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 بررسی عوامل موثر بر فروش فرش دستباف در بازار ایران ورتبه بندی آن
 

 1حميدرضا قلي زاده

 2ل مزروعي اسماعي

 

 چكیده

هدف این مقاله بررســي ميزان تاثير عواملي از قبيل  طول عمر،  قيمت، تنوع در طرح و نقش و رنگ، انتســاب بافت  

فرش به منطقه جغرافيایي معين و نظایرهم بر روی  فروش فرش دستباف ایراني است. این مقاله ضمن اراته تعاریف     

مي پردازد و آنگاه عوامل موثر بر فروش فرش دستباف در بازار ایران را    و اصطالحات به مروری بر ادبيات موضوع   

بررسي و رتبه بندی نموده است. به منظور دستيابي به اهداف مقاله ، ابتداء با نظرخواهي از تعدادی افراد صاحب نظر  

سشنامه  ز طریق پردر زمينه  فرش، پرسشنامه ای حاوی عوامل موثر بر فروش فرش دستباف تهيه شده است ، سپس ا

صاحب نظران          سنجي در مورد  اهميت عوامل مورد نظر از دیدگاه نخبگان و  شي به نظر صورت پيمای شده ب طراحي 

عرصه هنر و صنعت فرش دستباف اقدام شده و از تحليل و بررسي دادهای گردآوری شده جهت رتبه بندی عوامل         

  يق  برای تعيين و شناسایي عوامل از روش دلفي و برای  موثر بر فروش فرش دستباف استفاده شده است.در این تحق    

شده            ستفاده  سپس نرماليزه كردن داده ها ا سه زوجي و  سي در مقای سبه ميانگين هند رتبه بندی عوامل از روش محا

 است.

 : فرش دستباف ، رتبه بندی عوامل، بازار ، فروشكلید واژه

 

 مقدمه

ی ارزش اقتصادی قابل توجه برای توليد كنندگان آن مي فرش ایراني یک محصول فرهنگي است كه هم دارا

باشد و هم برای اقتصاد كشور قابل اهميت است. فرش ایراني با ذوق و سليقه سرشار مردم خونگرم مناطق         

مختلف در ایران بافته شـده و عوامل طبيعي و محيطي مناطق مختلف ایران نقش مهمي در ارزشـگذاری این   

كنند. شناسایي عواملي كه هم ارزش فرهنگي و هم ارزش اقصادی این محصول را      نوع فرش مي توانند ایفا

شگذاری           شد. مطالعات زیادی در زمينه ارز سي و مطالعه مي با سته برر شای باال مي برد حایز توجه بوده و 

شگذاری           سایي  عوامل موثر بر ارز شنا صادی  و  ستباف ایراني از جنبه های مختلف فرهنگي و افت فرش د

دســتباف ایراني انجام شــده اســت كه  عمدتا داللت بر تاثيرگذاری جنبه های مختلف اقتصــادی و    فرش 

فرهنگي این محصـــول بر روی یکدیگر دارند. فرش دســـتباف ایراني به لحاظ فرهنگي منعکس كننده ذوق 

                                                 
 hamidgh10@yahoo.com دانشجوی كارشناسي ارشد اقتصاد و مدیریت فرش دانشگاه كاشان –1

 dr.mazroui@yahoo.comدانشکده معماری وهنر -عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان-2
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صــول هنری و فرهنگي ایراني اســت و بویژه برای خریداران خارجي جذابيت ویژه دارد و به عنوان یک مح

ستباف        شود. ارزش اقتصادی فرش د سفير فرهنگي ایران محسوب مي فرهنگي مورد ارزیابي قرار مي گيرد و 

نيز حایز اهميت است. فرش دستباف ایراني دارای ارزش ویژه ای در اقتصاد ایران است ودليل این مدعا سه      

رمایه گذاری و ارزش افزوده ای عامل زیر است : الف( ميزان اشتغالي كه ایجاد مي كند   ب( ميزان ارزش س

كه برای توليد كنندگان این نوع فرش دربردارد.  ج( تاثير فرش در ارز آوری  و ميزان خود كفایي اقتصــادی 

( فرش دســـت بافت ایران از ســـده ها و دهه های 1382،421و عدم اتکاء به درآمدهای نفتي )ســـجادی ، 

ص       سبد  سته در شته به عنوان یکي ازكاالهای برج ستبه طوریکه طي  گذ ادرات غيرنفتي ایران مطرح بوده و ه

اشتغال كل كشور و معيشت     %7 سالهای متمادی اولين و باالترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران وحدود  

ست    صاص داده ا سي وهمکاران، .) چند ميليون نفر را به خود اخت ست هر چه ارزش  1389،2الما ( بدیهي ا

شد  -هنری  سرمایه گذاری درآن      فرهنگي فرش افزون با صل از  شتر و به تبع ارزش افزوده حا ، بهای آن بي

فرهنگي فرش نازل تر باشــد خریدار كمتری مشــتاق  -بيشــتر خواهد بود و هرچه كيفيت فرش و بار هنری

ست، لذا عوامل مختلف منعکس كننده كيفيت و هنرآفریني از قبيل طرح و نقش و رنگ در فرش   خرید آن ا

 ا لتبع روی فروش آن تاثير گذار خواهد بود.روی قيمت آن و ب

 

 روش تحقیق

 جامعه آماری این تحقيق صاحبنظران و اساتيد رشته فرش دستبافت در ایران بوده اند.

 برای نمونه گيری از روش نمونه گيری در دسترس استفاده گردید.

شنام      س صاحبه و پر ستفاده    برای جمع آوری اطالعات بعد از مطالعات كتابخانه ای، از م سات زوجي ا ه مقای

 گردید.

 :پرسش تحقيق

 عوامل موثر بر فروش فرش دستبافت چيستند؟ -1

 اهميت هر یک از عوامل موثر بر فروش فرش دستبافت چقدر است؟ -2

 :اهداف تحقيق

 شناسایي عوامل موثر بر فروش فرش دستبافت -1

 رتبه بندی عوامل موثر بر فروش فرش دستبافت -2
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ــتباف در بازار ایران ازعمق و مباني در این پژوهش بعد از مرور ا دبيات، مولفه های اصــلي فروش فرش دس

سپس به كمک تکنيک دلفي و اخذ نقطه           شده و ستخراج  ضوع ا شافي پيرامون مو صاحبه های اكت نظری و م

عامل از مجموعه عوامل فهرست شده در دوره  30نظرات خبرگان و متخصصان مورد پرسش ، امتيازدهي به    

سایي    13منظور حذف موارد تکراری ، نامعلوم و مبهم؛ نهایتأ اول و دوم به  شنا مولفه ) عامل( دارای اهميت 

 و در طراحي پرسشنامه مورد نظر بکارگيری شد. این عوامل عبارتند از : 

 2جدول شماره  
 عوامل مورد تایيد خبرگان و مندرج در پرسشنامه

 عامل( 13)

 عوامل حذف شده  از پرسشنامه توسط خبرگان

 عامل( 17)

طول عمرودوام فرش بافته شـــده، اصـــالت وتنوع در طرح 

ونقش، قيمت مناسب ،منطقه جغرافيایي بافت ،تجملي بودن  

،تنوع در رنگ فرش ،شـــســـتشـــوومرمت پذیربودن فرش 

ــایز واندازه          ،مرغوبيت وكيفيت خامه بکاررفته، تنوع در سـ

ــتفاده ازرنگزاهای   ــناخت بازارفرش ،اس فرش ،تبليغات وش

ــنت ــنتي بودن طرح وبافت ،فرش  س ــتباف ،س ي درفرش دس

 بعنوان یک نمادفرهنگي وسنتي.

شتری،            سرانه م سطح در آمد  شمي بودن فرش،  شم یاپ ابری

ته          باف باالزدگي ودورنگي در فرش  يت، نبود  افزایش جمع

ــط یاعالي در فرش،توليددركارگاههای           ــده،كيفيت متوسـ شـ

سالیق  یت  ، مدیرمتمركز،توليددركارگاههای خانگي،توجه به 

شگاههای دوره ای فرش، پرهيزاز      ستباف، ایجاد نمای فرش د

ــتن    ــتگاه بافت قالي، نداش دورنگي در بافت،كنترل كيفي دس

ستفاده از گره های    غلط بافي در فرش،كج نبودن كنارفرش، ا

استاندارد، خلوت یاشلوغ بودن نقشه، مقاومت در برابرعوامل  

 طبيعي.

 

 

 نه و اطالعاتبیان مساله و معرفي نمو -الف

سنگ فرش و ... گفته مي        صير ، قالي ،  ستردني اعم از نمد ، ح ست كه به هرچيز گ فرش كلمه ای عمومي ا

، 1391( قالي : دســـت بافته پرزداری كه به عنوان زیر انداز به كار مي رود )اربابي ،761، 1387شـــود)معين،

سلوبه 245 ست كه هر كدام به    (  فرش به عنوان ))زیرانداز(( در طول  تاریخ با  ا شده  ا ای  متفاوتي  بافته 

جهت  نوع متمایز بافت به  نامهایي چون : نمده بوریا، حصــير ، گليم ، ورني ، مســند، زیلو،  جاجيم و در  

ضوی،         شمتي ر ست. )ح شده ا شرفته آن قالي و قاليچه خوانده  ( در این تحقيق مراد از فرش 1387،6نوع پي

ستباف همان فرش گره خورده پر  شته های پرزی    1زدارد شد كه عالوه بر تنيدن تار و پود با گره زدن ر مي با

به نام ))خامه(( به دور تار همراه است كه باعث دوام بيشتر وپدید آمدن نقشه كامل نوع بافته مي شود .كه به 

 این اسلوب ))قالي (( مي گویند. 

با عنوان    له ای  قا ندی   طراحي "در م به ب های   ورت فه  با   مؤل یابي آميخته  باف  فرش داخلي زار ــت ،  "ایران دسـ

اری ســليقه بازار، نامتج به رنگبندی، توجه نقشــه و و طرح بافت، نوع مواداوليه و شــاخصــهایي مانند كفيت
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عاد اب و اندازه مطلوب و بسته بندی  فروش و از پس فرش، خدمات شناسنامه اطالعات   وجود شناخته  شده،  

ص          صيات مح صو سته از خ سب را  جزء آن د ستند مورد ارزیابي قرار گرفته  منا ول كه در بازاریابي موثر ه

سازیان،   ست.)چيت  سهيالت ویژه به      1389ا ست قيمتها، تخفيفات، ت شاخصهایي از قبيل فهر ( آنها همچنين 

مشتریان، دوره پرداخت ومبادالت اسنادی را از عوامل قيمتي اثر گذار در بازاریابي فرش دستباف دانسته اند.     

سيدر         ضمن اینکه رع  شنا صول زیبایي  شو رنگبندی، طرحونقش، رعایت ا سب درطرحونق صالت هنریوتنا ایتا

طراحيورنگبندی فرش را در اصالت هنری و تاریخي فرش و به عنوان یکي از مولفه های موثر در بازارپسند   

ماری برای تعيين اهميت و ر       ها آزمون فرض آ ند. روش تحقيق آن یابي قرار داده ا به هر  بودن آن مورد ارز ت

ست. ابزار تحقيق آنها پرسشنامه           شده ا ستفاده  شاخص بوده و از آزمونفریدمن برای رتبه بندی شاخص ها ا

مذكور                ــي در تحقيق  ماری مورد بررسـ عه آ جام ــت.  یابي بوده اسـ بازار ته  به آميخ ــوم  عاملي موسـ پنج 

انفرشایرانو  یهصادركنندگ كارشناسانشركت سهاميفرشایران،مسئوالنوكارشناسانمركزملي فرشایران،اعضایاتحاد           

استادانرشتهفرشدردانشگاه،اعضایاتحادیهتعاوني فرشروستایي،كارشناسانبازرگانيشركتفرشآستان قدسرضویبوده               

شده اند.) چيت             ستخراج  صها ا شاخ ساس تحليل درجه معنا دار بودن ميانگين  سي آنها برا ست. نتایج برر ا

 (1389سازیان ، 

سفندیاری و دیگران ،   ستبافتركمن      "تحقيقاتي با عنوان ( در 1389)ا شد صادراتي فر سيعواملمؤثربرتوليد   "برر

ساخته ای با طيف ليکرت،      شنامه محقق  س شاخص   36به روش آماری و آزمون فرض و متکي بر پر عنوان 

موثر بر توليد این نوع فرش را مورد بررسي قرار داده است.وی همچنين رابطه روشهای توليد صادراتي را با     

 صادراتي و برند سازی مورد بررسي قرارداده است. –ازاریابي، تشکيل كنسرسيوم توليدی آميخته ب

نوان             ع ــا  گری ب ی يقــات د حق ت يکي                              "در  ن کترو ل تجــارتــا ی ير بکــارگ ی هکــارهــا هرا ئ عوارا ن موا ي ــ بررسـ

حصول،  عواملتأثيرگذاربرتقاضایفرشدستبافایران شامل تبليغ و معرفي م     "درزمينهتوسعهصادراتفرشدستبافایران    

صرف،        شنا  صله تا بازار م ضه و فروش، قيمت و فا صرف كنندگان، نحوه عر خت بازار، جمعيت و تعداد م

كيفيت و شهرت، حمایت دولتي،سيستم حمل و نقل، نوسانات نرخ ازز و قوانين و مقررات گمرگي و غيرو     

صادرات فرش مورد        سعه  ست، آنگاه مزایای بهره گيری از تجارت الکترونيک در تو شده ا رار تاكيد قعنوان 

ساني و قانوني در این زمينه به عنوان      ساختهای مالي، تکنيکي ، ان ساختي از قبيل زیر گرفته و محدودیت زیر

سي قرار گرفته. در       صادرات فرش مورد برر سعه  موانع موجود در حوزه تجارت الکترونيکي در رابطه با تو

صاحب نظر در زمينه فرش توامان به عنوان این تحقيق از كارشناسان حوزه فن آوری اطالعات و كارشناسان 

در زمينه توســعه   1ECســوالي  52جامعه آماری تحقيق نظرخواهي شــده اســت و از روش پرســشــنامه ای 

                                                 
1 -E C : e-commerce : تجارت الكترونيك 
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نقطه  5صادرات فرش استفاده شده است.معيارردیاقبولفرضياتبراساستحليل ميانگينبوده ودر یک طيف ليکرت 

ست.) جعفرنژاد و دیگران ، مورد آزمون فرض قرار گرف  3 ای ، ميانگين ( در تحقيقات دیگری 34، 1388ته ا

ــنعت رقابت پذیری بر مؤثر عوامل رتبه بندی "با عنوان  ــور فرش ص ــيس فازی روش با كش ، یعد از "تاپس

ــيس   ــریح مباني  روش تاپس ــنعت، و تش به عنوان یک روش كمي در   1تعریف مفهوم رقابت پذیری در ص

صميمات چند معياره و جهت رتب  سهم بازار،گواهينامه تامه و تایيدیه های بين      ت صهای  شاخ ه بندی عوامل، 

شاخص دیگر را به عنوان عوامل رقابت پذیری   المللي، تجارت الکرونيک و مهارت و دانش تجار و چندین 

شکل از         ست.جامعه آماری این تحقيق مت شگذاری نموده ا شور رتبه بندی و ارز صنعت فرش ك نفر از  67در

س  ست اندركاران تجارت فرش در ایران از فعاالن در اتاق بازرگاني و مركز ملي فرش  مدیران و م وولين و د

 (   1390ایران بوده اند.)حق شناس و دیگران، 

ــادرات فرش    "در مقاله دیگری با عنوان  ــعه ص ــتان زنجان برتوس ــتباف اس تعيين نقش تعاونيهای فرش دس

ستباف  ست و پنج عامل از عوامل مختلف م "د شامل : نحوه و      ،  بي سه بُعد  صادرات فرش در  سعه  وثر بر تو

ستبافت ،         شگاههای بين المللي، آموزش مدیران تعاونيهای فرش د شركتهای تعاوني در نمای ضور  كيفيت ح

سته بندی       ضه كنندگان فرش،ارائه و د سهيالت الزم به توليد كنندگان و عر طرحهای حمایتي دولت وارائه ت

يق مدیران شركتهای تعاوني فرشبافي استان زنجان ، كارشناسان سازمان بازرگاني       شده اند. جامعه آماری تحق 

اسـتان زنجان ، كارشـناسـان اداره كل تعاون اسـتان زنجان، تجار و صـادر كنندگان اسـتان بوده، و از آزمون       

 و استفاده شده و از آزمون تي تست جهت رد آزمون داده هایبررسي كولموگوروف اسميرنوف نرمال بودن 

 (1389قبول فرضيات تحقيق استفاده شده است.) پورصادق و دیگران ،

 بطور كلي عوامل موثر بر فروش فرش دستباف را مي توان به سه دسته عوامل تقسيم بندی نمود. 
 1جدول شماره 

 سایر عوامل ) مرتبط به رجحان مصرف كننده وغيرو( عوامل مرتبط به محصول : عوامل مرتبط با بازار :

 متقي

 تبليغات

 شناخت بازار

 

 

 

 

 استفاده از رنگزاهای سنتي در فرش دستباف  

 تنوع در سایز واندازه فرش

 تنوع در رنگ فرش 

 مرغوبيت وكيفيت خامه بکار رفته در فرش

 شستشو ومرمت پذیر بودن فرش

 اصالت وتنوع در طرح ونقش

 طول عمرودوام فرش بافته شده

 منطقه جغرافيایي بافت فرش

 دن فرشتجملي بو

 فرش به عنوان نماد فرهنگ و سنت

 

 

 

 

                                                 
1 - TOPSIS : Technique of Order Preference by Similarity to Ideal Solution :  تكنيك رتبه بندي ترجيحات  بر اساس راه حل

 مطلوب
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سي عوامل              شتر به برر شوند ولي بي سيم مي سته تق سه د شود، در این مقاله عوامل به  شاهده مي همانطوریکه م

مرتبط به محصول تاكيد شده است و تاثيرآن عوامل بر فروش مورد ارزیابي و رتبه بندی قرار گرفته است و     

ل مرتبط با بازار و عوامل مرتبط با ترجيحات مصرف كننده ( نيز توجه شده است. البته به سایر عوامل ) عوام

ست. نوآوری و نوگرایي در       سيار حایز اهميت ا سي توجه  به نوآوری و نوگرایي ب در ميان عوامل مورد برر

ند، نكار بافت  فرش و صنایع جانبي آن امری  ضروری است و اگر دست اندركاران از این امر مهم غافل بما    

ته  در نوآوری            هد كرد . الب ــرزمين از رونق و جایگاه خود تنزل خوا كه فرش این سـ يد  پای هد  دیری نخوا

همواره باید سنت ها ، اصول كار و بطور كلي ، ميراث نسل های گذشته را كه سينه به سينه دست ما رسيده         

ست ، حفظ كرده و در واقع با اعتنا بر آنها و رجوع به آنها به نوآور  شگر ،    ا ست یافت .)دان ( 1388،114ی د

سيل الزم برای بهبود        ستباف ایران از دیرباز پتان صنعت فرش د شاره نمود كه  همچنين مي توان به این نکته ا

متغيرهای كالن اقتصادی را درخود داشته است . این صنعت از بعد اشتغال و ایجاد درآمد كه قبالً اشاره شد        

و منبع درآمد بخش قابل توجهي از مردم ، به خصوص روستائيان بوده است در زمره صنایع دستي اشتغال زا 

سليقه و ترجيحت       سائل مربوط به  شاره گردیده م صرفنظر از موارد فني توليد فرش كه در این تحقيق ا . لذا 

مصـــرف كنندگان و عوامل مرتبط با بازار و بازاریابي داخلي نيز مد نظر قرارگرفته اســـت كه قيمت یکي از 

روستا (مترین شاخص ها است. قيمت ارزشي است كه مشتریان درازای دریافت كاالیا خدمات ميپردازند.      مه

ــانات قيمت ها و افزایش تدریجي آن و، نحوه قيمت گذاری از زیر         1383و دیگران، ( همچنين ثبات یا نوسـ

 (2، 1384عوامل مهم در این.)پيام صادرات، 

فرش ميان فرشــهای دســتباف متعلق به هریک از مناطق جغرافيایي  منطقه جغرافيایي بافت فرش : خریداران

خاص  تمایز نشان مي دهند. همچنين سبک هنری، كيفيت بافت، طرح و نقش بکار رفته در فرش هر منطقه   

 ( 1389متمایز از دیگر مناطق است ) اسفندیاری و دیگران، 

ست.     شناخت بازار فروش از عوامل مهم دیگر ا صورت مي  از آنتبليغات و  جا كه عمليات فروش در بازار 

گيرد، و بازار محل عرضــه محصــول اســت، لذا شــرایط كلي حاكم بر بازار به عنوان یک متغيير ميانجي در  

ــت.    ــت كه از آن برای خرید و فروش و    فروش تاثيرگذار اسـ بازار طبق تعریف عبارت از مركز تجاری اسـ

ستفاده مي شود ، البته بازار نباید    شته باشد ، مانند بازار سهام ، بلکه هر شبکه      مبادله ا لزوماً وجودی مادی دا

شنامه ویکي پدیا ،       شود . )دان صورت پذیرد بازار ناميده مي  ای كه خرید و فروش كاالها و خدمات در آن 

ــت از 1393 مجموعه ای از خریداران بالفعل  "یا  "محلي برای مبادالت بالقوه "( تعریف دیگر بازار عبارتس

ست      ".  "القوه یک كاال و ب ضه كنندگان ا ضيان و عر بازار از نظر علمي به معني محل تجمع عده ای از متقا

ستفاده مي كنند       ستدهای خود ا شتركي در داد و  شترک بوده و از وسيله مبادله یا پول م  "كه دارای نيازهای م

ــته بندی بازارها، بازار آزاد ، بازار رق1388،9)الوداری،  ــاری و غيرآن متمایز ( در ميان دس ابتي و بازار انحص
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شاره قرار مي گيرد.        صرفاً بازار داخلي ایران مورد ا ضوع مورد پژوهش در این مقاله،  شوند با توجه به مو مي

شدن ميان انواع           سهم بازار و تمایز و تفکيک قائل  شهای افزایش  شيوه های بازاریابي، رو شناخت بازار و 

 رین عوامل در تاثير گذاری بازار بر ميزان فروش فرش دستباف است.بازارهای داخل و خارج از مهمت

ــب مزیت رقابتي پایدار ، باید    ــت كه بنگاه ها به منظور كس ــتوار اس ــل اس رویکرد مبتني بر بازار بر این اص

 دمشتری گرا یا بازار گرا ، نوآور و كارآفرین و نيزگرایش باالیي به یادگيری داشته باشند .براساس این رویکر

ساب مي     ست آوردن مزیت رقابتي و حتي مزیت رقابتي پایدار به ح ، گرایش به بازار ، منبعي مهم برای به د

ــکل انتزاعي ،  485، 2003آید . )ليو و همکاران ، ــاختار هر بازاری را در ميان دو ش ( در همين خصــوص س

یژگيهایي )نظير تعدد بنگاهها،  انحصــار و رقابت كامل مي توان جای داد. هر یک از ســاختار بازارها دارای و

درجه آزادی ورود و خروج ، وجود اطالعات كامل ، درجه همگني كاال و ميزان سود اقتصادی و ...( هستند    

(  همچنين 233، 1382كه هر یک ازآن خصوصيات ، عامل تفکيک بازارها از یکدیگر مي شوند .)حسيني ،      

ــخيص و مجزا    ــت برای تشـ ( انتخاب   1كردن ویژگيهای خریداران به منظور:     بخش بندی بازار روندی اسـ

ــه كند ،   ــوالت و خدماتش را به آن عرضـ ــازمان مي خواهد یا مي تواند محصـ ( طراحي 2بازارهایي كه سـ

 محصوالت و برنامه های بازاریابي برای پاسخگویي به احتياجات خریداران مورد نظر .

ز بر مشتری مي باشد لذا نقطه آغاز بازار ، تمركز موفقيت بازار داخلي فرش دستباف ایران در گرو تمرك

فعاليتها بر نيازهای مشترک ، ابزار برآوردن نياز آنان ، بازار یابي منسجم و سود آوری از مجرای رضایت 

مشتری است . در این رویکرد ، شركت كاالها و خدماتي را توليد مي كند كه مورد خواست مشتریان است و 

تریان را تامين كرده ، به سود دست مي یابد . امروزه استراتژی بسياری از شركتهای بدین وسيله رضایت مش

موفق بر پایه مشتری گرایي استوار است و مشتری گرایي همانند فرهنگ سازماني و برنامه ریزی استراتژیک 

در  (كيفيت،زیبایي ودوام باالی فرشهای دستباف29، 1384از شركت جدا نيست .)رضایي دولت آبادی ،

كناراستفاده ازطرح هاونقش های اصيل ومنحصربفرد ایراني،ودیگر عناوین مطرح در فروش وجلب مشتری 

همه،همه به دنبال رضایت مشتری وجلب آن مي باشد.در همين راستا برای گسترش بازارهای داخل وخارج 

 ر گرفته شود وليوافزایش هر چه بيشتر فروش قالي،گرچه دوام فرش وقدرت خرید مردم نيزباید در نظ

 ( 22، 1372توليدفرش به عنوان یک كارهنری نباید فراموش شود.)حشمتي رضوی، 
 

در این مقاله بازار داخلي فرش دستباف مورد بررسي قرارداده است و     یافته های تحقیق و نتایج بحث: -ب

سایي عوامل موثر بر فروش فر        شنا شنامه های مربوط به  س ساس یافته هایي كه از پر ستبافت برا و رتبه  ش د

بندی آنها بدست آمده است چنين نتيجه گيری ميشود كه هر سه دسته از عوامل موثر و مرتبط با مولفه های      

ــت     ــبي باالیي برخوردار اس ــتریان از اهميت نس ــالیق مش ــول . مرتبط با س بازاریابي، مرتبط با توليد محص
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افزایش سهم بازار و تمایز و تفکيک قائل شدن    .همانگونه كه شناخت بازار و شيوه های بازاریابي، روشهای   

ستباف     صول بر ميزان فروش فرش د ميان انواع بازارهای داخل و خارج و قيمت فرش و تبيلغ و معرفي مح

سایز واندازه فرش،         ستباف ،تنوع در  سنتي در فرش د ستفاده از رنگزاهای  ست، عواملي از قبيل ا تاثيرگذار ا

كيفيت خامه بکار رفته در فرش،شستشو ومرمت پذیر بودن فرش واصالت      تنوع در رنگ فرش ، مرغوبيت و

ــده به عنوان مولفه های كيفي در توليد محصـــول از  وتنوع در طرح ونقش وطول عمرو دوام فرش بافته شـ

ــرف   ــتباف نقش مهم دارند، در كنار این عوامل رحجان مص ــت و در فروش فرش دس اهميت برخوردار اس

شده متعلق به قوميت خاص یا منطقه جغرافيایي خاص در فروش آن موثر  كنندگان و گرایش به  فر ش بافته 

اســت. براســاس نتایج بدســت آمده در این تحقيق، مرغوبيت و كيفيت خامه بکار رفته در فرش دســتباف با 

ر به ترتيب رتبه های اول، دوم و سوم را د    %9.5، قيمت مناسب با    %15، تبليغات و شناخت بازار با   17%

صاص داده اند و از مهم ترین عوامل اثر گذار بر فروش از     ستباف به خود اخت عوامل موثر بر فروش فرش د

سيزده گانه مورد پرسش هستند. بعد از این ، دیگر عوامل به ترتيب در رتبه های بعدی     مجموع عوامل موثر 

ئه شــده اســت قرار دارند كه ( ارا3و به شــرحي كه در  جدول مربوط به یافته های تحقيق ) جدول شــماره 

 رتبه بندی عوامل را نشان مي دهد.  1نمودار ستوني شماره 

 

 نتایج رتبه بندی عوامل موثر بر فروش فرش دستباف  – 3جدول شماره : 
 رتبه عامل درصد اهميت عامل  ميانگين مقادیر نرمال شده  عوامل مورد بررسي

 1 %17 0.16954001 مرغوبيت و كيفيت خامه بکاررفته

 2 %15 0.153467411 تبليغات و شناخت بازارفرش

 3 %9.5 0.094913008 قيمت مناسب

 4 %8 0.081653494 سنتي بودن طرح و بافت

 5 %7 0.073451147 استفاده از رنگزاهای سنتي

 6 %7 0.071069303 طول عمر و دوام فرش دستباف

 7 %6.5 0.064910903 اصالت و تنوع طرح و نقش

 8 %6 0.056071601 بودن تجملي

 9 %5 0.050660228 قابليت شستشو و مرمت

 10 %5 0.048163865 تنوع در سایز و ابعاد

 11 %5 0.047882925 فرش نماد فرهنگ 

 12 %4.5 0.044418575 تنوع دررنگ

 13 %4 0.043797527 منطقه جغرافيا
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ــان مي دهد،  ــترین اهميت و  اررفتهمرغوبيت و كيفيت خامه بکهمانطور كه نتایج نش ز كمترین  ا منطقه جغرافياازبيش

 اهميت برخوردار است. شکل زیر نشان دهنده رتبه بندی این عوامل مي باشد.

 

 
 1نمودار شماره 

 

 جمع بندی و پیشنهادها

فرش دستباف ایران متأثراز ویژگي های برجسته فرهنگي وهنری آن درسده ها ودهه های گذشته،همواره به     

شيني            عنوان ی صنعت وما شد  ست.كه بار سبد خانوارهای ایراني مطرح بوده وه سته در  کي ازكاالهای برج

شدن این محصول قسمت عمده ای ازمشتریان این محصول پرزحمت به خرید بدل آن روی آوردند.اما این       

سا توجه به این هنر وصنعت اصيل و منحصر به ف        د رمسئله چيزی از ارزش این محصول كم نکرده ؛و چه ب

 ایراني به فروش و جلب بهتر مشتری بيشتر نيزكمک كرده است. 

ــرف نخ های اكریليک   ــم دباغي،خامه های نامرغوب،مصـ ــتفاده ازموادنامرغوب در بافت فرش مثل پشـ اسـ

صالح اوليه             شنهاد مي گردد باكنترل كيفي م ست.لذا پي شده ا ستباف  شدن بازارفرش د شه دار  و....باعث خد

نکه كيفيت محصــول را باال مي برداعتماد وتوجه مصــرف كننده وخریداررا نيز به مانندخامه فرش ضــمن ای

خود جلب مي كندواهميت این موضــوع  بگونه ای مي باشــدكه رتبه اول را در عوامل موثربرفروش فرش  

 دستبافت به خود اختصاص داده است.

ست      شناخت بازاركه در رتبه دوم رتبه بندی قرار گرفته ا صوص تبليغات و ری های فاده از اینترنت وفناودرخ

اطالعاتي در جهت شــناخت بازاروســالیق مشــتریان وهمچنين فعاليتهای بازاریابي وتبليغات در بازارهای   

ــتفاده از             ــدهمچنين تبليغات ماهواره ای،اینترنتي واسـ ــا باشـ داخلي وجهاني،تاحدزیادی مي تواند راهگشـ

ص  شناخت خریدارن    تکنولوژی های روزدنيا به توان رقابتي وفروش این  شایان توجهي مي كند نعت كمک 

12345678910111213
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رتبه بندي عوامل موثر بر فروش فرش دستباف
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بازار از                          خت  نا ــ هاازطریق شـ های آن ته  ــ ها وخواسـ ياز گاهي ازن خارجي،آ های داخلي و بازار در 

سيون فروشگاه های فرش دستبافت وتاسيس فروشگاه         نظرطرح،رنگ،ابعادو....وهمچنين به روز شدن دكورا

ــتبافت در مجتمع های تجاری جدید وخروج آن  ــقف قدیمي باعث  های فرش دس ــنتي ومس از بازارهای س

 اعتبار به فرش دستبافت خواهد شد.

قيمت مناسب فرش دستبافرامي توان در زمره عوامل اقتصادی واثرگذاربرفروش فرش دستباف قرار 

دادهرچندنوسانات نرخ ارز،واردات وصادرات وتحریمهای اقتصادی،تورم ،همه وهمه برقيمت فرش دستباف 

اجرای درست سياستهای اقتصادی دولت وحمایت از بخش توليد با ارائه تسهيالت ضمن  اثرگذار هستنداما

اینکه مشکالت اشاره شده را كمرنگ مي كندبه مصرف كنندگان داخلي فرش دستباف نيز این امکان را مي 

 دهد تا فرش دستباف را در سبدخریدكاالی های خود قرار دهند. 
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