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 چکیده 

  کارهای ی اخیر، در این مقاله راه ها سال باف ایران در  با توجه به سیر نزولی تولید و صادرات فرش دست 

باف به جای شیوه سنتی آن مورد تجزیه و  نوین تجارت و استفاده از شیوه تجارت الکترونیکی فرش دست 

و   الکترونیکی  تجارت  افزون  رشد روز  به  توجه  با  دیگر،  از طرف  است.  گرفته  قرار  ی  ها ت ی مز تحلیل 

گذشته در زمینه صادرات فرش    ی ها سال ی  ها ی ماندگ که برای جبران عقب    است رقابتی حاصل از آن الزم  

ی نوین تجارت به کار گرفته شود تا بتوانیم باز هم در این رقابت تنگاتنگ تجارت،  ها وه ی ش باف،  دست 

ی  ها روش باف کشور را در صدر قرار دهیم. همچنین در مقاله سعی بر این است که  صادرات فرش دست 

 . شود ر کنندگان فرش ارائه  باف برای صاد نوین تجارت و تجارت الکترونیکی فرش دست 

توصیفی  حاضر  روش    -پژوهش  اساس  بر  مطالب  گردآوری  و  است  نتایج  ا انه کتابخ تحلیلی  است.  ی 

سنتی کسب    ی ها وه ی با توجه به جایگاه تجارت الکترونیک در تحول ش که،    دهد ی م حاصل از پژوهش نشان  

آنالین  تخصصی  بازارهای  گسترش  لزوم  اقتصاد جهانی،  توسعه  و  کار  بخش   و  تمامی  تجاری  در  های 

نیز با وجود تمام موانع پیشرو تولید و عرضه، در راستای حفظ حیات خود و    فرش . لذا  د ی نما ی آشکار م 

ریزی  با مدیریت و برنامه   توان ی م   و   نیست حضور پررنگ در بازارهای داخلی و جهانی از این مقوله مستثنا  

کشور  فرش  های موجود در حوزه  ا شناخت پتانسیل مناسب از بسترها و امکانات موجود بهره جست و ب 

 . پدید آورد   فرش های اقتصادی چشمگیری در زمینه صادرات  فرصت 
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 مقدمه 

که  چه  آن ها به  ن ا خالء ناشی از نیاز انس   تواند ی م   ویژه فرش ه و ب   صنایع دستی   ، امروزه با گسترش زندگی ماشینی 

گونه است که نیاز به حضور    ها دارد را برآورده سازد و این توسط دست خلق شده، زیباست و ریشه در سنت 

. اما با توجه به کاهش سطح تولید و دشواری فرایند تهیه، امکان  شود ی به وضوح در زندگی مردم احساس م   فرش 

سویی دیگر با گسترش جوامع    .رسد ی ها با قیمتی مناسب آسان به نظر نم این بافته دسترسی مردم به نوع اصیل  

نیازهای زندگی مدرن نبوده و با ظهور اینترنت و    ن ی سنتی تجارت به تنهایی پاسخگوی تأم   ی ها وه ی شهری دیگر ش 

و   ها وه ی در ش  تجارت متحول شده است. تجارت الکترونیکی انقالبی  ی ها وه ی اخیر ش  ی ها تجاری شدن آن در دهه 

جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. بدیهی  تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه   ی ها ه ی رو 

نیز برای حفظ حیات و جایگاه خود در زندگی بشر امروزی ناگزیر از ورود به این  فرش  است در چنین شرایطی  

اطالعات و ارتباطات کشور با رشد قابل توجه ضریب نفوذ  شده از سازمان فناوری  به گواه آمار ارائه  . عرصه است 

است که با وجود    . این در حالی هستیم اینترنت در کشور شاهد روند رو به رشد بازارهای الکترونیک در کشورمان  

کمتر بر روی این موضوع تمرکز    فرش چنین روند رو به رشد بازارهای تجارت مجازی در کشورمان، در حوزه  

  توانند ی های تخصصی در این زمینه در فضای مجازی م اندازی و گسترش پایگاه   راه   .درخور توجهی شده است 

 . نقش شایانی در حفظ، معرفی و عرضه مطلوب این هنر در دنیای امروز داشته باشند 

 روش تحقیق 

 . اند شده ی گردآوری  ا انه کتابخ شده در آن به روش  و مطالب ارائه    است تحلیلی    -پژوهش ارائه شده توصیفی 

 له و معرفی نمونه و اطالعات أ بیان مس   -الف 

در سطح دنیا و نیز ایران حاکم است تفاوت شگرفی با    ها ن ا بدون تردید شرایطی که امروز بر بسیاری از سازم 

های متعددی روبرو هستند، گرایش به سمت جهانی شدن،  ها با چالش ن ا گذشته پیدا کرده است. امروزه سازم 

گرایی، استفاده روزافزون از اینترنت و تجارت الکترونیکی، شدت و  تغییر و تحوالت تکنولوژیکی، مشتری 

ها در  ها را افزایش داده است. در واقع اینترنت و تجارت الکترونیکی برای شرکت ن ا تنوع رقابت بین سازم 

ارائه محصوالت و خدمات و   با مشتریان و سهامداران،  تعامل  ایجاد درآمد و  از صنایع به روش  بسیاری 

ملی  صنایع دستی در اقتصاد  فرش و حال با توجه به نقش مهم و مؤثر  .ه است شد فروش الکترونیکی تبدیل 

خصوص در زمینه تجارت الکترونیک و بازاریابی و یا حتی در  به   ، و وجود امکانات شگرف فناوری اطالعات 

کارهای اساسی  از راه  تواند ی نتیجه گرفت که فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک م   توان ی زمینه آموزش، م 
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ی تجارت الکترونیک و تا چه  ها ه جنب باید دید کدامیک از    اما   . باشد   فروش و صادرات فرش و مهم توسعه  

 حد درپیشبرد اهداف فروش و صادرات فرش مؤثر هستند. 

 اهداف پژوهش 

 بررسی رویکردهای نوین تجارت الکترونیک درافزایش صادرات فرش ایران :  هدف اصلی 

  ارزیابی میزان نفوذ تجارت الکترونیک در بازار فروش فرش :  اهداف فرعی 

 سنتی فرش و ورود به بازارهای الکترونیک و جهانی گذر از کسب و کارهای  

 فرضیات 

 ثیر مثبت دارد. أ بافت ت ی دست ها فرش اجرای تجارت الکترونیک در توسعه فروش  

 ثیر مثبت دارد. أ بافت ایران ت های دست اجرای تجارت الکترونیک در توسعه صادرات فرش 

 پیشینه پژوهش 

پایان   ( ۱۳۸۷)یزدانیان,   تجارت    نامه در  طریق  از  دستی  تجارت صنایع  »توسعه  عنوان  با  ارشد خود  کارشناسی 

الکترونیک« به ارائه مدلی به منظور توسعه تجارت صنایع دستی از طریق تجارت الکترونیک پرداخته است. نتایج  

رائه مدلی  دهد که تجارت الکترونیک در توسعه تجارت صنایع دستی تأثیر مثبت داشته و به ا این پژوهش نشان می 

ی اینترنتی، اجرای  ها فروشگاه پنج وجهی که متشکل از شرکت خصوصی تجارت الکترونیک صنایع دستی، ایجاد  

 ی اعتباری، بازاریابی مناسب و حمل و نقل مناسب است، پرداخته شده است. ها کارت بانکداری الکترونیک و  

بررسی موانع تجارت الکترونیک در حوزه  "پژوهش خود با عنوان    در   ( ۱۳۹۵سلیمانی,    و )احمدی عسگر  

کارهایی از جمله استفاده از  و با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق راه   "های داری ویژه بافته ه  صنایع دستی ب 

سازی و... جهت مرتفع شدن موانع موجود  تجهیزات و ابزارهای مخابراتی الزم، وضع قوانین دقیق، فرهنگ 

 ه است. شد پیشنهاد  

ای به ارائه مدلی برای انتخاب استراتژی  در مقاله   ( ۱۳۹۶جاویدی مشتقین,   و  ر خاناپشتانی, بصیر ابیانه پو )فرج 

به   SWOTاند. در این مطالعه با استفاده از ماتریس پرداخته  بافت تجارت الکترونیک در صادرات فرش دست 

های حاکم در صادرات فرش دست بافت  تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدها و فرصت 

تکنیک   آنتروپی شانون و  استفاده روش  با  و  پرداخته  الکترونیک  بستر تجارت  اوزان    Topsisدر  تعیین  به 

 پردازد. شده می   های شناسایی بندی استراتژی )اهمیت( وجوه و معیارهای این ماتریس و همچنین رتبه 

( در مقاله خود نقش تجارت الکترونیک در ایجاد بازارهای جهانی برای صنایع  ۱۳۹۲اله پور,  ولی   و   پور اله )ولی 

ی  برا های حراج آنالین فضایی ایده آل  اند که سایت به این نتیجه رسیده   ها آن اند.  دستی را مورد پژوهش قرار داده 
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اندازی یک حساب  ورود به بازارهای خارجی برای کسب و کارهای کوچک با بودجه محدود است. اما تنها راه 

کاربری در سایت حراج آنالین برای موفقیت در کسب و کار آنالین کافی نیست. باید قبل از شروع تجارت  

کی از دالیل اصلی است که کسب  ریزی ی ریزی استراتژیک وجود داشته باشد. عدم برنامه الکترونیک یک برنامه 

  ی بند لویت او تحقیقی با عنوان  در    ( ۱۳۹۵مدیری,    و )پورمند  کند.  و کارهای کوچک را با شکست مواجه می 

  ت طالعا از ا   ده ستفا ا   با   ، FMCDM  با رویکرد   ن نیا ا ند ز   ستی د   صنایع   وش فر   بر   نیک و لکتر ا   رت تجا مؤثر    مل ا عو 

تاثیرگذار بر فروش صنایع دستی    شاخص   ۲۴و روش فازی دلفی،    خبرگان   از   نظرسنجی و    ه شد   دآوری گر 

  هی د وزن   ای بر و    زی فا   یمتل از روش د   مل ا عو   بین   نی درو   بط روا   سی ر بر   جهت .  کردند   اج ستخر ا زندانیان را  

  ترین مهم   که   ند داد   ن نشا   ی این پژوهش ها افته ی .  شد   ده ستفا ا   زی فا   ای شبکه   تحلیل و    تجزیه از    مل ا یرعو و ز   مل ا عو 

  ، مالی   عامل   ، گانی زر با   عامل   ، حمایتی   عامل از:    تند ر عبا   به ترتیب   ن نیا ا ند ز   ستی د   صنایع   وش فر   بر   ار ثیرگذ أ ت   مل ا عو 

 .نسانی ا   منابع   عامل و    یرساخت ز   عامل   ژی، تکنولو   عامل   ، یابی زار با   ت خدما   عامل 

 بحث 

 تجارت الکترونیک 

و   اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  محور  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مختلف  امروزه  کشورهای  فرهنگی 

است  در  .  قرارگرفته  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  انقالب  عینی  نمودهای  از  یکی  الکترونیکی  تجارت 

فاصله   ی ها عرصه  الکترونیکی  در محیط  مکانی    ی ها ت ی جغرافیایی و محدود   ی ها اقتصادی است.  زمانی و 

. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فرا  شود ی م م انجا منتفی و مبادالت تجاری بر پایه اطالعات الکترونیکی  

  ی امدها ی . تجارت الکترونیکی از مزایا و پ د ی نما ی روند تجارت جهانی را تسریع م   ، روی تجارت بین الملل 

منابع   قیمت  کاهش  بازار،  گسترش  قبیل  از  مهمی  هز اقتصادی  کاهش  وری،  بهره  ارتقای    ی ها نه ی تولید، 

مزایای  .  مبادالتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونزای اقتصادی نقش محوری دارد 

یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از  فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه 

 المللی استفاده نمایند. رقابت در عرصه داخلی و بین آن به عنوان ابزاری برای  

جز انزوا در عرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش    ی ا جه ی نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نت 

اقتصادی و پذیرش تدریجی   ی ها گیری آن توسط بنگاه کار به روز افزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، 

 . اقتصادی و تجاری است   ی ها ن بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه کنندگا آن از سوی مصرف 

 . اقتصادی متصور نیست   ی ها ت ی بنابراین راهی جز تالش مستمر برای استفاده از آن در فعال 
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رایانه و فرآیند اطالعات در    ر ی تأث انقالب اینترنت از جهت گسترش اطالعات، توسعه هوش مصنوعی و    ر ی تأث 

گذاری و استراتژی نبوده، بلکه اینترنت از طریق ایجاد یک شبکه جهانی برای توزیع  گیری، سیاست تصمیم 

ننده و بازار کار و مشاغل  ک کاالها وخدمات بر تجارت، اقتصاد، صنعت، بازار کاالها و خدمات، رفتار مصرف 

 . (Drucker 2002)ی زندگی بشر غیرقابل انکار است  ها جنبه اینترنت بر همه    ر ی تأث گذاشته است. البته    ر ی تأث 

)به عنوان    ها شبکه به استفاده از اینترنت و سایر  (  E-Commerce)   بر طبق تعریف توربان، تجارت الکترونیک 

 ,Turban) ، کاالها و خدمات اشاره دارد. ها داده ( برای خرید، فروش، حمل و نقل یا تجارت  مثال اینترانت 

Mdean, & Wetherbe, 2002). 

که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه    دهد ی تحقیقات تجربی نشان م 

ب  کشور ه  پیشرو  این  در  الکترونیکی  بسترهای  مناسب  شرایط  شامل  خاطر  الکترونیکی  بسترهای  است.  ها 

دولت و درجه تسهیل    ی ها ت ی های فناوری اطالعات، فعال مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت   ی ها فرصت 

  پایین، یکی از بسترهای   ی ها نه ی تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هز 

اجتماعی و فرهنگی از    ی ها رساخت ی کنندگان درکنار ز پذیرش تجار و مصرف .  مهم تجارت الکترونیکی است 

های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب  الکترونیکی از سایر پیش شرط   قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد 

رهای جدید، حمایت از  . محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کا شود ی م 

های فناوری برای  دولت از زیرساخت   ی ها ت ی گذاری و حما های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه دارائی 

 . توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است 

زیرساخت فنی، مسائل    ی ها نه ی بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زم 

دولتی نیاز    ی ها ت ی سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حما راتی، آگاه قانونی و مقر 

گیری  کار به ها که نقش محوری در  کنندگان و بنگاه است تا شرایط برای فعالیت فعاالن اقتصادی یعنی مصرف 

در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک    . ( ۱۳۸۰)زرگر,    شود تجارت الکترونیکی دارند، فراهم  

ب گذرد ی در جهان معاصر م  به دلیل فراهم بودن بسترها و شرایط الزم رشد  این فعالیت  را در    ی ا سابقه ی ، 

انگیزی در سطح جهان  در آینده نزدیک با سرعت شگفت   شود ی است و پیش بینی م کشورهای پیشرفته داشته 

یابد  م   توسعه  به  مجموع  کردن  در  فراهم  آگاهی،  ایجاد  راهبرد  سه  الکترونیکی  تجارت  گسترش  نظور 

های تشویقی کسب و کار  های فنی و ساختار قانونی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست زیرساخت 

المللی در ترویج و    بین   ی ها ن ا سازم   ی ها ت ی الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعال 

 . ( ۱۳۹۲پور,  اله ولی و    پور  اله )ولی   تجارت الکترونیکی استفاده شده است توسعه  
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 ی تجارت الکترونیک: ها مدل انواع  

طبقه  بین شرکت براساس  ارتباط  و  معامالت  ماهیت  به  توجه  با  که  در  بندی  تجارت  ها ت ی فعال کنندگان  ی 

 (Turban, et al. 2018)، انواع تجارت الکترونیکی عبارتند از:  رد ی گ ی م الکترونیکی صورت  

کنندگان در  در این نوع از تجارت الکترونیکی، شرکت   (: 1B2Bتجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه )  -

 . دهند ی م از حجم تجارت الکترونیکی را تشکیل    % ۸۵بوده و هم اکنون    ها بنگاه ی مربوطه،  ها ت ی فعال 

این نوع از تجارت الکترونیکی مربوط به معامالت    (: 2C2Bتجارت الکترونیکی بنگاه با مشتری )  -

-eو خریداران انفرادی بوده و به همین دلیل این نوع از تجارت به    ها بنگاه خرده فروشی کاالها و خدمات بین  

tailing   .معروف است 

این نوع از تجارت الکترونیکی شامل فروش کاالها    (: 3B2Cتجارت الکترونیکی مشتری با بنگاه )  -

 از طریق اینترنت است.   ها ن ا سازم و خدمات توسط افراد به  

این نوع از تجارت    (: Intrabusiness ECکسب و کار داخلی )   صورت به تجارت الکترونیکی   -

و اطالعات بین    ی درون سازمانی است که مستلزم مبادله کاالها، خدمات ها ت ی فعال الکترونیکی شامل تمام  

 . است واحدهای داخلی مختلف و افراد سازمان  

-  ( کارکنان  با  بنگاه  الکترونیکی  خود  (:  4E2Bتجارت  که  نوع  این  تجارت  ا طبقه در  از  ی 

کسب و کار داخلی سازمان است، خدمات، اطالعات یا محصوالت در اختیار کارکنان   صورت به الکترونیکی  

از طریق سیستم حقوق و دست رد ی گ ی م انفرادی قرار    صورت به  مزد آنالین  ، مثل پرداخت حقوق کارکنان 

 سازمان. 

از تجارت الکترونیکی شامل معامالتی    بندی این طبقه (:  5C2Cتجارت الکترونیکی مشتری با مشتری )  -

با یکدیگر  است که مصرف  های شخصی توسط یک  ، مثل فروش دارایی دهند ی م م  انجا کنندگان بطور مستقیم 

 . رند ی گ ی م ی آنالین نیز در این طبقه قرار  ها ی حراج کننده دیگر. معامالت صورت گرفته در  کننده به مصرف مصرف 

  صورت به ی جامعه  ها گروه همکاری افراد یا  (:  CCهمکاری تجاری ) تجارت الکترونیکی به شکل   -

ی مختلف  ها ن ا مک شرکای تجاری در  که  این معروف است، مثل    ۶آنالین با یکدیگر به همکاری یا مشارکت تجاری 

 
1 Business-to-Business 
2 Business-to-Consumer 
3 Consumer-to-Business 
4 Business-to-Employee 
5 Consumer-to-Consumer 
6 Collaborative Commerce 
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طور مرتب با یکدیگر ارتباط داشته  ه  آنالین و ب   صورت به بر روی طراحی یک محصول با یکدیگر کار کرده و  

 بینی پرداخته و نتایج را با هم مبادله کنند. باشند و یا شرکای تجاری با یکدیگر در مورد تقاضای بازار به پیش 

-  ( الکترونیکی  کاالها،    (: 1E.govدولت  دولتی،  واحدهای  الکترونیکی،  تجارت  از  نوع  این  در 

( خریداری کرده و خدمات خود را از این طریق به  C2Gیا از مردم )   ( B2Gها ) خدمات یا اطالعات را از بنگاه 

 . کنند ی م متقاضیان ارائه  

 ( ۱۳۸۷یزدانیان, توسعه تجارت صنایع دستی از طریق تجارت الکترونیک,  دسته )   ۹ی تجارت الکترونیک در  ها مدل 
 

 

 انواع مدل تجارت الکترونیکی   -۱جدول  

 دولت  بنگاه  کننده مصرف  

 ها مبادله بین دولت   G2G مبادله اطالعاتی   G2B مبادله اطالعاتی   G2C دولت 

 مالیات   B2G تجارت الکترونیکی   B2B تجارت الکترونیکی   B2C بنگاه 
 پرداخت مالیات   C2G ها مقایسه قیمت   C2B بازارهای خارجی   C2C کننده مصرف 

 

 تجارت الکترونیک در ایران 

است. اما اهمیت فناوری اطالعات باعث شده تا    مراحل اولیه تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در  

نظر    تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئوالن ایران باشد. اما به 

های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از  ها و کارگاه با وجود برگزاری دوره   رسد ی م 

جدیدترین آماری  .  ( ۱۳۸۷)صحرائیان,   ه از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است نحوه استفاد 

م  را مشخص  الکترونیک  ایران در حوزه تجارت  الن دولتی در  ئو ، اظهارات برخی مس سازد ی که جایگاه 

سال   در  که  است  شده  گفته  اساس  براین  است.  الکترونیک  تجارت  همایش  ا ۲۰۱۰ششمین  در    ران ی ، 

  ۱۹۳در میان    ۱۰۰قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه    ۱۰۲لکترونیک در جایگاه  تجارت ا 

کننده به نظر  کشور مورد بررسی رسیده است اما این بهبود با توجه به امکانات و توانمندیهای کشور راضی 

ن هجدهم جهانی و در  ؛ چرا که طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر اندازه بازار در مکا رسد ی نم 

مکان نخست کشورهای منطقه قرار دارد و این بازار بزرگ مسلماا حجم باالتری از تجارت الکترونیکی را  

 . تجارت الکترونیک به هیچ عنوان شایسته آن نیست   در   ۱۰۰که رتبه    کند ی طلب م 

 رقابتی شدن کاالها و   به اعتقاد اکثر کارشناسان حوزه اقتصادی، تجارت الکترونیک ضرورتی است که موجب 

 
1 E-Government 
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. این در حالی است که با توجه به آمارهای جهانی، جایگاه ایران در زمینه  شود ی ها م کاهش قیمت تمام شده آن 

اینترنتی مربوط    ی ها ت ی درصد از سا   ۸۲که بیش از    شود ی گفته م  .تجارت الکترونیک چندان قابل مالحظه نیست 

به تجارت است اما کشور ما به دالیل متعدد تاکنون نتوانسته است از امکانات و تسهیالت اقتصادی و تجاری  

جوان و جویای کار، در راه آموزش و ایجاد شغل از   درصد جمعیت   ۶۰اینترنت استفاده ببرد. ایران با داشتن  

میلیون شغل    ۸است که از راه تجارات اینترنتی تا به حال  رنگ عمل کرده است. این در حالی  طریق اینترنت کم 

های مورد  تهیه زیرساخت  .است ها در کشورهای کانادا، ایاالت متحده و استرالیا آمده است که بیشتر آن وجود به 

بانک  در  فعالیت نیاز  و  است  گرفته  قرار  امر  مسئوالن  موردتوجه  که خوشبختانه  است  از ضروریاتی  های  ها 

م شده است.  انجا در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی    ی ا گسترده 

البته مشکالت فرهنگی نیز در عدم توسعه تجارت الکترویکی نقش داشته است. تجارت الکترونیکی نیازمند  

تر از فرهنگ استفاده از  ل و مقبو  تر ده ی فرهنگی خاص است. در جامعه ما هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسند 

 (. ۱۳۸۱)صنایعی,    اعتباری و خرید و فروش اینترنتی است   ی ها کارت 

افراد را وادار به استفاده از تجارت الکترونیکی خواهد کرد. فقدان آگاهی عمومی در    طلبی البته حس راحت 

مستمر و الزم از جمله مسائل مهم در    ی ها تجارت الکترونیکی و عدم آموزش   ی ها خصوص فواید و استفاده 

حوزه تجارت    شاید به استناد برخی آمار ایران جایگاه مطلوبی در .  استقرار تجارت الکترونیکی در کشور است 

  دهند ی م م انجا هایی که کاربران از طریق اینترنت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت 

  دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است  توان ی یا رشد بانکداری الکترونیک، م 

الکترونیک در کشور فوق انجا های  شاید زیرساخت   . ( ۱۳۸۰  ، )زرگر  به دلیل عدم  م تجارت  اما  العاده نباشد 

 .ها بدون استفاده مانده است سازی مناسب، بسیاری از همین زیرساخت رسانی و فرهنگ اطالع 

 مزایای تجارت الکترونیک 

به پنج دسته تقسیم کرد که شامل بستر مناسب    توان ی طورکلی مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی را م به 

واسطه  رفتن  بین  از  ارتباطی،  و  برای  اطالعاتی  بازارهای جدید  پیدایش  و  خریداران  قدرت  افزایش  ها، 

مؤسسات  تولید  پیدایش  و  قوی  پشتیبانی  خدمات  و  درخواستی  محصوالت  کردن  سفارشی  کنندگان، 

سراسری   رقابت  و  پا  نو  از    ی ها چالش   (. ۱۳۸۱)صنایعی,    است اقتصادی  همچنین  الکترونیک  تجارت 

آن چالش  با  الکترونیک  تجارت  در حوزه  که  م هایی  هستیم  مواجه  به    توان ی ها  کافی  دسترسی  عدم  به 

از فروش، نحوه  ها ی گذار است ی اطالعات شامل س  به گارانتی وخدمات پس  ، قوانین و اطالعات مربوط 

آن، شیوه تأیید تبادل پول با    ی ا ه ی نحوه پرداخت و مسائل حاش تحویل دادن محصول و قوانین مربوط به آن،  
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ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان اشاره    ر ی برداری و تأث کاال و قوانین لغو خرید، مسائل مربوط به کاله 

 (Drucker, 2002)  نمود 

 بندی جهانی کاربران اینترنت در ایران و رتبه 

ایران دومین کشوری در خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد. آخرین آمارها از تعداد کاربران  ،  ۱۹۹۳در سال  

درصد کاربران اینترنت در گروه    ۴۰؛  کنند ی درصد مردم از اینترنت استفاده م   ۶۰که    دهد ی اینترنت در ایران نشان م 

 .ال به اینترنت در ایران است سال قرار دارند و اینترنت همراه بیشترین پارامتر اتص   ۲۹تا    ۲۰سنی  

  ۶۷را    ۲۰۲۱تعداد کاربران اینترنت ایران در سال   Stats World Internet آمار منتشر شده بر روی وبسایت 

  ۱۸۸  باای از کاربران اینترنت در کل خاورمیانه )تقر   یک سوم میلیون نفر اعالم کرده است. تعدادی که در حدود  

 .میلیون نفر( را تشکیل داده است 
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 (Internet World States, 2021)  ۲۰۱۹کاربران اینترنت در خاور میانه در سال  

 
Figure 1  اینترنت در ایران  کاربران 
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مزبور به سال   ارائه شده در سایت  آمار  بر اساس آخرین  اینترنت در جهان  کاربران  تعداد کل  همچنین 

درصد از کاربران به    ۵۱/ ۸% نفر محاسبه شده است که از این میان   ۵.۰۵۳.۹۱۱.۷۲۲  میالدی برابر با   ۲۰۲۱

اروپا،    ۱۴/ ۸% آسیا،   به  آمر   ۶/ ۳% درصد  به  آمریکای التین،    ۹/ % ۵یکای شمالی،  درصد  به    ۱۲/ ۸% درصد 

 .درصد به اقیانوسیه اختصاص دارند   ۰/ ۶% درصد به خاورمیانه و    ۳/ ۷% درصد به آفریقا،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (Internet World States, 2021)  کاربران اینترنت در جهان 
 

اینترنت خاورمیانه بر اساس آمار وبسایت   یک سوم حدود   به کشور ایران   Stats World Internet از کاربران 

میلیون کاربر اینترنتی به    ۶۷نفر کاربر اینترنت این بخش از جهان،    ۱۸۸.۱۳۲.۱۹۸اختصاص دارد. به بیانی دیگر از  

پس از  .  رود ی خاورمیانه به شمار م کشور ایران اختصاص دارند، از این رو کشور ایران پرکاربرترین کشور در  

 .نفر برآورد شده است   ۳۱.۸۶۵.۶۵۲ایران کشور عربستان دارای باالترین آمار است و تعداد کاربران اینترنتی این  
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از تولید ناخالص ملی ایران، رقم چندانی نیست که بتوان از آن به عنوان    و فرش   درصدی صنایع دستی  ۹/ ۲سهم  

  فرش و صنایع دستی ای است که باید برای آینده  اهمیت دارد، برنامه چه  آن رد. اما  دستاورد قابل توجه یاد ک 

رشته زنده صنایع دستی همچنان در رتبه سوم جهان باقی    ۳۷۰کرد تا کشورمان با برخورداری از    ریزی طرح 

قابلیت   تواند ی م  فرش یی که جا آن از  .نماند و به سهم شایسته خود از این بازار کوچک اما پر درآمد دست یابد 

کمک شایانی به    تواند ی وزه م ین ح ر المللی د رسانی گسترده بین باالیی در جذب گردشگر داشته باشد، اطالع 

 . توسعه صنعت گردشگری کشور نیز باشد 

در سطح جهان متقاضی دارند، به شرط این که بخوبی معرفی و بازاریابی    ویژه فرش ه  و ب   صنایع دستی ایران 

اکثر نظرها را به خود جلب کند، اما مشکل اصلی در شناسایی    تواند ی ایران به دلیل تنوع و کیفیت م   فرش شوند.  

زایی این صنعت از بسیاری از صنایع  هاست. با توجه به این که سودآوری و اشتغال بازاراهای هدف و نیاز آن 

موجود باالتر است بایستی ضمن برطرف نمودن موانع و مشکالت موجود و فراهم نمودن زیرساختها و بستر  

ات به ترویج فرهنگ استفاده از صنایع دستی در منازل ایرانیان نیز پرداخت. چراکه وقتی بازار  مناسب صادر 

. به عبارت دیگر در حال  شود ی کند، بازار خارجی خود به خود مهیا م   ن ی داخلی نیازهای تولیدکنندگان را تأم 

اضی ندارند، در بازارهای  حاضر چون برخی از محصوالت تولیدکنندگان در داخل ایران ناشناخته بوده و متق 

اند و تولید را متوقف  ها را به دست فراموشی سپرده خارجی هم گمنام باقی مانده و در نتیجه تولیدکنندگان آن 

فرش    ی گونه که مردم ایران اگر به کاال   ایران از ابتدا به حمایت مردم نیازمند بوده، این   صنعت فرش کردهاند.  

یمت بنگرند، به شکل طبیعی باعث کاهش تولید خواهند شد، چون تقاضا  فقط به دید کاالی لوکس و گران ق 

. عالوه بر این که صنایع دستی توان تولید ثروت و اشتغالزایی  کند ی نیست، تولیدکننده هم از تولید خود کم م 

 .باالیی دارد، سفیران فرهنگی کشورمان خارج از مرزها نیز هستند 

 فرش نقاط ضعف کنونی در صادرات  

است. تمامی محصوالت تجاری از سیستم توزیع    فرش ترین مشکل در شیوه توزیع  بتوان گفت اصلی شاید  

صنایع دستی که  فرش و  ، حال آن که  کنند ی ها هزینه م ها تومان بابت توزیع آن برخوردارند و تولیدکنندگان میلیون 

ها و  میلیونها دالر سودآوری داشته و صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند، هنوز در پستوی کارگاه   تواند ی م 

آوری محصوالت و ارسال  کار معرفی و جمع .  شمار سطح شهرها منتظر معرفی شدن هستند های انگشت مغازه 

ر باشند. این سیستم هنوز در  هایی موظف به این کا ها به بازار هدف، کار تولیدکننده نیست؛ بلکه بایستی تشکل آن 

صنایع دستی  فرش  طور اصولی و منسجم شکل نگرفته است و به همین دلیل باعث ضعف در عرضه  ایران به 

 . ( ۱۳۸۷)صحرائیان,    ایران شده است 
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صنایع دستی  فرش و  محصوالت    ی بند یکی دیگر از مشکالت عمده موجود در این بخش ضعف در بسته 

خاص بودن نوع سایز و    ل ی دل فاکتورهای صادرات در تمام کاالها است و به   ن تری مهم از    ی بند است. بسته 

صنایع دستی فعالیت منظم و اصولی در این خصوص صورت نگرفته است. ضعف عمده  فرش و  شکل انواع  

که همین موضوع    ی صورت   به   ، تولیدات ایران علیرغم کیفیت باال نوع و انتخاب بسته بندیهای صادراتی است 

  ی ها ی بند بسیاری از خریداران از خیر خرید محصوالت کشورمان بگذرند و به سراغ بسته   شود ی باعث م 

صنایع  فرش و البته یکی دیگر معضالت جدی . است  تر ت ی ف ی ک  ها بی که محتوی آن  حالی  تر بروند در لوکس 

توجهی در افکار عمومی  بی   دستی با مشکل   صنایع محصوالت هنری فرش و  دستی ضعف تبلیغات است.  

برای جامعه مشخص    ها آن ها بیشتر گفته شود تا اهمیت  مواجه است و باید در مورد این صنعت در رسانه 

  ها م ی ایفای نقش کنند. همچنین وجود تحر   فرش گیران کشور نیز به تدریج در حمایت از حوزه  شود و تصمیم 

صنایع دستی کشور شده و اقدامی نیز برای یافتن    فرش و موجب از دست رفتن بسیاری از بازارهای هدف  

به دلیل معضالت تحریم اغلب محصوالت صنایع  أ بازارهای جدید جهانی صورت نگرفته است. مت  سفانه 

صنایع دستی کشور  آثار هنری فرش و  . خروج چمدانی  شوند ی دستی به شکل چمدانی از کشور خارج م 

راتی شده و باعث در دست نبودن آمار دقیقی از صادرات  ها در فهرست کاالهای صاد موجب ثبت نشدن آن 

و البته کیفیت تولیدات جایگاه بسیار   هنری که میدانیم ایران از نظر تنوع تولیدات    طور همان   .ه است شد   ها آن 

یاد شده همواره باعث شده که    ی ها سفانه ضعف أ المللی دارد اما مت صنایع دستی بین صنعت فرش و  باالیی در  

در رقابت با تولیدات دیگر کشورها مثل  که  این مصنوعات تولیدی ایران یا بازارشان به کلی از دست بدهند یا  

 .چین یا افغانستان و هندوستان مغلوب شوند 

 بررسی عوامل کاهش روند صادرات فرش 

الت بسیاری شده که علل سیر نزولی  ی اخیر دچار تحو ها سال باف کشور در  تولید و صادرات فرش دست 

 به دو دسته تقسیم کرد.   توان ی م آن را  

سپتامبر، جنگ افغانستان و    ۱۱مانند رکود جهانی، حادثه    است علل خارجی که خارج از کنترل ما    -اول 

داشتن رقبای قدرتمند و زیرک مثل هند، پاکستان، نپال و غیره. همچنین پاندمیک کرونا که در حال حاضر  

 . هستند تمام جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با این بیماری  

و تولید بیشتر به جای تولید بهتر، وجود  علل داخلی مانند افت کیفیت، پرداخت صرف به کمیت    -دوم 

پذیری، قوانین  ی موازی دولتی و شبه دولتی در تجارت و تولید فرش، نداشتن قدرت سفارش ها ن ا سازم 
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پور  )فرج   غیر کارشناسی و متغیر، عدم شناخت سلیقه مشتریان، عدم شناخت نسبت به عملکرد رقبا و غیره 

 ( ۱۳۹۶قین,  جاویدی مشت و    خاناپشتانی, بصیر ابیانه 

 باف ایران نکات کلیدی در زمینه فرش دست 

 کیفیت باال و اصیل بودن فرش ایرانی 

به عنوان یک عامل کلیدی در بازار جهانی و رقابت با    تواند ی م کیفیت و اصالت فرش ایرانی، بی شک  

یکی از    ه باشد. اما سیاست غیر اصولی و شتاب زده چند سال اخیر در این زمینه، آن را ب   کنندگان دیگر تولید 

 مشکالت این صنعت تبدیل کرده است. 

همواره هنر و صنعت از نظر تولید با یکدیگر در توازن معکوس قرار داشتند، بدین معنی که هر جا سرعت  

هنری کاسته شده است و بالعکس. در زمینه فرش  و تعداد تولید افزایش یافته به همان میزان از کیفیت  

ی مختلف کشور که به  ها بخش باف نیز، عالوه بر همگانی شدن این صنعت در شهرها، روستاها و  دست 

ه، عدم کنترل  شد صنعت   –صورت غیر اصولی باعث وارد آمدن ضربات غیر قابل جبران به پیکره این هنر 

، شده و  market dampingان، به نوعی باعث شکست قیمت،  کنندگ مناسب بازار و هماهنگی میان تولید 

  ( ۱۳۸۷)صحرائیان,    اند کرده ، در مواردی کیفیت را فدای قیمت  تر ارزان کنندگان به جهت تولید کاالیی  تولید 

چند هزار ساله برخوردار بوده، با تبدیل شدن به یک کاالی مصرفی   بدین شکل، قالی ایرانی که از اصالیت 

فی  است.  داده  دست  از  را  خود  تاریخی  هویت  و  ارزش  عادی،  یک  و  وجود  صورت  در  الواقع، 

گذاری مناسب، متولیان امر به هیچ وجه خود را درگیر رقابت با محصوالتی از کشورهایی چون  سیاست 

کار، همان گونه که بسیاری از کارشناسان این صنعت نیز  بین، بهترین راه . در این  کردند ی نم چین و هند  

. بدین ترتیب با اتخاذ یک سیاست شفاف، امکان  است متمایز کردن قالی صنعتی و هنری    دارند ی م اذعان  

سیتم گیری  بهره  استراتژی  از  مبنای  بر  الکترونیک  تجارت  نمایندگانی  B2Bهای  به  عمده  فروش  برای   ،

در  راه   منتخب  و  قالی صنعتی  فروش  دنیا، جهت  در  شده  مبنای  مناطق مشخص  بر  پایگاه  یک  اندازی 

راه    ن ی تر ی عمل به عنوان یکی از بهترین و    تواند ی م فروشی به خریداران جزء،  ، برای خرده C2Bاستراتژی  

این طبق نظریه علمی تام   باف باشد. کارهای موجود جهت به کارگیری تجارت الکترونیک در فرش دست 

که باید برای فروش آن    رد ی گ ی قرار م   یی دستی در سبد مجموعه کاالها   ع ی گذار علم فروش، صنا هاپکینز پایه 

عد نمود که آنان به داشتن  متقا   کنندگان صاحب قدرت خرید را کرد و طیف مصرف   "ایجاد نیاز "در جامعه  

 ( ۱۳۸۷)صحرائیان,    تعدادی از محصوالت صنایع دستی نیازمند هستند 
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 ی بازاریابی و توزیع ها روش سنتی بودن بازار فروش،  

باف نیز از سنتی بودن شدید  ی تولیدی کشور، مدیریت صنعت فرش دست ها بخش همانند دیگر صنایع و  

ی بازاریابی و اطالع رسانی بسیار قدیمی و غیر کارآمد، عدم  ها روش .  برد ی م مختلف آن رنج    ی ها بخش 

ی مشتری مداری و مواردی از  ها روش و   ها ستم ی س رسانی دقیق و جامع، عدم آشنایی فروشندگان با  اطالع 

بررسی    گونه که . همان است این دست، یکی از بزرگترین مشکالت موجود بر سر راه توسعه این صنعت  

ی  ها بخش اهداف فناوری اطالعات، کمک به توسعه صنایع دیگر و نوسازی    ن ی تر ی اصل کردیم، یکی از  

 . است مختلف چرخه تولید، شامل مدیریت تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش  

تولید به  بخش  متولیان  نیاز  احساس  عدم  و  صنعت  این  حد  از  بیش  بودن  سنتی  به  توجه  با    ، طورکلی 

بهترین نقطه شروع برای نوسازی و    ، ITی مدیریتی مبتنی بر  ها ستم ی س ی نوین و کاربرد  ها روش کارگیری  به 

طورکلی نقاط تماس بین  ، بخش فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش و به ها ستم ی س به کارگیری این  

و انتظارات    ها دگاه ی د . جایی که فروشنده در تماس مستقیم با خریدار، از نظرات،  است خریدار و فروشنده  

  است ی یا بین المللی ناگزیر از ارائه خدمات بهتر  ا منطقه وی اطالع دارد و در رقابت با دیگر فروشندگان  

 . ( ۱۳۹۲پور,  اله ولی و    پور اله )ولی 

قیمت باال و لوکس    رغم که علی   م ی بر ی م ی فرش، به این نکته پی  ها فروشگاه م شده از  انجا در بررسی اجمالی  

 . اند نکرده بودن این کاال، بسیاری از فروشندگان، از حداقل امکانات الزم برای جلب نظر مشتری نیز استفاده  

 پیشنهادها 

به موارد بحث شده در مقاله،   پیشنهاداتی که جهت بهبود فروش فرش    ن ی تر ی اصل و    ترین مهم با توجه 

 : هستند ذکر کرد، بدین شرح    توان ی م نوین تجارت الکترونیک    ی ها روش باف با استفاده از  دست 

 ی همه مردم در سطح کشور به اینترنت ( دسترس ۱

ریزان و سیاست گذاران دولت بردارند، بردن اینترنت به درون جامعه است. این  اولین گامی که باید برنامه 

. به منظور گذر  شود ریزی و اجرا  برنامه اقدام نه تنها در مناطق شهری، بلکه در مناطق روستایی نیز بایستی  

گذاری کالنی برای ایجاد و گسترش شبکه ملی داخلی  ریزی دقیق و سرمایه از مراحل دوم و سوم، برنامه 

 . است آوری اطالع رسانی است الزم  ی فن ها رساخت ی ز که یکی از ارکان و  

 ملی اعتباری   مؤسسات ایجاد    ( ۲

ملی اعتباری جهت انتقال الکترونیکی پول با ارائه ابزار پرداخت مانند کارت اعتباری، کارت بدهی،    مؤسسات ایجاد  

ی  ها کارت مالی که صنعت و اعتبار  مؤسسات چک های الکترونیکی و غیره، به منظور تسویه حساب و نیز ایجاد 
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بانکداری الکترونیکی و همچنین ایجاد  های الکترونیکی و غیره را تأیید کند و کالا ایجاد و گسترش  مشتریان، چک 

اعتباری طی فرایند کاری که طی آن    مؤسسات استانداردهای پرداخت برای برقراری هماهنگی بین بانک و دیگر  

 عمل نمایند.   (EFT)به روش تعیین شده، جهت انتقال الکترونیکی وجوه    ها بانک مالی و    مؤسسات کلیه  

 ی ارائه دهنده خدمات اینترنتی بخش خصوصی. ها شرکت قابت  ( ایجاد بسترهای مناسب جهت حضور و ر ۳

( وضع مجموعه قوانین و مقررات همه جانبه در مورد تجارت الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده و  ۴

، امری بسیار حیاتی برای اعتماد عموم به اینترنت و تجارت الکترونیکی است و تضمینی  جرائم گیری  پی 

برای حفظ حقوق افراد جامعه و همچنین حفظ حریم شخصی است. همچنین این عامل یکی از شروط  

 . است کشور    ITی خارجی در بخش صنعت  ها ی گذار اصلی سرمایه 

مورد تجارت الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده و    ( وضع مجموعه قوانین و مقررات همه جانبه در ۵

امری بسیار حیاتی برای اعتماد عموم به اینترنت و تجارت الکترونیکی است و تضمینی    جرائم گیری  پی 

برای حفظ حقوق افراد جامعه و همچنین حفظ حریم شخصی است. همچنین این عامل یکی از شروط  

 . است کشور    ITش صنعت  ی خارجی در بخ ها ی گذار اصلی سرمایه  

تأیید ۶ مراجع  ایجاد  برای  (  مراجع  این  بازرگانان.  صالحیت  تأیید  ها بنگاه کننده  جهت  الکترونیکی  ی 

 . کنند ی م ی دیجیتالی صادر  ها نامه صالحیت، گواهی 

  ها شرکت . این  پردازند ی م  ها مرسوله ی پستی که به توزیع  ها شرکت ی پیشرفته توزیع مانند  ها ستم ی س ( ایجاد  ۷

 باید به صورت خصوصی فعالیت نمایند و دولت فقط بستر ورود به سرمایه گذاری را آماده سازد. 

 ی مصوب تجارت الکترونیکی کشور. ها است ی س ( تخصیص بودجه الزم برای به اجرا درآمدن  ۸

 کاری ملی جهت بهبود وضعیت کنونی. تعیین راه   ( ۹

ایجاد شده در چند سال اخیر، دیگر باید به فکر جهت گیری کلی، مدیریت منسجم و بهبود    با توجه به مشالت 

باف باشیم. در صورتی که بهبود نسبی بازار در مقاطع زمانی کوتاه ما را از حل  فرایند تولید و عرضه فرش دست 

 للی نخواهیم داشت. الم اساسی مشکل باز دارد، دیگر شانسی برای یافتن رتبه شایسته خود در بازار بین 

 فروشگاه الکترونیکی ملی.   ( ۱۰

  افزار مناسبی جهت تهیه بانک اطالعات فرش، و یا ی فرش کشور از نرم ها فروشگاه در صورت استفاده  

به سادگی سایتی    توان ی م زیر نظر یک مقام رسمی،    أ ملزم کردن تولید کنندگان به تهیه این اطالعات در مبد 

ی ایران در اینترنت ایجاد کرد. بدین ترتیب با صرف هزینه نسبتاا مناسبی  ها ی فروش فرش    تمام   متحد برای 

و به علت بعد ملی مسئله، باعث افزایش    شود می اندازی  بازار الکترونیکی جامع فرش ایران در اینترنت راه 
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. هم چنین با توجه به عدم حضور رقیبان مطرح، در این  شود می باف  المللی صنعت فرش دست وجه بین 

 بخش، امکان پیشرفت و توسعه بسیاری فراهم است. 

 ی مدیریت ارتباط با مشتری؛ ها ستم ی س به کارگیری    ( ۱۱

، آرام آرام در حال تبدیل شدن به ابزرای برای تمایز برنده از  CRMی مدیریت ارتباط با مشتری، ها ستم ی س 

سازی یک سیستم بومی و منطبق با  . در این بین در صورت طراحی و پیاده هستند المللی  ین بازنده در بازار ب 

 باف ایران برداشت خواهد شد. المللی فرش دست نیازهای این صنعت، گام مهمی جهت بهبود بازار بین 

جدید،  با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل مالحظه آن در ابتدای هزاره  

 به شرح زیر بیان نمود:   توان ی م ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات  

 ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی. 

 دسترسی سریع به اطالعات در حجم وسیع 

 صرفه جویی از زمان و مکان )ایجاد جوامع مجازی( 

 بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی   ی ها نه ی هز پایین آمدن  

 جهانی بودن )در دسترس بودن در سطح جهانی( 

که با استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری، طراحی و تأیین    طوری گرایی، به مشتری 

 . ابد ی ی م شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش    on-lineمشخصات کاالها به صورت  

 گیری نتیجه 

سنتی کسب و کار و توسعه اقتصاد جهانی، لزوم    ی ها وه ی با توجه به جایگاه تجارت الکترونیک در تحول ش 

نیز با وجود تمام   فرش . لذا د ی نما ی های تجاری آشکار م گسترش بازارهای تخصصی آنالین در تمامی بخش 

موانع پیشرو تولید و عرضه، در راستای حفظ حیات خود و حضور پررنگ در بازارهای داخلی و جهانی از  

از   است.  زمینه  این  در  ویژه  توجه  نیازمند  و  نبوده  مستثنا  مقوله  زیرساخت   یی جا آن این  تجارت  که  های 

نکداری الکترونیک در حال توسعه و بهبود بوده  الکترونیک در کشور از جمله کیفیت دسترسی به اینترنت و با 

و آمار باالی کاربران اینترنت در کشور به عنوان بستر مناسبی در جهت گسترش تجارت الکترونیک فراهم  

م  برنامه   توان ی است،  و  مدیریت  شناخت  با  با  و  بهره جست  موجود  امکانات  و  بسترها  از  مناسب  ریزی 

های اقتصادی چشمگیری در زمینه صادرات صنایع دستی  شور فرصت ک فرش های موجود در حوزه پتانسیل 

های تخصصی آنالین در حوزه صنایع دستی مهم و کلیدی  اندازی پایگاه در این راستا لزوم راه .  پدید آورد 

های اقتصادی مناسب عالوه بر آگاهی از اصول تجارت، نیازمند دانش تخصصی  که ایجاد فرصت   . چرا هستند 
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. به واسطه  ریزی مدون در این حوزه تخصصی نیز است های موجود و همچنین برنامه انسیل و اطالع از پت 

زایی خواهد بود.  گذاری و اشتغال موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه 

به  رو    فرش که   مناطق مختلف صاحب سبک از سویی دیگر با شناسایی، معرفی و رونق بخشیدن به بازار  

به بیانی دیگر، با بهره جستن  .  ها ترغیب نمود هنرمندان را در احیاء و بازتولید آن   توان ی اند، م گذاشته   فراموشی 

با عرضه صنایع دستی اصیل ایرانی منطبق با سلیقه    توان ی از ابزارهای موجود در دنیای تجارت الکترونیک م 

تولید شده توسط اقوام ایرانی در پِس روستاها و مناطق دورافتاده    فرش جامعه امروز هم از محصور ماندن  

  ج ی نتا   شت. ثری بردا ؤ جلوگیری نمود و هم در جهت باال بردن سهم این بخش در توسعه اقتصادی کشورگام م 

یات مطرح شده یعنی تأثیر مثبت تجارت الکترونیک در توسعه فروش و توسعه  حاصل از این پژوهش، فرض 

 . کند ی م   د یی تأ بافت ایران را  های دست صادرات فرش 
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