جهانی
کاهش انحراف با نیازهای بازار
ِ
فرش دستباف با تأکید بر
[]1
فناوری اطالعات
علی وندشعاری

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد

دکتر احمد نادعلیان

استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

دکتر علی اصغر شیرازی

استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

چکیده
بايد توجه داشت كه جهاني شدن به عنوان بخشي از
اقتصاد نوين ،موضوع بحث كارشناسان اقتصادي در
كشورها است .كشور ما نيز به منظور گسترش صادرات
غيرنفتي و حضور در بازارهاي جهاني و رشد و دوام
در اين بازار ،نيازمند در نظر گرفتن اصول سليقهيابي و
ايجاد بازارهاي مصرف مناسب و مطمئن است .در اين
راستا فرش دستباف به عنوان يكي از مهمترين صادرات
ايران در عرصه تجارت جهاني ،به دنبال بهدست آوردن
جايگاه متناسب و در خور توجه و شأن و منزلت خود
است .توليد سنتي و تمركز بر طرح و نقشههاي قديمي
و روشهاي سنتي بازاريابي و فروش ،و نیز کوربافی و
تولید بدون اهمیت دادن به سلیقههای مشتریان فرش در
بازارهای هدف ،ميتواند يكي از عوامل ركود فرش ايران
باشد كه بايد در اين زمينه ،تحول اساسي صورت گيرد .واژههاي کلیدی :فرش دستباف ،بازارهای هدف ،سلیقه
نتایج این مطالعه نشان میدهد که تولید در ایران رابطهای مشتریان بازارهای هدف ،ابزار فناوری اطالعات

متناسب با سلیقهها و درخواستهای مشتریان ندارد و
از این بابت یکی از عاملهای مهم تأثیرگذار در روند
کاهش بازار جهانی فرش ایران محسوب میشود .به نظر
میرسد عدم تمایل برای به کار گرفتن ابزار نوین فناوری
اطالعات در ميان 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 توصیفی ـ پیمایشی انجام شده و جمع
آوری اطالعات به صورت میدانی و حضور در بازارهای
خارجی و نمایشگاه دموتکس  2012و نيز به صورت
کتابخانهای و استفاده از پايگاههای اینترنتی و پرسشنامه به
عنوان ابزار انجام شده است.
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مقدمه
به نظر ميرسد ،از مهمترين مسائل مربوط به اقتصاد ايران،
صادرات تك محصولي و وابستگي به درآمدهاي حاصل
ي صادرات نفت ،از
از نفت است .متكي نبودن به ارزآور 
اهداف عمدهاي است كه در برنامه توسعه اقتصادي كشور
مطرح است .فرش ايران توانسته است بخشي از صادرات
غيرنفتي را به خود اختصاص دهد و از اين منظر ،يافتن
سليقه كشورهاي هدف و واردكنندگان عمده فرش ايران
و کاهش انحراف تولید با سلیقه خریداران در بازار جهانی
فرش دستباف بسيار مهم است و ميتواند تضميني براي
حضور طوالني و مؤثر فرش دستباف در آن بازارها باشد.
بايد توجه داشت كه فرش ايران عالوه بر اينكه از لحاظ
ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري ،نقش قابل توجهي در
اقتصاد ايران ايفا ميكند ،كمترين ارزبري را نیز دارد و
كمهزينهترين شيوه ايجاد اشتغال در كشور است.
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه فرش از جنبههاي
فرهنگي نيز داراي اهميت است .يادآور ميشويم كه

محصول فرهنگي ،بازتاب انديشه ،باور و شرايط خاص
فرهنگي به شمار ميرود و هدف از آن ،انتقال ميراث
مشخصي است؛ در حاليكه مصنوعات تجاري تابعي از
سليقه و نياز مشتري است و اگر متقاضي نداشته باشد،
توليد نميشود و ويژگيهاي عمده آن را متقاضي تعيين
ميكند( .قرهباغيان )72:1372 ،اين يعني جداسازي هنر و
صنعت فرش ايران از جنبههاي توليدي به دو حوزه كام ً
ال
مشخص ،یعنی توليد آثار هنري و توليد تجاري و صنعتي
فرش دستباف.
هماهنگ كردن اين مقوله كه كااليي مانند فرش ،چگونه
بايد وظايف هنري و فرهنگي خود را ايفا كند و عالوه بر
اينكه در موزههاي هنري و در بازارهای مختلف مطرح
شود ،توانايي رقابت با ساير كاالهاي مشابه رقيب را

داشته و در رشد اقتصادي ايران تأثيرگذار باشد و تقاضاي
مصرف را باال ببرد ،کاری بسیار مهم است و نیاز اساسي
و مبرم بازار کنونی فرش میباشد( .افشاري )3:1388 ،در
هر حال فرش ايران ،هر دو جنبه هنري و تجاري بودن
را دارا است .در اين مقاله ،شاخصهاي اقتصادي بيشتر
مدنظر است تا ديگر جنبههاي آن.
رقابت در عرصه تجارت جهاني ،امروزه بسيار دشوار
است و گاهي در كمتر از  48ساعت ،يك محصول جديد
روانه بازار ميشود و از اينرو بايد با انعطاف در زنجيره
توليد ،توليد ماندگار و به روز داشته باشيم .اين قابليت
هنوز در روند توليد فرش در ايران امكانپذير نيست.
(اميري عقدايي و سعيدي)3 :1388 ،

از آنجا كه بازار مصرف هميشه يك موقعيت ثابت ندارد
و ساليق و تمايالت مردم ،پيوسته در حال تغيير است،
توجه و تمركز بر شناسايي ساليق نسل جديد و استفاده
گو
از نمادهاي قومي ،ملي و فرهنگي در طرح و رن 
فرش و كاربرد روشهاي نوين بازاريابي و بهکارگیری
ابزار جدید فناوری اطالعات مانند شبکههای مجازی
و فضاهای اینترتی ميتواند تولیدات ما را به سلیقه و
نیازهای جهانی سوق دهد و ما را در رسيدن به حداقل
انحراف با سلیقههای جامعه جهانی و احراز موفقيتهای
بیشتر در بازار ،ياري دهد .هدف از اين بحث ،بررسي و
مطرح کردن اهمیت سلیقه خریداران فرش ایران و نشان
دادن اهمیت بهکارگیری ابزار نوین فناوری اطالعات برای
افزایش مجراهای ارتباط با مشتری است .باید باور کنیم
که به دست آوردن الگوي مصرف مشتريان خارجي و
تعيين اثرپذيري آن سلیقهها از تغيير طرح و رنگ مناسب
با سليقه و اهمیت دادن به روشهاي نوين بازاريابي در
كاهش هزينهها و جذب مشتريا ِن بيشتر میتواند بخشي از

چالشهاي مسير صادرات و فروش سنتي را تعديل نمايد.

در اين راستا عوامل بسياري دخالت دارد و با توجه به
برخي از تحقيقات قبلي ميتوان ادعا كرد كه «عامل درك
و همسانسازي توليدات با ساليق مشتريان ،اثرگذاري

بيشتري نسبت به ساير عوامل دارد»( .عقدايي)10:1388 ،
این عامل تأثیرگذار با کمک ابزار نوین ارتباطی میتواند
تعدیل شود.
چالش اصلی در مقوله تولید فرش ،این است که چه
میزانی از تولیدات فرش دستباف ایران به شکل هدفمند
و با توجه به سلیقههای بازار هدف تولید میشود و چه
میزان از این تولید کوربافی است .در این مقاله سعی
میشود به پرسشهایی مانند میزان اهمیت سلیقهیابی و

تأثیر آن در روند تولید فرش دستباف توسط تولیدکنندگان
و میزان بهرهگیری عوامل فروش فرش ایران از فناوری
اطالعات در خارج از کشور ،پاسخ داده شود .بررسی
آمار و نتایج تحقیقات سلیقهیابی از کشورهای هدف
بازار فرش ایران و نیز نتایج تحقیقات میدانی از نمایشگاه
دموتکس  2012هانوفر ،اهمیت تولید هدفمند و مطابق
با سلیقههای مشتریان ،و عدم بهکارگیری تجار فرش ایران
از فناوریهای نوین ارتباطی برای به دست آوردن بهترین
گزینههای فروش و چالشهای مخاطبیابی را برای فرش
دستباف ،بیشتر آشکار میکنند .به این نتایج در ادامه اشاره
خواهم کرد.

جدول شماره  :1جایگاه ایران از نظر آمار صادراتی و بازار جهانی فرش ـ اطالعات گمرک و مرکز ملی فرش ()www.incc.ir
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آمار نشان میدهد که روند صادرات فرش ایران به جهان،
از سال  1386رو به رشد بوده است ،ولی در سال  1390به
علت ممنوعیت ورود فرش ایرانی به بازار آمریکا ،فروش به
این کشور کاهش بسیار فاحشی داشته و نتیجه آن در آمار
سال  1390مشهود است .بررسیها نشان میدهد که سهم
ارزآوری به ایران از بابت فروش فرش به آمریکا در سال

 ،1385با رقمی در حدود  97میلیون دالر ،در سال  1386با
رقمی در حدود  70میلیون دالر ،در سال  1387با رقمی در
حدود  58میلیون دالر ،در سال  1388با رقمی در حدود 81
میلیون دالر و در سال  1389با رقمی در حدود  75میلیون
دالر گزارش شده است که در سال  1390و تا بهمن ماه این
سال به رقم ناچیز  321هزار دالر ،کاهش داشته است.

جدول شماره  :2سهم درصدی صادرات فرش ايران در جهان ـ اطالعات گمرگ و آمار مرکز ملی فرش()www.incc.ir
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سهم ایران در کل صادرات
جهانی فرش دستباف (درصد)

از نظر میزان سهم ایران در تجارت جهانی فرش دستباف،
آمار موجود نشان میدهد که در روند هشت سال اخیر،
تقریب ًا به ميزان  30تا  45درصد کل صادرات فرش در دنیا
بوده است و در دو سال اخیر نیز افزایش یافته است .البته
در سال  ،2011عدم صادرات فرش ایران به کشور آمریکا،
به شکل مشخصی سهم ایران را در بازار تجارت جهانی،
کاهش داده است .به نظر میرسد 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 ویژگیهای
نوین جامعه جهانی همسو نکند ،به طور حتم در آینده
چالشهای بسیار زیادی را تجربه خواهد کرد.
اهمیت سنجش سلیقه خریداران
از آنجا كه يك بازار هميشه داراي موقعيت ثابتي نيست
و ساليق و تمايالت مردم ،پيوسته در حال تغيير است،

توجه و تمركز بر شناسايي ساليق نسل جديد و استفاده
از نمادهاي قومي ،ملي و فرهنگي در طرح و رن 
گو
فرش و كاربرد روشهاي نوين بازاريابي ،ميتواند ما را در
رسيدن به فروش آنالين و احراز موفقيت در بازار ياري
كند .هدف از اين بحث ،بررسي الگوي مصرف مشتريان
خارجي و تعيين اثرپذيري آن از تغيير طرح و رنگ مناسب
با سليقه آنان و همچنين تأثير روشهاي نوين بازاريابي در
كاهش هزينهها و جذب مشتريان بيشتر است تا بخشي از
چالشهاي مسير صادرات و فروش سنتي را تعديل نمايد.
در اين راستا عوامل بسياري دخالت دارد و با توجه به
برخي از تحقيقات قبلي ،ميتوان ادعا كرد كه «عامل درك
و همسانسازي توليدات با ساليق مشتريان ،اثرگذاري
بيشتري نسبت به ساير عوامل دارد»( .عقدايي)10:1388 ،
سليقهيابي در فرش ،درصدد افزايش فروش است و
هدف آن شناخت و درك مشتري است به نحوي كه كاال
و خدمات ارائه شده ،دقيق ًا متناسب با تقاضاي مشتري
باشد .حركات و عمليات بازاريابي در فرش و بر اساس

سليقهيابي در سيستمهاي پيشرفته بازرگاني فرش ،بايد
به گونهاي باشد كه در مرحله اول فعاليتهاي تحقيق و
توسعه انجام شود و توليدكننده ،قبل از اقدام به توليد،
بررسيهاي الزم را در زمينههاي گوناگون از جمله
تمايالت خريداران ،به عمل آورد .در شرايط فعلي به
علت تعدد رقبا فروش محصوالت ،به تصميم و خواست
مشتري براي خريد كاال و خدمات ،بستگي دارد .براي
توجه به خواست مشتري ،بايستي اصول خاصي را در
نظر گرفت؛ از جمله ،تمركز و تأكيد معقول و هدفمند
بر خواست مشتري ،ادغام و هماهنگي كليه فعاليتهاي
توليدكنندگان براي جلب مشتري و نیز مشخص نمودن
اهداف بلند مدت از طريق نيازها و خواستههاي مشتري.
(كريمي ماچياني)2:1388 ،
همانطور كه ذكر شد ،شناخت تمايالت و سليقهيابي
مشتريان جزء اركان اصلي تثبيت فروش كاالي توليدي
است و مديران براي رسيدن به موفقيت در امر پايداري
فروش ،نيازمند اطالعات بازاريابي و سليقهيابي هستند.
اهميت و جايگاه اطالعات مربوط به تمايالت مشتريان
براي همگان بديهي است ،زيرا اطالعات مربوط به
تمايالت مشتريان فرش دستباف ،ميتواند در روند
بسياري از تصميمگيريهاي فرآيند قبل از توليد ،حين
توليد و پس از توليد ،تأثيرگذار باشد .با وجود اين ،متأسفانه
اطالعات ،مفهومي بيگانه در فرآيند توليد و عرضه فرش
دستباف است .توليدكنندگان و بافندگان زيادي ،مخصوص ًا
بافندگانی که به شکل مستقیم و مستقل اقدام به تولید
می کنند ،در نهایت اقدام به توليد بيهدف و به اصطالح
كوربافي مينمايند .به عبارت ديگر ،به علت عدم دسترسي
يا بيتوجهي به اطالعات موجود ،نياز و تمايالت (سليقه)
مشتريان را ناديده ميگيرند .در چنين شرايطي ،وجود
انحراف با تقاضا و افزايش انحراف ،دور از انتظار نيست.

از جمله نتايج بيتوجهي به ساليق مشتريان ،افزايش
موجودي انبارها و ازدياد روزافزون فرشهاي دستباف
غيرقابل قبول و نامتناسب با ساليق مشتريان ميباشد و
در ادامه ،همين روند سير نزولي رشد صادرات و واگذار
كردن بازار جهاني به كشورهاي رقيب و جديد است.
در سالهاي اخير ،توليد و صادرات فرش دچار تحوالت
بسياري شده است كه شايد بتوان علل سير نزولي آن را
به دو دسته تقسيم كرد :نخست ،علل خارجي كه خارج
از كنترل ما هستند ،مانند ركود جهاني اقتصاد ،جنگ در
برخي از كشورها ،فعاليت آگاهانه برخي از رقبا مانند هند،
پاكستان ،نپال و  . ...دستة دوم عبارت است از برخي علل
داخلي مانند افت كيفيت ،توجه بیشتر به كميت و توليد
بيشتر به جاي توليد بهتر ،نداشتن قدرت سفارشپذيري،
عدم شناخت سليقه مشتريان ،عدم شناخت عملكرد رقبا،
عاملهای توزیع سنتی ،برخي سياستهاي غير كارشناسي
شده و ( . ...صنايعي و ميرلوحي)284 :1382 ،
در اين راستا اگر عوامل داخلي را كنترل نماییم ،شايد
بتوان بخشي از اين روند ثابت و در مواردی رو به کاهش
را جبران كنيم .به نظر میرسد ارتباط و به کارگیری ابزار
جدید ارتباطی ،میتوانند بخشی از مسائل داخلی فرش
ایران را کنترل كند و حتی ارتقا بخشد .اگر چه برقراری
ارتباط با زبان جدید جهانی برای تاجران و تولیدکنندگان
سنتی ،کاری بس دشوار است ولی با کمک گرفتن از
نیروهای تازه نفس و علمی و آکادمیک ميتوان بار ديگر،
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 گونهای است که آمار مشخصي براي آنكه
نشان دهد ،چه ميزان از فرش صادراتي ايران ،داراي چه
رنگ متني ،چه طرحي و  ...ميباشد ،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 نتايج نظرسنجيهای الکترونیکی و با در نظر
گرفتن روشهاي توليد و عرضه فرش دستباف ايران ،به
نظر ميرسد تغييرات اساسي را بايد در شيوههاي سنتي
اعمال نمود و میبایست اين نتایج و رویکردها را وارد
حوزه مديريت توليد فرش كرد.به كارگيري ابزار فناوري
اطالعات در اين روند (حوزههای ارتباط با مشتری و
توزیع و سلیقهیابی و انتقال به تولیدکنندگان) كمك
شاياني انجام دهد .یکی از مهمترینِ تغییرها در روشهای
سنتی ،بهرهگيري از شبكههاي يكپارچه مجازي است كه
سياستهاي توليدكنندگان و صادركنندگان را (با توجه
فصلنامه
علمی_ پژوهشی
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به نیاز بازار) به يكديگر نزديك كند و این شیوه يكي از
راهكارهای مناسب و كم هزينه است.
عالوه بر اينها ،از طريق شبكههاي اينترنتي و اطالعات
نقطه فروش و يا بهرهگيري از نرمافزارهاي سليقهسنجي در
سايتهاي مرتبط با فرش ،كار سليقهيابي بازارهای هدف،
دقيقتر و آسانتر اجرا میشود .از طرفي بهكارگيري ابزار
ارائه شده توسط فناوري اطالعات ،سفارشپذيري فرش
را بدون محدوديت زماني و مكاني ،فراهم میکند .در هر
حال به نظر ميرسد براي رشد در جامعه جهاني مدرن،
نيازمند ابزار مدرن و انعطافپذيري به موقع و سريع هستيم
و توليد آگاهانه و مبتني بر نياز مشتريان ،ميتواند ضمانتي
براي دوام و قوام در عرصه صادرات جهاني باشد.
نمونه نتایج سلیقهیابیها و پیشبینی بازار
تحقيقات ميداني نشان ميدهد كه نظر تاجران با سابقه
بازار نيز مطابق با مطالب ذکر شده است ،زيرا آنها معتقدند

كه -1« :بيتوجهي يا كمتوجهي به سليقههاي مشتريان

در زمان توليد (يعني كوربافي) ،از مهمترين مسائل تجار
ميباشد.
 -2از نظر تجار ،شناخت سليقه مشتريان و انتقال آن
به توليدكننده ،مخصوص ًا توليدكنندگان خانگي ،از جمله
موضوعاتي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
 -3ناتواني در پاسخگويي به سفارش ،مسئله انكارناپذير
در توليد فرش ايران است.
 -4حضور رقباي با تدبير كه ضمن توجه به سليقه
مشتريان ،توان سفارشپذيري را نيز دارند ،عرصه رقابت
را براي تجار ايراني ،محدود كرده است -5 .اطالعات و
اطالعرساني در فرآيند توليد و تجارت فرش ،آنگونه كه
شايسته است ،به تولیدکنندگان منتقل نشده و به شکل

مناسب از ابزارهاي موجود استفاده نميشود»( .كريمي
ماچياني)5:1388 ،
به همين علت باید تالش کرد تا فاصله ميان توليدکنندهها و
فروشندگان فرش كمتر شود .باید بدانیم که هر چه فاصله
ميان توليدكنندگان و صادركنندگان فرش بيشتر باشد،
امكان انتقال اطالعات ميان این دو حوزه كمتر خواهد
بود؛ لذا بايد تالش شود كه تا حد ممكن ،واحدهاي صادر
كننده و عوامل فروش خارجی در امر توليد دخالت داشته
باشند و یا نظرات آنها به عوامل تولید منتقل شود و يا
بالعكس ،توليدكنندگان ارتباط بيشتري با صادر كنندگان
و عوامل فروش خارجی داشته باشند و اين امر در برخي
موارد ،سبب تسريع واكنش صادرات به شرايط بازار
خواهد شد( .دادرس مقدم)7:1388 ،
همانطور كه ذكر شد ،شناخت تمايالت و سليق ه مشتريان
جزء اركان اصلي تثبيت فروش فرشهای توليدي است
و مديران براي رسيدن به موفقيت در امر پايداري فروش،
نيازمند اطالعات بازاريابي و سليقهيابي هستند.
اهميت و جايگاه اطالعات مربوط به تمايالت مشتريان

براي همگان بديهي است ،زيرا اطالعات مربوط به
تمايالت مشتريان فرش دستباف ،ميتواند در روند
بسياري از تصميمگيريهاي فرآيند قبل از توليد ،حين
توليد و پس از توليد تأثيرگذار باشد .اما متأسفانه واژه
«اطالعات» ،مفهومي بيگانه در فرآيند توليد و عرضه فرش
دستباف ایران است.
توجه به این نکته ضروری است که بخشی از بافندگان
مستقل و تک باف ،اقدام به توليد بيهدف و به اصطالح
كوربافي مينمايند .به عبارت ديگر ،به علت عدم دسترسي
يا بيتوجهي به اطالعات موجود ،نياز و تمايالت (سليقه
مشتريان) را ناديده ميگيرند .در چنين شرايطي ،وجود
انحراف با تقاضا و افزايش انحراف در بخشی از تولیدات
فرش ایران ،دور از انتظار نيست.
از جمله نتايج بيتوجهي به ساليق مشتريان ،افزايش
موجودي انبارها ،خواب طوالنی مدت سرمایه
تولیدکنندگان و ازدياد روزافزون فرشهاي دستباف
غيرقابل قبول و نامتناسب با ساليق مشتريان ميباشد و در
ادامه همين روند سير نزولي رشد صادرات و واگذار كردن
بازار جهاني به كشورهاي رقيب و جديد است.
در همین راستا ،مرکز ملی فرش دستباف در چند سال
اخیر ،اقدام به سلیقهیابی در کشورهایی نموده است که
از نظر بازار فرش دستباف ،برای ایران مهم میباشند و
کشورهایی مانند آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،انگلستان ،ایرلند،
سوئیس و  ...را به شکل جداگانه بررسی و در کتابچههایی
چاپ کرده است .البته به نظر میرسد سلیقهیابی در کشور
آلمان ،به علت مرکزیت و وجود انبارهای فرش در
هافن سیتی هامبورگ و تأمین فرشهای مورد نیاز برای
کشورهای مختلف و صادرات مجدد از این کشور ،نتایج
دقیقی در مقوله سلیقهیابی نداشته باشد.
در ادامه به تجزیه و تحلیل این سلیقهیابیها اشاره میکنم.

جدول شماره  :3تقاضا براي فرش دستباف ايران براساس شلوغ و خلوت بودن متن
فرش (مجموعههای سلیقهیابی فرش دستباف ـ مرکز ملی فرش ایران و یافتههای
پژوهش نگارنده)

كشور

درصد تمايل به خلوتی و شلوغی

انگلستان

 %68/2خلوت

سوئيس
ايتاليا
آلمان

 %19/5خلوت
 %51/2خلوت
 %89/1خلوت

جدول شماره  :4تقاضا براي فرش دستباف ايران براساس طرح و نقش (ذهنيباف،

هندسي ،افشان ،خشتي ،مدرن ،واگيره ،ساير طرحها) فرش( .مجموعههای سلیقهیابی
فرش دستباف ـ مرکز ملی فرش ایران و یافتههای پژوهش نگارنده)

كشور

درصد تقاضا براي ابعاد

 %19/4افشان

انگلستان

 %26/4ذهني باف

سوئيس

 %33/3هندسي

 %31/6مدرن

ايتاليا

 %26/3افشان شاه عباسي

 %16/7هندسي

آلمان

 %31/3افشان شاه عباسي

 % 18/1هندسي

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

 -2 ×3 -2ساير) ( مجموعههای سلیقهیابی فرش دستباف ـ مرکز ملی فرش ایران
و یافتههای پژوهش نگارنده)

كشور

درصد تقاضا براي ابعاد

سوئيس

 %29/1براي  %17 1/70 ×2/40براي 2 ×3

انگلستان  %23براي  2 ×3متر

ايتاليا
آلمان

 %19/2براي 2 ×2

 %19/7براي 2×3

 %17/4براي 2 ×2

 %24/2براي 2×3

70%16/9براي 2/40×1/
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جدول شماره  :6تقاضا براي فرش دستباف ايران براساس رنگ متن (چوبي ،كرم
روشن ،الكي روناسي ،ساير رنگها) ( مجموعههای سلیقهیابی فرش دستباف ـ
مرکز ملی فرش ایران و یافتههای پژوهش نگارنده)

كشور
انگلستان

 %20رنگ چوبي

 %19/6رنگ كرم روشن

سوئيس

 %30/1كرم

 %22/7الكي روناسي

ايتاليا

 %20/7آبي روشن  %19/6كرم روشن

آلمان
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رنگ مورد تقاضا

 %63/3كرم

 %22/1الكي روناسي

برآیند جدولها و نتیجهگیری از آنها نشان از تفاوت زیاد
در حوزههای بازار هدف فرش ایران دارد و عدم توجه به
این موارد توسط تولید کنندگان و نیز عدم واردات هدفمند
ِ
مناسب بازارهای کشورهای مختلف توسط عوامل
و
فروش ،نتیجه را به نفع بقیه رقبای تولید کننده فرش ایران
تغيير داده و مجالی برای خودنمایی کشورهایی مانند هند،
پاکستان ،نپال و  ...ایجاد شده است .توجه داشته باشیم كه
قانع کردن تولیدکنندگان برای بهکارگیری این نتایج و حتی
در نظر گرفتن این موارد ،در روند کنونی حاکم بر تولید در
ایران ،عم ً
ال غیر قابل اجرا است.
نتایج سلیقهیابی پايگاه فروش اینترنتی راگ من
پايگاه الكترونيك فروش قالی «راگ من«[ ،]2یکی از
فروشگاههای الکترونیکی معتبر فروش فرش است که
از طریق شبکههای مجازی و اینترنت ،کار فروش فرش
را انجام میدهد .الزم به ذکر است علیرغم اینکه این
پايگاه اصالت ًا ایرانی است ،از کشور کانادا اداره میشود
و فرشهای مربوط به دیگر کشورها را نیز در فهرست
فروش خود دارد.

در يك تحقيق سليقهيابي ،این پايگاه به عنوان موضوع
مطالعه ،بررسي شد و نتايج بسيار مهم و جالبي به دست
آمد .براي نشان دادن اهميت سليقهيابي در بازار آمریکا و
کانادا ،به بخشي از آنها اشاره ميكنيم.
البته این نتایج از خروجی اطالعات نقطه فروش [ ]3این
پايگاه میباشد.
عمدت ًا خريداران اين پايگاه از كشور آمريكا و كانادا

ميباشند و تجزيه و تحليلها ،وضعيت سليقه و عاليق
مشتريان اين كشورها را تا حدودي نشان ميدهند.
همانگونه که اشاره شد ،در اين پايگاه عالوه بر فرشهاي
ايراني ،توليداتي از كشورهاي چين ،هند ،پاكستان ،تركيه،
نپال و  ...هم به فروش ميرسد .نتايج بررسيها نشان
ميدهند كه:
 -1حدود  76درصد از فرشهاي دستبافي كه توسط اين
پايگاه عرضه و فروخته شده است ،يا محصول توليدي
ايران هستند يا به نام محصول ايراني فروخته شدهاند.
 -2نتایج نشان میدهد که رنگهای بژ ،قرمز ،آبی ،سبز،
نارنجی و قهوهای ،بیشترین فروش را داشتهاند.
 -3پس از رنگ ،طرح و نقش ،مهمترين عامل تأثيرگذار
در انتخاب فرش دستباف است و بیشترین طرحهای مورد
پسند ،لچک ترنج شاه عباسی ،لچک ترنج گلدار و افشان
شاه عباسی بودهاند.
 -4فرشهای بافته شده شهری مانند تبریز ،کاشان ،کاشمر،
کرمان ،بیرجند و اراک ،درخواست بیشتری داشته است.
 -5مشتریان ،فرشهای دارای قدمت کمتر از ده سال را
ترجیح دادهاند.
 -6فرشهای دارای ابعاد کوچک و کمتر از  500دالر،
بیشترین فروش را دارند( .كريمي ماچياني 9 :1388 ،و
 10و )11
با دقت در این نتایج ،میتوان به اهمیت در نظر گرفتن

سلیقه مشتریان پی برد و اهمیت آیندهنگری را در تولید و
عرضه در بازارهای جهانی مشاهده کرد .ترديدي نيست
که آینده بازار فرش دستباف در اختیار کشورهایی خواهد
بود که به این عوامل مهم ،توجه الزم را داشته باشند.
اما نکته بسیار مهمي كه از اطالعات استخراج شده حاصل
شد ،آن است که به دست آوردن این اطالعات و تعمیم
سریع آن از سوي فروشندهها و کانالهای توزیع به
تولیدکننده و به شکل ارزان و با کمترین هزینهها ،تنها از
طریق بهکارگیری ابزار نوین فناوری اطالعات و شبکههای
اینترنتی ،امکانپذیر است.
نتایج بررسیها از عوامل فروش در خارج از کشور و نیز
شرکت کنندگان در نمایشگاه دموتکس سال  ،2012نشان
از عدم استفاده مناسب از این ابزار در ميان تجار ایرانی
دارد .در ادامه به وضعیت موجود تجار ایرانی و غیر ایرانی
و میزان بهرهگیری آنها از اینترنت و اهمیت سلیقهیابی و
میزان بهرهگیری آنان از فضاهای اینترنتی برای تبلیغات،
اشاره ميكنم و نتایج این بررسی میدانی را متذکر میشوم.
ـ

ارزیابی نمایشگاه دموتکس آلمان ،هانوفر
 14الی  17ژانویه 2012
نمایشگاه دموتکس ،بزرگترین عرضة جهانی فرش،
زیر اندازها و کفپوش در دنیا است که مانند سالهای
قبل در شهر هانوفر آلمان از تاریخ  24تا  27دیماه سال
( 1390چهاردهم تا هفدهم ژانویه  )2012برگزار گردید.
هانوفر یکی از شهرهای شمالی آلمان و یک شهر مشهور
نمایشگاهی است .فضای نمایشگاهی هانوفر در مجموع
دارای  27سالن بزرگ برای ارائه غرفهها است که امسال
در مجموع  12سالن بزرگ را به خود اختصاص داده بود
و سالنهای شماره  21 ،20 ،19 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و
 23غرفهآرایی شده بودند.
[]4

سالنهای شماره  21 ،20 ،19و  ،23مختص فرش
دستباف بود .تنها کشوری که تبلیغات میدانی وسیع توسط
آگهينماها (بیلبوردها و استندها) ،در محوطه ورودی
نمایشگاه و محوطه سالنها داشت ،کشور هندوستان بود.
این کشور حتی برای خود یک سالن اختصاصی (سالن
شماره  )23در نظر گرفته و فعالتر از بقیه کشورها ،حضور
یافته بود و مهمتر اینکه در تبلیغات خود ،به دستباف بودن

فرشهایش تأکید داشت.
اختالف بسياري در غرفه آرایی سالنهای فرش دستباف
با بقیه سالنها دیده میشد؛ حتی تفاوت زیادی در غرفه
آرایی سالنهای فرش دستباف با فرش ماشینی وجود
داشت .ظاهرا ً تجار فرش دستباف ایران ،یا به روال سنتی و
ساده معتقدند و یا اینکه به تبلیغات و غرفه آرایی اعتقادی
ندارند .در این نمایشگاه در بخش فرش دستباف ،در
مجموع  457غرفه از بیست و پنج کشور حضور داشتند
که فهرست آنها در جدول زیر آمده است.
جدول شماره :7لیست کشورهای شرکت کننده در سالنهای فرش دستباف
(یافتههای میدانی پژوهش توسط نگارنده)

ایران

ازبکستان

اسپانیا

افغانستان

امارات

سوئد

چین

آلمان

سوئیس

هندوستان بلژیک

اتریش

پاکستان

دانمارک

انگلستان

نپال

یونان

فرانسه

سنگاپور

ایتالیا

کانادا

ترکیه

هلند

امریکا

مراکش
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تنها نکته امیدوار کننده این بود که در حدود 34/28
درصد از شرکت کنندگان کشور آلمان در سالنهای فرش

کشوری که بیشترین غرفهها را در فرش دستباف به خود
اختصاص داده بود ،با کمال تعجب هندوستان بود و
اختالف فاحشی با ایران و بقیه کشورها داشت .به نظر دستباف ،ایرانی بودند؛ یعنی از هفتاد غرفه آلمانی24 ،
میرسد که تجار ایرانی با حضور دیگر کشورهای رقیب غرفه ،ایرانیهای ساکن شهرهای آلمان و بهخصوص از
در این عرصه ،در حاشیه قرار گرفتهاند .میزان مشارکت هامبورگ و منطقه (فرای هافن) هافن سیتی بودند .مهم
تجار ایرانی در نمایشگاه ،مأیوسکننده بود و اگر تجار است بدانیم که غرفههای کشور هندوستان ،برابر با تعداد
ایرانی شرکتکننده از کشور آلمان نیز حضور نداشتند ،غرفههای شش کشور پس از خود (آلمان ،چین ،ترکیه،
پاکستان ،ایران و افغانستان) است.
وضعیت بسیار اسفناکتر از این بود.
جدول شماره  :8لیست تعداد غرفهها به تفکیک کشورها (یافتههای میدانی پژوهش توسط نگارنده)
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نام کشور

تعداد غرفه

نام کشور

تعداد غرفه

نام کشور

تعداد غرفه

نام کشور

تعداد غرفه

هندوستان

200

انگلستان

6

کانادا

1

نپال

1

آلمان

70

مراکش

6

دانمارک

1

چین

68

ایتالیا

4

بلژیک

1

ترکیه

34

آمریکا

3

اسپانیا

1

پاکستان

18

اتریش

2

یونان

1

ایران

11

هلند

2

سنگاپور

1

افغانستان

11

سوئد

2

ازبکستان

1

سوئیس

9

فرانسه

2

امارات

1

جدول شماره  :9سهم درصدی کشورها به نسبت دارا بودن تعداد غرفه (یافتههای میدانی پژوهش توسط نگارنده)

نام کشور

تعداد غرفه

نام کشور

تعداد غرفه

نام کشور

تعداد غرفه

نام کشور

تعداد غرفه

هندوستان

200

انگلستان

6

کانادا

1

نپال

1

آلمان

70

مراکش

6

دانمارک

1

چین

68

ایتالیا

4

بلژیک

1

ترکیه

34

آمریکا

3

اسپانیا

1

پاکستان

18

اتریش

2

یونان

1

ایران

11

هلند

2

سنگاپور

1

افغانستان

11

سوئد

2

ازبکستان

1

سوئیس

9

فرانسه

2

امارات

1

رشد بسیار زیاد غرفههای هندی و نیز حمایتهای فراوان
دولتی از تولیدکنندگان در هند ،از موارد بسیار مهم و قابل
بررسی در نمایشگاه دموتکس بود .سازمان صادرات
کشور هند ،تسهیالت زیادی در اختيار شرکتکنندگان
هندی گزارده و بخشی از هزینهها را پرداخته بود .البته
کشور ترکیه نیز حمایتهای متمرکز دولتی را در اختیار
شرکتکنندگان قرار داده بود و دارای غرفههای منظم و

منسجمی بودند.
آماری که در ادامه به ارائه آنها خواهم پرداخت ،خروجی
پرسشنامههایی است که به شکل مصاحبه از برخی از
غرفهداران بهدست آمده است و در كل ،چهل غرفهدار به
سؤاالتم پاسخگو بودهاند .در مجموع ،پرسشگری از بیست
شرکت ایرانی حضور یافته از ایران و یا ایرانیاالصل مقیم
آلمان و بیست شرکت غیرایرانی انجام شده است.

جدول شماره  :10درصد به کارگیری اینترنت توسط شرکتهای فروش فرش در نمایشگاه دموتکس 2012
(یافتههای میدانی پژوهش توسط نگارنده)

بهرهگیری از اینترنت

شرکتهای ایرانی

شرکتهای غیر ایرانی

داشتن وب سایت(پايگاه الكترونيك)

%90

% 100

داشتن تجارت الکترونیکی

صفر درصد

%35

به کارگیری تبلیغات الکترونیکی

%15

%15

تبلیغات در مجالت تخصصی

%65

%75

داشتن کاتالوگ یا بروشور فرشها

%55

%75

در نظر داشتن سلیقه خریداران

%75

%100

فروشندگانی که خود تولیدکننده هستند %60
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%95

نمودار شماره  :2درصد به کارگیری اینترنت توسط شرکتهای ایرانی و غیر ایرانی
(یافتههای میدانی پژوهش توسط نگارنده)
120
100
80

ایرانی

60

غیر ایرانی

40
20
فروشندگانی که خود سلیقه خریداران

کاتالوگ یا

تبلیغات در مجالت تبلیغاتالکترونیکی

تولید کننده هستند.

بروشور فرش ها

تخصصی

تجارت الکترونیکی

وب سایت

0

الزم به توضیح است که پاسخدهندگان ایرانی از
شرکتهای حضور یافته از ایران و نیز شرکت کننده
از شهرهای آلمان بودهاند و غرفهداران خارجی از ميان
شرکتکنندگان کشورهای هندوستان ( 4غرفه) ،ترکیه

( 3غرفه) ،آلمان ( 3غرفه) ،چین و پاکستان و کانادا و
اتریش (هر کدام  2غرفه) ،سوئیس و انگلستان (هرکدام
 1غرفه) انتخاب شدهاند .البته الزم به ذكر است که در دو
مورد برای شرکتهای 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؛ بدين صورت که اعداد و پاسخها،
نشان از بهکارگیری این موارد توسط تجار را دارند ،ولی
در عمل و با بررسی پايگاههاي الكترونيك شرکتهای
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 )3تجار 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 مینمایند .هرچند 15
درصد از تجار ایرانی عنوان کردهاند 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 فعالیتهای ارتباط
با مشتری تجار ایرانی ندارد.
 )4تجار فرش دستباف ایرانی و خارجی ،بیشتر تمایل
دارند تا در مجالت تخصصی ،تبلیغات داشته باشند
(مانند مجالت هالی و هایم تکستیل)؛ هرچند که میزان به
کارگیری این تبلیغات برای شرکتهای غیر ایرانی بیشتر
است.
 )5هر چند نیمی از تجار ایرانی عنوان کردند كه برای

پاسخگو و نیز درخواست نمونه کاتالوگ متوجه شدم که
ی خود کاتالوگ دارند ،متأسفانه به غیر از ارائه
فرشها 
ارقام واقعی ،بسیار پایینتر از پاسخهای داده شده است.
در مجموع ،نتایج استخراج شده از پرسشنامهها نشان کارت تجاری ،مورد دیگری براي ارائه از سوي ايشان،
میدهد که در تمامی گزینهها ،وضعیت فروشندههای مشاهده نگرديد ،ولی در شرکتهای خارجی ،کاتالوگ یا
کشورهای دیگر ،بهتر از ایران است .البته برخی نتایج بروشوری از فرشها به همراه کارت تجاری ،بر روی میز
پذیرش به مشتریان ارائه میشد.
بسیار مهم ديگر هم به دست آمد از جمله اینکه:
 )1تجار فرش دستباف (چه ایرانی و چه غیر ایرانی) به  )6تجار ایرانی و غیر ایرانی فرش دستباف ،به این نتیجه
این نتیجه رسیدهاند که داشتن پايگاه الكترونيك برایشان رسیدهاند که یافتن سلیقه مشتریان و در نظر گرفتن نظر
خریداران بسیار مهم است ،اما این باور در بین تجار فرش
الزامی است.
 )2تجار ایرانی فرش دستباف ،اعتقادی به استفاده از غیر ایرانی بیشتر است .البته آنها نيز تنها دانستن سلیقه را
اینترنت برای فروش فرش نداشته و یا این توانمندی را مهم میدانند و اِعمال این سلیقهها هنوز در روند تولید،
ندارند ،ولی تجار غیر ایرانی ،در حال گذار از این مرحله و اجرایی نشده است.
استفاده از این ابزار جدیدند .البته الزم به توضیح است که  )7تعداد تجار ایرانی که خود به عنوان تولیدکننده در ایران
سه شرکت از تجار ایرانی(مانند نیشابوری ،برادران زیادی فعالیت دارند ،به مراتب کمتر از تجار غیر ایرانی است که
و  )...عنوان کردند که تجارت از طریق پايگاه الكترونيك در کار تولید فرش دستباف در دیگر کشورهای تولیدکننده
آنها امکانپذیر است ،اما بررسیها ،خالف این موضوع را فرش دستباف مانند هند ،نپال و  ...فعالیت میکنند .این
موضوع بسیار مهم نشان از آن دارد که مشارکت در امر
نشان داد.

تولید فرش دستباف توسط خارجیها در کشورهایی مانند
هند ،پاکستان ،ترکیه و نپال ،بسیار رایجتر از مشارکت در
ایران است و در ایران ،موانعی برای انجام کار شراکتی با
سرمایهگذاران خارجی وجود دارد.
 )8تأسفبارتر اینکه اکثر تجار ایرانی ،فرشهای دیگر
کشورهای تولیدکننده را برای فروش در غرفه خود
داشتند ،ولی تجار غیر ایرانی تنها از فرشهای غیر
ایرانی (هند و نپال و پاکستان و افغانستان و  )...برای
فروش استفاده میکردند .این موضوع مخصوص ًا در
بین صاحبان شرکتهای خارجی و عمدت ًا اروپاییهایی
که در کشورهایی مانند هند ،نپال و پاکستان برای تولید
سرمایهگذاری دارند ،بیشتر به چشم میخورد.

محيط كسب و كار ،همانند نقشه گنجي است كه مسير را
مشخص مينمايد .كاالهاي بسياري در جهان مورد پذيرش
مخاطبان خويش قرار گرفته است ،مانند فرش دستباف
ايران كه به علت وجود تقاضا ،عوامل پخش [ ]5زيادي نيز
در بازار در تكاپوي عرضه آن به مشتريان ميباشند .وجود

شرايط نه چندان مناسب ميان عناصر توليد و توزيع ،و نيز
عدم شناسايي بسياري از عوامل فروش كه به توزيع فرش
در سراسر دنيا ميپردازند ،موجب هزينه و از دست دادن
فرصتهاي بسياري در صنعت فرش ما شده است كه
در كاهش فروش جهانی و صادرات اين ميراث گرانقدر،
دخالت داشتهاند .لذا شناختن ساليق ،عادتهاي خريد ،به
روز شدن روشهای عرضه فرش در بازارهای جهانی و
فرهنگ استفاده از كاال ،نقش حياتي را در سيستم بازار و
نیاز به بهرهگيري از شبكههاي يكپارچه مجازي و بازارشناسي ايفا ميكند و صنعت فرش نيز از اين قاعده
مستثني نيست.
اینترنتی و رایانه
بهرهگيري از شبكههاي يكپارچه مجازي كه سياستهاي در اين راستا ،صادركنندگان و عوامل توزیع فرش در
توليدكنندگان و صادركنندگان را به يكديگر نزديك كند ،دنیا نیز بايد نقش واقعي خود را كه انتقال درست ساليق
راهكاري مناسب و كم هزينه است .عالوه بر اينها ،دستيابي مصرفكنندگان به توليد كنندگان است ،ايفا نمايند و از
به سليقه جامعه جهاني از طريق شبكههاي فروش اينترنتي طرفي با توجه به بررسيهاي سليقهيابي در كشورهای
و اطالعات نقطه فروش و يا بهرهگيري از نرمافزارهاي مختلف ،بايد در نظر داشته باشند كه با توجه به فضاهاي
سليقهسنجي در پايگاههاي الكترونيك مرتبط با فرش ،سكونتي كشورهاي اروپايي و بحث هزينهها ،فرشهایي
ميتواند كار سليقهيابي جهاني را دقيقتر و آسانتر سازد .از مناسب با نیاز جوامع مصرفکننده فرش دستباف ،تولید
طرفي بهكارگيري ابزار ارائه شده توسط فناوري اطالعات ،و عرضه نمایند.
سفارشپذيري فرش را بدون محدوديت زماني و مكاني ،برای نمونه ،استفاده از رنگهاي يك طيف و هماهنگ
فراهم ميكند .در هر حال ،به نظر ميرسد براي رشد در به جاي رنگهاي متضاد در نظر گرفته شود و طرحهاي
جامعه جهاني مدرن ،نيازمند ابزار مدرن و انعطافپذيري خلوت نيز بيشتر گردد .البته از مهمترين مسائل در اين
به موقع و سريع هستيم و توليد آگاهانه و مبتني بر نياز ميان ،توجه به حساسيت اروپائيان در زمينه استفاده از رنگ
مشتريان ،ميتواند ضمانتي براي دوام و قوام در عرصه و پشم طبيعي و عدم استفاده از الياف و رنگ مصنوعي با
تأكيد بر حفاظت از محيط زيست و نداشتن آسيبهاي
صادرات جهاني باشد.
در دنياي كنوني ،داشتن اطالعات به روز و به هنگام از زيست محيطي در اين هنر و صنعت ،است.
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شركتهاي بزرگ است ،فراهم گردد.
عالوه بر موارد ذكر شده ،با استفاده از بانك اطالعاتي كه
براي اهدافی چون جستجو استفاده کنیم ،ميتوانيم نسبت
به ارائه يك كاتالوگ دقيق ،كامل و مصور اقدام كنيم.
بدين ترتيب ،در صورت درخواست مشتري ،ميتوان
مدلهايي را كه درحال حاضر موجود نميباشند ،بهطور
سفارشي توليد كرد« .همچنين با جمعآوري اين اطالعات
توسط فروشگاههاي مختلف در سراسر كشور در يك
پايگاه الكترونيك جامع ،ميتوان نسبت به تهيه بانك
ملي فرشهاي بافته شده ايراني و ارائه يك كد مشخصه
انحصاري براي آنها اقدام كرد .الزم به ذكر است كه اين
اقدام براي الماسهاي تراش خورده در كشورهاي غربي،
انجام شده است و در كل باعث افزايش چشمگير قيمت
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يكي از مواردي كه خريداران فرش دستباف نسبت به
آنها عالقه زيادي نشان ميدهند ،اطالع از مشخصات ريز
فرش همچون نوع گرهها ،محل بافت ،نوع جنس تار و
پود ،پرز و رنگ و مواردي از اين دست ميباشد .تاجران
فرش باید در نظر داشته باشند که در يك سيستم ايدهال،
چون اطالعات كليه فرشها در سيستم رايانهاي وارد شده
است ،ميتوان آنها را به يك فروشگاه الكترونيكي منتقل
كرد تا امكان فروش الكترونيكي آنها نيز فراهم شود .بدين
ترتيب ،همزمان با عرضه فرش در فروشگاه ،میتوان
به اطالعات دقيق و جامع آن نيز دسترسي پیدا کرد و
در ادامه ممكن است بازاريابي خوبي براي فرشها ،به
صورت خودكار انجام شود .عالوه بر اين موارد ،تهيه
گزارش آماري ،در سيستمهاي رايانهاي كار بسيار سادهاي
است؛ مث ً
ال به آساني ميتوان گزارشي از زمان انبار فرش اين محصول و افزايش اعتماد خريدار به اصل بودن كاال
در فروشگاه ،مدلهايي كه زمان كمتري در فروشگاه ميگردد»( .زارع.)295 :1382 ،
ماندهاند و مدلهايي كه بيشتر در انبار ماندهاند ،يا ميزان در هر حال ،فرش ایران برای حفظ بازارهای سنتی خود
خريد مدلها براساس مناطق مختلف يا مليتها ،تهيه كرد نیازمند یک سری تغییرات در مدیریت تولید و نیز به
و بدين ترتيب به طور كام ً
ال عاقالنه نسبت به انتخاب کارگیری روشهای نوین ارتباطی برای یافتن سلیقههای
بازار جهانی است تا بتواند جایگاه خود را در بازارهای
مدلهايي براي فروش آينده ،اقدام كرد.
اگر تجار فرش ،سيستم خود را به سيستم مديريت مصرف ،همچنان حفظ کند.
ارتباط با مشتري نيز مجهز كرده باشند ،اطالعاتي نيز
از نظرات مشتريان ،اشكاالت مدلهاي خاص و طرح نیاز به تغییر در سیستمهای تولید فرش دستباف
و ابعاد و رنگهای مورد پسند و  ...به سادگي بهدست ایران با بهرهگیری از ابزار فناوری اطالعات
خواهند آورد كه اين اطالعات در تصميمگيريهاي كالن با توجه به اینکه روال تجارت در بازار داخلی ایران و تجار
از نقش تعيينكنندهاي برخوردارند .همچنين با بررسي فرش ایرانی خارج از کشور ،هنوز سنتی است و ارتباط
و دستهبندي منسجم و مدون اين گزارشها ،به سادگي مناسب و تعامل عملی بین عوامل توزیع فرش ایران در
ميتوان تصميمات دقيقتر و مناسبتري براي انتخاب نقاط مختلف جهان و تولیدکنندگان داخل کشور وجود
مدلهاي برتر ،تغيير جنس مواد اوليه براساس نظر مشتري ندارد ،بهتر است با بهرهگیری از ابزار فناوری اطالعات،
و مواردي مشابه ،اتخاذ كرد تا در كل ،امكان عرضه این ارتباط سریع و کمهزینه برقرار گردد و از این پس،
محصولي منطبق با نظر مشتري كه از اصليترين شعارهاي

رابطهاي تعاملی و تاثیرگذار بین این دو حوزه برقرار شود.

ترديدي نيست 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،
افزايش مييابد و این رونق فروش ،به تولیدكنندگان
داخلی منتقل خواهد شد.
در همین راستا و تأکید بر نیازسنجی و سلیقهیابی،
نتایج تحقیق میدانی از تولیدکنندگان نیز نشان میدهد
که  89درصد از پاسخگويان ،به سؤاالت مشتريمحور
و بهكارگيري نظرات و سليقه مشتري در امر توليدات
فرش ،پاسخ خود را به گزينههاي متوسط ،كم و خيلي كم
اختصاص دادهاند؛ يعني نظرات مشتريان و سليقه مشتريان
فرش دستباف ،در انتخاب نوع مواد اوليه ،رنگرزي،
نظرات صادركنندگان ،نظرات عمدهفروشان داخلي،
اندازه فرشها ،رنگ فرش ،رج شمار ،نوع بافت و ...
اهميت چنداني در روند توليدات و فرشهاي توليدي
توليدكنندگان ندارد( .آسايش و فرجي)50 :1387 ،
با این اوضاع و شرایط مناسب است که در روش تولید
فرش دستباف ایران تغییرات جزئی اتفاق بیفتد .نقدي كه
بر روند توليد در فرش ايران مطرح است ،نقد بر روش
تأمين فشاري [ ]6است .این شیوه هم اکنون بر روند تولید
فرش در ایران حاکم است .در زنجيره تأمين فشاري،
تصميمات توليد برحسب پيشبينيهاي بلند مدت تقاضا
صورت ميگيرد( .كاتلر( )671: 1382،شكل )1
سفارشات
تقاضای خارجی

خرده فروش

محصول

تولید کننده

شكل شماره  :1زنجيرة تأمين فشاري (آسايش و فرجي)45 :1387 ،

در روش تأمين فشاري ،نياز به زمان بيشتري داريم تا
محصول توليدي با تغييرات بازار هماهنگ شود .اين
امر ميتواند موجب ناتواني در برآوردهسازي الگوها و
سليقههاي متغير تقاضا براي فرشهاي در حين توليد و
نيز از رده خارج شدن موجودي و فرشهاي توليد شده،
به هنگام از بين رفتن تقاضا باشد .همانگونه که ذکر شد،
هماكنون فرش ايران به اين روش در حال توليد و عرضه
است .بدين منظور ،کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی
براي افزايش مشتري و هماهنگسازي توليدات با ريسك
كمتر و مورد پسند جامعه جهاني ،روش تأمين كششي
[ ]7را پيشنهاد ميكنند .در زنجيره تأمين كششي ،توليد
براساس تقاضا است؛ به گونهاي كه هماهنگ با تقاضاي
واقعي مشتري نهايي (به جاي پيشبيني تقاضا) است.
(كاتلر )672 :1382 ،بدين منظور ،زنجيره تأمين از مكانيزم
انتقال سريع اطالعات استفاده ميكند تا اطالعات مربوط
به تقاضاي مشتري را به سطوح باالتر انتقال دهد .اين امر
باعث كاهش زمان تحويل ،افزايش توانايي مديريت به
روز رسانی ،كاهش انحراف از سليقه بازار و در نهايت،
كاهش هزينهها ميشود( .آسايش و فرجي)42 :1387 ،
اطالعات
تقاضای خارجی

خرده فروش

محصول

تولید کننده

شكل شماره  :2زنجيره تأمين كششي (آسايش و فرجي)45 :1387 ،

تبديل سيستم فشاري به سيستم كششي در توليد و بازار
سنتي فرش ايران ،انرژي و زمان زيادي را طلب ميكند.
توجه به اين نكته ضروري است كه همه مشكالت
فرش ايران ،به اين سيستم محدود نميشود بلكه يكي
از عوامل تأثيرگذار تغيير اين سيستم است .در این راستا،
ابزار رسانهای جدید و بهرهگیری از فناوری اطالعات،
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میتواند روند رسیدن به این سیستم و انتقال اطالعات از
بازار خارجی به تولیدکنندگان را سرعت بخشد و راه را
هموارتر نماید.
نتیجهگیری
حضور در عرصه جهانی ،نیازمند داشتن ابزار و
توانمندیهای به روز و بهرهگیری از ابزار نوین ارتباطی
و رسانهای است .اگرچه فرش دستباف ایران چندین سال
است که با روال سنتی خود و نیز به همین منوال ،حضور
در بازارهای جهانی را بدون مشکالت اساسی تجربه
کرده است ،ولی هم اکنون با فراگیر شدن ابزار فناوری
اطالعات و انقالب تکنولوژیکیاي که با بهکارگیری این
ابزار به وجود آمده است ،به نظر ميرسد برای دوام و قوام
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در عرصه رقابتی تجارت جهانی فرش دستباف ،نیازمند
تکمیل کردن روشهای سنتی تولید و فروش فرش با
بهرهگیری از ابزار نوین مانند اینترنت و شبکههای مجازی
هستيم.
الزم است اطالعات بازارهای هدف به شکل سریع ،توسط
پايگاههاي الكترونيك عوامل فروش در نقاط مختلف دنیا،
تهیه گردد و این اطالعات مهم ،بدون واسطه و در هر
زمان و مکانی در اختیار تولیدکنندگان داخل کشور قرار
گیرد .اگر چه آمارها حاكي از آن است که تجار داخل و
خارج از کشور ،به این باور رسیدهاند که داشتن پايگاه
الكترونيك فروش برای کارشان ضروری است ،ولی
شواهد نشان میدهد که در استفاده از توانمندیهای پايگاه
الكترونيك ،هنوز به مرحله بلوغ نرسیدهاند و تنها به طور
ظاهري ،دارای پايگاه الكترونيكاند.
این در حالی است که تنها با کمی عالقهمندی و آگاهی
و هزینه کردن ،میتوان اطالعات مهمی را از طریق
این پايگاههاي الكترونيك برای آیندهنگری تولیدات،

سلیقهیابیهای بازارهای متفاوت ،تبلیغات تحت شبکه و
تجارت الکترونیک ،انجام داد.
نتایج بررسیها نشان میدهد که تجار ایرانی برخالف
رقبا ،توانمندی چندانی در استفاده از ابزار فناوری اطالعات
مانند تجارت الکترونیک ،تبلیغات الکترونیکی ،سلیقهیابی
الکترونیکی و  ...ندارند و با ادامه همین وضعیت و
پافشاری تجار ایرانی در عدم بهکارگیری روشهای نوین
در کنار روشهای سنتی ،دور از انتظار نخواهد بود که
رقبای فروش فرش ایران در سالهای آتی ،تجارت جهانی
فرش دستباف را در اختیار بگیرند.
در پايان ،پیشنهاد میکنم که دولت ،توجه ویژه به عوامل
توزیع و فروش فرش ایران در کشورهای مختلف داشته
باشد و حمایتهای هرچند اندک آن تنها به داخل
کشور و صادر کنندگان محدود نگردد و ارتباط با عوامل
توزیع فرش در کشورهای مختلف و کمک به راهاندازی
پايگاههاي الكترونيك منظم و هدفمند ،در دستور کار
حمایتهای دولتی قرار گیرد تا اطالعات بازارهای هدف
توسط عوامل فروش ،به سرعت و بدون واسطه در اختیار
عوامل تولید در داخل ایران قرار گیرند.
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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>

فصلنامه
علمی_ پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
17 شماره
1389 پاییز

102

