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 جایگاه رقابتی فرش دستباف ایرانی در بازار چین

 زادهمجید شماعی

 چکیده
یرانی در بازار اهدف از این پژوهش بررسی جایگاه فرش ایرانی بین رقبا در بازار چین است. ابتدا رقبای داخلی و خارجی فرش 

بین فرش ایرانی  یسهویر ذهنی مخاطبین چینی و مقاای به منظور دریافت تصنامهپرسش، سپس شوندمیچین شناسایی و معرفی 

که فرش ایرانی  کندمیبیان  نامهپرسشنهایی این  یجه. نتشودمین و شانگهای به اجرا گذاشته با دیگر رقبا تهیه و در شهرهای پک

ینی جای دارد. ( با کسب اکثریت مطلق به عنوان بهترین فرش در ذهن مخاطبین چشودمیبا نام فرش پارسی در چین شناخته )

دهند و طبقات با ی نسبت به فرش پارسی نشان میکه طبقات تحصیل کرده اقبال بیشتر دهدمیاین پژوهش همچنین نشان 

 دهند.به نسبت کمتری فرش پارسی را به فرش چینی ترجیح می تر و رده سنی باالترسطح تحصیلی پایین

 فرش ایرانی، فرش پارسی، بازار چین، رقبا. :کلیدواژگان

 مقدمه -1

ین بازار جهان است. این بازار با بازار پرجمعیتی مثل هند که از لحاظ تربزرگبازار چین با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون مشتری 

چین در  درآمد این کشور بیش از چهار برابر هند است. )مرجع( ورود به بازار چرا که سرانه ،نیستجمعیت نزدیک به آن است قابل قیاس 

کنندگان طور دیگر تولیدفرش دستباف ایرانی قرار دارد، همانکنندگان از جمله تولید بیشتر صادرکنندگان ایرانی چند سال اخیر در برنامه

 راهبردی ورود به بازار هر برنامه نخستین گام ازشناخت فضای بازار و مخاطبین ورزند. فرش دستباف در جهان نیز به این مهم اهتمام می

مسیر بازاریابی ما را  دتوانمین اطالعاتی است که تریتصویر ذهنی مخاطبین از محصول ما و جایگاه آن در قیاس با رقبا از کلیدی است.

نقش مهم  هاآن شده و در همه انجامبر تصمیمات و رفتار مخاطبین یا مشتریان  کشور مبدا تأثیرتعیین کند. مطالعات زیادی در خصوص 

، 2؛ اوسونیر2012و همکاران،  1)گودی شده است تأکید تر مشتری برای خریدگیری سریعگذار کشور مبداء بر فروش بیشتر یا تصمیمتأثیرو 

 انجامخصوص تصویر ذهنی مخاطبین چینی از فرش ایرانی و محصوالت ساخت ایرانی ژوهشی درکنون پ، ولی تا(2009، 3؛ بلوئمر2006

مخاطبین در میان اقشار مختلف  ایرانی در قیاس با دیگر رقبای آننشده است. در پژوهش حاضر میزان مقبولیت و جایگاه ذهنی فرش 

 چینی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.
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 هدف -2

پراکندگی این  این نحوه برعالوهبازار چین نسبت به رقبای آن است.  هدف از این پژوهش بررسی میزان مقبولیت فرش دستباف ایرانی در

این صورت که ارتباط سه ویژگی مهم مخاطبین گیرد. به های مختلف مخاطبین نیز مورد بررسی قرار میاستقبال و مقبولیت در میان گروه

مسائلی  گیرد. در این مقالهیعنی سن، تحصیالت، و میزان درآمد ایشان با پذیرش و ترجیح فرش ایرانی نسبت به رقبا مورد آزمون قرار می

نظر پژوهشگر بوده تصویر ذهنی و  رد چهآن گیرد و صرفاًمانند میزان فروش یا دیگر عوامل مؤثر در فروش مورد مطالعه و بررسی قرار نمی

 .ستمقبولیت فرش ایرانی در قیاس با دیگر رقبا

 مطالعه ادبیات موضوع -3

 فرش دستباف -1-3

شناسان زادگاه این صنعت در مورخین و باستان بیشترینبه نظر  سال است. بنا 3000حدود ترین مصنوعات بشری با تاریخی یکی از کهن

که در ایران بیش از همه فرش و گلیم  شوندمیها برای پهن کردن روی زمین استفاده مختلفی از دستبافتهفالت ایران بوده است. انواع 

که طرح و نقش و حجم اصلی فرش  شودمیهایی زده گره که بر تارهای عمودی شودمیای اطالق شناخته شده هستند. فرش به دستبافته

در بافت فرش به کار  معموالًگیرد. مواد اصلی که ک یا دو رشته نخ به عنوان پود قرار میی ، بین هر دو یا چند ردیف گرهشوندمیرا شامل 

 است.و ابریشم برای تار و گره و پود  ی تار، پشم برای تار و گره و پودروند نخ پنبه برامی

 بازار فرش ایرانی -2-3

 .فرش در جهان استکننده کننده و مصرفین تولیدتربزرگترین فرش دستباف در تمام جهان است و ایران فرش ایرانی شناخته شده

در دوران . ابریشم بوده است درات ایران به چین از طریق جادهصا بیش از هزار سال پیش، فرش جز دهدمیمدارکی در دست است که نشان 

 را کم با فرش ایرانی آشنا شد و آنپس از عصر جدید ارتباطات ایران با اروپا، بازار اروپا که کم و بیش با فرش ترکی آشنا بود، کم صفوی

های ایرانی بار نمایشگاهی از فرشنخستین پیش از صد سال پیش برای . ها و تاالرهای اشراف کردجایگزین فرش ترکی در بسیاری از کاخ

های آمریکا های اخیر و پس از تحریمین بازار فروش فرش ایرانی شد. در سالتربزرگو از آن پس بازار آمریکا تبدیل به  گزار شددر آمریکا بر

به کاهش گذاشت و ایرانیان را بر آن اروپا برای فرش ایرانی به شدت روی اقتصادی در اروپا، بازار آمریکا و هاناعلیه ایران و همچنین بحر

صادرات فرش  سعهمردان ایران برای توو همچنین دولت چین یکی از بازارهای مد نظر تجاردنبال بازارهای جدیدی باشند.  داشت که به

 ایرانی است.

 کشور مبدا بر رفتار مشتری تأثیر -4

ها نشان اند. پژوهشرا ارائه کرده پژوهش کرده و نتایج آن و ارتباط آن با تصویر کشور مبدا پژوهشگران متعددی در خصوص رفتار مشتری

و محصوالت  هااقتصادی و سیاسی، تاریخ، سنت زمینهشامل مشخصات ملی، پس دهند که تصویر کلی ذهنی مشتریان از یک کشورمی

به سزایی در رفتار مشتریان و  تأثیرکه  کندمییک تصویر ترکیبی و کلی در ذهن مشتری به آن کشور و محصوالت آن متصل  هاآنخاص 

در مورد مشتریانی که اطالعات کمتری از مشخصات فنی و تخصصی محصوالت دارند بیشتر  تأثیراین . گذاردگیری برای خرید میتصمیم

 قیمت و لوکس بیشتر از کاالهای مصرفی و ارزان قیمت است.است، همچنین در مورد کاالهای گران

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

3 

 متدولوژی و ساختار پژوهش -5

آید. هدف اصلی ها یک پژوهش توصیفی به شمار میگردآوری داده نحوه براساسردی است. این پژوهش از لحاظ هدف یک پژوهش کارب

شی به صورت که با طرح پرس میزان استقبال و مقبولیت فرش ایرانی نسبت به دیگر رقبای آن در بازار چین است ن پژوهش مقایسهای

 .شودتعریف می «بهترین فرش جهان محصول کدام کشور است؟»

یای بیشتری و شناخت زواتر و مقطعی دارد. برای رسیدن به تصویری دقیق ین پژوهش نیاز به پژوهشی پیمایشیسش محوری اپاسخ به پر

ها به صورت کمی و با . گردآوری و تحلیل دادهشودمیهای مختلف اجتماعی تحلیل ها در گروهمورد نظر، میزان پراکنش پاسخ از جامعه

 گیرد.صورت می نامهپرسشابزار 

 زیر است:ساختار پژوهش به شرح 

  شناسایی رقبای فرش ایرانی 

 انتخاب جامعه هدف پژوهش 

  نامهپرسشطراحی و اجرای 

 نامهپرسشهای منتج از تحلیل داده 

 شناسایی رقبای فرش دستباف ایرانی در بازار چین -6

برای شناسایی رقبا از دو ابزار مصاحبه  ی و خارجی تقسیم کنیم.رقبای داخل یم به دو دستهتوانمیرقبای مستقیم فرش ایران در بازار چین را 

اندرکاران و فروشندگان فرش چینی مصاحبه شده ایم. برای شناسایی رقبای داخلی با دستای اطالعاتی استفاده کردههکانو جستجو در ب

 است.رجوع شده  1ای خارجی به بانک اطالعات جهانی نقشه بازرگانیاست. برای شناسایی رقب

 رقبای داخلی -1-6

 های ایرانی و پارسیفرش با طرح تولیدکنندگانو  تولیدکنندگان فرش اصیل چینیخود بر دو دسته  بافچینی فرش دست تولیدکنندگان

 است.قابل بخش 

. از خوردهای بافت و طرح مختلفی به چشم میای طوالنی در بافت فرش دستباف دارد و در مناطق مختلف آن سبکسابقه کشور چین

انگ اشاره کنیم. و فرش شینجی ی شمال و غربهانایم به فرش تبتی، فرش مغولی و دیگر استتوانمیترین انواع فرش اصیل چینی معروف

ه هر کدام کهای درشتی است یا گل و تبتی از قبیل سیمرغ و اژدها برگرفته از عناصر فرهنگی چینی بیشترها طرح و نقوش این فرش

ی هانار استی شمالی چین( دهاناتبت و مغولستان داخلی )از است برعالوهشوند. خاص در فرهنگ چینی محسوب می ایسمبل و نشانه

غولستان فرش مطق سرد چین مانند تبت و ها مرسوم بوده است. در مناجیانگ تولید این نوع فرشوی، و جهسو، انشی، گانسو، جیانگشان

 شوند.ها صادر میاین فرش ن وجود قسمت عمدهبا ای .و رایج است شودمردم عادی استفاده می در خانه
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های اند که در سالودهبایرانی نیز در چین مشغول به کار  ولیدی فرش دستباف با طرح و نقشههای اصیل چینی، تعداد زیادی تفرش برعالوه

نن، سیچوان، شین اطراف شانگهای، پکن، تیانجین، هه های فرش دستباف در مناطقیاند. این کارخانهبه کاهش گذاشتهاخیر به شدت رو

فرش  در زمینه هاآنعالیت ف اند و ادامهاز دست داده با افزایش مزد کارگرانمزیت رقابتی خود را ارخانه ها اند. این کفعال بوده ...جیانگ و

 اند. تعداد کمی کارخانههای ماشینی روی آوردهدر حال حاضر به تولید فرش هاهنااین کارخ بیشتردستباف مقرون به صرفه نبوده است. 

بیشتر این  ،بافندهای ایرانی و ابریشمی میکه طرحهستند نن و سیچوان مشغول به کاری هههاناتولید فرش دستباف همچنان در است

تر ز آن ظریفهای سیچوان او فرش شوندود شصت رج بافته میحد معموالً ،شوندنن بافته میهایی که در ههشوند. فرشمحصوالت صادر می

 نزدیک به هفتاد رج دارند. معموالًو  هستند

ه با ولی براساس مصاحب ،های تولید شده در چین به دست نیامدآمار دقیق و روشنی از نسبت مصرف داخلی و صادرات این فرش

کشورهای ترکیه، آلمان، شوند. تاد درصد این تولیدات به خارج از چین صادر میبرآورد کرد که بیش از هش توانمیاندرکاران چینی دست

 های صادراتی هستند.بازار اصلی این فرشو آمریکا  دوبی

 رقبای خارجی -2-6

کشورهای  ردکنندگان فرش دستباف میان وارد چینرقبای خارجی فرش دستباف ایرانی در بازار چین هستند. های وارداتی به چین فرش

گفت که  توانمی ین اقتصاد جهان محسوب می شود،تربزرگکه چین پس از آمریکا ای ندارد و با توجه به اینجایگاه ویژه مختلف جهان

 الملل این کشور بسیار ناچیز است.میزان واردات فرش چین به نسبت حجم تجارت بین

ین تربزرگآلمان که زمانی  ومشاهده کرد. آمریکا را در کنار چین فرش  کنندهواردات فرش چند کشور مهم میزان وارد توانمیدر نمودار زیر 

د چشمگیر و کنندگان فرش در جهان هستند. امارات متحده عربی رشین واردتربزرگشدند، همچنان بازارهای فرش ایرانی محسوب می

دریافت که در چهار یا  توانمیر جهان مطرح کند. از این نمودار ثابتی داشته است و میرود تا خود را به عنوان یکی از مراکز تجارت فرش د

ن فرش دستباف کنندگادر میان صادر ین رقبای فرش ایرانترمهم پنج سال اخیر میزان واردات فرش چین تفاوت چشمگیری نداشته است.

ین ترمهمدار زیر برخی از و ترکیه برشمرد. نمو از کشورهای هند )و کشمیر(، نپال، آمریکا، پاکستان، ایتالیا بیشتر توانمیبه چین را 

ند رقیبی قابل توجه توانمیهای متفاوتی در این میان هریک از این رقبا از جنبه دهد.فرش به چین را نمایش می کنندهکشورهای صادر

 برای فرش ایرانی محسوب شوند.

 هند 

 گرددمیزنویان در قرن یازدهم میالدی بازمسلمانان مغول به هند یا ورود غای چندصد ساله دارد و به زمان ورود تولید فرش در هند سابقه

آید. جهان به شمار می و صادرکنندگان فرش دستباف در تولیدکنندگانین تربزرگهند در حال حاضر یکی از  .(1)سایت ایندین کارپت

بازار اصلی  یارد و چهارصد میلیون دالر بوده است.حدود یک میل به منابع مختلف مبلغی بنا 2015صادرات فرش دستباف هند در سال 

 است.فرش هند نیز مانند ایران، بازار آمریکا و آلمان و تعدادی از دیگر کشورهای اروپایی 
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توانسته است جایگاه اول را که مختص ایران  2016صادرات فرش دستباف هند به چین رشد زیادی داشته و در سال در چند سال گذشته 

های تجارت علوم و فناوری ارتباطات و برخی از شاخه گذشته توانایی خود را در زمینه هاید اختصاص دهد. هند که در سالبود به خو

اندک و نیروی انسانی فراوان، رقیبی جدی  المللی آشناست و با هزینهالکترونیک ثابت کرده است، به خوبی با اصول بازاریابی و فروش بین

 شود.فرش دستباف ایرانی محسوب می تولیدکنندگاناز جمله  جهان نندگانتولیدکبرای بسیاری از 

های شده است. گزارش بیانحدود چهل تا پنجاه دالر در ماه و حتی کمتر از آن  های گزارشرخدر هند بسیار پایین است و در ب مزد کارگران

اف هند منتشر شده که تا حدودی چهره نامطلوب و های فرش دستباستفاده از کارگران خردسال در کارگاه متعددی در خصوص سو

د ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی فرش ایران بر توانمیالمللی ایجاد کرده است. همین موضوع نامناسبی از این کاال در برخی بازارهای بین

در محیط خانوادگی صورت  معموالًی هند ایجاد کند. قابل ذکر است که اگرچه بافت فرش در ایران نیز توسط کودکان مرسوم است، ول

 ها متفاوت است.گیرد و با بیگاری یا فروش کودکان برای کار در کارگاهمی

 نپال 

هنری آن با قشر عظیمی  های مشترک فرهنگی و مذهبی بودایی، محصوالت فرهنگی وزمینه دلیلنپال از همسایگان نزدیک چین است و به 

 ند.کنچین به راحتی ارتباط برقرار می از جامعه

تبت مورد تهاجم  که منطقه 1959بت خواند. در سال دار فرش ترا میراث آن توانمیاصل  طوالنی ندارد و در تولید فرش در نپال سابقه

ن صنعت فرش خود را نیز گرفت، تعداد زیادی از مردم تبت به کشورهای همسایه از جمله نپال کوچ کردند و پس از آ دولت وقت چین قرار

شود و این نوع فرش المللی تقریباً معادل هم استفاده میاکنون واژه فرش تبتی و فرش نپالی در بازار بیندر آن منطقه رونق دادند. هم

تبت  منطقه به ویژهبومی و شناخته شده برای مردم چین شود، ولی محصولی دستباف اگرچه از محصوالت وارداتی به چین شمرده می

که کشور تبت همسایه چین بوده، از مزایای دیگری مانند این برعالوهین مزیت رقابتی فرش تبت است. ترمهمد. این نکته شومحسوب می

المللی تجارت، صادرات فرش دستباف نپال به چین طی آمار بین براساساگرچه  مند است.های واردات بدون گمرکی نیز بهرهنامهتوافق

 ه عنوان رقیبی بالقوه مطرح باشد.د بتوانمیته کاهش شدیدی داشته است، ولی این کشور همواره سالیان گذش

 افغانستان 

معاف از حقوق گمرکی به  های ویژه گمرکی است واز سوی دیگر صادرات انواع محصوالت از کشورهای فقیر مانند افغانستان شامل تخفیف

فرش دستباف است. افغانستان هنوز میزان قابل  است که تولیدکنندهاین کشوره افغانستان جزد. در حال حاضر فقط شوچین وارد می

بیشتر این کشور در بازار چین کمک  د به توسعهتوانمیتوجهی از صادرات فرش به چین را احراز نکرده است، ولی شرایط مناسب واردات 

 کند.

 یادشدهرقبای  ن در میان مردم چین نسبت به همهفرش پارسی و اصالت ایرانی آهای پیشین پژوهش، جایگاه های بخشبا توجه با یافته

آید. تنها بخشی از ابزارهای رقابت در بازار به حساب می برند معتبر و تصویر ذهنی برجسته ، ولی با این وجود داشتنداردجایگاهی ویژه 

المللی است وسیع در بازاریابی و فروش بین ازمند علم و تجربهمانند چین نیای حضور در بازار پرجاذبه به ویژه المللیحضور در بازارهای بین

 ای نسبت به رقبای خود ندارد.که ایران در این خصوص مزیت ویژه
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 ترکیه 

ایی سابقه آشن تاریخی روپا و غرب است و از نظراز فرش ایرانی( در اترین انواع فرش )پس شدهفرش ترکیه یا فرش آناتولی یکی از شناخته

 رخیفرش به چین رتبه ششم را دارد. در ب رکیه در میان کشورهای صادرکنندهاروپاییان با فرش ترکی حتی بیشتر از فرش ایرانی است. ت

الملل آشنا هستند و اند که با تجارت بینهای دستباف و ماشینی ترکی را دید. بازرگانان ترک نشان دادهفرش توانمی های فرشاز فروشگاه

بسیار  های ساختمانی چین. از جمله در بازار سنگاندشدهبه خوبی و با قدرت ظاهر  المللیبیناخیر در بسیاری از بازارهای  هایسالدر 

در مورد باید بنابراین ؛ اندو بخش بزرگی از بازار سنگ چین را به سود خود از دست تجار ایرانی بیرون آورده اندتر از ایران عمل کردهموفق

 شود.رقیب جدی و کاردان نگریسته  یک عنوان، به این کشور به شودمیوالتی که هم در ایران و هم ترکیه تولید و صادر محص

 گیری بخش رقبانتیجه -3-6

به نام فرش ایرانی یا  معموالًرقیب اصلی ایران در بازار چین فرش هندی است. فرش پاکستان اگرچه صادرات زیادی به چین دارد، ولی 

از برندهای  هاآنکه تصویر ذهنی که مورد توجه است نه کشور صادرکننده  چهآن. در پرسش از مخاطبین شودمیه بازار عرضه پارسی ب

بنابراین برای پرسش در خصوص جایگاه فرش ایرانی در قیاس با رقبا موارد زیر در  ؛فرش هستند ف یا کشورهای مختلف تولیدکنندهمختل

 :شودمینظر گرفته 

  چینی برای تشخیص میزان اعتماد و اعتبار محصول خارجی )فرش ایرانی( نسبت به محصول داخلی.فرش 

 از ایران. پس کننده فرش دستباف به چینین صادرتربزرگبه عنوان  فرش هندی 

 به عنوان رقیب نوپا و کاردان در ورود به بازار چین. فرش ترکی 

 فهد انتخاب جامعه -7

ین بازار جهان است. این بازار با گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی تربزرگارد و سیصد میلیون مشتری بازار چین با بیش از یک میلی

راستا نیستند. برای پژوهش در خصوص مشابه یا هم لزوماً، که دهدمیها را در خود جای بسیار زیاد خود طیف وسیعی از سالیق و دیدگاه

دستباف در نظر گرفته شده است. شهرهای بزرگ چین شامل شهرهای پکن، شانگهای و  ین بازار حال حاضر فرشترمهمفرش دستباف 

قیمت خارجی دارند، ولی شهرهای مرکزی و شمالی شانگهای گوانگجو از لحاظ اقتصادی بیشترین آمادگی را برای پذیرش محصوالت گران

ه همواره هوایی مرطوب و بارانی دارد. فروش فرش در این دو کتر است مناسبو پکن برای استفاده از فرش نسبت به شهر جنوبی گوانگجو 

هدف پژوهش حاضر در نظر گرفته  دلیل این دو شهر به عنوان جامعهاندرکاران این حرفه بیشتر است. به همین شهر هم بنا به نظر دست

 .اندشده

نفر در مناطق مختلف  18.796.000که از این میان  پکن( 2016)کتاب آمار سال نفر بوده است  21.729.000جمعیت پکن  2016در سال 

، منتشر شده 2016پکن که در سال آمار رسمی دولت  براساس اند.کردهنفر در روستاهای حاشیه پکن زندگی می 2.933.000شهر و 

 یوان بوده است. 85.038مبلغ  2015میانگین درآمد ساکنین پکن در سال 
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صادی که در دهانه المللی مالی و اقتشهر در تمام جهان است. این شهر یک شهر جهانی و مرکز بینترین ین و پرجمعیتتربزرگشانگهای 

ز اجمعیتی بیش  2015به مروارید شرق و پاریس شرق در سال  معروفرود یانگ تسه در شرق چین قرار گرفته است. شانگهای 

 ه است.نفر داشت 24.152.000

 انتخاب ابزار پژوهش -8

های نامهپرسشاز جمله  نامهپرسشمختلف اجرای  هاروشاست. در میان  نامهپرسشها در این پژوهش استفاده از روش گردآوری داده

جایگاه ترین راه گردآوری اطالعات برگزیده شد. به عنوان مناسب 1در بستر اپلیکیشن ویچت نامهپرسشاجرای  مجازی و...، رایانامهحضوری، 

 است. دلیل انتخاب این بسترامروز چین  جامعهویژه و بسیار مهم ویچت در 

 اجتماعی ویچت شبکه -1-8

لکه امور مختلف دهد و نه تنها ارتباطات، بی اجتماعی بخش مهمی از زندگی روزمره اقشار مختلف چین را به خود اختصاص میهاشبکه

اجتماعی  شبکه نهای اجتماعی رایج در چین شبکهدر میادر حال حاضر  گردد.افزارهای موبایل کنترل و اجرا میزندگی روزمره توسط نرم

و پنجاه میلیون نفر  تعداد کاربران فعال ویچت نزدیک به هشتصد 2016در اواخر سال  آید.ترین شبکه به شمار میین و رایجتربزرگویچت 

 اند.گزارش شده

 ون برنامه هاآنکه پرکاربردترین  اندشدهدر بستر ویچت طراحی  نامهپرسشافزارهای متعددی جهت اجرای ها و نرمدر حال حاضر برنامه

 همچنین، کندمیای ساده و بدون پیچیدگی برای مخاطبین محیا است. این ابزار در عین حال که تجربه نامهپرسش یا شبکه 2جوان وانگ

 .کندمییل و بررسی نتایج پژوهش کمک به تحل رسم نمودارهاست که در نهایت ها وحال مجهز به ابزارهای مفید تحلیل داده

 نامهپرسشطراحی  -9

، میزان درآمد ساالنهو  تحصیالت، جنسیت، گروه سنیشناسی، بر اطالعات عمومی شامل اطالعات جمعیتنامه مورد استفاده عالوهپرسش

 ،«فرش پارسی»، «چینیفرش »دارد که « است؟بهترین فرش جهان محصول کدام یک از کشورهای زیر »به شکل  پرسش محورییک 

 های آن هستند.گزینه« دانمنمی»و « فرش هندی»، «فرش ترکی»

ز طرح هرگونه بنابراین ا؛ هدف از طراحی این پرسش رسیدن به تصویر ناخودآگاه ذهنی مخاطبین نسبت به فرش ایرانی و رقبای آن است

وضیحی در این تبه حالت خودآگاه تبدیل کند. برای مثال هیچ  که این موضوع را از حالت ناخودآگاهپرهیز شده است پرسش یا توضیحی 

 شودمیرفته گنظر  خصوص که چه نوع فرشی مورد نظر است، یا فرش ماشینی یا دستباف مورد پرسش است، یا فاکتور قیمت در انتخاب در

رش( و نام کشور بت به فرش )هرگونه فبنابراین حاصل این پرسش تنها به تصویر ناخودآگاه ذهنی مخاطب نس ؛شودمیارائه ن یا خیر

 نده اشاره خواهد داشت.تولیدکن

                                                   
1 WeChat 

2 Wen juan wang 
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 نامهپرسش تایجن -10

ها( برای جمعیت مورد استانداردهای نظرسنجی )موجود در بخش پیوست براساساند که بیش از هفتصد نفر شرکت کرده نامهپرسشدر این 

و ضریب خطایی در حد کمتر  95%شوند، ضریب اعتمادی باالتر از نفر مینظر یعنی ساکنین پکن و شانگهای که بالغ بر سی و پنج میلیون 

 را دارد. 4%از 

 ،شودبه عنوان خریداران بالقوه در نظر گرفته می هاآنها و سالیق نفر دانشجو هستند که نظرات و دیدگاه 109 نامهپاسخ 705از مجموع 

 نظر گرفت.به عنوان خریداران بالفعل در  توانمیرا ن هاآناگرچه 

یوان دارند که اگرچه ممکن است جز خریداران بالفعل فرش دستباف به  5.000کمتر از  دهندگان درآمد ماهانهاز پاسخ 40نزدیک به %

 کنند.شناختی که نسبت به فرش ایرانی و رقبای آن دارند را منعکس می شمار نیایند، ولی دیدگاه کلی جامعه و

قدند که فرش چینی بهترین معت 18%دهندگان معتقدند که بهترین فرش جهان فرش پارسی است. تنها از پاسخ 51%بیش از در مجموع 

و  6%فرش ترکی و فرش هندی به ترتیب با مخاطبین نسبت به اند که در این زمینه اطالعی ندارند. پاسخ داده 20%و بیش از  فرش است

 .(1)نمودار  اندکمترین استقبال را نشان داده %2

دهندگان به فرش چینی از اقشار دهد که بیشتر رأینشان می 2دهندگان به فرش پارسی است. نمودار یأمهم در این جا ترکیب ر نکته

 شود.بیشتر می سطح تحصیالتبا افزایش  کنندگان فرش پارسیانتخاب تر هستند و درصدسطح تحصیالت پایین

دهندگان شود، یا به تعبیر دیگر درصد بیشتری از پاسختمایل به فرش چینی بیشتر میدهد که با افزایش سن، نشان می 3همچنین نمودار 

 اند.ی را به فرش پارسی دادهأمسن که باالی شصت سال سن دارند، اعتقاد دارند که فرش چینی بهترین فرش است و کمترین ر

 
 دهندگاننظر پاسخبندی جمع 1نمودار 
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 میزان تحصیالت فکیکدهندگان به تنظر پاسخ 2نمودار 

 
 دهندگان به تفکیک رده سنینظر پاسخ 3نمودار 

 گیرینتیجه -11

 دتوانمیدانند. این موضوع را بهترین فرش جهان می شناسند و آنفرش پارسی را می که بیشتر جامعه چین دهدمینتایج این پژوهش نشان 

 ،بیشتر است رایط مساوی از لحاظ قیمت، دسترسی و نوع نیازدر شانواع دیگر فرش  احتمال خرید فرش پارسی از همهبه این معنا باشد که 

در بازار چین فروش خوبی داشته باشد. چرا که فاکتور قیمت در آن لحاظ نشده است.  دتوانمیولی این به این معنا نیست که فرش ایرانی 

 هستند. مؤثرای دیگری هستند که در انتخاب یک کاال برای خرید استفاده و روش زندگی نیز پارامتره گی و نحوههمچنین عوامل فرهن

 های معتبر جهانتواند نشانگر این نکته باشد که فروش فرش پارسی در بازار چین نسبت به فروش دیگر فرشیاین پژوهش تنها م نتیجه

و تجار و بازرگانان فرش ایرانی در بازار چین قرار  گذارانسیاست ند. این موضوع باید مد نظر تمامتر باید طی کمسیری بسیار سریع و ساده

 و صحیح در این راستا اتخاذ شود. های متناسبگیرد تا سیاست
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