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96مستانم،زچهارپژوهشیگردشگریوتوسعه،سالششم،شمارةـ فصلنامةعلمی

139-159صفحة

 

قشم با استفاده از رویکرد تحلیل  ةتأمین صنایع دستی جزیر ةعناصر زنجیر جایگاهتحلیل 

 های اجتماعی شبکه

3زادهمهنازحسین،2،محمّدسپاهیپارسا1کنگرانیحنّانهمحمّدی

 
 16/11/1396تاریخ پذیرش:                  06/06/1396تاریخ دریافت: 

چکیده

ج یرةقشمتأمینصنایعدستیةایارتباطیمیانعناصرزنجیرهههدفازپژوهشحاضربررسیشبک

ست.هامیانآنارتباطیةبهجایگاهاینعناصردرشبکاینشبکهباتوجهتوسعهنیافتنوتحلیلعلل

شبکبدین شش دستیةمنظور صنایع تولیدکنندگان اولیه،تأمینـارتباطی مواد کنندگان

دستی صنایع دستیخریدـتولیدکنندگان صنایع تولیدکنندگان دستی، صنایع خریدارانـاران

تولیدکنندگانصنایعدستی،فروشندگانصنایعـغیربومیصنایعدستی،فروشندگانصنایعدستی

مصنوعاتکشورچینتولیدکنندگانـخریدارانصنایعدستی،وفروشندگانصنایعدستیـدستی

تحلیل شدترسیمو استفادهیلتحل. با روشتحلیلشبکهها از ویسونواف ارنرمهایاجتماعیدر

شاخص ویتمرک ینابینی،بیتمرک ی،درونةدرجیتمرک ازطریقچهار وبردار انجامیگاهجایژه

شبکه در تولیدکنندگان نامناسب جایگاه و دالالن مناسب جایگاه که داد نشان نتایج هایگرفت.

قشمصنایعتوسعهنیافتنبازاریابیازدالیل استدستیدرج یرة تواندیمیجهحذفدالالندرنت.

 بازاریابی بهبود صناباعث یع و تولیدکنندگان به کمک سودرساندستی، جلباننفعذیبهی و

درپیخواهدداشتدرنهاگردشگرانمنطقهشودکه ینداامارسیدنبهاینفر.یتاف ایشدرآمدرا

تولیدوتوزیعهاشرکتمستل متأمینوگسترش درمناطقروستاییدستییعصنایتعاونیتهیه،

هایموجوددررویکردتحلیلکاربردشاخصةنتایجاینپژوهشگامیدرجهتتوسع،.ازطرفیاست

تأمیناست.ةهایاجتماعیدرمفاهیممدیریتزنجیرشبکه



هایاجتماعی،یلشبکهدستی،گردشگری،رویکردتحلتأمینصنایعةزنجیرکلیدی: های هواژ

.قشمةج یر


 

                                                           

دانشیاردانشگاههرم گان،عضوهیئتعلمیپژوهشکدهمحیطزیستوتوسعهپایدار،تهران،ایرانـ1

گردی)اکوتوریسم(،دانشگاههرم گان،بندرعباس،ایراندانشآموختهکارشناسیارشدطبیعتـ2

 (mhosseinzadeh@ut.ac.irاستادیار،گروهمدیریتصنعتی،دانشکدهمدیریت،دانشگاهتهران،تهران،ایران)نویسندهمسئول:ـ3
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 مقدمه

مصرفیازة،تأمینمواداولیزیادبسیارةاف ودهاییچونکاربربودنوارزشدستیباویژگیصنایع

فروشمحصوالتسببةاندك،برخورداریازاب ارکارسادهوبازارسادةمنابعداخلی،نیازبهسرمای

اف ای توسعاف ایشتولیدناخالصملی، تأمینتعادلةشدرآمدسرانه، کسبدرآمدارزی، صادرات،

تأمیناشتغالوتعادل ایجاداجتماعی، بخشیبازارکاروجلوگیریازمهاجرتروستاییانبهشهرها،

توسع اف ایشسطحمشارکتاقتصادیگردشگریةدرآمدمکملبرایخانوار، ومبادالتفرهنگیو

ایبهگردشگریتواندروحتازهدستیمیصنایعة(.توسع1391:126نون،پورومج)علیشودزنانمی

گردشگریةگذاراندرکشوراست،توسعهایاصلیسیاستزایییکیازدغدغهاشتغالازآنجاکهبدمد.

(.54-1389:53د)ی دانی،کنزاییکمکشایانیینداشتغالاتوانددرفرمی

المللیکهگردشگرانبینکندبینیمی،پیش2020ازسالاندسازمانجهانیگردشگریدرچشم

یک حدود به و برسندششصدمیلیارد اینمی انیکمیلیوننفر از که و میلیوننفردویستمیلیارد

دستیوتوجهبهندکهنقشصنایعاایمنطقهمیلیوننفرمسافرانبرون378ایومنطقهگردشگردرون

ازسوی1389:72د)کرمی،شوبسیارمهمقلمدادمیصلازگردشگریحابازاریابیآندردرآمد .)

دهد.بسیاریازکشورهاازراتشکیلمیگردشگرانناپذیرازتجارتدستیبخشجداییدیگر،صنایع

هایباستانیومیراثفرهنگیفرهنگیحاکمدرکنارمکانگردشگریعنوانبخشیازدستیبهصنایع

برند؛بهرهمی کند)مایرنا،هایشغلیفراهممیبرایجوامع،منابعدرآمدوفرصتصنایعدستیزیرا

2011:3.)

قشم ب رگبه،ج یرة ج یرعنوان پتانسیل،فارسخلیجةترین طبیعیدارای ووهای فرهنگی

مردم )نوحهباارزششناختی است ی همکاران، و ج یر1388:151گر منطققشمب رگة(. سوای ة،

روستا،یخودشهر هفتاد بیشاز مردانآنراستدارایمناطقوسیعروستاییبا کهشغلعمدة

کهاستزنانودخترانیشاملجمعیتونیمدیگردهدونقلدریاییتشکیلمیصیادیوامورحمل

بهزندپرداداریمیبهخانه دامداریلحاظفقدانفعالیتو باتوجهوهایکشاورزیو اتاوقداشتنبه

.اینانددادهخودقرارةروزانةدستیرادربرنامفراغتکافیومیلباطنیبهفعالیتبیشتر،کارصنایع

به،فعالیت شغلیدر هایمتمادیدرطولسالج یرةقشم،عنوانسومینگروه با آفرینیونقشو

ازنظر،رحمییباسارتوهاسالرغمعلی،دستوخالقتوانستهقشمراتأثیرگذاریصنعتگرانچیره

دارایقدمتزیادیج یرةقشمدستییعصناصنعتوهنردرشمارج ایرتجاریوپررونققراردهد.

دهاست)حم هوکرایکسببهاصالتآن،موقعیتخاصیدرسطحکشوریومنطقهباتوجهکهاست

فتح محدودبه،ازاینیشپرةقشم،ج یدستیمتداولوسنتیدرهایصنایع.رشته(1390اللهی،

(،ساختمحدودگالبتوندوزی،دوزی)خوسبافی(،رودوزیوسوزنبافتنوارهایت  ینیلباس)شک

سنتی عودساز بودتورباف، گرگوربافی و سال.ی این در رشتهاما قالیها نظیر جدیدی بافی،های

آالتایگوناگونازبقایایآب یانوانوا زینتهبافی،نگارگری،حصیروسبدبافی،تولیدفرآوردهگلیم

عمدهزنانودخترانج یرهدرشهرهاوروستاهابهآنطوربهکهشدهاضافهدستیقشمهمبهصنایع
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کارگاهمی و نی پردازند خانه،ها دایردر استها همکاران، 1389)عیاشیو زنجیر290: تأمینة(.

وخریدارهمواداولیه،تولیدکننده،فروشندةکنندرایچهارسطحتأمینداج یرةقشمصنایعدستیدر

.است

توسععلی،حالبااین هایگردشگریدرسالةرغماهمیتصنایعدستیدردرآمدمردمجهان،

پایگردشگری،همکاریومشارکتمؤثرزناناینصنایعدستیهمةاخیردراینمنطقهوتوقعتوسع

تشکیلتعاونی:المللیشاملهایمالیوغیرمالیملیوبینهاومشارکتمایتمنطقهوهمچنینح

(درصنایعGEFهایکوچکسازمانملل)گذاریدفترحمایتازپروژهصنایعدستیقشموسرمایه

حتیوالمللیجایگاهچندانیندارددستیقشم،متأسفانهصنایعدستیقشمدربازارهایملیوبین

بنابراینمسندرتدربازارمعاملهمیسهماینمحصوالتبهدربندرعبا اصلیاینپژوهشةلئشود.

 علل نبودشناسایی دستی صنایع مناسب توزیع و قشمتبادل ج یرة بازارهای استگوناگوندر

ةبهتجربهاییکهباتوجه(.یکیازفرضیه1393؛بهروزیخورگو،1393)محمدیکنگرانیوهمکاران،

بهج یرةقشمهایمتمادیدرگیریدرسیستمگردشگریوصنایعدستیسالةگراندرزمینپژوهش

تأمینووجودعناصریفاقدجایگاهقانونیدراینة،جایگاهنامناسبعناصرزنجیرشودمیذهنمتبادر

شبکهاست.

بسیاریبرادلیلپیچیدگیروابطموجوددرزنجیرهازطرفیامروزهبه ینباورندکههایتأمین،

هایتأمینکهمتمرک برابعادساختاریفنیزنجیره،سازیمدیریتعملیاترویکردهایسنتیمدل

بنابرایندرسالهاوابعادرفتاریاینزنجیره،قادربهپوششپیچیدگیاست ،بههایاخیرهانیست.

تأمینوچگونگیاینةریزنجیرسازیابعادرفتاهایاجتماعیدرمدلاستفادهازرویکردتحلیلشبکه

شدهکاربرد فراوانی توجه باسول، و )بالمی به2013:1است پژوهشطوری(. بهکه بسیاری های

شبکه تحلیل کاربرد شاخصچگونگی و اجتماعی زنجیرهای مدیریت مبحث در آن تأمینةهای

.استپرداخته

هایارتباطیمیانباهدفبررسیشبکه،پژوهشحاضرموردنظرمحققانةلذابرایبررسیفرضی

هایموجوددراینشبکهبپردازد.انجامشدهتابهشناساییضعفج یرةقشمدرتأمینةعناصرزنجیر

هاجایتمرک برموجودیتکهقابلیتاصلیآنبه،هایاجتماعیازرویکردتحلیلشبکه،منظوربدین

تأمینبهرهگرفتهشدهاست.ةنوآورانهدرمباحثزنجیرصورتیبه،هاقرارداردبرروابطمیانآن



مبانی نظری پژوهش

ارتباطفقدانوجودیاةدهندنشانوتعدادییالکهنقطهسهیاستازحداقلامجموعهشبکه:شبکه

از،هایمربوطبهروابطونقاطیدادهآورجمعمنظوربه(.1991)کنیسواشنایدر،ستهانقطهمیان

مصاحبپستةنامهایمتداولعلوماجتماعیمانندپرسشروش غیرساختارمند،ساختارمندةشده، و

میغیرمشارکتیةمشاهد مداركاستفاده و اسناد پرسششود.و از متداولاستفاده ترینروشنامه

هاآننکردواردهاویدادهآورجمعاز(.پس1990)ماردسن،استایشبکهیدادهدرتحلیلآورجمع
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قالبماتریسشبکهیتحلیلاف ارنرمبهسیستم شود.امکانترسیمگرافمربوطفراهممی،هاایدر

شدهمشابهکالفیپیچیدهخواهدبودکهامکانیمترسةها،گرافاولیدرصورتزیادبودنتعدادداده

یقمفاهیممرتبطبااینهاومحاسباتازطربهپردازش،تحلیلدیداریآنوجودندارد.بدینمنظور

هاوجایگاهرانامبرد.بندیگروهوهاتوانمرک یتیناینمفاهیممیترمهماستکهازنیازروش

ینکنشگرانوترمهمایاستکهبرایشناساییوتعیینمرک یتدارایمفهومگستردهمرکزیت:

 یکشبکه ارتباطاتدر کاربردمهمشود.میاستفادهیا و مرک یتدرجهترینمرک یتیترین وها

(.2005وبردارویژهاست)برندزوارلباخ،بینابینی

تعدادارتباطاتاستکهارزشمرک یتهرةدهندیننو مرک یتونشانترساده:1مرک یتدرجه

ترباشد،یکنقطهبیشةآید.هرچهمی اندرجدستمیباشمارشتعدادهمسایگانشبهفقطنقطه

 (.2005شود)برندزوارلباخ،ترمحسوبمیومرک یاستترسیآنبهمنابعبیشدستر

دار،برحسبهایجهت،امادرگرافاستتعدادارتباطاتهرفردمهمفقطجهتهایبیدرگراف

درج گراف، میةجهت محاسبه درونی یا ةدرج.شودبیرونی ارتباطاتةکنندیانببیرونی تعداد

نظراتتردیگرانازنقطهتبادلوآگاهیبیشةدهندنشانتربودنآنوبیشاسترفردازهشدهخارج

درجاستتریرگذاریبیشتأثفردو واستبههرفردواردشدهشاملتعدادارتباطات،درونینی ة.

هاتریباسایرکنشگرکهروابطبیشییکنشگرها.استترفردنفوذبیشةدهندنشانتربودنآنبیش

.(2005)هنمن،باشندداشتههایبهتریتوانندموقعیتدارند،می

رأسآنترکهبهجایگاهیکرأسبرابراستبامجمو تعدادمسیرهایدارایوزنبیش::2جایگاه

می نمنتهی مرک یت مفهوم این یکیستشود. در را نقطه جایگاه میمراتبسلسلهو دهدنشان

(.1387)محمدیکنگرانی،

مهم:3یبند گروه گروهیکیاز شبکه، بندیکنشگراناستکهترینمفاهیمبرایبررسیساختار

فراهم را کلشبکه رفتار نی  و سازماندرونیکگروه یا یککنشگر امکاندركچگونگیرفتار

درونگروهمی شدتارتباطاتمیانو و ازطریقبررسیتعداد و قویبخش،هاسازد هایضعیفو

درو شناساییمینیکشبکه منظوربه،اینپژوهشدرشود. یا بندیدرگروهفقدانبررسیوجود

درارزیاست.تریننو همارزیساختاریاستفادهشدکهقویازشاخصهمپژوهش،موردهایشبکه

نشگرهایازروابطباسایرکسانیکارزیقراردارند،الگویهمةطبقککنشگرهاییکهدری،اینالگو

یدرساختارنمودارسانیک«هایموقعیت»یکدیگرند،ارزلحاظساختاریهمکهبهییکنشگرهاند.دار

طبقهنی یدارند.هرفرصتومحدودیتیکهبراییکعضوطبقهوجودداشتهباشد،برایسایراعضا

باتمامیسانیکارزیساختاریدرموقعیتیهمةعبارتی،ر وسموجوددریکطبقموجوداست.به

(.2005)برندزوارلباخ،کنشگرهاقراردارند
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 پژوهش ةپیشین

رویکردتحلیلشبکهشودمیتحقیقدردوجهتبررسیةپیشین زنجیر: و؛تأمینةهایاجتماعیو

آن.ةصنایعدستیوموانعتوسعةحوز


 های اجتماعی و زنجیرة تأمین تحلیل شبکه

ایبهضرورتنگاهتحلیلیشبکه،برنگاهساختاریعالوه،تأمینةنجیرانجمنز،هایاخیردرسال

مدیریتزنجیره طراحیو تأکیدبسیاریداشتهبرایدرك، ارتباطاترفتاریپیچیده هایتأمینبا

به شبکهطوریاست. تحلیل رویکرد از استفاده چگونگی به بسیاری تحقیقات درکه اجتماعی های

اندپرداختهتأمینةمدیریتزنجیر

ایبهشناساییمنافعناشیازنگاهشبکه،مروریای(درمطالعه2013بالمیوباسول)برایمثال

ایپرداختندوشبکهراهبردایوهایشبکهای،پویاییساختارشبکهةدرسهحوزهایتأمینبهزنجیره

ةایدرطراحیومدیریتزنجیراینپژوهش،شکافاصلیمطالعاتیراکاربردتحلیلشبکهةنتیجدر

مطرحکردند.،هایپیچیدهویژهدرسیستمبه،تأمین

هایسازیرویکردتحلیلشبکهپارچه(بهچگونگییک2016رودریگ ولئون)،درپژوهشیدیگر

اینپژوهشدوةهادرنتیجاند.آنگیریپرداختهتأمینازرویکردتصمیمةاجتماعیبامدیریتزنجیر

ینخستبررسیذهنییعنیبررسیتأثیرکمّ:کافتحقیقاتیعمدهرادراینزمینهمشخصکردندش

تحلیلشبکه زنجیررویکرد ةایبر مطالعاتمیدانیو پرسشگیریبهرهتأمینبا و مصاحبه ؛نامهاز

ایلشبکههایمورداستفادهدررویکردتحلیدوم،بررسیعینیاینتأثیرباتعیینارتباطمیانشاخص

شاخص مالیودرخصوصتأمینةهایزنجیرو مشتری، تحقیقاتپیشینو...عملیات، مستخرجاز

اف ارهایآماری.یاینارتباطبااستفادهازنرمبررسیکمّ

هایاستفادهازروشتحلیلشبکهةبهترینشیو،درپژوهشدیگری،(2016ویچمنوکافمن)

آنکرتأمینبررسیةنجیردراصولمدیریتزرااجتماعی هاییکهدرهادراینپژوهش،پدیدهدند.

تحلیلشبکهةمدیریتزنجیر بودشدههایاجتماعیارزیابیتأمینبا ازپیشینهاستخراجوسایررا

هاییپدیده داررا ارزشپژوهشبیشتر اینزمینه در برایپژوهشدکه و هایآتیشناساییکرده

رسدنظرمیبه-1عبارتاستاز:،کلیةدرسهدست،شدهتوسطاینافراده نتایجارااند.پیشنهادکرده

انعطاف پایداریزنجیرمفاهیمیهمچون پیچیدگیو نگاه،تأمینةپذیری، از که دارد ارزشاینرا

شوهایاجتماعیبررسیتحلیلشبکه مدیریتزنجیر-2د. رویکردةروابطداخلیعناصر تأمینبا

و«هایساختاریحفره»ایمانندهایشبکهشاخصاز-3بررسیشود.هایاجتماعیلشبکهتحلی

.استفادهشودتأمینةمدیریتزنجیرةدرحوز«هایساختاریارزیهم»

(درپژوهشیبااستفادهازرویکرد2016نوسوهمکاران)،منظورکاربردیساختنمواردفوقبه

ترسیمشبکهمیانمحصوالتوبازیگراندرگیردرزنجیرهپرداختندوهایاجتماعیبهتحلیلشبکه

مفاهیمزنجیربه شاخصةصورتنوآورانه با بهایشبکهتأمینرا زدند. پیچیدگی،مثالرایایگره

محصول مرک یتدرجرا مرک یتدرجراتنو تولیدکنندگان،درونیةبا بیرونیوطولزنجیرهةبا
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ن دیکیتحلیلکردند.تأمینراباشاخص


 حوزة صنایع دستی و موانع توسعة آن

یعقوبی و تعاونی1390)کرباسی بازارهای بررسی به صنایع( وهای سیستان استان دستی

نتایجپژوهشآن بهبلوچستانپرداختند. که داد نشان دستیسایرصنایعةرویترتیبوارداتبیها

دستی،تبلیغاتناکافیومسا لفرهنگیروشمستقیمآثارصنایعهاوناتوانیفکشورها،وجودواسطه

آید.شمارمیدستیبهترینعللرکودبازارصنایعمهمازاقتصادیمانندتغییرسالیقبازارـ

مقاله،(2012)گوش در عنوان با بخشصنایع»ای سنتی نوآوری و دستیتحریکخالقیت

نوآوریوخالقیتدربخشصنایعیافتکهتغییربهستبهایننتیجهد،«اندازهند()چشم منظور

فر روشادستی و مییندیهوشمند فقطزمانیمیگرا امر این و موفقیتطلبد کهتواند باشد آمی 

صنایعشاغالن فردر بهاسنتی، بایدازیندتغییر ترغیببرایاینتغییر بپذیرندو نوآوریرا منظور

تبگیرد.ئهانشدرونخودآن

هایمرتبطباآنوراهبردهایبازاریابیدروشبکه(بهتحلیلچگونگیتولید2005بوسیبوری)

دست فروشپارچة تجارت نتایجبازدهی پرداخت. کنیا نایروبی ازبافتدر استکه آن از حاکی

مشکالتفروشندگانصنایع مکاننبوددستیکنیا همچنین.هایچندگانهاستساختارهایثابتو

ودستی،موجبکارآییپایینتجارتاینصنایعشدهفروشندگانصنایعیمهارتبیوندیدنآموزش

گذاریواعطایتسهیالتبازدهیاینتجارترابرایفروشندگانهایفروش،سرمایهعضویتدرشبکه

است.دادهگیریچشماف ایش



 شکاف تحقیقاتی

روی کاربرد پژوهشدرزمینة تحلیلشبکهپیشینة درکرد که تأمیننشانداد مدیریتزنجیرة ایدر

هایاخیربهاینحوزهتوجهبسیاریشدهودغدغةبسیاریازپژوهشگرانچگونگیاستفادهازاینسال

رویکردترکیبیدرعملاست.دراینپژوهشتالشخواهدشدتابارویکردینوآورانهازمفاهیمتحلیل

شبکه اجتماعی شود.های گرفته بهره دستی صنایع تأمین زنجیرة ضعف و قوت نقاط شناسایی در

پژوهشازطرفیعللتوسعه اینپژوهش،نیافتگیصنایعدستیدر در اما هایمتعددیبررسیشده،

ایج یرةقشم،درجهتبررسیفرضیةجایگاهنامناسبعناصرزنجیرةبهشرایطخاصومنطقهباتوجه

دستیبانگاهیدیگرعللتوسعهنیافتنبازارهایاینشبکهتحلیلخواهدشد.تأمینشبکةصنایع



 روش پژوهش

هایدارد.ازآنجاکهفرضیههاماهیتیکمّگردآوریدادهةاینپژوهشازنظرهدفتوصیفیوازنظرنحو

ویکردراستقراییداردوـپژوهشماهیتیقیاسیراهبرد،ازابتدادرذهنپژوهشگرانمشخصاست

شبکه تحلیل اجتماعی دادهاستهای گردآوری مطالعات،ها. از،ایکتابخانهمقطعیبا استفاده با

پرسش برای و گرفته صورت شاخصدادهیلتحلنامه از ها ویگاهجای،درونةدرجیتمرک های
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استفادهشدهاست.1اف ارویسونگیریازنرمهایاجتماعیوبابهرهدررویکردتحلیلشبکهیبندگروه

بررسیزنجیربه ةمنظور ارتباطیمیانعناصرة،شششبکج یرةقشمتأمینصنایعدستیدر

تولیدکنندگانصنایع؛کنندگانمواداولیهتأمینـتولیدکنندگانصنایعدستیترسیمشد:اینزنجیره

دستیـدستی غیرـتولیدکنندگانصنایعدستی؛خریدارانصنایع ؛بومیصنایعدستیخریداران

خریدارانصنایعـفروشندگانصنایعدستی؛تولیدکنندگانصنایعدستیـفروشندگانصنایعدستی

هایگردآوریدادهمنظوربهتولیدکنندگانمصنوعاتکشورچین.ـفروشندگانصنایعدستی؛دستی

،هشیونی مطالعاتمیدانیایوسوابقپژوبهاسنادکتابخانههایفوق،باتوجهالزمبرایرسمشبکه

 شدنامهپرسشدو :تهیه تولیدکنندگان برای فروشندگاندستعیصنایکی برای دیگری و در.ی

مطرحشد:زیرشرحمربوطبهتولیدکنندگانصنایعدستی،سهسؤالبهةنامپرسش

 .بگوییدسهنفررانامخرید؟لطفاًدستیراازچهکسانیمیتولیدصنایعةمواداولی.1

 .بگوییدسهنفررانامفروشید؟لطفاًمحصوالتتولیدیرابهچهکسانیمی.2

خرند،لطفاًنامسهنفررامیاگرافرادیخارجازقشم)غیربومی(نی محصوالتوتولیداتشما.3

 رابگویید.هاازآن

:مطرحشدزیرسؤاالتمربوطبهفروشندگانصنایعدستی،ةنامدرپرسش

 .بگوییدسهنفررانامخرید؟لطفاًفروشید،ازچهکسانیمیتولیداتومحصوالتیراکهمی.1

 .بگوییدسهنفررانامخرید؟لطفاًمحصوالتوتولیداتساختکشورچینراازچهکسانیمی.2

.نامببریدخریدارانشماچهکسانیهستند؟لطفاًسهگروهازخریدارانرا.3

د.شنامهقیدنی درپرسششوندگانپرسشوتحصیالتجنسیت،سن

ذکرشدهدرج یرةقشم)یدستعیصناوفروشندگاندکنندگانیتولةآماریپژوهشراکلیةجامع

مقدمه بخش می(در نمونهتشکیل بر قرار نخست نمونهدادند. روش با افراد این از گیریگیری

درنهایتگلوله نفردر35کلیهافرادجامعهشامل،کاریافرادبومیمنطقهدلیلهمبه،برفیبوداما

یندپژوهشمشارکتکردند.اودرفرندتمامیروستاهاشناساییشد

 

 تشکیل ماتریس

کنندگانمواداولیهوها،برایبررسیشبکةتولیدکنندگانصنایعدستیباتأمیننامهبعدازتکمیلپرسش

درخریدارانبومیوغیربومیصنایعد اف ارنرمستی، عیصنادکنندگانیتولاکسلماتریسیایجادشد؛

گانمواداولیةکنند،شاملتهیهشوندگانپرسشتوسطشدهانتخابیدرسطرهایماتریسوافراددست

بومیمحصوالتدستعیصنا خریدارانداخلیو همچنینخریداراندشدهیتولیو ربومیغو ازی)که

هایآننند(،درستونکیمیبهج یرةقشممراجعهدستعیصناخریدمحصوالتیمختلفبرایجاها

به ترتیب، همین به شدند. داده سایرین،قرار با دستی صنایع فروشندگان شبکة بررسی منظور

فروشندگانصنایع افراد سطرهایماتریسو شاملشدهانتخابدستیدر دکنندگانیتولتوسطآنان،

                                                           

1. Visone 
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گانمحصوالتساختکشورچینوهمچنینخریدارانکنندعیتوزوهاواسطهلیویداخدستعیصنا

هایایجادشدهبهاینصورتتکمیلشد:هایآنقراردادهشدند.ماتریسعمدةصنایعدستی،درستون

افراددهندهپاسخصورتوجودرابطهبینافراددر ودرصورتنبودرابطهعدد«1»عددشدهانتخاببا

عیصنادکنندگانیتولقراردادهشد.بدینترتیبششفایلاکسلتشکیلشد:سهفایلمربوطبه«0»

.موردمطالعهیمنطقةدستعیصنایوسهفایلدیگرمربوطبهفروشندگاندست
 

 پژوهش های یافته

ازکدوشناسه1درجدول ناماشخاصآوردناجتنابازکهدلیلآنهدشهایاختصاریاستفاده،

.شدهاستکاربردههایداخلجدولبهجایاسمافراد،شناسهبهاست؛موردپرسش


 های ارتباطی عناصر زنجیرة تأمین صنایع دستی جزیرة قشم های اختصاری مورداستفاده برای نقاط شبکه : عالمت1جدول

 عالمت اختصاری مورداستفاده عنوان انگلیسی نقاط عنوان فارسی نقاط

 Producers Pتولیدکنندگان

 Sellers Sفروشندگان

 Customers Cخریداران

 Native Customers  C Nبومیانخریدار

 Handicraft Suppliers  S Hکنندگانصنایعدستیتأمین

Raw Material Supliers  SRMکنندگانمواداولیهتأمین

 Chinese Handicraft Suppliers S H Chکنندگانصنایعدستیچینیتأمین


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

ایمرک یتدرجةدرونیومرک یتبینابینیومرک یتدرجةمربوطترتیبنمایشدایره،به1شکل

بااستفادهکهدستیاستلیهصنایعکنندگانمواداودستیوتأمینبهشبکةارتباطیتولیدکنندگانصنایع

افراداستشدهیمترسویسوناف ارازنرم کهتأمینشدهانتخاب. بادستیکنندگانمواداولیةصنایع، اند،

.اندشدهمشخصهایقرم یرهدااند،بادستیکننده،کهتولیدکنندگانصنایعوافرادانتخابسب هاییضیب



 
ای مرکزیت درجه، بینابینی و بردار ویژه )از راست به چپ( در شبکة ارتباطی تولیدکنندگان و  : نمایش دایره1شکل 

 کنندگان تأمین
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هرچهفردیبهمرک ایندایرهةدرشبک ،باشدترکین دمرک یتدرجهومرک یتبردارویژه،

دارایمرک یتبیشتریاست.

شبک باةدر مرک یتدرجه، دایره مرک  مرک یتافرادکاستهمیتدربهدورشدناز .شودیجاز

 اهمیت از که معنا تولیدکنندگانهاآنبدین اولیهتأمینبرای،ن د توسط،مواد و شده کاسته

.اینکاهشاهمیتافرادن دتولیدکنندگانتامحیطدایرهادامهاندشدهانتخابتولیدکنندگانکمتری

می انهگوبهیابد، افراد که نسبتقرارگرفتهی محیطدایره در دایره مرک  به افرادیکه ند،ن دیکبه

 داراهمیتکمتری مدند. صنایع تعاونی شرکت پیلمةم رع»یدستیرعامل «مروارید یرعاملمدو

بیشترینمرک یتترتیببه،خلفقشمواقعدرروستایبرکه«سیاهلپ»دستیشرکتتعاونیصنایع

،مستقیمازتهرانتهیهوبیناعضایتعاونیخودطوربهد.اینافرادمواداولیهرارادارندرونیةدرج

تولیدکنندگانی،بینیندراکند.میتوزیعاند،خلفکهتولیدکنندگانآنهمگیساکنروستایبرکه

ستاهایاطرافمهاجرتبهروگوناگونوبنابهدالیلیستندروستاناینهموجوددارندکهدیگرساکن

تولیدیخودادامهاندکرده اینتولیدکنندگانیمولیکماکانبهکار یازموردنةکهمواداولی،دهند.

برایازساختراپسدمصنوعاتتولیدیخو،کنندیمیتعاونیتهیههاشرکتیرعاملمدخویشرااز

نددارشود،تولیدکنندگانیکهتعاونیمشاهدهمیدرمجمو سپارند.یمفروشبهشرکتتعاونیمتبو 

اولی شرکتةمواد از را خود موردنیاز تولیدکنندگانیکهیمهایتعاونیصنایعدستیتهیه و کنند

کنند.یمیازبهدالالنوفروشندگانمحلیمراجعهموردنةتأمینمواداولیبرای،ارندندشرکتتعاونی

گیردقراربنابراینفردیکهبینابینافراددیگراست؛صفرشدهانتخابمی انبینابینیتمامافراد

بگذردوقدرتاف ایشارتباطاتراداشتهباشد،وجودندارد.اوهایارتباطیافراددیگرازوراه

بهباتوجه.شود،می انقدرتافراداستیمآنچهازبیشتریاکمتربودنمرک یتبردارویژهحاصل

دستیاست،پسمنبعاینقدرت،می انصنایعةاطیمربوطبهتأمینمواداولیارتبةاینکهاینشبک

یرعاملشرکتمدتولیداتاست.بیشترینمی انمرک یتبردارویژهمربوطبهةدنمواداولیکرفراهم

وی.همچنیندیجهاینفردبیشترینقدرتونفوذراداردرنت؛استدستیمرواریدپیلمتعاونیصنایع

استافرادسرشناسروستایبرکهخلفوج  واین دیکرابطهو دارد تولیدکنندگانروستا اینبا

مطلوببرایتولیدکنندگاناست.یوضعیت

کنندگاندستیوتأمینارتباطیمیانتولیدکنندگانصنایعةمراتبیشبک،نمایشسلسله2شکل

اولی براساسشاخصجایگاهةیرج دستیصنایعةمواد ایناساساستقشم بر باال،،. پایینبه از

می بهبود افراد مثلثجایگاه شبکه این در همچنین یابد. قرم ،شوندگانانتخابهایسب ، دوایر و

ند.ادهندگانپاسخ
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 کنندگان   : نمایش سلسله مراتبی شاخص جایگاه شبکة ارتباط تولیدکنندگان و تأمین2شکل 



ةدستیم رعیرعاملفروشگاهتعاونیصنایعمد،SRM1شدهباعنوانگذاری،فردنام2شکلراببر

ةدهندنشانکهایناستازباالترینجایگاهبرخوردار903/12جایگاهشاخصمرواریدپیلم،بامی ان

،SRM3،SRM4،SRM2،.بعدازویاستدستیصنایعةخریدمواداولیةدرزمیناوبیشتربهةمراجع

SRM5 SRM6و می انشاخصجایگاه 677/9همگیبا دارند. یکسطحقرار درنقشSRM4در

مناطقیفعالیتمی و روستاها در توزیعصنایعدستیواسطه و شرکتتعاونیتهیه که د.ارندکند

SRM2 این،زدرایامنورو.کندفراهممیپذیرهایسنتیگردشگرهاومحیطفردیاستکهمکان،نی

ج یرمکان به گردشگرانیستکه پذیرایخیلعظیمیاز اینفرصتقشممسافرتمیةها و کنند

مناسبیبرایعرض صنایعکند؛میمحصوالتصنایعدستیایجادةبسیار گردشگران، دستیرازیرا

وشهرهایشانمیمی خودبهکشورها با نمواینجاستکهصنایع.برندخرندو نقشو دیازدستی،

فرهنگج یر و سنن و ةذوق را بازمیوممالکدرقشم دیگر شهرهای و بنابراین،مناطق نماید.

می صنایع از بهتوان دستی محركگردشگری موتور دستعنوان برای قشم توسعهج یرة به یابی

.دکراستفاده


 مدستی در جزیرة قش ارتباطی میان تولیدکنندگان و خریداران صنایع  ةشبک

 

 
ای مرکزیت درجه، بینابینی و بردار ویژه )از راست به چپ( در شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان  : نمایش دایره3شکل 

 و خریداران 



مرک یتبینابینیوودرونیةایمرک یتدرجنمایشدایره،ترتیبازراستبهچپبه،3شکل

.خریداراناستدستیارتباطیمیانتولیدکنندگانوخریدارانصنایعةمربوطبهشبکةمرک یتدرج
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.اندشدهمشخصبادوایرقرم دهندهپاسخوتولیدکنندگانسب هایبابیضیشدهانتخاب

باتولیدکنندگانةنمایشمرک یتدرج درونیمربوطبهخریدارانیاستکهبیشترینارتباطرا

1دارند.
CN1 عنوانخریدارمحصوالتوانتخابویبهتولیدکنندگانبانارتباطبیشتردلیلداشتبه،

درونیرابامی انةکهبیشترینمرک یتدرجاستترینفردبهمرک دایرهیکن د،هاازطرفبیشترآن

یدرونةبامی انمرک یتدرجCN2بهخوداختصاصدادهاست.نفربعدی20درونیةمرک یتدرج

باتوجه.است333/13 اینکه م رعCN1به دستی صنایع تعاونی شرکت پیلمةمدیرعامل مروارید

خوبصنایعدستیدرآنمنطقهاستروستایبرکهخلف وازآنجاکهاینتعاونیباعثرونقنسبتاً

سببکهاستازدالالنمناطقفاقدشرکتتعاونیCN2،ازطرفی.ازنقاطمثبتشبکهاست،دهش

توانگفتوجوددالالندرمطلوبصنایعدستیدراینمناطقشدهاست.لذامیةعدمرشدوتوسع

.استصفرشدهانتخاباینمناطقازنقاطضعفشبکهاست.می انبینابینیتمامافراد

شبک میةدر مشاهده ویژه مشخصمرک یتبردار فرد که شناسشود با CN1ةشده می ان، با

ویژ اینمطلبگویایایندا،79/19ةمرک یتبردار است. ویژه رایبیشترینمی انمرک یتبردار

تعاونی توسط خرید قدرت ایجاد باعث دستی صنایع تعاونی شرکت وجود که است دارانواقعیت

(CN1)یانآن،فضارابرایسودجونبودهوشد(ودالالنCNمهیا)کندمی.

ارتباطیمیانتولیدکنندگانوخریدارانةمراتبیشاخصجایگاهدرشبک،نمایشسلسله4شکل

هایدهندهبادایرههایسب وتولیدکنندگانپاسخشدهبابیضی.خریدارانانتخاباستدستیصنایع

اند.شدهقرم مشخص



 
 : شاخص جایگاه شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان و خریداران 4شکل 



 شکل نا4طبق فرد باشناسگذاریم، CN1ةشده ، شاخص می ان جایگاه،20با باالترین از

دستیصنایعةخریدمواداولیةبیشتربهاینفرددرزمینةمراجعةدهندنشانبرخورداراستکهاین

درروستاهایفاقدشرکتتعاونیاقدامبهاستکه204/13بامی انشاخصCN2.فردبعدیاست

دواینباعثشدهتولیدکنندگاناینمناطقباواسطهمحصوالتکنیمدستیخریدتولیداتصنایع

                                                           

هم نقش خریدار بومی و هم  است که متعلق به یک شخص است و این شخص در پژوهش حاضر SRM1همان شناسة  CN1شناسة  .1

 کنندة مواد اولیه را دارد. نقش تأمین
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.دهاستشبازاریابیةهمینامرسببضعفدرشبککهخودرابهفروشندگانبرسانند


 قشم ةدستی جزیر یربومی صنایع غی ارتباطی میان تولیدکنندگان و خریداران ها شبکه -

مرک یتبینابینیوةایمرک یتدرجیشدایرهنما،ترتیبازراستبهچپبه،5شکل درونی،

ةدستیج یریربومیصنایعغارتباطیمیانتولیدکنندگانوخریدارانةمربوطبهشبکةمرک یتدرج

افرادانتخاباستقشم کهتولیدکنندگانصنایعدستی،کنندههایسب وافرادانتخابشدهبابیضی.

اند.شدهقرم مشخصند،بادوایراقشمةدرج یر



 
ای مرکزیت درجه، بینابینی و بردار ویژه )از راست به چپ( در شبکة ارتباطی میان تولیدکنندگان  : نمایش دایره5شکل 

 یربومیغو خریداران 



واستیربومیدریکسطحغتمامیخریدارانةدرونیومرک یتبردارویژةمی انمرک یتدرج

مرک یتدریکسطحقراردارند.تمامیاینافرادلحاظازهمهوسیبردیگریم یتوبرترینداردک

 گردشگریتورهاراهنمایان ای درهنگام که بازدیدند مناطق از گردشگری گوناگونتورهای

موردنقشممحصوالتةج یرپذیرگردشگر تولیدکنندگانمحلیتهیه از را خود می انکنند.یمیاز

.استشدهصفررک یتبینابینیتمامافرادانتخابم

 نمایشسلسله6شکل شبک، در شاخصجایگاه خریدارانةمراتبی و تولیدکنندگان ارتباطی

صنایع ج یرغیربومی ةدستی انتخاباستقشم غیربومی خریداران مستطیل. با وشده آبی های

اند.هشدهایسب مشخصدهندهبامربعتولیدکنندگانپاسخ



 
 مراتبی شاخص جایگاه شبکة ارتباطی تولیدکنندگان و خریداران غیربومی : نمایش سلسله6شکل 
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برتریبنابراینفردیوجودنداردکهجایگاه؛است11/11شدهمی انجایگاهتمامافرادانتخاب

باشد.نسبت داشته بقیه غیربومیبیشتربه ،خریداران تولیدکه بهاز بدونکنندگان و مستقیم طور

ندکههمیناطورکهگفتهشد،راهنمایانتورهایمسافرتیوگردشگریکنند،همانواسطهخریدمی

توانندازامرباعثدلگرمیتولیدکنندگانروستاهایفاقدصنایعدستیاست؛چراکهتولیدکنندگانمی

بهفروش،فروشندآنچهبهدالالنمیازیشترباقیمتبومحصوالتخودراننداینفرصتاستفادهک

دهاست.شواینامرباعثبهبودوضعیتاقتصادیآنانندرسان


 قشم ةدستی در جزیر تولیدکنندگان صنایع  وارتباطی میان فروشندگان  ةشبک
مرک یتبینابینیةایمرک یتدرجنمایشدایره،ترتیبازراستبهچپبه،7شکل ودرونی،

تولیدکنندگانصنایعةمربوطبهشبکةمرک یتدرج ج یرارتباطیمیانفروشندگانو ةدستیدر

تولیدکنندگانانتخاباستقشم فروشندگانپاسخ. رنگآبیو با شده رنگقرم  با مشخصدهنده

اند.شده



 
دار ویژه )از راست به چپ( در شبکة ارتباطی میان فروشندگان و ای مرکزیت درجه، بینابینی و بر : نمایش دایره7شکل 

 تولیدکنندگان



باتوجه شکل نام7به فرد شناسگذاری، با SH1ةشده درج، مقدار ةبا دارای،789/15درونی

واردشد ةارتباطات استبیشتری صنایع فروشندگان توسط و انتخاب بیشتری استدستی ،شده

ارا ترینکهمهمطوریبه در باتوجهمحصوالتصنایعةنقشرا اینکهاینفردواسطدستیدارد. ةبه

وغرفهصنایعدستیفروشگاهفروش هفتها هایروستاهاییهمچونسهیلی،طبل، ودانهیاهگرنگو،

وجودویبیانگرجایگاه.شدهکهبیشترینارتباطراباآنانداردعنوانفردیانتخاب،بهاستدیرستان

 بعدی فرد است. دستی صنایع تولیدکنندگان نامناسب جایگاه و دالالن SH30مناسب می ان، با

مصنوعاتدستیکنندگانارا هدرسطحدومارتباطیبینفروشندگانو،579/6درونیةمرک یتدرج

تولیدیخودمصنوعاتدستیمحصوالتبرعالوهواستیدکنندهتولاست.اینشخصخودگرفتهقرار

کندویمداللفعالیتدرنقش،(SH1)وهمچونفرداولکندمییگرتولیدکنندگانرانی خریدارید

بهخوداختصاصدادهاست. شدهی انمرک یتبینابینیافرادانتخابمسطحدوممرک یتدرونیرا

صفراست.
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SH1،ژهاست.اینمطلبدارایبیشترینمرک یتبرداروی،636/15ةبامی انمرک یتبردارویژ

شبک در دالالن نفوذ ج یرةقدرت در دستی صنایع میةبازاریابی اثبات به را لذاقشم رساند.

دستی توزیعمحصوالتصنایع و شرکتتعاونیتهیه ،اجباربهندارند،تولیدکنندگانیکه برایهم

یرونقبیدکهاینامرباعثکننفروشتولیداتخودبهدالالنمراجعهمیبرایتأمینمواداولیهوهم

دهاست.شصنایعدستیاینمناطق

مراتبیتولیدکنندگانیاستکهبیشترینارتباطرابافروشندگانصنایع،نمایشسلسله8شکل

دهندهباهایآبیوفروشندگانپاسخشدهبامخروطتولیدکنندگانانتخابقشمدارند.ةدستیج یر

اند.شدهدوایرزردمشخص



 
 : نمایش شاخص جایگاه درزمینة ارتباط بین فروشندگان و تولیدکنندگان8شکل 



اینشخصSH1ةباشناسشدهفردنامگذاری،8طبقشکل خود،دارایباالترینجایگاهاست.

همانةتولیدکنند ونیویدرروستاهاییکهشرکتتعا،طورکهگفتهشدمصنوعاتدستینیست.

وبهکندمییداتراازتولیدکنندگانخریداریتولوشودمیندواردعملوفعالیتنداردستیصنایع

گسترششرکتدستیمیفروشندگانصنایع تأمینو عدم باعثدستیهایتعاونیصنایعفروشد.

579/6اخصبامقدارشSH30.داشتهباشدباالترینجایگاهرا789/15شدهکهویبامقدارشاخص

شوندکهمیمشاهدههایبعدیتولیدکنندگانیجایگاهدومرابهخوداختصاصدادهاست.درجایگاه

کنند.فقطتولیداتخودرابهفروشندگانعرضهمی


 کنندگان مصنوعات ساخت کشور چین دستی و تأمین ارتباطی میان فروشندگان صنایع ةشبک
مرک یتبینابینیوةایمرک یتدرجایشدایرهنم،ترتیبازراستبهچپبه،9شکل درونی،

تأمینارتباطیمیانفروشندگانصنایعةمربوطبهشبکةمرک یتدرج کنندگانمصنوعاتدستیو

.استساختچین
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رتباطی میان فروشندگان و ای مرکزیت درجه، بینابینی و بردار ویژه )از راست به چپ( در شبکة ا : نمایش دایره9شکل 

 کنندگان چین تأمین



شدهبامثلثسب وافرادکنندگانمصنوعاتساختچینانتخابمرک یتدرجه،تأمینةدرشبک

اند.دراینشبکه،شدهبادوایرآبیمشخص،نداقشمةکهفروشندگانصنایعدستیج یر،دهندهپاسخ

SHCh1و SHCh2هان دآنیشتراهمیتبةدهندکهنشانندادرونیةرجدارایبیشترینمرک یتد

ةازسایریندرزمینایندونفربیش.تهیهوتأمینمصنوعاتموردنیازشاناستفروشندگاندرخصوص

یکشخصچینیمقیمقشمSHCh1 ینکهابهدستیفروشندگانفعالیتدارند.باتوجهتأمینصنایع

صنایع فروشگاه قشم بازار در استو تأمینمصنوعاتبرایفروشندگانبیشتردستیچینیدارد،

می مراجعه وی به خود دستیچینی سطح در که فروشندگانی اما فعالیتیتریینپانسبتاًکنند.

می ترجیح یمکنند، محصوالتصنایع دهند از را خود SHCh2دستیچینیموردنیاز ،ندکنتهیه

کمحجمدلیلبهدهدوتحویلمیشانفروشگاهمحلدرراهاآنمحصوالتموردنیازSHCh2 چراکه

می انبینابینیتمامند.کندهندمحصوالتموردنیازخودراازویتهیهیمبُعدمسافتترجیحوخرید

شدهصفراست.افرادانتخاب

شدههایقرم ،افرادانتخابدهندگانومخروطهایآبی،پاسخمرک یتبردارویژهدایرهةدرشبک

پاسخ ادهندهتوسطفروشندگان دارایبیشترینمی انمرک یتبردار743/38می انباSHCh1ند.

داردیجهبیشترینقدرتونفوذدرنتکهاستویژه فردرا ة،درردSHCh2ةشدهباشناسیگذارنام.

 فرد این دارد. عملمیدرنقشبعدیقرار دالل فروشگاه از را محصوالتچینی و وSHCh1کند

خریداریوبینفروشندگانصنایعدستیتوزیعراشهرهاییمثلچابهاروبوشهرمحصوالتهمچنین

د.کنمی

نمایشسلسله10شکل تأمینارتباطیبینفروشندگانصنایعةمراتبیشبک، کنندگاندستیو

مثلث شبکه این در است. براساسشاخصجایگاه چین ساخت تولیدات و قرمحصوالت م ،های

ند.ادهندگانشوندگانودوایرسب ،پاسخانتخاب
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 کنندگان چین مراتبی شاخص جایگاه شبکة ارتباطی بین فروشندگان و تأمین : نمایش سلسله10شکل 



باSHCh2،ازباالترینجایگاهبرخورداراستوبعدازویSHCh1ةشدهباشناسگذاریفردنام

واسطهاست.اصطالحبهدرجایگاهدومقرارداردکهداللیا615/34اخصجایگاهمقدارش


 قشم و خریداران آن ةدستی جزیر ارتباطی میان فروشندگان صنایع  ةشبک

درونی،مرک یتبینابینیوةایمرک یتدرجنمایشدایره،ترتیبازراستبهچپبه،11شکل

قشموخریدارانآنةدستیج یریمیانفروشندگانصنایعارتباطةمربوطبهشبکةمرک یتدرج

.است



 
ای مرکزیت درجه، بینابینی و بردار ویژه )از راست به چپ( در شبکة ارتباطی میان فروشندگان و  : نمایش دایره11شکل 

 خریداران



فروشندگانصنایعنمایشمرک یتدرجةدرونیمربوطبهخریدارانیاستکهبیشتری با نارتباطرا

انتخاب خریداران دارند. مثلثدستی با پاسخشده فروشندگان و نارنجی آبیهای دوایر با دهنده

شدهمشخص بهC1اند. عنوانخریداردلیلداشتنارتباطاتبیشتروانتخابویبهازج یرةهنگام،

مرک  ن دیکبودنبه نی  فروشندگانو درونیتوسطبیشتر دارایبیشترینمرک یتدرجة دایره،

شدهرابهگردشگراندستیدرج یرةهنگاماستومحصوالتخریداریاست.اوخودفروشندةصنایع

دهندةجایگاهگردشگریج یرةکنند.اینامرنی نشانکندکهازآنجادیدنمینسبتاًزیادیعرضهمی

باعثاف ایشمی اندرجة انتخابهنگاماستکه افراد می انبینابینیتمام است. درونیویشده

شدهصفراست.
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دهندهبادوایرهایسب وفروشندگانپاسخشدهبامثلثبردارویژه،خریدارانانتخابةدرشبک

بیشترینمی انمرک یتبردارویژه436/8باC1ةشدهباشناساند.فردکدگذاریشدهبنفشمشخص

ج یرةقشمعلتحجمخریدیکهازفروشندگانصنایعدستیهب،C1تصاصدادهاست.رابهخوداخ

قدرتهب بیشترین دارای دارد، سهیلی روستای بینراخصوص در دستی صنایع خرید لحاظ از

.استگردشگریهنگامة.ویازفروشندگانصنایعدستیدرج یرداردخریداران

نمایشسلسله12شکل مراتبیشاخص، در را ارتباطیمیانفروشندگانصنایعةشبکجایگاه

هایسب وفروشندگانشدهبامثلثدهد.خریدارانانتخابقشموخریدارانآننشانمیةدستیج یر

اند.شدهدهندهبادوایرقرم مشخصپاسخ



 
 ریداران: شاخص جایگاه شبکة ارتباطی میان فروشندگان و خ12شکل 



پرسشهب،C1شخص دستی صنایع فروشندگان طرف از بیشتر انتخاب می ان،شوندهعلت با

باالترینسطحجایگاهرابهخوداختصاصدادهاست.8شاخصجایگاه

قرار دارد که  333/5از تهران با میزان شاخص جایگاه  C43بعد از وی و در جایگاه دوم 

 از تهران،  C44. در جایگاه بعدی است جزیرة قشم از خریداران سرشناس صنایع دستی

C42هنگام،  ةاز جزیرC29  ،از تهران C2 باز هم از تهران وC9  از آلمان قرار دارند که این امر

 سطح باالی کیفیت محصوالت صنایع دستی قشم است. ةدهند نشان

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ازصنایعدستی صنایعیاستکه منابعدرآمدبرایبسیاریجمله جوامع، فرصتیاز هایشغلیو

دلیلمشارکتافرادبومیوزنانوبهج یرةقشمصنایعدستیدر،بسیاریفراهمکردهاست.ازطرفی

بسیارییافته،امامتأسفانهدربازارهایملیوةهایاخیرتوسعالمللیدرسالهایملیوبینحمایت

بایدآن،المللیبین نتوچنانکه نامناسبعناصرانسته، یکفرضیهجایگاه کند. باز جاییبرایخود

تحلیلةزنجیر رویکرد از استفاده اهمیت امروزه ازطرفی بود. ج یره این در دستی صنایع تأمین

حوزشبکه بحثةمدیریتزنجیرةایدر چگونگیآن، میانمحققانتأمینو ایجادهایبسیاریرا

ایبهبررسیروابطوتالششدتابااستفادهازرویکردتحلیلشبکه،دراینپژوهشاست.لذاکرده

ةبهبررسیشبکمنظوربدینارتباطیمیاناینعناصرپرداختهشود.ةجایگاهعناصرزنجیرهدرشبک
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 صنایع فروشندگان تولیدکنندگان، اولیه، مواد فروشندگان میان آنارتباطی خریداران و دستی

درونی،مرک یتبینابینی،مرک یتبردارویژه،جایگاهوةهایمرک یتدرجشاخصشدوازپرداخته

بندیبرایتحلیلنتایجاستفادهشد.گروه

اینتحلیل نشانمینتایجحاصلاز بهها فاقدشرکتدهدکه روستاهاییکه در هایطورکلی،

فعاالنبخشگردشگریتعاونیصنایع دالالننقشمهمیانددستیو خریدمحصوالتصنایع، در

هایموردبررسیشبکهةکهدرهمطوریند،بهدارآنبهفروشندگانةدستیازتولیدکنندگانوعرض

می فراهم را بیشتر نگرانی موجبات آنچه شد. مشاهده دالالن شبکحضور در استکه این ةکند

فروشندگانصنایعدستی بیشترینمقادیرمرک ،خریدارانـ باالتریندالالناز یتبرخوردارندودر

گرفته قرار پررنگجایگاه حضور موجبمیاند. اینشبکه در دالالن صنایعتر فروشندگان که شود

ایبیشتراینمحصوالتخودبپردازندوخریدارانباپرداخته ینهةتربهعرضدستیباقیمتیپایین

کنند.نمنفعترادراینمعامالتکسبمیدودرواقعدالالنهستندکهبیشتریبخرنمحصوالترا

تهیبه تولیدکنندگاندر وجوددالالنباعثشده اولیةعالوه، ةمواد چراکهمشکلخوددچار شوند،

رمکانورنگودانه،هفتتولیدکنندگاندرنواحیروستاییهمچوندیرستان،سهیلی،طبل،گیاهبیشتر

نواحیمحلیخودفچونسکونتدارندو بهمواداولیهااقدشرکتتعاونیدر ندارندودسترسیند،

بهبازارهای،ازطرفدیگربرایفروشمحصوالتخودنی کنند.میهامراجعهواسطهآنبهةتهیبرای

فروش حتیمستقیم یا به صنایع ودستیفروشندگان ندارند دسترسی را توسطمحصوالتخود

واسطه فروشمیها باتورسانندبه اینعواملجه. می،به نواحیجوالن این در نقشدالالن و دهند

ند.دریافتموادداردستیبهفروشندگانمحصوالتصنایعةمهمیدرتأمینمواداولیه،خریدوعرض

قیمت با بیشتراولیه قیمتیاندكفروشو با ةموجبکاهشانگی بهدالالنمحصوالتتولیدشده

زیاددوازطرفدیگرخریدارانبامواجههباقیمتشوتولیدکنندگانمیتولیدصنایعدستیدرمیان

گسیختگیونامناسبصنایعدستی،می انخریدخودراکاهشخواهنددادواینمسا لموجبازهم

مناسبومطلوبصنایعدستیدرایننواحیةرونقوتوسعنبودروندتولیدوفروشصنایعدستیو

تولیدوتوزیعازطریقتأمینوگسترششرکت،هادالالنوواسطهباحذف.دهاستش هایتعاونی،

شود.می،اینمشکالتبرطرفدستیصنایع

کنندگانشدهمیانتأمینهایارتباطیتشکیلدیگراینپژوهشایناستکهتمامیشبکهةنتیج

پیوستهاستکهازهمهاییبههصورتشبکصنایعدستی،تولیدکنندگانوفروشندگانآنبهةمواداولی

هاچندانمشهودنیست.کهضعفارتباطیدراینشبکهطوریتراکمخوبیبرخوردارند،به

( یعقوبی و کرباسی نتایج اینپژوهشبا تعاونی1390نتایج بازارهای بررسی در هایصنایع(

دستیراازمستقیمآثارصنایعهاوناتوانیفروشکهوجودواسطه،دستیاستانسیستانوبلوچستان

دستیدرایناستانمشخصکردهبودند،مشابهتبسیاریدارد.ترینعللرکودبازارصنایعمهم

شکاف تحقق راستای در تالشی پژوهش این دیگر، بعد شناساییاز تحقیقاتی درهای شده

بایوس)هایپژوهش 2013بالمیو لئون)(، و2016رودریگ و کافمن)ویچمن(، درزمینة2016و )

هایاجتماعیدرمباحثمدیریتزنجیرةتأمینبودهاست.دراینپژوهش،کاربردمفاهیمتحلیلشبکه
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هایی(،ازمفاهیمیمانندمرک یتدرجةدرونیوبیرونی،امابرایتحلیل2016مانندنوسوهمکاران)

ایبرایتفسیرهایهایتحلیلشبکهنعطافشاخصمتفاوت،بهرهگرفتهشد.واینامرنشانازقابلیتا

توانازاینمفاهیمبهرهگرفت.صورتنوآورانهمیمتفاوتدربحثمدیریتزنجیرةتأمینداردوبه

افرادباتجربهدراینج یرةقشمتأمینصنایعدستیدرةبرایکاهشنقشدالالندرزنجیر ،

 در پیشنهادپایانحوزه راهکارهایی آنپژوهش نبودن یا بودن مؤثر که نیازمنددادند خود ها

است.برخیازاینراهکارهاعبارتنداز:یهایدیگرپژوهش

 نقشة یصنایعبندپهنهتهیة هامکاندستیو هاکارگاهو برندتعریتولیدیو یفیکماركیا

تأمینوگسترششرکت قشم؛ توزیعصنایعهایتعاونیتولیدمخصوصبرایصنایعدستیج یرة و

ایجادتقاضا؛ایجادبانکاطالعاتوانتشارخبرنامة)بولتن(منظوربهدستی؛استفادهازعواملبازاریابی

و صنایع یژة در شرکت یشگاهنمادستی؛ ایجاد و جهانی تبلیغات خارجی؛ و داخلی هاییتساهای

 صنایع بازاریابی جامع برنامة تدوین اینترنتی؛ ج یرة دستی با تأکقشم بر اقتصادی؛ینهزمید های

هاآموزشگسترش به مؤثر و یوهشیهدفمند و روکشغهایمتمرک  تعریضو یهاجادهیرمتمرک ؛

تضمینخریدتولیداتبهوآمدرفتسهولتمنظوربهروستاییمناطقگردشگری گردشگران؛ و مردم

تر؛اعطایتسهیالتمالی،اعتباراتویژه،یصولاهایصادراتبیشتروینهزمیسازفراهمقیمتعادالنه؛

،هاخانهدرسفارتدستییریانوا صنایعکارگبهوبیمهکردنهنرمندان؛مصرفوبهرهکمدرازمدتوام

یکنسولگر هاهتلها، هادانشگاه، مساجد، نهادها، ادارات، باتوجههاپادگان، . بیکاریو... گستردگی به

به ج یرة در خصوص وجود و یهسرماقشم و سرگردان وینهزمهای هنر انسانی و محیطی های

گذاریاندكداردوهمهیایهسرمابهصنایعدیگرنیازبهدستیکهنسبتکاری،مخصوصاًصنایعیفظر

شود،ضرورتووجوبعقلیوعملیداردتادرعمدةمواداولیةآنازمنابعداخلیومحلیتأمینمی

ج یرةقشمبکوشیم.هنرپروردستیدرفضایهنریوخطةاریوحمایتوگسترشصنایعگذیهسرما

خاص توجه ل وم قشم؛ بندرعباسبه اتصال در تسریع از: عبارتند دیگر پیشنهادی راهکارهای

 صنایعوپرورشآموزشسازمان دانشبه کردن آشنا و دستی به آن با شگردهاییوهشآموزان و ها

یمربوطاجراییشود؛هادستگاهیمختلفمیانمتولیانامروهانامهتفاهمتوانددرقالبهمیکگوناگون

یهاغرفهدستیج یرةقشم؛ایجادیتولیدیصنایعهاکارگاهبرگ اریتورهایگردشگریبرایبازدیداز

یتورهایاندازراهدستیقشمدرمبادیورودیوخروجیج یرةقشمواستانهرم گان؛فروشصنایع

دستی؛یمرتبطباگردشگریوصنایعهارشتهبرقراریارتباطبینمراک دانشگاهیدرمنظوربهعلمی

نظارتبندبستهاف ایشکیفیت همچنینکنترلو مرغوبو اولیة مواد از استفاده یصنایعدستیو

دولتو تشکیلقیمتصنایعدرزمینةکیفیتبلکهدرخصوصتنهانهیربطذهاینهادمستمر دستی؛

دستیتوانددرترویجصنایعدستیدرراستایتسهیلدسترسیبهبازارکهمیانجمنهنرمندانصنایع

باتشکیلاینانجمنوبرگ اریجلساتهدفمندباکمککارشناسانحوزةصنایع دستی،مؤثرباشد.

 یابیتمرک کرد.بازاریوسازبازاریهاراهتخصصیبرتقاضایبازار،طوربهتوانیم

برایهاآنعناصرجامعهوراضیکردنةهایاینپژوهششناساییکلیترینمحدودیتازمهم

آشنابااینافراداینمشکلبرطرفشد.بومیانپاسخبهسؤاالتبودکهبالطفیکیاز
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