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■ چکیده
آثار  مبادالت  در  الکترونیک  تجارت  جایگاه  امروزه 
هنری، موضوع مورد مطالعه و بررسی صاحب نظران 
این  اهمیت  به  توجه  با  است.  هنر  اقتصاد  گستره ی 
موضوع، شناسایی عوامل کارآمد در پذیرش تجارت 
الکترونیکی در این بخش از اقتصاد امری ناگریز است. 
ازاین رو با بهره گیری از این فناوری در بخش هنر، به 
مشکالت  به  می توان  دست باف  فرش  مبادالت  ویژه 
موجود در اقتصاد مبتنی بر فرش دست باف چیره شد و 
با حمایت از فرش دست باف با توّجه به نقش کارآمدی 
آن در اقتصاد کشور نتایج مثبتی در زمینه ی اقتصادی 
این  به  پاسخ  دنبال  به  حاضر  پژوهش  شود.  حاصل 
چگونه  الکترونیک  تجارت   -1 که:  است  پرسش ها 
می تواند به توسعه ی اقتصاد بر پایه ی فرش دست باف 
نفوذ  جهت  زیرساخت هایی  -چه   2 برساند؟  یاری 
توسعه ی  جهت  الکترونیکی  تجارت  از  بهره مندی  و 
اقتصاد بر پایه فرش دست باف الزم و ضروری است؟ 
از  استفاده  مزایای  بررسی  بدین سبب هدف پژوهش 
بر  مبتنی  اقتصاد  توسعه ی  الکترونیکی جهت  تجارت 
فرش دست باف در کشور و شناسایی زیرساخت های 

مؤثر در پذیرش تجارت الکترونیکی و بهره گیری در 
جهت توسعه ی اقتصاد مبتنی بر فرش دست باف است. 
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است؛ 
جهت گردآوری اطالعات از منابع کتابخانه ای، سایت 
های معتبر اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است. در 
این پژوهش نخست به مطالعه ی تجارت الکترونیکی، 
اقتصاد خالق و فرش دست باف پرداخته شده و سپس 
با تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج حاصل از پژوهش بیان 
دستیابی  پیشنهادهایی جهت  نیز  پایان  در  است.  شده 
شده  ارائه  آتی  تحقیقات  انجام  و  پژوهش  اهداف  به 
ایجاد  تحقیق،  از  حاصل  یافته های  به  توجه  با  است. 
بستر فرهنگی و آموزشی برای دست اندرکاران بخش 
نیاز  مورد  زیرساخت های  ایجاد  و  دست باف  فرش 
کمک  می تواند  الکترونیکی  تجارت  پذیرش  جهت 
دست باف  فرش  مبادالت  توسعه  در  توّجهی  شایان 

داشته باشد. 

توسعه ی  الکترونیکی،  تجارت  کلیدی:  واژه های 
اقتصاد، فرش دست باف.

تاریخ دریافت مقاله: ۹۸/۰۸/۲۶
تاریخ پذیرش مقاله: ۹۸/۰۶/۱۶/
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* این مقاله مستخرج از پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی در روند پیشبرد اقتصاد هنر )مطالعه موردی: 
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■ مقدمه
در طی سال های اخیر رشد و گسترش فناوری اطالعات 
تجارت  عنوان  تحت  مفهومی  تجارت  عرصه ی  در 
الکترونیکی، پا به عرصه ی ظهور گذاشته است. در این 
زمان کاربرد این فناوری در زمینه ی تجارت و افزایش 
رونق در اقتصاد، روند تجارت و معامالت انواع و اقسام 
به  مکانی  و  زمانی  چهارچوب های  از  فراتر  را  کاالها 
پر  و  پرسودترین  از  یکی  به  و  است  انداخته  گردش 
توسعه  کشورهای  در  تجارت  گونه های  طرفدارترین 
در  کشورهای  در  آن  موازات  به  و  شده  شناخته  یافته 
حال توسعه نیز به آن پرداخته شده است. این فناوری 
در حال حاضر افزون بر شرکت های بزرگ، می تواند 
در بسط و گسترش اشتغال های کوچک و شخصی تأثیر 
به سزایی داشته باشد و آن ها را تبدیل به بخش مهمی 
ازاین رو  نماید.  کشور  اقتصاد  پیش برنده ی  عوامل  از 
غیرمستقیم،  یا  مستقیم  صورت  به  الکترونیک  تجارت 
مرتبط  و  وابسته  پیشه های  و  مراکز  نیازهای  پایه ی  بر 
به مقوله ی هنر نیز می تواند، مورد توجه قرار گیرد و با 
پشتیبانی و راه یابی این عرصه از تجارت در زمینه ی هنر 
و بازار آثار هنری، به ویژه فرش دست باف، با توجه به 
اقتصاد کشور و  آن، در رشد  ارزشمند و حیاتی  نقش 

مبادالت داخلی فرش دست باف تأثیرگذار باشد.
فرش  زمینه ی  در  که  بررسی هایی  اساس  بر 
 )2012( آلمان  دوموتکس  نمایشگاه  در  دست باف 
صورت پذیرفته، 35 درصد شرکت کنندگان غیر ایرانی 
بهره  فرش  اقتصاد  در حوزه ی  الکترونیک  تجارت  از 
می گیرند، اما شوربختانه هیچ گزارش مبنی بر استفاده 
نمایشگاه  این  در  فناوری  این  از  ایرانی  شرکت های 
ارائه نشده است )میرزا امینی و دیگران، 1392: 71(. با 
توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به 
این پرسش ها است که: 1- تجارت الکترونیک چگونه 
دست باف  فرش  پایه  بر  اقتصاد  توسعه ی  به  می تواند 
نفوذ و  برساند؟ 2- چه زیرساخت هایی جهت  یاری 
بهره مندی از تجارت الکترونیک برای توسعه ی اقتصاد 

است؟  ضروری  و  الزم  دست باف  فرش  پایه ی  بر 
بنابراین پژوهش پیش رو در پی آن است که با معرفی 
تجارت الکترونیک، این فناوری را در جهت خدمت و 
توسعه ی اقتصاد مبتنی بر فرش دست باف مورد بررسی 
قرار دهد و با ارائه ی داده های آماری در خصوص میزان 
آشنایی و بهره گیری از تجارت الکترونیکی در حوزه ی 
اقتصاد مبتنی بر فرش دست باف، به جایگاه و تأثیری 
بپردازد.  دارد  اقتصاد  از  بخش  دراین  فناوری  این  که 
مؤثر  مزایا و زیرساخت های  پژوهش شناسایی  هدف 
در پذیرش تجارت الکترونیکی و ارائه ی آن ها جهت 

توسعه ی اقتصاد مبتنی بر فرش دست باف است. 
این  در  پژوهش  این  انجام  ضرورت  این رو  از 
نمودن  فراهم  و  مؤثر  عوامل  شناسایی  با  که  است 
استفاده ی  الکترونیکی، جهت  تجارت  زیرساخت های 
کار  و  کسب   در  تجارت  از  نوع  این  آسان تر  و  بهتر 
اقتصاد  توسعه ی  به  داخلی  بازار  در  دست باف  فرش 

مبتنی بر فرش دست باف دست پیدا کنیم.
از این رو با توجه موضوع و محوریت پژوهش دو 

فرضیه مطرح می شود که عبارتند از:
در  الکترونیکی  تجارت  مزایای  به  توجه  با   .1
زمینه ی مبادالت کاال می توان از این فناوری در جهت 

توسعه ی اقتصاد مبتنی بر فرش دست باف بهره برد.
و  پذیرش  سبب  الزم  زیرساخت های  ایجاد   .2
فرش  حوزه ی  عوامل  آگاهانه  و  صحیح  استفاده ی 
اقتصاد  توسعه ی  جهت  در  فناوری  این  از  دست باف 

مبتنی بر فرش دست باف می شود.

■ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
• تجارت الکترونیکی

در جهان امروز مفاهیمی چون فناوری اطالعات، اساس 
حساب  به  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه ی 
می آید و تجارت الکترونیک نیز یکی از دستاوردهای 
در حال  تمام  هر چه  شتاب  با  که  است  فناوری  این 
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و  شکل  امروزه  به طوری که  می باشد،  توسعه  و  رشد 
شیوه ی تجارت سنتی را به کلی دگرگون خواهد کرد.

 )E-commerce( الکترونیکی  تجارت  »واژه ی 
به  اغلب   )E-Business( الکترونیکی  کار  و  کسب   و 
حقیقت  در  ولیکن  می شوند،  استفاده  یکسان  صورت 
این دو واژه معنا و مفهوم متفاوتی دارند. بنا به گفته ی 
تجارت  تحقیقات  مدیر  و  رییس  نایب  اندریوباتل، 
Giga Infor-( اینفورمیشن   گیگا  شرکت  الکترونیک 

تجارت  جنبه های  به  الکترونیک  تجارت   )mation
مشتریان،  بین  مبادالت  شامل  بازمی گردد،که  آنالین 
عنوان  به  می باشد،  فروشندگان  و  تجاری  شرکای 
می کنند.  محاوره  توزیع کنندگان  با  تأمین کنندگان  مثال 
تجارت الکترونیکی حاوی این عناصر است اما شامل 
مدیریت  تجارت  خود  در  که  می شوند  نیز  عملیاتی 
می شوند« )موالناپور، 6:1387(. ازاین رو مفهوم تجارت 
الکترونیکی فرایند خرید، فروش، انتقال و خدمات از 
طریق شبکه های رایانه ای تعریف شده است. اما کسب 
و کار الکترونیکی ارجاع به تعریفی گسترده تر از تجارت 
الکترونیکی دارد، که عالوه بر خرید و فروش کاال و 
به مشتریان، همکاری  خدمات، شامل خدمات رفاهی 
و  الکترونیکی  یادگیری  برگزاری  تجاری،  شرکای  با 
انجام تراکنش های الکترونیکی در یک سازمان را شامل 

می شود )توربان و ولونینو، 1396: 18(. 
ابزار،  به  که  دارد  الکترونیکی خصوصیاتی  تجارت 
روش و بستر عملیاتی آن وابسته است؛ به عبارت دیگر 
ارتباطی  ابزارهای  از  استفاده  با  تجاری  عملیات  انجام 
شبکه های  بستر  در  اطالعات  فن آوری  و  الکترونیکی 
محدودیت های  از  دور  به  اینترنت  جمله  از  رایانه ای 
واسطه،  بدون  و  مستقیم  به صورت  و  مکانی  و  زمانی 
این تجارت را از ویژگی های خاصی برخوردار می سازد. 
و  کلیدی  و  اصلی  ویژگی های  از  برخی  عالوه  به 
عملکردی تجارت الکترونیکی شامل مواردی از جمله: 
پشتیبانی  گوناگون،  الکترونیکی  وسایل  از  پشتیبانی 
از  پشتیبانی  گوناگون،  داده های  و  اطالعات  منابع  از 

 ،)... و  )GIF(، صوت  گیف  )انیمیشن،  غنی  محتویات 
انسانی )برخالف  رابطه ی میان کاربران، محاوره ی شبه 
ماشینی  و  روبات گونه  رفتاری  که  سنتی  محاوره های 
پیش  عرضه ی  مدیریت  هوشمند،  یادگیری  داشته اند(، 
کاربران(،  به  مطلوب  اطالعات  )ارائه ی  اطالعات  از 
رابطه ی کاربر  پسند و ارائه  دهنده ی نشان تجاری )باعث 
هدایت و راهنمایی کاربران و بقای مشتریان و پردازش 
غنی تر  عملکردی  ویژگی های  آن ها(،  درخواست های 
نسبت به همتایان سنتی خود، یکپارچه سازی کاربردهای 
انجام کار کاربر  گوناگون، آماده سازی سریع تر پاسخ و 
که باعث انجام سریع تر فرایند تجارت، به خصوص در 
ثانیه  با مصرف کننده که از 2 تا 3  نوع تجارت شرکت 
الکترونیکی،  پرداخت های  از  پشتیبانی  نمی کند،  تجاوز 
به طوری که  قابل انعطاف  و  امن  کاربردی  به  دسترسی 
سبب ساده سازی فرایندهای تجاری می شود اشاره کرد 
)علیخانزاده و خانی، 1385: 20-21(. تجارت الکترونیکی 
از  را  خدمات  و  مواد  تا  می سازد  توانمند  را  شرکت ها 
اندک  هزینه ی  با  و  بسیار  سرعت  به  دیگر  کشورهای 
تدارک ببیند و با کوتاه کردن یا حذف کانال های توزیع، 
ارزان تر کردن کاال، باال بردن سود فروشندگان، کاهش در 
هزینه های توزیع )حدود 90 درصد(، پردازش، توزیع، 
ذخیره سازی و بازاریابی محصوالت و خدمات دیجیتالی 
برای شرکت ها و سازمان ها به ارمغان می آورد )توربان و 

ولونینو، 1396: 240(.
الکترونیکی مشروط به عرضه ی خدمات  تجارت 
یک  در  ازاین رو  دارد.  گوناگونی  انواع  فعالیت ها،  و 
بر اساس  الکترونیک  نگرش طبقه بندی شده، تجارت 
دو مقوله ی شرکت و مصرف کننده بخش پذیر می شود؛ 
تجارت  مدل های  نوع  دو  به  مبحث  ارائه ی  در  که 
توجه  آن ها  به  بیشتر  پژوهش  این  در  که  الکترونیکی 
الکترونیک  تجارت  مدل  پرداخت.  خواهیم  می شود، 
 ))B2B Business-to-business شرکت  با  شرکت 
است.  شرکت ها  میان  الکترونیکی  معامله های  شامل 
الکترونیکی  مبادله ی  طرف  دو  هر  حالت  این  »در 
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ماهیت حقوقی دارند و معموالً حجم مبادالت و ارزش 
و  عزیزی  )خداداد حسینی،  است«  زیاد  بسیار  آن ها 
میرحسینی، 1396: 82(. این نوع تجارت الکترونیکی 
1-بازار  شامل:  که  می شود  تقسیم  بخش  دو  به  خود 
فروش  و  و شرکت های خرید  اینترنتی  فروشگاه های 
الکترونیکی 2-شبکه های صنعتی خصوصی از جمله: 
شرکت های  شبکه های  و  جزء  شرکت های  شبکه های 
.)Tamilarasi & Elamathi, 2017: 34( بزرگ صنعتی
با  مدل شرکت  الکترونیک  تجارت  از  دیگر  مدل 
این حالت یک  طرف شرکت  مصرف کننده است. در 
B2C Business to con- )و طرف دیگر مصرف کننده 
و  دارد  حقوقی  ماهیت  فروشنده  دارد؛  قرار   )sumer
خریدار ماهیت حقیقی دارد. با تجزیه  و تحلیل دقیق 
که  می کنیم  مشاهده  شده  منتشر  آمار  اساس  بر  و 
با مصرف کننده در سال های اخیر در  تجارت شرکت 

حال گسترش است، از این رو این شیوه نتایج بسیاری 
بر  در  را  تجاری  معامالت  کمیت  و  کیفیت  از جهت 
در  صرفه جویی  به  تنها  نه  شیوه  این  داشت.  خواهد 
تولید و  اجرا،  در روند  بلکه  یاری می رساند  هزینه ها 
مصرف کننده  و  شرکت  میان  همکاری  روابط،  بهبود 
.)Bai, Wei & Yan, 2016: 11( بسیار تأثیرگذار است

• زیرساخت های موفقیت در تجارت الکترونیکی
در این بخش به عوامل موفقیت در تجارت الکترونیکی 
که مطالعات بسیاری در این خصوص انجام شده است، 
داخلی-  )محرک های  عامل  چهار  پرداخت.  خواهیم 
موانع داخلی، محرک های خارجی و موانع خارجی( از 
عوامل تأثیرگذار بر موفقیت در تجارت الکترونیکی نام 
برده می شود. تأثیرات چهارچوب ذکر شده در جدول 1 

ارائه شده است:

خارجیداخلی

محرک ها

قیمت محصوالت
زمان مصرف  شده

راحتی
روابط خارجی

رهبری هزینه ها
سرعت

بازار ورود به تجارت

موانع

هزینه ی مشتری
زمان تحویل

ریسک تراکنش
استرس

مالی
مخاطرات
تخصص

)Quaddus & Achjari, 2005: 129(  جدول 1- چهارچوب دو اصل مؤثر در موفقیت در تجارت الکترونیکی

و  کار  و  کسب   موفقیت  در  که  دیگر  عوامل  »از 
به  دارد می توان  بسزایی  تأثیر  الکترونیکی که  تجارت 
عوامل سازمانی، عوامل تجاری و عوامل تکنیکی اشاره 
از عواملی هستند که  نمود. عوامل سازمانی آن دسته 
موفقیت در آن به سازماندهی و ساماندهی نیروی های 

اجرایی و فرهنگ سازی مربوط باشد. عوامل تجاری، 
حوزه ی عملیاتی و برنامه ریزی تجاری را تحت پوشش 
قرار می دهد و عوامل تکنیکی و فنی محدوده ی طراحی 
و پیاده سازی سایت های اینترنتی و خدمات مرتبط را 

بررسی می کند )اطرج و موحدی نیا، 1389: 81-80(.
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به عالوه به کارگیری و استقرار موفقیت آمیز تجارت 
الکترونیکی نیازمند وجود نظرهایی چون: زمان بارگیری 
سایت، اندازه ی صفحه ها، سیستم هدایت بازدیدکنندگان 
ایجاد  گرافیکی،  عوامل  از  کمتر  استفاده ی  سایت،  در 
ترافیک باال که شامل برنامه ی همکاری فروش و ارائه ی 
نشان  رایگان است، جمع آوری  خدمات و محصوالت 
سایت،  حرفه ای  طراحی  بازدیدکنندگان،  الکترونیکی 
توجه به رفع نیاز مشتری و فروش، استفاده از نقشه ی 
نام  و  محتوا  مدیریت  سیستم  و  غنی  محتویات  سایت 
 .)46-45  :1388 )مختاری،  است  مناسب  تجاری 
این  در  شده  ذکر  طبقه بندی های  به  توجه  با  بنابراین 
مبحث، با پیگیری و بهره وری از عوامل موفقیت ارائه 
شده به صورت مکمل یکدیگر می توان درصد موفقیت 

از این نوع تجارت را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

•  اقتصاد خالق
اقتصاد خالق می تواند نقش کاتالیزور در افزایش توازن 
کشورهای  در  ویژه  به  کار خالق  محیط  در  جنسیتی 
در حال توسعه ایفا کند. این اقتصاد همچنین می تواند 
را  استعداد  با  کارکنان  از  بعضی  بیشتر  موجب جذب 
فعالیت های خالق  به  اقتصاد  که در بخش غیررسمی 
مشغول و معموالً بی اهمیت به حساب می آیند، فراهم 
با  تنگاتنگی  ارتباط  اقتصاد خالق  آن  بر  افزون  سازد. 
و چه  یافته  توسعه  کشورهای  در  آموزشی،  نظام های 
در  را  هنر  نقش  غالبًا  مدارس  دارد.  توسعه  حال  در 
کودک  اجتماعی  رفتارهای  و  نگرش  شکل گیری 
می شناسد. در آموزش بزرگساالن امکانات زیادی جهت 
بهره گیری از آموزش در فرهنگ و هنر وجود دارد تا 
افزایش  آن  کارکردهای  و  از جامعه  را  آن ها  شناخت 
ارتباط  آموزشی و صنایع خالق یک  نظام  میان  دهد. 
دو جانبه وجود دارد. در یک سو نهادهای آموزشی و 
پرورشی قرار دارند که مسئول پرورش افراد ماهر و با 
انگیزه برای پیوستن به محیط های کار خالق اند؛ و در 
سوی دیگر صنایع خالق ورودی های فرهنگی و هنری 

الزم را برای نظام آموزشی تدارک می بینند تا آموزش 
زندگی  آن  در  که  جامعه ای  در  دانش  آموزان  به  دادن 
می کنند آسان تر شود و در بلندمدت به لحاظ فرهنگی 
یاقوتی،  و  )موسوی لر  آید  وجود  به  آگاه تر  جامعه ای 
1394: 33-40(. ریچارفلورید نظریه ی صنایع خالق را 
بر اساس سه متغیر عمده )موسوم به ST( پایه گذاری 
 ،)Technologl( فناوری  از:  عبارتند  که  است،  کرده 
)Tolerance(؛ فناوری به  )Talent( و تساهل  استعداد 
واسطه ی فراهم ساختن فرصت هایی برای کسب دانش 
اقتصاد هنری  اقتصادی و  بیشتر نقش مهمی در رشد 
است  افرادی  دسته  آن  برگیرنده ی  در  استعداد  دارد؛ 
ابداع گرانه و نوآورانه ای دارند؛  اندیشه های  که واقعًا 
مبنای  بر  متنوع  باز و  فرهنگی  برگیرنده ی  تساهل در 
قومیت، نژاد و جهت گیری است )فرجی داور، 1395: 
7(. بنابراین توسعه ی اقتصادی، تجارت کاال و خدمات 
سرمایه گذاری  اشتغال زایی،  منطقه ای،  رشد  خالق، 
داخلی و خارجی و رشد ارتباطات و فناوری اطالعات 
در  خبررسانی  اینترنتی،  تلفنی،  خدمات  جمله  از 
ارتباطات ماهواره ای و غیره همگی در اقتصاد و صنایع 

خالق دارای معانی مهمی است.

•  اقتصاد فرش دست باف
جریان  امروز  دنیای  در  که  مفهومی  به  فرش  اقتصاد 
هنگام  به  تنها  و  قرن گذشته  اواخر  از  واقع  در  دارد، 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی در زمینه ی تجارت 
فرش کاربرد پیدا کرد. با سابقه ای که در دست داریم، در 
کاربرد این واژه، کمتر مراحل تولید و کار و کارفرمایی 
یا در مرحله ای کم اهمیت تر از فروش و تجارت مورد 

نظر بوده است، آنچنان که امروز هم هست.
سال  از  ایران  دست باف  فرش  صادرات  ارزش 
1390 تا 1392 هر سال نسبت به سال قبل خود کاهش 
20 درصدی را تجربه نموده است. در سال 1393 شاهد 
رشد اندک )حدود 5 درصد( در ارزش صادرات فرش 
این میزان  ایران بوده ایم که در سال 1394  دست باف 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
98

.1
5.

35
.1

1.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1398.15.35.11.1
https://goljaam.icsa.ir/article-1-570-fa.html


بهار و تابستان 1398شماره 35 فرش ایران  انجمن علمی دوفصلنامه علمی

182

دوفصلنامه علمی
 انجمن علمی 

فرش ایران 
شماره 35 

بهار و تابستان 1398

مجدد با کاهش مواجه شد. صادرات فرش دست باف 
به  نسبت  با وجود رشد 22 درصدی  در سال 1395 
در  صادرات  ارزش  و  میزان  به  همچنان   1394 سال 
سال 1390 بازگشت، به طوری که در سال 1395 نسبت 
به سال 1390 ارزش صادرات فرش دست باف ایران با 
کاهش 36 درصدی و مقدار صادرات آن با کاهش 1/7 
درصد مواجه بوده است )اتاق بازرگانی صنایع معادن 
http://tccim.ir/images/Docs/( تهران  کشاورزی  و 

.)TCCIMirBizReport_411.pdf
دست باف  فرش  صادرات  ارزش   1395 سال  در 
مبلغی بالغ بر 359 میلیون دالر بوده که نسبت به سال 
1394 سیری صعودی طی کرده که از این میزان بیش 
از 97 میلیون دالر در سال 1395 فرش دست باف به 
ملی  مرکز  آمار  اساس  بر  است.  شده  صادر  آمریکا 
افزایشی  روند   1396 سال  در  ایران  دست باف  فرش 
سال 1395 ادامه پیدا کرده، به طوری که بر اساس آمار 
مرکز ملی فرش ایران در سال 1396 بیش از پنچ هزار 
از 426  بیش  ارزش  با  تن فرش دست باف  و سیصد 
میلیون دالر از ایران به حدود 72 کشور جهان صادر 

شده است )مرکز ملی فرش ایران(.
در  ایران  حضور  کاهش  به  توجه  با  »همچنین 
صادرات فرش به آمریکا به علت تحریم های صورت 
از  زیادی  سهم  پاکستان  و  هند  چون  رقبایی  گرفته، 
و   95 سال های  در  اما  آورده اند،  دست  به  بازار  این 
96 فعاالن حوزه ی صادرات فرش دست باف توانستند 
سهم خود را از رقبایش بگیرند. رییس مرکز ملی فرش 
افغانستان،  پاکستان،  هند،  اگرچه  داشت:  اظهار  ایران 
در  ایران  دست باف  فرش  رقبای  از  ترکیه  و  نپال 
بازارهای جهانی به شمار می روند، اما علی رغم تمام 
افت  و خیزها، وجود تنگناها و مشکالت همچنان در 
www.eghtesad-( بازارهای جهانی صدرنشین هستیم»

.)news.com
ابعاد  در  اساسی  کمبودهای  علت  به  شوربختانه 
ویژه  به  و  تولیدی  مدیریتی،  ساختاری،  سازمانی، 

و رکود  افول  دوران  ایران  بازرگانی، فرش  و  تجاری 
اکنون  و  پیموده  جهانی  رقابت های  عرصه ی  در  را 
طرفی  از  می برد،  سر  به  خاصی  بحرانی  شرایط  در 
که  تجارت  و  بازاریابی  مبانی  و  اصول  به  بی توجهی 
در برگیرنده ی فرایند تولید آن نیز می شود، مزیت های 
در  ویژه  به  داخل،  در  را  دست باف  فرش  رقابتی 
با مخاطرات جدی مواجه نموده است.  سطح جهانی 
تجربه ی موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آن ها به 
تأثیرگذار  عوامل  دیگر  و  تجارت  محیط  واقعیت های 

است )مهرمنش، 1396: 194(.
بخش  به  می تواند  که  عواملی  از  یکی  رو  این  از 
استفاده  برساند  یاری  دست باف  فرش  اقتصادی 
فروش  تبلیغات،  حوزه ی  در  نوین  فناوری های  از 
ما  کشور  در  »اما  است.  فروش  از  پس  خدمات  و 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فرش دست باف چنان 
که باید از قابلیت های اینترنت برای معرفی محصوالت 
خود در بازار داخلی بهره نمی برند. فروشندگان فرش 
و  تکنولوژی  به عصر  که  زمان حاضر،  در  دست باف 
سرعت شهرت دارد، به ابزارهای تبلیغاتی سنتی اکتفا 
می کنند و برنامه ریزی مشخصی برای استفاده و ورود 
نکردن  استفاده  ندارند.  اینترنتی  تبلیغات  عرصه ی  به 
از اینترنت در تبلیغات به اندازه ی کافی زمینه را برای 
مطالعه ی تأثیر این شیوه ی تبلیغاتی در حوزه ی فرش 
فراهم می کند« )اولیائی طبائی، شاهپروری و میرزاامینی، 

.)73 :1396
علم  که  داشت  اظهار  باید  مبحث  این  پایان  در 
با  که  است  قوانینی  و  تعاریف  از  مجموعه ای  اقتصاد 
بهترین  جامعه،  یک  مادی  امکانات  و  شرایط  بررسی 
بدیهی  می دهد.  قرار  پیش رو  آن ها  از  بهره گیری  راه 
است که این یک تعریف حداقلی است، ولی به هرحال 
می توان اقتصاد فرش را در همین محدوده ی حداقلی 
تعریف کنیم؛ اما آنچه در ایران به عنوان اقتصاد فرش 
نامیده می شود، چرخه ی معیوب و آسیب دیده ای است 
تولید،  در  معقول  و  سالم  روندی  ایجاد  جای  به  که 
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خود  خواسته های  و  قواعد  تحمیل  در  سعی  بیشتر 
باید در نظر گرفت که علم  بر فرش دست باف دارد. 
بسیار گسترده تر  مفهومی  تجارت  با  قیاس  در  اقتصاد 
و به میزان زیادی مفهومی ملی و سیاسی دارد که در 
تحلیل آن مسائل زیادی را باید مورد نظر قرار داد، به 
همان گونه  است،  اقتصاد  از  بخشی  تنها  دیگر  عبارت 
که تجارت بخشی از مجموعه ی کارکردهای مربوط به 

فرش هم است )صوراسرافیل، 1395: 41(.
ازاین رو با توجه به اهمیت و تأثیر مبادالت داخلی 
کشور،  اقتصاد  توسعه ی  جهت  در  دست باف  فرش 
و  دست باف  فرش  روی  بیشتر  چه  هر  تمرکز  نیازمند 
جایگزین کردن صنایع خالق در کشور فرا رسیده است. 
لذا این امر از طریق گسترش و توجه به فرش دست باف 
میسر می شود و می تواند نقطه ی آغازین جهت تدوین 

برنامه های توسعه ی صنایع فرهنگی در کشور باشد

■ پیشینه ی پژوهش
پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع مورد 
نظر عبارتند از: مقاله ی »ارزیابی تأثیر تبلیغات اینترنتی 
فرش با تأکید بر رفتار مصرف کننده« )1396ش( نوشته ی 
سیده اکرم اولیائی طبائی، محمدرضا شاهپروری و سید 
پژوهشی  علمی  )مجله ی  میرزاامینی،  محمدمهدی 
نظرات  و  دیدگاه ها  بررسی  با   ،)31 شماره  گلجام، 
پیرامون تبلیغات اینترنتی فرش در جهت افزایش تأثیر 
و اعتبار آن، اساس رفتار مصرف کننده بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
بر واکنش شناختی  تأثیر  با 0/51  ارتباطی  محرک های 
احساسی  واکنش  بر  تأثیر   42/0 و  مصرف کنندگان 
داشته و محرک های  را  تأثیر  بیشترین  مصرف کنندگان 
و  مصرف کنندگان  شناختی  واکنش  بر   0/32 محتوایی 
0/28 تأثیر بر واکنش احساسی مصرف کنندگان داشته 
ارتباطی،  و  محتوایی  محرک های  به  دقت  اولویت  و 
هیچکدام بر نگرش مصرف کنندگان تأثیرگذار نبوده اند. 
در نتیجه الزم است مطابق مدل تحقیق و برای اثرگذاری 

بیشتر بر محتوای تبلیغات اینترنتی مرتبط با فرش تأکید 
بیشتری شود.

بر  الکترونیکی  تجارت  تأثیر  »بررسی  پایان نامه  ی 
در  ایرانی  دست باف  فرش  تابلو  صادرات  توسعه ی 
مهدی خانلو  راضیه   نوشته ی  )1395ش(  تهران«،  بازار 
)دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز( به قابلیت های تجارت 
زیرساخت های  ایجاد  و  اخیر  دهه ی  در  الکترونیکی 
اشاره  این خصوص  اجتماعی در  اقتصادی و  مناسب 
کرده است و آمادگی هرچه بیشتر جامعه و بنگاه های 
اقتصادی جهت پذیرش این شیوه از تجارت در زمینه 
ی هنر- صنعت فرش و تابلو فرش دست باف و ورود 
به  دست باف  فرش  مبادالت  در  تجارت  شیوه ی  این 
تابلو  اقتصادی  عاملی مهم جهت رشد جایگاه  عنوان 

فرش دست باف اشاره شده است. 
به  سطوح  در  مؤثر  عوامل  »شناسایی  پایان نامه  ی 
بنگاه های  در  الکترونیکی  تجارت  و  اینترنت  کارگیری 
دست بافت  فرش  کننده ی  صادر  متوسط  و  کوچک 
شهرستان اصفهان« )1393ش(، به نویسندگی صالح غائی 
به  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  به  اصفهان(  هنر  )دانشگاه 
کارگیری تجارت الکترونیکی در بنگاه های صادرکننده ی 
فرش دست باف در شهرستان اصفهان پرداخته است که 
با استفاده از مدل تئو و پیان عوامل مؤثر را به دو بخش 

عوامل داخلی و خارجی بررسی می کند.
توسعه ی  در  الکترونیکی  تجارت  »نقش  مقاله ی 
اعظم  سیده  نوشته ی  )1393ش(  هنر«  کارآفرینی 
به   )6 شماره  هنر،  پژوهش  )مجله ی  موسوی خرد 
ایجاد  و  کارآفرینی  در  الکترونیکی  تجارت  نقش  بررسی 
ما شاهدیم  رو  این  از  است.  پرداخته  فرصت های شغلی 
مؤثر  اشتغال زایی  در  تواند  می  الکترونیکی  تجارت  که 
باشد و به عنوان یکی از ابزارهای کارآفرینی مدرن مورد 
توجه قرار بگیرد. در ادامه اشاره شده، کارآفرینی الزمه ی 
تجارت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی بستر کارآفرینی 
است. توسعه ی کارآفرینی هنر از یک سو موجب افزایش 
ثروت و رضایت فعاالن فرهنگی و هنری )هنرمندان( و 
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از سوی دیگر موجب اشتغال زایی در زمینه ی فعالیت های 
فرهنگی و هنری در کشور می شود.

مقاله ای تحت عنوان: »ارزیابی راهکارهای راه اندازی 
تجارت الکترونیکی فرش دست باف در ایران« 1392ش( 
یزدانی،  ناصر  میرزاامینی،  محمدمهدی  سید  نوشته ی 
علمی  )مجله ی  حنیفی  یاسر  و  رحیم پور  شهدخت 
پژوهشی گلجام، شماره 23( این نتیجه حاصل شده است 
فرش  فروش  سایت های  وب  راه اندازی  و  طراحی  که، 
اطالعات  و  آموزش  عدم  به  توجه  با  اما  است،  ممکن 
وجود  صادرکنندگان،  و  فروشندگان  روشن  و  الزم 
به دلیل  با برخی کشورها،  ایران  ارتباطی  محدودیت های 
تحریم ها و همچنین محدودیت ارتباط بانک های داخلی و 
خارجی، کمتر میل و رغبتی برای سرمایه گذاری و ورود به 
این بخش وجود دارد. لذا با ایجاد شرکای مالی در خارج 
از کشور، ورود دولت جهت سرمایه گذاری برای ایجاد 
آموزش های  انجام  و  مجهز  فروشگاهی  وب سایت های 
اجرایی  قوانین  تدوین  و  تولیدکنندگان  تجار،  به  الزم 
کپی رایت در زمینه ی فرش دست باف، زمینه ی ورود به 
تجارت الکترونیکی فرش دست باف در ایران مهیا می شود.

مقاله ای تحت عنوان »بررسی عوامل مؤثر در بازاریابی 
)1389ش(  کرمان«  استان  دست باف  فرش  صادراتی 
ایمان  فتحی زاده،  علیرضا  شول،  عباس  نویسندگی  به 
حکیمی و محمدرضا نامدار )مجله ی توسعه و سرمایه، 
رقابت شدید  با  ایران  امروزه  که  اشاره شده  شماره 6( 
جنوب  و  شرق  کشورهای  سوی  از  فرش  حوزه ی  در 
شرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود 
جهانی،  بازارهای  به  تقلبی  و  قیمت  ارزان  کاالهای 
توجه  با  می کند.  تهدید  را  کشورها  از  بسیاری  اقتصاد 
به این مهم در این پژوهش عوامل کارآمد در بازاریابی 
صادراتی فرش دست باف کرمان مورد بررسی قرار گرفته 
است. نتایج این پژوهش حاکی از تأیید روابط معنی دار 
عوامل  مدیریت  استراتژی،  عامل  چهار  از  هریک  میان 
محیطی و آمیخته ی بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش 
صادرات  سهم  شدید  افت  طرفی  از  است.  دست باف 

کشور،  غیرنفتی  صادرات  میان  در  دست باف  فرش 
برای کسب  نشان می دهد. همچنین  را  اوضاع  وخامت 
مزیت رقابتی پایدار باید قیمت تمام شده ی محصوالت 

خود را کاهش داد و همزمان کیفیت را باال برد.

■ روش شناسی پژوهش
مبتنی  پژوهش حاضر  در  استفاده  مورد  تحقیق  روش 
بر رویکرد توصیفی- پیمایشی است. جهت گردآوری 
اطالعات و داده ها از منابع کتابخانه ای، مقاالت علمی، 
انجام  و  پرسشنامه  تهیه ی  اینترنتی،  معتبر  سایت های 
مصاحبه استفاده شده است. بنابراین پژوهشگر در ابتدا 
به جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی 
جهت بررسی پیشینه و تدوین ادبیات پژوهش پرداخته 
مؤثر  عوامل  با  رابطه  در  ارزیابی  جهت  سپس  است. 
در پذیرش تجارت الکترنیکی جهت توسعه ی اقتصاد 
مبتنی بر فرش دست باف با تهیه ی پرسشنامه و انجام 
مصاحبه صورت پذیرفته تا مزایا و زیرساخت های این 

روش از تجارت مورد بررسی قرار بگیرد.
توسط  پژوهش  این  پرسشنامه ی  محتوایی  روایی 
صاحب نظران  از  تن  چند  مشاور،  و  راهنما  اساتید 
حوزه ی اقتصاد فرش و تجارت الکترونیکی و مطالعه ی 
کتب، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با پژوهش، مطالعه ی 
پرسشنامه های مقاله ها و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها 
مورد تأیید قرار گرفته و برای ضریب پایایی پرسشنامه 
در روش آلفای کرونباخ عدد 0/914 به دست آمده که 

بیان گر صحت، دقت، پایایی و مطلوبیت آن است. 
از  تن   40 شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه ی 
مدیران، مالکان و فروشندگان فرش و دست باف های  
نماینده ی  عنوان  به  اصفهان  شهرستان های  در  سنتی 
نماینده ی  عنوان  به  اراک  شهری،  دست باف های 
دست باف های روستایی و شهرکرد به عنوان نماینده ی 
ماهیت  به  توجه  با  است.  عشایری  دست باف های 
مالکان و  به  پژوهش و محدودیت دسترسی  موضوع 
مدیران فروشگاه های فرش دست باف، نمونه گیری به 
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صورت تصادفی و در دسترس صورت گرفته است. 
به منظور تجزیه  و تحلیل داده های به دست آمده از 
توصیفی  آمار  روش های  از  شده،  توزیع  پرسشنامه های 
استفاده  با  بنابراین  است.  شده  استفاده  استنباطی  آمار  و 
از آزمون t تک نمونه ای بررسی می کنیم که آیا میانگین 
با  برابر  برداشته ایم،  را  نمونه  آن  روی  از  که  جامعه ای 
میانگین ادعا شده است یا خیر؟ که در اینجا این میانگین 
نظر  در   )5 تا   1 اعداد  )میانگین   3 برابر  را  شده  ادعا 
برای  را  فرضیه  فوق  آزمون  انجام  با  واقع  در  می گیریم. 
به دست  میانگین  و  می کنیم  بررسی  پرسشنامه  عامل  هر 
آمده برای هر عامل را با عدد 3 مقایسه می کنیم. اگر برای 
یعنی  آزمون،  سطح  از  کوچکتر  معناداری  سطح  عاملی 
0.05 باشد، فرضیه صفر )H0( را رد می کنیم. و این گونه 
 3 عدد  با  مربوطه  عامل  میانگین  که  می کنیم  استنباط 
اختالف معناداری دارد و عامل مورد نظر عوامل مؤثر در 
مبتنی  اقتصاد  الکترونیکی جهت توسعه  پذیرش تجارت 
عاملی  برای  اگر  و  می آید  به حساب  فرش دست باف  بر 
سطح معناداری بزرگتر از سطح آزمون، یعنی 0.05 باشد، 
نمی توانیم فرضیه صفر )H0( را رد کنیم و این گونه استنباط 
اختالف   3 عدد  با  مربوطه  عامل  میانگین  که  می کنیم 
معناداری ندارد، بنابراین عامل مورد نظر تأثیرگذاری کمی 
دارد. بدین منظور از نرم افزارهای SPSS و Excel برای 

انجام عملیات آماری بهره گرفته شده است.

■ تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
• یافته های حاصل از تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی 

پژوهش
فراوانی  آمارهای  عنوان  تحت  که  مطالب  به  توجه  با 
یافته های جمعیت  است،  ارائه شده  جمعیت شناختی 

شناختی پژوهش حاضر به صورت زیر است:
1- از نظر سنی بیشتر فراوانی مربوط به گروه سنی 

40 الی 50 سال با 5/32 درصد است.
2- از نظر تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به 

گروه دیپلم و فوق دیپلم با 50 درصد است.

در  پاسخگویان  فعالیت  سابقه  میزان  نظر  از   -3
به  مربوط  فراوانی  بیشترین  دست باف  فرش  زمینه ی 

گروه 20 الی30 سال با 30 درصد است.

نمودار 1- توصیف سن پاسخگویان )نگارندگان(

نمودار 2- توصیف میزان تحصیالت پاسخگویان )نگارندگان(

نمودار 3- توصیف سابقه ی فعالیت پاسخگویان )نگارندگان
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4- از نظر شیوه ی فروش در فروشگاه ها بیشترین 
میزان مربوط به فروش به مشتری به صورت حضوری 

با 50 درصد است. 
بیشترین  فروشگاه  در  شاغالن  تعداد  نظر  از   -5
با 50  فروشگاه  در  بیشتر  و  نفر   4 به  مربوط  فراوانی 

درصد است.
6- از نظر میزان فروش سالیانه فروشگاه بیشترین 
با  تومان  میلیون   500 از  بیش  فروش  شامل  فراوانی 

5/77 درصد است.

نمودار 4- توصیف شیوه ی فروش در فروشگاه )نگارندگان(

نمودار 5- توصیف تعداد شاغالن در فروشگاه )نگارندگان(

نمودار 6- توصیف میزان فروش سالیانه )نگارندگان(

•  نتایج مربوط به تحلیل متغیرها
سؤاالت  روی  اکتشافی  عاملی  تحلیل  به  توجه  با 
تخصصی پرسشنامه، 4 عامل به عنوان عامل های اصلی 
عامل  از  عبارتند  ها  عامل  این  است.  شده  شناخته 
فرهنگی، عامل مدیریتی، عامل هزینه و عامل بازار. با 
توجه به آمارهای توصیفی کمترین میانگین و بیشترین 
بیشترین  و  است  فرهنگی  عامل  به  مربوط  انحراف 
میانگین و کمترین انحراف مربوط به عامل بازار است. 
پرسشنامه  عامل های  برای  نمونه ای  تک   t آزمون  در 
پژوهشی حاضر که با توجه به تحلیل عامل اکتشافی 
شناخته شد. برای تمامی چهار عامل فرهنگی، مدیریتی 
هزینه ای و بازار و همچنین سؤاالت عمومی پژوهش 

مقدار سطح معناداری کمتر از 0/05 به دست آمد.
 )H1( فرضیه  و  می شود  رد   )H0( فرضیه  بنابراین 
که  می کنیم  استنباط  گونه  این  پس  می شود.  تأیید 
دارد.  معنی داری  اختالف   3 با عدد  ها  عامل  میانگین 
به عبارت دیگر این عامل های پرسشنامه از عامل های 
توسعه  جهت  الکترونیکی  تجارت  جایگاه  در  مؤثر 

اقتصاد مبتنی بر فرش دست باف است.

نمودار 7- مقایسه ی میانگین عوامل پرسشنامه )نگارندگان(.

از این رو با توّجه به این که تمامی سؤاالت اختالف 
معنی داری با عدد 3 دارند فرضیه نخست پژوهش تأیید 
می شود. به این معنا که بین مزایای تجارت اکترونیکی 
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رابطه  دست باف  فرش  بر  مبتنی  اقتصاد  توسعه  و 
از  بهره گیری  با  این جهت  از  دارد.  معنی داری وجود 
انواع روش های تجارت الکترونیکی با توجه به کاالیی 
روش  و  بازاریابی  از  استفاده  دست باف،  فرش  چون 
ارائه  و  الکترونیکی  صورت  به  تبلیغات  نوین  هایی 
هزینه های  کاهش  شده؛  خریداری  فرش  شناسنامه ی 
تمام شده برای تجار و فروشندگان فرش دست باف و 
افزایش توان رقابتی میان فروشگاه ها را در پی خواهد 
اینترنتی  فروش  به  سنتی  فروش  بر  عالوه  تا  داشت 
افزایش رضایت و  از این رو  بپردازند.  نیز  محصوالت 
توجه مشتریان به این نوع از تجارت در زمینه ی فرش 
بر فرش  مبتنی  اقتصادی  دست باف، توسعه ی و رشد 

دست باف را در پی خواهد داشت.

•  بررسی فرضیه های پژوهش
اّول  فرضیه ی  فرض  آزمون،  از  آمده  دست  به  نتایج 
مزایای تجارت الکترونیکی در جهت توسعه ی اقتصاد 
فرش دست باف مورد سنجش قرار داده است. با توجه 
با  مرتبط  شاخص های  تمام  برای   t آزمون  نتایج  به 
سؤاالت سطح معنی داری کمتر از 0/05 به دست آمده 

فرضیه ی  و  می شود  رد   )H0( فرضیه ی  بنابراین  است. 
)H1( تأیید می شود. از این رو با توّجه به این که تمامی 
شاخص ها اختالف معنی داری با عدد 3 دارند فرضیه 
بین  که  معنی  این  به  شود.  می  تأیید  پژوهش  نخست 
اقتصاد  توسعه  عوامل  و  الکترونیکی  تجارت  مزایای 
وجود  معنی داری  رابطه ی  دست باف  فرش  بر  مبتنی 
روش های  انواع  از  بهره گیری  با  جهت  این  از  دارد. 
فرش  چون  کاالیی  به  توجه  با  الکترونیکی  تجارت 
نوین  روش هایی  و  بازاریابی  از  استفاده  دست باف، 
تبلیغات به صورت الکترونیکی و ارائه ی شناسنامه فرش 
خریداری شده؛ کاهش هزینه های تمام شده برای تجار 
رقابتی  توان  افزایش  و  فروشندگان فرش دست باف  و 
بر  تا عالوه  میان فروشگاه ها را در پی خواهد داشت، 
فروش سنتی به فروش اینترنتی محصوالت نیز بپردازند.

مشتریان  توجه  و  رضایت  افزایش  این رو  از 
فرش  زمینه ی  در  تجارت  از  نوع  این  به  داخلی  بازار 
فرش  بر  مبتنی  اقتصادی  رشد  و  توسعه  دست باف، 
دست باف را در پی خواهد داشت. در جدول 2 داده ها 
و نتایج شاخص های مرتبط به فرضیه اول پژوهش نشان 

داده شده است.

جدول 2- نتایج آزمون t برای بررسی فرضیه ی اول

شاخص ها

مقدارآزمون =3

درجه ی آماره ی tمیانگین
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
نتیجهمیانگین ها بر طبق %95

حدباالحدپایین

مقدار بهره وری از طریق فروش 
رد فرضیه صفر3.4752.346390.0240.4750.0650.885اینترنتی فرش دست باف

فروش از طریق تجارت شرکت 
رد فرضیه صفر3.6753.538390.0010.6750.2891.061با شرکت

فروش از طریق تجارت 
رد فرضیه صفر3.5502.636390.0120.5500.1280.972الکترونیکی شرکت با مشتری

رد فرضیه صفر3.9756.706390.0000.9750.6811.269تاثیرگذاری تجارت الکترونیکی
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ادامه ی جدول 2- نتایج آزمون t برای بررسی فرضیه ی اول

شاخص ها

مقدارآزمون =3

درجه ی آماره ی tمیانگین
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

برآورد فاصله ای برای 
تفاوت میانگین ها بر 

نتیجهطبق %95

حدباالحدپایین

استفاده از بازاریابی 
رد فرضیه صفر3.9506.444390.0000.9500.6521.248الکترونیکی

رد فرضیه صفر3.8004.971390.0000.8000.4741.126کاهش هزینه ها

سودآوری در خرید و فروش 
رد فرضیه صفر4.0256.485390.0001.0250.7051.345فرش دست باف

رد فرضیه صفر4.0006.982390.0001.0000.7101.290افزایش توان خرید مشتری

ارائه ی خدمات منطبق با نیاز 
رد فرضیه صفر4.1008.270390.0001.1000.8311.369مشتری

ارائه ی اطالعات از طریق 
رد فرضیه صفر4.1508.145390.0001.1500.8641.436بازاریابی الکترونیکی

رد فرضیه صفر4.0757.915390.0001.0750.8001.350رضایت مشتریان

افزایش بهره وری و کارایی 
رد فرضیه صفر3.9755.619390.0000.9750.6241.326فروشگاه

نمی توان فرضیه ی 0.3000.600-3.1500.675390.5040.150افزایش توان رقابتی
صفر را رد کرد.

مقایسه با خرید و فروش 
رد فرضیه صفر4.0005.701390.0001.0000.6451.355حضوری

)نگارندگان(            

پذیرش  سبب  که  زیرساخت  هایی  دوم  فرضیه ی 
و استفاده ی صحیح و آگاهانه ی عوامل حوزه ی فرش 
را  دست باف  فرش  الکترونیکی  تجارت  در  دست باف 
مورد بررسی و سنجش قرار داده است. بر اساس نتایج 
آزمون t برای شاخص های مرتبط با سؤاالت، فرضیه ی 
با  بنابراین  می شود.  تأیید   )H1( فرضیه ی  و  رد   )H0(
اختالف   3 با  سؤاالت  اکثر  میانگین  که  این  به  توجه 
معنی داری دارد فرضیه ی دوم پژوهش حاضر نیز تأیید 
و  مهارت  چون  هایی  زیرساخت  نتیجه  در  می شود. 

کسب  الکترونیکی،  تجارت  به  نسبت  کافی  دانش 
ارائه ی  دست باف،  فرش  خصوص  در  کامل  اطالعات 
از  ارائه ی خدمات پس  تخفیف و طرح های تشویقی، 
مشتریان  به  اینترنتی فرش دست باف  در خرید  فروش 
زمینه ی  در  متخصص  افراد  از  بهره گیری  و  داخلی 
فرش  بر  مبتنی  اقتصاد  توسعه ی  الکترونیکی،  تجارت 
دست باف را در پی خواهد داشت. در جدول 3 داده ها 
پژوهش  دوم  فرضیه ی  به  مرتبط  نتایج شاخص های  و 

نشان داده شده است
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جدول 3- داده های آزمون t برای بررسی فرضیه ی پژوهش

شاخص ها

مقدارآزمون =3

درجه ی آماره ی tمیانگین
آزادی

سطح 
معناداری

اختالف 
میانگین

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
نتیجهمیانگین ها بر طبق %95

حدباالحدپایین

آشنایی با خرید و فروش 
رد فرضیه صفر3.6753.420390.0010.6750.2761.074فرش به صورت اینترنتی

اعتماد به خرید و فروش 
رد فرضیه صفر3.7503.553390.0010.7500.3231.177اینترنتی

ارائه ی تخفیف به مشتریان 
رد فرضیه صفر3.7753.920390.0000.7750.3751.175اینترنتی

استقبال مشتریان داخلی از 
رد فرضیه صفر4.2007.856390.0001.2000.8911.509خرید اینترنتی

مهارت در به کارگیری از 
رد فرضیه صفر3.7253.473390.0010.7250.3031.147اینترنت

دانش فنی استفاده از 
نمی توان فرضیه ی 0.2650.665-3.2000.870390.3900.200اینترنت

صفر را رد کرد.

آشنایی با کسب و کار از 
نمی توان فرضیه ی 0.0980.848-3.3751.603390.1170.375طریق اینترنت

صفر را رد کرد.

اعتماد مشتریان به خرید 
نمی توان فرضیه ی 0.1790.829-3.3251.305390.2000.325اینترنتی

صفر را رد کرد.

میزان پشتیبانی از تجارت 
رد فرضیه صفر3.4502.223390.0320.4500.0410.859الکترونیکی

)نگارندگان(            

■ نتیجه گیری
با توجه به یافته ها و داده های حاصل از پژوهش، این 
مشتریان  به  ارائه ی خدمات  که  می شود  نتیجه حاصل 
جهت  شاخص  مهم ترین  آن ها  نیازهای  به  توجه  با 
همچنین  می شود.  محسوب  فوق  فرضیه های  به  نیل 
با  فروشگاه  بیشتر  سودآوری  چون  شاخص هایی 
استفاده از تجارت الکترونیکی با توّجه به تعداد شاغالن 
فروشگاه در سمت های متفاوت، ارائه ی اطالعات کامل  

بهره وری  و  مشتریان  به  توجه  مشتریان،  به  صحیح  و 
تکنولوژی  این  از  استفاده  جهت  فروشگاه ها  کارایی  و 
نوین از اهمیت خاصی بین پاسخگویان برخوردار است. 
طریق  از  مالی  تبادالت  به  الزم  اعتماد  نبود  همچنین 
اینترنت که به عدم دانش کافی مالکان و مدیران مربوط 
در  الکترونیکی  تجارت  از  بهره برداری  مانع  می شود، 

فروشگاه های فرش دست باف شده است. 
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مدیران،  برای  آموزشی  و  فرهنگی  بستر  یک  ایجاد 
فرش دست باف  و خریداران  مالکان، دست اندرکاران 
عاملی حائز اهمیت است، چراکه آثار هنری از جمله 
با تعامل حضوری میان خریدار  محصوالتی است که 
و فروشنده مبادله می شود، خریداران تمایل دارند اثر 
اطالعات  و  کیفیت  نزدیک  از  و  کنند  نقد  را  هنری 
مربوط به آن را مشاهده و بررسی کنند که بخش مهمی 
اثر  نوع  به  توجه  با  کاال  در خصوص سالمت  آن  از 
هنری به ویژه ظرافت های فرش دست باف است، چرا 
امکان  این  حضوری  خرید  و  مشاهده  طریق  از  که 
حاصل می شود، از این رو فروشگاه ها با بهره گیری از 
طرح های تشویقی و شروطی خاص، می توانند اطمینان 

مشتریان را جذب کنند. 
نیل به این هدف نیازمند زیرساخت هایی از جمله: 
خریداران  به  الکترونیکی  تجارت  معرفی  و  آموزش 
شرایط  و  تخفیف  و  تشویق ها  ارائه ی  فروشندگان،  و 
در  کاال  رایگان  عودت  جمله:  از  کاال  تحویل  ویژه ی 
صورت معیوب بودن یا عدم رضایت مشتری و مواردی 
که سبب استقبال خریداران می شود، است. اما با توجه 
فرش دست باف جهت  فروشندگان  متوسط  آشنایی  به 
در  فرهنگ سازی  و  آموزشی  زیرساخت های  ایجاد 
تا  شود  حاصل  برنامه ریزی  می بایست  خصوص،  این 
مبادله ی آثار هنری به ویژه فرش دست باف که جایگاه 
و  رونق  بیشتر  چه  هر  دارد  کشور  اقتصاد  در  مهمی 
عوامل  به  توجه  با  نتیجه  در  گیرد.  قرار  استقبال  مورد 
نامبرده در زمینه ی به کارگیری تجارت الکترونیکی در 
مواردی  دست باف،  فرش  مبادله ی  و  فروش  و  خرید 
رقابتی  توان  افزایش  و  مشتریان  استقبال  افزایش  چون 
فروشگاه ها از اهمیت باالیی برخوردار است، چراکه از 
شاخص های مهم جهت توسعه ی اقتصاد هنر، به ویژه 

فرش دست باف هستند.
در نهایت با بهره گیری از ظرفیت های این فناوری 
تعامالت  افزایش  و  هنر  اقتصاد  گسترش  جهت  نوین 
مشتریان با فروشگاه های فرش دست باف می توان ایجاد 

ارتباط با مشتریان جدید و استحکام با مشتریان کنونی 
فناوری  از  استفاده  با  ازاین رو  باشد،  داشته  پی  در  را 
به عالقه مندان  فرش دست باف  اطالعات،  و  ارتباطات 
و خریداران بازار داخلی کشور معرفی و عرضه شود؛ 
تأثیر  می تواند  کشور،  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  که 
باشد؛  اقتصاد کشور داشته  بسزایی در جهت توسعه ی 
لذا می بایست تمام تالش و تمهیدات الزم را جهت به 

نیل به این هدف فراهم نمود. 

■ پیشنهادها
از  یکی  توسط  فرش  اصالت  گواهی  تهیه ی   -1
مؤسسات بین المللی کاال مثل SGS و گنجاندن آن در 
در  می تواند  یقینًا  اینترنت  در  شده  عرضه  فرش  کنار 
فروش فرش مورد نظر از طریق اینترنت نقش بسزایی 
در  مکاتبات  نوع  این  حاضر  حال  در  و  باشد  داشته 
ایرانی  فرش های  برای  اصالت  گواهی  صدور  جهت 
در  بازبین  با همکاری شرکت   SGS با کمک شرکت 

تهران در دست اجرا است.
بیشتر  همگرایی  جهت  مناسب  بستری  ایجاد   -2
فروشگاه های آثار هنری و فرش دست باف با واسطه های 
الکترونیکی و بهره گیری از مزایای بی شمار این واسطه ها 
قیمت گذاری  بیشتر،  تولید  اقتصادی،  توسعه ی  جهت 

منطقی، توزیع کاال و خدمات پس از فروش.
3- همکاری مدیران و مالکان فروشگاه ها با وب سایت های 
از نوع تجارت شرکت با مصرف کننده )B2C( به عنوان 
که  چرا  خود،  کاالهای  فروش  و  معرفی  جهت  واسطه 
دارد.  این سایت ها  به  نسبت  بیشتری  آشنایی  خریداران 

به عنوان نمونه وب سایت www.digikala.com و …..
4- فروشگاه های فرش دست باف جهت فروش اینترنتی 
محصوالت خود، می توانند با ارائه ی تبلیغات مناسب 
با  مصرف کنندگان  آشنایی  رسانه ای جهت  و  اینترنتی 
به  را  خریداران  اعتماد  اطالعات،  ارائه ی  و  محصول 

خرید آنالین جلب کنند.
5- فروشگاه ها با استفاده از سیستم های به روز، سایت ها 
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خرید  رویه های  می بایست  کاربردی  نرم افزارهای  و 
آسان و لذت بخش که منجر به رقابت بهتر در مقایسه با 

فروشگاه های سنتی می شود را توسعه دهند.
الکترونیکی  به تجارت  مثبت  ایجاد نگرش  به  6- توجه 
جهت تأثیر بر رفتار خرید آنالین مصرف کننده، راهبردهای 
از طریق بازاریابی در این گونه فروشگاه ها می بایست مورد 
پرداخت  و  که سفارش  آن  به  توجه  با  گیرد.  قرار  تفکر 
بهای فرش دست باف از طریق روش های الکترونیکی نیز 
نسبت به روش های سنتی مؤثرتر به نظر می رسد، تنظیم 

اعتباری و شرکت های  با شرکت های کارت های  قرارداد 
حمل ونقل ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

پیرامون  گسترده تری  پژوهش های  می شود  پیشنهاد   -7
عوامل مؤثر بر استفاده ی الکترونیکی توسط فروشگاه هایی 
که به صورت سنتی و الکترونیکی مبادالت خود را انجام 

می دهند صورت گیرد.
8- پیشنهاد می شود مطالعات تطبیقی در سایر کشورها 
پیرامون عوامل مؤثر بر استفاده از واسطه های الکترونیکی 

در تجارت آثار هنری صورت پذیرد. 
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Abstract
Nowadays, the status of e-commerce in the exchange of art works is the subject 
of study experts in the field of art economics. Considering the importance of this 
issue, identifying the effective factors in accepting e-commerce in this sector of 
the economy is essential.  Hence, using this technology in the art sector, especially 
the handmade carpet exchanges, we can overcome the problems in the handmade 
carpet economy and achieve the positive outcomes in the field of economy with 
the support of handmade carpets, owing to its effective role in the Iran's economy. 
The present research aims to find an answer for the following questions: 1. How 
can e-commerce contribute in development of the economy based on handmade 
carpets and related factors? 2. What infrastructures are needed to use e-commerce 
for the development of the economy based on handmade carpets, the objective of 
the present study is to evaluate the benefits of using e-commerce to develop the 
handmade carpet economy in Iran and identify the effective infrastructures in ac-
cepting e-commerce and exploiting it in the development of the economy based on 
handmade carpets. The research method in this study is descriptive-survey. Library 
resources, valid internet websites and questionnaires were used to collect the data. 
This research investigates e-commerce, art economics and handmade carpets. Then, 
research results are presented by analyzing the data. Finally, some recommenda-
tions are presented to achieve the research goals and future research.  Based on the 
results of this study, creating a cultural and educational context for handmade car-
pet authorities and creating the necessary infrastructure for accepting e-commerce 
would be of great contribution in the development of handmade carpet exchanges.

Keywords: e-commerce, economic development, handmade carpet
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