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Abstract

The clothing industry is one of the creative cultural industries and clothes are
commodities that are used during the acculturation of nations. For this reason, in
recent years, more attention has been paid to the expansion of the national clothing
industry by reproduction of the Iranian costumes and using the existing cultural assets
in Iran. However, these policies have faced setbacks, which according to some
researches, one of the main reasons is the weakness in the field of marketing and
distribution. This article has analyzed the experiences of successful Asian countries
to achieve practical solutions for using marketing in the distribution of updated
costumes in Iran, according to the marketing mix of creative cultural industries; i.e.
utility for the consumer, consumer cost, consumer convenience and consumer
communication. As the data gathering methods, this qualitative research applied
library and documentary methods and used the empirical data and also employed
thematic analysis as the analytical method. The research results show that the most
important mix among the analyzed marketing mixes is the consumer communication
mix and most of the measures taken were using the cultural marketing approach and
in order to create cultural value. In general, in the mentioned countries, a combination
of consumer-centric marketing has been used with the participation of consumers and
according to their cultural values, and in this regard, distribution channels and policy
makers have acted in parallel.
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چکیده

صنعت پوشاک از صنایع خالق فرهنگی است و پوشاک از کاالهایی است که در جریان فرهنگپذیری ملتها بهکار
گرفته میشود .بههمین علت ،در سالهای اخیر در سیاستگذاریها به گسترش صنعت پوشاک ملی با بازتولید لباس
سنتی ایرانی و استفاده از سرمایههای فرهنگی موجود در کشورمان توجه بیشتری شده است .باوجوداین ،این سیاستها
با ناکامیهایی روبهرو بوده است که براساس نتایج پژوهشها ،یکی از دالیل عمده آن ضعف در حوزه توزیع و بازاریابی
است .این مقاله با هدف دستیابی به راهکارهای عملی استفاده از بازاریابی در توزیع لباس سنتی روزآوریشده در
کشورمان ،تجربیات کشورهای آسیایی موفق در این حوزه را با توجه به آمیخته بازاریابی صنایع خالق فرهنگی ،یعنی
مطلوبیت برای مصرفکننده ،هزینۀ مصرفکننده ،راحتی مصرفکننده و ارتباطات مصرفکننده تحلیل کرده است .در
این پژوهش کیفی ،برای گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای ،اسنادی و نیز رجوع به دادههای تجربی و برای
تحلیل ،از تحلیل موضوعی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مهمترین آمیخته در میان
آمیختههای بازاریابی تحلیلشده ،آمیختۀ ارتباطات مصرفکننده است و اغلب اقدامات انجامشده با بهرهگیری از
رویکرد بازاریابی فرهنگی و در جهت ارزشآفرینی فرهنگی بودهاند .درمجموع ،در کشورهای ذکرشده از ترکیبی از
بازاریابی مصرفکنندهمحور و با استفاده از مشارکت مصرفکننده و با توجه به ارزشهای فرهنگی او استفاده شده و
دراینراستا کانالهای توزیع و سیاستگذاران همراستا با هم عمل کردهاند.
واژگان کلیدي :بازاریابی فرهنگی ،آمیخته بازاریابی صنایع خالق فرهنگی ،سیاستگذاری فرهنگی ،لباس سنتی ایرانی،
بازتولید لباس سنتی
استناد :روستاخیز ،بهروز؛ کاظمی ،سمیه و آذرشب ،عطیه ( )1041کاربرد بازاریابی فرهنگی مصرفکنندهمحور در چرخه بازتولید لباس سنتی
ایرانی با نگاهی به تجربیات کشورهای شرق آسیا ،مطالعات رفتار مصرفکننده.11-1 ،)1( 9 ،
مطالعات رفتار مصرفکننده ،1041 ،دوره  ،9شماره  ،1صص 11-1
دریافت 1199/14/31 :پذیرش1044/40/49 :
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 .1مقدمه
لباسها از قابلمشاهدهترین مؤلفههای هویتبخش فردی و اجتماعیاند که مانند هر پدیده دیگری نوبهنو تحول
مییابند .این تحول ،علیرغم ارضای حس تنوعطلبی و بهروزبودن انسانها ،میتواند امری نگرانکننده باشد .بخشی
از این نگرانی البته ناظر به تحتالشعاعقرارگرفتن میراث و سرمایۀ فرهنگی ملتها یا به محاقرفتن سنتها است.
باری ،این در شرایطی است که سازوکارهای تولید و عرضه محصوالتی نظیر پوشاک نیز همچون گذشته نیست و
درعینحال که تحتتأثیر «منطق بازار» قرارگرفته ،همچنین گستره بیشتری از «انتخاب»ها را پیشروی مصرفکننده
گشوده است که در آن ،انتخاب «پوشاک سنتی» امکانی هرچه کمتر مییابد .این امر لزوماً به این معنی نیست که
اینگونه از محصوالت ،خواهانی ندارند؛ چراکه شواهدی از رواج و تمایل به مصرف آنها ،ولو در جوامعی که ظواهر
مدرن یافتهاند ،وجود دارد .از این منظر ،آنچه -بهویژه در راستای پاسداشت ارزشها و سنتهای فرهنگی -ضرورت
مییابد ،نه «لفاظی»های عمدتاً بیحاصل ،بلکه تمهید عملی سازوکارهایی است که این محصول را در میانه بازاری
هزار رنگ «رقابتپذیر» میسازد.
براساس آنچه آمد ،یکی از اصلیترین دغدغههای متولیان و دلمشغوالن این حوزه ،روزآوری یا بازتولید امروزین
پوشاک سنتی بهنحوی است که هم خوشایند مصرفکنندگان باشد و هم امکان ابراز وجود و عرضاندام در بازاری
بهشدت متنوع را داشته باشد .این امر در جهان کنونی ،بیشازپیش بر پایه راهبردهایی همچون «جهانمحلیشدن»،
«صنایع خالق» و بهویژه بهبود یا تقویت «زنجیره ارزش» دنبال میگردد؛ بنابراین ،تأکید بر این است که امر محلی
میتواند و میباید با ایفای نقش عاملیت فعال ،از بسترهای جهانیشده و نیز ظرفیتهای زیستبوم دانشبنیان و
صنایع خالق ،برای ارتقاء خود و گسترهبخشی به مخاطبانش نهایت بهره را ببرد ( Keyghobadi, Fakhraee,
 .)Alavi & Zavari, 2009; Robertson, 1995این موضوع همانطورکه اشاره گردید ،مستلزم بهبود یا تقویت
«زنجیره ارزش» است .این فرآیند در سادهترین صورت ،به این معنی است که ایدههای خالق اولیه با دروندادهای
دیگر برای تولید محصول فرهنگی ترکیب میشوند و پسازآن ،ممکن است مراحل ارزشافزایی دیگری را طی کنند
تا اینکه وارد کانالهای انتقال یا توزیع شوند و سرانجام به دست مصرفکننده نهایی برسند (.)Throsby, 2014/2010
دراینبین ،آنچه «بازاریابی» خوانده میشود ،نقشی مؤثر در جملگی حلقههای این زنجیره دارد و شرایطی را فراهم
میسازد که بر پایه آن ،اقتضائات بازار و نیز برداشتها و نیازهای مصرفکننده در تمامی مراحل ،اعم از طراحی ،تولید
و توزیع ،درنظرگرفته میشود.
بنابراین ،در ارتباط با روزآوری و بازتولید امروزین پوشاک سنتی ایرانی بهعنوان یک مؤلفه مهم و ارزشمند نیز،
آنچه روشن است اینکه هرگونه تالشی باید با توجه به نکات فوق ،جهت یابد .این درحالی است که بهزعم بسیاری از
صاحبنظران ،این امر دچار چالشها و مشکالت عدیدهای است .برای نمونه ،از مشکالت این حوزه در زمینه توزیع
و بازاریابی به مواردی ازجمله قاچاق پارچه و لباس ،تبلیغات نامناسب و ناکافی ،ضعف کانالهای توزیع ،نبود نظامی
انسجامبخش بین پژوهشگر ،طراح ،تولیدکننده ،بازاریاب و توزیعکننده ،ضعف در برندسازی و  ...اشاره شده است
(برای نمونه نکAfrough & Mehrabanifar, 2018, 2019; Ashena & Mehrabanifar, 2013; Hadi :
 .)Paykani & Mohamadvand Galojeh, 2017; Yaghooti, Mousavilar & Farbod, 2020این درحالی
است که کشورهای دیگری با ویژگیهای فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی و اقتصادی مشابه ایران وجود دارند که برای
صیانت از لباس سنتی خود بهعنوان بخشی از هویت و سرمایه فرهنگیشان ،بهطور جدی به اقداماتی برای بازتولید
لباسهای سنتی خود دست زده و به توفیقاتی دست یافتهاند .این کشورها با اتکاء بر فرهنگ ،نیاز و مشارکت
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مصرفکنندگان خود و دانش نوین بازاریابی ،نهتنها توانستهاند پوشیدن لباسهای بازتولیدی را در کشور خود ترویج
دهند ،بلکه موفق به اشاعۀ فرهنگ خویش (از طریق لباس) به سایر کشورها نیز شدهاند .بهرهگیری از تجربیات این
کشورها ضمن درنظرگرفتن امکان اجراییکردن اقدامات مشابه در ایران و الزامات بازاریابی فرهنگی متناسب با فرهنگ
مردم کشورمان ،میتواند امید به موفقیت در این حوزه در ایران را افزایش دهد .ازهمینرو ،مسئله پژوهش حاضر،
تأمل بر چگونگی کاربرد بازاریابی فرهنگی مصرفکنندهمحور در چرخه بازتولید لباس سنتی ایرانی با نگاهی به
تجربیات کشورهای شرق آسیا ،چین ،ژاپن ،کرهجنوبی ،مالزی و اندونزی بوده است 1.برایناساس ،مجموعهای از
آموزههای کاربردی احصاء گردیده است که توجه به آنها میتواند «در عمل» ،نقشی بهسزا در پاسداشت یکی از
جلوههای میراث و سرمایه فرهنگی ایرانیان با عنایت به اقتضائات و نیز برداشتها و نیازهای جامعه امروز ایفا نماید.
 .2مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش
قابلیت و لزوم استفاده از بازاریابی در حوزههای مختلف ،روزبهروز آشکارتر میشود .بهطور خالصه ،بازاریابی فرآیندی
اجتماعی ،فرهنگی ،مدیریتی و رقابتی است که به شناسایی ،پیگیری و خلق نیازهای جدید برای انسان و اجتماع و
ایجاد و ارائه ارزش برای برآوردن نیازهای آنان میپردازد؛ درحالیکه تبدیل نیازهای متغیر مردم به فرصتهای سودآور
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدفهای مؤسسه مدنظر قرار میدهد
( .)Mohaghegh, Sarhaddi & Majd, 2018سیر تکاملی بازاریابی شامل چهار نسل است که بهترتیب
محصولمحور ،مشتریمحور ،انسانمحور و درنهایت ،مبتنی بر تلفیقی از ارتباط انسانباانسان و ماشینباماشین است
( .)Kotler, 2020a/2010ارزشهای پیشنهادی در نسلهای اول تا سوم بهترتیب کارکردی ،کارکردی و عاطفی،
کارکردی و عاطفی و معنوی است ( .)Ibidمبنای بازاریابی مصرفکننده/مشتریمحور ،دانستن نیازهای مصرفکننده
و تولید محصوالتی برای رفع آن نیازهاست ( )Rajagopal, 2020و در نسل چهارم ،تلفیقی از ارزشهای نسلهای
پیشین بازاریابی با مشارکت مصرفکنندگان در فضای دیجیتال شکل میگیرد .بازاریابی فرهنگی که در نسل سوم
بازاریابی اهمیت چشمگیری یافت ( ،)Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2020b/2017حاصل پدیدۀ جهانیشدن
است و با ظهور صنایع فرهنگی ،اهمیتی دوچندان یافته است (.)Ibid
در بازاریابی فرهنگی و بهویژه در بازاریابی کاالی هویتساز لباس ،عالوهبر نیازهای مادی مصرفکننده ،نیازهای
عاطفی و معنوی مبتنی بر ارزشهای شکلگرفته در بستر فرهنگی رشد وی که ادراک ،رفتارها و گرایشهای او را
سازمان داده است ،در تمامی مراحل بازاریابی مدنظر قرار میگیرد ( .)Mazurek-Lopacinska, 2016در بازاریابی
صنعت مد لباس و بهویژه لباس سنتی روزآوریشده که مبتنی بر لباسهای سنتی تاریخی و محلی اقوام مختلف
است ،بازاریابی چندفرهنگی یا قومی 3نیز میتواند بهکارگرفته شود .بازاریابی چندفرهنگی ،ارجاعات فرهنگی اقوام
مختلف ،مانند زبان ،دین ،سنتها و آیینهای آنان را برای بازاریابی مدنظر قرار میدهد (نکChebat & Oumlil, :
 .)2015افزونبراین ،بهدلیل وابستگیهای فرهنگی این نوع از لباسها ،بازاریابی عاطفی نیز سودمند است .بازاریابی
عاطفی مبتنی بر ارتباط حسی ،عاطفی ،فکری ،شناختی و رفتاری بین مشتری با برند است که با عنوان «تجربۀ برند»
شناخته می شود و در وفاداری به برند ،به معنی تمایل به استفاده مکرر از آن و یا معرفی برند به دیگران ،مؤثر است
(.)Keimasi & Khoshnevis, 2020
 .1در این مقاله و از این پس ،این کشورها را با نام کشورهای الگو میخوانیم.
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بهدلیل ماهیت توأم اقتصادی و فرهنگی صنایع خالق فرهنگیای چون مد لباس ،آمیخته بازاریابی 1این صنایع
با سایر صنایع متفاوت است .آمیختههای بازاریابی ابزارهاییاند که برای برنامهریزی چیستی و چگونگی عرضه
محصوالت به مشتریان ،با هم ترکیب میشوند .پرکاربردترین آمیخته بازاریابی شامل این عناصر است)1 :
«محصول» :3منظور ،سبد محصوالت شرکت ،جدیدبودن و تمایزشان از محصوالت رقباست ( & Shahhosseini
« )3 .)Tohidy Ardahaey, 2011قیمت» :1براساس هزینه ،رقابت و ارزش برای مشتری تعیین میشود« )1 .مکان»
یا «توزیع» :به چگونگی عرضه با هدف ایجاد سهولت در دسترسی به محصول برای مشتری میپردازد و نقش اصلی
در آن را کانالهای توزیع ایفا میکنند که «فرآیند کلی فراهمکردن محصوالت برای مکانهای مختلف توزیع» را
برعهده دارند ( .)Jackson & Shaw, 2009در صنعت پویای مد ،برندهای تجاری از کانالهای توزیع جهانی شامل
خردهفروشان ،عمدهفروشان و نمایندگیها استفاده میکنند (« )0 .)Ibidترفیع» یا «ترویج» :0اطالعات کامل درباره
محصول از روشهایی چون تبلیغات در آمیختۀ «ترفیع» یا «ترویج» بهدست میآید ( Rezvani & Khorramshahi,
 .)2012درباره محصوالت فرهنگی بهطور کلی و درباره لباس سنتی روزآوریشده بهطور خاص ،عوامل فرهنگی در
انتخاب دو عنصر «مکان» و «محصول» اهمیت دارند ( .)Shahhosseini & Tohidy Ardahaey, 2011از نسل
دوم بازاریابی به بعد ،تمرکز از محصول به تمرکز بر مصرفکننده و نیازهای او تغییر یافت و از نسل سوم به بعد ،به
سمت ارزشهای اجتماعی و نقش مصرفکننده در بازاریابی جهتگیری شد؛ بنابراین ،آمیختهها و استراتژیهای
بازاریابی پیشنهادشده برای صنایع خالق فرهنگی نیز بر مصرفکننده و ارزشهای اجتماعی تمرکز یافتند.
5
از آن جمله میتوان به آمیخته پیشنهادی بوریسوا اشاره کرد« )1 :مطلوبیت برای مصرفکننده» در برابر
«محصول» :بهطور کلی در حوزه مطالعه رفتار مصرفکننده ،مطلوبیت به معنی ترجیحات مصرفکنندگان است
( .)Broome, 1991بهدلیل ادراکات متفاوت مصرفکنندگان از خالقیت ،ادراکات آنها از محصوالت خالق نیز با
هم متفاوت است و این تا حد زیادی مربوط به ناشناختهبودن و نوبودن محصول خالق است .این ادراکات و درنتیجه،
از عوامل مؤثر بر مطلوبیت برای مصرفکننده ویژگیهای فردی پیشبینینشده اوست .این پیشبینیناپذیری ،ریسک
تولید محصوالت خالق را افزایش میدهد که راهحل مقابله با آن ،افزایش دانش مصرفکننده دربارۀ محصول است.
عالوهبراین ،چرخۀ حیات این محصوالت به ویژگی خالقانه آنها وابسته است و باید با اتخاذ راهکارهایی چون افزایش
کانالهای توزیع و بهروزسازی محصوالت در زمان مقتضی ،مطلوبیت محصول برای مصرفکنندگان را افزایش و
درنتیجه ،خطر ازدسترفتن آنان را کاهش داد ( .)Borisova, 2018پوشاک سنتی نیز بهعنوان محصوالتی خالق،
برای جذب مصرفکنندگان به افزایش دانش آنان دربارۀ مفاهیم و گاهی شیوه و موقعیت استفاده از آنها نیاز دارند و
عالوهبراین ،متناسب با نیاز روز جامعه الزم است بازتولید شوند« )3 .هزینههای مصرفکننده» 6در برابر «قیمت»:
قیمت محصول نیز یکی از ابعاد مطلوبیت آن برای مصرفکننده است و به معنای میزان هزینه پذیرفتنی برای
مصرفکنندگان مختلف در ازای محصول است« )1 .راحتی مصرفکننده» 0در برابر «مکان» :با سهولت دستیابی
1. Marketing Mix
3. Product
1. Price
0. Promotion
5. Consumer utility
6. Consumer Costs
0. Consumer Convenience
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مصرفکننده به منابع توزیع محصوالت و آگاهی بهموقع او از وجود و ویژگیهای محصول مرتبط است ( .)Ibidاز
راههای ایجاد این سهولت ،تجارت اجتماعی الکترونیک با استفاده از رسانههای اجتماعی است که توانایی و سرعت
در ایجاد تغییرات و توسعه و بهبود محصوالت را براساس بازخوردها فراهم میکند ( Rezvani, Toghraii,
 )Mobaraki & Yadollahi, 2017و برای بازتولید لباس سنتی در رقابت با صنعت سریعالتغییر مد جهانی ،کاربردی
است .ابزارهای ارتباطی جدید که جوامع را در جهت جهانیشدن پیش میرانند ،ذائقههای جدیدی شکل دادهاند که
بسته به میزان فرهنگپذیری مخاطبان ،ترکیبی از ذائقۀ متأثر از مد جهانی و محلی را ایجاد کردهاند (نک:
« )0 .)Robertson, 1995/2004ارتباطات مصرفکننده» 1معادل «ترفیع» یا «ترویج» :ارتباطات مصرفکننده همان
«ارتباطات بازاریابی» 3است که بوریسوا برای تکمیل Cهای آمیخته خود ،آن را جایگزین ارتباطات بازاریابی کردهاست.
در شرکتهای خالق ،آمیخته ارتباطات مصرفکننده بر هدف افزایش ارتباط بین شرکتهای خالق و مصرفکنندگان
برای کاهش خطر طرد محصول خالق تمرکز دارد .برای جلوگیری از این خطر ،مدیران شرکتهای تجاری خالق در
پی فهم مدل بازخورد مصرفکننده و رفتار او در زمان عرضه محصول خالق در بازار هستند تا با اطالعرسانی به
مصرفکننده و آموزش او درباره محصول خالق خود این مدل را اصالح و هدایت کنند ( .)Borisova, 2018در
تجارت اجتماعی ،گسترش روابط بینفردی و دستیابی به نظرها و توصیهها ،بازاریابی شفاهی و مشارکت
مصرفکنندگان در ترویج را میسر میکند ( )Kotler et al., 2020b/2017و درنتیجه ،بازاریابان و مدیران شرکتهای
تجاری خالق بهتر میتوانند به مدل رفتار مصرفکننده در برابر محصول خود دست یابند.
میتوان گفت آمیخته بازاریابی ارائهشده توسط بوریسوا ،بسیار به آمیخته بازاریابی مصرفکنندهمحور روبرت
التربورن 1شباهت دارد .او «راهحل مصرفکننده» 0یا «نیازهای مصرفکننده» 5را بهجای «محصول» قرار داده و در
آن نیازها و خواسته مصرفکننده و کسب رضایت او را مدنظر قرار داده است؛ «هزینه» را بهجای قیمت گذارده که
هزینهای است که مصرفکننده برای محصول میپردازد و مبتنی است بر ارزش درکشده از محصول؛ «ترویج» را
به «ارتباطات» تغییر داده است و بر ارتباط دوطرفه با مصرفکننده تأکید کرده و درنهایت« ،راحتی» را جایگزین
«مکان» کرده تا اهمیت راحتی مصرفکننده در دسترسی به محصول را متذکر شود ( .)Okpighe, 2020درمجموع،
بازاریابی نوین با تمرکز بر ارزشها و مشارکت مصرفکنندگان در تمامی مراحل صنایع از ایده تا توزیع حضور دارد.
در صنعت مد نیز جای پای بازاریابی را در تمامی مراحل مد پروری (طراحی) ،مدگستری (تولید و توزیع) و مدگرایی
(مصرف) میتوان دید .ایجاد رقابتپذیری در بازتولید لباس سنتی ،همگامی با مد جهانی در شیوههای نوین بازاریابی
را میطلبد و دراینراستا بهرهگیری خالقانه از ارزشهای فرهنگی میتواند مزیت محسوب شود .با وجود وابستگی
تمامی مراحل این صنعت به یکدیگر ،بهدلیل محدودیتهای نوشتاری ،در این پژوهش صرفاً به تجربیاتی از حوزه
توزیع در کشورهای الگو ،جهت بهرهگیری در بازتولید لباسهای سنتی روزآوریشده در ایران پرداخته شده است.
باری ،نویسندگان این مقاله در زمینه استراتژیهای توزیع لباسهای سنتی روزآوریشده در ایران ،پژوهشی نیافتند
و در حوزه لباسهای سنتی روزآوریشده در سایر کشورها در حوزه توزیع نیز به پژوهشهای اندکی دست یافتند.
1. Consumer Communication
3. Marketing Communication
1. Robert Lauterborn
0. Consumer Solution
5. Consumer Needs
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عالوهبراین ،بررسی پیشینه تجربی موضوع ،مشخص کرد که گرچه آمیختۀ بازاریابی التربورن در تعدادی از
پژوهشهای مرتبط با توزیع در حوزه مد و پوشاک استفاده شده ،از آمیخته بازاریابی بوریسوا در هیچ پژوهش ایرانی
یا خارجی بهره گرفته نشده است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر از حیث استفاده از آمیخته بازاریابی بوریسوا در حوزه
موردبررسی و نیز از حیث استفاده از آمیخته بازاریابی مصرفکنندهمحور در بررسی چگونگی بازتولید پوشاک سنتی،
منحصربهفرد است .خالصهای از پژوهشهای محدودی که ارتباط نسبی با موضوع پژوهش دارند ،در جدول  1ارائه
میگردد.
جدول ( .)1خالصهاي از پژوهشهاي مرتبط
منبع

عنوان

( Ping,
& Yanchinda
Areeprayolkij,
)2020

ایجاد مدل دانش برای
ترویج صنایعدستی در
«چیانگ مای» 1با استفاده
از تفسیر معناشناختی

( Chunling,
)2020

تحلیل استراتژی بازاریابی
مد سریع برند
براساس تئوری 4Cs

()Wang, 2020

تحقیق دربارۀ تأثیر 4C +
 2Sبر ارزش ادراکشدۀ
مشتری
در بازاریابی صحنهای
صنعت پوشاک در چین

( Jafari
& Haftkhani
)Mohseni, 2020

«زارا»3

عوامل مؤثر بر تغییر رفتار
مصرفکنندگان نسبت به
کاالی ملّی با استفاده از
رویکرد بازاریابی اجتماعی؛
مطالعه موردی :صنعت
پوشاک مردانه ایران

نتیجه
این پژوهش ،هریک از ابزار آمیخته بازاریابی  4Csرا بررسی کرده و ازجمله
نتایج آن خرید بیشتر زنان ،کودکان و افراد مسن بوده است .کاهش «هزینه»
زمان و حملونقل و احساس «راحتی» بیشتر نیز به خرید بیشتر انجامیده است.
«ارتباط» مؤثرتر بین مشتریان و سازمان نیز احساس راحتی و درنتیجه ،خرید
بیشتر را در پی داشته است.
برند «زارا» برای رفع نیاز مشتری ،راهکارهای تبعیت از جریان مد و تولید
محصوالت متنوع ،ولی به مقدار کم برای ایجاد حس کمبود در مشتریان و نیز
کاهش قیمت محصوالت را استفاده کرده است .این برند از روشهای مختلف
برای انتقال محصوالت استفاده میکند تا هم هزینه مالی و هم زمان انتظار
برای مصرف کنندگان کاهش یابد .برای راحتی مشتریان ،در توزیع ،از
فروشگاههای بزرگ با چیدمان مبتنی بر بخشبندی مشتریان هدف و نیز فروش
آنالین استفاده میکند .در بُعد ارتباطات ،فروشندگان خوشبرخورد ،در صورت
تمایل مشتریان به آنها مشاوره میدهند.
در این نوع از بازاریابی ،کارکرد درکشده توسط مشتری از «ارزش مشتری»،
«هزینه» و «ارتباطات» ،بیشترین تأثیر را میپذیرد .راحتی ،ارتباطات ،جریان
داده ها ،وضعیت محیط و ارزش مشتری موجب ارزشمندی خدمات نزد مشتری
میشود .ارزش مشتری ،راحتی ،ارتباطات و جریان دادهها ارزش اجتماعی را نیز
برای مشتری شکل میدهند .همین عوامل به عالوۀ هزینه و محیط اطراف،
ارزش عاطفی ادراک مشتری را تحتتأثیر قرار میدهند .در صنعت پوشاک،
توجه به ارزش مشتری ،ارتباطات و جریان دادهها اهمیت بسیاری دارد.
مدل رفتار برنامهریزیشده نمیتواند تمامی عوامل مؤثر بر تغییر رفتار
مصرفکنندگان پوشاک داخلی را توضیح دهد؛ چون نقش تولیدکنندهها ،دولت،
دانشگاه و تولیدکنندههای رقیب پوشاک داخلی و عوامل کالن اقتصادی را
نادیده میگیرد .مهمترین بازیگران در تغییر رفتار این مصرفکنندگان ،به ترتیب
خود مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان ،دولت ،دانشگاهها ،شرکتهای بینالمللی
فعال در حوزه پوشاک که ارتباط تولیدکنندگان داخلی با آنها و سرمایهگذاری

1. Chiang Mai
3. Zara
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منبع

عنوان

( Tan & He,
)2019

پژوهشی درباره شیوههای
بر
مبتنی
بازاریابی
خردهفروشی جدید براساس
اصول  :4Cمطالعۀ موردی
یونیکلو1

(Schroeder,
& Borgerson,
)Wu, 2017

رویکرد فرهنگ برند ،به
برندهای میراث فرهنگی
چین

()Zou, 2017

بازاریابی عاطفی برای زنان
چینی

& (Azad, Razu,
Chowdhury,
)2017

پوشاک
تبلیغات
«مانیپوری» – 3مطالعهای
درباره خردهفروشان پوشاک
شهر سیلهت1

( Gao & Yang,
)2016

تصمیم مصرفکنندگان:
خردهفروشیهای چندکاناله

0

نتیجه
مشترک با آنها تولید رقابتپذیر را میسر میکند و درنهایت ،عوامل کالن
اقتصادی هستند.
در بررسی علت موفقیت برند لباس «یونیکلو» در استفاده از سبکهای
خردهفروشی جدید در چین ،نویسندگان به این نتیجه رسیدهاند که یکپارچگی
بین دو شیوۀ آنالین و آفالین فروش ،برای مشتریان «راحتی» ایجاد کرده است.
عالوهبراین با استفاده از منبع دادۀ بزرگ خود ،به بازاریابی دقیق و سفارشیسازی
«قیمت» و «ارتباطات» مؤثر دستیافته است .این برند ،از فناوریهای جدید و
اینترنت اشیاء برای رصد رفتار مشتریان استفاده کرده است تا برایناساس ،تجربۀ
مشتریان را بهبود ببخشد.
بررسی نظر مصرفکنندگان دو برند لباس چینی که با بهرهگیری از فرهنگ
چین ،لباسهای مد روز تولید میکنند ،نشان میدهد که استراتژیهای
برندسازی مبتنی بر میراث فرهنگی ،ازجمله تأکید بر «چینیبودن» و احیای
صنایعدستی سنتی چین در جذب مصرف کنندگان تأثیر مثبت داشته است؛
بنابراین« ،رویکرد فرهنگی به برند ،دیدگاههای جدیدی درباره چگونگی ایجاد،
انتشار و بازتنظیم معانی برندها و فرهنگها با مشارکت تمامی کنشگران برند
ارائه میدهد».
مد و زیبایی ،در تصمیمگیری مصرفکنندگان زن جوانتر ،نقش مهمتری دارد.
مصرفکنندگان سنین بین  15تا  04به کیفیت و قیمت محصول اهمیت بیشتری
میدهند .مکان خرید نیز براساس سن مصرفکنندگان متفاوت است :جوانان
خرید اینترنتی و از  35ساله به باال ،خرید حضوری از فروشگاههای بزرگ را
ترجیح میدهند و تمامی گروههای سنی در خرید خود از عاطفه زیباییشناختی
بهره میبرند .درنتیجه ،استفاده از استراتژیهای بازاریابی عاطفی برای
مصرفکنندگان زن اهمیت زیادی دارد.
برای حفظ لباس «مانیپوری» در بنگالدش ،برنامهریزی مناسب ،برندسازی و
استفاده از فناوری مدرن ضروری است .بازاریابان نیز باید عالوهبر ویژگیهای
پارچههای «مانیپوری» از تمرکز بر فرهنگ ،تاریخ ،سنت و میراث برای ترویج
استفاده از این لباس ،استفاده کنند .در راستای ترویج این لباس ،استفاده از
تبلیغات و کاربرد آمیخته ترویج بازاریابی توسط خردهفروشان و کارآفرینان
اهمیت دارد.
پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه مد چین معتقدند از میان چهار آمیخته
بازاریابی «هزینه»« ،مصرفکننده»« ،راحتی» و «ارتباطات»« ،مصرفکننده»
اهمیت بیشتری دارد .سپس بهترتیب« ،ارتباطات»« ،هزینه» و «راحتی» برای
چینیها اهمیت دارند .در انتخاب خردهفروشیهای چندکاناله ،فضای فروشگاه
و راحتی اطالع از قیمت و مقایسه محصوالت برای مشتریان اهمیت زیادی
دارد.

1. UNIQLO
3. Manipuri
1. Sylhet
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منبع

( Ko & Lee,
)2011

عنوان

برندسازی مد
فرهنگی در آسیا

میراث

نتیجه
مؤلفههای مشترک مد میراث فرهنگی در آسیا ،شامل این موارد است :استفاده
از لباس سنتی ،تأکید بر پارچه سنتی و حفظ صنایعدستی سنتی .البته «تأکید بر
ابعاد سنتی ،برقراری تعادل مطلوب بین سنت و مدرنیته نیز اهمیت دارد .در ابعاد
مدیریت برند ،نامگذاری برند به زبان خارجی ،ترویج برند بر مبنای هنر .همگرایی
بازاریابی (یا مدیریت برند) با مسائلی مانند فرهنگ ،تاریخ ،یا زیباییشناسی ،باید
موردتوجه قرار گیرد».

 .۳روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی کیفی با رویکردی توصیفی -تحلیلی است ( )Creswell & Creswell, 2011و بر مبنای
پژوهشی جامعتر نگاشته شده است که فرآیند بازتولید پوشاک سنتی را بهمثابه نوعی فرآیند سیستمی در چارچوب
سیاستگذاری فرهنگی و برنامهریزی درنظر داشته و این فرآیند را از حیث عناصر و مؤلفههای طراحی ،تولید ،توزیع
و مصرف بررسی کرده است .دراینبین ،پژوهش با تمرکز ویژه بر مؤلفه توزیع ،خاصه بازاریابی فرهنگی ،ولی با توجه
به سایر مؤلفهها ،نوشته شده است .در گردآوری اطالعات این پژوهش نیز بیشتر ،از روش کتابخانهای ،اسنادی و نیز
رجوع به دادههای تجربی ازجمله یافتههای پژوهشهای قبلی ،تجربیات منتشرشده در سایتها و تجربیات نگارندگان
استفاده شده است .این منابع ،خود بهعنوان داده درنظرگرفتهشده و با چشماندازی سیاستگذارانه تحلیل شدهاند؛
بنابراین ،عالوهبر منابع پژوهشی ،برای دستیابی به دادههای خام ،گزارشها و مصاحبههای انجامشده با ذینفعان و
ذیمدخالن این حوزه که در وبسایتهای مختلف عمدتاً خبری منتشر شده بود ،نیز تحلیل شده است .تکنیک تحلیل
دادههای پژوهش بهطور عمده« ،تحلیل موضوعی» یا همان «تحلیل مضمون» بوده است؛ بنابراین ،تحلیل دادهها
مطابق با اهداف پژوهش و ذیل مقوالت یا مؤلفههای ذکرشده ،انجام شده و دستهبندی ،تحلیل و تفسیر مضامین
برخاسته از خوانش متون نیز در چهارچوب همین تکنیک صورت گرفته است.
 .۴یافتههاي پژوهش :آموزههایی از بازاریابی لباسهاي سنتی روزآوريشده
بازاریابی چه توسط فروشندگان کوچک داخلی انجام شود چه توسط بازاریابان جهانی ،اهمیت زیادی دارد .در این
قسمت تجربیات کشورهای الگو را به همراه پیشنهادهای قابلاجرا در کشورمان در دو سطح کانالهای توزیع و
سیاستگذاریها در حوزه توزیع ،در قالب آمیخته مربوط به صنایع خالق فرهنگی ،یعنی «ارزش مصرفکننده»،
«هزینههای مصرفکننده»« ،راحتی مصرفکننده» و «ارتباطات مصرفکننده» ارائه میکنیم.
 .1-۴آمیخته مطلوبیت براي مصرفکننده
 .1-1-۴راهکارهاي کانالهاي توزیع براي افزایش مطلوبیت براي مصرفکننده
باوجود نقش چشمگیر مسئولیت توزیعکنندگان در کنار طراحان در ایجاد مطلوبیت لباسهای سنتی روزآوریشده برای
مصرفکننده ،نقش توزیعکنندگان هم اهمیت زیادی دارد .در حوزه توزیع با ایجاد کانالهای متنوع محصول در زمان
اوج محبوبیت آن ،با عرضه اطالعات تکمیلی همراه محصول میتوان مطلوبیت محصول را برای مصرفکنندگان
مختلف افزایش داد ( .)Borisova, 2018چنانکه در چین موردتوجه قرار گرفت ( ،)Tse, 2015مطلوبیت لباس برای
مصرفکنندگان مختلف میتواند براساس ارزشهای طبقاتی ،فرهنگی و اقلیم محل زندگی آنان تنوع یابد.
ازسویدیگر ،نژاد و اقلیم بر ویژگیهای ظاهری افراد نیز تأثیر میگذارد که همین موضوع شکلدهنده تنوع لباس
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هایی است که بهتناسب ویژگیهای ظاهری مصرفکنندگان باید توزیع شود .توزیع و طراحی یکپارچه فضای
فروشگاهی در تمامی کانالهای توزیع ،در ابتدای امر ممکن است جذب مشتری را در مناطقی با فرهنگ متفاوت با
ماهیت لباس طراحی شده کاهش دهد و در درازمدت ممکن است ذائقه او را تغییر دهد .هدف از عرضه لباس سنتی
روزآوریشده؛ بازگرداندن ذائقه تغییریافته به سمتوسوی لباسهایی برگرفته از فرهنگ خودی ،ولی متناسب با
نیازهای روز است؛ بنابراین ،توزیع و فروش باید متناسب با اقلیم و جغرافیای فرهنگی مصرفکنندگان هدف صورت
گیرد .برکشیدن ارزشهای فرهنگی فراموششده یا روبهفراموشی هر منطقه در قالب بازاریابی فرهنگی ،برانگیختن
خاطرات نسلهای قدیمیتر و بهرهگیری از داستانهای ریشهداری است که آنان برای برند خلق میکنند .بدیننحو،
توزیع در خدمت ارزشآفرینی فرهنگی برای لباس درمیآید و لباس ابزاری میشود برای بازتولید سرمایه فرهنگی
جامعه .در جوامع چندفرهنگی متمرکزتر ،مانند شهرهای بزرگ ،ممکن است مناطق مشخص شهر به اقوامی ویژه
اختصاص یابد .با بخشبندی مخاطبان هدف براساس این نقاط ،میتوان از راهکارهای بازاریابی چندفرهنگی بهره
برد .افزونبراین ،تفکیک براساس سبک زندگی مصرفکنندگان هر منطقه ،خردهفرهنگهای اجتماعی ،سن و دین
نیز میتواند راهکاری دیگر در جهت تخصصیسازی توزیع براساس مطلوبیت لباس برای مصرفکننده باشد .در
استفاده از فضای مجازی برای ایجاد مطلوبیت مصرفکننده ،میتوان امکان دریافت پیشنهادهایی را برای طراحی
محصوالت جدید و بهبود محصوالت موجود در این فروشگاهها فراهم کرد ( Khalouzadeh Mobarakeh, Manian
 )& Hasangholipour Yasori, 2019تا محصوالت ،مطابق با خواست مصرفکنندگان بهروزرسانی شود .در این
صورت ،جلب رضایت مصرفکنندگان موجب استفاده بیشتر از بازاریابی شفاهی توسط آنان میشود.
 .2-1-۴نقش سیاستگذاري در ایجاد مطلوبیت براي مصرفکننده
سیاستگذاران میتوانند در ایجاد مطلوبیت برای مصرفکننده در سطحی کالن نقش داشته باشند .تدوین سیاستهای
حمایتی و تسهیل تولید و عرضه محصوالت ،مطابق با ذائقه و خواست مشتریان با فرهنگهای مختلف که در یک
کشور ساکناند و اقدامات رسانهای جهت معرفی و ترویج این محصوالت ،میتواند از اقدامات مؤثر در این حوزه باشد
(نک .)Tse, 2015 :افزونبراین ،برندسازی و تأکید بر مد ،بهدرستی در ژاپن بهعنوان نیاز مشتریان تلقی شدند ( Valk,
 .)2017مد برای مصرفکننده؛ درگیری ذهنی و درنتیجه وفاداری و وابستگی به محصول مد ایجاد میکند
()Esfidani, Nazari & Karimi Davijani, 2014؛ بنابراین ،قراردهی لباس سنتی روزآوریشده در جریان مد،
مطلوبیت آن را برای مصرفکننده افزایش میدهد و افزایش تقاضای مصرفکنندگان و قرارگیری محصول مد در
ارتباطات آنان را در پی دارد .برندسازی یکی از مقدمات قراردهی محصول در جریان مد است و برندسازی ملی،
موقعیت محصول را در بازارهای مد جهانی و داخلی تقویت میکند .در این حوزه ،کشور کرهجنوبی شعار «آنچه کرهای
است ،جهانی است» را برگزید و موج کرهای را بهراه انداخت ،محصوالت خود را متناسب با نیازهای جهانی معرفی
کرد ،برای تحقق هدف جهانیشدن اقتصاد خود تالش کرد و در این میان ،حوزه لباس را نیز درنظر داشت ( Cho,
 .)2011; Lee, Jung, Nathan, & Chung, 2020بدینمنظور ،به روشهای مختلف رسانهای در تغییر سلیقه
مصرفکننده داخلی و خارجی و نشاندادن فواید استفاده از لباس سنتی روزآوریشده به مصرفکنندگان ،آنان را به
سمت استفاده از لباسهای سنتی سوق داد و از برند ملی خود برای بازاریابی محصوالت پوشاک سنتی بهره برد
( .)Tait, 2013چین نیز وقتی بهجای «ساختهشده در چین» ،عبارت «خلقشده در چین» را روی محصوالت خود
درج کرد و تالش خود را به ارتقای محصوالت خود از محصوالتی کپیبرداریشده از محصوالت خارجی به محصوالتی
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کاربرد بازاریابی فرهنگی مصرفکنندهمحور در چرخه بازتولید لباس سنتی ایرانی ...
( Ferrero-Regis & Lindgren,

خالق معطوف کرد ،خالقیت را در حوزه تولید لباسهای سنتی نیز بهکار گرفت
 .)2013; Lindgren, 2014عالوهبراین ،هم در مالزی و هم در سایر کشورهای الگو ،ایجاد مؤسسات آموزشی مختلف
که به تمامی عالقهمندان درباره لباسهای سنتی روزآوریشده آموزش میدهند نیز تمایل مصرفکنندگان را به سمت
لباس سنتی روزآوریشده سوق میدهند ( .)Clark, 2013; Dalby, 2001; Lindgren, 2013; Yoko, 2007در
آییننامۀ اجرایی قانون ساماندهی طراحی مد و لباس در ایران نیز موارد مختلفی در بیان مسئولیت وزارتخانههای
فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزشوپرورش و سازمان صداوسیما ذکر شده است که ازجمله میتوان به این موارد
اشارهکرد« :برپایی نمایشگاه فصلی و دائمی (مرکزی و استانی) عرضه پوشاک و لباس منطبق با مصوبات کارگروه»
و «معرفی نمادها و الگوهای فرهنگ ایرانیـاسالمی در زمینه پوشش ،لباس و سایر آرایههای مکمل از طریق تصاویر
کتب درسی» ( )Islamic Parliment Research Center of the Republic of IRAN, 2008که اجراییشدن
این موارد در کنار طراحی و تولید بهروز و مناسب ،میتوانند به تغییر سلیقه مصرفکننده و ایجاد مطلوبیت برای او
بینجامند.
 .2-۴آمیخته هزینههاي مصرفکننده
 .1-2-۴راهکارهاي کانالهاي توزیع براي ایجاد تعادل در هزینههاي مصرفکننده
مهم ترین راهکار کشورهای الگو برای کاهش قیمت پوشاک در بخش توزیع ،تأسیس فروشگاههای لباس دستدوم
بوده است .این فروشگاهها این امکان را فراهم میکنند که مردم ،لباسهای محلی گرانبهای مخصوص مراسم ویژه
را پس از مصرف در این مراسم ،توسط این فروشگاهها به دیگران بفروشند .مناسکیبودن لباس در این کشورها موجب
انتقال موروثی آنها میشد؛ ولی اکنون این شیوه انتقال به شیوه فروش در فروشگاههای دستدوم تغییر یافته است.
این امکان موجب میشود افرادی که تمکن مالی خرید لباسهای گرانقیمت را ندارند و درعینحال ،تمایل به حفظ
سنتها یا داشتن لباسی فاخر در مجموعه لباسهای خود دارند یا اینکه به خاطرهبازی عالقه دارند ،با مشارکت سایر
مصرفکنندگان و با واسطه خردهفروش بتوانند از لباسها استفاده کنند .این فروشگاهها بهتدریج ،گسترش یافتند و به
فروشگاههایی زنجیرهای تبدیل شدند که در سراسر این کشورها ازجمله در مراکز بزرگ فروش لباس در شهرهای
بزرگ ،دسترسی به آنها مقدور است ( .)Valk, 2018دو نکته در امکان کاربرد این روش در ایران وجود دارد :اول
اینکه استفاده از لباس دستدوم در ایران ،در نزد برخی از مردم امری ناستوده بهشمار میرود و نشانه فقر اقتصادی و
بهداشتی و فرهنگی است؛ بنابراین ،بدون تغییر این باورهای فرهنگی ،بهرهگیری از این راهکار در ایران ناممکن است.
دوم اینکه در صورت استفاده از این روش نیز باید الزامات فرهنگی الصاقشده به لباس سنتی مناطق مختلف مدنظر
قرار گیرد .گاه استفاده از برخی لباس اقوام توسط افرادی غیر از اعضای آن قوم یا حتی برای فردی غیر از صاحب
اصلی لباس ،همراه با ممنوعیتها یا محدودیتهای ارزشی است .بیتوجهی به چنین مسائلی ،ممکن است موجب
مقابلههای گاه جدی این اقوام با چنین روشی شود؛ هرچند ،چند سالی است برای دسترسی به اجناس باکیفیتتر
برندهای معروف خارجی با قیمتی مناسب ،از فروشگاههای لباس دستدوم در ایران نیز استقبال شده است و اخیراً
لباسهای داخلی نیز به این فروشگاهها راه پیدا کردهاند ( )Mahmoudi, 2020و حتی نرمافزاری بنام «کُمُدا» نیز
تبادل لباس دستدوم بین مردم را تسهیل کرده است و برخی از اجزای دستدوم لباسهای سنتی مثل بلوچدوزیها
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در فضای مجازی به فروش میرسد ( ،1)soozan.tohfebaloch, n.dهنوز لباسهای سنتی بهطور کامل و چشمگیر
در این بازار وارد نشده است.
کاهش قیمت تمامشده لباس در حوزه توزیع ،با کمکردن فاصله بین طراح ،تولیدکننده ،توزیعکننده و مصرفکننده
نیز مقدور است که در ژاپن این امکان توسط برخی توزیعکنندگان با قراردهی فروشگاه پارچه در کنار بخش دوخت
در فروشگاهها فراهم شده است ( .)Valk, 2017دراینباره ،در ایران طرح تأسیس شهرکهای لباس و پوشاک یا
پارک فرهنگی فناوری مد و لباس سالهاست که مطرح شده ،ولی به دالیلی چون اختصاصنیافتن زمین رایگان
دولتی برای احداث و نیز مشکالت نظارتی هنوز محقق نشده است ( .)ISNA, 2018/2019در مالزی حتی در مراکز
خرید روستایی و دورافتاده نیز محل عرضه لباس سنتی باتیک وجود دارد و این به معنی کاهش هزینههای دسترسی
به پوشاک سنتی روزآوریشده است ( .)Clark, 2013البته صرف کاهش قیمت نمیتواند راهکار مؤثری باشد .اگر
کاهش قیمت ،در ازای کاهش کیفیت محصوالت باشد ،موجب نارضایتی مصرفکننده میشود .از سوی دیگر ،برخی
از مشتریان بهدلیل تصور مناسبت قیمت با کیفیت و محبوبیت محصول ،جذب قیمت گران آن میشوند .این موضوع
بهحدی اهمیت دارد که در برندسازی نیز استفاده میشود؛ بدینمعنی که برندها با تعیین طبقه باالی اجتماع بهعنوان
مصرفکننده هدف خود ،محصوالتی گرانقیمت عرضه میکنند (نک .)Easey, 2009 :حتی یکی از دالیل احیای
کیمونو در ژاپن ،تمایل مصرفکنندگان به پوشیدن آن بهدلیل تجملیبودنش بوده است ( .)Hashino, 2015این اقدام
نیاز مصرفکنندگان به منحصربهفردبودن را برآورده میکند (.)Esfidani et al., 2014
فروشگاهها نیز براساس مشتری هدف ،موقعیت جغرافیایی و سیستم اداره ویژهای دارند و نوع خاصی از محصول
را ارائه میدهند .برخی از خردهفروشیها برندهای گرانقیمت و برخی محصوالت ارزانقیمت یا با قیمت متوسط مد
سریع را میفروشند (نک)Le Bon, 2018/2015 :؛ برای مثال ،بوتیکها معموالً مخصوص فروش برندهای لوکساند
و افراد از طبقات پایین اجتماع ،قدرت خرید از آنها را ندارند؛ بنابراین ،متناسببودن قیمت با کیفیت لباس ،محبوبیت
برند و قدرت خرید خریدار هدف ،باید مدنظر قرار گیرد .عالوهبراین ،برای تعیین قیمت ،باید قیمتی که رقبا بر روی
محصوالت مشابه قرار دادهاند ،درنظرگرفته شود ()Zamani Dadane, Elahi, Amirnejad & Almasi, 2015؛
بنابراین ،برندسازی و تعیین مصرفکننده هدف در تبلیغات میتواند در ترغیب خرید محصولی با قیمتی مشخص
کمک کند .تبلیغات با افزایش اعتبار اجتماعی پوشاک گرانقیمت ،توجیه اقتصادی برای خرید آن ایجاد میکنند (نک:
)Harati & Parand, 2017؛ بنابراین ،ضمن اینکه در مرحله طراحی و تولید الزم است لباسهای سنتی روزآوریشده
با توجه به قدرت خرید طبقات مختلف اجتماع تهیه شوند و در مرحله توزیع متناسب با تمکن مالی مصرفکننده هدف
توزیع شوند ،با استفاده از برندسازی و تبلیغات مناسب میتوان قیمت باالی لباسهای گرانقیمت را برای مصرف
کنندگان توجیهپذیر کرد .عالوهبراین ،استفاده از تجارت الکترونیک نیز میتواند به کاهش هزینهها کمک کند .در
تجارت الکترونیک ،فرآیند تولید با سفارش مشتری آغاز میشود ،هزینههای سربار ناشی از انبارداری کاهش مییابد،
محصوالت مبتنی بر نیاز بازار تولید میشود و زمان بین سرمایهگذاری و فروش محصوالت ،کمتر میشود
( .)Ranjbaraki, 2013چون در این نوع از تجارت ،بسیاری از تولیدکنندگان مستقیماً محصوالت خود را میفروشند،
هزینه کانال توزیع نیز کاهش مییابد؛ درنتیجه ،کاهش هزینه تمامشده ،کاستن از قیمت را توجیهپذیر میکند.
عالوهبراین ،بهدلیل اینکه مصرفکننده الزم نیست به محل فروشگاه مراجعه کند ،هزینه رفتوآمد او نیز کاهش
مییابد و در زمانش صرفهجویی میشود و میتواند از این زمان استفادهای بهینه کند .افزونبراین ،امکانات دیجیتال
 .1برگرفته از . https://www.instagram.com/soozan.tohfebaloch
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به خردهفروشان آنالین امکان بهتری برای تحلیل دادهها و درنتیجه ،قیمتگذاری منحصربهفرد برای هر مشتری
براساس مشخصات پروفایل شخصی او مانند سوابق خرید او و هزینه حملونقل ارائه میدهد ( Kotler et al.,
.)2020b/2017
 .2-2-۴نقش سیاستگذاري در ایجاد تعادل در هزینههاي مصرفکننده
هر اقدام سیاستگذارانهای که موجب کاهش هزینههای تولید و توزیع شود ،هزینههای مصرفکننده را کاهش میدهد؛
ازجمله این اقدامات می توان در حوزه تبلیغ و بازاریابی ارائه تخفیف و تسهیالتی جهت استفاده از امکانات رسانهای
عمومی مثل رادیو و تلویزیون برای تبلیغات اشاره کرد .حمایتهای تبلیغی در تمامی کشورهای الگو بسیار چشمگیر
بوده است .ازجمله این حمایتها میتوان به استفاده از لباس سنتی روزآوریشده توسط سیاستمداران در موقعیتهای
رسمی و معافیت طراحان لباسهای سنتی روزآوریشده از پرداخت مالیات در کشورهای الگو اشاره کرد ( Beal,
 .)2013; Clark, 2013; Webb, 2020سال  11۳6از مطرحشدن طرحی مبنی بر معافیت مالیاتی تولیدکنندگان
لباس ایرانی در وزارت بازرگانی خبر داده شد ( )Hamshahrionline, 2007و در برنامههای حمایت از طراحی ،تولید
و عرضه پوشش اسالمی ،مصوب در سال « ،11۳۳معافیتهای مالیاتی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی-اسالمی با قیمت
مناسب توسط دستگاههای ذیربط و مناطقآزاد» مصوب شد ( .)Sadr, 2010گرچه مؤسسات طراحی مد و لباس از
این امکان بهرهمند شدهاند ( ،)ILNA, 2020aپیگیریهای تولیدکنندگان در سال  ،1199نشاندهنده اجرایینشدن
این طرح است ( .)Ibid, 2020a, 2020bایجاد خوشههای صنعتی ،راهکار دیگری است که در کشور مالزی اجرایی
شد و موجب کاهش فاصله بین سیستم آموزشی ،نظام تولید و توزیع و درنتیجه ،کاهش هزینهها برای مصرفکننده
شد ( .)Clark, 2013چنانکه پیشازاین ذکر شد ،در ایران اجرای طرحهای عملینشدهای چون شهرک پارچه و
پوشاک و پارک فرهنگی فناوری مد و لباس میتواند در این راستا باشد .عالوهبراین ،جلوگیری از ورود کاالی قاچاق
و در عوض ،حمایتهای مالی و حقوقی از تولیدکنندگان داخلی نیز موجب عرضه کافی لباسهای سنتی روزآوریشده
در نقاط مختلف کشور و درنتیجه ،کاهش هزینه دسترسی مصرفکننده میشود .البته گرچه قانون ساماندهی مد و
لباس در کشورمان ،بر نظارت بر واردات پوشاک با وضع عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای
خارجی از سوی وزارتبازرگانی ()Islamic Parliment Research Center of the Republic of IRAN, 2007
تأکید دارد ،این اقدام موجب افزایش قاچاق این کاالها شده است ( .)Khodadad Kashi & Firoozjang, 2013از
اقدامات مؤثر دیگر در راستای کاهش هزینههای مصرفکننده ،میتوان به این اقدامات چین اشارهکرد :اختصاصدادن
فروشگاههای بزرگ در مناطق مهم تجاری و مطرح کشور به عرضه پوشاک سنتی ،برگزاری نمایشگاههای عرضه
مستقیم پوشاک ،تعیین شهرهای بزرگ بهعنوان مراکز مد و فشن و افتتاح مراکز بینالمللی مد در این شهرها
( .)Lindgren, 2013این اقدامات بهدلیل کثرت تعداد مصرفکنندگان ،هم برای مصرفکنندگان بیشتری سهولت
در دسترسی ایجاد میکند و هم هزینه دسترسی را کاهش میدهد.
 .۳-۴آمیخته راحتی مصرفکننده
 .1-۳-۴راهکارهاي کانالهاي توزیع براي ایجاد راحتی براي مصرفکننده
شبکه توزیع شامل عمدهفروشان ،خردهفروشان ،نمایندگیها و فروشگاههایی است که امتیاز فروش برند ،معموالً در
کشوری دیگر را دریافت کردهاند .عمدهفروشان فقط گاهی به عموم اجازه میدهند از نمایشگاههایشان خرید کنند و
در سایر مواقع ،خردهفروشان یا نمایندگیها را واسطۀ فروش میکنند .اعطای نمایندگی و امتیاز فروش عالوهبر ایجاد
سهولت دسترسی برای مصرفکننده و ارتباط با او ،خطر فروشنرفتن محصوالت را برای شرکت تولیدی پایین
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میآورد؛ بهویژه ،در کشورهای خارجی که آشنایی با فرهنگ و زبان جامعه هدف اهمیت زیادی مییابد
 .)& Shaw, 2009در دنیای دیجیتال امروز ،بازارهایی مجازی نیز به موازات بازارهای حضوری ایجاد شده که
بهطورکلی دسترسپذیری بیشتری برای مصرفکنندگان ایجادکرده است .این بازارها با زندگی پرشتاب امروزی تناسب
بیشتری دارند؛ چون مصرفکننده میتواند بدون صرف زمان زیادی برای رساندن خود به بازار ،با استفاده از تلفنهمراه،
در فروشگاههای متعدد مجازی جستوجو کند و بدون الزام به خرید ،از محصوالت آنها بازدید کند .عالوهبراین،
امکان استفاده از نظرهای سایر بازدیدکنندگان نیز برای وی مهیاست و میتواند لباسهای خریداریشده را بدون
تحمل زحمت حمل ،دریافت کند .توزیعکنندگان این بازار نیز مانند توزیعکنندگان بازار حضوری متنوعاند و شامل
خردهفروشیها ،عمدهفروشیها ،فروشگاههای مستقل و بوتیکها و نیز عرضهکنندگانی میشوند که محصوالت خود
را به محصول یا برند یا گروه قیمتی خاصی محدود کردهاند .بهعالوه ،این نوع از عرضه موجب شده است که
تولیدکنندگان ،خود به توزیع کاالهای تولیدی خویش اقدام کنند و این کمشدن فاصله تولیدکننده تا مصرفکننده،
هم اعتماد مصرفکنندگان را افزایش میدهد و هم به کاهش قیمت میانجامد.
ژاپنیها بهخوبی از امکان فضایمجازی استفاده کرده و کیمونو و ملزومات آن را در سایتهای آمازون ،راکوتن،
یاهو و  ...در معرض فروش قرار دادهاند .افزونبراین ،صاحبان بسیاری از فروشگاههای بزرگ و نیز خردهفروشیها و
بسیاری از فروشندگان ورشکسته کیمونوهای گرانقیمت ،برای باالبردن میزان فروش خود ،به فروشهای اینترنتی
روی آوردهاند ( .)Valk, 2017در ایران نیز تولیدیهای بسیاری از این امکان بهره بردهاند که ازجمله آنها میتوان
به برند «نورا» و «پرنسا» اشارهکرد ( .1)nouraco.ir, n.d; peransadesign, n.dعالوهبراین ،بسیاری از صاحبان
مشاغلخانگی در حوزه تولید لباس سنتی مثل «سیاهدوخت سیستان» 3نیز از همین طریق محصوالت خود را
میفروشند ( .)siah_dokhtsistan, n.dباوجوداین ،این نوع از عرضه ،الزامات خاصی نیز دارد و چالشهایی ایجاد
میکند .ازجمله چالشهای موجود ،نحوه نمایش لباس و دادن اطالعات درباره آن به مشتری است .مشتریان معموالً
با لمسکردن پارچه و دیدن تنخور لباس ،آن را برمیگزینند؛ بنابراین ،توسل به راههایی برای جایگزینکردن این
ارتباط مستقیم ،با تصویر در فروشگاههای مجازی اهمیت زیادی دارد .بدینمنظور ،استفاده از عکسهایی از مانکنهایی
که لباسهای با سایزهای مختلف را بر تن کردهاند و عکسهایی با کیفیت باال که قابلیت بزرگنمایی و مشاهده
پارچه را دارند ،طراحی و استفاده از برنامههایی که امکان پرو مجازی را برای کاربر ایجاد میکنند و نیز دادن فرصت
تعویض لباس به کاربران ،میتواند مطلوب باشد .بهطور کلی ،استراتژیهای بازاریابی در فروشگاههای آنالین ،متفاوت
از فروشگاههای حضوری است؛ چون نحوه ارتباط با مشتری متفاوت است .در فروشگاههای آنالین لباس نیز طراحی
فضای فروشگاهی ،اعم از وبسایت یا صفحات فیسبوک و اینستاگرام و  ،...اهمیت زیادی دارد و راهکارهای
خالقانهای میطلبد .چون از سویی در این فروشگاهها برخی از امکانات تصویری بیش از فروشگاههای حضوری است،
ازطرفی رقابت در فضای اینترنت بیشتر است و از سوی دیگر امکان بهرهگیری از برخی محرکهای حسی و احساسی
مانند بوهای مطبوع در این فضا وجود ندارد« .خرید پوشاک مد اغلب با عواطف هدایت میشود نه نیازها» .عواطف،
شکلدهنده تصویر برند در ذهن مشتریاناند و استفاده از این فروشگاهها از جستوجو تا پرداخت و تحویل لباس به
 .1برگرفته از
https://www.instagram.com/nouraco.ir & https://www.instagram.com/peransadesign/
 .3برگرفته از
https://www.instagram.com/siah_dokhtsistan/
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مشتری باید راحت باشد ،مفیدترین اطالعات را در اختیار کاربران قراردهد و لذتبخش و جذاب باشد؛ بهنحویکه
مشتریان را برای مدت بیشتری به جستوجو در فروشگاه ترغیب کند ( .)Le Bon, 2014درمجموع ،اگر فروشندگان
براساس ویژگیهای کسبوکار خود از فناوریهای مبتنی بر نیاز مشتریان استفاده کنند ،با ایجاد تجربۀ مناسب برای
آنان ،میتوانند بازار مطلوبی برای محصوالت خود ایجاد کنند ( & Sadeghi, SunaviFard, Maroufi
.)Hamidizadeh, 2021
عالوهبراین ،دقت و صداقت در عرضۀ اطالعات ،برای کاهش خطرپذیری خرید برای مشتری و کسب اعتماد و
حفظ وفاداری مشتری در این بازارها ضروری است .مدیریت تدارکات در این فروشگاهها نیز اهمیت زیادی دارد.
تحویل بهموقع کاال و بستهبندی مناسبی که هم بتواند در فرآیند ارسال لباس ،از آن محافظت کند ( )Ibidو هم در
بستهبندی ،الزامات تبلیغ و بازاریابی ازجمله طراحی زیبا را دربرداشته باشد ،میتواند در حفظ مشتریان و استفاده از
مشارکت خودخواسته آنان در بازاریابی برای محصول ،مؤثر باشد .ترغیب مشتریان برای ارسال عکسهایی از خود
درحالیکه لباس خریداریشده را پوشیدهاند ،هم میتواند تنخور لباس را به مصرفکنندگان با سایزهای مختلف نشان
دهد ،هم ازنظر نشاندادن تعداد و رضایت مصرفکنندگان ،استفادۀ تبلیغاتی دارد و هم اینکه ذهنیتی از تنخور لباس
به افراد با سایزهای مختلف میدهد .اتخاذ رویکردهای اطمینانبخش و هزینهکاه ،چون تضمین و امکان برگشت کاال
و تخفیفاتی برای هزینه ارسال محصول نیز میتواند در راحتی و درنتیجه ،وفاداری مصرفکننده مؤثر باشد .عالوهبراین،
استفاده از فضاهایمجازی در حوزه فروش ،فضای نمایشگاهی بیشتری در اختیار فروشنده قرار میدهد و به
مصرفکننده این امکان را میدهد که بدون اینکه ملزم به خرید محصوالت باشد ،از بازدید آنها لذت ببرد.
 .2-۳-۴نقش سیاستگذاري در ایجاد راحتی براي مصرفکننده
چنانکه در بخش کاهش هزینههای مصرفکننده گفته شد ،ایجاد مراکز بزرگ توزیع در مناطق پرجمعیت ،بهدلیل
کثرت تعداد مصرفکنندگان ،هم برای مصرفکنندگان بیشتری سهولت در دسترسی ایجاد میکند و هزینه دسترسی
را کاهش میدهد ،هم از نظر اقتصادی برای تولیدکنندگان و فروشندگان بهصرفه است و هم این کثرت ،سلیقه و مد
جامعه را شکل میدهد .نمونه این اقدام در چین با سرمایهگذاریهای زیادی در شانگهای و سایر شهرهای مهمی که
سابقه تاریخی توجه به مد را داشتند ( )Lindgren, 2013و نیز در مالزی اجرا شد ( .)Clark, 2013فراهمسازی
زیرساختهای الزم که موجب افزایش امنیت و سرعت دسترسی به کانالهای توزیع اینترنتی میشود ،از وظایف مهم
دولت در تسهیل این گونه از توزیع است .در چین و تا حدودی ژاپن بهدلیل محدودیت در استفاده از اینترنت بینالمللی
(نک )Akbarzadeh, Memar, Kousari & Hemmati, 2019 :کنترل محصوالتی که در معرض فروش قرار
میگیرد ،آسانتر است؛ ولی در کشوری چون ایران ،نظارتهای دقیقتری باید در این حوزه صورت بگیرد .هرچند اگر
ارزشمندی هویت ملی نزد مردم تقویت شود ،سلیقه آنان به لباسهای سنتی روزآوریشده ایرانی جهتگیری میشود
و نیاز به نظارتهای سختگیرانه از بین میرود .درمجموع ،گرچه استفاده از این امکان در ایران مقدور است ،بهدالیلی
چون ضعف زیرساختها و الزامات نهادی-ساختاری الزم ،نبود ساختار سازمانی متناسب با تجارت الکترونیک و نیروی
انسانی متخصص و نیز سرمایهگذاری ناکافی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،تجارت الکترونیکی ،بهرهوری مطلوب
را ندارد (.)Ranjbaraki, 2013
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 .۴-۴آمیخته ارتباطات مصرفکننده
 .1-۴-۴راهکارهاي کانالهاي توزیع براي ارتقاي ارتباطات مصرفکننده
بهدلیل نزدیکتربودن کانالهای توزیع خردهفروشی به مصرفکننده ،ارتباطات مصرفکننده نیز در این کانالها اهمیت
بیشتری دارد .بر همین مبنا بازاریابی در سطح خردهفروشان ،هم به سیستم اداره فروشگاه ،هم به فروشندگان و هم
به فضای فروشگاه می تواند مرتبط باشد؛ برای مثال ،یکی از فروشندگان کیمونوی ژاپنی با ایجاد جذابیتهای جنبی
مانند پوشیدن لباسهای سنتی در هنگام حضور در محل فروش لباسها و نیز تبدیلکردن محل فروش ،به محلی
دوستداشتنی برای گذران اوقات فراغت خریداران ،ضمن افزایش زمان حضور مشتریان در مغازه ،از بازاریابی عاطفی
برای تثبیت تصویر برند خود در حافظه مشتری استفادهکرد که موجب موفقیت او و گسترش فعالیتهایش در این
حوزه شد (نک .)Valk, 2017 :میتوان گفت اقدامات اینچنینی حضور مشتری در فروشگاه را به بخشی از داستان
خاطرهانگیز زندگی او تبدیل میکند ،تصویر برند یا خردهفروشی را در ذهن او تثبیت میکند ،برای او دلبستگی به
فروشگاه یا برند ایجاد میکند (نک )Mohammadian & Dehdashti, 2016 :و بدینطریق ،شخصیت برند در
داستان زندگی مشتری به زندگی خود ادامه میدهد .افزونبراین« ،یکی از دالیل مهم مصرفکنندگان برای
خریدکردن ،برقراری ارتباط با دیگران و ارضای نیازهای اجتماعی است» ( .)Esfidani et al., 2014اقداماتی چون
اقدام فروشنده کیمونوی ژاپنی بهدلیل ایجاد امکان برقراری ارتباط اجتماعی ،مصرفکنندگان را به حضور مجدد و
همراهکردن دوستان برای خرید در فروشگاه ترغیب میکند .افزونبراین ،ایجاد تعامل خوشایند با مشتری از ضروریات
بازاریابی ،بهویژه بازاریابی عاطفی ،است .ایجاد احساس موردتوجه واقعشدن ،به مصرفکنندگان احساس قدرت و
جایگاه اجتماعی میدهد و آنان را ترغیب به مراجعه به فروشگاه میکند .درنتیجه ،تعامالت اجتماعی و ارضای نیازهای
اجتماعی ،وفاداری و نگرش مثبت به فروشگاه یا برند ایجاد میکند (.)Ibid
استفاده از بازاریابی اینترنتی در کنار روشهای خالقانه بازاریابی سنتی ،زندگی برند و حضور فروشگاه در زندگی
و تعامالت اجتماعی مصرفکننده را افزایش میدهد و آگاهسازی مشتریانی را در پی دارد که هنوز تجربه حضور
لذتبخش در فروشگاه را نداشتهاند .بازاریابی اینترنتی خردهفروشان میتواند از طریق وبسایتهایی باشد که
مجموعهای از خردهفروشان را پوشش میدهد یا بهصورت اختصاصی طراحی میشود .حضور در وبسایتهای
گروهی ،بهرهگیری از امکان بازاریابی مشارکتی را مقدور میسازد و درعینحال ،چالش رقابت را برای خردهفروشان
ایجاد میکند .رقابت ،در بازاریابی بهعنوان یک فرصت شناختهمیشود و بهرهوری و رشد کسبوکارها را افزایش
میدهد (نک« .)Talebi & Abdoli Mohammadabadi, 2013 :وبسایتها فرصتهای بیشتری برای ایجاد و
حفظ روابط بلندمدت در بازار بسیار رقابتی فراهم میکنند» ( .)Le Bon, 2014خردهفروشان ژاپنی از سایر امکانات
اینترنتی مثل یوتیوب برای پخش منظم برنامههای اینترنتی و نیز توییتر و فیسبوک برای ایجاد شبکهای از
خردهفروشان ،منتقدان مد ،صنعتگران و مشتریان و تشکیل گروههای کوچک و بزرگ برای ترویج فرهنگ پوشیدن
لباس سنتی روزآوریشده و فروش نیز استفاده کردند که هم موجب تثبیت جایگاه لباس سنتی روزآوریشده و هم
تثبیت برند این خردهفروشان شده است ( .)Valk, 2017استفاده از چنین امکاناتی در ایران بهدلیل فیلترینگ با
محدودیتهایی روبهروست .عالوهبراین ،بهطور کلی ضعف در کار گروهی و توجه صرف به سود کوتاهمدت شخصی
از مشکالت حوزه مد لباس در ایران است ( .)Afrough & Mehrabanifar, 2018یکی از مشکالت حوزه مد لباس
بهره گیری از امکان تبلیغ ،دریافت سفارش و توزیع اینترنتی است که در تمامی کشورهای الگو رواج دارد .تجارت
الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع مبادالت بنگاههای اقتصادی میشود .بهعالوه ،ارزیابی بازخوردها در فضای
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مجازی بسیار راحتتر از فضای حقیقی است؛ هرچند به اقتضای مجازیبودن ،امکان دروغینبودن آمارها نیز وجود
دارد .با استفاده از بازخوردها و تقاضاهای مشتریان ،امکان ابداع و توسعه ،بیشتر فراهم میشود .از سوی دیگر ،بهدلیل
تطبیق محصوالت با نیاز و خواست مشتریان ،وفاداری مشتریان و قیمتهای پیشنهادی ،افزایش و موقعیت رقابتی
بنگاه بهبود مییابد (.)Ibid
بازاریابی جدید بیش از تصمیمات شرکتها ،بر مشارکت مشتری مبتنی است .در تجارت اجتماعی ،مصرفکننده
در ایجاد محتوا با فروشگاه مشارکت میکند و همین تعامل ،اعتماد سایر مصرفکنندگان را افزایش میدهد و دستیابی
به مصرفکنندگانی جهانی را برای فروشگاه فراهم میکند ( .)Kord & Javaheri, 2020در این روش ،جایگاهیابی
برند که در جهت بهدستآوردن ذهن و قلب مشتریان است ،بهدلیل توانمندی مشتریان در ارزیابی دقیق وعدههای
مؤسسه ،بدون اتفاقنظر همگانی برآمده از جامعه ایجاد نمیشود ( .)Kotler et al., 2017چنانکه در ژاپن اجرایی
شد ،میتوان شبکهای از خردهفروشان ،منتقدان مد ،صنعتگران و مشتریان در فضای مجازی تشکیل داد تا تمامی
حوزههای مربوط به چرخه مد را پوشش دهند و بدین ترتیب امکان ارتباط گروهی فعاالن این حوزه را برای ارزیابی
نقاطقوت و ضعف و راهکارهای ارتقای چرخه فراهم کنند ( .)Valk, 2017برقراری پیوندهای اجتماعی اینچنینی
برای مخاطبان ،درگیری ذهنی با پوشاک سنتی روزآوریشده ایجاد میکند و سبب گرایش بیشتر آنان به خرید این
محصوالت میشود .عالوهبراین ،از اقدامات مؤثری که در ژاپن در حوزه لباس سنتی روزآوریشده در این راستا مدنظر
قرار گرفت ،استفاده از آموزش در حوزه لباس سنتی بود که همزمان هم به ترویج استفاده از این لباسها و هم به
حضور مصرفکنندگان بیشتر و برای زمانی طوالنیتر در سایت فروشگاه و خرید بیشتر محصوالت منتهی میشود.
میتوان در کنار ارائه لباسهای سنتی روزآوریشده ،اطالعاتی درباره مزایای استفاده از این لباسها و نیز اطالعاتی
درباره لباس سنتی اصلیای که لباسهای روزآوریشده از آنها برگرفته شدهاند ،ازجمله تاریخچه این لباسها و
آیینهای مرتبط با آنها ارائه کرد .این اطالعات ،با برانگیختن حس نوستالژی ،عواطف مخاطب را تحریک میکند و
از این طریق ،تأثیر ماندگارتری در ذهن او میگذارد .نکته مهم این است که محصوالت و اطالعات عرضهشده در
این فروشگاهها باید بهطور منظم بهروز شوند و بنابر ضرورتهای روز و اطالعاتی که در پژوهشهای بازار بهدست
آمدهاند ،با نیازهای مشتریان مطابقت پیدا کنند.
استفاده از شبکههای مجازی ،فرصتهایی را بههمراه دارد ،ازجمله کاهش هزینه تبلیغات ،امکان تبلیغ و بازاریابی
در گستره وسیعتر جغرافیایی ،بهرهگیری از ماهیت سرگرمکنندگی ،اعتیادآوربودن و دردسترسبودن این رسانهها به
نفع ایجاد وفاداری به برند ،سودبردن از مشارکت مصرفکنندگان در بازاریابی شفاهی یا توصیهای ،تسهیل تحلیل
بازار بهدلیل دریافت راحتتر بازخورد مشتریان و رصد نیازها و خواستههای بهروز آنان (.)Kotler et al., 2020/2017
باوجود تمامی فرصتها در این نوع از تجارت ،چالشهایی نیز وجود دارد ،مانند چالشهای قانونی در کسب مجوز
فعالیت ،فیلترشدن و ازدسترفتن یکباره کاربران ،درج نظرهای نامرتبط و گاه مخرب در صفحات فروشگاههای
اینترنتی و دسترسینداشتن به تمام بخشهای بازار هدف ( .)Maleki Minbashrazgah & Shahriari, 2018در
استفاده از امکانات رسانههای مجازی برای تجارت اجتماعی نکته حائز اهمیت این است که بازاریابی نهتنها به خود
محصول بلکه باید به وبسایت یا پلتفرمی که از آن استفاده میشود نیز توجه داشته باشد .بدینمعنی که با اتخاذ
راهکارهایی برای ترغیب مصرفکنندگان به مشارکت و پویایی بیشتر ،رتبهبندی صفحات در جستوجوها را افزایش
دهد و ترافیک بازدیدکنندگان به وبسایت را هدایت کند (.)Khalouzadeh Mobarakeh et al., 2019
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 .2-۴-۴نقش سیاستگذاري در ارتقاي ارتباطات مصرفکننده
در کشورهای الگو سیاستگذاریها نقش مهمی در ارتباطات مصرفکننده داشته است .ازجمله میتوان به راهاندازی
کمپین جهانی سازی توسط دولت کره و انعقاد برخی قراردادها در این راستا با کشورهای اروپایی و آمریکایی اشاره
کرد که فرصت برای حضور هنباک 1در نمایشگاهها و فروشگاههای مدرن غربی را میسر کرد ( .)Lee, 2017توجه به
بازاریابی جهانی و عرضه جهانی لباسها برای استفاده عالقهمندان خارجی یا کسانی که از کشور مهاجرت کردهاند یا
به دالیل مختلف در خارج از کشور زندگی میکنند و عالقهمند به ابراز هویت ملی خود در کشورهای دیگرند ،یکی
دیگر از راهکارهایی است که کشورهای الگو از آن بهره بردند .این افراد میتوانند سفیران فرهنگی و رسانههایی برای
ترویج لباس سنتی در دورترین نقاط جهان باشند ( .)Chew, 2007درمجموع ،در ایران به انحاء قانونی و غیرقانونی،
اجازه ورود محصوالت خارجی به کشور داده میشود؛ ولی به دالیلی چون کمبود تنوع و جذابیت و کیفیت پایین
لباسهای تولیدشده ،ناکارآمدی در بازاریابی و برندسازی و البته بهدلیل تحریمهای اعمالشده بر کشورمان ،فرصت
چندانی برای فروش تولیدات معدود داخلی در خارج از کشور وجود ندارد .اندک برندهایی که موفق به صادرات میشوند
نیز اغلب ،طرحهای غربی را تقلید میکنند .در این حوزه میتوان از امکان حضور و فعالیت طراحان و بهطورکلی،
عالقهمندان به فعالیت در حوزه توزیع پوشاک که در خارج از ایران زندگی میکنند ،برای تبلیغ و توزیع پوشاک سنتی
متناسب شده با نیازهای دوران مدرن و فرهنگ غربی استفاده کرد .البته باز هم تحریمها امکان بهرهبرداری ایران از
این امکان را در بسیاری از کشورها گرفته است.
افزونبراین ،دولت کشورهای الگو ،حمایتهای تبلیغی متعددی از لباس سنتی داشتهاند .ازجمله فعالیتهای تبلیغی
دولت کره در این راستا ،تأسیس مرکز گسترش هنباک ،تعیین روزی برای بزرگداشت هنباک ،برگزاری مراسم و
مسابقات و جشنوارههای مختلف و نمایشگاههای متمرکز بر این لباس سنتی است .عالوهبراین ،دولت کره از ایجاد
فرصتهای مختلف بینالمللی برای حضور و معرفی هنباک و معرفی آن بهعنوان یکی از میراث فرهنگی اصلی این
کشور غفلت نکرد ( .)Lee, 2017مالزی نیز لباس باتیک را در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو به ثبت رسانید
که موجب گسترش استفاده از آن شد ( .)Krismantari, 2010استراتژی اصلی دولت ژاپن ،گسترش منابع اطالعاتی
درباره کیمونو بود .ازجمله این اقدامات ،میتوان به گسترش آکادمیهای آموزش کیمونو و تبدیل کیمونو به موضوع
مطالعه و گسترش فناوریهای ارتباطی ازجمله اینترنت اشاره کرد ( .)Dalby, 2001هفتههای مد ژاپن نیز فرصتی
برای همکاری فعاالن عرصه مد فراهم کرد و مردم سایر کشورها را با ویژگیهای صنعت خالق فرهنگی مد لباس
ژاپنی آشنا کرد (.)Yoko, 2007
دولت های مالزی و اندونزی نیز اقدامات تبلیغی فرهنگی خود را با فراخوانی که برای استفاده از لباس سنتی
کشورشان منتشر کردند ،همراه کردند .در مالزی فراخوان دولت ،موجب اجباریشدن پوشیدن لباس باتیک برای یک
یا دو بار در ماه شد که به هفتهای یک روز گسترش یافت و باعث نامگذاری یک روز در هفته به نام باتیک شد
( .)Clark, 2013سیاستهایی چون اختصاصیکردن روز و هفته و شهر و مجالت به لباس سنتی ،از اقداماتی است
که هم تمرکز عملیاتی و هم تمرکز توجه مصرفکننده به اهمیت موضوع را بهدنبال دارد؛ مشروط بر اینکه تمامی
روزهای سال به مناسبتی نامگذاری نشوند؛ چون در این صورت ،اهمیت موضوع و حساسیت به آن از بین خواهد رفت.
اقدامات سلبی و ایجابی دولتهای مالزی و اندونزی موجب گسترش تولید و عرضه محصول و جلبتوجه مردم به
فواید استفاده از پوشش سنتی خود در رونق اقتصادی کشورشان شد .اقدامات فرهنگی انجامگرفته توسط این دو
1. Hanbok
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دولت ،مانند استفاده گسترده و جذاب از رسانههای مکتوب و سایر رسانهها ،اعم از موزهها و نمایشگاهها و نمایشهای
مد باتیک بود که مردم را جهتدهی کرد که به ماهیت ارزشمند انجام این عمل در تقویت هویت ملیشان نیز پی
ببرند و به صورتی خودخواسته این لباس را بپوشند .نکته مهم این است که همزمان با برگزاری نمایشگاهها تبلیغشان
در روزنامهها و مجالت نیز دیده میشود ()Clark, 2013؛ اما توجه مردم به این اقدامات ،ناشی از کسب اعتماد
مخاطب توسط مجالت داخلی است .این در حالی است که نتیجه پژوهشی نشانمیدهد که مردم ایران در سال 1191
بیشترین تأثیرپذیری را در حوزه مد از اطرافیانشان و سپس از ماهواره و بعد از اینترنت داشتهاند ( Khorshidian,
 .)Sookhakian, Choopankareh, Ajdari & Emami, 2015براساس پژوهشی دیگر ،بیش از 64درصد
مصرفکنندگان ،عواملی از خارج از کشور مثل کشورهای خارجی و ماهواره و اینترنت را در گسترش مد در ایران مؤثر
دانستهاند و طبق نظر تولیدکنندگان ،بیشترین الگوپذیری از کشورهای اروپایی بوده است ()Bahar & Zare, 2009؛
بنابراین ،تأثیر رسانههای خارجی بر رویکرد مردم ایران به مد ،بیش از رسانههای داخلی بوده است .درمجموع ،تداوم
تبلیغات رسانههای داخلی ،همزمان و در همراهی با رسانههای بینالمللی خارجی ضرورت دارد؛ به این دلیل که افراد
بیشتری به آنها دسترسی دارند و نیز ایجاد رقابت سازنده با رسانههای خارجی اهمیت زیادی دارد .در کره ،دولت از
فعالیتهای تبلیغاتی در این حوزه حمایت میکند؛ درحالیکه در ایران برای این فعالیتها محدودیتهای بسیاری
اعمال میشود.
خالصهای از آموزههای بازاریابی لباس سنتی روزآوریشده در کشورهای الگو و امکانسنجی استفاده از آنها در
ایران در جدول  3قابلمشاهده است .شایانذکر است با توجه بهروش تحلیلی پژوهش ،یعنی تحلیل موضوعی،
امکانسنجی راهکارها در ایران ،برمبنای این منابع است :ظرفیتهای ذکرشده در اسناد قانونی کالن کشور ،بسترهای
اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی-ارتباطی ،گزارشهای کارشناسی منتشرشده در وبسایتها و منابع علمی ،مصاحبهها
و دیدگاههای منتشرشده صاحبنظران در پژوهشهای قبلی و وبسایتهای مختلف.
جدول( .)2آموزههایی از بازاریابی لباس سنتی روزآوريشده در کشورهاي شرق آسیا و امکانسنجی استفاده از
آنها در ایران

ایجاد مطلوبیت برای مصرفکننده

سیاستگذاری

کانالهای توزیع

آمیخته

سطح
کاربرد

راهکارها
 عرضۀ لباس براساس ارزشهای طبقاتی ،فرهنگی ،سن و اقلیمو طراحی فضای فروشگاهی براساس ارزشهای فوق ( Tse,
)2015

 ایجاد امکان دریافت پیشنهادهای مصرفکنندگان برای طراحیمحصوالت جدید و بهبود محصوالت موجود در فروشگاههای
حضوری و مجازی
 اقدامات حمایتی و تبلیغی برای ارزشآفرینی برای لباس ( Cho,& 2011; Clark, 2013; Dalby, 2001; Ferrero-Regis
Lindgren, 2013; Lee & Choo, 2015; Lindgren,
)2014; Lindgren, 2013; Tait, 2013; Yoko, 2007
 برندسازی ملی ( & Cho, 2011; Ferrero-Regis;Lindgren, 2013; Lee et al. 2020; Lindgren, 2014
)Tait, 2013

 -جهتدهی به جریان مد مبتنی بر تنوع فرهنگی ()Tse, 2015

امکانسنجی در ایران
با توجه به تجربیات موجود در
فروشگاههای مجازی برندهای ایرانی،
امکانپذیر است ( ;Asadi et al. 2020
Khoramshahi,
.)2012

&Rezavani

با اجرایی شدن قانون ساماندهی مد و
لباس (مادۀ  ،0بند الف :موارد 6 ،5 ،0 ،1؛
ب :تمامی موارد؛ بند ج :مورد 1؛ بند هـ:
تمامی موارد) ،امکانپذیر است.
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مطالعات رفتار مصرفکننده
آمیخته

سطح
کاربرد

راهکارها

)2017, 2018
 عرضۀ لباس بر مبنای قدرت خرید مصرفکنندۀ هدف ( Valk,)2018
 ایجاد تناسب بین قیمت و کیفیت و محبوبیت برند ( Valk,)2018
 توسعۀ کانالهای توزیع ()Clark, 2013 -حمایت مالی تبلیغی ( Beal, 2013; Clark, 2013; Webb,

سیاستگذاری

هزینههای مصرفکننده

کانالهای توزیع

 -تأسیس فروشگاههای زنجیرهای لباس دستدوم ( Valk,

)2020
 معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان ()Webb, 2020 ایجاد خوشههای صنعتی ()Clark, 2013 -ایجاد مراکز بزرگ توزیع در مناطق پرجمعیت ( Lindgren,

 اعطای نمایندگی و امتیاز فروش -ایجاد بازارهای مجازی ()Valk, 2017

سیاستگذاری

راحتی مصرفکننده

کانالهای توزیع

)2013

 اختصاصدادن فروشگاههای بزرگ در مناطق مهم تجاری ومطرح کشور به عرضۀ پوشاک سنتی ( ;Clark, 2013
)Lindgren, 2013
 برگزاری نمایشگاههای عرضۀ مستقیم پوشاک ()Clark, 2013 تعیین شهرهای بزرگ بهعنوان مراکز مد و فشن و افتتاح مراکزبینالمللی مد در این شهرها ()Lindgren, 2013
 فراهمسازی زیرساختهای الزم برای افزایش امنیت و سرعتدسترسی به کانالهای توزیع اینترنتی
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امکانسنجی در ایران
گرچه دربارۀ تأسیس فروشگاههای لباس
دستدوم ،مالحظات فرهنگی و ارزشی و
بهداشتی باید در نظر گرفته شود ،تمامی
موارد امکانپذیر است ( Bakhshandeh
& Ghashghaei, 2020; Jafari
;Haftkhani & Mohseni, 2020
Mahmoudi,
;2020
;Malekakhlagh et al. 2019
.)Valipouri & Kazemian, 2015

طبق گزارشهای خبری ،این اقدامات در
ایران انجام شده یا طرحهای مرتبط
پیشنهادشده ،ولی عملی نشده است
( ILNA, 2020a, 2020b; Isna,
.)2018; Sadr, 2010
امکانپذیر است ( Eghtesadonline,
.)2016

امکانپذیر است (نک به :مادۀ  5قانون
ساماندهی مد و لباس مصوب سال
)11۳5؛ ولی نیاز به اقدامات مقدماتی دارد
(نکHoseinpoor et al. 2015; :
.)Ranjbaraki, 2013
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آمیخته

سطح
کاربرد

راهکارها

-

امکانسنجی در ایران

ایجاد جذابیت عاطفی و حسی در فضای فروشگاه ( Valk,

)2017

سیاستگذاری

ارتباطات مصرفکننده

کانالهای توزیع

-

ایجاد رابطۀ عاطفی فروشنده با مصرف ()Ibid

 ایجاد امکان برقراری رابطۀ اجتماعی برای مصرفکننده در محیطفروشگاه ()Ibid
 استفاده از وبسایتهای اختصاصی و گروهی ()Ibid پخش منظم برنامههای اینترنتی از یوتیوب ()Ibid ایجاد شبکهای از خردهفروشان ،منتقدان مد ،صنعتگران ومشتریان و تشکیل گروههای کوچک و بزرگ برای ترویج فرهنگ
پوشیدن لباس سنتی روزآوریشده و فروش در فیسبوک و توییتر
()Ibid
 برقراری امکان برقراری ارتباط گروهی فعاالن صنعت مد لباسسنتی روزآوریشده با ایجاد شبکهای از خردهفروشان ،منتقدان مد،
صنعتگران و مشتریان در فضای مجازی
 افزایش ارتباطات بینالمللی ()Lee, 2017 توجه به بازاریابی جهانی و عرضه جهانی لباسها ( Chew,)2007
 تعیین روزی برای بزرگداشت لباس سنتی کشور ()Lee, 2017 برگزاری مراسم و مسابقات و جشنوارههای مختلف و موزهها ونمایشگاههای متمرکز بر لباس سنتی ()Clark, 2013
 معرفی لباس سنتی بهعنوان میراث فرهنگی کشور و ثبت جهانیآن ()Krismantari, 2010
 گسترش منابع اطالعاتی دربارۀ لباس سنتی ()Dalby, 2001 برگزاری هفتههای مد متمرکز بر لباس سنتی روزآوریشده()Clark, 2013; Yoko, 2007
 حمایت از فعالیتهای تبلیغاتی مرتبط با لباس سنتی روزآوریشده()Beal, 2013; Clark, 2013; Webb, 2020

برخی از موارد ،بهعلت سیاست فیلترینگ
در ایران و بیمیلی خردهفروشان و
دستاندرکاران حوزۀ پوشاک به کار
گروهی ،با موانعی روبهروست ( نک:
& Afrough
)2018؛ ولی

Mehrabanifar,

امکانپذیر

است

(.)Aghazadeh et al. 2014

مواردی که به همکاریهای بینالمللی نیاز
دارد ،بهعلت تحریمها ممکن است با
محدودیت مواجه شود؛ اما براساس قوانین
داخلی امکانپذیرند (نک به ماده  1و ماده
 ،0مورد  5از بند الف و مورد  14از بند ج
قانون ساماندهی مد و لباس مصوب
 )11۳0و (نکasriran, 2018; :
.)ISNA, 2018; Slavin, 2015

(تنظیم :نگارندگان)

 .۵نتیجهگیري
در این پژوهش ،بازتولید لباسهای سنتی بهعنوان صنعتی خالق و فرهنگی درنظر گرفته شد که بازاریابی برای آن
اقتضائات خاصی میطلبد .بنابر همین اقتضائات ،با هدف بهرهگیری از تجربیات کشورهای موفق آسیایی در بازتولید
لباسهای سنتی روزآوریشده ،در زمینه بازاریابی در حوزه توزیع ،اقدامات انجامشده در این حوزه براساس آمیخته
بازاریابی صنایع خالق فرهنگی پیشنهادی بوریسوا تحلیل و امکان بهرهگیری از آنها در کشورمان بررسی شد .در
پاسخ به سؤال اول پژوهش ،مبنی بر اینکه چه تجربیاتی در حوزه بازاریابی لباس سنتی روزآوریشده در بخش توزیع
وجود دارد ،مؤلفههای آمیخته بازاریابی فوق در کشورهای الگو نشان میدهد که در اجرای آن استراتژیهای
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مصرفکنندهمحور و ارزشمحور ،توأم استفاده شده است که با رویکرد نسل چهارم بازاریابی قرابت دارد .نسل چهارم
بازاریابی «تعامل آنالین و آفالین میان شرکتها و مشتریان را ترکیب میکند ،همچنین برای ساخت برندها سبک را
با محتوا ترکیب میکند و درنهایت برای تقویت درگیری مشتری اتصال ماشینبهماشین را با تماس انسانبهانسان
تکمیل میکند» ( .)Kotler et al., 2020/2017درنتیجه ،بهنظر میرسد در بازاریابی برای لباسهای سنتی
روزآوریشده بهدلیل ماهیت خالق فرهنگیشان الزم است مؤلفههای ارزشآفرین اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی
بهصورتی همزمان مدنظر قرار گیرد .براساس این بررسی ،چنانکه در شکل  1مشاهده میشود ،در سطح خردهفروشان،
در حوزه مطلوبیت برای مصرفکننده ،به عواملی که موجب تنوع ظاهری ،فکری و رفتاری مصرفکنندگان میشود،
از عوامل فرهنگی تا عوامل جغرافیایی ،الزم است توجه شود و راهکارهای بازاریابی چندفرهنگی متناسب با این عوامل
و تخصصیسازی توزیع ،باید اتخاذ شود .در سطح سیاستگذاری برای این آمیخته ،کشورهای الگو به برندسازی ملی
و تأکید بر مد توجه داشتهاند .برای کاهش هزینههای مصرفکننده در سطح خردهفروشی راهکارهای قابلاجرا در
ایران ،کمکردن فاصله تولید تا توزیع ،افزایش کانالهای توزیع و ایجاد تنوع در قیمت با توجه به کیفیت لباس،
محبوبیت برند و قدرت خرید مصرفکننده هدف است .افزونبراین ،استفاده از تجارت الکترونیک موجب کاهش
هزینههای ناشی از رفتوآمد به فروشگاه برای مصرفکننده میشود و از این طریق ،امکان قیمتگذاری منحصر به
هر مشتری نیز فراهم میشود .در سطح سیاستگذاری برای این آمیخته ،هر سیاست حمایتی که موجب کاهش هزینه
تولیدکنندگان و رونق تولید و افزایش کانالهای توزیع ،بهویژه توزیع اینترنتی شود ،میتواند به کاهش هزینه
مصرفکننده منتهی شود .اقدامات تأثیرگذار در حوزه راحتی مصرفکننده عمدتاً مربوط به افزایش کانالهای توزیع و
استفاده از فروشگاههای مجازی است؛ هرچند در این فروشگاهها نیز الزم است اقداماتی در جهت اعتمادپذیری،
افزایش شناخت مصرفکننده از محصول و ایجاد راحتی در جستوجو در فروشگاه مدنظر قرار گیرد .سیاستگذاریهای
معطوف به این حوزه شامل ایجاد تمرکز زمانی و مکانی در توزیع و فراهمکردن زیرساختهای الزم برای توسعه
تجارت الکترونیک است .در حوزه ارتباط مصرفکننده در سطح خردهفروشان ،میتوان از تکنیکهای بازاریابی عاطفی
مثل ایجاد امکان برقراری ارتباط اجتماعی برای مصرفکننده و برقراری تعامل خوشایند با او استفاده کرد و امکانات
اینترنت و فضای مجازی را به کار گرفت .ایجاد شبکهای از تمامی حلقههای ارتباطی فعال در حوزه پوشاک سنتی
روزآوریشده ،ازجمله مصرفکنندگان ،در اینترنت و استفاده از آموزشهایی درباره لباسها در فضای مجازی و حقیقی
برای جهتدهی به ذائقه مصرفکنندگان از اقدامات کاربردی دیگر است .سیاستگذاریها در این حوزه میتواند تنوع
چشمگیری داشته باشد که برای نمونه میتوان به این اقدامات اشاره کرد :ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارتباطات
اینترنتی و مشارکت در این ارتباطات؛ ایجاد کمپینهای تبلیغاتی بینالمللی؛ برقراری ارتباط با اتباع داخلی مقیم خارج
از کشور برای بهرهگیری از امکان حضور و آگاهی فرهنگی آنان از کشور محل سکونت برای تبلیغ و توزیع؛ تعامل با
رسانههای خارجی؛ برگزاری مراسم و جشنوارههای متمرکز بر لباس سنتی روزآوریشده؛ اختصاصیسازی روزی با
عنوان لباس سنتی کشور؛ معرفی لباس بهعنوان میراث فرهنگی کشور و گسترش آکادمیهای آموزشی .درمجموع،
در پاسخ به این سؤال پژوهش که با توجه به تجربیات کشورهای الگو چه راهکارهایی برای بازاریابی لباس سنتی
روزآوریشده در حوزه توزیع در ایران میتوان اتخاذ کرد ،میتوان گفت استفاده از اغلب راهکارهای استفادهشده در
کشورهای الگو در کشورمان قابل اجرا است .برخی از راهکارها مانند استفاده از فروشگاههای زنجیرهای لباس دستدوم
با محدودیتهای فرهنگی روبهروست و برخی مانند تعامل با بازارها و رسانههای خارجی هم با محدودیتهای فرهنگی
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و هم محدودیتهای ناشی از تحریمها روبهروست .در صورت الزام بهرهگیری از این روشها ،محدودیتهای فرهنگی
با بازاریابی فرهنگی قابل اصالح است.
در بررسی نقش آمیختههای استفادهشده بهنظر میرسد مهمترین آمیخته در میان آمیختههای بازاریابی ذکرشده،
آمیخته ارتباطات مصرفکننده است .در ارتباطات مصرفکننده اقدامات انجامشده اغلب رویکرد ترویجی و
ارزشآفرینی فرهنگی داشتهاند .افزونبراین ،بهرهگیری از امکانات اینترنتی ،در آمیختههای بازاریابی
مصرفکنندهمحوری که برای بازتولید لباس سنتی استفادهشده است ،اهمیت شایان توجهی دارد .این موضوع حاکی
از اهمیت نقش مشارکت مصرفکننده در بازاریابی نوین است؛ بنابراین میتوان گفت برای بازاریابی موفق در این
حوزه ابتدا الزم است با تغییر نگرش مصرفکننده از طریق برآوردن نیازهای فرهنگی و اقتصادی او ،وی را به مصرف
لباس سنتی روزآوریشده ترغیب و سپس مشارکت او را در ایجاد شبکهای از مدافعان این ارزش برانگیخت .این اقدام
میسر نمیشود مگر با تعامل کانالهای توزیع و سیاستگذاران .بنابر نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود با توجه به ماهیت
چندفرهنگی کشورمان ،در حوزه کاربرد رویکردهای فوق ،به استفاده از بازاریابی چندفرهنگی توجهی ویژه شود.
عالوهبراین ،بهنظر میرسد اقدام پایهای الزم در ایران برای عملیکردن راهکارهای گفتهشده ،اهمیتدادن به مطلوبیت
لباس سنتی روزآوریشده برای مصرفکنندگان ساکن در جغرافیای فرهنگی متنوع ایران و خردهفرهنگهای موجود
در کشور است .افزونبراین ،برندسازی ملی با توجه به همین تنوع فرهنگی و جهتدهی صنعت مد به سمت بهرهگیری
از امکانات فرهنگی کشور ضروری بهنظر میرسد.
در انتها بیان این نکته ضروری بهنظر میرسد که این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهشها با محدودیتهایی
روبهرو بوده است که در صورت نبود آنها میتوانست نتایج ارزندهتری ارائه دهد .ازجمله این محدودیتها ،محدودیت
در دسترسی به منابع بوده است .چنانکه پیشازاین گفته شد ،پژوهش حاضر بر تجربیات کشورهای آسیایی متکی
بوده است و در دستیابی به منابع علمی و اسناد قانونی این کشورها موانعی چون تحریمهای علمی خارجی و قوانین
فیلترینگ داخلی وجود داشت .عالوهبراین ،بسیاری از منابع دردسترس نیز به زبانهای ملی این کشورها نوشته شده
بودند و بهناچار ،منابع قابلاستفاده ،به منابع انگلیسی دردسترس محدود شدند .عالوهبراین ،مانند هر پروژه پژوهشی
دیگر ،پژوهش مبنای این مقاله نیز با محدودیتهای زمانی و مالی مواجه بود که مانع بهرهگیری از روشهای مکمل
برای امکانسنجی و اولویتبندی مؤلفهها شد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،از روشهای مکمل در
امکانسنجی و اولویتبندی مؤلفهها استفاده گردد .افزونبراین ،ازآنجاکه مؤلفههای چهارگانه طراحی ،تولید ،توزیع و
مصرف ،در کنار هم میتوانند به افزایش تمایل به استفاده از لباسهای سنتی روزآوریشده بینجامند ،پیشنهاد میشود
پژوهشهایی با موضوع بازاریابی در هریک از مؤلفههای فوق انجام شود تا نتایج آنها در جهت تکمیل چرخه بازاریابی
لباس سنتی روزآوریشده بهکار گرفته شود.
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شکل ( .)1مدل آمیخته بازاریابی مصرفکنندهمحور براي توزیع لباس سنتی روزآوريشده
(تنظیم :نگارندگان)

سپاسگزاري
پژوهش حاضر با حمایت پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات انجامشده و نگارندگان ،بدینوسیله مراتب قدردانی خود
از مجموعه مذکور را اعالم میدارند.
منابع
اسدی ،مهدی؛ قنبری ،ابوالفضل و علیزاده اقدم ،محمدباقر ( .)1199ارزیابی نقش گردشگری خرید در توسعه گردشگری
شهری مطالعه موردی بازار تاناکورای شهر ارومیه .نشریه گردشگری شهری.16-1 ،)1( 0 ،
اسفیدانی ،محمدرحیم؛ نظری ،محسن و کریمی داویجانی ،مریم ( .)1191بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار
پوشاک تهران .فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین.194-101 ،)3( 0 ،
افروغ ،عماد و مهربانیفر ،حسین ( .)1196اولویتیابی سیاست رسانهای مد لباس مبتنی بر مسئلهشناسی چرخۀ آن در
جامعۀ ایران .مجله دین و ارتباطات.9-00 ،)3( 30 ،
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افروغ ،عماد و مهربانیفر ،حسین ( .)1190مطالعۀ چرخۀ مد لباس در جامعۀ ایران .مجله زن در فرهنگ و هنر14 ،
(.1-30 ،)1
اقتصاد آنالین ( 15فروردین  .)1195فضای مجازی؛ بازار جدید پوشاک ایران.
اکبرزاده ،علیرضا؛ معمار ،ثریا؛ کوثری ،مسعود و همتی ،رضا ( .)1190رویکرد مخاطبمحور در مواجهه با شبکههای
اجتماعی مجازی ،نشریه رسانه و فرهنگ.19 -1 ،)3( ۳ ،
ایسنا ( .)1196تبلیغ رایگان برندهای مد و لباس ایرانی در رسانه ملی.
ایسنا ( .)1190هزینهها و حمایتهای مالی وزارت ارشاد برای مد و لباس.
ایسنا ( .)119۳طراح شهرک پوشاک اصفهان عنوان کرد :پیشبینی تولید پنج میلیارد دالری پوشاک در کشور.
ایلنا ( .) 1199رئیس اتحادیه پوشاک تهران اعالم کرد  :سود تولیدکنندگان پوشاک از بهمن  9۳تا امروز صفر شده
است /تغییر خط تولید برای بیکار نشدن کارگران.
ایلنا ( .)1199مؤسسات طراحی مد و لباس از پرداخت مالیات معاف هستند.
آشنا ،حسامالدین و مهربانیفر ،حسین ( .)1193تحلیل سیاستگذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای
اسالمی براساس مدل فرایندی .مجله دین و ارتباطات.5-03 ،)1( 34 ،
آقازاده ،هاشم؛ هاشمی ،محمدصادق و صدرینیا ،محمد ( .)1191تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت
مصرفکننده .فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی.344-100 ،)1۳( 5 ،
بخشنده ،قاسم و قشقایی ،سمیرا ( .)1199مدل عوامل مؤثر بر تمایل بانوان به خرید پوشاک از فروشگاههای آنالین.
فصلنامه مطالعات مدیریت کسبوکار هوشمند.340-1۳5 ،)11( ۳ ،
بهار ،مهری و زارع ،مریم ( .)11۳۳سنخبندی مد در تهران :با تأکید بر نحوهی پوشش زنان .مجله زن در توسعه و
سیاست.30-0۳ ،)1( 0 ،
پرنسا دیزاین (بیتا) .پروفایل اینستاگرام .دسترسی .1044
تراسبی ،دیوید ( .)1191اقتصاد سیاست فرهنگی (مترجم :سوسن عالئی) .تهران :سورۀ مهر (نسخۀ الکترونیک).
جعفری هفتخوانی ،نادر و محسنی ،حسنعلی ( .)1199عوامل مؤثر بر تغییر رفتار مصرف کنندگان نسبت به کاالی ملی
با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی (موردمطالعه :صنعت پوشاک مردانه ایران) .فصلنامه تحقیقات بازاریابی
نوین.63-19 ،)1( 14 ،
حسینپور ،جعفر و مختاررضایی ،جواد ( .)1190بررسی شیوههای ایجاد اشراف اطالعاتی بر تجارت الکترونیک .فصلنامه
پژوهشهای اطالعاتی و جنایی.06-51 ،)1( 9 ،
خالوزادهمبارکه ،سجاد؛ مانیان ،امیر و حسنقلیپور یاسوری ،طهمورث ( .)119۳طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ
مشتری با استفاده از بازاریابی رسانههای اجتماعی .مجله مطالعات رفتار مصرفکننده.149-3۳0 ،)1( 6 ،
خداداد کاشی ،فرهاد و فیروزجنگ ،هانیه ( .)1193بررسی تأثیر قاچاق منسوجات بر بهرهوری در صنعت نساجی و
پوشاک ایران ( .)1105-11۳6پژوهشنامه اقتصادی.00-09 ،)09( 11 ،
خورشیدیان ،راییکا؛ سوخکیان ،هدایت؛ چوپانکاره ،وحید؛ اژدری ،علیرضا و امامی ،جمشید ( .)1191نقش رسانهها در
هدایت فرهنگ عمومی؛ بررسی موردی :جریان مد در جامعه .مجله رسانه و فرهنگ.01-۳9 ،)3( 0 ،
رابرتسون ،رولند ( .)11۳1جهان-محلیشدن :زمان-مکان و همگونی-ناهمگونی (مترجم :مراد فرهادپور) .مجله
ارغنون.311-31۳ ،30 ،
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رضوانی ،مهران و خرمشاهی ،نرگس ( .)1191مستندسازی شیوههای ترفیع کارآفرینانه کسبوکارهای کوچک و
متوسط صنعت پوشاک .فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین.1۳0-160 ،)1( 3 ،
رضوانی ،مهران؛ و طغرایی ،محمدتقی؛ و مبارکی ،محمدحسن و یداللهی فارسی ،جهانگیر ( .)1196مفهومپردازی آمیزه
بازاریابی در کسبوکارهای فرهنگی–هنری .فصلنامه چشمانداز مدیریت بازرگانی.91-01 ،)1( 16 ،
رنجبرکی ،علی ( .)1193نقش تجارت الکترونیکی در رقابتپذیری و بهرهوری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران
( .)11۳6-1105نشریه اقتصاد و تجارت نوین.113-111 ،)30( 0 ،
زمانی دادانه ،کیوان؛ الهی ،علیرضا؛ امیرنژاد ،سعید و الماسی ،سمانه ( .)1190بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی
خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس) .پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،)33( 11 ،
.194-100
سوزن تحفۀ بلوچ [( ]soozan.tohfebalochبیتا) .صفحه اینستاگرام .دسترسی .1044
سیاهدوخت سیستان ]( [siah_dokht.sistanبیتا) .صفحه اینستاگرام .دسترسی .1044
صادقی ،فرزاد؛ ثانویفرد ،رسول؛ معروفی ،فخرالدین و حمیدیزاده ،علی ( .)1044طراحی و اعتبارایابی مدل تکنولوژی
نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنالین .مجله مطالعات رفتار مصرفکننده.00-13 ،)3( ۳ ،
صدر ،شادی ( .)11۳9مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری اسالمی ایران .تهران :کتاب نیلی.
طالبی ،کامبیز و عبدلی محمدآبادی ،طیبه ( .)1193شناسایی ابعاد رشد بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی پوشاک با
مالکیت کارآفرینان زن .فصلنامه توسعه کارآفرینی.91 -05 ،)3( 6 ،
عصر ایران ( .)1190مد و لباس اسالمی و ایرانی ،مصداق حمایت از کاالی ایرانی.
کاتلر ،فیلیپ؛ ستیاوان ،ایوان و کارتاجیا ،هرماوان ( .)119۳نسل چهارم بازاریابی؛ حرکت از بازاریابی سنتی به دیجیتال.
(مترجمان :حمیدرضا ایرانی ،مصطفی اسماعیلی مهیاری) .تهران :آریانا قلم( .نسخۀ اصلی منتشرشده در
.)3414
کاتلر ،فیلیپ؛ کارتاجایا ،هرماوان و ستیاوان ،ایوان ( .)1199نسل سوم بازاریابی :از محصول به مشتری و به روح انسانی.
(مترجمان :حمیدرضا ایرانی و اصغر همتی) .تهران :آریانا قلم (نسخۀ اصلی منتشرشده در .)3410
کرد ،عارفه و جواهری ،حسین ( .)1199بررسی تأثیر وفاداری به نام تجاری در تجارت اجتماعی مطالعه موردی:
کارکنان ایرانخودرو در جامعه مجازی لینکدین .فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی.۳4-60 ،)0( 3 ،
رئیسی ،مهناز؛ شریفی ،سعید و طغرایی ،محمدتقی ( .)1195شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصرف برندهای
خارجی در صنعت مد لباس (موردمطالعه :شهر اصفهان) .فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین.134 -95 ،)1( 6 ،
کیقبادی ،مرضیه؛ فخرایی ،مرضیه؛ علوی ،سیده سارا و زواری ،سیدعبدالمجید ( .)11۳0از صنایع فرهنگی تا صنایع
خالق .قم :اداره کل تبلیغات اسالمی قم.
کیماسی ،مسعود و خوشنویس ،مژده ( .)1199بررسی تأثیر تجربه برند بر نگرش برند ،اعتبار برند و ارزش ویژهبرند.
مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی.3۳ -13 ،)0( 3 ،
لبون ،کارولین ( .)1190بازاریابی مد (تأثیر انتخاب مصرفکننده و وفاداری در کاالهای مد)( .مترجم :ابوالفضل
خسروی) .تهران :مرکز نشر آکادمیک (نسخۀ اصلی منتشرشده در سال .)3415
محقق ،نادر؛ سرحدی ،علیرضا و علیزاده مجد ،امیررضا ( .)1190بازاریابی محصوالت فرهنگی مبتنی بر رسانه اجتماعی.
فصلنامه جامعه ،فرهنگ ،رسانه.05 -30 ،)35( 6 ،
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محمدیان ،محمود و خواجه دهدشتی ،معصومه ( .)1195بررسی تأثیر دلبستگی احساسی بین مصرفکننده و
خردهفروشی بر قصد خرید .نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی.5۳ -19 ،)15( ۳ ،
محمودی ،عاطفه ( .)1199گزارش میدانی تجارتنیوز :تاناکورای لباسهای ایرانی!/کیلوکیلو لباس دستدوم در
بازار/فروش لباس کهنه بچگانه! تجارت نیوز.
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسالمی ایران ( .)11۳5قانون ساماندهی مد و لباس.
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسالمی ایران ( .)11۳0آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس.
ملک اخالق ،اسماعیل؛ میرعسکری ،سیدرضا و امین ،محدثه ( .)1190بررسی تأثیر استراتژیهای بازاریابی بر عملکرد
بازاریابی شرکتهای صنایع پوشاک و ساختمانی در شرایط رکود اقتصادی .دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی،
.60-09 ،)3( 35
ملکیمینباشزرگاه ،مرتضی و شهریاری ،مهری ( .)1196استفاده از شبکههای اجتماعی برای کسبوکار در ایران:
چالشها و فرصتها .مجله جهانی رسانه-نسخه فارسی.111 -93 ،)30( 13 ،
نورا [( ]nouraco.irبیتا) .پروفایل ایستاگرام .دسترسی .1044
ولیپوری ،افسانه و پورکاظمیان ،هاجر ( .)1190عوامل مؤثر در خرید پوشاک .فصلنامه علوم و فناوری نساجی،)1( 5 ،
.03-10
هادی پیکانی ،مهربان و محمدوند گلوجه ،نازنین ( .)1196تحلیل سیاستهای فرهنگی پوشش زنان .نشریه زن و
فرهنگ.149 -91 ،)13( 9 ،
هراتی ،جواد و پرند ،حامد ( .)1196ارزیابی اثر مخارج تبلیغات بر تقاضا و سود محصوالت صنعت نساجی و پوشاک
ایران .نشریه پژوهشهای اقتصاد صنعتی.90 -00 ،)1( 1 ،
همشهری آنالین ( .)11۳6معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان لباس ایرانی.
یاقوتی ،سپیده؛ موسویلر ،اشرفسادات و فربود ،فریناز ( .)119۳استراتژی توسعه اقتصاد فرهنگی صنعت مد در ایران.
نشریه باغ نظر.00 -61 ،)۳4( 16 ،
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نویسندگان این مقاله:
دکتر بهروز روستاخیز؛ دانشآموختۀ رشتۀ مردمشناسی از دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
بوده و هماینک استادیار این رشته در دانشگاه عالمه طباطبائی میباشد .عضویت در پژوهشکدۀ
مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی ،مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی متعدد ،همکاری در نگارش
بیش از بیست مقاله و چندین کتاب ،بخشی از سوابق علمی ایشان است.
سمیه کاظمی؛ دانش آموختۀ طراحی پارچه و لباس از دانشگاه الزهرا در مقطع کارشناسی ،دانشآموختۀ
هنر اسالمی از دانشگاه هنر اصفهان در مقطع کارشناسیارشد و دانشجوی دکتری پژوهش هنر در دانشگاه
الزهرا است .ایشان دارای پنج سال سابقۀ تدریس در دانشگاه پیامنور اصفهان در رشتۀ طراحی پارچه و
لباس و پژوهشهایی در قالب مقاله و کتاب در حوزۀ مردمشناسی هنر است.
دکتر عطیه آذرشب؛ دانشآموختۀ دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد رشتۀ مردمشناسی از
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و دکتری تخصصی خود در این رشته را از واحد تهران
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی دریافت نموده است .از ایشان مقاالت متعددی در حوزۀ مردمشناسی
فرهنگ و هنر در نشریات علمی کشور منتشر گردیده است.

