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 تأثير بازاريابى اينترنتى بر ميزان درآمد شركتهاى صنايع دستى اردبيل 

 درزادهيح همبين ،نرمينه حيدرزاده ،1صفوى سيمين

 

 چکيده

ان نشانگر آداب و رسوم و سنن آن یاست و به نوع یجوامع انسان یدر توسعه یمهم اريعامل بس یدست عیاصن

 عیمختلف صنا یهاآن بر حوزه ريکرده است و تأث دايپ یاريرونق بس ینترنتیا یابیبازار رياخ یهااست. در سال

را  ینترنتیا یابیبازار ريتأث گرفته است که شکلهدف  نیا یحاضر در راستا یاست. مطالعه ریانکارناپذ یدست

نمونه  وهيها از پرسشنامه استفاده شد. شداده یگردآور یکند. برا یابیارز یدست عیصنا یهابر درآمد شرکت

وران و با توافق دا یاز نوع اعتبار صور قيساده بوده و اعتبار تحق یتصادف -یبه صورت احتمال یريگ

 یدست عیصنا یهاحاضر هنرمندان شرکت قيتحق یبه دست آمده است. جامعه آمار تیریمتخصصان رشته مد

سفارش با  نيمبادله و تأم ک،یکایتماس  ع،يترف یرهايمتغ نياز آن است که ب یحاک هاافتهیاردبيل هستند. 

 د.وجود دار یمعنادار یدرآمد رابطه ريمتغ

 

 درآمد  ،یدست عیصنا ،ینترنتیا یابیبازار واژگان كليدی:
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 مقدمه. 1

در جوامع  های فرهنگی اجتماعی و اقتصادیهای فعاليتدر نيم قرن گذشته صنایع دستی به عنوان یکی از زمينه

اخته روستایی شنمختلف عامل بسيار مؤثری در توسعه همه جانبه کشورهای در حال رشد به ویژه در مناطق 

دستی است به عنوان دومين های گذشته که همان احيای صنایعها و سنتشده است. نگاهداشت این ارزش

نا، آید. صنایع دستی ایران با آثار آشمنبع درآمد جمعيت بزرگ روستایيان پس از کشاورزی به حساب می

های متعالی دینی که ریشه در تاریخ ارزش بعضاً دردانه خود هنری است ملی و مهم از داشتنی وزیبا، دوست

 شود که به طور عمدههایی اطالق میصنعت-ای از هنرفرهنگ و تمدن کهن ایران دارد صنایع دستی مجموعه

شود با استفاده از مواد اوليه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی توليد به کمک دست و ابزاردستی ساخته می

گر سازنده به نحوی تجليل یافته و همين عامل وجه هنری و خالقيت فکری صنعت که در هرواحد از آن ذوق

 .(151: 1931)دهدهجانی،  ای استتمایز اینگونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشينی و کارخانه

ان است که های هنری فرهنگی ایرانيترین ظرفيتتوان گفت صنایع دستی یکی از بارزترین و غنیدر واقع می

رشته آن بيانگر تفکر و شيوه زندگی خالقان آن بوده و نمودی از سرمایه فرهنگی ایرانی است. اما متأسفانه هر 

تعدادی از روستاها که زادگاه بيشتر هنرهای اصيل صنایع دستی ایران است، روبه فراموشی و منسوخ شدن 

 (. 59: 1931ی و همکاران، های فرهنگی حفاظت شود )ابریشماست و نياز جدی دارد تا از این سرمایه

 هب را وکار کسب سنتی محيط...  و گرایی محصول، مشتری عمر چرخه شدن کوتاه شدن، جهانی امروزه،

 های شکل و ستني جوابگو خوبی به وکار سنتی کسب های شکل رو ازاین ؛ است کرده تبدیل محيطی پویاتر

 کسب منظور به( 1005 همکاران، و کوته) استشده  تر متداول الکترونيکی وکار کسب مانند جدید تجارت،

فاً صر از فراتر هاییدارندگام نياز هاارتباطات، شرکت و اطالعات های اوری فن در گذاری منافع سرمایه

ای ه اوری فن هم و دهند ارتقا را کارفرمایان هم کارکنان و هایمهارت باید هم هاآن. بردارند شدن دیجيتالی

(. 10: 1931کنند )عسگرنژاد نوری و همکاران،  وکار خود کسب فرایندهای وارد را ارتباطات و اطالعات

ا شود بازاریابی اینترنتی یی کسب و کار از آن بهره گيری میهای جدیدی که در زمينهیکی از فن آوری

آنالین است. بازاریابی اینترنتی عبارت است از فرآیند ایجاد و حفظ روابط مفيد متقابل با مشتریان از طریق 

ها، کاالها و خدمات، به شکلی که اهداف هر دو طرف را به منظور تسهيل تبادل ایدههای اینترنتی فعاليت

 (. 1001محقق سازد )رافی، 

توان به در دسترس بودن اطالعات وسيع و نامحدود اشاره کرد، کاربران با از مزایای بازاریابی اینترنتی می

املی نند در هر ساعتی از شبانه روز اطالعات کتوااتصال به اینترنت و جستجوی کاالی مدنظرشان به راحتی می

ی آن کاال دریافت کنند و در صورت تمایل آن را بخرند. به طور کلی با استفاده از بازاریابی اینترنتی درباره
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: 1931توان بازار محدود و محلی را به بازاری گسترده و جهانی تبدیل کرد )عسگرنژاد نوری و همکاران، می

10 .) 

تواند تی ایران به دليل تنوع، اصالت و هویت و کارکردهای آن، ظرفيت الزم را برای احيا دارد و میصنایع دس

به یکی از منابع ارزشمند توليد داخلی و ملی تبدیل شود. به عبارتی، صنایع دستی به دليل برخوردار بودن از 

غال ثير آن در افزایش سطح اشتمزایایی همچون سادگی فن و عدم احتياج به آموزش فنی وسيع، همچنين تأ

و...، بيش از هر فعاليت اقتصادی دیگر برای توسعه و پيشرفت، به خصوص در مناطق روستایی و عشایری 

ای مناطق کشور حتی به عنوان مهمترین عامل کار تواند به عنوان دومين منبع درآمد و در پارهرونق دارد و می

سازد که به طور مؤثر و کارآمد های صنایع دستی را قادر میتو درآمد محسوب شود. ظهور اینترنت، شرک

نترنت و های ایالمللی رقابت کنند و این یک رقابت شناخته شده است که فناوریدر بازارهای داخلی و بين

ها در فروش محصوالتشان کمک زیادی کنند. بازرگانان موفق صنایع توانند به این شرکتتجارت آنالین می

والت، گردند. بنابراین پس از توليد محصنيا دیگر به دنبال عرضه محصوالت خود در یک نقطه نمیدستی در د

های اهتوان از طریق فروشگضرورت دارد نسبت به بازاریابی جهت فروش نيز اقدام شود که در این زمينه می

ع دستی ه به اهميت صنایآنالین صنایع دستی محصوالت را با کمترین هزینه و زمان به فروش رساند. با توج

شود که صنایع دستی در ( چنين نتيجه گيری می119: 1931در اقتصاد و ارزآوری )آرامش و همکاران ، 

های روستاها و مناطق مختلف کاشان برای حضور در عرصه بين المللی و بازاریابی نياز به استفاده از فناوری

روش و تواند سبب افزایش فنالین و استفاده از اینترنت میهایی چون بازاریابی آجدید دارد. چرا که فناوری

 ی چون یصنعتگران و هنرمندان کاشانی در رشته هارشد بازار صنایع دستی در کاشان شود. از سوی دیگر 

آثاری به جای  تزئينی هنرهای و قاليبافی، زریبافی و مخملبافی، مسگری، قلمزنی، کاشی سازی، کاشيکاری

ها مهارت بی نظيری دارند؛ لذا چگونگی فروش این محصوالت توليد شده امری است زمينهگذاشته و در این 

رود فناوری به مدد انسان آمده است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال قابل تأمل که امروزه گمان می

 . گذاردبررسی تأثيری است که بازاریابی اینترنتی بر صنایع دستی می

 پژوهش نه. مبانی نظری و پيشي2

های موجود در زمينه توسعه صنایع روستایی و تاثيرآن بر روی ساختار ها و دیدگاهبا توجه به اهميت نظریه

 .(15: 1933)بهرامی، شود اقتصادی)اشتغال زایی( و رفاه اجتماعی،به ادبيات نظری پژوهش پرداخته می

طور عمده با استفاده از مواد اوليه بومی و بهشود که هایی اطالق میصنعت-ای از هنرصنایع دستی مجموعه

ذوق  واحد از آن شود که در هرانجام قسمتی از مراحل اساسی توليد به کمک دست و ابزاردستی ساخته می

گر سازنده به نحوی تجلی یافته و همين عامل وجه تمایز این گونه محصوالت هنری و خالقيت فکری صنعت

 .(151: 1931)دهدهجانی،  ای استارخانهاز مصنوعات مشابه ماشينی و ک
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در ایران، صنایع دستی با توجه به شرایط جغرافيایی، فرهنگی، اجتماعی و نيازهای مادی و معنوی اقوام مختلف 

های گوناگونی به خود گرفته است. هنرمند ایرانی در ایجاد و ابداع اثر هنری به ایرانی پدید آمده و جلوه

ان ها به عنواندازهای زیبای اطراف، توجه کرده و از آندینی و طبيعت بکر و چشمخاطرات قومی، باورهای 

ی زیبایی شناختی و مبانی نظری آن است. در هنرها هر چه جنبه ای برای کارهای خود بهره جستهدستمایه

لکرد استوار عمشود و اگر ابداع اثر بر محور کاربرد و تر میتر باشد به هنرهای تجسمی نزدیکتر و غنیقوی

توان گفت صنایع دستی از جمله آثاری است که هر گيرد. پس میشود، در گروه هنرهای کاربردی قرار می

« صنایع مستظرفه»ی زیبایی بيشتر شود، نام گيرد. اگر در این آثار جنبهی تجسمی و کاربردی را دربرمیدو جنبه

شعير، نگارگری و... و هر چه بعد کاربردی آن گسترش گيرد، مانند طراحی، نقاشی، تذهيب، ترا به خود می

 شود. مانند ابزارسازی، چاقوسازی و ... .شناخته می« صنایع»یابد به عنوان 

ها و ظ سنتشود. نوآوری و حفدر فرآیند توليد انواع صنایع دستی، بر دو قابليت تفکر و تجربه تأکيد می

و  گردد. برای شناخت ماهيتته و سبب تکميل و تداوم آن میهای استادانه از این دو قابليت برخاسمهارت

ی آن، یعنی هدف، شکل ظاهری و فناوری یا مفهوم صنایع دستی توجه به سه عامل اساسی تشکيل دهنده

ی تکنولوژی ضروری است که هماهنگی بين سه این عامل نيز در کيفيت مادی و معنوی و ميزان ارزش افزوده

 (. 9: 1931است )گروه تأليف، صنایع دستی اثرگذار 

فرهنگی و  هایهای صنایع فرهنگی خالق است و به دليل پتانسيلصنایع دستی، به عنوان یکی از زیرشاخه

تواند در کشورهای صاحب صنایع دستی از جمله ایران، نقشی کليدی را ایفا کند. با توسعه مفهوم اقتصادی می

« اقتصاد خالق»ميراث با صنایع فرهنگی انتفاعی ادغام شده و در ذیل صنایع خالق، هنرهای سنتی غيرانتفاعی و 

المللی چون یونسکو که بر آموزش و فرهنگ و آنکتاد که بر تجارت در های بيناند. سازمانجای گرفته

 سرتاسر دنيا نظارت داشته، مفهوم اقتصاد خالق را به عنوان ابزار توسعه اقتصادی پذیرفته اند و در حال حاضر،

در این محافل متداول شده است. براساس تعریف ارائه شده در پيش نویس « صنایع فرهنگی خالق»اصطالح 

هستند  ای از صنعتگونه»های فرهنگی و صنایع خالق، صنایع فرهنگی خالق، آوریسند راهبردی توسعه فن

دارند و  ه ماهيت فرهنگیپردازند ککه به خلق ایده، توليد و توزیع محصوالت و خدمات صنایع فرهنگی می

های فرهنگی فرد و جامعه است. این صنایع دانش بنيان هستند و قابليت زیادی برای ایجاد ها، جنبهمخاطب آن

«. آوری استشغل دارند. توليدات این صنعت، بر خالقيت، مهارت و نوآوری استوار بوده و غالبا مبتنی بر فن

 روندمی ارک به یکدیگر معادل موارد، در بيشتر«  خالق صنایع» و«  فرهنگی صنایع» اصطالح حاضر، حال در

 و یگردشگر در زیرمجموعه دستی صنایع مذکور، سند در فرهنگی صنایع های بندی حوزه تقسيم در و

 بوده وپان بسيار ایران در خالق، فرهنگی صنایع عنوان به دستی صنایع» رویکرد اما .است شده تعریف ميراث

 (.91: 1931اند )فروغی نيا و همکاران،  نگرفته شکل هنوز آن های زیرساخت و
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ه عنوان صنعتی سازی روستایی،بتوان چنين گفت که از طرف دیگر در راستای توسعه پایدار روستایی می

ست که رویکردی اقتصادی ا آورد،فرایندی که ابزارهای مناسب برای متنوع سازی اقتصاد روستایی فراهم می

و بالطبع  وستایيانرال و افزایش درامد و توزیع متعادل تر درامد، منجر به بهبود سطح زندگی با ایجاد اشتغ

 .(15: 1933)بهرامی،  سازدزمينه نيل به توسعه پایدار روستایی را فراهم می

معه ادر رابطه با توليدات صنایع دستی رابينسون و پيکارد معتقدند، این اشياء ابزارهایی هستند که از طریق آن ج

ها بخش مهمی از هویت فرهنگی و کند و آنها و معنویات خود را که بسيار مهم است را ارائه میارزش

شوند. از آنجا که صنایع دستی به آن گروه از صنایعی گفته ها منتقل میاجتماعی هستند که از طریق نسل

نيمی از مراحل ساخت آن با دست شود که مهارت ذوق و بينش انسان در آن نقش اساسی داشته و بيش از می

توان ود، میشهای قومی ساخته و پرداخته میانجام گرفته و در چارچوب فرهنگ و بينش هر منطقه و با دیدگاه

ی تمام نمای ذهن و ذوق و هنر و باورهای هر ملتی دانست. به عبارت آن را بازتابی از تاریخ و تمدن و آینه

هنگی کند، چنان که از آن به عنوان سفيران فرا در گذشته و حال بيان میدیگر صنایع دستی هویت یک ملت ر

خرند و با خود به کشورهایشان برده و نقش شود چرا که جهانگردان صنایع دستی را مییک سرزمين یاد می

گذارند؛ از این رو این و نمودی از ذوق و سنن و فرهنگ ملتی را در ممالک و مناطق دیگر به نمایش می

 گذاری در اقتصاد دانش جدیدی مهم برای سرمایهکنند: یکی این که حوزهای ایفا میایع نقش دوگانهصن

اع کنند )شجهای معنوی و هویت فرهنگی را تقویت میای هستند که ارزشهستند و دیگر این که حوزه

 (. 93: 1939نوری، 

 بازاريابی اينترنتی 

. گيردمی رب در را مشتریان هایهم خواسته و شرکت یک هایقابليت هم که است دوسویه فرآیندی بازاریابی،

 رقابتی مزیت آوردن دستبه و بالقوه مشتریان به فردارزش منحصربه ارائه و خلق بازاریابی در مهم عوامل از

 (.111: 1931است )آرامش و همکاران،  پایدار

های زندگی روزمره، مسائل و ضرورت گسترش و توسعه فناوری اطالعات در جهان و ورود سریع آن به

ت های سنتی شده اند. با ظهور اینترنجدیدی را به وجود آورده است و کسب و کار اینترنتی جایگزین روش

طراحی شد کسب و کارها دچار تحوالت زیادی شدند و تأثير  1331و زمانی که نخستين وب سایت در سال 

ز ادبيات تحقيقات بازاریابی را به خود اختصاص داده است. های تجاری حجم زیادی ااینترنت بر فعاليت

اینترنت به عنوان یک فناوری در حال رشد شناسایی شده است که توسعه روابط تجاری جدید و جذب 

 سازد.ها تسهيل میها در بازارهای فراملی را برای شرکتفرصت

 گسترش از استفاده با تا سازدمی فراهم فرصتی ایرانی، صادرکننده هایشرکت صادرات رشد برای اینترنت

 داخلی ریانمشت با مکرر تعامل فرصت اطالعات، انتشار و بادسترسی کشور مرزهای از فراتر خود مرزهای دادن
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 در اینترنت از ادهاستف که گفت پاسخ توانمی گونه این را فرصت این ایجاد چرایی. کنند پيدا را المللیبين و

 هاپژوهش. ودش خاص بازاریابی قابليت با سازمان داخل در منبع یک صورت به تواندمی بازاریابی هایفعاليت

 هایپژوهش انندم هاییفعاليت راه از هاشرکت صادرات نتایج بر اینترنتی بازاریابی هایقابليت دهدکهمی نشان

 بازار اطالعات هب سریع سیدستر اینترنت مثال، عنوان به. گذاردمی مثبت تأثير شبکه/ روابط توسعه بازار و

 توسعه تسهيل هب همچنين. شودمی گيریتصميم بهبود به منجر که کندمی فراهم جهان سراسر در باال باکيفيت

 .(110: 1931شود ) شریفی و یزدانی، می منجر شرکت یک خارجی و داخلی روابط

 شود: فرآیند تکامل بازاریابی الکترونيکی به سه مرحله تقسيم می

 محض العاتیاط منبع عنوان یک به صرفاً گاه وب از الکترونيکی، بازاریابی از مرحلۀ این در: اطالعات انتشار

 سر شتپ اینترنتی بازاریابی آغازین مرحلۀ عنوان را به مرحلۀ این هاشرکت اکثر هم هنوز. شودمی استفاده

 .گذارندمی

 مبادالت یعنی بعدی مرحلۀ تثبيت شد، اطالعات انتشار مرحلۀ طی با شرکت اینترنتی حضور اینکه از بعد: مبادله

 وجود مرحلۀ ینا نياز پيش. است نياز پيشرفته نویسی های برنامهمهارت به مرحلۀ این در. یابدمی ظهور بهنگام

 .است معامالت امنيت برای تأمين موفق سيستم یک

 اطالعات يرةذخ جهت اینترنت را فناوری هایقابليت و مزایا تمام انبوه کردن سفارشی: انبوه کردن سفارشی 

. کندمی تفادهاس باشد، مشتریان تک تک برای و خدمات هاپيام کردن سازگار به قادر که هاییسيستم ایجاد و

 .(111: 1930شود )سعيدی و همکاران،  انجام دستی یا خودکار به صورت است ممکن کردن سفارشی

 دستی بازاريابی اينترنتی و صنايع

شود و در زندگی روزمره صنایع دستی به وسيله دست و همچنين با کمک ابزارهای کوچک ساخته می 

های گوناگونی دارد؛ محصوالت صنایع دستی با طراحی منحصر به فرد خود، از مواد موجود در استفاده

است.  ت و ساز بومیشوند و نماد منحصر به فرد یک جامعه یا فرهنگ خاص از طریق ساخطبيعت، ساخته می

های کاری هستند که ویژگی های عملکردی، زیبایی شناختی و اقتصادی را ادغام درواقع، صنایع دستی زمينه

های اخير بازاریابی آنالین در ارتباط با صنایع دستی و محصوالت دست ساز خانگی، به می کنند. در سال

ز وری و تقاضای این محصوالت ا برای بهبود بهره ميزان قابل توجهی رونق یافته و به عنوان جریان اصلی

ای برای تایيد و توان گفت که بازاریابی آنالین به عنوان وسيلهطریق اینترنت درک شده است. بنابراین می

تشویق بخش صنایع دستی تبدیل شده است و امکان دسترسی به چنين محصوالت زیبایی شناختی را فراهم 

 (. 1011خارج شده بودند )بات و یادوا، می کند که قبالً از ذهن 
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 . فرضيات تحقيق3

 ترفيع در بازاریابی اینترنتی بر ميزان درآمد صنایع دستی تأثير دارد. 

 تماس یکایک در بازاریابی اینترنتی بر ميزان درآمد صنایع دستی تأثير دارد. 

 مبادله در بازاریابی اینترنتی بر ميزان درآمد صنایع دستی تأثير دارد. 

 تأمين سفارش در بازاریابی اینترنتی بر ميزان درآمد صنایع دستی تأثير دارد. 

ی مدل ارتباطات بازاریابی دیجيتال صنایع دستی ( در پژوهش خود با هدف ارائه1011ساموئل و ویجایا )

سایت بر وب ی ذهنی کاربر، تجربه فرهنگی و کيفيتاین نتيجه رسيدند که پس زمينههنرهای تزئينی سنتی به 

 (. 119: 1931گذارد )آرامش و همکاران، روی قصد خرید و بازاریابی آنالین تأثير می

های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای ای تحت عنوان بررسی رابطه قابليت( مطالعه1933یزدانی و یوسفی )

ا اند. این مطالعه بهای صادرکننده کوچک تا متوسط شهر تهران( انجام دادهاتی )مورد مطالعه شرکتصادر

صادراتی  های بازاریابی اینترنتی و رشد بازاریابیبررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابليت

ری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی های تجاهای نمونه صادراتی در بخشاست. جامعه آماری، شرکت پرداخته

الملل ينای که بين مدیران بازاریابی بها از طریق پرسشنامه محقق ساختهالمللی است. دادهفعال در بازارهای بين

از  دهد که بين استفادههای جامعه تحقيق توزیع شده به دست آمده است. نتایج پژوهش نشان میشرکت

 داری وجود دارد. ی مثبت و معنیرشد بازارهای صادراتی رابطههای بازاریابی اینترنتی و قابليت

ام داده انج« نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایران» ای تحت عنوان ( مطالعه1931دهدهجانی )

های آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستی است. روش است. هدف این مطالعه شناسایی و بررسی شيوه

نفر از کارشناسان سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی  150پيمایشی است. جامعه آماری -توصيفی این مطالعه

 آوری شده است. نتایج نشانها جمعهای اوليه از آنو گردشگری هستند که از طریق توزیع پرسشنامه، داده

وجود دارد.  داریمعنی های مختلف آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستی، ارتباطدهد که بين شيوهمی

 های صنعتی وآموزش از طریق تمرکز بر سرمایه گذاری در آموزش صنایع دستی در مراکز رشد، پارک

فناوری از نظر اهميت در اولویت اول قرار گرفته و آموزش از طریق تربيت مربی کارآفرینی به منظور آموزش 

ف مرتبط با کارآفرینی صنایع دستی در مقاطع مختلهای هنری های نوین و آموزش از طریق تبيين رشتهشيوه

نی های آموزشی مبانی کارآفریهای بعدی قرار گرفتند. آموزش از طریق ایجاد کارگاهتحصيلی در اولویت

ی صنایع دستی و گردشگری زیر نظر سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نيز از درجه اهميت حوزه

 تری برخوردار بود. پایين

تحليل توانمندسازی زنان روستایی در توليد مصنوعات »ای تحت عنوان ( مطالعه1931همکاران ) عربخانی و

به های ارزیابی مشارکتی، مصاحاند. این مطالعه از روش گراندد تئوری و تکنيکاینجام داده« صنایع دستی
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رفی ا روش گلوله بنيمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در ميدان پژوهش و بحث گروهی بهره گرفته و ب

ه است. ها پرداختی اشباع نظری ) در نفر بيست و پنجم( در دادههای آماری تا مرحلهنسبت به انتخاب نمونه

ژه زنان جانبه، مشارکت روستایيان به وییابی به اهداف توسعه همهدهد که برای دستنتایج این مطالعه نشان می

توان در خصوص ارائه یک نظریه که تمام عناصر پژوهش لذا می های توسعه ضروری است.روستایی در برنامه

توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی »را در خود داشته باشد اقدام کرد و پيشنهادات راهبردی در جهت 

 را ارائه داد. « برای توسعه محلی

و پيامدهای کليدی  عوامل تعيين کننده»ای تحت عنوان ( مطالعه1931عسگرنژاد نوری و همکاران )

آماری این پژوهش شامل تمامی اند. جامعهانجام داده« های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداریتوانایی

نفر است. براساس جدول مورگان  131کارکنان شعب بانک سپه در سطح شهر اردبيل بوده که تعدادشان 

ه ری تصادفی ساده پرسشنامه بين شان توزیع شدنفر به دست آمده است و بر اساس نمونه گي 115حجم نمونه 

، دهد که توانایی بازاریابی اینترنتی تأثير مثبت و معناداری بر عملکرد مشتریاست. نتایج این مطالعه نشان می

های ، ویژگیهای شرکتعملکرد بازار و عملکرد مالی دارد. همچنين بازاریابی اینترنتی در ارتباط بين ویژگی

 .ای داردهای محيطی و عملکرد شرکت نقش واسطهیخدمات و ویژگ

 . روش تحقيق4

پيمایشی است و از نظر اهداف، پژوهشی -ها، پژوهشی توصيفیپژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده

ی ادبيات پژوهش، از روش شود. همچنين برای جمع آوری اطالعات در زمينهکاربردی محسوب می

تصادفی  -یلشيوه نمونه گيری به صورت احتماها از پرسشنامه استفاده شد. ای و برای گردآوری دادهکتابخانه

جامعه  .ساده و اعتبار تحقيق از نوع اعتبار صوری با توافق داوران و متخصصان رشته مدیریت به دست آمد

 هستند. اردبيلهای صنایع دستی رمندان شرکتآماری تحقيق حاضر هن

 . روايی و پايايی ابزار سنجش1. 4

. اند داده تشکيل زن را دیگر درصد 0/10 و مرد مطالعه مورد پاسخگویان از درصد 0/10 حاضر مطالعه در

 دارای پاسخگویان درصد 51/91. اند داده تشکيل را مطالعه مورد جمعيت از نيمی از بيش مردان بنابراین

 90 تا 10 کاری یسابقه درصد، 5/1 سال، 10 تا 10 کاری یسابقه درصد، 0/10 سال، 10 تا 1 کاری یسابقه

. کاری است یسابقه سال 90تا  10 با پاسخگویانی آن از کاری یسابقه ميزان کمترین اند. بنابراینداشته سال

 بنابراین. است ليسانس درصد 5/11 فوق دیپلم، درصد 0/95 دیپلم، تحصيالتشان پاسخگویان درصد 0/10

 ست.ا ليسانس، فوق دیپلم و دیپلم بوده تحصيالت دارای ترتيب به پاسخگویان تعداد بيشترین
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 جمعيت هستند بنابراین بدون همسر درصد 0/5 متاهل، درصد 5/11 ازدواج نکرده، پاسخگویان درصد 0/15 

 شرح به نيز تحقيق اصلی مفاهيم توصيف. است بوده پاسخگویان سایر از بيش تحقيق در کنندهشرکت متاهلين

 :است زیر جدول

: توصیف مفاهیم اصلی تحقیق1یجدول شماره  

رهایمتغ نیانگیم حداکثر حداقل  استاندارد انحراف  یدگیکش  یچولگ   

05/4 ترفیع   55/0  37/4  17/5  608/5-  154/5-  

87/2 تماس یکایک   30/4  20/4  056/5  151/1  286/1-  

05/7 مبادله   55/0  74/4  48/5  083/5-  060/5-  

45/7 تأمین سفارش   55/0  26/4  70/5  531/1  218/5-  

استاندارد، چولگی و کشيدگی متغيرهای وابسته پژوهش آورده شده ( ميانگين ، انحراف 1در جدول شماره )

هرچه . است بدین معنی که از حد متوسط باالتر است 5/1است. ميانگين کليه متغيرهای مورد بررسی باالتر از 

ترفيع اند. دهد پاسخگویان در آن متغير نمره باالتری کسب کردهباالتر باشند نشان می 5/1مقادیر متغيرها از 

دهد ميزان باالترین مقدار را در بين متغيرهای دیگر دارد. به طور کلی نتایج این بخش نشان می19/1با مقدار 

ها  نيز يانگين آنباال بوده و م های صنایع دستی در اردبيلآمد شرکتمتغيرهای بازاریابی اینترنتی مرتبط با در

 در حد باالیی قرار دارد.

 ی تحقيقها. يافته5

 دار یمعن یموردبررس یآمار جامعه در مردان و زنان درآمد نيانگيم تفاوت )t(نيانگيم سهیمقا آزمون قطب

 تومان است.  115915تومان و ميانگين درآمد زنان  1115000ميانگين درآمد مردان  .است

 درآمد دارند. یمتفاوت نه و کسانی باًیتقر صورت به متفاوت التيتحص با افراد )f( نيانگيم سهیمقا آزمون طبق

 تفاوتم یبررس مورد یامار جامعه در موردمطالعه افراد التيتحص برحسب درآمد نيانگيم گرید عبارت به

 تفاوتم یبررس مورد یامار جامعه در موردمطالعه افراد سابقه برحسبدرآمد  نيانگيم گرید طرف از. ستين

 . است
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 ات پژوهشي. آزمون فرض6

وابسته و مستقل یرهایمتغ نیب رابطه آزمون: 2 شماره جدول  

 و یآمار یها آزمون

هاآن جینتا  

رهایمتغ نیب رابطه  

 بیضر

یهمبستگ  

 یمعنادار سطح

یهمبستگ  

آزمون یینها جهینت  ای رابطه نوع 

 لیتحل در یراصلیمتغ

ریمس  

28/5 تماس یکایک   551/5 دار و مستقیمی معنیرابطه  ی معنی دار رابطه   

03/5 ترفیع  54/5 میمستق ودار معنی یرابطه  دارمعنی یرابطه   

42/5 مبادله   52/5 مستقیم و داریمعن یرابطه  دارمعنی یرابطه   

22/5 تأمین سفارش   555/5 میمستق و داریمعن یرابطه  داریمعن یرابطه   

نتایج آزمون همبستگی پيرسون بين متغيرهای مستقل ترفيع، تماس یکایک، مبادله و تأمين  (1) شماره جدول

که با افزایش ميزان ترفيع، تماس یکایک، مبادله و تأمين سفارش،  دهدیمسفارش را با ميزان درآمد نشان 

شدت  ت رابطه مثبت و. بين متغير ترفيع با درآمد رابطه معناداری وجود دارد. جهابدییمدرآمد نيز افزایش 

یکایک با  یابد و بالعکس. متغير تماسرابطه متوسط رو به قوی است. با افزایش ترفيع، درآمد نيز افزایش می

درآمد رابطه معناداری دارد. جهت این رابطه مثبت و شدت آن در حد ضعيف است. با افزایش متغير تماس 

مبادله  نيز با درآمد رابطه معناداری دارد. جهت رابطه  یابد و بالعکس. متغيریکایک درآمد نيز افزایش می

س. بين یابد و بالعکمثبت است و شدت آن متوسط است. چنانچه مبادله افزایش یابد درآمد نيز افزایش می

تأمين سفارش و درآمد نيز رابطه معناداری وجود دارد. جهت رابطه مثبت و شدت آن ضعيف است. با افزایش 

ابسته نتایج ترکيب خطی متغيرهای مستقل بر و ريتأث منظوربهیابد و بالعکس.  مد افزایش میتأمين سفارش درآ

 .شودیمرگرسيون به شرح ذیل گزارش 
رگرسیونی متغیرهای اثرگذاری ضرایب (3ی ) شماره جدول  

مستقل متغیرهای  B Beta T Sig 

161/5 تماس یکایک  233/5  133/8  555/5  

241/5 ترفیع  761/5  632/3  551/5  

510/5 مبادله  170/5  250/7  557/5  
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قرار دارد، فرض عدم وجود  5/1و  5/1( در فاصله بين 19/1واتسون )-ی دوربينمقدار آماره کهییآنجا از

مقدار  Beta. مقدار توان از رگرسيون استفاده کردشود و میمشاهدات رد میی بين خودهمبستگ

اندازه به متغير وابسته به ازای تغييری معيار دهنده ميزان تغيير در انحرافاستانداردشده ضرایب است که نشان

غير وابسته و تتر متر باشد رابطه قوییک انحراف معيار در متغير مستقل است  که هر چه قدر مطلق آن بزرگ

به ازای یک واحد و ( دارای بيشترین اثر است 911/0با مقدار ) بر آن اساس ترفيعدهد. مستقل را نشان می

ود. شایجاد می درآمدمتغير وابسته یعنی انحراف معيار این تغيير در  911/0این متغير انحراف معيار تغيير در 

است فرض  05/0تر از ابت با مقدار صفر، کوچکازآنجاکه آزمون تساوی ضرایب رگرسيون و مقدار ث

تقل و هر چهار متغير مس گریدعبارتبهو شود تساوی ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد می

 (. sig= 0/000و    t=5/844مقدار ثابت) مقدار ثابت بر متغير وابسته تأثيرگذارند

 

 گيری و پيشنهادات. نتيجه6

در جوامع  های فرهنگی اجتماعی و اقتصادیهای فعاليتدر نيم قرن گذشته صنایع دستی به عنوان یکی از زمينه

های . نگاهداشت سنتداشته استکشورهای در حال رشد  تمامی ابعاد توسعه نقش بسيار مهمی درمختلف 

زی به روستایيان پس از کشاوردومين منبع درآمد جمعيت بزرگ ، دستی استگذشته که همان احيای صنایع

ی جهانی پيدا کرده است. به طوری که کاربران با اتصال به امروزه فروش این کاالها گستره آید.حساب می

ی توانند در هر ساعتی از شبانه روز اطالعات کاملی دربارهاینترنت و جستجوی کاالی مدنظرشان به راحتی می

توان ل آن را بخرند. به طور کلی با استفاده از بازاریابی اینترنتی میآن کاال دریافت کنند و در صورت تمای

بازار محدود و محلی را به بازاری گسترده و جهانی تبدیل کرد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال 

ها داده های صنایع دستی دارد؟ برای گردآوریاست که بازاریابی اینترنتی چه تأثيری بر ميزان درآمد شرکت

ق از نوع تصادفی ساده و اعتبار تحقي -شيوه نمونه گيری به صورت احتمالیاز پرسشنامه استفاده شده است. 

ر . جامعه آماری تحقيق حاضاعتبار صوری با توافق داوران و متخصصان رشته مدیریت به دست آمده است

روه طریق پژوهش بر روی این گ های به دست آمده ازهای صنایع دستی کاشان هستند. یافتههنرمندان شرکت

بين متغير ترفيع با درآمد رابطه معناداری وجود دارد. جهت رابطه مثبت و شدت رابطه دهد که از افراد نشان می

181/5 تأمین سفارش  512/5  252/2  551/5  

Durbin-Watson= 68/1  

R Squar =  718/5  

Adjusted R Squar= 760/5  

R= 821/5  
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با درآمد  یابد و بالعکس. متغير تماس یکایکمتوسط رو به قوی است. با افزایش ترفيع، درآمد نيز افزایش می

ن رابطه مثبت و شدت آن در حد ضعيف است. با افزایش متغير تماس یکایک رابطه معناداری دارد. جهت ای

یابد و بالعکس. متغير مبادله  نيز با درآمد رابطه معناداری دارد. جهت رابطه مثبت است درآمد نيز افزایش می

سفارش  نیابد و بالعکس. بين تأميو شدت آن متوسط است. چنانچه مبادله افزایش یابد درآمد نيز افزایش می

و درآمد نيز رابطه معناداری وجود دارد. جهت رابطه مثبت و شدت آن ضعيف است. با افزایش تأمين سفارش 

نایع بازاریابی آنالین در ارتباط با صتوان گفت یابد و بالعکس.  بنابراین در مجموع میدرآمد افزایش می

بود افته و به عنوان جریان اصلی برای بهدستی و محصوالت دست ساز خانگی، به ميزان قابل توجهی رونق ی

اریابی توان گفت که بازوری و تقاضای این محصوالت از طریق اینترنت درک شده است. بنابراین می بهره

ای برای تایيد و تشویق بخش صنایع دستی تبدیل شده است و امکان دسترسی به چنين آنالین به عنوان وسيله

ان امروز . بنابراین تکنولوژی جههم می کند که قبالً از ذهن خارج شده بودندمحصوالت زیبایی شناختی را فرا

ای جهت ن وسيلهتوان از آن به عنواو مشخصاً بازاریابی اینترنتی با صنایع دستی نه تنها منافاتی ندارد بلکه می

سبب معرفی  اینترنتیی صنایع دستی بهره برد. از سوی دیگر بازاریابی در حوزه بهبود اوضاع فروش و مبادله

شود و به عبارتی از در سکوت ویران شدن آن ی جهانی میفرهنگ مناطق ناشناخته و دورافتاده به گستره

نماید، از سوی دیگر بوميان یک منطقه را با تکنولوژی نوین آشنا ها و آداب و رسوم جلوگيری میفرهنگ

ایيد و ای برای تبازاریابی آنالین وسيلهکنند ه میگرداند. از طرف دیگر همانطور که بات و یاداو اشارمی

ه امکان دسترسی به چنين محصوالت زیبایی شناختی را فراهم می کند کاست که تشویق بخش صنایع دستی 

 پيش از آن فراموش شده بود. 
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