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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثيرپذيری جهش توليد از قابليتهای نوين صنايعدستی روستايی و توسهعه بازارههای ههدف در اسهتان
لرستان میباشد .تحقيق حاضر از روشهای تحقيق توصيفی ،تحليلی استفاده كرده است .همچنين ايهن پهژوهش از نظهر ههدف ،كهاربردی-
توسعهای است .جامعه آماری پژوهش مشتم بر كليه كارشناسان ،متخصصان و پژوهشگران حوزه صنايعدستی در اسهتان لرسهتان در سهال
 0933به تعداد  101نفر میباشند كه حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران به تعداد  091به شيوه تصادفی در دسترس انتخا شهدند .ابهزار
پژوهش مشتم بر پرسشنامه محقق ساخته قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی ،جهش توليهد و توسهعه بازارههای ههدف بها 90
سوال كه تعداد سؤالات شاخصهای قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی 00سوال ،جهش توليد 04سوال و توسعه بازارهای ههدف
 1سوال میباشد .روايی پرسشنامه به شيوه صوری بوده كه به تأييد كارشناسان و اساتيد رسهيده و همچنهين از روايهی سهازه ای بهر اسهاس
تحلي عاملی تأييدی نيز بهره گرفته و تأييد شده است و پايايی آن نيز بر اساس آلفای كرونباخ به ميزان  1/10مورد تأييد واقع شهده اسهت.
تجزيه و تحلي دادهها بر اساس تحلي معادلات ساختاری در نرم افزار ايموس صورت پذيرفته است .نتايج بيانگر آن است كه جهش توليهد
از قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی با نقش واسطه توسعه بازارهای هدف در استان لرستان تأثير پذيرفته اسهت و ايهن امهر بهه
گونه ای بوده است كه قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی بر جهش توليد با ضريب تأثير  ،1/01قابليتههای نهوين صنايعدسهتی
مناطق روستايی بر توسعه بازارهای هدف با ضريب تأثير  ،1/09توسعه بازارهای هدف بر جهش توليد با ضهريب تهأثير  ،1/91اثرگهذار بهوده
است.
کلمات کليدی :جهش توليد ،از قابليتهای نوين ،صنايعدستی روستايی ،توسعه بازار.

 -0دانشيار گروه مديريت بازرگانی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران
 -0كارشناس ارشد مديريت بازرگانی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران
(* -نويسنده مسئول)vahdati.h@lu.ac.ir :
DOI: 10.22048/RDSJ.2021.253157.1882

22

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،8شماره  ،1بهار 1011

میكند (نخعی .)0930 ،يکی از اهداف كهارآفرينی ،توسهعه پايهدار

مقدمه
در چند دهه گذشته پس از انقلا  ،رشهد شهرنشهينی ،تنهوع

روستايی است كه در اين رابطه پهرداختن بهه صهنايع روسهتايی،

صهنايع و سياسههت رشهد تههک محصههولی بهه تحولههات گسههترده

صنايع تبديلی و صنعت گردشگری و ايجاد مشاغلی نظير عرضهه

اجتمههاعی و اقتصههادی از جملههه در نههواحی روسههتايی و شهههری

انواع صنايعدستی و توليدات اوليه خانگی را میتوان نام بهرد كهه

انجاميد .اين شرايط ركود فعاليتههای اقتصهادی صهنايع مختلها

كاهش مهاجرت روستاييان به شههرها را در پهی دارد (خهاطری و

بويژه صنايعدستی را سبب گرديد (بابهائی .)0931 ،مهمترين موانع

همکاران .)0931 ،صنايعدستی ،مهارتی است كه توسط توانايیهها

اشههتغال افههراد در عرصههه صنايعدسههتی ،بههه عوامه فرهنگههی و

و ذوق هنری با دست ايجاد شده و شک تازه به خهود میگيهرد

اجتماعی يا آدا و سهنن برمیگهردد (ونهدريک .)0101 ،0امهروزه

(پانيت و كسما .)0103 ،0از جملهه مسهائلی كهه بها گردشهگری در

رشد و توسعه اقتصهادی و اجتمهاعی بهدون توجهه بهه اجهزاء آن

ارتباط است صنايعدستی و فرهنگ هر منطقه است كه بر توسعه

چندان امکان پذير نيست و توزيع اشتغال بين بخشهای اصهلی

گردشگری میتواند تأثير داشته باشد (حسينزاده و حقی.)0931 ،

فعاليتهههای اقتصههادی تههابع دو پههارامتر ني هروی كههار و سههرمايه

صنايعدسههتی را بههه واسههطه نمههود دادن فرهنههگ ،ذوق و

میباشد كه در اين بين صنايعدستی به دلي خصوصهياتی ممتهاز

ويژگیهای يک منطقه در خود ،میتوان به عنهوان هويهت يهک

مانند سرمايهاندوز بودن ،كهاربر بهودن ،مشهاركت دادن زنهان در

منطقه دانست ،امروزه با ظهور صنايع ماشهينی ،دنيهای مهدرن و

توليد ،متنوع كردن منابع درآمد خهانوار ،كهاهش ريسهک درآمهد،

همچنين افزايش جمعيت ،استفاده از ايهن عناصهر كهه در تعهداد

اسههتفاده آن از منههابع داخلههی و بسههياری ديگههر از پارامترهههای

محدود و به كمک دست توليد میشوند ،محهدود بهه تزيينهات و

اقتصادی و فرهنگی نظيهر ارزش افهزوده بالها ،حفهر فرهنهگ و

استفادههايی بهه غيهر از رفهع نيهاز شهده اسهت .توسهعه صهنعت

اصالت بومی ،انتقال هنر بومیو محلهی ،پيونهد نسه ها و سهاير

گردشگری در يک منطقه نيازمند وجود پتانسي ها و زمينهههايی

مؤلفهها میتواند يکی از مهمترين عوام و راه ح های مبارزه با

در منطقه است تا بتوان از اثرات مثبت آنها استفاده كهرده و بها

بيکاری در مناطق مختلا كشور باشهد و تهأثيرات بلندمهدت بهر

توسعه اين صنعت به ارتقهاء و حفهر پتانسهي های يهک منطقهه

توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور بگذارد .بهدون ترديهد يکهی از

كمک نمهود ،لهذا بها توجهه بهه اههداف و اثهرات مشهتركی كهه

دلاي مهم در توجيه اقتصادی صنايعدسهتی نقهش آن در زمينهه

صنايعدستی و صنعت گردشگری دارنهد ،ماننهد ارتقهاء فرهنهگ،

اشتغالزايی و كارآفرينی میباشد .از ايهن رو كنکهاش و مطالعهه

توسعه اقتصادی و اجتماعی از قبي اشتغال زايی و همچنهين بها

پيرامون قابليتهای نوين ،برنامهريهزی ،نقهش واهميهت توسهعه

توجه به اينکه صنايعدستی خود به عنهوان عهاملی بهرای جهذ

صنايعدستی ،شناسايی و ايجاد ظرفيتهای جديد ،جههش توليهد

گردشههگر میباشههد ،میتههوان از صنايعدسههتی و توسههعه آن در

ايجاد اشتغال و كارافرينی مولهد و ارتقهاء و بهبهود شهاخصهای

منطقهای كه دارای پتانسي های لازم است به عنوان عام جذ

كلان اقتصادی و نيز ارتقاء سطح درآمد ومعيشت و رفهاه ههزاران

گردشههگر و توسههعه گردشههگری اسههتفاده نمههود (نوذرپورشههمی و

خانهدار روستايی و شههری فعهال درايهن صهنعت ضهرورت پيهدا

جليليان.)0931 ،

0- Vendrik

0- Panait and Cosma
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با توجه به ارتباط تنگاتنگ صنايعدستی بها اقلهيم و وضهعيت

ناميده است (كيانپور و كوراوند .)0931 ،صنايعدسهتی بهرای رونهق

جغرافيايی ،شرايط تاريخی و اجتماعی ،نهوع فرهنهگ و شهيوهی

خود نيازمند توسعه بازارهای ههدف ملهی و بينالمللهی میباشهد.

زندگی سازندگان ،اين صنايع در مناطق مختلا كشور به اشکال

آنچه در صادرات بينالمللی دارای اهميت بوده اين امر است كهه

مختلا ظهور كرده و در نهايهت ،شهبکهی وسهيعی از حرفههها،

اقتصاد كشورهای در حال توسعه بايد به مرور زمان صادرات مواد

هنرها و صنايع را تشکي داده است (ياوری .)0111 ،0صنايعدستی

اوليه را كاسهته و بهه صهادرات محصهولات توليهدی روی آورنهد

اصي ترين ،مردمیترين و كاربردیترين هنر سهرزمينمان اسهت

(رمضانی و رمضانی .)0931 ،صنايعدستی و كسهبوكارههای خهرد

در واقع صنايعدستی علاوه بر اينکه میتواند يک هنر باشهد يهک

يکی از صنايع مههم اقتصهادی در كشهورها محسهو میشهوند

صنعت هم به شمار میرود .توسعه صنايعدستی با توجه به سابقه

(ذكاوت و بحریكرمی .)0931 ،در برخی از مناطق (نظيهر منهاطق

ديرينه در اقتصاد روستا مهمتهرين راهکارههای اشهتغالزايهی در

كويری) به سبب فقهدان امکانهات كشهاورزی و يها فعاليتههای

روستاها محسو میشود .در مناطق محروم نقش صنايعدسهتی

ص هنعتی بههه صههورت جدي هد ،صنايعدسههتی و خههانگی میتوانههد

در توسعه اقتصادی و ايجاد اشتغال بسيار مهم است .صنايعدستی

مهمترين منبع كار و اشتغال باشد .صنايعدسهتی نشهاندهنهدهی

هنری است كه در زمآنها و فصولی كه كشهاورزی و دامپهروری

ذوق و سههليقه و فرهنههگ مردمههان يههک سههرزمين میباشههد

راكد است عام بسيار مهمی در ايجاد درآمهد بهرای روسهتاييان

(صيديوسفی .)0931 ،در حال حاضر هنرمندان صنايعدستی كشهور

میباشد .صنايعدستی روستاييان كه بهه نهوعی تهداعی كننهدهی

با شيوههای نوين ارتباطات و تجارت میتوانند بهازار محصهولات

بخشی از سنتهای اصي ايرانی است ،نه تنها موجب اشتغال در

هنری خود را از مرزهای ايران فراتر ببرند و به بازارهای فرهنگی

روستاها میشود ،بلکه منهابع درآمهد مهمهی بهرای خانوادهههای

جهان متص شوند ،به منظور اجرايی شدن اين انديشه ،سهازمان

روستايی ايجاد میكند طوری كه مردان در كنهار زنهان بهه كهار

صنايعدستی موظا است ،آموزشهای لازم را به هنرجويان ارايه

صنايعدستی مشغول میشوند .اگر از صنايعدستی تا حهد معقهول

دهد .ارايه وامهای كمبهره و آمهوزش جوانهان بهرای راهانهدازی

حمايت شود مهانع مههاجرت روسهتاييان میشهود و ايهن كهار از

كسبوكارهای صنايعدستی میتواند يکی ديگهر از حمايتههای

بيکاری روستاييان جلهوگيری شهده و موجهب توسهعه اقتصهادی

اين نهاد باشد .همچنين بايسهتی پشهتيبانی از فهارغ التحصهيلان

میشههود (سههعادتی .)0931 ،شناسههايی نقههش عوامهه حمههايتی

دانشگاهی رشته صنايعدستی بيشتر مهورد توجهه قهرار گيهرد تها

زيرساختی بر توسعه صنايعدستی از اهميت بالايی برخوردار اسهت

اينگونه زمينههای لازم را برای اشتغال جوانان پهس از فراغهت از

(سلطانی و همکاران .)0931 ،صنايعدستی علاوه بر اينکه میتوانهد

تحصي فراهم كند و آنها بتوانند آموزشهای دانشهگاهی را در

يک هنر باشد يک صنعت هم به شمار میرود (سعادتی.)0931 ،

قالب كسب و كارهای صنايعدستی به بدنه اين حوزه منتق كنند

صنايعدستی از نگاه سازمان يونسکو عبارتنهد از محصهولاتی كهه

(مرادی و صادقی .)0931 ،اميد است با رشد و توسهع صنايعدسهتی

تماماً با دست و با به كمک ابزار ساخته شهدهاند (رحمنسهتايش و

گامهای مؤثری در جهت ايجاد فرصتهای شغلی برداشته تا اين

فلاحنيا .)0931 ،يونسکو بسياری از ميرا فرهنگی و صنايعدستی

صنعت جايگهاه واقعهی خهود را از جههات اقتصهادی ،اجتمهاعی،

را از قلمروهای سياسی خهارج كهرده و آنهها را ميهرا جههانی

فرهنگی و اشتغالزايی را پيدا و موجبات رشد و توسعه اقتصهادی

0- Yavari
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رالفههس )0104(9در پژوهشههی بههه بررسههی روشهههای بازاريههابی

فراهم گردد (مک كرچر.)0111 ،0

در زمينه پيشينه پژوهش میتوان به موارد ذي اشاره داشت:

محصولات فرهنگی به خصود صنايعدستی پرداخته اسهت كهه

حسينپور و مهرادی ( )0931در پژوهشهی بهه بررسهی و تحليه

نتايج بيانگر آن است كه تركيب جهذابيتهای فرهنگهی و ارائهه

نقش كارآفرينی صنايعدستی در توسعه روستايی مناطق روستايی

جمعهی آنههها ،يکهی ديگههر از روشهههای بازاريهابی محصههولات

استان كرمانشاه پرداخته كه نتهايج بدسهت آمهد نشهان میدههد

فرهنگی ازجمله صنايعدستی است؛ برای مثال ،ارائهه بسهتهای از

كارآفرينی صنايعدستی با افزايش رفاه در منطقه ،افزايش اشتغال،

صنايعدستی ،هنر بومی ،موسيقی ،رقهص ،مهواد غهذايی و حتهی

افزايش درآمد افراد منطقه رابطه مستقيمیدارد .چهابهارا)0101( 0

نوشيدنیهای عجيب و غريب ،پديدههايی هستند كه گردشگران

در مطالعهههای بههه بررسههی نقههش رونههق صنايعدسههتی و كسههب

تماي دارند از طريق آنها با سبک زندگی مردمان مقصهد آشهنا

بازارهای جديد با اتکا به برند مشخص اقهدام نمهوده اسهت كهه

شهوند و همچنهين ،چشههماندازهای محلهی را بههرای گردشههگران

نتايج بيانگر آن است كه رونق بازار فروش صنايعدستی ،رعايهت

برجسته مهیكننهد .پارههات 4و همکهاران ( )0100در مقالههای بهه

استاندارها در بازاريابی ،بستهبندی ،كيفيت توليد ،اصالت و هويت،

بررسی توليد انبود صنايعدستی و نقش آن در رونق و عدم رونهق

طراحی و رنگبندی ،سهولت دسترسی و قابليت حم ونق ايهن

آنها پرداخته است و نتيجه میگيرد كه با توجه به مسئله توليهد

محصولات است .برای مثال ،بازاريهابی محصهولات صنايعدسهتی

انبوه محصولات صنايعدستی برای پاسخ به تقاضای گردشهگران،

يکی از مهمترين عوام در رونق فروش اين محصولات و كسب

حفر كيفيت توليدات همگام بها كميهت آنهها اهميهت میيابهد.

درآمد جوامع محلی است .اگهر چهه توليدكننهدگان صنايعدسهتی

شايان توجه است كه تقاضای بيشتر بهرای هنهر و صنايعدسهتی

معمول هاً خههارج از انتظههار بههازار عم ه م هیكننههد و كمتههر درگي هر

محلی بالقوه به كاهش كيفيت اين محصهولات منجهر مهیشهود.

فعاليتهههای تجههاری م هیشههوند ،در دو دهههه اخي هر ،فراگههرفتن

منوچهری ( )0931در مقالهه ای بهه بررسهی نقهش صنايعدسهتی

شيوههای نوين بازاريابی و تجارت برای رونهق فهروش و بقها در

روستاها در كهار آفرينهی و اشهتغالزايهی جههت جهذ توريسهم

بازار رقابت به دلي گسترش صنعت گردشگری و اهميت يهافتن

پرداخته است كه نتايج بيانگر آن میباشد كهه توسهعه روسهتايی

محصولات صنايعدستی ضروری شده است .رمضهانزادهلسهبوئی و

عام بهبود شرايط زنهدگی افهراد كهم در آمهد سهاكن روسهتا و

زال ( )0934در مقالهای به تحلي ويژگهیههای صنايعدسهتی در

خودكفا ساختن آنان در روند كلی توسعه يک كشور است و ايهن

راستای توسعه گردشهگری ميهرا فرهنگهی (مطالعهه مهوردی:

خودكفايی جزء برنامههای كار آفرينی است .يکی از اههداف كهار

استان مازندران) پرداخته است كهه نتهايج نشهان مهیدهنهد كهه

آفرينی ،توسعه پايدار روستايی است و در اين رابطه پهرداختن بهه

متغيرهای مؤثر بر وفاداری گردشگران در وضعيت مطلهوبی قهرار

صنايع روستايی ،صهنايع تبهديلی و صهنعت گردشهگری و ايجهاد

ندارند .همچنين ،رابطه معناداری بهين كيفيهت عرضهه و ميهزان

مشاغلی نظير عرضه انواع صنايعدستی و توليدات اوليهه خهانگی

وفههاداری در سههطح  1/10وجههود دارد؛ ايههن وضههعيت دربههاره

است كه كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها را در پی دارد.

مؤلفههههای نحههوه نمههايش محصههولات صنايعدسههتی ،ميههزان

صنايعدستی ايران در زمره باارزش ترين هنرههای كهاربردی

تأثيرگههذاری فرهنگههی و قابليههت حم ونقهه نيههز وجههود دارد.

جامعه مطرح گرديده و نهه تنهها از جنبهههای فرهنگهی بلکهه از

0- McKercher
0- Chhabra

9- Rolfes
4- Parhad
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جهات اقتصادی نيز احترام و توجه جهانيان را به خود جلب كرده

از فروش صنايعدستی بيشتر برای واسطه ها و دلالان میباشهد و

است باتوجهه بهه اينکهه روسهتاهای اسهتان لرسهتان در صهنعت

خود توليدكنندگان از آن بههره چنهدانی نمیبرنهد كهه شناسهايی

صنايعدستی ايران از اهميت و ظرفيت بالهايی در توليهد اينگونهه

قابليتهای نوين در اين زمينه در مراح مختلا آن میتواند بهه

محصولات برخوردار بهوده اسهت .بنهابراين بررسهی ايهن اسهتان

رونق صنايعدستی و افزايش كارايی آن بهرای توليدكننهدگان آن

درجهت دستيابی به شناخت بهتر و دقيقتهر ايهن صهنعت كمهک

منجر خواهد شد .بر همين اساس سوال اصهلی پهژوهش حاضهر

شايانی به برنامه ريزان و مسهئولان كشهور در اتخهاذ تصهميمات

«قابليتهای نوين صنايعدستی در راستای رونق توليهد و توسهعه

مناسب و كارا خواهد داشت .اهميت پژوهش حاضر از آنجا ناشی

بازارهای هدف استان لرستان چه مواردی می باشهد؟» مهد نظهر

میگردد كه در شرايط كنونی بسهياری از كشهورهايی كهه اصهلا

قرار گرفت.

دارای صنايعدستی چندانی نيستند ،به توسعه آن همت گماشتهاند
و از قب آن درآمد هنگفتی را كسب مینمايند كه در اين زمينهه

مواد و روشها

به كاركردهای نوين آن به خصود در زمينهه ثبهت فرهنگهی و

تحقيق حاضر از روشهای تحقيق توصيفی ،تحليلی اسهتفاده

هويتی و گردشگری آن پرداختهاند .در ايهن ميهان كشهور ايهران

كرده است .همچنهين ايهن پهژوهش از نظهر ههدف ،كهاربردی-

دارای پيشينه بسيار غنی در اين زمينه میباشد كه اقدام اساسهی

توسههعهای اسههت .جامعههه آمههاری پههژوهش مشههتم بههر كليههه

در توسعه صنايعدستی و قابليتهای نوين آن صورت نداده اسهت

كارشناسان ،متخصصهان و پژوهشهگران حهوزه صنايعدسهتی در

و از طرفی روستاهای استان لرستان به عنوان يکی از استانهای

استان لرستان به تعداد  101نفر میباشهند كهه حجهم نمونهه بهر

با قبليت بالا در اين زمينه جهت ماندگاری صنايعدسهتی و حفهر

اساس فرمهول كهوكران بهه تعهداد  091بهه شهيوه تصهادفی در

اصالت و هويّت آن نيازمنهد شناسهايی كاركردهها و قابليتههای

دسترس انتخا شهدند .ابهزار پهژوهش مشهتم بهر پرسشهنامه

نوين در اين زمينه میباشد كه بتواند به توليد بيشهتر بها كهارايی

محقق ساخته قابليتهای نوين صنايعدسهتی منهاطق روسهتايی،

بهتر آن منجر شود كه اين امهر مسهتلزم شناسهايی قابليتههای

جهش توليد و توسعه بازارهای هدف با 90سهوال كهه بهه تعهداد

نوين صنايعدسهتی روسهتايی بهه خصهود در بحهث فرهنگهی،

سههوالات شههاخصهای قابليتهههای نههوين صنايعدسههتی منههاطق

اقتصادی و گردشگری آن میباشد كهه پهژوهش حاضهر در ايهن

روستايی 04سوال ،جههش توليهد  00سهوال و توسهعه بازارههای

زمينه صورت پذيرفته است .مسهئله اساسهی ايهن اسهت كهه در

هدف  1سوال میباشد .روايی پرسشنامه به شهيوه صهوری بهوده

شرايط كنونی برای اينکه بتهوان بهه رونهق صنايعدسهتی همهت

كه به تأييد كارشناسان و اساتيد رسيده و همچنين از روايی سازه

گذاشت و راهی را برای رهايی از بين رفتن آنهها برگزيهد ،بايهد

ای بهر اسهاس تحليه عهاملی تأييهدی نيهز بههره گرفتهه شهده

قابليتهای نوين در اين زمينه به خصود در استان لرستان كهه

(جدول )0و تأييد گرديده است و پايايی آن نيز بر اسهاس آلفهای

دارای صنايعدسههتی متعههدد در پهنههه و گسههتره خههود میباشههد

كرونباخ به ميزان  1/10مورد تأييد واقهع شهده اسهت .تجزيهه و

شناسايی شود كه متاسفانه در اين زمينه تاكنون اقهدام اساسهی و

تحلي دادهها بر اساس تحلي معادلات سهاختاری در نهرم افهزار

تأثيرگذار برگزيده نشده است و بسياری از صنايعدستی با ركود و

ايموس 0صورت پذيرفته است.

حتی اضهمحلال روبهرو شهده انهد ،كمتهر موضهوعات تحقيقهات
دانشگاهی به اين زمينه پرداخته شده است و درآمد اصلی ناشهی

0- AMOS
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جدول .6ضريب عاملی هر يک از گويههای پژوهش
متغير

قابليت های نوين صنايعدستی
توسعه بازارهای هدف
جهش توليد

گويهها
توسعه ظرفيتهای پايدار
توسعه گردشگری فرهنگی
برپايی نمايشگاههای صنايعدستی
توسعه كيفيت جهت ارائه به عنوان سوغات
كاربردی كردن در زندگی به عنوان ابزار دانش بومی و سلامت محور
ايجاد بازارهای محلی ارائه صنايعدستی
ارتباط با جوامع محلی
نقش خلاقيت و حضور گردشگر و خريدار در روند ساخت
شناسنامه كردن اثر و ثبت ملی و جهانی
ارتباط با مراكز تحقيقاتی برای بهبود كيفيت ،جذابيت
ساختار نمادهايی از صنايعدستی برای روزهای خاد مانند عيد نوروز و غيره
تطبيق عرضه صنايعدستی مطابق به شرايط آ و هوايی هر منطقه ايران و جهان
برنامه ريزی و سياستگذاری كلان و حمايت جدی دولت
ارائه رابطه كام با كشورهای دارای قدرت خريد بالا
افزايش تعداد گردشگران داخلی و خارجی
شناسايی بازارهای مناسب داخلی و خارجی و تضمين خريد توليدات
تبليغات در رسانههای گروهی بينالمللی و سايتهای اينترنتی در شناساندن توليدات
وجود بازارچههای متمركز و يکپارچه ملی
تقويت بنيه مالی صنعتگران
ارائه آموزشهای فنی لازم
اشاعه خدمات تأمين اجتماعی و بيمه صنعتگران
امکانات توليد انبوه با توجه به كارگاههای مدرن و مجهز
استانداردسازی مواد اوليه و توليد محصولات
نظارت مستمر و كام بر توليدات از سوی سازمانهای زيربط
حمايت مالی و همکاری بانکها در ارائه تسهيلات
ارتباط و هماهنگی بين مراكز آموزش عالی و مهارتی و بازاريابی
وجود بانک جامع اطلاعات هنرمندان وصنعتگران صنايعدستی
رقابتپذيری كالاهای توليد صنايعدستی در بازارهای جهان
حضور بخش غيردولتی نيرومند در صنايعدستی
ارائه واحدهای درسی صنايعدستی كاربردی و آموزش به دانش آموختگان جهت توليد صنايعدستی
غنیتر شدن فرهنگ و سنت در دل صنايعدستی و توليد متناسب آن
ارائه همايشها و نمايشگاههای تبليغاتی و فروش محصولات صنايعدستی
منبع( :يافتههای پژوهش.)0411 ،

ضريب عاملی
1/11
1/19
1/10
1/11
1/10
1/11
1/10
1/11
1/13
1/13
1/10
1/44
1/90
1/94
1/99
1/91
1/11
1/10
1/14
1/14
1/39
1/31
1/10
1/14
1/10
1/11
1/11
1/19
1/10
1/10
1/13
1/11

نتايج و بحث

محدوده  90تا  41سال 01 ،درصد در محدوده  40تا  11سهال و

بررسی توصیفی مشخصات جمعیت شناختی

 03درصد بيش از  10سال داشتند .بهه لحها تاهه  10درصهد

از  091نفر پاسخ دهنده؛  00درصد زن و  13درصد مرد ،بهه

متاه و  03درصد مجرد و به لحا تحصيلات  00درصهد فهوق

لحا سنی  00درصد در محدوده  01تا  91سهال 91 ،درصهد در

ديپلم 94 ،درصد ليسانس 03 ،درصد فوق ليسهانس و  01درصهد
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انحراف معيار هم متغير توسهعه بهازارهی ههدف دارای بيشهترين
انحراف معيهار كهه نشهاندهنده پراكنهده گهويی بهه گزينهههای

بررسی توصیفی مؤلفههای تحقیق

پرسشنامه و قابليتههای صنايعدسهتی دارای كمتهرين انحهراف

جدول  0آمار توصيفی متغيرههای تحقيهق را در افهراد مهورد

معيار كه نشان از انسجام بيشتر پاسخها میباشد.

مطالعه نشان داده است.
جدول  .2جدول توصيفی مربوط به متغيرهای تحقيق
ميانگين
متغير
4/90
قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی
4/00
جهش توليد
9/10
توسعه بازارهای هدف
منبع( :يافته های پژوهش.)0411 ،

انحراف معيار
1/14
1/10
1/10

تحلیل استنباطی
بررسی فرض نرمال بودن دادهها

برای بررسی فرض نرمال بودن متغيرهای مطالعه از آزمهون
كولموگوراف -اسميرنا يک نمونهای (برای بررسی متغيرهها بهه
صورت تک تک) استفاده شده است؛ نتايج نشاندهنده آن اسهت
كه فرض نرمال بودن برای تمهام متغيرهها را نمیتهوان رد كهرد

بر اين اساس قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی

( .)P<1/11نتايج اين آزمون در جدول  9آورده شده است.

با ميهانگين  4390دارای بيشهترين ميهانگين و توسهعه بازارههای

توزيع دادهها نرمال است =H0

هدف با ميانگين  9310دارای كمترين ميانگين میباشد .به لحا

توزيع دادهها نرمال نيست =H1

جدول  .0نتايج آزمون كولموگروف -اسميرنا برای بررسی پذيره نرمال بودن
متغير
قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی
جهش توليد
توسعه بازارهای هدف

حجم نمونه آماره آزمون سطح معناداری
1/900
1/111
091
1/914
1/114
091
1/911
1/140
091
منبع( :يافتههای پژوهش.)0411 ،

نرمال-غير نرمال بودن
نرمال
نرمال
نرمال

نتيجه
تأييد
تأييد
تأييد

با توجه به جدول  9مشاهده میگهردد كليهه متغيرهها دارای

نرمافزار ايموس و بهره جستن از معادلات سهاختاری بهه بررسهی

فرض نرمال میباشند و جهش توليد با توجه به ميزان معنهاداری

اين ارتباط اقدام شده است .بررسی ارتباط بين متغيرهها در قالهب

بيشتری دارای نرمالی بهتر و متغير قابليتهای نوين صنايعدستی

الگوی معادلات ساختاری نشان داده شده در شک های ( 0تها )4

مناطق روستايی با ميهزان معنهاداری كمتهر دارای نرمهالی كمتهر

مورد آزمون قرار گرفت .قدرت رابطه بين عام (متغير پنههان) و

میباشد.

متغير قاب مشاهده (سؤالات پرسشنامه) بهوسيله بار عاملی نشان
داده میرود .بار عاملی مقداری بين صفر و يهک اسهت .اگهر بهار

معادلات ساختاری

در اين قسمت به مطالعه فرضهيههای پهژوهش بها معادلهات
ساختاری پرداخته شده است .در واقع در اين قسمت با استفاده از

عاملی كمتر از  1/9باشد رابطه ضعيا در نظهر گرفتهه شهده و از
آن صرفنظر میرود .بار عاملی بين  1/9تا  1/1قاب قبول است
و اگر بزرگتر از  1/1باشد خيلی مطلو است.
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شکل .6مدل اندازهگيری قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی با بارهای عاملی در حالت استاندارد
منبع :يافتههای پژوهش0411 ،

شکل .2مدل اندازه گيری جهش توليد با بارهای عاملی در حالت استاندارد
منبع :يافتههای پژوهش0411 ،
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شکل .0مدل اندازهگيری توسعه بازارهای هدف با بارهای عاملی در حالت استاندارد
منبع :يافتههای پژوهش0411 ،

شکل .4پارامترهای استاندارد شده مدل
منبع :يافتههای پژوهش0411 ،

برای ارزيابی برازش مدل معادلات ساختاری چندين شهاخص

شوک و همکاران )0114( 0و باومگارتنر و هومبهورگ ( ،)0331از

برازندگی وجود دارد .در اين پژوهش ،با استناد بهه پيشهنهادهای
0. Shock et al
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شاخصهای كهایاسهکوير بهه همهراه معنهیداری آن ،شهاخص

اگر مقدار كایاسکوير معنیدار نباشد ،مقدار كایاسکوير بر درجه

كایاسکوير بر درجه آزادی ،شاخص برازندگی ،شاخص نرم نشده

آزادی كمتر از  9باشد ،مقدار شاخصهای برازندگی ،نهرم نشهده

برازندگی ،شاخص برازندگی فزاينده ،شاخص برازندگی تطبيقهی،

برازندگی ،برازندگی فزاينده و برازنهدگی تطبيقهی بالهاتر از 1/31

ريشه ميانگين مجذور خطای تخريب و شاخص ميانگين مجهذور

باشند ،مقدار ريشه ميانگين مجذور خطای تخريب كمتر از 1/11

باقیماندهها بهرای ارزيهابی برازنهدگی مهدل معادلهات سهاختاری

و مقدار ميانگين مجذور باقیماندهها كمتر از  1/11باشد ،برازش

پژوهش استفاده شد .هماكنون معيار دقيقی برای اين شاخصهها

مدل مناسب و قاب قبول است (شوک و همکاران.)0114 ،

وجود ندارد ،اما دستورالعم كلّی زير در ادبيات مطرح شده است:
جدول  .4نتايج ميزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهای برازندگی
علامت اختصاری
X2/df
RMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
RMSEA

معيار مطلوب
نام کامل شاخص برازش
 9و كمتر
ريشه ميانگين توان دوم خطای تقريب
كوچکتر از 1/11
شاخص بهنجار نسبی
 1/ 3و بالاتر
شاخص برازش افزايشی
 1/3و بالاتر
شاخص برازش نرمال شده
 1/3و بالاتر
شاخص نيکويی برازش
 1/3و بالاتر
شاخص نيکويی برازش تعدي يافته
 1/3و بالاتر
شاخص برازش مقايسهای
ريشه ميانگين توان دوم خطای تقريب كوچکتر از 1/11
منبع :يافتههای پژوهش0411 ،

مقدار گزارش شده
0/94
1/41
1/90
1/31
1/31
1/30
1/93
1/78

بر اين اساس ،با توجه به مقدار گزارش شهده شهاخصههای

پههژوهش سههازگاری و تطههابق دارنههد .بنههابراين ،مههدل معادلههات

برازندگی (جدول ،)4مشاهده میشود كه دادهها از لحها آمهاری

ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قاب قبولی برخوردار است.

با سهاختار عهاملی مهدل معادلهات سهاختاری متغيرههای نهفتهه

نتايج حاص از روابط بين متغيرها در جدول  1ارائه شده است.

جدول .9مسير روابط بين متغيرها همراه با نسبتهای بحرانی و سطح معناداری
مسير فرضيه
قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی <---
قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی <---
توسعه بازارهای هدف
<---

مقدار بحرانی
1/119
جهش توليد
0/311
توسعه بازارهای هدف
0/191
جهش توليد
منبع :يافتههای پژوهش0411 ،

سطح معناداری
1/1
1/110
1/113

ضريب تأثير
1/01
1/09
1/91

نتيجه فرضيه
عدم رد
عدم رد
عدم رد

بر اساس جدول 1مشاهده میگردد كهه قابليتههای نهوين

اساس رابطه بين قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روسهتايی

صنايعدستی مناطق روستايی بر جههش توليهد بها ضهريب تهأثير

و توسعه بازارهای هدف با ضريب تهأثير  ،1/09كمتهرين تهأثير و

 ،1/01قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی بهر توسهعه

رابطه بين توسعه بازارهای هدف و جهش توليد با ضهريب تهأثير

بازارهای هدف با ضريب تأثير  ،1/09توسعه بازارهای ههدف بهر

 1/91بيشترين ميزان میباشد .بر اين اساس مشهاهده میگهردد

جهش توليد با ضريب تأثير  ،1/91اثرگذار بهوده اسهت .بهر ايهن

كه قابليتهای نوين صنايه دستی بر جهش توليد اثرگهذار بهوده

وحدتی و ناصرپور ،بررسی تأثیرپذیری جهش تولید از قابلیتهای نوین صنایعدستی روستایی و توسعه بازارهای هدف در استان لرستان
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است و اين امر به ميزان ضهريب  1/01بهوده و زمانيکهه متغيهر

از پژوهش حسينپور و مرادی ( )0931كه در پژوهشی به بررسی

ميههانجی توسههعه بازارهههای هههدف مهها بههين قابليتهههای نههوين

و تحلي نقش كارآفرينی صنايعدستی در توسعه روستايی مناطق

صنايعدستی مناطق روستايی و جهش توليد قرار میگيرد ،ميزان

روستايی استان كرمانشاه پرداخته ،همسو بوده كه نتهايج بدسهت

اثرگذاری قابليتهای نهوين صنايعدسهتی منهاطق روسهتايی بهه

آمد نشان میدهد كهارآفرينی صنايعدسهتی بها افهزايش رفهاه در

ميزان  1/91افزايش میيابد و اين امر نشان از اثرگهذاری بهينهه

منطقه ،افهزايش اشهتغال ،افهزايش درآمهد افهراد منطقهه رابطهه

توسعه بازارهای ههدف و نقهش آن در بازاريهابی و فهروش بهتهر

مستقيمیدارد .همچنين با نتايج تحقيق چهابهارا )0101(0كهه در

صنايعدستی میباشد كه بر جهش توليد آنها اثرگذار بوده است.

مطالعه ای به بررسی نقش رونق صنايعدستی و كسب بازارهای
جديد با اتکا به برند مشخص اقدام نموده است ،همسو بهوده كهه

نتيجه گيری

نتايج بيانگر ان است كه رونق بازار فروش صنايعدسهتی ،رعايهت

بر اساس آنچه مورد تجزيه و تحليه قهرار گرفهت مشهاهده

استاندارها در بازاريابی ،بستهبندی ،كيفيت توليد ،اصالت و هويت،

گرديد كه جهش توليد از قابليتهای نوين صنايعدسهتی منهاطق

طراحی و رنگبندی ،سهولت دسترسی و قابليت حم ونق ايهن

روستايی با نقش واسطه توسعه بازارهای هدف در استان لرستان

محصولات است .برای مثال ،بازاريهابی محصهولات صنايعدسهتی

اثرپذيرفته است و اين امر به گونه ای بوده است كه قابليتههای

يکی از مهمترين عوام در رونق فروش اين محصولات و كسب

نوين صنايعدستی مناطق روستايی بر جهش توليد با ضريب تأثير

درآمد جوامع محلهی اسهت .اگرچهه توليدكننهدگان صنايعدسهتی

 ،1/01قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روستايی بهر توسهعه

معمول هاً خههارج از انتظههار بههازار عم ه م هیكننههد و كمتههر درگي هر

بازارهای هدف با ضريب تأثير  ،1/09توسعه بازارهای ههدف بهر

فعاليتهههای تجههاری م هیشههوند ،در دو دهههه اخي هر ،فراگههرفتن

جهش توليد با ضريب تأثير  ،1/91اثرگذار بهوده اسهت .بهر ايهن

شيوههای نوين بازاريابی و تجارت برای رونهق فهروش و بقها در

اساس رابطه بين قابليتهای نوين صنايعدستی مناطق روسهتايی

بازار رقابت به دلي گسترش صنعت گردشگری و اهميت يهافتن

و توسعه بازارهای هدف با ضريب تهأثير  1/09كمتهرين تهأثير و

محصولات صنايعدستی ضروری شده است.

رابطه بين توسعه بازارهای هدف و جهش توليد با ضهريب تهأثير

بر اين اساس میتوان بيان داشت كه رشد جمعيت ،بيکهاری

 1/91بيشترين ميزان میباشد .بر اين اساس مشهاهده میگهردد

و منابع مالی ناكافی برای برنامههای توسعه اقتصادی سبب توجه

كه قابليتهای نوين صنايه دستی بر جهش توليد اثرگهذار بهوده

فراوان به صنايع كوچک باتوجه به سهولت توسهعه آنهها ،بهرای

است و اين امر به ميزان ضهريب  1/01بهوده و زمانيکهه متغيهر

توسههعه اقتصههادی كشههورهای در حههال توسههعه شههده اسههت.

ميههانجی توسههعه بازارهههای هههدف مهها بههين قابليتهههای نههوين

صنايعدستی به علت ايجاد فرصت-های اشتغال در سطح ملی و

صنايعدستی مناطق روستايی و جهش توليد قرار میگيرد ،ميزان

محلی ،سبب توسعه متعادل ميان خانوارهای روستايی و شهری و

اثرگذاری قابليتهای نهوين صنايعدسهتی منهاطق روسهتايی بهه

بخش كشاورزی و صنعت شده اسهت و نقهش اساسهی در تنهوع

ميزان  1/91افزايش میيابد و اين امر نشان از اثرگهذاری بهينهه

بخشی بهينه به فعاليتههای اقتصهادی در جوامهع روسهتايی دارد.

توسعه بازارهای ههدف و نقهش آن در بازاريهابی و فهروش بهتهر

توسعه صنايعدستی سبب افزايش اشهتغال ،توليهد و درآمهد ملهی

صنايعدستی میباشد كه بر جهش توليد آنها اثرگذار بوده است.
نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتايج به دست آمهده

0- Chhabra
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شده و افزايش صادرات و درآمدهای ارزی و در نهايهت برقهراری

از خلاقيتهای آنان از گذشته تاكنون و مشاركت دادن آنها

عدالت اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت .لذا شناسهايی

از توليد تا فروش محصولات؛

نقش عوام حمايتی سازمانی بر توسعه صنايعدسهتی از اهميهت



ارائه بروشور و كتابچه جامع صنايعدستی و ظرفيتههای آن

بالايی برخوردار است .توسعه ی اقتصادی نيازمند سرمايه گهذاری

به مردم ديگر استانها و گردشگران ورودی بهه روسهتاها و

در بخشها و فعاليتههای مختلها اقتصهادی اسهت .همچنهين،

استان لرستان جهت آشنايی با صنايعدستی اين استان؛

كسبوكارها ،از جمله اجهزای اساسهی اقتصهاد كشهور بهه شهمار



ارائه برنامه جامع نظارتی بر صنايعدسهتی روسهتايی اسهتان

میروند كه سرمايهگذاری در آنها موجب رونقبخشهی سيسهتم

لرستان و نيز محدود نمهودن واردات محصهولات مهرتبط در

اقتصادی خواهد شد .از سوی ديگهر ،سهرمايهی مهورد نيهاز ايهن

اين زمينه؛

كسهبوكارها ،تنههها بهها اتکههاء بههه سههرمايهگذاری بخههش دولتههی



امکانپذير نمیباشد ،لذا ضروری است كه سرمايههای راكد بخش
خصوصی در جهت احياء و رونق بخشيدن به اقتصاد كشور جذ

تهيه سند چشمانداز صنايعدستی روسهتايی اسهتان لرسهتان
برای توسعه و ارتباط مداوم و روبه گسترش با بازار هدف؛



ارائه برنامه منسجم و مداوم و بهرهگيهری از ابهزار نهوين و

و بکار گرفته شود .از آنجايی كه كشور ايران يکی از سهه قطهب

نيروهای متخصص در زمينه تبليغات مناسب جهت معرفهی

مهم صنايعدستی جهان به شمار میرود ،يکی از ساز و كارههايی

ظرفيتهای صنايعدستی روستايی استان لرسهتان از سهوی

كه فرصت استفاده از سرمايههای بخش خصوصهی را در جههت

مسئولين در ايران؛

رشد اقتصادی كشهور بهه دنبهال دارد ،صنايعدسهتی میباشهد .از



استفاده بهينه از دستاوردهای ساير كشورها در اين زمينهه و

آنجائیكه استان لرستان دارای ظرفيتهای بسيار زيادی در توليد

برگزاری كلاسهای آموزشی-فرهنگی جههت بهرهبهرداری

صنايعدستی میباشد و اغلب مردم بومی و محلی در آن فعاليهت

بهينه از ظرفيتهای اين بخش در استان لرستان و كشور؛

دارند ،میتوان با بازاريابی مناسب محصهولات و صنايعدسهتی در



برگزاری همايشها ،نمايشگاهها و بازارههای محلهی بهرای

ديگر استانها به خصود در مركز كشور و استان تهران و حتی

ارائه محصولات صنايعدستی روستايی و نشهان دادن آن بهه

كشورهای خارجی و حوضه خليج فارس ،به رونهق ايهن صهنايع،

ساير مناطق و كشورها؛

توسعه اقتصادی استان و كشور و در نهايت جهش توليد در ايهن



زمينه دست يافت.

شبکههای تلويزيونی مخصود فرهنگ و هنهر روسهتاهای

بر اساس نتايج به دست آمده میتوان پيشنهادات زير را ارائه


استان لرستان به خصود در زمينه صنايعدستی اين استان؛


نمود:

اسههتفاده از فضههای مجههازی ،كانالهههای ارتبههاطی و حتههی

ارائه مشهوقها ،سوبسهيدهای و وامههای كهم بههره بهرای

درگير نمودن هر چه بيشتر زنان روستايی به خصود افهراد

حمايت از صنعتگران روستايی اين اسهتان بهه خصهود در

توانمند و دارای پتانسي در توليد صنايعدستی و بهرهگيهری

مناطق كمتر شناخته شده؛

وحدتی و ناصرپور ،بررسی تأثیرپذیری جهش تولید از قابلیتهای نوین صنایعدستی روستایی و توسعه بازارهای هدف در استان لرستان
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منابع
بابهائی ،م .0931 .جايگههاه صههنعت فهرش دسههتباف روسههتايی در

رمضههانزادهلسههبوئی ،م ،.ذال ،م .0934 .تحليهه ويژگههیهههای

اقتصههاد مقههاومتی ،چهههارمين همههايش ملههی انجمنهههای

صنايعدستی در راستای توسعه گردشهگری ميهرا فرهنگهی

علمیدانشجويی رشتههای كشاورزی ،منابع طبيعی و محهيط

(مطالعه موردی :استان مازندران) ،مجله برنامهريزی فضايی،

زيست ،كرج ،پهرديس كشهاورزی و منهابع طبيعهی دانشهگاه

دوره .010-11 :)03(4 ،1

تهران.

سههعادتی ،ط .0931 .نقههش صنايعدسههتی در توسههعه و اقتصههاد

حسينپور ،م ،.مرادی ،ز .0931 .بررسی و تحلي نقش كارآفرينی

روستاها ،چهارمين كنگره علمهیپژوهشهی توسهعه و تهرويج

صنايعدستی در توسهعه روسهتايی منهاطق روسهتايی اسهتان

علوم كشاورزی ،منابع طبيعی و محيط زيست ايران ،تههران،

كرمانشاه ،پنجمين كنفرانس بين المللی حسابداری ،مهديريت

انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين.

و نوآوری در كسب و كار ،تهران ،دبيرخانه دائمیكنفرانس.

سلطانی ،ش ،.بادسار ،م ،.كرمی ،ر .0931 .بررسی سطح گهرايش

حسينزاده ،ن ،.حقی ،ر .0931 .تحلي نقش توسهعه گردشهگری

به توسعه صنايعدستی با رويکرد تعاونی در ميهان روسهتاييان

وتأثير آن بر توسعه بازار صنايعدسهتی ايهران ،همهايش ملهی

شهرسههتان زنجههان ،همههايش توليهد ملهی و اشههتغال پايهدار،

مههديريت و كسههب و كههار الکترونيک هی بهها رويکههرد اقتصههاد

چالشها و راهکارها ،بروجرد ،دانشهگاه آيهت الهه بروجهردی

مقاومتی ،مشهد ،موسسه آموزش عالی فردوس مشهد.

(ره).

خههاطری ،. ،عل هی زاده ،و ،.ورمزي هار ،م .0931 .بررس هی نقههش

صيديوسههفی ،ن .0931 .نقههش كههارآفرينی فرهنگ هی در احي های

صنايعدستی روستاها و گردشگری جهت توسهعه كهارآفرينی

صنايعدستی روبه زوال (شههر اصهفهان) ،نخسهتين همهايش

زنان روستايی ،اولهين همهايش ملهی اشهتغال دانهش بنيهان،

ب هين الملل هی هنههر و صههناعات در فرهنههگ و تمههدن ايران هی

سنندج ،جهاد دانشگاهی استان كردستان.

اسلامی ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه هنر اصفهان.

ذكهههاوت ،س ،.بحهههری كرمهههی ،ط .0931 .بررسهههی جايگهههاه

كيههان پههور ،م ،.كوراونههد ،ح .0931 .بررسههی اثههر بازاريههابی

صنايعدستی به عنوان مشاغ خانگی در پيشرفت اقتصهادی

صنايعدستی بر توسعه صنعت گردشهگری (مطالعهه مهوردی

جامعه ،دوازدهمين كنگره ملی پيشگامان پيشرفت ،تهران.

شهرستان ايذه) ،دوازدهمين كنگره ملی پيشگامان پيشهرفت،

رحمنستايش ،ا ،.فلاح نيا ،م .0931 .تحلي نقش هنرهای دستی

تهران.

(صنايعدسهتی) بهر گردشهگری و توسهعهی پايهدار فرهنگهی

مههرادی ،م ،.صههادقی ،ت .0931 .چالشهههای صههادرات كالاههها،

(نمونه مورد مطالعهه :شههر شهيراز) ،دومهين كنفهرانس بهين

خدمات تخصصی و توليدات داخلی با تاكيد بر صنايعدسهتی،

المللی مهندسی عمران،معمهاری ومهديريت بحهران ،تههران،

دوازدهمين كنگره ملی پيشگامان پيشرفت ،تهران.

دانشگاه علامه مجلسی.

منوچهری ،م .0931 .بررسی نقش صنايعدستی روسهتاها در كهار

رمضانی ،م ،.رمضانی ،م .0931 .نقش صنايعدستی و گردشهگری

آفرينی و اشتغال زايی جهت جهذ توريسهم ،همهايش ملهی

در توسههعه پايههدار كشههور ،سههومين كنفههرانس بههينالمللههی

صنايع فرهنگی نقش آن در توسعه پايدار ،كرمانشاه ،دانشگاه

حسابداری ،مديريت و نوآوری در كسبوكار ،كهرج ،دانشهگاه

آزاد اسلامیواحد كرمانشاه.

جامع علمیكاربردی سازمان همياری شهرداریها.

نخعی ،ح .0930 .بررسی نقش صنايعدسهتی در اشهتغال زايهی و
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the impact of the production leap from the new capabilities
of rural handicrafts, and the development of target markets in Lorestan province. The present study has
used descriptive and analytical research methods. Also, this research is applied-developmental in terms
of purpose. The statistical population of the study includes all experts, specialists and researchers in the
field of handicrafts, in Lorestan province in 2020 in the number of 620 people, the sample size based on
Cochran's formula of 237 people, were randomly selected. The research instrument includes a
researcher-made questionnaire on new capabilities of rural handicrafts, production leap and
development of target markets with 32 questions, of which 11 questions are indicators of new
capabilities of rural handicrafts 11 questions, production leap 14 questions and development of target
markets 7 questions. The validity of the questionnaire was formally confirmed by experts and professors,
and also the construct validity based on confirmatory factor analysis was used and confirmed, and its
reliability was confirmed based on Cronbach's alpha of 0.82. Has been. Data analysis based on structural
equation analysis was performed in Emus software. The results show that the production leap from the
new capabilities of handicrafts in rural areas has been affected by the mediating role of the development
of target markets in Lorestan province, and this has been such that the new capabilities of handicrafts in
rural areas, the leap in production with Impact coefficient of 0.16, new capabilities of handicrafts in
rural areas, has affected the development of target markets with an impact factor of 0.13, development
of target markets, production leap with an impact factor of 0.36.
Keywords: Production Leap, New Capabilities, Crafts, Market Development.
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