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امکان
حبیباله دعایی ،6زینب بیغم

*7

 - 6دانشیار مدیریت ،عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 - 7کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،مدرس دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده 
پژ وهش حاضر با هدف امکانسنجی پیاده سااز بازاریاابی الکترونیکای در باازار فارش دساتباف اساتان فاارس صاورت
گرفته است .این پژوهش از لحاظ هدف کاربرد و از لحاظ جما آور دادههاا توصای ی -پیمایشای اسات .جامعاه آماار
متشکل از  16ن ر صادرکننده و کارشناس فرش دستباف است که از روش نمونهگیار ضضااوتی بارا نموناهگیار اسات اده
شد که در نهایت  19ن ار بعناوان نموناه آماار انتشااد شادند .پایاایی پرسشانامه باا اسات اده از ضاریب آل اا کرونباا 31
درصد برآورد شد .ابزار و روش گردآور اطالعات در ایان پاژوهش منااب کتابشاناها  ،مشااهده و پرسشانامه اسات .بارا
توصی ف دادهها از جدول فراوانی ،برا تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونه ا و تی مساتقل اسات اده شاده اسات.
نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه دستاندرکاران فرش دستباف ،امکان پیاده ساز اسات اده از اینترنات در فعالیاتهاا
مرتبط با مشتر  ،امکان پیادهساز است اده از اینترنت در فعالیاتهاا مارتبط باا کاناالهاا و امکاان پیااده سااز اسات اده از
اینترنت در فعالیت ها مرتبط با تحقیقات بازاریابی در بازار فارش دساتباف اساتان فاارس وجاود نادارد و شارایط ناام لود
است .در نهایت با توجه به پژوهش انجام شده پیشنهاد مای شاود کاه باه دسات انادرکاران فارش دساتباف بارا پیاادهسااز
بازاریایی الکترونیکی آموزش الزم داده شود و از مزایا و فرصتها بازاریابی الکترونیکی آگاه سازند.
واژههای کلیدی :امکان سنجی ،پیاده ساز  ،بازاریابی الکترونیکی ،بازارفرش دستباف .
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نوپایی است که با ظهور و توسعه اینترنات شاکل گرفات

مقدمه
رشد شگرف اینترنت فرصتهاایی را بارا مشاتریان

و گسترش یافت تا جایی که امروزه باه شااخص مهام در

و شرکت ها یی کاه در یاک باازار جهاانی آنالیان ساهیم

معادالت تجار سازمانها تبدیل شاده اسات .در شارایط

هستند ایجاد کرده اسات (اسایشیا  ،)7223 ،6کاه یکای از

کسب وکار تجار امروز ،بازاریاابی الکترونیکای بشاش

ایاان فرصااتهااا بازاریااابی الکترونیکاای  7اساات .امااروزه

مهمی از فعالیت هاا بازاریاابی پیراماون هار ناام تجاار

بکااارگیر روشهااا الکترونیکاای بازاریااابی از عواماال

شناخته شده اسات (کریشانامورتی  .)7221 ،1باا ورود باه

کلید موفقیت شرکتها به شامار مایرود و بنگااههاا

عصاار ظهااور سااازمانهااا مجاااز  ،موضااوب بازاریااابی

تجار نااگزیر باه اسات اده از روشهاا یاادآور شاده

الکترونیکی به یک نیااز اساسای بارا امکاان حرکات و

باارا ح ااب بقااا در محاایط رضااابتی هسااتند (امیرفاضاال،

تداوم توسعه در هر سازمانی تبادیل شاده اسات (آزاد ،

.)6933با توجه به گسترش است اده از اینترنات و فنااور

 .)6932با توجه به رشد فراگیر فناور اطالعاات و باویژه

اطالعات ،همه ساازمانهاا و صانای بارا ح اب جایگااه

بازاریااابی الکترونیکاای ،از جملااه مشااکالت بااازارفرش

رضابتی خود مساتلزم اسات اده از بازاریاابی الکترونیکای در

دساتباف عاادم بازاریااابی و تبلیغاات مناسااب ،اساات اده از

کسب وکار خود هستند .که صانع ت فارش دساتباف  9نیاز

بازاریابی سنتی در عصر دیجی تاال و همنناین عادم توجاه

برا عقب نماندن از رضبا خود از این امر مساتننا نیسات.

به بازاریابی نوین در فرش دستباف است.

بنابراین با کاربرد فناور نوین در صنعت فارش دساتباف

صانعت فارش ،یکای از توانمنادترین صانای کشااور

می توان به بازارها بین المللی دسات یافات و از جایگااه

پس از صنعت پتروشیمی است که علی رغم سایر نزولای

رضابتی باالیی برخوردار شد .در ایان پاژوهش ساعی شاده

میازان صااادرات طاای ساالیان اخیاار ،جایگاااه خااود را در

اساات ضباال از بکااارگیر بازاریااابی الکتر ونیکاای ،بااه

راس بهتاارین صااادرکنندگان فاارش سراساار دنیااا ح ااب

امکانسنجی پیاده سااز بازاریاابی الکترونیکای در باازار

کارده باود ،تااا ایان کاه در سااال  6932جاا خاود را بااه

فرش دستباف پرداخت .کاه ایان م العاه در باازار فارش

کشااورها چااین و هنااد ساادرد (حقشااناس کاشااانی و

دستباف استان فارس صورت گرفته است.

همکااران .)6933 ،بناابراین فارش دساتباف تنهاا کااالیی
اسات کااه بااا ضاادمتی کهاان ب اه عنااوان مهمتاارین کاااال

بیانمساله 
تعااداد کاااربران ای نترناات و شاابکههااا بااینالمللاای

آن با ایران عجین باوده و رضباا نوظهاور فارش دساتباف

ای نترنتای باه شاکل فزاینادها رو باه رشاد هساتند .باادین

ایااران (چااین ،هنااد ،پاکسااتان و )...بشااش عماادها از

ترتی اب هاار بنگاااه تجااار خاادماتی موظااف اساات تااا

تولیدات خود را با است اده از طرح هاا و نقاشهاا اصایل

پاسشگو خیل عظیمی این گروه از مشتریان و کااربران

مشهور فرش هاا و سابکهاا معاروف ایاران باه فاروش

بادون در نظرگارفتن مرزهاا جغرافیاایی اسات ( وظی ااه

می رسانند آننه که باعث کااهش ساهم ایاران و افازایش

دوست و همکاران .)6933 ،بازاریابی الکترونیکای داناش

سهم رضبا آن گردیده غ لات ماا و بهاره گیار رضباا از

برجسته به ایران منسود بوده و است .ب وریکاه ذکار ناام

اصااول و روشهااا نااوین بازاری اابی اساات نااه مزیاات و
1 Asikhia
2 E-marketing
3 Carpet handmade

4 krishnamurthy
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برتر آنها در تولید فرش اصیل ( شام آبااد و حساینی،

مدیران و کارکنان واحد بازاریابی و فاروش باا فرآیناد و

 .)6931مشکل اصلی صنعت فرش کشور ،زیباایی ،دوام

اصااول بازاریااابی الکترونیکاای و ت اوتهااا آن بااا بااازار

و کی یت پایین ،ضیمت باال و عدم مزایا رضاابتی بارا

سنتی و اینترنتی به عنوان ستون فقرات بازاریاابی آشانایی

رضابت با صادرکنندگان باینالمللای نیسات ،بلکاه عماده

کااافی داشااته باشااند ،بایسااتی پاایش از پیاااده ساااز و

معضالت این صنعت را می توان در ضعف در تبلیغات و

بکارگیر بازاریابی الکترونیکی ،به امکاان سانجی پیااده

فناون ناوین بازاریاابی ،بازرگاانی باینالملال ،تحقیقاات

سااااز بازاریاااابی الکترونیکااای پرداخااات ،چااارا کاااه

بازاریابی ،بروز ساختن آنها و در مجموب تکیه بار ت کار

بکااارگیر هرگونااه فناااور جدیااد نیازمنااد انجااام

سنتی و اکت ا باه منااب ورود خالصاه کارد .بناابراین،

م العات امکان سنجی پیش از پیاده سااز و بکاارگیر

پژوهشها گسترده بازاریاابی ،شناساایی خواساتههاا و

آن فناور است ،که امکان سنجی پیاده سااز بازاریاابی

نیازها مشتریان بازارها هادف ،آشناسااز تجاار باا

الکترونیکی نیز از این امار مساتننی نشواهاد باود .در ایان

فنون بازار یابی اینترنتی ،تجارت الکترونیک و بازرگانی

پژوهش سعی شده است که با توجاه باه توساعه بازاریاابی

بینالملل ،تحقیقات بازاریابی و در مجماوب توساعه هماه

از ساانتی بااه الکترونیکاای پااا را فراتاار نهاااده و بااه امکااان

جانبه تبلیغات و بازاریاابی مای تواناد گاره از مشاکالت

سنجی پیاده ساز بازار یاابی الکترونیکای در باازار فارش

جدید این صنعت باز کارده و موجباات صاعود مجادد

دستباف استان فاارس پرداختاه شاود باا توجاه باه مسااله،

ایران به راس جادول برتارین صاادرکنندگان فارش در

هدف از این تحقی امکان سنجی پیااده سااز بازاریاابی

سرتاسار جهاان را فاراهم آورد (حا شاناس کاشاانی و

الکترونیکای در بااازارفرش دسااتباف اسااتان فااارس ماای -

سعید .)6932 ،

باشادکه در نتیجاه باه ایاان ساوال پاساخ داده شاود کااه از

بررسیهاا صاورت گرفتاه توساط پژوهشاگر نشاان

دیدگاه دست انادرکاران فارش دساتباف ،تاا چاه انادازه

میدهد که بازار فرش دستباف فارس یکای از مهام تارین

امکان پیاده سااز بازاریاابی الکترونیکای در باازار فارش

بازارها فرش دستباف کشور محساود مایشاود کاه باه

دستباف در استان فارس وجود دارد؟

دلیل عدم است اده ا ز فنون نوین بازاریابی و ابازار ترفیا و
تبلیا  ،در سااالهاا اخیاار رکاود فراواناای داشاته اساات.
همننین با توجه باه ماوارد گ تاه شاده ،مساأله مهام عادم

ادبیاتوپیشینهتحقیق
پیشاارفت وتوسااعه روز افاازون فناااور اطالعااات و

بازاریابی و تبلیغات مناسب در بازار فرش دستباف اساتان

ارتباطااات تاااامیر عمیاا و گساااتردها در فرآینااادها

فااارس و اساات اده از بازاریااابی ساانتی در عصاار دیجیتااال

تجار باه وجاود آورده و اینترنات باه عناوان ماومرترین

است با توجاه باه اینکاه فارش دساتباف کااالیی کهان و

بسااتر باز اریااابی الکترونیکاای بااا پوشااش جهااانی امکااان

نشااانه تماادن ایااران اساات ضاارور اساات کااه گااامی

رسیدن شرکت ها به بازارها بین المللی را فراهم سااخته

درجهاات توسااعه ایاان کاااال بااا ارزش برداشااته شااود و

اساات ( حسااینی و همکاااران .)6932 ،اینترناات بااه دلیاال

بازاریااابی الکترونیکاای را در بااازار فاارش دسااتباف بکااار

امربشش باودن و راحتای بارا مشاتریان باه عناوان یاک

گرفاات .همااان ور کااه دهقااان ( )6939بیااان ماایکنااد

کانااال مهاام بازاریااابی و توزی ا محصااوالت و خاادمات

بازاریااابی الکترونیکاای محقاا نماایشااود ،مگاار اینکااه

فرض شده است (الگس .)7221 ،آخارین دهاه از ضارن
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بیستم به عنوان نق اه ع ای بارا ارتباطاات جهاانی و

وسی  ،باه عناوان یکای ازمهمتارین ابزارهاا بازاریاابی

اینترنات یااد مایشاود .اینترنات وارد واژگاان مکالماه

درموضعیت جهانی بازار ،شناسایی شده است (نصایرزاده،

روزانه شده و تقریباا یاک شابه در چشام اناداز کساب

 .)6932در جدول شماره  6تامیر اینترنت بار فعالیاتهاا

وکار حضور پیدا کرد .اینترنت ،به خاطر کااربرد باالقو

بازاریابی نشان داده شده است.

ایورایانهایمدیریتبازار 


هایچهرهبازاریابیبراثرگسترشروندشبکه

دگرگونی
جدول- 1
بازاریابیالکتر ونیکی 

فعالیت هایبازاریابی  روشسنتی 

تهیه آگهیها چاپی ،صوتی یا تصویر و پشش آنها از
تبلیغات

رسانهها مناسب ،م بوعات ،رادیو ،تلویزیون .اطالعات
داده شده اغلب محدود است .

خدمات مشتریان

فروش
پژوهش

طراحی و ضرار دادن اطالعات گسترده در سایت ویژه شرکت و
معرفی نام و نشان سازمان در دیگر سایتها .

ارائه خدمات توسط کارکنان فروشگاهها و بنگاهها ،پنج

خدمات  71ساعته و در تمام روزها ه ته انجام راهنمایی و تعمیر

روز در هر ه ته و روز  3ساعت ،تعمیر در محل و با

با کمک فرستادن پیام ها الکترونیکی ،تل نی یا نمابر و انجام

حضور تعمیر کاران .

تعمیرات از راه دور .

تم اس تل نی یا حضور و بازدید عینی از کاال یا دیدن

انجام گ تگو و همایش ویدئویی و بررسی همه جانبه فراورده رو

ویژگی ها آن به کمک دستگاهها و ابزار .

ص حه نمایشگر رایانه .

بکارگیر راب هها فرد  ،توجه به گروهها نمونه و

تماس با گروهها خبر گسترده و گ تگو با ایشان به کمک

پژوهش تل نی ،پستی یا حضور .

پست الکترونیک .

روشهاا یی کاه بارا ساازمان و ساهامداران آن سااودمند

بازاریابیالکترونیکی 
یکاای از زیاار مجموعااههااا تجااارت الکترونیااک،

باشد تعریاف مایکنناد .همنناین پراساکاد و همکااران،

بازاریاااابی الکترونیاااک اسااات .برخااای از شااارکتهاااا

بازاریابی الکترونیکی را اسات اده از اینترنات در فعالیات -

توانسته اند با بهره گیار از ایان شایوه ناوین بازاریاابی ناه

ها مرتبط با مشتر  ،است اده از اینترنت در فعالیتهاا

تنها درآمادها هنگ تای را بدسات آورناد ،بلکاه عرصاه

مرتبط باکاناالهاا و اسات اده از اینترنات در فعالیاتهاا

رضاباات را چااه در بازارهااا داخلاای وچااه در بازارهااا

مرتبط با تحقیقات بازاریابی تعریف کردهاناد (حساینی و

خارجی بر رضیبان خود تنگ تار نمایناد (دهقاان.)6939 ،

همکااران .)6932 ،واژه بازاریاابی الکترونیکای ،باه تولیاد

از آنجا کاه باازار آنالیان در طاول چناد ساال گذشاته باه

ارزش و باه دساات آوردن سااهمی از بااازار ،بااا اساات اده از

ساارعت رشااد کااارده اساات فعالیاااتهااا بازاریاااابی

اینترنت و سایر ابازار الکترونیکای ،جهات انجاام کساب

الکترونیکاای توجااه زیاااد را بااه خااود جلااب کاارده

وکارهااا اینترنتاای اعاام از تبلیغااات ،فااروش کاااال ،و

اسااات(چاناااگ  6و همکااااران .)7269 ،اساااتراوس  7و

خاادمات و ...اطااال ماایگااردد (زهاار و همکاااران،

همکااران ( )9:7223بازاریااابی الکترونیکای را اساات اده از

 .)6932بازاریاابی الکترونیکای چهااره بازاریاابی از طری ا

فناور اطالعات در فرآیندها ایجاد ،برضارار ارتباا ،

مشااهده فناااور فعااال توانمناد ،نقشااه بااردار و تجربااه

باه

است .اکنر شرکتها در حاال حاضار حاداضل از یکای از

دادن ارزش باه مشاتریان و مادیریت رواباط مشاتر

9

1 Chang
2 Strauss
3 M anagement relationship costumer

خاادمات تجااار آنالیاان باارا دسترساای عمااومی بااه
اطالعات جدیاد و یاا بارا تحقیا در ماورد موضاوعات
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تشصصی تر است اده میکنناد (اسایشیا .)7223 ،بناابراین،

 .)6932بناابراین بازاریااابی الکترونیکای عااالوه بار اینکااه

بازاریابی الکترونیکی همان اهاداف بازاریاابی سانتی را باا

فرصااتهااایی را فااراهم ماایکنااد ،بلکااه ،بساایار از

فناور نوین و اینترنت دنبال مایکناد ،کاه باا اسات اده از

تهدیدات را نیز از بین میبرد.

آن ماای تااوان عااالوه باار بازارهااا ملاای بااه بازارهااا

است اده از بازاریابی الکترونیکی از یاک ساو مساتلزم

بینالمللای دسات یافات و بازارهاا جهاانی را در دسات

وجود زیرساختارها تجارت الکترونیکای در ساازمان و

گرفت.

جامعااه بااوده و از سااو دیگاار مسااتلزم آشاانایی کااافی

پنج من عت گسترده وجود دارد که دالیل یاا اهاداف

مدیران وکارکنان واحد بازاریاابی ( و فاروش) باا اصاول،

بازاریاااابی الکترونیکااای هساااتند ،اهاااداف بازاریاااابی

مبااانی و فراینااد بازاریااابی الکترونیکاای اساات (دهقااان،

الکترونیکی شامل:

.)6939

 رشد فروش ( از طریا توزیا گساترده تار ،تبلیا وفروش)؛

دریک م العاه ،زیرسااختار ماورد نیااز بارا توساعه
تجارت الکترونیک را می تاوان باه صاورت زیار خالصاه

 افاازودن ارزش (دادن منااااف اضاااافی آنالیااان باااهمشتریان)؛

کرد:
 -نیرو بر ضابل اطمینان

 نزدیکتر شدن به مشتریان (با ردیاابی آنهاا ،پرسایدنسواالت ،ایجاد گ تگو و شناخت آنها)؛

 شاابکههااا اسااتاندارد و بااا کی یاات ارتباااطی بایااددارا پهنا باند عریض و مناسب بارا مارتبط سااختن

 صارفه جااویی در هزینااههاا (هزینااههااا خاادمات،تبلیغات ،ت راکنش فاروش و مادیریت اجرایای ،چاا و
پست) و در نتیجه افزایش مناف در تراکنشها؛

شرکتها و مصرف کنندگان باشند.
 دسترساای آسااان مصاارف کنناادگان و کارکنااانشرکتها به شبکهها ارتباطی

 -توسعه آنالیان نشاان تجاار و تقویات ارزشهاا

 -س یسااتمهااا کااامدیوتر منسااجم داخلاای باارا

تجاااار در رساااانه ا کاااامال جدیاااد (موالناااا پاااور،

شرکت ها همراه با برنانهها و استانداردها ذخیاره سااز

.)12:6932

داده ها به صورتی کاه ضابال اتصاال باه شارکا تجاار و

مزایااا بازاریااابی الکترونیکاای شااامل بااازار جهااان
شمول ،کارامد در مقایسه باا ساایر کاناالهاا بازارایاابی،
فرصت خدمات جدید براساس فناور اینترنات (زلنای ،6
 .)7223صارفهجاویی در زمااان ،صارفه جاویی در هزینااه،
امکااان برضاارار راب ااه تعاااملی و ادامااه دار بااا مشااتر ،
ساهولت در انتشااد ،امکااان اسات اده از ماتن و صااوت و
تصاویر متحرک ،ارایه حجام بااالیی از اطالعاات م یاد،
م ل شدن از فرصت ها جدید ،به روز باودن وخیلای از
موارد دیگر به کرار مورد بحث ضارار گرفتاهاناد (زهار ،
1 Zeleny

مصرف کنندگان باشد.
 تسااهیالت کااامدیوتر اسااتاندارد باارا دسترساایکارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان
 تسهیالت اعتبار و بانکی مناسب برا شارکتهااو مصرف کنندگان
 سیسااتمهااا امنیتااای ،ذخیااره ساااز دادههاااا وارتباطات
 متشصصااان فناای باارا اجاارا و عملیاااتی کااردنسیستمها تجارت الکترونیکی
 -زیرساختار حمل ونقل مناسب
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 -مدیریت متعهد

جایگاه پائین تر ضارار گیاریم ( جع رناژاد و همکااران،

 -چشم انداز کارآمد و مناسب

.)6933

 ارزیااابی و اصااالح فرآیناادها تجااار داخلاای وخارجی
 -نمونااه اولیااه فاااز بنااد شااده باارا اجاارا دضیاا

با در نظر گرفتن ایان واضعیات کاه فارش دساتبافت
ایاران از نظار ضیمات و کی یات ،تغییار

نکارده و

محصوالت سایر کشورها نیز از لحاظ کی یات ،نقشاه و

تجارت الکترونیک (دهقان.)6939 ،

طرح ،نیرو انسانی ماهر و ضیمت دارا برتر خاصای



به محصوالت داخلی کشور ما نیستند .میتوان دریافات

نگاهی به بازاریابی فرش دستباف 
بررسیها نشان می دهد که بازاریابی فرش دساتباف

که عمده مشکالت این صنعت ،عدم تبلیغات بازاریاابی
وکمبود آموزشهاا الزم باه بازاریاباان بارا افازایش

در ایران به صورت علمی دنبال نمیشاود و هناوز جنباه

فروش و افزایش سهم بازار است .ضاعف بازاریاابی در

سنتی دارد و پس از تولید فارش بارا یاافتن مشاتریان

این صنعت ،نقش مهمی در روند نزولی صادرات فارش

اضادام مای شاود در ضامن تحقیقاات انادکی در زمیناه

دستبافت داشته است .عمده مشکل صنعت فرش ایاران

بازاریابی فرش دساتباف در ایاران انجاام شاده اسات.در

تحاریم سیاسای و اضتصااد و عادم ک ایات تبلیغاات

پژوهشی عنوان گردیاده اسات کاه رفتارهاا معماول در

بازاریابی برا افزایش صاادرات و مشاتریان و در واضا

زمینه تبلیغات و بازاریابی فارش دساتباف ایاران کماکاان

اسااتراتژ توسااعه بااازار ومحصااول اساات (ح ا شااناس

ساانتی بااوده و مناسااب بازارهااا جهااانی نیساات وایاان

کاشانی و همکااران .)6932 ،باا توجاه باه م الاب م ارح

درحالی است که فرش د ساتباف ایاران باه دلیال آنکاه از

شده می تاوان دریافات کاه بازاریاابی و تبلیغاات یکای از

دیرباز دراین بازار مورد معاملاه ضارار مایگرفات نیازمناد

نیازها اساسی صنعت فرش دستباف است که امروزه باا

تبلیغاتی است که بتواند جایگاه رفی آن را ح اب کناد و

گساترش اساات اده از فناااور اطالعااات ،بازاریااابی نااوین

تحق این امر مستلزم هماهنگی در کلیاه ابعااد تبلیغااتی،

می تواند گره ا از مشکالت فرش دستباف را حل کند.

ملحوظ داشتن نیازها و حساسیتها مشتریان ،توجاه باه

هر سازمانی برا ح ب بقاا دردنیاا رضاابتی ،مساتلزم

تغییرات گروه ها خریدار و کنترل رفتار رضبا و اسات اده

اساات اده از فنااون و روشهااا بازاریااابی الکترونیکاای و

از شایوههاا ناوین مبادلااه اسات (شامآبااد وحسااینی،

کاربرد اصاولی بازاریاابی ناوین در عصار اماروز اسات.

 .)6931وجاود برخای مشاکالت در زمیناه بازاریاابی،

باتوجااه بااه رشااد فراگیاار فناااور اطالعااات و بااویژه

عرضه و ارائه خادمات پاس از فاروش باه مشاتریان در

بازاریااابی الکترونیکاای از جملااه مشااکالت بااازارفرش

بازارها جهانی باعث شده تاا مشاکالت زیااد بارا

دساتباف عاادم بازاریااابی و تبلیغاات مناسااب ،اساات اده از

دست اندرکاران صنعت فرش دستباف ایران ایجاد شود

بازاریابی سنتی در عصر دیجیتاال و همنناین عادم توجاه

و علیرغم عرضاه محصاولی اصایل ،شااهد سایر نزولای

به بازاریابی ناوین در باازار فارش دساتباف اسات .درایان

تولید و صادرات فرش دستباف ایران در سالها اخیر

ضسمت به اهمیت کااربرد بازاریاابی الکترونیکای در باازار

باشیم و به طور کلی نسبت به دیگر رضباا خاارجی در

فرش دستباف میپردازیم.
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برخااای از دالیااال اهمیااات اسااات اده از روشهاااا

کارت تجار و امضاا شارکت ،یاک راه خاود بارا

بازاریابی الکترونیکی در تجاارت صانعت فارش عبارتناد

جلب مشتر به شرکت اسات .داشاتن آدرس ساایت باه

از:

ماردم کماک مای کناد کاه هار زماان کاه در ماورد شااما
 -وجااود ود سااایت ،اتااا گ تگااو و ...اعتبااار نااام

مای شانوند و یااا تبلیغاات شااما رامایبینناد ،بااه پیاام شااما

تجار فرش دساتباف را افازایش مایدهاد .ود ساایت

عکس العمل نشان دهند .مراجعه به ود سایت راحات تار

تامیر ضو بر اعتماد مشتر هاا باالقوه دارد .یاک طراحای

از نوشتن نامه یا رفتن به مغازه یا حتای تل ان زدن باه شاما

حرفه ا  ،متن مناسب با نوشتار خاود ،اطالعاات م یاد از

است .مردم اطالعات شما را به راحتی دریافات مایکنناد

محصااوالت و اطالعااات الزم باارا تماااس بااا مشااتریان

همننین بازدید از ود سایت خیلای راحات اسات چاون

باعث افزایش اعتماد به شرکت میشود.

های معااذوریتی وجاود ناادارد و بازدیدکننادگان تحاات

 -روش ها ناوین موجاب دسترسای شارکت در هار

فشار نیستند.

زماان و از هار مکااان را فاراهم مایکنااد باا داشاتن یااک

 -تکنولوژ ها موجود در تجاارت الکترونیاک باه

سایت ود ،بازار فارش دساتباف را باا دنیاایی از فرصاتها

شما کمک می کند باا مشاتریان باالقوه در ارتباا باشاید.

برا دسترسی مردمی که غیر از سایت راهی دیگار بارا

مردم زیاد وجود دارند که به آننه شاما ارائاه مایکنیاد

رسیدن به ما ندارند آماده میکند.

عالضمند هستند ،ولی ممکن است هم اکنون بارا خریاد

 -وجااود تکنولااوژ هااا جدیااد سااهولت ارجاااب

آمادگی نداشته باشند .شما باید باا آنهاا در ارتباا باشاید.

مشتریان جدید به بازار فرش دساتباف را فاراهم مایکناد

تا زماانی کاه آنهاا بارا خریاد آماادگی یافتناد ،باا خبار

داشااتن ود سااایت ایاان امکااان را فااراهم ماایکنااد کااه

شوید .پست الکترونیکی یاک روش عاالی بارا تساهیل

مراجعین باه راحتای ساایت را باه دیگاران ارجااب دهناد.

این فرایند است ( اضتباس از فتحیاان و رضااییان فردوئای،

آدرس ود ساایت راحاات تاار از شاماره تل اان بااه خاااطر

.)6939

می ماند باه عاالوه ایجااد راههاا مشتلاف تمااس ماردم،
امکان برضرار ارتبا را بیشتر میکند.

با توجه به م الب ذکر شده مای تاوان دریافات کاه باا
کااربرد بازاریااابی الکترونیکای در بااازار فارش دسااتباف،

 -فااروش فاارش دسااتباف از طریاا یااک فروشااگاه

می توان فرش دستباف را در دسترس هماه مشاتریان ملای

اینترنتی راهی بسیار عالی برا افزایش فروش است .چارا

و بین المللی ضرار داد تا بتوانناد باه صاورت آنالیان در هار

که یک ویتارین دائمای و ساهل الوصاول کاه هزیناه آن

زمان و مکانی به آن دسترسی پیدا کنند و فارش دساتباف

خیلی کمتر از یک فروشگاه آجر است پدیاد مایآیاد

ایران را با فرش ها سراسر دنیا مقایسه کنناد و باه هنار و

ضاامن اینکااه مااردم بیشااتر امکااان د سترساای بااه آن را

فرهنگ ایرانی پی ببرند که این نیز ،نوعی انتقاال فرهناگ

دارنااد .وجااود اطالعااات فااروش در ود سااایت ،امکااان

و هنر ایرانی است.

وادار شدن مردم به کلیک رو دکمه خریاد را افازایش
میدهد.
 -تبلیغات الکترونیکی باعث افزایش ارزش تبلیغاات

مطالعاتانجامشدهدرخارجوداخلکشور 
شااوآ و ویااو ( )7266در تحقیقاای تااامیر بازاریااابی

مایشاود .اضااافه کاردن آدرس ود ساایت در تبلیغااات،

اینترنتای باار عملکاارد هتاالهااا تااایوان را بااا اساات اده از
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تحلیل پوششی داده ها  DEAوروش آنتروپی خاکساتر

کمای را توضاایع ماایدهااد کااه در آن دادههااا باار اساااس

مااورد بررساای ضاارار داد .نتیجااه نشااان داد کااه بازاریااابی

پرسشنامه جم آور شد .یافته ها این م العه نشاان داد

اینترنتی می تواند بار سا ع عملکارد هتالهاا توریساتی

که عواما ل داخلای و خاارجی ساازمانهاا گردشاگر

تاامیر بگااذارد .ماادیران هتاالهاا باارا افاازایش موفقیاات

مصر(منل :مهارت ها مالکان سازمان ،در دساترس باودن

کسب وکار باید بیشتر یک رویکرد استراتژیک اینترنتی

مناب سازمان ،فرهنگ ساازمانی ساازمان ،هزیناه پاذیرش

را اتشاذ نمایند .این م العه برا اولین بار باا بهاره گیار

بازاریااابی الکترونیکاای ،اناادازه سااازمان ،اساات اده آسااان،

از تجزیااه وتحلیاال محتااوا ود بااه تجزیااه وتحلیاال

راحتاای ،فشااارها رضااابتی ،تااامیر دولاات ،گاارایشهااا

ابزارهاا بازاریاابی اینترنتاای ود ساایتهااا هتالهااا

بااازار ،ساااختارملی و جهاات گیاار ف رهنگاای بسااو

توریساتی در تااایوان از نظار گاارایش ساایت(:اطالعااات،

بازاریااابی الکترونیکاای بوساایله مشااتریان سااازمان) تااامیر

ارتباطات و معامله) و تامیر آن بر عملکارد هتالهاا ماورد

زیااد بار پاذیرش بازاریاابی الکترونیکای توساط چناین

م العه ضارار گرفات .نتاایج نشاان داد کاه ابازار بازاریاابی

سازمانهایی دارد.

اینترنتی با عملکارد شارکت راب اه منبتای دارد عاالوه بار

دهقااان ( )6939تحقیقاای درباااره "بررساای تغییاارات

ایان نااه تنهااا راب ااه منباات بااین اباازار بازاریااابی اینترنتاای

مورد نیاز در فرآیناد بازاریاابی شارکتهاا تولیدکنناده

وعملکاارد شاارکت یافاات شااد راب ااه مکماال در میااان

موادغذایی در جهت اسات اده از بازاریاابی الکترونیکای و

گرایش ها ود سایت (اطالعاات ،ارتباطاات و معاملاه)

ارائاه الگااو مناسااب بارا صاانای غااذایی"انجااام داد و

مشاهده شد.

نتایج نشاان داد کاه شارایط الزم جهات تحقا بازاریاابی

در پژوهشی دیگار ترایناور و همکااران ( )7266باه

الکترونیکای در شاارکتهااا تولیدکننااده مااواد غااذایی

بررسای پیاماادها عملکاارد تل یا فناااور اطالعااات بااا

وجود ندارد .ولای مادل ارائاه شاده ماورد تاییاد مادیران

ضابلیااتهااا بازاریااابی و سااایر مناااب در س ا ع شاارکت

بازاریااابی ( یاااا فااروش) شااارکتهااا تولیاااد کنناااده

پرداختااه شااده اساات کااه ابعاااد ضابلیااتهااا بازاریااابی

موادغذایی است.

الکترونیکای شاامل منااب فنااور  ،منااب انساانی و منااب

خواجویی ( )6939در م العه امکان سنجی تجاارت

تجار است .نتایج حاصل از نظر سنجی از  577شارکت

الکترونیکی در ایران ،روش شناسی زیرساختهاا ،زیار

بلژیکی ا ست که این نتایج نشان مایدهاد کاه محققاان و

ساختها تجارت الکترونیکی مورد توجه ضرار گرفته

پژوهشگران باید توجه ویژها باه منااب مکمال تکمیلای

و آنها را به عنوان پیش نیازهایی بارا توساعه تجاارت

کااه باارا اجاارا موفاا طاارحهااا بازاریااابی توانمنااد

الکترونیکی در کشور بیان می کند ،ایان زیرسااختهاا،

فنااور اطالعاات موردنیااز اسات داشاته باشاند و اینکاه

شامل نهادها پشتیبانی ،فرهنگ و مردم ،آماادگی فنای،

تاکید بر رو صرفا فناور ممکن است کافی نباشد.

اضتصاد ،و چارچود ضانونی است.

ال گااوهر ( )7267در تحقیقاای بااه م العااه عواماال

حساینی و همکااران ( )6932پژوهشای باا هادف

مومر بر پذیرش و پیااده سااز بازاریاابی الکترونیکای در

بررساای تااامیر بااه کااارگیر

بازاریااابی

شارکتهاا گردشاگر کوچاک مصار پرداخات کااه

الکترونیکی بر عملکرد صادراتی شرکتهاا

پذیرش بازاریابی الکترونیکی بااسات اده از یاک رویکارد

صاادراتی انجاام دادناد .نتاایج بررسایهاا حااکی از آن

روشهااا

تولیاد -
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است که بین است اده از اینترنت در فعالیتها بازاریابی

کاناالهاا توزیا و تحقیقاات بازاریاابی باا عملکارد

و عملکرد صادراتی شارکتهاا ماورد تحقیا راب اه

صادراتی؛ یعنی رشاد و ساودآور صاادرات ،ورود باه

منبت ومعنا دار وجود دارد .این ارتبا در هار یاک از

بازارهاا جدیاد ،بهباود وضاعیت ساهم باازار و ایجااد

ابعاد سه گاناه بازاریاابی الکترونیکای؛ یعنای اسات اده از

ذهنیت منبت نسابت باه محصاوالت ،خادمات و ناام و

اینترنت در فعالیتهاا مارتبط باا مشاتر  ،مارتبط باا

نشان تجار شرکت مورد تأیید ضرار گرفت.

جدول - 2خالصهمطالعاتانجامشدهدرخارجوداخلکشور 
ردیف

نام محق

سال

6

شوآ و ویو

7266

7

تراینااااااااور و
همکاران

7266

9

ال گوهر

7267

1

دهقان

6939

5

خواجویی

6939

عنوان

نتایج

تامیر بازاریابی اینترنتای بار عملکارد

ابزار بازاریابی اینترنتی با عملکارد شارکت راب اه منبتای دارد

هتلها تایوان را با است اده از تحلیل

عالوه بر این نه تنهاا راب اه منبات باین ابزاربازاریاابی اینترنتای

پوششااااای دادههااااااا  DEAوروش

وعملکرد شرکت یافت شد راب ه مکمل در میان گرایشها

آنتروپی خاکستر

ود سایت ( اطالعات ،ارتباطات و معامله) مشاهده شد

بررساای پیاماادها عملکاارد تل یاا

بویژه این م العه به طور تجربی یک مدلی که م هوم بازاریاابی

فناااور اطالعااات بااا ضابلیااتهااا

الکترونیکی را به عنوان تل ی مکمل فناور  ،تجارت و منااب

بازاریااابی و سااایر مناااب در ساا ع

انسانی است هنگامیکه ترکیب میشوند تامیر منبتی بر عملکرد

شرکت

شرکت بوسیله بهبود ح ب مشتر و رضایتمند دارند.

عوامل مومر بر پذیرش و پیاده ساز

عوامل داخلی و خارجی ساازمانها گردشاگر مصار تاامیر

بازاریابی الکترونیکی در شرکتها

زیاااد باار پااذیرش بازاریااابی الکترونیکاای توسااط چنااین

گردشگر کوچک مصر

سازمانهایی دارد

بررسی تغییرات مورد نیاز درفرآیند

شرایط الزم جهت تحق بازاریابی الکترونیکی در شرکتها

بازاریاابی شاارکتهااا تولیدکننااده

تولیدکننده مواد غذایی وجود ندارد .ولی مدل ارائه شده مورد

موادغااذایی در جهاات اسااات اده از

تایید مدیران بازاریابی (یا فاروش) شارکتهاا تولیاد کنناده

بازاریابی الکترونیکی ارایاه الگاو

موادغذایی است

مناسب برا صنای غذایی

نهادها پشتیبانی ،فرهنگ و مردم ،آماادگی فنای ،اضتصااد ،و

امکان سنجی تجارت الکترونیکی در

چارچود ضا ناونی را باه عناوان پایش نیازهاایی بارا توساعه

ایران

تجارت

الکترونیکی در کشور بیان می کند.

است اده از اینترنت در فعالیتها مرتبط با مشتر  ،مرتبط باا

1

حسااااینی
همکاران

و

6932

بررسی تامیر به کارگیر روشها

کانالها توزی و تحقیقات بازاریابی با عملکرد صاادراتی؛

بازاریابی الکترونیکای بار عملکارد

یعنی رشد و سودآور صادرات ،ورود به بازارها جدیاد،

صااادراتی شاارکتهااا

تولیااد

بهبود وضاعیت ساهم باازار و ایجااد ذهنیات منبات نسابت باه

-

محصوالت ،خدمات و نام و نشان تجار شرکت مورد تأیید

صادراتی

ضرار گرفت.
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الکترونیکاای از سااه مول اااه  )6اساات اده از اینترنااات در

مدلمفهومیتحقیق 
هماان ور کااه م العااات انجااام شاده نشااان ماایدهااد،

فعالیتهااا مربااو بااه مشااتریان )7 ،اساات اده از اینترناات

بازاریاااابی الکترونیکااای داناااش نوپاااایی اسااات کاااه در

درکانال ها )9 ،است اده از اینترنات در تحقیقاات بازاریاابی

سال ها اخیر مورد توجه بسیار ضرار گرفته و م العاات

است اده شده است .

تجربی کمی در مورد آن پرداختاه شاده اسات .همنناین

امروزه اینترنت نقش حیااتی را در ساازمانها و صانای

بازاریااابی الکترونیکاای و فاارش دسااتباف در زمینااههااا

ای ا می کند و در کشاور ماا نیاز ماورد توجاه ضارار گرفتاه

مشتل اای مااورد بررساای ضاارار گرفتنااد کااه بازاریااابی

اسات ،در ایان پاژوهش ساعی شاده اسات کاه بازاریااابی

الکترونیکای در بااازار فاارش دساتباف موضااوب جدیااد

الکترونیکی با توجه باه اسات اده از اینترنات در فعالیتهاا

است که در این پاژوهش ساعی مای شاود باه آن پرداختاه

بازاریاااابی الکترونیکااای ماااورد بررسااای ضااارار گیااارد.

شااود .بااا توجااه بااه پیشااینه م العاااتی تحقی ا حاضاار و
همننااین ادبیااات بررساای شااده ،مول ااههااا بازاریااابی



شکل - 1مدلمفهومیتحقیق 
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روشتحقیق 
از این رو تحقیا حاضار ،بادین دلیال کاه باه امکاان

بررسی آشنایی دارند ،بنابراین روش نموناه گیار از ناوب
ضضاوتی است .

سنجی پیاده ساز بازاریاابی الکترونیکای در باازار فارش

در این تحقی وسیله اندازهگیر ساواالت پرسشانامه

دستباف استان فارس میپردازد با توجه باه هادف ،از ناوب

است که بتواناد صا ت و خصیصاه ماورد نظار (ساواالت

کاااربرد  ،و از نظاار روش گااردآور دادههااا از نااوب

تحقیاا ) را اناادازهگیاار کنااد .باارا ساانجش روایاای

توصی ی -پیمایشی است.

پرسشنامه ،چناد پرسشانا مه در اختیاار اسااتید دانشاگاهی،

جامعاااه آماااار ایااان پاااژوهش ،صاااادرکنندگان و

اساتید راهنما و مشاور ضرار گرفات و باا کمای اصاالح و

کارشناساان فارش دسااتباف اساتان فااارس هساتند کااه از

ویاارایش ،روایاای آن مااورد تاییااد ضاارار گرفاات .باارا

لحاااظ آمااار  16ن اار صااادرکننده و کارشاا ناس فاارش

محاساابه پایااایی واعتبااار پرسشاانامه از ضااریب آل ااا

دسااتباف هسااتند .در ایاان پااژوهش ،سااعی شااد نمونااها

کرونبا است اده شده است .اعتبار و پایاایی 72پرسشانامه

انتشاااد شااود کاااه آشاانایی باااا اینترناات و بازاریاااابی

با است اده از نرم افزار  SPSSمحاسابه گردیاد کاه پایاایی

الکترونیکای را داشاته باشاند ،از ایان رو نموناه آماار از

آن  31درصد محاسبه گردیاد .باا توجاه باه اینکاه پایاایی

میان صادرکنندگان و کارشناساان فارش انتشااد شادند،

محاساابه شااده فراتاار از  22درصااد اساات ،لااذا از پایااایی

که در نهایت  19ن ر بعنوان نموناه آماار انتشااد شادند.

بسیار باالیی برخوردار است.

و با توجاه باه اینکاه نموناه انتشااد شاده در زمیناه ماورد
جدول- 3پایاییمربوطبهپرسشنامه 
ردیف

مول ه

شماره سواالت

تعداد سواالت

6

ب ازاریابی الکترونیکی

7
9
1

است اده از اینترنت در فعالیتها
مربو به مشتر
است اده از اینترنت در فعالیتها
مربو به کانالها
است اده از اینترنت در فعالیتها
مربو به تحقیقات بازاریابی

اندازه ضریب آل ا
کرونبا

تعداد پرسشنامه

6- 96

96

.311

72

6- 61

61

.363

72

61- 71

3

.313

72

96- 75

2

.322

72

ابزار و روش گردآور اطالعات در این پژوهش مناب

تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونها و تی مستقل

کتابشانها  ،مشاهده و پرسشنامه است  .در این تحقی

است اده گردید ،که به منظور انجام آزمونها از نرم افزار

برا توصیف دادهها از جدول فراوانی و برا تجزیه و

 SPSSاست اده شده است  .
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 - 9از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف ،تاا چاه

سواالتتحقیق 
سوالاصلیاول 
از دیدگاه دسات انادرکاران فارش دساتباف ،تاا چاه

تحقیقات بازاریابی در بازار فارش دساتباف اساتان فاارس

اندازه امکان پیااده سااز بازاریاابی الکترونیکای در باازار

وجود دارد؟

فرش دستباف استان فارس وجود دارد؟



اندازه امکان است اده از اینترنت در فعالیتها مارتبط باا

سوالاصلیدوم
آیاا باین گاروههاا صاادرکننده و کارشاناس فاارش

سواالتفرعی  
 - 6از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف ،تاا چاه

دسااتباف اسااتان فااارس ،از لحاااظ آمااادگی باارا پیاااده

اندازه امکان است اده از اینترنت در فعالیتها مارتبط باا

سااز بازاریااابی الک ترونیکاای ت اااوت معنااادار وجااود

مشتر در بازار فرش دستباف استان فارس وجود دارد؟

دارد؟

 - 7از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف ،تاا چاه



اندازه امکان است اده از اینترنات در فعالیاتهاا مارتبط

نتایجیافته ها 

اطالعات مربو به ویژگیها جمعیات شاناختی در

دارد؟

ضالب جدول

باکاناالهاا در باازار فارش دساتباف اساتان فاارس وجاود

اطالعاتمربوطبهویژگیهایجمعیتشناختی 

جدول- 4
ویژگیها جمعیت شناختی
جنسیت
عنوان شغلی

سن

س ع تحصیالت

سابقه کار

نمونهها

فراوانی

درصد

زن

7

1.2

مرد

16

35.9

صادرکننده

72

17.3

کارشناس

61

92.7

 92الی  12سال

3

72.3

 12الی  52سال

63

11.7

 52سال به باالتر

65

91.3

سیکل

7

1.2

دیدلم

72

11.5

لیسانس

63

16.3

فو لیسانس به باالتر

9

2.2

کمتر از  5سال

6

7.9

بین  5تا  62سال

7

1.2

بین  62تا  72سال

66

75.1

باالتر از  72سال

73

12.1
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همان ور که در جدول فاو نشاان داده شاده اسات از

کار  72سال باه بااال باودهاناد کاه  7.9درصاد آنهاا ساابقه

میان  19ن ر نمونه آمار  ،تعداد  16ن ر آنها مارد و تعاداد

کار کم تر از  5سال 1.2 ،درصد سابقه کاار باین  5الای 62

 7ن ر زن باوده اناد ،کاه باه ترتیاب  1.2درصادزن و 35.9

سااال 75.1 ،درصااد سااابقه کااار بااین  62الاای  72سااال و

درصد مرد بوده اند .که بیشترین درصد مرباو باه ماردان

 12.1درصااد سااابقه کااار  72سااال بااه باااال از سااابقه کااار

هسااتند و زنااان نقااش ک امرنگاای در صااادرات و فااروش

مربو به نمونه آمار را تشاکیل مایدهاد .کاه بیشاترین

فاارش دسااتباف دارنااد .اطالعااات جماا آور شااده در

آنها سابقه کار  72سال به باال دارند.
برا تجزیه و تحلیل ساواالت فرعای اول تاا ساوم از

مااورد شااغل نمونااه آمااار  72 ،ن اار از نمونااه آمااار
صادرکننده و  61ن ر کارشناس بودهاناد کاه  17.3درصاد

آزمون تی تک نمونها اسات اده گردیاده اسات .در ایان

صادرکننده و  92.7درصد کارشاناس از نموناه آماار را

آزمون برا بررسی شرایط م لاود ،مبناا را  9ضارار داده

تشکیل میدهد .کاه بیشاترین آنهاا صاادرکننده اسات .باا

که میانگین باالتر از  9شارایط م لاود و میاانگین پاایین

توجه به اطالعاات جما آور شاده درماورد سان نموناه

تر از  9شرایط نام لود را نشان میدهد .کاه در اداماه باه

آمار تعداد  3ن ار  92الای  12ساال 63 ،ن ار  12الای 52

تشریع هر کدام از آنها پرداخته میشود.

سال و  65ن ر  52ساال باه بااال باودهاناد کاه  72.3درصاد



آنها  92الی  12سال11.7 ،درصد آنهاا  12الای  52ساال و

ف رضیاتآزمون :

 91.3درصااد  52سااال بااه باااال از ساان نمونااه آمااار را

فرضها آزمون به شرح زیر میباشد :

تشااکیل ماایدهااد .کااه نشاااندهنده ایاان اساات کااه ساان
پاسشگویان  92سال باه بااالتر اسات کاه بیشاترین گاروه

H0: µ ≤3
H1 : µ >3

آزمونسوالفرعیاول 

سنی  12الی  52سال اسات .اطالعاات جما آور شاده

از دیدگاه دسات انادرکاران فارش دساتباف ،تاا چاه

از تحصیالت مربو به جامعاه آماار نشاان مایدهدکاه

اندازه امکان است اده از اینترنت در فعالیتها مارتبط باا

تعداد  7ن ر از نمونه آمار سیکل 72 ،ن ر دیادلم 63 ،ن ار

مشتر در بازار فرش دستباف استان فارس وجود دارد؟ 

لیسانس و  9ن ر فو لیساانس باه بااالتر باودهاناد کاه 1.2

دادهها مندرج در جادول شاماره  5بناد  6حااکی از

درصااد آنهااا ساایکل 11.5 ،درصااد دیاادلم 16.3 ،درصااد

آن است کاه  tمحاسابه شاده بارا نظارات اعضاا مقادار

لیسانس و 2.6درصد فو لیسانس و بااالتر از تحصایالت

 ،- 9.273درجااه آزاد  17و میااانگین و انحااراف معیااار

مربو به نمونه آمار را تشکیل میدهاد .کاه نشااندهنده

به ترتیب برابر با  7.5133و  .25112مایباشاد ،و باه دلیال

این است که تحصیالت پاسشگویان اکنرا دیدلم اسات و

اینکه میانگین است اده از اینترنت در فعالیتهاا مارتبط

عده خیلی کمی فو لیسانس یا باالتر هستند .باا توجاه باه

با مشاتر باا مقادار ماورد انتظاار( )9اخاتالف معناادار

اطالعات جم آور شده در راب اه باا ساابقه کاار نموناه

دارد بنااابراین فاارض  H1رد ماایشااود و ماای تااوان نتیجااه

آماار  ،تعاداد  6ن اار از نموناههااا آماار دارا سااابقه

گرفت که میاانگین اسات اده از اینترنات در فعالیاتهاا

کار کمتر از  5سال 7 ،ن ر سابقه کار باین  5الای  62ساال،

مرتبط با مشاتر از حاد متوساط ماورد انتظاار پاایین تار

 66ن ار ساابقه کاار باین  62الای  72ساال و  73ن ار ساابقه

اساات .باادین معناای کااه امکااان پیاااده ساااز اساات اده از
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اینترنت در فعالیت ها مرتبط با مشاتر وجاود نادارد و

آزمونسوالفرعیسوم 
از دیدگاه دسات انادرکاران فارش دساتباف ،تاا چاه

 35درصد معنادار است (.)P≤2.25

اندازه امکان است اده از اینترنت در فعالیتها مارتبط باا



تحقیقات بازاریابی در بازار فارش دساتباف اساتان فاارس

آزمونسوالفرعیدوم 

وجود دارد؟ 

شرایط نام لود است کاه ایان نتاایج در سا ع اطمیناان

از دیدگاه دسات انادرکاران فارش دساتباف ،تاا چاه

دادهها مندرج در جادول شاماره  5بناد  9حااکی از

اندازه امکان است اده از اینترنت در فعالیتها مارتبط باا

آن است کاه  tمحاسابه شاده بارا نظارات اعضاا مقادار

کانااالهااا در بااازار فاارش دسااتباف اسااتان فااارس وجااود

 ،- 1.931درجااه آزاد  17و میااانگین و انحااراف معیااار

دارد؟ دادهها مندرج در جادول شاماره  5بناد  7حااکی

باه ترتیااب براباار باا  7.1136و  37977اساات ،و بااه دلیاال

از آن است که  tمحاسبه شده بارا نظارات اعضاا مقادار

اینکه میانگین است اده از اینترنت در فعالیتهاا مارتبط

 ،- 3.931درجااه آزاد  16و میااانگین و انحااراف معیااار

با تحقیقات بازاریاابی باا مقادار ماورد انتظاار( )9اخاتالف

باه ترتیاب برابار بااا  7.2139و  .29129اسات ،و باه دلیاال

معنادار دارد بنابراین فرض  H1رد مایشاود و مای تاوان

اینکه میانگین است اده از اینترنت در فعالیتهاا مارتبط

نتیجااه گرفااات کاااه میاااانگین اسااات اده از اینترنااات در

با کانالهاا باا مقادار ماورد انتظاار( )9اخاتالف معناادار

فعالیت ها مرتبط با تحقیقات بازاریاابی از حاد متوساط

دارد بنااابراین فاارض  H1رد ماایشااود و ماای تااوان نتیجااه

مورد انتظار پایین تر اسات .بادین معنای کاه امکاان پیااده

گرفت که میاانگین اسات اده از اینترنات در فعالیاتهاا

ساااز اساات اده از این ترناات در فعالیااتهااا ماارتبط بااا

مرتبط با کانال هاا از حاد متوساط ماورد انتظاار پاایین تار

تحقیقات بازاریابی وجود ندارد و شرایط ناام لود اسات

اساات .باادین معناای کااه امکااان پیاااده ساااز اساات اده از

که این نتایج در س ع اطمیناان  35درصاد معناادار اسات

اینترنت در فعالیتها مرتبط با کانالهاا وجاود نادارد و

(.)P≤2.25

شرایط نام لود است کاه ایان نتاایج در سا ع اطمیناان
 35درصد معنادار است (.)P≤2.25

تکنمونه ایبراستفادهازبازاریابیالکترونیکی 

جدول- 5نتایجآزمون t
متغیر
 .6است اده از اینترنت در
فعالیتها مرتبط با مشتر
 .7است اده از اینترنت در
فعالیتها مرتبط با کانالها

انحراف

تعداد

میانگین

19

7.5133

.25112

17

7.2139

.29129

معیار

آماره t

درجه

س ع

آزاد

معنادار

- 9.273

17

.226

- 3.931

16

.222

س ع معنادار  35درصد
باالتر

پایین تر

- .6329

- .1173

- .2762

- 6.6231

 .9است اده از اینترنت در
فعالیتها مرتبط با تحقیقات
بازاریابی

19

7.1136

.37977

- 1.931

17

.222

- .7336

- .3259
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یافتااههااا جاادول شااماره  1نشااان ماایدهااد بااین

آزمونسوالاصلیدوم 
آیاا باین گاروههاا صاادرکننده و کارشاناس فاارش

گاروههااا صااادرکننده و کارشااناس فاارش دسااتباف از

دسااتباف اسااتان فااارس ،از لحاااظ آمااادگی باارا پیاااده

لحاظ آمادگی برا پیااده سااز بازاریاابی الکترونیکای،

سااز بازاریااابی الکترونیکاای ت اااوت معنااادار وجااود

با درجاه آزاد  16و آمااره  )- .972( tت ااوت معناادار

دارد؟

وجاود نادارد کااه سا ع معنااادار بیشاتر از  2.25اساات

بااه دلیاال وجااود دو گااروه مسااتقل صااادرکننده و

( .)sig= .112کااه ایان مقاادار بیااانگر عادم ت اااوت بااین

کارشناس فرش دساتباف اساتان فاارس ،بارا مقایساه از

گاروههااا صااادرکننده و کارشااناس فاارش دسااتباف از

لحاظ آمادگی برا پیاده ساز بازاریاابی الکترونیکای از

لحاظ آمادگی بارا پیااده سااز بازاریاابی الکترونیکای

آزمون  tمستقل است اده شده است.

است .


گروهها یصادرکنندهوکارشناسفرشدستبافاستانفارس ،ازلحاظآمادگیبرای

جدول- 6تعیینتفاوت
پیادهسازیبازاریابیالکترونیکی 
متغیر

انحراف

عنوان شغلی

تعداد

میانگین

آمادگی برا پیاده ساز

صادرکننده

72

7.9377

.27761

بازاریابی الکترونیکی

کارشناس

61

7.1526

.52795

معیار

آماره t

- .972

درجه

س ع معنادار

آزاد

 35درصد

16

.112


نتیجهگیری 
نتایجمبتنییبیرهیدففرعییاول:سانجش

خبرنامااههااا الکترونیکاای ،پساات الکتر ونیاای (ایمیاال)،
گااروههااا خباار و اتااا هااا گ تگااو ،عاادم شاارایط

امکاان پیااده سااز اسات اده از اینترنات در فعالیاتهاا

مناسب برا است اده از تش ی ات الکترونیکای ،کاه هماه

مرتبط با مشتر در بازار فارش دساتباف اساتان فاارس از

ایاان مااوارد در عاادم وجااود ود سااایت درزمینااه فاارش

دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف.

دستباف استان فارس خالصه میشود ،که باعث مایشاود

نتایج حاصل از آزمون  Tتک نمونها نشان مایدهاد

پاسشگویی به سواالت مشاتریان ،اطاالب رساانی و میازان

که از دیادگاه دسات انادرکاران فارش دساتباف ،امکاان

س ارش آنالین از طری ود سایت امکاانپاذیر نباشاد و

پیاده ساز است اده از اینترنت در فعالیتهاا مارتبط باا

در نتیجااه شاارایط باارا پیاااده ساااز مول ااه اساات اده از

مشتر در بازار فرش دستباف استان فارس وجاود نادارد.

اینترنت در فعالیتها مرتبط با مشتر نام لود باشد.

با توجه به ادبیات بررسی شاده و شااخصهاا م ارح در

نتایجمبتنییبیرهیدففرعییدوم:سانجش

مول ه است اد از اینترنت در فعالیتها مرتبط با مشاتر ،

امکاان پیااده سااز اسات اده از اینترنات در فعالیاتهاا

دالیال اصاالی ،ترفی ا و تبلی ا نامناسااب در زمینااه فاارش

مرتبط با کانالها در بازار فرش دساتباف اساتان فاارس از

دستباف اساتان فاارس ،عادم آشانایی کاافی باا اینترنات،

دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف.

عدم آموزش کاافی بارا انجاام ترفیا و تبلیا از طریا
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نتایج حاصل از آزمون  Tتک نمونها نشان مایدهاد

آور اطالعات مشتریان و بررسی باازار ،عادم اسات اده از

که از دیادگاه دسات انادرکاران فارش دساتباف ،امکاان

کوکی ها (کوکیهاا بساته کوچاک اطالعااتی اسات کاه

پیاده ساز است اده از اینترنت در فعالیتهاا مارتبط باا

هنگااام بازدیااد مشااتر

از ود سااایت شاارکت درهااارد

کانااالهااا در بااازار فاارش دسااتباف اسااتان فااارس وجااود

کاامدیوتر و ضارار داده ماای شاوند کااه باه اساات اده از آن

ندارد .باا توجاه باه ادبیاات بررسای شاده و شااخصهاا

تمام رفتارها ایشان ضابل پیگیر و ردیابی اسات) بارا

م رح در مول ه است اده از اینترنت درفعالیتها مارتبط

بررسی و پیگیر رفتاار مشاتریان ،عادم شارایط مناساب

باکانالها ،دالیل اصلی عدم شرایط مناساب بارا خریاد

برا است اده از اینترنت برا جم آور اطالعاات رضباا

آنالین مواداولیاه فارش دساتباف ،عادم اطالعاات کاافی

(مانند سهم باازار ،اباداب ،ضیماتهاا و ،)...صانعت (مانناد

مربو به محصوالت ،ترفیعات ،ضیمت و رضبا باه صاورت

رشاد) و همننااین عاادم شارایط مناسااب باارا دریافاات

آنالین در کانال ها توزی  ،عدم پشاتیبانی آنالیان دسات

نظارات ،پیشاانهادات و ایادههااا مشاتریان بااا اساات اده از

اندرکاران فارش در بازارهاا داخلای و خاارجی را مای -

اینترنت است که باعث می شود شرایط برا پیاده سااز

توان برشمرد .که در کل عادم اطمیناان نسابت باه امنیات

بعد است اده از اینترنت در فعالیتها مرتبط با تحقیقاات

محیط اینترنت باعث می شود شارایط بارا پیااده سااز

بازاریابی نامناسب باشد.

مول ااه اساات اده از اینترناات در فعالیااتهااا ماارتبط بااا

نتایج مبتنیبرهیدففرعییچهیارم :تعیاین

کانااالهااا نامناسااب باشااد .کااه تحااریمهااا اضتصاااد و

ت اوت معنادار بین گاروه هاا صاادرکننده و کارشاناس

سیاسی نیز در ایان راب اه نقاش بسازایی دارناد کاه انتقاال

فاارش ،از لحاااظ آمااادگی باارا پیاااده ساااز بازاریااابی

وجوه از طریا باناک عامال را باا مشاکل مواجاه سااخته

الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس.

است.
نتایجمبتنیبیرهیدففرعییسیوم:سانجش

نتاایج حاصال از آزماون  Tمساتقل نشاانگر آن اساات
کاه ب این گاروههااا صاادرکننده و کارشااناس فاارش ،از

امکاان پیااده سااز اسات اده از اینترنات در فعالیاتهاا

لحاظ آمادگی بارا پیااده سااز بازاریاابی الکترونیکای

ماارتبط بااا تحقیقااات بازاریااابی در بااازار فاارش دسااتباف

در بازار فارش دساتباف اساتان فاارس ت ااوت معناادار

استان فارس از دیدگاه دست اندرکاران فرش دستباف.

وجود ندارد .بدین معنی که هار دو آماادگی کاافی بارا

نتایج حاصل از آزمون  Tتک نمونها نشان مایدهاد

پیاده ساز بازاریابی الکترونیکی در بازار فارش دساتباف

از دیدگاه دست اندرکاران فارش دساتباف ،امکاان پیااده

استان فارس ندارند ،در حاالی کاه بازاریاابی الکترونیکای

ساااز اساات اده از اینترناات در فعالیااتهااا ماارتبط بااا

در بازار فرش دستباف را نیاز اساسی بارا کساب مزیات

تحقیقات بازاریابی در بازار فارش دساتباف اساتان فاارس

رضاابتی دانساتند .کاه ایان نتیجاه باا نتاایج دهقاان ()6939

وجود ندارد .است اده از اینترنت درفعالیتهاا مارتبط باا

همشوانی دارد که در پژوهشای نشاان داد مادیران صانای

تحقیقاات بازاریاابی ،باا توجاه باه ادبیاات بررسای شاده و

غاااذایی آماااادگی کاااافی بااارا اسااات اده از بازاریاااابی

شاااخصهااا م اارح در مول ااه اساات اده از اینترناات در

الکترونیکاااای را ندارنااااد ،ولاااای از ماااادل بازاریااااابی

فعالیت ها مرتبط باا تحقیقاات بازاریاابی ،دالیال اصالی

الکترونیکی استقبال کردند.

عدم شرایط مناسب برا است اده از اینترنات بارا جما
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 - 1محدودیتها توزی نیز بر طرف شاود تاا بتاوان

پیشنهادات 
در این ضسمت بعد از تجزیه و تحلیل سواالت تحقی

به بازارها بینالمللی دست یافات .همنناین ماواد اولیاه

و باار اساااس نتااایج بدساات آمااده از اهااداف تحقیاا

فرش ب ور آنالین صورت گیرد.

پیشاانهاداتی باارا بهبااود و رف ا مواناا درجهاات ایجاااد

 - 2ارتبااا مناسااب بااین تولیدکنناادگان و مصاارف

بسترها مناسب برا پیاده ساز بازاریاابی الکترونیکای

کنندگان و شیوه عرضه و تقاضا فرش بایاد باه گوناها

در بازار فرش دساتباف ارائاه مایگاردد .امیاد اسات کاه

باشد که بر اساس اطالعاات بازرگاانی و نیازهاا جهاانی،

بتوان گامی درجهت بکارگیر فناور ناوین در صانعت

نسبت به تو لید و طراحی و اندازه ضالی و میازان تولیاد آن

فرش دستباف برداشت .

اضدام شود ،که از طری سایت و اینترنت به نحاو م لاوبی

 - 6راه انااداز ود سااایت فاارش دسااتباف اسااتان

انجام خواهد شد.

فارس ،جهت تبلی و ترفی محصول و نام و نشان تجاار

 - 3تحقیقااات بازاریااابی وساایعی صااورت گیاارد و

فااارش دساااتباف ایجااااد شاااود .تهیاااه بروشاااورها

شرایط بازار بررسای شاود همنناین باازار هادف خاود را

الکترونیکی ،ایجاد اتا ها گ تگو ،گروهها خبار و

در بازارها داخلی و خارجی شناساایی کنناد تاا بتوانناد

همننین پست الکترونیکی (ایمیل) می توان تیلی و ترفی

م اب با سلیقههاا مشاتریان محصاوالت خاود را عرضاه

را بااه نحااو بهتاار انجااام داد و بااا مشااتریان بیشااتر در

کنند.

ارتبا بود.

 - 3از اینترنات و دیگار ابزارهااا الکترونیکای باارا

 - 7برا است اده از اینترنت در فعالیتها مارتبط باا

جم ا آور اطالعااات مشااتریان و بررساای بااازار اساات اد

مشاتر  ،از مادیریت ارتباا باا مشاتر الکترونیکاای در

شاود و همنناین از مشاتریان خواساته شاود کاه نظارات،

بااازار فاارش دسااتباف اساات اده شااود و امکااان ساا ارش

پیشنهادات و ایدهها خود را آزادانه بیان کنند.

آنالین فرش دستباف به صورت سری تر صورت گیرد.

همننین پیشنهادات برا محققان آتی:

 - 9آموزش کافی در زمینه اینترنات ،فنااور ناوین و
همننین در زمینه بازارایاابی الکترونیکای در باازار فارش

 - 6امکان سنجی پیااده سااز بازاریاابی الکترونیکای
درصنای دیگر.

دستباف به دست اندرکاران فرش دستباف داده شود.
 - 1مزایا و فواید بازاریابی الکترونیکی بیاان شاود و از

 - 7پیاده ساز مشتر مادار الکترونیکای در باازار
فرش دستباف استان فارس و استانها دیگر.

فنااور هاا ناو ین اساات اده شاود تاا اسات اده از فناااور
جدید به طور کامل فرهنگ ساز شود.

 - 9بررساای مشااکالت و موان ا موجااود بازاریااابی در
زمینه صادرات فرش دستباف.

 - 5برا است اده از اینترنت در فعالیتها مارتبط باا

 - 1بررسای تاامیر بازاریااابی الکترونیکای بار عملکاارد

کانااالهااا ،دولاات و مساانولین اماار حمایاات و پشااتیبانی

صادراتی فرش دستباف.

آنالیان از دسات انادرکاران فارش دساتباف در بازارهااا

( .)6ایان مقالاه برگرفتاه از پایاان ناماه تحصایلی در دوره

داخلی و خارجی صورت گیرد.

کارشناسی ارشد است که از سو " مرکز ملی فرش " ماورد
حمایت ضرار گرفته است 
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