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نقش رفتار تجاري فروشندگان صنایع دستی در بازاریابی مطلوب           

  )موردي بازار فرش دستباف تهران مطالعۀ( گردشگران خارجی
  

  2خانقاهی حسین مجتبی زادهدکتر ، 1غالم رضا جمشیدي
  )28/01/92: ، تاریخ تصویب29/11/91: تاریخ دریافت(

  چکیده
الگوي رفتارهاي قابل  ر ارایۀی به منظوبگان در امر بازاریارفتار فروشند بررسی و کشف رابطۀ بین نحوة     

به عنوان بخشی از (اري آنها قبول براي گسترش گردشگري ناشی از تجارت، دلیلی است براي آنکه رفتار تج
این بررسی روشن می . گیردنسبت به بازاریابی مطلوب گردشگران مورد تجزیه و تحلیل قرار) میزبان جامعۀ

اندیشند تا در تواند در پی داشته باشد چگونه میا در مورد آنچه گردشگري برایشان داشته یا میآنهسازد که 
و برطرف  ،گردشگري در بازار هایی براي توسعۀراه حل ریزي براي رسیدن بهنهایت، در فرایندهاي برنامه
، مورد استفاده قرار تهران دشگران در بازار تاریخیهاي بازاریان در ارتباط با گرنمودن مشکالت و نگرانی

یی که بازار از آنجا. تهران، مورد آزمون قرار گرفته است ، صنف فرش دستباف بازاربه این منظور. بگیرند
 شده از ادبیات رفتار تجاري جامعۀ هاي استخراج مقاصد گردشگري است، متغیر تاریخی تهران در زمرة

بازار تهران به لحاظ . گذارند ر جوامع میزبان تاثیرمواردي هستند که ب ،میزبان از بازاریابی مطلوب
هاي اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، همواره در قلب پایتخت ایران، از اهمیت  کارکردهاي چندگانه در زمینه
هدف نیز به این  شندگان فرش دستباف به عنوان جامعۀعلت انتخاب صنف فرو. ویژه اي برخوردار بوده است

ال در این بازار، بیشترین تعداد خرده فروشی را به خود میان کسب و کارهاي فعخاطر بوده است که از 
ابیت فرش دستباف ایران براي گردشگران، این صنف نیز در اختصاص داده اند و در عین حال به لحاظ جذّ

ژوهش  راهبرد این پ .گردشگري در بازار، بیشتر منتفع می شود شتري با گردشگران بوده و از توسعۀتعامل بی
تعداد . تهران می باشد آماري تحقیق شامل بازاریان صنف فرش دستباف فی بوده و جامعۀکی –ی مطالعه کم

 به ها ابزار گردآوري داده. نفر است که با استفاده ازفرمول کوکران محاسبه شده است 100تحقیق  نمونۀ
رد یا ها،  الی براي تجزیه و تحلیل سؤري فراوانبوده و از فنون آما) پرسشنامه(روش کتابخانه اي و میدانی

نبود الگوي رفتاري سیستماتیک  رغم علیکه نتایج تحقیق نشان داد . ها استفاده شده است یید فرضیهتأ
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بازاریابی مطلوب  در بازار تهران، بین رفتار فروشندگان ومراجعات مکرر گردشگران جهت خرید، رابطه  براي
  .مثبت و معنا داري وجود دارد

  .، گردشگريرفتار، تجارت، بازاریابی :گان کلیديواژ
  

  مقدمه
میراث فرهنگی و تاریخی غنی  ۀبه واسط بسیاري از شهرهاي مطرح به عنوان مقصد گردشگري،     

شهرهاي ونیز، روم، پاریس، سنت . روندهاي گردشگري پرطرفداري به شمار میخود، جاذبه
ر مقیاس جهانی و شهرهاي اصفهان، شیراز، کرمان، یزد و هایی دبه عنوان نمونه... پترزبورگ، پکن و

هاي فرهنگی منحصر به فردشان هاي ایرانی، گردشگران را بر مبناي ویژگیشوشتر به عنوان نمونه
شهر تهران نیز به لحاظ دارا . نمایندهاي فرهنگی جذب میمانند معماري، تاریخ، هنر و سایر جلوه

گرچه قدمت  ؛هایی با این شهرها داردحصر به فرد، شباهتهاي فرهنگی منبودن برخی جلوه
اما به لحاظ موقعیتش به عنوان پایتخت ایران  نیستالب یک شهر، چندان طوالنی قاش در تاریخی

 وجود با. اي برخوردار استها و امکانات، در گردشگري از اهمیت ویژهو تمرکز بسیاري از زیرساخت
  . هاي فرهنگی تاریخی، در این شهر کمتر مطرح بوده استر مکانگردشگري به ویژه د ۀتوسع این،

مرکزي شهر تهران، مکانی است که غالب گردشگران خارجی از آن جا  ۀبازار تهران به عنوان هست
رغم علی ،اما این بازار .)85،8شیرافکن،(کنند هاي گردشگري بازدید میبه عنوان یکی از جاذبه

غالب گردشگرانی که بازار . دشگري، کمتر مورد توجه قرار گرفته استباالیش در گر ةظرفیت بالقو
، گردشگرانی هستند استتر ابدهند و اصطالحاً این مکان برایشان جذّتهران را مورد بازدید قرار می

تاریخی این مکان برایشان از اهمیت ویژه - هاي فرهنگیکه از کشورهاي توسعه یافته آمده و جلوه
اگرچه آماري از تعداد و ملیت گردشگران بازدیدکننده از بازار موجود نیست و . (تاي برخوردار اس

همچنین این ). ال در بازار ذکر شده استهاي مطلعین و بازاریان فعاین مطالب به استناد گفته
ترین صنایع دستی ایران به که از مهم استفرش دستباف ایرانی  ۀترین مراکز عرضمکان از اصلی
رود که تاریخی در ایران به شمار می هايبازار تاریخی تهران، همچنین از معدود بازار. رودشمار می

ابیت روح بنا نیز برخوردار است؛ بدین معنا که کماکان بسیاري از بنا، از جذّ ابیت خودعالوه بر جذّ
ر، حفظ ده طی سالیان اخیرغم تمامی تغییرات به وجود آماش را، علیکارکردهاي اصلی و اولیه

  . و به نوعی روح بنا در کالبد آن کماکان جاري است نموده
هایی است الیتگردشگري از جمله فع ابیت باالي بازار تهران در گردشگري، متقابالً خودعالوه بر جذّ

تواند در تداوم حیات بازار تاریخی تهران و حفظ و احیاي بافت تاریخی، فرهنگ و کسب و که می
تولید  ةار، مرکز تجارت کشوري و محل ویژباز. جاري در آن بسیار تأثیرگذار باشدکارهاي اقتصادي 
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ها و سراهاي بازار کهن و ها و تیمچهثروت و دارایی است؛ در ضمن، چون ساخت و ساز، مغازه
اندارد را براي ترمیم بافت اي خاص و استتوان شیوهتی شهر تهران بسیار متنوع است، نمیسنّ

محصوالت وارداتی انبوه ۀهاي عرضمکانهمچنین ). 10،همان(تهران به کار گرفت بازار  ةفرسود
هاي ناهمگون با اصالت بازار، از دست دادن  کیفیت در داخل، تغییر کاربريبی سازي شده و

هاي به وجود آمده به خریدار در داخل و خارج از کشور و محدودیتپربسیاري از بازارهاي کلیدي 
به فرسودگی بافت  مشکالت مربوطهاي سیاسی و اقتصادي، به همراه مسایل و مبرخی تحری ۀواسط

تی و اصیل بازار تهران و تداوم و بناهاي آن، بر از دست رفتن رونق پیشین کسب و کارهاي سنّ
هایی است که میالیتگردشگري از جمله فع ،در این میان. حیات آن، تأثیر بسزایی گذاشته است

ررنگ تر شدن اهمیت و ضرورت این موضوع و جلب گردشگران خارجی و توجه بازاریان به تواند بر پ
اي دارد، تأثیر بگذارد و رفتار تجاري نوع رفتار تجاري که در جهت جذب گردشگران اهمیت ویژه

 ۀاز حفظ و احیا به توسع ، وگردشگري به حفظ و احیا ۀاي از توسعتواند چرخهبازاریان می
  . آوردوجود ه گردشگري ب

با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و با توجه به نقش و اهمیتی که رفتار تجاري بازاریان در بازار      
تواند ایفا کند، ضرورت دارد تا در گام اول جایگاه رفتار تاریخی تهران و حفظ و احیاي آن می

د مطالعه قرار رفتار تجاري بر جذب گردشگري مور آثارو  مشخص ،بازاریان در جذب گردشگران
به  بیرفتار فروشندگان در امر بازاریا و کشف رابطۀ بین نحوة، بررسی هدف اصلی این تحقیق. گیرند

گسترش گردشگري ناشی از تجارت بوده و در پی الگوي رفتارهاي قابل قبول براي  منظور ارایۀ
  :االت زیر استپاسخ براي سؤ

  تعریف شده براي بازاریابی دارند؟  الگوي رفتاري) فرش تهران(آیا بازاریان ایران  -
آیا گردشگران خارجی در مراجعه به بازار فرش، نوع رفتار فروشندگان را در انتخاب  -

  دهند؟ محل خرید مدنظر قرار می
 در حجم فروش به خارجیان در بازار فرش مؤثر است؟  ،آیا نوع رفتار -

  
  مبانی نظري

تماعی و فرهنگی، در قالب احیاي آداب و رسوم و گردشگران در یک منطقه از نظر اجپذیرش      
گردشگري منتهی  ةاز این جوامع به یک تجربه و خاطرگیرد و بازدید گردشگران ها شکل میسنت
توان از سه دیدگاه مورد توجه گردشگر را در یک منطقه می - برخورد میزبان ةنوع و نحو. گرددمی

  : قرار داد
اي قابل میزبان را به صورت پدیده -برخورد بین گردشگر ةشیواین دیدگاه . دیدگاه تعاملی -1
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کشد که ارزیابی آن به نگرش محقق به شناسایی با شماري از پیامدهاي مثبت و منفی به تصویر می
  . مسیر صحیح تحقیق و توسعه بستگی خواهد داشت

که ممکن دیدگاه کارکردگرایی شامل عناصر مختلف جامعه است  ).منفی( یدیدگاه گسست -2
  . مستقیم گردشگري بداند ۀنتیج ها را است هر تغییري به خصوص ناهنجاري

هاي تغییر فرهنگی مثبتی را در نظر میاین دیدگاه عمدتاً جنبه ).مثبت(دیدگاه پیوستی  -3
 ،و رسوم سنتی مانند رعایت بهداشت هاگردشگران در بازنگري مهارتود گیرد که ناشی از نفوذ و ور

  . ره استنظم و غی
لی، (پوشی با هم عمالً مشکل است ها در منظر اجتماعی به علت همتشخیص این دیدگاه     

، خودي و غیرخودي، غریبه و »دیگري«و » من«در این ارتباط تضاد فرهنگی ناشی از تمایز ). 87، 1378
. ر منتهی شده استهاي دیگآشنا در عرصه گردشگري مدرن و پسامدرن به رهیافتی از تأیید وجود فرهنگ

ها، عقاید و مصنوعات که سازمان اجتماعی هاي پایداري از ارزشهاي دیگر، به عنوان نظاماز این رو فرهنگ
کند هاي منطقی را تأیید میالیتو فع(Jenkins, 2000: 304) توانند در چهارچوب گردشگري  می

  . اشندمثبت یا منفی ب ه هايجنبداراي و  بوده قابل تعامل و تبادل
هاي  هاي تولید، زبان و گویشگردشگري، شناخت محصوالت سنتی و روشدر پردازش فرهنگی      

هاي هاي فرهنگی که به عنوان هستههاي تاریخی و مناظر طبیعی و به طور کلی نشانهمحلی، مکان
از  بسیاري .(Jenkins, 2000: 307)اند ضروري است نژادي در ضمیر ناخودآگاه جامعه حک شده

پردازش . قابل تجزیه و تحلیل نیست) پوزیتیویستی(گرایی مسایل فرهنگی با دیدگاه اثبات
فرهنگی هر مکان در رابطه با گردشگري نیاز به نگرشی هرمنوتیکی در توجه به فضا  - اجتماعی
و  یتواند حالت تعاملفرهنگی می -انداز اجتماعیگردشگري از چشم ،در یک حالت کلی. دارد
  . داشته باشد میتهاج - و یا تدافعی یتبادل
فرهنگی آثار  -در فضاهاي جغرافیایی عالوه بر آثار اقتصادي و اجتماعیگردشگري  ۀتوسع     

هاي در صورت عدم پیگیري راهبردها، استانداردها و ارزیابی ،این آثار. زیست محیطی نیز دارد
خریبی بسیاري در ابعاد محیط هاي تداراي جنبه ،گردشگري ۀتوسع ۀمشخص و روشن در زمین
تواند در صورت پایبندي به پایداري در گردشگري می ،هر چند از دیگر سو ؛انسانی و طبیعی است

توان با در نظر گرفتن می ،بر این مبنا. ساز حفاظت از محیط زیست شودزمینه ،کردن میمفهوم بو
توجه به فواید  ،ه زیست محیطیاز دیدگا. به راه حلی درست و منطقی دست یافت ،ابعاد میتما

مطالعات سازمان ملل در . هاي نامطلوب این پدیده گرددگردشگري نباید مانع از پرداختن به جنبه
مورد تأثیر گردشگري بر کشورهاي در حال توسعه نشان از آن دارد که با وجود اینکه گردشگري 

نگی را بین کشورهاي مختلف موجب شکوفایی اقتصادي کشورهاي میزبان گردیده و مبادالت فره



 علم و فرهنگ  دانشگاه فصلنامه گردشگري
 

77

هاي اجتماعی و زیست محیطی نیز شده است  ولی از طرف دیگر موجب خلل ،قوت بخشیده است
. است میاز پایداري الزا میاز این رو ضرورت پرداختن به گردشگري در مفاهی). 1 :1374ایدینگتن، (

با دیدي وسیع در ترسیم گذاران امور گردشگري ریزان و سیاستاین امر سبب آن شده که برنامه
پایداري محیط زیست در  ۀهاي زیست محیطی را در زمین گردشگري، دیدگاه ۀراهبردهاي توسع

پایدار، گردشگري پایدار  ۀچون توسع  میمفاهی ،ابعاد انسانی و طبیعی در نظر گیرند، و بدین ترتیب
  . شود گردشگري ۀوارد ادبیات توسع) کردن گردشگري مییا بو( میو گردشگري بو

 ۀبه کار گرفته شده باشد، نظری نظریه ها اي که در ادبیات گردشگري بیشتر از سایرشاید نظریه     
 استها تجارت و تشریک منابع بین افراد و گروه ةاین نظریه در بردارند. تبادل اجتماعی باشد

مورد توجه محققان  ،ماشین رشد ۀاین نظریه به دلیل ارتباط نزدیک با نظری). 260: 2004هاریل، (
گردشگري زمانی  ۀتغییر اجتماعی بر این فرض استوار است که توسع ۀنظری. گردشگري قرار دارد

هاي تشریک منابع زیست از هزینه ،مورد حمایت قرار خواهد گفت که منافعی نظیر مزایاي اقتصادي
هدي وجود دارد شوا این،  با وجود). 265،همان(محیطی و اجتماعی با گردشگران پیشی بگیرد 

مزایاي زیست محیطی را بیش از مزایاي اقتصادي یا اجتماعی  ،امع میزبانومبنی بر اینکه ج
بنابراین، فرض بر این است که میزبان وارد داد و ستدي  ؛)196: 1986لیدووار، (کنند جستجو می

در  .)133: 2004مک کول و آندرك، ( استدر پایان » برد«یا » تملیک«شده که در آن به دنبال 
میزبان فقط به امید  ۀفرض بر این است که جامع. هایی اساسی وجود داردمحدودیت ،این فرض

جوامع  ،این فرض. دکنکسب سود اقتصادي از دالرهاي گردشگري از گردشگران استقبال می
از آن  همچنانگردشگري هیچ سودي نخواهند برد میزبانی را که ممکن است با دانستن اینکه از 

تبادل اجتماعی براي اطمینان از اتخاذ  ۀعالوه بر این، نظری. آوردمایت کنند را به حساب نمیح
با . شوندگذارد که طرفین با اطالعات کافی وارد این مبادله میتصمیمات درست، فرض را بر این می

  ). 134،همان(ست متداول ا در حقیقت، نبود اطالعات کافی یا درست امرياین، وجود 
 ۀبا کمک نظری ،وجوي پیوند معنادار فضاي بازار و روابط اقتصادي واقع در آندر جست     
  . می پردازیمبه تشریح و تحلیل روابط اقتصادي در بازار  ،راپوپورت ي»هصحن«

از   میاي از فضاست که نظامحدوده«شناختی راپوپورت به فضا، صحنه طبق رویکرد انسان     
دهد به صورتی که رفتارها با محیط درون آن فضا روابطی قابل جاي می ها را درون خودالیتفع

اي در که شامل مجموعه را در اینجا بازار فرش تهران .)236: 1383فکوهی، (» انتظار به وجود آورند
هاي بیاي دانست که در آن محیطتوان صحنهمی ،حدود چهل کاروانسرا در بخش غربی بازار است

  . هستند تغییرپذیر از لحاظ کاربردي ارگیري در محور زمانی،د که طبق قرشوشماري یافت می
الجرم ارتباطات  ،بازار، نزدیکی واحدهاي مبادالتی به یکدیگر، فضاي اندك گذرها ةفضاي ویژ     
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شود و لذا فضاهاي مختلف بازار فرش با حفظ اصل کارکرد اقتصادي چهره به چهره را موجب می
به نظر . به شمار می روندوگو، دیدارها و روابط اجتماعی بازاریان با یکدیگر تخود، محلی براي گف

هاي عینی فضاي بازار در ایجاد و تحکیم روابط دوستانه که عموماً منجر به توافقات رسد ویژگیمی
این فضا نه تنها عاملی در ایجاد . توان از نظر دور داشتگردید را نمیاقتصادي و مبادالت می

ت اقتصادي بلکه شکل استقرار بازاریان، مجاورت واحدهاي تجاري آنها در یک بخش از بازار تعامال
ها موجب شناخت آنان از یکدیگر شده که در ایجاد تهران و نزدیکی واحدها در سراها و راسته

  . پیوندهاي غیراقتصادي مانند روابط خویشاوندي و پیوندهاي دوستانه اثرگذار است
 ۀنظری. هالند است  شخصیتی -شغلی ۀشغلی، نظری ةمشاور ۀظریات مهم در زمیناز جمله ن     

سازش شغلی داویس و الف کویست  ۀهالند، همچون نظری  هاي کاريهاي شغلی و محیطشخصیت
محیط  -شناسی شخصروان. آیدمحیط به حساب می - هاي جور بودن شخصاز جمله نظریه

شان ارتباط متقابل  هاي کاريست که بین افراد و محیطبراساس این فرضیه اساسی رشد یافته ا
  . گذارند و محیط نیز بر افرادافراد بر محیط تأثیر می ،وجود دارد؛ یعنی

سال  50همخوانی شغل و شخصیت است که حدود  ۀهالند، نظری  گیري شغلیتصمیم ۀنظری     
ها ها، بازار کار و دیگر محیطدانشگاه هالند و دیگران به کار رفته و هم اکنون نیز در مدارس،  توسط

سودمندي و اعتبار آن در کشورهاي آمریکایی، اروپایی،  ،همچنین. گیردمورد استفاده قرار می
خود را بر مبناي دو اصل  ۀهالند، نظری  .آسیایی، استرالیایی و آفریقایی مورد تأیید قرار گرفته است

  :استوار نموده است
وجود فرد به  زاربه نوع شخصیت فرد بستگی دارد و راهی براي ابانتخاب شغل و حرفه  -1

  . آیدحساب می
  . با طرز تلقی و گرایش فرد دارد  میمستقی ۀانتخاب شغل و حرفه رابط -2
همچون آمار، هنوز هم بهترین راه براي  میهاي زیاد در علووي معتقد است که با وجود پیشرفت     
توان رغبتورد ترجیحات شغلی اوست و لذا از طریق مصاحبه میبینی شغل فرد، پرسش در مپیش

  . هاي شغلی فرد را به دست آوردها و گرایش
در  میتواند نقش مهخود نشان داد که شخصیت فرد می ۀهاي پنجاه سالهالند، در بررسی     

راد جامعه را براساس این نظریه، اف. اي او داشته باشدانتخاب شغل و به طور کلی در زندگی حرفه
گرا، جستجوگر، هنري، اجتماعی، متهور و توان از نظر شخصیتی در یکی از شش تیپ واقعمی

کنند که هالند، از آنجا که افراد در محیطی رشد می ۀ براساس نظری. بندي کردقراردادي طبقه
ي خود را نشان هاها و ارزشهاي خود را به کار گیرند و نگرشها و تواناییبتوانند در آن مهارت

هاي هاي قراردادي به دنبال محیطهاي هنري و تیپهاي هنري به دنبال محیطدهند، تیپ
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توانیم برخی الگوي شخصیتی یک فرد و الگوي محیطی او را بدانیم، می حال اگر. قراردادي هستند
  . بینی کنیمها را پیشاز نتایج این گونه جور شدن

دنبال این است که به سه سئوال اساسی که در زیر آمده است، جواب خود به  ۀهالند، در نظری     
  . اش را شرح دهدداده و از این طریق نظریه

اي رضایتاي مثبت همچون تصمیمات حرفهها به نتایج حرفهکدام خصوصیات افراد و محیط     
  شود؟ بخش منجر می

  شود؟ اي در فضاي زندگی منجر میفهها به تغییر یا ثبات حرکدام خصوصیات افراد و محیط     
ها رسانند، کدامها را در ارتباط با عالئق شغلی آنها یاري میهایی که انسانمؤثرترین شیوه     

  هستند؟ 
  : هالند آنها را بدین شیوه توضیح داده است  این نظریه داراي مفروضاتی است که     
. بندي کردبه یکی از شش تیپ شخصیتی تقسیم نهاآ توان به نسبت تشابهبیشتر افراد را می     

آیند ولی باید دانست که افراد ها به عنوان مدلی مناسب براي توصیف فرد به حساب میاین تیپ
بیشتري  ۀها غلبتوانند تلفیقی از چند تیپ باشند، ولی یکی از تیپیک تیپ، خالص نیستند و می

  . دارد
نوع مدل محیط براساس مدل . شوندبندي میه شش مدل طبقهها نیز طبق این نظریه بمحیط     

افرادي که در یک محیط دور هم جمع می. گرددسازند، تعیین میغالب افرادي که آن محیط را می
  . تیپ شخصیتی آنان است ةکنندکنند که منعکسشوند، محیطی را ایجاد می

افراد به دنبال پیدا . شخص و محیط است هاي جور بودنهالند، مرکز ثقل نظریه ۀ سومین فرضی     
هاي خود را به اجرا بگذارند و ها و تواناییه دهد مهارتزهایی هستند که به آنها اجاکردن محیط

  . قبول مسئولیت کنند
اگر . کندتعامل بین شخصیت و محیط اشاره می ۀگیري رفتار به وسیلچهارمین فرضیه، به شکل     

نتایج احتمالی مانند  ةهایمان، دربارکارگیري دانستهه توانم با ببدانیم، میما تیپ شخصیتی فرد را 
  . هایی نماییمبینیانتخاب شغل، تصدي شغلی، موفقیت و رضایت شغلی پیش

شان فرض هاي شغلیهاي افراد و محیطهالند، چهار ساختار را براي توصیف ارتباط بین تیپ     
  : کندمی

همخوانی، به جور شدن یک فرد با محیط . کندهالند ایفا می ۀ در نظری نقش محوري را: همخوانی
  . گرددبرمی
زمانی که بین آنچه که فرد دوست دارد و . شودبه میزان شناسایی عالیق فرد مربوط می: تمایز

  . اندآن است که عالیق به خوبی از هم متمایز شده ةدهندنشان ،ندارد، تفاوت روشنی برقرار باشد
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یک فرد با عالیق هنري و  ،مثالً ؛انعکاسی از همبستگی درونی عالیق فرد است: نیهمسا
  . تر از یک فرد با عالیق هنري و قراردادي خواهد بودجستجوگر، همسان

وردي از وضوح و ثبات هویت یک شخص یا هویت یک محیط را فراهم میااین مفهوم، بر: هویت
. ن و ثابت از اهداف، عالیق و استعدادهاي فرديهویت شخصی، یعنی داشتن تصویري روش. ندک

هاي روشن و اهداف، وظایف، پاداش ،نی وجود دارد که محیط یا سازمانیهویت محیطی، زما
  . ماندمتشکل دارد که در فواصل طوالنی ثابت می
  . شودبراي توصیف محیط نیز استفاده می ،از این چهار ساختار، عالوه بر توصیف افراد

  

  قروش تحقی
 ةپژوهش نیز در زمرۀ و از نظر فلسفو بر اساس روش  ،کاربردي ،تحقیق حاضر از نظر هدف     

ها شامل دو روش هاي مورد استفاده نیز براي گردآوري دادهتکنیک. قرار دارد گراتحقیقات اثبات
و در  پرسشنامه و هاي مصاحبه، مشاهدهکه در بخش میدانی از تکنیک استاي میدانی و کتابخانه
      ،در بخش کتب .استفاده شده است و کتب ه هااي نیز از اسناد رسمی و مقالبخش کتابخانه

  . است به کار آمدهاي اینترنتی و اسناد کتابخانه هاي ابکت
هاي به دست آمده ها نیز توصیفی و تحلیلی بوده و براي تحلیل دادهروش تجزیه و تحلیل داده     

  .ه استبهره گرفته شد SPSSزار ، از اباز پرسشنامه
سنجش نقش رفتار تجاري فروشندگان صنایع دستی در بازاریابی  ،متمرکز این تحقیق ۀنقط      

متغیرهاي  ،بدین منظور. بودمطلوب گردشگران خارجی در بازار تاریخی فرش دستباف تهران 
وامع میزبان شهري از مربوط به رفتار تجاري فروشندگان در بازاریابی مطلوب گردشگران در ج

 ۀجامع ،در این تحقیق. گرفتادبیات تحقیق موجود در این زمینه استخراج شده و مورد بررسی قرار 
براي تعیین تعداد نمونه، براساس  . داده اندآماري را بازاریان صنف فرش دستباف تهران تشکیل 

با استفاده ازفرمول کوکران فر ن 100 تعداد به هانمونهتدوین و گیري مطالعات پیشین، طرح نمونه
  .به دست آمد

و فرهنگی ، که بر یک بستر اقتصادي  استقلمرو مکانی پژوهش حاضر نیز، بازار تاریخی تهران      
  . تاریخی استوار است

  
  مورد مطالعه ۀویژگی منطق

، هاي مولوي در جنوب، مصطفی خمینی در شرقبازار تهران در میان خیابان کنونی ۀمنطق     
ها میدان محمدیه، در تقاطع این خیابان. پانزده خرداد در شمال و خیام در غرب قرار گرفته است
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بازار و  ةمیدان پانزده خرداد در بیرون از محدود. اندچهارراه مولوي و چهارراه سیروس قرار گرفته
این بازار ). 12 رسانی شهرداري منطقه پرتال اطالع(بازار قرار گرفته است  ةسبزه میدان در محدود

مرکزي آن در شهر  موقعیتو  12 ۀمنطق. تهران واقع شده است 12 ۀشهرداري منطق 3 ۀدر ناحی
تهران موجب شده تا بیشترین میزان تولید و جذب سفر را نسبت به مناطق دیگر شهر به خود 

از ، بیشترین درصد 12ورد انجام شده توسط مهندسان شهرداري منطقه اطبق بر. اختصاص دهد
اند که این امر حکایت از اهمیت اقتصادي این با هدف اشتغال به منطقه وارد شده ،کنندگانمراجعه

ها، بلکه بازار تهران امتدادهایی منشعب دارد که نه فقط به درون محله). همان(دارد  منطقه از شهر
ة هاي عمدالیتفع ،در بخش شمالی بازار. اندهاي اصلی مرکز شهر گسترش یافتهبه امتداد خیابان

هاي خیام، ناصرخسرو و پامنار به سمت امیرکبیر و توپخانه و سپس تجاري و اداري از طریق خیابان
هایی چون میدان بهارستان و فردوسی و دروازه و فردوسی به کانونزار هاي سعدي و اللهخیابان

مرکز تاریخی تهران از بازار اداري  -تجاري ۀتوان گفت که منطقمی ،بنابراین ؛شوند دولت وصل می
 ۀکلی. تشکیل شده است 12 ۀهاي منشعب از آن در سطح منطقبه عنوان کانون اصلی و شاخه
اي دارند و با دیگر ها و تقاطع عملکرد فرامنطقهها، امتدادها، میدانواحدهاي مستقر در این کانون

بانک ،ها سفارتخانه ،باغ ملی  ،گ هاي ارهاي مهم اداري و حکومتی مرکز شهر مانند مجموعه کانون
هاي جنوبی و شمالی بازار مرتبط هاي مذهبی و فرهنگی بخشکانون وهاي امتداد فردوسی 

و موقعیت و اجزاي بازار تهران  12 ۀمنطق ه ازس ۀزیر مشخصات ناحی در جدول). 8: 1386باوند، . (هستند
  .اندخالصه شده
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  و موقعیت و اجزاي بازار تهران 12قه مشخصات ناحیه سه منط: 1جدول شماره
 3ناحیه 

ها، انتهاي بازار خیابان خیام شمالی، کوچه کربالیی آدرس ناحیه مشخصات ناحیه
 آباد، کوچه مهدوي، کوچه تهرانچی عباس

 9و  8قسمتی از  شماره محالت
 36000 )نفر(جمعیت 

 900000 )نفر(جمعیت شناور 
 258/5 )هکتار(مساحت ناحیه 

 29581 )مترمربع(فضاي سبز 
 331000 )مترمربع(معابر 

مساحت کاربري 
وضع موجود 

 )مترمربع(

 907280 مسکونی
 249548 تجاري
 23748 درمانی
 3568 بهداشتی

 1684 ورزشی، تفریحی
 15 تفریحی
 8050 اداري

 7001 تأسیسات و تجهیزات شهري
 143619 کارگاه تولیدي و صنعتی
 90963 حمل و نقل و انبارداري

 21447 آموزشی
 2395 مذهبی -آموزشی

 20731 آموزش عالی
 1402 فرهنگی
 37796 مذهبی
 3126 پذیرایی

 1496 نظامی و انتظامی
 58020 مخروبه و متروکه

  17/7/89 تهران، 12 منطقه شهرداري پورتال: منبع
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  تهران بازار ةمحدود: 1شماره  ۀنقش

  

  هاي تحقیق یافته

آماري این مطالعه از بازاریان صنف فرش دستباف تشکیل شده  ۀجامع، همان طور که اشاره شد     
 10:30از حدود (گیري از آنها پرسشنامه به شکل حضوري و در زمان کاري بازار براي نمونه .است
گان در حجم فروش و نوع رفتار فروشند. اطالعات گردآوري شدو توزیع گردید) بعدازظهر 4الی 

 يهاپاسخ) درصد معتبر( يع درصدیتوز یچگونگ. ده شدیه سنجیگو 5جذب گردشگران با 
  . ر آورده شده استیها در جدول زهیک از گویان بازار مورد مطالعه به هر یبازارار
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 حجم در فروشندگان رفتار نوعي هاهیگو به انیپاسخگوي هاپاسخي درصد عیتوز: 1شماره  جدول
  ناگردشگر جذب و وشفر

 کم متوسط زیاد زیاد خیلی گویه ردیف

1 
 و جذب در تأثیري شما خود رفتار نوع آیا

 است؟ داشته خارجی گردشگران بازاریابی
6/21 8/57 8/10 8/9 

2 
 نوع خاطر به خارجی خریداران کنون تا آیا

شده منصرف شما جنس خرید از شما رفتار
 اند؟

4 9/2 6/69 5/23 

3 
 تأثیري فروشتان حجم در شما تاررف نوع

 است؟ داشته
8/60 9/27 4/7 4 

4 
 از میزان چه شما خارجی بازدیدکنندگان

 بودند؟ راضی شما توضیحات نحوه
5/3 5/19 5/75 5/1 

5 
 در فرش بازار فروشندگان رفتار شما نظر به

 دارد؟ تأثیري فرش فروش حجم
0/74 0/17 0/4 5 

  

 5مورد نظر  ۀفروشندگان در حجم فروش و جذب گردشگران در نمون ر نوع رفتاریف متغیتوص     
کامالً ( 0در بازه  یو پراکندگ يمرکز يهاج شاخصینتا ،نیبنابرا ؛شده است computeباال  ۀیگو

  . ر استیرپذیتفس) کامالً موافق( 100تا ) مخالف
  

  گردشگران جذب و فروش جمح در فروشندگان رفتار نوعی پراکندگ وي مرکزي هاشاخص: 2شماره  جدول
 مقدار  هاي مرکزي و پراکندگی شاخص

 97/82 میانگین 
 67/86 میانه 
 00/100 نما 

 87/19 انحراف معیار 
 - 86/1 ضریب چولگی 

 32/4 ضریب کشیدگی 
 100 دامنه تغییرات 

 0 حداقل
 100 حداکثر
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روشندگان در حجم فروش و جذب ر نوع رفتار فین متغیانگیها مبا توجه به جدول شاخص     
نوع رفتار که جه گرفت یتوان نتیم ،نیبنابرا ؛است 97/82گردشگران نمونه مورد مطالعه 

  .قرار دارد ییفروشندگان در حجم فروش و جذب گردشگران در سطح باال
ر حجم ر نوع رفتار فروشندگان دیمتغ ،مورد مطالعه ۀر در جامعین متغیر اییتغ ۀبا توجه به دامن     

صورت  يف بهتریده شد تا توصیبا فواصل برابر، سنج ۀمقول 4با  یفیفروش و جذب گردشگرن در ط
   :به دست آمدر یع زیرد که توزیگ
  

  گردشگران جذب و فروش حجم در فروشندگان رفتار نوع  يدرصد و  یفراوان عیتوز:3شماره  جدول
 حجم در فروشندگان رفتار نوع

 گردشگران جذب و فروش
 مطلق وانیفرا

 فراوانی
 درصدي

 فراوانی درصد
 تجمعی

 9 9 9 کم
 24 15 15 متوسط
 50 26 26 زیاد
 100 50 50 زیاد خیلی
  0/100 100 جمع

  

  : افتیجه دست ین نتیتوان به ایم  میتراک یبا در نظر گرفتن ستون فراوان     
اد و در یز یب گردشگران خارجنوع رفتار فروشندگان در حجم فروش و جذ ،ان بازاریبازار% 50در 
  . اد استیز یلیان بازار در حد خیبازار% 50 در مقابل

 جذب و فروش حجم در فروشندگان رفتار نوع برحسب انیبازاری فراوان عیتوزی ستون :1شماره نمودار
  گردشگران
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  ر آن در فروشیو تأث یسطح ارتباط با گردشگران خارج
  .ده شدیه سنجیگو 4ر با ین متغیا

 

 
 ریتأث و ی خارج گردشگران با ارتباط سطحي هاهیگو به انیبازاري هاپاسخي درصد عیتوز: 4شماره  جدول
  فروش در آن

 کم متوسط زیاد زیاد خیلی گویه 

1 
 بـه  تمایـل  خـارجی  گردشـگران  تعداد چه شما نظر به

 دارند؟ ایران دستباف فرش خرید
80 15 5/2 5/2 

2 
 خرید اولین از پس شما جیرخا مشتریان از تعداد چه

 داشتند؟ تمایل ارتباط ادامه به نسبت
5/2 5/2 2/18 8/76 

 - 5/0 9/9 6/89 دارد؟ تأثیري فروش در خارجی زبان با آشنایی آیا 3

4 
 حـال  در نیـز  اکنـون  شما خارجی مشتریان تعداد چه
 هستند؟ شما از فرش خرید

33% 20% 5/24 5/22 

  
  فروش در آن ریتأث و یخارج گردشگران با ارتباط سطح ریمتغ یپراکندگ و يمرکز يها شاخص: 5شماره  جدول

 مقدار  هاي مرکزي و پراکندگی شاخص
 54/60 میانگین 
 5/62 میانه 
 50 نما 

 46/21 انحراف معیار 
 -33/0 ضریب چولگی 

 -163/0 ضریب کشیدگی 
 00/100 دامنه تغییرات 

 0 مینیمم 
 100 ماگزیمم 

  
مورد  ۀر آن در فروش نمونیو تأث ین سطح ارتباط فروشندگان خارجیانگیم ،به جدول باال با توجه
  . قرار دارد ییدر سطح نسبتاً باالکه توان گفت یجه میاست، در نت 54/60مطالعه 
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  فروش در آن ریتأث وی خارج گردشگران با ارتباط رسطحیمتغي درصد وی فراوان عیتوز: 6شماره  جدول
 و خارجی گردشگران با ارتباط سطح

 فروش در آن تأثیر
 تجمعی فراوانی درصد درصدي فراوانی مطلق فراوانی

 1/4 1/4 4 کم
 1/22 0/18 8 متوسط
 5/53 4/31 63 زیاد
 100 5/46 25 زیاد خیلی

  
  : افتیجه دست ین نتیتوان به ایم  میتراک یبا در نظر گرفتن ستون فراوان

اد و کمتر از یر آن در فروش در حد زیح ارتباط با گردشگران و تأثان در سطیدرصد بازار 5/53در 
  . اد استیز یلیان در سطح خیدرصد بازار 5/46در در مقابل . آن است

  
  فروش در رآنیتأث و گردشگران با ارتباط برحسب انیبازاری فراوان عیتوزی ستون :2شماره  نمودار
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  گردشگران مطلوبی ابیبازاري براي رفتار واحدي الگو ریمتغي درصد وی فراوان عیتوز: 7جدول شماره 
 درصدتجمعی درصدفراوانی درصد فراوانی  

 6.0 6.0 6.0  6 زیاد خیلی
 23.0 17.0 17.0 17 زیاد

 57.0 34.0 34.0 34 متوسط
 100.0 43.0 43.0 43 کم
  100 100 100 جمع

  
  بازاریابی براي رفتاري واحد الگوي: شماره 3نمودار

  
پاسخگویان به % 43رسیم که در حجم نموداري نزدیک به به این نتیجه می 3با توجه به نمودار      

این  دیگر% 34هر چند که . دهندنبود الگوي واحد رفتاري براي بازاریابی در بازار فرش خبر می
ود بیانگر این موضوع است که درخصوص وج ،نمودار به هر روي،. دانندمتوسط می نکته را در حد

برنامه اي ریزي نشده و اگر هم طور که باید و شاید برنامه آن ،الگوهاي واحد رفتاري در بازار تهران
  . اند آن را اجرایی کنندهنوز نتوانسته ،موجود است

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

ن بین رفتار فروشندگان با میزان مراجعات خارجیاکه نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است      
%) 53(درصد زیادي. است ، نسبت قابل توجهی برقرارحجم فروش%) 50(درصد باالي و خرید براي
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پاسخ دهندگان خبر %) 43(دهد کهنشان می نتایج . ثر در ایجاد فروش بهتر داردؤاز ارتباط م نشان
ده از هاي انجام ش با توجه به نتایج مصاحبه. دهند می  میالگوي رفتاري سیستماتیک و علاز نبود 

مقایسه اي  با می توانبازاریان که همگی از نبود الگوي واحد رفتاري در امر تجارت خبر می دهند، 
الگوي رفتاري سیستماتیک و که با توجه به این موضوع،  به این نتیجه رسیدبین نتایج و نظریات 

می توان  ،یقبا توجه به نتایج حاصل از تحق. در بین فروشندگان صنایع دستی وجود ندارد علمی
  :دادارایه  رایی هاپیشنهاد
 با شیوةهاي آموزشی زبان خارجی در جهت آشنایی فروشندگان و دورهها ایجاد کالس .1

  .ارتباط صحیح با خریداران خارجی
تواند اهمیت بازاریابی هاي متصدي میهاي آموزشی توسط سازمانها و کالسایجاد دوره .2

رونق کسب و کار و منافع اقتصادي در صنف  مناسب و ارتباط با گردشگران در جهت
  . فرش فروشان را باال ببرد

هاي  رفتاري در صنف فرش فروشان توسط سازمان ایجاد و فراهم نمودن الگوي واحد .3
بازاریابی مطلوب توسط  در جهت جذب گردشگران و ،متصدي موجود در بازار

  .فروشندگان درجهت فروش فرش دستباف
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