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 مقاله پژوهشی

 

ن صنایع دستی مناطق روستایی با ارزیابی میزان تاثیرپذیری جهش تولید از قابلیت های نوی

 نقش واسطه توسعه بازارهای هدف در استان لرستان
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 چکيده

 اسهتان در ههدف بازارههای سهعهتو و روستايی دستیصنايع نوين هایقابليت از توليد جهش پذيریتأثير هدف از پژوهش حاضر بررسی

-كهاربردی ههدف، نظهر از پهژوهش ايهن همچنين. است كرده استفاده تحليلی توصيفی، تحقيق روشهای از حاضر باشد. تحقيقلرستان می

لرسهتان در سهال  اسهتان در دستیصنايع حوزه پژوهشگران و متخصصان كارشناسان، كليه بر مشتم  پژوهش آماری جامعه. است ایتوسعه

 ابهزار. شهدند انتخا  دسترس در تصادفی شيوه به 091 تعداد به كوكران فرمول اساس بر نمونه حجم كه باشندمی نفر 101 تعداد به 0933

 90بها  ههدف بازارههای توسهعه و توليهد جهش روستايی، مناطق دستیصنايع نوين هایقابليت ساخته محقق پرسشنامه بر مشتم  پژوهش

 ههدف بازارهای توسعه و سوال04 توليد جهش سوال،00 روستايی مناطق دستیصنايع نوين هایقابليت هایاخصش سؤالات تعداد كه سوال

 اسهاس بهر ای سهازه روايهی از همچنهين و رسهيده اساتيد و كارشناسان تأييد به كه بوده صوری شيوه به پرسشنامه روايی. باشدمی سوال 1

. اسهت شهده واقع تأييد مورد 10/1 ميزان به كرونباخ آلفای اساس بر نيز آن پايايی و است شده تأييد و گرفته بهره نيز تأييدی عاملی تحلي 

 جهش توليهد نتايج بيانگر آن است كه .است پذيرفته صورت  ايموس افزار نرم در ساختاری معادلات تحلي  اساس بر هاداده تحلي  و تجزيه

پذيرفته اسهت و ايهن امهر بهه  تأثيرلرستان  استان در هدف بازارهای توسعه واسطه نقش با دستی مناطق روستايیهای نوين صنايعقابليت از

دسهتی ههای نهوين صنايع، قابليت01/1 تأثيردستی مناطق روستايی بر جهش توليد با ضريب های نوين صنايعقابليتگونه ای بوده است كه 

، اثرگهذار بهوده 91/1 تهأثيرعه بازارهای هدف بر جهش توليد با ضهريب ، توس09/1 تأثيرمناطق روستايی بر توسعه بازارهای هدف با ضريب 

 است. 
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 مقدمه

تنهوع  ،ینيدر چند دهه  گذشته پس از انقلا ، رشهد شهرنشه

بهه تحولههات گسههترده  یرشهد تههک محصههول اسههتيس و عيصهنا

 يی و شهههریروسههتا یجملههه در نههواحاز  یو اقتصههاد یاجتمههاع

 مختلها عيناصه یاقتصهادی تههايركود فعال طيشرا ني. اديانجام

 موانع ترينمهم (.0931)بابهائی، را سبب گرديد  دستیصنايع ژهيبو

 و فرهنگههی عوامهه  بههه دسههتی،عرصههه صنايع در افههراد اشههتغال

امهروزه  (.0101، 0)ونهدريکگهردد سهنن برمی و آدا  يا اجتماعی

ن توجهه بهه اجهزاء آن بهدو یو اجتمهاع یرشد و توسعه اقتصهاد

 یاصهل یهابخش نيب اشتغال عيو توز ستين ريچندان امکان پذ

 هيكههار و سههرما یرويههتههابع دو پههارامتر ن یاقتصههاد یهههاتيفعال

ممتهاز  یاتيخصوصه  يبه دل دستیصنايع نيب نيباشد كه در امی

مشهاركت دادن زنهان در  ،اندوز بودن، كهاربر بهودنهيمانند سرما

درآمهد،  سهکين منابع درآمد خهانوار، كهاهش ركرد متنوع د،يتول

 یپارامترههها از گههريد یاريو بسهه یاسههتفاده آن از منههابع داخلهه

ارزش افهزوده بالها، حفهر فرهنهگ و  ريهنظ یو فرهنگ یاقتصاد

 ريها و سهانسه  ونهدي، پیمحله و، انتقال هنر بومیاصالت بومی

بارزه با م یهاعوام  و راه ح  نيتراز مهم یکيتواند ها میلفهؤم

بلندمهدت بهر  اتتهأثيرمناطق مختلا كشور باشهد و  در یکاريب

 ازی کهي ديهكشور بگذارد. بهدون ترد یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

 نههيدسهتی نقهش آن در زمصنايع یاقتصاد هيمهم در توج  يدلا

مطالعهه  كنکهاش و رو نيهباشد. از امی يی و كارآفرينیزااشتغال

توسهعه  تيهنقهش واهم ،یزيهرنامهرب های نوين،قابليت رامونيپ

جههش توليهد  د،يجد یهاتيظرف جاديا و يیشناسا ،دستیصنايع

 یهامولهد و ارتقهاء و بهبهود شهاخص و كارافرينی اشتغال جاديا

 و رفهاه ههزاران شتيارتقاء سطح درآمد ومع زيو ن یكلان اقتصاد

 دايهصهنعت ضهرورت پ نيهفعهال درا یو شههر يیدار روستاخانه

                                                                                           
0- Vendrik 

 داريهتوسهعه پا ،ینيآفراراز اهداف كه یکي .(0930)نخعی،  كندمی

 ،يیروسهتا عيرابطه پهرداختن بهه صهنا نياست كه در ا يیروستا

عرضهه  رينظ یمشاغل جاديو ا یو صنعت گردشگر یليتبد عيصنا

 نام بهرد كهه توانرا می یخانگ هياول داتيدستی و تولانواع صنايع

)خهاطری و  دارد یبه شههرها را در په انييكاهش مهاجرت روستا

هها توانايی توسط كه مهارتی است دستی،صنايع .(0931همکاران، 

گيهرد می خهود به تازه شک  شده و ايجاد دست با هنری ذوق و

در  یكهه بها گردشهگر یلئز جملهه مسهاا (.0103، 0)پانيت و كسما

فرهنگ هر منطقه است كه بر توسعه  دستی وت صنايعارتباط اس

   (.0931زاده و حقی، )حسين داشته باشد تأثيرتواند می یگردشگر

دسههتی را بههه واسههطه نمههود دادن فرهنههگ، ذوق و صنايع

 کيه تيهتوان به عنهوان هومنطقه در خود، می کي یهایژگيو

مهدرن و  یايهدن ،ینيماشه عينامنطقه دانست، امروزه با ظهور ص

عناصهر كهه در تعهداد  نيهاستفاده از ا ت،يجمع شيافزا نيهمچن

و  نهاتييشوند، محهدود بهه تزمی ديمحدود و به كمک دست تول

شهده اسهت. توسهعه صهنعت  ازيهاز رفهع ن ريهبهه غ هايیاستفاده

 يیهانههيها و زم يوجود پتانس ازمنديمنطقه ن کيدر  یگردشگر

ها استفاده كهرده و بها ا بتوان از اثرات مثبت آندر منطقه است ت

منطقهه  کيه یها يصنعت به ارتقهاء و حفهر پتانسه نيتوسعه ا

كهه  یكمک نمهود، لهذا بها توجهه بهه اههداف و اثهرات مشهترك

دارنهد، ماننهد ارتقهاء فرهنهگ،  یدستی و صنعت گردشگرصنايع

بها  نيو همچنه يیاشتغال زا  ياز قب یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

جهذ   یبهرا یدستی خود به عنهوان عهاملصنايع نکهيتوجه به ا

دسههتی و توسههعه آن در تههوان از صنايعباشههد، میگردشههگر می

لازم است به عنوان عام  جذ   یها يپتانس یكه دارا یامنطقه

و  نوذرپورشههمی) اسههتفاده نمههود یگردشههگر و توسههعه گردشههگر

 (.0931جليليان، 

                                                                                           
0- Panait  and Cosma 
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 تيو وضهع ميدستی بها اقلهوجه به ارتباط تنگاتنگ صنايعت با

 یوهينهوع فرهنهگ و شه ،یو اجتماع یخيتار طيشرا ،يیايجغراف

در مناطق مختلا كشور به اشکال  عيصنا نيسازندگان، ا یزندگ

ها، از حرفهه یعيوسه یشهبکه ت،يهمختلا ظهور كرده و در نها

دستی صنايع .(0111، 0)ياوری داده است  يرا تشک عيهنرها و صنا

اسهت  نمانيهنر سهرزم نيتریو كاربرد نيتر، مردمینيتر  ياص

 کيههنر باشهد  کيتواند می نکهيدستی علاوه بر ادر واقع صنايع

دستی با توجه به سابقه رود. توسعه صنايعصنعت هم به شمار می

در  يهیزالاشهتغا یراهکارهها نيتهردر اقتصاد روستا مهم نهيريد

دسهتی . در مناطق محروم نقش صنايعودشروستاها محسو  می

دستی صنايع مهم است. ارياشتغال بس جاديو ا یدر توسعه اقتصاد

 یو دامپهرور یكه كشهاورز یها و فصولكه در زمآن است یهنر

 انييروسهتا یدرآمهد بهرا جاديدر ا مهمی اريراكد است عام  بس

 یكننهده یتهداع یكه بهه نهوع انييدستی روستاصنايع باشد.می

است، نه تنها موجب اشتغال در  یرانيا  ياص یهاسنت از یبخش

 یههاخانواده یبهرا بلکه منهابع درآمهد مهمهی، شودروستاها می

كه مردان در كنهار زنهان بهه كهار  یكند طورمی جاديا يیروستا

دستی تا حهد معقهول اگر از صنايع. شونددستی مشغول میصنايع

كهار از  نيهاشهود و می انييشود مهانع مههاجرت روسهتا تيحما

 یاقتصهاد شهده و موجهب توسهعه یريجلهوگ انييروستا یکاريب

 یتينقههش عوامهه  حمهها يیشناسهها (.0931)سههعادتی،  شههودمی

 برخوردار اسهت يیبالا تياهم دستی ازبر توسعه صنايع یرساختيز

 توانهدمی اينکه بر علاوه دستیصنايع .(0931همکاران، )سلطانی و 

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

كهه  یعبارتنهد از محصهولات ونسکويدستی از نگاه سازمان صنايع

سهتايش و )رحمن اندبا دست و با به كمک ابزار ساخته شهده تماماً

دستی و صنايع یفرهنگ را ياز م یاريبس ونسکوي (.0931نيا، فلاح

 یجههان را يههها را مخهارج كهرده و آن یاسيس یرا از قلمروها

                                                                                           
0- Yavari 

دسهتی بهرای رونهق صنايع (.0931)كيانپور و كوراوند،  است دهينام

باشهد. المللهی میخود نيازمند توسعه بازارهای ههدف ملهی و بين

امر است كهه  نيبوده ا تياهم یدارا یالمللنيب آنچه در صادرات

به مرور زمان صادرات مواد  ديدر حال توسعه با یاقتصاد كشورها

 آورنهد یرو یديهرا كاسهته و بهه صهادرات محصهولات تول هياول

خهرد  یوكارههاو كسهب دستیصنايع (.0931)رمضانی و رمضانی، 

 شهوندر كشهورها محسهو  مید یمههم اقتصهاد عياز صنا یکي

منهاطق  ريهاز مناطق )نظ یدر برخ (.0931كرمی، )ذكاوت و بحری

 یههاتيفعال ايهو  ی( به سبب فقهدان امکانهات كشهاورزیريكو

توانههد می یدسههتی و خههانگصنايع د،يههبههه صههورت جد ینعتصهه

 یدهنهدهدسهتی نشهانمنبع كار و اشتغال باشد. صنايع نيترمهم

 باشههدمی نيسههرزم کيههو فرهنههگ مردمههان  قهيذوق و سههل

دستی كشهور در حال حاضر هنرمندان صنايع (.0931)صيديوسفی، 

بهازار محصهولات  توانندیارتباطات و تجارت م نينو یهاوهيبا ش

 یفرهنگ یفراتر ببرند و به بازارها رانيا یخود را از مرزها یهنر

سهازمان  شه،ياند نيشدن ا يید، به منظور اجراجهان متص  شون

 هيارا انيلازم را به هنرجو یهادستی موظا است، آموزشصنايع

 یانهدازراه یبهره و آمهوزش جوانهان بهراكم یهاوام هيارا. دهد

 یههاتياز حما گهريد یکي تواندیدستی مصنايع یوكارهاكسب

 لانيالتحصه از فهارغ یبانيپشهت یسهتيبا نينهاد باشد. همچن نيا

تها  رديهمهورد توجهه قهرار گ شتريدستی برشته صنايع یدانشگاه

پهس از فراغهت از  جواناناشتغال  یلازم را برا یهانهيزم نگونهيا

را در  یدانشهگاه یهاها بتوانند آموزشفراهم كند و آن  يتحص

 حوزه منتق  كنند نيدستی به بدنه اصنايع یقالب كسب و كارها

دسهتی است با رشد و توسهع صنايع ديام .(0931)مرادی و صادقی، 

 نيبرداشته تا ا یشغل یهافرصت جاديدر جهت ا یثرؤم یهاگام

 ،یاجتمهاع ،یخهود را از جههات اقتصهاد یواقعه گهاهيصنعت جا

 یموجبات رشد و توسعه اقتصهاد و دايرا پ يیزااشتغالو  یفرهنگ
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 (.0111، 0)مک كرچر فراهم گردد

توان به موارد ذي  اشاره داشت: در زمينه پيشينه پژوهش می

  يهو تحل یبررسهدر پژوهشهی بهه  (0931پور و مهرادی )حسين

 يیمناطق روستا يیدستی در توسعه روستاصنايع ینينقش كارآفر

دههد میبدسهت آمهد نشهان  جينتهاپرداخته كه  استان كرمانشاه

اشتغال،  شيرفاه در منطقه، افزا شيدستی با افزاصنايع ینيكارآفر

 (0101) 0چهابهارا دارد.میيافراد منطقه رابطه مستق درآمد شيافزا

دسههتی و كسههب ای بههه بررسههی نقههش رونههق صنايعدر مطالعههه

بازارهای جديد با اتکا به برند مشخص اقهدام نمهوده اسهت كهه 

 تيهرعا ،دستیرونق بازار فروش صنايعايج بيانگر آن است كه نت

 ت،ياصالت و هو د،يتول تيفيك ،یبندبسته ،یابياستاندارها در بازار

 نيهونق  احم  تيو قابل یسهولت دسترس ،یبندو رنگ یطراح

دسهتی محصهولات صنايع یابيهمثال، بازار یمحصولات است. برا

محصولات و كسب  نيوش اعوام  در رونق فر نيتراز مهم یکي

 یدسهتعيصنا دكننهدگانيچهه تول است. اگهر یجوامع محل درآمد

 ريههو كمتههر درگ كننههدیمعمولههاً خههارج از انتظههار بههازار عمهه  مهه

فراگههرفتن  ر،يههدر دو دهههه اخ شههوند،یمهه یتجههار یهههاتيفعال

رونهق فهروش و بقها در  یو تجارت برا یابيبازار نينو یهاوهيش

 افتنيه تيمو اه یسترش صنعت گردشگرگ  يبازار رقابت به دل

و  یلسهبوئزادهرمضهان. شده است یدستی ضرورمحصولات صنايع

دسهتی در صنايع یههایژگهيو  يتحلای به در مقاله (0934) زال

: ی)مطالعهه مهورد یفرهنگه را يهم یتوسعه گردشهگر یراستا

كهه  دهنهدیمه نشهان جينتهاپرداخته است كهه  استان مازندران(

قهرار  یمطلهوب تيگردشگران در وضع یمؤثر بر وفادار یرهايمتغ

 زانيهعرضهه و م تيهفيك نيبه یرابطه معنادار ن،يندارند. همچن

دربههاره  تيوضههع نيههوجههود دارد؛ ا 10/1در سههطح  یوفههادار

 زانيههم ،دسههتیمحصههولات صنايع شينحههوه نمهها یهامؤلفههه

 وجههود دارد. زيههن نقهه وحم  تيههو قابل یفرهنگهه یگههذارتأثير

                                                                                           
0- McKercher 
0- Chhabra 

هههای بازاريههابی ( در پژوهشههی بههه بررسههی روش0104)9رالفههس

دستی پرداخته اسهت كهه محصولات فرهنگی به خصود صنايع

و ارائهه  یفرهنگه یهاتيجهذاب بيتركنتايج بيانگر آن است كه 

محصههولات  یابيههبازار یهههااز روش گههريد یکههيههها، آن یجمعهه

از  یاارائهه بسهته مثال، یدستی است؛ براازجمله صنايع یفرهنگ

 یو حته يیرقهص، مهواد غهذا ،یقيموس ،یهنر بوم ،دستیصنايع

هستند كه گردشگران  يیهادهيپد ب،يو غر بيعج یهایدنينوش

مردمان مقصهد آشهنا  یها با سبک زندگآن قياز طر نددار  يتما

گردشههگران  یرا بههرا یمحلهه یاندازهاچشههم ن،يشهوند و همچنهه

ای بهه در مقالهه (0100و همکهاران ) 4پارههات. كننهدیبرجسته مه

دستی و نقش آن در رونق و عدم رونهق بررسی توليد انبود صنايع

 ديهبا توجه به مسئله تولگيرد كه ها پرداخته است و نتيجه میآن

گردشهگران،  یپاسخ به تقاضا یدستی براانبوه محصولات صنايع

. ابهديیم تيههها اهمآن تيههمگام بها كم داتيتول تيفيحفر ك

دسهتی هنهر و صنايع یبهرا شتريب یتوجه است كه تقاضا انيشا

. شهودیمحصهولات منجهر مه نيا تيفيبالقوه به كاهش ك یمحل

دسهتی نقهش صنايع یبررسهدر مقالهه ای بهه   (0931منوچهری )

 سهميجههت جهذ  تور يهیزاو اشهتغال ینهيروستاها در كهار آفر

 يیتوسهعه روسهتا باشد كههته است كه نتايج بيانگر آن میپرداخ

افهراد كهم در آمهد سهاكن روسهتا و  یزنهدگ طيعام  بهبود شرا

 نيهكشور است و ا کيتوسعه  یخودكفا ساختن آنان در روند كل

از اههداف كهار  یکياست.  ینيكار آفر یهاجزء برنامه يیخودكفا

 رابطه پهرداختن بهه نياست و در ا يیروستا داريتوسعه پا ،ینيآفر

 جهاديو ا یو صهنعت گردشهگر یليتبهد عيصهنا ،يیروستا عيصنا

 یخهانگ هيهاول داتيدستی و تولعرضه انواع صنايع رينظ یمشاغل

 .دارد یبه شهرها را در پ انيياست كه كاهش مهاجرت روستا

 یكهاربرد یهنرهها نيزمره باارزش تر در رانيدستی اصنايع

 بلکهه از یفرهنگه یهاجنبهه از و نهه تنهها دهيجامعه مطرح گرد

                                                                                           
9- Rolfes 
4- Parhad 
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را به خود جلب كرده  انيو توجه جهان احترام زين یجهات اقتصاد

صهنعت  در لرسهتاناسهتان روسهتاهای  نکههياست باتوجهه بهه ا

 نگونههيا ديهتول در يیبالها تيو ظرف تياهم از رانيدستی اصنايع

اسهتان  نيها یبررسه نيبنهابرا .محصولات برخوردار بهوده اسهت

صهنعت كمهک  نيها قتهريبه شناخت بهتر و دق یابيدرجهت دست

 ماتيتصهم اتخهاذ و مسهئولان كشهور در زانيبه برنامه ر یانيشا

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

گردد كه در شرايط كنونی بسهياری از كشهورهايی كهه اصهلا می

اند هدستی چندانی نيستند، به توسعه آن همت گماشتدارای صنايع

نمايند كه در اين زمينهه و از قب  آن درآمد هنگفتی را كسب می

به كاركردهای نوين آن به خصود در زمينهه ثبهت فرهنگهی و 

اند. در ايهن ميهان كشهور ايهران هويتی و گردشگری آن پرداخته

باشد كه اقدام اساسهی دارای پيشينه بسيار غنی در اين زمينه می

های نوين آن صورت نداده اسهت تدستی و قابليدر توسعه صنايع

های و از طرفی روستاهای استان لرستان به عنوان يکی از استان

دسهتی و حفهر با قبليت بالا در اين زمينه جهت ماندگاری صنايع

ههای اصالت و هويّت آن نيازمنهد شناسهايی كاركردهها و قابليت

ايی باشد كه بتواند به توليد بيشهتر بها كهارنوين در اين زمينه می

ههای بهتر آن منجر شود كه اين امهر مسهتلزم شناسهايی قابليت

دسهتی روسهتايی بهه خصهود در بحهث فرهنگهی، نوين صنايع

باشد كهه پهژوهش حاضهر در ايهن اقتصادی و گردشگری آن می

زمينه صورت پذيرفته است. مسهئله اساسهی ايهن اسهت كهه در 

 دسهتی همهتشرايط كنونی برای اينکه بتهوان بهه رونهق صنايع

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

های نوين در اين زمينه به خصود در استان لرستان كهه قابليت

باشههد دسههتی متعههدد در پهنههه و گسههتره خههود میدارای صنايع

شناسايی شود كه متاسفانه در اين زمينه تاكنون اقهدام اساسهی و 

دستی با ركود و اری از صنايعگذار برگزيده نشده است و بسيتأثير

حتی اضهمحلال روبهرو شهده انهد، كمتهر موضهوعات تحقيقهات 

دانشگاهی به اين زمينه پرداخته شده است و درآمد اصلی ناشهی 

باشهد و دستی بيشتر برای واسطه ها و دلالان میاز فروش صنايع

برنهد كهه شناسهايی خود توليدكنندگان از آن بههره چنهدانی نمی

تواند بهه نوين در اين زمينه در مراح  مختلا آن میهای قابليت

دستی و افزايش كارايی آن بهرای توليدكننهدگان آن رونق صنايع

منجر خواهد شد. بر همين اساس سوال اصهلی پهژوهش حاضهر 

و توسهعه  ديهرونق تول یدستی در راستاصنايع نينو یهاتيقابل»

مهد نظهر « چه مواردی می باشهد؟ هدف استان لرستان یبازارها

 قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

های تحقيق توصيفی، تحليلی اسهتفاده تحقيق حاضر از روش

-. همچنهين ايهن پهژوهش از نظهر ههدف، كهاربردیكرده است

 كليهههای اسههت. جامعههه آمههاری پههژوهش مشههتم  بههر توسههعه

دسهتی در صنايع حهوزه پژوهشهگران و متخصصهان كارشناسان،

باشهند كهه حجهم نمونهه بهر می نفر 101به تعداد  استان لرستان

بهه شهيوه تصهادفی در  091اساس فرمهول كهوكران بهه تعهداد 

  دسترس انتخا  شهدند. ابهزار پهژوهش مشهتم  بهر پرسشهنامه

 دسهتی منهاطق روسهتايی،های نوين صنايعقابليت محقق ساخته

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

دسههتی منههاطق ی نههوين صنايعهههاقابليتهای سههوالات شههاخص

توسهعه بازارههای سهوال و  00جههش توليهد ، سوال04روستايی 

باشد. روايی پرسشنامه به شهيوه صهوری بهوده سوال می 1هدف 

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

ای بهر اسهاس تحليه  عهاملی تأييهدی نيهز بههره گرفتهه شهده 

و پايايی آن نيز بر اسهاس آلفهای  يده است( و تأييد گرد0)جدول

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

ها بر اساس تحلي  معادلات سهاختاری در نهرم افهزار تحلي  داده

 صورت پذيرفته است. 0ايموس

                                                                                           
0- AMOS 
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 پژوهش یهاهيگواز  کيهر  یعامل بيضر .6جدول

 ضريب عاملی هاگويه متغير

ت 
بلي
قا

يع
صنا
ن 
نوي
ی 
ها

ی
ست
د

 

 11/1 های پايدارتوسعه ظرفيت

 19/1 توسعه گردشگری فرهنگی

 10/1 دستیهای صنايعبرپايی نمايشگاه

 11/1 توسعه كيفيت جهت ارائه به عنوان سوغات

 10/1 كاربردی كردن در زندگی به عنوان ابزار دانش بومی و سلامت محور

 11/1 دستیيعايجاد بازارهای محلی ارائه صنا

 10/1 ارتباط با جوامع محلی

 11/1 نقش خلاقيت و حضور گردشگر و خريدار در روند ساخت

 13/1 شناسنامه كردن اثر و ثبت ملی و جهانی

 13/1 ارتباط با مراكز تحقيقاتی برای بهبود كيفيت، جذابيت

 10/1 وز و غيرهدستی برای روزهای خاد مانند عيد نورساختار نمادهايی از صنايع

ف
هد
ی 
ها
زار
 با
عه
وس
ت

 

 44/1 دستی مطابق به شرايط آ  و هوايی هر منطقه ايران و جهانتطبيق عرضه صنايع

 90/1 برنامه ريزی و سياستگذاری كلان و حمايت جدی دولت

 94/1 ارائه رابطه كام  با كشورهای دارای قدرت خريد بالا

 99/1 یافزايش تعداد گردشگران داخلی و خارج

 91/1 شناسايی بازارهای مناسب داخلی و خارجی و تضمين خريد توليدات

 11/1 های اينترنتی در شناساندن توليداتالمللی و سايتهای گروهی بينتبليغات در رسانه

 10/1 های متمركز و يکپارچه ملیوجود بازارچه

يد
تول
ش 
جه

 

 14/1 تقويت بنيه مالی صنعتگران

 14/1 های فنی لازمارائه آموزش

 39/1 اشاعه خدمات تأمين اجتماعی و بيمه صنعتگران

 31/1 های مدرن و مجهزامکانات توليد انبوه با توجه به كارگاه

 10/1 استانداردسازی مواد اوليه و توليد محصولات

 14/1 های زيربطنظارت مستمر و كام  بر توليدات از سوی سازمان

 10/1 ها در ارائه تسهيلاتاری بانکحمايت مالی و همک

 11/1 ارتباط و هماهنگی بين مراكز آموزش عالی و مهارتی و بازاريابی

 11/1 دستیوجود بانک جامع اطلاعات هنرمندان وصنعتگران صنايع

 19/1 دستی در بازارهای جهانپذيری كالاهای توليد صنايعرقابت

 10/1 دستیيعحضور بخش غيردولتی  نيرومند در صنا

 10/1 دستیدستی كاربردی و آموزش به دانش آموختگان جهت توليد صنايعارائه واحدهای درسی صنايع

 13/1 دستی و توليد متناسب آنتر شدن فرهنگ و سنت در دل صنايعغنی

 11/1 دستیهای تبليغاتی و فروش محصولات صنايعها و نمايشگاهارائه همايش

 (.0411 پژوهش، یاهافتهي: )منبع
 

 نتايج و بحث

 بررسی توصیفی مشخصات جمعیت شناختی

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

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

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

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

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

درصهد  01درصد فوق ليسهانس و  03درصد ليسانس،  94ديپلم، 
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 دكتری و بيشتر هستند.

 

 های تحقیقبررسی توصیفی مؤلفه

آمار توصيفی متغيرههای تحقيهق را در افهراد مهورد  0جدول 

 مطالعه نشان داده است.

 

 ول توصيفی مربوط به متغيرهای تحقيقجد .2جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغير

 14/1 90/4 دستی مناطق روستايیهای نوين صنايعقابليت

 10/1 00/4 جهش توليد

 10/1 10/9 توسعه بازارهای هدف

 (.0411منبع: )يافته های پژوهش، 
 

دستی مناطق روستايی های نوين صنايعبر اين اساس قابليت

 بازارههای دارای بيشهترين ميهانگين و توسهعه 4390نگين با ميها

باشد. به لحا  دارای كمترين ميانگين می 9310هدف با ميانگين 

انحراف معيار هم متغير توسهعه بهازارهی ههدف دارای بيشهترين 

های دهنده پراكنهده گهويی بهه گزينههانحراف معيهار كهه نشهان

رين انحهراف دسهتی دارای كمتهههای صنايعپرسشنامه و قابليت

 باشد.  ها میمعيار كه نشان از انسجام بيشتر پاسخ

 

 تحلیل استنباطی
 هابررسی فرض نرمال بودن داده

برای بررسی فرض نرمال بودن متغيرهای مطالعه از آزمهون 

ای )برای بررسی متغيرهها بهه اسميرنا يک نمونه -كولموگوراف

آن اسهت  دهندهصورت تک تک( استفاده شده است؛ نتايج نشان

تهوان رد كهرد كه فرض نرمال بودن برای تمهام متغيرهها را نمی

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

H0= ها نرمال استتوزيع داده  

H1= ها نرمال نيستتوزيع داده  

 

 بودن نرمال رهيپذ یبررس یبرا رناياسم -كولموگروف آزمون جينتا. 0جدول 

 نتيجه غير نرمال بودن-نرمال سطح معناداری آماره آزمون حجم نمونه متغير
 تأييد نرمال 900/1 111/1 091 دستی مناطق روستايیهای نوين صنايعقابليت

 تأييد نرمال 914/1 114/1 091 جهش توليد

 تأييد نرمال 911/1 140/1 091 توسعه بازارهای هدف

 (.0411های پژوهش، منبع: )يافته

 

گهردد كليهه متغيرهها دارای مشاهده می 9ول با توجه به جد

باشند و جهش توليد با توجه به ميزان معنهاداری فرض نرمال می

دستی های نوين صنايعبيشتری دارای نرمالی بهتر و متغير قابليت

مناطق روستايی با ميهزان معنهاداری كمتهر دارای نرمهالی كمتهر 

 باشد.می

 

 معادلات ساختاری

های پهژوهش بها معادلهات فرضهيهعه مطالقسمت به  نيدر ا

قسمت با استفاده از  نيپرداخته شده است. در واقع در اساختاری 

 یبهه بررسه یو بهره جستن از معادلات سهاختار ايموسافزار نرم

ر قالهب بررسی ارتباط بين متغيرهها دارتباط اقدام شده است.  نيا

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

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

وسيله بار عاملی نشان به )سؤالات پرسشنامه( متغير قاب  مشاهده

رود. بار عاملی مقداری بين صفر و يهک اسهت. اگهر بهار داده می

نظهر گرفتهه شهده و از  ضعيا در رابطهباشد  9/1عاملی كمتر از 

قاب  قبول است  1/1تا  9/1عاملی بين  رود. بارنظر میآن صرف

  باشد خيلی مطلو  است. 1/1تر از و اگر بزرگ
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  در حالت استاندارد یعامل یبا بارها يیمناطق روستا یدستعيصنا نينو یهاتيقابل یريگاندازه مدل. 6شکل

 0411 پژوهش، یهاافتهي: منبع

 

 
  در حالت استاندارد یملعا یبا بارها ديتول جهش یرياندازه گ مدل. 2شکل

 0411 پژوهش، یهاافتهي :منبع
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  استاندارد حالت در یعامل یبارها با هدف یبازارها توسعه یريگاندازه مدل. 0شکل

 0411های پژوهش، يافته منبع:
 

 
  مدل شده استاندارد یپارامترها. 4شکل

 0411های پژوهش، يافته منبع:
 

ات ساختاری چندين شهاخص معادل برای ارزيابی برازش مدل

برازندگی وجود دارد. در اين پژوهش، با استناد بهه پيشهنهادهای 

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

                                                                                           
0  .  Shock et al 
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شهاخص داری آن، اسهکوير بهه همهراه معنهیهای كهایشاخص

 شاخص برازندگی، شاخص نرم نشده، اسکوير بر درجه آزادیكای

رازندگی فزاينده، شاخص برازندگی تطبيقهی، برازندگی، شاخص ب

ريشه ميانگين مجذور خطای تخريب و شاخص ميانگين مجهذور 

ها بهرای ارزيهابی برازنهدگی مهدل معادلهات سهاختاری ماندهباقی

هها اكنون معيار دقيقی برای اين شاخصپژوهش استفاده شد. هم

ه است: كلّی زير در ادبيات مطرح شد العم وجود ندارد، اما دستور

اسکوير بر درجه كای دار نباشد، مقدارمعنی اسکويراگر مقدار كای

 نشهده نهرم، های برازندگیمقدار شاخصباشد،  9تر از آزادی كم

 31/1بالهاتر از  تطبيقهی برازنهدگیو  فزاينده برازندگی، برازندگی

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

باشد، برازش  11/1تر از كم هاماندهباقی مجذور گينو مقدار ميان

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

 

 برازندگی هایشاخص با پژوهش مدل انطباق ميزان نتايج. 4جدول 

 مقدار گزارش شده معيار مطلوب برازش شاخص کامل نام علامت اختصاری

/df2X 94/0 ترو كم 9 قريبريشه ميانگين توان دوم خطای ت 

RMR 41/1 11/1تر از كوچک شاخص بهنجار نسبی 

GFI 90/1 و بالاتر 1/ 3 شاخص برازش افزايشی 

AGFI 31/1 و بالاتر 3/1 شاخص برازش نرمال شده 

NFI 31/1 و بالاتر 3/1 شاخص نيکويی برازش 

NNFI 30/1 و بالاتر 3/1 شاخص نيکويی برازش تعدي  يافته 

CFI  93/1 و بالاتر 3/1 ایبرازش مقايسهشاخص 

RMSEA 78/1 11/1تر از كوچک ريشه ميانگين توان دوم خطای تقريب 

 0411های پژوهش، يافته منبع:
 

ههای بر اين اساس، با توجه به مقدار گزارش شهده شهاخص

ها از لحها  آمهاری شود كه داده(، مشاهده می4برازندگی )جدول

لهات سهاختاری متغيرههای نهفتهه با سهاختار عهاملی مهدل معاد

پههژوهش سههازگاری و تطههابق دارنههد. بنههابراين، مههدل معادلههات 

 ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قاب  قبولی برخوردار است.

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

 

 ینادارمع سطح و یبحران یهانسبت با همراه رهايمتغ نيب روابط مسير. 9جدول

 هيفرض ريمس یمقدار بحران یسطح معنادار تأثير بيضر هيفرض جهينت

 يیمناطق روستا یدستعيصنا نينو یهاتيقابل ---> ديتول جهش 119/1 1/1 01/1 رد عدم

يیروستا مناطق یدستعيصنا نينو یهاتيقابل ---> هدف یبازارها توسعه 311/0 110/1 09/1 رد عدم  

رد عدم  91/1  113/1  911/0 ديتول جهش  هدف یبازارها توسعه --->   

 0411های پژوهش، يافته منبع:

 

ههای نهوين گردد كهه قابليتمشاهده می  1بر اساس جدول

 تهأثيردستی مناطق روستايی بر جههش توليهد بها ضهريب صنايع

دستی مناطق روستايی بهر توسهعه های نوين صنايع، قابليت01/1

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

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

 دستی مناطق روسهتايیهای نوين صنايعاساس رابطه بين قابليت

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

 تهأثير ضهريب با جهش توليد و رابطه بين توسعه بازارهای هدف

گهردد باشد. بر اين اساس مشهاهده میترين ميزان میبيش 91/1

های نوين صنايه دستی بر جهش توليد اثرگهذار بهوده كه قابليت
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بهوده و زمانيکهه متغيهر  01/1است و اين امر به ميزان ضهريب  

هههای نههوين ميههانجی توسههعه بازارهههای هههدف مهها بههين قابليت

، ميزان گيرددستی مناطق روستايی و جهش توليد قرار میصنايع

دسهتی منهاطق روسهتايی بهه های نهوين صنايعاثرگذاری قابليت

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

توسعه بازارهای ههدف و نقهش آن در بازاريهابی و فهروش بهتهر 

 ها اثرگذار بوده است.باشد كه بر جهش توليد آندستی میصنايع

 

 نتيجه گيری

مورد تجزيه و تحليه  قهرار گرفهت مشهاهده  بر اساس آنچه

دسهتی منهاطق های نوين صنايعقابليت از گرديد كه جهش توليد

لرستان  استان در هدف بازارهای توسعه واسطه نقش با روستايی

ههای قابليتاثرپذيرفته است و اين امر به گونه ای بوده است كه 

 تأثيرب دستی مناطق روستايی بر جهش توليد با ضرينوين صنايع

دستی مناطق روستايی بهر توسهعه های نوين صنايع، قابليت01/1

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

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

 دستی مناطق روسهتايیهای نوين صنايعاساس رابطه بين قابليت

و  تهأثيركمتهرين  09/1 تهأثير يبضر با توسعه بازارهای هدف و

 تهأثير ضهريب با جهش توليد و رابطه بين توسعه بازارهای هدف

گهردد باشد. بر اين اساس مشهاهده میبيشترين ميزان می 91/1

های نوين صنايه دستی بر جهش توليد اثرگهذار بهوده كه قابليت

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

هههای نههوين توسههعه بازارهههای هههدف مهها بههين قابليت ميههانجی

گيرد، ميزان دستی مناطق روستايی و جهش توليد قرار میصنايع

دسهتی منهاطق روسهتايی بهه های نهوين صنايعاثرگذاری قابليت

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

روش بهتهر توسعه بازارهای ههدف و نقهش آن در بازاريهابی و فه

 ها اثرگذار بوده است.باشد كه بر جهش توليد آندستی میصنايع

نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتايج به دست آمهده 

 یبررسكه در پژوهشی به  (0931پور و مرادی )حسيناز پژوهش 

مناطق  يیدستی در توسعه روستاصنايع ینينقش كارآفر  يو تحل

بدسهت  جينتهاپرداخته، همسو بوده كه  استان كرمانشاه يیستارو

رفهاه در  شيدسهتی بها افهزاصنايع ینيدهد كهارآفرآمد نشان می

افهراد منطقهه رابطهه  درآمهد شياشهتغال، افهزا شيمنطقه، افهزا

كهه در  (0101)0چهابهاراهمچنين با نتايج تحقيق  دارد.میيمستق

دستی و كسب بازارهای ررسی نقش  رونق صنايعمطالعه ای به ب

جديد با اتکا به برند مشخص اقدام نموده است، همسو بهوده كهه 

 تيهرعا ،دسهتیرونق بازار فروش صنايعنتايج بيانگر ان است كه 

 ت،ياصالت و هو د،يتول تيفيك ،یبندبسته ،یابياستاندارها در بازار

 نيهونق  احم  تيو قابل یسهولت دسترس ،یبندو رنگ یطراح

دسهتی محصهولات صنايع یابيهمثال، بازار یمحصولات است. برا

محصولات و كسب  نيعوام  در رونق فروش ا نيتراز مهم یکي

 یدسهتعيصنا دكننهدگانياسهت. اگرچهه تول یجوامع محله درآمد

 ريههو كمتههر درگ كننههدیمعمولههاً خههارج از انتظههار بههازار عمهه  مهه

فراگههرفتن  ر،يههو دهههه اخدر د شههوند،یمهه یتجههار یهههاتيفعال

رونهق فهروش و بقها در  یو تجارت برا یابيبازار نينو یهاوهيش

 افتنيه تيمو اه یگسترش صنعت گردشگر  يبازار رقابت به دل

 .  شده است یدستی ضرورمحصولات صنايع

 یکهاريب ت،يرشد جمع توان بيان داشت كهبر اين اساس می

سبب توجه  یعه اقتصادتوس یهابرنامه یبرا یناكاف یو منابع مال

 یهها، بهراكوچک باتوجه به سهولت توسهعه آن عيفراوان به صنا

در حههال توسههعه شههده اسههت.  یكشههورها یتوسههعه اقتصههاد

و  یاشتغال در سطح مل یها-فرصت جاديدستی به علت اصنايع

و  یو شهر يیروستا یخانوارها انيسبب توسعه متعادل م ،یمحل

در تنهوع  ینقهش اساسهشده اسهت و  و صنعت یبخش كشاورز

دارد.  يیدر جوامهع روسهتا یاقتصهاد یتههايبه فعال نهيبه یبخش

 یو درآمهد مله ديهاشهتغال، تول شيافزا دستی سببتوسعه صنايع

                                                                                           
0- Chhabra 
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 یبرقهرار تيهو در نها یارز یصادرات و درآمدها شيشده و افزا

 يیخواهد داشت. لذا شناسها یرا در پ یداقتصا و یعدالت اجتماع

 تيهدسهتی از اهمبر توسعه صنايع یسازمان یتينقش عوام  حما

 گهذاری سرمايه نيازمند اقتصادی ی توسعه است. برخورداريی بالا

 همچنهين،. اسهت اقتصهادی مختلها ههایفعاليت و هابخش در

 شهمار بهه كشهور اقتصهاد اساسهی اجهزای جمله از وكارها،كسب

 سيسهتم بخشهیرونق موجب هاآن در گذاریسرمايه كه روندمی

 ايهن نيهاز مهورد یسهرمايه ديگهر، سوی از. شد خواهد دیاقتصا

 دولتههی بخههش گذاریسههرمايه بههه اتکههاء بهها تنههها وكارها،كسهب

 بخش راكد هایسرمايه كه است ضروری لذا باشد،نمی امکانپذير

 جذ  كشور اقتصاد به بخشيدن رونق و احياء جهت در خصوصی

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

 كارههايی و ساز از يکی رود،می شمار به جهان دستیصنايع مهم

 جههت در را خصوصهی بخش هایسرمايه از استفاده فرصت كه

از  .باشهدمی دسهتیصنايع دارد، دنبهال بهه كشهور اقتصادی رشد

های بسيار زيادی در توليد كه استان لرستان دارای ظرفيتآنجائی

ب مردم بومی و محلی در آن فعاليهت باشد و اغلدستی میصنايع

دسهتی در توان با بازاريابی مناسب محصهولات و صنايعدارند، می

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

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

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

 دست يافت.  زمينه

توان پيشنهادات زير را ارائه بر اساس نتايج به دست آمده می

 نمود:

  درگير نمودن هر چه بيشتر زنان روستايی به خصود افهراد

گيهری دستی و بهرهتوانمند و دارای پتانسي  در توليد صنايع

ها های آنان از گذشته تاكنون و مشاركت دادن آناز خلاقيت

 صولات؛از توليد تا فروش مح

 ههای آن دستی و ظرفيتارائه بروشور و كتابچه جامع صنايع

ها و گردشگران ورودی بهه روسهتاها و به مردم ديگر استان

 دستی اين استان؛استان لرستان جهت آشنايی با صنايع

 دسهتی روسهتايی اسهتان ارائه برنامه جامع نظارتی بر صنايع

تبط در لرستان و نيز محدود نمهودن واردات محصهولات مهر

 اين زمينه؛

 دستی روسهتايی اسهتان لرسهتان انداز صنايعتهيه سند چشم

 برای توسعه و ارتباط مداوم و روبه گسترش با بازار هدف؛

 گيهری از ابهزار نهوين و ارائه برنامه منسجم و مداوم و بهره

نيروهای متخصص در زمينه تبليغات مناسب جهت معرفهی 

ان لرسهتان از سهوی دستی روستايی استهای صنايعظرفيت

 مسئولين در ايران؛

  استفاده بهينه از دستاوردهای ساير كشورها در اين زمينهه و

بهرداری فرهنگی جههت بهره-های آموزشیبرگزاری كلاس

 های اين بخش در استان لرستان و كشور؛بهينه از ظرفيت

 ها و بازارههای محلهی بهرای ها، نمايشگاهبرگزاری همايش

دستی روستايی و نشهان دادن آن بهه يعارائه محصولات صنا

 ساير مناطق و كشورها؛

 هههای ارتبههاطی و حتههی اسههتفاده از فضههای مجههازی، كانال

های تلويزيونی مخصود فرهنگ و هنهر روسهتاهای شبکه

 دستی اين استان؛استان لرستان به خصود در زمينه صنايع

 ههای كهم بههره بهرای ها، سوبسهيدهای و وامارائه مشهوق

صنعتگران روستايی اين اسهتان بهه خصهود در  حمايت از

 مناطق كمتر شناخته شده؛
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 منابع

در  يیصههنعت فهرش دسههتباف روسههتا گههاهي. جا0931م.  ،یبابهائ

 یهههاانجمن یملهه شيهمهها نيچهههارم ،یاقتصههاد مقههاومت

 طيو محه یعيمنابع طب ،یكشاورز یهارشته يیدانشجویعلم

دانشهگاه  یعهيو منهابع طب یكشهاورز سيكرج، پهرد ست،يز

 تهران.

 ینينقش كارآفر  يو تحل ی. بررس0931ز.  ،یم.، مراد ،پورنيحس

اسهتان  يیمنهاطق روسهتا يیدر توسهعه روسهتا یدستعيصنا

 تيريمهد ،یحسابدار یالملل نيكنفرانس ب نيكرمانشاه، پنجم

 كنفرانس.یدائم هرخانيدر كسب و كار، تهران، دب یو نوآور

 ینقش توسهعه گردشهگر  ي. تحل0931. ر ،ین.، حق ،زادهنيحس

 یمله شيهمها ران،يها یدسهتعيآن بر توسعه بازار صنا تأثيرو

اقتصههاد  کههرديبهها رو یکههيو كسههب و كههار الکترون تيريمههد

 فردوس مشهد. یمشهد، موسسه آموزش عال ،یمقاومت

نقههش  ی. بررسهه0931م.  ار،يههو.، ورمز ،زاده ی .، علهه ،یخههاطر

 ینيجهت توسهعه كهارآفر یروستاها و گردشگر یدستعيصنا

 ان،يهاشهتغال دانهش بن یمله شيهمها نياوله ،يیزنان روستا

 استان كردستان. یسنندج، جهاد دانشگاه

 هگهههايجا ی. بررسههه0931ط.  ،یكرمههه یس.، بحهههر ،ذكهههاوت

 یاقتصهاد شرفتيدر پ یبه عنوان مشاغ  خانگ یدستعيصنا

 تهران. شرفت،يپ شگامانيپ یكنگره مل نيجامعه، دوازدهم

 یدست ینقش هنرها  ي. تحل0931م.  ا،يا.، فلاح ن ش،يستارحمن

 یفرهنگهه داريهپا یو توسهعه ی( بهر گردشهگریدسهتعي)صنا

 نيكنفهرانس به ني(، دومهرازي)نمونه مورد مطالعهه: شههر شه

بحهران، تههران،  تيريومهد یعمران،معمهار یمهندس یالملل

 .یدانشگاه علامه مجلس

 یو گردشهگر یدستعي. نقش صنا0931م.  ،یم.، رمضان ،یرمضان

 یالمللههنيكنفههرانس بهه نيكشههور، سههوم داريههدر توسههعه پا

، كهرج، دانشهگاه وكاردر كسب یو نوآور تيريمد ،یحسابدار

 ها.یشهردار یاريسازمان هم یكاربردیجامع علم

 یهههایژگههيو  يهه. تحل0934م.  ،م.، ذال ،یلسههبوئزادهرمضههان

 یفرهنگه را يهم یتوسعه گردشهگر یدر راستا یدستعيصنا

 ،يیفضا یزير: استان مازندران(، مجله برنامهی)مطالعه مورد

 .010-11(: 03)4، 1دوره 

در توسههعه و اقتصههاد  یدسههتعي. نقههش صنا0931ط.  ،یسههعادت

 جيتوسهعه و تهرو یپژوهشهیكنگره علمه نيروستاها، چهارم

تههران،  ران،يا ستيز طيو مح یعيمنابع طب ،یعلوم كشاورز

 .نياديعلوم و فنون بن جيانجمن توسعه و ترو

 شيسطح گهرا ی. بررس0931ر.  ،یم.، كرم ،بادسارش.،  ،یسلطان

 انييروسهتا انيهدر م یتعاون کرديبا رو یدستعيبه توسعه صنا

 دار،يههو اشههتغال پا یملهه ديههتول شيشهرسههتان زنجههان، همهها

 یالهه بروجهرد تيهها و راهکارها، بروجرد، دانشهگاه آچالش

 )ره(.

 یايههدر اح یفرهنگهه یني. نقههش كههارآفر0931ن.  ،یوسههفيديص

 شيهمها نيروبه زوال )شههر اصهفهان(، نخسهت یدستعيصنا

 یرانههيهنههر و صههناعات در فرهنههگ و تمههدن ا یالمللهه نيبهه

 اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان. ،یاسلام

 یابيههاثههر بازار ی. بررسهه0931ح.  ،م.، كوراونههد ،پههور انيههك

 ی)مطالعهه مهورد یتوسعه صنعت گردشهگربر  یدستعيصنا

 شهرفت،يپ شگامانيپ یكنگره مل ني(، دوازدهمذهيشهرستان ا

 تهران.

صههادرات كالاههها،  یههها. چالش0931ت.  ،یم.، صههادق ،یمههراد

 ،یدسهتعيبر صنا ديبا تاك یداخل داتيو تول یخدمات تخصص

 هران.ت شرفت،يپ شگامانيپ یكنگره مل نيدوازدهم

روسهتاها در كهار  یدستعينقش صنا ی. بررس0931م.  ،یمنوچهر

 یمله شيهمها سهم،يجهت جهذ  تور يیو اشتغال زا ینيآفر

كرمانشاه، دانشگاه  دار،ينقش آن در توسعه پا یفرهنگ عيصنا

 واحد كرمانشاه.یآزاد اسلام

و  يهیدر اشهتغال زا یدسهتعينقش صنا ی. بررس0930ح.  ،ینخع
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 شيهمها ،«یاستان خراسان جنوب یبر توسعه اقتصاد آنتأثير

 .لانيرشت، دانشگاه گ ،يیتوسعه روستا یمل

امکههان ارتقهها  ی. بررسهه0931م.  ان،يههليس.، جل ،ینوذرپورشههم
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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. 
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