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  1389 تابستان ،2 شماره ،دوره جديدم، و يك سال بيست ،تعاون
  

  ١)swot( سوات عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماتريس
  مطالعه موردي تعاونيهاي فرش در استان اصفهان

  4، دكتر حسين رضايي3حسن قدرتي ، دكتر2ايمان قزاآني قمصري
 19/8/89: تاريخ پذيرش           29/4/89: تاريخ دريافت

  چكيده
ثر در جهت ؤشركتهاي تعاوني براي توليدكنندگان فرش دستباف گامي م ايجاد

در اين  .عدالت اجتماعي و اقتصادي در صنعت فرش و حل مشكالت قاليبافان است برقراري
اين تحقيق از نظر . اندفرصتهاي تعاونيهاي فرش اصفهان اولويت بندي شدهتحقيق تهديدها و 

ماهيت و اهداف از نوع كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها براي آزمون فرضيات از 
هاي آن، يافته پاياييبعد از تهيه پرسشنامه و بررسي روايي و  .نوع توصيفي و پيمايشي است

جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران تعاوني  .تحليل شد SPSS نرم افزار تحقيق به وسيله
 24پرسشنامه و از  22تعاوني شهري تعداد  25از . است 1388 در سالفرش استان اصفهان 

                                                            
و ) Opportunities(، فرصتها )Weaknesses(، ضعفها )Strengths(هاي قوتها اين واژه برگرفته از سرواژه.1

 .گويند "سوات" است كه در فارسي براي سهولت)  Threats(تهديدها 

 e-mail:master.iman63@yahoo.com                 ارشناس ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد نراقك. 2

                           عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد كاشان.3
  اصفهان عضو هيئت علمي دانشگاه .4
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  2 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        50

نفر  170پرسشنامه نيز به صورت تصادفي ساده از 29. پرسشنامه تكميل شد 20تعاوني روستايي 
توجه به نياز  سفارش پذيري، تبليغات،تايج نشان داد كهن .از صادركنندگان فرش تكميل گرديد

 در اين باره. ندثرؤزايش صادرات مـرش در افـهاي فـاونيـط تعـوسـه تـزينـت هـريـديـو م ازارـب
ثيرپذيري را از أتو مديريت هزينه در فرش دستي بيشترين پذيري فرش كمترين سفارش

  . دنخصوصيات اجتماعي پاسخگويان دار
  

  :هاكليدواژه

 swotتعاونيهاي فرش، صادرات، ماتريس فرش دستباف،
 

 مقدمه
بالقوه و ظرفيت صنعت فرش از جمله صنايعي است كه در بخش كاالهاي غيرنفتي 

از طرفي با توجه به اينكه اين صنعت افراد زيادي را به خود . زيادي را براي كسب ارز دارد
ايجاد اشتغالهاي دائمي و فصلي براي افراد جامعه  تواند عاملي مهم در مشغول كرده است مي

ترين مراحل توليد تا رسيدن به دست  از ابتدايي فرش ايران  صنعت چرخهدر واقع  .باشد
درصد بااليي از قشر عظيم . دهد فرصت شغلي را در خود جاي مي 30مصرف كننده حدود 

بافندگان شهري نيز گاهي از اين يان به طور دائم و يا فصلي به توليد فرش مشغولند و يروستا
صنعت فرش دستباف ايران اگرچه طي دو دهه از قدرت رقابت . كنند طريق امرار معاش مي

است اما اكثر دست اندركاران، صاحب نظران و مسئوالن  كاسته شدهگذشته به داليل متعددي 
و اجراي يك دارند اين صنعت كهن و ارزشمند ايراني در صورت تدوين مياين حوزه اذعان 

  . مدون و مشخص مي تواند جايگاه شايسته خود را در بازار فرش جهان بازيابد راهبرد
هاي باالي روند توليد فرش، بخش تعاوني كمتر توان استقالل و توليد  با توجه به هزينه

وجود تصميمات غير كارشناسي در سياستگذاريها و مراحل . بدون حمايت دولت را داراست
توان آن را  مي رهاند كه در اين چرخه باآياي به شمار مي امل بازدارنده و فرسايندهتوليد از عو
  . مشاهده كرد
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داشتن است كه در چهار سده اخير عالوه بر  كاالييفرش دستباف اصفهان در اين ميان 
با ايـن حـال در دو دهـه اخيـر     . به كااليي اقتصادي مبدل گرديده است ،ارزش هنري و فرهنگي
 اندپيدا شده ،اصفهانفرش به خصوص  آسيايي براي فرش دستباف ايرانيرقيباني در كشورهاي

  .كه بازارهاي جهاني فرش ايران و اصفهان را مورد تهديد جدي قرار داده اند
در از توليدكنندگان اصلي فرش دسـتباف   ،شهر اصفهان به ويژهعلي رغم اينكه ايران و 

مي باشد و تا چند سال پيش رتبه هاي اول تا سـوم را در بازارهـاي جهـاني هـم از لحـاظ      جهان 
ولـي در يكـي دو سـال اخيرشـاهد      ،كـرده اسـت   كسـب ميزان صادرات و هم كيفيت محصول 

اين محصول جايگـاه قبلـي    ،هستيم با حضور رقيباني چون چين، هند، پاكستان و حتي افغانستان
  .شده استخود را از دست داده و روز به روز از ميزان صادرات اين محصول كاسته 

اكنون كشورهاي هند، چين، نپال و پاكستان رقباي فرش دسـتباف ايـران هسـتند كـه بـا      
ا تـ . الگوبرداري از طرحهاي ايراني توانسته اند سهمي از بازار جهاني فرش را در اختيـار بگيرنـد  

درصد بـازار تجـارت جهـاني فـرش را در      55، فرش ايراني حدود 1979پيش از انقالب درسال 
  .اختيار داشت كه اكنون به حدود نصف كاهش يافته است

به همين جهت تاكنون مطالعات مختلفي در داخل كشور بر روي صنعت فرش و 
  . شودشاره ميكه در ادامه به تعدادي از آنها ا بازارهاي فروش آن انجام شده است

ر صادرات دسياستهاي كالن اقتصادي تأثير در تحقيقي  به بررسي ) 1378(احمدي 
وي نشان مي دهد كه مطالعه نتايج . پرداخته است) توسعه طي برنامه اول و دوم(فرش دستباف 

ارزي و پولي در دوره اعمال سياستهاي تعديل، افزايش صادرات و اعمال سياستهاي  يسياستها
افزايش قيمتها نيز در آن قسمت كه باعث  .، كاهش صادرات را در پي داشته استكنترلي

آن قسمت كه به صورت كاهش در ، با توجه به فشار هزينه، اثر منفي و شدهها افزايش هزينه
  . داشته است، اثر مثبت بر صادرات فرش كردهارزش پول جلوه 

جهاني بر صادرات  تسازمان تجارثير عضويت ايران در أت ) 1377(ابراهيمي يزدي 
كه  ،تغيير در سياستهاي تجاري وي نشان مي دهد كهمطالعه نتايج . را بررسي نموده است فرش
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  2 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        52

تواند گشايشهايي را براي اين  مي ،حاصل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني خواهد بود
و رقابتي خود را در  صنعت به همراه داشته باشد و سبب گردد ايران در اين صنعت مزيت نسبي

   . تجارت اين محصول افزايش دهد
  با بررسي نقش فرش در اقتصاد ايران و الگوي صادرات آن نشان) 1371(بتولي 

حفظ  ،ايجاد درآمد، افزايش اشتغالمهمترين اقدام براي تشكيل شركتهاي تعاوني دهد كه مي
اين شركتها  . است ت كاريصنعت فرش دستباف و توسعه اين صنعت از لحاظ روابط و مناسبا

باال بودن قيمت  محقق، اين به اعتقاد  .دننماي هاي كوچك را فراهم مي جمع شدن سرمايهامكان 
دستمزد در اين ميان باشد كه  مي مشكالت صنعت فرش دستباف يكي از  تمام شده فرش

اي حل  نهصورت عاداله با وجود تعاونيها، مشكل دستمزد ب .شود بيشترين درصد را شامل مي
از طرف ديگر  .گردد در تعاونيها دستمزد به نفع عايدات عمومي تعاوني تعديل مي .خواهد شد

  قيمت و نهايتاً دپذيرميبا مشاركت بافنده در سود دستمزدها، توزيع عادالنه درآمد صورت 
هاي متعدد در امر فروش فرش  با حذف واسطه) اي الزحمه حق(شده نسبت به حالت قبلي تمام

ه درآمد حاصل از فروش فرش ب سرانجام .گردد نيز منجر به كاهش قيمت تمام شده فرش مي
  .گردد مي) شركت تعاوني(صورت سود شركت تعاوني و سرمايه در گردش نصيب بافندگان 

از طريق تخمين توابع عرضه و تقاضاي صادرات فرش به بررسي ) 1378(بريم نژاد 
 .ه كشورهاي آلمان، سوئيس، ايتاليا و ژاپن  پرداخته استعوامل موثر بر صادرات فرش ايران ب

ين ينشان داد كه كشش تقاضاي قيمتي صادرات براي اين كشورها پااين مطالعه  ايـههـافتـي
ارز و توليد جهاني به غير واقعي مد ناخالص ملي، نرخ آاثر مستقيم در ةدهند نتايج نشان. باشد مي

يمت كاالهاي داخلي بر ميزان تقاضاي صادرات ايران از ايران و اثر غيرمستقيم شاخص ق
صادرات فرش  ةمد حاصل از صادرات نفت، ميزان عرضآافزايش درهمچنين با  .باشد مي

با  ،اگر ايران صادرات خود را به صادرات مستقيم تبديل كند به اعتقاد محقق، .يابد كاهش مي
  . يابد يش ميافزايش قيمت صادراتي فرش، عرضه براي صادرات نيز افزا

نظر بازاريابي  از  فرش را  مشكالت صنعت در تحقيقي) 1377( دهقاني فيروزآبادي
صادركنندگان نتايج مطالعه وي نشان مي دهد كه  .داده استمورد بررسي و مطالعه قرار  جهاني
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هاي سنتي وارد بازار هدف  آنها به شيوه .دارند به آميخته تشويق و ترفيع توجه كافي مبذول نمي
توجه چنداني به محدوديتهاي بازرگاني، وضعيت اقتصادي بازارهاي  ،د و قبل از ورودونشمي

به اختالفات بين كانالهاي توزيع در  همتوجهي نيز و  اندنداشته و غيرههدف، وضيت رقبا 
  . كشورهاي مختلف ندارند

مي شود مهمترين مشكالت در مسير افزايش سهم  سعي حاضردر تحقيق  با اين مقدمه،
  .مفيد ارائه گردد يهاحلاف اصفهان شناسايي و برخي راهصادرات تعاونيهاي فرش دستب

تالش مي شود با مطالعه دقيق و درك نقاط قوت و فرصتهاي موجود و شناخت عبارت ديگر،به
1388نه ماهه اول سال  تعاونيهاي فرش استان اصفهان در نقاط ضعف و تهديدهاي موجود، 

 مناسبي جهت افزايش توان رقابتي و در نتيجه افزايش ميزان صادرات اين محصول هايهبردار
د و از اصل اقتصادي مزيت نسبي در تجارت جهاني براي تخصيص بين المللي منابع و شوارائه 

توسعه تاريخي به نحو احسن در جهت رشد و  عوامل توليد در اين صنعت بومي و ملي و 
  .شود اقتصادي در مناطق توليد فرش استفاده

  
  روش تحقيق

قلمرو مكاني  .انجام گرفته است  88تحقيق حاضر درقلمرو زماني نه ماهه اول سال 
تعاونيهاي شهري و روستايي فرش  ،جامعه مورد بررسي. باشداستان اصفهان مي نيز تحقيق

   .استتعاوني شهري فعال  25تعاوني روستايي و  24دستباف استان اصفهان شامل 
تعاونيهاي شهري و روستايي از سرشماري و فقط براي در تحقيق حاضر براي 

حجم نمونه اوليه  1ابتدا با استفاده از رابطه . صادركنندگان از نمونه گيري استفاده شده است
  با استفاده از آنگاه. به دست آمد 29برابر 2سپس حجم نمونه با استفاده از رابطه  و 32 برابر

 ،شدپرسشنامه به آنها داده مي دصادركنندگاني كه باي ،و به صورت تصادفي spssنرم افزار 
  .انتخاب شدند
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  2 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        54

                       حجم نمونه اوليه                                                    
 )1                     (                                                                             32  

 ⁄ 29                                                                                      )2(       

    z 1.96     p 1.2      d 0.03      N=170  

در  2/1مشخص نبود معادلچون از قبل نسبت موافقين است و  نسبت موافقين Pدر روابط باال 
فاصله بين نسبت يعني  خطاي برآورد dهمچنين  .به دست دهدرا  nتا ماكزيمم  گرفته شد نظر

|       وواقعي در جامعه و نسبت برآورد شده توسط نمونه  حجم جامعة  Nو|
در تحقيق حاضر  .است  96/1خطا به ميزان % 5اطمينان و % 95با  Zمقدار آماره و  آماري

  .براي نمونه گيري از روش تصادفي ساده استفاده شده است
 هزينـه ، سليقه مشـتريان ،تبليغاتشامل  SWOTمتغيرهاي مستقل در اين تحقيق آيتمهاي 

  .استميزان صادرات فرش دستباف  نيز متغير وابسته اين تحقيق. باشندميسفارش پذيري و 
   :شد پرسشنامه به صورت زير سنجيده مي پايايي ،آلفاي كرونباخآزمون با استفاده از 

)3                                                                (                                )1(
1 2

1

2

σ
α

∑
=−

−
=

k

i
is

k
k 

981.0=hα 

 .تعداد سؤاالت پرسشنامه است kواريانس هر سؤال و  iSواريانس نمرة كل،  2σكه در آن 
  راپرسشنامه ايايي ـپه ـك تـاسر ـبزرگت 7/0دار از ـمق نـاي ،ودـشيـظه مـالحـه مـور كـان طـهم

  .دهدنشان مي
فرضيه در زمينه تعاونيهاي  4است كه در قالب  swotتمهاي يمدل تحقيق بر اساس آ

  . فرش دستباف و براساس اهميت آنها در افزايش صادرات فرش در تحقيق آورده شدند
  :فرضيات تحقيق عبارتند از

 فرش صادرات افزايش بر دستباف فرش تعاونيهاي در برندسازي رويكرد با مناسب تبليغات.1
  .)تبليغات(است ثرؤم
 ثرؤم فرش صادرات افزايش بر دستباف فرش تعاونيهاي در پذيري سفارش سمت به گرايش.2

  .)پذيري سفارش( است
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افزايش  بر جهاني بازارهاي سليقه و نياز و خواست بهدستباف  فرش تعاونيهاي توجه. 3
  .)سليقه مشتريان( است ثرؤم فرش صادرات

 افزايش بر فرش درتعاونيهاي دستباف فرش تكميل و توليد مراحل در هزينه مديريت اعمال .4 
 .)هزينه يا قيمت تمام شده فرش( ثر استؤم فرش صادرات

از آنجا كه هر فرضيه . و اثبات يا رد آن را نتيجه گرفتآزمود ها را  توان كليه فرضيه مي
االت بـراي  سـؤ هـا از ميـانگين    امتيازبنـدي فرضـيه   به منظورباشد،  شامل چند سؤال پرسشنامه مي

سـت تسـاوي نسـبت    ا هـا كـافي   براي رد يا اثبات فرضـيه  .شدمحاسبه نسبت پاسخگويي استفاده 
چنانچـه  . شـود يك فرضيه با استفاده ازآزمون نسبت مقايسه  (p1) و نسبت موافقين )p2(مخالفين

  :شودفرضيه رد يا قبول مي ،با توجه به نسبت محاسبه شده ،اين نسبت مخالف و موافق برابر نبود
  

 )4(                                   121 =+ pp  

1p
تعداد موافقين
تعداد كل  

  :مقدارآزمون در جدول زير خالصه شده است

  pمقدار نسبت 1فرضيه 

سطح احتمال   2p  مخالف
 1p موافق  محاسبه شده

 يا سطح احتمـال محاسـبه شـده بـراي آزمـون نسـبت مـذكور، كمتـر از         pچنانچه مقدار 
05/0=α  بـه عبـارت ديگـر تفـاوت     . رد مـي شـود   05/0 داري فرض صفر درسطح معني، باشد

  . ييد مي شودأو فرضيه مورد نظر ت  ردميان موافقين و مخالفين فرضيه وجود دا يدارمعني
آزمون از  ،بررسي ميزان اثر خصوصيات اجتماعي افراد در پاسخگويي به فرضياتبراي 

2χ)ابزاري آماري براي تعيين  ،تحليل همبستگي. استفاده مي شود) ضريب  همبستگي پيرسون

⎩
⎨
⎧

≠
=

211

210
:
:

ppH
ppH

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  2 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        56

ضريب همبستگي شدت رابطه و همچنين نوع . نوع و درجه رابطه يك متغير با متغير ديگر است
اجتماعي با   تضريب همبستگي ميان خصوصيا. را نشان مي دهد) مستقيم يا معكوس (  رابطه

با استفاده از رابطه زير . محاسبه خواهد شد SPSSنحوه پاسخگويي به فرضيات در نرم افزار 
  .محاسبه خواهد شدYو  Xضريب همبستگي ميان دو متغير 

)5   (                                                
[ ] [ ]∑ ∑ /)_(∑ ∑ /)_(

∑
∑ ∑_

2222 nYYnXX

n
YXXY

r = 

فرض كنيم، اجتماعي ام و هر خصوصيت  iرا ميزان همبستگي بين فرضية r چنانچه
در سطح كند كه آيا اين ارتباط  سنجد و آزمون ميميي را گآزمون زير ميزان اين همبست

05/0=α دار است يا خير؟ معني  
Ho: r = 0 

H1:  r ≠ 0  ,  -1 ≤ r ≤+1 )6                                                                                              (  

همبستگي محاسبه شده كمتر براي ضريب ) valueP(در رابطه فوق چنانچه سطح احتمال 
H(شود يا فرض مخالف صفرباشد، فرض صفر پذيرفته نمي 05/0از سطح    پذيرفته) 1

.                                             ثر استؤبه عبارت ديگر خصوصيات اجتماعي افراد در نحوه پاسخ آنها به فرضيات م. شودمي
 

  بحث  نتايج و 
درصد پاسخگويان  1/92اجتماعي پاسخگويان نشان داد كه  بررسي توصيفي مشخصات

داراي ميانگين ) درصد 2/33(بيشترين تعداد پاسخگويان . درصد آنان زن مي باشند 9/7مرد و 
. اندبودهسال  60داراي ميانگين سني باالي ) درصد 9/10(آنها و كمترين سال 40-30سني 

، تعاوني شهري )درصد50(تعاوني روستايي  سطح تحصيالت بيشتر پاسخگويان در هر سه گروه
  . ديپلم  مي باشد) درصد 7/35(و صادر كنندگان  )درصد 7/72(

ي به يتا نماي كلي نحوة پاسخگوبراي بررسي فرضيات از تحليل توصيفي استفاده شد 
  .مشخص شودشده براي تحليلهاي استنباطي  هاي انتخاب پرسشنامه و نيز درصد گزينه
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تبليغات معتقدند كه ) درصد 6/33(اد كه بيشترين تعداد پاسخگويان بررسيها نشان د
 بر افزايش صادرات به ميزان زيادي مناسب با رويكرد برندسازي در تعاونيهاي فرش دستباف 

  .)1جدول ( ثر استؤفرش م
  1ديدگاه پاسخگويان در خصوص فرضيه  .1جدول

  خيلي زياد  زياد  متوسط كم خيلي كم گزينه

  %3/27  %6/33  %61/20  %31/10  %06/8 ييپاسخگودرصد

  هاي تحقيقيافته:خذأم
گرايش به سمت معتقدند كه ) درصد75/26(بيشتر پاسخگويان  ،2با توجه به جدول 

ثر ؤمبه ميزان متوسطي  سفارش پذيري در تعاونيهاي فرش دستباف بر افزايش صادرات فرش
  .است

  2ديدگاه پاسخگويان در خصوص فرضيه  .2جدول

  خيلي زياد  زياد  متوسط كم خيلي كم گزينه

  %85/24  %32/26  %75/26  %95/6  %87/5 ييدرصد پاسخگو

  هاي تحقيقيافته:خذأم

به خواست و نياز تعاونيهاي فرش دستباف توجه درصد از پاسخگويان،  1/35از ديدگاه 
  .)3جدول ( ثر استؤبر افزايش صادرات فرش مبه ميزان خيلي زيادي و سليقه بازارهاي جهاني 

  3ديدگاه پاسخگويان در خصوص فرضيه  .3جدول

  خيلي زياد  زياد  متوسط كم خيلي كم گزينه

  %1/35  %5/31  %02/18  %21/7  %08/8 ييدرصد پاسخگو

  هاي تحقيقيافته:خذأم
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اعمال مديريت هزينه در نيز معتقدند كه ) درصد 03/34(بيشترين تعداد پاسخگويان 
به ميزان  دستباف درتعاونيهاي فرش بر افزايش صادرات فرشمراحل توليد و تكميل فرش 

  ).4جدول ( ثر استؤم زيادي 
  4دگاه پاسخگويان در خصوص فرضيه دي .4جدول

  خيلي زياد  زياد  متوسط كم خيلي كم گزينه

  %22/28  %03/34  %45/24  %54/7  %8/5 ييدرصد پاسخگو

  يافته هاي تحقيق:خذأم

يك فرضيه با  (p1) و نسبت موافقين )p2(تساوي نسبت مخالفين ،براي آزمون فرضيات
  . )5جدول ( مي شود  مقايسه) 4رابطه (استفاده ازآزمون نسبت 

  آزمون نسبت براي  اثبات يا رد فرضيه هاي تحقيق .5جدول 

  pمقدار  نسبت موافق  نسبت مخالف  فرضيه

  00/0  768/0  232/0  1فرضيه 

  00/0  825/0  175/0  2فرضيه 

  00/0  813/0  187/0  3فرضيه 

  00/0  823/0  177/0  4فرضيه

  يافته هاي تحقيق:خذأم

كـه فـرض صـفر     نشـاندهندة آن اسـت  و  05/0كـوچكتر از   در همه فرضـيه هـا   p مقدار
بـه مراتـب بزرگتـر از     با توجه به اينكه نسبت موافقين .رد مي شود α=05/0داري درسطح معني

  .ييد استأمورد ت چهار فرضيه تحقيقمي توان نتيجه گرفت  در هر فرضيه استنسبت مخالفين 
از  ،هـا  ي بـه فرضـيه  يدر پاسـخگو  يا اجتمـاعي   شخصيهر خصوصيت  بررسي اثر براي 

  .)6جدول ( شده استاستفاده   ) -6رابطه - ضريب همبستگي پيرسون(2χآزمون 
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  آزمون همبستگي ميان خصوصيات اجتماعي افراد و نحوه پاسخگويي به .6جدول 

  فرضيه هاي تحقيق
  pمقدار  2χمقدار  فرضيه  خصوصيات اجتماعي

  318/0  709/4 1فرضيه  
  328/0  623/4 2فرضيه جنسيت

  122/0  277/7 3فرضيه  
  007/0  244/14 4فرضيه  
  0/0  85/189 1فرضيه  

  543/0  750/14 2فرضيه تحصيالت
  041/0  021/27 3فرضيه  
 00/0 129/64 4فرضيه  

  00/0  015/122 1فرضيه  
  019/0  685/50 2فرضيه تجربه
  00/0  761/131 3فرضيه  
 00/0 759/146 4فرضيه  

  00/0  856/189 1فرضيه  
  108/0  214/23 2فرضيه سن

  00/0  903/66 3فرضيه  
 00/0 525/69 4فرضيه  

  يافته هاي تحقيق:خذأم

جدول و  2χبزرگتر از  2χمقدار دهد در مواردي كه نشان مي 6اطالعات جدول 
خصوصيت اجتماعي بر پاسخگويي فرضيه مورد نظر اثر  است، α=05/0كوچكتر از   p  مقدار

، متغير تحصيالت در 4به فرضيه  ييبر اين اساس، متغير جنسيت تنها بر پاسخگو. معني دار دارد
، متغير تجربه در پاسخگويي به هر چهار فرضيه و متغير سن  4و  3، 1ي به فرضيه هاي يپاسخگو

به عبارت ديگر تجربه مهمترين متغير . دندار دارمعنياثر  4و  3 ،1در پاسخگويي به فرضيه هاي 
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اثر گذار در پاسخگويي به فرضيه ها و جنسيت كم اثر ترين متغير در پاسخگويي به فرضيه هاي 
 تعاونيهاي در پذيري ميزان اثرپذيري صادرات از سفارش( 2همچنين فرضيه . تحقيق مي باشد

كه در حالي ،خصوصيات اجتماعي پاسخگويان داردثير پذيري را از أكمترين ت) دستباف فرش
) دستباف فرش تكميل و توليد مراحل در هزينه مديريت صادرات از اعمال اثرپذيري( 4فرضيه 

  . اجتماعي پاسخگويان دارد ثيرپذيري را از خصوصياتأبيشترين ت
  
  و پيشنهاد  گيريهنتيج 

تحصيالت زير  عمدتاً استانتوليد كنندگان فرش دستباف ، براساس نتايج اين تحقيق
  صورت خانگي وه سال، ب 20قه فعاليت تجاري كمتر از ـم و سابـه كـايـرمـا سـبو  دـارنلم دـديپ

   .غير متمركز فعاليت مي نمايند
درصد  6/50درصد  و حداكثر  18با سهم بسيار متغير حداقل ايران سال گذشته  30طي 

اين محصول هنري بوده ولي اخيراً كل صادرات صادرات جهاني فرش، بزرگترين صادر كننده 
در  و طور تقريباً يكسان توزيع شده استه كشور ب 7جهاني فرش دستباف در بين نزديك به 

نتيجه ساختار صادرات جهاني فرش از انحصار چندجانبه باز تبعيت مي كند و تقاضاي جهاني 
اخير كم كم از قدرت انحصار ولي طي سالهاي  ؛آن ساختار چندجانبه متمايل به بسته دارد

كشورهاي وارد كننده فرش دستباف كاسته شده و از حالت انحصار چند جانبه بسته به انحصار 
ساختار واردات جهاني فرش دستباف از ساختار  ،بنابراين. چند جانبه باز تغيير كرده است

  دست وارد كنندگان حاكميت بازار بيشتر در ا كهـن معنـديـبوده ـر بـتحصاريـادرات آن انـص
  . بوده است 

انواع پوشـش بيمـه اي خصوصـاً خـدمات      زبرخوردار نمودن بافندگان ا با اين اوصاف،
 بـه ويـژه  حمايتهاي مـالي كامـل    ،درماني مناسب براي حفظ سالمتي و اشتغال و توليد بافندگان

يـد فـرش   اعطاي تسهيالت ارزان قيمت از سوي صندوق تعاون و نظام بانكي كشور و پـيش خر 
ارائه ضمانت نامـه بـراي فرشـهاي دسـتباف      ،مين توليدتضتوسط تعاونيها جهت بافندگان عضو 
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فـرش  به  يدن هويت بخشو  شناخت بازارهاي هدف جديد دراقتصاد امروز جهان ،فروخته شده
بسيار مهم بـراي حضـور و معرفـي     هايفرصتد نتوانمي مگيهآن  كردنبا شناسنامه دار دستباف 

و افزايش سـهم صـادرات   دست آوردن بازارهاي جديد ه ب ،به كشورهاي خارجياين محصول 
  . به شمار آيندفرش از درآمدهاي ارزي كشور 
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