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امکانسنجی راهاندازی سامانهی تولید غیرمتمرکز گلیم و نمایش آن در مراکز توریستی(
مطالعهی موردی منطقه الموت)
سيد حسام الدین ميركاظمي
فرگل ركني
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چكیده
اقتصاد روستایي به مجموعه ی فعاليت هایي گفته مي شود كه در محدوده ی روستا انجام مي شوند .یکي از این
فعاليت ها ،صنایع روستایي است كه توليد صنایع دستي بومي و سنتي از انواع آن ميباشد .این صنایع با هدف توسعهی
روستا انجام مي گيرند .گردشگری و صنعت توریسم مي تواند بازار فروش این صنایع را تأمين نماید .به بيان واضحتر،
اقتصاد گردشگری یکي از اصليترین منابع درآمد بوميان هر بخش بوده است كه شامل فروش همين صنایعدستي نيز
ميشود .الموت ،منطقه ای در ميان رشته كوه البرز مركزی ،واقع در استان قزوین و هم مرز با استانهای مازندران و
تهران است و همواره گردشگران داخلي و خارجي را به سبب جاذبههای تاریخي – فرهنگي  ،طبيعي و زمين شناسي
به خود جذب كرده است.گليم یکي از این صنایع محلي است.
با توجه به قابليت های منطقه از لحاظ جذب توریست  ،وضعيت رو به رشد آن در سال های اخير و وجود نيروی
كار بالفعل (زنان) به بافت؛ برپایي كارگاه توليد گليم بومي در منطقه مذكور ضرورت ميیابد .هدف مقالهی حاضر
امکانسنجي راهاندازی سامانه ی توليد گليم به صورت غيرمتمركز همراه با مکاني جهت نمایش و فروش این آثار
و شناسایي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای آن است .این تحليلها بر اساس ماتریس سوات ( )swotانجام
شده است .در این راستا ،طرح پيشنهادی از جهات وضعيت بازار و توجيه پذیری فني بررسي شده است .این پژوهش
به روش توصيفي -تحليلي انجام و دادهها از منابع كتابخانهای و ميداني جمعآوری گشته است.
كلید واژه:الموت ،گليم ،توليد غيرمتمركز ،ماتریس سوات
مقدمه
الموت  ،بخش شمال شرقي استان قزوین است كه مجموعه ای از روستاها را در مسير رودخانه های الموت رود و
شاهرود در بر مي گيرد .اهالي این بخش همچون سایر مناطق روستایي ایران ،در طول دورهها به توليد صنایع دستي
اشتغال داشته اند .یکي از این صنایع ،زیر انداز گليم است كه همواره متقاضياني در داخل و خارج از منطقه داشته
است .امروزه با رشد شهرنشيني ،سهولت در برقراری ارتباط ميان شهر و روستا ،تنوع محصوالت ،تغيير سليقه ی
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مصرف كنندگان ،تمایل به سبک زندگي شهری و ،...عرضه و تقاضای این محصول كاهش یافته و همچون بسياری از
صنایع دستي در كشور رو به منسوخ شدن است.
از سویي دیگر ،صنعت گردشگری همراه با اشتغالزایي كه به تبعيت از آن در منطقه به وجود ميآید؛ نقش پررنگي
در رشد اقتصاد هر منطقه دارد .از این رو گردشگری روستایي ميتواند تأثيرات مهمي در رشد اقتصادی بخش ،اشتغال
زنان و جوانان ،استقالل مالي آنها و در دراز مدت جلوگيری از مهاجرتهای بيرویه به شهرها داشته باشد.
الموت یکي از این بخش هاست كه به دليل جاذبه های گردشگری مختلف ،توانایي رقابت در صنعت توریسم را دارد.
شهرت این منطقه كه به تسلط اسماعيليان در قرن پنجم ه.ق مي رسد ،گردشگران داخلي و خارجي بسياری را در طول
سا ل برای دیدن آثار و نمونه های تاریخي به جا مانده همچون قالع متعدد به سوی خود ميكشاند .اضافه بر اینها ،
ویژگي های طبيعي و زیست بومي متنوع در كنار جاده های جدید االحداثي كه از ميان مناطق بکر كوهستاني الموت
گذر كرده و این بخش را به استان مازندران متصل مي سازد؛ از دیگر عوامل ترغيب طبيعتگردان و مسافران به این
سمتوسو ميباشد.
حضور این گردشگران ،برای اهالي منطقه تأثيرات مثبت و در مواردی منفي بسياری خواهد داشت .یکي از تاثيرات
مثبت آن اشتغالزایي به ویژه برای زنان خواهد بود .زنان كه تا پيش از این همراه مردان عالوه بر كار كشاورزی در
خانه به توليد بافته های دستي چون گليم ،جاجيم اشتغال داشته اند ،در چنين وضعيتي امکان این را پيدا مي كنند تا
صنعت دست خود را به طور هدفمند و با اطمينان از فروش قطعي و كسب درآمد؛ توليد نمایند .در طرح پيشنهادی با
حذف واسطهی فروش ،سود بيش تری به بافنده تعلق خواهد گرفت.از طرفي تغييرات جوّی همراه با كاهش ميزان آب
كه همچون سایر نقاط كشور در الموت نيز مشاهده ميشود ،در آیندهی نزدیک بخش كشاورزی را با مشکل روبهرو
خواهد ساخت كه وجود صنایعي اینچنين ميتواند جایگزین مناسبي برای گردش اقتصاد روستا باشد.
این پژوهش كه نمای كلي از طرح پيشنهادی را ارائه ميدهد؛ با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در برپایي یک سامانهی
توليدی ،برشمردن نقاط قوت و ضعف طرح و سنجش پتانسيل های موجود در منطقه نشان مي دهد سرمایه گذاری
در این بخش توجيه پذیر خواهد بود.این تحليلها با استفاده از ماتریس سوات swotانجام شده است.
روش تحقیق
تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،كاربردی بوده و یک تحقيق توصيفي -تحليلي از نوع مطالعهی موردی است .به دليل
عدم دسترسي به آمار دقيق ،بيشتر دادهها بر اساس مصاحبه و گفتوگو با كارشناسان و بوميان منطقه جمع آوری شده
است .جامعهی آماری در این مطالعه  20نفر ميباشند كه به دليل محدود بودن این جامعه ،همهی آن مورد بررسي قرار
گرفن و نيازی به نمونه گيری نداشت .قسمتي از اطالعات نيز از دادههای كتابخانهای حاصل گشته است.الزم به ذكر
است ،منطقه ای كه طرح پيشنهادی در آن بررسي ميشود بخش الموت شرقي به مركزیت شهر معلمكالیه است .در
این تحقيق ابتدا برای شناسایي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پيشروی طرح با كارشناسان و اهالي فن
مصاحبه شد .سپس بر اساس مصاحبهها ،به هر یک از عوامل ،وزنهایي داده شد و به این ترتيب ماتریس swot
استخراج و موقعيت احتمالي شركت تحليل گشت.
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به جز سازمان ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری استان قزوین كه در سالهای گذشته طرح های مشابهي در
جهت توسعه و توليد این بافته ها در منطقه اجرا نموده كه ان هم به دليل عدم وجود برنامه ی دقيق و جامع متوقف
گردیده است؛ تا كنون پژوهش و یا طرح پيشنهادی در این مورد به طور خاص ارائه نگردیده است.
بیان مسئله
گردشگری روستایي یکي از حوزه هایي است كه در توسعه ی روستا و اشتغال زایي روستایيان اهميت زیادی دارد.
نکته ی قابل توجه این است كه در این مسير تنها آثار تاریخي و طبيعي نمي توانند موجب تداوم این صنعت شوند؛
بلکه فروش توليدات محلي همچون صنایعدستي منطقه اهميت زیادی در متعهد كردن طرفين ذینفع این صنعت یعني
گردشگران و بوميان دارد .با این توضيحات ،یکي از راههای حفظ رونق گردشگری منطقه الموت این است كه همراه
با خدمات ،كاالهای خاص منطقه نيز ب ه مسافران عرضه گردد .یکي از این اقالم زیرانداز ها و مشتقات آن هاست .با
توجه به قابليت هایي كه در مورد منطقه مذكور بيان شد ،سؤال اساسي این جاست كه آیا برپایي كارگاه توليد گليم به
صورت غير متمركز در این منطقه به همراه نمایشگاه و فروشگاه دائمي از اثار در یکي از روستاهای توریستي آن
ضرورت پيدا مي كند؟ به بيان دیگر ،آیا این طرح پيشنهادی از جنبه های مالي و فني توجيه پذیر خواهد بود؟تصویر
شمارهی ( )1موقعيت این منطقه و راههای ارتباطي روستاهای آن را نشان ميدهد.

تصویر  .1نقشهی راههای ارتباطي روستاهای منطقهی الموت (منبع :ادارهی كل راه و ترابری استان قزوین)
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معرفي گلیم الموت:
بافتههای دستي از جمله صنایعي هس تند كه از قدمت و پيشينه ای كهن برخوردارند .این هنرها در مرحلهی اول برای
تأمين معاش و در مرحلهی بعدی نمادی از ذوق فکری و هنری صنعتگر محسوب ميشوند .آنچه از منابع تاریخي
برمي آید ،نساجي سنتي در طول تاریخ خصوصا سده ی پنجم و ششم ه.ق از فعاليت مردم منطقهی الموت محسوب
ميشده است .اگرچه در دهههای اخير این روند سيرنزولي داشته اما هنوز به طور كامل منسوخ نگردیده است .به بيان
دیگر ،هنوز هم در برخي روستا ها زنان به ویژه در فصل های پایيز و زمستان كه از كار كشاورزی فارغ مي شوند در
منازل خود دارهای گليم بافي اما با ا بعاد كوچک تر برپا مي كنند و گاه به گاه به مسافران عبوری و یا پایگاه ميراث
فرهنگي استان مي فروشند.
بافته ها از حيث طرح ونقش ،رنگ ،رنگرزی و مواد اوليه قابل بررسي هستند .گليم سنتي الموت به طور خالصه در
زیر توصيف ميشود.

تصویر .2نمونه هایي از گليم های  30-20سال اخير الموت( منبع :نگارنده)
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جدول 1توصيف ظاهری غالب گليم های الموت(منبع :نگارنده)
عنوان

توضیح

مواد اولیه

چله پنبه ای – پود پشمي

رنگرزی

شیمیایي-گیاهي(پوست گردو ،انار ،سیب ،گل محمدی،روناس و )...

رنگ

قهوهای تیره(سیاه) ،قرمز ،كرم ،نارنجي ،آبي ،سبز

طرح

محرمات ،ترنج دار ،واگیره ای

نقش

هندسي و به ندرت گیاهي

ابعاد

بزرگ پارچه( 3* 1.5مترمربع) ،پادری

تكنیک بافت

ساده(پودرو) ،تارمشترک ،پود مشترک ،چاکدار

تزئینات

بافت چرخان در ابتدا و انتهای گلیم-شیرازه تخت باف

اهداف طرح:
جدول.2تقسيم بندی اهداف اصلي و فرعي طرح(منبع :نگارنده)
اهداف اصلي

اهداف فرعي

توليد گليم پشمي-پنبهای در ابعاد مختلف و قيمت های متنوع

شناساندن شركت جهت گسترش فعاليت های توليدی در آینده

عرضهی محصوالت توليدی در نمایشگاه و فروشگاه دائمي در منطقه

رونق بخشي و تداوم صنعت توریسم الموت

پذیرش توليد سفارشي مطابق نظر و سليقه ی خریدار  /امکان تغيير در

پيشگيری از منسوخ شدن گليم بافي در الموت

طرح و رنگ
ارجهيت كيفيت در مصالح به كار رفته و ثبات رنگي

اشتغال زایي در منطقه

توليد محصوالت كاربردی جدید كه از گليم مشتق مي شوند:

جلوگيری از افزایش روند مهاجرت روستایيان به شهرها

كيف،كوسن ،دیوار كوب و...
رونق بخشي به اقتصاد بخش الموت شرقي

بحث و بررسي طرح:
الزم است هر طرح پيشنهادی از جنبههای اقتصادی و فني مورد بررسي قرار گيرد .در این پژوهش هر یک به طور
جداگانه تشریح ميگردند.
.1مطالعات اقتصادی
بررسيهای اقتصادی طرحهای توليدی را ميتوان به بازاریابي ،شناخت بازار عرضه و تقاضا ،رقابت و قيمتها،
نحوهی خرید مواد اوليه ،نحوهی توزیع و فروش محدود نمود.برای این منظور ابتدا اطالعات اوليه جمع آوری مي-
شود و سپس با تحليل دادهها و سنجيدن آن نسبت به شرایط اقتصادی كل؛ تصميمات صحيح اتخاذ ميشود .در
سنجش اقتصادی این طرح موارد زیر مورد بررسي قرار ميگيرند.
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الف) شناخت محصول تولیدی و كاربرد آن :مطابق آن چه پيشتر ذكر شد ،این كاال جهت كفپوش استفاده مي
شود و در این طرح كاربرد های تزیيني دیگری نيز به آن اضافه شده است.
ب)مشخصات اقتصادی محل اجرا :با توجه به اینکه طرح در یک روستا اجرا ميشود ،هزینه های غير عملياتي
همچون آب ،برق ،اجاره ،دستمزد و  ...پایين خواهد بود.
پ) وضعیت كاال(گلیم) در بازارهای سال های پیشین :به طور كلي با افزایش قيمت كفپوش های دستباف همچون
فرش ،خریداراني كه تمایل به اجناس دستباف دارند ،به بافتههای ارزانتر همانند گليم روی آوردهاند.
ت)پیش بیني بازار محلي گلیم:
 رشد شهرنشيني ،سهولت در ارتباطات و ورود سبک و سليقه ی شهری به نقاط روستایي ،سبب عدم تمایل روستانشينان به استفاده از دست بافت های توليدی خود از جمله گليم شده است .بنا براین پيش بيني مي شود تقاضا ازجانب
ساكنين روستاهای الموت وجود نداشته باشد.
احداث جاده ی الموت – تنکابن در سال های اخير ،مسافران بسياری را به این سمت كشانيده است .موقعيت قرارگيری طرح پيشنهادی در مسير ارتباطي استان های قزوین و مازندران به همراه جاذبه های گردشگری پيش تر ذكر
گردید ،بازاری در خور توجه را حاصل مي نماید.
 با توجه به این كه یکي از نکات مورد توجه دولت  ،توسعه ی صنعت توریسم كشور است ،اقداماتي كه در این راستاصورت مي گيرد تعداد گردشگران خارجي در این ناحيه را نسبت به امروز افزایش خواهد داد.
ث)پیشبیني تقاضا :مهم ترین مرحله در بررسي بازار ،پيش بيني تقاضای آتي برای كاالها یا خدمات است.برای پيش
بيني تقاضا روش های متعددی وجود دارد(.مطهری)1386،139،با توجه به این كه آمار و اطالعات كافي پيرامون
تقاضای این كاال در دست نيست ،از روش نظر خواهي(دُلفي) استفاده شد.در واقع تحليل این قسمت ارتباط مستقيم
با پيش بيني بازار دارد.بر اساس آن چه در قسمت بازار بيان شد ،روند افزایشي در تعداد مسافران و گردشگران داخلي
و خارجي در الموت ،تقاضا برای گليم به عنوان سوغاتي كاربردی را فرآهم ميآورد.
بخش دیگری از تقاضاشامل ساكنين قزوین و دیگر شهرها ميشود كه كاالی مورد نظر در مراكز فروش صنایع دستي
قزوین و یا نمایشگاه های صنایع دستي استاني عرضه خواهد شد.
ج)پیش بیني عرضه :در حال حاضر هيچ واحد توليدی به صورت متمركز و یا غيرمتمركز در این بخش وجود
ندارد.بنابراین عرضه گليم الموت در بازار محلي منطقه پایين ميباشد.سهم اندكي را ميتوان به زنان خویشفرما كه به
صورت پراكنده اقدام به توليد نموده و محصوالت خود را به سازمان ميراث فرهنگي و یا مسافران عبوری مي فروشند.
.2مطالعات فني:
گليم منطقه ی الموت از جهت فني ویژگي هایي را داراست كه برپایي طرح پيشنهادی را امکان پذیر مي كند.این
ویژگي ها را مي توان به صورت زیر برشمرد:
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الف) دانش فني:
 ساده و درشت بافت بودن :این ویژگي سبب افزایش سرعت بافت و در نتيجه كاهش خواب سرمایه خواهد شد. طرح و رنگ متناسب با دكوراسيون روز :طرح  ،نقوش و رنگ گليم ها بر اساسي است كه با حفظ اصالت منطقههمراه با تغيراتي؛ متناسب با كاربرد امروزی گردد.
 بافت متراكم :این ویژگي سبب افزایش ميزان استحکام بافته و جلوگيری از سر خوردن این كفپوش بر رویسطوحي چون سراميک ميشود و در نتيجه كيفيت توليد را باال مي برد.
ب)محل اجرا:
دسترسي به تعداد كافي بافنده  :مکان اجرای طرح طوری انتخاب شده است كه زنان بافنده و آشنا به تکنيک بافت
به تعداد كافي در دسترس باشند.
ج)دار و ابزارآالت:
انتخاب جنس فلزی دار در این طرح ،امکان تنظيم دقيق ،صحيح و سهولت كار بافنده را فراهم مي سازد.در انتخاب
سایر ابزارآالت نيز در نظر گرفتن عامل كيفيت از نکات مورد تأكيد در این طرح خواهد بود.
تحلیل بر اساس ماتریس سوات):(s w o t

ســـوات ( )SWOTاب تدای م عادل انگليســـي كل مات قوت ) ،(Strengthضـــعف) ، (Weaknessفرصـــت
) (Opportunityو تهدید) (Threatمي با شد .در تجزیه وتحليل سوات  ،عوامل خارجي و داخلي مورد برر سي
قرار مي گيرند تا فرصتها  ،تهدیدها  ،قوت ها وضعف های سازمان در آینده شناسایي شده و برای رویا رویي بهتر با
آنها ا ستراتژی های منا سبي تدوین شوند  .برای انجام این تجزیه وتحليل از ماتریس سوات ا ستفاده مي شود  .این
ماتریس كه در ادامه ی متن نشان داده شده  ،یکي از ابزارهای مهمي است كه مدیران بدان وسيله اطالعات مربوط به
عوامل داخلي و خارجي را مقایسه مي كنند و ميتوانند با استفاده از آن استراتژی های ممکن را ارائه كنند  .استراتژی
های ممکن را ميتوان در دسته های WT ،WO ،ST ،SOبرشمرد.
جدول  3ماتریس سوات( swotمنبع:الماسي)7،1391،

فهرست نقاط قوت ()s

فهرست نقاط ضعف()w

فهرست فرصت ها ()o

ناحيه=1استراتژیهای تهاجمي()so

ناحيه=3اســـتراتژیهای محافظه كارانه

فهرست تهدید ها ()t

ناحيه=2استراتژیهای رقابتي()st

()wo
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ارزیابي عوامل داخلي:IEF
این ماتریس ،ابزاری است كه به كمک آن عوامل داخلي سازمان مشخص و وضعيت آنها ارزیابي ميشود .نقاط
قوت و ضعف طرح(سازمان) به كمک این ماتریس سنجيده شده و بر اساس آن در مراحل بعدی راهکارهایي
متناسب از سوی مدیران و تحليل گران ارائه ميشود.در تهيه ی عوامل این ماتریس از مصاحبه ها و نظرات استفاده
مي شود.در تکميل این جدول در ستون دوم بر اساس اهميت و اولویت به هر یک از عوامل ضریبي بين  1-0داده
مي شود ،به طوری كه مجموع آن  1شود.در ستون بعدی با توجه به عالي یا معمولي بودن قوتها به ترتيب رتبهی 4
و  3و با توجه به جدی یا معمولي بودن ضعفها به ترتيب رتبهی  1و 2اختصاص داده ميشود.در نهایت در ستون
آخر ،نمرهی نهایي از حاصلضرب رتبه وضریب حاصل ميشود .چنانچه جمع كل نمرات نهایي بيش از  2/5باشد،
بدین معناست كه نقاط قوت در این طرح(سازمان) بر نقاط ضعف آن غلبه خواهند داشت و اگر كمتر از  2/5باشد،
غلبه ی نقاط ضعف را نشان خواهد داد .در بررسي طرح پيشنهادی ،به روشي كه ذكر شد ،عوامل مؤثر شناخته و در
جدول شماره ( )3ارزیابي شدند.
جدول.4ماتریس عوامل داخليIEF
ردیف

عوامل

1

ضریب

رتبه

نمره
نهایي

دسترسي به بازار فروش محلي

0/09

4

0/36

فروش مستقيم و بي واسطه

0/09

4

0/36

3

دسترسي به نيروی كار بالفعل

0/08

4

0/32

4

قرارگيری در موقعيت توریستي(گردشگران داخلي و خارجي)

0/07

4

0/28

5

امکان اتمام كار در مدت زمان كوتاه و خواب كمتر سرمایه

0/07

4

0/28

6

مزیت قيمت تمام شده ی پایين

4

0/20

7

تنوع محصوالت از كفپوش تا تزیينات داخل ساختمان

0/05

4

0/20

8

كيفيت در مصالح همراه با ثبات رنگي

0/04

4

0/16

9

همگام بودن با طرح های روز

0/04

4

0/16

10

 .عدم نياز به سركشي زیاد در مقایسه با فرش

0/04

3

0/12

11

 .نزدیک بودن فواصل خانه ها ی مشغول به بافت

0/04

3

0/12

12

امکان برپایي دارهای متعدد در چندین روستای مختلف

0/03

3

0/09

13

.سهولت در بافت یکي از ویژگي های گليم

0/04

4

0/16

14

درصد پایين احتمال به وجود آمدن اشکاالت بافتي در گليم نسبت به

0/03

3

0/09

2

نقاط قوت

0/05

بافته هایي مثل فرش
فاصله تا مکان تهيهی مواد اوليه

0/06

1

0/06

1

ناشناخته بودن برند شركت

0/05

1

0/05

3

امکان بدقولي بافندگان در زمان مقرر تحویل كار

0/03

2

0/06

4

كاهش ميزان فروش محصوالت در 6ماهه دوم سال

0/07

1

0/07

5

وابستگي شركت به غير جهت تأمين مواد اوليه

0/03

2

0/06

2

مجموع
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ماتریس عوامل خارجي:EFE
این ماتریس ابزاری است كه به استراتژیستها اجازه ميدهد تا عوامل محيطي ،اعم از اقتصادی ،اجتماعي،
سياسي،فرهنگي ،تکنولوژیکي ،وضعيت بازار و رقابت را در مقطع زماني مورد نظر مورد ارزیابي قرار دهند و برای
سازمانهای دولتي ،خصوصي و عمومي در سطح شركت قابليت كاربرد دارد(.الماسي و دورفرد) 1391،9،
روند تکميل این جدول نيز مشابه قسمت پيشين است.با توجه به ميزان اهميت و حساسيت هر عامل نسبت به سایر
عوامل ضریبي در نظر گرفته ميشود كه در مجموع با سایر ضرایب بيش از  1نباشد .همچنين بر اساس عالي یا معمولي
بودن فرصتها به ترتيب رتبهی  4و  3منظور مي شود و نيز بر اساس جدی یا كم اهميت بودن تهدیدها به ترتيب
رتيهی  1و  2داده ميشود .اگر امتياز نهایي بيش از  2/5باشد به این معني است كه فرصتهای پيش رو بر تهدیدات
غلبه خواهند كرد و اگر كمتر از ميزان  2/5باشد ،به مفهوم برتری تهدیدها بر فرصتها است.سنجش و ارزیابي عوامل
خارجي تأثير گذار بر طرح در جدول شماره ( )4نمایش داده شده است.
جدول5ماتریس عوامل خارجيEFE
نمره

ردیف

عوامل

ضریب

رتبه

1

وضعیت رو به رشد منطقه

0/07

3

0/21

احداث جاده های الموت -تنكابن

0/10

4

0/40

3

روند رو به رشد منطقه در جذب توریست

0/12

4

0/48

4

عدم وجود رقیب

0/12

4

0/48

5

كاهش محصوالت كشاورزی و بحران آب

0/07

3

0/21

6

جلب حمایت سازمان های مربوط به امور زنان

0/04

3

0/12

7

توانایي در دریافت تسهیالت بانكي با بازپرادخت

0/07

4

.0/28

8

معافیت مالیات از درآمد طبق قانون 142مالیات های مستقیم

0/05

4

0/20

9

پایین بودن هزینه های اب برق اجاره....

0/05

4

تمایل مصرف كنندگان به فرش ماشیني

0/07

1

0/07

2

باال رفتن نرخ تورم

0/06

1

0/06

3

باال رفتن قیمت تمام شده برای مشتریان نسبت به سایر كاالها

2

0/1

4

باال بودن هزینه های تبلیغات جهت اطالع رساني

0/10

1

0/10

5

طوالني و كوهستاني بودن مسیر

0/02

2

0/04

6

زمان بر بودن تولید كاال نسبت به سایر صنایع دستي

2

0/08

نهایي

2

1

مجموع
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ماتریس داخلي و خارجي:IE
برای تجزیه و تحليل همزمان عوامل داخلي و خارجي ،از ماتریس داخلي و خارجي IEاستفاده ميشود.به طوری كه
نمرات حاصل از عوامل داخلي()IFEدر محور افقي و نمرهی حاصل از ارزیابي عوامل خارجي()EFEدر محور
عمودی نوشته ميشود.اگر نمرهی نهایي سازمان كمتر از  2/5باشد یعني سازمان از جهت عوامل داخلي و خارجي
دچار ضعف است و اگر این نمره باالتر از  2/5باشد یعني سازمان در مجموع دارای قوت است.در این نمودار سه
وضعيت رشد ،حفظ و رهایي به طورخاص مشخص شده كه بر اساس قرار گيری سازمان در هر یک از اینها،
استراتژی متناسب با آن اتخاذ ميگردد .نمودار شمارهی ( )1این ماتریس را نشان ميدهد .پيش بينيها نشان ميدهد
در صورت اجرا ،طرح پيشنهادی در موقعيت رشد قرار خواهد گرفت.

نمودار شماره  -1ماتریس داخلي وخارجي به صورت همزمان(منبع :نگارنده)

نتیجه گیری و پیشنهادات:
منطقهی الموت شرقي عليرغم سابقه ی تاریخي باال و جاذبه های توریستي متنوع ،آن طور كه ميبایست در این حوزه
رشد نکرده است .توجه سازمان های مربوطه همچون سازمان ميراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگری در سال های
اخير سير صعودی رشد در این زمينه را نشان ميدهد .هم اكنون اقتصاد منطقه بر دوش كشاورزی و دامپروری است.اما
مي توان پيش بيني نمود كه با افزایش بحران آب و كاهش محصوالت كشاورزی در سالهای آتي ،نياز به صنایع محلي
همچون طرح توليدی مذكور در جهت چرخش اقتصاد منطقه بيش تر احساس شود.
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.با توجه به اینکه در این مرحله واحدهای تول يدی رقيب در منطقه وجود ندارند و در صورت اجرای این طرح ،تنها
منبع عرضه در منطقه خواهيم بود ،امکان موفقيت طرح بيشتر خواهد شد .به بيان دیگر ،موقعيت جغرافيایي كه برای
توليد ،نمایش و فروش این آثار در نظر گرفته شده ،به طور مستقيم با فرآهم آوردن بازار فروش این كاال و در نتيجه
رسيدن شركت به سود و بازگشت سرمایه در زمان مناسب ارتباط دارد.
در تحقيق حاضر ،مطالعات فني و اقتصادی روی طرح انجام گرفت و از نتایج آن نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و
تهدیدهای پيش رو استخراج گردید .این عوامل بر اساس ماتریس سوات( )swotسنجيده و موقعيت طرح پيشنهادی
در صورت اجرا در ماتریس داخلي و خارجي IEمشخص گردید .با توجه به ماتریس  IEو نمرات ارزیابي عوامل
داخلي و خارجي ،نمرهی عوامل داخلي  3/2و نمرهی عوامل خارجي و محيطي  3/03است كه هر دو نمره از 2/5
بيشتر بوده نشان مي دهد كه طرح پيشنهادی در جایگاه «رشد» قرار ميگيرد.در واقع این جایگاه نشان ميدهد كه
طرح مذكور توانایي استفاده از منابع داخلي و خارجي خود را دارد و برای ادامه ی مسير نيازمند تصميماتي است كه
همين روند را ادامه دهند.به بيان دیگر ،این طرح با بهره برداری از قوتها در جهت بهبود فرصتها گام برميدارد.
راهکارهایي همچون توسعه بخشي بازار و نيز نفوذ به بازارهای جدید به همراه توسعهی محصول ميتواند به بهبود
طرح كمک كند .در واقع ،با اطمينان از موقعيت طرح ،مدیران ميتوانند در این مرحله تصميمات تهاجمي در جهت
ارتقای طرح(شركت) اتخاذ نمایند.
منابع:
 .1آقایيفيشاني،تيمور .)1388( .كتاب طالیي الموت .تهران :انتشارات كتاب طالیي جامع.
 . 2هيأت مؤلفان :آغاسيان ،شکوفه و سکينه افشار و فاطمه افشاری و اعظم اكبرحلوایي و مهرنار پرهيزگاری و فائزه
جواهری و مریم خاتوني و فرزانه خمسه و مریم رئوف و ندا سخيپور و مهناز عليخاني و معصومه طارمي و سمانه
كاكاوند و عباس ميرزایي .)1391(.صنایعدستي استان قزوین.اداره كل ميراث فرهنگي ،صنایعدستي و گردشگری
استان قزوین.
 .3مطهری،مهدی.)1386(.ارزیابي طرح های توليدی ،سرمایهگذاری و تأمين مالي پروژه ها.تهران .شركت چاپ و
نشر بازرگاني.

.4الماسي ،حسن و مرجان دورفرد.)1391(.تدوین استراتژی گردشگری كشور بر اساس تحليل ماتریس(swotمطالعه
موردی سازمان ميراث فرهنگي استان تهران).فصلنامه علمي پژوهشي گردشگری و توسعه.
.4مصاحبه با اقای عبدی پایگاه ميراث فرهنگي قلعه ی الموت .روستای گازرخان.مصاحبه كننده :فرگل ركني.
پایيز1393
 .5مصاحبه با اهالي روستا های گازرخان ،گرمارود و شهر معلمكالیه  .تابستان 1393
.6مصاحبه با خانم معصومه طارمي .حوزه ی صنایع دستي ،اداره ميراث فرهنگي استان قزوین .تابستان 1393
7 .http://www.qchto.ir

8. http://www.alamutbase.ir
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