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 چکیده
عوامو  موو ر   های صادراتی بعنووا   ها و فرصتالشبندی چشناسایی و اولویت پژوهش هدف 

. پژوهش از نوو  تقیقیواک رواربردیا بوا روی ورد      باشدیمصنایع دستی  مشاغ  خانگیتوسعه 
ها از روش رقفی انجام گرفت. ت نقک مورد استفاده برای گردآوری اطالعاکا تجزیه و تقلق  داده

 اسوفا   هوای حووزه  ستی اسوتا  هدودا  در  تقلق  مقتوایی استفاده شد. جامعه آماریا صنایع د
 نیتودو  بوا  موضوو ا  اکقو ادب یبررسو  از پو   .باشدیم 98در سا   بافت دست فرشو  کقسرام

رلقودی   مطلعا  از هدفدند یرقگندونه با ققعد مصاحبه کقت ن از اهای راهندای مصاحبهپرسش
شد انجام  SWOTبا نگرش شانزده مصاحبه انجام گرفت. تجزیه و تقلق  ها  یابرفگلوله روش با

عامو   14بندی و پواالیش گردیود.   های تقیققا طبیهو از طریق برقراری ارتباط بقن میوالکا داده
مفهوم شناسایی شد. پ  از ارزیابی چنود جانبوه بوا خبرگوا       154 و های مقوری(رلقدی )مولفه

گوااری و درآمودیا   های سرمایههای مالی: ظرفقتشوندها نتایج نشا  داد: الف( شاخصمصاحبه
های تولقد و صادراک ب( بهبود فضای رسب و رار: اصوال  و بهبوود قووانقن و میورراکا     هزینه 

ج( دسترسوی بوه   های آموزشویا بهبوود عدلقواک تولقود و ت نولووری رارگواهی       افزایش ظرفقت
هوای  و تیویوت سوازما    بازارهای خارجی: رسب اطالعاک عدومی بازارا تیویت دانش صوادراتی 
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 مقدمه

صنایع دستی عالوه برر حظرج یایگراه  رود در      هامروز
ای شنا تی و هویت بخشی ملی و منطقهعرصه هنر، زیبایی

وری اقتصادی تبردی   به یك منبع مهم ارزش افزوده و بهره
لی  بر ی موانع و مشرالالت، ایرن   شده است در ایران به د

آفرینی صنعت از یایگاه واقعی  ود فاصله گرفته و از نقش
این عام  سبب شده که  در عرصه اقتصادی دور شده است.

زایری  ثیر و نقش صنایع دستی در افزایش اشتغال و درآمدأت
رنگ شود از سویی امالان عرضره در بازارهرای   به مرور کم

و از سوی دیگر رویرای رقابرت    دهددا لی را از دست می
ایرران در زمینره   . سرازد با بازارهای  اریی را ناممالن مری 

صادارات صنایع دستی با تمام معضالت و مشالالت  رود،  
های متنوع های برتر در یهان قرار دارد و از رشتهیزء رتبه

و متعدد در این صنعت بر وردار است ولری برا مشرالالت    
ر زمران یایگراه  رود را از    ای موایه شده، بره مررو  عدیده

دست داده و در بازارهای  اریی رقابت را بره کشرورهای   
-یالری از مزیرت   این صنعت. [1منطقه واگذار کرده است ]

تواند یایگزین مناسبی برای نظرت و  می وهای کشور است 
یافتن بازارهرای یدیرد   . کسب درآمد پایدار محسوب شود

شرور  واهرد   در شرایط مویود منافع بسیاری را نصریب ک 
وکارهای کوچك ارتقاء سطح عرضه محصوالت کسب .کرد

 صوصرا  مشرا    رانگی از سرطح فعالیرت در بازارهررای      
تواند رشد و توسرعه آنهرا   المللی میدا لی به بازارهای بین

 .[2]را سرعت بخشد
های ا یر این نگرانی را ایجاد کررده کره   ویود تحریم 

. رو شرود تی روبهدستی با مشالالدر بخش صادرات، صنایع
دهرد کره   آمارها نشران مری   ،براساس آمارگمرگبطور مثال 

نسبت به مدت مشابه سرال   96صادرات صنایع دستی سال 
 .[3]درصد افت داشته است 6.4گذشته 

با تویه به گزارش سازمان صرنعت، معردن و تجرارت    
قلم صنایع دسرتی صرادر    9تعداد  97استان همدان در سال 

نوان مهمترین کراالی صرادراتی ایرن    سظال به ع .شده است
بافرت نیرز بره دلیر      شود و فرش دستبخش محسوب می

ای در سربد صرادراتی صرنایع    کیظیت باالی آن یایگاه ویژه
هرا میرزان صرادرات    دستی استان دارد اما بره دلیر  تحرریم   

درصد و از نظرر ارزش   14صنایع دستی استان از نظر وزن 
 .[4]فته استکاهش یا 96درصد نسبت به سال  43

پرسش اساسی این است که حسب گزارش گمرر  در  
منبی برر کراهش قابر  مالحظره  صرادرات صرنایع        97سال

های ، چالشدستی بویژه سظال و سرامیك و فرش دستبافت
های صرادراتی مروثر در توسرعه مشرا    رانگی      و فرصت

-های آن در اسرتان چره مری   صنایع دستی با تویه به مزیت

 باشد؟ 
هرای صرادراتی   ها و فرصرت اضر، بر چالشپژوهش ح 

توسعه مشا    انگی در حروزه صرنایع دسرتی بره عنروان      
ی صادراتی پردا تره و در  های کشور در ابعاد توسعهمزیت

گذاری، عوامر  مروثر را بصرورت تخصصری و     امر سیاست
توانرد بره در  بهترر    نمایدکه مری یامع شناسایی و ارائه می

ه بازارهرای  راریی کمرك    های ورود بها و فرصتچالش
نموده و در تصمیمات بخش دولتی و فعالین صرنعت مروثر   

ای در حوزه در سنوات گذشته مطالعات گسترده واقع شود.
تجارت بین المل  انجام شده، که سهم صنایع دستی بسریار  

هرای  باشد،  در آنها سعی گردیده موانع و محرر  ناچیز می
یرن حرال فقردان یرك     صادراتی را مجزا بررسی نماید. برا ا 

نمای کلی مظید از آنچره در بازارهرای صرادراتی و عوامر      
موثر درآن ویود دارد که بطور شایسته به آن پردا ته نشده 
است. در این پژوهش الگروی یرامع و ابعراد یدیرد آن و     
شناسایی  اقدامات بالاثر و بازدارنده نهادهای متولی دولتری  

 .تواند بعنوان نوآوری مطرح گرددمی

 مبانی نظری  مرور
یك فرهنگ و ایتماع هسرتند   صنایع دستی نمادهایی از

مندی از منابع  نی بومی و بصورت محلی که از طریق بهره
شوند و با یرود افرزایش رونرد    و عمدتا  در منازل تولید می

شدن، محصوالت و کاالهای بیشرتری تولیرد شرده و    یهانی
ت را بسریار  گرردد کره ورود و رقابر   در بازارها عرضره مری  

 توان با همران سازد. در بازارهای امروز دیگر نمیدشوار می
هررای قرردیمی و محصرروالت سررنتی حضررور داشررت. روش

بازارهای یهانی به شدت تحت تاثیر عوام  گوناگونی مث  
سلیقه متظاوت مشتریان، الگوهای  رید، شرایط اقتصادی و 

زارهرای   یره هستند که در بسیاری از مواقع صنعتگران با با
توانرد چالشری بررای آنهرا در     نهایی ارتباطی ندارند که مری 
. در محریط کسرب و کرار    [5]عرصه تجارت  اریی باشرد 

های دا لی در ورود به بازارهای  اریی رقابتی، توانمندی
. ورود بره  [6]باشدبه عنوان یك منبع حیاتی مورد تویه می

مستلزم  المللی و درگیر شدن در فرایندهای آنبازارهای بین
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باشد و ارائه یك نگرش، دیدگاه، ابعاد و سطوح متظاوتی می
. ورود به بازارهرای  [7]ن ممالن نیستآتعریف واحد برای 

وکارهرای کوچرك را افرزایش     اریی احتمال بقای کسرب 
دهد با کاهش موایهره برا رقیبران بزرگترر در بازارهرای      می

 نهرا کمرك  آدا لی، به آنها یهت  لبه بر مشالالت دا لری  
کند. با ورود به بازارهای  راریی بره دلیر  تنروع زیراد      می

تقاضا و فعالیت در بازارهای مختلف نوسانات عملالردی را 
. برای مشا   بومی و محلی یك کشور [8]دهند کاهش می

ورود به بازارهای  اریی ازطرق صادرات آسران نخواهرد   
بود هر چند موانع ورود و صادرات در بازارهرای  راریی   

ها بره منظرور دسرتیابی بره     . شرکت[9]ناشنا ته نیستزیاد 
های بیشتری از بازار، افزایش درآمد، دسترسری منرابع   بخش

های پایین، مزایای رقابتی و رشرد اقتصرادی،   کمیاب، هزینه
صادرات را اسرتراتژی اصرلی  رود قررار داده و برا کسرب       

تری را یهرت ورود انتخراب   های پیچیدهدانش و تجربه راه
. نروع روش ورود بره بازارهرای  راریی بره      [10]کننرد می

مندی از مزایای ورود به عوام  متظاوتی بستگی دارد و بهره
باشرد کره ناشری از    بازارهای  اریی عاری از موانرع نمری  

هرای ورود، مشرالالت برازار    مشالالت دا لری، اسرتراتژی  
های صادرات تولیدات موانع و چالش .[11]هدف می باشد 

لی  گستردگی سرطح حروزه عملالرردی    مشا    انگی به د
باشد کره ممالرن اسرت ابتردا توسرط ترامین       آنها شدید می

کنندگان منابع حیاتی شروع شود و با ورود تازه واردهرا برا   
تصور کسب سود و رقبرای مویرود در بازارهرای  راریی     
تشدید گردد. اهداف استراتژیك، منابع ارزشرمند، آمروزش   

ی، قروانین و مقرررات و   های سرازمان نیروی انسانی، قابلیت
در  .[12]های دولتی این امر را تسهی   واهرد کررد  حمایت

هرای حمرایتی از صرنایع    بر ی از مقراطع زمرانی سیاسرت   
دا لی یهت ورود به بازارهای یهانی نیازمند راهبردهرای  

های دولتری  باشد. تغییرات سیاستها میتوسعه کالن دولت
و نقرر  و  هررای تالنولررو یالی از یملرره حمرر  و پیشرررفت

کننررده صررادرات توانررد از عوامرر  تسررهی  ارتباطررات مرری
تواند نروآوری در  . ورود به بازارهای صادراتی می[13]باشد

محصررول، تغییرررات تالنولررو یالی و تمررایز مشررتری در    
بازارهای دا لی و کانال هرای نوههرور توزیرع و فرروش،     
مشتریان متظاوت، بخش بندی های یدیرد برازار و چر ره    

محصرروالت در بازارهررای  رراریی را باعرر   کوترراه عمررر
. در فضرای رقرابتی و براال برودن اسرتانداردهای      [14]گردد

هرای  عملالردی صادرات، عدم تویه بره نیازهرا و  واسرته   
. ابعراد مروثر برر توسرعه صرادرات      [15]مشتریان می باشرد 

دهنرد  براساس گزارش سازمان همالاری و توسعه نشان می
به سرطح توسرعه یرا نظرام     ها در سطح کشورها بسته چالش

اقتصادی آن متظاوت است. یالی از اهرداف گرزارش ارائره    
المللری  راهالارهای حذف موانع دسترسی به بازارهرای برین  

های مویود از دیدگاه صنایع کوچك را از است. محدودیت
نظر کشرورهای عضرو مرورد سرنجش قررار گرفتره اسرت.        

 هاییتهرف یتوسعهگروه،  چهار در را ابعاد موثر ارشزرگ
، وضرعیت مرالی و شررایط     زاربا اطالعات ، میزانتیدراصا

 .[16]کندبندی میکسب و کارها طبقه
هرای  در این راستا تحقیق حاضرر در پری یرافتن پاسر     

های صرادراتی در  مناسب این سوال اساسی است که چالش
ها، صنایع دستی کدامند؟ که با رفع آنها و استظاده از فرصت

 یابد.  ه و مشا    انگی توسعه میصادرات رونق یافت

 پیشینه تحقیق
گرذاری در  . در پرژوهش ارزش [17]ذزفولیان و سموئی

انتقال دانش بین سازمانی در صنعت سرظال اللجرین، تغییرر    
سررالیق مشررتریان، ورود کاالهررای مشررابه و ارزان قیمررت   

های دولتری، بسرته   بر ورد محافظه کارانه سازمان وارداتی،
الت حمر  و نقر ، نیرروی انسرانی     بندی ضرعیف و مشرال  

آموزش ندیده و تولید سنتی را موانع عمده دا لری مطررح   
 اند.کرده

در بررسری عوامر  مهرم در     [18] 1اوکاس و همالراران 
هرای  های کوچرك، دیردگاه  بهبود عملالرد صادراتی شرکت

محور را تحرت چرارچوب  صوصریات    محور و محیطمنبع
 تیرار شررکت و   شرکت و محصول، بره عنروان منرابع در ا   

های بازار کشور مبردا و کشرور مقصرد را بره مثابره      ویژگی
هرا در بررسری   های مهم محیطی، در نظرر گرفتنرد. آن  مولظه
های شرکت به موقعیت نسبی آن، تعهرد مردیریت و   ویژگی

هرای محصرول از قبیر     حیطه تعهد منابع در معرفی ویژگی
توسعه محصول، قدرت انحصاری بودن محصرول و دریره   

 لزامات  دماتی را مطرح کردند. ا
در پژوهش  ود عوام  موثر را بره   [19] 2ابی و اسالتر

های شرکت: اندازه، تعهد ( ویژگی1چهار دسته تقسیم کرد: 
-های شرکت: سطح فن( توانایی2مدیریتی، ادرا  مدیریتی 

                                                 
1 Ocas et al 
2 Aaby & slater 
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  اریی و دا لی را از عوام  موثر در نظر گرفته اند. 

ار طبقرره الررف( عوامرر  مرروثر را در چهرر  [20]1مرروینی
هرای  المللی، مزیرت های سازمانی: اندازه، تجربه بینویژگی

هرای  رقابتی ب( انتظارات مثبت و منظی مدیران ج( ویژگری 
های  اریی د( مدیران: سن، تحصیالت، تجربه، دانش زبان

یستجوی سیستماتیك بازارهای یدید  اریی را پیشرنهاد  
 کند.  می

بنگرراه برررای ورود، در موانررع پیشرررفت  [21]لئونیرردو 
 -1هررا در بازارهررای  رراریی: پایررداری و توسررعه فرصررت

مرررتبط بررا سررا تارهای دا لرری شررام : موانررع اطالعرراتی،  
مرواردی کره  رارج و در     -2عملالردی، مالی و بازاریرابی  

ای و ای، دولتری، وهیظره  محیط بیرونی شرام : موانرع رویره   
وده بنردی نمر  محیطی )اقتصادی، سیاسی و ایتماعی( تقسیم

 است.

هرای  در بررسی موانرع پریش روی شررکت    [21] 2بانگا
متوسط و کوچك در صادرات تولیدات  رود، روان سرازی   

-های متوازن دولتی، زیرسرا ت قوانین و مقررات، سیاست

هررای مناسررب ارتبرراطی، مهررارت سررازمانی، دسترسرری برره  
اطالعات  اریی، تحقیقات بازار و سرمایه گذاری مشتر  

های ورود بره بازارهرای  راریی ذکرر     صترا به عنوان فر
 اند. کرده

[ برره شناسررایی موانررع صررادراتی 22] 3تزفرروم و کلمنررز
پردا تنرد   4هرا در چرارچوب مردل کاوسریگ  و زو    شرکت

عواملی چرون ثبرات نداشرتن در نررد تبردی  ارز، قروانین       
 دولتی، بی ثباتی سیاسی یا رکود ملی را ذکر نمودند. 

هررا و پررژوهش چررالش  [ در23طالیرری و همالرراران ] 
راهالارهای رونق تولید صنایع دستی نشان دادند دستیابی به 
مواد اولیه، تقویت فراینردهای مررتبط برا تولیرد، فرروش و      
-بازاریابی، تولیدکنندگان ماهر، رونق گردشگری و سیاسرت 

 باشد.های عمده میهای صادراتی دولت از چالش
                                                 
1 Moini 

2 Bonga 
3 Tesfem and Clemens 
4 Kavosigul and Zoe 

مر  مروثر   شناسایی عوا در  [24]احمدیان و پارسامنش 
های صادرکننده ایرانی در بازارهرای  بر حضور موفق شرکت

گذاری مستقیم  راریی، اعطرای    اریی، صادرات سرمایه
های استراتژیك، انگیزه مدیران شام : افزایش امتیاز و پیمان

مدت، ارتقاء تالنولو یالی، از مدت و بلندفروش، سود کوتاه
  عوام  موثر می باشند.

هرای  در پژوهش، شناسایی چالش [25]ثریایی و عطف 
دستی اسرتان  دستی و ارائه راهالارهای الزم در صنایعصنایع

بنردی،   هرای تولیرد و بسرته   مازندران نشان دادند که چرالش 
های مدیریت و منابع انسرانی بره   فروش و صادرات، چالش

 ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در بهبود صنایع دستی دارند.
پژوهش  ود نشان داد که وضعیت  در [26]قاضی زاده 

محیط بازار دا لی و  اریی برر موفقیرت صرادرات تراثیر     
 های سیاسی، اقتصادی، اطالع رسرانی دا لری و  دارد. مولظه

 اریی، فنراوری، فراینرد تولیرد و بازاریرابی، محصرول و      
 های تشویقی و ترویجی در آن موثر هستند.فعالیت

ن دادنرد کره   در پژوهش  ود نشرا  [27]فیض و شعبانی
-های کارآفرینانه بر توان صادراتی از طریق قابلیرت گرایش

گیررری مشررارکتی، هررای یررادگیری بررا متغیرهررای تصررمیم 
آزمایشگری، ریسك پذیری و تعام  برا محریط و عملالررد    
نوآورانه با متغیرهای نوآوری در محصول، فراینرد و پررو ه   

 بر میزان صادرات موثر هستند.
بره بررسری عوامر  مروثر برر       تاکنون مطالعرات زیرادی  

اند ولی متاسظانه در حروزه صرنایع   توسعه صادرات پردا ته
دستی، مطالعات بسیار اند  بوده و اکثرا  مباحر  مربوطره   

انررد. در ایررن را بصررورت کلرری و سررطحی بررسرری نمرروده
هرای صرادراتی   هرا و فرصرت  پژوهش سعی شرده، چرالش  

 بررسی و ارائه گردد. بصورت یامع

 پژوهششناسی روش
روش پژوهش، براساس اهداف و ماهیت موضوع مورد 

شود. این پژوهش دارای رویالررد کیظری   مطالعه انتخاب می
یهرت شناسرایی عوامر      5بوده و از راهبرد نظریه داده بنیاد

 موثر بر توسعه کارآفرینی مشا    انگی در بخرش الرف و  
بخرش ب یهرت شناسرایی     رویالرد تحلی  محتروی کیظری  

ت هرای صرادراتی بعنروان یرك شرا        چالش ها و فرص
-آوری و تحلی  دادهاصلی در بعد عوام  بازاریابی، به یمع

                                                 
5Grounded Theory   
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 صنایع دستی استان همدان(هاي صادراتی مشاغل خانگی )ها و فرصتچالش

 

 

وری آگررد  ،ایمطالعات کتابخانه بعد از انجامپردازد. ها می
 در دو مرحله انجام شد.اطالعات 

الف: در بخش اول به منظور شناسایی عوام  مروثر برر   
ری و پیشینه توسعه مشا    انگی مورد مطالعه، ادبیات نظ
ای و اینترنتری  تجربی مناسب در قالرب مطالعرات کتابخانره   

پیرامون موضوع به صورت مظص  و دقیق بررسری شرده و   
سواالت راهنمای مصاحبه اسرتخراج گردیرد. اعتبارسرنجی    
سواالت توسط پنج نظر از اسایتد دانشرگاهی مررتبط برا دو    
و  مصاحبه آزمایشی مورد بررسی، اصالح و بازبینی گردیرد 

سوال مورد تایید قررار   11سواالت نهایی مصاحبه در قالب 
گرفت. یامعه آماری مورد استظاده در این مرحله ترکیبی از 
 برگان دانشگاهی، کارشناسران ارشرد سرازمان صرنعت و     
معدن استان در گروه صنایع دستی و تولیدکنندگان صرنعت  
سظال و سرامیك و فرش دست بافت تشالی  گردیده است. 

 روش برا  داده بنیراد  رویالررد  برا روش کیظری و  قسمت این 
انجام شرده و برا   برفی گلوله به صورتگیری هدفمند نمونه
نظررر از 11نظررر شررام  پررنج نظررر مرردرس دانشررگاه،      23

بافرت  تولیدکنندگان سظال، سرامیك و هظت نظر فرش دست
بره بعرد تالررار و     18مصاحبه گردید اگر چره از مصراحبه   

ت دریافتی مشاهده شرد لرذا یهرت    در اطالعااشباع نظری 
هرای  مصراحبه ادامره یافرت.    23اطمینان  اطر تا مصراحبه  

 421در نهایرت  و  انجام شده ضمن شنیدن، مالتوب گردید
سرس  توسرط پژوهشرگر و یرك     . مظهوم استخراج گردیرد 

مدرس دانشگاهی مظاهیم شناسایی شرده و کدگرذاری براز    
مرکرزی یرا   هرای  انجام گرفت، با کدگذاری انتخرابی مقولره  

محوری شناسایی و در مرحله سوم برا کدگرذاری انتخرابی    
های محوری بهم ربط داده شد و برا بررسری و تاییرد    مقوله

توسط سه  بره شرکت کننده در مصاحبه اعتبار نتایج تایید 
هرای انتخرابی   یهت تعیین اهمیت هر یرك از مقولره   شد. 

دید. امتیازدهی گر 5تا  1توسط مصاحبه شوندگان بین عدد 
، اقتصادی ،موزشیآعوام  نتایج نشان داد به ترتیب اهمیت 

، شخصرریتی و روانشررنا تی  ی،بررازارمحصررول تولیرردی،  
، ایتماعی ،بهداشتیی، قوانین و مقرراتی، دولت الی،تالنولو ی
باشد و صادرات در توسعه کسب و کارها موثر می فرهنگی

به عنوان یك شا   از عوام  برازاری یهرت بخرش دوم    
 (  1اب گردید. )یدولانتخ

-در بخش اصلی پژوهش به منظور شناسایی چالشب: 

 ، هماننرد های صادراتی توسعه مشا    انگیها و فرصت

بخش اول، با استظاده از مطالعرات انجرام شرده در قسرمت     
ای ادبیات نظری و پیشینه تجربی در قالب مطالعات کتابخانه

مظراهیم و   و اینترنتی پیرامون موضروع، از  رویری آنهرا )   
مقوله ها( سواالت راهنمای مصاحبه اسرتخراج گردیرد. بره    

آوری اطالعات مبانی شناسایی مظاهیم، اقدام به یمع منظور
هرای صرادراتی   ها و فرصرت نظری پیرامون موضوع چالش

توسعه مشا    انگی گردید. یامعه آماری مرورد اسرتظاده   
ر در گروه سرظال و سررامیك از طریرق اتحادیره مربوطره د     

شهرستان اللجین و گروه بازرگانی سازمان صنعت و معردن  
بافان در شهر  استان و در گروه فرش از طریق اتحادیه فرش

استان همدان  و گروه بازرگرانی سرازمان صرنعت و معردن     
استان معرفی و شناسرایی گردیدنرد. مطلعران کلیردی ایرن      
مرحلرره ترکیبرری از از کارشناسرران ارشررد گررروه بازاریررابی  

ها دارای مدر  دکترای مرتبط( و ترینن صنعت )آگاهسازما
کارشناسان  بره فعال صادرکننده )فعرالترین هرا نیرز دارای    

مصراحبه تخصصری برا     16سی وسه سال( تشالی  گردیرد.  
کارشناسان  بره، هظت نظر در صرنعت سرظال و سررامیك،    
چهار نظر در صنعت فرش و پرنج کارشرناس ارشرد واحرد     

 با روش کیظی وت. این بخش از تحقیق بازاریابی انجام گرف
 انجام گرفت. تحلی  محتوای کیظی رویالرد

و  دیکشر  طول قهیدق 105 تا قهیدق 45 حدود هامصاحبه
در سه مصاحبه آ ر به تالرار رسرید و بره یهرت اطمینران     

هررا ادامرره یافررت. یهررت رعایررت   رراطر بیشررتر مصرراحبه
ورد اعتبارسنجی پژوهش در مراح  پژوهش اعتبار ابرزار مر  

هرای مصراحبه بعرد از مرحلره     تویه قرار گرفرت. پرسرش  
تدوین و طراحی و سه مصاحبه آزمایشی، بازبینی و اصالح 

و سرواالت نهرایی مصراحبه در قالرب پرنج سرروال       گردیرد. 
عمومی به عنوان سرواالت گشرت و گرذار وهشرت سروال      

وری همچنین موضوع  وطره  اصلی مورد تایید قرار گرفت.
الوه برر درگیرری طروالنی مردت در     عر  مدنظر قرار گرفت.

فرایند تحقیرق، سرعی شرد ارتبراطی صرحیح و مناسرب برا        
هرا  هرا و مصراحبه  مطلعان برقرار شده و مظاهیم در پرسرش 

سازی گردد. بعرد از انجرام مرحلره  مصراحبه، کلیره      شظاف
های انجام شده با دقت و حساسیت ویژه، بصورت مصاحبه

 رط بره  رط،     کام  به مرتن تبردی  شرد. پر  از مطالعره     
های اولیه در نظرر  هایی استخراج شد که مبنای دادهیاداشت

سرس  توسرط پژوهشرگرکدگذاری براز انجرام      .گرفته شرد 
مظهوم اسرتخراج گردیرد و برا حرذف مظراهیم       176گرفت، 
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. بعرد از کدگرذاری اولیره،    مظهوم حاص  گردید 154مشابه 
یك مرحله کدگذاری دیگر توسط یالری از اسراتید مررتبط    

گاه انجام شد و یهت اعتبارسنجی، نتایج تدوین شرده  دانش
کننرده در فراینرد   با سه نظر از کارشناسران ارشرد مشرارکت   

مصاحبه مورد بررسی و تایید گردید. پ  از کدگذاری براز  
پر  از  سازی انجام شد. بندی کدها، مقوله، دستهتایید شده

کننرده  اتمام مراح  فوق، بازبینی توسط همالار و مشرارکت 
های انتخرابی  نجام و  یهت تعیین اهمیت هر یك از مقولها

امتیازدهی گردیرد   5تا  1توسط مصاحبه شوندگان بین عدد 
-و با استظاده از میانگین هندسی اولویت ایرایی و سررمایه 

هرا برا نترایج مشرابه در     گذاری آن مشخ  گردید  و یافته
 قسمت ادبیات نظری مورد مقایسه قرار گرفت.

 
 
 
 
 
 

 گام دوم پژوهش نیز فرایند مصاحبه مطابق بند ب روش در

 
در گام دوم پژوهش نیز فرایند مصاحبه مطرابق بنرد ب   

  2شناسی پژوهش انجام گرفت و به شرح یدول روش

 

 

 ی پژوهشهایافتهها و تحلیل داده
آوری اطالعرات مبرانی   در گام نخست اقردام بره یمرع   

 شناسری الف روش نظری و انجام فرایند مصاحبه مطابق بند
پژوهش پیرامون موضوع عوام  مروثر برر توسرعه مشرا       

و  دولت به مربوط عوام   انگی گردید. نتایج حاص  شد: 
ی و اقتصرراد و یمررالقرروانین و مقررررات )شرررایط علرری(،  

 و یتیشخصرر یهررا یژگرریو عوامرر  آموزشرری )اصررلی(، 
ای(، بهداشررتی و )زمینرره یفرهنگرری، ایتمرراع ی،روانشررنا ت
ی، تولیرد محصرول )راهبررد(،    بازاریالی )محیطی(، تالنولو 

اقتصادی توسعه و ایتمراعی توسرعه )پیامرد(. کره در ایرن      
مرورد   1پژوهش صادرات از عوام  بازاری به شرح یدول 

 بررسی قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هرا  نقاط قوت و ضعف به عنوان عوام  دا لی، فرصت
 و تهدیدات تالمی  گردید

 swotا نگرش کدگذاری داده ب 2جدول 

-مقوله

های 

 انتخابی

های مقوله

 محوری
Swot  ها(مولفه (مفاهیم 

تی
درا
صا
ی 
ها
ت 
ابلی
ه ق
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تو

 

زی
 ری
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رنا
ب

 

o 
های صادراتی، های حمایتهای آموزشی و ترویجی سازمان صنعت و تجارت استان،  برنامهبرنامه

 های ارائه تسهیالت بیمه ای، حم  و نق  و ارسال کاالبرنامه

t 
نبود سیاستگذاری واحد و قاب  ایرا، سازمانهای متنوع متولی امور و ناهماهنگی عملیاتی بین آنها، 

 نبود برنامه حمایتی دولتی از صادرات

s ریزی تولید بر حسب تقاضای بازارآگاهی از برنامه 

w آگاهی و دانش اند  نیروی انسانی در تمامی ابعاد تولید و فروش 

ابل
ش ق

زای
اف

ت
ی

ی 
ها

بی
ریا
ازا
ب

 

o 

قدمت و پیشینه تاریخی تولید، اصالت تولید بر اساس فرهنگ بومی و سنتی، استظاده از تالنولو ی 

ها، امالان تولید نمایشگاهی با های بزرگ و لوک  در شهرستانهای یدید ارتباطی، ایجاد فروشگاه

 حضور مشتری

t  ،عدم ویود برندینگ و سوء استظاده تولیدکنندگان ورود محصوالت مشابه با کیظیت و ارزان به بازار

 عوامل  بازار() شده استخراج طبقات ریز و طبقات 1 جدول
 مولفه های فرعی راهبرد

 بازار عوام 

 ی، اری یها شگاهینما یبرگذار ی،دا ل یها شگاهینما یبرگذار ی، اری بازار به ورودی، دا ل بازار به تویه
 بازار ی،دا ل هیاول مواد بازار ی، اری و یدا ل یبازارها از حیصح اطالعات کسب ،انیمشتر قهیلس به  تویه
 ،محصوالت یمعرف و غاتیتبل، مصرف نوع به تویه ،میمستق فروش ،کارنیروی  بازار ی، اری هیاول مواد
 ی،  صادراتبازار اری در رقبا تیفعال یدا ل بازار در رقبا تیفعال
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 اریی، عدم ویود  دمات پ  از فروش، بسته بندی نامناسب، صادرات مواد اولیه و  ام فروشی 

)  ا (، نبود استاندارهای الزم مواد اولیه و تولید، ویود کاالهای یانشین مشابه )قیمت و کیظیت( ، 

-ود نمایشگاه های الالترونیالی، عدم ورود استارت آپعدم ویود فروش های الالترونیالی، عدم وی

 های اینترنت و فضای مجازیها در امر فروش، عدم استظاده از هرفیت

s ارتباط مستمر تولیدکنندگان و فروشندگان با مردم 

w 
مضر تولید سنتی، کیظیت پایین تولید، عدم تنوع در مواد اولیه ) استظاده از انواع  ا (، مواد شمیایی 

 انسانی ) شرایط کارگاه( های یسمی نیرویدر فرایند تولید، آسیب

ی 
ها
ت 
ابلی
ق

ول
ص
مح
از 
ده 
تظا
اس

 

o استظاده دوگانه از محصول )مصرفی و هنری(، افزایش استظاده به عنوان سو ات و هدیه 

t ماهیت شالستنی محصول، ویود ذهنیت بد درباره مواد شیمیایی تولیدات کاربرد مصرفی 

s قابلیت تولید مصوالت مصرفی و تزئینی با کاربرد های متنوع 

w  

تی
قاب
ت ر

مزی
ش 

زای
اف

 

o 
یذابیت ذاتی محصول، برند ایرانی هردو صنعت بعنوان شهر یهانی )اللجین، تبریز(، احیاء 

 رویالردهای فرهنگی و هنری و تلظیق آن با زندگی مدرن امروزی

t 
نوات ا یر، واردات انحصاری بر ی از مواد اولیه ) رنگ و بویود آمدن فضای رقابتی در س

 اکسیدها(، مشالالت حم  و نق  بر اساس ماهیت محصوالت، طوالنی بودن پرسه تحوی  محصول

s 
دسترسی به مواد اولیه ارزان در مح  تولید، مهارت تجریب باالی تولیدکنندگان، تهیه مواد اولیه و 

 تولید توسط تولیدکنندگان

w 
تولید سنتی به دور از  القیت و نوآوری، آشنایی اند  و استظاده کم از تالنولو ی تولیدکنندگان و 

 مصرف کنندگان) تولیدی و ارتباطی(

زار
 با
 به
سی
ستر
ش د

زای
اف

 

زار
 با
می
مو
ت ع

العا
اط

 
o 

افزایش آشنایی مردم با محصوالت صنایع دستی، استقبال مصرف کنندگان  اریی بر  رید کاالهای 

 ئینیتز

t 

کاهش گردشگران  اریی، عدم آگاهی از سالیق و ترییحات مصرف کنندگان  اریی، کاهش 

تعداد مشتریان کاالهای ایرانی ، عدم ویود اطالعات مناسب از بازارهای  اریی، عدم ویود سامانه 

 های گزارشگیری از اطالعات صادراتی

s 
ت از صادرکنندگان، کسب اطالعات از عوام  گذاری اطالعات بین همالاران، کسب اطالعااشترا 

  حم  و نق ، کسب اطالعات از اتحادیه

w آشنایی کم از بازارهای  اریی و سالیق مصرف کنندگان 

تی
درا
صا
ش 

دان
ت 
وی
تق

 

o 
های نشریات و مجالت تخصصی دا لی و  اریی، امالان الگوبرداری ویود مراکز آموزشی، قابلیت

 یاز محصوالت مشابه  اری

t 
عدم ویود مراکز پژوهشی، تحقیق و توسعه، عدم تویه به علوم یدید و تولید ارگانیگ، عدم ویود 

 کتب، نشریات علمی و تخصصی قاب  استظاده فعالین صنعت) فیزیالی یا الالترونیالی دا لی(

s 
 هافرزندان در حال تحصی  در کارگاه

 

w مجازی، عدم ویود فرصت یهت مطالعه عدم استظاده از هرفیت های اینترنت و فضای 

ت 
وی
تق

ن 
زما
سا

ی 
ها

عه 
وس
ت

درا
صا ت

 

o 
تاثیر مثبت صنعت گردشگری بر استقبال از صنایع دستی، حضور در مراکز ویژه بعنوان نماد فرهنگ 

های دایمی دا لی و  اریی، ها و فروشگاههاو .. ..(، برگذاری نمایشگاهایرانی )هت  ها، سازمان
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 رهای صادراتیدفاتر و انبا

t 
عدم ارتباط مناسب دیسلماتیك با کشورهای هدف، اطالع رسانی ضعیف در زمینه مناسبات تجاری، 

 های صادراتیهای صادراتی استانی، عدم ویود کنسرسیومعدم ویود پایانه

s ها در تولید کنندگان و صادرکنندگاناحساس ضرورت حضور در نمایشگاه 

w م تولید کنندگان و صادرکنندگان از برگذاری رویدادهای تجاری  ارییاطالعات بسیار ک 

 
ا 
ش

لی
 ما
ی 
ها

 

ت
رفی
ه

دی
رآم
ی د

ها
 

 

o 
ها و اعتبارات دارایی اولیه مالك، درآمد کسب و کار، مشارکت، سرمایه گذاری بخش  صوصی، وام

 ها و یوایز صادراتی(های مالی دولتی)مشوقبانالی، حمایت

T ها، سیاست های ارزی بانك مرکزی، فروش اعتباریپیش فروش محصوالت به دالل 

s میزان ایجاد نقدینگی،  اعتبار و قدرت استقراض 

w گذاریکمبود سرمایه در گردش، نبود ساز و کارهای قیمت 

ینه
هز

د 
ولی
ی ت
ها

 

o  ،مواد اولیه ارزان محلی، ارزش افزوده باالی محصوالت تزینی 

t )قیمت باالی مواد اولیه وارداتی) اکسیدها و رنگ 

s های مالیاتی تولیدمعافیت 

w 
های انر ی، بهای تمام شده هزینه باالی دستمزد،  هزینه بیمه باالی تامین ایتماعی، باال بودن هزینه

  یر رقابتی محصوالت تولیدی

ینه
هز

ت
درا
صا
ی 
ها

 

o افزایش قیمت ارز 

t 

-های  اریی، هزینهدرات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه باالی شرکت در نمایشگاهمالیات بر صا

های گمرکی، تعرفه های ترییحی گمرکی باالی ناشی از نداشتن تظاهم نامه همالاری، هزینه باالی 

 حم  و نق 

s 
امورات های قبلی صادراتی، کاهش هزینه های ناشی از انجام بر ی از کاهش هزینه ناشی از تجربه

 صادراتی بصورت اینترنتی

w هزینه الزام به تهیه مستندات صادراتی 
کار
و 
ب 
کس
ی 
ضا
د ف
بو
به

 

 

ت
ررا
 مق
 و
ین
وان
ق

 

o 
های نامهتدوین استاندارهای تولید، الزامات استظاده از مواد اولیه ارگانیك،  الزامات ا ذ گواهی

 صادراتی های کیظیصادراتی) ایزوها(، الزامات ا ذ  پروانه شا  

t 

دانش و آگاهی کم مسئوالن قانون گذاری با صنایع دستی، عدم ثبات قوانین و مقررات و بروکراسی 

شدید،  قدیمی بودن قوانین، قوانین چندگانه دولتی، عدم رعایت قوانین مالالیت فالری و مشالالت 

 کسی رایت

s  

w   های کیظی تولیدعدم نظارت بر شا 

وز
 آم
ی
ها
ت 
رفی
ه

شی
 

o 
های آموزشی و ترویجی سازمان صنعت و ها و مراکز آموزش عالی در استان، برنامهویود دانشگاه

 های دانش بنیان به فعالیت در صنایع دستیمعدن استان، تمای  شرکت

t 
عدم و یود واحدهای تحقیق و توسعه، عدم ویود آزمایشگاه های مواد اولیه، عدم و یود نشریات 

 مرتبط دا لیعلمی و تخصصی 

s 
ارتباطات با مشتریان و کسب اطالع از نیازها، اطالعات مویود در شباله،ها، اشترا  دانش بین تولید 

 کنندگان و صادرکنندگان، اشترا  گذاری اطالعات و تجارب بین صادرکنندگان

w النولو ی، عدم ضعف آموزشی نیروی انسانی طراحی بهبود و توسعه، آشنایی اند  و استظاده کم از ت
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آشنایی با بازاریابی و فروش، عدم تظالر صادراتی در تولید محصوالت، عدم آشنایی با تجارت 

 الالترونیك

ید
تول
ت 
لیا
عم
ح 
صال

ا
 

 

o 
فرآوری مواد اولیه، استظاده ازمواد لولیه ترکیبی، الگو گیری از طراحهای محصوالت وارداتی، قابلیت 

 های مورد عالقه بازارهای  ارییشنایی با طرحهای استظاده از رایانه در طراحی، آ

t 

مواد اولیه نامناسب همراه با مواد شیمیایی، عدم تویه به علوم یدید و تولید ارگانیگ در تولید مواد 

اولیه،  تشابه در طرح ها و الگوهای تولید، قدیمی و سنتی بودن طرح ها والگوهای مورد استظاده، 

انسانی ) شرایط کارگاه(، متنوع نبودن محصوالت  های یسمی نیرویسیبتولید سنتی و بدون تغیر، آ

 در اکثر کارگاه ها) تشابه اکثرا محصوالت(، تولید یالسان محصوالت هنری و مصرفی

s 
های مواد اولیه فراوان محیطی، مهارت باالی بر ی از استادکاران با تجربه،  نای هنری باالی طرح

 دی ایرانی مهارت باالی تولی

w عدم اعتقاد به تغیر در اکثر تولید کنندگان، عادت به تولیدات قدیمی 

هی
رگا
 کا
ی
ید
تول
ی 
و 
نول
تال

 

o 
ورود تالنولو ی آماده سازی مواد اولیه، استظاده از تالنولو ی یابجایی محصوالت درون کارگاهی، 

 اصالح و بهبود تالنولو ی تولیدی، اینترنت و فضای مجازی

t 

ایع تولید و فراوری مواد اولیه، عدم ویود موسسات طراحی محصول، قدیمی بودن عدم ویود صن

ها، ابزارهای ساده و ناکارآمد تولیدی، عدم دسترسی به تالنولو ی مناسب ، عدم ویود کارگاه

 بندیهای بستهتالنولو ی

s 
ارهای  ودسا ته استظاده از تالنولو ی در آماده سازی مواد اولیه، استظاده ازتالنولو ی بجای ابز

 تولیدی، اصالح مبلمان کارگاهی ) نور، صدا، تهویه و یابجایی(

w عدم توانمندی استظاده از تالنولو ی، فضای محدود کارگاهی 

  
تقاب  دوگانه عناصر یدول فوق می توان راهبردهای از 

اساسی در بهبود روند صادراتی صنایع دسرتی در دو حروزه   
کرد. رویالرد کلری در ایرن بخرش    مورد مطالعه را مشخ  

ها بر اساس تویه همزمان بر نقراط قروت و   ارائه استراتژی

(،نقراط  WO(، نقاط ضعف و فرصت ها )SOفرصت ها )
( و در نهایت نقاط ضعف و تهدیدها STقوت و تهدیدها )

(WT)ذی  راهالارهرای پیشرنهادی   یدولپذیرد.میصورت
 دهد.میها را نشان در هریك از انواع استراتژی

  
 

 راهبردهای تقابلی 3جدول 

 SOراهبردهای 

 ثبت برند ایرانی برای محصوالت صنایع دستی و ایتناب از تولید محصوالت بدون برند -

ایجاد یك واحد مشتر  بین دو معاونت گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یهت استظاده  -

 شگری در معرفی و فروش صنایع دستیاز هرفیت های گرد

 ایجاد نمایشگاه ها و فروشگاه های دائمی معرفی و فروش محصوالت در کشورهای  اریی توسط اتحادیه صادرکنندگان -

ایجاد نشریه تخصصی صنایع دستی در دانشگاه بوعلی سینا یهت تر یب پژوهشگران حوزه صنایع دستی به نشر و ترویج آثار علمی  -

  اریی دا لی و

 WOراهبردهای

 ایجاد رشته مهندسی صنایع دستی در یالی از دانشگاه های استان  -

 های استاندارد تولید و کیظیت محصول از طریق اتحادیه صنایع دستی استانتدوین شا   -
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دراتهای صاهزینه  

گذاری و های سرمایههرفیت

 درآمد

های تولیدهزینه  

های مالیشا    

  کسب اطالعات عمومی بازار

 

 تقویت دانش صادراتی

سی های دسترافزایش قابلیت

 به بازارهای  اریی 

های توسعه تقویت سازمان

 صادرات

های توسعه صادراتفرصت  

استظاده از هرفیت های 

 آموزشی

 لو ی تولیدیبهبود تالنو

 کارگاهی

 اصالح عملیات تولید

اصالح و بهبود قوانین 

 صادراتی

 بهبود فضای کسب و کار

یریزی حمایت صادراتبرنامه  

 

یهای صادراتتوسعه قابلیت  

ابیهای بازاریافزایش قابلیت  

اده های استظافزایش قابلیت

 محصول

 افزایش مزیت رقابتی

گویی به نیازهای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه توسط اتحادیه ها یهت ارائه ایده ها و طرح های نوآور و  الق یهت پاسخ -

 مشتریان دا لی و  اریی متناسب تقاضا

 STراهبردهای 

 ایجاد ازمایشگاه های تست مواد اولیه و کیظیت محصول -

 اعطاء مجوزهای ایجاد صنعت بسته بندی در مجاورت کارگاه های صنایع دستی توسط سازمان صنعت و معدن استانی -

 محصوالت توسط تولیدکنندگان و فروشندگان ایجاد درگاه ها اینترنتی معرفی و فروش  -

اعطاء تسهیالت بانالی یهت یایگزینی تالنولو ی تولیدی یدید یهت تولید محصوالت با کیظیت تر و پرهیز از بر ی صدمات نیروی  -

 انسانی در استظاده از مواد شیمیایی

 WTراهبردهای 

  الت کاال و اطالع رسانی به مشتریان  ارییایجاد سامانه ثبت مشخصات محصول صادراتی یهت استعالم اص -

ایجاد پایگاه داده اطالعاتی که حاوی کلیه اطالعات بازارهای هدف و ویژگی ها،  صوصیات، سالیق و سایر اطالعات مورد نیاز - 

 تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت یهت بهره برداری توسط معاونت صنایع دستی وزارت  انه باشد.

ك واحد نظارتی دولتی در اداره ک  صنایع دستی استانها یهت هماهنگی امور سازمان های مرتبط با صنایع دستی در  صوص ایجاد ی -

 متناسب سازی قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعم  های متنوع وکاهش بروکراسی اداری مرتبط
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 نتایج و جمع بندی

هرای  هرا و فرصرت  هدف این پژوهش شناسایی چالش
صادراتی توسعه مشا    انگی بوده است. پژوهش از نروع  
تحقیقات کاربردی، با رویالرد کیظی انجام گرفرت. تالنیرك   
مورد استظاده برای گرردآوری اطالعرات، تجزیره و تحلیر      

یامعه آمراری،   ها از روش تحلی  محتوایی استظاده شد.داده
های سظال، سرامیك و فررش دسرت   صنایع دستی در حوزه

  98بافت استان همدان در سال 
باشد. ابتدا مبرانی نظرری و مطالعرات پیشرین مرورد      می

بررسی و مطالعه قرار گرفت. سس  از طریق روش میردانی  
اطالعررات گررردآوری شررد و مررورد تجزیرره و تحلیرر  قرررار 

-ها و مولظره ابعاد، شا  گرفت. پ  از آن سا تار اصلی 

های توسعه صادرات و همچنین مدل مظهومی آن به عنروان  
نتایج تحقیق ارائه شد. محرور اصرلی توسرعه صرادراتی در     

های دسترسری بره برازار، توسرعه     چهار بعد: افزایش قابلیت
های صادراتی، ابعاد مرالی و بهبرود فضرای کسرب و     قابلیت

های دسترسی به بلیتکار شناسایی شدند. در بعد افزایش قا
بازار: الف( اطالعات عمومی بازار، تالش دریهرت آگراهی   
بخشرری برره مشررتریان دا لرری و  رراریی در کنررار کسررب  

باشد و اطالعات از مشتریان بازارهای هدف مورد تویه می
های اطالعاتی از اولویت هرای ضرروری   لزوم ایجاد سامانه

، ادراتیباشد.  ب( تقویت دانش صر برای کسب و کارها می
یابی به نشریات تخصصی می ویود مراکز آموزشی و دست

تواند کمك بسزایی نماید و لرزوم ایجراد مراکرز تحقیقرر و     
توسعه، مراکز پژوهشری و دسترسری بره کترب و نشرریات      
مویود، عدم توانمندی استظاده از هرفیت هرای اینترنرت و   
فضررای مجررازی، عرردم ویررود فرصررت یهررت مطالعرره از  

ی باشرد کره برا پرژوهش ابری و اسرالتر       معضالت فعلی مر 
( همسویی دارد. ج( تقویرت سرازمان هرای توسرعه     1989)

-هرای نمایشرگاه  صادرات، تاثیر صنعت گردشگری، هرفیت

های و دفاتر صادراتی از یك سرو و عردم روابرط مناسرب     
های مناسرب صرادراتی از عوامر     سا ت دیسلماتیك و زیر
بازاریابی: هایابلیتباشد. در بعد توسعه قمهم این بخش می

هرای آموزشری و   ریزی حمایتی صادرات، برنامهالف( برنامه
ای های تسهیالتی بیمههای صادرات، برنامهترویجی، مشوق

هرای مترولی   و حم  و نق  و ارسال کراال در کنرار سرازمان   

متنوع، ناهماهنگی مویود برین آنهرا و عردم سیاسرتگذاری     
ین بخش می باشد کره برا   واحد و قاب  ایرا از موارد مهم ا
باشرد. ب(  ( همسو مری 2005پژوهش برودرز و ویلالسون )

های بازاریرابی، تالیره برر اصرالت و قردمت      افزایش قابلیت
هنری و سنتی محصوالت با قدمت تاریخی و آثار فرهنگی، 
ورود تالنولو ی هرای ارتبراطی و هرفیرت هرای آن، روش     

الت های نمایش و عرضره متنروع در کنرار واردات محصرو    
مشابه و ارزان قیمت و گاها با طررح هرای یدیردتر، عردم     
ویود برندینگ و سوء استظاده تولیدکنندگان  اریی، عردم  
ویررود  رردمات پرر  از فررروش، بسررته بنرردی نامناسررب،  
صررادرات مررواد اولیرره و  ررام فروشرری )  ررا (، نبررود     
استاندارهای الزم مواد اولیه و تولیرد، عردم ویرود فرروش     

عدم ویود نمایشرگاه هرای الالترونیالری،    های الالترونیالی، 
ها در امر فرروش، عردم اسرتظاده از    عدم ورود استارت آپ

های اینترنت و فضای مجرازی از عوامر  مهرم مری     هرفیت
(، صادرات سرازمان  2004باشد که با پژوهش شاو و باراچ )

( همسرویی   2007( و لئونیردو ) 2009همالاری و توسعه ) 
ه از محصرول، اسرتظاده دوگانره    های استظاددارد. ج( قابلیت

هنررری و مصرررفی از محصررول و تویرره برره ماهیررت آن و  
استظاده از مواد شیمیایی نامناسب از موارد قاب  تویره مری   
باشد. د( افزایش مزیت رقرابتی، یرذابیت ذاتری محصرول،     
شهرت یهانی  واستگاه و محصروالت، منرابع اولیره ارزان    

گان در کنار فضرای  محلی، تجربه و مهارت باالی تولیدکنند
ناسالم رقابتی، انحصار واردات مواد اولیه، مشرالالت بسرته   
بندی و حم  ونق  و یوالن مخرب دالل هرا بسریار قابر     
تویه است. در بعد مالی: الف( هرفیت های سرمایه گذاری 

( و درآمد، دارایی هرای شخصری و   2017با پژوهش بانگا )
ام بررانالی، ای و ا ررذ و ررانوادگی، تسررهیالت وزارتخانرره 

بندی تخصی  منابع، برا پرژوهش تزفروم و کلمنرز     اولویت
( در کنار پیش فرروش محصروالت، سیاسرت هرای     2006)

ارزی بانك مرکزی، فروش اعتباری، کمبود نقدینگی و نبود 
سارو کارهای مناسب قیمرت گرذاری از عوامر  مروثر مری      

 های تولید، در کنار مواد اولیه ارزان دا لیباشتد. ب( هزینه
هرای مالیراتی تولیرد برا      و گران قیمت وارداتری و معافیرت  

های زیاد دستمزد، بیمه تامین ایتمراعی، انرر ی و در   هزینه
نهایت بهای تمام شرده براالی محصروالت از مروارد قابر       
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هررای صررادراتی، مالیررات بررر تویرره مرری باشررند. ج( هزینرره
صادرات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه براالی شررکت در   

هرای گمرکری، تعرفره هرای     های  اریی، هزینره شگاهنمای
ترییحرری گمرکرری برراالی ناشرری از نداشررتن تظرراهم نامرره  
همالاری، هزینه باالی حم  و نقر ، هزینره الرزام بره تهیره      
مستندات صادراتی در کنرار افرزایش قیمرت ارز و کراهش     
هزینره هررای ناشرری از انجررام بر رری از امررورات صررادراتی  

موثر مری باشرد. در بعرد بهبرود      بصورت اینترنتی از عوام 
فضررای کسررب و کررار: الررف( قرروانین و مقررررات، ترردوین 

هرای  _استاندارها و الزامات تولیدی، ا ذ ایزوهرا و پروانره  
کیظی صادراتی در کنار دانش وآگاهی اند  مسئوالن قانون 
گذار، قدیمی بودن، عدم ثبات قوانین، بروکراسری شردید و   

ی قاب  تویه می باشد کره   عدم رعایت قوانین مالالیت معنو
 ( همسویی دارد.2006با پژوهش تزفوم و کلمنز )

های آموزشی، فعراالن کنرونی اکثررا سرنین     ب( هرفیت
باالیی دارند و به تبع از سطح تحصریالت پرایین دارنرد در    

های علمی و آموزشی مویرود، آگراهی از نیراز    کنار هرفیت
مرورد   واقعی بازار و تولیرد برحسرب آن و عردم دانرش در    

های تخصصی تولید، مالی، مدیریت و بازاریرابی از  آموزش
باشد. ج( اصالح عملیات تولیرد همسرو   مشالالت فعلی می

(، مسررتلزم ایجرراد 1397بررا پررژوهش دزفولیرران و سررمویی )
تغییرات و بهبود در تهیره و فرراوری مرواد اولیره، ابرداع و      
 القیت در طرح ها و نقش ها، بهبود روش هرای تولیرد و   

یه به نوع کاربرد تولیدات در بازارهای مصرفی از موارد تو
با اهمیت مری باشرد. د( تالنولرو ی کارگراهی، اسرتظاده از      

هرا  ابزارهای یدید در آماده سازی مواد اولیه، تجهیز کارگاه
-ها و قالبها و گردوناز وسای  یدید و صنعتی مث  چرد

ن های یدید به یای ابزارهای  رود سرا ته، تغییرر مبلمرا    
کارگاهی از نظرر نورکرافی، صردا و رطوبرت و اسرتظاده از      
-بسترهای ارتباطی اینترنتی از عوام  موثر ایرن بخرش مری   

هرای مظهرومی   باشد. این پژوهش از نوع بنیادی بوده و یافته
ای بررای  تواند عنوان پایهیدید و یامعی را ارائه نموده، می

ر مطالعه ای یدید دهای دیگر باشد و دریچهانجام پژوهش
توسعه کارآفرینی در حوزه مشا   صرنایع دسرتی و مروارد    
مشابه باشد. در انجام این پرژوهش عردم ویرود مطالعرات     

ای و یررامع قبلرری، محرردودیت زمررانی و مالررانی، هزینرره   
های پژوهش بوده دسترسی به مطلعان کلیدی از  محدودیت

 است.

 پیشنهادهای کاربردی 
هرا و  رات، آئرین نامره  گردد قوانین و مقرر پیشنهاد می -

های قدیمی، نامناسب و ناکارآمد توسط واحرد  دستورالعم 
صنایع دستی سازمان صرنعت و معردن اسرتان اسرتخراج و     
یهت اصالح به معاونت صرنایع دسرتی وزارتخانره اریراع     

 گردد.
هرای آموزشری و ارتقراء دانرش     یهت ارتقاء هرفیت -

 صررادراتی رشررته کارشناسرری صررنایع دسررتی در یالرری از   
های معتبر استانبه همراه یك نشریه تخصصی دایرر  دانشگاه
 گردد.
گردد صدور مجوزهای صراردات صرنایع   پیشنهاد می -

دستی و یا ایجاد صنایع یرانبی ) بسرته بنردی، آزمایشرگاه،     
صررنایع فررراوری مررواد اولیرره( بررا اعطرراء تسررهیالت مررالی،  
مجوزهای مربوطره بردون انجرام تشرریظات بروکراتیرك و      

جازی یا از طریق دفاتر  دمات ارتباطی، توسرط  بصورت م
 سازمان صنعت و معدن استان صادر گردد. 

گردد یهت یلوگیری از سوء استظاده از پیشنهاد می  –
ضعف قانون کسی رایرت و عردم ویرود برنردینگ، یهرت      
استعالم اصالت کاال و اطمینان بخشی به مشرتریان  راریی   

دسرتی اسرتان    توسط سرازمان صرنایع   سامانه ثبت محصول
ایجاد شده و تولیدکنندگان ملزم به ثبت تولیردات  رود در   

 آن باشند. 
واحدهای تحقیق و توسعه یهت انجرام مطالعرات و    -

بررسی در کیظیت مواد اولیه،   لق طرح های نو و بدیع در 
 ها ایجاد گردد.اتحادیه
پیشنهاد میگردد برا تویره بره مغرایرت هرای آمراری       -

دراتی یرك پایگراه اطالعراتی یرامع     مویود در مبرادی صرا  
حرراوی اطالعررات کامرر  و یررامع از حجررم و نرروع کرراالی 
صادراتی، شخ  یا موسسه صرادرکننده، کشرور هردف در    
سایت گمر  استان   ایجاد گرردد و صرادرکنندگان از هرر    

 نوع ملزم به ثبت اطالعات کاالی صادراتی  ود باشند.
لزامررات گررردد اسررتانداردهای کیظرری و اپیشررنهاد مرری -

ها تهیره شرده و در   های صادراتی توسط اتحادیه-گواهینامه
ا تیار تولیدکنندگان قرار گیرد و همه ملزم به رعایرت آنهرا   
ها در تولید کلیه محصوالت صادراتی تحت نظارت اتحادیه

 باشند.
گردد پایگاه داده اطالعاتی که حاوی کلیه پیشنهاد می -

 صوصیات، سرالیق   ها،اطالعات بازارهای هدف و ویژگی
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و سایر اطالعات مورد نیاز تولیدکننردگان و صرادرکنندگان   
محصوالت یهت بهره برداری توسط معاونت صنایع دستی 

 وزارت ایجاد گردد.
هررای ارتبرراطی ماننررد گررردد زیرسررا تپیشررنهاد مرری -

هرای تلظرن   اینترنت پرسرعت، فیبرنوری و نس  یدید آنتن
از صرنایع دسرتی یهرت    همراه در مح  تولیدات این نروع  

مندی از مزایای تجارت الالترونیرك توسرط مخرابرات    بهره
 ایجاد گردد.  

 های آت پیشنهاد برای پژ هش 
چنین پژوهشی با تویه به گستره یغرافیایی فعالیت هر 

بایسرت  دو صنعت در سطح کشور و تعداد افراد شا   مری 
برر  هایی که این نوع مشا   ویود دارد، برا تاکیرد   در استان

گرفرت کره بره    همه عوام  موثر در آن مورد ایرا قرار مری 
هرا   لحاظ بعد زمانی، وسعت و پراکندگی آن در اکثر اسرتان 

و تعداد زیاد فعالین ایرن صرنایع و شناسرایی افرراد وایرد      
پذیر نبود به منظور دستیابی بره نترایج بهترر و    شرایط امالان

ز بررسری  هرای دیگرر نیر   گردد در استانتر پیشنهاد مییامع
 گردد. 
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