فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین
سال هفتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )52تابستان 9316
تاریخ دریافت12/4/59 :

تاریخ پذیرش16/5/52 :

صص13-994 :

طراحي مدل بازاريابي استراتژيکِ صنايع دستي مبتني بر تئوری دادهبنياد
محمدرضا اسماعيلي ،1مرضيه حبيبي

*2

 -9محمدرضا اسماعیلی ،عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه سوره
 -5مرضیه حبیبی ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران

چکيده
صنایع دستی یکی از سرمایههای ارزشمند ملّی است کهه قابلیهت کهارففرینی و اقتصهادی بها یی دارد .اکثهر هنرمنهدان
صنایع دستی ،مردم بومی و افرادی بدون تحصیالت دانشگاهی هستند که فارغ از فضای رقابتی بازار داخه و خهار  ،بهه-
صورت سنتی تولید میکنند .در برخی موارد نیز کارگاههای تولیدی بهدلی نبود تقاضا و نداشهتن صهرفة اقتصهادی تعطیه
میشوند؛ این در حالی است که صنایع دستی ایران بهدلی تنوع ،اصالت و هویت و کارکردهای فن ،ظرفیت زم را بهرای
احیا دارد و میتواند به یکی از منابع ارزشمند تولید داخلی و ملّی تبدی شود .باتوجه به اهمیت موضوع و ضهرورت ایاهاد
و افزایش تقاضا برای این نوع از محصو ت ،در این پژوهش سعی شده اسهت بها بههرهگیهری از روش تحقیهک کیفهی و بها
رویکرد کاربردی ،عوام تاربی مؤثر بر بازاریابی و فروش صنایع دستی شناسایی ،دستهبندی و مدلسازی شوند .براساس
این ،با اناهام مصهاحبه بها برخهی از خبرگهان ،تولیدکننهدگان و فروشهندگان ،درمامهوع از تعهداد 52مصهاحبه22 ،مفههوم
درارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با بازاریابی صنایعدستی شناسایی شده است که در 52مقولة اصلی ،براساس مدل پهارادایمی
دادهبنیاد ،در قالب شش بعد «علّی»« ،محوری»« ،راهبردی»« ،زمینهای»« ،مداخلهگر» و «پیامدها» ساختاردهی شده است.
کلمات کليدی :بازاریابی استراتژیک ،صنایع دستی ،تئوری دادهبنیاد.

* نویسنده مسؤول

habibi.marzie@gmail.com
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مقدمه
برخی از اندیشمندان معاصهر معتقدنهد کهه بازاریهابی
ماهیتی فرهنگی دارد ،زیراکه بازاریابی با یهافتن فگهاهی

دسههتی کههاهش یافتههه و بهصورت یک کا ی فرهنگی
بدان توجه شده است (رحمتی.)9322 ،

عمیک از مصرفکنندههها و تشهيیص نیازهها و تمهایالت

تغییرات فناوری که به ورود محصو ت جایگزین و

فنها و نشاندادن واکنش مناسب به این نیازها و تمایالت

رقیب برای صنایع دستی در زندگی روزمرة مردم مناهر

سروکار دارد؛ ازاینرو ،بازاریابی در دایرة تيصصهای

شده است ،در کنار تولید سنتی بدون توجه به نیاز بهازار،

فرهنگههی قرارمههیگیههرد و پدیههدهای اسههت کههه موجههب

اهمیت توجه به بازاریابی در حوزة صنایع دستی را بهرای

چیرگههی فرهنههگ بههر اقتصههاد مههیشههود و بههههمههیندلیه

افههزایش تقاضهها در داخه و خههار از کشههور دوچنههدان

امروزه ،همچنانکه عهدهای از «اقتصهاد فرهنهگ» سهين

میکند؛ زیرا که بازاریابی بر افزایش تولید مؤثر اسهت و

میگویند ،برخی دیگر از «اقتصهادهای فرهنگهی» سهين

در فضای رقابتی کنونی ،بدون توجه به مقولة بازاریهابی،

به میان میفورند .همچنین ،ایهن موضهوع بههشهک ههای

تولید سودی ندارد و گاهی سبب ورشکستگی مهیشهود

بسیار متفهاوت مطهر شهده اسهت کهه جوامهع غربهی بها

(مشیری.)9322 ،

افزایش رفهاه مهادی ،بهه جهای دغدغهة تولیهد و مصهرف

ابوطههالبی ،عطههاری و بیههدرام ( ،)9313در پژوهشههی

مایحتا زندگی ،دغدغه در مقاب کا های فرهنگهی را

نداشتن بازاریابی مناسب را یکی از مهمتهرین مشهکالت

یافتهاند .فاصهلهگهرفتن از ضهرورت بازتولیهد جسهمانی،

هنرمندان صنایع دستی ارزیابی کردهاند .بنابراین ،پیهاده-

کا ها را هرچهبیشتر در چارچوب بازتولیهد اجتمهاعی و

سازی و سفارشیسازی اصول بازاریابی در حوزة صنایع

فرهنگی جایمیدهد .در این چارچوب ،کا هها از نظهر

دستی بهگونهایکه تمامی مؤلّفههههای مهؤثر بهر افهزایش

زندهنگهداشتن فرد و حفظ سالمت بدن ،چندان اهمیتهی

تقاضا را شام شهود ،ارزشهمند اسهت و باتوجههبهه نبهود

ندارند ،بلکه بیشتر از منظر نشاندادن تمایزات اجتماعی،

پژوهشی جامع که به بازاریابی صنایع دسهتی بها رویکهرد

منزلتههای نسهبی و فضهای (برتهری) فرهنگهی اهمیهت

استراتژیک توجه کرده باشد ،جای خالی فن ههماکنهون

دارند (رسولی.)26 :9321 ،

بهوضو محسوس است.

صنایع دستی ازیکمنظر درزمرة محصو ت هنری و

فنچه مسلّم اسهت ،ایهن اسهت کهه محصهولی کهه در

فرهنگههی هسههتند کههه درایههنصههورت بههه قههول کههولبرت

فرهنگ ،سنت و تاریيچه یک ملت ریشهه دارد ،در ههر

( )5223باید بهدنبال کشف مصهرفکننهدگانی بهود کهه

برهة زمانی از جایگاه ویژهای برخوردار است و این هنهر

محصول را درک کنند و بهه نقه از لهی ( )5222تهالش

تفکر بازاریابی است که با ایااد تقاضها ،جایگهاه صهنایع

شود تا صنایع دستی اولویت واقعی مشتریان قرارگیرنهد؛

دستی در زندگی مردم را پررنگ کند؛ بنابراین باتوجهبه

از منظههر دیگههر ،براسههاس روش سههالیان گذشههته و فیههین

اینکه اغلب تولیدکنندگان صنایع دستی به اصول رقهابتی

زنههدگی سههنتی ،مههیتوانههد کهها یی مطههر شههود کههه در

فشنا نیستند و شواهدی مبنی بر بهکارگیری صحیح فنون

زندگی روزمرة مهردم کهاربرد دارد ،ولهی جهای تأسهف

بازاریابی در زنایرة عرضه نیز دیده نشهد ،در ایهن مقالهه

اسههت کههه پﺲ از انقالب صنعتی ،نقشکاربردی صنایههع

سههعی شههده اسههت صههنایع دسههتی از منظههر بازاریههابی
اسهههتراتژیک (دربرگیرنهههده مراحه ه قبه ه از تولیهههد و
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نیازسههنای ،مراحهه تولیههد متناسههب بهها سههلیقه و نیههاز

مدیریت استراتژیهای تثبیت موقعیهت برنامهة بازاریهابی

مشههتریان ،فعالیههتهههای تبلیغههی و اطههالعرسههانی و  )...و

برای تأمین نیازهای بازار ههدف اسهت (دراکهر.)9123 ،

مبتنهههی بهههر تاهههارب و دانهههش عملهههی سیاسهههتگذاران،

فیلیپ کاتلر نیز همین موارد را بهصورت فرمولهشده بهه-

تولیدکننهههدگان و عرضههههکننهههدگان بررسهههی کنهههد و

شر زیر نمایش میدههد ،کهاتلر در ایهن فراینهد تأکیهد

راهکارهههای اجرایههی بههرای توسههعة بههازار فن را از ابعههاد

زیههادی بههر تحقیقههات بههازار کههرده اسههت (Kotler,

ميتلف ارائه کند .ضمن اینکه بهدلی دو دیهدگاه رایه

): 1999:30

دربهههارة صهههنایع دسهههتی (محصهههول هنهههری ،محصهههول

( )2کنترل )4( <9اجرا< ( )3فمیيتة بازاریهابی< ()5

کاربردی) دربارة بازاریابی فرهنگ و هنهر نیهز مطالعهات

بيشبندی بازار  ،هدفگذاری و موقعیتیهابی < ()9

کتابيانهای اناام شده است.
جنبة نوآوری پژوهش :نهوفوری پهژوهش ایهن
اسهت کهه تهاکنون مهدلی جهامع بهرای بازاریهابی صهنایع
دستی در تحقیقات داخلی و خارجی ارائه نشده اسهت و
تحقیقههات پیشههین عوامه شههناختی و اقتصههادی مهؤثر بههر
تقاضای صنایع دستی را بررسی کهرده اسهت کهه صهرفا

5

تحقیقات بازار

3

4

2

ويژگيهای بازاريابي اسدتراتژيک :بازاریهابی
اسههتراتژیک دارای دیههدگاههههای متفههاوت از مههدیریت
بازاریابی است و ویژگیههای اصهلی فن مطهابک جهدول
شماره  9عبارتاند از:

بيشی از مباحث بازاریابی استراتژیک را شام میشود.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظری
تعاريف و مفاهيم اصلي
-2-1-1مددديري

بازاريددابي اسددتراتژيک:

چونکه تعریف ثهابتی بهرای بازاریهابی اسهتراتژیک ارائهه
نشده است ،ما بازاریابی استراتژیک را مفهومی ذینفهع-
گرا تعریف میکنیم که بر چشمانداز بلندمدت شهرکت
بههرای کسههب مزیههت رقههابتی و ارزش افههزوده از طریههک
نههوفوری متمرکههز اسههت ( .)Jaakkola, 2010از سههوی
دیگر ،بازاریابی اسهتراتژیک فراینهدی اسهت کهه شهام
مراح تازیه و تحلی عوام محیطی ،رقابتی و تاهاری
بازار ،شناسایی فرصتها و تهدیدها ،پیشبینی روندهای
فینههده در حههوزههههای کسههبوکههار مههورد عالق هة بنگههاه
اقتصههادی ،مشههارکت در تعیههین اهههداف توسههعه بههازار و
تدوین استراتژیهای واحدهای تااری و استراتژیههای
محصههول در هههر واحههد کسههبوکههار و پیههادهسههازی و

9کنتههرل شههام بههازخورد ،ارزیههابی نتههای و بههازنگری و بهبههود
استراتژیها و یا فمیيتة بازاریابی است.
2

segmentation
targeting
4
positioning
5
Market research
3
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جدول  :1ويژگيهای اصلي بازاريابي استراتژيک
ويژگي
تأکیهههد بهههر بهههازار
بیرونی

توضيحات
رویکرد در بازاریابی استراتژیک «بازار بیرونی» باید در نظر گرفته شود ،زیرا شرکتهها بههطهور مهنظّم بهه
بازار هدایت میشوند .اطالعات مطمئن در تازیه و تحلی استراتژیک بهه موفقیهت و شهانﺲ بیشهتر بهرای
بهینهسازی نتای منار میشود ).(Aaker,2004
تصمیمات دربارة بازاریابی استراتژیک معمو مفاهیم گستردهای دارند .به گفته یکی از استراتژیستههای

تأکیههد بههر مفههاهیم بازاریابی ،بازاریابی استراتژیک یک تعهد است نه یک اقهدام .ایهن مفهاهیم بلندمهدت بهر تعهادل و میهزان
بلندمدت

عملکرد شرکت تاثیر مهمی دارد ،زیرا با تصمیمات مهم مرتبط هسهتند .بهرای مثهال شهرکت بایهد تصهمیم
بگیرد این کار در یک دورة  3یا  2ساله اناام خواهد شد ).(Lambin &Jacques,1993
فشفتگی محیط کسبوکهار از اهمیهت ویهژهای بهرای بازاریهابی اسهتراتژیک برخهوردار اسهت .بازاریهابی

فشفتگی محیط

استراتژیک تدابیر زم برای نظارت بر محیط ،تصمیمگیری دربارة عرضة خدمات به کدام گروه مشتریان،
مشيصههات محصههول و تصههمیمگیههری بههر موضههعگیههری در برابههر رقبهها را فههراهم مههیکنههد

& (Dobni

).Brooke,1998
نقههشهههای متفههاوت
بههرای محصههو ت/
بازارهای ميتلف
رضایت مشتری

بازاریابی استراتژیک از این فرض شروع میشود که محصو ت ميتلف نقشهای متفاوتی در شرکتهها
دارند .برای مثال چرخة عمر محصول در هر مرتبه از چرخه حیات خود به یک استراتژی متفاوت نیازمنهد
است و انتظارات متفاوتی به همراه دارد .موقعیتیابی محصهول و نهام تاهاری در بهازار ،فعالیهت هسهتهای
بازاریابی استراتژیک است ).(Mongay, 2006: 14
مشتری عنصهری اسهتراتژیک اسهت و ههر دو اصهطال رضهایت و مشهتری بههطهور مسهتقیم بهه بازاریهابی
استراتژیک مرتبط میباشند ).(Chiquan and others, 2004
هدف غایی تصمیمگیریهای بازاریابی استراتژیک این است که به عملکرد مالی کسبوکار کمک کند.

ارتباط با امور مالی

بازگشت سرمایهگذاری در فرایند فروش را میتوان مبنایی برای جهتگیری تصمیمات بازاریهابی در نظهر
گرفت ).(Huang & Hongtu,2000
بدون شک قدرت ایااد سطح مناسبی از اطالعات برای شرکت از منظر کمی و کیفی ضروری است .تیم

اهمیههههت کههههاربرد
سیستم اطالعاتی

مدیریت نباید دچار مشک نداشتن اطالعات و یا از طرف دیگر مشک «اطالعات مازاد» شود .تصهمیمات
استراتژیک نیازمند اطالعات کیفی عالی است که شرکت برای اطمینان از رسیدن به اهداف و کمهک بهه
کاهش ریسک به فن نیاز دارد .زم به ذکر است که نقص دادههها بهه انهدازةاطالعات مهازاد مضهر اسهت
).(Mongay, 2006: 16

تحلیهههه سههههریع و در عملکرد بازاریابی استراتژیک ،مدیر هرگز تازیه و تحلی و تصمیمگیری را کنهار نمهیگهذارد و ایهن
تصمیمسازی

فرایندی سیال است که در فن جریانی از اطالعات رد و بدل میشود ).(Mongay, 2006: 16
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پيشينة تحقيق
در بررسی پژوهشههای مهرتبط داخلهی و خهارجی،

تحقيقات داخلي

پژوهشی که مدلی جامع ارائه داشته باشد ،مشاهده نشهده

ابوطالبی و همکاران ( ،)9313در تحقیقهی بها عنهوان

است .تحقیقات پیشین ،صرفا استراتژیههای بازاریهابی و

«شناسایی و رتبهبندی مشکالت هنرمندان صهنایع دسهتی

عوام مؤثر بر تقاضا و فروش صهنایع دسهتی را بررسهی

چهوبی بهها تأکیهد بههر بههازار فروش(نمونهة مههوردی معهرّق

کردهاند .ضمن اینکهه پهژوهشههای خهارجی در حهوزة

چوب)»  ،بها بررسهی مشهکالت هنرمنهدان بهه ایهن نتیاهه

بازاریابی صنایع دستی نیز بسیار اندک بوده است.

رسیدهاند که عمدهترین مشکالت هنرمنهدان عبهارتانهد
از )9 :بازاریابی نامناسب؛  )5تهیة مواد اولیهه؛  )3واردات

تحقيقات خارجي

کا های مشابه؛  )4نظارت نداشتن بر تولید محصهو ت؛

زیشان و وقار ( )5293با مطالعهای که بهر اسهتراتژی-

 )2نبههود فرهنههگسههازی و فگههاهی مصههرفکننههده از

های بازاریابی صنایع دستی هنهد اناهام دادهانهد ،بهه ایهن

کا های تولیدی و نبود یک پایگاه یا انامن برای تبادل

نتیاههه دسههت یافتهههانههد کههه «صههنایع دسههتی ازجملههه

نظر (ابوطالبی عطاری و بیدرام.)9313 ،

محصههو تی هسههتند کههه هنگههامی یههک خریههدار از فن

امیدی ( ،)9315در کتاب «مدیریت بازاریابی صهنایع

خوشههش بیایههد ،حاضههر اسههت بههرای فن قیمتههی فراتههر از

دستی و هنرهای سنتی» تالش کرده است تها از اصهول و

استاندارد محصول بپهردازد؛ پهﺲ عامه اصهلی ،عالقهه-

مفاهیم رای در بازاریابی و مهدیریت اسهتراتژیک بهرای

مندی مشتری به فن محصول است (Waqar, Zeeshan,

ترسیم صنایع دستی استفاده کند .او نکتههههای شاخصهی

).2013:26

بهشر زیر بیان کرده است :الهف) اگهر کها یی خهوب

بهایندلی که صنایع دستی در زمهرة هنرههای سهنتی

معرفی نشهود ،جانیفتهد و اسهتفاده از فن بهرای مصهرف-

جههای مههیگیههرد ،ایههن هنرمنههدان هسههتند کههه مسههئولیت

کننده تبیین نشود ،یعنی فن کا وجود خهارجی نهدارد؛

برندسازی را بر عهده دارند .هنرمنهد موفهک ،یهک مهدیر

متاسفانه حقیقت فن است که صنایع دسهتی مها بها چنهین

برند خوب است و فعا نه در حال توسهعة برنهد ،کسهب

وضهعیتی روبههرو بهوده اسهت؛ ب) روش توزیهع صههنایع

موقعیههت ،پرورانههدن و ارتقهها بههرای سههاخت یههک برنههد

دستی کشور توزیع گزینشی است؛ ) برای هنرمندان و

شناختهشده در عرصهة رقهابتی فرهنهگ و ایاهاد درکهی

عالقههمنهدان بهه هنهر و محققهان بههدسهتفوردن صهنایع

بههرای مياطههب اسههت ) .(Schroeder, 2005از سههوی

دستی یک قوم یا ملّت دارای کشش قیمتی کمی اسهت،

دیگر ،تولیدکنندگان صنایع دستی باید درک کننهد کهه

امها بهرای اکثریهت مصهرفکننهدگان ،تقاضها باتوجههبهه

هنههر فقههط خالقیههت و نههوفوری نیسههت ،بلکههه مدیریهههت

قیمههت حسههاس بههوده و دارای کشههش اسههت؛ د) بههرای

است .هنرمندان باید برندشان را مدیریت کنند؛ بهگونهه-

دستیابی به صنایع دستی با تقاضای با تر پیشنهاد میشود

ایکههه محصو تشههان را بهههطههور گسههتردهای بههه نمههایش

که )9( :ارائة محصو ت با بسهتهبنهدی شهکی  ،مرتهب و

بگذارنهههد ،بفروشهههند ،جمهههعفوری کننهههد و درفمهههد

منظّم؛ ( )5درنظرگهرفتن نظهر و خواسهت مشهتریان؛ ()3

ایاادکنند ).(Ebewo, Siravi,2009

تبلیغ کارکردهای ميتلف برای محصو ت دسهتسهاز؛
( )4ارائههة وسههای اضههافی کههه اسههتفاده از محصههول را
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راحههتتههر و بلندمههدتتههر خواهههد کههرد؛ ( )2اسههتفاده از

است ،هنر کاربردی هنری است که اساسا جنبة

ویژگیهای متمایزکننده و  . ...وی در پایان کتاب خهود

کاربردی دارد ،اما خلک فن باتوجهبه مالحظات زیبایی-

اینگونه نتیاهگیری میکند که متاسهفانه بهازار تولیهد و

شههههههههههههههههناختی است .در صنایع دستی ایران ،اشیا با

فروش صنایع دسهتی ایهران ،بهازاری سهنتی ،نامنسهام و

کارکردهای متفاوت وجود دارند ،برخی نشانههة حیات و

پراکنده است .در چنین بازاری پیگیری شیوههای خاص

تمدن در دوران باستان اسهههههههههت و برخی نیز اثر هنری

بازاریههابی بهههدلی ه مهی هانبودن شههرایط زم بسیاردشههوار

دورههای پﺲ از فن به شمار میروند؛ اما در همههههة این

است ،علیاليصوص در زمینة ارتباط بها مصهرفکننهده

فثار ،هدف کاربرد در زندگی روزمرة مشترک است.

(امیدی.)45 ،24 ،22 ،22 ،924،924 :9315 ،

رویکرد کارکردگرایانه با اشیا عالوهبر علم و فناوری

نتای تحقیک امیرراشد ( )9322کهه عوامه مهؤثر بهر
تولید و فروش صنایع دستی شهر تبریز را بررسهی کهرده

حاکم بر اشیا ،علت تولید و نوع نیازی

را که برطرف

میساختهاند مشخص میگرداند (محمودی.)9322 ،

است ،نشاندهندة فن است که عوامه شهناختی ،کیفهی،

مشیری ( ،)9322بازاریابی صهنایع دسهتی را از تولیهد

تبلیغههات و بازاریههابی و اقتصههادی بهههترتیههب بیشههترین

مهمتر میداند و معتقد اسهت بازاریهابی بهالطبع تولیهد را

تأثیرگههذاری را بههر تولیههد و فههروش دارنههد (امیرراشههد،

فربه میکند .بدون بازاریابی تولید هیچ سهودی نهدارد و

.)9322

حتههی سههبب ورشکسههتگی مههیشههود و یکههی از راههههای

خداداده و اص فال ( ،)9322در پژوهش خهود بهه

فههروش و عرضهة صههنایع دسههتی ایههران بههرای شههناخت و

ایههن نتیاههه رسههیدهانههد کههه توجه به نیازها ،سههلیقهههها و

فروش بیشتر فن ،بازاریابی الکترونیهک اسهت (مشهیری،

پتانسی های موجود در بازار و انعکاس فن در طراحی و

.)9322

تولید مصنوعات صنایع دستی مطابک فنچه در نظام

رحمتههی ( )9322معتقههد اسههت کههه «پﺲ از انقالب

بازاریابی بازارگرا دیده میشود ،میتواند جذّابیّتهای

صنعتی نقشکاربردی صنایهههع دسهههتی کاهشیافته و به-

این نوع از مصنوعات را در بین خریداران دوچندان کند

صورت یک کا ی فرهنگی بدان توجه شهده است .این

و فرایندهای تبلیغی را سادهتر و کارفمدتر سازد.

تغییر جایگاه نیازمند نگاه تازهای بهه صهنایع دسهتی مهی-

بنابراین ،استفاده از راهکارهای تبلیغهی بههتنههایی نمهی-

شود .به این دلی که جنبة فرهنگی و هنری صنایع دستی

توانههد راهکههار مناسههبی در فراینههد توسههعة صههنایع دسههتی

افزایش یافته است ،سهم هنرمند و طراحی در سهاخت و

کشور باشد و بدین منظور بایهد بها شهناخت دقیهک بهازار

نوفوری فن اهمیت بیشتری مییابد .بهیتهوجهی بهه ایهن

هههدف در داخ ه و خههار کشههور ،طههر  ،مههواد اولی هه،

جنبه باعث شده است تا نوفوری و خالقیتی شک نگیرد

رنگبندی و کیفیت ساخت انهواع ميتلهف محصهو ت

و یهها بهها ضههعف طراحههی و معیارهههای فرهنگههی و هنههری

صنایع دستی را متناسب با سلیقههای خریداران احتمهالی

همراه باشد .برای برونرفت از این حالهت بایهد جایگهاه

منطبک کرد (خداداده ،اص فال .)9322 ،

هنرمنههد طههرا در صههنایع دسههتی ارتقهها یابههد (رحمتههی،

محمودی ( ،)9322در زمینة کهارکرد صهنایع دسهتی
مهههینویسهههد« :در دنیای هنر ،صنایع دستی جزو هنرهای
کاربردی اسهههههههت و امروزه بحث هنر کاربردی مطر

.)9322
سيیپور نیز یکی از عل مهم رکود هنرههای سهنتی
را در عصر حاضر ،اسهتفادهنکهردن از طهر هها و نقهوش
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نوفورانههه و حتههی اصههولی در تولیههد محصههو ت صههنایع

خود روبهرو میسازد ،زیراکه خواهان چنین محصو تی

دستی معرفی میکند (سيیپور.)9322 ،

عموم مردم نیستند؛ پﺲ طبعا عالیک و سهیقهههای کهامال

شمفبادی و خداداد حسینی ( )9324در تحقیقی کهه
برای «طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دسهتباف
ایرانی» اناام دادهاند ،به ایهن نتهای دسهت یافتههانهد کهه
بيههشبنههدی بههازار ،اسههتراتژیهههای بازاریههابی ،فمیيت هة
بازاریابی صادراتی و مدیریت بازاریهابی عهواملی هسهتند
که بر یکدیگر اثر دارند و بهر بازاریهابی فهرش دسهتباف
مؤثر هستند( ..شمفبادی و خهداداد حسهینی-16 :9324 ،
)14
باسقی ( )9312در مقالهای کهه بها عنهوان «بازاریهابی
فثار هنری و استراتژیهای فن» ارائه کرده است ،دربارة
بازاریابی فثار هنری مینویسهد« :بازاریهابی فثهار هنهری،
همچون بازاریابی سایر کا ها و خهدمات اسهت؛ بهااین-
تفاوت که مياطبان این نوع محصو ت نسبتا متفاوت از
دیگههر مياطبههان کا ههها و خههدمات هسههتند .بنههابر فنچههه
مازلو در تئهوری «سلسهلهمراتبهی نیازهها» مهیگویهد ،تها
زمانیکه افراد و جوامع در بند نیازهای پایه و اساسیاند،
سایر نیازها نظیر امنیهت ،احتهرام بهه خهود ،عهزّت نفهﺲ،
توجه به دیگران ،کماهمیتتر مهیشهوند .پهﺲ از تهأمین
نیازهای پایه و نیازهای ضروریتر نظیر امنیت ،احترام بهه
خود ،عزّت نفﺲ ،توجه به دیگران ،نیازهای عهالی نظیهر
هنر ،ادبیات ،معنا و مفهوم مییابد و از نان شب برای این
گروه واجبتر میشود .چنین نگاهی ،فعالیهت بازاریهابی
فثار هنری را بها محهدودیتهها و دشهواریههای خهاص

متفاوتی از دیگران خواهند داشت که توجه بهه فن یهک
الزام است» (باسقی.)26 ،9312 ،
چارچوب نظری
اکثهههر پهههژوهشههههای پیشهههین دربهههارة بازاریهههابی
محصو ت فرهنگی و صنایع دستی بهصورت پراکنده و
نامنسام بهدنبال شناسایی عوام مؤثر بر تقاضا و خریهد
و نقههاط قههوت و ضهههعف شههرایط بهههودهانههد و مهههدلی
استراتژیک که بتواند ایفاگر نقهش راهنمها در بازاریهابی
محصو ت اشارهشده-تاکنون -باشد ارائهه نشهده اسهت.
از سوی دیگر ،نتای بررسی پیشینة تحقیک نشان میدههد
که نمیتوان تفاوت بارزی در بازاریابی صنایع دسهتی بها
سایر محصو ت استيرا کرد .تفهاوت صهرفا ناشهی از
تفاوت در ماهیت و نوع محصول است .باتوجهبهه اینکهه
برای طراحی مدل از الگوی پهارادایمی اسهتفاده خواههد
شد ،بنابراین چهارچوب نظهری نیهز در چهارچوب چههار
مقولة الگوی با ارائه شده است .باتوجهبه اینکهه پدیهدة
اصلی بازاریابی است و نتیاة فن فروش است و در عم
نمیتهوان ایهن دو را جهدای از مقولهة راهبهردی در نظهر
گرفت ،برایناسهاس در بيهش پدیهدة اصهلی و نتهای و
پیامدها ،عاملی شناسایی نشده است و در بيش طراحهی
مدل اصلی نیز برحسب نظر محققان بهرای تکمیه مهدل
عباراتی درنظرگرفته شده است.
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جدول  :2چارچوب نظری تحقيق
عنوان

مقوله

شرایط
محوری/پدیدة

-

اصلی:
مشيصات محصول :سهولت نگهداری ،ارزش تزئینی یا مدرنیته یا سبک سنتی ) ، (Waqar, Zeeshan, 2013کیفیت
(امیرراشد ،)9322 ،طر  ،مواد اولیه ،رنگبندی و کیفیت ساخت (خداداده ،اص فال  ،)9322 ،استفاده از طر ها و
نقوش نوفورانه (سيیپور ،)9322 ،ارائة محصو ت با بستهبندی شکی  ،مرتب و منظم (امیدی)9315 ،
شرایط علی:

استراتژی تولید :ارتباط طراحی صنعتی و طراحی محصول ) ،(Waqar, Zeeshan, 2013تهیة مواد اولیه (ابوطالبی و
همکاران ،)9313 ،توجه به نیازها ،سالیک و پتانسی های موجود در بازار و انعکاس فن در طراحی و تولید مصنوعات صنایع
دستی (خداداده ،اص فال  ،)9322 ،رویکرد کارکردگرایانه به صنایع دستی (محمودی ،)9322 ،درنظرگرفتن نظر و
خواست مشتریان (امیدی ،)9315 ،استفاده از ویژگیهای متمایزکننده (امیدی)9315 ،
فرهنگسازی و فگاهی مصرفکننده از کا های تولیدی (ابوطالبی و همکاران ،)9313 ،وجود یک پایگاه یا انامن برای
تبادل نظر (ابوطالبی و همکاران ،)9313 ،شبکة توزیع صنایع دستی (امیدی ،)9315 ،فمیيتة بازاریابی (امیدی،)9315 ،

شرایط

تبلیغات و بازاریابی (امیرراشد ،)9322 ،تبلیغات تأثیرگذار (خداداده ،اص فال  ،)9322 ،بازاریابی الکترونیکی (مشیری،

راهبرد/کنشها و

 ،)9322بيشبندی بازار ،استراتژیهای بازاریابی ،فمیيتة بازاریابی صادراتی و مدیریت بازاریابی (شمفبادی و خداداد

تعامالت:

حسینی ،)9324 ،تبلیغ کارکردهای ميتلف برای محصو ت دستساز (امیدی ،)9315 ،ارائة وسای اضافی که استفاده از
محصول را راحتتر و بلندمدتتر خواهد کرد (امیدی ،)9315 ،نوع توزیع صنایع دستی کشور توزیع گزینشی است
(امیدی)9315 ،
برند هنرمند :هنرمند موفک ،یک مدیر برند خوب است ) ،(Schroeder, 2005هنرمندان باید برندشان را مدیریت کنند

شرایط زمینه-
ای/حاکم:

) (Ebewo, Siravi,2009برندسازی صنایع دستی ایران :ارتقای تصویر ذهنی مياطبان از محصو ت (خداداده ،اص فال ،
،)9322
برای اکثریت مصرفکنندگان تقاضا برای کا های صنعت دستی به قیمت حساس بوده و دارای کشش است (امیدی،
)9315

شرایط واسطه-

واردات کا های مشابه (ابوطالبی و همکاران ،)9313 ،نظارت بر تولید محصو ت (ابوطالبی و همکاران ،)9313 ،صنایع

ای/مداخلهگر:

دستی در زمرة نیازهای عالی در هرم مازلو است (باسقی ،)9312 ،توجه به نقشکاربردی صنایع دستی (رحمتی)9322 ،

شرایط نتای و
پیامدها:
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جمعبندی محققان
روش پژوهش و تجزيه و تحليل اطالعات

شکل :1مدل پارادايمي -نظريهپردازی دادهبنياد (کرسول )101 :2002

روش تحقيق
همههانطههور کههه در بيههش بررسههی ادبیههات و پیشههینة

دنیای رقابتی ،چنین امری نه ممکهن بهوده اسهت و نهه در

تحقیههک نشههان داده شههد ،تقریبهها در حههوزة تحقیقههات،

حیطة تواناییها و اختیارات محققان قرار دارد .بنهابراین،

پههژوهش مشيصههی کههه در ارتبههاط مسههتقیم بهها موضههوع

در این مطالعه تالش میشود پدیدههای مدنظر در همهان

تحقیک باشد ،اناهام نشهده اسهت .همچنهین ،چهون یهک

شک واقعیشان و بهصورتی زنده بررسی شوند؛ از ایهن

چههارچوب نظههری جدیههد مطههر مههیشههود کههه قههبال در

لحاظ روش پژوهش تحلی محتوا-کیفهی انتيهاب شهده

ادبیات بازاریابی با رویکرد مدنظر وجهود نداشهته اسهت،

است و به دلی اینکه مسیر پژوهش ،مصهاحبه بها افهراد و

نمیتهوان چنهدان بهر منهابع پیشهین تکیهه کهرد .از سهوی

شناسایی مفاهیم مرتبط و مهدلسهازی فنهها بهوده اسهت،

دیگههر ،بازاریههابی و ویژگههیهههای خههاص هههر محصههول

بنابراین ،استراتژی تحقیهک دادهبنیهاد - 9مهدل پهارادایمی

فرهنگی جزو پدیده های پیچیده ای هستند کهه عناصهر و

انتيههاب شههده اسههت .بيههشهههای ميتلههف مههدلسههازی

متغیرهههای بسههیاری در فنههها دخی ه اسههت و ب ههصههورتی

براساس مهدل پهارادایمی در شهک  9نمهایش داده شهده

درهم بافته بها یکهدیگر تعامه دارنهد .تصهور تمرکهز بهر

است:

برخی از فنها و کنترل سهایر متغیرهها و یها دسهتکاری در
برخی از متغیرها چندان معقول نيواهد بهود؛ زیراکهه در
Grounded theory

1
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جامعه و نمونة آماری

دریافتهاند که نمونهههای بعهدی ،اطالعهات متمهایزی در

نمونهگیری به روش نظری اناام شده است؛ بهایهن-

اختیار فنها قرار نمیدهند .مشيصات مصاحبهها به شر

معنیکه انتياب نمونههها تها جهایی تهداوم یافتههانهد کهه

زیر است:

کفایههت و اشههباع دادهههها پههیش فمههده اسههت و محقق هان
جدول :3مشخصات مصاحبهها در حوزة صنايع دستي
عنوان

تعداد ک

ک مصاحبهها

52

نوع فعالیت مورد
سیاستگذار

خبره

تولیدکننده (هنرمند)

فروشنده

تولیدکننده و فروشنده

5

4

95

3

2

بررسي روايي و پايايي دادههای گردآوری شده
برای تأمین روایی ساخت ،از روش کنترل از سهوی
مشارکتکنندگان ،ابداعی و طراحی دیمهون و ههالووی

گرفههت .همچنههین از یههک متيصههص بازاریههابی در تههیم
همکاری پژوهش استفاده گردید.

( )5225استفاده شده است .بنابراین ،تالش شده است تها
افرادی بها تاهارب و تمهایالت ميتلهف انتيهاب شهوند.

تجزيه و تحليل اطالعات
پﺲ از کدگذاری اولیة متن مصهاحبههها ،اسهتيرا

بههرای دسههتیابی بههه روایههی درونههی نیههز از روش مقایس هة
الگوهای مارشال و راسمن ( )9112استفاده شهده اسهت؛

مفاهیم و مقولهها اناام شده اسهت .از مهتن مصهاحبههها،

بهاینصورت که پﺲ از کدگذاری ،دستهبندی و تحلیه

درماموع  529کد اولیه (بها لحهاظ تکرارهها) شناسهایی

دادههای کیفی ،الگویی مبتنی بر تاربه بهدست فمد کهه

شده است کهه پهﺲ از حهذف تکرارهها959 ،کهد اولیهة

با الگوی پهیشبینهیشهده حاصه از موضهوعات نظهری

نهایی به دست فمد .بها غربهالگری کهدهای اولیهه بهه 22

مقایسههه شههده اسههت .بههرای اطمینههان از پایههایی نتههای

مفهوم و  52مقوله دستیافتیم که بهه شهر جهدول زیهر

مصاحبهها ،پﺲ از کدگذاری اولیه ،مهورد بهازبینی قهرار

است:

جدول  :1استخراج مفاهيم و مقولهها (کدگذاری محوری)
مقوله
ارتقای جایگاه صهنایع دسهتی
در سبد خرید مصرفکننده
استراتژی ارتباط با مشتری
استراتژی تمایز
اسهههههتراتژی تمرکهههههز بهههههر
گردشگران خارجی

مفاهيم
وجود مشتریان بالقوه
(فعالیتهای تشویقی) ( +تعام با مصرفکننده)
(نوفوری در طراحی صنایع دستی)( +بروزرسانی صنایع دستی)( +تلفیک هنر سنتی با مدرن)( +توسهعة کهاربری
هنرهای سنتی در صنایع ميتلف) ( +منحصربهفردی صنایع دستی ایران)
جذب مشتریان خارجی در بازار داخلی

استراتژی تمرکز بهر مشهتریان تمرکز بر مشتریان پولدار
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مفاهيم

مقوله
پولدار
استراتژی تنوع

برتری صنایع دستی نسبت به محصو ت صنعتی
(ارائه به موقع محصول به بهازار)( +بازاریهابی متمهایز محصهو ت فهاخر)( +بهیاهمیهت بهودن شهبکة توزیهع) +
(تمرکز بر بازارهایی که با قیمت تمامشهده ههم خهوانی دارنهد) ( +توزیهع در زمهان و مکهان مناسهب) (+توزیهع

استراتژی توزیع

محلی)( +توسعه کانالهای توزیع)( +حذف د

ن از شهبکه توزیهع) ( +شهبکة توزیهع سراسهری بهرای صهنایع

دستی معنی ندارد)( +عرضة اختصاصی صنایع دستی بدیع) ( +فقهدان شهبکه توزیهع) ( +کانهالههای توزیهع) +
(کیفیت ارسال)
(بازگشت به طر های اصی ایرانی) ( +بهکارگیری مواد اولیهة مرغهوب) ( +تنهوع سهطح قیمهت و کیفیهت) +
استراتژی تولید

(تنوع محصول) ( +جذّابیت در طراحی و رنگ و لعاب) ( +کیفیت بسته ندی) ( +کیفیت طراحهی) ( +کیفیهت
مناسب صنایع دستی متناسب با بازار هدف

قیمتگذاری

قیمت صنایع دستی

استراتژی مدیریت برند

(اعتبار صنایع دستی ایران در بازار خارجی) ( +تبلیغات) ( +تمای مشتریان به برند)

استراتژی نفوذ و توسعة بازار

(برگزاری نمایشگاه) ( +تبلیغ برای بازیابی جایگاه صنایع دستی در زندگی روزمره) ( +تبلیغ دهان بهه دههان) +
(ایااد بازارهای جدید) ( +تبلیغات)

تحقیقات بازاریابی

(برنامهریزی تولید متناسب با نیاز بازار) ( +امکانسنای و نیازسنای)

تولیدکننده صنایع دستی

(نافشنایی هنرمند با فضای رقابتی) ( +توان سرمایهگذاری تولیدکننده)

جایگهههاه صهههنایع دسهههتی در
زندگی روزمره
چرخة عمر صنایع دستی
حمایهههت دولهههت از صهههنایع
دستی

(تغییر کاربری صنایع دستی به محصول تزئینی) ( +توجه به وجه کاربردی صنایع دستی)
(احیای صنایع دستی) ( +نهادینهسازی دانش فنی تولید صنایع دستی)
(برنامهریزی دولت برای توسعه اقتصاد صنایع دستی) ( +حمایت دولت از صنایع دستی) ( +نظارت بر تولید)

توسعه فنون بازاریابی

توسعة فنون بازاریابی

فروشنده صنایع دستی

معرفی محصول توسط فروشنده

قدرت خرید مشتریان

شرایط اقتصادی مشتریان

محصول جایگزین

(جایگزینی محصو ت صنعتی با صنایع دستی) ( +قیمت پایین صنایع دستی وارداتی)

هههمافزایههی محتههوای سههنتی و
ابزار صنعتی

بروزرسانی فناوری تولید صنایع دستی

(جمعبندی محققان)

مدل پارادايمي بازاريابي استراتژيک صنايع دستي
مقولههههههای اسههتيرا شههده در مرحلهة بعههد در مههدل
پههارادایم اسههتراوش و کههوربین و بههه شههر جههدول زیههر
جایابی شده است.
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جدول  :2مدلسازی اوليه براساس مدل پارادايم استراوس و کوربين ()1990
عنوان

مقوله

شرایط محوری/پدیدة اصلی:

 توسعة فنون بازاریابی صنایع دستی

شرایط علی :این شرایط باعث ایااد و توسعه پدیده یا

 تحقیقات بازار

 استراتژی تنوع

مقوله محوری میشوند.

 استراتژی تولید

 استراتژی تمایز

شرایط راهبرد/کنشها و تعامالت :رفتار و فعالیهای

 استراتژی توزیع

هدفداری هستند که در پاسخ به مقوله محوری و متأثر از

 استراتژی تمرکز (گردشگران
خارجی ،مشتریان پولدار)

شرایط مداخلهگر ایااد میگردند.
شرایط زمینهای/حاکم :شرایط خاصی که بر راهبردها تاثیر

 تولیدکننده

میگذارند.

 فروشنده
 جایگاه صنایع دستی در زندگی

شرایط واسطهای/مداخلهگر :شرایطی که راهبرد از فن

 چرخه عمر صنایع دستی
 حمایت دولت از صنایع دستی

شرایط نتای و پیامدها :برخی مقولهها بیانگر نتای و

توسعه بازار
 استراتژی ارتباط با
مشتری
 قیمتگذاری
 استراتژی مدیریت
برند
 قدرت خرید مشتریان
 محصو ت جایگزین

روزمره

تاثیر میپذیرد.

 استراتژی نفوذ و

 همافزایی محتوای
سنتی با ابزار صنعتی

 ارتقای جایگاه صنایع دستی در سبد خرید مصرفکننده

پیامدهایی است که در اثر اتياذ راهبردها به وجود میفید.

(جمعبندی محققان)

در این مدل ،مقولة محوری عرضة صهنایع دسهتی در
نظرگرفته شده است .عرضه ،زمانی شک مهیگیهرد کهه

صنایع دستی میشهود؛ کهه ایهن در میهان مقولهة نتهای و
پیامدها است.

محصول تولید شده باشد؛ بنابراین مفاهیمی که بههنهوعی

شددرايع علددي :در بازاریههابی اسههتراتژیک صههنایع

با تولید صنایع دستی پیوند دارند ،در بيهش مقولهة علّهی

دستی ،نقطة شروع ،مرحلهة تولیهد صهنایع دسهتی اسهت.

دستهبندی شدهاند .انواع راهکارها و رفتارهای وابسته بهه

همانطور که در جهداول مشهاهده شهد ،کهاربردیبهودن

توزیع و ارائة صنایع دستی به مشتری ،در مقولة راهبرد و

صنایع دسهتی در زنهدگی روزمهره عهاملی اسهت کهه بهر

عوامه ه زمینههههای مه هؤثر بهههر انتيهههاب راهبهههرد شهههام

افزایش تقاضای فن از سوی مصرفکننده مهؤثر اسهت؛

تولیدکننده ،فروشهنده و قیمهت در مقولهة زمینهه جایهابی

بنابراین ،باید محصول در اندازه و وزن مناسهب و فرمهی

شدهاند .مفاهیمی مانند جایگاه صنایع دسهتی در زنهدگی

جذّاب و کیفیتی مناسب برای مشتریان طراحهی و تولیهد

روزمره ،وجود صنایع دستی ساخت کشهورهای فسهیای

شود که نیازمند انتياب صحیح رنگها ،مواد و تکنیهک

شهههرقی در کشهههور و  ...کهههه بهههر اجهههرای راهبردهههها

است .بررسی اینکهه چهه نهوع صهنایع دسهتی از اسهتقبال

تأثیرگذارند ،در مقولة مداخلهگر قرارگرفتهاند .درپایان،

بیشتری برخوردارند و یا برای منهاطک خهاص و مشهتریان

عرضة مناسب صنایع دستی باعث ارتقای جایگاه صهنایع

ویژه چه محصولی باید تولید شود ،یکی از فعالیهتههای

دستی در سهبد خریهد مصهرفکننهده و افهزایش فهروش

پیشنیاز تولید در مدل بازاریابی درنظرگرفته شده است.
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استراتژی تنوع :تنوع صنایع دستی و تنوع کارکردها

استراتژی ارتباط با مشهتری :شهام برقهراری ارتبهاط

و کاربردهای فن در محصو ت ميتلهف ،بهر اسهتراتژی

مؤثر فروشندگان با مشتریان اسهت کهه از طریهک معرفهی

تولید مؤثر است و با عنوان استراتژی تنوع محصول بیهان

ایااد سایتههای معرفهی هنرمنهدان و صهنایع دسهتی یها

شده است.

برگزاری جشنوارههای تيفیفی ،یا فعالیت در شبکهههای

استراتژی تمایز :با نوفوری در شهک  ،فهرم ،رنهگ و

اجتماعی ممکن میشود.

طراحههی کههاربردی صههنایع دسههتی مههیتههوان بههر تولیههد

شرايع زمينه/حاکم :استراتژیهای فهوق متهأثر از

محصو ت با تقاضای بسیار در حوزة صنایع دستی مؤثر

توانمنههدی و مهههارت هنرمنههدان تولیدکننههده ،مهههارت

ظاهر شد.

فروشندگان در معرفی صنایع دستی و عام مهم قیمهت،

شرايع راهبرد/کنشها و تعامالت :اسهتراتژی-
های اصلی که برای بازار صنایع دستی باید بدانها توجه
شود عبارتاند از:

هنرمندان تولیدکننده :خوشنهامی و اعتبهار هنرمنهد،
فگاهی ،فشنایی بها اصهول بازاریهابی و فضهای رقهابتی و

اسههتراتژی توزیههع :شههام تصههمیماتی دربههارة زمههان
عرضة صنایع دستی به بازار ،توسهعة کانهالههای توزیهع،
روش دسترسی محلهی و یها فرامحلهی ،حهذف د

قابلیت عملیاتیشدن را پیدامیکنند.

توانمندی مهالی ،عوامه زمینههای اسهت کهه در اجهرای
استراتژیهای مذکور مؤثر است.

نو

فروشههنده :معرفههی صههنایع دسههتی در فروشههگاههههای

فهههروش الکترونیهههک اسهههت کهههه نیازمنهههد همکهههاری

عرضههه را بای هد فروشههنده اناههام دهههد و اینکههه کههه وی

تولیدکننههده و دولههت و بهههخصههوص حمایههت بيههش

توانمندی و فگاهی زم برای ترغیب مشتری بهه خریهد

خصوصی برای اصال شبکه توزیع است.

را داشته باشد ،بسیار بااهمیت است.

استراتژی نفوذ و توسعة بازار :شام انواع تبلیغ بهرای

قیمتگذاری :از پرتکرارترین عواملی که بر بهازار و

صنایع دستی اسهت .تبلیغهات عمهومی در سهطح شههر بها

میزان تقاضهای صهنایع دسهتی گفتهه شهد ،قیمهت صهنایع

برگههزاری نمایشههگاههههای اسههتانی و فصههلی یهها از طریههک

دستی است که عمدتا به دلی با بودن فن در مقایسهه بها

رسههانههههای جمعههی ،تبلیغههات دهههانبهههدهههان ،معرفههی

همتههای صههنعتی یهها وارداتههیاش مشههتری فن را انتيههاب

محصو ت ازسوی فروشندگان ،ترغیب از طریک معرفی

نمیکند.

فن ازجانههب افههراد مشهههور ،حضههور در نمایشههگاههههای

استراتژی مدیریت برند :همانطور که در مصاحبههها

خههارجی و  ...اسههت .در ایههن اسههتراتژی ابتههدا براسههاس

و عمدتا نیز تولیدکننهدگان و هنرمنهدان گفتههانهد ،اکثهر

بيشبندی مشتریان بهتناسهب از راهههای ميتلهف تبلیهغ

مشتریان به افراد مشهور رغبت بیشهتری دارنهد و هماننهد

استفاده میشود.

سههایر محصههو ت در بههازار ،صههنایع دسههتی نیههز بایهد بههر

استراتژی تمرکز :باتوجهبه تنوع سطح کیفیت صنایع

برندسازی در بازار داخلی و بازار خارجی متمرکز شهود

دسههتی ،برخههی هنرمنههدان بههر مشههتریان خاصههی ماننههد

که در سایة برند معتبر میتوان فهروش خهوبی بهه دسهت

گردشگران خارجی یا اقشار پولدار جامعه متمرکز مهی-

فورد.

شوند و با تولید محصو ت کمتهر ولهی بها کیفیهت بهتهر
فعالیت میکنند.

شددرايع مداخلددهگددر :عههواملی همچههون نقههش
کاربردی صنایع دستی در زندگی روزمره ،قدرت خرید
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مشهههتریان ،وجهههود محصهههو ت صهههنعتی و وارداتهههی

شرايع پيامدها و نتايج :درپایان ،ارتقای جایگهاه

جایگزین ،برقراری همافزایی بین هنر سنتی و فنهاوری و

صنایع دستی در سهبد خریهد مصهرفکننهدگان پیامهدی

ارتقای روشههای تولیهد ،چرخهة عمهر صهنایع دسهتی و

است که باعث افهزایش تقاضهای بهازار صهنایع دسهتی و

نقش حمایتی و نظارتی دولت در تولید و عرضهة صهنایع

فروش محصو ت میشود.

دستی نیز عوام مداخلهگر در مدل لحاظ شده است.

شکل  :2مدل پارادايمي بازاريابي استراتژيک صنايع دستي

طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده بنیاد 922 /

فراواني مقولهها و رتبهبندی براساس درصد فراواني
تکرار مفاهیم و مقولهها برحسب مصهاحبهشهوندگان

بیشترین اهمیت را در فرایند بازاریابی استراتژیک صنایع

در جدول زیر ارائه شده است .همهانطهور کهه مشهاهده

دستی دارد و پﺲ از فن ،موضوع تبلیغهات و بازارسهازی

میشود براساس نظر افراد مصاحبهشده ،استراتژی تولیهد

و نفوذ در بازارهای جدیهد و توسهعة بازارههای فعلهی از

شام کیفیت ظاهری و کیفیت مواد و سهایر المهانههای

طریک شبکة توزیع مناسب و مهندسیشده مطر هستند.

وابسههته بههه تولیههد از جملههه هههمافزایههی صههنعت بهها سههنت
جدول  :6رتبهبندی براساس فراواني مقولهها
مقوله

رتبه

استراتژی تولید

0.16

استراتژی نفوذ و توسعة بازار

0.10

استراتژی توزیع

0.10

جایگاه صنایع دستی در زندگی روزمره

0.08

استراتژی تمایز

0.07

استراتژی تمرکز (گردشگران خارجی ،مشتریان پولدار)

0.06

استراتژی مدیریت برند

0.06

حمایت دولت از صنایع دستی

0.06

محصو ت جایگزین

0.05

تحقیقات بازار

0.04

قیمتگذاری

0.04

همافزایی محتوای سنتی با ابزار صنعتی

0.03

چرخة عمر صنایع دستی

0.02

قدرت خرید مشتریان

0.02

ارتقاء جایگاه صنایع دستی در سبد خرید مصرفکننده

0.02

توسعة فنون بازاریابی

0.01

استراتژی ارتباط با مشتری

0.01

تولیدکننده

0.01

استراتژی تنوع

0.005

فروشنده

0.005

درصد فراوانی مفاهیم گروههای ميتلهف مصهاحبه-
شده به شر جدول زیر ارائه شده است .زم به توضیح
اسههت کههه بيشههی از اطالعههات مصههاحبهههها کههه دربههارة

بازاریابی صنایع دستی نبوده در کدگذاری حهذف شهده
است.
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جدول  :7درصد اشاره افراد به مقوله ها در مصاحبه
عنوان

درصد اشاره افراد به مقوله ها در مصاحبه
سیاستگذار

خبره

هنرمند

فروشنده

تولیدکننده و فروشنده

2022

2036

2032

2099

2096

حام کدهای اولیه

جمعبندی و نتيجهگيری
باتوجههه بههه اینکههه هههدف طراحههی مههدل بازاریههابی
اسههتراتژیک صههنایع دسههتی مبتنههی بههر تاربههه خبرگههان و

فنچه در مصاحبهها دریافت شده است ،تولیدات صهنایع
دستی به 5بيش اصلی تقسیم میشوند:

فعا ن حوزه مربوطه میباشد ،فنچه در این بيهش ارائهه

 -9تولیههدات صههرفا تزئینههی ،شههام انههواع تابلوهههای

مههیشههود ،نظههرات دریههافتی و اسههتنباطهههای محقق هان از

چوبی ،معهرّق ،منبهت بها مضهامین تهاریيی ،اجتمهاعی و

موضوع است که براساس تعریف ارائهشده از بازاریهابی

اسههاطیری کههه بههرای اسههتفاده در دکوراسههیون سههاخته

استراتژیک در قالب دو اقدام اساسهی «موقعیهتیهابی» و

میشود.
 -5تولیههدات کههاربردی شههام ظههروف ،جعبههههههای

«مزیت رقابتی» بررسی شده است.
موقعیتیابی :9موقعیتیهابی طراحهی کها و تصهویر
ذهنی شرکت اسهت ،بههگونههای کهه ایهن دو در اذههان

جواهر ،لهوازم فرایهش ،چهوب سهیگار ،قلمهدان ،رحه
قرفن ،وسایلی مانند تيته ،شطرن و  ...است.

مشهتریان ههدف ،از موقعیهت رقهابتی برجسهته و نمایههانی

برای این دو دسته از تولیدات ،مشتریان بهه دو دسهتة

برخوردار شوند (کاتلر ،فرمسترانگ ،زارع.)26 ،9321 ،

کالن مشتریان داخلی و خارجی نقسیم میشوند کهه ههر

فنچه در باب صنایع دستی میتوان گفت این اسهت کهه

یک نیز تقسیمبندی متفاوتی به شر جدول زیر دارند:

در حههال حاضههر ،صههنایع دسههتی در میههان انبهههوهی از
محصو ت صنعتی با کاربری مشابه فراموش شده اسهت
و از طرفی ،بسیاری از افرادی کهه محصهو ت دسهتی را
به بازار ارائه میکنند ،به نیاز مردم از جنبهة کهارکردی و
انتقههال ضههروریات طراحههی و کیفیتههی محصههو ت بههه
تولیدکنندگان غاف اند.
فنچه مسلم است ،ایهن اسهت کهه بایهد مطالعهاتی در
بازارهههای هههدف اناههام شههود و متناسههب بهها هرکههدام،
محصههو ت درخههور تولیههد شههود؛ ایههن وظیفههه برعهههده
متولیان بازار و فروشندگان صنایع دستی اسهت .براسهاس

Positioning

1
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جدول  :8تقسيمبندی مشتريان صنايع دستي
مشتریان خارجی
 گردشگرانی هستند که درداخ کشور خرید میکنند.
 مشتریانی که در خار ازکشور از راه صادرات ،از
محصو ت استفاده میکنند.

مشتریان داخلی
 مشتریان خرد که فردی خرید میکنند و از نظر مرتبة اقتصادی قشر متوسط و متوسطبه پایین جامعه هستند.
 مشتریان خرد پولدار و متقاضی فثار گرانقیمت سازمانهایی مث شهرداریها و وزارتيانهها و  ...که بهصورت کالن خرید میکنند.این سازمانها براساس مصوبات و تمهیدات دولتی بيشی از بودجة خویش را به صنایع
دستی اختصاص میدهند.
(جمعبندی محققان)

ازجمله عناصر مهؤثر در موقعیهتیهابی شهبکة توزیهع

فروشندگان این دو نوع محصو ت را در کنار یکهدیگر

است ،ولهی شهبکة توزیهع در صهنایع دسهتی ماننهد سهایر

عرضه کنند ،مطلبی که بهندرت در فروشگاهههای لهوازم

محصو ت نیست؛ زیراکه بسته به هدف از کسهبوکهار

خانگی مشاهده میشود .ولیکن خرید صهنایع دسهتی در

باید متفاوت عم شود .از یک دیدگاه و بههگفتهة یکهی

هر استان برای سوغات ،هم جذابیت خاص خود را دارد

از استادان دانشگاه 9ماهیت صنایع دستی از بحهث شهبکة

و ضروری است بها ههدفگهذاری صهحیح بهین ایهن دو

توزیع نیست؛ زیراکه بههخصهوص ایرانیهان عالقهه دارنهد

دیدگاه تناسبی راهبردی ایااد شود.

محصول جالب ،متنوع ،خهاص را از محه اصهلی تولیهد

مقولة راهبردی در مدل ارائهشده مسئولیت موقعیت-

فن خرید کنند .دلی فن این است که هم جنبة سهوغاتی

یابی برای صنایع دستی را برعهده دارد .با بههرهگیهری از

دارد و ههم جنبهة اقتصههادی و اینکهه تصههور مههیشههود در

استراتژیهای متفاوت و متناسهب بها اههداف بازاریهابی،

مح تولید با قیمت مناسبتر دریافت میشود .بهر ایهن-

تبلیغههات گسههترده اناههام مههیشههود و اطههالعرسههانی و

اساس ،تصمیمگیری دربهارة دسترسهی بهه انهواع صهنایع

فرهنگسازی برای کاربرد صنایع دستی عملی میشود.

دسهتی در بازارههای ههدف شهاید خیلهی بهه نفهع صهنایع
مذکور نباشد.

مزیت رقابتی :شایستگیها و داراییههای زم بهرای
ارائههة ارزش بههه بيههش هههدف اسههت کههه از مههاهیتی

از سوی دیگر ،دسترسینداشتن به صهنایع دسهتی ،بها

منحصربهفرد برخهوردار اسهت و تقلیهد از فن بهرای رقبها

رویکرد کاربرد در زندگی روزمره بر بازار فروش مهؤثر

دشهوار اسهت (چرنهو و فریهدچهر .)22 :9315 ،در ایهن-

اسههت؛ زیراکههه بایهد در بههازار بهها همتایههان صههنعتی خهود

زمینههه ،بیشههتر بای هد بههه مقول هة علّ هی در مههدل پرداخههت.

رقابت کند .در این صورت دسترسی فسهان و سهریع بهه

استراتژی تولید شام طراحی ،جنﺲ و کیفیهت ،رنهگ-

محصو ت از اهمیت برخوردار خواهد بود .فنچهه مههم

بندی ،زیبایی و  ...اسهت و بها توجهه بهه سهابقه و قهدمت

اسههت ایههن اسههت کههه حضههور در رقابههت بهها مصههنوعات

تاریيی طر ها و نقوش و ظاهر اشیا میتواند بهصهورتی

صنعتی باید بهصورت شفاف و محسوس اناام پهذیرد و

کامال متمایز و قدرتمندانه با محصو ت صهنعتی رقابهت
کند؛ ولیکن فنچه در واقعیت مشاهده میشود این اسهت

1دکتر سامانيان ،دانشکده هنر
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کهه پﺲ از انقالب صنعتی نقشکاربردی صنایهع دسهتی

و  ...در صورت توجه به کیفیت تولید و ارائهة فمهوزش-

کاهش یافته و بهصورت یک کا ی فرهنگی بههههههههدان

های زم به تولیدکنندگان گریهزی از روش سهاخت بها

توجههه شههده اسههت و فرهنههگسههازی زم بههرای احیههای

دست نیست و صرفا باید سطح اشتغال افهزایش یابهد .بهه

دوبارة نقش کاربردی صنایع دستی در زنهدگی روزمهره

این معنی که افهراد بیشهتری بهه امهر تولیهد بپردازنهد کهه

ایرانیان را میطلبد .این کار ،نیازمند تولیداتی اسهت کهه

فرصهت بررسههی فن در ایناهها نیسهت و کههار کارشناسههی

قابلیت رقابت با سهایر محصهو ت جهایگزین را از منظهر

خاص خود را زم دارد.
مقايسة مدل با پيشينة تحقيق :در مقایسهة نتهای

کیفیت ،زیبایی و قیمت داراست.
کاهش قیمت تولید نیز نیازمند تولید انبوه است که با

کسبشده از تحلی اطالعات مصاحبهها ،مفاهیم کام -

روشهههای کارگههاهی سههنتی بهههسههيتی میسهر مههیشههود،

تری نسبت به پیشهینة تحقیهک حاصه شهده اسهت؛ البتهه،

بنابراین همافزایی روش تولید سنتی و صنعتی و نوسهازی

چههون هههدف ایههن تحقیههک طراحههی مههدل بازاریههابی

این صنعت قدیمی (البته از منظر روش تولیهد و نهه تغییهر

استراتژیک صنایع دسهتی اسهت ،بنهابراین امهری طبیعهی

طههر و نقههوش و ماهیههت بصههری و بههاطنی اثههر) امههری

است که مفاهیم استيراجی در مدل فراتهر و گسهتردهتهر

اجتنابناپذیر است که حمایهت دولهتهها را مهیطلبهد؛

از پیشینة تحقیک باشد.

اگرچه در برخی از موارد مانند سوزندوزی ،حصیربافی
جدول  :9تطبيق پيشينة تحقيق با مقولههای مدل نهايي
مقوله
کاربرد فنون بازاریابی برای صنایع
دستی
تحقیقات بازار
استراتژی تولید

پيشينة تحقيق
(خداداده ،اص فال ( ،)9322 ،امیدی)9315 ،
)( ،(Waqar, Zeeshan, 2013امیرراشد( ،)9322 ،خداداده ،اص فال ( ،)9322 ،امیدی،
)9315

استراتژی تنوع

-

استراتژی تمایز

(سيیپور( ،)9322 ،امیدی)9315 ،

استراتژی توزیع

(امیدی)9315 ،

استراتژی تمرکز

-

استراتژی نفوذ و توسعة بازار

(ابوطالبی و همکاران( ،)9313 ،امیرراشد( ،)9322 ،خداداده ،اص فال ( ،)9322 ،مشیری،
( ،)9322شمفبادی و خداداد حسینی)9324 ،

استراتژی ارتباط با مشتری

(امیدی)9315 ،

تولیدکننده

-

فروشنده

-

قیمتگذاری

(امیدی)9315 ،
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استراتژی مدیریت برند
جایگاه صنایع دستی در زندگی
روزمره

)( ،(Ebewo, Siravi,2009) ،(Schroeder, 2005خداداده ،اص فال )9322 ،
(باسقی( ،)9312 ،رحمتی)9322 ،

چرخه عمر صنایع دستی

-

حمایت دولت از صنایع دستی

(ابوطالبی و همکاران)9313 ،

قدرت خرید مشتریان

-

محصو ت جایگزین

(ابوطالبی و همکاران)9313 ،

همافزایی محتوای سنتی با ابزار
صنعتی

-

(جمعبندی محققین)
پيشنهادها برای پژوهشهای بعدی
اگرچه مدل طراحیشده برای کسانی که میخواهند
در حهوزة صههنایع دسهتی فعالیههت پژوهشهی و یهها اقههدامی

دسددتي ايددران ،دانشههگاه هنههر اسههالمی تبریههز،
ص.59-52:

تااری اناام دهند ،راهنمهای جهامعی اسهت؛ ولهیکن بها

 -3باسههقی ،سههتیال (« )9312انههواع بازاریههابی :بازاریههابی

توجه به محدودیتهای زمانی و چارچوب تعریفشده،

فثار هنری و استراتژیهای فن» ،توسعة مهندسي

مصاحبهها با فرض تمرکز بهر مشهتریان در بهازار داخلهی

بازار ،سال پنام ،شماره .91

اناام گرفته است و به نظر میرسهد اگهر قصهد ورود بهه

 -4خههداداده ،یاسههمن ،اصهه فههال  ،مهههدی( ،)9322

بازارهای خارجی از طریهک صهادرات وجهود دارد ،بایهد

«جایگههاه تبلیغههات در ارتقههای منزلههت محصههو ت

محیط رقابتی ،الزامات فرهنگی و اجتماعی ،اولویتهای

صنایع دستی کشهور» ،همايش ملي راهکارهای

تصمیمگیری و رفتار مصرفکننده کشورهای هدف در

توسعه صنايع دستي ايران.

پژوهشهای بعدی برای توسهعة مهدل مطالعهه و بررسهی

 -2چرنههههو ،الکسههههاندر ،فریههههدچهر ،الهههههام ()9315

شود.

مددديري

منابع

بازاریابی.

اسددتراتژيک بازاريددابي ،انتشههارات

 -9ابوطههالبی ،خواجهههاحمههد عطههاری ،بیههدرام (،)9313

 -6رسولی ،اسحک(« ،)9321طراحهی الگهوی مهدیریت

«شناسایی و رتبهبنهدی مشهکالت هنرمنهدان صهنایع

بازاریههابی فرهنگههی بهها رویکههرد توسههعة فرهنگههی»،

دستی چوبی با تأکید بر بازار فروش(نمونهة مهوردی

مجلة مديري

معرّق چهوب) ،پاياننامه ،دانشهگاه هنهر اصهفهان،

هفتم.

دانشکدة معماری و شهرسازی.

فرهنگي ،سهال چههارم ،شهمارة

 -2رحمتی ،سید محمد حسین (« ،)9322سهم طراحهی

 -5امیرراشد ،سولماز(  ،)9322بررسی عوام مهؤثر بهر

در کیفیت و رونک صنایع دستی» ،همدايش ملدي

تولید و فروش صنایع دستی ،مطالعهة مهوردی شههر

توسددعة صددنايع دسددتي ايددران ،دانشههگاه هنههر

تبریز ،همدايش راهکارهدای توسدعة صدنايع

اسالمی تبریز ص.41
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 -2سههيیپههور ،نههدا (« )9322نقههش طراحههی در تولیههد

 -96محمودی ،فتانه (« ،)9322راهکارهای توسعة صنایع

محصو ت صنایع دسهتی» ،همايش ملي توسدعه

دستی روسهتایی» ،همدايش ملدي راهکارهدای

صددنايع دسددتي ايددران ،دانشههگاه هنههر اسههالمی

توسعة صنايع دستي ايران.11-12 ،
 -92ناف بیگی ،رضا ،حسین زادگهان ،زههره (،)9312

تبریز،ص.15-19 :
 -1شههمفبههادی ،خههداداد حسههینی« ،)9324( ،طراحههی

«جهانیشدن و تاارت کا های فرهنگهی کشهور»،

الگوی بازاریابی صادراتی فهرش دسهتباف ایرانهی»،

فصلنامة مطالعات راهبدردی جهدانيشددن،

ويژهنامة مديري  ،شمارة ،45صص .922 - 21

دورة ،5شمارة  ،5صص .25-42

 -92کاتلر ،فلیپ ،فرمسترانگ ،گهری ،متهرجم مههدی
زارع ( )9321اصول بازاريابي ،نشر :مدیر فردا.
 -99کالنتری و همکاران (« )9315تحصیالت و مصرف
فرهنگی در شهر تهران» ،مطالعدات و تحقيقدات
اجتماعي در ايدران ،دورة دوم ،شهماره -99 ،9
.939
 -95معمارنژاد ،عبهاس ،حسهین زادگهان ،زههره ()9321
«طراحهههی الگهههوی توسهههعه صهههادرات کا ههههای
فرهنگههی» ،مجلدده مددديري

فرهنگددي ،سههال

چهارم ،شمارة نهم.
 -93مکتبیفرد،لیال (« ،)9322مروری بر بازاریابی کتاب
در ایههران و جهههان بهها تأکیههد بههر بازاریههابی کتههاب
کهههودک» ،کتابدددداری و اطدددال رسددداني،
شمارة(49علمی -پژوهشی)،صص  936تا .922
 -94میرزمهههانی ،امیرحسهههین« ،)9319(،ته هأثیر تبلیغهههات
اینترنتههی بههر بههازار سههینما ،مطالعههه مههوردی سههینما
تیکههت» ،رسدداله کارشناسددي ارشددد ،دانشههکدة
مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی.
 -92مشهههیری ،یهههال(« )9322صهههنایع دسهههتی ایهههران و
بازاریابی مدرن» ،همايش ملي توسدعة صدنايع
دستي کشور ،دانشگاه اسالمی تبریز
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Strategic Marketing Model for the Iranian Handicraft Based on Grounded Theory
Mohammad Reza Esmaeeli1
Marziyeh Habibi2

Abstract
Handicraft is considered as one of the most valuable national capital which has a high
entrepreneurial and economic potential. Most of the handicraft artists are native
and uneducated, who are the sheer producers and are not familiar with the competitive
market. In some cases, lack of demand and economic inefficiencies led to the closure of
manufacturing workshops. However, due to diversity, authenticity and inherency
of handicraft in Iran and its performance, this industry has the capacity to revive. In this
study, the researchers have tried to identify, categorize and modelling the functional approach
and experimental factors affecting marketing and selling crafts using qualitative research
method. Based on 28 interviews with some experts, manufacturers and retailers, 58
concepts among 20 main categories were identified. These concepts were directly or
indirectly in connection with marketing of handicraft. Also these concepts are structured
according to the paradigm model grounded theory in six dimensions including "causal
conditions", "phenomenon", "strategies"," context ", "intervening factors" and
"consequences".
Keywords: Strategic Marketing, Handicrafts, Grounded Theory.
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