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  SWOTماتریس / صنعت فرش / سازمان تجارت جهانی 

 چکیده

با از بـین رفـتن مرزهـاي فیزیکـی میـان کشـورها و کسـب        

مزایاي زیاد حاصل از جهانی شـدن، تمایـل کشـورهاي مختلـف     

ایـران  . جهانی شدت یافته استبراي عضویت در سازمان تجارت 

نیز سالیان متمادي درخواسـت خـود را بـراي عضـویت، بـه ایـن       

هاي پی در پی ایاالت متحـده   سازمان تحویل داد ولی با مخالفت

تا ایـن کـه   . مواجه شد و براي مدتی نامعلوم در این راه ناکام ماند

تقاضاي عضویت نـاظر ایـران در سـازمان تجـارت     1384در سال 

ذیرفته شد و عضویت محتمل ایـران بـه ایـن سـازمان و     جهانی پ

پیامدهاي مثبت و منفی آن ذهـن بسـیاري از اقتصـاددانان را بـه     

در این مقالـه صـنعت فـرش کشـور بـه      . خود مشغول کرده است

عنوان یکی از قدرتمنـدترین صـنایع ایـران در قبـال پیوسـتن بـه       

در انتهـا  سازمان تجارت جهانی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و 

افـزایش تبلیغـات و   . پیشنهادات و راهکارهایی نیز ارائه خواهد شد

ـ  بـین تحقیقات بازاریابی، بهترین راه حل براي بقا در عرصه  ی الملل

جهـانی و از بـین رفـتن     همچنـین دسـتیابی بـه صـلح    . باشـد  می

تواند به استمرار حضور ایـن   می هاي مختلف علیه ایران نیز تحریم

  .بهترین تولیدکنندگان کمک قابل توجهی کندصنعت در جایگاه 

  مقدمه

 19، یعنـی از آغـاز قـرن    پـیش  هـا  سـال  شـدن  جهانی فرآیند

آالت و  مــیالدي بــا اوجگیــري انقــالب صــنعتی، اختــراع ماشــین

خصوص اختراع ماشـین بخـار و سـپس     هابزارهاي سنگین تولید، ب

هاي راه آهن در جهان غرب، و  لوکوموتیو و بسط و تکامل سیستم
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اگر بخواهیم از تـاریخ معینـی   . سپس اختراع تلگراف آغاز شده بود

مــیالدي را بــه عنـوان آغــاز رونــد   1800نـام ببــریم بایــد سـال   

داري بـا کشـف    شدن بشناسیم، یعنی از هنگامی که سرمایه جهانی

ـ     و بسط سیستم کـاربردن   ههاي تکامل یافتـه مـالی، تصـویب و ب

انداختن قـوانین مـدنی و    سابداري و مالیاتی و بیمه و جاقوانین ح

جزایی مـدرن حرکـت سـرمایه را تسـهیل کـرده و بـه آن اجـازه        

، یعنـی تـا   1914این روند تا سـال  . داد میانباشت و تولید انبوه را 

وقفه ادامه یافت، اما با آغاز تعـرض و   اول، بی جهانیشروع جنگ 

قف شد، و ایـن توقـف، کـه    هاي عظیم اروپایی متو درگیري ارتش

ـ    رفت کوتاه انتظار می دالیـل  ه مدت باشد، پس از خاتمـه جنـگ ب

هـاي   گوناگون نظیر رکود اقتصادي اروپا و پیدایش و غلبه جنـبش 

اي از کشـورهاي اروپـایی و سـپس آغـاز جنـگ       فاشیستی در پاره

که جهـان   دوم نیز جهانیپس از جنگ . درازا کشیده جهانی دوم ب

قطب کمونیستی، تحت فرمان اتحاد جماهیر شوروي، به دو  عمالً

داري لیبرال، تحت رهبري ایاالت متحده، تقسـیم شـده    هو سرمای

در دوران جنـگ سـرد بـا    . شدن باز به تعویق افتاد بود روند جهانی

ــت   ــرمایه توانس ــه س ــاینک ــدریج هب ــه   ت ــان ب ــاطی از جه در نق

اي  ادواري و منطقـه  هـا  موفقیـت یی دست یابد، اما این ها موفقیت

تنهـا  . الق نمـود طشدن ا نام جهانی آن هب توان میبوده و هیچگاه ن

بود که تمامی قواعـد و   1989پس از فروریزي دیوار برلن در سال 

کنــار نهــاده شــد، و حــاال ســرمایه ه هــاي پیشــین بــ محــدودیت

در صـحنه   توانست بدون هیچگونه قاعده دست و پاگیر عمـالً  می

. حرکت درآید و سیر منطقی رشد خودش را طی کندالمللی به  بین

رونـدي  شدن سرمایه در دوران کنونی ادامه همـان   جهانیبنابراین 

بدون وقفه ادامه داشت و به ایـن   1914تا  1800که از سال  است

  .]1[ اي است کامال متعلق به دوران مدرنیسم ترتیب مقوله

  شدن و آزادسازي تجارت جهانی. 1

کنند که آزادسازي تجارت، به یک هـدف   میاي استدالل  عده

تشکیل شده است، حال آنکه بـا توجـه بـه تـاثیر آن بـر کیفیـت       

در واقـع، بـه خـاطر    . اوت کـرد زندگی انسان باید در مورد آن قض

رفاه انسانی است که قاطعانه از آزادسازي تجارت حمایـت   ارتقاي

شود و این امر به بهترین شکل در مقدمه موافقتنامـه سـازمان    می

با ایـن حـال واقعیـت ایـن اسـت کـه       . تجارت جهانی آمده است

ها یا مذاکرات مربوط به آزادسازي به نـدرت بـه    طرفداران سیاست

ویژه تـاثیر ایـن    هاهداف گشایش بازارها به روي رقابت خارجی و ب

هاي مصرفی اساسی اشـاره  امر به فقر از طریق کاهش قیمت کاال

دانـیم کـه    شود که همه مـا مـی   در واقع، چنین تصور می. کنند می

اي براي رسیدن به هـدفی دیگـر    تجارت هدف نیست بلکه وسیله

  .است

گذاري و رشد اقتصادي باعـث   این اندیشه که تجارت، سرمایه

شود، حقیقـت   هاي غیراقتصادي حقوق بشر می شدن جنبه رنگ کم

هاي اقتصادي بسته، عبارتنـد   طور کلی خصوصیات نظامبه . ندارد

هـاي آزاد، سـرکوبی سیاسـی و     سـاالري و رسـانه   فقدان مردم: از

ي ارتقـاي زنـدگی خـود از طریـق     هـا  فرصـت محرومیت افراد از 

ولی . کوشی صادقانه آموزش و تحصیالت، نوآوري، تعهد و سخت

ی بـا  الملل ینبو شهروندان آنها با یک شبکه نهادي  ها دولتارتباط 

اهــداف آزادســازي درنهایــت و احتمــاالً بــا گذشــت زمــان روي  

  .]2[هایی به مراتب بیشتر از تجارت تاثیر خواهد گذاشت حوزه

نگاهی به وضعیت بازار جهانی فرش و نقش . 2

  بحران جهانی بر آن

داري  ، در ذات اقتصاد آزاد سرمایه2009بحران اقتصادي سال 

هـاي مهـم اقتصـادي جهـان از      حـران نهفته است و آتش بیشتر ب

بورس نیویورك شراره کشـیده و بـه اروپـا و نقـاط دیگـر جهـان       

زدائـی،   اقتصـاد آزاد لجـام گسـیخته، مـوج مقـررات     . رسیده است

ـ    بخشودگی آوردن پیـاپی نـرخ بهـره پـس از      آیینهـاي مالیـاتی، پ

ــتی   ــدادهاي تروریس ــپتامبر  11روی ــا    2001س ــود ت ــتی ب فرص

اي در گسترش الگوي تـازه بانکـداري رخ    سودجویانههاي  نوآوري

ها ر ا به اوراق بهادار تبدیل کننـد   نماید که در چارچوب آن، دارائی

ریسک با مارك موسسـات   هاي به ظاهر کم و آن اوراق را به بسته

  . ]3[عتبر در گوشه و کنار جهان بفروشندم

از حـده آغـ  این بحران و رکود پس از آن، هرچند از ایـاالت مت 

ورشکستگی . جهان را درنوردیدآور تمام  شد، اما با سرعتی سرسام

ي خـودرو سـازي و زیـان    هـا  شـرکت ي بیمه، ها شرکتها،  بانک

هنگفت اکثر کارخانجات در سراسـر جهـان از یـک سـو، و خیـل      
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. عظیم بیکاران از سویی دیگر، اقتصاد جهانی را به چـالش کشـید  

اي فـروکش کـرده، امـا     ازههرچند این بحران در حال حاضر، تا اند

در ایـن میـان، فـرش    . دامنگیر بسیاري از کاالهاي مصـرفی شـد  

شود، از این رکـود   دستبافت که نوعی کاالي تجملی محسوب می

خوبی گویاي ایـن   هنصیب نمانده و آمار کشورهاي صادرکننده ب بی

با کاهش قیمت کاالهـاي مصـرفی بـراي رهـایی و     . باشد امر می

هـاي   ن اقتصادي، فرش دستبافت داراي دگرگونیگذر از این بحرا

از آنجاکه فرش دستبافت توسط عامل انسـانی تولیـد   . فراوانی شد

شود و نه کارخانه، و مواد اولیـه آن هـم از نظـر قیمـت داراي      می

پذیري باالیی نیست، و از طرف دیگر رقابـت سـختی کـه     انعطاف

یران و پاکستان میان تولیدکنندگان توانمندي از جمله چین، هند، ا

ناگفتـه  . وجود دارد، این بازار را دچار بحران خاص خود کرده است

اي که بتواند خود را بـا شـرایط موجـود     پیداست که هر تولیدکننده

  .]4[واند این بحران را پشت سر بگذاردت بهتر وفق دهد، آسانتر می

  زایی اشتغالدر اقتصاد ملی و   فرش  جایگاه. 3

هاي برجسته فرهنگـی و   از ویژگی متأثرفرش دستبافت ایران 

هاي گذشته، همواره به عنوان یکـی از   ها و دهه هنري آن در سده

کاالهاي برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایـران مطـرح بـوده و    

ي متمـادي اولـین و بـاالترین    ها سالبه طوري که طی . باشد می

اشـتغال کـل    درصـد  7 ردیف ارزآوري در صادرات ایران و حـدود 

  . کشور و معیشت چند ملیون نفر را به خود اختصاص داده است

متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سـازمانی، سـاختاري،   

ویژه تجاري و بازرگانی، فرش ایـران دوران   همدیریتی، تولیدي و ب

هاي جهانی پیموده و  اي را در عرصه رقابت نندهشک افول و رکورد

از طرفــی، . بـرد  شـرایط بحرانــی خاصـی بــه سـر مــی    اکنـون در 

توجهی به اصول و مبانی بازاریـابی و تجـارت کـه دربرگیرنـده      بی

هاي رقابتی فرش دسـتبافت را   شود، مزیت فرآیند تولید آن نیز می

ویژه در سطح جهـانی بـا مخـاطرات جـدي مواجـه       هدر داخل و ب

آنهـا بـه    تجربه موفق دیگر کشورها حـاکی از توجـه  . نموده است

  . ]5[هاي محیط تجارت و دیگر عوامل تاثیرگذار است واقعیت

در   تـوان  مـی را   دسـتبافت   فرش  اقتصادي  هاي جنبه  ینتر مهم

.  بهبود اقتصاد روسـتا دانسـت    به  ارز و کمک  ، تحصیل زایی اشتغال

  شـده  تمـام   و قیمـت   و کـاربري   مرغوبیـت   علت  به  دستباف  فرش

  آن  و بـازار صـادراتی    داشـته   خـارجی   بیشـتر، مصـرف  ،  آن  باالي

رکود   هرگونه  بنابراین.  تر است بسیار گسترده  بازار داخلی  به  نسبت

  درآمـد در میـان    کـاهش  و  بیکـاري   منجر به  آن  در بازار صادراتی

  اسـتدالل   بـا ایـن  . گـردد  مـی   فـرش   صـنعت   از شـاغلین   بسیاري

و بـاال    رفاه  بر افزایش  اثر مثبتی  فرش  صادراتی  بازارهاي گسترش

از   یکـی   فـرش   وضعیت  خواهد داشت روستائیان  درآمد سرانه  رفتن

و وزارت جهـاد    بازرگـانی   وزارت.  اسـت   روستایی  توسعه  ابزارهاي

در کشـور،    روسـتایی   امـر توسـعه    متولیـان   عنـوان   بـه   کشاورزي

  صـادرات   بخش  نمودن  و فعال  ید فرشتول هاي تعاونی  سازماندهی

  . ]6[اند  قرار داده خود  هاي برنامه  هاي را در اولویت  آن  و بازرگانی

  از محورهـاي   یکـی   اقتصاد، ایجـاد اشـتغال    در شرایط کنونی

  دسـتباف   فرش  صنعت. شود می  محسوب  دولت  هاي سیاست  مهم

و بـا    انـدك   ثابـت   هـاي  بـا هزینـه    کاربر است کـه   از صنایع  یکی

ــتفاده ــزات  اس ــاده  از تجهی ــاه  س ــاي در کارگ ــانگی  ه ــب  خ   موج

  صـنعت   شود ایـن  دراقتصاد کشور می  اي مالحظه  قابل  زائی  اشتغال

را نیز در بـر    دیگري  جانبی  و مشاغل ها فعالیت  بافی  بر قالی  عالوه

از  دهـد  مـی   را افـزایش   صـنعت   ایـن   زائی اشتغال  نرخ  گیرد که می

  ، رنـگ  ، نختـاب  ریـس   کـار نـخ    بـه   توان می جانبی   مشاغل  جمله

  ،بازرگانـان  ، صـادرکننده  زن ، گـره  کـش  ، چلـه  ، رنگرز، طراح فروش

 26حـدود    فـرش   صـنعت   جـانبی   مشاغل  طورکلی  به. کرد  اشاره

 .]7[شود می  شغل

  فـرش   در صـنعت   شـاغل   انسـانی   بـرآورد نیـروي    یـک   طبق

هـر  .  اسـت   داشته  فزاینده  اخیر روندي  هاي دهه  در طی  بافت دست

  هـا مشـاهده   دوره  در برخـی   و نوسـاناتی   نبوده  ثابت  چند روند آن

  .]8[شود می

ي اخیر بـر  ها سالمیزان صادرات فرش کشور را در  )1(جدول 

  :دهد میحسب وزن و قیمت نشان 
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  فرش دستبافتمیران صادرات  -1جدول 

  تن  میلیون دالر  سال

1387  9308/654  5893/46  

1386  4873/562  7773/51  

1385  7900/578 8898/54 

1384  6733/648 2591/64 

1383  5710/615 0692/58 

1382  9151/684 71497/78 

1381  7275/607 7830/54 

1380  6311/624 4631/53 

1379  2417/581 4904/54 

  .1388ریزي تجاري،  برنامه دفتر: مأخذ     

آینده مبهم صنعت فرش دستباف ایران در . 4

  انداز جهانی چشم

صادرات فرش دستباف ایران در پنج سال گذشته روند نزولـی  

کشورهاي رقیـب در مقایسـه بـا     داشته و پایین بودن قیمت فرش

از  فرش ایران و هماهنگ بودن آن با سالیق بازارهاي جهانی نیـز 

رشد برخی از کشورها در بازارهاي جهانی بـه شـمار   عوامل عمده 

همچنان رتبه  1385تا سال است که ایران  رود، اما شایان ذکر می

ي بعد ها سالبود، اما در اول بازار جهانی را به خود اختصاص داده 

جایگاه خود را در صدر جدول بهترین صادرکنندگان به کشورهاي 

   .]9[چین و هند سپرد

پنج سال گذشـته رونـد نزولـی داشـته کـه      صادرات فرش در 

تجـارت جهـانی فـرش     دالیل عمده آن مربوط به کاهش حجـم 

ها از جملـه فـرش    پوش دستباف به علت جایگزین شدن سایر کف

رشـد  . موکت، سنگ، پارکـت، و سـایر زیرانـدازها اسـت     ماشینی،

بالغ بـر چهـار میلیـارد دالر     ها پوش مبادالت جهانی این گونه کف

تـا   1375سـال  لی که حجم تجارت فـرش دسـتباف از   بوده درحا

همچنین از دالیل دیگـري   .یافته استچشمگیري کاهش  1384

بـه   تـوان  میاند  فرش دستباف نقش داشته که در کاهش صادرات

ات تـورم  تـأثیر انتقال  هاي داخلی در اثر رشد تورم و افزایش قیمت

  .]10[دبه خریدار خارج از کشور نیز اشاره کر

  مشکالت صنعت فرش دستبافت. 5

امروزه با توجه به تک محصولی بودن درآمد کشور از نفـت و  

تمام شدن آن در آینده نزدیک، نقـش صـادرات غیرنفتـی بسـیار     

پـیش در زمینـه صـادرات     هـا  سالآن چه از . تر شده است پررنگ

ي هـا  سـال رفت، فرش، خاویار، خشـکبار و در   غیرنفتی سخن می

  .ي بوده استاخیر محصوالت کشاورز

از فرهنـگ   متـأثر قطع، اقبال عالقمندان فرش ایرانی،  طور به

هنر قالیبافی یکی از مظاهر تجلیات این . دیرپاي مردم ایران است

 روحیـات مـردم   فرهنگی که قرابتی ناگسسـتنی بـا  . فرهنگ است

همین رابطه، موجب گردیده تا مردم ایـن سـرزمین،   . داشته و دارد

طیف و روح بلندمدت خود را در قالب تمـامی  از دیرباز احساسات ل

اي بـراي   هرچند قالی، وسـیله . بروز دهنداشیا و ابزار پیرامون خود 

پوشاندن کف در جهت آسایش بیشـتر بـوده اسـت، ولـی همـین      

نقاشی در خـدمت تجلـی و تظـاهر    وسیله، کاربردي نیز چون بوم 

  . هاي زیباشناسانه ایرانیان بوده است جلوه

هدیم که علیرغم ادعاي متولیان و مدیران رسـمی  متاسفانه شا

روز از اعتبار جایگاه فرش دستبافت ایـران بـه    هفرش کشور، روز ب

بخشـی از ایـن صـدمات از    . شـود  می ها کاسته دلیل سوء مدیریت

اي اسـت کـه در بخـش     ناحیه عدم شناخت و تصمیمات عجوالنه

 کـردن  اي عمل سلیقه. گري فرش کشور با آن مواجه هستیم تولی

پایه نیز در این میان، در بسته شدن درهـاي   و نیز ارائه آمارهاي بی

در همین حال، نبـود یـک سیسـتم    . امید اثري اساسی داشته است

کنندگان آمار و مستندات آنـان را طلـب کنـد، بـه      نظارتی که ارائه

از طرف دیگر غالب مـدیران بـه ایـن    . این موضوع دامن زده است

که چون کسی پیگیر ادعاهاي آنـان نیسـت و   اند  بندي رسیده جمع

ارائه آمار و گزارشات غیرواقعی نـه تنهـا ضـرورتی نداشـته، بلکـه      

منافعی هم به همراه خواهد داشت، این سنت را دسـت بـه دسـت    

فروشی، هر یک چیـزي هـم    گردانده و البته براي جلوگیري از کم

 .]11[اند به آن اضافه کرده

ي درگیـر  ها بخشسهم، توجه و حمایت منطقی از  تأمینعدم 

سازي کـه پیونـد منطقـی میـان زنجیـره       و رشد نامناسب و مسئله

براي مثال میـزان تـوجهی کـه بـه بخـش      . زند تولید را برهم می
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گردد، عمالً باعث غفلـت   صادرات با توجیه ارزآوري این بخش می

بخـش   هاي اساسـی در  هاي زیرساخت مدیران از نیازها و ضرورت

  .تولید گردیده است

اما با درنظر گرفتن این واقعیت که فـرش دسـتبافت ایـران از    

نظر قیمت و کیفیت، تغییري نکرده و محصـوالت سـایر کشـورها    

نیز از لحاظ کیفیت، نقشه و طرح، نیروي انسـانی مـاهر و قیمـت    

ا مــ  داراي برتــري خاصــی بــه محصــوالت داخلــی کشــور     

ت که عمده مشکالت این صـنعت،  توان دریاف ، می]12[باشند نمی

هـاي الزم بـه بازاریابـان     تبلیغات بازاریابی و کمبود آمـوزش عدم 

ضـعف  . باشـد  براي افـزایش فـروش و افـزایش سـهم بـازار مـی      

بازاریابی در این صنعت، نقـش مهمـی در رونـد نزولـی صـادرات      

 .فرش دستبافت داشته است

در تعیین استراتژي  SWOT به کارگیري رویکرد. 6

 ناسب جهت افزایش صادرات فرش ایرانم

طور که بیان شد، هدف این مقالـه تعیـین اسـتراتژي یـا      همان

ي مناسب جهـت افـزایش صـادرات فـرش دسـتباف      ها استراتژي

باشد که منجر به افزایش سهم بـازار جهـانی آن و نیـز     ایرانی می

گسترش و تثبیت هر چـه بیشـتر نـام تجـاري ایـن محصـول در       

در راستاي دستیابی بـه ایـن هـدف و    . بازارهاي جهانی خواهد شد

 ي مناسـب، از روش تجزیـه و تحلیـل   هـا  اسـتراتژي براي تعیـین  

SWOT  بـه همـین منظـور در گـام اول،    . بهره گرفته خواهد شـد 

براي تعیین لیست نهایی اولویت نقاط قوت و ضعف صنعت فرش 

و تهدیدات محیطی پـیش روي   ها فرصتایران و همچنین تعیین 

گذار بـر صـنعت فـرش    تأثیرآن، به تحلیل عوامل بیرونی و درونی 

  .ایران خواهیم پرداخت

هـدف از بررســی عوامــل بیرونــی ایـن اســت کــه لیســتی از   

برداري کرد و یا از تهدیـداتی   ها بهرهاز آن توان مییی که ها فرصت

 . از آنها اجتناب کرد، تهیه شود توان میکه 

در این تحقیق، براي تحلیل محیط بیرونی از مدل پورتر بهـره  

و تهدیـدات محیطـی پـیش     هـا  فرصتبررسی و تبیین . ایم گرفته

از طریـق  ) از سوي کشـورهاي خـارجی  (روي صنعت فرش ایران 

و تهدیـدات   هـا  فرصتبندي  اولویت( ]13[ماتریس عوامل خارجی

مـورد بررسـی   ) بر اساس احتمال وقوع و اثر احتمالی بـر سـازمان  

  .]14[گرفته و نتایج زیر حاصل شده است قرار

  تحلیل محیط بیرونی. 6- 1

هـدف از بررســی عوامــل بیرونــی ایـن اســت کــه لیســتی از   

یـداتی  برداري کرد و یا از تهد از آنها بهره توان مییی که ها فرصت

هـا بـا    استراتژیسـت . از آنها اجتناب کـرد، تهیـه شـود    توان میکه 

نـد عوامـل   توان مـی  اسـتفاده از مـاتریس ارزیـابی عوامـل بیرونـی     

شناسـی، محیطـی، سیاسـی،     اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی، بـوم  

. ]15[دولتی، حقوقی، فناوري و رقابتی را مورد ارزیابی قـرار دهنـد  

و تهدیدات محیطی پـیش روي صـنعت    ها فرصتبررسی و تبیین 

از طریق ماتریس عوامل ) از سوي کشورهاي خارجی(فرش ایران 

و تهدیدات بر اساس احتمال وقوع  ها فرصتبندي  اولویت(خارجی 

مورد بررسـی قـرار گرفتـه و نتـایج زیـر      ) و اثر احتمالی بر سازمان

  :حاصل شده است

ش محیطی پیش روي صنعت فر ]16[ يها فرصت. 1-1-6

 ایران

د بـه صـورت   توان مییک فرصت یک حالت خارجی است که 

 تـأثیر مثبت بر پارامترهـاي عملکـردي یـک سـازمان یـا صـنعت       

گذاشته و مزیت رقابتی که ایجادکننـده اقـدامات مثبـت در زمـان     

ي پـیش روي یـک   ها فرصتاز جمله . مناسب است را بهبود دهد

عه یافتـه  بـه بازارهـاي توسـ    تـوان  مـی صنعت و یا یـک سـازمان   

همچون اینترنت و نیز حرکت به سمت بخش جدیدي از بازار کـه  

هـاي رهـا شـده توسـط رقبـا اشـاره       سود بیشتري دارد و یـا بازار 

 تـوان  مـی در رابطـه بـا صـنعت فـرش دسـتباف ایـران        .]17[کرد

  :ي موجود را این گونه بیان کردها فرصتین تر مهم

مـدهاي ارزي  امکان دستیابی به بازارهاي صـادراتی و درآ  -1

  .بیشتر

العاتی بـراي بازاریـابی و   ي اطها فناوريامکان استفاده از  -2

  .تبلیغات

اي دستیابی بـه  از ظرفیت باالتر تولید بر گیري بهرهامکان  -3

  .سطح باالتر صادرات

از متخصصان جـوان و تحصـیلکرده در    گیري بهرهامکان  -4
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  .حی، بازاریابی، تبلیغات و صادراتزمینه طرا

  .دلیل ارائه محصول با کیفیت پایینرقبا به  پذیري آسیب -5

  .گسترش هر چه بیشتر برند فرش ایرانی -6

ي جدید در تولیـد  ها تکنولوژيآسان و ارزان از  گیري بهره -7

  .فرش

  .ي شغلی و بهبود مشاغل جانبیها فرصتایجاد  -8

محیطی پیش روي صنعت فرش  ]18[ تهدیدات. 2-1-6

  ایران

ـ  میحالت خارجی است که یک تهدید یک  د بـه صـورت   توان

گذاشـته و مزیـت    تـأثیر منفی بر پارامترهاي عملکـردي شـرکت   

رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبـت در زمـان مناسـب اسـت را     

بـه ظهـور رقبـاي جدیـد      توان میاز جمله تهدیدات . کاهش دهد

مانند مراکش، نپال و تونس، معرفی محصول جدید توسـط رقبـا،   

ین تـر  مهـم . بر روي کاالهاي ارائه شده و غیره اشاره کـرد  مالیات

 تـوان  میین گونه ا ه تهدیدات پیش روي صادرات فرش ایرانی را ب

  :معرفی کرد

هنـد، چـین، پاکسـتان و    (تشدید رقابت از سوي رقباي سنتی  .1

  .)ترکیه

هـاي بازاریـابی، تبلیغـات و تحقیقــات     ناکـافی بـودن فعالیـت    .2

 .بازاریابی

  .ي باالتر بردن استاندارد محصوالتبرانبود تالش  .3

عدم توانایی صادرکنندگان ایرانی بـراي ایسـتادگی در مقابـل     .4

 .رقباي اینترنتی

هاي سیاسی و اقتصـادي علیـه ایـران در سـطح      وجود تحریم .5

 .المللی بین

 .هاي ترفیع و تبلیغ باال بودن هزینه .6

هـاي موردنیـاز فرشـبافی و تهدیـد      ورود محصوالت و نهـاده  .7

 .ع داخلی تولید محصوالت مشابهصنای

 تحلیل محیط داخلی. 2-6

به منظور بررسی ارزیابی رقابتی و تبیین نقاط قـوت و ضـعف   

یک صنعت یا یک سازمان، به تحلیل محیط داخلی و مقایسـه آن  

عوامـل  . شـود  مـی ترین رقیب در حـال و آینـده پرداختـه     با اصلی

عمـوال در  م داخلی یک سازمان از آن دسته از عـواملی اسـت کـه   

ین عوامـل مـؤثر داخلـی،    تر مهم. باشد کنترل مدیریت سازمان می

مدیریت، بازاریابی، مالی و حسابداري، تولید و عملیات، تحقیـق و  

در این مقالـه،  . اي هستند و سیستم اطالعات رایانه) R&D(توسعه 

براي تعیین نقاط ضعف و قوت صـنعت فـرش ایـران بـه بررسـی      

از طریـق  ) عت فـرش در داخـل کشـور   وضعیت صن(محیط داخلی 

هـا و   بنـدي قـوت   اولویـت ( ]19[ماتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی   

اثر بر عملکرد یا قابلیت رقـابتی  ها بر اساس میزان اهمیت و  ضعف

  :پرداخته و نتایج زیر استخراج شده است) شرکت

 صنعت فرش دستباف ایران ]20[نقاط قوت. 1-2-6

کـارگیري موفـق   نقطه قوت یک سازمان و یا یک صنعت، به 

عامـل کلیـدي در جهـت     بـرداري از یـک   یک شایستگی یا بهـره 

بـا توجـه بـه    . باشـد  پذیري آن صنعت یا سازمان می توسعه رقابت

قــدمت کشــور ایــران در زمینــه بافــت فــرش دســتباف و وجــود  

ي فـرش  استادکاران ماهر و باتجربه و زیبایی، دوام و کیفیت بـاال 

ایرانی و نیز شناخته شده بودن نام تجاري فرش ایرانـی از دیربـاز،   

ترین نقاط قوت صنعت فرش ایـران   ین و با اولویتتر مهم توان می

وجود اسـتخراج کـرده و ایـن گونـه     را از میان تمامی نقاط قوت م

 :شمردبر

  .م تجاري فرش ایرانی در سطح جهانیشناخته شده بودن نا .1

ـ    وجود نیروي جوان  .2 ه در و بـاانگیزه و نیـز اسـتادکاران باتجرب

  .زمینه طراحی نقش و بافت فرش

 .هاي زیبا و منحصر به فرد ایرانی ها و نقش استفاده از طرح .3

 .کام باالي فرش ایرانیزیبایی، دوام و استح .4

 .اد اولیه باکیفیت در تولید محصولاستفاده از مو .5

 .) ...طرح، رنگ، اندازه و(تنوع تولید .6

 .ه باالارزش افزود .7

شرایط اقلیمی مساعد و منابع طبیعـی فـراوان در تولیـد مـواد      .8

  .اولیه فرش

 صنعت فرش دستباف ایران ]21[نقاط ضعف. 2-2-6

کـارگیري نـاموفق    هنقطه ضعف یک صنعت یا یک سازمان، ب
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بـرداري از یـک عامـل کلیـدي کـه       هـا یـا عـدم بهـره     شایستگی

صـنعت فـرش   . باشـد  ، میدهد میپذیري شرکت را کاهش  رقابت

ایران، از نگاه داخلی، همراه با مشکالتی است کـه هویـت فـرش    

. قرار داده و از قدرت رقابت آن کاسـته اسـت   تأثیرایرانی را تحت 

هاي ایرانی معمـوال در   یکی از این نقاط ضعف این است که فرش

شوند، اما، رقبـاي ایـران    ي کوچک بافته میها کارگاهها یا در  خانه

همچنین، تولیـد  . کنند میه صورت صنعتی و انبوه تولید فرش را ب

ي هـا  طرحآمدن کیفیت مواد اولیه و عدم استفاده از  رویه، پایین بی

اصیل از جمله دالیلی است که سبب شده تا فرش ایـران جایگـاه   

تثبـت نـرخ ارز، کمبـود    . خود را در بـازار جهـانی از دسـت بدهـد    

حقـوق کـارگر و تـورم از    نقدینگی، افزایش قیمـت مـواد اولیـه و    

آیـد   گذار در ناتوانی صنعت فرش ایران به حساب مـی تأثیرعوامل 

که نقش غیر قابل انکاري در افت مدوام تولید و صـادرات فـرش   

ین و تر مهمدالیل مطرح شده در زیر از . ]22[دستباف داشته است

  :شوند ترین نقاط ضعف صنعت فرش ایران محسوب می با اولویت

  .ام شده باالهزینه تم -1

هـاي نـوین    عدم آشنایی صادرکنندگان با فنون و پیشرفت -2

  .بازاریابی

ــت  -3 ــود حمایـ ــ  کمبـ ــاي دولـ ــادرکنندگان و هـ ت از صـ

  .تولیدکنندگان

  .عدم توجه به سالیق مشتریان جهانی -4

  .هاي ایران در بازارهاي جهانی عدم ثبت برند فرش -5

  .عدم نوآوري و خالقیت -6

هاي اطالعاتی تجـاري و عـدم آشـنایی     عدم وجود شبکه -7

  .صادرکنندگان با تجارت الکترونیک

  SWOTتهیه ماتریس ارزیابی . 3-2-6

پس از ارزیابی عوامـل درونـی و بیرونـی کـه مرحلـه ورودي      

 هـا  اسـتراتژي ، اطالعات مـورد نیـاز بـراي تـدوین     شود مینامیده 

 در مرحله دوم که مرحله مقایسه است بـا تهیـه  . شود میمشخص 

. شود میپذیر توجه  ي امکانها استراتژيبه انواع  SWOT ماتریس

ي قابـل اجـرا   هـا  اسـتراتژي هدف در ایـن مـاتریس تعیـین کلیـه     

  .به دنبال بهترین استراتژي نیستیم باشد و به هیچ وجه فعالً می

بــین عوامــل اصــلی درونــی و بیرونــی  SWOTدر مــاتریس 

هـا   استراتژیسـت  .شـود  مـی سازمان نوعی توازن و تعـادل برقـرار   

ند با استفاده از این مـاتریس، چهـار نـوع اسـتراتژي ارائـه      توان می

و  ST، اسـتراتژي  WOي هـا  استراتژي، SOي ها استراتژي: نمایند

 . WTي ها استراتژي

  ) SO(ي ها استراتژي. الف

سـازمان بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت       ها استراتژيدر قالب این 

بـرداري نمایـد و بـا     خارجی بهـره هاي  کوشد از فرصت داخلی می

معمـوالً  . ها را به حـداکثر برسـاند   فرصت گیري از نقاط قوت،  بهره

ي هـا  اسـتراتژي ها بـراي رسـیدن بـه چنـین مـوقعیتی از       سازمان

WO، ST  وWT جا برسند که بتواننـد از   به آنکنند تا  استفاده می

یـین  در ایـن مقالـه، بـراي تع   . اسـتفاده نماینـد   SOي ها استراتژي

سعی بر آن شده است تا با ترکیب بهینه نقـاط   SOي ها استراتژي

هاي محیطی پیش روي ایـن صـنعت    قوت فرش ایرانی و فرصت

گیري هـر چـه    ي مفید و کاربردي براي بهرهها استراتژيبه تعیین 

بیشتر تولیدکنندگان، صـادرکنندگان و دسـت انـدرکاران پرداختـه     

  :ارائه داد توان مییر را ي زها استراتژيدر این راستا . شود

همراه نمودن تحصیالت متخصصان جوان با اسـتادکاران   -1

 ).توسعه محصول(تر محصوالتی مرغوب ارایهماهر در 

تاکید بیشتر بـر کیفیـت، زیبـایی و دوام فـرش ایرانـی در       -2

تبلیغات و بازاریابی جهانی جهت پر رنگ نمودن نقطه ضعف رقبـا  

  .)رسوخ در بازار(

ده بهینه از منابع و امکانـات موجـود بـراي افـزایش     استفا -3

  .تولید

  )WO(ي ها استراتژي. ب

بـرداري   این است که سازمان با بهره ها استراتژيهدف از این 

هاي موجود در محیط داخلی بکوشد نقاط ضعف داخلـی   از فرصت

در این حالت سازمان به دلیل داشـتن ضـعف   . خود را بهبود بخشد

. بـرداري نمایـد   ي به دست آمده بهرهها فرصتد از توان میداخلی ن

هاي جدید  یی نظیر استفاده از تکنولوژيها استراتژيلذا الزم است 

و غیره به کارگرفته شود تا با از بـین بـردن نقـاط ضـعف امکـان      

زیر  WOي ها استراتژي. صورت گیرد ها فرصتاستفاده مناسب از 
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  : ه شده استبراي بهبود صادرات فرش ایرانی ارائه داد

ي ها فناورياز  گیري بهرههم آوردن بستر مناسب براي آفر -1

ي ها فعالیتاطالعاتی در جهت بازاریابی و تبلیغات براي گسترش 

  .)رسوخ در بازار(بازاریابی و تبلیغات در بازارهاي جهانی 

تولید محصول مطـابق بـا سـالیق و نیازهـاي مشـتریان       -2

  ).زارتوسعه محصول، توسعه با(هانی ج

ینـه تمـام شـده    افزایش ظرفیت تولیـد بـراي کـاهش هز    -3

  ).رهبري هزینه(محصول

  .آخرین فنون قالیبافی به فرشبافانآموزش  -4

ایجاد مراکز تحقیق براي نوآوري در امر تولید و تحقیقـات   -5

  .بازاریابی

  )ST(ي ها استراتژي. ج

بـا  کوشـند   مـی  هـا  استراتژيو صنایع با اجراي این  ها  سازمان

استفاده از نقاط قـوت خـود اثـرات ناشـی از تهدیـدات موجـود را       

ي هـا  اسـتراتژي در ایـن راسـتا   . کاهش داده یا آنها را از بین ببرند

ST  براي حفظ و افـزایش میـزان صـادرات فـرش      توان میزیر را

  :دستباف ایرانی ارائه داد

ایجاد موانع در سر راه ورود رقبـاي جدیـد بـه بـازار از طریـق       .1

اندن و تبلیغات بیشتر نام تجاري فرش ایرانی و تاکید بر شناس

  .)رسوخ در بازار(زیبایی و دوام و استحکام آن 

ــا   .2 ــردن اســتاندارد محصــول ب ــاالتر ب ــراي ب تــالش بیشــتر ب

از تجربه و مهارت استادکاران و تخصـص جوانـان    گیري بهره

یـت در تولیـد   تحصیلکرده و نیز استفاده از مـواد اولیـه بـا کیف   

  ).توسعه محصول(محصول 

هاي سیاسی و اقتصـادي   تبلیغات جهانی جهت غلبه بر تحریم .3

 .علیه ایران

استفاده بهینه از امکانات مـالی و فنـی کشـور جهـت تقویـت       .4

 .هاي فرشبافی تولید نهاده

 )WT(ي ها استراتژي. د

گیرنـد، حالـت    یی کـه از ایـن اسـتراتژي بهـره مـی     ها  سازمان

این اسـتراتژي کـم کـردن نقـاط ضـعف      تدافعی داشته و هدف از 

در واقـع  . داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است

ي خـود  ها فعالیتکوشد براي حفظ بقاي خود از  چنین سازمانی می

ي دیگـر  هـا  شـرکت در ) ي کاهش یا واگذاريها استراتژي(بکاهد 

در . اعالم ورشکستگی کند و یا سرانجام منحـل شـود   ادغام شود، 

زیر بـراي دسـتیابی بـه هـدف مـورد       WTین پزوهش استراتژي ا

  :نظر، ارائه شده است

هاي بازاریابی، تبلیغـات و تحقیقـات بازاریـابی     افزایش فعالیت .1

رسـوخ در  (اینترنتی، براي رقابـت بـا صـادرکنندگان اینترنتـی     

 .)بازار، توسعه بازار

تمرکز بر تحقیقات بازاریابی بـراي شناسـایی هـر چـه بیشـتر       .2

 .)توسعه بازار( سالیق مشتریان جهانی

ـ  بـین آشنا کردن تجار بـا فنـون بازاریـابی     .3 ی، صـادرات و  الملل

 .تجارت الکترونیک جهت حفظ سهم بازار

حفظ توان رقابتی در امر کیفیت، قیمت تمام شده، تکنولـوژي   .4

 .و تنوع تولید

  بندي و مالحظات جمع

شـده و  در این مقاله به بررسی صنعت فـرش ایـران پرداختـه    

راهکارهاي مختلفی براي رقابت پذیري آن در مقابل رقبا در قبال 

عمده مشکل صـنعت فـرش ایـران     .ه شده استئجهانی شدن ارا

هاي سیاسی و اقتصادي و عدم کفایـت تبلیغـت بازاریـابی     تحریم

براي افزایش صادرات و مشتریان و درواقع استراتژي توسعه بـازار  

سـازمان   درتوان گفت با عضـویت ایـران    می .باشد می و محصول

هـاي   هاي وارداتی، ورود فرش تجارت جهانی و از بین رفتن تعرفه

از کشورهاي چین، هند و پاکستان افزایش خواهـد   وارداتی عمدتاً

هـاي   ولی باید دید آیا خریـداران داخلـی نیـز رو بـه فـرش     . یافت

اي داخلـی مـانع   آورند یا وفاداري آنها به برنده می تر وارداتی ارزان

در مجمـوع، بـا افـزایش تبلیغـات و یـافتن      . شـود  مـی  از این امـر 

مشتریان جدید یا افزودن بـر مشـتریان سـابق در سـطح جهـانی      

تواند صنعت فرش ایران را به جایگـاه حقیقـی خـود در جهـان      می

رسانده و روند صادرات آن را از حالت نزولـی بـه صـعودي سـوق     

  .دهد

انـدرکاران صـنعت    رح شده، به دستبا توجه به مفروضات مط

گیـري جایگـاه ایـن     شـود بـراي بـازپس    فرش کشور پیشنهاد می
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کارگیري فنون نـوین   همحصول در صدر جدول صادرکنندگان، با ب

بازاریابی و بویژه بازاریابی الکترونیکی که مسلماً به شـناخت بهتـر   

شـود، در جهـت ارتقـا و     هاي مشتریان منجر مـی  نیازها و خواسته

  .هبود موقعیت و افزایش صادرات گام بردارندب

  نوشت پی

  .1381پناه،  یزدان .1

  .1384جمعی از نویسندگان،  .2

  .1387قدیري،  .3

4. Nguyen and Barrel, 2006 and Karelakis et 

al, 2008, 

  .1386شم آبادي و خداداد حسینی،  .5

  .1382صابري، .6

  .1383شاکري، .7

  .1387غضنفري،  .8

  .1388سعیدي،  .9

  .1385اقتصاد، روزنامه دنیاي  .10

  .1387قراگزلو،  .11

  .1387غضنفري،  .12

13. External Factor Evaluation (EFE) Matrix. 

  .1384دیوید،  .14

  .1382شجري، قوامی .15

16. Opportunity  

17. Lim et al, 2006. 

18. Treatment. 

19. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix. 

20. Strengths. 

21. Weaknesses. 

  .1382هراتی،  .22

  منابع

، ترجمـه  هـا  چـالش ها و  شدن، فرصت جهانی جمعی از نویسندگان،

و تدوین وحید بزرگی و علی صباغیان، تهـران، شـرکت چـاپ    

  .1384، و نشر بازرگانی

  .1388، 6گروه آمار، شماره  ریزي تجاري، دفتر برنامه

علـی پارسـائیان و   : دیوید، فرد آر، مدیریت اسـتراتژیک، مترجمـان  

هـاي   پـژوهش بی؛ چاپ هفـتم، تهـران، دفتـر    سید محمد اعرا

  .1384فرهنگی، 

  .1385، مرداد ماه، 1014شماره  روزنامه دنیاي اقتصاد،

سعیدي، نیما، بررسی تـاثیر عضـویت ایـران بـه سـازمان تجـارت       

پـذیري صـنعت فـرش کشـور، پایـان نامـه        جهانی بر رقابـت 

، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسـالمی، واحـد تهـران مرکـز    

1388.  

، »تعیین کننده صادرات غیر نفتـی ایـران  عوامل « شاکري، عباس،

  .1383، 21فصل نامه پژوهش هاي اقتصادي ایران، شماره 

صادرات فرش دسـتباف ایـران    ،شجري، هوشنگ و مرجان قوامی

به اتحادیه اروپا و اثر رقابت خارجی بر آن، مجموعـه مقـاالت   

اولین سمینار ملی تحقیقات فـرش دسـتباف، مرکـز تحقیقـات     

  .1382ران، تهران، فرش دستباف ای

شم آبادي، محمـدعلی و سـید حمیـد خـداداد حسـینی، بازاریـابی       

بررسی عوامل مـؤثر و آسـیب   : صادراتی فرش دستبافت ایران

  .1386، 43شناسی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 

صـابري، ابـراهیم، جایگـاه فـرش دسـتباف در اشـتغال شــهري و       

تحقیقات فـرش  روستایی، مجموعه مقاالت اولین سمینار ملی 

  .1382تحقیقات فرش دستباف ایران، تهران، دستباف، مرکز 

ـ    غضنفري، مهدي،  تسـهیالت   وی صـادرات فـرش دسـتباف ایران

، نخستین همـایش تولیدکننـدگان   سازمان توسعه تجارت ایران

  .1387، و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران، تهران

 –یاسـی  ، اطالعـات س هاي بزرگ اقتصـادي  بحرانقدیري اصلی، 

  .1387اقتصادي، 

نشـر   ،تهـران  ،قراگوزلو، محمود، فکر دموکراسی سیاسی، چاپ اول

  .1387نگاه، 

هراتی خلیـل آبـادي، جـواد، بررسـی جایگـاه فـرش دسـتباف در        

توسعه اقتصادي کشور و دالئل کاهش سهم صادرات جهـانی  

فرش ایران، مجموعه مقاالت اولـین سـمینار ملـی تحقیقـات     

حقیقات فرش دسـتباف ایـران، تهـران،    ز تفرش دستباف، مرک

1382.  
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ــزدان ــومرث، ی ــاه، کی ــماره   پن ــم، ش ــهري، ســال ده ، 2828همش

  .1381، شهریور

Karelakis, Christos, Mattas, Konstadinos, 

Chryssochoidis, George, "Export problems 

perceptions and clustering of Greek wine 

firms", 2008. 
Lim, Jeen-Su, W. Sharkey, Thomas, Heinrichs, 

John H., "Strategic impact of new product 

development on export involvement", European 

Journal of Marketing, Vol. 40, No. 1/2, 2006. 

Nguyen, Tho D., J. Barrett, Nigel, "The adoption 

of the internet by export firms in transitional 

markets", Asia Pacific Journal of Marketing 

and Logistics, Vol. 18, No. 1, 2006. 
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شناخته شده بودن نام تجاري فرش ایرانی در  -1
  )S1(سطح جهانی 

باانگیزه و نیز استادکاران وجود نیروي جوان و  -2
باتجربه در زمینه طراحی نقـش و بافـت فـرش    

)S2(  
ــا و   -3 اســتفاده از طــرح هــا و نقــش هــاي زیب

 )S3(منحصر به فرد ایرانی 
زیبایی، دوام و استحکام باالي فـرش ایرانـی    -4

)S4( 
ــد    -5 ــت در تولی ــه باکیفی ــواد اولی ــتفاده از م اس

 )S5(محصول 
 )S6( ...طرح، رنگ، اندازه و(تنوع تولید -6
 )S7(ارزش افزوده باال -7
شرایط اقلیمی مساعد و منابع طبیعی فـراوان   -8

  )S8(در تولید مواد اولیه فرش

افـزایش فعالیـت هــاي بازاریـابی، تبلیغــات و     -1
تحقیقات بازاریـابی اینترنتـی، بـراي رقابـت بـا      

رسوخ در بـازار، توسـعه   (صادرکنندگان اینترنتی 
 ).W2,T2, T4)(بازار

تحقیقـات بازاریـابی بـراي     تمرکز گسترده بر -2
شناسایی هر چه بیشتر نیازها و سالیق مشتریان 

) توســـعه بـــازار(در هــر منطقـــه جغرافیــایی   
)W4,T2, T4.( 

آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی بین المللی،  -3
صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ سـهم  

 ) W2,T4(بازار
حفظ توان رقابتی در امر کیفیت، قیمت تمـام   -4

 ) W1,W6,T1(تکنولوژي و تنوع تولید شده،

ایجاد موانع در سر راه ورود رقباي جدیـد بـه    -1
بازار از طریق شناساندن و تبلیغـات بیشـتر نـام    
تجاري فرش ایرانی و تاکید بر زیبـایی و دوام و  

  ).S1,S4,T1) (رسوخ در بازار(استحکام آن 
تالش بیشـتر بـراي بـاالتر بـردن اسـتاندارد       -2

گیـري از تجربـه و مهــارت   محصـول بـا بهــره   
اســتادکاران بــا تجربــه، تخصــص جوانــان     
تحصیلکرده و نیز استفاده از مواد اولیه با کیفیت 

) توســـعه محصـــول (در تولیـــد محصـــول  
)S2,S5,T3.(  

تبلیغات جهانی جهت غلبه بـر تحـریم هـاي     -3
 )S1,S4,T1(سیاسی و اقتصادي علیه ایران 

ر استفاده بهینه از امکانات مالی و فنـی کشـو   -4
ــاي   ــاده هــ ــد نهــ ــت تولیــ ــت تقویــ جهــ

 )S8,T7(فرشبافی

تشدید رقابت و ظهور رقبایی جدید مانند هنـد،   -1
  )T1(چین، پاکستان و ترکیه 

ناکافی بودن فعالیت هاي بازاریابی، تبلیغـات و   -2
 ) T2(تحقیقات بازاریابی 

ــتاندارد    -3 ــردن اس ــاالتر ب ــراي ب ــالش ب ــود ت نب
  )T3(محصوالت 

ــادرکنندگان   -4 ــایی ص ــدم توان ــراي  ع ــی ب ایران
 )T4(ایستادگی در مقابل رقباي اینترنتی 

وجود تحریم هاي سیاسـی و اقتصـادي علیـه     -5
 )T5(ایران در سطح بین المللی 

 )T6(باال بودن هزینه هاي ترفیع و تبلیغ -6
ــوالت و نهــاده هــاي موردنیــاز     -7 ورود محص

فرشــبافی و تهدیـــد صـــنایع داخلـــی تولیـــد  

 )T7(محصوالت مشابه 

ن بستر مناسب براي بهره گیـري از  فراهم آورد -1
فناوري هـاي اطالعـاتی در جهـت بازاریـابی و     
تبلیغات براي گسترش فعالیت هاي بازاریـابی و  

) رسـوخ در بـازار  (تبلیغات در بازارهـاي جهـانی   
)W2,O2.(  

تولید محصول مطـابق بـا سـالیق و نیازهـاي      -2
) توسعه محصول، توسعه بـازار (مشتریان جهانی 

)W4,O1.(  
افزایش ظرفیت تولید براي کاهش هزینه تمام  -3

  ).W1,O3) (رهبري هزینه(شده محصول
آموزش آخرین فنـون قالیبـافی بـه فرشـبافان      -4

)W2,O6,O1(  
ایجاد مراکز تحقیق براي نوآوري در امر تولید و  -5

  )W2,W6,O1,O6(تحقیقات بازاریابی
  
  

همراه نمودن تحصیالت متخصصان جـوان بـا    -1
ن ماهر در اریـه محصـوالتی مرغـوب    استادکارا

 ).O4,S2) (توسعه محصول(تر
تاکید بیشتر بر کیفیـت، زیبـایی و دوام فـرش     -2

ایرانی در تبلیغات و بازاریابی جهـانی جهـت پـر    
) رسـوخ در بـازار  (رنگ نمودن نقطه ضعف رقبـا  

)S3,S4,S5,O5.(  
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجـود بـراي    -3

 )S2,S8,O7(افزایش تولید

ــادراتی و     -1 ــاي ص ــه بازاره ــتیابی ب ــان دس امک
  )O1(درآمدهاي ارزي بیشتر 

امکان استفاده از فناوري هاي اطالعاتی بـراي   -2
  )O2(بازاریابی و تبلیغات 

امکان بهره گیري از ظرفیت باالتر تولید بـراي   -3
  ) O3(دستیابی به سطح باالتر صادرات 

ــوان و امکــان بهــره گیــري از  -4 متخصصــان ج
تحصیلکرده در زمینه طراحی، بازاریابی، تبلیغات 

  )O4(و صادرات 
آسیب پذیري رقبا به دلیـل ارائـه محصـول بـا      -5

  )O5(کیفیت پایین 
  )O6(گسترش هر چه بیشتر برند فرش ایرانی -6
بهره گیري آسـان و ارزان از تکنولـوژي هـاي     -7

  ) O7(جدید در تولید فرش
شـغلی و بهبـود مشـاغل     ایجاد فرصـت هـاي   -8

 )O8(جنبی

  )W1(هزینه تمام شده باال  -1
عدم آشنایی صادرکنندگان با فنون و پیشـرفت   -2

  )W2(هاي نوین بازاریابی 
کمبود حمایت هاي دولـت از صـادرکنندگان و    -3

  )W3(تولید کنندگان 
ــتریان    -4 ــالیق مشـ ــه سـ ــوجهش بـ ــدم تـ عـ

  )W4(جهانی
در بازارهـاي   عدم ثبت برند فرش هـاي ایـران   -5

  )W5(جهانی
  )W6(عدم نوآوري و خالقیت -6
کمبود شبکه هاي اطالعـاتی تجـاري و عـدم     -7

ــنایی صــــادرکنندگان بــــا تجــــارت     آشــ
  )W7(الکترونیک
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