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چکیده
از  بخشي  عنوان  به  که جهاني شدن  داشت  توجه  باید 
در  اقتصادي  کارشناسان  بحث  موضوع  نوین،  اقتصاد 
کشورها است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات 
بازارهاي جهاني و رشد و دوام  غیرنفتي و حضور در 
در این بازار ، نیازمند در نظر گرفتن اصول سلیقه یابي و 
ایجاد بازارهاي مصرف مناسب و مطمئن است. در این 
راستا فرش دستباف به عنوان یکي از مهم ترین صادرات 
ایران در عرصه تجارت جهاني، به دنبال به دست آوردن 
جایگاه متناسب و در خور توجه و شأن و منزلت خود 
است. تولید سنتي و تمرکز بر طرح و نقشه هاي قدیمي 
و روش هاي سنتي بازاریابي و فروش، و نیز کوربافی و 
تولید بدون اهمیت دادن به سلیقه های مشتریان فرش در 
بازارهای هدف، مي تواند یکي از عوامل رکود فرش ایران 
باشد که باید در این زمینه، تحول اساسي صورت گیرد. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد که تولید در ایران رابطه ای 

متناسب با سلیقه ها و درخواست های مشتریان ندارد و 
تأثیر گذار در روند  از عامل های مهم  بابت یکی  این  از 
کاهش بازار جهانی فرش ایران محسوب می شود. به نظر 
می رسد عدم تمایل برای به کار گرفتن ابزار نوین فناوری 
اطالعات در میان تجار فرش ایرانی خارج از کشور، باعث 
نداشتن اطالعات مناسب در خصوص سلیقه مشتریان و 
نیز ناتوان بودن در انتقال این اطالعات به حوزه تولید در 

داخل کشور نیز شده است.
 این مقاله به روش توصیفیـ  پیمایشی انجام شده و جمع 
آوری اطالعات به صورت میدانی و حضور در بازارهای 
به صورت  نیز  نمایشگاه دموتکس 2012 و  خارجی و 
کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های اینترنتی و پرسشنامه به 

عنوان ابزار انجام شده است.

واژه هاي کلیدی: فرش دستباف، بازارهای هدف، سلیقه 
مشتریان بازار های هدف، ابزار فناوری اطالعات
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دکتر احمد نادعلیان
 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

دکتر علی اصغر شیرازی
 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

کاهش انحراف با نیازهای بازار جهانِی 
فرش دستباف با تأکید بر
 فناوری اطالعات]1[
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مقدمه
به نظر مي رسد، از مهم ترین مسائل مربوط به اقتصاد ایران، 
صادرات تک محصولي و وابستگي به درآمدهاي حاصل 
از نفت است. متکي نبودن به ارزآوري  صادرات نفت، از 
اهداف عمده اي است که در برنامه توسعه اقتصادي کشور 
مطرح است. فرش ایران توانسته است بخشي از صادرات 
غیرنفتي را به خود اختصاص دهد و از این منظر، یافتن 
سلیقه کشورهاي هدف و واردکنندگان عمده فرش ایران 
و کاهش انحراف تولید با سلیقه خریداران در بازار جهانی 
فرش دستباف بسیار مهم است و مي تواند تضمیني براي 
حضور طوالني و مؤثر فرش دستباف در آن بازارها باشد. 
باید توجه داشت که فرش ایران عالوه بر اینکه از لحاظ 
قابل توجهي در  ارزآوري، نقش  افزوده و  ارزش  ایجاد 
اقتصاد ایران ایفا مي کند، کمترین ارزبري را نیز دارد و 

کم هزینه ترین شیوه ایجاد اشتغال در کشور است. 
توجه به این نکته نیز ضروري است که فرش از جنبه هاي 
که  مي شویم  یادآور  است.  اهمیت  داراي  نیز  فرهنگي 
محصول فرهنگي، بازتاب اندیشه، باور و شرایط خاص 
میراث  انتقال  آن،  از  به شمار مي رود و هدف  فرهنگي 
مشخصي است؛ در حالي که مصنوعات تجاري تابعي از 
سلیقه و نیاز مشتري است و اگر متقاضي نداشته باشد، 
تولید نمي شود و ویژگي هاي عمده آن را متقاضي تعیین 
مي کند. )قره باغیان، 72:1372( این یعني جداسازي هنر و 
صنعت فرش ایران از جنبه هاي تولیدي به دو حوزه کاماًل 
مشخص، یعنی تولید آثار هنري و تولید تجاري و صنعتي 

فرش دستباف. 
 هماهنگ کردن این مقوله که کاالیي مانند فرش، چگونه 
باید وظایف هنري و فرهنگي خود را ایفا کند و عالوه بر 
اینکه در موزه هاي هنري و در بازارهای مختلف مطرح 
را  رقیب  مشابه  کاالهاي  سایر  با  رقابت  توانایي  شود ، 

داشته و در رشد اقتصادي ایران تأثیرگذار باشد و تقاضاي 
مصرف را  باال ببرد ، کاری بسیار مهم است و نیاز اساسي 
و مبرم بازار کنونی فرش می باشد. )افشاري، 3:1388( در 
هر حال فرش ایران، هر دو جنبه هنري و تجاري بودن 
را دارا است. در این مقاله، شاخص هاي اقتصادي بیشتر 

مدنظر است تا دیگر جنبه هاي آن. 
دشوار  بسیار  امروزه  جهاني،  تجارت  عرصه  در  رقابت 
است و گاهي در کمتر از 48 ساعت، یک محصول جدید 
روانه بازار مي شود و از این رو باید با انعطاف در زنجیره 
تولید، تولید ماندگار و به روز داشته باشیم. این قابلیت 
نیست.  امکان پذیر  ایران  در  فرش  تولید  روند  در  هنوز 

)امیري عقدایي و سعیدي، 1388: 3( 
از آنجا که بازار مصرف همیشه یک موقعیت ثابت ندارد 
و سالیق و تمایالت مردم، پیوسته در حال تغییر است، 
توجه و تمرکز بر شناسایي سالیق نسل جدید و استفاده 
فرهنگي در طرح و رنگ  و  نمادهاي قومي، ملي و  از 
فرش و کاربرد روش هاي نوین بازاریابي و به کارگیری 
مجازی  شبکه های  مانند  اطالعات  فناوری  جدید  ابزار 
و  به سلیقه  را  ما  تولیدات  اینترتی مي تواند  و فضاهای 
نیازهای جهانی سوق دهد و ما را در رسیدن به حداقل 
انحراف با سلیقه های جامعه جهانی و احراز موفقیت های 
بیشتر در بازار، یاري دهد. هدف از این بحث، بررسي و 
مطرح کردن اهمیت سلیقه خریداران فرش ایران و نشان 
دادن  اهمیت به کارگیری ابزار نوین فناوری اطالعات برای 
افزایش مجراهای ارتباط با مشتری است. باید باور کنیم 
که به دست آوردن الگوي مصرف مشتریان خارجي و 
تعیین اثرپذیري آن سلیقه ها از تغییر طرح و رنگ مناسب 
با سلیقه و اهمیت دادن به روش هاي نوین بازاریابي در 
کاهش هزینه ها و جذب مشتریاِن بیشتر می تواند بخشي از 
چالش هاي مسیر صادرات و فروش سنتي را تعدیل نماید. 
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در این راستا عوامل بسیاري دخالت دارد و با توجه به 
برخي از تحقیقات قبلي مي توان ادعا کرد که »عامل درک 
با سالیق مشتریان،  اثرگذاري  تولیدات  و همسان سازي 
بیشتري نسبت به سایر عوامل دارد«. )عقدایي، 10:1388( 
این عامل تأثیرگذار با کمک ابزار نوین ارتباطی می تواند 

تعدیل شود. 
چه  که  است  این  فرش،  تولید  مقوله  در  اصلی  چالش 
میزانی از تولیدات فرش دستباف ایران به شکل هدفمند 
و با توجه به سلیقه های بازار هدف تولید می شود و چه 
سعی  مقاله  این  در  است.  کوربافی  تولید  این  از  میزان 
می شود به پرسش هایی مانند میزان اهمیت سلیقه یابی و 

تأثیر آن در  روند تولید فرش دستباف توسط تولید کنندگان 
و میزان بهره گیری عوامل فروش فرش ایران از فناوری 
بررسی  داده شود.  پاسخ  از کشور ،  در خارج  اطالعات 
هدف  کشورهای  از  سلیقه یابی  تحقیقات  نتایج  و  آمار 
بازار فرش ایران و نیز نتایج تحقیقات میدانی از نمایشگاه 
دموتکس 2012 هانوفر،  اهمیت تولید هدفمند و مطابق 
با سلیقه های مشتریان، و عدم به کارگیری تجار فرش ایران 
از فناوری های نوین ارتباطی برای به دست آوردن بهترین 
گزینه های فروش و چالش های مخاطب یابی را برای فرش 
دستباف، بیشتر آشکار می کنند. به این نتایج در ادامه اشاره 

خواهم کرد. 

نمودار شماره 1 : ميزان صادرات فرش ايران در جهان از سال 1385 تا 1390. )نگارنده( 
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)www.incc.ir(  جدول شماره 1 : جايگاه ايران از نظر آمار صادراتی و بازار جهانی فرشـ  اطالعات گمرک و مركز ملی فرش
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آمار نشان می دهد که روند صادرات فرش ایران به جهان، 
از سال 1386 رو به رشد بوده است، ولی در سال 1390 به 
علت ممنوعیت ورود فرش ایرانی به بازار آمریکا، فروش به 
این کشور کاهش بسیار فاحشی داشته و نتیجه آن در آمار 
سال 1390 مشهود است. بررسی ها نشان می دهد که سهم 
ارزآوری به ایران از بابت فروش فرش به آمریکا در سال 

1385، با رقمی در حدود 97 میلیون دالر، در سال 1386 با 
رقمی در حدود 70 میلیون دالر، در سال 1387 با رقمی در 
حدود 58 میلیون دالر، در سال 1388 با رقمی در حدود 81 
میلیون  دالر و در سال 1389 با رقمی در حدود 75 میلیون 
دالر گزارش شده است که در سال 1390 و تا بهمن ماه این 

سال به رقم ناچیز 321 هزار دالر، کاهش داشته است.

از نظر میزان سهم ایران در تجارت جهانی فرش دستباف، 
آمار موجود نشان می دهد که در روند هشت سال اخیر، 
تقریباً به میزان 30 تا 45 درصد کل صادرات فرش در دنیا 
بوده است و در دو سال اخیر نیز افزایش یافته است. البته 
در سال 2011 ، عدم صادرات فرش ایران به کشور آمریکا، 
به شکل مشخصی سهم ایران را در بازار تجارت جهانی، 
کاهش داده است. به نظر می رسد برای حفظ و افزایش 
سهم ایران در بازارهای جهانی، اعمال برخی رویکردها در 
روند تولید و فروش، ضروري است. این تغییر در برخی 
از کشورهای رقیب در بازار جهانی هم اکنون قابل مشاهده 
است و اگر ایران وضعیت خود را با شرایط و ویژگی های 
نوین جامعه جهانی همسو نکند، به طور حتم در آینده 

چالش های بسیار زیادی را تجربه خواهد کرد.

اهمیت سنجش سلیقه خریداران 
از آنجا که یک بازار همیشه داراي موقعیت ثابتي نیست 
و سالیق و تمایالت مردم، پیوسته در حال تغییر است، 

توجه و تمرکز بر شناسایي سالیق نسل جدید و استفاده 
فرهنگي در طرح و رنگ  و  نمادهاي قومي، ملي و  از 
فرش و کاربرد روش هاي نوین بازاریابي، مي تواند ما را در 
رسیدن به فروش آنالین و احراز موفقیت در بازار یاري 
کند. هدف از این بحث، بررسي الگوي مصرف مشتریان 
خارجي و تعیین اثرپذیري آن از تغییر طرح و رنگ مناسب 
با سلیقه آنان و همچنین تأثیر روش هاي نوین بازاریابي در 
کاهش هزینه ها و جذب مشتریان بیشتر است تا بخشي از 
چالش هاي مسیر صادرات و فروش سنتي را تعدیل نماید. 
در این راستا عوامل بسیاري دخالت دارد و با توجه به 
برخي از تحقیقات قبلي، مي توان ادعا کرد که »عامل درک 
با سالیق مشتریان،  اثرگذاري  تولیدات  و همسان سازي 
بیشتري نسبت به سایر عوامل دارد«. )عقدایي، 10:1388(

و  است  فروش  افزایش  درصدد  فرش،  در  سلیقه یابي 
هدف آن شناخت و درک مشتري است به نحوي که کاال 
و خدمات ارائه شده، دقیقاً متناسب با تقاضاي مشتري 
باشد. حرکات و عملیات بازاریابي در فرش و بر اساس 

سال ) میالدی(20102009200820072006200520042003

سهم ایران در كل صادرات 4540/431/831/233/133/53742/1
جهانی  فرش دستباف )درصد(

)www.incc.ir(جدول شماره 2: سهم درصدی صادرات فرش ايران در جهانـ   اطالعات گمرگ و آمار مركز ملی فرش
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سلیقه یابي در سیستم هاي پیشرفته بازرگاني فرش، باید 
به گونه اي باشد که در مرحله اول فعالیت هاي تحقیق و 
توسعه انجام شود و تولید کننده، قبل از اقدام به تولید، 
جمله  از  گوناگون  زمینه هاي  در  را  الزم  بررسي هاي 
به  فعلي  در شرایط  آورد.  به عمل  تمایالت خریداران، 
علت تعدد رقبا فروش محصوالت، به تصمیم و خواست 
مشتري براي خرید کاال و خدمات، بستگي دارد. براي 
توجه به خواست مشتري، بایستي اصول خاصي را در 
نظر گرفت؛ از جمله، تمرکز و تأکید معقول و هدفمند 
بر خواست مشتري، ادغام و هماهنگي کلیه فعالیت هاي 
تولید کنندگان براي جلب مشتري و نیز مشخص نمودن 
اهداف بلند مدت از طریق نیازها و خواسته هاي مشتري. 

)کریمي ماچیاني، 2:1388(
و سلیقه یابي  تمایالت  ذکر شد، شناخت  که  همان طور 
مشتریان جزء ارکان اصلي تثبیت فروش کاالي تولیدي 
است و مدیران براي رسیدن به موفقیت در امر پایداري 
فروش، نیازمند اطالعات بازاریابي و سلیقه یابي هستند. 
اهمیت و جایگاه اطالعات مربوط به تمایالت مشتریان 
به  مربوط  اطالعات  زیرا  است،  بدیهي  همگان  براي 
روند  در  مي تواند  دستباف،  فرش  مشتریان  تمایالت 
بسیاري از تصمیم گیري هاي فرآیند قبل از تولید، حین 
تولید و پس از تولید، تأثیرگذار باشد. با وجود این، متأسفانه 
اطالعات، مفهومي بیگانه در فرآیند تولید و عرضه فرش 
دستباف است. تولید کنندگان و بافندگان زیادي، مخصوصًا 
بافندگانی که به شکل مستقیم و مستقل اقدام به تولید 
می کنند، در نهایت اقدام به تولید بي هدف و به اصطالح 
کوربافي مي نمایند. به عبارت دیگر، به علت عدم دسترسي 
یا بي توجهي به اطالعات موجود، نیاز و تمایالت )سلیقه( 
در چنین شرایطي، وجود  مي گیرند.  نادیده  را  مشتریان 
انحراف با تقاضا و افزایش انحراف، دور از انتظار نیست. 

افزایش  مشتریان،  سالیق  به  بي توجهي  نتایج  جمله  از 
ازدیاد روزافزون فرش هاي دستباف  انبارها و  موجودي 
غیرقابل قبول و نامتناسب با سالیق مشتریان مي باشد و 
در ادامه، همین روند سیر نزولي رشد صادرات و واگذار 

کردن بازار جهاني به کشورهاي رقیب و جدید است.
در سال هاي اخیر، تولید و صادرات فرش دچار تحوالت 
بسیاري شده است که شاید بتوان علل سیر نزولي آن را 
به دو دسته تقسیم کرد: نخست، علل خارجي که خارج 
از کنترل ما هستند، مانند رکود جهاني اقتصاد، جنگ در 
برخي از کشورها، فعالیت آگاهانه برخي از رقبا مانند هند، 
پاکستان، نپال و ... . دستة دوم عبارت است از برخي علل 
داخلي مانند افت کیفیت، توجه بیشتر به کمیت و تولید 
بیشتر به جاي تولید بهتر، نداشتن قدرت سفارش پذیري، 
عدم شناخت سلیقه مشتریان،  عدم شناخت عملکرد رقبا، 
عامل های توزیع سنتی، برخي سیاست هاي غیر کارشناسي 

شده و ... . )صنایعي و میرلوحي، 1382: 284( 
 در این راستا اگر عوامل داخلي را کنترل نماییم، شاید 
بتوان بخشي از این روند ثابت و در مواردی رو به کاهش 
را جبران کنیم. به نظر می رسد ارتباط و به کارگیری ابزار 
جدید ارتباطی، می توانند بخشی از مسائل داخلی فرش 
ایران را کنترل کند و حتی ارتقا بخشد. اگر چه برقراری 
ارتباط با زبان جدید جهانی برای تاجران و تولید کنندگان 
از  با کمک گرفتن  سنتی، کاری بس دشوار است ولی 
نیروهای تازه نفس و علمی و آکادمیک مي توان بار دیگر، 
فروش فرش ایران در عرصه تجارت جهانی را ارتقا داد و 

رشد سهم فروش رقبا را مهار نمود.
متأسفانه هنوز هم ساختار سنتی تولید، تجارت، صادرات 
و ... در ایران به گونه ای است که آمار مشخصي براي آنکه 
نشان دهد ، چه میزان از فرش صادراتي ایران، داراي چه 
رنگ متني، چه طرحي و ... مي باشد ، وجود ندارد و نبود 
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آمار درست، کار بررسی، تجزیه و تحلیل و میزان مطابقت 
با بازار جهانی و در نهایت ارائة راهکار مناسب را با مشکل 

مواجه ساخته است.
با توجه به نتایج نظرسنجي های الکترونیکی و با در نظر 
گرفتن روش هاي تولید و عرضه فرش دستباف ایران، به 
نظر مي رسد تغییرات اساسي را باید در شیوه هاي سنتي 
اعمال نمود و می بایست این نتایج و رویکردها را وارد 
حوزه مدیریت تولید فرش کرد.به کارگیري ابزار فناوري 
مشتری و  با  ارتباط  ) حوزه های  روند  این  در  اطالعات 
کمک  تولید کنندگان(  به  انتقال  و  سلیقه یابی  و  توزیع 
شایاني انجام دهد. یکی از مهم تریِن تغییرها در روش های 
سنتی ، بهره گیري از شبکه هاي یکپارچه مجازي است که 
سیاست هاي تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ) با توجه 
به نیاز بازار( به یکدیگر نزدیک کند و این شیوه یکي از 

راهکارهای مناسب و کم هزینه است.
 عالوه بر اینها، از طریق شبکه هاي اینترنتي و اطالعات 
نقطه فروش و یا بهره گیري از نرم افزارهاي سلیقه سنجي در 
سایت هاي مرتبط با فرش، کار سلیقه یابي بازارهای هدف، 
دقیق تر و آسان تر اجرا می شود. از طرفي به کارگیري ابزار 
ارائه شده توسط فناوري اطالعات، سفارش پذیري فرش 
را بدون محدودیت زماني و مکاني، فراهم می کند. در هر 
حال به نظر مي رسد براي رشد در جامعه جهاني مدرن، 
نیازمند ابزار مدرن و انعطاف پذیري به موقع و سریع هستیم 
و تولید آگاهانه و مبتني بر نیاز مشتریان، مي تواند ضمانتي 

براي دوام و قوام در عرصه صادرات جهاني باشد.

نمونه نتایج سلیقه یابی ها و پیش بینی بازار
تحقیقات میداني نشان مي دهد که نظر تاجران با سابقه 
بازار نیز مطابق با مطالب ذکر شده است، زیرا آنها معتقدند 
که: »1- بي توجهي یا کم توجهي به سلیقه هاي مشتریان 

در زمان تولید )یعني کوربافي( ، از مهم ترین مسائل تجار 
مي باشد.

انتقال آن   2- از نظر تجار، شناخت سلیقه مشتریان و 
به تولید کننده، مخصوصاً تولیدکنندگان خانگي، از جمله 
موضوعاتي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
3- ناتواني در پاسخگویي به سفارش، مسئله انکارناپذیر 

در تولید فرش ایران است.
سلیقه  به  توجه  ضمن  که  تدبیر  با  رقباي  حضور   -4
مشتریان، توان سفارش پذیري را نیز دارند، عرصه رقابت 
را براي تجار ایراني، محدود کرده است. 5- اطالعات و 
اطالع رساني در فرآیند تولید و تجارت فرش، آن گونه که 
شایسته است، به تولیدکنندگان منتقل نشده و به شکل 
استفاده نمي شود«. )کریمي  ابزارهاي موجود  از  مناسب 

ماچیاني، 5:1388(
به همین علت باید تالش کرد تا فاصله میان تولید کننده ها و 
فروشندگان فرش کمتر شود. باید بدانیم که هر چه فاصله 
باشد،  بیشتر  فرش  صادرکنندگان  و  تولید کنندگان  میان 
انتقال اطالعات میان این دو حوزه کمتر خواهد  امکان 
بود؛ لذا باید تالش شود که تا حد ممکن، واحدهاي صادر 
کننده و عوامل فروش خارجی در امر تولید دخالت داشته 
باشند و یا نظرات آنها به عوامل تولید منتقل شود و یا 
بالعکس، تولید کنندگان ارتباط بیشتري با صادر کنندگان 
و عوامل فروش خارجی داشته باشند و این امر در برخي 
بازار  شرایط  به  صادرات  واکنش  تسریع  سبب  موارد، 

خواهد شد. )دادرس مقدم، 7:1388(
همان طور که ذکر شد، شناخت تمایالت و سلیقه  مشتریان 
جزء ارکان اصلي تثبیت فروش فرش های تولیدي است 
و مدیران براي رسیدن به موفقیت در امر پایداري فروش، 

نیازمند اطالعات بازاریابي و سلیقه یابي هستند. 
اهمیت و جایگاه اطالعات مربوط به تمایالت مشتریان 
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به  مربوط  اطالعات  زیرا  است،  بدیهي  همگان  براي 
روند  در  مي تواند  دستباف،  فرش  مشتریان  تمایالت 
بسیاري از تصمیم گیري هاي فرآیند قبل از تولید، حین 
تولید و پس از تولید تأثیرگذار باشد. اما متأسفانه واژه 
»اطالعات«، مفهومي بیگانه در فرآیند تولید و عرضه فرش 

دستباف ایران است. 
توجه به این نکته ضروری است که بخشی از بافندگان 
مستقل و تک باف، اقدام به تولید بي هدف و به اصطالح 
کوربافي مي نمایند. به عبارت دیگر، به علت عدم دسترسي 
یا بي توجهي به اطالعات موجود، نیاز و تمایالت )سلیقه 
مشتریان( را نادیده مي گیرند. در چنین شرایطي، وجود 
انحراف با تقاضا و افزایش انحراف در بخشی از تولیدات 

فرش ایران، دور از انتظار نیست. 
افزایش  مشتریان،  سالیق  به  بي توجهي  نتایج  جمله  از 
سرمایه  مدت  طوالنی  خواب  انبارها،  موجودي 
دستباف  فرش هاي  روزافزون  ازدیاد  و  تولیدکنندگان 
غیرقابل قبول و نامتناسب با سالیق مشتریان مي باشد و در 
ادامه همین روند سیر نزولي رشد صادرات و واگذار کردن 

بازار جهاني به کشورهاي رقیب و جدید است.
در همین راستا، مرکز ملی فرش دستباف در چند سال 
اخیر، اقدام به سلیقه یابی در کشورهایی نموده است که 
از نظر بازار فرش دستباف، برای ایران مهم می باشند و 
کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، ایرلند، 
سوئیس و ... را به شکل جداگانه بررسی و در کتابچه هایی 
چاپ کرده است. البته به نظر می رسد سلیقه یابی در کشور 
در  فرش  انبارهای  وجود  و  مرکزیت  علت  به  آلمان، 
هافن سیتی هامبورگ و تأمین فرش های مورد نیاز برای 
کشورهای مختلف و صادرات مجدد از این کشور، نتایج 

دقیقی در مقوله سلیقه یابی نداشته باشد. 
در ادامه به تجزیه و تحلیل این سلیقه یابی ها اشاره می کنم.

جدول شماره 3 : تقاضا براي فرش دستباف ايران براساس شلوغ و خلوت بودن متن 
فرش ) مجموعه های سليقه يابی فرش دستبافـ  مركز ملی فرش ايران و يافته های 

پژوهش نگارنده(

جدول شماره 4 : تقاضا براي فرش دستباف ايران براساس طرح و نقش )ذهني باف، 
هندسي، افشان، خشتي، مدرن، واگيره، ساير طرح ها( فرش. ) مجموعه های سليقه يابی 

فرش دستبافـ  مركز ملی فرش ايران و يافته های پژوهش نگارنده(

جدول شماره 5 : ميزان عالقه مندي در تقاضاي فرش دستباف ايران برحسب اندازه 
در كشورهاي هدف اروپا )ابعاد شامل: 2× 1/5 – 2×2 – 2/40× 1/70 – 2/5 × 

2- 3× 2- ساير( ) مجموعه های سليقه يابی فرش دستبافـ  مركز ملی فرش ايران 
و يافته های پژوهش نگارنده(

درصد تمایل به خلوتی و شلوغیكشور

68/2% خلوتانگلستان 
19/5% خلوتسوئیس

51/2% خلوتایتالیا
89/1% خلوتآلمان 

درصد تقاضا براي ابعادکشور
19/4% افشان 26/4% ذهني بافانگلستان 
31/6% مدرن33/3% هندسيسوئیس

16/7% هندسي26/3% افشان شاه عباسيایتالیا
18/1 % هندسي31/3% افشان شاه عباسيآلمان 

درصد تقاضا براي ابعادکشور
19/2% براي 2× 232% براي 3× 2 متر انگلستان 

17% براي 3× 29/12% براي 2/40× 1/70سوئیس

17/4% براي 2× 19/72% براي 3×2ایتالیا

16/9%70براي /1×24/22/40% براي 3×2آلمان 
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جدول شماره 6  : تقاضا براي فرش دستباف ايران براساس رنگ متن )چوبي، كرم 
روشن، الكي روناسي، ساير رنگ ها( ) مجموعه های سليقه يابی فرش دستبافـ  

مركز ملی فرش ايران و يافته های پژوهش نگارنده(

برآیند جدول ها و نتیجه گیری از آنها نشان از تفاوت زیاد 
در حوزه های بازار هدف فرش ایران دارد و عدم توجه به 
این موارد توسط تولید کنندگان و نیز عدم واردات هدفمند 
عوامل  توسط  مختلف  کشورهای  بازارهای  مناسِب  و 
فروش، نتیجه را به نفع بقیه رقبای تولید کننده فرش ایران 
تغییر داده و مجالی برای خودنمایی کشورهایی مانند هند، 
پاکستان، نپال و ... ایجاد شده است. توجه داشته باشیم که 
قانع کردن تولید کنندگان برای به کارگیری این نتایج و حتی 
در نظر گرفتن این موارد، در روند کنونی حاکم بر تولید در 

ایران، عماًل غیر قابل اجرا است. 

نتایج سلیقه یابی پایگاه فروش اینترنتی راگ من
از  یکی  من »]2[ ،  » راگ  قالی  فروش  الکترونیک  پایگاه 
معتبر فروش فرش است که  الکترونیکی  فروشگاه های 
از طریق شبکه های مجازی و اینترنت، کار فروش فرش 
را انجام می دهد. الزم به ذکر است علی رغم اینکه این 
ایرانی است، از کشور کانادا اداره می شود  پایگاه اصالتاً 
و فرش های مربوط به دیگر کشورها را نیز در فهرست 

فروش خود دارد.

 در یک تحقیق سلیقه یابي، این پایگاه به عنوان موضوع 
مطالعه، بررسي شد و نتایج بسیار مهم و جالبي به دست 
آمد. براي نشان دادن اهمیت سلیقه یابي در بازار آمریکا و 

کانادا، به بخشي از آنها اشاره مي کنیم.
 البته این نتایج از خروجی اطالعات نقطه فروش ]3[ این 

پایگاه می باشد.
کانادا  و  آمریکا  کشور  از  پایگاه  این  خریداران  عمدتاً 
مي باشند و تجزیه و تحلیل ها، وضعیت سلیقه و عالیق 
مي دهند.  نشان  حدودي  تا  را  کشورها  این  مشتریان 
همان گونه که اشاره شد، در این پایگاه عالوه بر فرش هاي 
ایراني، تولیداتي از کشورهاي چین، هند، پاکستان، ترکیه، 
نتایج بررسي ها نشان  به فروش مي رسد.  ... هم  نپال و 

مي دهند که:
 1- حدود 76 درصد از فرش هاي دستبافي که توسط این 
پایگاه عرضه و فروخته شده است، یا محصول تولیدي 

ایران هستند یا به نام محصول ایراني فروخته شده اند.
 2- نتایج نشان می دهد که رنگ های بژ، قرمز، آبی، سبز، 

نارنجی و قهوه ای، بیشترین فروش را داشته اند.
 3- پس از رنگ، طرح و نقش، مهم ترین عامل تأثیرگذار 
در انتخاب فرش دستباف است و بیشترین طرح های مورد 
پسند، لچک ترنج شاه عباسی، لچک ترنج گلدار و افشان 

شاه عباسی بوده اند.
 4- فرش های بافته شده شهری مانند تبریز، کاشان، کاشمر، 
کرمان، بیرجند و اراک، درخواست بیشتری  داشته است.

 5- مشتریان، فرش های دارای قدمت کمتر از ده سال را 
ترجیح داده اند.  

6- فرش های دارای ابعاد کوچک و کمتر از 500 دالر، 
بیشترین فروش را دارند. )کریمي ماچیاني، 1388: 9 و 

10 و 11( 
با دقت در این نتایج،  می توان به اهمیت در نظر گرفتن 

رنگ مورد تقاضاکشور

19/6% رنگ کرم روشن20% رنگ چوبيانگلستان 

22/7% الکي روناسي30/1% کرمسوئیس

19/6% کرم روشن 20/7% آبي روشنایتالیا

22/1% الکي روناسي63/3% کرمآلمان 
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سلیقه مشتریان پی برد و اهمیت آینده نگری را در تولید و 
عرضه در بازار های جهانی مشاهده کرد. تردیدي نیست 
که آینده بازار فرش دستباف در اختیار کشورهایی خواهد 

بود که به این عوامل مهم، توجه الزم را داشته باشند. 
اما نکته بسیار مهمي که از اطالعات استخراج شده حاصل 
شد، آن است که به دست آوردن این اطالعات و تعمیم 
به  توزیع  کانال های  و  فروشنده ها  سوي  از  آن  سریع 
تولید کننده و به شکل ارزان و با کم ترین هزینه ها، تنها از 
طریق به کارگیری ابزار نوین فناوری اطالعات و شبکه های 

اینترنتی، امکان پذیر است. 
نتایج بررسی ها از عوامل فروش در خارج از کشور و نیز 
شرکت کنندگان در نمایشگاه دموتکس سال 2012، نشان 
از عدم استفاده مناسب از این ابزار در میان تجار ایرانی 
دارد. در ادامه به وضعیت موجود تجار ایرانی و غیر ایرانی 
و میزان بهره گیری آنها از اینترنت و اهمیت سلیقه یابی و 
میزان بهره گیری آنان از فضاهای اینترنتی برای تبلیغات، 
اشاره مي کنم و نتایج این بررسی میدانی را متذکر می شوم.

]4[ ـ ارزیابی نمایشگاه دموتکس آلمان ، هانوفر 
 14 الی 17 ژانویه 2012

فرش،  جهانی  عرضة  بزرگترین  دموتکس،  نمایشگاه 
زیر اندازها و کف پوش در دنیا است که مانند سال های 
قبل در شهر هانوفر آلمان از تاریخ 24 تا 27 دیماه سال 
1390 )چهاردهم تا هفدهم ژانویه 2012( برگزار گردید. 
هانوفر یکی از شهرهای شمالی آلمان و یک شهر مشهور 
نمایشگاهی است. فضای نمایشگاهی هانوفر در مجموع 
دارای 27 سالن بزرگ برای ارائه غرفه ها است که امسال 
در مجموع 12 سالن بزرگ را به خود اختصاص داده بود 
و سالن های شماره 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 19، 20، 21 و 

23 غرفه آرایی شده بودند. 

فرش  مختص   ،23 و   21  ،20  ،19 شماره  سالن های 
دستباف بود. تنها کشوری که تبلیغات میدانی وسیع توسط 
ورودی  محوطه  در  استند ها( ،  و  )بیلبوردها  آگهي نماها 
نمایشگاه و محوطه سالن ها داشت، کشور هندوستان بود. 
این کشور حتی برای خود یک سالن اختصاصی ) سالن 
شماره 23( در نظر گرفته و فعال تر از بقیه کشورها، حضور 
یافته بود و مهم تر اینکه در تبلیغات خود، به دستباف بودن 

فرش هایش تأکید داشت.
 اختالف بسیاري در غرفه آرایی سالن های فرش دستباف 
با بقیه سالن ها دیده می شد؛ حتی تفاوت زیادی در غرفه 
ماشینی وجود  فرش  با  دستباف  فرش  آرایی سالن های 
داشت. ظاهراً تجار فرش دستباف ایران، یا به روال سنتی و 
ساده معتقدند و یا اینکه به تبلیغات و غرفه آرایی اعتقادی 
در  دستباف،  فرش  بخش  در  نمایشگاه  این  در  ندارند. 
مجموع 457 غرفه از بیست و پنج کشور حضور داشتند 

که فهرست آنها در جدول زیر آمده است.

مراكشاسپانیاازبكستانایران

سوئداماراتافغانستان

سوئیسآلمانچین

اتریشبلژیكهندوستان

انگلستاندانماركپاكستان

فرانسهیوناننپال

كاناداایتالیاسنگاپور

امریكاهلندتركیه

جدول شماره7 : ليست كشورهای شركت كننده در سالن های فرش دستباف
 )يافته های ميدانی پژوهش توسط نگارنده(
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کشوری که بیشترین غرفه ها را در فرش دستباف به خود 
و  بود  هندوستان  تعجب  کمال  با  بود،  داده  اختصاص 
اختالف فاحشی با ایران و بقیه کشورها داشت. به نظر 
می رسد که تجار ایرانی با حضور دیگر کشور های رقیب 
در این عرصه، در حاشیه قرار گرفته اند. میزان مشارکت 
تجار ایرانی در نمایشگاه، مأیوس کننده بود و اگر تجار 
ایرانی شرکت کننده از کشور آلمان نیز حضور نداشتند، 

وضعیت بسیار اسفناک تر از این بود. 

 34/28 حدود  در  که  بود  این  کننده  امیدوار  نکته  تنها 
درصد از شرکت کنندگان کشور آلمان در سالن های فرش 
آلمانی، 24  از هفتاد غرفه  ایرانی بودند؛ یعنی  دستباف، 
غرفه، ایرانی های ساکن شهرهای آلمان و به خصوص از 
هامبورگ و منطقه )فرای هافن( هافن سیتی بودند. مهم 
است بدانیم که غرفه های کشور هندوستان، برابر با تعداد 
غرفه های شش کشور پس از خود )آلمان، چین، ترکیه، 

پاکستان، ایران و افغانستان( است. 

جدول شماره 8 : ليست تعداد غرفه ها به تفکيک كشورها )يافته های ميدانی پژوهش توسط نگارنده(

جدول شماره 9 : سهم درصدی كشورها به نسبت دارا بودن تعداد غرفه )يافته های ميدانی پژوهش توسط نگارنده(

تعداد غرفهنام كشورتعداد غرفهنام كشورتعداد غرفهنام كشورتعداد غرفهنام كشور

1نپال1كانادا6انگلستان200هندوستان

1دانمارك6مراكش70آلمان

1بلژیك4ایتالیا68چین

1اسپانیا3آمریكا34تركیه 

1یونان2اتریش18پاكستان

1سنگاپور2هلند11ایران

1ازبكستان2سوئد11افغانستان

1امارات2فرانسه9سوئیس

تعداد غرفهنام كشورتعداد غرفهنام كشورتعداد غرفهنام كشورتعداد غرفهنام كشور

1نپال1كانادا6انگلستان200هندوستان

1دانمارك6مراكش70آلمان

1بلژیك4ایتالیا68چین

1اسپانیا3آمریكا34تركیه 

1یونان2اتریش18پاكستان

1سنگاپور2هلند11ایران

1ازبكستان2سوئد11افغانستان

1امارات2فرانسه9سوئیس
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جدول شماره 10: درصد به كارگيری اينترنت توسط شركت های فروش فرش در نمايشگاه دموتکس 2012 
)يافته های ميدانی پژوهش توسط نگارنده(

رشد بسیار زیاد غرفه های هندی و نیز حمایت های فراوان 
دولتی از تولید کنندگان در هند، از موارد بسیار مهم و قابل 
صادرات  سازمان  بود.  دموتکس  نمایشگاه  در  بررسی 
کشور هند، تسهیالت زیادی در اختیار شرکت کنندگان 
هندی گزارده و بخشی از هزینه ها را پرداخته بود. البته 
کشور ترکیه نیز حمایت های متمرکز دولتی را در اختیار 
شرکت کنندگان قرار داده بود و دارای غرفه های منظم و 

منسجمی بودند. 
آماری که در ادامه به ارائه آنها خواهم پرداخت، خروجی 
از  از برخی  به شکل مصاحبه  پرسشنامه هایی است که 
غرفه داران به دست آمده است و در کل، چهل غرفه دار به 
سؤاالتم پاسخگو بوده اند. در مجموع، پرسشگری از بیست 
شرکت ایرانی حضور یافته از ایران و یا ایرانی االصل مقیم 

آلمان و بیست شرکت غیرایرانی انجام شده است.

نمودار شماره 2 : درصد به كارگيری اينترنت توسط شركت های ايرانی و غير ايرانی 
)يافته های ميدانی پژوهش توسط نگارنده( 

شرکت های غیر ایرانیشرکت های ایرانیبهره گیری از اینترنت

100 %   90%  داشتن وب سایت)پایگاه الکترونیک(
35%   صفر درصدداشتن تجارت الکترونیکی

15%15%  به کارگیری تبلیغات الکترونیکی
75%65%  تبلیغات در مجالت تخصصی

75%55%  داشتن کاتالوگ یا بروشور فرش ها
100%75%   در نظر داشتن سلیقه خریداران

95%60%  فروشندگانی که خود تولیدکننده هستند

فروشندگانی كه خود 

تولید كننده هستند.

كاتالوگ یا 

بروشور فرش ها

تبلیغات در مجالت 

تخصصی 

وب سایتتجارت الكترونیكیتبلیغات الكترونیكی سلیقه خریداران

غیر ایرانی

ایرانی
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از  ایرانی  پاسخ دهندگان  که  است  توضیح  به  الزم 
کننده  شرکت  نیز  و  ایران  از  یافته  حضور  شرکت های 
از شهرهای آلمان بوده اند و غرفه داران خارجی از میان 
ترکیه   غرفه(،   4 ( هندوستان  کشورهای  شرکت کنندگان 
)3 غرفه(، آلمان )3 غرفه(، چین و پاکستان و کانادا و 
اتریش ) هر کدام 2 غرفه(، سوئیس و انگلستان )هرکدام 
1 غرفه( انتخاب شده اند. البته الزم به ذکر است که در دو 
مورد برای شرکت های ایرانی، تفاوت و انحراف بین آنچه 
مشاهده کردم و آنچه تجار پاسخ دادند، وجود داشت. 
یکی در بحث استفاده از تبلیغات اینترنتی و دیگری در 
بحث داشتن کاتالوگ؛ بدین صورت که اعداد و پاسخ ها، 
نشان از به کارگیری این موارد توسط تجار را دارند، ولی 
در عمل و با بررسی پایگاه هاي الکترونیک شرکت های 
پاسخگو و نیز درخواست نمونه کاتالوگ متوجه شدم که 

ارقام واقعی، بسیار پایین تر از پاسخ های داده شده است.
نشان  پرسشنامه ها  از  شده  استخراج  نتایج  مجموع،  در 
فروشنده های  وضعیت  گزینه ها،  تمامی  در  که  می دهد 
نتایج  برخی  البته  ایران است.  از  بهتر  دیگر،  کشورهای 

بسیار مهم دیگر هم به دست آمد از جمله اینکه : 
1(  تجار فرش دستباف ) چه ایرانی و چه غیر ایرانی( به 
این نتیجه رسیده اند که داشتن پایگاه الکترونیک برایشان 

الزامی است.
از  استفاده  به  اعتقادی  دستباف،  فرش  ایرانی  تجار   )2
اینترنت برای فروش فرش نداشته و یا این توانمندی را 
ندارند، ولی تجار غیر ایرانی، در حال گذار از این مرحله و 
استفاده از این ابزار جدیدند. البته الزم به توضیح است که 
سه شرکت از تجار ایرانی) مانند نیشابوری، برادران زیادی 
و ...( عنوان کردند که تجارت از طریق پایگاه الکترونیک 
آنها امکان پذیر است، اما بررسی ها، خالف این موضوع را 

نشان داد.

3( تجار ایرانی، اعتقادی به تبلیغات در فضاهای مجازی 
نداشته و یا این توانمندی را ندارند، ولی درصد کمی از 
تجار غیر ایرانی از این ابزار استفاده می نمایند. هرچند 15 
درصد از تجار ایرانی عنوان کرده اند که داراي تبلیغات 
اینترنتی هستند ولی به نظر نگارنده، احتماالً به علت عدم 
درک مناسب سؤال توسط پاسخگو، مانند مورد تجارت 
الکترونیکی، تبلیغات اینترنتی نقشي در فعالیت های ارتباط 

با مشتری تجار ایرانی ندارد.
4( تجار فرش دستباف ایرانی و خارجی، بیشتر تمایل 
باشند  داشته  تبلیغات  تخصصی،  مجالت  در  تا  دارند 
) مانند مجالت هالی و هایم تکستیل( ؛ هرچند که میزان به 
کارگیری این تبلیغات برای شرکت های غیر ایرانی بیشتر 

است. 
5( هر چند نیمی از تجار ایرانی عنوان کردند که برای 
فرش های  خود کاتالوگ دارند، متأسفانه به غیر از ارائه 
کارت تجاری، مورد دیگری براي ارائه از سوي ایشان، 
مشاهده نگردید، ولی در شرکت های خارجی ، کاتالوگ یا 
بروشوری از فرش ها به همراه کارت تجاری، بر روی میز 

پذیرش به مشتریان ارائه می شد.
6( تجار ایرانی و غیر ایرانی فرش دستباف، به این نتیجه 
رسیده اند که یافتن سلیقه مشتریان و در نظر گرفتن نظر 
خریداران بسیار مهم است، اما این باور در بین تجار فرش 
غیر ایرانی بیشتر است. البته آنها نیز تنها دانستن سلیقه را 
مهم می دانند و اِعمال این سلیقه ها هنوز در روند تولید، 

اجرایی نشده است.
7( تعداد تجار ایرانی که خود به عنوان تولید کننده در ایران 
فعالیت دارند، به مراتب کمتر از تجار غیر ایرانی است که 
در کار تولید فرش دستباف در دیگر کشورهای تولید کننده 
فرش دستباف مانند هند، نپال و ...  فعالیت می کنند. این 
موضوع بسیار مهم نشان از آن دارد که مشارکت در امر 
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تولید فرش دستباف توسط خارجی ها در کشورهایی مانند 
هند، پاکستان، ترکیه و نپال، بسیار رایج تر از مشارکت در 
ایران است و در ایران، موانعی برای انجام کار شراکتی با 

سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.
8( تأسف بارتر اینکه اکثر تجار ایرانی، فرش های دیگر 
خود  غرفه  در  فروش  برای  را  تولید کننده  کشورهای 
غیر  فرش های  از  تنها  ایرانی  غیر  تجار  ولی  داشتند، 
برای   ) ... و  افغانستان  و  پاکستان  و  نپال  و  ) هند  ایرانی 
در  مخصوصاً  موضوع  این  می کردند.  استفاده  فروش 
بین صاحبان شرکت های خارجی و عمدتاً اروپایی هایی 
که در کشورهایی مانند هند، نپال و پاکستان برای تولید 

سرمایه گذاری دارند، بیشتر به چشم می خورد. 

نیاز به بهره گیري از شبکه هاي یکپارچه مجازي و 
اینترنتی و رایانه 

بهره گیري از شبکه هاي یکپارچه مجازي که سیاست هاي 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به یکدیگر نزدیک کند، 
راهکاري مناسب و کم هزینه است. عالوه بر اینها، دستیابي 
به سلیقه جامعه جهاني از طریق شبکه هاي فروش اینترنتي 
و اطالعات نقطه فروش و یا بهره گیري از نرم افزارهاي 
با فرش،  مرتبط  الکترونیک  پایگاه هاي  در  سلیقه سنجي 
مي تواند کار سلیقه یابي جهاني را دقیق تر و آسان تر سازد. از 
طرفي به کارگیري ابزار ارائه شده توسط فناوري اطالعات، 
سفارش پذیري فرش را بدون محدودیت زماني و مکاني ، 
فراهم مي کند. در هر حال، به نظر مي رسد براي رشد در 
جامعه جهاني مدرن، نیازمند ابزار مدرن و انعطاف پذیري 
به موقع و سریع هستیم و تولید آگاهانه و مبتني بر نیاز 
مشتریان، مي تواند ضمانتي براي دوام و قوام در عرصه 

صادرات جهاني باشد. 
در دنیاي کنوني، داشتن اطالعات به روز و به هنگام از 

محیط کسب و کار، همانند نقشه گنجي است که مسیر را 
مشخص مي نماید. کاالهاي بسیاري در جهان مورد پذیرش 
مخاطبان خویش قرار گرفته است، مانند فرش دستباف 
ایران که به علت وجود تقاضا، عوامل پخش ]5[ زیادي نیز 
در بازار در تکاپوي عرضه آن به مشتریان مي باشند. وجود 
شرایط نه چندان مناسب میان عناصر تولید و توزیع، و نیز 
عدم شناسایي بسیاري از عوامل فروش که به توزیع فرش 
در سراسر دنیا مي پردازند، موجب هزینه و از دست دادن 
فرصت هاي بسیاري در صنعت فرش ما شده است که 
در کاهش فروش جهانی و صادرات این میراث گرانقدر، 
دخالت داشته اند. لذا شناختن سالیق، عادت هاي خرید، به 
روز شدن روش های عرضه فرش در بازارهای جهانی و 
فرهنگ استفاده از کاال، نقش حیاتي را در سیستم بازار و 
بازارشناسي ایفا مي کند و صنعت فرش نیز از این قاعده 

مستثني نیست. 
در  فرش  توزیع  عوامل  و  راستا، صادرکنندگان  این  در 
دنیا نیز باید نقش واقعي خود را که انتقال درست سالیق 
مصرف کنندگان به تولید کنندگان است، ایفا نمایند و از 
طرفي با توجه به بررسي هاي سلیقه یابي در کشورهای 
مختلف، باید در نظر داشته باشند که با توجه به فضاهاي 
سکونتي کشورهاي اروپایي و بحث هزینه ها، فرش هایي 
مناسب با نیاز جوامع مصرف کننده فرش دستباف، تولید 

و عرضه نمایند.  
برای نمونه، استفاده از رنگ هاي یک طیف و هماهنگ 
به جاي رنگ هاي متضاد در نظر گرفته شود و طرح هاي 
خلوت نیز بیشتر گردد. البته از مهم ترین مسائل در این 
میان، توجه به حساسیت اروپائیان در زمینه استفاده از رنگ 
و پشم طبیعي و عدم استفاده از الیاف و رنگ مصنوعي با 
تأکید بر حفاظت از محیط زیست و نداشتن آسیب هاي 

زیست محیطي در این هنر و صنعت، است. 
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به  از مواردي که خریداران فرش دستباف نسبت  یکي 
آنها عالقه زیادي نشان مي دهند، اطالع از مشخصات ریز 
فرش همچون نوع گره ها، محل بافت، نوع جنس تار و 
پود، پرز و رنگ و مواردي از این دست مي باشد. تاجران 
فرش باید در نظر داشته باشند که در یک سیستم ایده ال، 
 چون اطالعات کلیه فرش ها در سیستم رایانه اي وارد شده 
است، مي توان آنها را به یک فروشگاه الکترونیکي منتقل 
کرد تا امکان فروش الکترونیکي آنها نیز فراهم شود. بدین 
می توان  فروشگاه،   در  فرش  عرضه  با  ترتیب،  هم زمان 
به اطالعات دقیق و جامع آن نیز دسترسي پیدا کرد و 
در ادامه ممکن است بازاریابي خوبي براي فرش ها، به 
تهیه  موارد،  این  بر  انجام شود. عالوه  صورت خودکار 
گزارش آماري، در سیستم هاي رایانه اي کار بسیار ساده اي 
است؛ مثاًل به آساني مي توان گزارشي از زمان انبار فرش 
فروشگاه  در  کمتري  زمان  که  مدل هایي  فروشگاه،  در 
مانده اند و مدل هایي که بیشتر در انبار مانده اند، یا میزان 
خرید مدل ها براساس مناطق مختلف یا ملیت ها، تهیه کرد 
و بدین ترتیب به طور کاماًل عاقالنه نسبت به انتخاب 

مدل هایي براي فروش آینده، اقدام کرد. 
مدیریت  سیستم  به  را  خود  سیستم  فرش،  تجار  اگر 
نیز  اطالعاتي  باشند،  کرده  مجهز  نیز  مشتري  با  ارتباط 
و طرح  مدل هاي خاص  مشتریان،  اشکاالت  نظرات  از 
و ابعاد و رنگ های مورد پسند و ... به سادگي به دست 
خواهند آورد که این اطالعات در تصمیم گیري هاي کالن 
با بررسي  از نقش تعیین کننده اي برخوردارند. همچنین 
و دسته بندي منسجم و مدون این گزارش ها، به سادگي 
انتخاب  مي توان تصمیمات دقیق تر و مناسب تري براي 
مدل هاي برتر، تغییر جنس مواد اولیه براساس نظر مشتري 
عرضه  امکان  کل،  در  تا  کرد  اتخاذ  مشابه،  مواردي  و 
محصولي منطبق با نظر مشتري که از اصلي ترین شعارهاي 

شرکت هاي بزرگ است، فراهم گردد.
 عالوه بر موارد ذکر شده، با استفاده از بانک اطالعاتي که 
براي اهدافی چون جستجو استفاده کنیم، مي توانیم نسبت 
کنیم.  اقدام  کامل و مصور  دقیق،  کاتالوگ  ارائه یک  به 
مي توان  مشتري،  درخواست  صورت  در  ترتیب،  بدین 
مدل هایي را که درحال حاضر موجود نمي باشند، به طور 
سفارشي تولید کرد. »همچنین با جمع آوري این اطالعات 
توسط فروشگاه هاي مختلف در سراسر کشور در یک 
بانک  تهیه  به  نسبت  مي توان  جامع،  الکترونیک  پایگاه 
ملي فرش هاي بافته شده ایراني و ارائه یک کد مشخصه 
انحصاري براي آنها اقدام کرد. الزم به ذکر است که این 
اقدام براي الماس هاي تراش خورده در کشورهاي غربي، 
انجام شده است و در کل باعث افزایش چشمگیر قیمت 
این محصول و افزایش اعتماد خریدار به اصل بودن کاال 

مي گردد«. )زارع، 1382: 295(. 
در هر حال، فرش ایران برای حفظ بازارهای سنتی خود 
به  نیز  تولید و  تغییرات در مدیریت  نیازمند یک سری 
کارگیری روش های نوین ارتباطی برای یافتن سلیقه های 
بازار جهانی است تا بتواند جایگاه خود را در بازارهای 

مصرف، همچنان حفظ کند. 

تغییر در سیستم های تولید فرش دستباف  به  نیاز 
ایران با بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات

با توجه به اینکه روال تجارت در بازار داخلی ایران و تجار 
فرش ایرانی خارج از کشور، هنوز سنتی است و ارتباط 
مناسب و تعامل عملی بین عوامل توزیع فرش ایران در 
نقاط مختلف جهان و تولید کنندگان داخل کشور وجود 
ندارد، بهتر است با بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات، 
این ارتباط سریع و کم هزینه برقرار گردد و از این پس، 
رابطه اي تعاملی و تاثیر گذار بین این دو حوزه برقرار شود. 
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تردیدي نیست که تولیدکنندگان فرش در زمان کنونی، 
نیاز به اطالعات بازارهای خارجی دارند تا تولیدات آنها 
خواب سرمایه کمتری را در انبارهای فرش عوامل توزیع 
و فروش فرش داشته باشند. هرچه تولید فرش، هدفمند و 
متناسب با بازارهای هدف فرش ایران باشد، میزان فروش، 
تولیدکنندگان  به  فروش،  رونق  این  و  مي یابد  افزایش 

داخلی منتقل خواهد شد.
سلیقه یابی،  و  نیازسنجی  بر  تأکید  و  راستا  همین  در 
نیز نشان می دهد  تولیدکنندگان  از  نتایج تحقیق میدانی 
که  89 درصد از پاسخگویان، به سؤاالت مشتري محور 
تولیدات  امر  به کارگیري نظرات و سلیقه مشتري در  و 
فرش، پاسخ خود را به گزینه هاي متوسط، کم و خیلي کم 
اختصاص داده اند؛ یعني نظرات مشتریان و سلیقه مشتریان 
رنگرزي،  اولیه،  مواد  نوع  انتخاب  در  دستباف،  فرش 
داخلي،  عمده فروشان  نظرات  صادرکنندگان،  نظرات 
 ... و  بافت  نوع  فرش، رج شمار،  رنگ  فرش ها،  اندازه 
اهمیت چنداني در روند تولیدات و فرش هاي تولیدي 

تولیدکنندگان ندارد. )آسایش و فرجي، 1387: 50( 
با این اوضاع و شرایط مناسب است که در روش تولید 
فرش دستباف ایران تغییرات جزئی اتفاق بیفتد. نقدي که 
بر روند تولید در فرش ایران مطرح است، نقد بر روش 
تأمین فشاري ]6[ است. این شیوه هم اکنون بر روند تولید 
فشاري،  تأمین  زنجیره  در  است.  حاکم  ایران  در  فرش 
تصمیمات تولید برحسب پیش بیني هاي بلند مدت تقاضا 

صورت مي گیرد. )کاتلر،1382 :671( )شکل 1( 

تا  داریم  بیشتري  به زمان  نیاز  تأمین فشاري،  در روش 
این  شود.  هماهنگ  بازار  تغییرات  با  تولیدي  محصول 
الگوها و  ناتواني در برآورده سازي  امر مي تواند موجب 
سلیقه هاي متغیر تقاضا براي فرش هاي در حین تولید و 
نیز از رده  خارج شدن موجودي و فرش هاي تولید شده، 
به هنگام از بین رفتن تقاضا باشد. همان گونه که ذکر شد، 
هم اکنون فرش ایران به این روش در حال تولید و عرضه 
است. بدین منظور، کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی 
براي افزایش مشتري و هماهنگ سازي تولیدات با ریسک 
کمتر و مورد پسند جامعه جهاني، روش تأمین کششي 
]7[ را پیشنهاد مي کنند. در زنجیره تأمین کششي، تولید 
براساس تقاضا است؛ به گونه اي که هماهنگ با تقاضاي 
است.  تقاضا(  پیش بیني  )به جاي  نهایي  واقعي مشتري 
)کاتلر، 1382: 672( بدین منظور، زنجیره تأمین از مکانیزم 
انتقال سریع اطالعات استفاده مي کند تا اطالعات مربوط 
به تقاضاي مشتري را به سطوح باالتر انتقال دهد. این امر 
باعث کاهش زمان تحویل، افزایش توانایي مدیریت به 
روز رسانی، کاهش انحراف از سلیقه بازار و در نهایت، 

کاهش هزینه ها مي شود. )آسایش و فرجي، 1387: 42(

 

تبدیل سیستم فشاري به سیستم کششي در تولید و بازار 
سنتي فرش ایران، انرژي و زمان زیادي را طلب مي کند.

مشکالت  همه  که  است  ضروري  نکته  این  به  توجه   
فرش ایران، به این سیستم محدود نمي شود بلکه یکي 
از عوامل تأثیر گذار تغییر این سیستم است. در این راستا، 
فناوری اطالعات،  از  بهره گیری  ابزار رسانه ای جدید و  شکل شماره 1: زنجيرة تأمين فشاري )آسايش و فرجي، 1387: 45(

سفارشات

محصول خرده فروش تولید كنندهتقاضای خارجی

اطالعات

محصول خرده فروش تولید كنندهتقاضای خارجی

شکل شماره 2: زنجيره تأمين كششي )آسايش و فرجي، 1387: 45(
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می تواند روند رسیدن به این سیستم و انتقال اطالعات از 
بازار خارجی به تولید کنندگان را سرعت بخشد و راه را 

هموارتر نماید.

  نتیجه گیری
و  ابزار  داشتن  نیازمند  جهانی،  عرصه  در  حضور 
توانمندی های به روز و بهره گیری از ابزار نوین ارتباطی 
و رسانه ای است. اگرچه فرش دستباف ایران چندین سال 
است که با روال سنتی خود و نیز به همین منوال، حضور 
تجربه  اساسی  مشکالت  بدون  را  جهانی  بازارهای  در 
کرده است، ولی هم اکنون با فراگیر شدن ابزار فناوری 
اطالعات و انقالب تکنولوژیکی اي که با به کارگیری این 
ابزار به وجود آمده است، به نظر مي رسد برای دوام و قوام 
در عرصه رقابتی تجارت جهانی فرش دستباف، نیازمند 
با  تکمیل کردن روش های سنتی تولید و فروش فرش 
بهره گیری از ابزار نوین مانند اینترنت و شبکه های مجازی 

هستیم. 
الزم است اطالعات بازارهای هدف به شکل سریع، توسط 
پایگاه هاي الکترونیک عوامل فروش در نقاط مختلف دنیا، 
تهیه گردد و این اطالعات مهم، بدون واسطه و در هر 
زمان و مکانی در اختیار تولید کنندگان داخل کشور قرار 
گیرد. اگر چه آمار ها حاکي از آن است که تجار داخل و 
خارج از کشور، به این باور رسیده اند که داشتن پایگاه 
ولی  است،  ضروری  کارشان  برای  فروش  الکترونیک 
شواهد نشان می دهد که در استفاده از توانمندی های پایگاه 
الکترونیک، هنوز به مرحله بلوغ نرسیده اند و تنها به طور 

ظاهري، دارای پایگاه الکترونیک اند. 
این در حالی است که تنها با کمی عالقه مندی و آگاهی 
طریق  از  را  مهمی  اطالعات  می توان  کردن،  هزینه  و 
تولیدات،  آینده نگری  برای  الکترونیک  پایگاه هاي  این 

سلیقه یابی های بازارهای متفاوت، تبلیغات تحت شبکه و 
تجارت الکترونیک، انجام داد.

 نتایج بررسی ها نشان می دهد که تجار ایرانی برخالف 
رقبا، توانمندی چندانی در استفاده از ابزار فناوری اطالعات 
مانند تجارت الکترونیک، تبلیغات الکترونیکی، سلیقه یابی 
و  وضعیت  همین  ادامه  با  و  ندارند   ... و  الکترونیکی 
پافشاری تجار ایرانی در عدم به کارگیری روش های نوین 
در کنار روش های سنتی، دور از انتظار نخواهد بود که 
رقبای فروش فرش ایران در سال های آتی، تجارت جهانی 

فرش دستباف را در اختیار بگیرند. 
در پایان، پیشنهاد می کنم که دولت، توجه ویژه به عوامل 
توزیع و فروش فرش ایران در کشورهای مختلف داشته 
داخل  به  تنها  آن  اندک  هرچند  حمایت های  و  باشد 
کشور و صادر کنندگان محدود نگردد و ارتباط با عوامل 
توزیع فرش در کشورهای مختلف و کمک به راه اندازی 
کار  دستور  در  هدفمند،  و  منظم  الکترونیک  پایگاه هاي 
حمایت های دولتی قرار گیرد تا اطالعات بازارهای هدف 
توسط عوامل فروش، به سرعت و بدون واسطه در اختیار 

عوامل تولید در داخل ایران قرار گیرند.
 

پي نوشت
عنوان  با  دکتری  رساله  از  برگرفته  مقاله  این   .]1[
با  ایران،  دستباف  فرش  سنتی  صادرات  » آسیب شناسی 
تأکید بر فناوری اطالعات » می باشد و مورد حمایت مرکز 

ملی فرش قرار گرفته است.
[2]. )WWW.Rugman.com(
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[4]. )DOMOTEX- The World of Flooring – Han-

nover([4]
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تحلیل، برنامه ریزي، اجرا و کنترل. ترجمه بهمن فروزنده. 

انتشارات آتروپات. چاپ اول. تهران. 
9. کریمي ماچیاني، سلیمان و ناصر سلطانیان، )1388(. 
»تمایالت خریداران فرش دستباف با بهره گیري از نظرات 
فروشندگان فرش دستباف در خارج از کشور و تحلیل 
و  آمریکا  در  من  راگ  سایت  شده  فروخته  فرش های 
کانادا«. مجموعه مقاالت سومین همایش ملي تحقیقات 
فرش دستباف )CD(، وزارت بازرگاني و مرکز ملي فرش 

دستباف ایران. تهران. اردیبهشت. کد: 5506.
10. هیئت تحریریه، )1387(. سلیقه یابي مصرف کنندگان 
فرش دستباف. CD. وزارت بازرگاني. مرکز ملي فرش 

ایران. شماره 6. ویژه نمایشگاه میالن، ایتالیا و فرانسه. 
11.  هیئت تحریریه وزارت بازرگاني، )1389(. بازارشناسي 
فرش دستباف. مرکز ملي فرش ایران. شماره نهم. ویژه 

بازار انگلستان و ایرلند. 
12. هیئت تحریریه، )1389(. سلیقه یابي مصرف کنندگان 
فرش دستباف. CD.  وزارت بازرگاني. مرکز ملي فرش 

ایران. شماره 2. ویژه کشورهاي آلمان و فنالند. 
13. هیئت تحریریه، )1389(. سلیقه یابي مصرف کنندگان 
فرش  ملي  مرکز  بازرگاني.  وزارت   . .CDدستباف فرش 

ایران. شماره 3. ویژه کشورهاي روسیه و سوئیس.

پایگا ه هاي اینترنتي
1. مرکز ملي فرش ایران، تارنماي تخصصي. 
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< www.incc.ir >
2. International Trade Center, <www.Trademap.

org>

3. UNCTAD, <WWW.Unctad.org>

4. <WWW.Rugman.com>

5. DOMOTEX, <WWW.Domotex.de>


