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  چكیده 
ای است. بازاریابی فرش دستباف ایران با  ی هنری و اقتصادی دارای اهمیت ویژهیفرش دستباف به عنوان کاال

ادهای فراوان نیروی پذیری اقتصاد تک محصولی، توانایی تنوع در تولید فرش و حضور استعد توجه به آسیب
 کارایی عملیات بازاریابی فرش دستباف یکی از عوامل مهم افزایش ، درکارآفرینی نقش موثری دارد.انسانی

)  بازاریابی ابعاد تاثیرگذاری آمیختهبررسی  تحقیقاست. هدف از این فروش داخلی آن اشتغال و p  فرش (4
یند آعناصر مهم آمیخته بازاریابی و متغیرهای تاثیرگذار بر فرایران در بازار داخلی است تا با شناسایی  دستباف

شامل  توسعه بازار داخلی فرش، نقاط ضعف و قوت وضع موجود شناسایی شوند. لذا نقش متغیر های تحقیق 
 بر بازار داخلی فرش بازاریابی معروف هستند،به آمیخته  کهترفیع و تبلیغ ( 4توزیع و (3قیمت، (2محصول،( 1

میدانی با ابزار  وداده های این تحقیق به روش پیمایشی و با جمع آوری اطالعاتررسی شده است. ب ایران
نفر از  242ای انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه  پرسشنامه و مصاحبه همچنین مطالعه کتابخانه

از مقایسه نظرات نمونه آماری و رتبه بندی متغیرهای  .هستندفرش دستباف  فروشندگان و خبرگان خریداران،
 (2خریدار و(1های دو گروه  باف استفاده شده است. با توجه به دیدگاه تحقیق در توسعه بازار داخلی فرش دست

طبقه (1بازاریابی شامل  عواملکه، از نظر مصرف کنندگان اولویت های برگان و فروشندگان فرش دریافت شدخ
توسعه ضرورت  (2های کمتر از دو میلیون تومان، از نظر قیمتی با تنوع قیمتی در محدوده بندی محصوالت

سلیقه مشتری در تنوع طرح و نقش، رنگ، ابعاد،  تبلیغات فراگیر و نهایتاً اهمیت به(3و  های توزیع کانال
زمینه مناسبی  ی مذکورعوامل و متغیر هابه و توجه دقت لذا ای دارند.  کیفیت، تراکم و نوع طرح اهمیت ویژه

استان فارس ایجاد خواهد وبه تبع  آن کارآفرینی  و افزایش اشتغال در  فروش مناسب ،تولیدات افزایش  برای
 نمود.

 

 

  "بازار داخلیتوسعه  "،"اشتغال "،"دستباف فرش"،" کارآفرینی"،"بازاریابیآمیخته "  : گان کلیدیژوا
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  مقدمه 

های خود  وسیله آن هر فرد نیازها و خواستهست که به افرآیندی اجتماعی و مدیریتی "از نگاه کاتلر بازاریابی   
بازاریابی در دنیای رقابتی  (.6: 1331 )کاتلر و آرمسترانگ،"را از طریق تبادل ارزش با دیگران برآورده می سازد

بلکه فراتر از آن در زندگی روزمره مردم نیز  است، امروزی نه تنها  ابزاری برای جلب مشتری و فروش تولیدات
یک  به به عبارتی بازاریابی .وارد شده است چه بسا هم عقیده کردن یک فرد با خود یک روش بازاریابی است

فرهنگ تبدیل شده است و تنها جهت فروش محصول یا خدمت نیست بلکه تمام مراحل پس از آن را نیز شامل 
های اقتصادی به سرعت از بازارهای داخلی به سمت بازارهای بین المللی در  رقابت بنگاهامروزه محور  می شود.

لمللی رصت ها و چالش های حاصل از بین ا. فهانی سازی سرعت بیشتری گرفته استحرکت است و این با ج
ررسی قرار ا بیشتر مورد بهای بازاریابی ر برنامه ها صادی و تجاری سبب شده که شرکتشدن فعالیت های اقت

ها دارد کشوربه استفاده از شیوه  نوین بازاریابی ترغیب شوند. نقشی که بازاریابی و عوامل آن بر صادرات دهند و 
بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا  .قابل چشم پوشی نیست

در اغلب موارد کاال و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری طوری که ه ب. ه یابدنتوانسته است به خوبی توسع
از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطالع 

راین بناب .رسانی در بخش مبادالت خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است
خصوص فرش که  ژی های بازاریابی مناسب به منظور توسعه صادرات کاالهای تولیدی کشور و بهتوجود استرا

 (3 : 1310شود.)روستا و همکاران،  احساس می آوری باال می باشد،جزو کاالهای با ارز
 نظر در با فرش مناسب بازاریابی به نظر دقت مادر صنایع به وابستگی و کالن گذاری سرمایه عدم به توجه با

 مطالعه مستمر عوامل تاثیر گذار بازاریابی فرش. ستا ضروری امری ایران اقتصادی شرایط کلی موقعیت داشتن
 یآباد )شمهای بازاریابی است  ای مختلف صنعت فرش از جمله رسالته و انتقال آن به سطوح عالی و بخش

درصد اشتغال کل کشور 2داراست و حدود (. فرش اولین و باالترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران را 1:1336،
(. البته هم اکنون این سهم تا حدودی تنزل پیدا کرده به 3از اهمیت دیگر توجه به بازاریابی این کاالست )همان،

صورتی که فرش در ردیف سیزدهم کاالهای ارز آور داخلی قرار گرفته است. توجه به این نکته هم ضروری است 
لیدکنندگان فرش دستباف در جهان است. سابقه کهن ایران در تولید فرش دستبافت و که ایران از مهمترین تو

تجارت آن از قرن هفدهم میالدی تا کنون و دگرگون شدن و تغییرات مداوم بازار دقت توجه به بررسی مسائل 
 بازاریابی فرش را بیشتر می نماید.

و اقلیم های متفاوت این کاال که محیط های مزبور بر کیفیت و  در استان فارس با برشمردن مناطق تولید فرش
اشتغالزایی، بررسی مشکالت بازاریابی از جمله عواملی کارآفرینی و  نوع تولید تاثیرگذار بوده به همراه میزان

 .ست که به آن پرداخته شده استا

 
 بیان مساله 

های  استفاده از فرش به عنوان یک زیرانداز در خانواده ای است و بازار داخلی فرش در ایران بازار بسیار گسترده 
های متنوع صنعتی و  مدن نمونهآدر چند دهه گذشته این نیاز با روی کار . ایرانی یک نیاز اصلی و اساسی است

فرش دستباف را انتخاب  ،ها برای پاسخ به این نیازه ای شده و کمتر خانواد ماشینی دستخوش تغییرات عمده
صادرات گسترده نیز در دهه هفتاد و درآمدهای ارزی حاصل از این صادرات و از طرفی اوضاع نامساعد  .کنند می

تا تولیدکنندگان و فروشنگان نسبت به بازار گسترده داخل کشور غفلت کنند و امروزه  هصاد داخلی سبب شدتاق
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های گوناگون  با توجه به تحریمبنابراین . شود سهم ناچیزی از تولیدات فرش دستباف در داخل کشور مصرف می
علیه ایران و نوسانات سیاسی در مناسبت کشورها الزم است تا با فهم درست نیازهای بازار داخلی و برای ثبات 

این  .بیشتر در حوزه تولید خواسته این بازار را به سمت فرش دستباف با رعایت اصول بازاریابی متمایل نمائیم
صنعت -ح رفاه عمومی جامعه و افزایش سطح درآمدهای داخلی و حمایت از هنرمسئله با توجه به افزایش سط

  .نماید رخ میاصیل و سنتی ایران دو چندان 

ممکن است کشوری از لحاظ تولید مزیت ایران در تولید فرش دستباف در کل دنیا یک مزیت نسبی دارد. اما 
از ناکارایی در مراحلی همچون بسته  بازاریابیمزیت فاقد مزیت باشد. فقدان  بازاریابی داشته باشد ولی از نظر

نی و ... استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطالعات مربوط به تجارت جهابندی، حمل، کنترل کیفیت، 
 ناشی می شود. 

در برخی از بازارهای  ایراناز طرف دیگر به علت ورود افراد ناآشنا و دالالن در امر صادرات، سهم صادرات 
ها توسط تولیدکنندگان،  توجه به اصول بازاریابی در داخل کشور و اعمال و اجرای آن است. یافتهانی کاهش جه

های بازار فرش ایران در سایر بازارهای جهانی که مشابه  تواند موفقیت فروشندگان و تجار به خودی خود نیز می
سابقه طوالنی در تولید و فروش فرش دستباف با داشتن  فارسبی شک استان  ایران هستند را نیز شامل شود.

تواند در این زمینه مخصوصاً به لحاظ قیمتی راهگشا  های قیمتی متنوع می ها با ترکیب و تولید انواع دستبافته
آشنایی  داخلی ایران. در این راستا تالش می شود با ادبیات نوین بازاریابی و مدیریت بازار به ویژه بازاریابی باشد

بافت استان  سهم فرش دستردد. در تحقیق حاضر سعی برآن است تا نقش عوامل بازاریابی در افزایش حاصل گ
مورد بررسی قرار گیرد بر مبنای ادبیات  بویژه در راستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال داخلیبازارهای  در فارس

یل می تحقیق را تشک و فرضیه های های بازاریابی هستندکه همان آمیخته  نوین بازاریابی و عوامل بازاریابی
آنچه این تحقیق را مهم جلوه می  مورد بررسی قرار گیرند. بافت دست فرش فروشآنها در  نقش و رابطهدهند 

باف در سبد خرید خانوارهای ایرانی  و افت سهم فرش دستبافت  بازار داخلی فرش دستدهد مشکالت شدید 
ای در ایران  پوش حتی با نقوش سنتی هنوز به شکل گسترده از به کفدر حالی که نی اخیر می باشد های در دهه

های  های کوچک و مشاغل خانگی که امکان بازاریابی وجود دارد. همچنین با رونق بازارهای داخلی بنگاه
ها مهیا نیست بهتر و  های بین المللی برای آن گسترده در سطح جهانی را ندارند و یا امکان حضور در عرصه

فروش امید است با تحقیق حاضر راهی در جهت حل مشکالت  تر به فعالیت و توسعه کار خود بپردازند. راحت
برداشته شود. داخلی این محصول مهم و اشتغال آفرین ایران  

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق  

مولد و ها و ایجاد اشتغال  اقتصادی و ملی رفع انواع وابستگیهای  ر بخش سیاستیکی از محورهای اساسی د
باف از گذشته سهم بسیاری از اشتغال روستایی و شهری ایران را شامل  فرش دست .باشد پایدار در کشور می

رشته، شغل و خدمات و مهمتر از همه  30بر اساس برآوردهای دقیق کارشناسی، "شده است به طوری که  می
اهمیت این موضوع از آنجا مشخص می  (.152: 1334)یاوری، "هنر و صنعت هنری در ارتباط با فرش است

های صنعتی،  پوش های اقتصادی جهانی، ورود رقبای تازه، هجمه انواع کف ها، بحران انواع تحریمشود که در اثر 
با نوسانات شدیدی روبروست که عمده این موارد  باف فرش دست سهم تجارت جهانی تغییر سبک زندگی و ...

بایست با اتخاذ تدابیری این نوسانات کمترین اثر سو را بر  لذا می. باشد تجار می خارج از اختیار تولیدکنندگان و
کارها برای دستیابی به ثبات  روی اشتغال و حجم تولید فرش دستباف در ایران داشته باشد. یکی از این راه

برای  نوین های بازاریابیئله امروزه ضرورت تحقیق مستمر در مس است. باف تقویت بازار داخلی فرش دست
بیش از پیش روشن گردیده و  باف نهادهای رسمی خصوصی و دولتی فرش دستو  فروشندگان، تولیدکنندگان
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باشد تا نهایتاً  در این راستا داخلیقبل از هر چیز باید در توسعه بازار  باف فرش دستثبات رو به تزاید تولید 
و به طور اخص توسعه محصوالت  ی فرش دستبافتولیدایجاد تنوع در اقالم . شودتوسعه صادرات  منجر به

بازاریابی نوین بازارهای داخلی می های خاص  از ضرورت های موجود قیمتی در رقابت با سایر نمونه تدارای مزی
ریزی های  با برنامهتواند  زا می وان یکی از صنایع متنوع و اشتغالبه عن باشد. در این مسیر صنعت فرش

.و ثبات تولیدی این محصول داشته باشد، گام موثری را در راه توسعه اقتصادی دقیق  

 

و اصطالحات تحقیقتعاریف   

فرش کردن مترادف  (.5:1332ست که با دست بافته می شود )حشمتی رضوی،ا در اصطالح  زیراندازی :فرش
 معین،)گویند می را نیز فرش کردن  و کاشی آجر با حیاط یا اتاق کف پوشش اتاق، کف در فرش گستردن با

ر زیرگروه اگر آنچه را که با تار و پود مرتبط است از نوع فرش تعریف کنیم بافته هایی که د (.2511: 1333
که ناشی از های متفاوتی وجود دارد  های متفاوت بافته های متعددی دارند و در اقلیم فرش قرار می گیرند نام

های  هایی به نام فرآوردههای تخت   ان بافتهاز این روی در می های بومی آن مکان است. توان منطقه و استعداد
گلیم، سوماک، ورنی، مسند، رندی، سوزنی، شورکی، گل برجسته ، شیریکی پیچ، جاجیم، زیلو و در بین بافته 

الیچه، هایی مانند ق های متفاوت و نوع کاربرد نام ست و با توجه به اندازهانام قالی های پرزدار مهمترین تولید به 
(.2-10 :1332گیرد )حشمتی رضوی، رو و پادری و ... میای، دو پرده  

 است. رضایت ومعادل بازاریابی واژه مارکتینگ را بکار می برند که به معنای شناسایی، شناساندن، بازاریابی:
هاست که مشتری در مرکز  گیری صنایع و سازمان عمل و جهت  بازاریابی شیوه (11: 1310و دیگران،  )روستا

گیری آن قرار دارد. صنایع و کسب وکارهای کارآمد باید توجه خود را معطوف به بر آوردن نیازهای  روند تصمیم
خریدار و جلب رضایت مشتری متمرکز نموده و فکر خود را تنها مشغول مسایل مربوط به تولیدات و فرآیند آن 

خواست آنها مهم بوده و تنها از محصوالت یا خدماتی استقبال می کنند د. برای خریداران تأمین نیازها یا نکنن
ای  که در میان انبوهی از گزینه های رقیب، مطلوبیت بیشتری برای آنها ایجاد نماید. از این رو بازاریابی وظیفه

(.5: 1336آبادی،  نماید. )شم های ارضا نشده را شناسایی می است که نیازها و خواسته  

چیزی که جهت توجه، اکتساب، کاربرد یا مصرف بتوان به بازار عرضه کرد و بتواند نیاز یا خواستی  هر :محصول
: آن چیزی که خریدار محصول اصلیـ 1کند:  که سه سطح را معرفی می شود را تأمین نماید، محصول نامیده می

محصول واقعیـ 2 است. خرد. در بازاریابی فرش دستباف، محصول اصلی همان قالی یا فرشینه واقعاً می : این  
ها، طرح، نشان تجاری و  باشد که عبارتند از سطح کیفیت، ویژگی بعد از محصول دارای پنج ویژگی یا مؤلفه می

بندی. در بازاریابی فرش دستباف باید توجه شود که محصول تنها یک تخته فرش یا قاب تزئینی نمی  بسته
، کیفیت بافت،  نوع طرح و نقشه و رنگبندی قالی، نام تجاری باشد، بلکه مواردی چون کیفیت مواد اولیه

شناخته شده و ..... از جمله مواردی هستند که یک محصول را شکل می دهند و بازاریاب می توانداز هرکدام از 
هایی چون نصب، خدمات پس از  : که شامل مؤلفهمحصول جانبیـ 3 این مولفه ها در بازاریابی بهره بگیرد.

باشد. از آنجا که فرش به عنوان یک کاالی پرهزینه و  نامه می ادن اعتبار و تحویل دادن جنس و ضمانتفروش، د
گردد، همراهی محصول اصلی با مواردی مانند خدمات پس از فروش، وجود شناسنامه  ای محسوب می سرمایه

ان این حوزه جهت ایجاد اعتماد اطالعات فرش، ارائه ضمانت نامه به مشتریان، از جمله عواملی است که بازاریاب
(.362: 1336ترغیب خریداران به آن نیاز دارند )کاتلر، و اقناع و   
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ترفیع به مجموعه اقداماتی اطالق می شود که به بیان و افشاء محصول پرداخته و با آن مشتریان هدف  ترفیع:
های تبلیغاتی،  ی چون برنامهرا به خرید محصول راضی می نماید. از این رو ترفیع می تواند شامل موارد

های تجاری، اعطای جوایز و ... است  هایی جهت برقراری روابط مناسب با مشتریان، برگزاری نمایشگاه سیاست
باشد. نکته  که همگی در جهت برانگیختن حساسیت مشتری و جذب وی به کاال یا خدمات ارایه شده، می

باشند اینکه ترفیع یا پیشبرد ماهیتی بلند مدت ومستمر مهمی که صاحبان صنایع باید به آن توجه داشته 
داشته و نباید به عنوان هزینه به آن نگاه کرد. اگر در این زمینه راهبردی عاقالنه داشته باشد در درازمدت 

(.324و  323: 1334نماید )پیلی،  وری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای محصوالت ایجاد می بهره  

ترین زمان مورد نیاز دریافت نماید. یکی از  مشتری بتواند محصول را در بهترین مکان و مناسبیعنی  توزیع:
ی فرش دستباف به ویژه گسترش صادرات این محصول، تخصصی شدن کانالهای  های مهم برای توسعه ضرورت

تولیدکنندگان و باشد. این عمل مستلزم مدیریت علمی واسطه ها و ایجاد شبکه ای جامع متشکل از  توزیع می
فروشندگان است، به نحوی که فروشندگان بطور تخصصی از نیازها و خوشه های بازار اطالع داشته و بر مبنای 

 گاهی خود از ساختار بازار، نیاز مشتریان را از تولیدکنندگان متنوع تهیه نموده و در زمان مناسب توزیع نمایندآ
(.53: 1331)چیت سازیان،   

پردازند. قیمت تنها عنصر در  ارزشی است که مشتریان در ازای دریافت کاال یا خدمات میقیمت  قیمت:
ای هستند. در مورد قیمت دو  کند در حالی که سایر عناصر هزینه آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می

به و جایگزین نکته حایز اهمیت است: نخست این که عامل قیمت همواره مقایسه شده و قیمت محصوالت مشا
گردند و ثانیاً قیمت به ادراک و برداشت مشتریان از خصوصیات و مزایای آن محصول ارتباط  بندی می گروه

.(243: 1310مستقیم دارد )روستا و دیگران،   

 
  استان فارسفرش معرفی 

به ایالت و  هنر بافندگی فارس در وهله اول هنر و سنتی است عشایری و در وهله دوم روستایی، که وابستگی
مناطقی چون مرودشت، داراب، فیروز آباد،  (.206: 1310اند )ژوله،  که در یک منطقه وسیع پراکنده عشایر دارد

بافی استان فارس هستند )بصام و  های مهم در امر فرش قیر و کازرون، فسا، آباده، شیراز و نیریز از جمله شهر
.(162: 1333همکاران،   

های شهری و روستائی اطراف شیراز  شوند، در کارگاه شیراز در بازار خرید و فروش می هایی که تحت عنوان قالی
های  های عشایری یا توسط روستا نشینان این ناحیه همچون قشقایی، طوایف خمسه، لری یا گروه یا کارگاه

: 1334)اشنبرنر، آید  های جنوب ایران و افشاری بازار مهمی بشمار می شوند. شیراز برای قالیچه عرب تهیه می
ها، که در حد کمال و زیبایی و تنوع هستند، در هر ایل  ها و نگاره مایه های بافت و نقش به طور کلی روش (.26

های  شوند. قالی و قالیچه ها بر روی زمین بافته می های آن کند. تقریباً اکثر فرش و طایفه و در هر ناحیه فرق می
های این استان بسته  ها از جنس پشم است. گره به کار رفته در فرش پود آنفارس بیشتر دو پوده بوده و تار و 

این موارد و این گستردگی تنوع منحصر به فردی را به  (.111: 1331به ایل و طایفه متفاوت است )نصیری، 
بخشد. های منطقه فارس می فرش  

ایری است کمتر دستخوش های سنتی و عش های فارس آن دسته که دارای نقش و نگاره طرح و نقش فرش
ها و ذهنی باف است و از یک الگوی  ها و نقوش حالت هندسی نگاره . این طرحاست تغییرات زمان قرار گرفته
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کنند. دسته دیگر  ها اجتناب می ها و حاشیه کند و معموالً از قرینه سازی جز در طراحی ترنج معین پیروی نمی
ها منشاء عشایری و روستایی ندارد  و متقارن است که بیشتر آنهای منظم و پیوسته و منسجم  ها و نقش طرح

ولی با این حال به سبک و شیوه خاص بافندگان عشایری ساده شده و شیوه گرفته است. از دو گروه گفته شده 
نامند. انواع الکی و صورتی و  های خاص می که این دسته را نقشههای دیگری هم هست  که بگذریم نقش قالی

ها را  های این فرش ای و سفید رنگ ای و انواع سبز و زرد، قهوه ارغوانی، دوغی و طالیی، آبی، سرمه سرخابی و
(.206: 1310دهند )ژوله،  تشکیل می  

های  به صورت کلی سادگی، سنتی بودن، خلوت رنگی و خلوتی نقوش و از طرفی تراز پایین قیمتی فرش
دکور مدرن سازگاری مناسبی دارد و خاص بودن آن در کشف ها امروزه با سلیقه و  منطقه فارس و تنوع آن

های این منطقه است. های ویژه فرش بازارهای داخلی از ظرفیت  

 

  های کوچک و زود بازده مخصوصاً بنگاه در ایجاد اشتغال بازار داخلی فرشضرورت و نقش 
"شور است. عالوه بازارهای بین الملل یک فرصت بومی مهم و اشتغال زا در ک ایران فرش  حالت یک فرصت 

 و گذاشته تاثیر صنعت یا سازمان یک عملکردی پارامترهای بر مثبت صورت به تواند می که ستا خارجی
و  کاشانی شناس حق)"بخشد بهبود را است مناسب زمان در مثبت اقدامات کننده ایجاد که رقابتی مزیت

 و بازاریابی برای اطالعات فناوی از ارزی،استفاده آمد در: شامل فرش های فرصت(. 63: 1331 همکاران،
 مصرف تا تولید از متفاوت های بخش در اشتغالزایی اولیه، گذاری سرمایه در مادر صنایع به نیاز عدم ، تبلیغات

است.... و کاال  

تواند  می -گذاری ثابت و در گردش گذاری بسیار کم حدود یک میلیون تومان به صورت سرمایه فرش با سرمایه
یک یا دو نفر و بعضاً بیشتر از افراد هر خانواده را به صورت مستمر و یا غیر مستمر به کاری مولد و سازنده در 

درصد  30به کار مشغول سازد که به علت دارا بودن ارزش افزوده زیاد الاقل  -شهر، روستا و مناطق عشایری
صنعت فرش  .(156و 155: 1334کند )یاوری،  باف می قالیدرآمد سرشار و قابل توجهی را نیز عاید خانوارهای 

است  های این صنعت آن ژگیبه علت گستردگی فراوان دارای اشتغال زایی بسیاری می باشد . یکی دیگر از وی
سالیانه حدوداً ششصد تا هفتصد هزار  .توان برای شاغلین آن تأمین معاش نمود که با اندک سرمایه گذاری می

بررسی اولیه نشان می دهد که ایجاد کار و اشتغال در صنعت فرش با  .شود ن وارد بازار کار مینیروی کار جوا
صنعت فرش یک صنعت کاربر می باشد که احتیاج به نیروی کار دارد. لذا به  .کمترین هزینه امکان پذیر است

بنابراین به ازاء هر  .اشداحتیاج به نیروی انسانی بیشتری جهت امر تولید می ب فروشمنظور افزایش تولید و 
. ال بیشتری در داخل ایجاد می گردداشتغ کارآفرینی وبیشتر فروشمقدار   

های صادرات و دوری بازارهای هدف  ها و از طرفی هزینه های مناسبات خارجی و انواع تحریم با توجه به نوسان
های کوچک و زود بازده بازار داخلی  مخصوصاً برای بنگاه ،صادراتی یک بازار مطمئن و قابل رشد و توسعه

پوش  های نوین برای هدایت نیاز مصرف کنندگان داخلی به نوع دستباف یک کف باشد. لذا انجام بازاریابی می
تواند در تثبیت اشتغال مرتبط با فرش بسیار مهم و کلیدی باشد.  می  

 

تفكیک مناطق مختلففرش به  زایی اشتغال  

نفر 1433421به طور تقریب در حدود  اساس گزارش مرکز ملی فرش ایران از تعداد تولیدکنندگان و شاغالنبر 
درفرش دستباف مشغول به فعالیت هستند.آمار زیر  توسط معاونت تحقیقات و پژوهش مرکز ملی جمع آوری 

 شده است.
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 هنر صنعت فرش دستباف ایران به تفکیک استان های مختلف : آمار افراد شاغل در مجموعه1جدول شماره
(1311) تحقیقات مرکز ملی فرش ایران معاونتمنبع:   

افراد مرتبط با دیگر مشاغل 
تعداد  تعداد بافنده فرش

 استان تولیدکننده

 آذربایجان غربی 121 106431 600
 آذربایجان شرقی 1664 126005 1130

 اردبیل 31 16636 246
 اصفهان 240 65210 21

 خوزستان 6 2131 6

34 14361 22 
ایالم)بدون مشخصات 

 شهرستانها(

 بوشهر - 6031 65
 تهران 32 24125 6335
 چهارمحال و بختیاری 36 13211 142

 خراسان جنوبی 21 41251 153

 خراسان رضوی 302 34621 503

 خراسان شمالی 33 50561 34

 زنجان 22 65610 311
 سمنان 13 3014 32

 سیستان بلوچستان 14 4220 43

 فارس 142 122506 422
 قزوین 12 6336 123
 قم 330 64450 236
 کردستان 105 51530 211
 کرمان 25 43241 424
 کرمانشاه 50 43311 146
 گلستان 312 20111 162

11 
اطالعات 

 گیالن 13 ناقص

 مازندران 50 26104 112
 مرکزی 51 51646 162

 هرمزگان 1 11 1
 همدان 42 11323 333
 یزد 61 33364 241
 لرستان 32 11304 111

 جمع کل 4534 1413124 14121
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الزم به ذکر است در اطالعات بیان شده تعداد تولید کنندگان متمرکز، کارگاهی و غیر متمرکز و نیز تعداد 
با انتخاب استان فارس بعنوان یکی  می باشند.بافندگان  شامل تعاونی های شهری و روستایی و خویش فرما و... 

های تولید کننده و صادر کننده  فرش دستباف در میان سایر استان ها  طبق آخرین آمار  از مهمترین استان
تا در مورد مسائل بازاریابی فرش دستباف سلیقه مصرف کنندگان و افراد  یمن شدآصادرات فرش دستباف بر 
  شیراز را مد نظر داشته باشیم. مرتبط با فرش را در بازار

صنعت فرش دستباف در کل ایران در صورتی که در هر استان و شهر بازاریابی  -با توجه به گستردگی هنر
های کوچک و خانگی بیشتر بر روی  ها و تولیدی مناسبی انجام شود و تولیدات هر استان و شهر مخصوصاً بنگاه

تر و به صورت مستقیم و با هزینه و زمان کمتری به فروش  ت راحتهمان تولیدات متمرکز شوند این محصوال
ها و شهرها خواهد شد که این مهم توجه و  کدام از بخشخواهد رسید و باعث رشد و توسعه اشتغال در هر 

طلبد. می برای کارآفرینی مطلوب را تمرکز به بازاریابی نوین در بازارهای داخلی   

بافنده  درصد تعداد 23/3تولیدکننده کل کشور، تعداد 24/3ول فوق  در حدود سهم استان فارس با توجه به جد
درصد سایر مشاغل مرتبط با فرش را داراست. 13/3و   

 

 جایگاه  فرش در رشد  اقتصادی
 اهمیت فرش از آنجا ناشی می شود که یکی از ارکان صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای اقتصاد کشور می باشد.

  در شرایط کنونیهنر و صنعت فرش شاید از معدود حرفه هایی می باشد که مشاغل جانبی فراوانی دارد. 
  فرش  شود. صنعت می محسوب  دولت  سیاستهای  مهم  از محورهای  یکی  ایجاد اشتغال کارآفرینی و اقتصاد،

  در کارگاههای  ساده  از تجهیزات  استفاده و با  اندک  ثابت  های با هزینه  کاربر است که  از صنایع  یکی  دستباف
فعالیتها و   ،بافی  بر قالی  عالوه  صنعت  این .شود دراقتصاد کشور می  ای مالحظه  قابل  زائی  اشتغال  موجب  خانگی
  مشاغل  از جمله .دهد می  را افزایش  صنعت  این  زائی  اشتغال  نرخ  گیرد که می دربر را نیز  دیگری  جانبی  مشاغل
  اشاره و ... ، صادر کننده زن  ، گره کش ، چله ، رنگرز، طراح فروش  ، رنگ ، نختاب ریس  کار نخ  به  توان می  جانبی
فرش  ،رفوگر ،پرداخت کن ،رنگرز ،طراح ،نخ تاب ،شم ریسپ دامدار، ،با تولید یک فرش سنتی،کشاورزکرد. 

با صادرکننده و بافنده و خانواده او مشغول و از این راه ارتزاق می کنند. نقش فرش در توسعه روستایی  ،فروش
توجه به با بخش کشاورزی و دامپروری از اهمیت خاصی برخوردار است.  ،توجه به بافت اقتصادی کشور ما

مکمل کشاورزی نام  جمعیت روستائیان شاغل در صنعت فرش می توان از این صنعت به عنوان یک صنعت
از آنجایی که می توان با برنامه ریزی صحیح و منطقی در بخش کشاورزی و دامپروری مواد موردنیاز  برد.

صنعت فرش را می توان یک  صنعت بالقوه مستقل نامید که با رفع مواد  صنعت فرش را در کشور فراهم نمود.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ صنعت فرش با زیر مجموعه  د.مورد نیاز به مواد وارداتی کمتر نیاز پیدا خواهد کر

های اقتصادی وابسته به فرش توسعه یافتگی کشور با ارتباطات عمودی و افقی بخش های اقتصادی نتیجه 
صنعت فرش  ،قی بخش های اقتصادی در داخل کشورکه در نتیجه این ارتباط مستقیم و منط بخش خواهد بود

توانمندیهای این بنابراین  ،وجه به اینکه فرش زیرمجموعه های متنوعی داردبا ت اهد بود.ایران کامال توانمند خو
مواد اولیه مرغوب مورد نیاز  زیرا به علت وجود زیرمجموعه ها باعث رونق بازار فرش و تولید آن خواهند شد.

و بازار  فروشگسترش و در نهایت این امر باعث  شرایط برای تولید فرش های مرغوب فراهم می آید ،فرش
.می شود وبه تبع آن اشتغال فرش  
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 پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده بیشتر در زمینه بازاریابی صادراتی فرش دستباف بوده و کمتر به بازاریابی داخلی توجه 

یابی متمرکز بر بازارهای هدف صادراتی  دار مرکز ملی فرش تحت عنوان سلیقه حتی مطالعات دامنه شده است.
  های فشرده منتشر شده است. ها و لوح و خارجی بوده که در قالب کاتالوگ

موانع و مشکالت صادرات فرش دستباف استان خراسان  بررسی» پژوهشی با عنوان  ،( 1331) نوروزی، حسین
های صادراتی دولت با توجه به  با توجه به سیاست  .است گرفتهمورد مطالعه قرار « ( 1325-30) سال هایطی 

عالقه محقق در مورد صادرات فرش دستباف و همچنین آشنایی نسبی با استان خراسان بررسی موانع و 
. به منظور ارتقاء عنوان موضوع تحقیق انتخاب گردید مشکالت صادرات فرش دستباف استان خراسان به

ر گذار مانند مهارت نیروی انسانی، ابزارآالت و تجهیزات، کیفیت و بهره وری فرش دستباف ایران عوامل تاثی
آثار  شده است. دراین تحقیق سعی ی قرار گرفت، قوانین دولتی مورد بررسمواد اولیه، عوامل محیطی

سیاستهای ارزی را برصادرات غیرنفتی به طور اعم و صادرات فرش به طور اخص به بوته تجزیه و تحلیل 
آثار مثبت برصادرات فرش داشته و یا  1324الی  1320سیاستهای ارزی در سالهای  اّنهایت و گذاشته شده است

در این تحقیق که سیاست های ارزی بعنوان متغیر مستقل و . ستوجود آورده ااینکه مشکالتی برای آن به 
از روش توصیفی و استنباطی بمنظور بیان  ه است؛صادرات فرش بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد

مشکالت صادرات فرش استفاده شده است و هدف از تحقیق بررسی نقش سیاست های ارزی بر صادرات فرش 
نفر از صادرکنندگان و کارشناسان امر صادرات و تولیدکنندگان بودند  220نتخاب شده می باشد. نمونه آماری ا

 که از روش مورگان نمونه برداری شده بود.
در  محیطی شناسایی و اولویت بندی اجزای آمیخته بازاریابی و» پژوهشی با عنوان ، (1333)پژمان ،دار بهره

در این تحقیق سعی شده است تا متغیرهای کلیدی  .مورد مطالعه قرار گرفته است« صنعت نساجی کشور
برای این  عوامل محیطی و بازاریابی این صنعت طبق نظر کارشناسان و خبرگان شناسایی و اولویت بندی شوند.

از خبرگان  ،ثرگذار بر فروش و صادرات محصوالتمنظور پس از مطالعات اولیه و تهیه لیست مقدماتی عوامل ا
ریک از این عوامل میزان اهمیت ایده ال و رضایت موجود ه ،و با استفاده از طیف اولویکنامه به وسیله پرسش

به عالوه محیط بوده است. در بررسی برای متغیرهای  p4مدل تحلیلی این تحقیق مدل  .سنجیده شده است
یری از ماشین مهمترین عامل تاثیرگذار بهره گ ،در بررسی عامل محصول :زاریابی نتایج زیر بدست آمده استبا

در  استفاده مناسب از ظرفیت تولید بیشترین اهمیت را داراست. ،در بررسی عامل قیمت آالت پیشرفته بود.
در بررسی عامل  توسعه کانال های توزیع در داخل کشور بیشترین اولویت را داراست. ،بررسی عامل توزیع

 سب از بیشترین اولویت برخوردار بود.استفاده مناسب از ابزارهای تبلیغاتی و تبلیغات منا ،ترفیع
بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به  »، پژوهشی با عنوان( 1322) رضا فیروزآبادی،  دهقانی

در این تحقیق سعی شده است  .مورد مطالعه قرار گرفته است« بهبود آنرقبا و ارائه راهکارهای مناسب جهت 
الملل مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به ماهیت  نظر بازاریابی بین مشکالت این صنعت از نقطه

، که تاثیر عواملی از قبیل آمیخته تشویق و ترفیع، تحقیق انتخاب شده پس رویدادی استموضوع، روش 
المللی )متغیر مستقل( در کاهش صادرات فرش )متغیر  ی تمرکزی، تصمیمات عمده در بازاریابی بیناستراتژ

ها بود. براساس نتایج بدست آمده صادرکنندگان به  کند. نتیجه حاصل اثبات کلیه فرضیه وابسته( بررسی می
سنتی وارد بازار هدف شده  های ها به شیوه دارند و همچنین آن آمیخته تشویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمی
، وضیت رقبا ... نی، وضعیت اقتصادی بازارهای هدفهای بازرگا و قبل از ورود توجه چندانی به محدودیت

ها  های توزیع در کشورهای مختلف ندارند. و همچنین اکثریت آن نداشته و توجهی نیز به اختالفات بین کانال

javascript:mytxt(%22نوروزي،|حسين%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22نوروزي،|حسين%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22دهقانيفيروزآبادي،|رضا%22);sss(%22th%22,%22titles%22)


  کیاستراتژ یو نوآور ینیکارآفر ملی  کنفرانس 
  9313 ماه آبان 4

 

11 

 

این امر ریسک صادرکنندگان را باال برده و الزم است که کنند، که  از استراتژی تمرکزی استفاده می
، از استراتژی تمرکز در چند بخش پیروی اده از استراتژی تمرکز در یک بخشصادرکنندگان به جای استف

 .یسک کمتر را به همراه خواهد داشتکنند چرا که موفقیت بیشتر و ر
 )1333(، پژوهشی با عنوان  » طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران«  شم آبادی، محمدعلی

این مطالعه در صدد طراحی یک الگو برای بازاریابی صادراتی فرش دستباف  مورد مطالعه قرار گرفته است.
صادراتی کشور و به منظور مواجهه اصولی با شرایط محیطی و اعمال ایران به عنوان یکی از کاالهای مهم 

امل تاثیر شناسایی مهمترین عو ،م گیری های مناسب مربوطه می باشد. در این راستامدیریت صحیح و تصمی
تعیین و اولویت عوامل و نحوه و میزان تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر از جمله اهم  ،گذار بر الگوی صادراتی

تحقیق به صورت زیر  تحقیق حاضر می باشد. از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این اهداف
یکپارچه سازی و نگاه  ،هماهنگی ،یندیآو ویژگیهای مهم و ابعاد فر ارائه الگوی بازاریابی صادراتی و اصول :است

حقق یافته است.سیستمی به عوامل و متغیرهای دخیل در صنعت که در قالب طراحی الگو ت  

های آمیخته بازاریابی داخلی  بندی مولفه طراحی و رتبه»(، پژوهشی با عنوان 1331سازیان، امیرحسین ) چیت
این مطالعه در صدد پیشنهاد یک مدل پنج وجهی آمیخته  مورد مطالعه قرار گرفته است. «فرش دستباف ایران

بازاریابی فرش دستباف است. این مدل شامل محصول، قیمت، ترفیع، توزیع و اصالت هنری و تاریخی است. 
دهد اهمیت عوامل آمیخته به ترتیب عبارتند از اصالت هنری و تاریخی، ترفیع و  نتایج این پژوهش نشان می

و در نهایت توزیع. تبلیغ، محصول، قیمت  

های نوین بازاریابی، شناسایی بازارهای جدید و نحوه نفوذ در  روش»(، پژوهشی با عنوان 1336فرجی، مرتضی )
این مطالعه با معرفی کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت  مورد مطالعه قرار گرفته است.« ها آن

ه ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی، منبع در صنعت فرش دستباف به مزایای آن از جمل
درآمد برای دولت، عامل ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی را داشته باشد. و نتیجه گرفته برای ورود به 

باشیم. های نوین می برداری از تکنولوژی بازار رقابتی مجبور به تجهیز امکانات و بهره  

 

 تحقیقفرضیه های  
 قیمت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.، باف بازار داخلی فرش دستآمیخته های بازاریابی و توسعه بین  -1

 تبلیغات به شکل ضعیفی انجام شده و تأثیر الزم را نداشته است. ،باف بازار داخلی فرش دستآمیخته های بازاریابی و توسعه بین  -2
محصولِ متنوع با طرح و نقش، اندازه، رنگ، تراکم و نوع طرح در یک بازار از اهمیت باالیی  ، باف بازار داخلی فرش دست آمیخته های بازاریابی و توسعهبین  -3

 برخوردار است.
موجود مخصوصاً در های  باف به شکل ضعیفی وجود دارد و از تمام ظرفیت عامل توزیع فرش دست ، باف بازار داخلی فرش دستآمیخته های بازاریابی و توسعه بین  -4

 شود. ها بهره گرفته نمی شهرستان
 

 روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها 
از این تحقیق ازنظرهدف کاربردی واز نظر ماهیت یا روش گرداوری داده هاتوصیفی ومیدانی است. لذا 

از نظر خبرگان و روایی محتوایی پرسشنامه  برای تعیین است. شده داده ها استفاده جمع آوری برایپرسشنامه 
پایایی پرسشنامه از نرم افزار  اساتید دانشگاه استفاده گردیده است. برای تعیین spss ، بدین ه استاستفاده شد 

ه گردید که استفاد« باخ ونآلفای کر»  از ضریب ابزار جمع آوری داده ها، ییتجزیه و تحلیل پایا برایترتیب که 
.بدست آمده است 213/0آلفای   

 از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. دهتجزیه و تحلیل داده های بدست آم به منظور 
ای و در  میلهبدین ترتیب که برای توصیف پاسخ های داده شده به سواالت پرسشنامه تحقیق، از نمودارهای 

javascript:mytxt(%22شمآبادي،|محمدعلي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
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از نمودارهای  ،ضی از داده های آماری بصورت مجسم. برای نشان دادن بعاستفاده شده است سطح درصد
استفاده گردید.  ای دایره  

      
 های تحقیق داده

فرآیند شناساندن فرش به آنان بررسی  مخاطبان و مشتریان فرشتا از نگاه  انجام شده سعی شد تحقیقدر 
پاسخ دهندگان به . شدمصرف کنندگان توزیع  بین طراحی و بازنامه به صورت  شود. در این راستا پرسش

 350ها برای ایشان در اولویت قرار دارد. در توزیع  در انواع کف پوش  خرید فرشکه  ندکسانی بودنامه  پرسش
نفر نظرات خود را بیان داشته اند.  242پرسشنامه در بین مصرف کنندگان   

پاسخ به طبقه بندی شدن تولیدات برای اقشار مختلف جامعه دقت بر روی قیمت فرش بوده است  این بخش در
.شود می نتایج مشاهده دواند که در جدول شماره  لت را بیان داشتهحا چهارا و مجموع  

 

 در نظرسنجی از مخاطبان و خریداران فرش : بررسی وضعیت شاخص قیمت 2 جدول شماره

ها فراوانی پاسخ شاخص  

 

 قیمت
 

خریداران و 
 مخاطبان فرش

کمتر از یک میلیون 
 116 تومان

بین یک تا دو میلیون 
 34 تومان

میلیون  5بین از دو تا 
 35 تومان

میلیون تومان 5بیش از   12 

 

درصد از مخاطبـان و خریـداران فـرش قیمتـی      30در این بخش از تحقیق به روشنی مشخص است که بیش از 
تولیدات بـا ایـن محـدوده قیمتـی     کنند. این در حالی است که  بین دو و کمتر از دو میلیون تومان را مطالبه می

را  میلیـون تومـان   5حجم تولیدات با قیمـت بـیش از    بیشتر هرچند ممکن است مخصوصاً در استان فارس ولی
 دهـد.  فرش را پوشش می درصد از مخاطبان 20و حداکثر  5تنها  لذا این توزیع نامناسب قیمتی شود. شامل می

با چالشی جدی مواجه نموده است.این عدم تناسب بازار داخلی فرش دستباف را   

مـورد نظـر   در بخش بعدی ترفیع و تبلیغات فرش در بازار داخلی از نظـر مخاطبـان و مصـرف کننـدگان فـرش      
نفر از پاسخ دهندگان به این پرسش پاسخ دادند. نتـایج ایـن بخـش بـه شـرح زیـر        211که  سنجی قرار گرفت

باشد. می  

  
 فرش دارانیخر و مخاطبان از ینظرسنج در تبلیغات شاخص وضعیت یبررس: 3 جدول شماره

ها فراوانی پاسخ شاخص  

 ترفیع و تبلیغات
 

خریداران و 
 مخاطبان فرش

های  تبلیغات تلویزیونی و رسانه
 سمعی بصری

11 

تبلیغات کاغذی در نشریات و 
 جراید

40 

 23تبلیغات الکترونیک از طریق 
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ایمیل و یا ها و  وب سایت
 پیامک

تراکت، بروشو و بنر و بیلبوردها 
 در سطح شهر

32 

 15 عدم مشاهده تبلیغ مشخص

 

دهـد   شود. نتایج نشـان مـی   باف در سطح جامعه ایرانی به شکل گسترده و فراگیر انجام نمی تبلیغات فرش دست
ها به سمت فـرش   و این مسئله در عدم جذب آن اند درصد از پاسخ دهندگان هیچ گونه تبلیغ از فرش ندیده 43

 دستباف بی تأثیر نیست.

 

در این بخش به هر یـک از   در نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفت.ن آو تنوع تحقیق محصول بخش بعدی در 
نفر از نمونـه آمـاری پاسـخ     130هایی که در مورد طرح کلی، تراکم نقش، رنگ و ابعاد انجام شده حدود  پرسش

باشد. گفتند که نتایج به شرح زیر می  

 
 فرش دارانیخر و مخاطبان از ینظرسنج در محصول شاخص وضعیت یبررس: 4 جدول شماره

شاخص 
ها فراوانی پاسخ محصول  

 

 

 رنگ
 

 

 52 رنگ اصلی کرم

 31 رنگ اصلی الکی

ای رنگ اصلی سورمه  13 

رنگ ای کم رنگ اصلی قهوه  24 

 اندازه

متر 2*3  34 

 

متر 20/1*20/2  42 

متر 2*2  23 

متر 1*50/1  30 

 تراکم نقش

 32 شلوغ

 

 12 خلوت
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 نوع طرح

 41 هندسی

 

 20 مدرن

 30 ذهنی

 43 کالسیک

 

در یک تنوع نسبی قرار دارد و بسـته بـه   دهد که خواسته مخاطبان و خریداران فرش  نتایج این بخش نشان می
نمایند. لذا بـه عنـوان    های محصول که همگی در فرش دستباف وجود دارد خریداران اقدام به انتخاب می ویژگی

مدرن، ذهنی و کالسیک در کنار هم مخاطب را به انتخاب مورد عالقه خود سوق های هندسی،  مثال وجود طرح
هایی در مورد رنگ، اندازه و تراکم نقش نیز صادق است. دهد. این مسئله با شدت و ضعف می  

 

در بخش بعدی تحقیق میزان رضایتمندی مخاطبان و خریداران فرش از نحوه توزیع فرش دستباف در محدوده 
شـیوه فـروش و مراکـز    در این بخش سـنجش اسـتقبال از تنـوع    مورد نظر سنجی قرار گرفت.  شانمحل سکونت

بودند که نتایج  تحقیق گو پرسشنامه نفر از نمونه آماری پاسخ 153. در این بخش هدف نظرسنجی بودتوزیع نیز 
باشد. به شرح زیر می  

 

 فرش دارانیخر و مخاطبان از ینظرسنج در مکان شاخص وضعیت یبررس: 5 جدول شماره

ها فراوانی پاسخ شاخص  

 

ارائه فرش دستباف بـه صـورت    مکان/ توزیع
فیزیکی در شـهرها بـه صـورت    

های مجزا  فروشگاه  

32 

خریـد   و ارائه به صورت آنالیـن 
 اینترنتی

4 

های فصلی در  برگزاری نمایشگاه
 طول سال

42 

 ،مبلمـان هـای   ارائه در فروشگاه
هــای  کفپــوش ،فــرش ماشــینی

ــنعتی ــگاه  ص ــا فروش ــای  و ی ه
ای زنجیره  

25 

 

وجـود نـدارد. نتـایج    ارائه فرش دستباف و توزیع آن در ایران بـه شـکل همگـن و بسـته بـه نیازهـای مصـرفی        
درصـد از مخاطبـان و خریـداران فـرش اعتقـاد دارنـد کـه فـرش دسـتباف در           42دهـد   نظرسنجی نشـان مـی  

هـا   ای اگر ارائه شود بـرای آن  های زنجیره های صنعتی و یا فروشگاه های مبلمان، فرش ماشینی، کفپوش فروشگاه
.باشد می در طول سالهای فصلی  گزاری نمایشگاهمطلوب تر است. گزینه دیگر که بیشترین فراوانی را دارد بر  
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 نتیجه گیریو  یافته ها تجزیه و تحلیل
عمده ایرانیان در بین لوازم های دیرینه ایرانیان است و فرش یکی از نیازهای  سنت بر زمین نشستن از سنت

های شهرنشینی نیاز به  با توجه به تغییرات شیوه زندگی و تغییر سالئق و زندگی .منزل و زندگی بوده و هست
 فرش از نوع دستباف آن به انواع ماشینی و صنعتی تغییر یافته و فرش دستباف در ایران مشتری و مخاطب

متر به آن های گذشته ک دارد. این تغییر بازار به ضرر فرش دستباف در بازارهای داخلی بوده و در دهه کمتری
به بازارهای صادراتی خالصه شده و از بازار توجه شده و بیشتر تالش تولیدکنندگان، فروشندگان و تاجران 

شدند. داخل غافل  

در این تحقیق عوامل مهم کم اقبالی فرش دستباف در بازارهای داخلی بر پایه اصول بازاریابی نوین یعنی 
به صورت پیمایشی مورد بررسی و تحلیل  در بازار استان فارس توزیع، ترفیع و تبلیغکانال قیمت،  محصول،

صنعت فرش  -مرتبط به هنر وایجادکار آفرینی اشتغال حفظ که دهد مییافته های تحقیق نشان قرار گرفت. 
که با توجه به منابع عظیم نیروی انسانی و شرایط آب و  . چرادستباف برای کشور بسیار مهم و ضروری است

های روستایی در روستاها و نیاز به تثبیت و ارتقاء شغلی فعاالن آن  ، حفظ جمعیتی کشورهوایی و طبیع
بایست بازارهای پایدار و قابل گسترش و اطمینان برای این تولید سنتی کشورمان داشته باشیم. بازارهای  می

های حاکم  و بحرانها  صادراتی فرش دستباف با توجه به نوسان در انواع مناسبات سیاسی و تجاری، تحریم
تواند در صورت ادامه این  میجهانی که مخصوصاً در دهه اخیر دستخوش تغییرات متعددی شده و خواهند شد 

لذا لزوم توجه به اصول بازاریابی داخلی فرش  .روند اشتغال گسترده کشور را با چالشی جدی روبرو نماید
های جدید و نوپا کوچک و  شکل گیری بنگاهصنعت و  -دستباف امری ضروری برای ادامه حیات این هنر

 فارسدستباف استان  فرش تنوع محصول و قیمت و از طرفی اصالت و سنتی بودن مزیت باشد. زودبازده می
  .دلیل انتخاب این منطقه برای انجام تحقیق بود

راهبرد قیمتی های قیمتی تا دو میلیون تومان  تولید بر اساس میانگینای تحقیق هبا توجه به یافته  (1
های ایرانیان بیشتر باز شود. به عبارتی مهمترین عامل  به داخل خانه باف دست مناسبی است تا راه فرش

به صورتی  .کند در بازار داخل قیمت است رقابتی که تمایزی شدید میان نوع دستباف و ماشینی ایجاد می
کمتر از آن را مد نظرشان  تومان و میلیون درصد از خریداران فرش رقمی در حدود دو 30که بیش از 

ای را در داخل  توان بازار گسترده . لذا با تولیداتی با تنوع قیمتی این محدوده میاست برای خرید فرش
 گیرد. فرضیه اول تحقیق با نتایج به دست آمده مورد تأیید قرار می لذا کشور به دست آورد.

اند. همچنین تبلیغات  درصد نمونه آماری تاکنون تبلیغی از فرش دستباف را مشاهده نکرده 40بیشتر از  (2
که با توجه به  شدهبسیار محدود مشاهده  دیداری و شنیداریبه صورت گسترده از طریق ابزارهای 

های ماشینی و  های فرش دستباف برای فرش تبلیغات گسترده کاالهای جانشین و حتی استفاده از ظرفیت
فرضیه دوم تحقیق نیز به اثبات  . لذاخالء شاخص تبلیغات در بازار داخلی بسیار محسوس است  صنعتی

 رسد. می
فراوانی تنوع طرح، نقش، رنگ و ابعاد فرش دستباف متناسب با نیازهای متنوع نمونه آماری در بخش  (3

. به شکلی که از انواع طرح، نقش، رنگ و ابعاد با درصدهای مشابه و با اختالف مشخص استسوم تحقیق 
های بازاریابی همچون  کمی در بازار داخلی وجود دارد منتها به دلیل محقق نشدن کامل سایر شاخص

باف سوق داده  توزیع، قیمت و تبلیغات مخاطب و مصرف کننده داخلی کمتر به سمت فرش دست
 گیرد. های تحقیق مورد تأیید قرار نمی فرضیه سوم با توجه به دادهن بنابرایشود.  می
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دارای برنامه فرش دستباف توزیع و کانال های انتقال های تحقیق در بخش چهارم اگر  با توجه به یافته (4
های فصلی در طول سال و ارائه فرش دستباف در  اعم از برگزاری نمایشگاه ،اصولی و منظمی باشد

نظر به وضعیت موجود و  .را کسب کرد داخلی فرشتوان سهم بیشتری از بازار  رتبط میهای م فروشگاه
 رسد. ها در بخش چهارم فرضیه چهارم تحقیق نیز به اثبات می یافته

های رقابتی پیدا کند  بایست به لحاظ قیمتی ویژگی بیشتر میکلی فرش دستباف ایران در بازار داخلی  طوربه 
ای را در سراسر کشور داشته باشد. عامل تبلیغات و تنوع  ای توزیع متنوع و گستردهه و در درجه دوم کانال

بنابراین چنانچه به  عنصر بازاریابی قرار دارند. 4 بینمحصول و خدمات مرتبط با آن در درجات بعدی اهمیت 
بازاریابی توجه الزم صورت گیرد صنعت وهنر فرش دستباف نقش  همتغیرهای تاثیرگذار به شرح فوق درآمیخت

 پررنگ و جایگاه الزم در کارآفرینی وایجاد اشتغال  را بیش ازپیش خواهد داشت.
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