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(1)استانفارس دربازارفرشدستباف سازیبازاریابیالکترونیکیسنجیپیادهامکان

 
 *7غم زینب بی، 6اله دعایی حبیب

 عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشیار مدیریت -6

 مدرس دانشگاه پیام نور واحد ششده و قره بالغ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -7

 

چکیده 

سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فررش دسرتباف اسرتان فرارس صرورت      سنجی پیادهوهش حاضر با هدف امکانپژ

. جامعره آمراری   اسرت پیمایشری  -ها توصیفیآوری دادهگرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع

گیرری اسرتفاده   گیری قضاوتی برای نمونهنمونهکه از روش  استنفر صادرکننده و کارشناس فرش دستباف  16متشکل از 

 31 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شردند. پایرایی پرسشرنامه برا اسرتفاده از ضرریب آلفرای کرونبرا          19شد که در نهایت 

بررای   .اسرت  مشاهده و پرسشرنامه ، ایابزار و روش گردآوری اطالعات در این پژوهش منابع کتابخانهدرصد برآورد شد. 

ای و تی مستقل استفاده شده اسرت.  از آزمون تی تک نمونه ها تجزیه و تحلیل داده برای، ها از جدول فراوانیف دادهتوصی

هرای  سازی استفاده از اینترنت در فعالیتامکان پیاده، اندرکاران فرش دستبافنتایج حاکی از آن است که از دیدگاه دست

سرازی اسرتفاده از   هرا و امکران پیراده   های مرتبط برا کانرال  از اینترنت در فعالیت سازی استفادهامکان پیاده، مرتبط با مشتری

های مرتبط با تحقیقات بازاریابی در بازار فرش دستباف استان فرارس وجرود نردارد و شررایط نرام لوب      اینترنت در فعالیت

سرازی   پیراده  بررای فررش دسرتباف    شود که به دسرت انردرکاران   می در نهایت با توجه به پژوهش انجام شده پیشنهاد. است

 های بازاریابی الکترونیکی آگاه سازند.داده شود و از مزایا و فرصت بازاریایی الکترونیکی آموزش الزم

 .بازارفرش دستباف، بازاریابی الکترونیکی، پیاده سازی، : امکان سنجیکلیدی هایهواژ
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 مقدمه
مشرتریان  هایی را بررای   رشد شگرف اینترنت فرصت

یی که در یرک برازار جهرانی آنالیرن سرهیم      ها شرکتو 

کره یکری از   ، (7223، 6)اسریخیا  هستند ایجاد کرده است

اسررت. امررروزه  7هررا بازاریررابی الکترونیکرری ایررن فرصررت

ی الکترونیکری بازاریرابی از عوامرل    هرا  روشبکارگیری 

هرای   بنگراه  رود و به شمار می ها شرکتکلیدی موفقیت 

ی یرادآوری شرده   هرا  روشه اسرتفاده از  تجاری ناگزیر ب

، )امیرفاضررل حفررب بقررا در محرریط رقررابتی هسررتند برررای

با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و فناوری (.6933

ها و صرنایع بررای حفرب جایگراه      همه سازمان، اطالعات

رقابتی خود مستلزم استفاده از بازاریرابی الکترونیکری در   

نیرز   9ت فررش دسرتباف  وکار خود هستند. که صنع کسب

نیست.  ابرای عقب نماندن از رقبای خود از این امر مستثن

بنابراین با کاربرد فناوری نوین در صنعت فرش دستباف 

المللی دست یافرت و از جایگراه    توان به بازارهای بینمی

رقابتی باالیی برخوردار شد. در این پژوهش سرعی شرده   

برره ، ونیکرریاسررت قبررل از بکررارگیری بازاریررابی الکتر  

سازی بازاریرابی الکترونیکری در برازار     سنجی پیاده امکان

فررش   فرش دستباف پرداخت. که ایرن م العره در برازار   

 دستباف استان فارس صورت گرفته است.

 

بیانمساله

 المللرری بررین یهررا شرربکه و نترنررتیا کرراربران تعررداد

 نیبرد . هسرتند  رشرد  بره  روای  نرده یفزا شرکل  به ینترنتیا

 تررا اسررت موظررف یخرردمات یتجررار بنگرراه هررر بیررترت

 کاربران و انیمشتر از گروه نیا یمیعظ لیخ یپاسخگو

)وظیفره  اسرت   ییایر جغراف یمرزهرا  نظرگررفتن  در بدون

(. بازاریابی الکترونیکی دانش 6933، همکاران دوست و

                                                           
1 Asikhia  

2 E-marketing 

3 Carpet handmade 

توسعه اینترنت شرکل گرفرت    نوپایی است که با ظهور و

خص مهرم در  که امروزه به شرا  تا جایی و گسترش یافت

معادالت تجاری سازمانها تبدیل شده اسرت. در شررایط   

بازاریابی الکترونیکری بخرش   ، وکار تجاری امروز کسب

های بازاریابی پیرامرون هرر نرام تجراری      مهمی از فعالیت

(. برا ورود بره   7221، 1)کریشرنامورتی  شناخته شده است

موضرروب بازاریررابی ، هررای مجررازی عصررر ظهررور سررازمان

 به یک نیاز اساسری بررای امکران حرکرت و    الکترونیکی 

، )آزادی تداوم توسعه در هر سازمانی تبدیل شرده اسرت  

توجه به رشد فراگیر فناوری اطالعات و بویژه  با .(6932

از جملرره مشررکالت بررازارفرش  ، بازاریررابی الکترونیکرری

اسرتفاده از  ، دستباف عردم بازاریرابی و تبلیغرات مناسرب    

تال و همچنین عردم توجره   بازاریابی سنتی در عصر دیجی

  .استفرش دستباف  به بازاریابی نوین در

 کشرور  صرنایع  توانمنردترین  از یکری ، فررش  صنعت 

 نزولری  سیر رغم علی که است پتروشیمی صنعت از پس

 در را خرود  جایگراه ، اخیرر  سرالیان  طری  صرادرات  میزان

 حفررب دنیررا سراسررر فرررش صررادرکنندگان بهترررین راس

 بره  را خرود  جرای  6932 سرال  در کره  ایرن  ترا ، بود کرده

ی و کاشرران حقشررناس) سرردرد هنررد و چررین کشررورهای

 ییکراال  تنهرا  دسرتباف  فررش  نیبنابرا .(6933، همکاران

 یکرراال نیمهمتررر عنرروانه برر کهررن یقرردمت بررا کرره اسررت

 نرام  ذکر کهیب ور. است و بوده منسوب رانیا به برجسته

 دسرتباف  فررش  نوظهرور  رقبای و بوده نیعج رانیا با آن

 ازای  عمررده بخررش...( و پاکسررتان، هنررد، نیچرر) انریررا

 لیاصر  هرای  نقش و ها طرح از استفاده با را خود داتیتول

 فرروش  بره  رانیر ا معرروف  هرای  سربک  و ها فرش مشهور

 افرزایش  و رانیر ا سرهم  کاهش باعث که آنچه رسانند می

 از رقبرا  یریر گ بهرره  و مرا  غفلت دهیگرد آن یرقبا سهم

 و تیررمز نرره اسررت یابیررربازا نینررو یهررا روش و اصررول

                                                           
4 krishnamurthy 
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، )شم آبرادی و حسرینی   لیاص فرش دیتول در آنها یبرتر

 دوام، زیبایی، کشور فرش صنعت اصلی (. مشکل6931

 بررای  رقرابتی  مزایای عدم و باال قیمت، پایین کیفیت و

 عمرده  بلکره ، نیسرت  المللی صادرکنندگان بین با رقابت

 و تبلیغات در ضعف در توان می را صنعت این معضالت

 تحقیقرات ، الملرل  برین  بازرگرانی ، نروین بازاریرابی   فنون

تفکرر   برر  تکیه مجموب در و آنها ساختن بروز، بازاریابی

، کررد. بنرابراین   خالصره  ورودی منرابع  بره  اکتفا و سنتی

 و هرا  خواسرته  شناسرایی ، بازاریابی گسترده های پژوهش

 برا  تجرار  آشناسرازی ، هردف  بازارهای مشتریان نیازهای

 بازرگانی و الکترونیک تجارت، یابی اینترنتیبازار فنون

همره   توسرعه  مجموب در و بازاریابی تحقیقات، الملل بین

 مشرکالت  از گرره  توانرد  مری  بازاریرابی  و تبلیغات جانبه

 مجردد  موجبرات صرعود   و کررده  باز صنعت این جدید

 در فررش  صرادرکنندگان  برتررین  جدول راس به ایران

شرناس کاشرانی و    )حر   آورد فرراهم  را جهران  سرتاسرر 

 (. 6932، سعیدی

نشران   پژوهشرگر های صورت گرفتره توسرط   بررسی

تررین   دهد که بازار فرش دستباف فارس یکی از مهم می

شرود کره بره     بازارهای فرش دستباف کشور محسوب می

ز فنون نوین بازاریابی و ابزار ترفیع و  دلیل عدم استفاده ا

شرته اسررت.  هرای اخیررر رکرود فراوانری دا   در سرال ، تبلیر  

مهرم عردم    مسرأله ، همچنین با توجه به موارد گفتره شرده  

بازاریابی و تبلیغات مناسب در بازار فرش دستباف استان 

فررارس و اسررتفاده از بازاریررابی سررنتی در عصررر دیجیتررال 

توجه بره اینکره فررش دسرتباف کراالیی کهرن و        با است

نشررانه تمرردن ایررران اسررت ضررروری اسررت کرره گررامی    

کرراالی بررا ارزش برداشررته شررود و  درجهررت توسررعه ایررن

بازاریابی الکترونیکری را در برازار فررش دسرتباف بکرار      

کنررد  مرری ( بیرران6939گرفررت. همرران ور کرره دهقرران )  

مگررر اینکرره ، شررود نمرری بازاریررابی الکترونیکرری محقرر  

مدیران و کارکنان واحد بازاریابی و فروش برا فرآینرد و   

بررا بررازار اصررول بازاریررابی الکترونیکرری و تفاوتهررای آن 

سنتی و اینترنتی به عنوان ستون فقرات بازاریابی آشرنایی  

بایسررتی پرریش از پیرراده سررازی و   ، کررافی داشررته باشررند 

به امکان سرنجی پیراده   ، بکارگیری بازاریابی الکترونیکی

چررررا کررره ، سرررازی بازاریرررابی الکترونیکررری پرداخرررت

بکررارگیری هرگونرره فنرراوری جدیرردی نیازمنررد انجررام    

سنجی پیش از پیاده سازی و بکرارگیری  م العات امکان 

سنجی پیاده سازی بازاریرابی  که امکان، استآن فناوری 

الکترونیکی نیز از این امر مسرتثنی نخواهرد برود. در ایرن     

پژوهش سعی شده است که با توجه به توسرعه بازاریرابی   

برره امکرران  از سررنتی برره الکترونیکرری پررا را فراتررر نهرراده و

یابی الکترونیکی در برازار فررش   سنجی پیاده سازی بازار

، برا توجره بره مسراله     دستباف استان فارس پرداختره شرود  

هدف از این تحقی  امکان سنجی پیاده سرازی بازاریرابی   

-الکترونیکی در برازارفرش دسرتباف اسرتان فرارس مری     

باشدکه در نتیجه بره ایرن سروال پاسرخ داده شرود کره از       

انردازه   ترا چره  ، دیدگاه دست اندرکاران فررش دسرتباف  

امکان پیاده سازی بازاریابی الکترونیکری در برازار فررش    

 دستباف در استان فارس وجود دارد؟

 

 ادبیاتوپیشینهتحقیق

پیشرررفت وتوسررعه روز افررزون فنرراوری اطالعررات و  

در فرآینرردهای ای  ارتباطررات ترراعیر عمیرر  و گسررترده   

تجاری به وجرود آورده و اینترنرت بره عنروان مروعرترین      

اریررابی الکترونیکرری بررا پوشررش جهررانی امکرران  بسررتر باز

به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته  ها شرکترسیدن 

(. اینترنررت برره دلیررل 6932، حسررینی و همکرراران)اسررت 

اعربخش بودن و راحتری بررای مشرتریان بره عنروان یرک       

کانررال مهررم بازاریررابی و توزیررع محصرروالت و خرردمات 

 قررن  از دهره  (. آخرین7221، )الگس فرض شده است
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 و جهرانی  ارتباطرات  بررای  ع فری  نق ره  عنوان به بیستم

 مکالمره  وارد واژگران  اینترنرت  .شرود  مری  یراد  اینترنرت 

کسرب   انرداز  چشرم  در شربه  یرک  تقریبرا   و شده روزانه

 برالقو   کاربرد به خاطر، اینترنت کرد. پیدا حضور وکار

 بازاریرابی  ابزارهرای  ازمهمتررین  یکری  عنروان  به، وسیع

، است )نصیرزاده شده شناسایی، بازار جهانی تدرموقعی

ی هرا  تاعیر اینترنت بر فعالیرت  6در جدول شماره . (6932

 بازاریابی نشان داده شده است.

 

ایمدیریتبازارایورایانههایچهرهبازاریابیبراثرگسترشروندشبکهدگرگونی-1جدول
ونیکیبازاریابیالکترروشسنتیهایبازاریابیفعالیت

 تبلیغات

صوتی یا تصویری و پخش آنها از ، های چاپی تهیه آگهی

تلویزیون. اطالعات ، رادیو، م بوعات، های مناسب رسانه

 داده شده اغلب محدود است.

طراحی و قرار دادن اطالعات گسترده در سایت ویژه شرکت و 

 ها. معرفی نام و نشان سازمان در دیگر سایت

 خدمات مشتریان

پنج ، دمات توسط کارکنان فروشگاهها و بنگاههاارائه خ

تعمیر در محل و با ، ساعت 3روز در هر هفته و روزی 

 حضور تعمیر کاران.

ساعته و در تمام روزهای هفته انجام راهنمایی و تعمیر  71خدمات 

تلفنی یا نمابر و انجام ، های الکترونیکی با کمک فرستادن پیام

 تعمیرات از راه دور.

 فروش
اس تلفنی یا حضوری و بازدید عینی از کاال یا دیدن تم

 های آن به کمک دستگاهها و ابزار. ویژگی

انجام گفتگو و همایش ویدئویی و بررسی همه جانبه فراورده روی 

 صفحه نمایشگر رایانه.

 پژوهش
ی نمونه و ها گروهتوجه به ، های فردی بکارگیری راب ه

 پستی یا حضوری.، پژوهش تلفنی

ی خبری گسترده و گفتگو با ایشان به کمک ها گروها تماس ب

 پست الکترونیک.

 

بازاریابیالکترونیکی

، ی تجررارت الکترونیررکهررا یکرری از زیررر مجموعرره 

 هرررا شررررکت. برخررری از اسرررت بازاریرررابی الکترونیرررک

با بهره گیری از این شریوه نروین بازاریرابی نره     اند  توانسته

بلکره عرصره    ،تنها درآمدهای هنگفتی را بدسرت آورنرد  

رقابررت را چرره در بازارهررای داخلرری وچرره در بازارهررای  

(. 6939، )دهقران  خارجی بر رقیبان خود تنگ تر نماینرد 

از آنجا که بازار آنالین در طرول چنرد سرال گذشرته بره      

ی بازاریررابی هررا سرررعت رشررد کرررده اسررت فعالیررت    

الکترونیکرری توجرره زیررادی را برره خررود جلررب کرررده     

و  7(. اسررررتراوس7269، و همکرررراران 6اسررررت)چانگ

( بازاریابی الکترونیکری را اسرتفاده از   9:7223همکاران )

، برقراری ارتباط، فناوری اطالعات در فرآیندهای ایجاد

9دادن ارزش به مشرتریان و مردیریت روابرط مشرتری    
بره   

                                                           
1 Chang  

2 Strauss  

3 Management relationship costumer 

یی که بررای سرازمان و سرهامداران آن سرودمند     ها روش

، کننرد. همچنرین پراسرکاد و همکراران     مری  باشد تعریف

-بازاریابی الکترونیکی را استفاده از اینترنرت در فعالیرت  

هرای  استفاده از اینترنت در فعالیت، های مرتبط با مشتری

هرای  هرا و اسرتفاده از اینترنرت در فعالیرت    مرتبط باکانال

)حسرینی و   اند مرتبط با تحقیقات بازاریابی تعریف کرده

تولیرد   بره ، واژه بازاریابی الکترونیکی (.6932، همکاران

برا اسرتفاده از   ، ارزش و به دست آوردن سرهمی از برازار  

جهرت انجرام کسرب    ، اینترنت و سایر ابرزار الکترونیکری  

و ، فررروش کرراال ، وکارهررای اینترنترری اعررم از تبلیغررات  

، همکرراران زهررری و) گررردد مرری خرردمات و... اطررال  

بازاریرابی از طریر     (. بازاریابی الکترونیکی چهرره 6932

نقشره بررداری و تجربره    ، فعرال توانمنرد  مشاهده فنراوری  

در حال حاضر حرداقل از یکری از    ها شرکتاست. اکثر 

خرردمات تجرراری آنالیررن برررای دسترسرری عمررومی برره   

اطالعات جدید و یا برای تحقیر  در مرورد موضروعات    
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، (. بنرابراین 7223، )اسریخیا  کننرد تر استفاده می تخصصی

ی سرنتی را برا   بازاریابی الکترونیکی همان اهداف بازاریاب

کره برا اسرتفاده از    ، کندفناوری نوین و اینترنت دنبال می

ترروان عررالوه بررر بازارهررای ملرری برره بازارهررای    مرری آن

و بازارهرای جهرانی را در دسرت     المللی دست یافرت  بین

  گرفت.

پنج منفعت گسترده وجود دارد که دالیل یا اهرداف  

اهرررداف بازاریرررابی  ، بازاریرررابی الکترونیکررری هسرررتند 

 کترونیکی شامل: ال

تبلیر  و  ، ترر  رشد فروش )از طری  توزیرع گسرترده   -

 ؛فروش(

برره  افررزودن ارزش )دادن منررافع اضررافی آنالیررن    -

 ؛مشتریان(

پرسریدن  ، نزدیکتر شدن به مشتریان )با ردیابی آنها -

 ؛(ایجاد گفتگو و شناخت آنها، سواالت

، ی خردمات هرا  هزینره ) هرا  صرفه جرویی در هزینره   -

چرا  و  ، راکنش فرروش و مردیریت اجرایری   ت، تبلیغات

 ؛ها در نتیجه افزایش منافع در تراکنش پست( و

هرای  توسعه آنالین نشان تجراری و تقویرت ارزش   -

، ای کرررامال جدیرررد )موالنرررا پرررور تجررراری در رسرررانه

12:6932.) 

مزایررای بازاریررابی الکترونیکرری شررامل بررازار جهرران  

، بازارایرابی  یهرا  کارامد در مقایسه با سایر کانال، شمول

، 6فرصت خدمات جدید براساس فناوری اینترنت )زلنری 

، صررفه جرویی در هزینره   ، جویی در زمران  (. صرفه7223

، امکرران برقررراری راب رره تعرراملی و ادامرره دار بررا مشررتری

امکران اسرتفاده از مرتن و صروت و     ، سهولت در انتخاب

، ه حجم براالیی از اطالعرات مفیرد   یارا، تصاویر متحرک

به روز بودن وخیلی از ، ی جدیدها از فرصت م لع شدن

، )زهرری  انرد  موارد دیگر به کرار مورد بحث قرار گرفته

                                                           
1 Zeleny 

عرالوه برر اینکره     (. بنابراین بازاریرابی الکترونیکری  6932

بسرریاری از ، بلکرره ،کنرردهررایی را فررراهم مرری  فرصررت

 برد.تهدیدات را نیز از بین می

مسرتلزم  استفاده از بازاریابی الکترونیکی از یک سرو  

وجود زیرساختارهای تجارت الکترونیکی در سرازمان و  

و از سرروی دیگررر مسررتلزم آشررنایی کررافی   جامعرره برروده

، مدیران وکارکنان واحد بازاریابی )و فروش( برا اصرول  

، )دهقرران اسررت مبررانی و فراینررد بازاریررابی الکترونیکرری 

6939.) 

زیرسراختار مرورد نیراز بررای توسرعه      ، دریک م العه

توان به صرورت زیرر خالصره     رونیک را میتجارت الکت

 کرد:

 نیروی بر  قابل اطمینان -

ی اسررتاندارد و بررا کیفیررت ارتبرراطی بایررد هررا شرربکه -

دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مررتبط سراختن   

 و مصرف کنندگان باشند. ها شرکت

دسترسرری آسرران مصرررف کننرردگان و کارکنرران    -

 ی ارتباطی  ها به شبکه ها شرکت

ی کررامدیوتری منسررجم داخلرری برررای   هررا یسررتمس -

ی ذخیره سرازی  ها و استاندارد ها همراه با برنانه ها شرکت

به صورتی که قابل اتصرال بره شررکای تجراری و      ها داده

 مصرف کنندگان باشد.

تسررهیالت کررامدیوتری اسررتاندارد برررای دسترسرری   -

 کارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان

 هرا  شرکتنکی مناسب برای تسهیالت اعتباری و با -

 و مصرف کنندگان  

و  هررا  ذخیررره سررازی داده ، هررای امنیترری  سیسررتم -

 ارتباطات  

متخصصرران فنرری برررای اجرررا و عملیرراتی کررردن     -

 ی تجارت الکترونیکیها سیستم

 زیرساختار حمل ونقل مناسب   -
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 مدیریت متعهد -

 چشم انداز کارآمد و مناسب -

اری داخلرری و ارزیررابی و اصررالح فرآینرردهای تجرر -

 خارجی  

نمونرره اولیرره فرراز بنرردی شررده برررای اجرررای دقیرر    -

 (.6939، )دهقان تجارت الکترونیک



 دستباف فرش بازاریابی به نگاهی

 دستباف فرش بازاریابی که دهد می نشان ها بررسی

 جنبره  هنروز  شود و نمی دنبال علمی صورت به ایران در

 مشرتریان  یرافتن  بررای  فررش  تولید از پس و دارد سنتی

 زمینره  در انردکی  تحقیقرات  ضرمن  شرود در  مری  اقردام 

در .اسرت  انجرام شرده   ایرران  در دستباف فرش بازاریابی

پژوهشی عنوان گردیده است کره رفتارهرای معمرول در    

زمینه تبلیغات و بازاریابی فرش دسرتباف ایرران کماکران    

سررنتی برروده و مناسررب بازارهررای جهررانی نیسررت وایررن   

ستباف ایران بره دلیرل آنکره از    درحالی است که فرش د

گرفرت نیازمنرد   دیرباز دراین بازار مورد معامله قررار مری  

تبلیغاتی است که بتواند جایگاه رفیع آن را حفب کنرد و  

، تحق  این امر مستلزم هماهنگی در کلیره ابعراد تبلیغراتی   

توجه بره  ، های مشتریانملحوظ داشتن نیازها و حساسیت

و کنترل رفتار رقبا و اسرتفاده  ی خریدار ها گروهتغییرات 

، آبرادی وحسرینی   )شرم  اسرت  ی نروین مبادلره  هرا  از شیوه

، بازاریرابی  زمینره  در مشرکالت  برخری  وجرود  .(6931

 در مشرتریان  بره  فرروش  از پرس  خردمات  ارائه و عرضه

 بررای  زیرادی  مشرکالت  تا شده باعث جهانی بازارهای

 شود ایجاد ایران دستباف فرش صنعت اندرکاران دست

 نزولری  سریر  هداشر ، اصریل  محصرولی  عرضه علیرغم و

 اخیر یها سال در ایران دستباف فرش صادرات و تولید

 در خرارجی  رقبرای  دیگر به نسبت کلی طور به و باشیم

، )جعفرنرژاد و همکراران   گیرریم  قررار  تری پائین جایگاه

6933.) 

دسرتبافت   فررش  کره  واقعیرت  ایرن  گررفتن  نظر در با

و  نکرررده تغییررری، یررتکیف و قیمررت نظررر از ایررران

 نقشره و ، کیفیرت  لحاظ از نیز کشورها سایر محصوالت

 برتری خاصی دارای قیمت و ماهر انسانی نیروی، طرح

 دریافت توان می .نیستند ما کشور داخلی محصوالت به

 بازاریرابی  تبلیغات عدم، صنعت این مشکالت عمده که

 افرزایش  بررای  بازاریابران  الزم بره  یها آموزش وکمبود

 در بازاریرابی  ضرعف  .است سهم بازار افزایش و روشف

 فرش صادرات نزولی روند در نقش مهمی، صنعت این

 ایرران  فرش صنعت مشکل عمده .است دستبافت داشته

 تبلیغرات  کفایرت  عردم  و و اقتصرادی  سیاسری  تحرریم 

 واقرع  در و مشرتریان  و صادرات برای افزایش بازاریابی

)حرر  شررناس  اسررت اسررتراتژی توسررعه بررازار ومحصررول

(. با توجره بره م الرب م ررح     6932، و همکاران کاشانی

توان دریافت کره بازاریرابی و تبلیغرات یکری از     شده می

که امروزه با  استنیازهای اساسی صنعت فرش دستباف 

بازاریرابی نروین   ، گسترش اسرتفاده از فنراوری اطالعرات   

 ای از مشکالت فرش دستباف را حل کند. تواند گرهمی

مسرتلزم  ، انی برای حفب بقا دردنیای رقرابتی هر سازم

ی بازاریررابی الکترونیکرری و هررا روشاسررتفاده از فنررون و 

کاربرد اصولی بازاریابی نوین در عصرر امرروزی اسرت.    

باتوجرره برره رشررد فراگیررر فنرراوری اطالعررات و بررویژه     

بازاریررابی الکترونیکرری از جملرره مشررکالت بررازارفرش   

اسرتفاده از  ، مناسرب دستباف عردم بازاریرابی و تبلیغرات    

بازاریابی سنتی در عصر دیجیتال و همچنین عردم توجره   

. درایرن  اسرت  به بازاریابی نوین در بازار فررش دسرتباف  

قسمت به اهمیت کاربرد بازاریابی الکترونیکری در برازار   

 پردازیم. می فرش دستباف
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ی هرررا روشبرخررری از دالیرررل اهمیرررت اسرررتفاده از 

رت صرنعت فررش عبارتنرد    الکترونیکی در تجا  بازاریابی

 :از

اعتبررار نررام  اتررا  گفتگررو و...، وجررود وب سررایت -

ب سرایت  و دهرد.  مری   را افرزایش فرش دسرتباف   تجاری

یرک طراحری    دارد.  ها بالقوه تاعیر قوی بر اعتماد مشتری

اطالعات مفیرد از  ، متن مناسب با نوشتار خوب، ای حرفه

 تمرراس بررا مشررتریان محصرروالت و اطالعررات الزم برررای

 .شود باعث افزایش اعتماد به شرکت می

ی نوین موجب دسترسری شررکت در هرر    ها روش -

کنرد برا داشرتن یرک      زمان و از هرر مکران را فرراهم مری    

را برا دنیرایی از فرصرتها     بازار فرش دستباف، سایت وب

برای دسترسی مردمی که غیر از سایت راهی دیگر برای 

 کند. رسیدن به ما ندارند آماده می

هررای جدیررد سررهولت ارجرراب    تکنولرروژی وجررود -

کنرد   را فرراهم مری   بازار فرش دستباف  مشتریان جدید به

کنررد کرره  داشررتن وب سررایت ایررن امکرران را فررراهم مرری 

 ارجراب دهنرد.    مراجعین به راحتری سرایت را بره دیگرران    

خراطر    ترر از شرماره تلفرن بره     آدرس وب سایت راحرت 

، س مرردم هرای مختلرف تمرا    ماند به عالوه ایجراد راه  می

 کند. امکان برقراری ارتباط را بیشتر می

از طریرر  یررک فروشررگاه  فرررش دسررتباففررروش  -

چرا  بسیار عالی برای افزایش فروش است.  اینترنتی راهی

دائمری و سرهل الوصرول کره هزینره آن        که یک ویترین

آیرد   فروشگاه آجری است پدید مری   خیلی کمتر از یک

سترسرری برره آن را امکرران د  ضررمن اینکرره مررردم بیشررتری

مکرران ا، سررایت  دارنررد.وجود اطالعررات فررروش در وب

وادار شدن مردم به کلیک روی دکمه خرید را افرزایش  

 دهد. می

تبلیغات الکترونیکی باعث افزایش ارزش تبلیغرات   -

، شود. اضرافه کرردن آدرس وب سرایت در تبلیغرات     می

یرک راه خروب بررای    ، کارت تجاری و امضاء شررکت 

داشرتن آدرس سرایت بره     است.  شرکت جلب مشتری به

کنرد کره هرر زمران کره در مرورد شرما         مردم کمک مری 

بره پیرام شرما    ، بیننرد  شرنوند و یرا تبلیغرات شرما رامری      می

تر   وب سایت راحت  مراجعه به العمل نشان دهند. عکس

تلفن زدن بره شرما     از نوشتن نامه یا رفتن به مغازه یا حتی

کننرد   دریافت می  احتیمردم اطالعات شما را به ر است.

اسرت چرون     همچنین بازدید از وب سایت خیلی راحرت 

تحرت    هیچ معرذوریتی وجرود نردارد و بازدیدکننردگان    

 فشار نیستند.

های موجود در تجارت الکترونیرک بره    تکنولوژی -

 کند با مشتریان برالقوه در ارتبراط باشرید.    می  شما کمک

کنیرد   رائه مری وجود دارند که به آنچه شما ا  مردم زیادی

ولی ممکن است هم اکنون برای خریرد   ،عالقمند هستند

 آمادگی نداشته باشند. شما باید با آنها در ارتباط باشرید. 

برا خبرر   ، تا زمانی که آنهرا بررای خریرد آمرادگی یافتنرد     

ل هیعرالی بررای تسر     پست الکترونیکی یک روش شوید.

، ئری )اقتباس از فتحیران و رضراییان فردو   این فرایند است

6939.) 

توان دریافرت کره برا    با توجه به م الب ذکر شده می

، کاربرد بازاریابی الکترونیکری در برازار فررش دسرتباف    

توان فرش دستباف را در دسترس همه مشرتریان ملری   می

المللی قرار داد تا بتوانند به صورت آنالیرن در هرر   و بین

زمان و مکانی به آن دسترسی پیدا کنند و فرش دستباف 

ی سراسر دنیا مقایسه کنند و بره هنرر و   ها ایران را با فرش

نوعی انتقال فرهنگ ، فرهنگ ایرانی پی ببرند که این نیز

 .  استو هنر ایرانی 

 

مطالعاتانجامشدهدرخارجوداخلکشور

( در تحقیقرری ترراعیر بازاریررابی 7266شرروآی و ویررو )

از ی تررایوان را بررا اسررتفاده هررا اینترنترری بررر عملکرررد هتررل
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وروش آنتروپی خاکستری  DEA ها تحلیل پوششی داده

نتیجرره نشرران داد کرره بازاریررابی  .مررورد بررسرری قرررار داد

ی توریسرتی  هرا  تواند بر سر   عملکررد هترل    می اینترنتی

برررای افررزایش موفقیررت  هررا مرردیران هتررل .ترراعیر بگررذارد

کسب وکار باید بیشتر یک رویکرد استراتژیک اینترنتی 

این م العه برای اولین بار با بهرره گیرری    .را اتخاذ نمایند

از تجزیرره وتحلیررل محترروای وب برره تجزیرره وتحلیررل     

ی هرا  هرای هترل   ابزارهای بازاریرابی اینترنتری وب سرایت   

، توریسررتی در تررایوان از نظررر گرررایش سررایت:)اطالعات

مرورد   هرا  ارتباطات و معامله( و تاعیر آن بر عملکرد هترل 

ن داد کره ابرزار بازاریرابی    م العه قرار گرفت. نترایج نشرا  

اینترنتی با عملکرد شرکت راب ره مثبتری دارد عرالوه برر     

ایررن نرره تنهررا راب رره مثبررت بررین ابررزار بازاریررابی اینترنترری 

وعملکرررد شرررکت یافررت شررد راب رره مکمررل در میرران   

ارتباطرات و معاملره(   ، اطالعات)ی وب سایت ها گرایش

 مشاهده شد.

( بره  7266) اندر پژوهشی دیگری تراینور و همکرار 

بررسی پیامردهای عملکررد تلفیر  فنراوری اطالعرات برا       

ی بازاریررابی و سررایر منررابع در سرر   شرررکت هررا قابلیررت

ی بازاریررابی هررا پرداخترره شررده اسررت کرره ابعرراد قابلیررت 

منرابع انسرانی و منرابع    ، الکترونیکی شامل منرابع فنراوری  

شرکت  577. نتایج حاصل از نظر سنجی از است تجاری

دهرد کره محققران و     می ست که این نتایج نشانبلژیکی ا

به منرابع مکمرل تکمیلری    ای  پژوهشگران باید توجه ویژه

ی بازاریررابی توانمنررد هررا کرره برررای اجرررای موفرر  طرررح

فناوری اطالعات موردنیراز اسرت داشرته باشرند و اینکره      

 تاکید بر روی صرفا  فناوری ممکن است کافی نباشد.

ه م العرره عوامررل ( در تحقیقرری برر7267ال گرروهری )

موعر بر پذیرش و پیاده سازی بازاریرابی الکترونیکری در   

ی گردشرگری کوچرک مصرر پرداخرت کره      هرا  شرکت

پذیرش بازاریابی الکترونیکی بااستفاده از یرک رویکررد   

برر اسراس    هرا  دهرد کره در آن داده   مری  کمی را توضری  

ی این م العه نشان داد ها پرسشنامه جمع آوری شد. یافته

هرای گردشرگری    ل داخلری و خرارجی سرازمان   که عوام

در دسترس بودن ، ی مالکان سازمانها مهارت :مصر)مثل

هزینره پرذیرش   ، فرهنگ سازمانی سرازمان ، منابع سازمان

، اسرتفاده آسران  ، انردازه سرازمان  ، بازاریابی الکترونیکری 

ی هررا گرررایش، ترراعیر دولررت، فشررارهای رقررابتی، راحترری

رهنگرری بسرروی  جهررت گیررری ف  سرراختارملی و، بررازار

ترراعیر  بازاریررابی الکترونیکرری بوسرریله مشررتریان سررازمان(

زیادی بر پرذیرش بازاریرابی الکترونیکری توسرط چنرین      

 هایی دارد. سازمان

بررسرری تغییرررات "( تحقیقرری دربرراره 6939دهقرران )

ی تولیدکننرده  هرا  شررکت مورد نیاز در فرآیند بازاریابی 

لکترونیکری و  موادغذایی در جهت استفاده از بازاریابی ا

انجرام داد و  "ارائه الگروی مناسرب بررای صرنایع غرذایی     

نتایج نشان داد که شررایط الزم جهرت تحقر  بازاریرابی     

ی تولیدکننررده مررواد غررذایی هررا شرررکتالکترونیکرری در 

وجود ندارد. ولی مدل ارائره شرده مرورد تاییرد مردیران      

ی تولیررد کننرررده  هرررا شرررکت بازاریررابی )یررا فرررروش(   

 . است موادغذایی

 تجرارت  سنجی امکان م العه در (6939)خواجویی 

 زیرر ، هرا  زیرساخت شناسی روش، ایران در الکترونیکی

 گرفته قرار توجه مورد تجارت الکترونیکی یها ساخت

 تجرارت  توسرعه  بررای  نیازهایی عنوان پیش به را آنها و

، هرا  زیرسراخت  این، کند بیان می کشور در الکترونیکی

، فنری  آمادگی، مردم و فرهنگ ،پشتیبانی شامل نهادهای

 .است قانونی و چارچوب، اقتصاد

 هردف  برا  پژوهشری  (6932و همکراران )  حسرینی 

 بازاریررابی یهررا روش کررارگیری ترراعیر برره بررسرری

-تولیردی  یهرا  شرکت صادراتی عملکرد بر الکترونیکی

 آن از حراکی  هرا  بررسری  نترایج  انجرام دادنرد.   صادراتی
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 بازاریابی یها فعالیتدر  اینترنت از استفاده بین که است

 راب ره  تحقیر   مرورد  یهرا  شررکت  صادراتی عملکرد و

 از یرک  هرر  در ارتبراط  این .دارد وجود دار ومعنا مثبت

 از اسرتفاده  یعنری  الکترونیکری؛  بازاریرابی  گانه سه ابعاد

 برا  مررتبط ، مشرتری  برا  ی مررتبط هرا  فعالیرت  در اینترنت

 لکررد عم برا  بازاریرابی  تحقیقرات  و توزیرع  یهرا  کانرال 

 بره  ورود، صرادرات  و سرودآوری  رشد یعنی صادراتی؛

 ایجراد  و برازار  سرهم  وضرعیت  بهبرود ، جدیرد  بازارهای

 و نرام  و خردمات ، محصروالت  نسربت بره   مثبت ذهنیت

 گرفت.  قرار تأیید مورد شرکت تجاری نشان

 

خالصهمطالعاتانجامشدهدرخارجوداخلکشور-2جدول
 یجنتا عنوان سال نام محق  ردیف

 7266 شوآی و ویو  6

تاعیر بازاریرابی اینترنتری برر عملکررد     

های تایوان را با استفاده از تحلیل  هتل

وروش  DEAهررررررا  پوششرررررری داده

 آنتروپی خاکستری 

ابزار بازاریرابی اینترنتری برا عملکررد شررکت راب ره مثبتری دارد        

عالوه بر ایرن نره تنهرا راب ره مثبرت برین ابزاربازاریرابی اینترنتری         

هرای   لکرد شرکت یافت شد راب ه مکمل در میان گررایش وعم

 ارتباطات و معامله( مشاهده شد، اطالعات)وب سایت 

7 
تراینررررررررور و 

 همکاران
7266 

بررسرری پیامرردهای عملکرررد تلفیرر    

هررای  فنرراوری اطالعررات بررا قابلیررت  

بازاریررابی و سرررایر منرررابع در سررر    

 شرکت

وم بازاریرابی  بویژه این م العه به طور تجربی یک مدلی که مفهر 

تجرارت و منرابع   ، الکترونیکی را به عنوان تلفی  مکمل فنراوری 

شوند تاعیر مثبتی بر عملکرد  که ترکیب می انسانی است هنگامی

 .شرکت بوسیله بهبود حفب مشتری و رضایتمندی دارند

 7267 ال گوهری  9

عوامل موعر بر پذیرش و پیاده سازی 

 یها شرکتبازاریابی الکترونیکی در 

 گردشگری کوچک مصر

عوامرل داخلری و خرارجی سررازمانهای گردشرگری مصرر ترراعیر      

زیرررادی برررر پرررذیرش بازاریرررابی الکترونیکررری توسرررط چنرررین 

 هایی دارد سازمان

 6939 دهقان 1

بررسی تغییرات مورد نیراز درفرآینرد   

ی تولیدکننررده هررا شرررکتبازاریررابی 

موادغرررذایی در جهرررت اسرررتفاده از  

ه الگرروی یرررابازاریررابی الکترونیکرری ا

 مناسب برای صنایع غذایی

ی هرا  شرکتشرایط الزم جهت تحق  بازاریابی الکترونیکی در 

تولیدکننده مواد غذایی وجود ندارد. ولی مدل ارائه شده مرورد  

ی تولیرد کننرده   هرا  شررکت  (تایید مدیران بازاریابی )یرا فرروش  

 استموادغذایی 

 6939 خواجویی 5
 در الکترونیکی تجارت سنجی امکان

 ایران

و ، اقتصراد ، فنری  آمرادگی ، مرردم  و فرهنرگ ، پشتیبانی نهادهای

 توسرعه  بررای  نیازهرایی  عنروان پریش   نرونی را بره   قرا  چارچوب

 .کند بیان می کشور در الکترونیکی تجارت

1 
و  حسررررینی

 همکاران
6932 

ی هرا  روش کارگیری تاعیر به بررسی

 عملکررد  برر  الکترونیکری  بازاریرابی 

-تولیرردی یهررا شرررکت صررادراتی

 صادراتی

 برا  مررتبط ، مشرتری  با ی مرتبطها فعالیت در اینترنت از استفاده

 صرادراتی؛  عملکررد  برا  بازاریرابی  تحقیقات و توزیع یها کانال

، جدیرد  بازارهرای  بره  ورود، صرادرات  و سرودآوری  رشد یعنی

 نسربت بره   مثبرت  ذهنیرت  ایجراد  و برازار  سرهم  وضرعیت  بهبرود 

 تأییرد  مرورد  شرکت جاریت نشان و نام و خدمات، محصوالت

 گرفت. قرار
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مدلمفهومیتحقیق

، دهرد همان ور کره م العرات انجرام شرده نشران مری      

بازاریررابی الکترونیکرری دانررش نوپررایی اسررت کرره در      

های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته و م العات  سال

تجربی کمی در مورد آن پرداخته شرده اسرت. همچنرین    

ی هررا و فرررش دسررتباف در زمینررهبازاریررابی الکترونیکرری 

مختلفرری مررورد بررسرری قرررار گرفتنررد کرره بازاریررابی      

الکترونیکی در برازار فررش دسرتباف موضروب جدیردی      

شرود بره آن پرداختره    است که در این پژوهش سعی مری 

بررا توجرره برره پیشررینه م العرراتی تحقیرر  حاضررر و   شررود.

هررای بازاریررابی مولفرره، همچنررین ادبیررات بررسرری شررده 

( اسررتفاده از اینترنررت در  6کرری از سرره مولفرره   الکترونی

( اسررتفاده از اینترنررت 7، فعالیتهررای مربرروط برره مشررتریان 

 ( استفاده از اینترنت در تحقیقات بازاریرابی 9، ها درکانال

استفاده شده است.  

امروزه اینترنت نقش حیاتی را در سرازمانها و صرنایع   

رفتره  کند و در کشور ما نیرز مرورد توجره قررار گ    ایفا می

در این پرژوهش سرعی شرده اسرت کره بازاریرابی       ، است

الکترونیکی با توجه به اسرتفاده از اینترنرت در فعالیتهرای    

بازاریرررابی الکترونیکررری مرررورد بررسررری قررررار گیررررد. 

 


مدلمفهومیتحقیق-1شکل
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روشتحقیق

بردین دلیرل کره بره امکران      ، از این رو تحقی  حاضرر 

الکترونیکی در برازار فررش    سنجی پیاده سازی بازاریابی

از نوب ، پردازد با توجه به هدفدستباف استان فارس می

هررا از نرروب  و از نظررر روش گررردآوری داده ، کرراربردی

 پیمایشی است.-توصیفی

صرررادرکنندگان و ، جامعررره آمررراری ایرررن پرررژوهش

کره از   هسرتند کارشناسان فررش دسرتباف اسرتان فرارس     

ناس فرررش نفررر صررادرکننده و کارشرر 16لحرراظ آمرراری 

ای نمونرره سررعی شرد ، . در ایررن پرژوهش هسرتند دسرتباف  

انتخرراب شررود کرره آشررنایی بررا اینترنررت و بازاریررابی       

از ایرن رو نمونره آمراری از    ، الکترونیکی را داشته باشرند 

، میان صادرکنندگان و کارشناسان فرش انتخراب شردند  

نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شردند.   19که در نهایت 

ه اینکره نمونره انتخراب شرده در زمینره مرورد       و با توجه ب

بنابراین روش نمونه گیری از نوب  ،بررسی آشنایی دارند

. استقضاوتی 

گیری سواالت پرسشرنامه  در این تحقی  وسیله اندازه

)سرواالت   است که بتواند صفت و خصیصره مرورد نظرر   

گیررری کنررد. برررای سررنجش روایرری   را انرردازه تحقیرر (

، مه در اختیرار اسراتید دانشرگاهی   چند پرسشنا، پرسشنامه

اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و برا کمری اصرالح و    

روایرری آن مررورد تاییررد قرررار گرفررت. برررای   ، ویرررایش

محاسرربه پایررایی واعتبررار پرسشررنامه از ضررریب آلفررای    

پرسشرنامه  72کرونبا  استفاده شده است. اعتبار و پایایی 

گردید کره پایرایی   محاسبه  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

درصد محاسبه گردید. با توجره بره اینکره پایرایی      31آن 

لررذا از پایررایی ، اسررت درصررد 22محاسربه شررده فراتررر از  

  .است بسیار باالیی برخوردار

 

پایاییمربوطبهپرسشنامه-3جدول

 تعداد سواالت شماره سواالت مولفه ردیف
اندازه ضریب آلفا 

 کرونبا 
 تعداد پرسشنامه

 72 .311 96 6-96 ازاریابی الکترونیکیب 6

7 
های استفاده از اینترنت در فعالیت

 مربوط به مشتری
61-6 61 363. 72 

9 
های استفاده از اینترنت در فعالیت

 هامربوط به کانال
71-61 3 313. 72 

1 
های استفاده از اینترنت در فعالیت

 مربوط به تحقیقات بازاریابی
75-96 2 322. 72 

 

بزار و روش گردآوری اطالعات در این پژوهش منابع ا

 در این تحقی .است مشاهده و پرسشنامه، ایکتابخانه

از جدول فراوانی و برای تجزیه و  ها برای توصیف داده

و تی مستقل ای  از آزمون تی تک نمونه ها تحلیل داده

که به منظور انجام آزمونها از نرم افزار ، استفاده گردید

SPSS فاده شده است.است
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سواالتتحقیق

سوالاصلیاول

ترا چره   ، از دیدگاه دست انردرکاران فررش دسرتباف   

سازی بازاریرابی الکترونیکری در برازار    اندازه امکان پیاده

 فرش دستباف استان فارس وجود دارد؟

 

فرعیسواالت

تا چه ، از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف -6

ی مرتبط برا  ها فعالیتاینترنت در  اندازه امکان استفاده از

 مشتری در بازار فرش دستباف استان فارس وجود دارد؟ 

تا چه ، از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف -7

ی مررتبط  هرا  فعالیرت اندازه امکان استفاده از اینترنرت در  

در برازار فررش دسرتباف اسرتان فرارس وجرود        ها باکانال

 دارد؟ 

تا چه ، ان فرش دستبافاز دیدگاه دست اندرکار -9

ی مرتبط برا  ها فعالیتاندازه امکان استفاده از اینترنت در 

در بازار فرش دستباف اسرتان فرارس    تحقیقات بازاریابی

 وجود دارد؟ 



 سوالاصلیدوم

ی صرادرکننده و کارشرناس فررش    هرا  گرروه آیا بین 

از لحرراظ آمررادگی برررای پیرراده ، دسررتباف اسررتان فررارس

ترونیکری تفراوت معنراداری وجررود    سرازی بازاریرابی الک  

 دارد؟



هانتایجیافته

ی جمعیت شرناختی در  ها اطالعات مربوط به ویژگی

 قالب جدول

 

هایجمعیتشناختیاطالعاتمربوطبهویژگی-4جدول
 درصد فراوانی ها نمونه های جمعیت شناختی ویژگی

 جنسیت
 1.2 7 زن

 35.9 16 مرد

 عنوان شغلی
 17.3 72 صادرکننده

 92.7 61 کارشناس

 سن

 72.3 3 سال 12الی 92

 11.7 63 سال 52الی  12

 91.3 65 سال به باالتر 52

 س   تحصیالت

 1.2 7 سیکل

 11.5 72 دیدلم

 16.3 63 لیسانس

 2.2 9 فو  لیسانس به باالتر

 سابقه کار

 7.9 6 سال 5کمتر از 

 1.2 7 سال 62تا  5بین 

 75.1 66 سال 72تا  62بین 

 12.1 73 سال 72باالتر از 
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همان ور که در جدول فو  نشان داده شده اسرت از  

نفر آنها مرد و تعداد  16تعداد ، نفر نمونه آماری 19میان 

 35.9درصردزن و   1.2که بره ترتیرب   ، نفر زن بوده اند 7

درصد مرد بوده اند. که بیشترین درصد مربوط به مردان 

رنگری در صررادرات و فررروش  مو زنرران نقرش کرر  هسرتند 

فرررش دسررتباف دارنررد. اطالعررات جمررع آوری شررده در 

نفررر از نمونرره آمرراری   72، مررورد شررغل نمونرره آمرراری  

درصد  17.3که اند  نفر کارشناس بوده 61صادرکننده و 

درصد کارشناس از نمونه آمراری را   92.7صادرکننده و 

. برا  اسرت دهد. که بیشترین آنهرا صرادرکننده    می تشکیل

وجه به اطالعات جمع آوری شده درمرورد سرن نمونره    ت

 52الری   12نفرر   63، سرال  12الی  92نفر  3آماری تعداد 

درصرد   72.3کره  انرد   سال به باال بروده  52نفر  65سال و 

سال و  52الی  12 درصد آنها11.7، سال 12الی  92 آنها

از سررن نمونرره آمرراری را  سررال برره برراال 52درصررد  91.3

نشرراندهنده ایررن اسررت کرره سررن   دهررد. کرره مرری تشررکیل

کره بیشرترین گرروه     اسرت سال به باالتر  92پاسخگویان 

. اطالعرات جمرع آوری شرده    استسال  52الی  12سنی 

دهدکره   مری  از تحصیالت مربوط به جامعه آماری نشران 

نفر  63، نفر دیدلم 72، نفر از نمونه آماری سیکل 7تعداد 

 1.2کره  انرد   نفر فو  لیسانس به براالتر بروده   9لیسانس و 

درصرد   16.3، درصرد دیردلم   11.5، درصد آنهرا سریکل  

درصد فو  لیسانس و باالتر از تحصریالت  2.6لیسانس و 

دهد. که نشاندهنده  می مربوط به نمونه آماری را تشکیل

اسرت و  این است که تحصیالت پاسخگویان اکثرا دیدلم 

. با توجه بره  هستندخیلی کمی فو  لیسانس یا باالتر  عده

عات جمع آوری شده در راب ه با سابقه کرار نمونره   اطال

ی آمراری دارای سرابقه   هرا  نفرر از نمونره   6تعداد ، آماری

، سرال  62الی  5نفر سابقه کار بین  7، سال 5کار کمتر از 

نفرر سرابقه    73سرال و   72الری   62نفر سابقه کار برین   66

درصرد آنهرا سرابقه     7.9کره  انرد   بوده سال به باال 72کار 

 62الی  5درصد سابقه کار بین  1.2، سال 5تر از کار کم

سررال و  72الرری  62درصررد سررابقه کررار بررین  75.1، سررال

از سرابقه کرار    سرال بره براال    72درصد سرابقه کرار    12.1

دهرد. کره بیشرترین     می مربوط به نمونه آماری را تشکیل

 سال به باال دارند.  72آنها سابقه کار 

از  اول ترا سروم  برای تجزیه و تحلیل سواالت فرعری  

استفاده گردیده اسرت. در ایرن   ای  آزمون تی تک نمونه

قررار داده   9مبنرا را  ، آزمون برای بررسی شرایط م لوب

شرایط م لروب و میرانگین پرایین     9 که میانگین باالتر از

دهد. که در ادامه بره   می شرایط نام لوب را نشان 9تر از 

 شود. می تشری  هر کدام از آنها پرداخته



رضیاتآزمون:ف

 باشد:های آزمون به شرح زیر میفرض
H0: µ ≤3 
H1: µ >3  

آزمونسوالفرعیاول

ترا چره   ، از دیدگاه دست انردرکاران فررش دسرتباف   

ی مرتبط برا  ها فعالیتاندازه امکان استفاده از اینترنت در 

مشتری در بازار فرش دستباف استان فارس وجود دارد؟

حراکی از   6بند  5اره های مندرج در جدول شمداده

محاسبه شرده بررای نظررات اعضرا مقردار       tآن است که 

و میررانگین و انحررراف معیررار  17درجرره آزادی ، -9.273

و بره دلیرل   ، باشد. می25112و  7.5133به ترتیب برابر با 

ی مررتبط  هرا  فعالیتاینکه میانگین استفاده از اینترنت در 

ف معنراداری  ( اخرتال 9با مشتری با مقردار مرورد انتظرار)   

ترروان نتیجرره شررود و مرریرد مرری H1 دارد بنررابراین فرررض

ی هرا  فعالیرت گرفت که میرانگین اسرتفاده از اینترنرت در    

مرتبط با مشتری از حرد متوسرط مرورد انتظرار پرایین ترر       

اسررت. برردین معنرری کرره امکرران پیرراده سررازی اسررتفاده از 
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ی مرتبط با مشتری وجرود نردارد و   ها فعالیتاینترنت در 

نام لوب است که ایرن نترایج در سر   اطمینران      شرایط

 (.≥2.25P)است درصد معنادار  35



آزمونسوالفرعیدوم

ترا چره   ، از دیدگاه دست انردرکاران فررش دسرتباف   

ی مرتبط برا  ها فعالیتاندازه امکان استفاده از اینترنت در 

هرا در برازار فررش دسرتباف اسرتان فرارس وجررود        کانرال 

حراکی   7بند  5در جدول شماره های مندرج داده دارد؟

محاسبه شده برای نظرات اعضرا مقردار    tاز آن است که 

و میررانگین و انحررراف معیررار  16درجرره آزادی ، -3.931

و بره دلیرل   ، اسرت . 29129و  7.2139به ترتیب برابرر برا   

ی مررتبط  هرا  فعالیتاینکه میانگین استفاده از اینترنت در 

( اخرتالف معنراداری   9)ها با مقردار مرورد انتظرار   با کانال

ترروان نتیجرره شررود و مرریرد مرری H1 دارد بنررابراین فرررض

ی هرا  فعالیرت گرفت که میرانگین اسرتفاده از اینترنرت در    

ها از حد متوسرط مرورد انتظرار پرایین ترر      مرتبط با کانال

اسررت. برردین معنرری کرره امکرران پیرراده سررازی اسررتفاده از 

د نردارد و  ها وجرو ی مرتبط با کانالها فعالیتاینترنت در 

شرایط نام لوب است که ایرن نترایج در سر   اطمینران     

 (.≥2.25P)است درصد معنادار  35

آزمونسوالفرعیسوم

ترا چره   ، از دیدگاه دست انردرکاران فررش دسرتباف   

ی مرتبط برا  ها فعالیتاندازه امکان استفاده از اینترنت در 

تحقیقات بازاریابی در بازار فرش دستباف اسرتان فرارس   

د دارد؟وجو

حراکی از   9بند  5های مندرج در جدول شماره داده

محاسبه شرده بررای نظررات اعضرا مقردار       tآن است که 

و میررانگین و انحررراف معیررار  17درجرره آزادی ، -1.931

و بره دلیرل   ، اسرت  37977و  7.1136به ترتیرب برابرر برا    

ی مررتبط  هرا  فعالیتاینکه میانگین استفاده از اینترنت در 

( اخرتالف  9بازاریابی با مقدار مرورد انتظرار)   با تحقیقات

تروان  شود و مری رد می H1 معناداری دارد بنابراین فرض

نتیجررره گرفرررت کررره میرررانگین اسرررتفاده از اینترنرررت در 

ی مرتبط با تحقیقات بازاریرابی از حرد متوسرط    ها فعالیت

تر است. بردین معنری کره امکران پیراده       مورد انتظار پایین

ی مرررتبط بررا هررا فعالیررتترنررت در سررازی اسررتفاده از این

تحقیقات بازاریابی وجود ندارد و شرایط نام لوب است 

اسرت  درصد معنرادار   35که این نتایج در س   اطمینان 

(2.25P≤.) 



ایبراستفادهازبازاریابیالکترونیکیتکنمونه tنتایجآزمون-5جدول

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 یآزاد

س   

 معناداری
 درصد 35س   معناداری

. استفاده از اینترنت در 6

 ی مرتبط با مشتریها فعالیت
19 7.5133 25112. 9.273- 17 226. 

 پایین تر باالتر

6329.- 1173.- 

. استفاده از اینترنت در 7

 ها ی مرتبط با کانالها فعالیت
17 7.2139 29129. 3.931- 16 222. 2762.- 6.6231- 

 

. استفاده از اینترنت در 9

ی مرتبط با تحقیقات ها فعالیت

 بازاریابی

19 7.1136 37977. 1.931- 17 222. 7336.- 3259.- 
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آزمونسوالاصلیدوم

ی صرادرکننده و کارشرناس فررش    هرا  گرروه آیا بین 

از لحرراظ آمررادگی برررای پیرراده ، دسررتباف اسررتان فررارس

معنراداری وجررود   سرازی بازاریرابی الکترونیکری تفراوت    

 دارد؟

برره دلیررل وجررود دو گررروه مسررتقل صررادرکننده و    

مقایسره از   بررای ، کارشناس فرش دستباف استان فرارس 

لحاظ آمادگی برای پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی از 

 مستقل استفاده شده است.  tآزمون 

دهررد بررین   مرری نشرران 1ی جرردول شررماره  هررا یافترره

س فررش دسرتباف از   ی صرادرکننده و کارشرنا  هرا  گرروه 

، لحاظ آمادگی برای پیاده سازی بازاریرابی الکترونیکری  

تفراوت معنراداری    t (972.-)و آماره  16با درجه آزادی 

 اسرت  2.25وجود نردارد کره سر   معنراداری بیشرتر از      

(112.sig= ).         کره ایرن مقردار بیرانگر عردم تفراوت برین

ی صرادرکننده و کارشرناس فررش دسرتباف از     هرا  گرروه 

آمادگی برای پیاده سرازی بازاریرابی الکترونیکری    لحاظ 

.است



ازلحاظآمادگیبرای،یصادرکنندهوکارشناسفرشدستبافاستانفارسهاگروهتعیینتفاوت-6جدول

پیادهسازیبازاریابیالکترونیکی

 میانگین تعداد عنوان شغلی متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 آزادی

س   معناداری 

 صددر 35

آمادگی برای پیاده سازی 

 بازاریابی الکترونیکی

 .27761 7.9377 72 صادرکننده
972.- 16 112. 

 .52795 7.1526 61 کارشناس



نتیجهگیری

سرنجش  :نتایجمبتنیبررهردففرعریاول

هرای   امکان پیاده سرازی اسرتفاده از اینترنرت در فعالیرت    

ن فرارس از  مرتبط با مشتری در بازار فرش دستباف اسرتا 

 دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف.

دهد ای نشان میتک نمونه Tنتایج حاصل از آزمون 

امکران  ، که از دیدگاه دست انردرکاران فررش دسرتباف   

ی مررتبط برا   هرا  فعالیتپیاده سازی استفاده از اینترنت در 

مشتری در بازار فرش دستباف استان فارس وجود ندارد. 

ی م ررح در  هرا  رسی شده و شاخصبا توجه به ادبیات بر

، های مرتبط با مشتریمولفه استفاد از اینترنت در فعالیت

ترفیررع و تبلیرر  نامناسررب در زمینرره فرررش ، دالیررل اصررلی

، عردم آشرنایی کرافی برا اینترنرت     ، دستباف استان فارس

عدم آموزش کافی بررای انجرام ترفیرع و تبلیر  از طریر       

، )ایمیررل( ونیرریپسررت الکتر، ی الکترونیکرریهررا خبرنامرره

عرردم شرررایط ، ی گفتگرروهررا ی خبررری و اتررا هررا گررروه

کره همره   ، مناسب برای استفاده از تخفیفات الکترونیکی

ایررن مرروارد در عرردم وجررود وب سررایت درزمینرره فرررش 

شود  می که باعث، شود می دستباف استان فارس خالصه

اطرالب رسرانی و میرزان    ، پاسخگویی به سواالت مشتریان

پرذیر نباشرد و   ز طری  وب سایت امکانسفارش آنالین ا

در نتیجرره شرررایط برررای پیرراده سررازی مولفرره اسررتفاده از  

 ی مرتبط با مشتری نام لوب باشد.ها اینترنت در فعالیت

سرنجش  :نتایجمبتنیبررهردففرعریدوم

ی هرا  فعالیرت امکان پیاده سرازی اسرتفاده از اینترنرت در    

استان فرارس از  ها در بازار فرش دستباف مرتبط با کانال

 دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف.
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دهد ای نشان میتک نمونه Tنتایج حاصل از آزمون 

امکران  ، که از دیدگاه دست انردرکاران فررش دسرتباف   

ی مررتبط برا   هرا  فعالیتپیاده سازی استفاده از اینترنت در 

هرا در برازار فررش دسرتباف اسرتان فرارس وجررود       کانرال 

ی هرا  بیرات بررسری شرده و شراخص    ندارد. با توجه بره اد 

ی مررتبط  ها فعالیتم رح در مولفه استفاده از اینترنت در

دالیل اصلی عدم شرایط مناسب بررای خریرد   ، هاباکانال

عردم اطالعرات کرافی    ، آنالین مواداولیه فرش دسرتباف 

قیمت و رقبا به صرورت  ، ترفیعات، مربوط به محصوالت

انی آنالین دسرت  عدم پشتیب، ی توزیعها آنالین در کانال

-مری  اندرکاران فرش در بازارهای داخلی و خرارجی را 

توان برشمرد. که در کل عدم اطمینان نسربت بره امنیرت    

شود شرایط بررای پیراده سرازی     می محیط اینترنت باعث

ی مرررتبط بررا هررا مولفرره اسررتفاده از اینترنررت در فعالیررت 

هررای اقتصررادی و نامناسررب باشررد. کرره تحررریم هررا کانررال

نیز در این راب ه نقش بسرزایی دارنرد کره انتقرال     سیاسی 

وجوه از طری  بانک عامرل را برا مشرکل مواجره سراخته      

 است.  

سرنجش  :نتایجمبتنیبرهردففرعریسروم

ی هرا  فعالیرت امکان پیاده سرازی اسرتفاده از اینترنرت در    

مرررتبط بررا تحقیقررات بازاریررابی در بررازار فرررش دسررتباف 

 کاران فرش دستباف.استان فارس از دیدگاه دست اندر

دهد ای نشان میتک نمونه Tنتایج حاصل از آزمون 

امکران پیراده   ، از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف

ی مرررتبط بررا هررا فعالیررتسررازی اسررتفاده از اینترنررت در  

تحقیقات بازاریابی در بازار فرش دستباف اسرتان فرارس   

ط برا  ی مررتب ها فعالیتوجود ندارد. استفاده از اینترنت در

با توجره بره ادبیرات بررسری شرده و      ، تحقیقات بازاریابی

ی م رررح در مولفرره اسررتفاده از اینترنررت در  هررا شرراخص

دالیرل اصرلی   ، ی مرتبط با تحقیقرات بازاریرابی  ها فعالیت

عدم شرایط مناسب برای استفاده از اینترنت بررای جمرع   

عدم استفاده از ، آوری اطالعات مشتریان و بررسی بازار

بسته کوچرک اطالعراتی اسرت کره      ها کوکی) ها کوکی

رد هررا هنگرام بازدیرد مشررتر ی از وب سرایت شررکت در    

شروند کره بره اسرتفاده از آن      مری  کامدیوتر وی قرار داده

بررای   (است تمام رفتارهای ایشان قابل پیگیری و ردیابی

عردم شررایط مناسرب    ، بررسی و پیگیری رفتار مشرتریان 

 جمع آوری اطالعات رقبرا برای استفاده از اینترنت برای 

ماننرد  ) صرنعت ، هرا و...(  قیمرت ، ابرداب ، )مانند سهم بازار

رشررد( و همچنررین عرردم شرررایط مناسررب برررای دریافررت 

ی مشرتریان برا اسرتفاده از    هرا  پیشرنهادات و ایرده  ، نظرات

شود شرایط برای پیاده سازی  می که باعث است اینترنت

ط با تحقیقات ی مرتبها بعد استفاده از اینترنت در فعالیت

 بازاریابی نامناسب باشد.

تعیرین  :نتایجمبتنیبرهردففرعریچهرارم

ی صرادرکننده و کارشرناس   هرا  گروهتفاوت معنادار بین 

از لحرراظ آمررادگی برررای پیرراده سررازی بازاریررابی ، فررش 

 الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس.

مسرتقل نشرانگر آن اسرت     Tنتایج حاصل از آزمرون  

از ، ی صرادرکننده و کارشرناس فررش   هرا  گرروه ین که بر 

لحاظ آمادگی برای پیاده سرازی بازاریرابی الکترونیکری    

در بازار فرش دسرتباف اسرتان فرارس تفراوت معنراداری      

وجود ندارد. بدین معنی که هر دو آمادگی کرافی بررای   

پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف 

که بازاریرابی الکترونیکری    حالی در ،استان فارس ندارند

در بازار فرش دستباف را نیاز اساسی برای کسب مزیرت  

( 6939) رقابتی دانستند. کره ایرن نتیجره برا نترایج دهقران      

همخوانی دارد که در پژوهشی نشان داد مردیران صرنایع   

غررذایی آمررادگی کررافی برررای اسررتفاده از بازاریررابی      

زاریررررابی ولرررری از مرررردل با ،را ندارنررررد الکترونیکرررری

 الکترونیکی استقبال کردند.
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پیشنهادات

در این قسمت بعد از تجزیه و تحلیل سواالت تحقی  

و بررر اسرراس نتررایج بدسررت آمررده از اهررداف تحقیرر       

پیشررنهاداتی برررای بهبررود و رفررع موانررع درجهررت ایجرراد  

بسترهای مناسب برای پیاده سازی بازاریابی الکترونیکری  

گرردد. امیرد اسرت کره     یدر بازار فرش دستباف ارائره مر  

بتوان گامی درجهت بکارگیری فناوری نوین در صنعت 

فرش دستباف برداشت.

انرردازی وب سررایت فرررش دسررتباف اسررتان    راه -6

جهت تبلی  و ترفیع محصول و نام و نشان تجاری ، فارس

فررررش دسرررتباف ایجررراد شرررود. تهیررره بروشرررورهای     

ری و ی خبر ها گروه، های گفتگوایجاد اتا ، الکترونیکی

توان تیلی  و ترفیع همچنین پست الکترونیکی )ایمیل( می

را برره نحررو بهتررری انجررام داد و بررا مشررتریان بیشررتری در  

 ارتباط بود.

های مررتبط برا   برای استفاده از اینترنت در فعالیت -7

از مردیریت ارتبراط برا مشرتری الکترونیکری در      ، مشتری

ش بررازار فرررش دسررتباف اسررتفاده شررود و امکرران سررفار  

 تر صورت گیرد. آنالین فرش دستباف به صورت سریع

فناوری نروین و  ، آموزش کافی در زمینه اینترنت -9

همچنین در زمینه بازارایابی الکترونیکری در برازار فررش    

 دستباف به دست اندرکاران فرش دستباف داده شود. 

مزایا و فواید بازاریابی الکترونیکی بیان شود و از  -1

ین اسرتفاده شرود ترا اسرتفاده از فنراوری      هرای نرو  فناوری

 جدید به طور کامل فرهنگ سازی شود. 

های مررتبط برا   برای استفاده از اینترنت در فعالیت -5

دولررت و مسررنولین امررر حمایررت و پشررتیبانی  ، هرراکانررال

انردرکاران فررش دسرتباف در بازارهرای     آنالین از دست

 داخلی و خارجی صورت گیرد. 

زیع نیز بر طرف شود ترا بتروان   های تومحدودیت -1

مرواد اولیره    المللی دست یافت. همچنرین به بازارهای بین

 فرش ب ور آنالین صورت گیرد. 

ارتبرراط مناسررب بررین تولیدکننرردگان و مصرررف    -2

ای کنندگان و شیوه عرضه و تقاضای فرش باید به گونره 

، باشد که بر اساس اطالعات بازرگانی و نیازهای جهرانی 

لید و طراحی و اندازه قالی و میزان تولیرد آن  نسبت به تو

که از طری  سایت و اینترنت به نحو م لروبی  ، اقدام شود

 انجام خواهد شد. 

تحقیقررات بازاریررابی وسرریعی صررورت گیرررد و     -3

شرایط بازار بررسی شود همچنرین برازار هردف خرود را     

در بازارهای داخلی و خارجی شناسایی کننرد ترا بتواننرد    

های مشتریان محصروالت خرود را عرضره    لیقهم اب  با س

 کنند.  

از اینترنت و دیگرر ابزارهرای الکترونیکری بررای      -3

جمع آوری اطالعرات مشرتریان و بررسری برازار اسرتفاد      

، شود و همچنین از مشرتریان خواسرته شرود کره نظررات     

 ی خود را آزادانه بیان کنند.ها پیشنهادات و ایده

 آتی: همچنین پیشنهادات برای محققان

امکان سنجی پیاده سازی بازاریرابی الکترونیکری    -6

 درصنایع دیگر. 

پیاده سازی مشتری مداری الکترونیکری در برازار    -7

 فرش دستباف استان فارس و استانهای دیگر.

بررسی مشرکالت و موانرع موجرود بازاریرابی در      -9

 زمینه صادرات فرش دستباف.

برر عملکررد   بررسی تاعیر بازاریرابی الکترونیکری    -1

 صادراتی فرش دستباف.

 دوره در تحصریلی  نامره  پایران  از مقالره برگرفتره   (. ایرن 6)

 مرورد  "فرش ملی مرکز" سوی از که استکارشناسی ارشد 

گرفته است قرار حمایت
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