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چكيده
صادراتى  كاالهاى  مهمترين  از  يكى  دست باف  فرش 
ايران محسوب مى شود كه در بازارهاى خارجى داراى 
جايگاه وااليى است. اما اين كاال در بازارهاى داخلى داراى 
جايگاهى مشابه جايگاه آن در خارج از مرزها نيست و 
به  نسبت  دست باف  فرش  ايرانيان  خانه هاى  در  امروزه 
مورد  كمتر  بسيار  محسوس  اختالفى  با  ماشينى  فرش 
استفاده قرار مى گيرد. به نظر نويسندگان عمده دليل اين 
استقبال ضعيف قيمت باالى اين كاال نسبت به نمونه هاى 
ماشينى است. در اين تحقيق كه به روش پيمايشى، در 
چهار مرحله و در مناطق عمومى و مرفه نشين چهار شهر 
تبريز، قم، تهران و اصفهان انجام شده قيمت باالى فرش 
دست باف دليل غالب عدم استفاده قشر مرفه جامعه از 
فرش نبوده و داليل ديگرى نيز بيان شده است كه عبارت 
است از عدم شناخت كيفيات ويژه فرش دست باف نسبت 

به نمونه هاى ماشينى. 

فرش  ايران،  بازار  دست باف،  فرش  كليدى:  واژه هاى 
ماشينى، كيفيت، پيمايش.

1. مقدمه
فرش دست باف از ديرباز در ايران مورد مصرف بوده و 
از كاربردى ترين كاالهاى سنتى است. خانه هاى ايرانيان در 
گذشته سرتاسر فرش بوده، در كنار ديوار ها از پشتى هاى 
كفپوش هاى  و  مبلمان  از  و  مى شده  استفاده  دست باف 
در  همچنين  است.  نبوده  خبرى  نيز  صنعتى  و  ماشينى 
فرهنگ ايرانيان سنت بر زمين نشستن از سنت هاى كهن 
بوده كه از ديگر عوامل مهم و تأثيرگذار در استفاده فراوان 
از فرش در بين ايرانيان بوده است. در جوامع پر مشغله و 
پر جنب و جوش امروز فرش مى تواند سالمت و سكون 
زندگى آرام روستايى و عشايرى را براى شهرنشينان اقصى 

نقاط جهان به ارمغان آورد (دانشگر، 1388، 92).
نتايج بررسى هاى صورت گرفته از سوى يك مؤسسه 

سيد محمدمهدى ميرزاامينى
دانشجوى كارشناسى ارشد مديريت فرش، دانشگاه كاشان

دكتر فريبرز صديقى ارفعى
عضو هيئت علمى دانشكده علوم انسانى، دانشگاه كاشان

عوامل مؤثر بر فروش 
فرش دست باف و ماشينى 
در بازار ايران
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جمعيت  درصد  كه 90  مى دهد  نشان  داخلى  تحقيقات 
باالى 15سال ساكن شهرهاى بزرگ كشور در خانه هاى 
خود فرش ماشينى دارند كه با در نظر گرفتن آمار به دست 
آمده از مركز آمار ايران مبنى بر اينكه جمعيت باالى 15 
سال كشور 52814153 نفر است و همچنين با توجه به 
اينكه 60 درصد اين افراد در شهرها ساكن هستند، كل 
صاحبان فرش ماشينى كشور حدود  28ميليون نفر برآورد 

مى شود (خبرگزارى فارس، 89/8/17).
با توجه به اين آمارها به نظر مى رسد با يك بازنگرى 
در توجيه اقتصادى فرش دست باف و از طرفى بهتر نشان 
دادن كيفيات برتر اين كاال در مقايسه با نمونه هاى ماشينى، 
مى توان رشد قابل مالحظه اى را در زمينه فروش داخلى 

فرش دست باف تجربه كرد.

2. پيشينه تحقيق
تا كنون در زمينه مقايسه وضع جانشينى دو كاالى فرش 
و  مستدل  كارى  به صورت  ماشينى  فرش  و  دست باف 
اطالعات  و  نگرفته  صورت  خاصى  پژوهش  علمى، 
موجود به شكل پراكنده و اغلب به صورت اظهار نظرهاى 
موردى مسئوالن و دست اندركاران اين دو كاال در اختيار 

است.
اما تحقيقى موردى در شهر تهران با عنوان «بررسى اثر 
راهبردهاى رقابتى بر گسترش بازار داخلى صنعت فرش 
دست باف ايران» انجام شده كه به ترتيب استراتژى رهبرى 
هزينه، تمركز و تمايز را از بيشترين تا كمترين عوامل مؤثر 
بر گسترش بازار داخلى دانسته است؛ با اين توضيح كه 
اگر سه استراتژى رقابتى به طور همزمان به كار گرفته شوند، 
رهبرى هزينه بيشترين سهم را در گسترش بازار داخلى 
صنعت فرش دست باف ايران خواهند داشت (صلواتى، 

 .(20 ،1389
همچنين تحقيق ديگرى با عنوان «شناسايى ابزارهاى 
ترفيعى و تبليغى مناسب براى فرش دست باف ايران در 
بازار داخلى» (فرجى، 1388، 87) انجام شده كه در اين 
دو مورد بررسى بازار شناسى با تأكيد بر بازار داخلى انجام 
كه  است  شده  گرفته  نتيجه  بررسى  اين  در  است.  شده 
چهار ابزار تلويزيون، نمايش حضورى محصول، مجالت 
تخصصى و روزنامه ابزارهايى هستند كه مى توانند به طور 

مؤثر، در زمان مناسب و با كيفيت مطلوب تعداد بيشترى 
از افراد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهند (فرجى، 

.(104 ،1388
و نهايتاً يك طرح تحقيقاتى به صورت كلى و با عنوان 
ايران» (چراغى،  فرش  داخلى  بازار  توسعه  «راهكارهاى 
1387) به انجام رسيده كه از اين موارد در طرح مسئله و 

بررسى هاى بعدى استفاده شده است.

3. روش تحقيق
اين تحقيق به صورت پيمايشى و با نظرسنجى از مشتريان 
و مخاطبان فرش دست باف و ماشينى و همچنين با استفاده 
از مصاحبه حضورى با كارشناسان و دست اندركاران فرش 
انجام شده است. از سويى اين تحقيق با مطالعه آمارهاى 
صادراتى به دست آمده از گمرك جمهورى اسالمى ايران 
تا پايان سال 1389 و حجم توليدات هر يك از كاالهاى 
فرش ماشينى و دست باف و تحليل آنها به انجام رسيده 

است.
3 . 1 . جامعه آمارى 

اين تحقيق در سه جامعه آمارى به تفكيك تمايل به خريد 
فرش ماشينى و فرش دست باف و همچنين سطح درآمد 
و رفاه اجتماعى و در چهار مرحله به انجام رسيده است. 

3 . 2  . نمونه و روش نمونه گيرى
سابقه  و  گستردگى  جهت  به  شده  انتخاب  نمونه هاى 
توليد و فروش داخلى هر دو گونه فرش دست باف و 
ماشينى از چهار شهر اصفهان، تهران، تبريز و قم انتخاب 
نظرسنجى  افراد  از  يك  هر  انتخاب  همچنين  شده اند. 
مشخص  پيش  از  محل هاى  در  تصادفى  روش  به  شده 
فرش  فروشگاه هاى  ماشينى،  فرش  (فروشگاه هاى  شده 
بوده  مذكور  شهر  چهار  مرفه نشين)  مناطق  دست باف، 
است. البته مرحله چهارم تحقيق كه از خريداران فرش 
دست باف انجام شده به دليل گسترده تر بودن بازارهاى 
فروش فرش دست باف در داخل كشور تنها در دو شهر 

تهران و تبريز صورت گرفته است.
3 . 3 .  روش جمع آورى اطالعات و ابزار

كه  محقق ساخته  پرسش هاى  از  استفاده  با  پژوهش  اين 
شامل چهار سؤال و 26 گزينه انتخاب توسط آزمودنى ها 
بوده، انجام شده است. مرحله اول تحقيق از خريداران 
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فرش ماشينى، مرحله دوم و سوم از خانواده هايى كه داراى 
تمكن مالى و رفاه اجتماعى و اقتصادى نسبى برخوردار 
دست باف  فرش  خريداران  از  چهارم  مرحله  و  بودند 
انجام شده است. روايى پرسش هاى مذكور توسط چهار 
كارشناس مورد تأييد قرار گرفته و سپس به منظور برآورد 
ضريب اعتبار ابزار مورد نظر بر روى 15 نفر آزمودنى 
به طور آزمايشى اجرا شد كه ضريب آلفا آن  87٪ به دست 

آمد.

4. تعاريف
چيز  هر  به  كه  است  عمومى  كلمه اى  فرش  4 . 1 . فرش: 
گستردنى اعم از نمد، حصير، قالى، سنگ فرش و ... گفته 
مى شود (معين، 1387، 761). فرش واژه اى عربى است 
كه در لغت به معناى گستردن و گستردنى است، ولى در 
اصطالح به زيراندازى گفته مى شود كه با دست يا ماشين 
بافته مى شود (حشمتى رضوى، 1387، 5). لذا در حالت 
عمومى مراد از فرش هر چيز گستردنى اعم از دست باف 

يا ماشينى و با هر جنسى است.
4 . 2 .  فرش دست باف: يا قالى نوعى اختصاصى از فرش 
بافته  ايران  در  قديم  از  كه  كرك دار  پشمى  فرش  است. 
(معين،  گرانبها  و  منقش  پرزدار  فرش  قسمى  مى شده؛ 
1387، 786). واژه دست باف طبق تعريف همان دست بافته 
است، يعنى آنچه با دست بافند (حشمتى رضوى، 1387، 
5). قالى فرشى است پرزدار كه از طريق درگيرى پرز و 
گره زدن آن بر تار (چله) و نيز پودگذارى بافته مى شود 

(ياورى، 1384، 10).
در اين تحقيق فرش دست باف يا قالى بافته اى است 
گره دار و پرزدار كه توسط شخص بافنده مطابق نقشه يا 
به صورت ذهنى با دست بر روى تارِ سوار شده بر روى 
انواع دار گره  زده و پود گذارى مى شود. مواد مصرفى تار 
و پود و پرز فرش هاى دست باف مواد طبيعى هستند و در 
صورتى كه از مواد مصنوعى استفاده گردد نوعى تقلب در 

فرش دست باف محسوب مى گردد.
برمى آيد  نامش  از  كه  همانگونه  ماشينى:  فرش    . 3 . 4
بافته اى است پرزدار كه عمليات توليد آن توسط ماشين و 
ابزار آالت تمام يا نيمه اتوماتيك انجام مى شود و در بافت 

آنها از الياف مصنوعى و بشر ساخته استفاده مى گردد.

فرش  داخلى  مصرف  و  توليد  آمارى  بررسى   .5
دست باف و ماشينى

دست باف  فرش  خصوص  در  دست باف:  فرش    . 1 . 5
پراكندگى  به دليل  توليدى  رسمى  آمار  يك  به  دستيابى 
متمركز نبودن آن بسيار مشكل است و  توليد و عموماً 
عمًال نمى توان به آمار مدونى دست يافت. اما با استفاده از 
آمار صادرات فرش دست باف كه ساالنه از سوى گمرك 
ميزان  مى توان  مى گردد،  منتشر  ايران  اسالمى  جمهورى 

توليد فرش دست باف را در كشور تخمين زد.
بر اساس اين آمار ميزان صادرات فرش دست باف در 
سال 1389 از نظر وزنى 8246/4 تن معادل 555 ميليون 
دالر بوده است (آمار رسمى گمرك جمهورى اسالمى 
ايران، 1389). از نظر متراژ توليِد ساالنه فرش دست باف 
بر اساس تحقيق انجام شده در سال 1377 هفت ميليون 
و چهارصد و هشتاد و چهار هزار متر مربع توليد انجام 
شده است (حشمتى رضوى، 1381، 212). در دهه اخير 
(1380 تا 1390) اين رقم بين سه تا پنج ميليون متر مربع 

در سال در نوسان بوده است. 
در مورد سهم بازار داخلى از اين ميزان توليد در سال 
على رغم آنكه آمار و اطالعات دقيقى از ميزان مصرف 
داخلى آن در دست نيست بايد گفت برآورد كارشناسان 
نشانگر آن است كه در حدود 15٪ فرش توليدى كشورمان 
در داخل ايران مصرف مى شود. با توجه به حجم توليد كل 
كشور (سال 1387) اين درصد چيزى در حدود 700000 
متر مربع فرش دست باف را شامل مى شود. همچنين با 
توجه به قيمت پايه فرش هاى توليدى در سال 87 برآورد 
ميزان مخارجى كه مصرف كنندگان داخلى صرف خريد 
فرش دست باف مى نمايند 35 ميليارد تومان است و با 
توجه به جمعيت جوان كشور و تقاضاهاى بالقوه موجود 
ابزارهاى  و  مناسب  تبليغى  روش هاى  مى رسد  نظر  به 
تأثيرگذار بتواند اين ميزان را تا حد قابل قبولى افزايش 

دهد (فرجى، 1388، 93).
5 . 2 .  فرش ماشينى: حجم توليد فرش ماشينى در سال 
1389 بيش از 44 ميليون متر مربع برآورد شده كه بيش 
از 70 درصد آن در بازار داخلى مورد مصرف بوده و در 
همين سال 9335000 دالر معادل 2828 تن فرش ماشينى 
وارد ايران شده است (استنتاج از آمار گمرك جمهورى 
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اسالمى ايران). بر همين اساس در سال 1389 صادرات 
فرش ماشينى 28/4 هزار تن و معادل 230/5 ميليون دالر 

بوده است. 
با بررسى اجمالى اين ارقام به روشنى درمى يابيم كه 
مصرف فرش در بازار داخلى ايران به نسبت زيادى وجود 
دارد كه سهم بيشتر اين مصرف به سمت فرش دست باف 
ايرانى هدايت نمى شود و اغلب مشابه ماشينى آن را مورد 
استفاده قرار مى دهند كه در اين تحقيق داليل اين اتفاق را 

به طور نسبى بيان مى نماييم. 

6 .  تجزيه و تحليل داده ها و ارائه يافته ها
در اين بررسى پس از جمع آورى داده ها نتايج به وسيله 
كه  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد   SPSS نرم افزار 
نتايج آن در سطح درصد، نمودار و انحراف استاندارد در 

جدول ها و تصاوير شماره 1 تا 4 ارائه شده است. 
6 . 1 .  مرحله اول نظرسنجى

در اين مرحله، نظرسنجى به صورت كلى انجام شده و 
برگه هاى نظرسنجى در فروشگاه هاى فرش ماشينى در 
چهار شهر قم، تهران، تبريز و اصفهان توزيع گرديده است. 
در اين پرسشنامه ها تنها يك سؤال مطرح شد: چرا خريد 
فرش ماشينى را بر فرش دست باف ترجيح مى دهيد؟

هدف از انجام اين مرحله از تحقيق اين بود كه متوجه 
شويم چند درصد از خريداران فرش ماشينى عامل قيمت 
را براى انتخاب خود تعيين كننده  مى دانستند و چند درصد 
عامل قيمت را تعيين كننده نمى دانستند. همچنين مشخص 
شدن ساير داليل و درصد هر يك نيز از اهداف ديگر 
انجام اين بخش از تحقيق بود. لذا گزينه هاى اين پرسش 
با بررسى اوليه و آزمايشى صورت گرفته از فروشندگان 
فرش ماشينى و فعاالن اين عرصه، با انجام مصاحبه هاى 

هدفمند به شكل زير مشخص گرديدند: 
1) قيمت مناسب تر و ارزان تر نسبت به فرش دست باف

 2) هماهنگ بودن با سليقه و دكور مدرن
 3) زيبايى فرش هاى ماشينى جديد

 4) در دسترس بودن بيشتر فرش هاى ماشينى
 5) اندازه هاى متنوع فرش هاى ماشينى

ماشينى (پاخور  فرش هاى  بيشتر  لطافت  و  نرمى   (6 
بودن)

نتيجه اين مرحله نظرسنجى كه از بين 1500 نمونه توزيع 
شده 833 مورد آن پاسخ داده شده بود، به شرح جدول و 

تصوير 1 است: 
جدول 1: نتايج نظرسنجى مرحله اول (مأخذ: يافته هاى تحقيق) 

تصوير 1: درصد پاسخگويى به هر يك از گزينه ها در مرحله اول 
نظرسنجى (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

همانطور كه مشخص است 63 درصد افراد نظرسنجى 
شده در اين مرحله قيمت مناسب فرش ماشينى را نسبت 
به فرش دست باف عامل تعيين كننده اى در انتخاب شان 
عنوان نموده اند. اما انتخاب ساير گزينه ها مى تواند ناشى از 
عدم شناخت دقيق مصرف كننده از فرش دست باف باشد. 
در اين بين شايد گزينه چهارم - در دسترس بودن بيشتر 
فرش هاى ماشينى- با اين نظريه مغاير باشد ولى به هر حال 
خود عامل بازدارنده اى در اين خصوص است. به عبارتى 
مى توان اينگونه بررسى كرد كه به دليل عدم دسترسى آسان 
و راحت مصرف كننده به فرش هاى مختلف دست باف در 
مناطق مختلف، وى آشنايى الزم و كامل با انواع فرش 
مناطق را آن گونه كه بايد نسبت به كاالى مصرفى خود 

درصدتعدادگزينه پاسخ داده شدهرديف
63٪521 موردقيمت مناسب1
16٪132 موردهماهنگ بودن با سليقه و دكور مدرن2
2٪17 موردزيبايى فرش هاى ماشينى جديد3
10٪82 مورددر دسترس بودن بيشتر فرش هاى ماشينى4
6٪53 مورداندازه هاى متنوع فرش هاى ماشينى5
3٪28 مورد نرمى و لطافت بيشتر فرش هاى ماشينى6
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داشته باشد، كسب نمى كند و با توجه به تخصصى بودن 
مسايل فنى فرش و از طرفى هزينه بااليى كه نسبت به 
نمونه هاى مشابه ماشينى دارد، تصميم گيرى مخاطب به 
خريد كااليى كه ريسك كمترى به لحاظ هزينه دارد سوق 
مى يابد. اين در حالى است كه فرش ماشينى با توجه به 
حجم باالى توليد در كشور و نمونه هاى متنوع خارجى 
قدرت بيشترى در زمينه تبليغات، خدمات و دسترسى 

مشترى به كاالى مورد نياز دارد.
كه  داشت  دور  ذهن  از  را  نكته  اين  نبايد  اينجا  در 
تبليغات فرش ماشينى عموماً وابسته به نام و سابقه ديرينه 
فرش دست باف ايرانى است؛ و اين مسئله به نحوى به 
تصوير كشيده شده و يا در اذهان عمومى تبليغ مى شود 
كه فرش ماشينى نمونه اى مدرن و تكنولوژيك از فرش 
دست باف ايرانى است. اين نمونه از تبليغات به وضوح 
در تيزرهاى تلويزيونى فرش هاى ماشينى با عناوين فرش 
فرش  بافندگان  از  تصاويرى  ارائه  يا  و  دست باف گونه 
فرش  كه  دارند  اين  بر  سعى  تيزرها  اين  در  دست باف 
ماشينى را به عنوان فرش دست باف به مخاطبان معرفى 
نمايند كه البته تبليغ چنين همسانى به نوعى سوء استفاده 
نيك  زيرا  است.  ايرانى  دست باف  فرش  سابقه  و  نام  از 
مى دانيم بين فرش دست باف و ماشينى تفاوت ها بسيار 
است و نبايد چنين تبليغاتى با چنين رويكرد و مضمونى 

براى اذهان عمومى پخش گردد.
ترويج تفكر جايگزينى فرش ماشينى به جاى فرش 
دست باف در ادامه به باور عمومى و غلطى منجر خواهد 
شد كه فرش ماشينى همان فرش دست باف است و از 
همين رو بازار داخلى كنونى منفعل فرش دست باف نيز 

كمتر و كوچك تر خواهد شد. 
     از نتايج نظرسنجى برمى آيد 37٪ از جامعه آمارى 
قيمت را عامل انتخاب فرش ماشينى نمى دانند و ساير 
عوامل ذكر شده را كه تقريباً ناشى از شناخت ناكافى از 
فرش دست باف است در انتخاب مؤثر مى دانند. اين قِسم 
از خريداران فرش در صورت تأمين نيازهاى شان از يك 

فرش مى توانند خريداران بالفعل فرش دست باف باشند.
6 . 2 .  مرحله دوم نظرسنجى

مرحله دوم نظرسنجى از بين خانواده هاى متمول چهار 
شهر مذكور انجام شد. در اين مرحله هدف از نظرسنجى 

اين بود كه مشخص شود خانواده هايى كه از نظر اقتصادى 
چه  ندارند  دست باف  فرش  خريد  براى  مشكلى  ظاهراً 

مقدار فرش دست باف در منزل خود دارند.
استاندارد  ابعاد  به  توجه  با  پرسش  اين  گزينه هاى 
و  مخاطبين  پاسخگويى  سهولت  دست باف،  فرش هاى 
همچنين نحوه دسته بندى آنها و جمع بندى و نتيجه گيرى 
از داده ها در پنج گزينه طرح و اجرا شدند. گزينه ها به 

شرح زير مى باشند:
1) فرش دست باف نداريم.

2) 3 متر و كمتر از 3 متر فرش دست باف داريم.
3) بين 3 تا 7 متر فرش دست باف داريم.

4) بين 7 تا 12 متر فرش دست باف داريم.
5) بيشتر از 12 متر فرش دست باف در منزل داريم.

 لذا تعداد 270 پرسشنامه با يك سؤال: شما چه مقدار 
فرش دست باف در خانه داريد؟ در اين محل ها توزيع 
گرديد كه 197 مورد پاسخ داده شد و نتايج آن به شرح 

زير است:
جدول 2: نتايج نظرسنجى مرحله دوم (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

تصوير 2: درصد پاسخگويى به هر يك از گزينه ها در مرحله دوم 
نظرسنجى (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

درصدتعداد پاسخ دهندگانگزينه هاى پاسخ داده شدهرديف
31٪61 موردفرش دست باف نداريم1
46٪90 مورد3 و كمتر از 3 متر2
8٪17 موردبين 3 تا 7 متر3
11٪21 موردبين 7 تا 12 متر4
4٪8 موردبيشتر از 12 متر5

100٪197جمع
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 نتايج اين مرحله از تحقيق نشان مى دهد كه 77٪ از 
پاسخ دهندگان كه در مناطق مرفه نشين چهار شهر مذكور 
بودند كمتر از 3 متر فرش دست باف در منزل خود دارند. 
لذا به نظر مى رسد با توجه به اينكه اين قشر از جامعه از 
تمكن مالى خوبى برخوردارند و معموالً عامل قيمت در 
تصميم گيرى اين قشر در مقايسه با كيفيت و تأمين نياز از 
يك كاالى خاص كمتر مورد توجه است، لذا عامل قيمت 
باالى فرش دست باف به نسبت فرش ماشينى نمى تواند 
دليلى تأثيرگذار در عدم خريد فرش دست باف باشد كه 
هم كااليى كاربردى و هم تزيينى است و بايد براى پاسخ 

دادن به اين مسئله دليل ديگرى يافت.
6 . 3 .  مرحله سوم نظرسنجى

در اين بخش از تحقيق با هدف يافتن پاسخى براى اين 
مسئله كه چرا فرش دست باف كه به نظر كااليى زيبا و 
كفپوش  از  استفاده  ايرانى  جامعه  در  و  است  كاربردى 
پرزدار نيز نيازى غيرقابل انكار است، در بين خانواده هايى 
كه از نظر اقتصادى مشكل خاصى ندارند كمتر استفاده 

مى شود.
با توجه به گنگ بودن گزينه هاى اين مرحله از تحقيق 
و اهميت باالى آن براى طراحى گزينه هاى اين پرسش 
ابتدا با چند طراح دكوراسيون و كارشناس و بازارشناس 
به صورت  بررسى  و  بحث  ماشينى  و  دست باف  فرش 
به صورت  اوليه  نتايج  و  شد  انجام  مستقيم  مصاحبه 
آزمايشى به شكلى محدود مورد نظرسنجى قرار داده شد 
و پس از اصالحات الزم گزينه هاى زير در پرسش اين 

سؤال آورده شد: 
  1) بين فرش ماشينى و دست باف تفاوتى نمى بينيد.

 2) فرش ماشينى با ساليق شما سازگارتر است.
 3) در خانه هاى جديد فضا و دكور با فرش ماشينى 

هماهنگ تر است.
فرش  به  نسبت  ماشينى  فرش  پايين   4) قيمت 

دست باف.
 5) تغيير دكوراسيون و استفاده كمتر از فرش و استفاده 

بيشتر از مبلمان
 6) در دسترس بودن بيشتر فرش هاى ماشينى و خدمات 

آنها و تبليغات بيشتر نسبت به فرش دست باف
7) دوام بيشتر فرش هاى ماشينى نسبت به فرش هاى 

فرش هاى  بودن  حساس  همين طور  و  دست باف 
در  سهولت  و  احتمالى  آسيب هاى  به  دست باف 

نگهدارى.
در نهايت براى يافتن پاسخ اين پرسش در مناطق مرفه نشين 
چهار شهر ياد شده تعداد 207 مورد پرسشنامه كامل شده 

كه نتايج آن به شرح زير مى باشد:
جدول 3: نتايج نظرسنجى مرحله سوم (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

تصوير 3: درصد پاسخگويى به هر يك از گزينه ها در مرحله سوم نظرسنجى 
(مأخذ: يافته هاى تحقيق)

از نتايج باال مى توان اين گونه برداشت كرد كه هر يك 
از داليل فوق ناشى از عدم شناخت فرش هاى دست باف 
جديد با طرح و نقش، بافت، رنگ و ابعاد تازه آنها در 
ادامه طرح هاى اصيل و سنتى آن است. از طرفى در اين 
به  نسبت  ماشينى  فرش هاى  پايين تر  قيمت  نظرسنجى 
دارد.  بين  اين  در  پايينى  سهم  با ٪10  دست باف  فرش 
همچنين در اين نظرسنجى بيشترين عامل به سازگارى 
فرش هاى ماشينى با دكوراسيون جديد و مدرن (٪31) 

درصدتعداد پاسخ دهندگانگزينه هاى پاسخ داده شدهرديف
16٪32 موردبين فرش ماشينى و دست باف تفاوتى نمى بينيد1
10٪20 موردفرش ماشينى با ساليق شما سازگارتر است2
31٪65 مورددر خانه هاى جديد فضا و دكور با فرش ماشينى هماهنگ تر است3
10٪21 موردقيمت پايين فرش ماشينى نسبت به فرش دست باف4
16٪33 موردتغيير دكوراسيون و استفاده كمتر از فرش5
13٪27 مورددر دسترس بودن بيشتر فرش هاى ماشينى6
4٪9 مورددوام بيشتر فرش هاى ماشينى نسبت به فرش هاى دست باف7
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شناخت  عدم  از  ناشى  مى تواند  مسئله  اين  دارد.  اشاره 
تنوع انواع گونه هاى فرش دست باف در بين خريداران 
فرش هاى ماشينى باشد. ساير موارد نيز مى توانند به طريقى 

تأييد كننده همين مسئله باشند. 
در اين مرحله نيز مى توانيم تأثير سوء تبليغات فرش 
ماشينى را در گزينه اول كه اشاره به عدم تفاوت بين فرش 
ماشينى و دست باف دارد به وضوح ببينيم. لذا ممانعت از 
فرش  تبليغات  در  دست باف  فرش  نام  از  استفاده  سوء 
از  داخلى  مخاطبان  آگاهى   افزايش  همچنين  و  ماشينى 
ويژگى هاى منحصر به فرد فرش دست باف مى تواند عامل 

مؤثرى در بهبود بازار داخلى فرش دست باف باشد.
 

6 . 4 .  مرحله چهارم نظرسنجى
فرش  خريداران  سراغ  به  نظرسنجى  چهارم  مرحله  در 
دست باف رفتيم تا عوامل تأثيرگذار بر خريد آنها و دليل 
انتخاب شان بين ساير كفپوش هاى ماشينى و صنعتى را 
جويا شويم. براى اين منظور در دو شهر تهران و تبريز در 
فروشگاه هاى عمده فروش فرش دست باف پرسشنامه هايى 
با يك سؤال: به چه دليل فرش دست باف را به فرش 
ماشينى ترجيح مى دهيد؟ توزيع شد. دليل انتخاب اين دو 
شهر از بين چهار شهر ياد شده گستردگى فروش داخلى 
در اين مناطق و از طرفى بيشتر بودن فروشگاه هاى فرش 

دست باف در اين دو شهر بود.
به ويژگى هاى  توجه  با  نيز  پرسش  اين  گزينه هاى 
منحصر به فرد و مهجور فرش دست باف در نظر عامه مردم 

طراحى و انتخاب شدند كه شامل موارد زير مى باشند:
 1) زيبايى منحصر به فرد فرش دست باف نسبت به 

ساير كفپوش هاى ديگر
 2) سنتى بودن و دست باف بودن و همچنين طبيعى 

بودن فرش دست باف
 3) تنوع طرح و نقش و ابعاد فرش دست باف با هر نوع 

سليقه و سفارش پذيرى آن و تك بودن 
 4) سازگارى با انواع دكوراسيون ها با گونه هاى مختلف 

و تكنيك هاى مختلف بافت
 5) لطافت و زيردست نرم در مقايسه با الياف مصنوعى
 6) اصالت و ريشه داشتن در فرهنگ، هنر و تمدن غنى 

ايران

 7) قابليت چندگانه تزيينى و كاربردى آن
 8) تجملى و هنرى بودن فرش دست باف

 از بين پرسشنامه هاى توزيع شده 122 پرسشنامه تكميل 
كه نتايج آن به شرح زير مى باشد:

جدول 4: نتايج نظرسنجى مرحله چهارم (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

تصوير 4: درصد پاسخگويى به هر يك از گزينه ها در مرحله چهارم 
نظرسنجى (مأخذ: يافته هاى تحقيق)

55٪ از مجموع نظرات در خصوص علت خريد فرش 
دست باف از نظر خريداران در دو گزينه زيبايى و سنتى و 
طبيعى بودن خالصه شده است. اين دو مورد را مى توان به 
هنر فرش دست باف ارتباط داد. چيزى كه در فرش ماشينى 
نيست و يا اگر هست عاريتى است از فرش دست باف و 
به عبارتى كپى است كه اصل آن موجود مى باشد. در اين 
مرحله از نظرسنجى نكته جالبى كه وجود دارد سهم 19 
درصدى گزينه سازگارى با دكوراسيون است كه در رده 
سوم فراوانى در اين نظرسنجى قرار دارد. اين عامل در 

درصدتعداد افراد پاسخ دهندهگزينه هاى پاسخ داده شدهرديف
33٪40 موردزيبايى منحصر به فرد فرش دست باف1
22٪27 موردسنتى بودن و دست باف بودن2
6٪7 موردتنوع طرح و نقش و ابعاد3
19٪23 موردسازگار بودن با دكوراسيون4
5٪6 موردلطافت و زيردست نرم5
12٪15 مورداصالت و ريشه داشتن در فرهنگ غنى ايران6
1٪1 موردتجملى بودن7
2٪3 موردقابليت چندگانه تزيينى و كاربردى آن8

100٪122جمع
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مقايسه با نظرسنجى مرحله سوم كامًال در تناقض است. 
اين مسئله را نيز مى توان به حساب شناخت قابليت هاى 
كيفى فرش دست باف نسبت به فرش ماشينى گذاشت كه 
در بين جامعه آمارى سوم و چهارم با ضعف و قوت هايى 
توأم است كه نتايجى كامًال متضاد را به دست مى دهد. 
شناختى  همان  سوم  مرحله  در  ما  مخاطب  اگر  يعنى 
كه مخاطب ما در مرحله چهارم از فرش دست باف را 
مى داشت به احتمال زياد به جاى فرش ماشينى به سمت 

خريد فرش دست باف مى رفت.
در اين مرحله نيز به وضوح مى بينيم كه جنبه زيبايى 
در نظر مخاطبان فرش دست باف غالب است. ساير موارد 
مثل  هنرى بودن، طبيعى بودن و سازگار بودن با فرهنگ 
و هنر و تمدن ايرانى در درجه هاى بعدى هستند. لذا بايد 
عالوه بر توجه روى جنبه هاى  زيبايى طرح و نقش و رنگ 
فرش دست باف بر روى مسايلى همچون طبيعى بودن، 
هنرى بودن، سازگار بودن با فرهنگ ايرانى و غيره كه از 
ويژگى هاى انحصارى فرش دست باف بين ساير كفپوش ها 
است كار بيشترى انجام شود. اين مسئله از آنجا اهميت 
بيشتر مى يابد كه با پيشرفت تكنولوژى بافندگى ماشينى و 
به كار گرفتن هنرمندان طراح و نقاش فرش دست باف در 
زمينه توليد فرش ماشينى، احتمال اينكه چنين فرش هايى 
فرش هاى  زيباترين  حد  تا  پيشرفتى  زيبايى،  زمينه  در 
ذهن  از  دور  باشند  داشته  معاصر  و  تاريخى  دست باف 
نيست. لذا توجه به ساير ويژگى هاى فرش دست باف و 
همچنين تبليغ آن ها نيازى بسيار ضرورى و مهم مى نمايد. 

7. نتيجه گيرى
اصلى  نياز هاى  از  يكى  خود  عمومى  حالت  در  فرش 
خانواده هاى ايرانى بوده و استفاده از اين كاال از ملزومات 
زندگى ايرانى است. اين مسئله در گذشته بيشتر ولى در 
شده،  كمتر  زندگى  شيوه هاى  تغيير  به دليل  حاضر  حال 
ولى با اين حال فرش از اهميت زيادى در زندگى ايرانيان 
مرحله  در  شده  انجام  نظرسنجى   در  است.  برخوردار 
اول على رغم اينكه 63٪ افراد علت قيمت باالى فرش 
دست باف را عاملى بازدارنده در استفاده از آن دانسته اند و 
براى جبران چنين نيازى به دنبال كاالى جايگزين بوده اند، 
اما 37٪ دليل قيمت را در تهيه اين كاال مؤثر ندانسته اند 

ولى با اين شرايط باز هم در حال خريد فرش ماشينى 
پراكندگى  استاندارد  انحراف  مرحله  اين  در  بوده اند. 
گزينه هاى پاسخ داده شده با عدد 191 نفر بسيار بيشتر 
از ساير مراحل نظرسنجى بوده و اين نشانگر اين موضوع 
است كه پراكندگى داليل خريداران فرش ماشينى بسيار 
گسترده تر از خريداران فرش دست باف با 13 نفر انحراف 

استاندارد است. 
مشخص  كامًال  نظرسنجى  سوم  و  دوم  مرحله  در 
است با توجه به اينكه در جامعه نمونه آمارى قيمت باالتر 
فرش دست باف مالك عمل نيست، اما استفاده از فرش 
دست باف بنا به هر دليلى كمتر است؛ لذا به نظر مى رسد 
كيفيات  از  الزم  شناخت  شده  ارائه  نظرات  به  توجه  با 
براى  دست باف  فرش  واقعى  امتيازات  و  محسنات  و 
خريداران بالقوه آن وجود ندارد. همچنين تبليغات سوء 
فرش ماشينى با استفاده از نام و اعتبار فرش دست باف به 
اين نوع طرز تفكر دامن زده است كه بايد از نمايش چنين 
تبليغاتى جلوگيرى شود. با توجه به اين موضوع مخاطبان 
و  موجود  قيمت  اختالف  به  توجه  با  نتوانسته اند  فرش 
عوامل بازدارنده اى همچون دسترسى مشكل تر، بين فرش 
دست باف و فرش ماشينى تفاوت شاخصى قايل شوند. 
لذا عامل قيمت در خريد آنها، براى سوق يافتن به خريد 
اين كاالى ضرورى به عاملى تعيين كننده تبديل گرديده 
است. در مرحله چهارم، نتيجه نظرسنجى از خريداران 
فرش دست باف، مطالب ياد شده – شناخت همه جوانب 

فرش دست باف- عمًال تأييد گرديده است. 
در خاتمه به نظر مى رسد با تبليغات مناسب در جهت 
آشنايى هرچه بهتر خريداران فرش – با تعريف كلى آن 
به عنوان يك كفپوش پرزدار- با فرش دست باف ايرانى در 
سطح كشور مى توان با توجه به پتانسيل هاى موجود به 

رونق بازار داخلى اميد بسيارى داشت. 
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