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چکیده 
 اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی 
موردتوجه پژوهشگران است. توجه به گسترش صادرات فرش دست باف ایران، که از کاالهای صادراتی غیرنفتی 
بااهمیت است، می تواند کشور را در راه رسیدن به اقتصاد صادراتی منطقی کمک کند. در این پژوهش با استفاده 
از مـدل سـازی دینـامیکی در قالب روش تحلیل پویایی های سیستم، مسئلۀ صادرات فرش دست باف ایران در 
ابعاد گوناگون مـدل شـده است و بـا اسـتفاده از شـبیه سـازی رفتاری در محیط نرم افزار ونسیم مورد تجزیه وتحلیل 
قرار گرفته است. مدل پیشنهادی پژوهش پدیـدۀ صادرات فرش دست باف را توصیف کرده است و با استفاده از 
شبیه سازی، رفتار آن را در افق زمانی ده سال آینده پیش بینی کرده است. درادامه پس از تأیید اعتبار ساختاری و 
رفتاری مدل، با آزمون راهکارهای گوناگون در محیط شبیه سازی، سیاست ها و راهکارهایی برای بهبود و گسترش 
صادرات فرش دست باف ایران ارائه شده است. این سیاست ها شامل توسعۀ فرایند بازاریابی الکترونیکی مؤثر، 
ایجاد شبکه های متمرکز نظارتی بر روی فعالیت های تعاونی ها و کارگاه های بافندگی، اعطای تسهیالت و گسترش 

برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح مهارت طراحان، بافندگان و تجار است.
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تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ ۱۲، شمارۀ ۲، تابستان ۱۴۰۱ 6

مقدمه

از  است  عبارت  دست باف  فرش  هنر  صنایع دستی،  ادبیات  در 
سال  هزار  دو  می شود.  پرزدار  و  بافته  نخ  و  تار  از  دست  با  آنچه 
در  ایرانیان  فنی  دستاورد های  تمامی  و  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ 
عرصۀ هنرهای دستی در فرش خالصه می شود تا آنجا که غایت 
است  فرش  شبیه  ساختاری  ایجاد  و  ترکیب بندی  ایرانْی  معماری 
است  محصوالتی  ازجمله  دست باف  فرش   .)Pasban, 1999(
که ارزش افزودٔه فراوانی دارد و درعین حال منشأ کسب درآمد ارزی 
ارزش افزودۀ کالنی  با چنین  است. شاید کمتر کاالیی در کشور 
تولید  در مجموعۀ  بسیاری  اهمیت  کاال  این  ازاین رو  تولید شود. 
ملی دارد )Mirzazadeh, 1995(. همچنین امکان اشتغال افراد 
بسیاری از جمعیت کشور به ویژه روستاییان را فراهم ساخته است. 
بنابراین می توان گفت که فرش جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی از 
Abedi and Mir� دارد  صادرات  و  ارزش افزوده  اشتغال،  )بعد 

 .)zaei, 2003
فرش  جهانی  تجارت  زمینٔه  در  عددی  و  آماری  بررسی های 
اخیر  سال های  در  که  است  موضوع  این  نشان دهندٔه  دست باف 
فروش  نسبی  کاهش  دست باف  فرش  صادرکنندٔه  کشورهای 
که  ایران،  کشور  برای  کاهش  این  و  داشته اند  را  صادرات  رکود  و 
دست باف  فرش  صادرکنندٔه  کشور  مهم ترین  و  کشور  تنها  زمانی 
)هم ازنظر وزنی و هم ازنظر ارزشی( بود، بیشتر قابل لمس است. 
البته موضوع مهم و تأثیرگذار در روند کاهش سهم جهانی فرش 
رقبای  به وجودآمدن  بلکه  اقتصادی،  رکود  نه  ایران،  دست باف 
جدید تولیدکننده و تبلیغات جهانی و گاهی توانمندی های تولیدی 
است.  رقیب  کشورهای  از  برخی  پایین  تولید  هزینٔه  داشتن  با 
موضوعی که هم اکنون هند و پاکستان و نپال و چین از این مزیت 

نسبی برای تولید در مقابل ایران دارند.
ارائٔه  و  دست باف  فرش  صادرات  کاهش  علل  بررسی  ازاین رو 
راهکارهایی به منظور گسترش صادرات این کاال اهمیت ویژه ای دارد. 
لذا در پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی به مسئلٔه گسترش صادرات 
فرش دست باف در ایران پرداخته شده است و در قالب حلقه های علت 

و معلولی، علل ریشه ای این مسئله بررسی شده است.

1. بیان مسئله
و  است  وابستگی  ایران  اقتصاد  در  مطرح  موضوع  مهم ترین 
مهم ترین وابستگی موجود در کشور ما وابستگی به صادرات نفت 
است که سهم بزرگی از درآمد ارزی ما را تشکیل می دهد. ازاین رو 
ازجمله  دارد.  باالیی  اهمیت  غیرنفتی  صادرات  روی  بر  تمرکز 
است  فرش  برد  نام  غیرنفتی  برای صادرات  می توان  که  کاالهایی 
)Reisi et al., 2011(. تغییرات بازار فرش صادراتی تأثیر زیادی 
در اقتصاد ملی و نیز خسارات جبران ناپذیری برای تولیدکنندگان 
این کاالی باارزش دارد. بنابراین شناسایی و کنترل علل و عوامل 

تأثیرگذار در روند کاهش و یا رکود بازار جهانی فرش دست باف از 
مهم ترین دغدغه های مراکز علمی و مرتبط با این هنِر صنعتی در 

نظر گرفته می شود.
نتایج حاصل از تحقیقات گوناگون بیانگر آن است که صادرات 
فرش دست باف در ایران به صورت علمی دنبال نمی شود و هنوز 
بیشتر جنبۀ سنتی دارد. درضمن تحقیقات اندکی در زمینٔه وضعیت 
بازاریابی و گسترش صادرات فرش دست باف در ایران انجام شده 
است )Sabouri Khosroshahi et al., 2003( و کاستی هایی 
و گرایش های  دربارٔه خواسته ها  روزآمد  اطالعات  قبیل کمبود  از 
ضعف  کیفیت،  کاهش  راهبردی،  برنامه ریزی  فقدان  مشتریان، 
تبلیغات، ضعف مدیریت و خأل برنامه ریزی برای شناسایی سالیق 
هدف  بازارهای  با  آشنایی  نبود  مختلف،  ملت های  و  کشورها 
دست باف  فرش  نمایشگاه های  برپایی  یا  مشارکت  در  ضعف  و 
 Heidari et al.,( می خورد  چشم  به  انجام شده  مطالعات  در 
و  ندارد  ارزبری  دست باف  فرش  تولید  که  است  گفتنی   .)2014
درنتیجه اشتغال حدود ده میلیون نفر به هیچ وجه نیازی به کمک و 
سرمایه گذاری دولت ندارد و فقط درآمد ارزی حاصل از آن عاید 
کشور می شود. به لحاظ اجتماعی و به سبب گسترش فرش بافی در 
در حفظ  مهمی  بسیار  تأثیر  این صنعت  روستایی کشور،  مناطق 
باعث  روستاها  در  فرش  نبود  زیرا  دارد،  جمعیت  بهینٔه  اسکان  و 
مهاجرت روستاییان به شهرها می شود و مشکالت خاص شهرِی 

 .)Sanayei, 2003( ناشی از مهاجرت افزایش خواهد یافت
ارزش های  و  ابعاد  با  ایران  از فرش دست باف  اعظمی  قسمت 
سطح  در  صادرات  برای  آن  ملی  و  فرهنگی  اقتصادی،  برجستۀ 
و  نارسایی ها  به سبب  ولی  می شود،  عرضه  و  تولید  بین المللی 
تنگناهای موجود در داخل کشور و نیز شرایط رقابتی برای صادرات 
آن در بازارهای هدف، صادرات این کاال با مشکالت جدی مواجه 
متأسفانه   .)Sabouri Khosroshahi et al., 2003( است 
مدیریتی،  ساختاری،  سازمانی،  ابعاد  در  اساسی  فقدان  به علت 
تولیدی و به ویژه تجاری و بازرگانی، فرش ایران دوران افول و رکود 
اکنون  و  است  داشته  جهانی  رقابت های  عرصۀ  در  را  شکننده ای 
به  بی توجهی  ازطرفی،  می برد.  به سر  خاصی  بحرانی  شرایط  در 
اصول و مبانی بازاریابی و تجارت، که دربرگیرندۀ فرایند تولید آن 
نیز می شود، مزیت های رقابتی فرش دست باف را در داخل و در 
سطح جهانی با مخاطرات جدی مواجه کرده است. تجربۀ موفق 
دیگر کشورها حاکی  از توجه آن ها به واقعیت های محیط تجارت 

 .)Shamabadi, 2004( و دیگر عوامل تأثیرگذار است
به  وابستگی  کاهش  بر  مبنی  کشور  نیاز  به  توجه  با  اکنون 
تالش  فرش،  صادرات  نزولی  روند  مشاهدۀ  و  نفتی  درآمدهای 
رشد  می تواند  این محصول  و گسترش صادرات  موانع  رفع  برای 
اقتصادی و رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی در راستای یکی 
بنابراین  را موجب شود.  اقتصادی  توسعۀ  برنامۀ  اهداف عمدۀ  از 
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در  مؤثر  اصلی  عوامل  تحقیق  این  انجام  با  تا  است  آن  بر  سعی 
پویای  مدل  و  شود  شناسایی  دست باف  فرش  صادرات  گسترش 
آن ارائه شود تا سیاست گذاران و مراجع ذی صالح با کمک آن ها و 
متناسب با نیازها و اهداف صادراتْی برنامه ریزی های الزم را برای 

رشد و توسعۀ کشور انجام دهند.

2. ادبیات موضوع

2-1. عوامل تأثیر گذار در تقاضای فرش دست باف ایران

تولید و صادرات فرش دست باف در سال های اخیر دچار تحوالت 
بسیاری شده است که علل و عوامل تأثیرگذار در سیر نزولی آن را 

می توان در دو دسته تقسیم بندی کرد:
رکود  مانند  است؛  خارج  ما  کنترل  از  که  خارجی  علل  اول: 
جهانی، داشتن رقبای قدرتمند و زیرک نظیر هند، پاکستان، نپال 

و غیره. 
دوم: علل داخلی مانند افت کیفیت، پرداخت صرف به کمیت 
و تولید بیشتر به جای تولید بهتر، وجود سازمان های موازی دولتی و 
شبه دولتی در تجارت و تولید فرش، نداشتن قدرت سفارش پذیری، 
قوانین غیرکارشناسی و متغیر، ناآشنایی با سلیقۀ مشتریان و عملکرد 

. )Farrokhzad and Aghazadeh, 2008( رقبا و غیره
صادرات  بررسی  مسئلۀ  به  فراوانی  پژوهش های  در  تاکنون 
عوامل  مهم ترین  از  است؛  شده  پرداخته   ایرانی  فرش  جایگاه  و 

تأثیرگذار شناسایی شده در تحقیقات پیشین به شرح زیر است:

تبلیغات: نبود تبلیغات مناسب و منسجم صنایع دستی ایرانی گاه 
میراث  و  هنرمندان  دست اندرکاران،  منافع  و  عرصه  این  تولیدات 
تا جایی  که گاه کشورهای  به مخاطره می اندازد  را  فرهنگی ملت 
را  ایرانی محصوالتی  رنگ  و  و طرح  نقش  از  بهره گیری  با  رقیب 
می کنند  تنگ  ایرانی  اصیل  هنر  بر  را  و عرصه  نام خود عرضه  به 

 .)Mamouri and Azadzadeh, 2009(

پیداکردن  و  گوناگون  بازارهای  دربارۀ  تحقیق  بازار:  شناخت 
بازارهای جدید.

اصول  و  نحوه  قیمت ها،  تدریجی  افزایش  یا  ثبات  قیمت: 
قیمت گذاری.

کیفیت و شهرت: طرح، نقشه، رنگ، مواد اولیه، دوام و مرغوبیت، 
برخورداری از اعتبار و شهرت خوب، به کارگیری سلیقۀ مشتریان 

.Jafarnejad et al., 2009(( در تولید با رعایت حفظ اصالت

و  تولید کنندگان  میان  فاصله  هرچه  مصرف:  بازار  تا  فاصله 
صادرکنندگان فرش بیشتر باشد، امکان انتقال اطالعات میان این 
تاحدامکان  که  شود  تالش  باید  لذا  شد.  خواهد  کمتر  حوزه  دو 
تولید  امر  در  خارجی  فروش  عوامل  و  صادرکننده  واحدهای 
منتقل  تولید  عوامل  به  آنان  نظرهای  یا  و  باشند  داشته  دخالت 
عوامل  و  با صادرکنندگان  بیشتری  ارتباط  تولید کنندگان  یا  و  شود 

فروش خارجی داشته باشند و این امر در برخی موارد سبب تسریع 
واکنش صادرات به شرایط بازار خواهد شد.

حمایت دولت: وجود متولی و حامی برای فرش، اعطای تسهیالت 
.)Dadras Moghadam, 2009( و حمایت های ضروری

تحوالت سیاسی: شامل مقررات دولتی یا مقررات زدایی، تغییر 
قوانین محیط زیست،  یارانه های دولتی،  مالیاتی، میزان  قوانین  در 
 Cutler( ارتباط امریکا با رقبای ایران، انتخابات ریاست جمهوری

.)and Gary, 1999

خدمات پس از فروش: شامل تعمیر، شست وشو و تعویض.

ضمانت نامه: پس  گرفتن یا نگرفتن پس از فروش.

نظام حمل ونقل: سرعت، دقت و هزینۀ حمل ونقل، وسیلۀ حمل 
و سهولت استفاده از آن.

زمان: تابستان، فصل مسافرت، عید و فصل خرید، سرما و گرما و 
تأثیرات آن ها در تقاضای فروش،

زمینۀ  در  الکترونیکی  تجارت  به کارگیری  موانع  و  مشکالت 
مربوط  مشکالت  شامل  ایران:  دست باف  فرش  صادرات 
مالی  زیرساختارهای  سخت افزاری،  و  فنی  زیرساختارهای  به 
مالیاتی،  و  بازرگانی  گمرکی،  زیرساختارهای  نرم افزاری،  و 
موانع  و  مشکالت  و  امنیتی  و  حقوقی  قانونی،  زیرساختارهای 

.)Jafarnejad et al., 2009( مربوط به زیرساختار اطالعاتی

آموزش: آموزش آخرین فنون قالی بافی به فرش بافان، همراه کردن 
ارائۀ  در  ماهر  استادکاران  با  جوان  متخصصان  تحصیالت 
تحقیق  مراکز  ایجاد  محصول(،  )توسعۀ  مرغوب تر  محصوالتی 
 Haghshenas( برای نوآوری در امر تولید و تحقیقات و بازاریابی

.)et al., 2009

اقتصادی کشورها و جهان، رکودها  اقتصادی: وضعیت  اوضاع 
و بحران های اقتصادی، تورم، نرخ بهره، رونق و رکود معامالت.

پوند،  یورو،  دالر،  نرخ  برابری  ارز:  نرخ  و  اقتصادی  نوسانات 
فرانک و ِین که به کاهش یا افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان 

.)Faraji and Shakeri, 2012( گوناگون منجر می شود

قوانین و مقررات: گمرکی، ارزی، بانکی، مالیاتی، وضع و تغییر 
مقررات بر اساس تحقیق و بررسی و یا چانه زنی های صنفی.

نحوۀ عرضه و فروش: انتخاب مسیر های صحیح عرضه، حضور 
مستمر و فعال در بازارها، ظاهر خوب فرش ها، فروش اعتباری، 
شهرت  و  اعتبار  درنهایت  و  توزیع  مسیرهای  فروشندگان،  تسلط 
فروشندگان )Jafarnejad et al., 2009(. از ُبعد تقاضای بازار، 
بزرگ ترین مسئله این است که بازار صادراتی فرش دست باف کشور 
محدود به بازار جامعۀ اروپا، به ویژه آلمان شده است، به طوری که 
ایران  دست باف  فرش  ۶۵درصد  از  بیش  همیشه  اروپایی  جامعٔه 
را وارد کرده است و آلمان فقط ۴۰درصد. این بدان معناست که 
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صنعت فرش دست باف ایران در تقاضای بازار آسیب پذیر است. 
از بعد عرضٔه بازار، ظهور رقبای جدید و موفقیت آن ها در افزایش 
سهم خود در صادرات فرش دست باف جهان و کاهش سهم ایران 
با  کشورها  این  اکثر  می شود.  محسوب  موضوعات  مهم ترین  از 
الگوبرداری از طرح فرش ایرانی، برنامه ریزی بازاریابی و صادرات 
و استفاده از نیروی کار ارزان و فراوان به این موفقیت دست یافته اند 

.)Farhikhteh and Farhikhteh, 2013(

ادغام  به  جهانی شدن  جهانی:  بازار  به  ورود  و  جهانی شدن 
اشاره  جهان  سراسر  در  فرهنگ ها  و  اقتصادی  جوامع  روزافزون 
اساس  بر  است.  شده  تبدیل  مهم  موضوعات  از  یکی  به  و  دارد 
مطالعات، کشورهایی همچون هند در دوران اصالحات اقتصادی 
چندملیتی  شرکت های  روی  به  را  خود  درهای  بازار  آزادسازی  و 
و  محصوالت  صادرات  جهانْی  بازار  به  پیوستن  با  و  کرده اند  باز 
 Kumar( داده اند  گسترش  را  فرش  ازجمله  خود  صنایع دستی 
و  ایران  سنتی  هنرهای  روی  پیش  مشکالت  از   .)Jena, 2010
فرش دست باف، جهانی شدن )به عنوان فرایندی اقتصادی( است. 
ایجاد می کند که در قیاس  بازاری جهانی  اینکه جهانی شدْن  اول 
با بازارهای محدود محلی و یا بازارهای بسیار کوچک و اشرافِی 
 گسترده اند. بنابراین امروز هنرمندان فرش باف 

ً
جهانِی پیشین کامال

می توانند بازاری با ابعاد بسیار بزرگ تر را برای خود درنظر بگیرند. 
آن،  ارزان قیمت  در شکل  فرش سنتی  با شناساندن  دیگر  ازطرف 
بازاری برای فرش دست باف به وجود می آورند که پیش از آن نبوده 
در  تحوالت سیاسی  که  است  این  اینجا  در  مهم  نکتۀ  اما  است. 
سال های اخیر و تحریم های بین المللی در ایران از عوامل مهمی 
به سازمان تجارت جهانی  پیوستن  و  است که روند جهانی شدن 
و به تبع آن صادرات فرش دست باف را تحت تأثیر قرار داده است 

.)Heydari et al.,2015; Pourmoradian et.al, 2021(

فعالیت های  دست باف:  فرش  خوشه های  به  توجه  و  توسعه 
اقتصادی در دهه های اخیر گرایش به تمرکز بر حوزۀ توسعۀ اقتصادی 
و جغرافیایی داشته اند و بیشتر بر راهبرد خوشه بندی تأکید کرده اند. 
توسعه دهندگان منطقه ای و صاحب نظران همگی تأیید کرده اند که 
صنایع  پایدار  توسعۀ  برای  جذابی  راهبرد  به  صنعتی  خوشه بندی 
تبدیل شده است )Siut and Tsang, 2016(. منظور از خوشه ها 
گروهی از فعالیت های تولیدی اند که ازلحاظ فضایی و جغرافیایی در 
 Saadatyar et.al.,( منطقه ای و بر صنعتی اصلی متمرکز شده اند
2020(. شرکت های خوشه ای می توانند مزایایی را درنتیجۀ مجاورت 
جغرافیایی و تعامل مداوم میان عوامل و نهادهایشان به دست آورند 
)Njøs and Jakobsen, 2016(. خوشه ها نهادهای اصلی رشد 
 Tan,( اقتصادی و نوآوری در دنیای مدرن در نظر گرفته می شوند
همۀ  در  کشوری  هیچ   .)2006; Villaverde et.al., 2017
زمینه ها  همۀ  در  لذا  ندارد،  مزیت  اقتصادی  و  صنعتی  رشته های 

که  خوشه هایی  به بیان دیگر  نیست.  کسب وکار  خوشه های  دارای 
مزیت نسبی در کشور دارند، می توانند موتور محرکۀ اقتصاد ملی 
نادیده گرفتن  که  نشان می دهد  نتایج مطالعات  باشند.  منطقه ای  و 
تأثیر زمینه ای در برنامه ریزی و اجرای خوشه های فرش دست باف 
مشکالت بسیاری را به همراه دارد که مانع از عملکرد مناسب این 
خوشه ها می شود )Saadatyar et.al., 2020(. تولید و صادرات 
فرش دست باف از کسب وکارهای مزیت دار کشور ماست. ازطرفی 
منحصربودن فرش دست باف ایران ازنظر مواد اولیۀ مصرفی، ظرافت 
بافت، رج شمار باال، کیفیت مطلوب، تنوع در طرح و نقشه و ابعاد 
و غیره که بزرگ ترین مزیت های آن است، نویدبخش آینده ای روشن 

برای ذی نفعان و درنتیجه توسعۀ خوشه محسوب می شود.

این  در گسترش فرش دست باف  موفقیت  اصلی  دیگر عوامل  از 
کنیم.  استفاده  صنعت  این  در  فناوری  از  باید  چطور  که  است 
صادرات  و  بازاریابی  در  اینترنت  مانند  فناوری هایی  از  استفاده 
فرش دست باف یکی از عوامل مهم در پیشی گرفتن رقبایی مانند 
 Nabatinejad and( بوده است  اخیر  و هند در سال های  چین 
به  صادرات  حوزۀ  در  زیادی  مطالعات   .)Momayez, 2013
این  از  برخی  است،  شده  داده  اختصاص  الکترونیک  بازاریابی 
دارد  تمرکز  الکترونیک  بازاریابی  اهمیت  افزایش  به  تالش ها 
ازجمله رسانه های اجتماعی و اینکه چطور بازاریابی الکترونیک 
 Brocato et.al., 2015;( می تواند بازارهای سنتی را تغییر دهد
Wymbs, 2011(. درخصوص فرش دست باف در پژوهش های 
تجارت  گسترش  و  استفاده  که  است  شده  کید  تأ گذشته 
صادرات  و  فروش  گسترش  موارد  عمده  از  فرش  در  الکترونیک 
 Asadi Razi,( است  جهانی  و  داخلی  بازارهای  در  فرش 
2011(. در پژوهشی میدانی که به بررسی نقش بازاریابی اینترنتی 
نتایج  است،  شده  پرداخته  فرش  صنعت  صادراتی  عملکرد  بر 
حاصل بیانگر تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی الکترونیک و ابعاد 
دست باف  فرش  برندسازی  و  وب  بر  مبتنی  تبلیغات  ازجمله  آن 
 .)Saidi et al., 2011( است  فرش  صادرات  افزایش  در  ایران 
بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی نیز عاملی مؤثر در معرفی 
و برندکردن فرش دست باف در جهان و گسترش صادرات فرش 
دست باف خواهد بود. در رسانه های اجتماعی به علت ضرورت 
کارکرد  و  نوآوری  به  تشویق  را  شرکت ها  می توان  به روزبودن 
بسازند  را  برخط  اجتماعات  می توانند  بازاریابان  کرد.  مناسب 
کار  در  و  بجویند  مشارکت  مشتریان  از  شوند،  آن ها  وارد  یا  و 
ایجاد  بازاریابی  حوزۀ  در  را  بلندمدتی  سرمایه گذاری های  خود 
افزایش  با  درمجموع،   .)Kotler and Keller, 2015( کنند 
بازاریابی و تبلیغات و یافتن مشتریان جدید یا افزودن بر مشتریان 
ایران  دست باف  فرش  صنعت  می توان  جهانی  سطح  در  سابق 
 Heydari et.al.,( رساند  جهان  در  خود  حقیقی  جایگاه  به  را 
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2015(. به عالوه، طبق یافته ها ازنظر اقتصادی و راهبردی، ارتباط 
صادرات  گسترش  و  الکترونیک  تجارت  از  استفاده  میان  مثبتی 
بر  دارد.  وجود  سنتی  روش های  با  قیاس  در  دست باف  فرش 
اساس مطالعات، استفاده از تجارت الکترونیک در فعالیت های 
طریق  از  فرش  خریدار  سفارش  و  توزیع  شبکه های  با  مرتبط 
است.  سنتی  روش های  از  مؤثرتر  بسیار  الکترونیکی  روش های 
به عالوه، استفاده از روش های الکترونیکی در فعالیت های مرتبط 
و  راهبردی  ازنظر  هم  دست باف  فرش  بازاریابی  تحقیقات  با 
سنتی  نظام های  از  مؤثرتر  صادرات  سودآوری  و  رشد  ازنظر  هم 
 .)Farhikhteh and Farhikhteh, 2013( می شود  محسوب 
درآمد  در  ایران  دست باف  فرش  تجارت  باالی  سهم  بنابراین 
غیرنفتی کشور و روند رو به کاهش سهم جهانی کشور ایران در 
این افت و  به علل  تا رویکردی علمی را  این تجارت باعث شد 
علل  فوق،  مطالب  به  توجه  با  باشیم.  داشته  ایران  سهم  کاهش 
که  دارد  وجود  فرش  جهانی  بازار  رکود  و  کاهش  برای  متنوعی 
مشترک  دنیا  در  فرش  صادرکنندگان  تمامی  برای  آن ها  از  برخی 

است، ولی برخی دیگر از این عوامل مختص شرایط صادرات در 
ایران است که در این مقاله از میان تمام عوامل به بررسی عوامل 

اصلی تأثیرگذار در روند این کاهش پرداخته می شود.

2-2. بررسی صادرات فرش دست باف ایران 

از  ایران  دست باف  فرش  صادرات  اخیر،  سال های  طی 
در سال ۱۳9۳  به ۶/۱۰هزارتن  در سال ۱۳8۰  ۲۲/۵۲9هزارتن 
فرش  صادراتی  ظرفیت  برای  منفی  رشد  این  است.  رسیده 
که  است  بسیاری  عوامل  حاکی از  یادشده  مدت  طی  دست باف 
تغییرات  پانزده سال اخیر رخ داده است. جدول ۱ میزان  در طی 
ظرفیت صادراتی فرش دست باف ایرانی را از سال ۱۳8۰ تاکنون 

نشان می دهد.
متغیر   

ْ
دست باف فرش  صادرات  حجم  متغیر  پژوهش  این  در 

و  است  بررسی شده  که  است  بیان کنندۀ وضعیت سیستم  اصلی 
 ۱ نمودار  به صورت  متغیر  این  مرجع  رفتار   ،۱ جدول  به  توجه  با 

حاصل شده است.

جدول 1: حجم صادرات فرش دست باف ایران از سال 1380 تاکنون )منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران و مرکز ملی فرش ایران(

وزن )هزارتن(صادرات )میلیون دالر(سال

۱۳8۰۵۳۷/۲۲۲/۵۲9

۱۳8۱۵۳۵۲۰/9۲۶

۱۳8۲۵۳۷/۴۲۰/۳98

۱۳8۳۴9۷/9۲۰/۴۷

۱۳8۴۴۶۱/۲۱۶/۲

۱۳8۵۴۳۶/۱۱۴/8

۱۳8۶۳98/۱۱۰/۷۱۳

۱۳8۷۴۲۲۷/۷۱9

۱۳88۴9۳/۵۷/9۴

۱۳89۵۵۵/۶8/۲۴۶

۱۳9۰۵۵9/۳۶/9۷۲

۱۳9۱۴۲۷/۵۶/۱۱۱

۱۳9۲۳۱۴/8۵/۰98

۱۳9۳۳۳۰۶/۱۰

۱۳9۴۲۵۰۴/۲۷
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جدول 1: حجم صادرات فرش دست باف ایران از سال 1380 تاکنون )منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران و مرکز ملی فرش ایران(

نمودار 2: ارزش صادراتی فرش دست باف ایران )ارزش: میلیون دالر(؛ )منبع: گمرک ایران و محاسبات نگارنده(

رفتاری  الگوی   ۱ نمودار  مطابق  می شود،  مشاهده  که  همان گونه 
سیستم پویای موردبررسی از نوع هدف جو۱ است که به طور کلی این 
روند به سمت کاهش میزان صادرات فرش در حال پیش روی است.

3. روش تحقیق

روش تحقیق روش تلفیقی است که شامل دو بخش کیفی و کمی 
نـام  سیستم«  »پویایی های  روش شناسی  که  روش  این  می شود. 
و  بررسـی  برای  تالش هـایی  درنتیجٔه   ۱9۵۰ دهۀ  اواخر  در  دارد 
گرفـت.  با سیاست های صنعتی شکل  مرتبط  و  پویا  مسائل  رفع 

مطالعۀ  و  بررسی  به منظور  سیستم  پویایی های  تحقیق  روش  از 
نظام های موجـود در حوزۀ  بازخوردی، هماننـد  نظام های  انـواع 
مدل  می شود.  استفاده  اجتماعی،  نظام های  سایر  و  کسب وکار 
می گیرد  قرار  ریاضی  ی 

ّ
عل مدل های  طبقه  در  سیستم  پویایی 

)Fartookzadeh and Rajabi, 2011(.  مدلی کـه بـر اسـاس 
و  خبرگان  با  مصاحبه  طریـق  از  کـه  پویایی شناسی  فرضـیات 
کیفی روش  به دست می آیـد، بخش  ادبیات  مرور  و  آمار  مطالعۀ 
تحقیق است و توسعۀ مدل در نرم افزار ونسیم۲ و فرموله کردن آن 
بخش کمی روش تحقیق است. این روش فرایندی پنج مرحله ای 

1. Goal seeking     3. Vensim
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را برای مدل سازی پیشنهاد می کند و مدل ارائه شده در این مقاله 
طی فرایند ذکرشده ایجاد شده است. مراحل این فرایند در شکل 

۱ نشان داده شده است.
برای  مجـازی  آزمایشـگاهی  ایجاد  مدل  این  اصلی  کارکرد 
بررسی سیاست های گوناگون با هزینۀ کم و در زمان محـدود و از 

آن مهـم تـر، گسـترش و تعمیـق بیـنش مـدیران بـه ساز وکارهای 
موجود در سیستم است )Sterman, 2008(. با توجه به الگوی 
فرضیه های  بخش های  به  مقاله  درادامۀ  ارائه شده،  پنج مرحله ای 
آزمون  و  اعتبـارسـنجی مـدل  پذیرفته شده، ساختار مدل،  پویای 

سیاست ها خواهیم پرداخت.

جدول 1: حجم صادرات فرش دست باف ایران از سال 1380 تاکنون )منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران و مرکز ملی فرش ایران(

4. فرضیات پویا

ـی 
ّ
نمودارهای علت ـ معلولی ابزاری بـرای ترسـیم ارتباطـات عل

با  کـه  سیستم اند  داخل  در  درگیر  متغیرهای  از  مجموعه ای  میان 
 .)Eshraghi, 2008( ی شکل می گیرند

ّ
استفاده از حلقه های عل

از  ارقـام جمع آوری شده  و  آمار  ادبیات و مطالعۀ  بر اساس مرور 
مرکز ملی فرش ایران، فرضیات پذیرفته شده عبارت اند از: 

فرضیۀ 1: سرمایۀ در گردش صنعت فرش دست باف
با افزایش سرمایۀ در گردش صنعت فرش دست باف، تولید داخلی آن 
 حجم صادرات فرش دست باف را افزایش 

ْ
افزایش می یابد و افزایش تولید

خواهد داد و درنهایت افزایش حجم صادرات فرش دست باف به افزایش 
سرمایٔه در گردش این صنعت منجر می شود )حلقٔه R۱ در شکل ۲(.

فرضیٔه 2: فرصت صادراتی فرش دست باف
به  می تواند  دست باف  فرش  صادراتی  فرصت های  همچنین 

سودآوری فعالیت های تجاری در این زمینه منجر شود. این افزایش 
در  ایرانی  دست باف  فرش  برند  باالی  جایگاه  به سبب  سودآوری 
می دهد.  افزایش  را  خارجی  سرمایه گذاری  انگیزٔه  عموْم  اذهان 
فرصت های  و  تولید  رونق  به  سرمایه گذاری  افزایش  درنهایت 
صادراتی بیشتر فرش دست باف و سودآوری فعالیت های تجاری 

فرش دست باف می انجامد )حلقٔه R۲ در شکل ۳(. 

فرضیٔه 3: مشوق های صادراتی
یا  تخفیف  ِاعمال  با  دست باف  فرش  در  صادراتی  تشویق های 
تمام شدٔه  قیمت  دست باف،  فرش  صادرکنندٔه  مالیات  از  معافیت 
فرش را کاهش می دهد. با کاهش قیمت فروش، تقاضای داخلی 
افزایش می دهند  را  باال می رود و تجار داخلی قیمت ریالی فرش 
می یابد  افزایش  دست باف  فرش  داخلی  تولید  آن  درنتیجٔه  که 
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R1 شکل2: نمودار حلقٔه بسته

R2 شکل 3: نمودار حلقٔه بسته

 سرمایۀ در گردش
صنعت فرش دست باف

 تولید داخلی
فرش دست باف

 حجم صادرات
 فرش دست باف

R1

 سودآوری فعالیت های
تجاری فرش دست باف

 انگیزۀ سرمایه گذاری
خارجی

 تولید داخلی
 فرش دست باف

 فرصت های صادراتی
 فرش دست باف

R2

عواملی  بلندمدت  در  می  انجامد.  صادرات  حجم  افزایش  به  و 
نیازهای  با  صادرات  تشویق  برنامه های  مطابقت نداشتن  نظیر 
فرش،  صنعت  و  سیاست گذاران  بین  ضعیف  ارتباطات  صنعت، 
کاغذبازی های اداری و تضاد بین ادعا و واقعیت مانع از تأثیر  گذاری 
قوی برنامه های تشویق صادرات می  شود. بنابراین با افزایش حجم 
 انگیزاننده های صادراتی دولت )در پشتیبانی از صادرات 

ْ
صادرات

 )Salehian, 2003( کاهش می یابد )و ادامٔه تشویق های صادراتی
و با کاهش انگیزاننده های صادراتی دولت، مشوق های صادراتی نیز 

کاهش پیدا می کند )حلقٔه B۱ در شکل ۴(.

فرضیٔه 4: فشارهای سیاسی 
به  دسترسی  امکان  بین المللی  فشارهای  و  تنش ها  همچنین، 

می کند،  محدود  را  بانکی  سامانٔه  طریق  از  پرداخت  نظام های 
بنابراین با افزایش تنش های سیاسی محدودیت های بانکی افزایش 
انتقال  بانکی هزینۀ  و محدودیت های  به عالوه تحریم ها  می یابد. 
خواهد   کاهش  را  صادرات  سودآوری  این  و  می برد  باال  را  وجوه 
کاهش  با  یافت.  خواهد  کاهش  صادرات  برای  انگیزه  لذا،  داد، 
حجم صادرات، فشارهای روانی موجود در این زمینه به اقدامات 
ناهمسو ازسوی سیاست گذاران و یا تجار فرش دست باف )برای 
دورزدن  غیرقانونی محدودیت های بانکی، استفاده از ارز مجازی، 
خود  به نوبۀ  این  که  می انجامد  غیره(  و  غیرقانونی  قراردادهای 
افزایش تنش ها و فشارهای سیاسی یا تحریم های مضاعف را در 

۳داشت )حلقٔهR.)پی خواهد  در شکل ۵ 
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B1 شکل 4: نمودار حلقٔه بسته

R3 شکل ۵: نمودار حلقٔه بسته

مشوق های 
صادراتی

 قیمت فروش 
فرش دست باف

 اعمال تخفیف برای صادرکنندۀ 
فرش دست باف

 تولید داخلی
 فرش دست باف

تقاضای خارجی

 انگیزاننده های
صادراتی دولت

 حجم صادرات
فرش دست باف

B2

+
+

+

+ -

-
-

مشوق های 
صادراتی

حجم صادرات  فرش دست باف

اقدامات ناهمسو از سوی 
سیاست گذاران یا تجار فرش دست باف

انگیزه برای صادرات

محدودیت های بانکی

هزینۀ انتقال وجه

سودآوری صادرات

R3

+

+

+

-

-

+

+

فرضیٔه ۵: حمایت مالی از کارگاه های فرش بافی
غیره(  و  وام  یارانه،  اعطای  مالی)مانند  حمایت های 
برای  بیشتری  افراد  تا  می شود  باعث  فرش  کارگاه های  از 
ترغیب  دست باف  فرش  کارگاه های  ساخت  در  سرمایه گذاری 
شوند که این به افزایش رقابت میان تولیدکنندگان فرش و افزایش 
تولید فرش دست باف منجر خواهد شد. با افزایش تولید، حجم 
صادرات فرش دست باف افزایش خواهد یافت که این به نوبٔه خود 
حمایت های مالی بیشتر از کارگاه های فرش دست باف را در پی 

خواهد داشت )حلقۀ R۴ در شکل ۶(.

فرضیٔه ۶: قیمت رقابتی
برای  قیمت  کاهش  برای  دست باف  فرش  بنگاه های  تالش 
چین،  پاکستان،  )مانند  رقیب  کشورهای  فرش  قیمت  به  رسیدن 
افغانستان و غیره( به افزایش استفاده از مواد اولیٔه نامرغوب منجر 
می شود و درنتیجه کیفیت فرش دست باف کاهش پیدا می کند. با 
کاهش کیفیت فرش دست باف از میزان حجم صادرات آن کاسته 
کاهش  برای  تالش  ازطرفی   .)۷ شکل  در   R۵ )حلقٔه  می شود 
قیمت، کاهش دستمزد بافندگان فرش دست باف را در پی خواهد 
داشت. با کاهش دستمزد، از تعداد بافندگان فرش کاسته می شود 
که این درنهایت به کاهش حجم صادرات فرش دست باف منجر 

می شود )حلقۀ R۶ در شکل ۷(.
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R4 شکل ۶: نمودار حلقٔه بسته

R6 و R5 شکل 7: نمودار حلقۀ بسته

B2 شکل 8: نمودار حلقۀ بسته
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B3 شکل 9: نمودار حلقۀ  بسته

B3 شکل 9: نمودار حلقۀ  بسته

فرضیۀ 7: تبلیغات و برندسازی
با افزایش محرک های تبلیغاتی )مانند تبلیغات متنی، ویدیویی، 
فرش  برند  جایگاه  غیره(،  و  ایمیلی  بازاریابی  تبلیغاتی،  بنرهای 
دست باف ایران ارتقا می یابد و با ارتقای آن، حجم صادرات فرش 
 اعتماد به 

ْ
دست باف نیز بیشتر می شود. با افزایش حجم صادرات

تثبیت جایگاه فرش دست باف ایرانی در ذهن صادرکنندگان بیشتر 
می شود که درنتیجۀ آن محرک های تبلیغاتی ازسوی آن ها کاهش 

می یابند )حلقۀ B۲ در شکل 8(

فرضیۀ 8: رفتار بازار و مشتری
و  سالیق  شناخت  به  دست باف  فرش  بازار  نیازهای  شناسایی 

درنتیجۀ  که  منجر می شود  فرش دست باف  عادت های خریداران 
این شناخْت فروش فرش دست باف و حجم صادرات آن افزایش 
پیدا می کند. افزایش حجم صادرات فرش دست باف از دو کانال 
محدودیت منابع برای تحقیقات بازاریابی و همچنین تقاضا برای 
نیازهای  دربارۀ  توسعه  و  تحقیق  کاهش  به  بازاریابی  تحقیقات 
مشتریان می انجامد و با کاهش تحقیق و توسعه، شناسایی نیازهای 
بازار فرش دست باف نیز کاهش می یابد )حلقۀ B۳ در شکل 9(.

و درنهایت مدل کلی به صورت شکل ۱۰ ارائه می شود:
مدل  جریان  نمودار  ونسیم  نرم افزار  در  مدل  شبیه سازی  از  پس 

پیشنهادی به صورت شکل ۱۱ به دست آمده است.
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یان مدل توسعۀ صادرات فرش دست باف ایران در محیط نرم افزار ونسیم شکل 11: نمودار جر

فرش  انباشت   
ْ

مدل حالت  متغیرهای  شبیه سازی شده،  مدل  در 
می شود  شامل  را  صنعت  مالی  منابع  و  تولیدشده  دست باف 
نرخ  و  ساالنه  تولید  نرخ  شامل  نیز  نرخ  متغیرهای  مهم ترین  و 
نظیر  متغیرها  سایر  است.  دست باف  فرش  سالیانۀ  صادرات 
رقابت  تجاری،  سودآوری  بافندگان،  تعداد  بافندگان،  دستمزد 
غیره،  و  صادراتی  انگیزه های  تمام شده،  قیمت  تولیدکنندگان، 

متغیرهای کمکی در مدل تعریف شده اند.

۵. اعتبارسنجی مدل

از  مستمر  ترکیبی  اعتبارسنجی،  سیستم،  پویایی های  رویکرد  در 
گرفته   جای  مدل سازی  فرایند  سراسر  در  که  است  فعالیت هایی 
را  سیستم  پویایی های  مدل های  با  مرتبط  آزمون های  است. 
می توان در قالب آزمون های ساختار مدل، رفتار مدل و مضامین 
سیاست های مدل دسته بندی کرد )Sushil, 2014(. درادامه برای 
شده  استفاده  آزمون  نمونه  یک  یادشده  اعتبارسنجی  نوع  سه  هر 
است تا صحت ساختاری، رفتاری و مضامین سیاست های مدل 

تأیید شود.

۵-1. اعتبارسنجی ساختار مدل ـ آزمون اعتبار ظاهری1

با  تا  این آزمون اعتبار مدل را از جنبۀ ظاهری آن بررسی می کند 
محیط  در  شبیه سازی شده  مدل  در  باشد.  سازگار  واقعی  سیستم 
نرم افزار ونسیم، متغیر صادرات فرش دست باف مطابق نمودار ۳ 

1. Face validity test

رفتار مرجع مدل را متناسب با هدف موردنظر نشان می دهد.
میزانی  از  دست باف  فرش  صادرات  حجم  روند  این  مطابق 
 ۶۱۰۰تن در سال جاری به علت مشکالت موجود در 

ً
معادل تقریبا

این حوزۀ رفتاری روند نزولی را ده سال آتی همانند دهه های قبل 
دنبال خواهد کرد. ازاین رو همان طور که مشاهده می  شود در مدل 
شبیه سازی شده توانسته ایم به خوبی بازنمای مشخصی از سیستم 

واقعی را نشان دهیم.

۵-2. اعتبارسنجی رفتار مدل ـ آزمون حساسیت پارامتری 2

پارامترها  مقادیر  تغییر  برابر  در  مدل  حساسیت  آزمون  این  در 
تغییرات  به  مدل  رفتار  که  شود  داده  نشان  تا  می شود  سنجش 
معقول در پارامترها حساس هست. برای مثال اگر میزان تحریم ها 
فرش  صادرات  که  می رود  انتظار  کند،  پیدا  افزایش  ۲۰درصد 
بیش ازپیش کاهش یابد. همان طور که نمودار ۴ نشان می دهد با 
اعمال این تغییرات در مدل شبیه سازی شده، میزان صادرات فرش 
پس از نوساناتی در دورٔه اول روندی کاهشی را دنبال خواهد کرد. 
و  روابط سیاسی  که  بیان می کنند  زارع )۲۰۱۲(  و  آقدایی  امیری 
به  می تواند  که  است  عواملی  از  دیگر  با کشورهای  ایران  تجاری 
و  حیدری  کند.  کمک  ایران  دست باف  فرش  صادرات  گسترش 
در  بین  المللی  تحریم های  که  می کنند  بیان   )۲۰۱۵( همکاران 
و  پورمرادیان  دارد.  مثبت  تأثیر  دست باف  فرش  صادرات  کاهش 
بیان می کنند از عوامل اصلی  که در روند  نیز  همکاران )۲۰۲۱( 

2. Parameter sensitivity test
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نمودار 4: تأثیر آزمون حساسیت پارامتری در رفتار مدلنمودار 3: بازسازی رفتار متغیر حجم صادرات فرش دست باف

جهانی شدن و به تبع آن صادرات فرش دست باف ایران تأثیر مثبت 
این  یافته های  اساس  این  بر  بین المللی اند.  تحریم های  دارد، 

پژوهشگران با نتایج حاصل از این پژوهش هم راستاست.

بهبود  آزمون  ـ  سیاست ها  مضامین  اعتبارسنجی   .3-۵
سیستم 1

استحکام  یا  حساسیت  دربارۀ  سنجش  به منظور  آزمون  این 
می شود  پارامترها طراحی  تغییر  از  ناشی  پیشنهادی  سیاست های 
سیستم  واقعی  عملکرد  بهبود  به  که  سیاست هایی  آن  در  که 
پایۀ  بر  سیاست  طراحی  فرایند  می شوند.  شناسایی  می انجامند، 
درک حاصل از مدل سازی صورت می گیرد که در آن سیاست های 
جدیدی به صورت شهودی طراحی می شوند و ازنظر توانمندی و 
تناسب موردآزمایش قرار می گیرند )Sushil,۲۰۱۴(. راهکارها و 
سیاست هایی که به منظور بهبود وضعیت صادرات فرش دست باف 

ایرانی ارائه می شود، به شرح زیر است: 

یابی الکترونیکی مؤثر  سیاست بازار

اطالعات  آخرین  قراردادن  برای  اطالعاتی  بانکی  یا  مرکز  نبود 
ازنظر  بازارها  ویژگی های  و سایر  قالی  زمینۀ  در  بازاریابی جهانی 
طرح، اندازه، رج شمار، رنگ، قوانین و مقررات کشورها، نمادهای 
فرهنگی کشورها و غیره به کاهش صادرات فرش منجر شده است. 
جامع  پایگاهی  نبود  به علت  نیز  ایرانی  دست باف  فرش  راجع به 
مشتریان  سلیقۀ  شناخت  فرش،  به  مربوط  اطالعات  تمامی  از 
ازنظر  آن ها  و خواسته های  نیازها  از  گاهی  آ بازارهای جهانی،  در 
خواهد  امکان پذیر  به سختی  غیره  و  اندازه  ابعاد،  رنگ،  طرح، 
الکترونیک،  برای تجارت  ایجاد محیطی مناسب  با  بنابراین  بود. 
اینترنتی  بازاریابی  درنتیجه  و  می یابد  افزایش  اینترنتی  خریدهای 
در  فرش  مبادالت  اینترنتی  بازاریابی  بهبود  با  می کند.  پیدا  ارتقا 
روند  بهبود  به  امر  این  که  می کند  پیدا  افزایش  بین المللی  سطح 

کاهشی حجم صادرات فرش می انجامد )نمودار ۵(. 
از  استفاده  می کنند  بیان   )۲۰۱۳( همکاران  و  نباتی نژاد 

1. System improvement test

فناوری هایی مانند اینترنت در بازاریابی و صادرات فرش دست باف 
در  و هند  مانند چین  رقبایی  پیشی گرفتن  در  از عوامل مهم  یکی 
فرهیخته  و  فرهیخته  مطالعات  طبق  است.  بوده  اخیر  سال های 
استفاده  میان  مثبتی  ارتباط  راهبردی  و  اقتصادی  ازنظر   )۲۰۱۳(
از تجارت الکترونیک و روش های آن بر گسترش صادرات فرش 
با روش های سنتی وجود دارد. کاتلر و کلر2 )۲۰۱۵(  دست باف 
بیان می کنند که بازاریابی اینترنتی عاملی مؤثر در برندکردن فرش 
دست باف  فرش  صادرات  گسترش  و  جهان  در  ایرانی  دست باف 
مثبت  تأثیر  به   )۲۰۱۵( همکاران  و  حیدری  بود.  خواهد  ایران 
سهم بازاریابی الکترونیکی و تبلیغات به بهبود و گسترش صنعت 
و  برکاتو  و   )۲۰۱۱( وایمبز  کرده اند.  اشاره  ایران  دست باف  فرش 
همکاران3 )۲۰۱۵( بیان می کنند که بازاریابی اینترنتی در گسترش 
تأثیر  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  دست باف  فرش  صادرات 

مثبت و معناداری دارد که مطابق با یافته های این پژوهش است.

سیاست ایجاد شبکه های متمرکز نظارتی 

تعاونی های فرش دست باف با استفاده از عامل حمایت های دولتی 
دست باف  فرش  صادرات  گسترش  در  مؤثری  سهم  توانسته اند 
داشته باشند. این شرکت های تعاونْی سازمان های تولیدی فرش اند 
فرش،  بافت  کیفیت  بهبود  آموزش،  در  را  ویژه ای  جایگاه  که 
نظارتی  شبکٔه  نبود  به علت  اما  دارند.  اولیه  مواد  نوع  و  طراحی 
و  کارایی  ایران  در  صنعت  این  فعالیت های  از  بسیاری  منسجْم 
از روش های غیراستاندارد  استفاده  مانند  ندارند،  کیفیت مطلوب 
دباغی،  پشم  چون  نامرغوبی  اولیۀ  مواد  از  استفاده  رنگرزی، 
روغن های  از  استفاده  اکرلیک،  نخ های  نامرغوب،  خامه های 
حل شونده  روغن های  به جای  ریسندگی  کارگاه های  در  متفرقه 
ازاین رو ایجاد شبکه های متمرکز  این قبیل.  از  سنیتیک و مواردی 
زمینه های   

ْ
فرش تولید  تعاونی های  فعالیت های  روی  بر  نظارتی 

رشد و گسترش در صنعت فرش را فراهم ساخته است و در بعد 

2. Kotler and Keller

3. Brocato and et.al
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یابی الکترونیکی در حجم صادرات  نمودار ۵: تأثیر اعمال سیاست بازار
فرش دست باف

نمودار 7: تأثیر اعمال سیاست اعطای تسهیالت در حجم صادرات فرش 
دست باف

نمودار۶: تأثیر اعمال سیاست ایجاد شبکه های متمرکز نظارتی در حجم 
صادرات فرش دست باف

بازارهای جهانی موجب گسترش صادرات فرش دست باف خواهد 
فرش  تولید  بر  نظارت  متمرکز  شبکه های  ایجاد  با  بنابراین  شد. 
دست باف، پراکندگی و ناهماهنگی کارگاه های فرش کمتر خواهد 
بیشتر  دست باف  فرش  کیفیت  و  طرح  بر  نظارت  درنتیجه  شد. 
 بهبود 

ً
می شود که این امر به بهبود کیفیت فرش دست باف و نهایتا

 .)۶ )نمودار  شد  خواهد  منجر  دست باف  فرش  صادرات  روند 
امیری آقدایی و زارع )۲۰۱۲( بیان می کنند که یکی از ضعف های 
اساسی در صنعت فرش دست باف پراکندگی کارگاه های بافندگی 
و کوچک و غیرتجاری بودن این کارگاه ها و استفاده از روش های 
تولیدی  کارگاه های  ایجاد  آن هاست.  در  ناکارآمد  و  غیراستاندارد 
متمرکز  شبکه های  ایجاد  و  تولیدی  کارگاه های  تمرکز  و  بزرگ 
نظارتی منسجم بر فعالیت های این کارگاه ها به کاهش هزینه های 
تولید آن ها و درنهایت بهبود و گسترش صادرات فرش دست باف 

منجر خواهد شد که با یافته های این پژوهش مطابقت دارد.

فرش  صنعت  از  حمایت  برای  تسهیالت  اعطای  سیاست 

دست باف

برون رفت   
ْ

دستباف فرش  تولید  توان  کاهش  عوامل  مهم ترین  از 
بافندگان از این صنعت بوده است، لذا حمایت از این عناصر اصلی 

برای گسترش هنر و صنعت فرش دست باف از ضروریات این امر 
که  بودجه ای  به دست آمده  آمار  طبق  نمونه  برای  می رود.  به شمار 
برای بیمٔه قالی بافان در سال 9۳ لحاظ شده بود، متأسفانه پاسخ گو 
اینکه  نبوده است. ضمن  برای همه  بیمه ای  پوشش  تأمین کنندٔه  و 
وجود  کشور  سطح  در  قالی باف   یک میلیون  به  نزدیک  هم اکنون 
دارد که فقط حدود ۴8۰ هزار نفر از آن ها بیمه شده اند. همچنین 
مناسب صادراتی  زیرساخت های  تقویت  برای  تسهیالت  اعطای 
مانند تأمین مواد اولیٔه مرغوب، ساماندهی کارگاه های قالی بافی، 
کاهش تعرفه های گمرکی و غیره به گسترش صادرات فرش منجر 
 R۵ خواهد شد. لذا با ِاعمال این سیاست پیشنهادی در حلقه های
و R۶ از فرضیٔه ۶، تعداد بافندگان و کیفیت فرش روندی غیرنزولی 
را دنبال کرده است که درنهایت به بهبود وضعیت صادرات فرش 
دست باف منجر می شود )نمودار ۷(. عاقلی و همکاران )۲۰۱۷( 
در  ایران  دست باف  فرش  بازار  سهم  مؤثر  عوامل  بررسی  در 
مهم  عاملی  ایرانی  فرش  رقابتِی  قیمت  که  بیان می کنند  سنگاپور 
در بهبود صادرات است. همچنین امیری آقدایی و زارع )۲۰۱۲( 
بیان می کنند که حمایت ها و تسهیالت دولت فرصتی اصلی اند که 
در بهبود و گسترش صادرات فرش دست باف ایران تأثیر دارند و با 

یافته های این پژوهش همسویند.

سیاست گسترش برنامه های آموزشی 

از  تجار  و  بافندگان  مهارت طراحان،  ارتقای سطح  برای  آموزش 
سیاست های تأثیرگذار در روند تولید و صادرات فرش دست باف 
فرش  رشتٔه  که  است  سال   ۱۵ حدود  اکنون  نمونه  برای  است. 
دانشگاهی شده است، اما نواقصی همچون مشکالت سرفصل های 
دانشگاه، حمایت نکردن  و  بازار  فعال  و  پویا  ارتباط  نبود  دروس، 
ورود  برای  الزم  زیرساخت های  نبود  دانش آموختگان،  از  ریالی 
آزمایشگاهی  فضاهای  نبود  فرش،  بازار  به  دانش آموختگان 
در  هیئت علمی  و  استادان  تجربی  یا  و  علمی  ضعف  مناسب، 
رشته  این  کیفیت نداشتن  به  غیره  و  دانشگاه ها  و  دروس  برخی 
کنفرانس های  برگزاری  با  می شود  پیشنهاد  لذا  است.  شده  منجر 
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نمودار 8: تأثیر اعمال سیاست گسترش برنامه های آموزشی در حجم 
صادرات فرش دست باف

ملی و بین المللی، استانداردسازی آموزشی و گسترش گرایش های 
دانشگاهی مرتبط، برگزاری کارگاه های آموزشی مناسب برای تجار 
این  گاهی و اطالعات ذی نفعان  آ بازرگانان فرش، میزان سطح  و 
صنعت ارتقا یابد که این امر خود به نوآوری در طرح ها، رنگ ها 
و ابعاد و همچنین شناسایی بازارهای هدِف مناسب منجر خواهد 
شد. اعمال این سیاست بر روی فرضیٔه بازار و مشتری )فرضیٔه 8( 
و همکاران  کاشانی  )نمودار 8(. حق شناس   است  گرفته  صورت 
به  قالی بافی  فنون  آخرین  آموزش  که  باورند  این  بر   )۲۰۱۰(
فرش بافان، همراه کردن تحصیالت متخصصان جوان با استادکاران 
برای  تحقیق  مراکز  ایجاد  مرغوب تر،  محصوالتی  ارائٔه  در  ماهر 
نوآوری در امر تولید و تحقیقات و بازاریابی از عوامل تأثیر گذار در 
افزایش حجم صادرات فرش دست باف ایران است. امیری آقدایی 
و زارع )۲۰۱۲( تنوع در طراحی و تولید و نیروی انسانی ماهر را 
عواملی مهم در گسترش  صادرات دانسته اند و آموزش بافندگان و 
برگزاری کارگاه های آموزشی را اقدامی مؤثر دراین باره بیان کرده اند 

که یافته های این محققان با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر با طراحی مدلی پویا و به کارگیری رویکرد تحلیل 
دست باف  فرش  صادرات  مسئلٔه  بررسی  به  سیستم  پویایی های 
آمار  اساس  بر  که  معلولی  و  ی 

ّ
عل پرداخته شد. حلقه های  ایرانی 

و اطالعات به دست آمده از مرکز ملی فرش ایران و نیز مطالعات 
میدانی تدوین شد بیانگر آن بودند که مشکالت تأثیرگذار راجع به 
موضوع صادرات فرش دست باف ایرانی تا چه اندازه ممکن است 
آثار مثبت و منفی در این مسئله داشته باشند. با توجه به اینکه در 
پویایی شناسی سیستم همواره محدودیت هایی  مدل های  ساخت 
وجود  سیستم  در  تأثیرگذار  متغیرهای  تمامی  درنظر گرفتن  برای 
داشته است، می توان عوامل نامشهود دیگری را در رفتار متغیرها 
مؤثر دانست. گفتنی است در مدل فوق نیز، فروض بسیاری برای 
ساده  سازی مدل در نظر گرفته شده است و به مجموعه ای از متغیرها 
یا عوامل اثرگذار در بعضی متغیرها توجه نشده است. بنابراین به 

سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود با گسترش مدل و اضافه کردن 
سایر متغیرهای اصلی به آن، به مدل واقعی تری دست یابند یا اینکه 
مفروض  شرایط  که  فرش  صنعت  مشابه  صنایع  سایر  در  را  مدل 
برای این مدل را دارند به کار گیرند و مدل ارائه شده در این مقاله را 
موردآزمون قرار دهند. به عالوه، هرکدام از فرضیه ها می توانست با 
حلقه های بازخورد و متغیرهای اصلی متفاوت از فرضیه های این 
پژوهش طراحی شود. بنابراین، پژوهشگران می توانند فرضیه های 
و  عرضه  کانال های  ارز،  نرخ  و  اقتصادی  نوسانات  مانند  دیگری 
تقاضای بازار، جهانی شدن و ورود به بازار جهانی، توسعه و توجه 
خالقانه  نقوش  و  طرح ها  ارائٔه  دست باف،  فرش  خوشه های  به 
مطابق با سالیق و نیاز بازار، کانال های توزیع مناسب محصول، 
خدمات پس از فروش و ضمانت نامه و غیره طرح کنند و با تغییر 
فرضیه ها و سایر متغیرهای اصلْی به مطالعٔه اثر این تغییرات در کل 
سیستم بپردازند. لذا با درنظرگرفتن تمامی متغیرهای دارای رفتار 
منطقی در سیستم، پس از شبیه سازی رفتار متغیر حالت سیستم 
یعنی حجم صادرات، سیاست ها و راهکارهایی پیشنهاد شدند که 
در  را  باارزش  این کاالی  بحران کشیده شدن صادرات  به  احتمال 
طی دهه های آتی کاهش می دهند. ازجملۀ این سیاست ها ارتقای 
سطح کیفی تجارت الکترونیک دربارٔه صنعت فرش است تا بتوان 
بهره مند  مؤثری  به طور  صنعت  این  در  نوین  بازاریابی  اصول  از 
فعالیت های  از  بسیاری  کافْی  نظارت  نبود  به علت  شد. همچنین 
این حوزه چهارچوب استاندارد و مشخصی را دنبال نمی کنند که 
تأثیر مستقیمی در سطح کیفی محصول نهایی دارد. لذا  این امر 
الزم است تا شبکه های نظارتی فعالی برای این منظور تعریف و 
این  به وضعیت ذی نفعان  بی توجهی  ازطرفی  سازماندهی شوند. 
صنعت نیز موجب خروج عناصر اصلی شده است که راهکاری 
عوامل  این  حفظ  به منظور  تسهیالت  اعطای  و  حمایت  برای 
برای  مناسب  آموزشی  فضای  ایجاد  است.  شده  ارائه  تأثیرگذار 
تمامی عناصر فعال در این حوزه شامل طراحان، بافندگان، تجار 
باالبردن سطح  به منظور  دیگری  مؤثر  راهکار  می تواند  نیز  غیره  و 
صادرات این محصول باشد. در پژوهش صورت گرفته رفتار مرجع 
مدل بر اساس حجم صادرات فرش دست باف ایرانی تعریف شده 
نوسانات  مسئلۀ  آتی  تحقیقات  در  می شود  پیشنهاد  لذا  است، 
پویایی  رویکرد  با  ایرانی  دست باف  فرش  صادرات  ریالی  ارزش 
سیستم بررسی شود و سیاست ها و راهکارهایی متناسب با بررسی 

صورت گرفته در آن حوزه ارائه شود. 

منابع فارسی که معادل التین آن ها در فهرست منابع آمده 

است

اسدی رازی، صادق )۱۳9۰(. شناسایی ابزارهای مناسب تبلیغ فرش دست باف 

آزاد اسالمی  پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه  از دیدگاه خریداران داخلی. 

تهران.
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ایران  از  نخبگان  پویایی شناسی مهاجرت  اشراقی، حسن )۱۳8۷(. مدل سازی 

و ارائٔه راه کارهایی برای مقابله با آن. پایان نامٔه کارشناسی ارشد. دانشگاه مالک 

اشتر.

ایران«.  اقتصاد  در  فرش  نقش  بر  اجمالی  »مروری   .)۱۳۷8( فاطمه  پاسبان، 

.۶۱-۵۷ ص   ،۷8 شمارۀ   ،8 دورۀ  اقتصاد،  تازه های  فصلنامۀ 

اجلی  و  رحیم  میرمحله،  صفوی  علی،  سجادی پناه،  احمد،  جعفرنژاد، 

به کارگیری  راهکارهای  ارائۀ  و  موانع  »بررسی   .)۱۳88( مهدی  قشالجوقی، 

تجارت الکترونیکی در زمینۀ توسعۀ صادرات فرش دست باف ایران«. فصلنامۀ 

.۳8-۱ ص   ،۵۲ شمارۀ   ،۳ دورۀ  سیزدهم،  سال  بازرگانی،  پژوهش نامۀ 

حق شناس کاشانی، فریده، سعیدی، نیما و حسن پور پازواری، محمود )۱۳89(. 

»برنامه ریزی راهبردی برای صنعت فرش دست باف کشور در روند الحاق به 

بررسی های  ماهنامۀ  ماتریس سوات«.  از  استفاده  با  تجارت جهانی  سازمان 

بازرگانی، سال سوم، دورۀ 8، شمارۀ ۴۳، ص ۶8-۵8.

»مدیریت   .)۱۳9۳( سعیده  زنده باد،  و  نیما  سعیدی،  سیدعباس،  حیدری، 

هزارۀ  در  فرش  صنعت  رقابتی  توان  توسعۀ  نوین  راهبرد  فکری:  سرمایه های 

شمارۀ ۷۰،  دورۀ ۱8،  شانزدهم،  سال  بازرگانی،  پژوهشنامۀ  فصلنامۀ  سوم«. 

ص۱۶۴-۱۳۳.

دیدگاه  از  ایران  فرش  اقتصادی  جایگاه  »بررسی   .)۱۳88( امیر  دادرس مقدم، 

صادرات«. سومین همایش ملی تحقیقات فرش دست باف. وزارت بازرگانی و 

مرکز ملی فرش دست باف ایران.

»بررسی   .)۱۳9۰( جعفر  اکبرزاده،  و  فرشید  دهقانی اناری،  احسان،  رییسی، 

عوامل مؤثر اقتصادی بر صادرات فرش ایران«. سومین کنفرانس ملی مهندسی 

نساجی و پوشاک. باشگاه پژوهشگران، یزد.

و  »ارزیابی   .)۱۳9۰( سعیده  زنده باد،  و  امیر  نقیبی،  نوروزنژاد  نیما،  سعیدی، 

و  اقتصاد  فصلنامۀ  کشور«.  فرش  صنعت  اینترنتی  بازاریابی  ابعاد  رتبه بندی 

.۱8۵-۱۶9 ص   ،۲۵ شمارۀ   ،۷ دورۀ  هفتم،  سال  نوین،  تجارت 

برای مسائل  پویایی های سیستم رویکردی کاربردی  سوشیل، شارما )۱۳9۳(. 

مدیریتی. ترجمۀ ابراهیم تیموری، علیرضا نورعلی و نریمان ولی زاده. تهران: 

دانشگاه علم و صنعت ایران.

فرش  صادراتی  بازاریابی  الگوی  طراحی   .)۱۳8۳( محمدعلی  شم آبادی، 

تهران. تربیت مدرس،  دانشگاه  دکتری.  رسالۀ  ایران.  دست باف 

تولیدی  ویژگی های شرکت های  بین  رابطٔه  بررسی  صالحیان، محمد )۱۳8۲(. 

آگاهی،  میزان  و  صادراتی(  مشخصات  و  دموگرافی  )ازنظر  فرش  صادراتی  ـ 

به کارگیری و برداشت مدیران از برنامه های تشویق صادرات دولت. پایان نامٔه 

تهران. تربیت مدرس.  دانشگاه  کارشناسی ارشد. 
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The Analysis Of Policy Options For 
The Development Of Iran’s Carpet Exports With System Dynamics 

Approach 
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Abstract
The importance of non-oil exports and its role in country’s economic growth has been considered 
as one of the most important economic issues by researchers. Considering the development of 
Iran’s handmade carpet export as the biggest non-oil export, can help the country to achieve a 
reasonable export economy. In this research, Iran›s carpet export has been analyzed, in different 
levels, using dynamic modeling in Vensim Software at the form of system dynamics analysis. 
The proposed model described the phenomenon of handmade carpet export and using simulation 
process, its behavior has been predicted in next 10 years. Then, after structural and behavioral 
validation of model, using different strategies in simulated environment, policies and strategies 
to develop Iran›s carpet exports has been provided, that these solutions include the development 
of effective e-commerce process, creating a centralized network monitoring on cooperative 
companies and carpet workshops, Facility assignment and the development of training programs 
to enhance the skills of designers, weavers and traders.
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