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تحلیل جایگاه عناصر زنجیرة تأمین صنایع دستی جزیرة قشم با استفاده از رویکرد تحلیل
شبکههای اجتماعی
2

مهنازحسینزاده 3

حنّانهمحمّدیکنگرانی،1محمّدسپاهیپارسا ،
تاریخ دریافت1396/06/06 :

تاریخ پذیرش1396/11/16 :

چکیده 
هدفازپژوهشحاضربررسیشبکههایارتباطیمیانعناصرزنجیرةتأمینصنایعدستیج یرةقشم
میانآنهاست.

اینشبکهباتوجهبهجایگاهاینعناصردرشبکة ارتباطی 

وتحلیلعللتوسعهنیافتن 
تأمینکنندگان مواد اولیه،
بدین منظور شش شبکة ارتباطی تولیدکنندگان صنایع دستی ـ  
تولیدکنندگان صنایع دستی ـ خریداران صنایع دستی ،تولیدکنندگان صنایع دستی ـ خریداران
غیربومیصنایعدستی،فروشندگانصنایعدستی ـ تولیدکنندگانصنایعدستی،فروشندگانصنایع
دستی ـ خریدارانصنایعدستی،وفروشندگانصنایعدستی ـ تولیدکنندگانمصنوعاتکشورچین
نرماف ار ویسون و
یلها با استفاده از روش تحلیل شبکههای اجتماعی در  
ترسیم و تحلیل شد .تحل 
ازطریق چهار شاخص مرک یت درجة درونی ،مرک یت بینابینی ،مرک یت بردار ویژه و جایگاه انجام
گرفت .نتایج نشان داد که جایگاه مناسب دالالن و جایگاه نامناسب تولیدکنندگان در شبکههای
یتواند
بازاریابیازدالیلتوسعهنیافتن صنایع دستیدرج یرةقشماست.درنتیجهحذفدالالنم 
ذینفعان و جلب
باعث بهبود بازاریابی صنایع دستی ،کمک به تولیدکنندگان و سودرسانی به  
گردشگرانمنطقهشودکهدرنهایتاف ایشدرآمدرادرپیخواهدداشت .امارسیدنبهاینفرایند
شرکتهایتعاونیتهیه،تولیدوتوزیعصنایعدستی درمناطقروستایی

مستل متأمینوگسترش
کاربردشاخصهایموجوددررویکردتحلیل

است.ازطرفی ،نتایجاینپژوهشگامیدرجهتتوسعة 
شبکههایاجتماعیدرمفاهیممدیریتزنجیرةتأمیناست .


یلشبکههایاجتماعی،

تأمینصنایعدستی،گردشگری،رویکردتحل

واژههای کلیدی :زنجیرة 
ج یرةقشم .


1ـ دانشیاردانشگاههرم گان،عضوهیئتعلمیپژوهشکدهمحیطزیستوتوسعهپایدار،تهران،ایران 
دانشآموختهکارشناسیارشدطبیعتگردی(اکوتوریسم)،دانشگاههرم گان،بندرعباس،ایران 

2ـ
3ـنویسندهمسئول :استادیار،گروهمدیریتصنعتی،دانشکدهمدیریت،دانشگاهتهران،تهران،ایران()mhosseinzadeh@ut.ac.ir
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مقدمه
دستیباویژگیهاییچونکاربربودنوارزش اف ودة بسیارزیاد،تأمینمواداولیة مصرفیاز

صنایع 
منابعداخلی،نیازبهسرمایة اندك،برخورداریازاب ارکارسادهوبازارسادة فروشمحصوالتسبب
اف ایش تولید ناخالص ملی ،اف ایش درآمد سرانه ،توسعة صادرات ،کسب درآمد ارزی ،تأمین تعادل
اجتماعی،تأمیناشتغالوتعادلبخشیبازارکاروجلوگیریازمهاجرتروستاییانبهشهرها،ایجاد

درآمدمکملبرایخانوار،توسعة گردشگری  ومبادالتفرهنگیواف ایشسطحمشارکتاقتصادی
تواندروحتازهایبهگردشگری


دستیمی
صنایع

(علیپورومجنون.)126:1391،توسعة
زنانمیشود 

زایییکیازدغدغههایاصلیسیاستگذاراندرکشوراست،توسعة گردشگری


اشتغال
بدمد.ازآنجاکه
ینداشتغالزاییکمکشایانیکند(ی دانی .)54-53:1389،

میتوانددرفرا

کهگردشگرانبینالمللی

بینیمیکند 


،پیش
سازمانجهانیگردشگریدرچشماندازسال2020

دویستمیلیون نفر

به حدود یکمیلیارد و ششصدمیلیون نفر برسند که از این می ان یکمیلیارد و 
ایاندکهنقشصنایعدستیوتوجهبه
منطقه 


میلیوننفرمسافرانبرون
منطقهایو378


گردشگردرون
بسیارمهمقلمدادمیشود(کرمی.)72 :1389،ازسوی

بازاریابیآندردرآمد حاصلازگردشگری 
راتشکیلمیدهد.بسیاریازکشورهااز

دستیبخشجداییناپذیرازتجارتگردشگران 

دیگر،صنایع
فرهنگیحاکمدرکنارمکانهایباستانیومیراثفرهنگی

دستیبهعنوانبخشیازگردشگری

صنایع
هایشغلیفراهممیکند(مایرنا،


برایجوامع،منابعدرآمدوفرصت
بهرهمیبرند؛زیراصنایعدستی 

 .)3:2011
بهعنوان ب رگترین ج یرة خلیجفارس ،دارای پتانسیلهای طبیعی و فرهنگی و
ج یرة قشم  ،
مردمشناختی باارزشی است (نوحهگر و همکاران .)151 :1388 ،ج یرة ب رگ قشم ،سوای منطقة

شهریخود ،دارایمناطقوسیعروستاییبابیشازهفتاد روستاست کهشغلعمدةمردانآنرا
صیادیوامورحملونقلدریاییتشکیلمیدهدونیمدیگر جمعیت شاملزنانودخترانیاستکه

باتوجهبهداشتن اوقات

لحاظفقدانفعالیتهایکشاورزیودامداری و 

داریمیپردازند  
وبه


بهخانه
دادهاند.این
فراغتکافیومیلباطنیبهفعالیتبیشتر،کارصنایعدستیرادربرنامةروزانةخودقرار 
درطولسالهایمتمادیوبانقشآفرینیو

بهعنوانسومینگروهشغلیدرج یرةقشم ،
فعالیت  ،
یرحمی ،ازنظر
سالها اسارتوب 
علیرغم 
تأثیرگذاریصنعتگرانچیرهدستوخالقتوانستهقشمرا  ،

صنعتوهنردرشمارج ایرتجاریوپررونققراردهد.صنایعدستیج یرةقشمدارایقدمتزیادی
بهاصالتآن،موقعیتخاصیدرسطحکشوریومنطقهایکسبکردهاست(حم هو


باتوجه
استکه
یشازاین ،محدودبه
هایصنایعدستیمتداولوسنتیدرج یرةقشم ،پ 


.رشته
فتحاللهی)1390،

دوزی(خوسدوزی،گالبتون)،ساختمحدود

بافتنوارهایت ینیلباس(شکبافی)،رودوزیوسوزن
ساز سنتی عود ،توربافی و گرگوربافی بود .اما در این سالها رشتههای جدیدی نظیر قالیبافی،
بافی،نگارگری،حصیروسبدبافی،تولیدفرآوردههایگوناگونازبقایایآب یانوانوا زینتآالت


گلیم
بهطورعمدهزنانودخترانج یرهدرشهرهاوروستاهابهآن
همبهصنایعدستیقشماضافهشدهکه 
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میپردازند و کارگاهها نی  ،در خانهها دایر است (عیاشی و همکاران .)290 :1389 ،زنجیرة تأمین

صنایعدستیدرج یرةقشمدارایچهارسطحتأمینکنندةمواداولیه،تولیدکننده،فروشندهوخریدار
است .
گردشگریدرسالهای

علی رغماهمیتصنایعدستیدردرآمدمردمجهان،توسعة 
بااینحال  ،

صنایعدستیهمپایگردشگری،همکاریومشارکتمؤثرزناناین

اخیردراینمنطقهوتوقعتوسعة
هایمالیوغیرمالیملیوبینالمللیشامل :تشکیلتعاونی


هاومشارکت
منطقهوهمچنینح 
مایت
گذاریدفترحمایتازپروژههایکوچکسازمانملل()GEFدرصنایع

صنایعدستیقشموسرمایه
دستیقشم،متأسفانهصنایعدستیقشمدربازارهایملیوبینالمللیجایگاهچندانینداردوحتی

سهماینمحصوالتبهندرتدربازارمعاملهمیشود.بنابراینمسئلة اصلیاینپژوهش

دربندرعبا
شناسایی علل نبود تبادل و توزیع مناسب صنایع دستی ج یرة قشم در بازارهای گوناگون است
هاییکهباتوجهبهتجربة


).یکیازفرضیه
(محمدیکنگرانیوهمکاران1393،؛بهروزیخورگو1393،
سالهایمتمادیدرگیریدرسیستمگردشگریوصنایعدستیج یرةقشم به
پژوهشگراندرزمینة  
میشود،جایگاهنامناسبعناصرزنجیرةتأمینووجودعناصریفاقدجایگاهقانونیدراین
ذهنمتبادر 
شبکهاست .
دلیلپیچیدگیروابطموجوددرزنجیرههایتأمین،بسیاریبراینباورندکه


ازطرفیامروزهبه
رویکردهایسنتیمدلسازیمدیریتعملیات ،کهمتمرک برابعادساختاریفنیزنجیرههایتأمین

هانیست.بنابرایندرسالهایاخیر،به


هاوابعادرفتاریاینزنجیره

،قادربهپوششپیچیدگی
است
هایاجتماعیدرمدلسازیابعادرفتاریزنجیرةتأمینوچگونگیاین

استفادهازرویکردتحلیلشبکه
طوریکه پژوهشهای بسیاری به

کاربرد توجه فراوانی شده است (بالمی و باسول .)1 :2013 ،به
چگونگی کاربرد تحلیل شبکههای اجتماعی و شاخصهای آن در مبحث مدیریت زنجیرة تأمین
پرداختهاست .

باهدفبررسیشبکههایارتباطیمیان

لذابرایبررسیفرضیةموردنظرمحققان،پژوهشحاضر
انجامشدهتابهشناساییضعفهایموجوددراینشبکهبپردازد.

عناصرزنجیرةتأمیندرج یرةقشم
کهقابلیتاصلیآنبهجایتمرک برموجودیتها

ازرویکردتحلیلشبکههایاجتماعی،

بدینمنظور،
بهصورتینوآورانهدرمباحثزنجیرةتأمینبهرهگرفتهشدهاست .
برروابطمیانآنهاقراردارد ،


مبانی نظری پژوهش 
نشاندهندةوجودیافقدانارتباط
سهنقطهوتعدادییالکه 
مجموعهایاستازحداقل 

شبکه:شبکه
یدادههایمربوطبهروابطونقاط ،از

جمعآور
بهمنظور  
نقطههاست (کنیسواشنایدر .)1991،
میان 
پستشده،مصاحبة ساختارمند وغیرساختارمند،
هایمتداولعلوماجتماعیمانندپرسشنامة  


روش
مشاهدة غیرمشارکتی و اسناد و مدارك استفاده میشود .استفاده از پرسشنامه متداولترین روش
آنها
یدادههاوواردکردن 

جمعآور
).پساز 

شبکهایاست(ماردسن1990،
یدادهدرتحلیل 

جمعآور
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ایدرقالبماتریسها ،امکانترسیم گرافمربوطفراهممیشود.

یتحلیل 
شبکه

نرماف ار
بهسیستم 
یمشدهمشابهکالفیپیچیدهخواهدبودکهامکان
درصورتزیادبودنتعداددادهها،گرافاولیة ترس 
بهپردازشهاومحاسباتازطریقمفاهیممرتبطبااین

تحلیلدیداریآنوجودندارد.بدینمنظور ،
بندیهاوجایگاهرانامبرد .
گروه 
یناینمفاهیممیتوانمرک یتهاو 

مهمتر
روشنیازاستکهاز 
مهمترینکنشگرانو
مرکزیت :مرک یتدارایمفهومگستردهایاستکهبرایشناساییوتعیین 
یترین مرک یتها مرک یت درجه و
مهمترین و کاربرد 
میشود  .
یا ارتباطات در یک شبکه استفاده  
بینابینیوبردارویژهاست(برندزوارلباخ .)2005،
سادهتریننو مرک یتونشاندهندةتعدادارتباطاتاستکهارزشمرک یتهر
مرک یتدرجه :1
یکنقطهبیشترباشد،

دستمیآید.هرچهمی اندرجة 


باشمارشتعدادهمسایگانشبه
نقطهفقط 
ترمحسوبمیشود(برندزوارلباخ.)2005،

سیآنبهمنابعبیشتراستومرک ی

دستر
هایجهتدار،برحسب


،امادرگراف
هایبیجهتفقطتعدادارتباطاتهرفردمهماست


درگراف
یانکنندة تعداد ارتباطات
جهت گراف ،درجة بیرونی یا درونی محاسبه میشود .درجة بیرونی ب 
تردیگرانازنقطهنظرات


تبادلوآگاهیبیش
نشاندهندة
وبیشتربودنآن 

خارجشدهازهرفرداست

یرگذاریبیشتراست.درجة درونینی  ،شاملتعدادارتباطاتواردشده بههرفرداست و

فردوتأث
کهروابطبیشتریباسایرکنشگرها

نفوذبیشترفرداست .کنشگرهایی 

نشاندهندة 
بیشتربودنآن 

توانندموقعیتهایبهتریداشتهباشند(هنمن .)2005،


دارند،می
:2
جایگاه  :جایگاهیکرأسبرابراستبامجمو تعدادمسیرهایدارایوزنبیشترکهبهآنرأس
سلسلهمراتب نشان میدهد

منتهی میشود .این مفهوم مرک یت نیست و جایگاه نقطه را در یک 
(محمدیکنگرانی .)1387،
گروهبندی :3یکی از مهمترین مفاهیم برای بررسی ساختار شبکه ،گروهبندی کنشگران است که
امکان درك چگونگی رفتار یک کنشگر یا سازمان درون یک گروه و نی رفتار کل شبکه را فراهم
بخشهای ضعیف و قوی
می سازد و ازطریق بررسی تعداد و شدت ارتباطات میان و درون گروهها  ،

بهمنظور بررسی وجود یا فقدان گروهبندی در
درون یک شبکه شناسایی میشود .در این پژوهش  ،
ارزیساختاریاستفادهشدکهقویتریننو همارزیاست.در


ازشاخصهم
شبکههایموردپژوهش،

یکسانیازروابطباسایرکنشگرها
همارزیقراردارند،الگوی 
اینالگو ،کنشگرهاییکهدریک طبقة  
یکسانیدرساختارنمودار
موقعیتهای»  

لحاظساختاریهمارزیکدیگرند« ،

دارند.کنشگرهایی  
کهبه
دارند.هرفرصتومحدودیتیکهبراییکعضوطبقهوجودداشتهباشد،برایسایراعضایطبقهنی 
یکسان باتمامی
همارزیساختاریدرموقعیتی  
موجوداست.بهعبارتی،ر وسموجوددریکطبقة  

کنشگرهاقراردارند(برندزوارلباخ .)2005،

1. Indegree
2. Status
3. Max. Struct. equivalence
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پیشینة پژوهش
:رویکردتحلیلشبکههایاجتماعیوزنجیرة تأمین؛ و

میشود
پیشینة تحقیقدردوجهتبررسی 
حوزةصنایعدستیوموانعتوسعةآن .

تحلیل شبکههای اجتماعی و زنجیرة تأمین

بهضرورتنگاهتحلیلیشبکهای

عالوهبرنگاهساختاری،
درسالهایاخیر،انجمنزنجیرةتأمین ،

برای درك ،طراحی و مدیریت زنجیرههای تأمین با ارتباطات رفتاری پیچیده تأکید بسیاری داشته
طوریکه تحقیقات بسیاری به چگونگی استفاده از رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی در

است .به
پرداختهاند 

مدیریتزنجیرةتأمین
بهشناساییمنافعناشیازنگاهشبکهای

)درمطالعهایمروری،

برایمثالبالمیوباسول(2013
شبکهایپرداختندو
هایشبکهایوراهبرد 


ای،پویایی

ساختارشبکه
بهزنجیرههایتأمیندرسهحوزة

اینپژوهش،شکافاصلیمطالعاتیراکاربردتحلیلشبکهایدرطراحیومدیریتزنجیرة

در نتیجة 
ویژهدرسیستمهایپیچیده،مطرحکردند .

تأمین ،
به
سازیرویکردتحلیلشبکههای

)بهچگونگییک 
پارچه

درپژوهشیدیگر،رودریگ ولئون(2016
اند.آنهادرنتیجة اینپژوهشدو


گیریپرداخته

تأمینازرویکردتصمیم
اجتماعیبامدیریتزنجیرة 
شکافتحقیقاتیعمدهرادراینزمینهمشخصکردند:نخستبررسیذهنییعنیبررسیتأثیرکمّی
بهرهگیری از مصاحبه و پرسشنامه؛
رویکرد تحلیل شبکهای بر زنجیرة تأمین با مطالعات میدانی و  
لشبکهای

دوم،بررسیعینیاینتأثیرباتعیینارتباطمیانشاخصهایمورداستفادهدررویکردتحلی

و شاخصهای زنجیرة تأمین درخصوص عملیات ،مشتری ،مالی و ...مستخرج از تحقیقات پیشین و
یاینارتباطبااستفادهازنرماف ارهایآماری .

بررسیکمّ
استفادهازروشتحلیلشبکههای

ویچمنوکافمن( ،)2016درپژوهشدیگری ،بهترینشیوة 
هادراینپژوهش،پدیدههاییکهدر


دند.آن
اجتماعی را دراصولمدیریتزنجیرة تأمینبررسیکر
تأمینباتحلیلشبکههایاجتماعیارزیابیشده بودراازپیشینهاستخراجوسایر

مدیریتزنجیرة 
پدیدههایی را که در این زمینه ارزش پژوهش بیشتر دارد شناسایی کرده و برای پژوهشهای آتی

نظرمیرسد

پیشنهادکردهاند.نتایجارا هشدهتوسطاینافراد،درسهدستةکلی،عبارتاستاز -1:
به

مفاهیمی همچون انعطافپذیری ،پیچیدگی و پایداری زنجیرة تأمین ،ارزش این را دارد که از نگاه
تحلیل شبکههای اجتماعی بررسی شود -2 .روابط داخلی عناصر مدیریت زنجیرة تأمین با رویکرد
حفرههایساختاری» و
هایشبکهایمانند« 


شاخص
لشبکههایاجتماعیبررسیشود -3 .از

تحلی
ارزیهایساختاری»درحوزةمدیریتزنجیرةتأمیناستفادهشود .
هم 
« 
بهمنظورکاربردیساختنمواردفوق،نوسوهمکاران()2016درپژوهشیبااستفادهازرویکرد

تحلیلشبکههایاجتماعیبه  ترسیمشبکهمیانمحصوالتوبازیگراندرگیردرزنجیرهپرداختندو

بهصورت نوآورانه مفاهیم زنجیرة تأمین را با شاخصهای شبکهای گره زدند .برای مثال ،پیچیدگی

محصولرابامرک یتدرجة درونی ،تنو تولیدکنندگانرا بامرک یتدرجة بیرونیوطولزنجیره
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تأمینراباشاخصن دیکیتحلیلکردند .

حوزة صنایع دستی و موانع توسعة آن

کرباسی و یعقوبی ( )1390به بررسی بازارهای تعاونیهای صنایع دستی استان سیستان و
بلوچستان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بهترتیب واردات بیرویة صنایع دستی سایر
کشورها،وجودواسطههاوناتوانیفروشمستقیمآثارصنایعدستی،تبلیغاتناکافیومسا لفرهنگی

شمارمیآید .


دستیبه
مهمترینعللرکودبازارصنایع
ـاقتصادیمانندتغییرسالیقبازاراز 
گوش ( ،)2012در مقالهای با عنوان «تحریک خالقیت و نوآوری سنتی بخش صنایعدستی
یافتکهتغییربهمنظورنوآوریوخالقیتدربخشصنایع

(چشماندازهند)» ،بهایننتیجهدست 

دستی فرایندی هوشمند و روشگرا میطلبد و این امر فقط زمانی میتواند موفقیتآمی باشد که
یندتغییربهمنظورنوآوریرابپذیرندوترغیببرایاینتغییربایداز

شاغالن درصنایع سنتی ،فرا
درونخودآنهانشئتبگیرد .

وشبکههایمرتبطباآنوراهبردهایبازاریابیدر

بوسیبوری()2005بهتحلیلچگونگیتولید 
بازدهی تجارت فروش پارچة دستبافت در نایروبی کنیا پرداخت .نتایج حاکی از آن است که از
ساختارهایثابتومکانهایچندگانهاست .همچنین

مشکالتفروشندگانصنایعدستی کنیانبود 
دستی،موجبکارآییپایینتجارتاینصنایعشده و

بیمهارتی فروشندگانصنایع 
آموزشندیدنو 
هایفروش،سرمایهگذاریواعطایتسهیالتبازدهیاینتجارترابرایفروشندگان


عضویتدرشبکه
چشمگیریدادهاست .
اف ایش 

شکاف تحقیقاتی
پیشینة پژوهش درزمینة کاربرد رویکرد تحلیل شبکهای در مدیریت زنجیرة تأمین نشان داد که در
سالهایاخیربهاینحوزهتوجهبسیاریشدهودغدغةبسیاریازپژوهشگرانچگونگیاستفادهازاین

رویکردترکیبیدرعملاست.دراینپژوهشتالشخواهدشدتابارویکردینوآورانهازمفاهیمتحلیل
شبکههای اجتماعی در شناسایی نقاط قوت و ضعف زنجیرة تأمین صنایع دستی بهره گرفته شود.

ازطرفی علل توسعهنیافتگی صنایع دستی در پژوهشهای متعددی بررسی شده ،اما در این پژوهش،
باتوجهبهشرایطخاصومنطقهایج یرةقشم،درجهتبررسیفرضیةجایگاهنامناسبعناصرزنجیرة

تأمینشبکةصنایعدستیبانگاهیدیگرعللتوسعهنیافتنبازارهایاینشبکهتحلیلخواهدشد .

روش پژوهش
یدارد.ازآنجاکهفرضیهها

اینپژوهشازنظرهدفتوصیفیوازنظرنحوة گردآوریدادههاماهیتیکمّ
ازابتدادرذهنپژوهشگرانمشخصاست ،راهبرد پژوهشماهیتیقیاسی ـاستقراییداردو رویکرد
کتابخانهای ،با استفاده از

تحلیل شبکههای اجتماعی است .گردآوری دادهها ،با مطالعات مقطعی 
دادهها از شاخصهای مرک یت درجة درونی ،جایگاه و
یل  
پرسشنامه صورت گرفته و برای تحل 
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گیریازنرماف ارویسون1استفادهشدهاست .


هایاجتماعیوبابهره

دررویکردتحلیلشبکه
گروهبندی

بهمنظوربررسیزنجیرة تأمینصنایعدستیدرج یرةقشم،شششبکة ارتباطیمیانعناصر

تأمینکنندگانمواداولیه؛تولیدکنندگانصنایع
اینزنجیرهترسیمشد:تولیدکنندگانصنایعدستیـ 
دستی ـ خریداران صنایع دستی؛ تولیدکنندگان صنایع دستی ـ خریداران غیربومی صنایع دستی؛
فروشندگانصنایعدستیـتولیدکنندگانصنایعدستی؛فروشندگانصنایعدستیـخریدارانصنایع
گردآوریدادههای

بهمنظور 
دستی؛ فروشندگانصنایعدستی ـ تولیدکنندگانمصنوعاتکشورچین .
بهاسنادکتابخانهایوسوابقپژوهشیونی مطالعاتمیدانی،


هایفوق،باتوجه

الزمبرایرسمشبکه
پرسشنامه تهیه شد :یکی برای تولیدکنندگان صنایع دستی و دیگری برای فروشندگان .در

دو 
پرسشنامةمربوطبهتولیدکنندگانصنایعدستی،سهسؤالبهشرحزیرمطرحشد :

دستیراازچهکسانیمیخرید؟لطفاًنامسهنفررابگویید.


تولیدصنایع
.1مواداولیة
.2محصوالتتولیدیرابهچهکسانیمیفروشید؟لطفاًنامسهنفررابگویید.
رامیخرند،لطفاًنامسهنفر
 .3اگرافرادیخارجازقشم(غیربومی)نی محصوالتوتولیداتشما 
ازآنهارابگویید.

درپرسشنامةمربوطبهفروشندگانصنایعدستی،سؤاالتزیرمطرحشد :

فروشید،ازچهکسانیمیخرید؟لطفاًنامسهنفررابگویید.


تولیداتومحصوالتیراکهمی
.1
محصوالتوتولیداتساختکشورچینراازچهکسانیمیخرید؟لطفاًنامسهنفررابگویید.

.2
.3خریدارانشماچهکسانیهستند؟لطفاًسهگروهازخریدارانرانامببرید .
پرسششوندگاننی درپرسشنامهقیدشد .

جنسیت،سنوتحصیالت
عدستیدرج یرةقشم(ذکرشده
جامعةآماریپژوهشراکلیةتولیدکنندگانوفروشندگانصنای 
در بخش مقدمه) تشکیل میدادند .نخست قرار بر نمونهگیری از این افراد با روش نمونهگیری
گلولهبرفیبودامادرنهایت ،بهدلیلهمکاریافرادبومیمنطقه ،کلیهافرادجامعهشامل 35نفردر

تمامیروستاهاشناساییشدندودرفرایندپژوهشمشارکتکردند .
تشکیل ماتریس
نامهها،برایبررسیشبکةتولیدکنندگانصنایعدستیباتأمینکنندگانمواداولیهو
بعدازتکمیلپرسش 

ع
نرماف ار اکسلماتریسیایجادشد؛تولیدکنندگان صنای 
خریدارانبومیوغیربومیصنایعدستی،در 
انتخابشده توسطپرسششوندگان،شاملتهیهکنندگانمواداولیة

دستیدرسطرهایماتریسوافراد
صنایع دستی و خریداران داخلی و بومی محصوالت تولیدشده و همچنین خریداران غیربومی (که از
نند)،درستونهایآن

جاهایمختلفبرایخریدمحصوالتصنایع دستیبهج یرةقشممراجعهمیک
قرار داده شدند .به همین ترتیب ،بهمنظور بررسی شبکة فروشندگان صنایع دستی با سایرین،
انتخابشده توسطآنان،شاملتولیدکنندگان

فروشندگان صنایعدستیدر سطرهای ماتریسوافراد
1. Visone
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عکنندگانمحصوالتساختکشورچینوهمچنینخریداران
واسطهها وتوزی 

صنایع دستیداخلیو
هایآنقراردادهشدند.ماتریسهایایجادشدهبهاینصورتتکمیلشد:


عمدةصنایعدستی،درستون
انتخابشده عدد«»1ودرصورتنبودرابطهعدد

درصورتوجودرابطهبینافرادپاسخدهنده باافراد
ع
«»0قراردادهشد.بدینترتیبششفایلاکسلتشکیلشد:سهفایلمربوطبهتولیدکنندگان صنای 
دستیوسهفایلدیگرمربوطبهفروشندگانصنایعدستیمنطقةموردمطالعه .
یافتههای پژوهش
،ازکدوشناسههایاختصاریاستفادهشده کهدلیلآن اجتنابازآوردن ناماشخاص

درجدول1
هایداخلجدولبهکاربردهشدهاست .


جایاسمافراد،شناسه
موردپرسشاست؛ 
به

جدول :1عالمتهای اختصاری مورداستفاده برای نقاط شبکههای ارتباطی عناصر زنجیرة تأمین صنایع دستی جزیرة قشم
عنوان فارسی نقاط

عنوان انگلیسی نقاط

عالمت اختصاری مورداستفاده

تولیدکنندگان 

Producers

P

فروشندگان 

Sellers

S

خریداران 

Customers

C

خریدارانبومی 

Native Customers

CN

تأمینکنندگانصنایعدستی 


Handicraft Suppliers

SH

تأمینکنندگانمواداولیه 


Raw Material Supliers

 SRM

تأمینکنندگانصنایعدستیچینی 


 Chinese Handicraft Suppliers

S H Ch


شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان صنایع دستی با تأمینکنندگان مواد اولیه صنایع دستی در جزیرة قشم

،بهترتیبنمایشدایرهایمرک یتدرجةدرونیومرک یتبینابینیومرک یتدرجةمربوط
شکل 1
بهشبکةارتباطیتولیدکنندگانصنایعدستیوتأمینکنندگانمواداولیهصنایعدستیاستکهبااستفاده

دستیاند،با

،کهتأمینکنندگانمواداولیةصنایع 

ازنرماف ارویسون ترسیمشده است.افرادانتخابشده

شدهاند .
یرههایقرم مشخص 
دستیاند،بادا 


کننده،کهتولیدکنندگانصنایع
یضیهایسب وافرادانتخاب
ب 


شکل  :1نمایش دایرهای مرکزیت درجه ،بینابینی و بردار ویژه (از راست به چپ) در شبکة ارتباطی تولیدکنندگان و
تأمینکنندگان
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کتر باشد،
درشبکة  مرک یتدرجهومرک یتبردارویژه،هرچهفردیبهمرک ایندایرهن دی 
دارایمرک یتبیشتریاست .
بهتدریجازمرک یتافرادکاستهمیشود.
درشبکة مرک یتدرجه،با دورشدنازمرک دایره 
آنها ن د تولیدکنندگان ،برای تأمین مواد اولیه ،کاسته شده و توسط
بدین معنا که از اهمیت  
شدهاند .اینکاهشاهمیتافرادن دتولیدکنندگانتامحیطدایرهادامه
انتخاب 

تولیدکنندگانکمتری
نهای که افراد قرارگرفته در محیط دایره نسبتبه افرادی که به مرک دایره ن دیکند،
بهگو 
مییابد  ،

اهمیت کمتری دارند .مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع دستی «م رعة مروارید پیلم» و مدیرعامل
بهترتیببیشترینمرک یت
لپسیاه» واقعدرروستایبرکه خلفقشم  ،
شرکتتعاونیصنایعدستی« 
بهطور مستقیمازتهرانتهیهوبیناعضایتعاونیخود،
درجة درونیرادارند.اینافرادمواداولیهرا 
ینبین ،تولیدکنندگانی
میکند .درا 
خلفاند ،توزیع 
کهتولیدکنندگانآنهمگیساکنروستایبرکه  
هموجوددارندکهدیگرساکناینروستانیستندوبنابهدالیلگوناگونبهروستاهایاطرافمهاجرت
کردهاند ولیکماکانبهکارتولیدیخودادامهمیدهند.اینتولیدکنندگان ،کهمواداولیة موردنیاز

راپسازساختبرای

یکنند،مصنوعاتتولیدیخود
شرکتهایتعاونیتهیهم 

خویشراازمدیرعامل
مشاهدهمیشود،تولیدکنندگانیکهتعاونیدارند

یسپارند.درمجمو 
فروشبهشرکتتعاونیمتبو م 
یکنند و تولیدکنندگانی که
مواد اولیة موردنیاز خود را از شرکتهای تعاونی صنایع دستی تهیه م 
یکنند .
شرکتتعاونیندارند،برایتأمینمواداولیةموردنیازبهدالالنوفروشندگانمحلیمراجعهم 
انتخابشده صفراست؛بنابراینفردیکهبینابینافراددیگرقرار گیرد

می انبینابینیتمامافراد
وراههایارتباطیافراددیگرازاوبگذردوقدرتاف ایشارتباطاتراداشتهباشد،وجودندارد .

باتوجهبه

یشود،می انقدرتافراداست.
آنچهازبیشتریاکمتربودنمرک یتبردارویژهحاصلم 
اینکهاینشبکة ارتباطیمربوطبهتأمینمواداولیة صنایعدستیاست،پسمنبعاینقدرت،می ان
فراهمکردنمواداولیة تولیداتاست.بیشترینمی انمرک یتبردارویژهمربوطبهمدیرعاملشرکت
تعاونیصنایعدستیمرواریدپیلماست؛درنتیجهاینفردبیشترینقدرتونفوذرادارد.همچنینوی
رابطهاین دیکباتولیدکنندگانروستاداردو این
ج و افرادسرشناسروستایبرکهخلفاست و 
وضعیتیمطلوببرایتولیدکنندگاناست .
دستیوتأمینکنندگان


ارتباطیمیانتولیدکنندگانصنایع
،نمایشسلسلهمراتبیشبکة

شکل2
مواد اولیة صنایع دستی ج یرة قشم براساس شاخص جایگاه است .بر این اساس ،از پایین به باال،
انتخابشوندگان و دوایر قرم ،

جایگاه افراد بهبود مییابد .همچنین در این شبکه مثلثهای سب  ،
دهندگاناند .

پاسخ
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شکل  : 2نمایش سلسله مراتبی شاخص جایگاه شبکة ارتباط تولیدکنندگان و تأمینکنندگان


گذاریشدهباعنوان،SRM1مدیرعاملفروشگاهتعاونیصنایعدستیم رعة


،فردنام
برابرشکل2
نشاندهندة
مرواریدپیلم،بامی انشاخصجایگاه 12/903ازباالترینجایگاهبرخورداراست کهاین 
صنایعدستیاست.بعدازوی،SRM2،SRM4،SRM3،

مراجعةبیشتربهاودرزمینةخریدمواداولیة
 SRM5و  SRM6همگی با می ان شاخص جایگاه  9/677در یک سطح قرار دارند SRM4 .درنقش
ندارد.
واسطه در روستاها و مناطقی فعالیت میکند که شرکت تعاونی تهیه و توزیع صنایع دستی  
هاومحیطهایسنتیگردشگرپذیرفراهممیکند.درایامنوروز،این


فردیاستکهمکان
SRM2نی ،
مکانها پذیرای خیل عظیمی از گردشگرانیست که به ج یرة قشم مسافرت میکنند و این فرصت

میکند؛ زیراگردشگران،صنایع دستی را
بسیارمناسبیبرایعرضة محصوالتصنایعدستیایجاد  
اینجاستکهصنایعدستی،نقشونمودیاز

خرندوباخودبهکشورهاوشهرهایشانمیبرند .


می
ذوق و سنن و فرهنگ ج یرة قشم را در ممالک و مناطق و شهرهای دیگر بازمینماید .بنابراین،
میتوان از صنایع دستی بهعنوان موتور محرك گردشگری ج یرة قشم برای دستیابی به توسعه

استفادهکرد .

شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان و خریداران صنایع دستی در جزیرة قشم

شکل  :3نمایش دایره ای مرکزیت درجه ،بینابینی و بردار ویژه (از راست به چپ) در شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان
و خریداران


نمایشدایرهایمرک یتدرجة درونی و مرک یتبینابینیو

بهترتیبازراستبهچپ ،
شکل  ،3
مرک یتدرجةمربوطبهشبکةارتباطیمیانتولیدکنندگانوخریدارانصنایعدستیاست.خریداران
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شدهاند .
بابیضیهایسب وتولیدکنندگانپاسخدهندهبادوایرقرم مشخص 

انتخابشده

نمایشمرک یتدرجة درونیمربوطبهخریدارانیاستکهبیشترینارتباطراباتولیدکنندگان
وانتخابویبهعنوانخریدارمحصوالت

بهدلیلداشتنارتباطبیشتربا تولیدکنندگان
دارند ،1CN1.
یکترینفردبهمرک دایرهاستکهبیشترینمرک یتدرجةدرونیرابامی ان
ازطرفبیشترآنها،ن د 

مرک یتدرجة درونی20بهخوداختصاصدادهاست.نفربعدیCN2بامی انمرک یتدرجةدرونی
باتوجهبه اینکه  CN1مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع دستی م رعة مروارید پیلم

 13/333است .
روستایبرکهخلفاست  وازآنجاکهاینتعاونیباعثرونقنسبتاًخوبصنایعدستیدرآنمنطقه
شده ،ازنقاطمثبتشبکهاست .ازطرفی CN2 ،ازدالالنمناطقفاقدشرکتتعاونیاست کهسبب
مطلوبصنایعدستیدراینمناطقشدهاست.لذامیتوانگفتوجوددالالندر

عدمرشدوتوسعة 
انتخابشدهصفراست .

اینمناطقازنقاطضعفشبکهاست.می انبینابینیتمامافراد
در شبکة مرک یت بردار ویژه مشاهده میشود که فرد مشخصشده با شناسة  ،CN1با می ان
مرک یت بردار ویژة  ،19/79دارای بیشترین می ان مرک یت بردار ویژه است .این مطلب گویای این
واقعیت است که وجود شرکت تعاونی صنایع دستی باعث ایجاد قدرت خرید توسط تعاونیداران
()CN1شدهونبودآن،فضارابرایسودجویانودالالن()CNمهیامیکند .
،نمایشسلسلهمراتبیشاخصجایگاهدرشبکةارتباطیمیانتولیدکنندگانوخریداران

شکل4
دهندهبادایرههای

شدهبابیضیهایسب وتولیدکنندگانپاسخ


.خریدارانانتخاب
صنایعدستیاست
شدهاند .
قرم مشخص 


شکل  : 4شاخص جایگاه شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان و خریداران


طبق شکل  ،4فرد نامگذاریشده باشناسة  ،CN1با می ان شاخص  ،20از باالترین جایگاه
صنایعدستی

نشاندهندة مراجعة بیشتربهاینفرددرزمینة خریدمواداولیة 
برخورداراستکهاین 
است.فردبعدی CN2بامی انشاخص 13/204استکه درروستاهایفاقدشرکتتعاونیاقدامبه
یکن دواینباعثشدهتولیدکنندگاناینمناطقباواسطهمحصوالت
خریدتولیداتصنایع دستیم 
 .1شناسة  CN1همان شناسة  SRM1است که متعلق به یک شخص است و این شخص در پژوهش حاضر هم نقش خریدار بومی و هم
نقش تأمینکنندة مواد اولیه را دارد.
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خودرابهفروشندگانبرسانندکههمینامرسببضعفدرشبکةبازاریابیشدهاست .

 شبکههای ارتباطی میان تولیدکنندگان و خریداران غیربومی صنایع دستی جزیرة قشمیشدایرهایمرک یتدرجة درونی،مرک یتبینابینیو

بهترتیبازراستبهچپ ،نما
شکل  ،5
مرک یتدرجةمربوطبهشبکةارتباطیمیانتولیدکنندگانوخریدارانغیربومیصنایعدستیج یرة
شدهبابیضیهایسب وافرادانتخابکننده ،کهتولیدکنندگانصنایعدستی


.افرادانتخاب
قشماست
شدهاند .
قشماند،بادوایرقرم مشخص 
درج یرة 


شکل  :5نمایش دایره ای مرکزیت درجه ،بینابینی و بردار ویژه (از راست به چپ) در شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان
و خریداران غیربومی


می انمرک یتدرجةدرونیومرک یتبردارویژةتمامیخریدارانغیربومیدریکسطحاستو
کسیبردیگریم یتوبرترینداردوهمهازلحاظمرک یتدریکسطحقراردارند.تمامیاینافراد
راهنمایان تورهای گردشگریاند که درهنگام بازدید تورهای گردشگری از مناطق گوناگون
گردشگرپذیر ج یرة قشم محصوالت موردنیاز خود را از تولیدکنندگان محلی تهیه میکنند .می ان
مرک یتبینابینیتمامافرادانتخابشدهصفراست .
شکل  ،6نمایش سلسلهمراتبی شاخص جایگاه در شبکة ارتباطی تولیدکنندگان و خریداران
غیربومی صنایع دستی ج یرة قشم است .خریداران غیربومی انتخابشده با مستطیلهای آبی و
دهندهبامربعهایسب مشخصشدهاند .


تولیدکنندگانپاسخ


شکل  :6نمایش سلسله مراتبی شاخص جایگاه شبکة ارتباطی تولیدکنندگان و خریداران غیربومی
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می انجایگاهتمامافرادانتخابشده 11/11است؛بنابراینفردیوجودنداردکهجایگاه برتری
نسبتبه بقیه داشته باشد .بیشتر خریداران غیربومی ،که از تولیدکنندگان بهطور مستقیم و بدون

طورکهگفتهشد،راهنمایانتورهایمسافرتیوگردشگریاندکههمین

واسطهخریدمیکنند،همان

امرباعثدلگرمیتولیدکنندگانروستاهایفاقدصنایعدستیاست؛چراکهتولیدکنندگانمیتواننداز

آنچهبهدالالنمیفروشند ،بهفروش

اینفرصتاستفادهکنند ومحصوالتخودراباقیمتبیشتر از 
رسانندواینامرباعثبهبودوضعیتاقتصادیآنانشدهاست .

شبکة ارتباطی میان فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستی در جزیرة قشم

نمایشدایرهایمرک یتدرجة درونی،مرک یتبینابینی و

بهترتیبازراستبهچپ ،
شکل  ،7
مرک یتدرجة مربوطبهشبکة ارتباطیمیان فروشندگانوتولیدکنندگانصنایعدستی درج یرة
قشم است .تولیدکنندگان انتخابشده با رنگ آبی و فروشندگان پاسخدهنده با رنگ قرم مشخص
شدهاند .
 


شکل  :7نمایش دایرهای مرکزیت درجه ،بینابینی و بردار ویژه (از راست به چپ) در شبکة ارتباطی میان فروشندگان و
تولیدکنندگان


گذاریشده با شناسة  ،SH1با مقدار درجة درونی  ،15/789دارای

باتوجهبه شکل  ،7فرد نام

ارتباطات واردشدة بیشتری است و توسط فروشندگان صنایع دستی بیشتری انتخاب شده است،
دستیدارد.باتوجهبهاینکهاینفردواسطة

محصوالتصنایع 

کهمهمتریننقشرا درارا ة 


طوری

به
یاهدانه و
هایروستاهاییهمچونسهیلی،طبل،هفترنگو،گ 


هاوغرفه

صنایعدستیفروشگاه
فروش 
عنوانفردیانتخابشدهکهبیشترینارتباطراباآناندارد.وجودویبیانگرجایگاه

دیرستاناست 
،به
مناسب دالالن و جایگاه نامناسب تولیدکنندگان صنایع دستی است .فرد بعدی  ،SH30با می ان
مرک یتدرجةدرونی،6/579درسطحدومارتباطیبینفروشندگانوارا هکنندگانمصنوعاتدستی
عالوهبرمحصوالتتولیدیخودمصنوعاتدستی
قرارگرفتهاست.اینشخصخودتولیدکنندهاستو 
یکندو
دیگرتولیدکنندگانرانی خریداریمیکندوهمچونفرداول(،)SH1درنقشداللفعالیتم 
سطحدوممرک یتدرونیرابهخوداختصاصدادهاست .می انمرک یتبینابینیافرادانتخابشده
صفراست .
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،SH1بامی انمرک یتبردارویژة،15/636دارایبیشترینمرک یتبردارویژهاست.اینمطلب
قدرت نفوذ دالالن در شبکة بازاریابی صنایع دستی در ج یرة قشم را به اثبات میرساند .لذا
بهاجبار ،هم برای
تولیدکنندگانی که شرکت تعاونی تهیه و توزیع محصوالت صنایع دستی ندارند  ،
بیرونقی
فروشتولیداتخودبهدالالنمراجعهمیکنندکهاینامرباعث 

تأمینمواداولیهوهمبرای
صنایعدستیاینمناطقشدهاست .
،نمایشسلسله مراتبیتولیدکنندگانیاستکهبیشترینارتباطرابافروشندگانصنایع

شکل8
هایآبیوفروشندگانپاسخدهندهبا


شدهبامخروط

تولیدکنندگانانتخاب
دستیج یرة قشمدارند .
شدهاند .
دوایرزردمشخص 


شکل  : 8نمایش شاخص جایگاه درزمینة ارتباط بین فروشندگان و تولیدکنندگان


شده باشناسة  SH1دارایباالترینجایگاهاست.اینشخص ،خود
فردنامگذاری 

طبقشکل ،8
تولیدکنندة مصنوعاتدستینیست.همان طورکهگفتهشد ،ویدرروستاهاییکهشرکتتعاونی
میشود وتولیداتراازتولیدکنندگانخریداریمیکندوبه
صنایعدستیندارندواردعملوفعالیت 
فروشندگان صنایع دستی میفروشد .عدم تأمین و گسترش شرکتهای تعاونی صنایع دستی باعث
شدهکهویبامقدارشاخص 15/789باالترینجایگاهراداشتهباشد SH30.بامقدارشاخص6/579
میشوندکه
جایگاهدومرابهخوداختصاصدادهاست.درجایگاههایبعدیتولیدکنندگانیمشاهده  

فقطتولیداتخودرابهفروشندگانعرضهمیکنند .


شبکة ارتباطی میان فروشندگان صنایعدستی و تأمینکنندگان مصنوعات ساخت کشور چین

ایشدایرهایمرک یتدرجة درونی،مرک یتبینابینیو

بهترتیبازراستبهچپ ،نم
شکل  ،9
مرک یت درجة مربوط به شبکة ارتباطی میان فروشندگان صنایعدستی و تأمینکنندگان مصنوعات
ساختچیناست .
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شکل  :9نمایش دایرهای مرکزیت درجه ،بینابینی و بردار ویژه (از راست به چپ) در شبکة ارتباطی میان فروشندگان و
تأمینکنندگان چین


کنندگانمصنوعاتساختچینانتخابشدهبامثلثسب وافراد

درشبکةمرک یتدرجه،تأمین
شدهاند.دراینشبکه،
بادوایرآبیمشخص 

قشماند،
پاسخدهنده ،کهفروشندگانصنایعدستیج یرة 
آنهان د
کهنشاندهندة اهمیتبیشتر  

درونیاند 

 SHCh1و SHCh2دارایبیشترینمرک یتدرجة 
ایندونفربیشازسایریندرزمینة

فروشندگاندرخصوصتهیهوتأمینمصنوعاتموردنیازشاناست.
دستیفروشندگانفعالیتدارند.باتوجهبهاینکه SHCh1یکشخصچینیمقیمقشم


تأمینصنایع
است و در بازار قشم فروشگاه صنایع دستی چینی دارد ،بیشتر فروشندگان برای تأمین مصنوعات
یینتری فعالیت
دستی چینی خود به وی مراجعه میکنند .اما فروشندگانی که در سطح نسبتاً پا 
میکنند ،ترجیح میدهند محصوالت صنایع دستی چینی موردنیاز خود را از  SHCh2تهیه کنند،

بهدلیلحجمکم
آنهارادرمحلفروشگاهشانتحویلمیدهدو 
چراکه SHCh2محصوالتموردنیاز 
خریدوبُعدمسافتترجیحمیدهندمحصوالتموردنیازخودراازویتهیهکنند.می انبینابینیتمام
افرادانتخابشدهصفراست .

دهندگانومخروطهایقرم ،افرادانتخابشده

درشبکةمرک یتبردارویژهدایرههایآبی،پاسخ
دهندهاند SHCh1 .با می ان  38/743دارای بیشترین می ان مرک یت بردار

توسط فروشندگان پاسخ
نامگذاریشدهباشناسة ،SHCh2درردة
ویژهاستکهدرنتیجهبیشترینقدرتونفوذرادارد.فرد 
بعدی قرار دارد .این فرد درنقش دالل عمل میکند و محصوالت چینی را از فروشگاه  SHCh1و
همچنینمحصوالتشهرهاییمثلچابهاروبوشهرراخریداریوبینفروشندگانصنایعدستیتوزیع
میکند .

دستیوتأمینکنندگان

شکل،10نمایش سلسلهمراتبیشبکة ارتباطیبین فروشندگان صنایع
محصوالت و تولیدات ساخت چین براساس شاخص جایگاه است .در این شبکه مثلثهای قرم ،
دهندگاناند .

انتخابشوندگانودوایرسب ،پاسخ
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شکل  :10نمایش سلسلهمراتبی شاخص جایگاه شبکة ارتباطی بین فروشندگان و تأمینکنندگان چین


گذاریشدهباشناسة ،SHCh1ازباالترینجایگاهبرخورداراستوبعدازوی SHCh2با

فردنام
بهاصطالحواسطهاست .
مقدارشاخصجایگاه34/615درجایگاهدومقرارداردکهداللیا 

شبکة ارتباطی میان فروشندگان صنایع دستی جزیرة قشم و خریداران آن

نمایشدایرهایمرک یتدرجة درونی،مرک یتبینابینیو

بهترتیبازراستبهچپ ،
شکل  ،11
مرک یتدرجة مربوطبهشبکة ارتباطیمیانفروشندگانصنایعدستیج یرة قشموخریدارانآن
است .


شکل  :11نمایش دایره ای مرکزیت درجه ،بینابینی و بردار ویژه (از راست به چپ) در شبکة ارتباطی میان فروشندگان و
خریداران


نمایشمرک یتدرجةدرونیمربوطبهخریدارانیاستکهبیشترینارتباطرابافروشندگانصنایع
دستی دارند .خریداران انتخابشده با مثلثهای نارنجی و فروشندگان پاسخدهنده با دوایر آبی
دلیلداشتنارتباطاتبیشتروانتخابویبهعنوانخریدار

شدهاند C1.ازج یرةهنگام،به
مشخص 

توسط بیشتر فروشندگان و نی ن دیک بودن به مرک دایره ،دارای بیشترین مرک یت درجة درونی
است.اوخودفروشندةصنایعدستیدرج یرةهنگاماستومحصوالتخریداریشدهرابهگردشگران

کندکهازآنجادیدنمیکنند.اینامرنی نشاندهندةجایگاهگردشگریج یرة

نسبتاًزیادیعرضهمی
هنگاماستکهباعثاف ایش می اندرجة درونیویشدهاست.می انبینابینیتمامافرادانتخاب
شدهصفراست .
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شدهبامثلثهایسب وفروشندگانپاسخدهندهبادوایر

درشبکة بردارویژه،خریدارانانتخاب
اند.فردکدگذاریشدهباشناسة  C1با 8/436بیشترینمی انمرک یتبردارویژه

بنفشمشخص 
شده

رابهخوداختصاصدادهاست،C1.بهعلتحجمخریدیکهازفروشندگانصنایعدستیج یرةقشم
بهخصوص روستای سهیلی دارد ،دارای بیشترین قدرت را از لحاظ خرید صنایع دستی در بین
خریداراندارد.ویازفروشندگانصنایعدستیدرج یرةگردشگریهنگاماست .
شکل  ،12نمایش سلسلهمراتبی شاخص جایگاه را در شبکة ارتباطی میان فروشندگان صنایع
شدهبامثلثهایسب وفروشندگان


دهد.خریدارانانتخاب
دستیج یرةقشموخریدارانآننشانمی
شدهاند .
پاسخدهندهبادوایرقرم مشخص 


شکل  :12شاخص جایگاه شبکة ارتباطی میان فروشندگان و خریداران


شخص  ،C1بهعلت انتخاب بیشتر از طرف فروشندگان صنایع دستی پرسششونده ،با می ان
شاخصجایگاه8باالترینسطحجایگاهرابهخوداختصاصدادهاست .
بعد از وی و در جایگاه دوم  C43از تهران با میزان شاخص جایگاه  5/333قرار دارد که
از خریداران سرشناس صنایع دستی جزیرة قشم است .در جایگاه بعدی  C44از تهران،
C42از جزیرة هنگام C29 ،از تهران C2 ،باز هم از تهران و  C9از آلمان قرار دارند که این امر
نشاندهندة سطح باالی کیفیت محصوالت صنایع دستی قشم است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
صنایع دستی ازجمله صنایعی است که برای بسیاری از جوامع ،منابع درآمدی و فرصتهای شغلی
بهدلیلمشارکتافرادبومیوزنانو
بسیاریفراهمکردهاست.ازطرفی ،صنایعدستیدرج یرةقشم 
المللیدرسالهایاخیرتوسعة بسیارییافته،امامتأسفانهدربازارهایملیو


هایملیوبین

حمایت
آنچنانکهباید،نتوانسته جاییبرایخودباز کند.یکفرضیهجایگاهنامناسبعناصر
بینالمللی  ،

زنجیرة  تأمین صنایع دستی در این ج یره بود .ازطرفی امروزه اهمیت استفاده از رویکرد تحلیل
شبکهای در حوزة مدیریت زنجیرة تأمین و چگونگی آن ،بحثهای بسیاری را میان محققان ایجاد

تالششدتابااستفادهازرویکردتحلیلشبکهایبهبررسیروابطو

کرده است.لذادراینپژوهش ،
جایگاهعناصرزنجیرهدرشبکة ارتباطیمیاناینعناصرپرداختهشود.بدین منظوربهبررسیشبکة
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ارتباطی میان فروشندگان مواد اولیه ،تولیدکنندگان ،فروشندگان صنایع دستی و خریداران آن
شاخصهایمرک یتدرجة  درونی،مرک یتبینابینی،مرک یتبردارویژه،جایگاهو

پرداختهشدواز

گروهبندیبرایتحلیلنتایجاستفادهشد .

نتایج حاصل از این تحلیلها نشان میدهد که بهطورکلی ،در روستاهایی که فاقد شرکتهای
تعاونی صنایع دستی و فعاالن بخش گردشگریاند ،دالالن نقش مهمی در خرید محصوالت صنایع
شبکههایموردبررسی
طوریکهدرهمة  

دستیازتولیدکنندگانوعرضة آنبهفروشندگاندارند،به
حضور دالالن مشاهده شد .آنچه موجبات نگرانی بیشتر را فراهم میکند این است که در شبکة
فروشندگانصنایعدستی ـخریداران ،دالالنازبیشترینمقادیرمرک یتبرخوردارندودرباالترین
جایگاه قرار گرفتهاند .حضور پررنگتر دالالن در این شبکه موجب میشود که فروشندگان صنایع
دستیباقیمتیپایینتربهعرضةمحصوالتخودبپردازندوخریدارانباپرداخته ینهایبیشتراین

محصوالترابخرندودرواقعدالالنهستندکهبیشترینمنفعترادراینمعامالتکسبمیکنند.
بهعالوه،وجود دالالنباعثشدهتولیدکنندگاندرتهیة مواداولیة خود دچارمشکل شوند،چراکه

دانه،هفترنگوورمکان


تولیدکنندگاندرنواحیروستاییهمچوندیرستان،سهیلی،طبل،گیاه
بیشتر
اقدشرکتتعاونیاند،بهمواداولیهدسترسی ندارندو

سکونتدارندو چوندرنواحیمحلیخودف
واسطههامراجعهمیکنند.ازطرفدیگربرایفروشمحصوالتخودنی ،بهبازارهای

برایتهیةآنبه
فروش مستقیم یا حتی به فروشندگان صنایع دستی دسترسی ندارند و محصوالت خود را توسط
جهبه این عوامل ،دالالن در این نواحی جوالن میدهند و نقش
واسطهها به فروش میرسانند .باتو 

مهمیدرتأمینمواداولیه،خریدوعرضة محصوالتصنایع دستیبهفروشندگاندارند.دریافتمواد
اولیهباقیمتبیشتر وفروش محصوالتتولیدشدهباقیمتیاندكبهدالالنموجب کاهشانگی ة
تولیدکنندگانمیشودوازطرفدیگرخریدارانبامواجههباقیمتزیاد

تولیدصنایعدستیدرمیان 
ونامناسبصنایعدستی،می انخریدخودراکاهشخواهنددادواینمسا لموجبازهمگسیختگی
روندتولیدوفروشصنایعدستیونبودرونقوتوسعةمناسبومطلوبصنایعدستیدرایننواحی
ازطریقتأمینوگسترششرکتهایتعاونی،تولیدوتوزیع

دالالنوواسطهها ،

شدهاست .باحذف 
میشود .
صنایعدستی،اینمشکالتبرطرف 

شدهمیانتأمینکنندگان


هایارتباطیتشکیل

دیگراینپژوهشایناستکهتمامیشبکه
نتیجة
همپیوستهاستکهاز
هاییبه 

صنایعدستی،تولیدکنندگانوفروشندگانآنبهصورتشبکه

مواداولیة
کهضعفارتباطیدراینشبکههاچندانمشهودنیست .


طوری

تراکمخوبیبرخوردارند،به
نتایج این پژوهش با نتایج کرباسی و یعقوبی ( )1390در بررسی بازارهای تعاونیهای صنایع
کهوجودواسطههاوناتوانیفروشمستقیمآثارصنایعدستیرااز

دستیاستانسیستانوبلوچستان،
ترینعللرکودبازارصنایعدستیدرایناستانمشخصکردهبودند،مشابهتبسیاریدارد .


مهم
از بعد دیگر ،این پژوهش تالشی در راستای تحقق شکافهای تحقیقاتی شناساییشده در
پژوهشهایبالمیوبایوس(،)2013رودریگ ولئون(،)2016وویچمن وکافمن()2016درزمینة

کاربردمفاهیمتحلیلشبکههایاجتماعیدرمباحثمدیریتزنجیرةتأمینبودهاست.دراینپژوهش،
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مانندنوسوهمکاران(،)2016ازمفاهیمیمانندمرک یتدرجةدرونیوبیرونی،امابرایتحلیلهایی
هایتحلیلشبکهایبرایتفسیرهای


نعطافشاخص
متفاوت،بهرهگرفتهشد.واینامرنشانازقابلیتا
صورتنوآورانهمیتوانازاینمفاهیمبهرهگرفت .


متفاوتدربحثمدیریتزنجیرةتأمینداردوبه
برایکاهشنقشدالالندرزنجیرة تأمینصنایعدستیدرج یرةقشم،افرادباتجربهدراین
حوزه در پایان پژوهش راهکارهایی پیشنهاد دادند که مؤثر بودن یا نبودن آنها خود نیازمند
پژوهشهایدیگریاست.برخیازاینراهکارهاعبارتنداز :

کارگاههای تولیدی و تعریف یک مارك یا برند

مکانها و 
پهنهبندی صنایع دستی و  
تهیة نقشة  
مخصوصبرایصنایعدستیج یرةقشم؛تأمینوگسترششرکتهایتعاونیتولید وتوزیعصنایع
بهمنظور ایجادتقاضا؛ایجادبانکاطالعاتوانتشارخبرنامة(بولتن)
دستی؛استفادهازعواملبازاریابی 
یتهای
یشگاههای داخلی و خارجی؛ تبلیغات جهانی و ایجاد سا 
ویژة صنایع دستی؛ شرکت در نما 
ینههای اقتصادی؛
اینترنتی؛ تدوین برنامة جامع بازاریابی صنایع دستی ج یرة قشم با تأکید بر زم 
جادههای
یوههای متمرک و غیرمتمرک ؛ تعریض و روکش  
آموزشهای هدفمند و مؤثر به ش 

گسترش 
رفتوآمد مردم و گردشگران؛ تضمین خرید تولیدات به
روستایی مناطق گردشگری بهمنظور سهولت  
یتر؛اعطایتسهیالتمالی،اعتباراتویژه،
ینههایصادراتبیشترواصول 
فراهمسازیزم 
قیمتعادالنه؛ 
خانهها،
درسفارت 

کمبهرهوبیمهکردنهنرمندان؛مصرفوبهکارگیریانوا صنایعدستی
وامدرازمدت 
پادگانها و . ...باتوجهبه گستردگی بیکاری

دانشگاهها ،ادارات ،نهادها ،مساجد ،

هتلها ،
یها  ،
کنسولگر 
ینههای محیطی و انسانی هنر و
یههای سرگردان و زم 
بهخصوص در ج یرة قشم و وجود سرما 

دستیکهنسبتبهصنایعدیگرنیازبهسرمایهگذاریاندكداردوهمهیا

یفکاری،مخصوصاًصنایع
ظر 
عمدةمواداولیةآنازمنابعداخلیومحلیتأمینمیشود،ضرورتووجوبعقلیوعملیداردتادر

سرمایهگذاریوحمایتوگسترشصنایعدستیدرفضایهنریوخطةهنرپرورج یرةقشمبکوشیم .
راهکارهای پیشنهادی دیگر عبارتند از :تسریع در اتصال بندرعباس به قشم؛ ل وم توجه خاص
یوهها و شگردهای
آموزشوپرورش به صنایع دستی و آشنا کردن دانشآموزان با آن به ش 

سازمان 
دستگاههایمربوطاجراییشود؛

نامههایمختلفمیانمتولیانامرو
تفاهم 
همیتوانددرقالب 
گوناگونک 
غرفههای
کارگاههایتولیدیصنایعدستیج یرةقشم؛ایجاد 

برگ اریتورهایگردشگریبرایبازدیداز
فروشصنایعدستیقشمدرمبادیورودیوخروجیج یرةقشمواستانهرم گان؛راهاندازیتورهای
یمرتبطباگردشگریوصنایع دستی؛

رشتهها
بهمنظور برقراریارتباطبینمراک دانشگاهیدر 
علمی 
بستهبندی صنایع دستی و استفاده از مواد اولیة مرغوب و همچنین کنترل و نظارت
اف ایش کیفیت  
قیمتصنایع دستی؛تشکیل

نهتنها درزمینةکیفیتبلکهدرخصوص 
مستمر دولتونهادهای ذیربط 
توانددرترویجصنایعدستی


دستیدرراستایتسهیلدسترسیبهبازارکهمی

انجمنهنرمندانصنایع
مؤثرباشد.باتشکیلاینانجمنوبرگ اریجلساتهدفمندباکمککارشناسانحوزةصنایعدستی،
راههایبازارسازیوبازاریابیتمرک کرد.
بهطورتخصصیبرتقاضایبازار ،
یتوان 
م
آنها برای
ترینمحدودیتهایاینپژوهششناساییکلیة عناصرجامعهوراضیکردن 


ازمهم
پاسخبهسؤاالتبودکهبالطفیکیازبومیانآشنابااینافراداینمشکلبرطرفشد .
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