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اين حضور  رونق توليد و يبرا ييو ارائه راهكارها يپشم يهافرآوردهمانند  يمحصوالت سنت

تعيين  حاضر هدف اصلي پژوهش .تواند راهگشا باشديم يو خارج يداخل يدر بازارها محصوالت

 در پشمي هايفرآورده عرضه و توليد روي پيش هايتهديد و هافرصت ضعف،نقاط  قوت، نقاط

نفر از  سي مصاحبه حضوري با از طريقپژوهش هاي دادهگردآوري . شهر بودرضوان شهرستان

صورت  1397در سال  گيري در دسترسشده به روش نمونهانتخاب كارشناسان و خبرگان محلي

 يپشم يهافرآورده توليد زنجيرهتوسعه  برايي راهبرد ،)SWOT( سوات يسماتر تشكيل اب .گرفت

 يپشم يهافرآورده توليد و عرضهراهبردي  موقعيتكه  دادنشان  يج. نتاشد تعيين شهررضوان شهرستان

قرار گرفتن در اين ا ـب بـمتناس است؛ و بنابراين، يا همان راهبرد تهاجمي اول منطقهشهرستان در  اين

 ،بعد مرحلهدر  و و حفظا احي ،در مرحله نخست( »زنجيره توسعه«عنوان  با )SO(ي تهاجم راهبردمنطقه، 

   .ه استشد توصيه) شهررضوانهاي پشمي در شهرستان فرآوردهزنجيره توليد و عرضه  توسعه

  

  .زنجيره )،SWOT( سوات تحليل روستايي، صنايع دستي، : توسعةهاواژهكليد

  JEL  :M11بندي طبقه

  

  مقدمه

قرار ريزان توسعه روستايي رويكرد زنجيره توسعه مورد توجه برنامههاي اخير، در سال

ها، تصميمات و عواملي كه ها، سياستتمامي برنامه عبارت است از گرفته است. زنجيره توسعه

اين  كدام از فتد و عدم توجه به هرم مرتبط هستند تا توسعه اتفاق بيو زنجيروار به ه مندنظام طوربه

  .)Melnyk et al., 2014( استمنزله نقصي نهفته و پنهان در توسعه بهعوامل 

هاي ترين جاذبهبرخوردار است و يكي از مهم نظيريبيتنوع  از يرانا يدست يعصنا

رونق و جهش  ةالزم ).Vazin and Zamani, 2020( شودگردشگري در هر منطقه محسوب مي

جهاني صنايع دستي توسط توليدكنندگان  بازار قابل توجه از يدست گرفتن سهمو به توليد

 است. از اين صنعت خصوصي هاي دولتي وحمايت ها وها، برنامهابزارها، سياست ايراني وجود

فعاالن اين  د نظراولويت نخست م عنوانبه توجه به زنجيره توليد و عرضهبايد در اين راستا، 
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تا از این  توجه شود تمامی محصوالتبرندسازی  زنجیره تولید والزم است که به  د.باشحوزه 

 Tabatabaeenasab) بپردازند به رقابت آمیز ای موفقیت گونه به ،ب مشتریانبرای جذ رهگذر،

and Zarabkhaneh, 2015 .)این قاعده مستثنی  نیز از مانند صنایع دستی محصوالت سنتی

اطق فرهنگ من در یشهر ،یافتهانتقال  یگربه نسل د یاز نسل صنایع دستیمصرف  و یدتول .ندنیست

و نتیجه  منطقه یبوم صنایع دستیمورد استفاده در تولید خام  مواد بیشتر .دارد مختلف ایران

صنایع  یهارنگ ها و. طرحدنرویم شمار به های کشاورزی و غیرکشاورزی در روستاهافعالیت

 زاربا کارزاردر  است.یعت، خالقیت، تاریخ، احساسات، ذوق و هنر طب برگرفته از دستی ایران

 (.Bendixen et al., 2004د )طلبمی وردکه همااست  ریتجا یین برندهاا ،صنایع دستی

های در سال ،صنایع دستی و محصوالت سنتی روستایی اقتصادیبا توجه به اهمیت 

  .کشور صورت گرفته است داخل و خارج در گوناگونهای پژوهش ،اخیر

نشان داد که دو عامل  (Vazin and Zamani, 2020پژوهش وزین و زمانی )نتایج 

در خرید  ،همچنین گذار بر رفتار خرید گردشگران است؛ترین عوامل اثرکیفیت و اصالت مهم

عوامل موقعیت، حمل آسان، ارزش کاربردی و نگرش برای گردشگران  ، اهمیتصنایع دستی

پژوهشی با عنوان  در، (Ciftci and Walker, 2017فتسی و واکر )سی ر است.بیشت خارجی

به بررسی  ،«دستی سنتی صنایع احیای طریق از ترکیه شرق در مردمی تولیدات برای طرحی»

ند. در این پرداخت این کشور در دستی صنایعهای ظرفیت و هافرصت ها،محدودیت موانع،

اساس  بر بالقوه توسعه های فرصتو  سنتی دستی صنایع مسائل و هااطالعات، چالش مطالعه،

 و کلی طور به سنتی دستی صنایعتولید ، آمده دست و بر پایة نتایج به حاصل شد مطالعات میدانی

 موادتأمین  به مربوط تولیدکنندگان، مسائلکاهش تعداد  دلیل به ،طور خاص به ترکیه شرق در

 دستی، صنایعسخت تولید  کاری شرایط و مالی رکود ،محلی به تولید جوانان عالقه عدم اولیه،

 تولید، برای تقویت سازوکاری طراحی ضرورت ها بریافته ؛ همچنین،است کاهش حال در

پژوهش پاکزاد نتایج . تأکید داشتند رکیهتدر اقتصاد ملی  سنتی صنایعجایگاه  و فروش

(Pakzad, 2016) بافی موجب های کارآفرینی زنان روستایی در حوزه قالینشان داد که برنامه
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درصد در توسعه و گسترش صنایع دستی نقش  هشتادتوسعه اقتصاد روستایی شده و تا حدود 

(، با استفاده از نظریه مبنایی، ShojaNouri et al., 2016نوری و همکاران ) شجاعه است. داشت

شده پرداختند؛ نتایج حاصل از الگوی ایجاد کالش گیوة دستی صنعت توسعة هایراه به بررسی

رفع این  سازی زمینهو برای  ای اصلی و محوری است روز نبودن محصول پدیده که بهان داد نش

ایجاد بین محیط خرد و کالن پلی  گرها،به کمک مداخله باید ،مشکل و توسعه این محصول

که با سلسله اقدامات  هاییکار و خوشهو مراکز خدمات کسب شود؛ این پل عبارت است از

 توانند مؤثر باشند.ه کالش بلکه برای موارد مشابه نیز میتنها در توسع شده، نه حساب

پشم  استفاده از و گوسفند و شتر ،کردن بز زمان با اهلی پوشاک را همآغاز صنعت بافت 

 اشتغال داشتند و و بز به پرورش گوسفند شمالی ایران نواحی از گذشته، ساکنان. دادندآنها می

که از آن  افتندبمی را افزارایپ و کاله ،پوشتن انواع مختلف این حیواناتپشم  از

 پشمی هایبافتدست این. است انواع سایر از ترمتداول گردنشال و دستکش جوراب، میان،

توان آنها را در می ،بدون تردید که شوندمی زیبایی و ظرافتی تهیهبا جوراب  ویژه به

های زنده و سنتی جالب با رنگ هایداد. نقش ترین صنایع دستی گیالن قراربرجسته شمار

ها از دستبافت یبرخ سازد.مجذوب می را های ظریف دوستداران هنربافت قشنگ بر روی دست

ها نقش .شودیاستفاده م و دکور ینیتز برایکه از آنها  یا گونه به، نددار خاص یو ظرافت یباییز

 یالنگ یهادستبافته یرساها و ینها و خورججوراب یبر رو ،که در حال حاضر یریو تصاو

در  (.IslahArabani, 1995) است ینسرزم ینکهن ا یرها و تصاونقش شود، یادآور یم یدهد

که  ،شودهای زیادی تولید می فرآوردهاز پشم  ،شهر رضوانویژه شهرستان  استان گیالن و به

کاله،  شلوار،جوراب، کت و  )کفپوش(، نمد )پارچه پشمی(، گلیم، جاجیم و شال توان به می

 6111بیش از  ،شهر رضواندر شهرستان  کرد.اشاره  تشک( )لحاف و رختخواب و جانماز

هزار رأس دام سبک به تولید محصوالتی نظیر پشم، پنیر و گوشت قرمز  11خانوار دامدار با 

 استتن  55 یش ازاشتغال دارند. برآورد ساالنه تولید پشم بهاره و پائیزه در این شهرستان ب

(CHHTORC, 2020.) (.6199، شهر رضوان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث )اداره  
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با  یدپرداختن به تول یرفت از رکود اقتصاد برونی هاراه ینتر از مهم یکی ،هامروز

صنایع دستی  صادراتتوسعه  و های تولید و عرضهتوسعه زنجیره .صادرات است یتمحور

نظر  مد یداررشد پا منظور دستیابی به دی ایران بهاقتصا نظام یاصل یتاولو عنوان بهتواند  می

ی در ابعاد جهان ییبتوان برندها ید(. باSepahvand et al., 2016) اران قرار گیردذگسیاست

از  یرغ یسبد ی،از اقتصاد جهان داشت تا ویژه صنایع دستی برای محصوالت دارای مزیت به

منبع  یمحصوالت سنت صنایع دستی و از یبرداربهره. شودیافت در یطور جد به یفروش خام

در سطح  یمحصوالت سنت ةینامگواه دارندة ییکنندگان اروپایداز تول یاریبس یدرآمد برا

 کردها محصوالت سنتی طرفداران زیادی پید. (Gheorghe and Nistoreanu, 2012)ست اروپا

در زمره محصوالت سازگار با سالمت  ،شودروستا تولید می که در محصوالتگونه  این. است

 دهد.افق روشنی را پیش روی اقتصاد روستایی قرار می ة آنرو، توسع است؛ و از اینجامعه 

اجتماعی  و موقعیت اقتصادی بهبود ترین راهکار برایمحصوالت سنتی مهم رونق تولید

ایجاد انگیزه و اعتماد برای تولیدکنندگان و  در راستای. است شهر رضواندر شهرستان  روستاییان

های بالقوه تولید در دن ظرفیت، بالفعل کر، همچنینمحصوالت سنتی روستایی کنندگانمصرف

 محصوالت سنتی روستایی توسعه زنجیره تولید و عرضه، شهر رضوانروستایی شهرستان  مناطق

به پیشرفت اقتصادی و  یابیدست در راستایگامی مؤثر و ضروری  ویژه محصوالت پشمی به

 .رود شمار می به شهرستاناین روستاهای  در اجتماعی

 یرا برا ییها یتمحدود یین،پا یهایمتق توجه به با ،یسنتصنایع دستی تجارت 

هنوز نقش  (.Docherty, 2012) ایجاد کرده استدر حال توسعه  یدر کشورها یدکنندگانتول

 یارینشده است. بس یحو تشر یدر جامعه روشنگر یدرست به یصنعت مردم -هنر این یگاهو جا

 یعبخش صنا یور ارزش آنها را با بهره یشترندارند و ب یدست یعاز صنا یروشن یداز مردم هنوز د

تواند به یآن است که م رشو گست ینیماش یعباورند که توجه به صنا ینو بر ا سنجند یم ینیماش

  (.Shayestefar, 2015)ینجامد اقتصاد کشور ب ییرشد و شکوفا
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 دسـترس،  کیفیـت و در مـواد اولیـه با   تولیـد محصـوالت سـنتی از    توانند بـا روستاییان می

موجـب توسـعه بخـش     ، که خودصحنه رقابت خارج کنند کیفیت وارداتی را ازبی صنایع دستی

 یکــی از موانــع و شــود.مــی روســتاییانغیرکشــاورزی در روســتاها و بهبــود وضــعیت اقتصــادی 

 ،عدم بازاریابی و تبلیغات اسـت  شود،محصوالت سنتی می هایی که منجر به کاهش تولید چالش

بـرای   یفرصـت  عنـوان  بـه ایـن ضـعف    کیفیـت از محصوالت تصـنعی و بـی   برداری بهرهکه باعث 

ــابی ــی بازاری ــی    ،واقــع . درشــود م ــه م ــدگی روزمــره   توانســتندمحصــوالت ســنتی ک در زن

داشــته باشــند، محــدود بــه ســوغات یــا  ی پررنــگ نقشــ کننــدگان و بازارهــای جهــانی مصــرف

 ند. ادههای تزیینی ش استفاده

ویژه تولیدات  به صنایع دستی و محصوالت سنتی زنجیره تولید و عرضهعدم توجه به 

بنابراین، صنایع دستی  شود.می کارهای محلیو به مرگ تدریجی این نوع از کسب منجر پشمی

گیری که با مواد اولیه باکیفیت در دسترس، به روش سنتی با بهره ،و محصوالت سنتی روستایی

ز مزیت نسبی شرایط مندی ا بهره با شود،لید میهای مختلف توها و طرحاز دانش بومی در نقش

ه تمایز تواند نمایانگر وجمی ،شهر رضوانشهرستان  ویژه بهمحیطی استان گیالن  اقلیمی و زیست

ت با وجود توان مناسب تولید محصوالباشد.  محصوالت رقیب محصوالت سنتی آن با سایر

های فرآوردهخصوص  زمینة صنایع دستی به ، درشهر رضوانشهرستان سنتی در روستاهای 

صورت نگرفته  توسعه زنجیره تولید و عرضهبا  ارتباطدر  ی منسجمتمهیدات و تصمیمات ،پشمی

 و استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان محلی، با ارزیابی وضعیت موجود حاضر، پژوهش است.

پیش روی تولید و  هایو تهدید ها ضعف، فرصتنقاط نقاط قوت،  بررسی و شناساییدر پی 

 .است شهر رضواندر شهرستان  یپشمهای  فرآوردهعرضه 

 

 هامواد و روش

 عرضهتولید و پیش روی  هایتهدید و ها ضعف، فرصتنقاط ی شناسایی نقاط قوت، برا

نفع مانند مرتبط و ذی های، با مراجعه به سازمانشهر رضوانشهرستان  یپشمهای  فرآورده

 جهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و
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 و دفتر امور عشایری استانداری گیالنشناسی رشت،  شناسی و باستان ، موزه مردمشاورزیک

 آوری نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزهجمع ،رفاه اجتماعی و ، کارتعاونکل  اداره

 علت عدم امکان برگزاری جلسه طوفان اندیشه و همچنین، فرآیند، بهاین  صورت گرفت. در

 مبنای مشخص کردن نقاط بر نامه بازپرسش ،کارشناسان البداهه خبرگان وجلوگیری از پاسخ فی

 یپشم یهافرآورده تولید و عرضه یرو یشپ تهدیدهای و هاضعف، فرصت نقاط قوت،

بندی آوری نظر کارشناسان و خبرگان و دستهپس از جمع د.ش طراحی شهر رضوانشهرستان 

 ای گزینه پنج طیف لیکرت ، تنظیم پرسشنامه باها و تهدیدهاضعف، فرصتنقاط نقاط قوت، 

این پرسشنامه صورت گرفت. لفم( )بسیار موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، بسیارمخا

پرسش بسته مربوط به نقاط  یازده ،که در آن بودهپرسش باز بسته و یک  پرسش 611متشکل از 

پرسش مربوط به نه ها، پرسش مربوط به فرصت دهضعف، نقاط پرسش مربوط به  یازده قوت،

 عوامل مؤثر بربه پرسش مربوط  نهپرسش مربوط به موانع توسعه برندسازی،  دهتهدیدها، 

های پرسش مربوط به روشهشت پرسش مربوط به نهادهای تأثیرگذار بر توسعه، نه کیفیت، 

های پرسش مربوط به روشسه ها و اقدامات مؤثر، پرسش مربوط به ایده دوازدهترفیع، 

پرسش مربوط به اقدامات دو  های دولتی وپرسش مربوط به انواع کمکنه گذاری،  قیمت

است. با  آن و آگاهی از شهر رضوانپشمی های  فرآوردهحوزه برندسازی  درگرفته  صورت

 6191در سال  محلیکارشناسان  خبرگان و از نفر ، سی6در دسترس یریگروش نمونهاستفاده از 

نقاط قوت،  نقاط یسماتر تشکیل و هاداده یلوتحلیه. پس از تجزمورد مصاحبه قرار گرفتند

 عامل نمره هر و یتاهم یبضر پرسشنامةدر گام بعدی، ، 2(سوات) هاو تهدید ها ضعف، فرصت

در پژوهش  رو، گرفت. از این قرار خبرگان کارشناسان و اختیار در یخارج و یعوامل داخل از

 ها،پرسشنامه اولیه طراحی از شد. پساستفاده نوع پرسشنامه مختلف  سه ، ازدر مجموع حاضر،

 فن، انکارشناس و نظرانصاحب مشاوره و دریافتی نظرهای از گیریبهره با روایی، تعیین برای

 سوی از شده تهیه پرسشنامه صوری و محتوایی روایی تأیید از پس آنگاه .شد بازسازی پرسشنامه

                                                                                                                                   
1 . convenience sampling 

2. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 
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پرسشنامه  پایایی بررسی منظور به .شد توزیع نمونه اعضای بین پرسشنامه یادشده، کارشناسان

 از استفاده با نمونه هایاطالعات پرسشنامه است، (SWOT) سوات تحلیلو دوم که مبنای تجزیه

 911/1 شده محاسبه کرونباخ آلفای مقدار .گرفت قرار سنجش مورد کرونباخ آلفای ضریب

 .است بوده برخوردار پژوهش برای خوبی پایایی از پرسشنامه رو، این از آمده و دست هب

برای تشکیل ماتریس  (SWOT) سوات تشکیل ماتریس ها وتحلیل دادهو پس از تجزیه

تعیین ضریب اهمیت  منظور بهخبرگان  از نظرات کارشناسان و ،خارجی ارزیابی عوامل داخلی و

 راهبردیتحلیل و ریزی و تجزیهترین فنون برنامهکی از مناسبی عامل استفاده شد. نمره هر و

مورد  وضعیت شکاف و عملکردها ابزاری برای تحلیل عنوان به ،است.که امروزه سوات ماتریس

مدیریت  شاخه یکی از ابزارهای مهم در الگواین (. Girón et al., 2007) گیردمی استفاده قرار

 (. SherejSharifi, 2012) است راهبردی

شده است. بندی ها در دو گروه آمار توصیفی و استنباطی دستهیافته ،در پژوهش حاضر

 SPSS و (Excel) اکسل افزار ، از نرمشده آوریجمعهایداده آمار توصیفی تحلیلو تجزیه برای

بررسی  برای 6اسمیرنوف -آزمون کولموگروفاز  سوات، ماتریستحلیل و در تجزیه و نیز

 آزمون از گیری های مختلف با بهرهبندی گویهرتبه همچنین، .شدها استفاده نرمال بودن داده

  .صورت گرفت 2فریدمن

برای  .است« عوامل خارجی» هاتهدید و هاو فرصت «عوامل داخلی» و ضعف نقاط قوت

 :(Saraei and Shamshiri, 2014) مراحل زیر طی شد ،1خلیدا ملایابیعوارز ماتریستشکیل 

 . شد فهرست ضعفو  تقو طنقا صلیترینا -1

 ای که گونه ، بهشدداده  ریبـض مهم( ر)بسیایک  تا ارد(ند همیتا)صفر  از ملاعوبدین  -2

 .دشو یک با برابر یباضر ینا عمجمو

 ،یـساسا ضعفیک  هنمر ای که گونه ، بهشدداده  چهار تا یک هنمر ملاعواز  کدام هر به -3

                                                                                                                                   
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Freedman 

3. Internal Factor Evaluation (IFE) 
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را  ثـبح ردوـم لـعام یباال ریاـبس تقوچهار  هنمرو  تقوسه  هنمر ،کم ضعف دو هرـنم

 . دهد نشان می

 . شد بضرآن  هنمردر  عامل هر ضریب نهایی هنمر تعیین ایبر -4

 . دشو مشخص خلیدا ملاعو نهایی هنمر تاشد  محاسبه نهایی یهاهنمر عمجمو -5

 ( بیشترچهار و یک میانگین) 5/2 از نهایی هنمر گرا ،خلیدا ملاعو یابیارز ماتریسدر  -6

 5/2از  نهایی یهاهنمر جمع گرو ا ستا بیشتر ضعف نقاط از تقو طنقا ،هترتیبـب ،باشد

  .ستا کمتر ضعف طنقااز  تقو طاـنق ،دـباشکمتر 

 مراحل زیر صورت گرفت ترتیب، به، 6جیرمل خاایابی عوارز ماتریستشکیل  منظور به

(Saraei and Shamshiri, 2014): 

 هـکهایی عامل ،سپسو  شوندمی موقعیتو  فرصت ایجاد موجب کههایی عامل ترینمهم -1

 .شد فهرست ،شوندمی بد محسوـتهدی

 ای که گونه ، بهشدداده  ریبـمهم( ض ر)بسیایک  تا ارد(ند همیت)اصفر از  هاعاملبدین  -2

 .دشو یک با برابرها یبضر ینا عمجمو

و  هشدداده  چهار تا یک هنمر ،شوند می موقعیتایجاد  موجب کهها املعاز  کدام هر به -3

 عامل به نسبت کنشدادن وا ننشادر  کنونیراهبرد  ثربخشیا انمیز ههندد ننشا ددـع نـیا

 ،متوسط حددر  کنشوا دو هنمر ،ضعیف کنشوا یک هنمر ای که گونه ، بهستا یادشده

را  بحث ردمو عامل عالی ربسیا کنشوا چهار هنمرو  باالتر متوسط حداز  کنشوا سه هنمر

 . دهد نشان می

 . شد ضریبآن  هنمردر  عامل هر ضریب نهایی هنمر تعیین ایبر -4

 ماتریس. در دشوتعیین جی رخا ملاعو نهایی هنمر تاشد  محاسبه نهایی یهاهنمر عمجمو -5

 ،باشد بیشتر چهار(و  یک میانگین) 5/2از  نهایی هنمر گرا ،جیرخا ملاعو یابیارز

 کمتر 5/2از  اییـنه یاـههرـنم جمع گرو ا ستا بیشتر هاتهدیداز  هافرصت ،هترتیبـب

                                                                                                                                   
1. External Factor Evaluation (EFE) 
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 .ستاکمتر  هاتهدیداز  فرصتها ،دـباش

است و  سوات های تهیه ماتریسترین بخشداخلی و خارجی از مشکل هایعاملمقایسه 

های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود به قضاوت

 که نیست این د و هدفنشودو عامل با هم مقایسه می ،در هر مرحله ،در این ماتریس .ندارد

همه  ،بنابراین .ستقابل اجرا راهبردهایتعیین  هدف ، بلکهدشو مشخصراهبرد  بهترین

- Masoomzadeh) د، انتخاب و اجرا نخواهد شدشوارائه می سوات که در ماتریس ییراهبردها

Zavareh, 2014.) 

را  هاراهبرد خانه چهار است، اصلی عامل دارای خانه چهار دارد؛ خانهنه  سوات ماتریس

 WT ،STیهاراهبرد ةدهند نشان ةخان سفید یا خالی است. چهار نیز و یک خانه دهندنشان می

،WO  وSO، اصلی  ربوط به عواملم ایحاشیه ةخان چهار شدن تکمیل از پس(T ،O ،W ،S )

 .(Wan-rong et al., 2013) آیندوجود می به
 هاتهدیدو  ها ضعف، فرصت نقاط ماتریس نقاط قوت، -1جدول 

 (SWOTسوات )
 (S) نقاط قوت

 فهرست نقاط قوت

 (W)نقاط ضعف 

 فهرست نقاط ضعف

 (O)ها فرصت

 هافهرست فرصت

 SO راهبردهای

 هافرصت برداری ازبهره

 قوت نقاط با بهره جستن از

 WOراهبردهای 

 از بین بردن نقاط ضعف

 هافرصت از با بهره جستن

 (T)تهدیدها 

 فهرست تهدیدها

 ST راهبردهای

 استفاده از نقاط قوت

 احتراز از تهدیدهابرای 

 WTراهبردهای 

 کاهش نقاط ضعف

 تهدیدها و پرهیز از

 (Masoomzadeh Zavareh, 2014) زاده زواره مأخذ: معصوم

 

 نتایج و بحث

 در بیشتر اطالعات آوردن ، برای فراهمسوات پیش از ارائه نتایج مربوط به تحلیل

 شهرستان پشمی هایفرآورده عرضه و تولید زنجیره در موجود موانع و مشکالت خصوص
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 و کارشناسان نظر مبنای بر و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد این زنجیره شهر رضوان

پشمی،  هایفرآورده برندسازی توسعه های مربوط به موانعبندی گویهمحلی، رتبه خبرگان

پشمی،  هایفرآورده توسعه بر تأثیرگذار پشمی، نهادهای هایفرآورده بر کیفیت مؤثر عوامل

ها،  فرآورده بر ترفیع این مؤثر هایاقدام و هاپشمی، ایده هایفرآورده ترفیع هایروش

 برندسازی توسعه راستای در دولتی هایپشمی و کمک هایفرآورده گذاریقیمت های روش

 .گرفت صورت ای، ، با استفاده از میانگین رتبهشهر رضوانپشمی در شهرستان  هایفرآورده

با  شهر رضوان پشمی در شهرستانهای  فرآورده برندسازی توسعهپس از شناسایی موانع 

آزمون  ،بندی این موانعمنظور رتبه کارشناسان و خبرگان، به های باز و نظراستفاده از پرسش

های موانع برندسازی برای گویهآزمون فریدمن  آماره محاسباتی. کار گرفته شد بهفریدمن 

 که توان نتیجه گرفت(، می111/1) آنداری سطح معنی است که با توجه به 11/16 با معادل

در سطح یک درصد  ای موانع توسعه برندسازیمبنی بر یکسان بودن میانگین رتبه «عدم» فرض

 شود.رد می آماری
 شهر رضوان در شهرستان یپشم یهافرآورده یموانع توسعه برندساز یبندرتبه -2 جدول

 ردیف عامل ایرتبهمیانگین 

 6 به بازار یکاالهای چین مانند قیمت ارزان اماکیفیت  بی ورود کاالهای 41/1

 2 بودن کنندهبه سمت مصرف بودن مولد از حرکت روستاها 25/1

 1 عدم آشنایی تولیدکنندگان با نیازهای بازارهای هدف 11/1

 4 آنهاکاری  نگی نهادهای مرتبط داخلی و موازیناهماه 15/5

 5 و فراملی راهبردینداشتن دیدگاه  16/5

 1 های دولتینبود حمایت 41/5

 1 فروش محصوالت گری دروجود واسطه 45/5

  محصوالت در بازار یمتنوسان ق 14/5

 9 استر پلی محصوالت مصنوعی و وجود 12/4

 61 های مربوط به گشایش اعتبارمحدودیت 19/1

 پژوهشهای مأخذ: یافته
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 بندی از نظر اهمیت، در اولویت داد که نشان شده موانع شناسایی ایمقادیر میانگین رتبه
 در رتبه اول قرار به بازار یکاالهای چین مانند قیمت ارزان کیفیت اما ورود کاالهای بی گویه

 کنندهبه سمت مصرف بودن مولد از حرکت روستاها ،ترتیب دوم و سوم نیز به هایدارد. در رتبه
 .دارند قرار عدم آشنایی تولیدکنندگان با نیازهای بازارهای هدفو  بودن

از  شهر رضوان پشمی در شهرستان هایفرآورده برکیفیت مؤثر پس از شناسایی عوامل
 مدفریدمن  ناپارامتریک آزمون کاربرد ،عواملبندی این منظور رتبه نگاه کارشناسان و خبرگان، به

بوده که با  22/5معادل  مربوط هایبرای گویه آزمون آماره محاسباتیمقدار گرفت.  نظر قرار
مبنی بر یکسان بودن  صفرفرض  که توان نتیجه گرفتمی (،46/1داری آن )توجه به سطح معنی

رو، این عوامل  از این .شود پشمی پذیرفته می هایفرآورده کیفیت عوامل مؤثر برای میانگین رتبه
 بوده و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.دارای اهمیت یکسان 

 شهر رضوان شهرستان در یپشم یهافرآورده یفیتک عوامل مؤثر بر یبندرتبه -3 جدول

 ایمیانگین رتبه عامل ردیف
 12/5 تولید اصیل در هایطرح نقوش وحفظ  6
 11/5 های پشمیفرآوردهپشم گوسفندی مرغوب منطقه برای تولید  استفاده از 2
 65/5 های مختلفطرح اندازه و در تولید 1
 62/5 های طبیعی برای رنگرزی پشماستفاده از رنگ 4
 92/4 های جدیدروش توزیع با بندی وبسته خانگی، تولید به روش سنتی و 5
 11/4 رعایت روش تولید محصوالت به روش سنتی 1
 15/4 نگهداری از محصوالت پشمی رعایت اصول 1
 12/4 متناسب با محصوالتبندی بسته 5

 41/4 جزئی صورت به عدم استفاده از الیاف مصنوعی حتی 9

 پژوهشهای مأخذ: یافته

از  شهر رضوان پشمی در شهرستانهای  فرآورده توسعه بر تأثیرگذار با شناسایی نهادهای
 آزمون فریدمن ، ازگذارتأثیرنهادهای بندی این منظور رتبه نگاه کارشناسان و خبرگان، به

با  وبوده  51/21 برابر بانهادهای تأثیرگذار برای  این آزمون مقدار آماره محاسباتی. شداستفاده 
مبنی بر یکسان بودن  «عدم»فرض که ادعا کرد توان می ،(115/1) نداری آسطح معنیتوجه به 

 شود. رد می سطح یک درصد آماریدر نهادهای تأثیرگذار بر توسعه ای میانگین رتبه
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 شهر رضوان شهرستان در یپشم یهافرآوردهبر توسعه  یرگذارتأث ینهادها یبندرتبه -4جدول 
 ایمیانگین رتبه عامل ردیف

 15/5 گردشگری استان گیالن ، صنایع دستی واداره میراث فرهنگی 6
 41/5 (روستاییامور  )دفتر استانداری 2
 42/5 سازمان صدا و سیما 1
 11/5 توسعه تجارت ایران سازمان 4
 11/5 اداره جهاد کشاورزی استان گیالن 5
1 
1 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت
 اداره کل استاندارد

51/4 
11/4 

 45/4 رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و 5
 22/4 (اداره کل مالکیت صنعتی )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 9

 پژوهشهای مأخذ: یافته

 صنایع دستی و ،اداره میراث فرهنگی از نظر اهمیت، داد که ای نشانمقادیر میانگین رتبه
 استانداری ،ترتیب دوم و سوم نیز به هایدارد. در رتبه رتبه اول قرار در گردشگری استان گیالن

  دارند. قرار سازمان صدا و سیماو  (روستاییامور  )دفتر
، شهر رضوانهای پشمی در شهرستان فرآوردههای ترفیع روش بندیدر خصوص رتبه

 .است 162/1داری مرتبط با این آماره برابر با و سطح معنی 91/61معادل مقدار آماره محاسباتی 
های روشای مبنی بر یکسان بودن میانگین رتبه صفرفرض  که توان نتیجه گرفتمیرو،  از این
 شود.رد می سطح پنج درصد آماریدر  ترفیع

 شهر رضوان در شهرستان یپشم یهافرآورده یعترف یهاروش یبندرتبه -5جدول 
 ایمیانگین رتبه عامل ردیف

 21/5 المللی صنایع دستیهای بینشرکت در نمایشگاه 6
 22/5 نام و نشان جغرافیایی دارای برند و های پشمی بافرآوردهصادرات  2
 51/4 های مختلفبه زبان تارنمااندازی راه 1
 11/4 تماس مستقیم با خریداران بالقوه 4
 15/4 تبلیغات گذاری برای بازاریابی وسرمایه 5
 95/1 ..(. و هاحمایت مالی از رویدادهای مرتبط در بازارهای هدف )مسابقات و جشنواره 1
 91/1 تأسیس نمایندگی در بازارها 1
 15/1 رسانی و توزیع در بازارهای هدف تهیه برشورهای اطالع 5

 پژوهشهای مأخذ: یافته



 111شمارة   ،12اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

111 

 المللی صنایع دستیهای بینشرکت در نمایشگاهداد که  ای نشانمقادیر میانگین رتبه

های فرآوردهصادرات  ،ترتیب دوم وسوم نیز به های. در رتبهرتبه اول اهمیت را در اختیار دارد

 دارند. قرار های مختلفبه زبان تارنمااندازی راهو  دارای نام و نشان جغرافیایی برند و پشمی با

 شهرستان در پشمیهای  فرآورده ترفیع بر رمؤث هایاقدام و هاپس از شناسایی ایده

، آزمون هاگویهبندی این منظور اولویت بهو خبرگان،  با استفاده از نظر کارشناسان شهر رضوان

 با توجه به واست  11/15 برابر با آزمون آماره محاسباتیمورد استفاده قرار گرفت.  فریدمن

مبنی بر یکسان بودن  «عدم»فرض  که توان نتیجه گرفتمی ،(111/1آن )داری سطح معنی

شود. رد می در سطح یک درصد آماری ترفیع مؤثر بر هایها و اقدامایدهای میانگین رتبه

محصوالت با کیفیت حمایتی به برند  نشان و اعطای در این حوزه، داد که ای نشانمیانگین رتبه

 د. را داراولویت نخست  باال
 شهر رضوان شهرستان در های پشمیفرآوردهترفیع  مؤثر بر هایها و اقدامبندی ایدهرتبه -6 جدول

 میانگین رتبه ای عامل ردیف
 64/1 اعطای نشان و برند حمایتی به محصوالت با کیفیت باال 6

 12/1 دانش بومی تشویق استفاده از 2

 91/1 برگزاری تورهای گردشگری 1

 16/1 های محصولی بر روی بستهیایجاد کدهای رهگیری جغرافیا 4

 11/1 های پشمیفرآوردهاستفاده از رویکرد فرهنگی برای شناساندن  5

 16/1 ایجاد سازوکارهای مربوط به تجارت منصفانه 1

 61/1 (ISO) داشتن استانداردهای جهانی مدیریتی 1

 16/5 پذیری اجتماعیهای مسئولیتبرنامهاجرای  5

 پژوهشهای مأخذ: یافته

گذاری است. سه رهیافت های پشمی قیمتفرآوردههای مطرح در بازار یکی از چالش

پیشنهاد شد. و خبرگان این حوزه  از سوی کارشناسان 6فوذی و پرستیژیگذاری ارزشی، نقیمت

با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که با توجه به آماره محاسباتی  هابندی این روشرتبه

 .نیستها یکسان اهمیت این روش (،112/1و سطح احتماالتی آن ) 25/62

                                                                                                                                   
1 . prestige pricing 
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 شهر رضوان شهرستان در یپشم یهافرآورده یگذارتیمق یهاروش یبندرتبه -7 جدول

 میانگین رتبه ای عامل ردیف

 51/2 (بر ارزش گذاری ارزشی )مبتنی قیمت 6

 54/6 ()قیمت پایین گذاری نفوذی قیمت 2

 11/6 (گذاری پرستیژی )قیمت باال قیمت 1

 پژوهشهای مأخذ: یافته

گذاری  قیمت ،از نظر اهمیت بندی در اولویت داد که ای نشانمقادیر میانگین رتبه

 دارد.  رتبه اول قرار در (ارزشی )مبتنی بر ارزش

های پشمی حائز اهمیت است. پس از شناسایی فرآوردهنقش دولت در توسعه برندسازی 

بندی آنها با  منظور رتبه زه، آزمون ناپارامتریک فریدمن بههای دولتی در این حوانواع کمک

آزمون  این مقدار آماره محاسباتیمحلی صورت گرفت.  فاده از نظر خبرگان و کارشناساناست

 یهفرض که توان نتیجه گرفت ، می(111/1) آنداری سطح معنی با توجه به و است 11/91 برابر با

سطح یک درصد در  دولتیهای  کمک انواع ایمیانگین رتبه آماری مبنی بر یکسان بودن «عدم»

 شود.رد می آماری
 در های پشمیفرآوردهدر راستای توسعه برندسازی  یدولت یهاکمک یبندرتبه -8 جدول

 شهر رضوانشهرستان 

 ایمیانگین رتبه عامل ردیف
 11/5 المللی محصوالت سنتی توزیع بین  تشکیل شبکه برایکمک مالی  6

 45/5 های الزم در حوزه برندسازیارائه آموزش 2

 41/5 های پشمی فرآوردهایجاد برند ملی  1

 46/5 تشویق تولید سنتی برایهای مالی ارائه کمک 4

 95/4 های پشمیفرآوردهثبت جهانی  5

 16/4 های خارجیحضور در نمایشگاه برایکمک مالی و اطالعاتی  1

 52/4 تولیدکنندگان محصوالت به روش سنتی تشویق و حمایت از 1

 51/4 تشویق تولید سنتی برایهای فنی و اطالعاتی ارائه کمک 5

 24/4 (رسانی در مورد بازارهای هدف )تهیه بانک اطالعاتی اطالع 9

 پژوهشهای مأخذ: یافته



 111شمارة   ،12اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

111 

 برایکمک مالی  بندی از نظر اهمیت، در اولویتداد که  نشان ایمقادیر میانگین رتبه
های دوم و سوم  دارد. در رتبه قرار در رتبه اول المللی محصوالت سنتی توزیع بین  تشکیل شبکه

 های پشمی فرآوردهایجاد برند ملی و  های الزم در حوزه برندسازیارائه آموزش ،ترتیب نیز به
 دارند. قرار

و  ها فرصتضعف، نقاط شناسایی نقاط قوت،  سوات منظور تشکیل ماتریس به
 صورت گرفت. در مجموع شهر رضوانهای پشمی شهرستان فرآوردهتولید و عرضه  هایتهدید
ها بر اساس گویه تهدید نهو  ها گویه فرصت دهضعف،  نقاط گویه یازدهقوت، نقاط گویه  یازده

آزمون ناپارامتریک  آنها، از بندیرتبه و برای آورینظر خبرگان و کارشناسان محلی جمع
 .شدفریدمن استفاده 
مقدار  ،شهر رضوان پشمی شهرستان هایفرآورده و عرضه تولید قوت نقاط بندیدر رتبه

توان می ،(111/1) آماره این داریسطح معنی با توجه به واست  55/46آماره محاسباتی معادل 
سطح یک ای نقاط قوت در مبنی بر یکسان بودن میانگین رتبه «عدم»فرض  که نتیجه گرفت

کیفیت  بندی نقاط قوت از نظر اهمیت، اولویت در نتایج نشان داد که شود.رد می درصد آماری
 دارد. قرار در رتبه اول ماده اولیه اصلی عنوان بهباالی پشم گوسفندان منطقه 

 شهر رضوان در شهرستان یپشم یهافرآوردهعرضه  و یدنقاط قوت تول یبندرتبه -9 جدول

 عامل ردیف
میانگین 

 ایرتبه

 11/1 ماده اولیه اصلی عنوان بهکیفیت باالی پشم گوسفندان منطقه  6
 69/1 های پشمیفرآوردهوجود سابقه دیرینه و دانش بومی در تولید  2
 16/1 زیستهای پشمی با محیط فرآوردهسازگاری  1

 19/1 امکان تولید توسط نیروی کار زن 4

5 
کاربردهای مختلف با انبی و استفاده از این محصوالت های ج فرآوردهامکان تولید محصوالت و 

 ینات(یتز پوشاک، مسکونی، پوش )کف
41/1 

 42/1 های روستایی و شهریامکان تولید در خانه 1
 91/5 (ساده تولید فناوری) قیمت تولید ارزان ابزار 1
 45/5 های تولیدیفرآوردهنقل آسان و حمل 5
 61/5 های مختلفتنوع تولید محصوالت با طرح، نقش و رنگ 9

 21/4 زیاد )ثابت( گذاری اولیهعدم نیاز به سرمایه 61

 25/4 های پایین تولیدهزینه 66

 پژوهشهای مأخذ: یافته
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 ،شهر رضوان پشمی شهرستان هایفرآورده و عرضه تولید ضعف نقاط بندیرتبهدر 

توان  می (،111/1) آنداری  و با توجه به سطح معنی است 22/24مقدار آماره محاسباتی معادل 

سطح یک در نقاط ضعف ای مبنی بر یکسان بودن میانگین رتبه «عدم»فرض  که نتیجه گرفت

 شود.رد می درصد آماری
 شهر رضوان شهرستان در یپشم یهافرآوردهعرضه  و یدنقاط ضعف تول یبندرتبه -11جدول 

 ای میانگین رتبه عامل ردیف
 15/1 مشاوره بازاریابی و صادرات برایهای منسجم  نبود تشکل 6

 51/1 شهرستان ئر سطح هافرآوردهبندی برای معرفی  عدم استفاده از ظرفیت بسته 2

 15/1 های پشمی در بازارفرآوردهعدم وجود برند  1

 52/1 های پشمی سنتی از تولید تا صادراتفرآوردهنبود طرح جامع و زنجیره ارزش برای  4

 64/1 های پشمیفرآوردهگسترش استفاده از مواد اولیه مصنوعی و با کیفیت پایین در کنار  5

 12/1 در بازارهای جهانی شهر رضوان شهرستان های پشمیفرآوردهناشناخته بودن  1

 11/5 ر حوزه مدیریت تولید و بازاریابیمهارت نیروی انسانی دضعف دانش و  1

 19/5 های صنفیهای تجاری و اتحادیهنبود تشکل 5

 11/5 های پشمیفرآوردهعدم توجه به نیازهای روز و پویایی تقاضای داخلی و خارجی در تولید  9

 91/4 قیمت پایین و حاشیه سود اندک تولیدکنندگان 61

 11/4 میزان تولید و عملکرد واحدهای تولیدی پایین بودن 66

 پژوهشهای مأخذ: یافته

های  نبود تشکل بندی از نظر اهمیت، در اولویت داد که ای نشانمقادیر میانگین رتبه

دوم و سوم نیز  هایدارد. در رتبه قرار در رتبه اول مشاوره بازاریابی و صادرات برایمنسجم 

عدم  ن وشهرستا در سطحها فرآوردهبندی برای معرفی ظرفیت بستهعدم استفاده از  ،ترتیب به

  قرار دارند. ارهای پشمی در بازفرآوردهوجود برند 

 پشمی شهرستان هایفرآورده عرضه و تولید روی پیش هایفرصت بندیدر رتبه

 آمارهداری سطح معنی با لحاظ ودست آمد  هب 15/19مقدار آماره محاسباتی معادل ، شهر رضوان

 ایمبنی بر یکسان بودن میانگین رتبه «عدم»فرض  که توان نتیجه گرفتمی ،(111/1آزمون )

 شود.رد می سطح یک درصد آماریدر ها  فرصت
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 در شهرستان یپشم یهافرآوردهعرضه  و یدتول یرو یشپ یهافرصت یبندرتبه -11 جدول

 شهر رضوان

 عامل ردیف
میانگین 

 ایرتبه
 94/1 مخاطبان و بازار گسترش منظور به ملی و ایهای محلی، منطقهجشنوارهبرگزاری  6

 52/1 های عرضه کاالتسهیل حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه 2

 45/1 یاقتصاد یهاتیشهرستان در فعال ییزنان روستا یحضور و مشارکت باال 1

 92/5 دسترسی آسان به مواد اولیه تولید 4

 41/5 شهر رضواندر شهرستان  گردی بومهای پشمی با گسترش فرآوردهتوسعه زنجیره ارزش  5

 15/5 لیت اجتماعیئوسازگار با محیط زیست و دارای مس افزایش تقاضای جهانی برای کاالهای پایدار، 1

1 
 متنوع دربازارهای  استان گیالن با وجود مرز دریایی و زمینی و وجود راهبردی -جغرافیاییموقعیت 

 آسیای میانه کشورهای حوزه دریای خزر و
55/4 

 42/4 النیراه آهن استان گ لیو تکم فرامرزینقل و لتوسعه حم 5

 11/1 بندیعدم وجود محدودیت و ملزومات سخت استاندارد و بهداشت برای بسته 9

61 
 یها از طریق طرحپشمی های  فرآوردهمنظور رونق تولید  سازی در روستاهای شهرستان به ظرفیت

 مهارتی هایدوره و ایحرفه -های فنیتوانمندسازی، آموزش
215/1 

 پژوهشهای مأخذ: یافته

برگزاری  بندی از نظر اهمیت، در اولویت ای نشان داد کهمقادیر میانگین رتبه

دارد.  قرار رتبه اول در مخاطبان و بازار گسترش منظور به ملی و ایهای محلی، منطقه جشنواره

 های عرضه کاالتسهیل حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه ،ترتیب های دوم و سوم نیز به در رتبه

 دارند. قراری اقتصاد یهاتیشهرستان در فعال ییزنان روستا یحضور و مشارکت باال و

 پشمی شهرستان هایفرآورده و عرضه تولید روی پیش تهدیدهای بندیدر رتبه

 این داریسطح معنیدست آمد و با توجه به  هب 15/9مقدار آماره محاسباتی معادل ، شهر رضوان

ای مبنی بر یکسان بودن میانگین رتبه «عدم»فرض  که توان نتیجه گرفتمی ،(25/1آماره )

 شود.تهدیدها در آزمون فریدمن رد نمی
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 در شهرستان یپشم یهافرآوردهعرضه  و یدتول یرو یشپ یدهایتهد یبندرتبه -12 جدول

 شهر رضوان

 ایمیانگین رتبه عامل ردیف

 59/5 نبود استاندارد داخلی برای تولید و صادرات 6

 15/5 های پشمیفرآوردهسازی ولی برندسازی و عدم توجه به برندنبود مت 2

 11/5 رویه محصوالت جایگزین کاالهای سنتیواردات بی 1

 11/5 گذار قانون یو نهادها یدولت رانیمد یمقطع یها یریگ میتصم 4

 91/4 ها فعال نبودن بخش بازرگانی سفارتخانه 5

 54/4 استر پلی مصنوعی و هایفرآورده ةافزایش رقبای صنعتی تولیدکنند 1

 14/4 گیر و مرتبطعدم انسجام میان نهادهای تصمیم 1

 46/4 ایرانهای مختلف های پشمی در قومیتفرآوردهتولید  ظرفیتوجود  5

 14/4 اعتبارات اسنادی عدم امکان برخورداری از مین سرمایه مورد نیاز وتأضعف در  9

 پژوهشهای مأخذ: یافته

 و هاضعف، فرصت نقاط از عوامل نقاط قوت، کدام هر یتاهم یینمره نها یینتع

با استفاده از وزن  شهر رضوانشهرستان  یپشم هایفرآوردهو عرضه  یدتول روی یشپ تهدیدهای

 ةمحاسب گرفت. پس از صورتخبرگان  توسط کارشناسان و از عوامل کدام به هر یدهو نمره

 شد. یینتع راهبردی یت، موقعیادشده نقاط هایوزنمجموع 

از نقاط قوت و  کدام هر یینمره نها ،(IFEبرای تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

 د.دست آم به)وزن( و نمره  یتاهم یبضرب ضر حاصل ضعف از
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 (IFE)داخلی  ملاعو یابیماتریس ارز -13جدول 

 پژوهشهای مأخذ: یافته

 نمره وزن عوامل داخلی 
 نمره 
 نهایی

    نقاط قوت
 6142/1 4/1 1562/1 ادیز هیاول یگذارهیسرما به ازین عدم

 6111/1 2/1 1552/1 مختلف یهارنگ و نقش طرح، بامحصوالت  دیتول تنوع

 6414/1 4/1 1414/1 یدتولهای پایین نهیهز

 6414/1 4/1 1414/1 یدیتول یهافرآورده آسان نقلو حمل

 6569/1 4/1 1441/1 ساده تولید( فناوری) متیق نارزاتولید  ابزار

 6151/1 4/1 1451/1 یشهر و ییروستا یهاخانه در دیتول امکان

 6412/1 2/1 1411/1 زن کار یروین توسط دیتول امکان

 در محصـوالت  نیـ ا از اسـتفاده ی و جـانب  یهـا  فـرآورده  و محصـوالت  دیتول مکانا
 (ناتیتزئ پوشاک، ،یمسکون پوشکف) مختلف یکاربردها

14215/1 2/1 6141/1 

 6515/1 2/1 1515/1 ستیز طیمح باهای پشمی فرآوردهی سازگار

 2141/1 5/1 1519/1 در شهرستان یپشم یهافرآورده دیتول در و دانش بومی نهیرید سابقه وجود

 6195/1 1/1 1499/1 ماده اولیه اصلی عنوان به منطقه گوسفندان پشم یباال تیفیک

    نقاط ضعف
 1491/1 4/6 1155/1 یدیتولی واحدها عملکرد و دیتول زانمی بودن نییپا

 1911/1 5/6 1519/1 های شهرستانفرآوردهی برای معرفی بندبستهعدم استفاده از ظرفیت 

 1115/1 1/6 1451/1 های پشمی در بازارفرآوردهعدم وجود برند 

 1941/1 2 1411/1 صادرات وی ابیبازار مشاوره برای منسجمی ها تشکل نبود

 1596/1 5/6 1129/1 قیمت پایین و حاشیه سود اندک تولیدکنندگان

 1155/1 2 1194/1 نیروی انسانی در حوزه مدیریت تولید و بازاریابی مهارت و دانش ضعف

ــدم ــه  ع ــه ب ــاین توج ــد      روز یازه ــارجی در تولی ــی و خ ــای داخل ــایی تقاض و پوی
 های پشمی فرآورده

1411/1 1/6 1152/1 

 هـای  فـرآورده  کنـار  در پـایین  باکیفیـت  و مصـنوعی  اولیـه  مـواد  از استفاده گسترش
 پشمی

1451/1 1/6 1115/1 

 1525/1 5/6 1411/1 صادرات تا دیتول از یسنت یپشم یهافرآورده یبرا ارزش رهیزنج و جامع طرح نبود

 1491/1 4/6 1155/1 یجهان یبازارها در شهر رضوان یپشم یهافرآورده بودن ناشناخته

 1559/1 1/6 1115/1 یصنف یهاهیاتحاد و یتجار یهاتشکل نبود. 66
 11/2 - 6 نقاط قوت و ضعف جمع وزن



   ......در پشمی هاي فرآورده عرضة و توليد راهبردي موقعيت تعيين 

111

 برابر با نمره نهایی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( نشان داد که 61جدول  نتایج
 . کندغلبه میضعف بر نقاط  قوت نقاط رو، است. از این 11/2

 از عوامل کدام هر یینمره نها ،(EFE) جیرملخااعو ارزیابی ماتریس تشکیل برای
 د.دست آم به)وزن( و نمره  یتاهم یبضرب ضر ازحاصل هایدو تهد ها فرصت

 (EFE)جی رخا ملاعو یابیماتریس ارز -14 جدول

 نمره وزن جیرمل خااعو
 نمره 
 نهایی

    ها فرصت
ــا گســترشفــرآوردهتوســعه زنجیــره ارزش  در شهرســتان  گــردیبــوم هــای پشــمی ب

 شهر رضوان
1195/1 4/1 2115/1 

 از پشـمی هـای   فـرآورده  تولیـد  رونـق  منظـور  به شهرستان روستاهای در سازیظرفیت
 مهارتی هایدوره و ایحرفه -فنی هایآموزش توانمندسازی، هایطرح طریق

1111/1 1/1 24/1 

 6559/1 4/1 1551/1 مخاطبان و بازار گسترش منظور به ملی و ایمنطقه محلی، هایجشنواره برگزاری

 6515/1 4/1 1541/1 کاال عرضه هاینمایشگاه در تولیدکنندگان حضور تسهیل

 6422/1 2/1 1444/1 بندی بسته برای بهداشت و استاندارد سخت ملزومات و محدودیت وجود عدم

وجـود   و زمینـی  و دریـایی  مـرز  وجـود  با گیالن استان راهبردی -جغرافیایی موقعیت
 میانه و آسیای خزر دریای حوزه کشورهای در متنوع بازارهای

1156/1 4/1 2261/1 

 24/1 1/1 1111/1 تولید اولیه مواد به آسان دسترسی

 2151/1 1/1 1516/1 گیالن استان آهن راه تکمیل و ترانزیت نقل و حمل توسعه

 یدارا زیسـت و  ی پایـدار، سـازگار بـا محـیط    کاالهـا  یبـرا  یجهـان  یتقاضا شیافزا
 اجتماعی تیلئومس

1541/1 1 6169/1 

 6991/1 4/1 1551/1 های اقتصادیحضور و مشارکت باالی زنان روستایی شهرستان در فعالیت

    هاتهدید
 6/1 5/6 1551/1 استر پلی های مصنوعی وفرآوردهافزایش رقبای صنعتی تولیدکننده 

 6119/1 2 1541/1 رویه محصوالت جایگزین کاالهای سنتیواردات بی

 1141/1 5/6 1461/1 ضعف در تأمین سرمایه مورد نیاز و عدم امکان برخورداری از اعتبارات اسنادی

 1166/1 1/6 1444/1 گذار قانونی نهادها وی دولت رانیمدی مقطعی ها یریگ میتصم

 1541/1 2 1211/1 ها سفارتخانه یبازرگان بخش نبودن فعال

 1511/1 1/6 1519/1 پشمی هایفرآورده برندسازی به توجه عدم و برندسازی متولی نبود

 6/1 5/6 1551/1 صادرات و دیتول یبرا یداخل استاندارد نبود

 1559/1 1/6 1149/1 رانیا مختلف یهاتیقوم در یپشم یهافرآورده دیتولظرفیت  وجود

 1141/1 5/6 1461/1 مرتبط و ریگمیتصم ینهادها انیم انسجام عدم

 14/2 - 6 نقاط فرصت و تهدید جمع وزن

 پژوهشهای : یافتهمأخذ
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 14/2 ها( برابر باو تهدید ها )فرصت نمره نهایی عوامل خارجی ،64جدول  نتایج طبق

 .ستتهدیدها ها برفرصت ةغلب ةدهندنشان ه، کهدست آمد هب

تولید و عرضه  راهبردی یتموقع ،پس از ارزیابی ماتریس عوامل داخلی و خارجی

مشخص  (SO)ی تهاجم راهبرد یا همانمنطقه اول  در شهر رضوانهای پشمی شهرستان فرآورده

 د.ش

 
 شهر رضوانشهرستان  در یپشم هایفرآوردهو عرضه  یدتول راهبردیتعیین موقعیت  -1 شکل

 

 بندی و پیشنهادها جمع

های آن مرز و بوم را به فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش بار منطقه محصوالت سنتی هر

که غایت مفاهیم توسعه،  آن خواهد شد. از آنجا منجر به بقای تاریخ و تمدن ،دوش کشیده

آ و اما مؤثر، کار ظاهر معمول به هایها و تصمیمبا برنامه های انسانی است،ارزش ةتوسع

امکان  بلکه برابر مقاصد اقتصادی شد، فدا شدن فرهنگ در از توان مانعتنها می سوبخش، نه

و توسعه  ، احیادر راستای حفظریزی . برنامهشودفراهم می سنگ بنای اقتصاد نوین ریزی پایه
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ضروری محیطی  زیست توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و برای، محصوالت سنتی

 برای زنجیره ها و تهدیدها ضعف، فرصت نقاط ترین نقاط قوت، مهمحاضر، پژوهش  . دراست

رویکرد  پژوهش،های با توجه به یافته وتعیین  شهر رضوانهای پشمی شهرستان فرآورده عرضه

های فرآوردهتواند در رونق زنجیره ارزش  می راهبرداجرای این مناسب انتخاب شد. راهبردی 

و بهبود مساعدت آن در توسعه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی  شهر رضوانپشمی شهرستان 

 داشته باشد.  ، نقشی شایان توجهاستان گیالن

های  فرآورده پیشنهادی در پژوهش حاضر ایجاد زنجیره توسعه (SO)ی تهاجم راهبرد

بعد، توسعه زنجیره  مرحلهو در و حفظ  احیا ،)در مرحله نخست شهر رضوانپشمی در شهرستان 

شده، افزایش توان  ایی زنجیره توسعه کاهش قیمت تمامهدف نه .استتولید و عرضه( 

های پشمی است. ایجاد سامانه اطالعات زنجیره یکی از فرآوردهپذیری و حفظ کیفیت  رقابت

. در این راستا، درومیشمار  بهتحقق اهداف زنجیره  برای الزم های نرمتترین زیرساخمهم

اطالعات مربوط  ، به گردآوریدر گام نخست ،ریزان محلیمدیران و برنامهکه ضروری است 

 شهر رضوانهای پشمی شهرستان فرآوردهدر زنجیره  مدخالن(نفعان و ذی)ذی به عوامل فعال

، بعدیدر گام  ای مطلوب عمل کرد؛ گونه ریزی بهدهی و برنامه ند تا بتوان در سامانبپرداز

تا بتوان با توجه به  نماید ضروری میشده در این حوزه های اجراسیاستها و شناسی برنامهآسیب

به ، حاضر پژوهش شده در های شناسایی و تهدیدها یا چالش ها ضعف، فرصت نقاط نقاط قوت،

روند . پرداختهای پشمی فرآوردهایجاد زنجیره توسعه  برایبرنامه عملیاتی مناسب طراحی 

نقاط بحرانی در  و حفظ احیا ،ی باشد که در مرحله نخستا گونه اجرای برنامه عملیاتی باید به

های پشمی فرآوردهحفظ کیفیت  نیز زنجیره با اولویت القای ماهیت و نشان تجاری جغرافیایی و

توان به تولیدکنندگان پشم و بافندگان محلی بحرانی میترین نقاط  از مهم نظر قرار گیرد. مد

دامپروری  های پشمیفرآوردهترین زنجیره پیشین موجود برای زنجیره توسعه  مهم اشاره کرد.

منظور افزایش تولید و  اثرگذار در زنجیره پیشین، بهد یراهبر متأسفانه های اخیر،است. طی سال

 این که شودپیشنهاد می بنابراین، است. ارائه نشدههای متولی کیفیت پشم، از سوی سازمان
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در  ،گیری از نظر کارشناسان و خبرگانبهره ای و باهای موجود منطقهلحاظ ظرفیت با هاسازمان

 ةبرنامیک مناسب و  یراهبرد به ارائة کنار توجه به دانش بومی دامپروران این شهرستان،

نفعان این زنجیره ترین ذی در خصوص یکی از مهم د.ازنبپرددر این حوزه  اصالحی پیشرو

رو، شایسته  ی مناسب در سطح منطقه وجود ندارد؛ از اینبافندگان محلی نیز بسته سیاست ،یعنی

های سنتی در کنار بهبود عملکرد و هایی نظیر توانمندسازی، حفظ مهارتهدف است که

سایر عوامل زنجیره  و نفعاناین گروه از ذی های تعاملی و بازاریابی بینمجرایی و ایجاد آکار

توان ارزش می ،در مرحله بعد، با توسعه زنجیره ارن قرار گیرد.ذگتوجه سیاست در کانون

در راستای توسعه  کرد. شهر رضوان نصیب شهرستان زایی قابل توجهی راافزوده و اشتغال

های موجود در تطبیق برنامهسازی و یکپارچه، این شهرستان های پشمیفرآوردهزنجیره 

اجرایی و بهبود  اتتواند اثرگذاری اقدامهای پژوهش حاضر میهای متولی با یافته سازمان

همچنین،  را در پی داشته باشد. شهر رضوانهای پشمی شهرستان فرآوردهعملکرد زنجیره ارزش 

نظر داشته  را مدزیر  نکات های متولی سازمان شود که پیشنهاد می ،های پژوهشبا توجه به یافته

 :باشند

، توسعه صنایع تبدیلی شهر رضوانشده در شهرستان ا توجه به کیفیت مناسب پشم تولیدب -6

منظور رونق اقتصادی بازار پشم و ایجاد انگیزه در  ، بهریسی در این شهرستانو نخ

 ؛افزایش تولید برایدامداران محلی 

قابل توجه زنان روستایی در زنجیره تولید و با توجه به ماهیت تولید خانگی و اشتغال  -2

بهره در  های کم، هدایت اعتبارات و وامشهر رضوانعرضه محصوالت پشمی شهرستان 

 ؛ وهای تولیدی زنان روستاییقالب اشتغال خانگی و حمایت از تشکل

های پشمی در شهرستان فرآوردههای تولیدی دهی و توانمندسازی اتحادیه سازمان -1

 فرآیندمنظور استفاده از دانش و تجارب مراکز علمی کشور برای بهبود  ، بهشهر رضوان

  .صنایع دستی کاربردی توسعهتولید و 
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