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فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 63، تابستان 1391، 193-220

بررسي عوامل مؤثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران 
)با رويكرد محيط کالن(1

دکتر مرتضي فرجي*       آزاده شاکري سياوشاني**

پذيرش: 90/10/4 دريافت: 89/11/16 

توسعه صادرات / فرش دستباف / محيط کالن

چکیده
فرش دستباف ايران از منابع مهم درآمدهاي ارزي و اقالم عمده صادراتي كشور است 
بر كاهش  مبني  نياز كشور  به دليل  نيز  بازارهاي جهاني و  به جايگاه ويژه اش در  با توجه  كه 
توسعه صادرات فرش می تواند موجب رشد  نفتي، تالش در جهت  به درآمدهاي  وابستگي 
برنامه  عمده  اهداف  از  يكي  به عنوان  ــ  محصولي  تك  اقتصاد  از  رهايي  و  اقتصادي كشور 

توسعه اقتصادي ــ شود.
اين تحقيق برای شناسايي عوامل مؤثر در توسعه صادرات فرش دستباف ايران، بر ابعاد 
كالن بازارها متمركز شده است تا توجه سياستگذاران و تصميم گيرندگان كشور به اين مهم و 
لزوم بازنگري در سياست های مربوط به آن جلب شود. بدين منظور، با نظرسنجي از خبرگان 
و روش تحليل عاملي، هفت شاخص عمده مؤثر در چهار محيط كالن اقتصادي، اجتماعي، 
بازار  در  زندگي  سبك  و  درآمد  توزيع  از  عبارت اند  كه  شد  شناخته  فن شناختي  و  سياسي 
هدف، سياست هاي پولي و مالي و نرخ ارز در كشور، موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای، فشارهاي 
آزمون هاي  از  استفاده  با  تحقيق  فرضيه های  الكترونيكی. سپس  تجارت  كاربرد  و  بين المللي 

1. اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد آزاده شاكري سياوشاني فارغ التحصيل رشته مديريت بازرگاني بين الملل 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه است.

farajim39@yahoo.com *. استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين )ع( 
azadehshakeri@gmail.com **. كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني بين الملل، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه 
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به دست آمده، هر  نتايج  براساس  بررسي شده و  متغيري و دوجمله ای  ميانه يك  ناپارامتريك 
هفت فرضيه تأييد شده است؛ درنتيجه، اثر متغيرهاي مورد بررسي بر توسعه صادرات فرش 
دستباف ايران معنادار شناخته می شود. همچنين، از آزمون رتبه بندی فريدمن و پس آزمون آن 
ــ يعني آزمون ناپارامتريك ويل كاكسون ــ براي مقايسه زوجي بين متغيرهاي استفاده شد. 
نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه ميانگين رتبه فشارهاي بين الملل از همه متغيرهاي 

ديگر بزرگ تر است.

N50, N01 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

ايران  اقتصادي  به تنهايی محرك چرخ های  نمی تواند  همانند گذشته  نفت  كه  آن جا  از 
باشد، لذا بايد در جست وجوي منابع ارزي ديگری باشيم. از اين رو، صادرات غيرنفتي بيش 
از پيش اهميت مي يابد و در اين ميان، فرش دستباف جايگاه ويژه ای دارد به طوري كه طي 
به خود اختصاص داده  را  از يك چهارم ارزش صادرات غيرنفتي  بيش  چهار دهه گذشته 
است و از لحاظ اشتغال زايي، ايجاد ارزش افزوده و تحصيل ارز نقش قابل توجهي در اقتصاد 
ايران دارد. با اين كه، اين صنعت كم ترين ميزان ارزبري و هزينه  شيوه ايجاد اشتغال در كشور 
را نيز به خود اختصاص داده، اما متأسفانه در سال های اخير سهم فرش از صادرات غيرنفتي 

كشور سير نزولي داشته است.
اكنون با توجه به نياز كشور مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و مشاهده روند 
نزولي صادرات فرش، تالش در جهت رفع موانع و توسعه صادرات اين محصول می تواند 
اهداف  از  به عنوان يكي  ــ  اقتصاد تك محصولي  از  اقتصادي و رهايي كشور  موجب رشد 
عمده برنامه توسعه اقتصادي ــ شود. بنابراين، سعي بر آن است تا با انجام اين تحقيق، عوامل 
مؤثر در اين حوزه شناسايی شده و سياستگذاران و مراجع ذي صالح با لحاظ كردن آن ها و 

متناسب با نيازها و اهداف صادراتي برنامه ريزی های الزم را انجام دهند.

1. مرور ادبیات 

از آنجا كه مطالعه همه متغيرها در اين تحقيق مقدور نيست، لذا، برای شناسايي عوامل 
مؤثر در توسعه صادرات، پس از بررسي تحقيقات انجام شده پيشين و مدل های هريك،  مدل 
تركيبي ای به دست آمده كه در نمودار )1( نشان داده شده است. همچنين، به منظور تحديد 
حوزه های مورد مطالعه، تمركز مطالعات بر متغيرهاي كالن بازارها قرار گرفت؛ حوزه ای كه 
بيش از آن كه تأثيرپذير باشد، تأثيرگذار است. با اين كه بسياري از تحقيقات انجام شده در 
اين زمينه فقط متغيرهاي تحت كنترل شركت ها ــ يعني عناصر آميخته بازاريابي ــ را بررسی 
كرده اند، اما نبايد فراموش كرد كه تأثير متغيرهاي محيط كالن بسيار وسيع تر وجامع تر است. 
بنابراين، بايد با بررسي اين عوامل و مطالعات بيش تر در اين زمينه، توجه سياست گذاران و 
تصميم گيرندگان كشور را به اين مهم و بازنگري در سياست های مربوط به آن جلب كرد 
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با تدوين سياست ها  ايران،  با توجه به جايگاه ويژه هنرـ صنعت فرش دستباف در اقتصاد  و 
و استراتژي های مناسب و بهره مندی از ظرفيت باالي آن، به سوی رشد و توسعه اقتصادي 

كشور گام برداشت.

نمودار 1ـ مدل ترکيبي عوامل مؤثر بر صادرات

مبادالت تجاري بين المللی در محيط كالنی به وقوع می پيوندد كه نيروها و روندهايش 
فرصت ها و تهديدهای فراواني به بار می آورد. بنابراين، فعاالن اين حوزه بايد بر كليه ابعاد 

آن نظارت داشته و نسبت به آن ها واكنش نشان دهند.
اجتماعي  اقتصادي،  محيط   چهار  از  است  عبارت  جهاني  بازارهاي  محيط  كالن  ابعاد 
محيط ها  اين  از  هريك  در  فن شناختي1.  محيط  نهايت  در  و  حقوقي  و  سياسي  فرهنگي،  و 
شاخص های بسياري مطرح شده اند. برای گزينش صحيح و علمي مهم ترين اين شاخص ها، 
از آن ها  ليستي  بايد  فيليپ كاتلر،   و  فرد آر. ديويد  ارائه شده توسط  مبناي شاخص های  بر 

1. كيگان )1389(؛ ص43.
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از روش تحليل  استفاده  با  اين هنر ـ صنعت نظرسنجي كرد. سپس  از خبرگان  تهيه شده و 
عاملي در نرم افزار SPSS، هفت شاخص عمده كه از ديد خبرگان بيش از ساير شاخص ها 
تأثيرگذارند، به عنوان فرضيات اين تحقيق انتخاب شدند كه در ادامه برخی از آن ها بررسی 

خواهند شد.

2. عوامل محیطي کالن مؤثر در توسعه صادرات 

پول  با  كاری  هر  تقريباً  كه  آنجا  از  است.  جهاني  بازار  بُعد  مهم ترين  اقتصادي  محيط 
امكان پذير  دارند،  مالي  فقر  كه  بازارهايي  در  بازرگاني  فعاليت های  لذا  است،  امكان پذير 
نيست. براي مثال، نمی توان اقالم تجملي را به مصرف كنندگان كم درآمد فروخت. واضح 
است كه براي ايجاد فروشگاه هاي بسيار بزرگ موادغذايي، مبلمان منزل و اقالم بادوام، و 
نياز  پردرآمد  مصرف كنندگان  به  باال  كيفيت  با  صنعتي  محصوالت  عرضه  برای  همچنين 
است1. در اين بخش مهم ترين شاخص های مطرح در محيط اقتصادي فرش دستباف ايران 

بررسی می شود.
توزيع درآمد2 به عنوان يكي از مهم ترين خصيصه های اقتصادي است كه در هر كشور 
به دو عامل ساختار صنعتي و سيستم سياسي آن كشور وابسته بوده و به پنج الگوي متفاوت 

تقسيم می شود: 

1( درآمد همه خانواده ها بسيار كم است. 
2( درآمد اكثر خانواده ها بسيار كم است.

3( درآمد تعدادي از خانواده ها بسيار كم و تعدادي بسيار زياد است. 
4( درآمد تعدادي از خانواده ها بسيار كم، تعدادي متوسط و تعدادي زياد است. 

5( درآمد اكثر خانواده ها متوسط است.3

به عبارت  ندارد.  وجود  درآمدي  متوسط  طبقه  توسعه يافته،  كم تر  كشورهاي  برخي  در 
ديگر، افراد يا ثروتمند هستند يا فقير. يك فعال حوزه بازرگاني بين المللي بايد درنظر داشته 

1. كيگان )1389(؛ ص43.
2. Income Distribution.

3. گوهريان )1379(؛ ص48.
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باشد كه در اين چنين كشوري دو نوع بازار وجود دارد: بازار افراد كم درآمد و بازار افراد 
نمونه   هندوستان  و  مكزيك  قبيل  از  كشورهايي  شوند.  بررسي  جداگانه  بايد  كه  ثروتمند 

بارزی از بازارها به شمار می روند1. 
اقتصادي است كه طبق تعريف سالواتوره  از شاخص های مطرح  ارز2، يكي ديگر  نرخ 

عبارت است از بهاي يك واحد از پول خارجي به پول داخلي. 
پيش بيني تغييرات نرخ ارزها براي شركت ها و مؤسسه های بين المللي به دليل تأثير نوسانات 
نرخ ارز بر فرصت های صادراتي، سود آوری فعاليت های تجاري، بازدهي سرمايه گذاری های 
ارز  بازار  تغييرات  پيش بيني  البته  است.  ارزشمند  بسيار  وارداتي  كاالهاي  قيمت  و  خارجي 
چندان آسان نيست، زيرا عوامل و نيروهاي مؤثر بر ارزش پول  و تغييرات نرخ ارز متنوع و 
اقتصاددان ها وجود ندارد. بيش تر  بين  اين زمينه حتي وحدت نظر كاملی  پيچيده بوده و در 
و  بهره  نرخ  تورم،  نرخ  شده اند:  شناخته  مؤثر  ارزي  تحوالت  و  تغيير  بر  عامل  سه  نظريه ها 

عوامل رواني در عرصه بازار3.
شاخص مهم ديگر محيط اقتصادي، سياست هاي پولي و مالي كشور در قالب نرخ های 
زمينه  در  مردم  انتظارات  بهره،  نرخ  اقتصادي،  تئوري های  ديدگاه  از  است.  بهره  و  تورم 
در كشورهايي كه  قرار می دهد. معموالً  نرخ تورم در جامعه را تحت تأثير  افزايش  احتمال 
نرخ تورم باال است، نرخ  بهره هم سير افزايشي پيدا می كند؛ زيرا وام دهندگان انتظار دارند 
بهره ای دريافت  كنند كه عالوه بر ايجاد يك درآمد )سود پول(، كاهش ارزش پول ناشی 
از تورم را هم جبران كند. بر پايه اين نظريه كه به »اثر فيشر«4  معروف است، رابطه  محكمی 
بين نرخ تورم و نرخ های بهره يك كشور وجود دارد. اين نظريه، همچنين در قلمرو جهاني و 
در شرايطي كه بسياری از كشورها می توانند در عرصه بازارهاي پولي و مالي آزادانه فعاليت 

كنند، نيز كاربرد دارد5 .
برابري قدرت  نظريه  براساس  بايد گفت كه  نيز  ارز  نرخ  تثبيت  اثر سياست  با  در رابطه 
خريد، نرخ ارز تابعي از نسبت شاخص قيمت داخل به خارج و يا نسبت تورم داخل به خارج 

1. گوهريان )1379(؛ ص11.
2. Exchange Rate.

3. حقيقي )1386(؛ ص203.
4. Fisher Effect.

5. حقيقي )1386(؛ ص207.
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پول داخل  ارزش  تقليل  باعث  بايد  با خارج  تورم داخل  نرخ  مثبت  تفاضل  بنابراين،  است. 
و  عرضه  دولت،  مداخله  بدون  شناور  ارز  نرخ  نظام  در  شود.  خارج  پول  ارزش  افزايش  و 
تقاضاي پول  در بازارهاي ارز رابطه بين دو پول را مشخص مي كند. در نظام نرخ ارز شناور 
با مداخله ــ كه شناور كثيف خوانده مي شود ــ دولت به خاطر برخي مالحظات اقتصادي در 
بازار ارز مداخله مي كند. به عنوان مثال، به جای كاهش ارزش پول داخلي به دليل باالبودن 
نرخ تورم داخل نسبت به خارج، آن را ثابت نگه مي دارد. ارزش بيش از حد پول داخلی 
باعث مي شود به دليل كاهش نيافتن ارزش پول داخلي، واردات ارزان و صادرات گران شود. 
از اين رو، اثر مداخله دولت در بازار ارز، از قدرت رقابت صادركنندگان و صادرات كاسته 
و به دليل عدم افزايش قيمت واردات، تقاضا براي واردات را افزايش مي دهد. به اين ترتيب، 
با كاهش خالص صادرات ــ كه تفاوت ميان صادرات و واردات است ــ درآمد ملي كاهش 

می يابد1.
در حال حاضر، نظام ارزي ايران يك نظام نرخ ارز شناور مديريت شده است. منظور از 
نرخ  بازار،  در  ارز  افزايش عرضه  يا  با كاهش  »مديريت شده« آن است كه دولت مي تواند 
نيز تا حدودي اين سياست را اجرا  آن را به هر ميزان كه بخواهد، تعيين كند. كشور چين 
مي كند، با اين تفاوت كه چين معموالً كمي كم تر از نياز بازار به آن ارز تزريق مي كند، و 
بازار؛ ضمن آن كه بانك مركزي چين هيچ گاه سياست تورم زا نداشته  نياز  از  ايران بيش تر 
نگه  باال  صادراتي،  كشور  يك  به عنوان  چين  شناخته شدن  داليل  از  يكي  واقع،  در  است. 
تورم  نرخ هاي  به  توجه  با  ايران  در  درصورتي كه  است؛  آن  پايين  تورم  و  ارز  نرخ  داشتن 
داخلي و خارجي، نرخ ارز بايد بسيار بيش تر از نرخ هاي كنوني باشد. بانك مركزي ايران 
و  دارد  نگه  ثابت  را  ارز  نرخ  است  توانسته  بازار،  به  آن  تزريق  و  نفتي  ارز  ذخاير  يمن  به 
ارز  نرخ  افزايش  اين كه  با  است.  بوده  واردات  افزايش  و  موضوع، علت صادرات كم   اين 
بانك  پولي  انبساط  بايد در سياست  را  اما ريشه اصلي تورم  افزايش تورم مي شود،  موجب 
مركزي جست وجو كرد. با ثبات نرخ ارز فقط مي توان زمان وقوع افزايش تورم را به تأخير 

انداخت.2 

1.  تقوي )1388(.
2. دبيرسپهري )1389(؛ فردانيوز.
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هم اكنون  پس  باشد،  ضدتورمي  سياست  يك  ارز،  نرخ  كاهش  سياست  اگر  واقع  در 
كشور چين بايد به دليل باال نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز، با تورم هاي باال روبه رو باشد،  در 
تورم  زيرا،  داد.  انجام  بايد  كه  است  كاري  اولين  تورم  مهار  لذا،  نيست.  اين گونه  حالي كه 
باعث افزايش قيمت ها و نرخ بهره مي شود. در اثر سياست هاي تورم زاي بانك مركزي در 
دو دهه گذشته، هم اكنون ايران حتي در كاالهايي كه در آن مزيت نسبي دارد، نظير فرش و 

خشكبار در حال واگذاري بازارهاي خود به كشورهاي ديگر است1.
است.  تجاري  محدوديت هاي  اقتصادي،  محيط  مطرح  شاخص های  از  ديگر  يكي 
سالواتوره بر اين باور است كه تجارت آزاد براي هر كشوري بهتر از خودكفايي اقتصادي 
است. با اين حال، يك كشور ممكن است  از طريق محدود كردن تجارت، رفاه خود را به 

زيان بقيه  كشورها باال ببرد. 
طبقه بندي  غيرتعرفه اي  و  تعرفه اي  محدوديت هاي  دسته  دو  به  تجاري  محدوديت هاي 
ساير  از  بيش  شده اند  تعيين  واردات  ارزش  برحسب  كه  گمركي  تعرفه هاي  مي شوند. 
كاالي  ارزش  از  درصدي  به صورت  تعرفه ها  اين  دارند.  قرار  توجه  مورد  محدوديت ها 

وارداتي تعيين مي شوند و معموالً براي محدود كردن مقدار واردات وضع شده اند2.
از دسته بندی تعرفه گمركي كشورها در بازار جهاني فرش دستباف نتيجه گرفته می شود 
كه بازترين بازارها مربوط به كشورهاي توسعه يافته و داراي اقتصاد باز است كه واردكننده 
به  را  بازار جهاني فرش  بيش ترين واردات در  اصلي فرش دستباف هستند. كشورهايي كه 
ـ )تا پيش از تحريم( فرش دستباف  ـ از جمله اتحاديه اروپا و آمريكاـ  خود اختصاص داده اندـ 
اقدام می كنند. در  به صادرات مجدد  تعرفه وارد كرده اند، چراكه گاهی  نرخ  با حداقل  را 
مقابل، بسياري از كشورهاي توسعه نيافته كه اقتصاد بسته ای دارند، با اين كه واردكننده مهم 

فرش دستباف به شمار نمی آيند، اما تعرفه بااليي برای آن وضع كرده اند3. 
كه  می داند  اقدامي  را  آن  گسترده  تعريفي  در  والتر  نيز  غيرتعرفه اي4  موانع  با  رابطه  در 
حجم و جهت صادرات را مختل می كند. اين تعريف به قدري گسترده است كه حتي تعرفه 

1. دبير سپهري )1389(؛ فردانيوز.
2. كيگان )1389(؛ ص219.

3. سيدي )1388(؛ ص1.
4. Non Tariff Barriers (NTBs).
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به درآمد حقيقي معطوف  بالدوين در تعريف دقيق تري توجه خود را  نيز دربرمی گيرد.  را 
تخصيص  با  كه  اقدامي  هر  می كند:  تعريف  چنين  را  غيرتعرفه ای  تجاري  مانع  او  می كند. 
مجدد منابع و كاالها باعث كاهش درآمد حقيقي جهاني شود. اما می توان گفت هيلمن در 
اين زمينه دقيق ترين تعريف را ارائه داده است. او هر اقدام دولتي را به جز تعرفه كه مستقيماً 
مانع ورود كاال به يك كشور شود، يا به صورت تبعيض آميز در مورد كاالهاي وارداتي عمل 
كند، مانع تجاري غيرتعرفه ای می داند. تعريف هيلمن دو بخش دارد: بخش اول مربوط به 
سياست هايي است كه مانع ورود كاال به يك كشور می شود وتقريباً هم راستا با تعريف والتر 
شمول  دامنه  غيرتعرفه ای  اقدامات  بودن  دولتي  بر  تأكيد  با  هيلمن  كه  تفاوت  اين  با  است. 
محدودتري را مورد توجه قرار می دهد. بخش دوم اين تعريف، عنصر جديدي به نام »رفتار 

تبعيض آميز« را براي شناسايي موانع غيرتعرفه ای معرفي می كند.1
از ميان 149 كشور فعال در بازار جهاني فرش دستباف، بالغ بر 20 كشور ازجمله الجزاير، 
آرژانتين، ساحل عاج، مصر، اتحاديه اروپا، هند، اردن، الئوس، مالزي، مكزيك، مراكش 
بر  ويتنام  و  اروگوئه  آمريكا،  تانزانيا،  تونس،  سودان،  سنگال،  فيليپين،  نيجريه،  )مغرب(، 
واردات فرش دستباف، مانع غيرتعرفه ای وضع كرده اند. ماهيت موانع غيرتعرفه ای متفاوت 
با  اگر  طبعاً  كه  است  استانداردي  و  فني  مقررات  شامل  غيرتعرفه ای  موانع  از  برخي  است. 
مقررات جهاني مطابقت داشته باشند، منعي ندارند. اما درصورتي كه موانع غيرتعرفه ای شامل 
نبايد  يا ممنوعيت های مشابه باشد،  مواردي همچون سهميه بندی واردات و محدوديت ها و 

وضع شوند2.
محيط سياسي، دولتي و حقوقي دومين بُعد كالن بازارهاي جهاني است كه فعاليت هاي 
بازرگاني بين المللی شركت ها در آن رخ مي دهد. لذا، فعاالن بين المللي بايد به دقت ساختار 
بازار هدف را مطالعه كرده و موضوع هايی را كه در محيط سياسي آن مطرح مي شود، تجزيه 

و تحليل كنند.
عواملي  از  است.  ايران  بر  بين المللي  سياسي  فشارهاي  محيط،  اين  شاخص  بارزترين 
است،  داده  قرار  تحت تأثير  به شدت  را  صادركنندگان  عملكرد  نحوه  و  صادرات  بازار  كه 

1. سيدي )1388(؛ ص3.

2. سيدي )1388(؛ ص7.
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كشورشان  به  دستباف  فرش  واردات  و  ايران  قبال  در  واردكننده  كشورهاي  سياست هاي 
است. تمركزگرايي بازارهاي صادراتي يكي از مشكالت عمده اي است كه صادرات فرش 
دستباف با آن روبه رو است. به داليل متعدد، مقاصد صادرات فرش دستباف ايران فقط به 
چند كشور محدود می شود، كه اين امر مشكالتي براي صادركنندگان به وجود آورده است، 
تا آنجا كه صادرات ايران متأثر از برنامه هاي اقتصادي اين كشورها و روابط سياسي آن ها 
ايران  بازار  بگيرند  ايران  تحريم  يا  و  اقتصادي  به صرفه جويي  تصميم  اگر  و  است  ايران  با 

به شدت آسيب ديده و مدت ها زمان مي برد تا به حالت اوليه خود بازگردد1.
به نوعي  را  كشور  بين المللي  روابط  ايران،  تحريم  درخصوص  امنيت  شوراي  تصميم 
تهديد مي كند. اين در حالي است كه از يك سو بازار فرش دستباف ايران انحصاري بوده و 
در اين ميان كشورهاي تحريم كننده بيش ترين سهم اين بازار را در اختيار دارند. و از سوي 
ديگر، اين تحريم ها فضا را براي فعاليت رقبا بيش تر خواهد كرد. فشارهاي سياسي وارده در 
صحنه بين المللي كه مهم ترين آن ها اختالل در روابط ايران و آمريكا و تحريم هاي پيامد آن 
است و همچنين تحريم ورود فرش به آمريكا، سبب شده تا بخش مهمي از بازار صادراتي 
فرش ايران از دست رفته و فضا براي رقابت كشورهايی همچون هندوستان و پاكستان مهياتر 
شود2. اين تحريم ها امكان دسترسي به سيستم های پرداخت از طريق نظام بانكي را محدود، 
پرداخت های  به دليل  را  درآمدها  و  داده  افزايش  را  وجوه  دريافت  و  كاال  ارسال  ريسك 

غيرمستقيم مضاعف، و توان چانه زني فروشندگان را به بهانه تحريم، كاهش داده است.
محيط اجتماعي و فرهنگي سومين بُعد محيط  كالن است. مردم شناسان و جامعه شناسان، 
فرهنگ را به عنوان شيوه هاي زندگي3 كه توسط گروهي از مردم ايجاد شده است و از يك 
مانند  اجتماعي  نهادهاي  طريق  از  فرهنگ  می كنند.  تعريف  شده  منتقل  ديگر  نسل  به  نسل 
خانواده، آموزش و پرورش، مذهب، دولت و كسب وكار در طول زمان شكل مي گيرد و 
ناآگاهانه ای است كه رفتار بشر را  نمادهاي آگاهانه و  ايده ها، نگرش ها و  شامل ارزش ها، 
بين محصوالت  رابطه  بايد درصدد شناسايي  بازار  براي كسب موفقيت در  شكل مي دهد.4 

1. طرح تدوين نظام جامع مركز ملي فرش ايران )1385(؛ ص57.
2. طرح تدوين نظام جامع مركز ملي فرش ايران )1385(؛ ص 8.

3. Ways of Living.
4. كيگان )1389(؛ ص72.
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خود و شيوه زندگي گروه ها برآمد ومحصول خود را بر اساس آن عرضه كرد.
آشنايي با سبك زندگي و سليقه مشتريان، مستلزم مطالعه برنامه ريزي شده بازار است و 
به وضعيت فعلي  با توجه  نياز دارد كه  به سرمايه گذاري و صرف هزينه زيادی  اين مطالعه 
صادرات فرش دستباف از توان تجار خصوصي خارج است. زيرا سرمايه گذاري در چنين 
تحقيقاتي عالوه بر گران بودن، خواب بسيار بلندمدتي دارد. در اين شرايط، حضور دولت 

كمك بزرگي براي حل مشكل كمبود سرمايه براي تحقيقات بازار است1.
در  دستباف  فرش  صنعت  ـ  هنر  است.  فن شناختي  محيط  كالن،  محيط  بُعد  آخرين 
پيشرفت  كه  مي شود  شناخته  پايين  تكنولوزي  با  صنعتي  به عنوان  تكنولوژي،  دسته بندي 
تكنولوژي معموالً بر آن تأثير به سزايي ندارد. تغييرات تكنولوژيی به سه روش بر هنر ـ صنعت 

فرش دستباف اثر می گذارد:

انتظار  اما  می دهد،  افزايش  را  بهره وري  حدودي  تا  تأمين  و  توليد  تجهيزات  بهبود   )1
نمي رود كه تأثير چشم گيري داشته باشد.

2( پيشرفت تكنولوژي مي تواند موجب بهبود وضعيت محصوالت جايگزين شده و از 
اين طريق بر فرش دستباف اثر بگذارد. به عنوان مثال، ممكن است رشد تكنولوژي به 
توليد فرش ماشيني با تنوع رنگ باال منجر شود تا از اين لحاظ بتواند با فرش دستباف 

رقابت كند.
هرچند  است،  تأثيرگذار  دستباف  فرش  فروش  بخش  در  نيز  اطالعات  تكنولوژي   )3

تاكنون استفاده چنداني از اين موضوع نشده است2.

شاخص  تأثيرگذارترين  الكترونيكی  تجارت  خبرگان،  از  انجام شده  نظرسنجي  طبق 
محيط فن شناختي در اين صنعت است و مي توان آن  را به صورت »انجام مبادالت تجاري در 
ارسال فوري مطالب،  قبيل  از  فراواني  قابليت های  تعريف كرد كه  الكترونيكي«  قالب  يك 
مطابق  توليد  مشترك،  مهندسي  و  طراحي  الكترونيكي،  بارنامه   وجوه،  الكترونيكي  انتقال 
در  را  فروش  از  بعد  مستقيم و خدمات  بازاريابي  اينترنتي،  مشتري، خريدهاي  سليقه  و  نظر 

برمي گيرد.

1. طرح تدوين نظام جامع مركز ملي فرش ايران )1385(؛ ص83.
2. طرح تدوين نظام جامع مديريت هنرـ صنعت، مركز ملي فرش ايران )1385(.
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3. روش تحقیق

بدون  گزارش ها  و  است  شده  انجام  توصيفي1  تحقيق  روش  براساس  پژوهش،  اين  در 
دخالت و استنتاج ذهني آماده شده و نتايج عيني براساس واقعيت است. همچنين روش اين 
به منظور تجزيه و تحليل  تحقيق از شاخه پيمايشي2 است چرا كه در جمع آوری اطالعات 
روابط بين متغيرها از پرسش نامه استفاده شده است. اين تحقيق از نظر هدف اكتشافی است، 
زيرا شاخص ها در صنعت فرش دستباف بومي شده اند، و از آنجا كه به بررسي روابط بين 

متغيرها می پردازد، كاربردي نيز محسوب می شود.

1ـ3. جامعه آماري و نمونه تحقیق
ايران  دستباف  فرش  صادركنندگان  اتحاديه  اعضای  را  حاضر  پژوهش  آماري  جامعه 
به جدول  توجه  با  لذا،  است.  بوده  نفر   185 تعدادشان   1389 سال  در  كه  می دهند  تشكيل 

مورگان نمونه آماري اين تحقيق 125 نفر است. 

2ـ3. گردآوري اطالعات 
در تحقيق حاضر، عالوه بر استفاده از داده های ثانويه براي تعيين عوامل مؤثر كالن در 
صادرات فرش و انجام مصاحبه اساسی اوليه با خبرگان، از دو پرسش نامه برای جمع آوری 
داشته  را  الزم  روايي  كه  پرسش نامه ای  به  رسيدن  منظور  به  است.  شده  استفاده  اطالعات 
باشد )و از آنجا كه پرسش نامه استانداردي در اين زمينه وجود نداشت(، اولين پرسش نامه 
مخصوص خبرگان مركز ملي فرش تهيه شد تا به منظور تحديد حوزه های مورد مطالعه به 
بنابراين،  شود.  شناسايي  حوزه  اين  در  مطرح  اصلي  شاخص های  بازارها،  كالن  متغيرهاي 
ليستي از اين شاخص ها تهيه و از خبرگان اين هنرـ صنعت برای اولويت بندی آن ها نظرسنجي 
پوشش،  با %70   SPSS نرم افزار  در  عاملي  تحليل  از روش  استفاده  با  آمد. سپس،  عمل  به 
هفت شاخص عمده ای كه از ديد خبرگان تأثيرگذارتر از شاخص های ديگر بود، به عنوان 

فرضيات اين تحقيق برگزيده شد. 

1. Descriptive Research.
2. Survey Research.
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پرسش نامه دوم مخصوص صادركنندگان فرش دستباف تهيه شد و نتايج آن با استفاده 
به  آماري  مناسب  روش هاي  و   SPSS،MINITAB ،STATGRAPHICS نرم افزارهاي  از 
اين  استفاده  به دليل  به ذكر است  استنباطي تجزيه و تحليل شد. الزم  دو شكل توصيفي و 
پرسش نامه از طيف ليكرت، مقياس كيفي است و با اعمال امتيازات به گزينه های مختلف به 

مقياس كّمي تبديل می شود تا قابليت تجزيه و تحليل پيدا كند. 

3ـ3. روایي پرسش نامه
پايان نامه های  و  مقاالت  مطالعه كتاب ،  از طريق  ابتدا  ميزان روايي سؤال ها،  افزايش  منظور  به 
متعدد سعي شد سؤال هايي طراحی شود كه با متغيرها متناسب باشد. بعد از طراحي سؤال هاي هر 
فرضيه، پرسش نامه اوليه در اختيار اساتيد راهنما و مشاور و تعدادي از خبرگان و اساتيد مركز ملي 
فرش قرار گرفت و براساس نظرات آن ها، جرح و تعديل الزم در آن اعمال شد. سپس، پرسش نامه 
به تعدادی از صادركنندگان جامعه آماري مورد نظر داده شد تا طبق نظر آن ها سؤال ها عاری از 
هرگونه ابهام بوده وكاماًل روشن و مختصر باشند. در نهايت، پرسش نامه نهايي طراحي و توزيع شد.

4ـ3. پایایي پرسش نامه
منظور از پايايي پرسش نامه اين است كه ابزار اندازه گيری )كه در اين جا پرسش نامه است( 
در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست می دهد. يكي از روش های بررسي پايايي 
به دست آمده  درصد ضريب  هرچه  است.  كرونباخ  آلفاي  محاسبه ضريب  روش  پرسش نامه، 
به 1 نزديك تر باشد، قابليت اعتماد پرسش نامه بيش تر است )حداقل ضريب پايايي الزم براي 
پرسش نامه های پژوهشي 0/72 است(. در جدول )1( ضريب آلفاي هريك از متغيرها و ضريب 

آلفاي كل پرسش نامه قابل مشاهده است و نشانگر پايايی پرسش نامه است. 

جدول 1ـ ضرايب اعتبار کل پرسش نامه و پاره پرسش نامه های به کاررفته در تحقيق

تعداد پرسش نامه
سؤال

تعداد 
پاسخگو

ضريب 
نتيجه بررسي اعتبارآلفا

پاره ای از پرسش نامه داراي اعتبار است.31250/746توزيع درآمد

پاره ای از پرسش نامه داراي اعتبار است.31250/736نرخ ارز
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تعداد پرسش نامه
سؤال

تعداد 
پاسخگو

ضريب 
نتيجه بررسي اعتبارآلفا

موانع تعرفه ای و 
پاره ای از پرسش نامه داراي اعتبار است.51250/846غيرتعرفه ای

پاره ای از پرسش نامه داراي اعتبار است.21250/772سياست هاي پولي و مالي

پاره ای از پرسش نامه داراي اعتبار است.31250/789فشارهاي بين الملل

پاره ای از پرسش نامه داراي اعتبار است.21250/758شيوه زندگي

پاره ای از پرسش نامه داراي اعتبار است.51250/813تجارت الكترونيك

كل پرسش نامه داراي اعتبار است.231250/888كل پرسش نامه

4. تجزیه و تحلیل

كه  برخوردارند  ترتيبي  مقياس  از  اندازه گيری  شيوه  به  توجه  با  تحقيق  اين  متغيرهاي 
وابسته  متغير  كه  آنجا  از  همچنين  است.  مناسب  ناپارامتري  آزمون های  آن ها  بررسي  براي 
مستقيم اندازه گيری نشده است، بنابراين نوع فرضيه مقايسه ای است. به عبارت ديگر، مقادير 
تجربي با مقادير فرضي مقايسه شده است كه در اين تحقيق حد وسط مقياس اندازه گيری 
با  متغيرها  ميانه  و  استفاده شده  متغيري  ميانه يك  مقايسه  آزمون  از  منظور  اين  براي  است. 
باشد  نظري  ميانه  از  بيش تر  انتخاب شده  پاسخ های  ميانه  اگر  مقايسه شده است.  نظري  ميانه 
تحقيق  فرضيه های  باشند،  نداشته  را  صفر  فرضيه  رد  براي  الزم  توان  آزمون  آماره های  و 
 پذيرفته می شود. همچنين از آزمون مقايسه نسبت ها نيز استفاده شده است. با توجه به اين كه 
مقياس اندازه گيری در يك پيوستار پنج طيفي قرار دارد، پاسخ های وسط و دامنه پايين   به 
يك گروه تبديل شده  و نسبت نظري آن ها 60 درصد لحاظ شده است. در نقطه مقابل آن، 
پاسخ های گزينه زياد و خيلي زياد به يك گروه تبديل شده  و نسبت نظري شان 40 درصد 
تبديل  با  است.  مقايسه شده  انتظار  مورد  نسبت  با  مشاهده شده  نسبت  و  نظر گرفته شده  در 
پاسخ ها به دو گروه، آزمون با نسبت دوجمله ای مناسبت پيدا می كند. پايه نظري اين آزمون 
نيز همانند آزمون ميانه است و تفاوت آن در مقايسه نسبت مشاهده شده با نسبت مورد انتظار 
آزمون های  از  فرضيه ها،  نوع  و  اندازه گيری  مقياس  ويژگي  دو  به  توجه  با  بنابراين،  است. 
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ناپارامتريك ميانه و دوجمله ای براي پاسخ به سؤال ها و فرضيه های تحقيق استفاده شده است.
توسعه  بر  مؤثر  متغيرهاي  رتبه  ميانگين  مقايسه  براي  فريدمن  رتبه بندی  آزمون  همچنين 
صادرات فرش به كار رفته است. براي مقايسه زوجي بين متغيرهاي مورد مقايسه از آزمون 

ناپارامتريك ويل كاكسون استفاده شده است.

5. آزمون فرضیه های تحقیق

با توجه به اين كه كد گذاری بين دامنه 1 تا 5 قرار دارد و كدهاي كوچك تر نشان دهنده 
 3 از  بزرگ تر  مقادير  نتيجه،  در  است،  زياد  تأثير  بيان كننده  بزرگ تر  كدهاي  و  كم  تأثير 
بيانگر وجود تأثير مثبت و مقادير 3 و كم   تر از آن، از عدم تأثير متغيرهاي مستقل بر توسعه 
و  عدم تأثير  بيانگر  صفر  فرضيه های  بنابراين،  دارد.  حكايت  ايران  دستباف  فرش  صادرات 
فرضيه های مخالف بيانگر وجود تأثير است. از آزمون های ميانه و دوجمله ای براي سنجش 

هر هفت فرضيه تحقيق استفاده شده است.

فرضیه اول: توزیع درآمد در بازار هدف رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

براي پاسخ به اين فرضيه از آزمون يك طرفه استفاده شده و فرضيه های صفر و مخالف 
به صورت زير طرح و آزمون شده اند:

با توسعه صادرات فرش  بازار هدف رابطه معناداري     فرضيه صفر: توزيع درآمد در 
ندارد.

    فرضيه تحقيق: توزيع درآمد در بازار هدف رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش 
دارد.

.05.000P    10.9771StatisticTest         
3:1
3:0

<==⇒




>
≤

MedianH
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ميانه مشاهده شده اين متغير در مقايسه با ميانه نظري مقياس اندازه گيری با آزمون ناپارامتريك 
مقدار 10/977  با  محاسبه شده  آماره  اين كه  به  توجه  با  است.  مقايسه شده  نشانه يك گروهي 
بزرگ تر از آماره بحراني )1/96( است و به بيان ديگر، سطح خطاي محاسبه شده كوچك تر از 
0/01 است و به دليل اين كه بيش تر مقادير مشاهده شده از ميانه نظري بزرگ تر هستند، فرضيه 
صفر دال بر مساوي و يا كوچك بودن ميانه مشاهده شده با ميانه نظري، رد می شود. بنابراين، 
براساس ديدگاه صادركنندگان فرش، نقش متغير توزيع درآمد در بازار هدف به عنوان عامل 
مؤثر در توسعه صادرات فرش دستباف ايران تأييد شده است. به طوركلي، شاخص های آماري 
با توسعه صادرات  بازار هدف  توزيع درآمد در  بين  معنادار  رابطه  از وجود  و آزمون فرضيه 

فرش حمايت می كند. نتيجه آزمون ميانه در جدول )2( نشان داده شده است.

جدول 2ـ نتيجه آزمون مقايسه ميانه يک گروهي براي نقش توزيع درآمد در 
توسعه صادرات فرش

متغير 
تحقيق

مقايسه با ميانه نظري

ميانه ميانهتعداد
سطح آمارهنظري

خطا

 تعداد مشاهدات 
با توجه به ميانه نظري

باالتربرابرپايين  تر

توزيع  
3753/000310/97710/00081118176درآمد

براي  روش،  اين  در  است.  بررسي شده  نيز  دوجمله ای  تكنيك  با  آزمون  اين  همچنين 
گروه پاسخ های »خيلي كم، كم و متوسط« 60 درصد و براي پاسخ های »زياد و خيلي زياد« 
40 درصد لحاظ شده و با نسبت های مشاهده شده مقايسه شده اند. نتيجه آزمون نشان می دهد 
مقدار  اين  است كه  پايين  تر«  و  متوسط  »گروه  به گزينه های  مربوط  پاسخ ها  0/531 درصد 
انتظار براي پاسخ ها است. سطح معناداري محاسبه شده آزمون از  كم تر از 60 درصد مورد 
0/01 كوچك تر است. بنابراين، نتيجه آزمون از بيش تر بودن نسبت های مشاهده شده براي 
می توان  پذيرفت  لذا،  انتظار حمايت می كند.  مورد  مقدار  از  زياد،  و خيلي  زياد  پاسخ های 
كه توزيع درآمد در بازار هدف رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد. نتيجه آزمون 

دوجمله ای در جدول )3( نمايش داده شده است.
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 جدول 3ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت براي نقش توزيع درآمد 
در توسعه صادرات فرش

متغير مؤثر بر توسعه 
نسبت تعدادکد متغيرگروهصادرات فرش

مشاهده شده
نسبت 
آزمون

سطح 
خطا

توزيع درآمد

31990/5310/60/004= <متوسط و كم تر

31760/469>باالتر از متوسط

3751/000جمع

با توجه به يكسانی روش آزمون ها در همه فرضيه ها، در زير فقط به نتايج به دست آمده 
براي هريك اشاره می شود:

فرضیه دوم: نرخ ارز کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

  فرضيه صفر: نرخ ارز كشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش ندارد.

   فرضيه تحقيق: نرخ ارز كشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

.05.000P    5.86356StatisticTest         
3:1
3:0

<==⇒




>
≤

MedianH
MedianH

 

 جدول 4ـ نتيجه آزمون مقايسه ميانه يک گروهي براي نقش نرخ ارز 
در توسعه صادرات فرش

متغير 
تحقيق

مقايسه با ميانه نظري

ميانه ميانهتعداد
سطح آمارهنظري

خطا

تعداد مشاهدات با توجه به 
ميانه نظري

باالتربرابرپايين  تر

3754/00035/863560/00041115219نرخ ارز
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 جدول 5ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت براي نقش نرخ ارز 
در توسعه صادرات فرش

متغير مؤثر بر توسعه 
کد گروهصادرات فرش

نسبت تعدادمتغير
مشاهده شده

نسبت 
سطح خطاآزمون

نرخ ارز

31560/4160/60/000= <متوسط و كم تر

32190/584>باالتر از متوسط

3751/000جمع

فرضیه سوم: موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

با  معناداري  رابطه  واردكننده  غيرتعرفه ای كشورهاي  و  تعرفه ای  موانع  فرضيه صفر:    
توسعه صادرات فرش ندارد. 

    فرضيه تحقيق: موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای كشورهاي واردكننده رابطه معناداري با 
توسعه صادرات فرش دارد.

.05.000P    7.02589StatisticTest         
3:1
3:0

<==⇒




>
≤

MedianH
MedianH  

 جدول 6ـ نتيجه آزمون نقش موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای 
در توسعه صادرات فرش

متغير تحقيق

مقايسه با ميانه نظري

ميانه ميانهتعداد
سطح آمارهنظري

خطا

تعداد مشاهدات با توجه 
به ميانه نظري

باالتربرابرپايين  تر

موانع تعرفه ای و 
6253/00037/025890/000175179271غيرتعرفه ای
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 جدول 7ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای 
در توسعه صادرات فرش

متغير مؤثر بر توسعه 
کد گروهصادرات فرش

نسبت تعدادمتغير
مشاهده شده

نسبت 
سطح خطاآزمون

موانع تعرفه ای و 
غيرتعرفه ای

33540/5660/60/048= <متوسط و كم تر

32710/434>باالتر از متوسط

6251/000جمع

فرضیه چهارم: سیاست هاي پولي ـ مالي کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

  فرضيه صفر: سياست هاي پولي ـ مالي كشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش 
ندارد.

توسعه صادرات  با  معناداري  رابطه  مالي كشور  ـ  پولي        فرضيه تحقيق: سياست هاي 
فرش دارد.

.05.000P    4.49838StatisticTest         
3:1
3:0

<==⇒




>
≤

MedianH
MedianH  

 جدول 8ـ نتيجه آزمون نقش سياست هاي پولي ـ مالي کشور 
در توسعه صادرات فرش

متغير تحقيق

مقايسه با ميانه نظري

ميانه ميانهتعداد
سطح آمارهنظري

خطا

تعداد مشاهدات با توجه 
به ميانه نظري

باالتربرابرپايين  تر

سياست هاي پولي 
2504/00034/498380/0004271137و مالي
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 جدول 9ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش سياست هاي پولي ـ مالي کشور 
در توسعه صادرات فرش

متغير مؤثر بر توسعه 
نسبت تعدادکد متغيرگروهصادرات فرش

مشاهده شده
نسبت 
آزمون

سطح 
خطا

سياست هاي پولي 
و مالي

متوسط و 
31130/4526.0/000= <كم تر

باالتر از 
31370/548>متوسط

2501,000جمع

فرضیه پنجم: فشارهاي بین المللي بر کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

توسعه صادرات فرش  با  معناداري  رابطه  بر كشور  بين المللي  فشارهاي  فرضيه صفر:    
ندارد.

   فرضيه تحقيق: فشارهاي بين المللي بر كشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش 
دارد.

.05.000P    16.136StatisticTest         
3:1
3:0

<==⇒




>
≤

MedianH
MedianH  

 جدول 10ـ نتيجه آزمون نقش فشارهاي بين المللي بر کشور 
در توسعه صادرات فرش

متغير 
تحقيق

مقايسه با ميانه نظري

ميانه ميانهتعداد
سطح آمارهنظري

خطا

 تعداد مشاهدات با توجه 
به ميانه نظري

باالتربرابرپايين   تر

فشارهاي 
3754/000316/1360/0001652307بين الملل
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 جدول 11ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش فشارهاي بين المللي بر کشور 
در توسعه صادرات فرش

متغير مؤثر بر توسعه 
نسبت تعدادکد متغيرگروهصادرات فرش

مشاهده شده
نسبت 
آزمون

سطح 
خطا

فشارهاي بين الملل

متوسط و 
3680/1810/60/000= <كم تر

باالتر از 
33070/819>متوسط

3751/000جمع

فرضیه ششم: سبک زندگي در بازار هدف رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

با توسعه صادرات فرش  بازار هدف رابطه معناداري    فرضيه صفر: سبك زندگي در 
ندارد.

    فرضيه تحقيق: سبك زندگي در بازار هدف رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش 
دارد.

.05.000P    6.83537StatisticTest         
3:1
3:0

<==⇒




>
≤

MedianH
MedianH

 

 جدول 12ـ نتيجه آزمون نقش سبک زندگي در بازار هدف 
بر توسعه صادرات فرش

متغير تحقيق

مقايسه با ميانه نظري

ميانه ميانهتعداد
سطح آمارهنظري

خطا

 تعداد مشاهدات با توجه 
به ميانه نظري

باالتربرابرپايين  تر

2503/50036,835370/0003788125شيوه زندگي
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 جدول 13ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش سبک زندگي در بازار هدف 
بر توسعه صادرات فرش

متغير مؤثر بر توسعه 
کد گروهصادرات فرش

نسبت تعدادمتغير
مشاهده شده

نسبت 
سطح خطاآزمون

شيوه زندگي

31250/5000/60/001= <متوسط و كم تر

31250/500>باالتر از متوسط

2501/000جمع

فرضیه هفتم: کاربرد تجارت الکترونیکی رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

فرش  صادرات  توسعه  با  معناداري  رابطه  الكترونيكی  تجارت  كاربرد  صفر:  فرضيه    
ندارد.

    فرضيه تحقيق: كاربرد تجارت الكترونيكی رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش 
دارد.

.05.000P    3.79633StatisticTest         
3:1
3:0

<==⇒




>
≤

MedianH
MedianH  

 جدول 14ـ نتيجه آزمون نقش کاربرد تجارت الكترونيكی 
در توسعه صادرات فرش

متغير تحقيق

مقايسه با ميانه نظري

ميانه ميانهتعداد
سطح آمارهنظري

خطا

تعداد مشاهدات با توجه به 
ميانه نظري

باالتربرابرپايين  تر

تجارت 
6253/00033/796330/000197147281الكترونيكی
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 جدول 15ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش کاربرد تجارت الكترونيک 
در توسعه صادرات فرش

متغير مؤثر بر توسعه 
کد گروهصادرات فرش

نسبت تعدادمتغير
مشاهده شده

نسبت 
سطح خطاآزمون

تجارت الكترونيك

33440/5500/60/007= <متوسط و كم تر

32810/450>باالتر از متوسط

6251/000جمع

6. مقایسه میانگین رتبه متغیرهاي مؤثر بر توسعه صادرات فرش

براي مقايسه ميانگين رتبه متغيرهاي مؤثر بر توسعه صادرات فرش، از آزمون رتبه بندی 
با مقدار 145/078 و درجه آزادي  مربع كا  استفاده شده است. آماره محاسبه شده  فريدمن 
به عبارت ديگر، سطح خطاي محاسبه شده كوچك تر  بحراني است.  از آماره  بزرگ تر   ،6
پذيرفته می شود.  متغيرهاي تحقيق   تأثيرگذاري  تفاوت در  نتيجه، وجود  از 0/05 است؛ در 
متغيرهاي  به  است  مربوط  به ترتيب  تأثيرگذاري ها  بيش ترين  فريدمن  آزمون  نتيجه  براساس 
فشارهاي بين الملل، نرخ ارز، سياست هاي پولي ـ مالي، شيوه زندگي، توزيع درآمد در بازار 

هدف، تجارت الكترونيك و موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای.

 جدول 16ـ نتيجه آزمون رتبه بندی فريدمن 
براي مقايسه ميانگين متغيرهاي تحقيق

ميانگين رتبهمتغيرهاي مورد مقايسه

ECOIN3/60توزيع درآمد

ECOER4/21نرخ ارز

ECOTR3/20موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای

ECOMO4/17سياست هاي پولي ـ مالي

PR5/91فشارهاي بين الملل
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ميانگين رتبهمتغيرهاي مورد مقايسه

SOLS3/69شيوه زندگي

TEC3/21تجارت الكترونيكی

نتايج آزمون رتبه بندی فريدمن

سطح معني داریدرجه آزاديآماره مربع كاتعداد

125145/07860/000

كاكسون  ويل  ناپارامتريك  آزمون  از  مقايسه  مورد  متغيرهاي  بين  زوجي  مقايسه  براي 
استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان داده است كه ميانگين رتبه فشارهاي بين الملل از 

همه متغيرها بزرگ تر است. 

 جدول 17ـ نتيجه آزمون مقايسه ميانگين رتبه زوجي 
بين متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق

سطح آماره Zاستراتژي های زوجي
نتيجه آزمونخطا

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگ تر است.3/7320/000-نرخ ارز ـ توزيع درآمد

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگ تر است.7590/000//4-موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای ـ نرخ ارز

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.1/2530/210-سياست هاي پولي و مالي ـ نرخ ارز

ميانگين رتبه فشارهاي بين الملل 1/5210/000-فشارهاي بين الملل ـ نرخ ارز
بزرگ تر است.

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگ تر است.2/4220/015شيوه زندگي ـ نرخ ارز

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگ تر است.5/2920/000-تجارت الكترونيكی ـ نرخ ارز

موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای ـ توزيع 
ميانگين رتبه توزيع درآمد بزرگ تر 2/1910/028-درآمد

است.

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.1/5820/114-سياست هاي پولي و مالي ـ توزيع درآمد

ميانگين رتبه فشارهاي بين المللی 7/2730/000-فشارهاي بين المللی ـ توزيع درآمد
بزرگ تر است.
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سطح آماره Zاستراتژي های زوجي
نتيجه آزمونخطا

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.0/1720/864-شيوه زندگي ـ توزيع درآمد

ميانگين رتبه توزيع درآمد بزرگ تر 3/1860/001-تجارت الكترونيكی ـ توزيع درآمد
است.

سياست هاي پولي و مالي ـ موانع تعرفه ای 
ميانگين رتبه سياست هاي پولي و مالي 4/0360/000-و غيرتعرفه ای

بزرگ تر است. 
فشارهاي بين المللی ـ موانع تعرفه ای و 

ميانگين رتبه فشارهاي بين الملل 8/7190/000-غيرتعرفه ای
بزرگ تر است.

شيوه زندگي ـ موانع تعرفه ای و 
ميانگين شيوه زندگي بزرگ تر است.2/5330/011-غيرتعرفه ای

تجارت الكترونيكی ـ موانع تعرفه ای و 
ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.0/5690/570-غيرتعرفه ای

فشارهاي بين الملل ـ سياست هاي پولي 
ميانگين رتبه فشارهاي بين المللی 6/4330/000-و مالي

بزرگ تر است.

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.1/4740/141-شيوه زندگي ـ سياست هاي پولي و مالي

تجارت الكترونيكی ـ سياست هاي پولي 
ميانگين رتبه سياست هاي پولي و مالي 4/1950/000و مالي

بزرگ تر است.

ميانگين رتبه فشارهاي بين المللی 7/6530/000-شيوه زندگي ـ فشارهاي بين المللی
بزرگ تر است.

ميانگين رتبه فشارهاي بين المللی 8/8340/000-تجارت الكترونيكی ـ فشارهاي بين المللی
بزرگ تر است.

ميانگين شيوه زندگي بزرگ تر است.1/9720/049-تجارت الكترونيكی ـ شيوه زندگي

جمع بندي و مالحظات

براساس نتايج به دست آمده از هر دو آزمون ناپارامتريك ميانه يك متغيري و ناپارامتريك 
حاضر،  تحقيق  متغيرهاي  نتيجه،  در  می شوند.  تأييد  تحقيق  فرضيه  هفت  هر  دوجمله اي، 
به صورت معناداری بر توسعه صادرات فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني مؤثر شناخته 
متغيرهاي  به  به ترتيب  تأثيرگذاري  بيش ترين  نيز  فريدمن  آزمون  نتيجه  براساس  شده اند. 
در  درآمد  توزيع  زندگي،  شيوه  مالي،  ـ  پولي  سياست هاي  ارز،  نرخ  بين المللی،  فشارهاي 
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بازار هدف، تجارت الكترونيكی و موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای اختصاص دارد. همچنين، 
براساس نتايج آزمون ويل كاكسون، ميانگين رتبه فشارهاي بين الملل از همه متغيرهاي ديگر 

بزرگ تر است.

پیشنهادهای مرتبط با نتایج تحقیق 

بهبود  و  توسعه  با  معناداري  رابطه  تحقيق  متغير  هفت  هر  به دست آمده،  نتايج  براساس 
با  بيش تر  تعامل  و  دقيق تر  مطالعات  با  می شود  توصيه  لذا  دارند؛  دستباف  فرش  صادرات 
مراجع ذي صالح و سياست گذار، تمهيداتي فراهم شود تا موجب رشد و شكوفايي صادرات 

در اين بخش و به تبع آن در اقتصاد كشور شود. 
• توسعه 	 و  با سياست هاي رشد  ارزي  ناهمگوني سياست هاي  می دانيد،  همان طور كه 

اقتصاد  زيان  به  اين سال ها  از جمله مهم ترين مسائلي است كه در  تجارت خارجي 
نرخ  تثبيت  استمرار  بر  مركزي  بانك  اصرار  به  می توان  از جمله  است؛  بوده  كشور 
ارز اشاره كرد. زيرا ساالنه قيمت تمام شده كاال براي توليد كنندگان داخلي افزايش 
مي يابد، درحالي كه كاالهاي خارجي رقيب تحت تأثير چنين تورمي نيستند. بنابراين، 
نرخ  داخلي و خارجي،  تورم  تفاوت  تناسب  به  بانك مركزي،  و  است دولت  الزم 
ارز را تغيير دهند تا اين اقدام با حفظ قدرت رقابت داخل و خارج، به سود اقتصاد 

كشور تمام شود.
• مسأله ديگر در اين زمينه، كنترل تورم از سوي بانك مركزي است. اگر افزايش تورم 	

با تغيير نرخ برابري ارز جبران مي شد، صادركننده مي توانست به كارش ادامه دهد، 
حفظ  براي  صادركننده  دارد،  وجود  ارز  نرخ  نسبي  تثبيت  سياست  نوعي  وقتي  اما 
ميزان صادرات خود به نقدينگي بيش تري نياز پيدا دارد و اين نقدينگي به نوبه خود 

تورم زا است.
• استراتژي مناسب در مواجهه با فشارهاي بين المللی و تحريم ها آن است كه در شرايط 	

ريسك  ممكن  تاحد  قانون،  چارچوب  در  تا  بود  بديلي  روش های  به دنبال  كنوني 
و  محافظه كاري  به  مي توان  اين سازوكارها  از جمله  داد.  را كاهش  صادركنندگان 
با طرف های  دقت بيش از پيش در تنظيم قراردادها و روش های پرداخت، مذاكره 
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خارجي از طريق واسطه ها يا شركت های تابعه در خارج از كشور، يافتن بازارهاي 
جديد و نيز عزم ملي برای استفاده از امكانات حقوق بين الملل در جهت رفع موانع 

اشاره كرد. 
• نيازمند 	 بازرگاني  بخش  توسعه  و  كارآمدي  يادآوری شود كه  است  در آخر الزم 

اساسي ترين  جمله  از  است.  آن  نياز  مورد  اصلي  زيرساخت هاي  آماده سازی 
زيرساخت ها  می توان به سرمايه گذاری دولت در زمينه مطالعه برنامه ريزي شده بازار 
به  با توجه  اشاره كرد كه  بازارهاي هدف  برای شناخت سبك زندگي و درآمدي 
هزينه باال و خواب سرمايه بلندمدت، چنين تحقيقاتي نيازمند توجه و حمايت دولت 
است. موضوع ديگر، فراهم آوری امكانات و گسترش تجارت الكترونيكی به منظور 
دسترسي سريع، ارزان و به موقع به اطالعات درست و دقيق، و افزايش توان رقابتي از 
طريق ايجاد امكان سفارش پذيري است. هرچه قدر اين امكان براي تعداد بيش تري از 
افراد دست اندركار فعاليت های بازرگاني آماده باشد، اين بخش شتاب و كارآمدي 

بيش تري خواهد داشت.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

پژوهشنامه بازرگانی 220 

منابع

تقوي، مهدي )1388(؛ »سياست تثبيت نرخ ارز و آثار آن بر توليد و صادرات«، سامانه ملي 
مقاالت و تحقيقات دانشگاهي )پارسي داك(.

انتشارات دانشكده مديريت  حقيقي، محمد )1386(؛ بازرگاني بين الملل نظريه ها و كابردها، 
دانشگاه تهران.

ديويد، فرد آر. )1387(؛ مديريت استراتژيك، دكتر علي پارسايان و دكتر محمد اعرابي، دفتر 
پژوهش هاي فرهنگي.

ايران پرور و حسن  بين الملل، هدايت  اقتصاد  مسائل  و  تئوري  )1385(؛  سالواتوره، دومينيك 
گلريز، نشر ني.

پايان نامه  دستباف،  فرش  بازاريابي صادراتي  الگوي  طراحي  )1383(؛  محمدعلي  شم آبادي، 
دكترا، دانشگاه تربيت مدرس.

طرح تدوين نظام جامع مركز ملي فرش ايران )1385(؛ وزارت بازرگاني.

كاتلر، فيليپ )1382(؛ مديريت بازاريابي، بهمن فروزنده، نشر آتروپات.

دفتر  ابراهيمي،  عبدالحميد  دكتر  جهاني،  بازريابي  مديريت  )1389(؛  جي  وارن  كيگان، 
پژوهش هاي فرهنگي.

گوهريان، محمد ابراهيم )1379(؛ مديريت صادرات غيرنفتي، مؤسسه مطالعات پژوهش هاي 
بازرگاني.

ميرهادي سيدي و حسيني، ميرعبداله )1388(؛ »بازارهاي هدف فرش دستباف صادراتي ايران«، 
سومين همايش ملي تحقيقات فرش دستباف.

Cadogan J. W., Cui Charles C., Morgan, R. & V. Story (2006); “Factors 
Facilitating and Impeding the Development of Export Market-Oriented 
Behavior: A Study of Hong Kong Manufacturing Exporters”. 

Saini, Gordhan (2009); “Non-Tariff Measures Affecting Indian’s Textile and 
Clothing Exports: Findings from the Survey of Exporters”.

www.SID.ir

