرش دستباف صنایعی

ویژگ یه��ای جامعه آماری بهکار م یرود .در این پژوهش

چون تولید پش��م خام ،اب ریشم ،پنبه خام و رنگسازی

نیز ما به توصیف وضعیت موجود نظام فرش دستباف

جزو صنایع جانبی هستند.

م یپردازیم و با استفاده از روش میدانی و تبیینی زمینه

بع��د از اینک��ه تهیه م واد اولی��ه در حلقه تأمین و

تبدی��ل نظام تولید و توزیع مبتنی بر فش��ار را به نظام

همچنین انجام عملیات دار و چلهکشی و آمادهسازی

تولید و توزیع مبتنی بر کشش بررسی م یکنیم.

طرح و نقش��ه فرش ص��ورت گرفت ،حلق��ه تولید در

 -1-7جامعه و نمونه آماری

زنجیره تأمین فرش دس��تباف آغاز بهکار م یکند .حلقه

جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه استادان،

تولید بهعنوان بخش��ی از زنجیره تأمین فرش دستباف،

خبرگان و کارشناس��ان برجس��ته فرش دستباف استان

حلقه واس��طهای بین حلقه تأمین و حلقه توزیع است

ته��ران .نمونه آم��اری این تحقیق عبارت اس��ت از 55

که از سه قس��مت بافت ،عملیات نهایی و بستهبندی

نفر از اس��تادان  ،خبرگان و کارشناس��ان برجسته فرش

تشکیل شده است.

دستباف در استان ته ران که بر اساس روش نمونهگیری

در س��ومین حلق��ه ،توزی��ع ف��رش دس��تباف در

س��همی های – قضاوتی و مطابق فرمول نمونهگیری ذیل

ب��ازار عمدت�� ًا از دو ط ریق صورت م یگیرد؛ دس��ته اول

انتخاب شدهاند:

تولی دکنندگان عمده هس��تند که مسئ ولیت توزیع فرش

2

دس��تباف تولید شده را برعهده دارند و عمدت ًا محصول

=4
7

			Z 2 α
× ∂2
1.9
6 2 * 0.3
5
2
=
2
d
0.12

≥n

را به فروش��گاههایی که زیر نظ��ر آنها فعالیت م یکنند

تعداد نمونه بر اساس روش فوق  47نفر خ واهد بود که

و ی��ا نمایندگ یه��ای فروش تح ویل م یدهند و دس��ته

ب��ا لحاظ نمودن ض ریب اثر ( )1.15این تعداد به  55نفر

دوم تجاری هس��تند که ف��رش را از تولی دکنندگان جزء

افزایش م ییابد.

خ ریداری نموده و مسئ ولیت توزیع با آنهاست.

 -2-7شیوههای جمعآوری دادهها
اطالعات مورد نیاز ب رای انجام این پژوهش از سه روش
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جمعآوری شده است:

آمده از پرس��شنامه (معادل  )0.797بزرگتر از  0.7بوده،

ال��ف – روش کتابخانهای :در این روش ب رای جمعآوری

لذا پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.

اطالع��ات م رب��وط ب��ه پیش��ینه تحقی��ق از کتابها،

 -4-7قلمرو تحقیق

پایاننامهه��ا ،مق��االت و پایگاههای اطالعاتی اس��تفاده

ای��ن تحقیق از نظر قلمرو موضوعی ،به بررس��ی نظام

شده است.

تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکارهای

ب – روش میدان��ی :در ای��ن روش ب��رای جم��عآوری

مناس��ب با تکیه بر تبدیل نظام فش��اری به کشش��ی

اطالعات از پرسشنامه استفاده م یگردد.

پرداخته است .تحقیق حاضر از نظر قلمرو زمانی (زمان

ج -بررس��ی اسناد و مدارک :ب رای بررسی می زان مصرف

اج��را) در س��ال  88-1387انجام ش��ده و از نظر قلمرو

فرش دستباف ،وضعیت موجود فرش دستباف از آمار و

مکانی ،در استان ته ران انجام پذیرفته است.

اطالعات مرکزی ملی فرش ای ران استفاده م یشود.

 -5-7روش آماری

 -3-7ابزارهای تحقیق

جه��ت تجزیه و تحلیل دادهای جمعآوری ش��ده از دو

ب رای جمعآوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرس��شنامه

روش آمار توصیفی و اس��تنباطی استفاده گردیده است.

استفاده م یشود .با توجه به جدید بودن موضوع و نبود

ب��رای توصیف متغیرهای جمعی تش��ناختی تحقیق و

پرسشنامه استاندارد در این زمینه ،محقق تالش نمود با

شاخصهای معرف متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی

استفاده از نظر خبرگان فرش و استادان آشنا با مباحث

بهص��ورت ف راوانی به تعداد و درص��د در قالب جداول

سیست مهای فشاری و کششی و همچنین انجام آزمون

و نمودار اس��تفاده شده اس��ت .جهت تحلیل دادههای

اعتبارسنجی ،پرس��شنامهای تلفیقی محقق ساخته با

تحقیق با توجه به مقیاس رتب های پرس��شنامه تحقیق

در نظ��ر گرفتن م راحل تولید و توزیع فرش در کش��ور

که بر گرفته از طیف پنجتایی لیکرت اس��ت از آزمون

ط راحی و به اج راء درآمده است.

 Tتکنمون��های[ ]10جهت محاس��به میانگین رتب هها

ب رای اطمینان از روایی[ ]8محتوایی پرس��شنامه از

استفاده گردیده است.

نظ رات اف راد متخصص ،خبره و آگاه به مسائل تولید و
توزیع مبتنی بر سیس��ت مهای فشاری و کششی استفاده

 -8نتایج توصیفی تحقیق

ش��ده است .بهطوری که پرسشنامه نهایی توزیعی بین

 -1-8توصیف متغیرهای جمعی تشناختی تحقیق

نمون��ه آماری به تأیید این اف راد رس��یده اس��ت .جهت

 -1-1-8جنسیت

سنجش اعتبار[ ]9پرس��شنامه از آزمون آلفای کرونباخ

بر اس��اس اطالعات جمعآوری ش��ده از پرس��شنامه،

استفاده گردید .با توجه به اینکه آلفای کرونباخ بهدست

ف راوانی آزمودن یها بر اس��اس جنس��یت مطابق نمودار

شماره ( )1است:

بر اس��اس اطالعات جمعآوری ش��ده از پرس��شنامه،
ف راوانی آزمودن یها بر اس��اس می زان سابقه و تج ربه در
زمینه فرش دستباف مطابق نمودار شماره ( )3است.

نمودار شماره  :1ف راوانی آزمودن یها برحسب جنسیت

مطاب��ق نم��ودار ش��ماره ( ،)1جنس��یت  91درص��د

نمودار شماره  :3درصد ف راوانی آزمودن یها برحسب می زان سابقه و تج ربه در
زمینه فرش دستباف

پاس��خدهندگان م��رد و جنس��یت  9درص��د بقی��ه
پاسخدهندگان به سئ واالت پرسشنامه زن بوده است.

مطابق نمودار ش��ماره ( ،)3حدود  27درصد آزمودن یها

 -2-1-8م رتبه علمی پاسخدهندگان

می زان سابقه و تج ربه خود را در زمینه فرش دستباف تا

بر اس��اس اطالعات جمعآوری ش��ده از پرس��شنامه،

 5سال 18 ،درصد از  11تا  15سال و  55درصد هم بیش

ف راوانی آزمودن یها بر اساس م رتبه علمی مطابق نمودار

از  15سال بیان کردهاند .بناب راین اکثر پاسخدهندگان از

شماره ( )2است:

اف راد با سابقه و تج ربه در زمینه صنعت فرش دستباف
هستند.
 -4-1-8سن پاسخدهندگان
بر اس��اس اطالعات جمعآوری ش��ده از پرس��شنامه،
ف راوانی آزمودن یها بر اس��اس سن مطابق نمودار شماره
( )4است:

نمودار شماره  :2درصد ف راوانی آزمودن یها برحسب م رتبه علمی

مطاب��ق نمودار ش��ماره ( )2م رتبه علم��ی  9درصد از
پاسخدهندگان استادیار 9 ،درصد م ربی و  82درصد بقیه
کارشناس برجسته فرش است.
 -3-1- 8می زان سابقه و تج ربه در زمینه فرش دستباف

نمودار شماره  :4درصد ف راوانی آزمودن یها برحسب سن
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مطابق نمودار ش��ماره ( )4حدود  18درصد آزمودن یها
س��ن خود را تا  30سال 9 ،درصد از  31تا  35سال27 ،
درصد از  36تا  45سال و 46درصد هم بیش از  45سال
بیان کردهاند .بناب راین اکثر پاس��خدهندگان از نظر سنی
اف راد میانسال هستند.
 -2-8توصی��ف ش��اخ صهای مع��رف متغیرهای
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نمودار شماره  : 5درصد ف راوانی آزمودن یها برحسب پاسخ به گویههای معرف
نظام تولید الگوی زنجیره تأمین

تحقیق

 14درصد پاس��خدهندگان وضعی��ت موجود نظام تولید

 -1-2-8وضعیت فعلی نظام تولید و تأمین م واد اولیه

فرش دستباف را کام ً
ال نامس��اعد 29 ،درصد نامساعد،

بر اساس زنجیره تأمین ارزش

 46درصد متوسط و تنها  11درصد آن را مساعد ارزیابی

بر اس��اس اطالعات جمعآوری ش��ده از پرس��شنامه،

نمودهاند .از آنجا که نزدیک به  90درصد پاسخدهندگان

در ی��ک نگاه ف راوانی آزمودن یها بر اس��اس پاس��خ به

مطلوبیت وضعیت فعلی نظام تولید و تأمین م واد اولیه

گویههای معرف نظام تولید فرش دس��تباف برگرفته از

فرش دستباف را در حد متوسط و پایی نتر از آن ارزیابی

زنجیره تأمین مطابق جدول شماره ( )1و نمودار شماره

نمودهاند ،م یتوان استدالل نمود که این نوع نظام تولید

( )5است.

و تأمین م واد اولیه با در نظر نگرفتن س�لایق و نظ رات

مطابق جدول ش��ماره ( )1و نمودار شماره ( ،)5حدود

مشت ریان در امر تولید و مبتنی بر نظام فشاری است.

جدول شماره  :1ف راوانی آزمودن یها برحسب پاسخ به گویههای معرف نظام تولید الگوی زنجیره تأمین

 -2-2-8وضعیت فعلی نظام توزیع بر اس��اس زنجیره

به  60درصد پاس��خدهندگان مطل وبیت وضعیت فعلی

تأمین ارزش

نظامتوزیع فرش دس��تباف را در حد نامس��اعد و کام ً
ال

بر اس��اس اطالعات جمعآوری شده از پرسشنامه ،در

نامس��اعد ارزیابی نمودهاند ،م یتوان اس��تدالل نمود که

یک نگاه کلی ف راوانی آزمودن یها بر اس��اس پاس��خ به

این نوع نظام توزیع با در نظر نگرفتن س�لایق و نظ رات

گویههای معرف نظام توزیع فرش دس��تباف برگرفته از

مشت ریان در امر تولید مبتنی بر نظام فشاری است.

زنجیره تأمین مطابق جدول شماره ( )2و نمودار شماره

 -3-2-8ام��کان تبدیل نظام فش��اری به کشش��ی در

( )6است.

م راحل تولید و توزیع زنجیره تأمین

مطابق جدول ش��ماره ( )2و نمودار شماره ( ،)6حدود

ب راس��اس اطالع��ات حاص��ل از پرس��شنامه ،ف راوانی

 24درصد پاس��خدهندگان وضعیت موجود نظام توزیع

آزمودن یه��ا ب راس��اس پاس��خ ب��ه گویهه��ای مع��رف

فرش دس��تباف را کام ً
ال نامساعد 36 ،درصد نامساعد،

امکانپذیری تبدیل نظام فش��اری به کششی در م راحل

 25درصد متوس��ط 13 ،درصد مس��اعد و تنها  2درصد

تولید و توزیع زنجیره تأمین مطابق جدول ش��ماره ()3

آن را کام ً
ال مساعد ارزیابی نمودهاند .از آنجا که نزدیک

و نمودار شماره ( )7است.
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نمودار شماره  :6درصد ف راوانی آزمودن یها برحسب پاسخ به گویههای معرف
نظام توزیع الگوی زنجیره تأمین

نمودار شماره  :7درصد ف راوانی آزمودن یها برحسب پاسخ به گویههای معرف
امکانپذیری تبدیل نظام فشاری به کششی در م راحل تولید و توزیع زنجیره تأمین

جدول شماره  :2ف راوانی آزمودن یها برحسب پاسخ به گویههای معرف نظام توزیع الگوی زنجیره تأمین

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 11
پاییز 1387

مطابق جدول ش��ماره ( )3و نمودار شماره ( ،)7حدود

در امر تولید) است؟

 5درصد پاس��خدهندگان امکان تبدیل نظام فش��اری به

جهت بررس��ی س��ئ وال فوق از آزمون  Tتک نمونهای

کششی را خیلی کم 13 ،درصد کم 33 ،درصد متوسط،

( (One Sample T-Testاس��تفاده ش��ده اس��ت .نتایج

 36درص��د زی��اد و  13درص��د هم کام ً
ال زی��اد ارزیابی

حاصل از این آزمون مطابق جدول شماره ( )4است.

نمودهاند .با توجه ب��ه اینکه نزدیک به  50درصد نمونه

بر اس��اس جدول ش��ماره ( )4میانگین رتبه پاسخهای

آماری معتقدند که امکان تبدیل نظام فشاری به کششی

ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد نوع نظام تولید و

در ح��د زی��اد و خیلی زیاد وج��ود دارد ،ل��ذا م یتوان

تأمین م واد اولیه فرش دستباف بر اساس طیف لیکرت

استدالل نمود با لحاظ نمودن نظر و سالیق مشت ریان در

 2.5606از  5اس��ت .چنانچ��ه ای��ن میانگین به جامعه

امر تولید و توزیع فرش دستباف امکان جایگزینی نظام

تعمیم داده ش��ود ،میانگین پاسخها در دامنه  2.4414تا

مطلوب کششی با فشاری وجود دارد.

 2.6798ق��رار م یگیرد .از آنجا ک��ه حد باالی این دامنه

 -3-8تحلیل دادههای تحقیق

( )2.6798کمتر از حد آس��تانه (عدد  )3است ،م یتوان

 -سئوال اول تحقیق :بر اساس زنجیره تأمین ،تولید و

استدالل نمود نظام فعلی تولید و تأمین م واد اولیه فرش

تأمین م واد اولیه فرش دس��تباف تا چه اندازه مبتنی بر

دستباف بر اس��اس زنجیره تأمین از نوع کششی نبوده

نظام کشش��ی (در نظر گرفتن سالیق و نظ رات مشتری

بلکه از نوع فشاری است.
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جدول شماره  :4نتایج حاصل از آزمون  Tتک نمونهای جهت شناسایی نظام فعلی تولید فرش دستباف

 -س��ئوال دوم تحقیق :بر اساس زنجیره تأمین ،توزیع

میانگین رتبه پاس��خها در دامنه  2.1512تا  2.5034ق رار

فرش دس��تباف تا چه اندازه مبتنی بر نظام کششی (در

م یگیرد .از آنجا که حد باالی این دامنه ( )2.5034کمتر

نظ��ر گرفتن س�لایق و نظ رات مش��تری در امر توزیع)

از حد آستانه (عدد  )3است ،م یتوان استدالل نمود نظام

است؟

فعلی توزیع فرش دس��تباف بر اساس زنجیره تأمین از

جهت بررس��ی س��ئ وال فوق از آزمون  Tتک نمونهای

نوع کششی نبوده بلکه از نوع فشاری است.

استفاده شده اس��ت .نتایج حاصل از این آزمون مطابق

 -سئوال س��وم تحقیق :آیا امکان تبدیل نظام فشاری

جدول شماره ( )5است.

به کشش��ی در تولید و توزیع فرش دستباف وجود دارد

بر اس��اس جدول ش��ماره ( )5میانگین رتبه پاسخهای

یا خیر؟

ارائه شده توس��ط نمونه آماری در مورد نوع نظام توزیع

جهت بررس��ی س��ئ وال فوق از آزمون  Tتک نمونهای

فرش دس��تباف بر اس��اس طیف لیکرت  2.3273از 5

استفاده شده اس��ت .نتایج حاصل از این آزمون مطابق

است .چنانچه این میانگین به جامعه تعمیم داده شود،

جدول شماره ( )6است.
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بر اس��اس جدول ش��ماره ( )6میانگین رتبه پاسخهای

رتبه چهارم و انجام قیمتگذاری بر اساس سطح درآمد

ارائه ش��ده توس��ط نمونه آماری در م��ورد امکان تبدیل

مصرفکننده در جایگاه و رتبه آخر ق رار دارد.

نظام فشاری به کششی در تولید و توزیع فرش دستباف

)Test Statistics (a

بر اس��اس طیف لیکرت  3.3818از  5اس��ت .چنانچه
این میانگین به جامعه تعمیم داده ش��ود ،میانگین رتبه
پاس��خها در دامنه  3.2357تا  3.5280ق��رار م یگیرد .از
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آنج��ا که حد پایین این دامنه ( )3.2357بیش��تر از حد

(a) Friedman Test

آس��تانه (عدد  )3است ،م یتوان اس��تدالل نمود امکان

آزم��ون رتب هبندی فوق با تعداد  55نفر و درجه آزادی 4

تبدیل نظام فش��اری به کششی هم در تولید و هم در

 ،با کای اس��کوار  125.814در سطح اطمینان  95درصد

توزیع فرش دس��تباف با در نظر گرفتن سالیق و عالئق

با توجه به کمتر از  5درصد بودن س��طح معن یداری ،از

مشت ریان وجود دارد.

نظر آماری معن یدار است.

 -4-8اولوی تبندی عوامل مؤثر بر تبدیل نظام ت ولید

 -9نتیجهگیری و پیشنهادها

و توزیع فشاری به کششی

از آنج��ا ک��ه وضعیت فعلی نظ��ام تأمین م��واد اولیه

جه��ت تعیین امکانپذیری م وارد م ربوط به تبدیل نظام

فرش دس��تباف بر اساس زنجیره تأمین مبتنی بر نظام

توزیع فشاری به کششی از آزمون ف ریدمن استفاده شده

فشاری اس��ت ،به این صورت که نظر مشت ریان در نوع،

اس��ت .نتایج حاصل از این آزمون در جدول ش��ماره 7

جنس ،ریسندگی و رنگرزی م واد اولیه لحاظ نم یگردد

آمده است.

و به س��لیقه مش��تری در این مهم توجه نم یشود ،لذا

مطاب��ق جدول فوق ط راحی نظ��ام تولید و توزیع فرش

پیشنهاد م یگردد مرکز ملی فرش ای ران با دادن مشاوره و

دس��تباف بهصورت مش��تری مح��وری ،از نظ��ر می زان

تسهیالت به فعاالن صنعت فرش آنها را تشویق نماید

امکانپذیری در جایگاه نخس��ت ،امکان ط راحی فرش

تا ب��ا اس��تفاده از راهکارهای چ��ون بهکارگیری نظر و

دس��تباف بهصورت سفارش��ی و مطابق سلیقه مشتری

سلیقه خود مشت ریان در انتخاب نوع م واد اولیه مصرفی،

در رتبه دوم ،امکان بهکارگیری م واد اولیه درخ واستی در

جنس م واد اولیه ،دس��تریس بودن یا ماش��ینی بودن و

تولید فرش دس��تباف بهصورت سفارشی مطابق سلیقه

رنگرزی (ش��یمیایی ،گیاهی )...بنا به خ واست مشتری،

مش��تری در رتبه س��وم ،امکان قیمتگذاری بر اساس

اقدام نمایند.

مش��ارکت مش��تری در فرآیند تولید و قیمتگذاری در

از آنجا که وضعیت فعلی نظام تولید فرش دستباف بر

اساس زنجیره تأمین مبتنی بر نظام فشاری است ،یعنی

پوس��یدگی فرش زمینههای تبدیل نظام فشاری به نظام

در هن��گام تولید و بافت فرش به خ واس��ت و س��لیقه

کششی را در امر توزیع ف راهم آورند.

مشت ریان توجه نم یشود یا کمتر توجه م یشود ،بناب راین

طبق نتایج بهدس��ت آمده از آزم��ون ف ریدمن در زمینه

در سیستم کششی مرکز ملی فرش تالش خ واهد نمود

اولویتبندی ع وامل مؤثر بر تبدیل نظام تولید و توزیع

تا تولی دکنندگان ،بافندگان و دس��تاندرکاران فرش را با

فش��اری به کشش��ی ،ط راحی نظام تولید و توزیع فرش

دادن مشاوره و آگاه نمودن به سمت سالیق و نیاز بازار

دس��تباف بهصورت مش��تری مح��وری ،از نظ��ر می زان

سوق دهد و این کار را از ط ریق راههای زیر انجام دهد:

امکانپذیری در جایگاه نخس��ت ،امکان ط راحی فرش

توجه ب��ه مصرفکنندگان نهایی و م��د نظر ق رار دادن

دس��تباف بهصورت سفارش��ی و مطابق سلیقه مشتری

نظر و س��لیقه آنان در انتخاب نوع طرح و نقش��ه ،مد

در رتب��ه دوم ،امکان بهکارگیری م واد اولیه درخ واس��تی

نظر ق رار دادن نظر و سلیقه مشت ریان در انتخاب شکل

در تولی��د فرش دس��تباف بهصورت سفارش��ی مطابق

دلخ واه ف��رش ،تعیین اندازه فرش دلخ��واه ،بهکارگیری

سلیقه مش��تری در رتبه س��وم ،امکان قیمتگذاری بر

نظر و س��لیقه مش��ت ریان در تعیین رنگ فرش دلخ واه،

اساس مشارکت مشتری در فرآیند تولید و قیمتگذاری

بهکارگیری نظر و س��لیقه مشت ریان در تعیین رجشمار

در رتبه چهارم و انجام قیمتگذاری بر اس��اس س��طح

و ت راکم بافت و لحاظ نمودن نظر و س��لیقه مش��ت ریان

درآم��د مصرف کننده در جای��گاه و رتبه آخر ق رار دارد.

در نوع کاربری فرش تا در نتیجه زمینههای تبدیل نظام

بناب رای��ن از آنجا که بر اس��اس نظر خب��رگان و فعاالن

فشاری به نظام کششی را در امر تولید ف راهم آورند.

صنعت فرش دس��تباف امکان تبدیل نظام فش��اری به

از آنجا که وضعیت فعلی نظام توزیع فرش دستباف بر

کشش��ی چه در امر تولی��د و چه در امر توزیع و حتی

اس��اس زنجیره تأمین مبتنی بر نظام فشاری است ،لذا

در مرحل��ه مصرف محصول بر اس��اس زنجیره تأمین

پیشنهاد م یگردد مرکز ملی فرش ای ران با دادن مشاوره و

وجود دارد ،لذا پیش��نهاد م یگردد فعاالن صنعت فرش

تسهیالت به فعاالن صنعت فرش آنها را تشویق نمایند

با اتخاذ راهکارهای ذکر ش��ده در بند  1تا  3نسبت به

تا با اس��تفاده از راهکارهای چون توزیع فرش دستباف

تبدیل نظام فعلی (فش��اری) که نظامی است مبتنی بر

بهصورت سفارش��ی و تح ویل درب من��زل ،اعمال نظر

تولید و عرضه بدون توجه به فرهنگها ،وسعت اتاقها،

مش��ت ریان در زمینه حمل و نقل توسط توزیعکنندگان،

می زان درآمد اف راد و غیره ،بیشتر به نظام کششی اهتمام

لحاظ نمودن اندازه س��فارشهای مشتری در امر توزیع،

ورزند.

تضمی��ن ارائه خدمات پس از ف��روش بعد از توزیع و
دق��ت در امر توزیع جهت ممانعت از پارگی ،رط وبت و
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