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 ایران دستباف فرش درهنرصنعت وریبهره ارتقای اهمیت
 

 1اردكانيداوودعندليب

 2محسن برزگری اردكاني 

 3حقيقيمنارهنمای

 

 

 چكیده

 ارتقای برای اساسي ضرورت یک عنوان به وریبهره افزایش است، محدود عموماً كشور یک منابع كه جا آن از

 رآیندف اساسي در محدودیت یک عنوان به همواره منابع، كميابي اصل. كندمي پيدا اهميت ملت، یک زندگي استاندارد

 مکاناتا از بهتر هرچه استفاده جز ایچاره مطلوب زندگي یک ایجاد برای بشر افراد رو این از. است بوده حمطر توليد

 است، نياز ینا پاسخگوی روشني به آنچه حاضر حال در. ندارند تركيفيت با و بيشتر توليد به دسترسي برای موجود

 نيروی مهارت و استعداد توان، كار، نيروی از ممکن يبازده حداكثر آوردن بدست وریبهره. است وریبهره موضوع

 پيشرو عهتوس حال در و یافته توسعه كشورهای در اقتصادی رشد های مولفه بررسي. است فيزیکي سرمایه و انساني

 حالي در این. است گرفته پيشي ها نهاده كمي افزایش سهم از مواقع برخي در وریبهره افزایش سهم كه دهدمي نشان

 نابعم كمبود مشکل وری،بهره رشد نرخ بودن پایين كشورمان جمله از توسعه درحال كشورهای از برخي در كه است

 -هنر در مهم اصول از یکي. است گذاشته اقتصادی رشد بر منفي تاثير و ساخته چندان دو گذاری سرمایه برای را

 این .است نشده آن به چنداني توجه كه است وریبهره آن اصل در موجود منابع به توجه با دستباف فرش صنعت

 مطالعه و مصاحبه مشاهده، از. است گرفته صورت پرسشنامه از استفاده با و است پيماشي و كاربردی نوع از تحقيق

 .است گردیده استفاده هادادهگردآوری ابزار ردیگ عنوان به اسناد

 

 .ایران دستباف فرش نرصنعته كلي، وریبهره جزئي، وریبهره وری،بهرهكلید واژه: 

 

 مقدمه

 از يدست در شرایط كنوني اقتصاد، ایجاد اشتغال یکي از محورهای مهم سياست های دولت محسوب مي شود. صنایع

 با و زناچي ارزبری و كم بسيار سرمایه با كه است اقتصادی های فعاليت از یکي روستایي، دستباف فرش جمله

                                                 
 Davood.andalib@gmail.comعضو هيأت علمي گروه مدیریت صنعتي، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یزد. -1

 Barzegarimohsen@yahoo.comدانشگاه علم و هنر اردكان. مدیر گروه فرش  -2

 Almak_mr@yahoo.comدانشجوی كارشناسي ارشد مدیریت و اقتصاد فرش دستباف دانشگاه علم و هنر اردكان  -3
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 مشغول نآ در كه زیادی كار نيروی خصوص به توليد، عوامل وریبهره. باشدمي وستایير مناطق در فراوان زایياشتغال

 و مسل قابل تاثير روستا توسعه و مهاجرت ميزان كاهش یا افزایش روستایي، های خانواده درآمد تغيير در باشندمي

 آن حليلت و( سرمایه و كار نيروی) توليد عوامل وری بهره تحليل و گيریاندازه لذا. باشد داشته  تواندمي را سریعي

 و درش و بوده اهميت حائز فراوان اثربخشي با و كارا و بهينه یاستفاده جهت در مدت، بلند ریزی برنامه جهت در

 .باشد مي نهادها از یک هر ی افزوده ارزش سهم و كاركرد از دقيق و روشن راهنمایي ساالنه، وریبهره

یع كاربر است كه با هزینه های ثابت اندک و با استفاده از تجهيزات ساده در صنعت فرش دستباف یکي از صنا 

شود. این صنعت عالوه بر قالي بافي های خانگي موجب اشتغال زایي قابل مالحظه ای در اقتصاد كشور ميكارگاه

مله دهد. از جایش ميزایي این صنعت را افزگيرد كه نرخ اشتغالفعاليت ها و مشاغل جانبي دیگری را نيز در بر مي

توان به كار نخ ریسي، نخ تاب، رنگ فروش، رنگرز، طراح، چله كش، گره زن، صادر كننده و مشاغل جانبي مي

، 1389شود )حق شناس كاشاني و همکاران، شغل مي 26بازرگانان اشاره كرد. به طور كلي مشاغل جانبي فرش حدود 

34-23 .) 

ل در صنعت فرش دستباف در طي دهه های اخير روندی فزاینده داشته است. هر طبق یک برآورد، نيروی انساني شاغ

وری هرچه بهتر شود )همان(.  از اركان مهم در بهرهچند روند آن ثابت نبوده و نوساناتي در برخي دوره ها مشاهده مي

يزم های امين از مکانفرش دستباف توجه به مدیریت زنجيره تامين آن است، چرا كه زنجيره ت -و بيشتر هنر صنعت

كند تا اطالعات مربوط به تقاضای مشتری را به سطوح باالتر انتقال دهد. این امر انتقال سریع اطالعات استفاده مي

باعث كاهش زمان تحویل، كاهش سطح موجودی ها، افزایش توانایي مدیریت منابع، كاهش انحرافات در سيستم و در 

ساس موارد ذكر شده، مي توان چنين نتيجه گرفت كه توجه به مدیریت زنجيره شود. برانهایت كاهش هزینه ها مي

 صنعت اثر گذار باشد. -وری این هنرتواند بر بهرهصنعت فرش دستباف مي -تامين  هنر

 

 روش تحقیق

 مطالعه و احبهمص مشاهده، از. است گرفته صورت پرسشنامه از استفاده با و است پيماشي و كاربردی نوع از تحقيق این

 حتوایيم روایي تعیین برای پژوهش این در .گردیده است استفاده هاداده گردآوری ابزار دیگر عنوان به مدارک و اسناد

 هر یدرباره را خود موافقت میزان تا شد خواسته ها آن از و گرفت قرار متخصصین اختیار در پرسشنامه نیز،

 ارائه را اصالحي نظرات است موافق كامالً یا مخالف كامالً ظرشانن كه هایيپرسش مورد در و نمایند بیان سؤاال

 جامعه نوانع به دستباف را فرش صنعت تجربي و دانشگاهي متخصصان و خبرگان ی هدر این پژوهش كلی .نمایند

 گانه 7 دابعا تا داده قرار آنان اختیار در ای گزینه 5 سؤال 25 نفر 73به  ها، آن میان از و گرفته نظر در آماری ی

 .آنها بسنجیم دید از را بهره وری
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 وری و ویژگي آنهاابعاد بهره -1جدول شماره 

 ویژگي ها ابعاد

 قدرت به انجام رساندن توفيق آميز یک تکليف توانایي

 آن انجام چگونگي و محل كار، نحوه پذیرش درک در روشني درک و شناخت

 يازن آن به كار اثربخشي كردن کميلت برای كارمندان كه حمایتي حمایت سازماني

 دارند

 تکليف انجام به تمایل و شوق و شور تمایل یا انگیزش

 كار انجام چون و چند با رابطه در قضاوت كار ساز و ارزیابي

 مدیر تصميم بودن مشروع و قانونمندی متناسب، اعتبار

 سازماني برون موثر عوامل مجموعه سازگازی

 

 

 بیان مساله 
 وریبهره ایجاد در انسان اینکه به توجه با و است آن وریبهره سطح ارتقاء سازمان هر در اهداف مهمترین زا یکي

 ترینكارآمد از یکي عنوان به وریبهره گذارد. بهبودمي بجا كليدی اثری سازمان در او درخواستهای دارد محوری نقشي

 و ودهب مختلف كشورهای در گذاران سياست و ریزانامهبرن بيشتر توجه مورد اقتصادی رشد نرخ افزایش هایروش

 (.93 فر، محنت) اند داده انجام خصوص این در را زیادی بسيار هایگذاری سرمایه

 با به، ریو بهره فارسي ادبيات در و كار رفته به بودن مولد و بودن بارور و توليد قــدرت معني به لغت در وریبهره

 شده رائها مختلفي تعاریف نيز وری بهره كاربردی تعریف با رابطه در. است شده عنيم برندگي سود و بودن فایده

 كار به( ILO) كار المللي بين سازمان سوی از كه زمينه این در تعریفي به نيست بد اینجا در (.84 نيا، احدی) است

 مانند رفتهارك به هایداده با يدیتول سيستم یک از حاصل ستــاده بين رابطه از عبارت وری بهره: بپردازیم است رفته

 گفت چنين توان مي دیگر، عبارت به(. 84 نيا، احدی) است ستاده آن توليد منظور به غيره و كار نيروی سرمایه، زمين،

 دی،تولي خام مواد سرمایه، انساني، نيروی منابع، از استفاده رسانيدن حداكثر به از است عبارت وری،بهره هدف كه

 افزایش ایبر كوشش اشتغال، افزایش بازار، گسترش منظور به توليد، هایهزینه كاهش با و عملي ای شيوه به ...و زمان

مبيني، باشد ) كنندگان مصرف و مدیران كاركنان، نفع به كه شکلي به زندگي، معيارهای بهبود و واقعي دستمزدهای

 الفع نيروی از ای عمده بخش زندگي گذراندن و اشتغال دستباف، فرش جمله از دستي، صنایع حيات تدوام. (87

 صادرات زمان، از برهه این در كلي طوری به است وابسته جهاني بازارهای در ایران فرش حضور به كشور جمعيت

 بيشتری شدت از دستباف فرش دستي صنعت خصوص در كه است ضرورت یک بلکه است خوب تنها نه

 نآ توجه قابل آوری ارز و جهاني بازارهای در نسبي مزیت از بودن خوداربر بر عالوه صنعت این زیرا برخوداراست،

 كم زینهه بودن، روستایي بودن، بومي جمله از صنعت این ویژگيهای دليل به ، كشور اقتصادی حيات تاریخ طول در

 از جهيتو قابل بخش و است برخودار كشور سراسر در ای گسترده حضور از... و انفرادی ماهيت گذاری سرمایه
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. دارند تغالاش صنعت این به هستند كشور محروم مناطق در عبارتي به یا و روستاها در نيز عمدتاً كه كشور كار نيروی

 ایي،روست های خانواده درآمد تغيير در باشندمي مشغول آن در كه زیادی كار نيروی بخصوص توليد، عوامل وری بهره

 و گيریهانداز لذا. باشد داشته تواندمي را سریعي و لمس قابل تاثير ستارو توسعه و مهاجرت ميزان كاهش یا افزایش

 ادهاستف جهت در مدت، دراز ریزی برنامه جهت در آن تحليل و( سرمایه و كار نيروی) توليد عوامل وریبهره تحليل

 و دكاركر از دقيق و شنرو راهنمایي ساالنه، وری بهره رشد و بوده اهميت حایز فراوان بخشي اثر با و كارا و بهينه

 .باشد مي ها نهاده از یک هر افزوده ارزش سهم

 مبانی نظری پژوهش
 آن، بيش اهميت و كاربرد هر روز، كه، چرا نگریست آن مختلف به ابعاد از بایست مي كه است موضوعي وری،ه بهر

 شدید رقابت و جمعيت افزایش ني،نيازهای انسا دبو نامحدود و محدودیت منابع به توجه آید. با مي چشم به پيش از

 از یکي .(1390مي شود )جعفری،  محسوب یک ضرورت كه انتخاب، نه یک وری،بهره بهبود اقتصاد جهاني، در

 را رهنگيف و اجتماعي – اقتصادی جانبه همه توسعه مفهوم به پایدار توسعه تحقق پيشرفت چهارچوب كه معيارهایي

 یستانهآ ایران، در اقتصاد كه ای عدیده مشکالت وجود به باتوجه. است وری بهره ميزان كند، مي تعيين كشوری هر در

 اسبنامتن اقتصاد، ساختارهای بودن محصولي تک جمعيت، افزایش: است ازجمله رو روبه آن با ميالدی سوم یهزاره

 یاشاعه و وریبهره به توجه يت، اهم...و سرمایه گذاری ميزان بودن پایين بيکاری، افزایش نرخ اداری، و اقتصادی نظام

 .(1390شود )جعفری، مي روشن پيش از وری بيش هبهر فرهنگ

 قایارت منابع، از كارآمد جهاني استفاده رقابتهای محور عمومي، رفاه متضمن و بوده مطلوب همواره وری بهره ارتقای

 شایسته تفادهاس با كه است جامعه تصادیاق توسعه و تعالي پيشرفت مسير بهتر، عبارت به و خدمات و كاالها كيفيت

 ترویج و آموزش فنآوری، مدیریت، در علمي نوین های شيوه كارگيری به مشاركت آنان، جلب و انساني منابع از

 طور هب و منافع ملي با فردی منافع شدن همسو اطالعات، انتقال و ارتباطات تسهيل ملي، سطح در وریفرهنگ بهره

 .(1384آید )عسگری و همکاران، مي دست به زیركانه و خردمندانه هوشمندانه، ميمتص و رفتار با خالصه

 

 مفهوم بهره وری
  انسانها آسایش و رفاه بيشتر زندگي سطح ارتقای برای ضرورت یک عنوان به كه است كلي و جامع مفهومي وری بهره

 كاران اندر دست و مسؤولين ظرن مورد شود هموارهمي محسوب جهان كشورهای تمامي برای اساسي هدفي كه

 هایفعاليت و هابخش كارآمدی مهم هایشاخص از یکي عنوان به وری بهره .باشدمي و بوده كشور هر اقتصادی

 فقيتميزان مو تعيين و هاسازمان ها،بنگاه عملکرد ارزیابي برای مناسب معياری و شودمي اقتصادی محسوب مختلف

 محصول بين ارتباط كه است مفهومي یبه منزله وری،بهره .(1384عسگری و همکاران، باشد )مي اهداف به رسيدن در

 باط،ارت این. كندمي بيان را (خدمات)محصول  آن توليد روند در به كاررفته عوامل با (ارائه شده خدمات)شده،  توليد

 (. 1390شود )جعفری، مي  مطرح داده به ستانده نسبت به صورت الگو، یک قالب در و ساده شکل به اغلب

 آنچه رابرب در ها ستانده یا حاصله هایمطلوبيت از نسبتي با ها نظام عملکرد ارزیابي معيار یک و مفهوم یک وری بهره

 و وادم سرمایه، كار، مانند توليد عوامل ارزیابي برای مفهوم این. باشدمي شود،مي صرف آن آوردن دست به برای كه
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 اساس بر كشور صنعت عظيم چرخه تا افراد زندگي امور امروزه(. 92 مهر، خجسته) شودمي گرفته كار به انرژی

  .گيرد مي قرار سنجش و ارزیابي بررسي، مورد وریبهره معيار و مفاهيم ها،نگرش

 دهش رائها المللي بين و سازمانهای مؤسسات اقتصاددانان، توسط متعددی مفاهيم ، وریه بهر برای اقتصادی ادبيات در

 1833ن بعد ))ليتر(( در سال توسط ))كنه(( به كار رفت. یک قر 1766 سال در بار اولين برای وریبهره واژه .است

 و ستانده بين را ))رابطه وریه بهر 1900 دهه اوایل در وری را به مفهوم )) استعداد توليد كردن(( تعریف كرد.بهره

 تریدقيق تعریف اروپا اقتصادی همکاری سازمان 1950 سال در. دندكر كار گرفته شده در توليد(( تعریف به عوامل

را  وریهربه كار المللي بين دفتر .درك معرفيتوليد((  عوامل از یکي به ستاده را ))نسبت آن و كرد ارائه وری بهره از

 ازمانس و داند مي مدیریت(( و كار سرمایه، زمين، توليد یعني كننده عوامل مشخص از یکي با توليد بازده ))رابطه

 بلق وری، كه بهره است معتقد و كندمي توليد(( معرفي عوامل از یک هر از مؤثر استفاده اروپا آن را ))درجه وریبهره

 .كند موجود وضع بهبود در سعي طور مستمر به كه است این وری بهره هدف. است فکری دیدگاه یک چيز هر از

 كنيم )عسگری و كار امروز از را بهتر فردا و دیروز از بهتر امروز را: كه است استوار عقيده این بر هدف این مبنای

 (.1384همکاران، 

 

 

 اهمیت بهره وری
. است محدود كشور، هر منابع .برده مي شود كار به رفت پيش با مترادف تقریبا وریبهره یه واژ امروز، جهان در

 وری، موجببهره افزایش. شودمي محسوب مردم زندگي استاندارد ارتقای ضرورت برای یک بيشتر، وریبهره بنابراین،

 تریناسبم كاری شرایط و بيشتر دستمزد به وری، شاغالنبهره بهبود با. شودمي اجتماعي یتوسعه و اقتصادی رشد

  .(1384شد )عسگری و همکاران،  خواهد ایجاد نيز، بيشتری شغلي هایفرصت درعين حال، و خواهند یافت دست

 یک و است روستایي توسعه گزاریهای سياست و مسائل ترین مهم از یکي ، از جمله فرش دستبافروستایي صنایع

 وضع شناخت راستا این در  (.1377 همکاران، و مؤمني( آید مي حساب به ملي توسعه برای اساسي و ضروری شرط

 شورك اقتصاد هك شرایطي در ویژه به -ایيركا افزایش در مؤثری نقش تواندمي صنعت فرش دستباف -هنر  وریبهره

 -این هنر  توسعه راهبردهای و سياستها اتخاذ ریزی، برنامه در و دهد انجام  - است مواجه توليد عوامل محدودیت با

 بين در آن مقایسه و روستایي صنایع وریبهره ارزیابي و تحليل كلي طور هب .باشد داشته سزایي به اهميت صنعت

 تسهيل صنعت فرش دستباف –هنر  در نسبي مزیت سمت به را حركتي و رقابتي اقدامات تواند مي ،مختلف صنایع

 در و كند مي تسهيل را منابع مدت بلند و مدت كوتاه ریزی هبرنام ،صنعت  -این هنر وری بهره گيری اندازه .كند

 .داد سامان آنها اولویت اساس بر را بنگاه اقتصادی اهداف توان مي آن پرتو

 عوامل موثر بر بهره وری
 عوامل مؤثر بر بهره وری به دو دسته ی عوامل بيروني و عوامل دروني تقسيم مي شوند كه در ذیل آورده شده اند:

 بیرونی عوامل
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مجموعه عواملي هستند كه تحت كنترل سازمان نبوده و عوامل خارج از سازمان باعث پيدایش آنها هستند. نکته مهم 

يروني این است كه این عوامل تغيراتش برای كليه سازمان ها یکسان است و سازمان های موفق در خصوص عوامل ب

 با بررسي و پایش این عوامل ، موفقيت خود را تضمين مي كنند. این عوامل شامل:

 ساختاری تغييرات و كار و كسب های چرخه 

 منابع 

 ،هازیرساخت و هاسياست دولت 

 اجتماعي یهاجنبش و غيردولتي هایسازمان 

 عوامل درونی

مجموعه عواملي هستند كه تحت كنترل سازمان بوده و سازمان مي تواند با بکارگيری تکنيک ها و روش های مدیریتي 

 روی آنها تاثير گذارد. كه به سه دسته زیر تقسيم مي شوند:

 افزاری سخت عوامل 

 افزاری نرم عوامل 

 مغزافزاری عوامل 

 توصیفی تحلیل های آماری

 عات دموگرافیکاطال

 با یگرد آماری جوامع به نتایج تعميم در تواند مي آماری نمونه شناختي جمعيت ویژگيهای شناخت اینکه به توجه با

 پاسخ اختيشن جمعيت ویژگيهای توصيف به بخش این در باشد، مفيد عمومي هایویژگي در تشابهات گرفتن نظر در

 خپاس عمومي وضعيت اساس این بر.  شود مي پرداخته شده آوری جمع شناختي جمعيت های داده براساس دهندگان

ندی طبقه ب فراواني درصد فراواني، تعداد قالب در تحصيالت سطح و خدمت سابقه سن، جنسيت، نظر از دهندگان

نه، نفر از اعضای نمو 23الزم به ذكر است كه  .نمونه ها پرداخته مي شود تحليل و تجزیه و توصيف به شده و در ادامه

 به سواالت جمعيت شناختي پاسخ نداده اند.
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 دهندگان پاسخ دموگرافيک اطالعات فراواني درصد و توزیع -2جدول شماره 
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 منبع: نگارندگان

 

 حوزه ینا در بهره وری از افراد ادراكات و انتظارات ينميانگ انتخابي، آماری نمونه توسط ها پرسشنامه تکميل از پس

 سطح باالترین شود، مي مالحظه كه طور همان .بود خواهد 3 شماره جدول مطابق شده، یاد ابعاد از یک هر در و

 .دارد صاصاخت تمایل و انگيزش بعد به ادراكات و انتظارات سطح ترین پایين و سازگاری بعد به ادراكات و انتظارات

 وضعيت ابعاد بهره وری بهبود برای توانندمي فرش حوزه در های مربوطهفعال وسازمان افراد جدول زیر، به توجه با

 .نمایند صنعت فرش دستباف تالش -وری در هنرو همچنين ارتقای بهره

 
 ميانگين انتظارات و ادراكات ابعاد هفت گانه بهره وری-3جدول شماره 

 

 میانگین ابعاد

 2.63 توانایي

 2.70 دركوشناخت

 2.55 حمایتسازماني

 2.51 تمایلیاانگیزش

 2.75 ارزیابي

 2.52 اعتبار

 2.84 سازگازی

 منبع: نگارندگان
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 نتیجه گیری و پیشنهادات
 ارز كسب برای را زیادی و بالقوه ظرفيت غيرنفتي كاالهای بخش در كه است صنایعي جمله از دستباف فرش صنعت

 صنعت. شود مي محسوب دولت های سياست مهم محورهای از یکي اشتغال ایجاد اقتصاد، كنوني شرایط دارد. در

 های ارگاهك در ساده تجهيزات از استفاده با و اندک ثابت های هزینه با كه است كاربر صنایع از یکي دستباف فرش

 و ها تفعالي بافي قالي بر وهعال صنعت این. شود مي كشور اقتصاد در ای مالحظه قابل زایي اشتغال موجب خانگي

 دهد كه توجه به ارتقای مي افزایش را صنعت این زایي اشتغال نرخ و گيرد مي بر در نيز را دیگری جانبي مشاغل

 صنعت امری ضروری و اثر گذار خواهد بود. -وری در این هنربهره

 است، نآ تامين زنجيره مدیریت به هتوج دستباف فرش -صنعت هنر بيشتر و بهتر هرچه وریبهره در مهم اركان از

 را شتریم تقاضای به مربوط اطالعات تا كند مي استفاده اطالعات سریع انتقال های مکانيزم از تامين زنجيره كه چرا

 مدیریت توانایي افزایش ها،موجودی سطح كاهش تحویل، زمان كاهش باعث امر این. دهد انتقال باالتر سطوح به

 تيجهن چنين توان مي شده، ذكر موارد براساس. شود مي ها هزینه كاهش نهایت در و سيستم در اتانحراف كاهش منابع،

 گذار اثر تصنع -هنر این بهروری بر تواند مي دستباف فرش صنعت -هنر  تامين زنجيره مدیریت به توجه كه گرفت

 .باشد

 ایي،روست های خانواده درآمد تغيير در شندبا مي مشغول آن در كه زیادی كار نيروی بخصوص توليد، عوامل وریبهره

 و گيریازهاند لذا. باشد داشته تواند مي را سریعي و لمس قابل تاثير روستا توسعه و مهاجرت ميزان كاهش یا افزایش

 ادهاستف جهت در ، مدت دراز ریزی برنامه جهت در آن تحليل و( سرمایه و كار نيروی) توليد عوامل وریبهره تحليل

 و كاركرد از دقيق و روشن راهنمایي ساالنه، وریبهره رشد و بوده اهميت حایز فراوان بخشي اثر با و كارا و بهينه

 .باشد مي ها نهاده از یک هر افزوده ارزش سهم

 صنعت فرش دستباف ایران به عنوان یکي از مهم ترین صنایع -هنر وریبهره افزایش شود برایهمچنين پيشنهاد مي

 كشاورزی بخش پيوندهای تنگاتنگ گرفتن نظر در با امر این. شودای آن، اهميت داده و توجه ویژه سترشوگروستایي

 .كند مي پيدا بيشتری اهميت و دامپروری

 آن، اهمیت و كاربرد روز، ر� ه

منابعآن، اهمیت و كاربرد روز، ر� ه كه، چرا ت� نگریس آن به.د� آی مي م� چش به پیش از ش� بي  

 .43-48 صفحات ،157 شماره تدبير، مجله وری، بهره افزایش راهکارهای ،1384 ،.ن نيا یاحد .1

 .64 -68، صفحات 187، بهره وری و عوامل موثر بر آن، مجله بندر و دریا، شماره 1390جعفری ا.،  .2

 شفر صنعت برای استراتژیک ریزیبرنامه ،1389 م.، پازواری پورن.، حسن سعيدی ف.، كاشاني شناسحق .3

 دوماهنامه ،SWOT ماتریس از استفاده با جهاني تجارت سازمان به الحاق روند در كشور دستبافت

 .43 شماره ،1389 آبان و مهر بازرگاني، هایبررسي

ایران،  در روستایي صنایع وری ، بهره1384عسگری ع.، حاجي نژاد ع.، اصغر پور ح.، محمد زاده پ.،  .4

 .14 هشمار  اقتصادی پژوهشهای فصلنامه
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 .6 صفحه ،40 شماره زندگي، حدیث مجله وری، بهره مفهوم به نگرشي ،1387 ،.م مبيني .5

 ، درک صحيح مسئولين شرط الزم و كافي اقتصاد مقاومتي، خبر آنالین.1393محنت فر ی.،  .6

 عمران معاونت سازندگي، جهاد وزارت صنایع روستایي، انتخاب در استراتژیک مالحظات 1377 مؤمني ف.، .7

 .روستایي ایعصن و
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