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چكيده
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توسعه اقتصادي ــ شود.
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ناپارامتريك ميانه يك متغيري و دوجملهای بررسي شده و براساس نتايج بهدستآمده ،هر
هفت فرضيه تأیید شده است؛ درنتيجه ،اثر متغيرهاي مورد بررسي بر توسعه صادرات فرش

دستباف ايران معنادار شناخته میشود .همچنين ،از آزمون رتبهبندی فريدمن و پسآزمون آن
ــ يعني آزمون ناپارامتريك ويل كاكسون ــ براي مقايسه زوجي بين متغيرهاي استفاده شد.

نتايج بهدستآمده حاکي از آن است كه ميانگين رتبه فشارهاي بينالملل از همه متغيرهاي
ديگر بزرگتر است.

طبقهبندی N50, N01 :JEL
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مقدمه
از آنجا که نفت همانند گذشته نمیتواند بهتنهایی محرک چرخهای اقتصادي ایران

باشد ،لذا بايد در جستوجوي منابع ارزي دیگری باشيم .از اينرو ،صادرات غيرنفتي بيش

از پيش اهميت مييابد و در اين ميان ،فرش دستباف جايگاه ويژهای دارد بهطوريکه طي
چهار دهه گذشته بيش از يک چهارم ارزش صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده

است و از لحاظ اشتغالزايي ،ايجاد ارزش افزوده و تحصيل ارز نقش قابل توجهي در اقتصاد

ايران دارد .با اینکه ،اين صنعت کمترين ميزان ارزبري و هزينه شيوه ايجاد اشتغال در کشور
را نيز به خود اختصاص داده ،اما متأسفانه در سالهای اخير سهم فرش از صادرات غيرنفتي

کشور سير نزولي داشته است.

اکنون با توجه به نياز کشور مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و مشاهده روند

نزولي صادرات فرش ،تالش در جهت رفع موانع و توسعه صادرات اين محصول میتواند
موجب رشد اقتصادي و رهايي کشور از اقتصاد تکمحصولي ــ بهعنوان يكي از اهداف
عمده برنامه توسعه اقتصادي ــ شود .بنابراین ،سعي بر آن است تا با انجام اين تحقيق ،عوامل
مؤثر در اين حوزه شناسایی شده و سياستگذاران و مراجع ذيصالح با لحاظ کردن آنها و

متناسب با نيازها و اهداف صادراتي برنامهریزیهای الزم را انجام دهند.

 .1مرور ادبيات
از آنجا که مطالعه همه متغيرها در اين تحقيق مقدور نیست ،لذا ،برای شناسايي عوامل

مؤثر در توسعه صادرات ،پس از بررسي تحقيقات انجامشده پيشين و مدلهای هريک ،مدل

ترکيبيای بهدست آمده که در نمودار ( )1نشان داده شده است .همچنین ،به منظور تحديد
حوزههای مورد مطالعه ،تمرکز مطالعات بر متغيرهاي کالن بازارها قرار گرفت؛ حوزهای که
بيش از آنکه تأثيرپذير باشد ،تأثيرگذار است .با اینکه بسياري از تحقيقات انجامشده در

اين زمينه فقط متغيرهاي تحتکنترل شرکتها ــ يعني عناصر آميخته بازاريابي ــ را بررسی
کردهاند ،اما نبايد فراموش کرد که تأثير متغيرهاي محيط کالن بسيار وسيعتر وجامعتر است.

بنابراین ،باید با بررسي اين عوامل و مطالعات بيشتر در اين زمينه ،توجه سياستگذاران و

تصميمگيرندگان کشور را به اين مهم و بازنگري در سياستهای مربوط به آن جلب کرد
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و با توجه به جايگاه ويژه هنرـ صنعت فرش دستباف در اقتصاد ايران ،با تدوين سياستها

و استراتژيهای مناسب و بهرهمندی از ظرفيت باالي آن ،به سوی رشد و توسعه اقتصادي
کشور گام برداشت.

نمودار 1ـ مدل ترکيبي عوامل مؤثر بر صادرات

مبادالت تجاري بينالمللی در محيط کالنی بهوقوع میپيوندد که نيروها و روندهايش

فرصتها و تهديدهای فراواني به بار میآورد .بنابراین ،فعاالن اين حوزه باید بر کليه ابعاد

آن نظارت داشته و نسبت به آنها واکنش نشان دهند.

ابعاد كالن محيط بازارهاي جهاني عبارت است از چهار محيط اقتصادي ،اجتماعي

و فرهنگي ،سياسي و حقوقي و در نهایت محیط فنشناختي .1در هريك از اين محيطها

شاخصهای بسياري مطرح شدهاند .برای گزينش صحيح و علمي مهمترين اين شاخصها،
بر مبناي شاخصهای ارائهشده توسط فرد آر .ديويد و فيليپ کاتلر ،باید ليستي از آنها

 .1کيگان ()1389؛ ص.43
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تهيه شده و از خبرگان اين هنر ـ صنعت نظرسنجي کرد .سپس با استفاده از روش تحليل

عاملي در نرمافزار  ،SPSSهفت شاخص عمده که از ديد خبرگان بيش از ساير شاخصها
تأثيرگذارند ،بهعنوان فرضيات اين تحقيق انتخاب شدند که در ادامه برخی از آنها بررسی

خواهند شد.

 .2عوامل محيطي کالن مؤثر در توسعه صادرات
محيط اقتصادي مهمترين بُعد بازار جهاني است .از آنجا که تقريباً هر کاری با پول
امكانپذير است ،لذا فعاليتهای بازرگاني در بازارهايي كه فقر مالي دارند ،امکانپذیر

نیست .براي مثال ،نمیتوان اقالم تجملي را به مصرفكنندگان کمدرآمد فروخت .واضح
است که براي ايجاد فروشگاههاي بسيار بزرگ موادغذايي ،مبلمان منزل و اقالم بادوام ،و
همچنین برای عرضه محصوالت صنعتي با كيفيت باال به مصرفكنندگان پردرآمد نیاز

است .1در این بخش مهمترین شاخصهای مطرح در محيط اقتصادي فرش دستباف ايران

بررسی میشود.

توزيع درآمد 2بهعنوان يکي از مهمترين خصيصههای اقتصادي است که در هر كشور

به دو عامل ساختار صنعتي و سيستم سياسي آن کشور وابسته بوده و به پنج الگوي متفاوت

تقسیم میشود:

 )1درآمد همه خانوادهها بسيار كم است.

 )2درآمد اكثر خانوادهها بسيار كم است.

 )3درآمد تعدادي از خانوادهها بسيار كم و تعدادي بسيار زياد است.

 )4درآمد تعدادي از خانوادهها بسيار كم ،تعدادي متوسط و تعدادي زياد است.
 )5درآمد اكثر خانوادهها متوسط است.

3

در برخي كشورهاي كمتر توسعهيافته ،طبقه متوسط درآمدي وجود ندارد .بهعبارت

ديگر ،افراد يا ثروتمند هستند يا فقير .يك فعال حوزه بازرگاني بينالمللي بايد درنظر داشته
 .1کيگان ()1389؛ ص.43
 .3گوهريان ()1379؛ ص.48

2. Income Distribution.
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باشد كه در اين چنين كشوري دو نوع بازار وجود دارد :بازار افراد كمدرآمد و بازار افراد

ثروتمند که بايد جداگانه بررسي شوند .كشورهايي از قبيل مكزيك و هندوستان نمونه
بارزی از بازارها بهشمار میروند.1

نرخ ارز ،2يکي ديگر از شاخصهای مطرح اقتصادي است که طبق تعريف سالواتوره

عبارت است از بهاي يك واحد از پول خارجي به پول داخلي.

پيشبيني تغييرات نرخ ارزها براي شرکتها و مؤسسههای بينالمللي بهدلیل تأثیر نوسانات

نرخ ارز بر فرصتهای صادراتي ،سودآوری فعاليتهای تجاري ،بازدهي سرمايهگذاریهای
خارجي و قيمت کاالهاي وارداتي بسيار ارزشمند است .البته پيشبيني تغييرات بازار ارز
چندان آسان نيست ،زيرا عوامل و نيروهاي مؤثر بر ارزش پول و تغييرات نرخ ارز متنوع و

پيچيده بوده و در اين زمينه حتي وحدتنظر کاملی بين اقتصاددانها وجود ندارد .بیشتر

نظريهها سه عامل بر تغيير و تحوالت ارزي مؤثر شناخته شدهاند :نرخ تورم ،نرخ بهره و
عوامل رواني در عرصه بازار.3

شاخص مهم ديگر محيط اقتصادي ،سياستهاي پولي و مالي کشور در قالب نرخهای

تورم و بهره است .از ديدگاه تئوريهای اقتصادي ،نرخ بهره ،انتظارات مردم در زمينه
احتمال افزايش نرخ تورم در جامعه را تحتتأثير قرار میدهد .معموالً در کشورهايي که

نرخ تورم باال است ،نرخ بهره هم سير افزايشي پيدا میکند؛ زيرا وامدهندگان انتظار دارند
بهرهای دريافت کنند که عالوه بر ايجاد يک درآمد (سود پول) ،کاهش ارزش پول ناشی
از تورم را هم جبران کند .بر پايه اين نظريه که به «اثر فيشر» 4معروف است ،رابطه محکمی

بين نرخ تورم و نرخهای بهره يک کشور وجود دارد .اين نظريه ،همچنين در قلمرو جهاني و

در شرايطي که بسیاری از کشورها میتوانند در عرصه بازارهاي پولي و مالي آزادانه فعاليت
کنند ،نيز کاربرد دارد. 5

در رابطه با اثر سياست تثبيت نرخ ارز نيز بايد گفت که براساس نظريه برابري قدرت

خريد ،نرخ ارز تابعي از نسبت شاخص قيمت داخل به خارج و يا نسبت تورم داخل به خارج
 .1گوهريان ()1379؛ ص.11

 .3حقيقي ()1386؛ ص.203
 .5حقيقي ()1386؛ ص.207

2. Exchange Rate.
4. Fisher Effect.
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است .بنابراين ،تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج بايد باعث تقليل ارزش پول داخل

و افزايش ارزش پول خارج شود .در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت ،عرضه و
تقاضاي پول در بازارهاي ارز رابطه بين دو پول را مشخص ميکند .در نظام نرخ ارز شناور
با مداخله ــ که شناور کثيف خوانده ميشود ــ دولت بهخاطر برخي مالحظات اقتصادي در

بازار ارز مداخله ميکند .بهعنوان مثال ،به جای کاهش ارزش پول داخلي به دلیل باالبودن

نرخ تورم داخل نسبت به خارج ،آن را ثابت نگه ميدارد .ارزش بيش از حد پول داخلی
باعث ميشود بهدلیل کاهش نيافتن ارزش پول داخلي ،واردات ارزان و صادرات گران شود.
از اینرو ،اثر مداخله دولت در بازار ارز ،از قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات کاسته

و بهدليل عدم افزايش قيمت واردات ،تقاضا براي واردات را افزايش ميدهد .به اينترتيب،
با کاهش خالص صادرات ــ که تفاوت میان صادرات و واردات است ــ درآمد ملي کاهش

مییابد.1

در حال حاضر ،نظام ارزي ايران يك نظام نرخ ارز شناور مديريتشده است .منظور از

«مديريتشده» آن است كه دولت ميتواند با كاهش يا افزايش عرضه ارز در بازار ،نرخ

آن را به هر ميزان كه بخواهد ،تعيين كند .كشور چين نيز تا حدودي اين سياست را اجرا
ميكند ،با این تفاوت که چین معموالً كمي كمتر از نياز بازار به آن ارز تزريق ميكند ،و
ايران بيشتر از نیاز بازار؛ ضمن آنكه بانك مركزي چين هيچگاه سياست تورمزا نداشته
است .در واقع ،يكي از داليل شناختهشدن چين بهعنوان يك كشور صادراتي ،باال نگه

داشتن نرخ ارز و تورم پايين آن است؛ درصورتيكه در ايران با توجه به نرخهاي تورم

داخلي و خارجي ،نرخ ارز بايد بسيار بيشتر از نرخهاي كنوني باشد .بانك مركزي ایران
به يمن ذخاير ارز نفتي و تزريق آن به بازار ،توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و

اين موضوع ،علت صادرات کم و افزايش واردات بوده است .با اینكه افزايش نرخ ارز

موجب افزايش تورم ميشود ،اما ريشه اصلي تورم را بايد در سياست انبساط پولي بانك
مركزي جستوجو كرد .با ثبات نرخ ارز فقط ميتوان زمان وقوع افزايش تورم را به تأخير

انداخت.

2

 .1تقوي (.)1388
 .2دبيرسپهري ()1389؛ فردانيوز.
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در واقع اگر سياست كاهش نرخ ارز ،يك سياست ضدتورمي باشد ،پس هماكنون

كشور چين باید بهدليل باال نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز ،با تورمهاي باال روبهرو باشد ،در

حاليكه اينگونه نيست .لذا ،مهار تورم اولين كاري است كه بايد انجام داد .زيرا ،تورم
باعث افزايش قيمتها و نرخ بهره ميشود .در اثر سياستهاي تورمزاي بانك مركزي در
دو دهه گذشته ،هماكنون ایران حتي در كاالهايي كه در آن مزيت نسبي دارد ،نظير فرش و
خشكبار در حال واگذاري بازارهاي خود به كشورهاي ديگر است.1

يکي ديگر از شاخصهای مطرح محيط اقتصادي ،محدوديتهاي تجاري است.

سالواتوره بر اين باور است كه تجارت آزاد براي هر كشوري بهتر از خودكفايي اقتصادي
است .با اين حال ،يك كشور ممكن است از طريق محدود كردن تجارت ،رفاه خود را به

زيان بقيه كشورها باال ببرد.

محدوديتهاي تجاري به دو دسته محدوديتهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي طبقهبندي

ميشوند .تعرفههاي گمركي كه برحسب ارزش واردات تعيين شدهاند بيش از ساير

محدوديتها مورد توجه قرار دارند .اين تعرفهها بهصورت درصدي از ارزش كاالي
وارداتي تعيين ميشوند و معموالً براي محدود كردن مقدار واردات وضع شدهاند.2

از دستهبندی تعرفه گمرکي کشورها در بازار جهاني فرش دستباف نتيجه گرفته میشود

که بازترين بازارها مربوط به کشورهاي توسعهيافته و داراي اقتصاد باز است که واردکننده
اصلي فرش دستباف هستند .کشورهايي که بيشترين واردات در بازار جهاني فرش را به

خود اختصاص دادهاند ــ از جمله اتحاديه اروپا و آمريکا ــ (تا پيش از تحريم) فرش دستباف
را با حداقل نرخ تعرفه وارد کردهاند ،چراکه گاهی به صادرات مجدد اقدام میکنند .در

مقابل ،بسياري از کشورهاي توسعهنيافته که اقتصاد بستهای دارند ،با اینکه واردکننده مهم

فرش دستباف بهشمار نمیآیند ،اما تعرفه بااليي برای آن وضع کردهاند.3

در رابطه با موانع غيرتعرفهاي 4نيز والتر در تعريفي گسترده آن را اقدامي میداند که

حجم و جهت صادرات را مختل میکند .اين تعريف به قدري گسترده است که حتي تعرفه
 .1دبير سپهري ()1389؛ فردانيوز.
 .2کيگان ()1389؛ ص.219
 .3سيدي ()1388؛ ص.1

4. Non Tariff Barriers (NTBs).
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را نيز دربرمیگيرد .بالدوين در تعريف دقيقتري توجه خود را به درآمد حقيقي معطوف
میکند .او مانع تجاري غیرتعرفهای را چنين تعريف میکند :هر اقدامي که با تخصيص
مجدد منابع و کاالها باعث کاهش درآمد حقيقي جهاني شود .اما میتوان گفت هيلمن در

اين زمينه دقيقترين تعريف را ارائه داده است .او هر اقدام دولتي را بهجز تعرفه که مستقيماً
مانع ورود کاال به يک کشور شود ،يا بهصورت تبعيضآميز در مورد کاالهاي وارداتي عمل

کند ،مانع تجاري غيرتعرفهای میداند .تعريف هيلمن دو بخش دارد :بخش اول مربوط به

سياستهايي است که مانع ورود کاال به يک کشور میشود وتقريباً همراستا با تعريف والتر

است .با اين تفاوت که هيلمن با تأکيد بر دولتي بودن اقدامات غيرتعرفهای دامنه شمول
محدودتري را مورد توجه قرار میدهد .بخش دوم اين تعريف ،عنصر جديدي به نام «رفتار

تبعيضآميز» را براي شناسايي موانع غیرتعرفهای معرفي میکند.

1

از ميان  149کشور فعال در بازار جهاني فرش دستباف ،بالغ بر  20کشور ازجمله الجزاير،

آرژانتين ،ساحل عاج ،مصر ،اتحاديه اروپا ،هند ،اردن ،الئوس ،مالزي ،مکزيک ،مراکش
(مغرب) ،نيجريه ،فيليپين ،سنگال ،سودان ،تونس ،تانزانيا ،آمريکا ،اروگوئه و ويتنام بر

واردات فرش دستباف ،مانع غيرتعرفهای وضع کردهاند .ماهيت موانع غیرتعرفهای متفاوت
است .برخي از موانع غيرتعرفهای شامل مقررات فني و استانداردي است که طبعاً اگر با
مقررات جهاني مطابقت داشته باشند ،منعي ندارند .اما درصورتيکه موانع غیرتعرفهای شامل

مواردي همچون سهميهبندی واردات و محدوديتها و يا ممنوعيتهای مشابه باشد ،نبايد

وضع شوند.2

محيط سياسي ،دولتي و حقوقي دومين بُعد کالن بازارهاي جهاني است که فعاليتهاي

بازرگاني بینالمللی شركتها در آن رخ ميدهد .لذا ،فعاالن بينالمللي بايد به دقت ساختار
بازار هدف را مطالعه کرده و موضوعهایی را كه در محيط سياسي آن مطرح ميشود ،تجزيه

و تحليل کنند.

بارزترين شاخص اين محيط ،فشارهاي سياسي بينالمللي بر ايران است .از عواملي

که بازار صادرات و نحوه عملکرد صادرکنندگان را بهشدت تحتتأثير قرار داده است،
 .1سيدي ()1388؛ ص.3
 .2سيدي ()1388؛ ص.7

پژوهشنامه بازرگانی

202

سياستهاي کشورهاي واردکننده در قبال ايران و واردات فرش دستباف به کشورشان
است .تمرکزگرايي بازارهاي صادراتي يکي از مشکالت عمدهاي است که صادرات فرش

دستباف با آن روبهرو است .به داليل متعدد ،مقاصد صادرات فرش دستباف ايران فقط به

چند کشور محدود میشود ،که اين امر مشکالتي براي صادرکنندگان بهوجود آورده است،
تا آنجا که صادرات ايران متأثر از برنامههاي اقتصادي اين کشورها و روابط سياسي آنها
با ايران است و اگر تصميم به صرفهجويي اقتصادي و يا تحريم ايران بگيرند بازار ايران

بهشدت آسيبديده و مدتها زمان ميبرد تا به حالت اوليه خود بازگردد.1

تصميم شوراي امنيت درخصوص تحريم ايران ،روابط بينالمللي کشور را بهنوعي

تهديد ميکند .اين در حالي است که از يکسو بازار فرش دستباف ايران انحصاري بوده و
در اين ميان کشورهاي تحريمکننده بيشترين سهم اين بازار را در اختيار دارند .و از سوي

ديگر ،اين تحريمها فضا را براي فعاليت رقبا بيشتر خواهد کرد .فشارهاي سياسي وارده در
صحنه بينالمللي که مهمترين آنها اختالل در روابط ايران و آمريکا و تحريمهاي پيامد آن
است و همچنین تحريم ورود فرش به آمريکا ،سبب شده تا بخش مهمي از بازار صادراتي

فرش ايران از دست رفته و فضا براي رقابت کشورهایی همچون هندوستان و پاکستان مهياتر

شود .2اين تحريمها امکان دسترسي به سيستمهای پرداخت از طريق نظام بانکي را محدود،

ريسک ارسال کاال و دريافت وجوه را افزايش داده و درآمدها را بهدلیل پرداختهای
غيرمستقيم مضاعف ،و توان چانهزني فروشندگان را به بهانه تحريم ،کاهش داده است.

محيط اجتماعي و فرهنگي سومين بُعد محيط کالن است .مردمشناسان و جامعهشناسان،

فرهنگ را بهعنوان شيوههاي زندگي 3که توسط گروهي از مردم ايجاد شده است و از يک

نسل به نسل ديگر منتقل شده تعريف میکنند .فرهنگ از طريق نهادهاي اجتماعي مانند
خانواده ،آموزش و پرورش ،مذهب ،دولت و کسبوکار در طول زمان شکل ميگيرد و

شامل ارزشها ،ايدهها ،نگرشها و نمادهاي آگاهانه و ناآگاهانهای است که رفتار بشر را
شکل ميدهد 4.براي کسب موفقيت در بازار بايد درصدد شناسايي رابطه بين محصوالت

 .1طرح تدوين نظام جامع مرکز ملي فرش ايران ()1385؛ ص.57
 .2طرح تدوين نظام جامع مرکز ملي فرش ايران ()1385؛ ص .8
 .4کيگان ()1389؛ ص.72
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خود و شيوه زندگي گروهها برآمد ومحصول خود را بر اساس آن عرضه کرد.

آشنايي با سبک زندگي و سليقه مشتريان ،مستلزم مطالعه برنامهريزيشده بازار است و

اين مطالعه به سرمايهگذاري و صرف هزينه زیادی نياز دارد که با توجه به وضعيت فعلي
صادرات فرش دستباف از توان تجار خصوصي خارج است .زيرا سرمايهگذاري در چنين

تحقيقاتي عالوه بر گران بودن ،خواب بسيار بلندمدتي دارد .در اين شرايط ،حضور دولت

کمک بزرگي براي حل مشکل کمبود سرمايه براي تحقيقات بازار است.1

آخرين بُعد محيط کالن ،محيط فنشناختي است .هنر ـ صنعت فرش دستباف در
دستهبندي تکنولوژي ،بهعنوان صنعتي با تکنولوزي پايين شناخته ميشود که پیشرفت
تکنولوژي معموالً بر آن تأثير بهسزايي ندارد .تغييرات تکنولوژيی به سه روش بر هنرـصنعت

فرش دستباف اثر میگذارد:

 )1بهبود تجهيزات توليد و تأمين تا حدودي بهرهوري را افزايش میدهد ،اما انتظار
نميرود که تأثير چشمگيري داشته باشد.

 )2پیشرفت تکنولوژي ميتواند موجب بهبود وضعيت محصوالت جايگزين شده و از
اين طريق بر فرش دستباف اثر بگذارد .بهعنوان مثال ،ممکن است رشد تکنولوژي به
توليد فرش ماشيني با تنوع رنگ باال منجر شود تا از اين لحاظ بتواند با فرش دستباف

رقابت کند.

 )3تکنولوژي اطالعات نيز در بخش فروش فرش دستباف تأثیرگذار است ،هرچند
تاکنون استفاده چنداني از اين موضوع نشده است.2

طبق نظرسنجي انجامشده از خبرگان ،تجارت الکترونيکی تأثيرگذارترين شاخص

محيط فنشناختي در اين صنعت است و ميتوان آنرا بهصورت «انجام مبادالت تجاري در
يک قالب الکترونيکي» تعريف کرد که قابليتهای فراواني از قبيل ارسال فوري مطالب،
انتقال الکترونيکي وجوه ،بارنامه الکترونيکي ،طراحي و مهندسي مشترک ،توليد مطابق
نظر و سليقه مشتري ،خريدهاي اينترنتي ،بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در

برميگيرد.

 .1طرح تدوين نظام جامع مرکز ملي فرش ايران ()1385؛ ص.83
 .2طرح تدوين نظام جامع مديريت هنرـ صنعت ،مرکز ملي فرش ايران (.)1385
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 .3روش تحقيق
در اين پژوهش ،براساس روش تحقيق توصيفي 1انجام شده است و گزارشها بدون

دخالت و استنتاج ذهني آماده شده و نتايج عيني براساس واقعيت است .همچنين روش اين
تحقيق از شاخه پيمايشي 2است چرا که در جمعآوری اطالعات به منظور تجزيه و تحليل
روابط بين متغيرها از پرسشنامه استفاده شده است .اين تحقيق از نظر هدف اکتشافی است،

زیرا شاخصها در صنعت فرش دستباف بومي شدهاند ،و از آنجا که به بررسي روابط بين
متغيرها میپردازد ،کاربردي نيز محسوب میشود.

1ـ .3جامعه آماري و نمونه تحقيق
جامعه آماري پژوهش حاضر را اعضای اتحاديه صادرکنندگان فرش دستباف ايران

تشکيل میدهند که در سال  1389تعدادشان  185نفر بوده است .لذا ،با توجه به جدول
مورگان نمونه آماري اين تحقيق  125نفر است.

2ـ .3گردآوري اطالعات
در تحقيق حاضر ،عالوه بر استفاده از دادههای ثانويه براي تعيين عوامل مؤثر کالن در

صادرات فرش و انجام مصاحبه اساسی اوليه با خبرگان ،از دو پرسشنامه برای جمعآوری
اطالعات استفاده شده است .به منظور رسيدن به پرسشنامهای که روايي الزم را داشته

باشد (و از آنجا که پرسشنامه استانداردي در اين زمينه وجود نداشت) ،اولین پرسشنامه

مخصوص خبرگان مرکز ملي فرش تهيه شد تا به منظور تحديد حوزههای مورد مطالعه به
متغيرهاي کالن بازارها ،شاخصهای اصلي مطرح در اين حوزه شناسايي شود .بنابراین،
ليستي از اين شاخصها تهيه و از خبرگان اين هنرـصنعت برای اولويتبندی آنها نظرسنجي
به عمل آمد .سپس ،با استفاده از روش تحليل عاملي در نرمافزار  SPSSبا  %70پوشش،
هفت شاخص عمدهای که از ديد خبرگان تأثیرگذارتر از شاخصهای دیگر بود ،بهعنوان

فرضيات اين تحقيق برگزيده شد.

1. Descriptive Research.
2. Survey Research.
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پرسشنامه دوم مخصوص صادرکنندگان فرش دستباف تهیه شد و نتايج آن با استفاده

از نرمافزارهاي  SPSS،MINITAB ،STATGRAPHICSو روشهاي مناسب آماري به

دو شکل توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد .الزم به ذکر است به دلیل استفاده این
پرسشنامه از طيف ليکرت ،مقياس کيفي است و با اعمال امتيازات به گزينههای مختلف به
کمي تبديل میشود تا قابليت تجزيه و تحليل پيدا کند.
مقياس ّ

3ـ .3روايي پرسشنامه
به منظور افزايش ميزان روايي سؤالها ،ابتدا از طريق مطالعه کتاب ،مقاالت و پاياننامههای

متعدد سعي شد سؤالهایي طراحی شود که با متغيرها متناسب باشد .بعد از طراحي سؤالهاي هر

فرضيه ،پرسشنامه اوليه در اختيار اساتيد راهنما و مشاور و تعدادي از خبرگان و اساتيد مرکز ملي
فرش قرار گرفت و براساس نظرات آنها ،جرح و تعديل الزم در آن اعمال شد .سپس ،پرسشنامه
به تعدادی از صادرکنندگان جامعه آماري مورد نظر داده شد تا طبق نظر آنها سؤالها عاری از

هرگونه ابهام بوده وکام ً
ال روشن و مختصر باشند .در نهايت ،پرسشنامه نهايي طراحي و توزيع شد.
4ـ .3پايايي پرسشنامه

منظور از پايايي پرسشنامه اين است که ابزار اندازهگیری (که در اينجا پرسشنامه است)

در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني بهدست میدهد .يکي از روشهای بررسي پايايي

پرسشنامه ،روش محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ است .هرچه درصد ضريب بهدستآمده

به  1نزديکتر باشد ،قابليت اعتماد پرسشنامه بيشتر است (حداقل ضريب پايايي الزم براي
پرسشنامههای پژوهشي  0/72است) .در جدول ( )1ضريب آلفاي هريک از متغيرها و ضريب

آلفاي کل پرسشنامه قابل مشاهده است و نشانگر پایایی پرسشنامه است.

جدول 1ـ ضرايب اعتبار كل پرسشنامه و پاره پرسشنامههای بهكاررفته در تحقيق
پرسشنامه

تعداد
سؤال

تعداد
پاسخگو

ضريب
آلفا

نتيجه بررسي اعتبار

توزيع درآمد

3

125

0/746

پارهای از پرسشنامه داراي اعتبار است.

نرخ ارز

3

125

0/736

پارهای از پرسشنامه داراي اعتبار است.
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پرسشنامه

تعداد
سؤال

تعداد
پاسخگو

ضريب
آلفا

نتيجه بررسي اعتبار

موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای

5

125

0/846

پارهای از پرسشنامه داراي اعتبار است.

سياستهاي پولي و مالي

2

125

0/772

پارهای از پرسشنامه داراي اعتبار است.

فشارهاي بينالملل

3

125

0/789

پارهای از پرسشنامه داراي اعتبار است.

شيوه زندگي

2

125

0/758

پارهای از پرسشنامه داراي اعتبار است.

تجارت الكترونيك

5

125

0/813

پارهای از پرسشنامه داراي اعتبار است.

كل پرسشنامه

23

125

0/888

كل پرسشنامه داراي اعتبار است.

 .4تجزيه و تحليل
متغيرهاي اين تحقيق با توجه به شيوه اندازهگیری از مقياس ترتيبي برخوردارند كه

براي بررسي آنها آزمونهای ناپارامتري مناسب است .همچنين از آنجا كه متغير وابسته
مستقيم اندازهگیری نشده است ،بنابراين نوع فرضيه مقايسهای است .بهعبارت دیگر ،مقادير

تجربي با مقادير فرضي مقايسه شده است كه در اين تحقيق حد وسط مقياس اندازهگیری
است .براي اين منظور از آزمون مقايسه ميانه يك متغيري استفاده شده و ميانه متغيرها با

ميانه نظري مقايسه شده است .اگر ميانه پاسخهای انتخابشده بيشتر از ميانه نظري باشد
و آمارههای آزمون توان الزم براي رد فرضيه صفر را نداشته باشند ،فرضيههای تحقيق

پذیرفته میشود .همچنين از آزمون مقايسه نسبتها نیز استفاده شده است .با توجه به اينكه
مقياس اندازهگیری در يك پيوستار پنج طيفي قرار دارد ،پاسخهای وسط و دامنه پایین به

يك گروه تبديل شده و نسبت نظري آنها  60درصد لحاظ شده است .در نقطه مقابل آن،

پاسخهای گزينه زياد و خيلي زياد به يک گروه تبديل شده و نسبت نظريشان  40درصد
در نظر گرفته شده و نسبت مشاهدهشده با نسبت مورد انتظار مقايسه شده است .با تبدیل

پاسخها به دو گروه ،آزمون با نسبت دوجملهای مناسبت پيدا میكند .پايه نظري اين آزمون
نيز همانند آزمون ميانه است و تفاوت آن در مقايسه نسبت مشاهدهشده با نسبت مورد انتظار

است .بنابراين ،با توجه به دو ويژگي مقياس اندازهگیری و نوع فرضيهها ،از آزمونهای
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ناپارامتريك ميانه و دوجملهای براي پاسخ به سؤالها و فرضيههای تحقيق استفاده شده است.

همچنين آزمون رتبهبندی فريدمن براي مقايسه ميانگين رتبه متغيرهاي مؤثر بر توسعه

صادرات فرش بهکار رفته است .براي مقايسه زوجي بين متغيرهاي مورد مقايسه از آزمون

ناپارامتريك ويل كاكسون استفاده شده است.

 .5آزمون فرضيههای تحقيق
با توجه به اينكه كدگذاری بين دامنه  1تا  5قرار دارد و كدهاي كوچكتر نشاندهنده

تأثير كم و كدهاي بزرگتر بيانكننده تأثير زياد است ،در نتيجه ،مقادير بزرگتر از 3

بيانگر وجود تأثير مثبت و مقادير  3و کمتر از آن ،از عدمتأثير متغيرهاي مستقل بر توسعه

صادرات فرش دستباف ايران حكايت دارد .بنابراین ،فرضيههای صفر بيانگر عدمتأثير و

فرضيههای مخالف بيانگر وجود تأثير است .از آزمونهای ميانه و دوجملهای براي سنجش
هر هفت فرضيه تحقيق استفاده شده است.

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

براي پاسخ به اين فرضيه از آزمون يكطرفه استفاده شده و فرضيههای صفر و مخالف

بهصورت زير طرح و آزمون شدهاند:

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

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

⇒ Test Statistic = 10.9771 P = .000 < .05

 H 0 : Median ≤ 3

 H 1 : Median > 3
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ميانه مشاهده شده اين متغير در مقايسه با ميانه نظري مقياس اندازهگیری با آزمون ناپارامتريك

نشانه يكگروهي مقايسه شده است .با توجه به اينكه آماره محاسبهشده با مقدار 10/977

بزرگتر از آماره بحراني ( )1/96است و به بيان ديگر ،سطح خطاي محاسبهشده كوچكتر از

 0/01است و بهدليل اينكه بيشتر مقادير مشاهدهشده از ميانه نظري بزرگتر هستند ،فرضيه
صفر دال بر مساوي و يا كوچك بودن ميانه مشاهدهشده با ميانه نظري ،رد میشود .بنابراين،

براساس ديدگاه صادركنندگان فرش ،نقش متغير توزيع درآمد در بازار هدف بهعنوان عامل
مؤثر در توسعه صادرات فرش دستباف ايران تأیید شده است .بهطوركلي ،شاخصهای آماري
و آزمون فرضيه از وجود رابطه معنادار بين توزيع درآمد در بازار هدف با توسعه صادرات

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

جدول 2ـ نتيجه آزمون مقايسه ميانه يكگروهي براي نقش توزيع درآمد در
توسعه صادرات فرش
متغير
تحقيق

توزيع
درآمد

مقايسه با ميانه نظري
تعداد

ميانه

ميانه
نظري

آماره

375

3/000

3

10/9771

سطح
خطا

0/000

تعداد مشاهدات
با توجه به ميانه نظري

پایینتر

برابر

باالتر

81

118

176

همچنين اين آزمون با تكنيك دوجملهای نيز بررسي شده است .در اين روش ،براي

گروه پاسخهای «خيليكم ،كم و متوسط»  60درصد و براي پاسخهای «زياد و خيلي زياد»

 40درصد لحاظ شده و با نسبتهای مشاهدهشده مقايسه شدهاند .نتيجه آزمون نشان میدهد

 0/531درصد پاسخها مربوط به گزينههای «گروه متوسط و پایینتر» است كه اين مقدار
كمتر از  60درصد مورد انتظار براي پاسخها است .سطح معناداري محاسبهشده آزمون از

 0/01كوچكتر است .بنابراين ،نتيجه آزمون از بيشتر بودن نسبتهای مشاهدهشده براي
پاسخهای زياد و خيلي زياد ،از مقدار مورد انتظار حمايت میکند .لذا ،میتوان پذیرفت

كه توزيع درآمد در بازار هدف رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد .نتيجه آزمون

دوجملهای در جدول ( )3نمايش داده شده است.
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جدول 3ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت براي نقش توزيع درآمد
در توسعه صادرات فرش
متغير مؤثر بر توسعه
صادرات فرش

توزيع درآمد

گروه

كد متغير

تعداد

نسبت
مشاهدهشده

نسبت
آزمون

سطح
خطا

متوسط و كمتر

> =3

199

0/531

0/6

0/004

باالتر از متوسط

<3

176

0/469

375

1/000

جمع

با توجه به يکسانی روش آزمونها در همه فرضیهها ،در زیر فقط به نتايج بهدستآمده

براي هريک اشاره میشود:

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

فرضيه صفر :نرخ ارز کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش ندارد.
فرضيه تحقيق :نرخ ارز کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.
⇒ Test Statistic = 5.86356 P = .000 < .05

 H 0 : Median ≤ 3

 H 1 : Median > 3

جدول 4ـ نتيجه آزمون مقايسه ميانه يكگروهي براي نقش نرخ ارز
در توسعه صادرات فرش
مقايسه با ميانه نظري
متغير
تحقيق

تعداد

ميانه

ميانه
نظري

آماره

نرخ ارز

375

4/000

3

5/86356

سطح
خطا

0/000

تعداد مشاهدات با توجه به
ميانه نظري
پایینتر

برابر

باالتر

41

115

219
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جدول 5ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت براي نقش نرخ ارز
در توسعه صادرات فرش
متغير مؤثر بر توسعه
صادرات فرش

نرخ ارز

كد
متغير

تعداد

نسبت
مشاهدهشده

نسبت
آزمون

سطح خطا

متوسط و كمتر > =3

156

0/416

0/6

0/000

219

0/584

375

1/000

گروه

باالتر از متوسط

<3

جمع

فرضيه سوم :موانع تعرفهای و غيرتعرفهای رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

فرضيه صفر :موانع تعرفهای و غيرتعرفهای کشورهاي واردکننده رابطه معناداري با
توسعه صادرات فرش ندارد.

فرضيه تحقيق :موانع تعرفهای و غيرتعرفهای کشورهاي واردکننده رابطه معناداري با
توسعه صادرات فرش دارد.

⇒ Test Statistic = 7.02589 P = .000 < .05

 H 0 : Median ≤ 3

 H 1 : Median > 3

جدول 6ـ نتيجه آزمون نقش موانع تعرفهای و غيرتعرفهای
در توسعه صادرات فرش
مقايسه با ميانه نظري
متغير تحقيق

موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای

تعداد

ميانه

ميانه
نظري

آماره

سطح
خطا

625

3/000

3

7/02589

0/000

تعداد مشاهدات با توجه
به ميانه نظري
پایینتر

برابر

باالتر

175

179

271

211

ناریا فابتسد شرف تارداص هعسوت رد رثؤم لماوع یسررب

جدول 7ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش موانع تعرفهای و غيرتعرفهای
در توسعه صادرات فرش
متغير مؤثر بر توسعه
صادرات فرش

موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای

كد
متغير

تعداد

نسبت
مشاهدهشده

نسبت
آزمون

سطح خطا

متوسط و كمتر > =3

354

0/566

0/6

0/048

271

0/434

625

1/000

گروه

باالتر از متوسط

<3

جمع

فرضيه چهارم :سياستهاي پوليـ مالي كشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

فرضيه صفر :سياستهاي پولي ـ مالي کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش
ندارد.

فرضيه تحقيق :سياستهاي پولي ـ مالي کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات

فرش دارد.

⇒ Test Statistic = 4.49838 P = .000 < .05

 H 0 : Median ≤ 3

 H 1 : Median > 3

جدول 8ـ نتيجه آزمون نقش سياستهاي پولي ـ مالي كشور
در توسعه صادرات فرش
مقايسه با ميانه نظري
متغير تحقيق

سياستهاي پولي
و مالي

تعداد

ميانه

ميانه
نظري

آماره

سطح
خطا

250

4/000

3

4/49838

0/000

تعداد مشاهدات با توجه
به ميانه نظري
پایینتر

برابر

باالتر

42

71

137
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جدول 9ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش سياستهاي پولي ـ مالي كشور
در توسعه صادرات فرش
متغير مؤثر بر توسعه
صادرات فرش

سياستهاي پولي
و مالي

گروه

كد متغير

تعداد

نسبت
مشاهدهشده

نسبت
آزمون

سطح
خطا

متوسط و
كمتر

> =3

113

0/452

6.

0/000

<3

137

0/548

250

1.000

باالتر از
متوسط
جمع

فرضيه پنجم :فشارهاي بينالمللي بر كشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش دارد.

فرضيه صفر :فشارهاي بينالمللي بر کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش
ندارد.

فرضيه تحقيق :فشارهاي بينالمللي بر کشور رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش
دارد.

⇒ Test Statistic = 16.136 P = .000 < .05

 H 0 : Median ≤ 3

 H 1 : Median > 3

جدول 10ـ نتيجه آزمون نقش فشارهاي بينالمللي بر كشور
در توسعه صادرات فرش
مقايسه با ميانه نظري
متغير
تحقيق

فشارهاي
بينالملل

تعداد

ميانه

ميانه
نظري

آماره

375

4/000

3

16/136

سطح
خطا

0/000

تعداد مشاهدات با توجه
به ميانه نظري
پایینتر

برابر

باالتر

16

52

307
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جدول 11ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش فشارهاي بينالمللي بر كشور
در توسعه صادرات فرش
گروه

كد متغير

تعداد

نسبت
مشاهدهشده

نسبت
آزمون

سطح
خطا

متغير مؤثر بر توسعه
صادرات فرش

متوسط و
كمتر

> =3

68

0/181

0/6

0/000

<3

307

0/819

375

1/000

باالتر از
متوسط

فشارهاي بينالملل

جمع

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

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

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

⇒ Test Statistic = 6.83537 P = .000 < .05

 H 0 : Median ≤ 3

 H 1 : Median > 3

جدول 12ـ نتيجه آزمون نقش سبك زندگي در بازار هدف
بر توسعه صادرات فرش
مقايسه با ميانه نظري
متغير تحقيق

شيوه زندگي

تعداد

ميانه

ميانه
نظري

250

3/500

3

آماره

سطح
خطا

0/000 6.83537

تعداد مشاهدات با توجه
به ميانه نظري
پایینتر

برابر

باالتر

37

88

125
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جدول 13ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش سبك زندگي در بازار هدف
بر توسعه صادرات فرش
متغير مؤثر بر توسعه
صادرات فرش

شيوه زندگي

گروه

كد
متغير

نسبت
تعداد
مشاهدهشده

متوسط و كمتر

> =3

125

0/500

باالتر از متوسط

<3

125

0/500

250

1/000

جمع

نسبت
آزمون

سطح خطا

0/6

0/001

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

فرضيه صفر :کاربرد تجارت الکترونيکی رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش
ندارد.

فرضيه تحقيق :کاربرد تجارت الکترونيکی رابطه معناداري با توسعه صادرات فرش
دارد.

⇒ Test Statistic = 3.79633 P = .000 < .05

 H 0 : Median ≤ 3

 H 1 : Median > 3

جدول 14ـ نتيجه آزمون نقش كاربرد تجارت الكترونيكی
در توسعه صادرات فرش
مقايسه با ميانه نظري
متغير تحقيق

تجارت
الكترونيكی

تعداد

ميانه

ميانه
نظري

625

3/000

3

آماره

سطح
خطا

0/000 3/79633

تعداد مشاهدات با توجه به
ميانه نظري
پایینتر

برابر

باالتر

197

147

281
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جدول 15ـ نتيجه آزمون مقايسه نسبت نقش كاربرد تجارت الكترونيك
در توسعه صادرات فرش
گروه

كد
متغير

متغير مؤثر بر توسعه
صادرات فرش

متوسط و كمتر
تجارت الكترونيك باالتر از متوسط

نسبت
تعداد
مشاهدهشده

> =3

344

0/550

<3

281

0/450

625

1/000

جمع

نسبت
آزمون

سطح خطا

0/6

0/007

 .6مقايسه ميانگين رتبه متغيرهاي مؤثر بر توسعه صادرات فرش
براي مقايسه ميانگين رتبه متغيرهاي مؤثر بر توسعه صادرات فرش ،از آزمون رتبهبندی

فريدمن استفاده شده است .آماره محاسبهشده مربع كا با مقدار  145/078و درجه آزادي

 ،6بزرگتر از آماره بحراني است .به عبارت ديگر ،سطح خطاي محاسبهشده كوچكتر
از  0/05است؛ در نتيجه ،وجود تفاوت در تأثيرگذاري متغيرهاي تحقيق پذیرفته میشود.
براساس نتيجه آزمون فريدمن بيشترين تأثيرگذاريها بهترتيب مربوط است به متغيرهاي

فشارهاي بينالملل ،نرخ ارز ،سياستهاي پولي ـ مالي ،شيوه زندگي ،توزيع درآمد در بازار
هدف ،تجارت الكترونيك و موانع تعرفهای و غیرتعرفهای.

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

متغيرهاي مورد مقايسه

توزيع درآمد

ECOIN

3/60

نرخ ارز

ECOER

4/21

موانع تعرفهای و غیرتعرفهای

ECOTR

3/20

سياستهاي پولي ـ مالي

ECOMO

4/17

فشارهاي بينالملل

PR

5/91
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ميانگين رتبه

متغيرهاي مورد مقايسه

شيوه زندگي

SOLS

3/69

تجارت الكترونيكی

TEC

3/21

نتايج آزمون رتبهبندی فريدمن
تعداد

آماره مربع كا

درجه آزادي

سطح معنيداری

125

145/078

6

0/000

براي مقايسه زوجي بين متغيرهاي مورد مقايسه از آزمون ناپارامتريك ويل كاكسون

استفاده شده است .نتايج بهدستآمده نشان داده است كه ميانگين رتبه فشارهاي بينالملل از
همه متغيرها بزرگتر است.

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

آماره Z

سطح
خطا

نتيجه آزمون

نرخ ارز ـ توزيع درآمد

-3/732

0/000

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگتر است.

موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ـ نرخ ارز

-4//759

0/000

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگتر است.

سياستهاي پولي و مالي ـ نرخ ارز

-1/253

0/210

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.

فشارهاي بينالملل ـ نرخ ارز

-1/521

0/000

ميانگين رتبه فشارهاي بينالملل
بزرگتر است.

شيوه زندگي ـ نرخ ارز

2/422

0/015

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگتر است.

تجارت الكترونيكی ـ نرخ ارز

-5/292

0/000

ميانگين رتبه نرخ ارز بزرگتر است.

موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ـ توزيع
درآمد

-2/191

0/028

ميانگين رتبه توزيع درآمد بزرگتر
است.

سياستهاي پولي و مالي ـ توزيع درآمد

-1/582

0/114

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.

فشارهاي بينالمللی ـ توزيع درآمد

-7/273

0/000

ميانگين رتبه فشارهاي بينالمللی
بزرگتر است.
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استراتژيهای زوجي

آماره Z

سطح
خطا

نتيجه آزمون

شيوه زندگي ـ توزيع درآمد

-0/172

0/864

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.

تجارت الكترونيكی ـ توزيع درآمد

-3/186

0/001

سياستهاي پولي و مالي ـ موانع تعرفهای
و غیرتعرفهای

ميانگين رتبه توزيع درآمد بزرگتر
است.

-4/036

0/000

-8/719

0/000

ميانگين رتبه فشارهاي بينالملل
بزرگتر است.

-2/533

0/011

ميانگين شيوه زندگي بزرگتر است.

-0/569

0/570

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.

فشارهاي بينالملل ـ سياستهاي پولي
و مالي

-6/433

0/000

ميانگين رتبه فشارهاي بينالمللی
بزرگتر است.

شيوه زندگي ـ سياستهاي پولي و مالي

-1/474

0/141

ميانگين رتبه دو متغير تفاوت ندارند.

تجارت الكترونيكی ـ سياستهاي پولي
و مالي

4/195

0/000

ميانگين رتبه سياستهاي پولي و مالي
بزرگتر است.

شيوه زندگي ـ فشارهاي بينالمللی

-7/653

0/000

تجارت الكترونيكی ـ فشارهاي بينالمللی -8/834

0/000

ميانگين رتبه فشارهاي بينالمللی
بزرگتر است.

-1/972

0/049

ميانگين شيوه زندگي بزرگتر است.

فشارهاي بينالمللی ـ موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای
شيوه زندگي ـ موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای

تجارت الكترونيكی ـ موانع تعرفهای و
غیرتعرفهای

تجارت الكترونيكی ـ شيوه زندگي

ميانگين رتبه سياستهاي پولي و مالي
بزرگتر است.

ميانگين رتبه فشارهاي بينالمللی
بزرگتر است.

جمعبندي و مالحظات
براساس نتايج بهدستآمده از هر دو آزمون ناپارامتريك ميانه يك متغيري و ناپارامتريك

دوجملهاي ،هر هفت فرضيه تحقيق تأیید میشوند .در نتيجه ،متغيرهاي تحقيق حاضر،
بهصورت معناداری بر توسعه صادرات فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني مؤثر شناخته

شدهاند .براساس نتيجه آزمون فريدمن نيز بيشترين تأثيرگذاري بهترتيب به متغيرهاي
فشارهاي بينالمللی ،نرخ ارز ،سياستهاي پولي ـ مالي ،شيوه زندگي ،توزيع درآمد در
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بازار هدف ،تجارت الكترونيكی و موانع تعرفهای و غيرتعرفهای اختصاص دارد .همچنین،
براساس نتايج آزمون ويل كاكسون ،ميانگين رتبه فشارهاي بينالملل از همه متغيرهاي ديگر

بزرگتر است.

پيشنهادهای مرتبط با نتايج تحقيق
براساس نتايج بهدستآمده ،هر هفت متغير تحقيق رابطه معناداري با توسعه و بهبود

صادرات فرش دستباف دارند؛ لذا توصيه میشود با مطالعات دقيقتر و تعامل بيشتر با
مراجع ذيصالح و سياستگذار ،تمهيداتي فراهم شود تا موجب رشد و شکوفايي صادرات

در اين بخش و به تبع آن در اقتصاد کشور شود.

•همانطور که میدانيد ،ناهمگوني سياستهاي ارزي با سياستهاي رشد و توسعه
تجارت خارجي از جمله مهمترین مسائلي است که در اين سالها به زيان اقتصاد
کشور بوده است؛ از جمله میتوان به اصرار بانک مرکزي بر استمرار تثبيت نرخ
ارز اشاره کرد .زيرا ساالنه قيمت تمامشده کاال براي توليدکنندگان داخلي افزايش

مييابد ،درحاليکه کاالهاي خارجي رقيب تحتتأثير چنين تورمي نيستند .بنابراین،
الزم است دولت و بانک مرکزي ،به تناسب تفاوت تورم داخلي و خارجي ،نرخ
ارز را تغيير دهند تا اين اقدام با حفظ قدرت رقابت داخل و خارج ،به سود اقتصاد

کشور تمام شود.

•مسأله ديگر در اين زمينه ،کنترل تورم از سوي بانک مرکزي است .اگر افزايش تورم
با تغيير نرخ برابري ارز جبران ميشد ،صادركننده ميتوانست به كارش ادامه دهد،
اما وقتي نوعي سياست تثبيت نسبي نرخ ارز وجود دارد ،صادركننده براي حفظ
ميزان صادرات خود به نقدينگي بيشتري نياز پيدا دارد و این نقدينگي بهنوبهخود

تورمزا است.

•استراتژي مناسب در مواجهه با فشارهاي بينالمللی و تحريمها آن است که در شرايط
کنوني بهدنبال روشهای بديلي بود تا در چارچوب قانون ،تاحد ممکن ريسک
صادرکنندگان را کاهش داد .از جمله اين سازوکارها ميتوان به محافظهکاري و

دقت بيش از پيش در تنظيم قراردادها و روشهای پرداخت ،مذاکره با طرفهای
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خارجي از طريق واسطهها يا شرکتهای تابعه در خارج از کشور ،يافتن بازارهاي
جديد و نيز عزم ملي برای استفاده از امکانات حقوق بينالملل در جهت رفع موانع

اشاره کرد.

•در آخر الزم است یادآوری شود که کارآمدي و توسعه بخش بازرگاني نيازمند
آمادهسازی زيرساختهاي اصلي مورد نياز آن است .از جمله اساسيترين

زيرساختها میتوان به سرمايهگذاری دولت در زمينه مطالعه برنامهريزيشده بازار

برای شناخت سبک زندگي و درآمدي بازارهاي هدف اشاره کرد که با توجه به
هزينه باال و خواب سرمايه بلندمدت ،چنين تحقيقاتي نيازمند توجه و حمايت دولت
است .موضوع ديگر ،فراهمآوری امکانات و گسترش تجارت الکترونيکی به منظور

دسترسي سريع ،ارزان و بهموقع به اطالعات درست و دقيق ،و افزايش توان رقابتي از
طريق ايجاد امکان سفارشپذیري است .هرچهقدر اين امکان براي تعداد بيشتري از

افراد دستاندرکار فعاليتهای بازرگاني آماده باشد ،اين بخش شتاب و کارآمدي

بيشتري خواهد داشت.
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