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چکیده
این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن کمی است. در 
این پژوهش در مرحلة اول پس از جمع آوری عوامل 
کنسرسیوم  بازاریابی،  آمیخته  به  توجه  )عدم  نظر  مورد 
تولیدی صادراتی و برندسازی در فرش دستباف ترکمن( 
از طریق مطالعه پیشینه، و روش کمی پرسشنامه جهت 
جمع آوری داده های الزم و استخراج نهایی عوامل اساسی 
آوری  جمع  و  تنظیم  از  پس  است.  شده  استفاده  مؤثر 
پرسشنامه محقق ساخته، داده هاي گردآوری شده وارد 
نرم افزار SPSS شد و با استفاده از روش هاي مختلف آمار 
استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش 
میزان اهمیت هریک از عوامل و مؤلفه های پرسشنامه، از 
مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده شده است که دارای 
مقیاس هاي ترتیبی بوده و با تعیین عدد از 1 تا 5 به این 
گزینه ها، این داده ها به اعداد کمی تبدیل می شوند. داده های 
جمع آوری شده در این پژوهش، در بازة زمانی مهرماه 

1389 تا شهریور ماه 1390 و مکان اجرای پژوهش، استان 
گلستان است.  جامعه آماری این پژوهش شامل پنج گروه 

افراد است: 
الف( صاحبنظران و کارشناسان؛ یعنی کسانی که از مسیر 
و  علمی  کارشناسی،  مدیریتی،  امور  با  ممارست  و  کار 
پژوهشی فرش، جزء صاحبنظران، خبرگان و کارشناسان 

فرش تلقی می شوند.
 ب( صادرکنندگان؛ کسانی که عمده فروش فرش دستباف 

می باشند. 
ج( واردکنندگان؛ کسانی که فرش دستباف ایرانی را از ایران 
به یکی از کشورهای هدف وارد می کنند. د( فروشندگان؛ 
کسانی که در قالب خرده فروشی و تک فروشی، فرش 
دستباف را به مصرف کننده نهایی می فروشند. ر( بافندگان؛ 
کلیه افراد حقیقی و حقوقی که به صورت کارگاهی یا 
خانگی)تک بافی(، شهری یا روستایی به تولید و بافت 
فرش مشغول می باشند. روش تعیین حجم نمونه برای 

ابوالفضل اسفندیاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)مدیریت مالی( دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر 
دبیرهسته مطالعات سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان

قربان تاج پوری
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدفرش دستباف سولماز آق قال

دکتر علیرضا پاکزاد
عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد کتول

بررسی عوامل مؤثر بر تولید صادراتی 
فرش دستباف ترکمن
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چهارگروه اول از روش کامل جامعه نمونه گیری و برای 
از جدول مورگان و  استفاده  با  )بافندگان(،  پنجم  گروه 
روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شده است. بر 
این اساس، حجم نمونه 406 نفر از پنج گروه آماری با 
توزیعی متناسب و متوازن در نظر گرفته شده است که 
با پیگیری های به عمل آمده و اطالع  رسانی در خصوص 
اهداف پژوهش، تمامی پرسشنامه های توزیع شده، تکمیل 
و عودت شده است. ضریب آلفاي کرونباخ 93% بوده، از 
آزمون فریدمن برای رتبه بندي )اولویت بندي( متغیرها و 
از آزمون دوجمله اي براي تأیید یا رد فرضیات تحقیق، 
استفاده شده است. نتایج به دست آمـده بیانگـر این مطلب 
است که تمامی فرضیات و محتوای آنها در تولید صادراتی 
فرش دستباف ترکمن از اهمیت برخوردار بوده اند و از 
دستباف  فرش  تولید  در  استان  باالی  پتانسیل  آنها  بین 
بازاریابی،  به عنوان نقطه قوت و عدم توجه به آمیخته 
عدم وجود کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش در استان 
شناسایی  تهدید  عنوان  به  برندسازی،  به  توجه  عدم  و 
گردید که نیازمند توجه ویژه مدیران و برنامه ریزان استانی 
و شرکت های صادرکننده است. در پایان تحقیق، ضمن 
ارائه تفصیلي نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندي 
شده و پیشنهادات کاربردي مرتبط با آن براي مدیران و 
کارشناسان و نیز ادامه و پیگیري تحقیقات مشابه در آینده 

ارائه شده است.

واژه هاي کلیدي: آمیخته بازاریابی، تولید صادراتی، فرش 
دستباف، ترکمن، کنسرسیوم، برند

مقدمه
در حقیقت پیشرفت، خداحافظی با گذشته است و گذشته، 
آینده  این است که گذشته در  آینده. واقعیت  چراغ راه 

حضور دارد و نمی توان آینده را از ترکیبات عناصر گذشته 
به طور مطلق پاک کرد. )اسفندیاری، 1387: 3(  ولی در 
تفاوت  می بایست  گذشته  و  امروز  آینده،  بین  حال  هر 
آشکاری وجود داشته باشد که آن عبارت است از تغییراتی 
در عناصر و ساختارهایی که ملت آن را می جوید و بدیهی 
است که توسعه بر محور زمان، استوار است. از این رو 
شرکت های موفق مجبورند در گردونه رقابت جهانی در 
جستجوی فرصت هایی در بازارهای بین المللی باشند تا 
به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند و از موقعیت 
و بقای بازارهای خویش حفظ و حراست نمایند. انجام 
بازارهای  به  ورود  برای  روش  عمومی ترین  صادرات، 
بین المللی است. در پایه ای ترین شکل، صادرات حداقل 
به منابع محدود مالی، انسانی و دیگر ضرورت ها از جمله، 
سرمایه گذاری های اندک و ریسک های مالی نیاز دارد. به 
موازات توسعه تکامل تفکر تولید تخصصی که ماحصل 
نظریه تقسیم کار آدام اسمیت بود، ایجاد هماهنگی و تعامل 
بین عوامل مختلف تولید برای کسب رضایت مشتریان و 
در نتیجه سودآوری بنگاه های تولیدی مورد توجه قرار 
گرفت. تکیه بر تولید صادراتی، تفکری است که برای 
نخستین بار توسط رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... 
خامنه ای )مدظله( در قاموس اقتصادی کشور شکل جدی 
برپایه  بقای سازمان ها  به  که  تفکر  این  به  خود گرفت. 
اثربخشی تأکید دارد، به مباحثی چون بازاریابی هماهنگ و 
یکپارچه، کالن نگری و برون نگری در الگوهای بازاریابی 
تأکید نموده است. مقاله تحقیقی حاضر ضمن توجه دقیق 
به ابعاد هماهنگی و فرآیندی در طراحی الگوهای تولید 
دو  به  توجه  از حیث  ترکمن،  دستباف  فرش  صادراتی 
رویکرد جدید نسبت به تحقیقات قبلی نیز مورد توجه 

است که عبارتند از:
اقتصاد  از عوامل و متغیرهای مؤثری چون:  1( استفاده 
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پیشرفته،  بازاریابی  صادراتی،  تولید  صادرات،  بر  مبتنی 
الگوی  بازاریابی در طراحی  آمیخته  بازار و  بخش بندی 

تولید در مقام تجربی، عملی و میدانی.
عنوان  به  ایران  دستباف  فرش  صنعت  با  رابطه  در   )2
یک هنرـ صنعِت دستی ـ سنتی علی رغم جایگاه رفیع 
آن  تولید  در  اصوالً  آن  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
استفاده از مبانی تولید بر مبنای خواست و سلیقه مشتری و 
به کارگیری اصول و مبانی بازاریابی مورد غفلت بسیار بوده 
است. از این رو استفاده از الگوی تولید صادراتی مبتنی بر 
ابعاد جامع نگری، فرآیندی و یکپارچه، کاماًل امری نو و 

بدیع است.
در این مقاله تالش شده است تا با بهره گیری از نظریه های 
مختلف در باب الگوهای بازاریابی و تولید برپایه صادرات، 
به جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرش بپردازد. 
در تنظیم فرضیه ها و اهداف تحقیق، ضرورت استفاده از 
طراحی تولید بر پایه صادرات، بازاریابی نوین و نگاه به 

سالیق بازارهای هدف، مورد تأکید بوده است. 

بیان مسئله
برجسته  ارزش های  و  ابعاد  با  ترکمن  دستباف  فرش 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن تولید و عرضه می گردد، 
موجود  نابسامانی های  سبب  به  که  است  حالی  در  این 
آن  صادرات  برای  رقابتی  شرایط  و  کشور  داخل  در 
با مشکل روبرو  این کاال  بازارهای هدف، صادرات  در 
می باشد؛ به طوری که از سال ها قبل سیر نزولی در پیش 
همچنین  و  کننده  تعیین  نقش  و  جایگاه  است.  گرفته 
هدایتگر تولید بر مبنای صادرات )تولید صادرات محور 
یا تولید صادراتی( فرش دستباف برای ارتقای کیفیت و 
انطباق با خواست، نیاز و ترجیحات مشتریان و خریداران، 
امری است که تاکنون از آن غفلت شده است. متأسفانه 

در تولید حجم عمده ای از فرش دستباف ترکمن )جزء 
فرآیندی  و  کالن  نگاه  معیارها،  انگشت شمار(  مواردی 
برای تولید با مزیت رقابتی مبتنی بر اصول بازاریابی و 
نگاه مشتری مداری در نظر گرفته نشده و توجه کافی به 
این مهم نشده است و عموماً تولیدکنندگان پس از تولید، 
در گرداب مشکالت عدیده ای از عوامل مختلف )از جمله 
عوامل رقابتی، قیمتی، کیفیت و...( قرار می گیرند و در 
سطح رقابت بین المللی نیز رقیب صادرکنندگانی می شوند 
که با تکیه بر آخرین دستاوردهای علمی و فناوری اقدام به 
تولید نموده اند و ضمن بهره گیری از برجستگی های هنری 

فرش، تولیدات خود را با موفقیت به فروش می رسانند. 
از این رو بررسی عوامل مؤثر بر تولید صادراتی فرش 
دستباف ترکمن که مبتنی بر الگو و روش های مدرن تولید 
باشد، باید در برنامه ریزی های اقتصادی مدنظر قرار گیرد 
و به منظور افزایش رقابت پذیری فرش دستباف ترکمن، 

اجرایی گردد.

الگوی تحقیق
تقریبًا  می تواند  خطی  برنامه ریزی  الگوی  یک  تحلیل 
پاسخ تمامی سؤاالت را فراهم آورد. برنامه ریزی خطی یا 
مسئله بهینه یابی که از سایر تکنیک های برنامه ریزی توسعه 
پیشرفته تر است، غالباً در مسائل اقتصادی و بازرگانی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
ارتباط  فرش  صنعت  با  که  بهینه یابی  مسائل  از  یکی 
نزدیک تری دارد، تعیین بهترین الگوی تولید در میان بافته ها 
با اندازه های متعدد مفروض و با توجه به محدودیت های 
منابع و نهاده های تهیه و بافت فرش است. پس از حل 
سیمپلکس«  »روش  از  استفاده  با  مقید  بهینه یابی  مسئله 
و »تجزیه و تحلیل حساسیت«، اثرات تغییر در هر یک 
از منابع و نهاده های این صنعت را بر تابع هدف، مورد 
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ارزیابی قرار می دهیم.
تابع هدف در این الگو »حداکثر نمودن منافع تولیدکنندگان 

)اعم از بافندگان، طراحان، سرمایه گذاران و...(« است.
در  روابطی  چه  که  می شود  مطرح  سؤال  این  اصوالً 
برنامه ریزی خطی وجود دارد و فرض خطی بودن تا چه 

حد صادق است.
 روابط اصلی مربوط به برنامه ریزی خطی که در بازرگانی 
و اقتصاد به کرات دیده می شود، در اطراف توابع درآمد، 
توابع هزینه و ترکیب این دو یعنی توابع سود، دور می زند. 
فرض خطی بودن این است که هر یک از این توابع خطی 
باشد، یعنی با افزایش محصول، درآمدها، هزینه ها و عواید 
به طور خطی افزایش می یابند. به عبارت دیگر، تابع تولید 
فرش دستباف با فرض ویژگی بازده ثابت نسبت به مقیاس 
همراه است. بنابراین جهت افزایش درآمدها و هزینه ها 
)و بالطبع منافع( به صورت خطی، در صورت افزایش 
تولید، سه شرط الزم است؛ ثابت بودن قیمت کاالهای 
تولید شده، ثابت بودن قیمت نهاده های به کار رفته و ثابت 

بودن بازده نسبت به مقیاس تولید. 
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صادرات 
فرش دستباف ترکمن و شرایط حاکم بر آن، با مفروضات 
الگوی برنامه ریزی خطی مطابقت دارد؟ کاربرد یک الگوی 
برنامه ریزی خطی در زمینه صنعت فرش، آشکارا شرایط 

خاص زیر را ایجاب می کند:
• تعیین قیمت فرش در یک بازار واقعی

• تعیین بودن و یکسان بودن قیمت هر متر مربع فرش در 
اندازه های گوناگون

• ثابت بودن قیمت نهاده های تهیه فرش
• ثابت بودن و یکسان بودن تراکم گره در هر واحد سطح 

برای اندازه های گوناگون فرش
• ثابت بودن بازده نسبت به مقیاس اندازة فرش

از طرف دیگر، ثابت بودن قیمت فرش بعضاً بستگی به 
شرط رقابتی بودن بازار فرش دارد که در آن بافت های تهیه 

شده کاماًل شبیه و یکسان باشند.
 اما بافته های تهیه شده در منطقه مورد مطالعه، کاماًل شبیه 
نیست و از نظر طرح، نقشه، مواد و کیفیت تا حدودی 
بافندگان  این یک واقعیت است که  )متأسفانه  متفاوتند 
تهیه دو  به  قادر  فرش دستباف ترکمن در اغلب موارد 
تخته فرش با یک طرح، رنگ، تعداد گره و...، کاماًل شبیه 

به هم نیستند(. 
این مسئله بیانگر ویژگی تمایز کاالیی در صنعت فرش 
ویژگی های  با  بازاری  ساختار  دهندة  نشان  و  دستباف 

رقابت انحصاری است.
تولید،  زمینه  برخالف  زمینه مسائل صادرات فرش،  در 
بافندگان فرش  از  بسیاری  نزد  ناشناخته  کاماًل  مفهومی 

دستباف ترکمن است. با این اوصاف به دالیل:
• نفوذ شدید واسطه ها و اعمال شرایط مورد نظر ایشان

• قابل توجه بودن تعداد بافندگان و محدودیت عرضه 
سالیانه هر بافنده

ناچیز  تأثیر  و  بافندگان  اقتصادی  نابسامان  اوضاع   •
خریدهای جزئی از نهاده ها توسط تولیدکنندگان بر قیمت 

عرضه بافته ها،
قیمت فرش برای بافندگان در کوتاه مدت ثابت مي باشد 
و افزایش قیمت آنها در بازار عمدتاً منعکس کننده شرایط 

اقتصادی کشور و وجود تورم است.
به عالوه این یک فرض منطقی است که با افزایش میزان 
نهاده های فرش، متراژ تولید فرش نیز کم و بیش به همان 
به  نسبت  بازده  بودن  ثابت  فرض  البته  رود.  باال  اندازه 
مقیاس در گرو یکسان انگاشتن و ثابت بودن تراکم گره 
در اندازه های متنوع فرش دراین نوع الگوی تحلیلی است 

که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
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جامعه و نمونه آماری پژوهش

این  نمونه  تعداد  از  عبارتند  تحقیق  این  آماری  جامعه 
تحقیق که 406 نفر از پنج گروه آماری)شامل صاحبنظران 
بافندگان(  و  واردکنندگان  کارشناسان، صادرکنندگان،  و 
نمونه گیری  نمونه،  جامعه  کامل  روش  به  و  می باشد 
تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته 
از  پژوهش  این  داده های  آوری  برای جمع  است.  شده 

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. 

اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایي و پایایي
اعتبار یعني اینکه ابزار اندازه گیري تا چه حد مناسب انتخاب 
شده است و مي تواند متغیر مورد نظر را اندازه گیري کند 
و قابلیت اعتماد یعني اینکه ابزار اندازه گیري انتخاب شده، 
در صورت تکرار اندازه گیري متغیرها در شرایط یکسان، 

تا چه حد نتایج مشابهي ارائه مي کند. 
نیز  اندازه گیري  ابزار  اعتماد  قابلیت  تعیین  به منظور 
روش هاي مختلف و متعددي وجود دارد که یکي از آنها 
سنجش سازگاري دروني آن است. سازگاري دروني ابزار 
اندازه گیري مي تواند با ضریب آلفاي کرونباخ اندازه گیري 
شود؛ این روشي است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده 
قرار مي گیرد. اگر چه حداقل مقدار قابل قبول براي این 
ضریب باید 0/7 باشد اما مقادیر 0/6 و حتي 0/55 نیز 
قابل قبول و پذیرش است. پرسشنامه محقق ساختة تحقیق 
آلفاي  ضریب  زیرا  است  اعتماد  قابلیت  داراي  حاضر 
کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه تحقیق بیش از 93 

درصد بوده است.

فرش دستباف ترکمن از دیدگاه محققان، مورخان 
و سیاحان 

بررسی تاریخچه فرش دستباف و علل و عوامل مؤثر بر آن 
در طی تاریخ، یکی از شیو های مطلوب برای ساخت علت 

وجودی آن و تحوالت در تولید آن است.
یکی از دانشمندان بزرگی که درزمینة فرش های ترکمن 
تحقیقاتی را به انجام رسانیده است، »بوگولیوف« است 
نام  به  مجموعه ای  در  را  یافته های خود  و  نظریه ها  که 

»فرش های ترکمن« گردآوری نموده است. 
»ژنرال شاوروف« نیز محل تکوین فرش بافی را کناره های 
رود نیل و دجله و فرات می داند و در کتاب خود به زبان 
روسی که »صنعت فرش در آسیای صغیر« نام دارد، پس 
از تحقیقات بسیار، این موضوع را به اثبات رسانیده است. 
بنیان باور وی بر این فرضیه استوار است که فرش بافی برای 
نخستین بار در مصر و آشور پدید آمده است و متخصصان 

آن کشورها را باستانی ترین مراکز تمدن می دانند. 
همچنین نظریه های گوناگونی در مورد منشأ نقوش ارائه 

شناسایي مسئله تحقیق

پیشینه تحقیقبیان مسئله
انتخاب موضوع تحقیق

مشخص نمودن متغیرها
نظرات خبرگان

نظرات خبرگان

ارائه مدل تحقیق

بیان گزاره هاي مسئله

تعیین ابزاراندازه گیري

مشخص نمودن نمونه

انتخاب روش تحقیق

گردآوري داده ها

تحلیل داده ها ونتیجه گیري
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شده است که »سمپر« نویسنده آلمانی نیز در این خصوص 
معتقد است هنرمندان از راه بافتن الیاف گوناگون، آذینه 
را کشف کردند و به همین علت است که بافت نقوش 
فرضیه  این  دارد  امکان  هستند.  شکل  هندسی  ابتدایی 
درست باشد ولی این را نباید از یاد برد که با توجه به 
تمدن های بدوی بومیان جزایر اقیانوسیه، ممکن است به 
طرح هایی که بر روی چوب و استخوان ترسیم شده است، 

برخورد نماییم که فرضیه فوق را تأیید نخواهد نمود.
»کارل فن وی اشتاین« در کتاب خود ـ با نام »نشانه ها 
و آذین های پیش از تاریخ« ـ، اظهار می دارد که اشکال 
را  بدوی  آذینه های  مبنای  که  مستطیل و هشت ضلعی 
به وجود می آورد، در حقیقت جزء انعکاس النه لک لک 
نیست. به هر حال بعید بودن یک چنین اندیشه انتزاعی 
ابتدایی، فن اشتاین را از اظهار نظر مزبور باز  از انسان 

نمی دارد.
»ری اگل« در کتاب خود به نام »فرش های باستانی شرق«، 
نظر سمپر را در مورد ناشی شدن آذینه های هندسی ساز 
در امر بافتن مردود می داند و بدوی بودن آن را مطرح 
می نماید. وی تأکید می ورزد که نقش طرح فرش گره دار، 
به روش بافتن و تولید آن بستگی دارد. وی معتقد است 
که نمی توان در مورد فرش های چادرنشینان از یک آذینه 
ملی سخن گفت. به گفته وی آذینه های این فرش از بازی 
خط و تقلیدی از طبیعت با اشکال کاماًل هندسی، از قبیل 
مستطیل، لوزی، چند وجهی و اسب ها و بزها تشکیل شده 

که با شکل ساده شده جانوران در هم آمیخته است.
در جایی دیگر بوگولیوف می گوید، اگر ما به نقش های 
فوق  نوسان های  با  ترکمن همراه  شکوهمند جوال های 
العاده و هماهنگی یکتایی رنگ هایشان بنگریم و آنها را در 
قبال شرایط اسفناکی که ساکنان کشتزارهای آسیای مرکزی 
هم اکنون در آن زندگی می کنند قرار دهیم، ناگزیر از یک 

پرسش از خود می شویم: این شناخت ظریف و زیبا از 
طرح ها و این ذوق گزینش رنگ ها، نزد مردمی که تا بدین 
ساده  زندگی  درباره  دیگرشان  خواسته های  تمامی  حد 
است، از کجا سرچشمه می گیرد؟ بدین ترتیب مالحظه 
می شود که قدرت خالقیت و ذوق هنری در نقش ها و 
بوده و  کاماًل مشهود  پیدایش،  زمان  از  طرح های فرش 
کیفیت فرش ها در سطح باالیی بوده است. )میرکتولی، 

)37 :1382
از  منطقه ای  در  دور  ازگذشته های  ترکمن  نشینان  چادر 
افغانستان تا مرزهای ایران و در امتداد ترکستان که تا دریای 
مازندران وسعت داشت و در دوران کنونی در جمهوری 
سابق  خودمختار  جمهوری های  ازبکستان،  ترکمنستان، 
قاراقالپاق، منطقه جنوبی دریای آرال و بخش دیگری در 

ایران زندگی می کنند. 
تعیین دقیق اینکه ترکمن ها چه زمانی آغاز به بافتن فرش 
کرده اند، دشوار است و دیدگاه کاوشگران در این مورد 
قدمت  که  است  این  واقعیت  است.  متفاوت  بسیار  نیز 
و  هزار  از  کمتر  شده،  شناخته  ترکمِن  فرش  کهن ترین 
هشتصد سال نیست، اما این به آن معنی نیست که پیش 
این زمان نزد ترکمن ها فرش وجود نداشته است و  از 
دلیل آن وجود موتیف ها و طرح فرش هایی مانند هشت 
ضلعی های ترکمنی است که خود را در فرش های صد ها 

سال پیش از میالد نشان می دهند. 
» موشکووا« پژوهشگر و فرش شناس روس در رده بندی 
و   )Gül( گُول  مفهوم  دو  وجود  ترکمن ،  فرش های 
گًول)Göl( را کشف کرد و »جان تامپسن« ویژگي نقوش 

قالي ترکمن را »گل« معرفی می نماید.
»بوگولیوف« )32:1908( معتقد است در فرش ترکمن، 
ما به یک منبع زیباشناختي از کار و تالش گروهي بر 
مي خوریم که طي نسل هاي متوالي گرد آمده است. بهترین 
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و زیباترین آنها حفظ شده است و اگر خطري در کمین 
این باز مانده هاي گرانبهاي زمان هاي دور دست و کهنه 
باشد همانا، شرایط تمدن و تاراجگري زندگي کنوني ما 

است. 

وجه تمایز فرش ترکمن با فرش دستباف سایر نقاط 
ایران

و  فارس  قالی   با  ترکمنی  قالی   است  معتقد  »دودین« 
قفقاز به  کلی تفاوت  دارد، خصوصاً بین طرز بافت  قالی  

ترکمن و فارس، تفاوت  فاحشی وجود دارد. 
تفاوت هایی همچون  اصول  استفاده از نخ و ابریشم، 
رنگ آمیزی، سطوح  قالی ها و ابزار مورد استفاده دربافت، 
» ساریانید« نیز معتقد است قالی های  ترکمنی به نقش های 
انسان های  نخستین این  مرز و بوم شبیه  است که این 
شباهت قالی  ترکمنی را از قالی های فارسی و قفقازی 
کاماًل متمایز می کند. )عوض گون دوغدیف،1376 : 26( 
آنچه حائز اهمیت است، تنوع نقش ها و الگوهای مختلفی 
است که در بین ترکمن ها به دلیل تنوع در ایل ها، قوم ها 
و تیره ها وجود داشته و آن را به عنوان یکی از زیباترین 
فرش های دستباف به موزه هـای معتبـر و مجموعـه هــای 
نفیس معرفی نموده است. اگرچه اصوالً فرش عشایری 
در طبیعت و زیر پای عشایر زود از بین می رود، اما همین 
چشمگیری باعث شده است که بیش از هر فرش دیگری، 
در غرب و شرق جهان در مورد فرش ترکمن به عنوان 

یک شاخص معتبر نوشته شود و به یادگار بماند.
شمار نقش های فرش ترکمن کم نیست، مخصوصاً اگر 
تنوع نقش در ایل های مختلف درنظر گرفته شود و رنگ 
نیز در بافته های ترکمن )فرش دستباف( بسیار محدود 
است. فرش ترکمن رنگ آمیزی فرش سایر نقاط ایران 
را ندارد، بر همین اساس نمی توان فرش ترکمن را با سایر 

فرش های دستباف مقایسه نمود و یا به اشتباه گرفت.
از دیگر خصیصه های فرش دستباف ترکمن، هندسی بودن 
نقش و نگاره های آن است که در فرش های بزرگ به ویژه 

مرزبندی حاشیه و زمینه بسیار نمایان است.

پیشینه مطالعات تحقیقاتی
میرکتولی و همکاران )1382( در بررسی دالیل اجتماعی 
کاهش کیفیت فرش دستباف ایران که در فاز اول آن به 
فرش ترکمن اشاره داشته است، به بررسی علل و عوامل 
به  توجه  ضمن  ترکمن  فرش  کیفیت  ضعف  در  مؤثر 
عناصر اجتماعی مؤثر در کیفیت فرش، نحوة آموزش، 
نوع مشارکت و میزان آن، پایگاه اجتماعی و روابط کار و 
تولید از طریق طرح فرضیاتی چون: عدم رضایت شغلی، 
نیاز شدید به آن،  کمبود مشارکت و همکاری در عین 
تضعیف پایگاه اجتماعی قالیباف در مقایسه با فعاالن سایر 
است.  پرداخته  بافی  دستمزدی  رونق روش  و  بخش ها 
نتایج این تحقیق نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق افراد 
قالیباف در روش »دستمزدی بافی« مشغول به کارند و 
این امر محصول را از کیفیت، دور و به کمیت، متوجه 
می سازد. همچنین »آموزش سنتی« و انتقال مهارت به شکل 
سینه به سینه و از طریق مادران و خویشاوندان، مهمترین 
روش شکل گیری مهارت و توان فنی قالیبافان است. وی 
همچنین عدم نظارت کافی و مؤثر کارفرمایان در سیستم 
دستمزدی بافی، سرمایه گذاری اندک تعاونی ها و نهادهای 
دولتی در فرآیند تهیه مواد اولیه از یکسو و ناسالم بودن 
شبکه توزیع مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش ترکمن را 
از سوی دیگر موجب به کارگیری مواد نامرغوب توسط 
بافندگان و آن را نیز باعث افت کیفیت فرش دانسته است.

نقش  بررسي  به  همکارانش،  به  اتفاق  نیز  جعفري 
اشتغال زایي و توزیع درآمد در صنعت فرش دستباف در 
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با هدف  گلستان  ،اصفهان،  آذربایجان شرقي  استان هاي 
بررسي  و  دستباف  فرش هاي  تولید  فرآیند  »شناسایي 

چگونگي توزیع درآمد بین مراحل تولید« پرداخته است.
نتایج حاصل از این پژوهش مؤید این نکته است که    
بخش قابل مالحظه اي از نیروي کار شاغل در این صنعت ، 
تعیین  کارفرمایان در  اغلب  دارند و  ابتدایي  تحصیالت 

قیمت محصول خود مؤثر نیستند.
 سهم هزینه نیروي کار استخدامي در مرحله تولید پنبه، 
باالترین و در مرحله بافت، قابل مالحظه نیست، ولیکن 
در صورت احتساب هزینه نیروي کار خانوار، سهم این 
هزینه در مرحله بافندگي به حدود 15 درصد کل مي رسد. 
سهم ارزش مانده که به کارفرما تعلق دارد، نسبت به کل 
ارزش محصول در بافت فرش ابریشم و همچنین اشتغال 
در تولید یک متر این فرش بیشتر از  فرش هاي کرک و 
پشم و از طرفي داراي ارزش افزوده باالتري است. دلیل 
این تفاوت، عامل تخصص و مهارت، نوع بازار و کیفیت 
فرش است. علیپوری )1379(، در تحقیقی دربارة دار و 
ابزار قالیبافي، شیوه هاي بافت و تکمیل جهت بهبود کیفیت 
فرش دستباف در استان هاي گلستان، سمنان و قم به این 
نتیجه دست یافتند که »استفاده 99/5 درصد از بافندگان از 
دارهاي افقي در استان گلستان« که بیشتر از جنس چوب 
بوده که فاقد تکیه گاه و پدال می باشند، همچنین رواج 
شیوه هاي بافت، ذهني  بافي و استفاده از گره هاي تقلبي، 
عدم تناسب بین رج شمار و مواد اولیه، عدم هماهنگي در 
رنگ بندي، بي توجهي به سالیق خریداران به خصوص در 
بازارهاي جهاني، استفاده از طرح ها و نقشه هاي تکراري، 
استفاده از رنگ هاي بي ثبات، بهره برداري از مواد اولیه 
نامرغوب )به خصوص پشم دباغي شده و الیاف مصنوعي( 
از مهم ترین دلیل کاهش کیفیت فرش دستباف ترکمن 

است.

دهقانی فیروزآبادی )1377(، در بررسی علل افت سهم 
بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا، تأثیر عواملی از قبیل 
آمیخته تشویق و ترفیع، کانال های توزیع، استراتژی تمرکز، 
تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی )متغیر مستقل( 
را در کاهش صادرات فرش )متغیر وابسته( مورد بررسی 

قرار داده است.
 نتایج حاصل نشان می دهد که صادرکنندگان به آمیخته 
تشویق و ترفیع توجه کافی ندارند و به شیوه های سنتی 
وارد بازار هدف مي شوند و قبل از ورود، توجه چندانی 
به محدودیت های بازرگانی، وضعیت اقتصادی بازارهای 
هدف، وضعیت رقباء و ... و نیز اختالفات بین کانال های 
گروه  این  اشتباه  ندارند.  مختلف  کشورهای  در  توزیع 
ریسک  افزایش  که  است  تمرکز  استراتژی  از  استفاده 

صادرات را موجب خواهد شد.
آرمن و محمدی )1384( در »بررسي و تخمین عوامل  
مؤثر بر صادرات فرش  دستباف  ایران« که با هدف تخمین 
کشش هاي تقاضاي صادرات فرش با استفاده از روش هاي 
سري زماني و در نظر گرفتن حالت هاي ناایستایي داده ها 
صورت گرفته است، نتایج حاصل از تخمین براي دورة 
و  قیمتي  کشش هاي  که  مي دهد  نشان  زماني1350-80 

درآمدي بلند مدت به ترتیب برابر با 0/5 و2 هستند. 
به عبارت دیگر، فرش صادراتي ایران کاالیي کم کشش و 
لوکس است و توسعةصادرات آن نیازمند افزایش قیمت 
فرش صادراتي و همچنین افزایش فرش هاي لوکس تر و 

گرانبهاتر درسبدفرش هاي صادراتي  است.
و  درتولیدفرش  عمده  هاي  بازنگري  امرمستلزم  این   
تمرکزآن درکارگاه ها و تکیه برکیفیت نه کمیت آن است.

شم آبادی و حسینی )1384( در صدد طراحی یک الگو 
برای بازاریابی صاراتی فرش دستباف ایران، به عنوان یکی 
از کاالهای مهم صادراتی برآمده اند. ایشان با تکیه بر اصول 
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و مبانی نظری و ضمن بهره گیری از آرای صاحبنظران 
فرش  فروش  و  صادرات  مدیریت،  دست اندرکاران  و 
ارائه  و  را طراحی  تحقیق  مفهومی  ایران، مدل  دستباف 

نمودند. 
یافته های تحقیق بیانگر »وجود تفاوت معنادار در روابط 
و تأثیرات عوامل تشکیل دهنده الگو« است، به طوری که 
مدل تحقیق، فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق جز 

در یکی از موارد مورد نظر، تأیید شده اند. 
بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در   ،)1374( پورسلیمانی  قلی 
صادرات فرش دستباف ایران با تأکید بر سه  متغیر میانگین  
قیمت  انواع  فرشهاي  دستباف  صادراتي، نرخ  آزاد ارز و 

متغیر محدودیت هاي  ناشي  از جنگ ، و با استفاده از تکنیک 
رگرسیون اقدام به انتخاب مدل و آزمون فرضیات نموده 
است که نتایج  حاصل  از آزمون  فرضیات  در این طرح 
در صادرات   عامل   قیمت،  مؤثرترین   که   مي دهند  نشان  
فرش  دستباف  ایران  است و پس  از آن  نرخ  آزاد ارز از 
عوامل  تعیین  کننده  در صادرات  این  محصول  به  شمار 

مي رود. 
همچنین جنگ  به  عنوان  یک  متغیر، ارتباط  معکوسي  با 
عرضه  صادرات  فرش  داشته  است ؛ به  عبارت  دیگر، جنگ  
به  عنوان  یک  عامل  محدودکننده  در زمینه  صادرات  فرش  

دستباف  ایران  شناخته  شده  است .

جدول شماره1-4: داده هاي آماري توصيفي جنس، وضعيت تأهل و تحصيالت اعضای نمونه

درصدفراوانيتحصیالتدرصدفراوانينوع فعالیتدرصدفراوانيجنسیت

دیپلم و زیر 153,7صاحبنظران و کارشناسان30174/1مرد
دیپلم

20450/2

10641/1فوق دیپلم102,5صادرکنندگان
256/2لیسانس102,5واردکنندگان

فوق لیسانس و 307,4فروشندگان10525/9زن
باالتر

102/5
34184بافندگان

406100جمع406100جمع406100جمع

درصدفراوانيسابقه کاریدرصدفراوانيسن

زیر 20 
سال

15112/6تا2 سال15538/2

20تا25 
سال

220350تا5 سال14936/7

25 تا 35 
سال

59723/9تا 10 سال5012/3

35تا 45 
سال

10409/9 تا 15 سال297/1

45 سال 
به باال

15153/7 سال به باال235/7

406100جمع406100جمع
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روش توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها
داده های  تحلیل  و  توصیف  منظور  به  پژوهش  این  در 
جمع آوری شده هم از فنون آمار توصیفی و هم از فنون 
آمار استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای 
توصیف ویژگی های نمونه آماری مورد مطالعه از فنون 
آمار توصیفی استفاده شده است و با توجه به اینکه در 
این تحقیق از نمونه گیری استفاده شده است، به منظور 
تعمیم نتایج به دست آمده به جامعه آماری تعریف شده 

می بایست از استنباط آماری استفاده شود.
مطالعه توصیفي نمونه آماري با توجه به متغیر جنسیت، 
بیانگر این است که از مجموع 406 نفر، تعداد301 نفر مرد 
)74/1%( و تعداد 105نفر )25/9%(، زن بوده اند. همچنین 
از مجموع 406 نفر نمونة آماري، تعداد 15 نفر، صاحبنظران 
نفر  صادرکنندگان10   ،)%3/7( بوده اند  کارشناسان  و 
)2/5%(، واردکنندگان 10 نفر )2/5%(، فروشندگان 30 نفر 
)7/4%( و بافندگان 341 نفر )84%( بوده اند. به لحاظ سطح 
تحصیالت، 204 نفر دیپلم و زیر دیپلم )%50/2(، 106 
نفر فوق دیپلم )41/1%(، 25 نفر لیسانس )6/2%( و 10 
نفر دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر )%2/5( 
تعداد  نیز   سن  لحاظ  به  آماری  نمونه  توزیع  بوده اند. 
155نفر )38/2%( زیر 20 سال بوده اند، همچنین 149 نفر 
)36/7%( در رده سنی 20 تا 25 سال بوده اند. 50 نفر از 
نمونه )12/3%( در گروه سنی 25 تا 35 سال قرار داشته 
و 29 نفر )7/1%( سنی بین 35 تا 45 سال داشته اند و در 
نهایت 23 نفر )5/7%( از کل نمونه مورد بررسی، در گروه 
سنی 45 سال به باال قرار داشته اند. همان گونه که نشان داده 
شده است از مجموع 406 نفر نمونه آماري، تعداد 51 نفر 
)12/6%(، سابقه ای بین 1 تا دو سال داشته اند، همچنین 
از این میان، تعداد 203 نفر )50%( سابقه کاری بین 2 تا 
5 سال داشته و 97 نفر )23/9%( نیز دارای سابقه ای بین 

5 تا 10 بوده اند. 40 نفر )9/9%( سابقه ای بین 10 تا 15 
سال داشته و 15 نفر )3/7%( از سابقه ای بیشتر از 15 سال 

بهره مند بوده اند.
آزمون فرضیات تحقیق

بر اساس فرضیات طرح به منظور دستیابی به عوامل مؤثر بر 
تولید صادراتی فرش دستباف ترکمن پرسشنامه ای محقق 
ساخته مشتمل بر سه بعد اصلی و 36 شاخص فرعی بر 
مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت، تنظیم گردید که براي 
بررسي وضعیت هر یک از متغیرهاي تحقیق از آزمون دو 

جمله اي )Binomial test( استفاده شده است. 

1. بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه اول) عدم توجه به 
آمیخته بازاریابی(

- فرض اول تحقیق:
- فرض ادعا: عدم توجه به آمیخته بازاریابی در تولید، 
موجب خواهد شد فرش ترکمن قدرت رقابت خود را در 

بازارهای جهانی از دست دهد.
- فرض مقابل: عدم توجه به آمیخته بازاریابی در تولید، 
موجب نخواهد شد تا فرش ترکمن قدرت رقابت خود را 

در بازارهای جهانی از دست دهد.
بر اساس داده های پرسشنامه، فرض اول تحقیق که مربوط 
به بعد آمیخته بازاریابی بود، مورد آزمون قرار گرفت و 
به آمیخته  در کلیه شاخص ها که مربوط به عدم توجه 

بازاریابی است، فرض ادعا مورد پذیرش قرار گرفت.

1. بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه دوم) عدم كنسرسیوم 
تولیدی صادراتی فرش دستباف (

- فرض دوم تحقیق:
- فرض ادعا: عدم وجود کنسرسیوم تولیدی صادراتی 
فرش موجب گردیده است واحدهای تولیدی فرش بدون 



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 17
پاییز 1389

81

توجه به سلیقه بازار اقدام به فعالیت نمایند.
- فرض مقابل: عدم وجود کنسرسیوم تولیدی صادراتی 
فرش  تولیدی  واحدهای  تا  شد  نخواهد  موجب  فرش 

بدون توجه به سلیقه بازار اقدام به فعالیت نمایند.
نتایج حاصل نشان می دهد که در کلیه شاخص ها فرض 
ادعا پذیرفته شده است و هیچ یک از شاخص های مطرح 
تولید صادراتی  راهکارهای  جزء  مقابل  فرض  در  شده 

نمي باشد

1. بررسی و تجزیه و تحلیل بعد  برندسازی و معرفی 
برند معتبری از فرش دستباف تركمن

- فرض سوم:
- فرض ادعا: تالش در جهت برندسازی و معرفی برند 
معتبری از فرش ترکمن موجب خواهد شد تولید افزایش 

و صادرات آن نیز رونق یابد.
معرفی  و  برندسازی  جهت  در  تالش  مقابل:  فرض   -
برند معتبری از فرش ترکمن تأثیری بر افزایش تولید و 

صادرات آن نخواهد داشت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نیز پذیرش فرض صفر 

را اثبات نمود و فرضیه مقابل را به شدت رد می نماید.

نتایج و یافته ها
امروزه شرایط متغیر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان، 
تغییرات بنیادي و قابل مالحظه اي براي سازمان هایی 
که در عرصه صادرات فعالیت می نمایند، در سراسر دنیا 
به ارمغان آورده است. این تغییرات، سازمان ها را ملزم 
مي سازد که با دقت محیط خود را بررسي کنند. یکي از 
راه هاي پاسخگویي به الزامات محیطي، شناسایی موانع و 
مشکالت موجود در محیط درونی و بیرونی سازمان در 

راستای مرتفع نمودن آنها است.

در تحقیق حاضر، عوامل مؤثر بر تولید صادراتی فرش 
دستباف ترکمن، به منظور شناسایي مهم ترین عوامل مؤثر 
بر تولید صادراتی مورد بررسي قرار گرفت. این عوامل 
تشکیل   ،)4P( بازاریابی  آمیخته  به  توجه  از:  عبارتند 
کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش دستباف، برندسازی 
و معرفی برند معتبری از فرش دستباف استان گلستان. 
همان گونه  که پیشتر بیان شد، پس از جمع آوري داده ها و 
اطالعات الزم به وسیله پرسشنامه، همگي آنها کدگذاري 
و سپس وارد نرم افزار SPSS شدند. آنگاه ضمن طبقه بندي 
آنها، آماره هاي توصیفي مربوط به داده ها محاسبه شد و 
در نهایت به منظور تأیید یا رد فرضیات طراحي شده در 
تحقیق به روش علمي، از آزمون هاي مناسب استفاده شد. 
در این بخش، نتایج به دست آمده از آزمون های مربوط 
به متغیرهاي مورد مطالعه و نیز نتایج آزمون تعیین پایایي 

پرسشنامه ارائه می گردد:
-  در آزمون پایایي یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیري، نتیجه 
آزمون نشان داده است که قابلیت اعتماد پرسشنامه در 
حد قابل قبول است. به گونه ای آلفای کرونباخ پرسشنامه 

تحقیق، معادل 93/95% محاسبه گردید.
- در آزمون فریدمن به منظور دانستن این مطلب که آیا 
پاسخ و نظرات پاسخگویان به سؤاالت یکسان بوده است 
یا خیر، نتیجه آزمون نشان مي دهد که نظرات پاسخگویان 
نمونه آماري در مورد متغیرهاي تحقیق حداقل در یک 

مورد یکسان نبوده است.
سه گانه  ابعاد  بندي  رتبه  براي  فریدمن  آزمون  در   -
 ،)T2( روش های تولید صادراتی توجه به آمیخته بازاریابی
تشکیل کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش دستباف )T3( و 
برندسازی و معرفی برندی معتبر از فرش دستباف ترکمن 
)T4(، نتیجه آزمون نشان داده است عدم توجه به آمیخته 

بازاریابی از رتبه بیشتری در بین سایر موارد به لحاظ موانع 
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و مشکالت تولید صادراتی برخوردار است. عدم تشکیل 
کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش دستباف ترکمن، رتبه 
دوم و برندسازی و معرفی برندی معتبر از فرش دستباف 

ترکمن، در رتبه سوم قرار داشت.
- در آزمون دوجمله اي، نتیجه آزمون نشان داده است که 
در بعد عدم توجه به آمیخته بازاریابی در کلیه شاخص ها 
فرض ادعا پذیرفته می شود. این بدان معنی است که کلیه 
شاخص های مطرح شده جزء راهکارهای تولید صادراتی 
فرش دستباف ترکمن خواهند بود. همچنین در مجموع 
بعد تشکیل کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش دستباف 
)T2( نیز فرض ادعا پذیرفته می شود و فرض مقابل در 

صادراتی  تولیدی  کنسرسیوم  تشکیل  اینکه  خصوص 
یکی از پارامترهای افزایش تولید صادراتی فرش دستباف 

نخواهد بود، پذیرفته می شود.
- در آزمون دوجمله اي، نتیجه آزمون نشان داده است که 
در بعد برندسازی و معرفی برندی معتبر از فرش دستباف 
پذیرفته  ادعا  مورد  فرض  شاخص ها  کلیه  در  ترکمن، 
می شود. این بدان مفهوم است که کلیة شاخص های مطرح 
شده در فرض ادعا جزء راهکارهای تولید صادراتی فرش 

دستباف ترکمن خواهند بود.
- طي مصاحبه های انجام شده با صاحبنظران، کارشناسان، 
بافندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به این 
»آیا عوامل  آماري که:  نمونه  پاسخ دهندگان  از  پرسش 
دیگري را مي شناسید که جزء راهکارهای تولید صادراتی 
نیامده  سؤاالت  در  ولي  باشد  ترکمن  دستباف  فرش 
باشند؟«، به چند متغیر ازسوی پرسش شوندگان اشاره شد 
که البته بسیاری از آنها درسؤاالت به شکل های دیگر ارائه 
شده بود و برخی دیگر نیز در پرسشنامه مطرح نشده بود 
و آن بدین علت بود که ادبیات این تحقیق بر پایة شناسایی 
عوامل مؤثر برصادرات فرش دستباف استوار بوده و موارد 

مورد نظر پاسخ دهندگان به این پرسش، خارج از موضوع 
تحقیق بوده است که این متغیرها مي توانند مورد استفاده 

محققان دیگر در تحقیقات آینده باشند.

نتیجه گیري
شاید بتوان صادرات را دروازه طالیی اقتصاد یک کشور به 
روی جریان توسعه و سازندگی جوامع دانست. در واقع 
توسعه صادرات، مهم ترین سالح سّري پیشرفت اقتصادي 
از این رو کشورهاي  یافته است.  در کشورهاي توسعه 
درحال توسعه مانند ایران جهت دستیابي به مزیت هاي 
رقابتي و حل مسائل و مشکالت عمومي جامعه مانند 
بیکاري، ملزم به توسعه و افزایش سطح صادرات خود 
هستند. صادرات نقش ویژه اي در ساختار اقتصادي یک 
کشور ایفا مي نماید و بدون مطالعه عوامل مؤثر بر صادرات 
و مشکالت و تنگناهاي صادراتي و نیز بدون بررسي مستمر 
در زمینه بازارهاي صادراتي و امکانات و محدودیت هاي 
پیشبرد سیاست توسعه صادرات غیرنفتي،  آنها،  توسعه 
ناممکن خواهد بود. در تحقیق حاضر به منظور بررسی 
عوامل مؤثر بر تولید صادراتی فرش دستباف ترکمن )که 
خود عامل اصلي تولید ثروت، اشتغال و افزایش بهره وري 
مورد  را  اصلی  و  اساسی  راهکارهای  است(،  استان  در 

بحث و بررسي و بحث قرار داده ایم.
از  بسیاری  به  توجه  شد،  بیان  پیش تر  که  همان گونه 
شاخص های مورد نظر و متغیرهای مورد بررسی از جمله 
راهکارهایی خواهند بود که توجه به آنها می تواند فرش 
دستباف ترکمن استان گلستان را از بن بست موجود رها 
نماید و روند توسعه ای را در پیش گیرد. بدین منظور 
دستگاه های  محترم  مدیران  که  است  بایسته  و  شایسته 
اجرایی استان )متولیان امر توسعه صادرات غیرنفتی( به 
شاخص های مورد بررسی توجهی جدی نمایند. همچنین 
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صادرکنندگان،  تولیدی،  شرکت های  مدیران  بافندگان، 
تهیه کنندگان مواد اولیه و خالصه کالم، کلیة عوامل اجرایی 
تولید و صادرات فرش دستباف با تجهیز خویش به سالح 
علم و دانش و با بهره گیری از تجربیات موفق رقبا در 
بازارهای جهانی، مبادرت به تولید فرش دستباف نمایند 
و از تولید به شیوه های سنتی و بر اساس الگوهای سنتی 
خودداری ورزند و این امر محقق نخواهد شد مگر در 
سایه حمایت، آموزش و همت کلیه عوامل دست اندرکار 

فرش دستباف ترکمن.
بنابراین موارد ذیل به عنوان پیشنهاداتی چند در راستای 
توجه و اهمیت دادن هر چه بیشتر به موضوع صادرات 
کاالهای غیرنفتی و فعالیت های کارآفرینانه به منظور انجام 
به مسائل و موقعیت های  با توجه  بسترسازی های الزم 

خاص اقتصادی و مدیریتی کشور، ارائه می گردند:
دستباف  فرش  صادرات  و  تولید  موانع  به  توجه  با   -
ترکمن، به مدیران محترم استان گلستان پیشنهاد مي شود 
با در اولویت قرار دادن بررسي این عوامل و تمرکز بر 
رفع آن، در جهت بهبود وضعیت تولید و صادرات فرش 

دستباف ترکمن در استان گلستان، گام بردارند.
- با توجه به اهمیت بعد کیفیت در صادرات فرش دستباف 
ترکمن، بررسي شاخص های مرتبط با این بعد، این نکته را 
حائز اهمیت می کند که با توجه به قوت استان گلستان در 
این زمینه الزم است با تمرکز بر آن از آسیب پذیری صنایع 

به واسطه تهدیدات بیرونی، جلوگیری به عمل آید.
- عامل دیگر مورد ارزیابی یعنی بازاریابی و بازارشناسی 
نیز به عنوان ابعاد مورد نظر در آمیخته بازاریابی به عنوان 
دستباف  فرش  صادرات  توسعه  راه  برسر  مهم  عاملی 
ترکمن استان گلستان مطرح است که می بایست مورد 
توجه ویژه قرار گیرد تا شرکت های صادر کننده بتوانند 
با رفع این مانع نیز روند صادرات خود را تسهیل بخشند.

- مدیریت ناصحیح صادرات به عنوان اصلی ترین تهدید 
صادرات فرش دستباف ترکمن، باید مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. کلیه شاخص های این بعد از موانع عمده تولید و 
می گردند.  محسوب  ترکمن  دستباف  فرش  صادرات 
شرکت های صادر کننده در صورت عدم توجه به ارتقای 
نوسان  پر  آینده  در  به طور حتم  بعد  این  شاخص های 
بازارهای جهانی با مشکالت عدیده ای مواجه خواهند شد.

تولیدی  کنسرسیوم  تشکیل  به  مربوط  نیز  دوم  بعد   -
که  می باشد  گلستان  استان  در  دستباف  فرش  صادراتی 
تولید  توسعه  روی  پیش  شاخص های  اصلی ترین  جزء 
صادراتی فرش دستباف ترکمن منظور شده است و توجه 
به آن و تالش در توسعه خوشه فرش دستباف ترکمن 
و تشکیل کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش دستباف در 
استان گلستان، از جمله ضروری ترین راهکارهای توسعه 

صادرات فرش دستباف استان گلستان می باشد.
- بعد سوم نیز توجه به برند سازی و معرفی برندی معتبر 
از فرش دستباف استان گلستان در بازارهای جهانی است 
که اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی متولی امر را مي طلبد 
و به عنوان راهکاری به منظور توسعه تولید صادراتی فرش 
دستباف مطرح می باشد، لذا کلیه دست اندرکاران امر تولید 
و صادرات فرش دستباف ترکمن در استان گلستان باید 
تالش نمایند تا از طریق ایجاد و معرفی برندی شایسته از 
فرش دستباف در بازارهای جهانی، به ایجاد حس اعتماد 
در مصرف کنندگان و کاهش هزینه های سربار بر تولید، 

بازاریابی و فرش را موجب گردند.
نمود که مدیران  بیان  این گونه  توان  به طور خالصه مي 
ترکمن  تولید و صادرات فرش دستباف  امر  در  محترم 
به  با عنایت و توجه الزم  توانند  استان گلستان مي  در 
تولید صادراتی  در  اصلی  راهکارهای  به  تحقیق حاضر 
فرش دستباف ترکمن استان گلستان پي برند و نیز با نقد 
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و بررسي شاخص هاي موجود، صادرات این کاال را در 
این استان بهبود بخشند و در راه توسعه استان خود گامی 

مؤثر بردارند. 
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