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بررسی نقش فرش دستباف در توسعه اقتصادی کشور بر اساس شواهدی از سالیق
مشتریان عراق
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چکیده
فرش دستباف ایران متاثر از ویژگی های برجسته فرهنگی و هنری آن در دهه های گذشته همواره به عنوان یکی از کاالهای برجسته
در سبد صادرات غیر نفتی کشورمان مطرح بوده است .بررسی ها نشان می دهد که بازاریابی فرش دستباف در کشورمان بیشتر جنبه
سنتی داشته و پس از تولید فرش دستباف برای یافتن مشتری ها اقدام می شود .این پژوهش در زمره روش های پژوهش کمی کیفی
بوده که از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و از آنجا که ارتباطی است به شیوه
همبستگی خواهد بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان کالن و خرد فرش دستباف در ناحیه کردستان کشور عراق بوده
که حجم نمونه نهایی به تعداد  1۰۰۰نفر از مشتریان کالن و خرد فرش دستباف به همراه  ۴۰نفر از صادرکنندگان فرش دستباف
انتخاب شد .وسیله اصلی جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه می باشد .که پرسشنامه حاضر از لحاظ روایی به
تأ یید اساتید صاحب نظ ر این امر رسیده و از لحاظ پایایی با ضریب آلفای کرونباخ  ۰ /۷۶۲مورد تأیید قرار گرفت و سر آخر نیز با
استفاده از فن نقشه های ادراکی به تحلیل و بررسی سؤالهای پژوهش پرداخته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که پر فروشترین
طرحهای تولیدی فرش دستباف ایرانی شامل شکارگاه و ماهی درهم بوده و بر اساس رنگ زمینه شامل کرم و سبز پستهای بوده و بر
اساس رنگ حاشیه شامل سبز پستهای و خردلی می باشد.

واژه های کلیدی :فرش دستباف ،توسعه اقتصادی  ،سالیق مشتریان

 - 1ا ین مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی بوده که با حمایت مرکز ملی فرش ایران همراه می باشد.
 - ۲دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
 - ۳دانش آموخته کارشناسی ارشد مرکز ملی فرش ایران
 - ۴دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان
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مقدمه
تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن
نیازهای روزافزون ارزی کشور توسعه صادرات غیر نفتی و و دستیابی به بازارهای جهانی می باشد( shahbazimenshadi

 .)and salarzehi, 2016مهم ترین ظرفیت کشورها برای توسعه مبادالت منطقه ای ،مناطق مرزی هستند .اقتصاد مناطق
مرزی می تواند نقش اساسی در پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی ،بهبود استانداردهای زندگی مردم ،کاهش فقر،
توزیع مناسب درآمد ،ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر ،تسریع همکاری های بیش تر بین نواحی مرزی داشته
باشد( .)saghafi, 2016در مورد کاالهای ایرانی که در بازارهای جهانی شناخته شده اند و دارای برند هستند ،فرش دست
باف  1بسیار بارز و قابل توجه است و نیز در موقعیت حساسی قرار دارد چرا که برای ما به طور همزمان حکم تولید ملی و
میراث تاریخی را دارد و می توان ادعا کرد تنها برند ایرانی که امروزه رهبری بازار را در دست دارد" ،فرش دستباف" ایران
است ( .)hasangholipoor et al., 2014تنها کاالیی است که که با قدمتی کهن به عنوان مهم ترین کاال برجسته به ایران
منسوب بوده و است .به طوری که ذکر نام آن با ایران عجین بوده است و رقبای نوظهور فرش دستبافت ایران (چین ،هند،
پاکستان و  )...بخش عمده ای از تولیدات خود را با استفاده از طرح و نقش های اصیل و مشهور فرش ها و سبک های
معروف ایران به فروش می رسانند ( .)shamabadi and khodadhossaini, 2007با توجه به موقعیت خاص عراق و مجاورت
های سیاسی و جغرافیایی که با کشور عراق داریم میتواند از لحاظ اقتصادی و استراتژیک به عنوان یکی از قطب های
تجاری برای کشور ما انتخاب شود .شواهد حاکی از وجود فرصت ها استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشور می باشد که با
تقویت نقاط قوت خود و تالش جهت شناسایی سالیق و عالیق مشتریان در بخش های مختلف بازار به ویژه در زمینه فرش
دستباف که یکی از نقاط قوت بارز ما در جهان می باشد زمینه های الزم را برای تجاری سازی آن فراهم نموده و آن را از
بستر فروش های سنتی خارج کرده و با رویکرد و نگاهی نو به این بخش از بازار زمینه را برای توسعه اشتغال در صنعت
قالی بافی و حمایت بیشتر از فرش بافان داخلی کشور فراهم نماییم .سؤاالصلی ه ای پژوهش به دبال واگویی به آن است،
تالش جهت شناسایی کامل از بازار عراق و طرح و نقش های مورد پسند آن ها می باشد .این پژوهش در فرآیند قبل از
تولید کاربردی بوده و در تالش است که از بازاریابی سنتی که اول تولید بعد فروش می باشد رهایی پیدا کرده و بازاریابی بر
مبنای سلیقه و ترجیحات مشتریان را سوق دهد.
مبانی نظری
شناخت خریداران در بازارهای جهانی ،آگاهی از نیازها و خواسته های آنها از نظر طرح ،رنگ ،ابعاد ،اندازه رج شمار در هر
یک از بازارهای جهانی باعث اعتبار فرش ایران خواهد بود .به عنوان مثال در بازار اروپا وآمریکا سلیقه خریداران در زمینه
طرح ،اندازه ،رنگ قالی و ...متفاوت است که بدون انجام تحقیقات بازاریابی رسیدن به این اطالعات غیرممکن و به شکست
کامل می انجامد .یکی از دالیل عمده کاهش صادرات فرش ایران کاهش تقاضای جهانی برای آن بوده است .از سوی دیگر در
یکی دو دهه اخیر رقبایی جدی برای ایران مانند چین ،هند ،پاکستان ،نپال و ترکیه به وجود آمده اند که این صنعت را با
چالش جدی مواجه ساخته اند .فرش ایران به علّت کپی برداری رقبا از نقوش آن و رقابت های ناسالم در نیم قرن اخیر
دچار دگرگونی هایی در بازارهای جهانی شده که از رشد شتابان آن کاسته است .فرش ایران به علّت دارا بودن نقوش زیبا و
سحرانگیز ،همچنین دوام و ریزبافی و داشتن رنگ های طبیعی و شفاف از قدیم در کلیه بازارهای جهانی یگانه و بی رقیب
Handmade Carpet
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بوده است ( . )poorsadegh et al., 2010در بازار جهانی ،صادرکنندگان قدیمی فرش عبارتند از ایران ،افغانستان ،ترکیه،
چین ،شوروی و بعدها هند ،پاکستان ،مراکش و الجزایر نیز به این جمع اضافه شدند .سپس کشورهای دیگری هم از جمله
تونس ،مصر ،نپال سهمی در بازارهای جهانی به خود اختصاص دادند ( . )falihi, 2008در حال حاضر کشورهای زیادی از
طرح و نقش فرش ایران در تولیدات خود استفاده می کنند به ویژه هند و پ اکستان و چین که قسمت اعظم فرش های
عرضه شده آنها در بازارهای جهانی دارای طرح و نقشه ی ایرانی است .تقلید این نقوش به وسیله ی ربایندگان و اقتباس
کنندگان که تعدادشان هر روزه در بازارهای جهانی بیشتر می شود لطمات زیادی به فرش ایران زده است .بررسی ها نشان
می دهد که بازاریابی فرش دستباف در کشورمان به صورت علمی دنبال نمی شود و هنوز بیشتر جنبه سنتی دارد و پس از
تولید فرش دستباف برای یافتن مشتری ها اقدام می کنند .در ضمن پژوهش های اندکی نیز که در زمینه وضعیت بازاریابی
فرش دستباف در ایران انجام شده است به کاستی هایی از قبیل کمبود اطالعات به هنگام در مورد خواسته ها و گرایش های
مصرف کنندگان ،عدم برنامه ریزی استراتژیک برای صادرات فرش و کاهش کیفیت و ضعف تبلیغات 1و عدم برنامه ریزی
برای شناسایی سالیق کشورها و ملت های مختلف ،نبود آشنایی با بازار هدف وضعف در نمایشگاه های فرش دستباف اشاره
کرده است .در زمینه اصول بازاریابی نوین و راهبردی که صادرکنندگان نادیده گرفته اند توجه به نقصان های و مرتفع
کردن آنها می تواند کارساز و راهگشا باشد (.)hossaini, 2011
جایگاه یابی و نقشه های ادراکی
موضوع یا جایگاه محصول در سایه وجود مجموعه پیچیده ای از احساسات ،عواطف ،پنداشت ها یا برداشت هایی که مصرف
کننده درباره محصول و نسبت به محصوالت دیگر دارد ،تعیین می شود ( .)katler and amestrang, 2014جایگاه یابی،
یعنی جا انداختن یک محصول به صورت روشن ،ممتاز و مطلوب در ذهن مشتریان در بازار مورد نظر ،با توجه به محصوالت
شرکتهای رقیب می باشد( .)darling et al., 2002جایگاه یابی راهی است که هر محصول باید از آغاز به آن پای گذارد و
شاید مهم ترین دلیل آن نیز این مسأله باشد که امروزه ،مشتریان در معرض هجوم تندبادی از اطالعات و تبلیغات قرار گرفته
اند ( .)ris et al., 2008جایگاه یابی برند (جایگاه یابی عملیاتی) با جایگاه یابی راهبردی (جایگاه یابی بازار) دارای تفاوت
هایی می باشد .جایگاه یابی راهبردی تمرکز آن بر روی شرکت بوده و به بازار رقابتی شرکت در مقابل رقبایش اشاره دارد
این در حالی است که در جایگاه یابی برند بیشتر تمرکز بر ایجاد یا تغییر ذهنیت مصرف کنندگان و مشتریان در رابطه با
محصول شرکت می باشد .در واقع میتوان گفت جایگاه یابی راهبردی پایه و اساسی برای جایگاه یابی برند است ( fochose,

 .)2010نقشه ادراکی  ۲یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک است که عمری بیش تر از  ۳۰سال را دارد .نقشه ادراکی به
مدیران کمک می کند تا بتوانند ارتباط پیچیده بین رقبای بازار و معیارهای مصرف کنندگان در تصمیم گیری برای خرید
را درک کنند.این ابزار قدرتمند می تواند یک پشتیبان قوی برای تصمیمات استراتژیک پیرامون محصول و بازاریابی باشد
(.)zaribaf and shamli, 2012این نقشه قابلیت منحصربه فردی در ساده سازی روابط پیچیده بین رقبای بازار و معیارهای
تصمیم گیری خرید مشتریان دارد .نقشه ادراکی ،فرایندی است که تصورات ذهنی پاسخ دهندگان را نشان می دهد .این
نقشه نمایانگر ادراکات پاس خ دهندگان از شرکت ،محصول ،خدمات ،رقبا و غیره است و معموالً به صورت دو بعدی نمایش
داده میشود( )rodrigez et al., 2008و در حقیقت ،نقشه ادراکی عبارت است از نشان دادن ادراک و تصورات ذهنی مشتریان
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عمدتا "بر روی دو بعد به گونهای که مدیر قادر باشد فوراً ببیند که محصول و برند او در مقایسه با رقبایش در چه جایگاهی
در ذهن مشتریان بازار هدف قرار دارد (.)blanksoon et al., 2004

مبانی تجربی
حسن زاده و فیض اللهی ( ) 1۳۹۵در پژوهشی با بهره گیری از روش آمیخته و با نگاهی به بازاریابی اسالمی عوامل مؤثر بر
توسعه صادرات و رقابت پذیری فرش دستباف در دوران اقتصاد مقاومتی با نگاه بازاریابی اسالمی را مورد بررسی قرار دادند.
آن ها برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه و مصاحبه نیمه س اختار یافته بهره بردند ،نتایج آزمون رگرسیون خطی حاکی
از آن بود که بین چهار مؤلفه برنامه ریزی ،سازماندهی ،محیط تکنولوژیکی و آمیخته توزیع بر توسعه صادرات فرش در
دوران اقتصاد مقاومتی با نگاهی به بازاریابی اسالمی تأثیرگذار است و نتایج تحلیل واریانس نشان دهنده آن بود که بین
دیدگاه کارشناسان ،صادرکنندگان و فروشندگان در مورد توسعه صادرات فرش در دوران اقتصاد مقاومتی با نگاه بازاریابی
اسالمی تفاوت معناداری وجود ندارد(.)hasanzadeh and faezolahi, 2016
حسنقلی پور و همکاران ( ) 1۳۹۳در پژوهشی به استخراج مدل عملکرد برند فرش ایران در بازارهای صادراتی پرداختند،
نتایج حاکی از آن بود که که صادرکنندگان ایرانی معتقدند کنترل باالیی بر فعالیتهای برند سازی بینالمللی در حوزه
فرش دست باف ایرانی در بازار آمریکا دارند که این امر بر میزان برندگرایی و تعهد بینالمللی آنان مؤثر است .این
صادرکنندگان فرش خود را به نیازها و الزامات بازار آمریکا متعهد میدانند و در مجموع خود را برندگرا میدانند .بهنظر
صادرکنندگان ایرانی استراتژی های اتخاذ شده بازاریابی برای فرش دستباف ایران در بازار آمریکا به خوبی عمل میکند و
نتایج راضی کنندهای برای این صادرکنندگان دارد .در نهایت آنان عملکرد برند فرش دست باف ایران در بازار آمریکا را
مناسب ارزیابی نمودند و آن بخش از عملکرد مالی برند که مرتبط با عملکرد برند است را مناسب تشخیص میدهند و در
نهایت مدلی که استخراج شده به طور خالصه عوامل مؤثر بر عملکرد برند فرش ایران در بازار آمریکا را نشان
میدهد(.)hasangholipoor et al., 2014
میرزا امینی و صدیقی ( ) 1۳۹1در مطالعه ای با عنوان " عوامل مؤثر بر فروش فرش دستباف و ماشینی در بازار
ایران" معتقدند که فرش دستباف یکی از مهمترین کاالهای صادراتی ایران محسوب می شود که در بازارهای خارجی
دارای جایگاه واالیی است .اما این کاال در بازارهای داخلی دارای جایگاهی مشابه جایگاه آن در خارج از مرزها نیست و
امروزه در خانه های ایرانیان فرش دست باف نسبت به فرش ماشینی با اختالفی محسو س بسیار کمتر مورد استفاده قرار
می گیرد .به نظر نویسندگان عمده دلیل این استقبال ضعیف قیمت باالی این کاال نسبت به نمونه های ماشینی است .در
این تحقیق که به روش پیمایشی ،در چهار مرحله و در مناطق عمومی و مرفه نشین چهار شهر تبریز ،قم ،تهران و اصفهان
انجام شده قی مت باالی فرش دست باف دلیل غالب عدم استفاده قشر مرفه جامعه از فرش نبوده و دالیل دیگری نیز بیان
شده است که عبارت است از عدم شناخت کیفیات ویژه فرش دست باف نسبت به نمونههای ماشینی می باشد
(.)mirzaamini and sedighi, 2012
چیت سازان و همکاران ( )1۳۸۹با "رتبه بند ی آمیخته های بازاریابی داخلی فرش دستباف در ایران" به مواردی اشاره
نموده اند که بر بازارسازی فرش در میان مشتریان هدف تأ ثیرات بسزایی دارد .معتقدند که تبلیغات نمایشگاهی ،روابط
عمومی قوی ،توجه به اصالت هنری و تاریخی فرش و توجه به توانمندی نیروی توزیع در سراسر بازار هدف بسیار مهم
هستند(.)chitsazan et al., 2010
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سؤاالت پژوهش
تعیین و ایجاد موقعیت و جایگاه مناسب در ذهن مشتریان بسیار حائز اهمیت است ،از این رو شناسایی نظرات و خواسته
های مشتریان میتواند یک شرکت را نسبت به وضعیت و جایگاه محصول و برند خود در مقایسه با رقبا ،آگاه کند و همچنین
کمک میکند تا آن شرکت بتواند اقدامات الزم را برای حفظ وضعیت موجود یا اصالح آن به کار گیرد.
س ؤال اصلی
 - 1بین دیدگاه مشتریان فرش دستباف در بازار هدف (عراق) در مورد جایگاه برند های مختلف آنها تفاوت وجود دارد؟
سؤاالت فرعی
 - 1تمایالت و سالیق مشتریان در بازار فرش دستباف عراق چگونه است؟
 - ۲وضعیت صادرات فرش ایران به بازار هدف عراق در مقایسه با رقبای جهانی چگونه است؟
 - ۳جایگاه ادراکی فرش دستبافت ایران در مقایسه با رقبای جهانی در بازار هدف عراق چگونه است؟
 - ۴مدل عوامل موثر بر سلیقه مشتریان عراقی در انتخاب فرش دستباف چگونه است؟
روش شناسی پژوهش
به طور کلی روش پژوهش کمی  -کیفی بوده که از نظر گردآوری داده ها ،توصیفی از نوع پیمایشی و آنجا که ارتباطی است
به شیوه همبستگی خواهد بود .از سوی دیگر این پژوهش بر حسب هدف کاربردی است .در این مطالعه با مراجعه به جامعه
آماری مورد بررسی ،با ارزیابی نظام مند ،سالیق مشتریان بازار هدف و نظر خبرگان ارزیابی می گردد .جامعة آماری تحقیق
حاضر شامل مشتریان کالن و خرد ،فرش دستباف در ناحیه کردستان کشور عراق می باشد که جامعه مشتریان نهائی به
تعداد  1۰۰۰نفر و  ۴۰نفر از صادرکنندگان بررسی شدند .وسیله اصلی جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه و
مصاحبه است .ابزار گردآوری داده های این تحقیق ،نیمه استاندارد و محقق ساخته بوده و از تحقیقات کاتلر و کلر ()۲۰1۲
و آسایش  -فرجی( )1۳۸۷استفاده می شود .برای تعیین میزان روایی ،پرسشنامه مذکور در اختیار تنی چند از اساتید
دانشگاه که متخصص در این زمینه بودند قرار گرفت که پس از بررسی های صورت گرفته و حذف بعضی از سواالت و تنظیم
مجدد آنها روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .عالوه بر این میزان روایی سازه نیز با آماره  KMOمحاسبه گردید که
میزان آن برابر با  ۰/ ۷۶۲می باشد که به علت نزدیک بودن به عدد یک از پایایی الزم برخوردار می باشد.
تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش شاخص های فراوانی ،درصد فراوانی نسبی مربوط به اطالعات دموگرافیک جامعه آماری (جنسیت ،سن ،میزان
تحصیالت ،محل زندگی ،شغل ،تعداد افراد خانواده ،میزان درآمد ماهانه ،فروش ماهانه فرش ،فروش فرش ایرانی) و
متغیرهای مورد مطالعه بررسی می شود که در نوشتار زیر ،توصیف آنها آمده است.
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جدول  - ۱شاخصهای توصیفی آزمودنی ها به لحاظ طرح فرش از دیدگاه مشتریان
طرح فرش
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(برگرفته از یافته های پژوهش)

جدول شماره ( )1نشان می دهد که بیشترین درصد به لحاظ طرح فرش مربوط به شکارگاه با  ۸۵۰مورد ( ۸1درصد) ،گل
فرنگ با  ۸11مورد ( ۷۷درصد) و ماهی درهم با  ۸۳۲مورد ( ۷۹درصد) و کمترین درصد مربوط به بتهای با  ۳مورد (1
درصد) ،درختی با  ۵مورد ( 1درصد) و هندسی با  ۵مورد ( 1درصد) میباشد .همچنین با توجه به داده های بدست آمده
مشاهده می شود بیشترین درصد به لحاظ رنگ زمینه مربوط به رنگ کرم ( ۸۹درصد) و کمترین درصد مربوط به رنگ
زرشکی ( ۳درصد)؛ به لحاظ رنگ حاشیه مربوط به رنگ سبز پستهای ( ۴۳درصد) و کمترین درصد مربوط به رنگ آجری
( ۹درصد) می باشد .همچنین به لحاظ ترکیب رنک زمینه ،رنگهای آجری ،کرم ،خردلی ،آبی آسمانی ،نخودی با ۵۵۰
مورد ( ۵۳درصد) دارای بیشترین فراونی و سبز تیره ،سبز پستهای ،آبی تیره ( 1۵درصد) دارای کمترین فراوانی؛ به لحاظ
ترکیب رنگ حاشیه رنگهای آبی تیره ،خردلی ،مشکی( ۵۹درصد) دارای بیشترین فراوانی و آجری ،زرشکی ( 11درصد)
دارای کمترین فراوانی میباشند .در شکل زیر روند صادرات فرش ایران در کنار رقبا به کشور عراق بررسی شده است.
بررسی آمار نشان میدهدکه در اکثر موارد بجز سالهای ۲۰1۳و  ۲۰1۴وضعیت صادرات فرش ایران به کشور عراق از
وضعیت مطلوبتری قرار دارد .در این سال ،کشور پاکستان با یک سیر صعودی جهشی ،توانسته است بیتشرین صادرات را به
عراق داشته باشد .در سال  ۲۰1۴ترکیه نیز نتوانسته است صادرات موفقی را بعد از چند سال متوالی داشته باشد .از لحاظ
مقداری کشور چین هم افت قابل توجهی داشته است .در سال  ۲۰1۵تمامی کشورهای مورد مطالعه در صادرات به عراق
دچار یک سیر نزولی شده اند.
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نمودار  - ۱نمودار وضعیت صادرات فرش از چند کشور به عراق تا سال ۲۰1۵
()http://www.intracen.org/itc/regions/asia
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 -جایگاه ادراکی فرش دستبافت ایران در مقایسه با رقبای جهانی در بازار هدف عراق چگونه است؟

نمودار  - ۲جایگاه رقابتی فرش (نقشه ادراکی) بر اساس قیمت و متغیرهای طرح ،اندازه ،ظرافت و رنگ (ایران :قرمز  -ترکیه :سبز  -افغان :بنفش)
(برگرفته از یافته های پژوهش)

با توجه به نمودارهای فوق االشاره همانگونه که مشاهده می شود جایگاه فرش ایرانی در میان سایر رقبا به لحاظ تناسب
قیمت با رنگ ،طرح ،ظرافت و اندازه در جایگاه بهتری قرار دارد ،بعد از فرش ایرانی ،فرش ترکی و بعد از آن فرش افغانی در
رتبه های بعدی قرار دارند؛ همچنین به لحاظ جایگاه فرش ایرانی در میان سایر رقبا به لحاظ تناسب اندازه به ترتیب اولویت
فرش افغانی ،ترکی و ایرانی و به لحاظ تناسب اندازه و طرح به ترتیب اولویت فرش ایرانی ،ترکی و افغانی میباشد .بررسی
های دیگر نشان داد که به لحاظ تناسب طرح ،رنگ و ظرافت و اندازه و قیمت فرش ایرانی در جایگاه بهتری نسبت به رقبا
قرار دارد ،بعد از فرش ایرانی ،فرش ترکی و بعد از آن فرش افغانی در رتبههای بعدی قرار دارند
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نمودار  - ۳مدل عوامل موثر بر شکل گیری سالیق مشتریان عراقی (برگرفته از یافته های پژوهش)

نمودار  - ۴نقشه ارتباط داده ای "محتملترین خصوصیات خریدار فرش دستباف ایرانی در عراق (برگرفته از یافته های پژوهش)
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بحث و نتیجه گیری
از آنجا که بازار مصرف همیشه یک موقعیت ثابت ندارد و سالیق و تمایالت مردم ،پیوسته در حال تغییر است ،حضور در
عرصه جهانی ،نیازمند داشتن ابزار و توانمندیهای به روز و بهرهگیری از ابزار نوین ارتباطی و رسانهای است .اگرچه فرش
دستباف ایران چندین سال است که با منوال روال سنتی خود ،حضور در بازارهای جهانی را بدون مشکالت اساسی تجربه
کرده است ،ولی هم اکنون با فراگیر شدن ابزار فناوری اطالعات و انقالب تکنولوژیکی که با بهکارگیری این ابزار به وجود
آمده است ،به نظر میرسد برای دوام و قوام در عرصه رقابتی تجارت جهانی فرش دستباف ،نیازمند تکمیل کردن روشهای
سنتی تولید و فروش فرش با بهرهگیری از ابزار نوین مانند اینترنت و شبکههای مجازی هستیم .نتیجه سؤال اصلی پژوهش
که بین دیدگاه مشتریان فرش دستباف در بازار هدف (عراق) در مورد جایگاه برند های مختلف آنها تفاوت وجود دارد؟ با
استناد به نمودار ( )1حاکی از آن است که دیدگاه مشتریان عراق به فرش د ستباف ایران دیدگاهی متمایز بوده و با نگاهی
به وضعیت صادرات و سالیق مشتریان عراقی در این پژوهش فهمیده می شود که برند فرش دستباف ایران در نزد مشتریان
عراقی برندی ممتاز و در خور توجه است .نتیجه سؤال فرعی اول که تمایالت و سالیق مشتریان فرش دستباف در عراق
چگونه است؟ نتایج نمودار شماره ( )۴و جدول شماره ( )1نشان می دهد که از لحاظ طراحی و نقشه بیشتر از نقشه های
شکارگاه و ماهی درهم در عراق استقبال می شود و از لحاظ رنگ زمینه بیشتر کرم و سبز پسته ای و از لحاظ رنگ زمینه
بیش تر سبز پسته ای و خردلی مورد استقبال بود .نتیجه سؤال فرعی دوم که وضعیت صادرات فرش ایران به بازار هدف
عراق در مقایسه با رقبای جهانی چگونه است؟ نتایج پژوهش در نمودار شماره ( ) 1نشان می دهد وضعیت صادرات فرش
دستباف ایران به عراق از وضعیت مطلوبی نسبت به رقبا برخوردار است هر چند در سال  ۲۰1۳و  ۲۰1۴با افت ی رو به رو
شد ولی از سال  ۲۰1۵به بعد دوباره به قدرت برتر در زمینه صادرات فرش دستباف دست پیدا کرد .نتیجه سؤال فرعی
سوم که جایگاه ادراکی فرش دستبافت ایران در مقایسه با رقبای جهانی در بازار هدف عراق چگونه است؟ نتایج نمودار
شماره ( ) ۲نشان می دهد که جایگاه یابی ادراکی فرش دستباف ایران باالتر از کشورهای رقیب یعنی ترکیه و افغان قرار
دارد و از وضعیت مطلوبی برخوردار است .نتیجه سؤال فرعی چهارم که مدل عوامل موثر بر سلیقه مشتریان عراقی در
انتخاب فرش دستباف چگونه است؟ نتایج پژوهش که در نمودار شماره ( ) ۳نشان داده شد و عوامل مؤثر تولیدی ،تبلیغاتی،
اقتصادی و صادراتی را نمایان می کند .الزم است اطالعات بازارهای هدف به شکل سریع ،توسط پایگاههای الکترونیکی
عوامل فروش در نقاط مختلف دنیا ،تهیه گردد و این اطالعات مهم ،بدون واسطه و در هر زمان و مکانی در اختیار
تولیدکنندگان داخل کشور قرار گیرد .اگر چه آمارها حاکی از آن است که تجار داخل و خارج از کشور ،به این باور رسیده -
اند که داشتن پایگاه الکترونیکی فروش برای کارشان ضروری است ،ولی شواهد نشان میدهد که در استفاده از توانمندی -
های پایگاه الکترونیکی ،هنوز به مرحله بلوغ نرسیدهاند و تنها به طور ظاهری ،دارای پایگاه الکترونیکیاند .این در حالی
است که تنها با کمی عالقهمندی و آگاهی و هزینه کردن ،میتوان اطالعات مهمی را از طریق این پایگا ههای الکترونیکی
برای آیندهنگری تولیدات ،سلیقهیابیهای بازارهای متفاوت ،تبلیغات تحت شبکه و تجارت الکترونیک ،انجام داد .از طرف
دیگر نتایج بررسیها نشان میدهد که تجار ایرانی برخالف رقبا ،توانمندی چندانی در استفاده از ابزار فناوری اطالعات
مانند تجارت الکترونیک ،تبلیغات الکترونیکی ،سلیقهیابی الکترونیکی و  ...ندارند و با ادامه همین وضعیت و پافشاری تجار
ایرانی در عدم به کارگیری روشهای نوین در کنار رو شهای سنتی ،دور از انتظار نخواهد بود که رقبای فروش فرش ایران
در سالهای آتی ،تجارت جهانی فرش دستباف را در اختیار بگیرند؛ بنابراین توجه و تمرکز بر شناسایی سالیق نسل جدید و
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استفاده از نمادهای قومی ،ملی و فرهنگی در طرح و رنگ و فرش و کاربرد روشهای نوین بازاریابی و به کارگیری ابزار
جدید فناوری اطالعات مانند شبکههای مجازی و فضاهای اینترتی میتواند تولیدات ما را به سلیقه و نیازهای جهانی سوق
دهد و ما را در رسیدن به حداقل انحراف با سلیقههای جامعه جهانی و احراز موفقیتهای بیشتر در بازار ،یاری دهد .باید
باور کنیم که به دست آوردن الگوی مصرف مشتریان خارجی و تعیین اثرپذیری آن سلیقهها از تغییر طرح و رنگ مناسب با
سلیقه و اهمیت دادن به روشهای نوین بازاریابی در کاهش هزینهها و جذب مشتریانِ بیشتر میتواند بخشی از چالشهای
مسیر صادرات و فروش سنتی را تعدیل نماید.سر آخر با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادهایی به صورت کاربردی
برای مدیران و مسئوالن شرکتهای صادر کننده فرش ارائه می گردند.
-

با توجه به اینکه جایگاه فرش ایرانی در میان سایر رقبا به لحاظ تناسب قیمت با رنگ طرح ،رنگ و ظرافت به اندازه،
کاربرد و وزن؛ طرح ،رنگ و ظرافت به قیمت و اندازه ،کاربرد و وزن به قیمت در جایگاه بهتری قرار دارد ولی به لحاظ
تناسب اندازه و وزن در جایگاه خوبی قرار ندارد بنابراین توصیه میگرد صادر کنندگان فرش دستباف در این زمینه
تدابیری اتخاذ نمایند که فرش ایرانی از این لحاظ نیز در اولویت قرار گیرد.

-

با توجه به اینکه بیشترین فروش فرش ایرانی شامل شکارگاه ،ماهی درهم و کمترین فروش شامل بناهای اسالمی ،بته -
ای و هندسی می باشد؛ بنابراین توصیه میگرد از فرش های صادراتی شکارگاه و ماهی درهم به نسبت بیشتری در بازار

-

هدف استفاده استفاده شود.
با توجه به اینکه بین تحصیالت و تجربه صادرات با برنامه های و سیاسیت های بازاریابی ارتباط معنی داری وجود دارد؛
بنابراین به صادرکنندگان مبتدی توصیه میگردد که از تجارب و راهکارهای صادرکنندگان مجرب حداکثر استفاده را

بنمایند.
با توجه به اینکه بین متوسط درآمد افراد و انتخاب فرش ایرانی رابطه معنی داری وجود دارد؛ بنابراین به صادر کنندگان
فرش دستباف توصیه میگردد که با تدوین برنامه های خاص تا حد امکان قیمت فرش ایرانی را کاهش دهند.
 با توجه به اینکه بین عوامل زمینهای و انتخاب فرش ایرانی رابطه معنی داری وجود دارد؛ بنابراین به صادر کنندگانفرش دستباف توصیه میگرد که در هنگام صادرات فرش به ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و فردی مصرف کنندگان بازار
هدف دقت کافی نمایند و از فرش هایی که با روحیات و فرهنگ بازار هدف منطبق است استفاده کنند.
-

دولت ،توجه ویژه به عوامل توزیع و فروش فرش ایران در کشورهای مختلف داشته باشد و حمایتهای هرچند اندک
آن تنها به داخل کشور و صادر کنندگان محدود نگردد و ارتباط با عوامل توزیع فرش در کشورهای مختلف و کمک به
راهاندازی پایگاههای الکترونیکی منظم و هدفمند ،در دستور کار حمایتهای دولتی قرار گیرد تا اطالعات بازارهای
هدف توسط عوامل فروش ،به سرعت و بدون واسطه در اختیار عوامل تولید در داخل ایران قرار گیرند.
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