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 شناسایی استراتژی ورود فرش ابریشم قم به بازار فرش دستباف چین
 

 دکتری مدیریت بازرگانی -استاد راهنما: دکتر غالمرضا سلیمانی -1

دانشگاه آزاد اسالمی  -گرایش بازاریابی MBAارشد کارشناس  –ول(: سهیل صادقی ئ)نویسنده مس دانشجو -2

 soheil.starline@gmail.comپست الکترونیك:  -واحد علوم دارویی

 

ورود فرش ابریشم قم به بازار فرش دستباف چین  هدف این پژوهش شناسایی استراتژی -چکیده

نفر از کارشناسان  21جامعه آماری این پژوهش شامل  .باشدفرش دستباف قم( می)مورد مطالعه خوشه 

قم و مرکز ملی فرش ایران بوده و از طریق سرشماری اقدام به  و خبرگان خوشه فرش دستباف

رحله )راند( ـی بوده و در طی دو مـده است. روش تحقیق، روش دلفـهای پژوهش شآوری داده جمع

های استراتژی ها شده است و سپس با استفاده از ماتریس سواتبندی دادهرتبه آوری واقدام به جمع

ریزی  ها از طریق ماتریس برنامه قابل اجرا شناسایی و نسبت به تعیین میزان جذابیت نسبی این استراتژی

 ها، راهبرد تنوعبندی استراتژیاستراتژیك کمی اقدام شده است. با توجه به نتایج حاصل از الویت

های بازاریابی و محصول دارای بیشترین نمره جذابیت بوده و به دنبال آن رسوخ در بازار از طریق تالش

اقدامات تشویقی در راستای ترغیب و جذب مشتریان توصیه شده است. بنابراین برای ورود و حضور 

والت و بدنبال موفق و بلند مدت فرش ابریشم قم به بازار کاالهای لوکس در چین تنوع بخشی به محص

آن اقداماتی از جانب متولیان دولتی فرش مانند مرکز ملی فرش ایران  در راستای تبلیغات محیطی با 

های مختلف فرش، انجام تحقیقات بازار توسط افراد کارشناس و متعهد، توجه به بحث تاکید بر جنبه

راستای ورود به بازار فرش برندسازی و مشهورسازی برندهای موجود از جمله اقداماتی است که در 

 دستباف چین بعنوان یك کاالی لوکس بایستی مورد توجه قرار گیرند. 

ریزی ماتریس برنامه -ماتریس سوات -خوشه فرش دستباف قم -استراتژی واژگان کلیدی:

 روش دلفی -استراتژیك کمی

 
 مقدمه:

یاجات روستایی است، صنعت فرش بیشتر یك صنعت روستایی است که در خدمت کشاورزی و احت

اوقات فراغت و بیکاری را پر کرده و  دهد، حجم تولید را گسترش می برد، درآمد روستاییان را باال می

تواند، مانع مهاجرت نیروی  زایی، این صنعت می افزاید. و با توجه به اشتغال به تولید ناخالص ملی نیز می

های اجتماعی است که  باف یکی از مهمترین حرفهشود. همچنین فرش دست فعال روستا به حاشیه شهرها 
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درصد است  65افزوده این صنعت حدود  دهی را دارد و ارزش با کمترین سرمایه، بیشترین بهره

 شدن مثبت موجبات بازار سهم بهبود و صادرات افزایش واقع در( 1392)بازرگان، سرمد و حجازی، 

 اهمیت .دارد بدنبال را نفتی درآمدهای به تگیوابس کاهش و زایی، ارزآوریتجاری، اشتغال تراز

 اهمیت از نماید می ایجاد که اشتغالی بلکه نیست صنعت این بودن ارزآور در فقط فرش صادرات

در راستای ورود به  متناسب های استراتژی و مناسب تدابیر با انتخاب بنابراین است برخوردار بیشتری

 رفتن باال با نیز را زایی اشتغال زمینه پرسود صنعت این آوریارز و صادرات توسعه بر عالوه هدف بازار

 روند تاکنون گذشته سال ده از .آورد می فراهم باشد می هدف بازار باالی تقاضای نتیجه که تولید

 فرش برای جایی ها چینی که دارد آن از نشان و بوده افزایشی چین به ایران دستباف فرش صادرات

 آنها خرید قدرت رفتن باال در چینی های خانواده پیشرفت به توجه با اند کرده باز خود زندگی در ایران

امروز  .کنیم باز چینی های خانه در را ایرانی فرش جای مناسب تدابیر و درست معرفی با توانیم می

درصد جمعیت یك میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون نفری یعنی چیزی حدود  30حدود 

 زیاد بسیار فرش برای فضا و هستند باالیی خرید قدرت لیون نفر در چین دارایچهارصد و هفت می

 این ثروتمندان خرید سبد در تواند می ایرانی فرش دلیل همین به و کرده خریداری دنیا را لوکس است

باشی در تحقیقی با کتر فرزانه چاوش(. داتاق بازرگانی ایران و چین) باشد داشته موثری نقش کشور

ن اقتصاد فرش ایرانی، با بررسی جایگاه فرش در اقتصاد ملی و نقش آن در اشتغال و تولید ملی عنوا

ای بسیار طوالنی در تاریخ ایران دارد، اما با وجود فرش ایرانی بعنوان محصول هنر و صنعت، سابقه

های خصقدمت دیرینه فرش در فرهنگ ایران، این کاال در حال حاضر در رونق اقتصادی و بهبود شا

المللی و های متعدد در انطباق با شرایط نوین بازارهای بینصادراتی، شاهد بروز مشکالت و نارسایی

توجهی در صادرات غیرنفتی ایران  ن مقام خود است. فرش ایرانی، سهم قابلأکسب موقعیتی درخور ش

اال، در اقتصاد ملی دارای از لحاظ تحصیل ارز و اشتغالزایی دارد و به دلیل کسب ارزش افزوده نسبتاً ب

ای با عنوان بررسی ندا فرحبخش در مقاله .(1392)چاوش باشی،  توجهی است ارزش و اهمیت قابل

عوامل موثر بر صادرات فرش، عوامل موثر بر صادرات فرش از قبیل تولید فرش، قیمت فرش و 

سنجد. نتایج حاکی درات میهای طرف عرضه )پیمان ارزی( را در نظر گرفته و اثر آنها را بر صاشوک

از این است که در طی دوره مورد بررسی تمامی متغیرهای فوق بر صادرات فرش، تاثیر مثبتی برجا 

های نسبی در بین متغیرهای مورد بررسی نیز بیشترین اثر را بر این صادرات  گذارند؛ بخصوص قیمتمی

ای  با عنوان  ادحسینی در مطالعهآبادی و سیدحمید خدادمحمد علی شم. (1381)فرحبخش،  دارد

بازاریابی صادرات فرش دستباف ایران؛ بررسی عوامل موثر و آسیب شناسی، به نتیجه رسیدند که بین 

بندی و آمیخته بازاریابی بعنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار پنج عامل مدیریت، محیط، استراتژی، بخش
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باشند. اولویت این عوامل عبارتند از  تاثیرگذار می بر بازاریابی فرش دستباف ایرانی مهمترین عوامل

شناسی  آسیب بندی، استراتژی و مدیریت بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران. محیط، آمیخته، بخش

متغیر اصلی، تفاوت  5فرش دستباف نیز حاکی از آن است که بر اساس نظر پاسخگویان، پیرامون 

ود دارد که نشان از نارسایی در وضعیت موجود بازاریابی داری بین وضع مطلوب و موجود وجمعنی

 (.1386آبادی، محمد علی.خداداد حسینی، حمید.باشد )شم صادراتی فرش دستباف در ایران می

ای با عنوان مروری بر جایگاه صادرات فرش  حمیدرضا علیپور شیرسوار و فاطمه مقتدرفر در مقاله

بررسی آمارهایی که با استفاده از تحقیقات پیشین در حوزه دستباف در اقتصاد ایران، با توجه به 

صادرات فرش دستباف و با مالحظه به جایگاه این صنعت بویژه در اقتصاد و ارزآوری و همچنین 

زندگی اجتماعی و با در نظر گرفتن بحث به این نتیجه دست یافتند که صادرات فرش در شکوفایی و 

رمان از سهم بسیار باالیی برخوردار است و ضرورت اهمیت رشد و بهبود و کمك به اقتصاد کشو

ترفیع این کاال بسیار چشمگیر است، لذا هرگونه تغییر در میزان کاهش یا افزایش صادرات این سرمایه 

)علیپور شیرسوار،  باری را در اقتصاد کشور برجای بگذاردتواند اثرات مطلوب و یا زیانغیرنفتی می

های متعددی در ارتباط با ابعاد مختلف  در حال حاضر پژوهش (.1380طمه.حمیدرضا. مقتدرفر، فا

باشند، در این  صادرات و نیز موانع موجود در حوزه فرش دستباف مناطق مختلف ایران در دسترس می

پژوهش تالش شده تا با استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان و خبرگان خوشه فرش قم  و نیز با 

هایی را  تصادی اخیر در کشور چین و تقاضا برای مصرف کاالهای لوکس، استراتژیتوجه به رشد اق

های برداری از فرصتبرای ورود بهتر به بازار فرش دستباف چین بعنوان یك کاالی لوکس و بهره

 بندی نماییم. پیش رو شناسایی و الویت

 

 روش پژوهش:

ملی فرش ایران( و قم )خوشه فرش دستباف در شهر تهران )مرکز  1394این تحقیق در نیمه اول سال 

قم( صورت گرفته است. با توجه به هدف تحقیق و جامعه آماری مورد مطالعه از روش تحقیق دلفی در 

نظر  ی اتفاق نظر یك جمع صاحب زمانی که بخواهیم درباره طی دو مرحله )راند( استفاده شده است.

)بازرگان، سرمد و کنیم  ش دلفی استفاده میدرباره یك موضوع خاص به بررسی بپردازیم از رو

دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیك در تحقیق برای استخراج نظرات از یك گروه  .(1392 حجازی،

و یا رسیدن به اجماع  (Rosenfeld, S.1997)  وضوع یا یك سؤال استم متخصصان در مورد یك

دهندگان، و بازخورد نظرات  منامی پاسخای با حفظ گ گروهی از طریق یك سری از راندهای پرسشنامه

ای از  های حرفه درخواست قضاوت (Miró J, Nieto R, Huguet, 2008) به اعضای پانل است
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همگن و مستقل در مورد یك موضوع ویژه در سطح بزرگ جغرافیایی با استفاده از  ینمتخصص

 در (Enright, M, 1998)شود  میها است که تا زمان دستیابی به اجماع نظرات مداوم تکرار  پرسشنامه

از  آمده بدست نتایج به توجه با نیز دوم دلفی مرحله در و 1بازپاسخ ی پرسشنامه از اول دلفی مرحله

ای ساختاریافته که روایی آنها مورد تایید خبرگان قرار  پرسشنامه ها در مرحله اول، از آوری داده جمع

 خبرگان و کارشناسان شامل تحقیق این آماری جامعهشده است.  بندی استفادهالویت گرفتند برای

و  تحقیق روش ماهیت به توجه با .باشد می ایران فرش ملی مرکز و قم دستباف فرش خوشه

ها  آوری دادهنفر از خبرگان و کارشناسان بمنظور جمع 21های موجود بصورت سرشماری  محدودیت

 اند. مورد مطالعه قرار گرفته
 

 ها یافته

ها و تهدیدات بمنظور  ام مرحله اول و دوم دلفی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتپس از انج

استراتژی پیشنهاد شد که از قرار جدول شماره  7های ورود فرش ابریشم قم به چین  شناسایی استراتژی

مانند  بازاریابی هایتالش طریق از بازار در رسوخ استراتژی : اجرای1استراتژی شماره . می باشد 1

 .مشتریان، جذب مشتری رقبا تبلیغات، افزایش فروشندگان، جذب غیر 

 استفاده مانند جدید ابعاد و هانقشه و هاطرح شامل همگون تنوع استراتژی : اجرای 2استراتژی شماره 

 بازار. به ورود در فرش تابلو از

: اقداماتی جهت ایجاد برند برای تولیدات و تقویت برندهای فعلی در ارتباط با 3استراتژی شماره 

 های صادراتیفرش

-ریزی برای هماهنگی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تشکیل کارگاه: برنامه4استراتژی شماره 

های تجارت با چین؛ که که در این راستا عامل رویه های آموزشی برای آشنایی این افراد با قوانین و

 نماید نقش بسزایی را ایفا می توسعه خوشه فرش دستباف قم

تفاده از ابزارهای تبلیغاتی مناسب توسط متولیان فرش در راستای معرفی فرش : اس5استراتژی شماره 

 ای و هنری.های مختلف مصرفی، سرمایهابریشم قم بعنوان کاالی لوکس و تاکید بر جنبه

 ثبت مانند رقبا توسط قم ابریشم فرش برداری کپی از جلوگیری برای : اقداماتی 6استراتژی شماره 

 .موجود. برندهای تقویت نیز و فرش کردن دار شناسنامه - گبرندین -نقشه و طرح

های متشکل از افراد کارشناس جهت : انجام تحقیقات بازار از طریق اعزام تیم 7استراتژی شماره 

 .یابی و شناخت فرهنگی بازار هدفسلیقه
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 های شناسایی شده از ماتریس سوات : استراتژی 1جدول شماره 

 ST های تژیاسترا SO های استراتژی

S1-S2-S3-S4-O1-O2-O3-O4 :استراتژی اجرای 

مانند تبلیغات،  بازاریابی هایتالش طریق از بازار در رسوخ

افزایش فروشندگان، جذب غیر مشتریان، جذب مشتری 

 رقبا و از این قبیل.

W1 -O3-O4 :برند ویتـتق و برندینگ جهت دابیریـت 

  صادراتی ایهفرش

 

W4-W7-W9-O2-O3-O4: هماهنگی برای ریزیبرنامه 

 هایکارگاه تشکیل و صادرکنندگان و تولیدکنندگان میان

 هایرویه و قوانین با افراد این آشنایی برای آموزشی

 چین. با تجارت

 WTهای  استراتژی  WO    های استراتژی

S4-T1-T2 –T4  شامل همگون تنوع استراتژی اجرای 

 فرش تابلو از استفاده ندمان جدید ابعاد و هانقشه و هاطرح

 بازار به ورود در

W3- -W4-T1-T2-T4  تبلیغاتی ابزارهای از استفاده 

 ابریشم فرش معرفی راستای در فرش متولیان  توسط مناسب

 لوکس کاالی بعنوان قم

 

W1-T4  فرش برداری کپی از جلوگیری برای اقداماتی 

- گبرندین -نقشه و طرح ثبت مانند رقبا توسط قم ابریشم

 موجود های برند تقویت نیز و فرش کردن دار شناسنامه

 

 W8-T1-T3 :کارشناس افراد توسط بازار تحقیقات انجام 

 بازار فرهنگی شناخت و یابیسلیقه جهت

 

ن از طریق ماتریس یك از آنا های قابل اجرا اقدام به تعیین میزان جذابیت هر پس از شناسایی استراتژی

ها و تهدیدات عمده خارجی، نقاط قوت و ضعف فرصتنماییم ریزی استراتژیك کمی میبرنامه

شود. به هریك از عوامل ریزی استراتژیك کمی نوشته میداخلی در ستون سمت راست ماتریس برنامه

ه این ضرایب بر شود کداخلی یا خارجی که در موفقیت سازمان نقش دارند، وزن یا ضریب داده می

های جذابیت ی بعد نمرهشود. در مرحلهبندی مرحله دوم دلفی تعیین شده است، تعیین میاساس رتبه

شود، آنها مقادیر عددی هستند که جذابیت هر استراتژی را در یك مجموعه از استراتژی مشخص می

که در موفقیت سازمان نقش دهند. برای تعیین نمره جذابیت باید عوامل داخلی و خارجی را نشان می

یك از آنان این سوال را مطرح کرد: آیا این عامل در فرآیند  دارند بررسی نموده و در مورد هر

ها نقش عمده دارد؟ اگر پاسخ به این پرسش آری باشد، آنگاه باید با توجه انتخاب یا گزینش استراتژی

بدون  -1مره جذابیت به این شکل است: ها را با هم مقایسه کرد. نبه این عامل کلیدی استراتژی
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های = بسیار جذاب در مرحله بعد جمع نمره4= دارای جذابیت معقول، 3= تاحدی جذاب، 2جذابیت، 

 شود.  جذابیت محاسبه می
 

 : ماتریس برنامه ریزی استراتژیك کمی 2جدول شماره 
 

 ضریب

جذاب

 یت

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 
ت

ذابی
ج

ع نمره 
جم

 

 

ت
ذابی

ج
ع نمره 

جم
 

 

ت
ذابی

ج
ع نمره 

جم
 

 

ت
ذابی

ج
ع نمره 

جم
 

 

ت
ذابی

ج
ع نمره 

جم
 

 

ت
ذابی

ج
 

ع ن
جم

مره
 

 
ت

ذابی
ج

ع نمره 
جم

 

 

عوامل خارجی
 

ت ها
فرص

 O1 0.025 3 0.075 3 0.075 3 0.075 3 0.075 3 0.075 0 0 3 0.075 

O2 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 3 0.45 3 0.45 0 0 3 0.45 

O3 0.075 3 0.225 4 0.3 4 0.3 4 0.3 3 0.225 3 0.225 4 0.3 

O4 0.25 4 1 4 1 4 1 2 0.5 4 1 4 1 4 1 

ت
تهدیدا

 T1 0.15 4 0.6 4 0.6 2 0.3 0 0 4 0.6 1 0.15 4 0.6 

T2 0.25 4 1 4 1 2 0.5 0 0 4 1 1 0.25 4 1 

T3 0.075 3 0.225 4 0.3 1 0.075 0 0 3 0.225 1 0.075 4 0.3 

T4 0.025 4 0.1 4 0.1 4 0.1 1 0.025 4 0.1 4 0.1 4 0.1 

 3.825  1.8  3.675  1.35  2.8  3.825  3.365  1 جمع عوامل داخلی

عوامل داخلی
 

ت ها
قو

 

S1 0.12 4 0.48 4 0.48 4 0.48 4 0.48 4 0.48 4 0.48 4 0.48 

S2 0.11 4 0.44 4 0.44 4 0.44 0 0 4 0.44 4 0.44 4 0.44 

S3 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 0 0 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

S4 0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 0 0 4 0.28 2 0.14 4 0.28 

ف ها
ضع

 

W1 0.11 4 0.44 4 0.44 4 0.44 0 0 4 0.44 4 0.44 4 0.44 

W2 0.1 2 0.2 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 2 0.2 0 0 

W3 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 0 0 4 0.36 4 0.36 4 0.36 

W4 0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 

W5 0.07 3 0.21 4 0.28 2 0.14 0 0 1 0.07 0 0 4 0.28 

W6 0.06 1 0.06 0 0 0 0 3 0.18 0 0 0 0 0 0 

W7 0.05 3 0.15 1 0.05 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 0 0 

W8 0.03 4 0.12 4 0.12 4 0.12 2 0.06 4 0.12 1 0.03 4 0.12 

W9 0.01 3 0.03 1 0.01 1 0.01 4 0.04 0 0 0 0 0 0 

 1 جمع عوامل خارجی
 

3.49 
 

3.4 
 

3.19 
 

1.58 
 

3.36 
 

2.88 
 

3.12 

 6.945 4.68 7.035 2.93 5.99 7.225 7.165 2 نمره جذابیت

 

های جذابیت  های جذابیت است. جمع نمره های جذابیت، حاصل ضرب ضریب در نمره مقصود از نمره

ها است که تنها با توجه به اثر عوامل داخلی وخارجی  ز استراتژیدهنده جذابیت نسبی هریك ا نشان
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های جذابیت بیشتر باشد، استراتژی مورد نظر دارای جذابیت  آید. هرقدر جمع نمره مربوطه بدست می

بندی وتعیین اولویت داخل  های شناسایی شده جهت رتبهاستراتژی بیشتری برای انتخاب خواهد بود.

  .باشد می  2جدول شماره  و نتایج از قرار فتهقرار گر  استراتژیك کمی یریزماتریس برنامه

 باشد: می 3ها از قرار جدول   بندی استراتژی نتایج بدست آمده از رتبه
 

 ها بر اساس نمره جذابیت بندی استراتژی : رتبه 3جدول شماره 

 جمع نمره جذابیت استراتژی لویتوا

1 
 استفاده مانند جدید ابعاد و هانقشه و هاطرح شامل همگون تنوع استراتژی اجرای

 (2)استراتژی  بازار. به ورود در فرش تابلو از
7.225 

2 

مانند تبلیغات،  بازاریابی هایتالش طریق از بازار در رسوخ استراتژی اجرای

 ریان، جذب مشتری رقبا و از این قبیل.افزایش فروشندگان، جذب غیر مشت

 (1)استراتژی 

7.165 

3 

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مناسب توسط  متولیان فرش در راستای معرفی فرش 

ای و های مختلف مصرفی، سرمایهابریشم قم بعنوان کاالی لوکس و تاکید بر جنبه

 (5)استراتژی  هنری.

7.035 

4 
های متشکل از افراد کارشناس جهت ریق اعزام تیمانجام تحقیقات بازار از ط

 (7)استراتژی  یابی و شناخت فرهنگی بازار هدف.سلیقه
6.945 

5 
اقداماتی جهت ایجاد برند برای تولیدات و تقویت برندهای فعلی در ارتباط با 

 (3)استراتژی  های صادراتی.فرش
5.99 

6 

 ثبت مانند رقبا توسط قم یشمابر فرش برداری کپی از جلوگیری برای اقداماتی

 موجود. برندهای تقویت نیز و فرش کردن دارشناسنامه – برندینگ -نقشه و طرح

 (6)استراتژی 

4.68 

7 

برای هماهنگی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تشکیل  ریزی برنامه

ین؛ های تجارت با چرویه های آموزشی برای آشنایی این افراد با قوانین وکارگاه

-که در این راستا عامل توسعه خوشه فرش دستباف قم نقش بسزایی را ایفا می

 (4)استراتژی  نماید.

2.93 

 

 گیرینتیجه

ریزی  ها توسط ماتریس برنامه بندی استراتژی لویتوا واز شناسایی  اساس نتایج بدست آمده بر

 د:نردگموارد زیر در راستای ورود به بازار پیشنهاد می، استراتژیك کمی

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، استراتژی تنوع در محصوالت دارای بیشترین نمره جذابیت می -1

-پذیری، کیفیت باالی دست های خوشه از قبیل توانایی سفارش باشد. با توجه به نقاط قوت و توانمندی 
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گردد تا طراحان و یها و شناخته شده بوده فرش ابریشم قم بعنوان یك کاالی لوکس؛ پیشنهاد م بافته

های جدید و نیز  ها ونقشه تولیدکنندگان ابریشم قم بمنظور ورود به بازار چین در جهت طراحی طرح

 ها در ابعاد متنوع برای مواجهه با نیاز و خواست مشتریان در بازار هدف اقدام نمایند. تولید دستبافته

ابریشم قم به بازار چین پس از تنوع  نتایج حاکی از این موضوع است که در راستای ورود فرش -2

باشد.  های بازاریابی جهت ورود به بازار چین ضروری میبخشی به تولیدات انجام اقدامات و تالش

بدین منظور اقداماتی از قبیل تبلیغات و معرفی فرش ابریشم قم با تاکید بر ابعاد مختلف آن از قبیل بعد 

بر بودن و تخصصی بودن موضوع تبلیغات در اما بعلت هزینه گردد ای توصیه می هنری، مصرفی، سرمایه

 بازار هدف، الزم است اجرای آن توسط متولیان دولتی فرش صورت پذیرد.

باشد، اطالعات و شناخت فعلی برای  از آنجا که چین بازاری گسترده با تنوع فرهنگی بسیار باال می -3

های متشکل از افراد  شود از طریق اعزام تیم هاد میاین اساس پیشن باشد، بر ورود به بازار کافی نمی

های زیاد  کارشناس و متعهد نسبت مطالعه بازار اقدام شود اما بدلیل تخصصی بودن مطالعه بازار و هزینه

های دولتی متولی فرش از قبیل مرکز ملی فرش، خوشه آن بهتر است انجام این مطالعه توسط دستگاه

اتاق بازرگانی ایران و چین و سایر متولیان این حوزه نسبت  عه تجارت،فرش دستباف قم، سازمان توس

دار از جمله چین اقدام شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان، با نیاز بازار آشنا  لویتوبه بازارهای ا

 شده و تولیدات را مطابق با نیاز آنان ارایه نمایند.

افغانستان  ل هند، پاکستان، نپال، ترکیه و اخیراًدهد کشورهایی از قبی های پژوهش نشان می یافته -4

الخصوص فرش  های ایرانی علی های فرش ها و نقشه برداری از طرح عالوه بر حضور در چین با کپی

شود  شوند لذا توصیه می ابریشم قم بعنوان تهدیدی برای ورود فرش قم به بازار چین محسوب می

های دولتی متولی  یب به وجهه فرش ابریشم قم، دستگاهبرداری و آس بمنظور جلوگیری از جعل، کپی

ها و برندهای  ها، نقشه فرش مانند مرکز ملی فرش ایران و خوشه فرش دستباف قم نسبت به ثبت طرح

 موجود و حفظ مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. 

فعال در فرش ابریشم قم در های پژوهش حاکی از آن است که حضور تجار و برندهای  یافته -5

نمایشگاههای دایمی و یا موقت، زمینه شناخت و آگاهی بیشتر را برای فرش ابریشم قم نزد مشتریان 

شود دستگاههای دولتی متولی فرش چون مرکز ملی فرش ایران، خوشه  نماید، لذا پیشنهاد می فراهم می

و چین نسبت به حضور فعاالن و برندهای فرش دستباف قم، سازمان توسعه تجارت، اتاق تجاری ایران 

های مشابه نسبت به این موضوع  ها و سایرگردهماییمختلف قرش ابریشم قم در نمایشگاهها، مناسبت

 اقدام نمایند.
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از آنجا که هدف این پژوهش ورود فرش ابریشم قم بعنوان یك کاالی لوکس به بازار چین  -6

دهند  های تحقیق نشان می تصمیمات جدی اخذ شود. یافته باشد بایستی نسبت موضوع برندینگ نیز می

که نداشتن برند توسط برخی تولیدکنندگان و عدم شناخت برندها در بازار هدف بعنوان یك ضعف 

در جهت ورود به بازار چین شناسایی شده است. برندهای فعلی یا اصولی و صحیح نبوده و یا در زمینه 

B2Bتجارت 
B2Cما در حوزه موفق بوده ا تقریباً 3

شود  اند، بنابراین توصیه می چندان توفیقی نداشته 4

متولیان دولتی از قبیل مرکز ملی فرش و خوشه اقداماتی را در راستای آموزش برندینگ برای 

تولیدکنندگان و تقویت برندهای موجود برای ورود به بازار هدف را در دستور کار خود قرار دهند. 

چون فرش ابریشم قم از برند مناسب در بازار کاالهای لوکس در چین  زیرا برخورداری محصولی

 ای برخوردار است.بدلیل توجه مشتریان این کاالها به برند از اهمیت ویژه
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