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چکیده
مقاله پژوهشی
صفحه 101-111

هدف پژوهش شناسایی و اولویتبندی چالشها و فرصتهای صادراتی بعنووا عوامو موو ر
توسعه مشاغ خانگی صنایع دستی میباشد .پژوهش از نوو تقیقیواک رواربردیا بوا روی ورد
رقفی انجام گرفت .ت نقک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعاکا تجزیه و تقلق دادهها از روش
تقلق مقتوایی استفاده شد .جامعه آماریا صنایع دستی اسوتا هدودا در حووزههوای سوفا ا
سرامقک و فرش دست بافت در سا  89میباشد .پو

 دريافت مقاله1911/00/01 :

 تاريخ بازنگری1911/00/01 :
 پذيرش مقاله1911/00/01 :
 تاريخ انتشار 1911/00/00 :

از بررسوی ادبقواک موضوو ا بوا تودوین

پرسشهای راهندای مصاحبها از ت نقک مصاحبه عدقق با ندونهگقری هدفدند از مطلعا رلقودی
با روش گلولهبرفیا شانزده مصاحبه انجام گرفت .تجزیه و تقلق ها با نگرش  SWOTانجام شد
و از طریق برقراری ارتباط بقن میولاکا دادههای تقیققا طبیهبندی و پالوایش گردیود41 .عامو
رلقدی (مولفههای مقوری) و  451مفهوم شناسایی شد .پ

از ارزیابی چنود جانبوه بوا خبرگوا

مصاحبه شوندها نتایج نشا داد :الف) شاخصهای مالی :ظرفقتهای سرمایهگوااری و درآمودیا
هزینه های تولقد و صادراک ب) بهبود فضای رسب و روار :اصولاو و بهبوود قووانقن و میورراکا
افزایش ظرفقت های آموزشویا بهبوود عدلقواک تولقود و ت نولووری رارگواهی ج) دسترسوی بوه
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بازارهای خارجی :رسب اطلاعاک عدومی بازارا تیویت دانش صوادراتی و تیویوت سوازما هوای
توسعه صادراک د) توسعه قابلقتهای صادراتی :برنامه ریزیا افزایش قابلقتهوای بازاریوابیا
افزایش قابلقت های استفاده از مقصو و افوزایش مزیوت رقوابتی در ارتیوال عدل ورد و توسوعه
مشاغ خانگی تا قردارد .الگوی نهایی پژوهش با چهار میوله اصلی تش ق شد.
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کلیدواژهها:

صادراتا چالشهای صادراتیا فرصتهای صادراتیا نگرش تقلق  SWOTا

توسعه مشاغ خانگی
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پرسش اساسی این است که حسب گزارش گكرر در
سال 69منبی بر کاهش قاب ملاحظه صادرات صنایع دستی
بویژه سظال و سرامیك و فررش دسرتبافت ،چرالشهرای و
انگی صنایع
فرصتهای صادراتی موثر در توسعه مشا
دستی با تویه به مزیتهای آن در استان چه میباشد؟
پژوهش حاضر ،بر چالشها و فرصرتهرای صرادراتی
انگی در حروزه صرنایع دسرتی بره عنروان
توسعه مشا
مزیتهای کشور در ابعاد توسعهی صادراتی پردا تره و در
امر سیاستگذاری ،عوامر مروثر را بصرورت تخصصری و

مقدمه
امروزه صنایع دستی علاوه برر حظرج یایگراه رود در
عرصه هنر ،زیباییشنا تی و هویت بخشی ملی و منطقهای
به یك منبع مهم ارزش افزوده و بهرهوری اقتصادی تبردی
شده است در ایران به دلی بر ی موانرع و مشرالات ،ایرن
صنعت از یایگاه واقعی ود فاصله گرفته و از نقشآفرینی
در عرصه اقتصادی دور شده است .این عام سبب شده که
تأثیر و نقش صنایع دستی در افزایش اشتغال و درآمدزایری
به مرور کمرنگ شود از سویی اماان عرضره در بازارهرای

یامع شناسایی و ارائه مینكایدکه مریتوانرد بره در بهترر
چالشها و فرصتهای ورود به بازارهرای راریی کكرك
نكوده و در تصكیكات بخش دولتی و فعالین صرنعت مروثر
واقع شود .در سنوات گذشته مطالعات گستردهای در حوزه
تجارت بین الكل انجام شده ،که سهم صنایع دستی بسریار
ناچیز میباشد ،در آنها سعی گردیده موانع و محرر هرای
صادراتی را مجزا بررسی نكاید .برا ایرن حرال فقردان یرك
نكای 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

دا لی را از دست میدهد و از سوی دیگر رویرای رقابرت
با بازارهای اریی را نرامكان میسرازد .ایرران در زمینره
صادارات صنایع دستی با تكام معضلات و مشرالات رود،
یزء رتبههای برتر در یهان قرار دارد و از رشتههای متنوع
و متعدد در این صنعت بر وردار است ولری برا مشرالات
عدیدهای موایه شده ،بره مررور زمران یایگراه رود را از
دست داده و در بازارهای اریی رقابت را بره کشرورهای
منطقه واگذار کرده است [ .]1این صنعت یاری از مزیرت-
های کشور است و میتواند یایگزین مناسبی برای نظرت و
کسب درآمد پایدار محسوب شود .یافتن بازارهرای یدیرد

شناسایی اقدامات بلااثر و بازدارنده نهادهای متولی دولتری
میتواند بعنوان نوآوری مطرح گردد.

در شرایط مویود منافع بسیاری را نصریب کشرور واهرد
کرد .ارتقاء سطح عرضه محصولات کسبوکارهای کوچك
رانگی از سرطح فعالیرت در بازارهررای
صوصرا مشرا
دا لی به بازارهای بینالكللی میتواند رشد و توسرعه آنهرا
را سرعت بخشد[.]2
ویود تحریمهای ا یر این نگرانی را ایجاد کررده کره
در بخش صادرات ،صنایعدستی با مشالاتی روبرهرو شرود.
بطور مثال براساس آمارگكرگ ،آمارها نشران مریدهرد کره
صادرات صنایع دستی سال  69نسبت به مدت مشابه سرال
گذشته  9.6درصد افت داشته است[.]3
با تویه به گزارش سازمان صرنعت ،معردن و تجرارت
استان هكدان در سال  69تعداد  6قلم صنایع دسرتی صرادر
شده است .سظال به عنوان مهكتررین کالرای صرادراتی ایرن
بخش محسوب میشود و فرش دستبافرت نیرز بره دلیر
کیظیت بالای آن یایگاه ویژهای در سربد صرادراتی صرنایع
دستی استان دارد اما بره دلیر تحرریمهرا میرزان صرادرات
صنایع دستی استان از نظر وزن  16درصد و از نظرر ارزش
 63درصد نسبت به سال  69کاهش یافته است[.]6

مرور مبانی نظری
صنایع دستی نكادهایی از یك فرهنگ و ایتكاع هسرتند
که از طریق بهرهمندی از منابع نی بومی و بصورت محلی
و عكدتا در منازل تولید میشوند و با یرود افرزایش رونرد
یهانیشدن ،محصولات و کالاهای بیشتری تولید شده و در
بازارها عرضه میگردد که ورود و رقابرت را بسریار دشروار
میسازد .در بازارهای امروز دیگر نكیتوان با هكران روش-
های قدیكی و محصولات سنتی حضرور داشرت .بازارهرای
یهانی به شدت تحت تاثیر عوام گونراگونی مثر سرلیقه
متظاوت مشتریان ،الگوهای رید ،شرایط اقتصادی و یرره
هستند که در بسیاری از مواقع صنعتگران با بازارهای نهایی
ارتباطی ندارند که میتواند چالشری بررای آنهرا در عرصره
تجارت اریی باشد[ .]5در محیط کسرب و کرار رقرابتی،
توانكندیهای دا لری در ورود بره بازارهرای راریی بره
عنوان یك منبع حیاتی مورد تویره مریباشرد[ .]9ورود بره
بازارهای بینالكللی و درگیر شدن در فرایندهای آن مستلزم
نگرش ،دیدگاه ،ابعاد و سطوح متظاوتی میباشد و ارائه یك
201

چالشها و فرصتهاي صادراتی مشاغل خانگی (صنایع دستی استان همدان)

تعریف واحد برای آن مكان نیست[ .]9ورود به بازارهرای
اریی احتكال بقای کسربوکارهرای کوچرك را افرزایش
میدهد با کاهش موایهره برا رقیبران بزرگترر در بازارهرای
دا لی ،به آنها یهت لبه بر مشالات دا لری آنهرا کكرك
میکند .با ورود به بازارهای راریی بره دلیر تنروع زیراد
تقاضا و فعالیت در بازارهای مختلف نوسانات عكلاردی را
کاهش میدهند [ .]8برای مشا بومی و محلی یك کشور
ورود به بازارهای اریی ازطرق صادرات آسران نخواهرد
بود هر چند موانع ورود و صادرات در بازارهرای راریی

مشتریان می باشرد[ .]15ابعراد مروثر برر توسرعه صرادرات
براساس گزارش سازمان هكااری و توسعه نشان میدهنرد
چالشها در سطح کشورها بسته به سرطح توسرعه یرا نظرام
اقتصادی آن متظاوت است .یای از اهرداف گرزارش ارائره
راهاارهای حذف موانع دسترسی به بازارهرای برینالكللری
است .محدودیتهای مویود از دیدگاه صنایع کوچك را از
نظر کشرورهای عضرو مرورد سرنجش قررار گرفتره اسرت.
گرزارش ابعاد موثر را در چهار گروه ،توسعهی هرفیتهای
صادراتی ،میزان اطلاعرات بازار  ،وضرعیت مرالی و شررایط

زیاد ناشنا ته نیست[ .]6شرکتها بره منظرور دسرتیابی بره
بخشهای بیشتری از بازار ،افزایش درآمد ،دسترسری منرابع
کكیاب ،هزینههای پایین ،مزایای رقابتی و رشرد اقتصرادی،
صادرات را اسرتراتژی اصرلی رود قررار داده و برا کسرب
دانش و تجربه راههای پیچیدهتری را یهرت ورود انتخراب
میکننرد[ .]10نروع روش ورود بره بازارهرای راریی بره
عوام متظاوتی بستگی دارد و بهرهمندی از مزایای ورود به
بازارهای اریی عاری از موانرع نكریباشرد کره ناشری از
مشالات دا لی ،استراتژیهای ورود ،مشالات بازار هدف
می باشرد [ .]11موانرع و چرالشهرای صرادرات تولیردات

کسب و کارها طبقهبندی میکند[.]19
در این راستا تحقیق حاضرر در پری یرافتن پاسر هرای
مناسب این سوال اساسی است که چالشهای صرادراتی در
صنایع دستی کدامند؟ که با رفع آنها و استظاده از فرصتها،
انگی توسعه مییابد.
صادرات رونق یافته و مشا
پیشینه تحقیق
ذزفولیان و سكوئی[ .]19در پرژوهش ارزشگرذاری در
انتقال دانش بین سازمانی در صنعت سرظال لرالجین ،تغییرر
سررلایق مشررتریان ،ورود کالاهررای مشررابه و ارزان قیكررت
وارداتی ،بر ورد محافظه کارانه سازمانهای دولتری ،بسرته

انگی به دلی گستردگی سرطح حروزه عكلارردی
مشا
آنها شدید میباشد کره مكارن اسرت ابتردا توسرط ترامین
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 ارزشركند ،آمروزش
نیروی انسانی ،قابلیتهای سرازمانی ،قروانین و مقرررات و
حكایتهای دولتی این امر را تسهی واهرد کررد[ .]12در
بر ی از مقراطع زمرانی سیاسرتهرای حكرایتی از صرنایع
دا لی یهت ورود به بازارهای یهانی نیازمند راهبردهرای
توسعه کلان دولتها میباشد .تغییرات سیاستهای دولتری
و پیشرررفتهررای تانولررو یای از یكلرره حك ر و نق ر و
ارتباطررات مرریتوانررد از عوامرر تسررهی کننررده صررادرات
باشد[ .]13ورود به بازارهای صادراتی میتواند نروآوری در
محصررول ،تغییرررات تانولررو یای و تكررایز مشررتری در
بازارهای دا لی و کانال هرای نوههرور توزیرع و فرروش،
مشتریان متظاوت ،بخش بندی های یدیرد برازار و چر ره
کوترراه عكررر محصررولات در بازارهررای رراریی را باع ر
گرردد[ .]16در فضررای رقررابتی و بالرا بررودن اسررتانداردهای
عكلاردی صادرات ،عدم تویه بره نیازهرا و واسرتههرای

بندی ضرعیف و مشرالات حكر و نقر  ،نیرروی انسرانی
آموزش ندیده و تولید سنتی را موانع عكده دا لری مطررح
کردهاند.
1
اوکاس و هكاراران [ ]18در بررسری عوامر مهرم در
بهبود عكلارد صادراتی شرکتهای کوچرك ،دیردگاههرای
منبعمحور و محیطمحور را تحرت چرارچوب صوصریات
شرکت و محصول ،بره عنروان منرابع در ا تیرار شررکت و
ویژگیهای بازار کشور مبردا و کشرور مقصرد را بره مثابره
مولظههای مهم محیطی ،در نظرر گرفتنرد .آنهرا در بررسری
ویژگیهای شرکت به موقعیت نسبی آن ،تعهرد مردیریت و
حیطه تعهد منابع در معرفی ویژگیهرای محصرول از قبیر
توسعه محصول ،قدرت انحصاری بودن محصرول و دریره
الزامات دماتی را مطرح کردند.
ابی و اسلاتر ]16[ 2در پژوهش ود عوام مروثر را بره
چهار دسته تقسیم کرد )1 :ویژگیهای شرکت :اندازه ،تعهد
مدیریتی ،ادرا مدیریتی  )2تواناییهای شرکت :سطح فن-
آوری مورد استظاده ،دانش بازار ،برنامه ریزی بازار ،سیاست
Ocas et al
Aaby & slater
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صادرات ،سیستمهای نطارتی ،کنترل کیظیرت ،مهرارتهرای
ارتباطی  )3استراتژی صادرات :انتخراب برازار ،واسرطههرا،
ترکیب محصول ،توسعه محصول ،ارتقاء ،قیكتگرذاری )6
محیط اریی :ویژگریهرای صرنعت ،ویژگریهرای برازار
اریی و دا لی را از عوام موثر در نظر گرفته اند.
مرروینی ]20[1عوامرر مرروثر را در چهررار طبقرره الررف)
ویژگیهای سازمانی :اندازه ،تجربه بینالكللی ،مزیرتهرای
رقابتی ب) انتظارات مثبت و منظی مدیران ج) ویژگریهرای
مدیران :سن ،تحصیلات ،تجربه ،دانش زبانهای اریی د)

بر حضور موفق شرکتهای صادرکننده ایرانی در بازارهرای
اریی ،صادرات سرمایهگذاری مستقیم راریی ،اعطرای
امتیاز و پیكانهای استراتژیك ،انگیزه مدیران شام  :افزایش
فروش ،سود کوتاهمدت و بلندمدت ،ارتقاء تانولو یای ،از
عوام موثر می باشند.
ثریایی و عطف [ ]25در پژوهش ،شناسایی چالشهرای
صنایعدستی و ارائه راهاارهای لازم در صنایعدستی اسرتان
مازندران نشان دادند که چرالشهرای تولیرد و بسرتهبنردی،
فروش و صادرات ،چالشهای مدیریت و منابع انسرانی بره

یستجوی سیستكاتیك بازارهای یدید اریی را پیشرنهاد
میکند.
لئونیرردو [ ]21در موانررع پیشرررفت بنگرراه برررای ورود،
پایررداری و توسررعه فرصررتهررا در بازارهررای رراریی-1 :
مرررتبط بررا سررا تارهای دا لرری شررام  :موانررع اطلاعرراتی،
عكلاردی ،مالی و بازاریرابی  -2مرواردی کره رارج و در
محیط بیرونی شرام  :موانرع رویرهای ،دولتری ،وهیظرهای و
محیطی (اقتصادی ،سیاسی و ایتكاعی) تقسیمبنردی نكروده
است.
بانگا ]21[ 2در بررسی موانرع پریش روی شررکتهرای

ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در بهبود صنایع دستی دارند.
قاضی زاده [ ]29در پژوهش ود نشان داد که وضعیت
محیط بازار دا لی و اریی برر موفقیرت صرادرات تراثیر
دارد .مولظههای سیاسی ،اقتصادی ،اطلاع رسرانی دا لری و
اریی ،فنراوری ،فراینرد تولیرد و بازاریرابی ،محصرول و
فعالیتهای تشویقی و ترویجی در آن موثر هستند.
فیض و شعبانی[ ]29در پژوهش ود نشران دادنرد کره
گرایشهای کارآفرینانه بر توان صادراتی از طریق قابلیرت-
هررای یررادگیری بررا متغیرهررای تصرركیمگیررری مشررارکتی،
آزمایشگری ،ریسك پذیری و تعام برا محریط و عكلاررد

متوسط و کوچك در صادرات تولیدات رود ،روان سرازی
قوانین و مقررات ،سیاستهای متوازن دولتی ،زیرسرا ت-
هررای مناسررب ارتبرراطی ،مهررارت سررازمانی ،دسترسرری برره
اطلاعات اریی ،تحقیقات بازار و سرمایه گذاری مشتر
را به عنوان فرصتهای ورود بره بازارهرای راریی ذکرر
کردهاند.
3
تزفرروم و کلكنررز [ ]22برره شناسررایی موانررع صررادراتی
شرکتهرا در چرارچوب مردل کاوسریگ و زو 6پردا تنرد
عواملی چرون ثبرات نداشرتن در نررد تبردی ارز ،قروانین
دولتی ،بی ثباتی سیاسی یا رکود ملی را ذکر نكودند.
طلررایی و هكارراران [ ]23در پررژوهش چررالشهررا و
راهاارهای رونق تولید صنایع دستی نشان دادند دستیابی به
مواد اولیه ،تقویت فراینردهای مررتبط برا تولیرد ،فرروش و
بازاریابی ،تولیدکنندگان ماهر ،رونق گردشگری و سیاسرت-
های صادراتی دولت از چالشهای عكده میباشد.
احكدیان و پارسامنش [ ]26در شناسایی عوامر مروثر

نوآورانه با متغیرهای نوآوری در محصول ،فراینرد و پررو ه
بر میزان صادرات موثر هستند.
تاکنون مطالعرات زیرادی بره بررسری عوامر مروثر برر
توسعه صادرات پردا تهاند ولی متاسظانه در حروزه صرنایع
دستی ،مطالعات بسیار اند بوده و اکثرا مباحر مربوطره
را بصررورت کلرری و سررطحی بررسرری نكررودهانررد .در ایررن
پژوهش سعی شرده ،چرالشهرا و فرصرتهرای صرادراتی
بصورت یامع بررسی و ارائه گردد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،براساس اهداف و ماهیت موضوع مورد
مطالعه انتخاب میشود .این پژوهش دارای رویاررد کیظری
بوده و از راهبرد نظریه داده بنیاد 5یهرت شناسرایی عوامر
انگی در بخرش الرف و
موثر بر توسعه کارآفرینی مشا
رویارد تحلی محتروی کیظری بخرش ب یهرت شناسرایی
چالش ها و فرصت هرای صرادراتی بعنروان یرك شرا
اصلی در بعد عوام بازاریابی ،به یكعآوری و تحلی داده-
ها میپردازد .بعد از انجام مطالعات کتابخانهای ،گرردآوری
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اطلاعات در دو مرحله انجام شد.
الف :در بخش اول به منظور شناسایی عوام مروثر برر
انگی مورد مطالعه ،ادبیات نظری و پیشینه
توسعه مشا
تجربی مناسب در قالرب مطالعرات کتابخانرهای و اینترنتری
پیرامون موضوع به صورت مظص و دقیق بررسری شرده و
سوالات راهنكای مصراحبه اسرتخراج گردیرد .اعتبارسرنجی
سوالات توسط پنج نظر از اسایتد دانشرگاهی مررتبط برا دو
مصاحبه آزمایشی مورد بررسی ،اصلاح و برازبینی گردیرد و
سوالات نهایی مصاحبه در قالب  11سوال مورد تایید قررار

ادبیات نظری و پیشینه تجربی در قالب مطالعات کتابخانهای
و اینترنتی پیرامون موضروع ،از رویری آنهرا ( مظراهیم و
مقوله ها) سوالات راهنكای مصاحبه اسرتخراج گردیرد .بره
منظور شناسایی مظاهیم ،اقدام به یكعآوری اطلاعات مبرانی
نظری پیرامون موضوع چالشها و فرصرتهرای صرادراتی
انگی گردید .یامعه آماری مرورد اسرتظاده
توسعه مشا
در گروه سرظال و سررامیك از طریرق اتحادیره مربوطره در
شهرستان لالجین و گروه بازرگانی سازمان صنعت و معردن
استان و در گروه فرش از طریق اتحادیه فرشبافان در شهر

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 تشای گردیده است.
این قسكت برا روش کیظری و رویاررد داده بنیراد برا روش
نكونهگیری هدفكند به صورت گلولهبرفی انجام شرده و برا
 23نظررر شررام پررنج نظررر مرردرس دانشررگاه11 ،نظررر از
تولیدکنندگان سظال ،سرامیك و هظت نظر فرش دستبافرت
مصاحبه گردید اگر چره از مصراحبه  18بره بعرد تاررار و
اشباع نظری در اطلاعات دریافتی مشاهده شرد لرذا یهرت

استان هكدان و گروه بازرگرانی سرازمان صرنعت و معردن
استان معرفی و شناسرایی گردیدنرد .مطلعران کلیردی ایرن
مرحلرره ترکیبرری از از کارشناسرران ارشررد گررروه بازاریررابی
سازمان صنعت (آگاهترینها دارای مدر دکترای مرتبط) و
کارشناسان بره فعال صادرکننده (فعرالترین هرا نیرز دارای
سی وسه سال) تشای گردیرد 19 .مصراحبه تخصصری برا
کارشناسان بره ،هظت نظر در صرنعت سرظال و سررامیك،
چهار نظر در صنعت فرش و پرنج کارشرناس ارشرد واحرد
بازاریابی انجام گرفت .این بخش از تحقیق با روش کیظی و
رویارد تحلی محتوای کیظی انجام گرفت.

اطكینان اطر تا مصراحبه  23ادامره یافرت .مصراحبههرای
انجام شده ضكن شنیدن ،ماتوب گردید و در نهایرت 621
مظهوم استخراج گردیرد .سرس توسرط پژوهشرگر و یرك
مدرس دانشگاهی مظاهیم شناسایی شرده و کدگرذاری براز
انجام گرفت ،با کدگذاری انتخرابی مقولرههرای مرکرزی یرا
محوری شناسایی و در مرحله سوم برا کدگرذاری انتخرابی
مقولههای محوری بهم ربط داده شد و برا بررسری و تاییرد
توسط سه بره شرکت کننده در مصاحبه اعتبار نتایج تایید
شد .یهت تعیین اهكیت هر یرك از مقولرههرای انتخرابی
توسط مصاحبه شوندگان بین عدد  1تا  5امتیازدهی گردید.
نتایج نشان داد به ترتیب اهكیت عوام آموزشی ،اقتصادی،
محصررول تولیرردی ،بررازاری ،شخصرریتی و روانشررنا تی،
تانولو یای ،دولتی ،قوانین و مقرراتی ،بهداشتی ،ایتكاعی،
فرهنگی در توسعه کسب و کارها موثر میباشد و صادرات
از عوام برازاری یهرت بخرش دوم
به عنوان یك شا
انتخاب گردید( .یدول)1
ب :در بخش اصلی پژوهش به منظور شناسایی چالش-
انگی ،هكاننرد
ها و فرصتهای صادراتی توسعه مشا
بخش اول ،با استظاده از مطالعرات انجرام شرده در قسركت

مصاحبهها حدود  65دقیقه تا  105دقیقه طول کشرید و
در سه مصاحبه آ ر به تارار رسرید و بره یهرت اطكینران
رراطر بیشررتر مصرراحبههررا ادامرره یافررت .یهررت رعایررت
اعتبارسنجی پژوهش در مراح پژوهش اعتبار ابرزار مرورد
تویه قرار گرفرت .پرسرشهرای مصراحبه بعرد از مرحلره
تدوین و طراحی و سه مصاحبه آزمایشی ،بازبینی و اصرلاح
گردیررد .و سرروالات نهررایی مصرراحبه در قالررب پررنج سرروال
عكومی به عنوان سروالات گشرت و گرذار وهشرت سروال
اصلی مورد تایید قرار گرفت .هكچنین موضوع وطرهوری
مدنظر قرار گرفت .علراوه برر درگیرری طولرانی مردت در
فرایند تحقیرق ،سرعی شرد ارتبراطی صرحیح و مناسرب برا
مطلعان برقرار شده و مظاهیم در پرسرشهرا و مصراحبههرا
شظافسازی گردد .بعرد از انجرام مرحلره مصراحبه ،کلیره
مصاحبههای انجام شده با دقت و حساسیت ویژه ،بصورت
کام به مرتن تبردی شرد .پر از مطالعره رط بره رط،
یاداشتهایی استخراج شد که مبنای دادههای اولیه در نظرر
گرفته شرد.سرس توسرط پژوهشرگرکدگذاری براز انجرام
گرفت 199 ،مظهوم اسرتخراج گردیرد و برا حرذف مظراهیم
مشابه  156مظهوم حاص گردید .بعرد از کدگرذاری اولیره،
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یك مرحله کدگذاری دیگر توسط یاری از اسراتید مررتبط
دانشگاه انجام شد و یهت اعتبارسنجی ،نتایج تدوین شرده
با سه نظر از کارشناسران ارشرد مشرارکتکننرده در فراینرد
مصاحبه مورد بررسی و تایید گردید .پ از کدگذاری براز
تایید شده ،دستهبندی کدها ،مقولهسازی انجام شد .پر از
اتكام مراح فوق ،بازبینی توسط هكاار و مشرارکتکننرده
انجام و یهت تعیین اهكیت هر یك از مقولههای انتخرابی
توسط مصاحبه شوندگان بین عدد  1تا  5امتیازدهی گردیرد
و با استظاده از میانگین هندسی اولویت ایرایی و سررمایه-

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در گام نخست اقردام بره یكرعآوری اطلاعرات مبرانی
نظری و انجام فرایند مصاحبه مطابق بند الف روششناسری
پژوهش پیرامون موضوع عوام مروثر برر توسرعه مشرا
انگی گردید .نتایج حاص شد :عوام مربوط به دولت و
قرروانین و مقررررات (شرررایط علرری) ،مررالی و اقتصررادی و
آموزشرری (اصررلی) ،عوامرر ویژگرری هررای شخصرریتی و
روانشررنا تی ،ایتكرراعی ،فرهنگری (زمینررهای) ،بهداشررتی و
تانولو یای (محیطی) ،بازاری ،تولیرد محصرول (راهبررد)،

گذاری آن مشخ گردید و یافتههرا برا نترایج مشرابه در
قسكت ادبیات نظری مورد مقایسه قرار گرفت.

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

جدول  1طبقات و زیر طبقات استخراج شده (عوامل بازار)
راهبرد
عوام بازار

مولفه های فرعی
تویه به بازار دا لی ،ورود به بازار اریی ،برگذاری نكایشگاه های دا لی ،برگذاری نكایشگاه های اریی،
تویه به سلیقه مشتریان ،کسب اطلاعات صحیح از بازارهای دا لی و اریی ،بازار مواد اولیه دا لی ،بازار
مواد اولیه اریی ،بازار نیروی کار ،فروش مستقیم ،تویه به نوع مصرف ،تبلیغات و معرفی محصولات ،فعالیت
رقبا در بازار دا لی فعالیت رقبا در بازار اریی ،صادرات

در گام دوم پژوهش نیز فرایند مصاحبه مطابق بند ب روش

نقاط قوت و ضعف به عنوان عوام دا لی ،فرصتهرا
و تهدیدات تاكی گردید

در گام دوم پژوهش نیز فرایند مصاحبه مطرابق بنرد ب
روششناسی پژوهش انجام گرفت و به شرح یدول 2

جدول  2کدگذاری داده با نگرش swot
مقوله-
های
انتخابی

مقولههای
محوری

مفاهیم ) مولفهها)

Swot

o

بازاریابی

افزایش قابلیتهای

توسعه قابلیت های صادراتی

برنامه ریزی

t

برنامههای آموزشی و ترویجی سازمان صنعت و تجارت استان ،برنامههای حكایتهای صادراتی،
برنامههای ارائه تسهیلات بیكه ای ،حك و نق و ارسال کالا
نبود سیاستگذاری واحد و قاب ایرا ،سازمانهای متنوع متولی امور و ناهكاهنگی عكلیاتی بین آنها،
نبود برنامه حكایتی دولتی از صادرات

s

آگاهی از برنامهریزی تولید بر حسب تقاضای بازار

w

آگاهی و دانش اند نیروی انسانی در تكامی ابعاد تولید و فروش
قدمت و پیشینه تاریخی تولید ،اصالت تولید بر اساس فرهنگ بومی و سنتی ،استظاده از تانولو ی

o

های یدید ارتباطی ،ایجاد فروشگاههای بزرگ و لوک

در شهرستانها ،اماان تولید نكایشگاهی با

حضور مشتری
t

ورود محصولات مشابه با کیظیت و ارزان به بازار ،عدم ویود برندینگ و سوء استظاده تولیدکنندگان
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اریی ،عدم ویود دمات پ

از فروش ،بسته بندی نامناسب ،صادرات مواد اولیه و ام فروشی

( ا ) ،نبود استاندارهای لازم مواد اولیه و تولید ،ویود کالاهای یانشین مشابه (قیكت و کیظیت) ،
عدم ویود فروش های الاترونیای ،عدم ویود نكایشگاه های الاترونیای ،عدم ورود استارت آپ-
ها در امر فروش ،عدم استظاده از هرفیتهای اینترنت و فضای مجازی
s
w

ارتباط مستكر تولیدکنندگان و فروشندگان با مردم
تولید سنتی ،کیظیت پایین تولید ،عدم تنوع در مواد اولیه ( استظاده از انواع ا ) ،مواد شكیایی مضر
در فرایند تولید ،آسیبهای یسكی نیروی انسانی ( شرایط کارگاه)

استظاده از محصول

قابلیت های

o

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

t

ماهیت شاستنی محصول ،ویود ذهنیت بد درباره مواد شیكیایی تولیدات کاربرد مصرفی

s

قابلیت تولید مصولات مصرفی و تزئینی با کاربرد های متنوع

w
o

افزایش مزیت رقابتی

t
s
w
o

یذابیت ذاتی محصول ،برند ایرانی هردو صنعت بعنوان شهر یهانی (لالجین ،تبریز) ،احیاء
رویاردهای فرهنگی و هنری و تلظیق آن با زندگی مدرن امروزی
بویود آمدن فضای رقابتی در سنوات ا یر ،واردات انحصاری بر ی از مواد اولیه ( رنگ و
اکسیدها) ،مشالات حك و نق بر اساس ماهیت محصولات ،طولانی بودن پرسه تحوی محصول
دسترسی به مواد اولیه ارزان در مح تولید ،مهارت تجریب بالای تولیدکنندگان ،تهیه مواد اولیه و
تولید توسط تولیدکنندگان
تولید سنتی به دور از لاقیت و نوآوری ،آشنایی اند و استظاده کم از تانولو ی تولیدکنندگان و
مصرف کنندگان( تولیدی و ارتباطی)
افزایش آشنایی مردم با محصولات صنایع دستی ،استقبال مصرف کنندگان اریی بر رید کالاهای
تزئینی

اطلاعات عكومی بازار

کاهش گردشگران اریی ،عدم آگاهی از سلایق و ترییحات مصرف کنندگان اریی ،کاهش
t

تعداد مشتریان کالاهای ایرانی  ،عدم ویود اطلاعات مناسب از بازارهای اریی ،عدم ویود سامانه
های گزارشگیری از اطلاعات صادراتی

افزایش دسترسی به بازار

s
w
o

تقویت دانش صادراتی

t

اشترا گذاری اطلاعات بین هكااران ،کسب اطلاعات از صادرکنندگان ،کسب اطلاعات از عوام
حك و نق  ،کسب اطلاعات از اتحادیه
آشنایی کم از بازارهای اریی و سلایق مصرف کنندگان
ویود مراکز آموزشی ،قابلیتهای نشریات و مجلات تخصصی دا لی و اریی ،اماان الگوبرداری
از محصولات مشابه اریی
عدم ویود مراکز پژوهشی ،تحقیق و توسعه ،عدم تویه به علوم یدید و تولید ارگانیگ ،عدم ویود
کتب ،نشریات علكی و تخصصی قاب استظاده فعالین صنعت( فیزیای یا الاترونیای دا لی)

ت

صادرا

توسعه

های

w

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

تقویت

سازمان

s

فرزندان در حال تحصی در کارگاهها

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

o

ایرانی (هت ها ،سازمانهاو  ،).. ..برگذاری نكایشگاهها و فروشگاههای دایكی دا لی و اریی،
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دفاتر و انبارهای صادراتی
t

عدم ارتباط مناسب دیسلكاتیك با کشورهای هدف ،اطلاع رسانی ضعیف در زمینه مناسبات تجاری،
عدم ویود پایانههای صادراتی استانی ،عدم ویود کنسرسیومهای صادراتی

s

احساس ضرورت حضور در نكایشگاهها در تولید کنندگان و صادرکنندگان

w

اطلاعات بسیار کم تولید کنندگان و صادرکنندگان از برگذاری رویدادهای تجاری اریی

هرفیتهای درآمدی

o

دارایی اولیه مالك ،درآمد کسب و کار ،مشارکت ،سرمایه گذاری بخش صوصی ،وامها و اعتبارات
بانای ،حكایتهای مالی دولتی(مشوقها و یوایز صادراتی)

شا
های مالی

هزینههای تولید

T

پیش فروش محصولات به دلالها ،سیاست های ارزی بانك مرکزی ،فروش اعتباری

s

میزان ایجاد نقدینگی ،اعتبار و قدرت استقراض

w

کكبود سرمایه در گردش ،نبود ساز و کارهای قیكتگذاری

o

مواد اولیه ارزان محلی ،ارزش افزوده بالای محصولات تزینی،

t

قیكت بالای مواد اولیه وارداتی( اکسیدها و رنگ)

s

معافیتهای مالیاتی تولید

w
o

هزینه بالای دستكزد ،هزینه بیكه بالای تامین ایتكاعی ،بالا بودن هزینههای انر ی ،بهای تكام شده
یر رقابتی محصولات تولیدی
افزایش قیكت ارز

هزینههای صادرات

مالیات بر صادرات ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه بالای شرکت در نكایشگاههای اریی ،هزینه-
t

های گكرکی ،تعرفه های ترییحی گكرکی بالای ناشی از نداشتن تظاهم نامه هكااری ،هزینه بالای
حك و نق

s
w
o

کاهش هزینه ناشی از تجربههای قبلی صادراتی ،کاهش هزینه های ناشی از انجام بر ی از امورات
صادراتی بصورت اینترنتی
هزینه الزام به تهیه مستندات صادراتی
تدوین استاندارهای تولید ،الزامات استظاده از مواد اولیه ارگانیك ،الزامات ا ذ گواهینامههای
دانش و آگاهی کم مسئولان قانون گذاری با صنایع دستی ،عدم ثبات قوانین و مقررات و بروکراسی

t

شدید ،قدیكی بودن قوانین ،قوانین چندگانه دولتی ،عدم رعایت قوانین مالایت فاری و مشالات
کسی رایت

s
w
o

هرفیت های آموزشی

بهبود فضای کسب و کار

قوانین و مقررات

صادراتی( ایزوها) ،الزامات ا ذ پروانه شا

های کیظی صادراتی

t
s
w

عدم نظارت بر شا

های کیظی تولید

ویود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان ،برنامههای آموزشی و ترویجی سازمان صنعت و
معدن استان ،تكای شرکتهای دانش بنیان به فعالیت در صنایع دستی
عدم و یود واحدهای تحقیق و توسعه ،عدم ویود آزمایشگاه های مواد اولیه ،عدم و یود نشریات
علكی و تخصصی مرتبط دا لی
ارتباطات با مشتریان و کسب اطلاع از نیازها ،اطلاعات مویود در شباه،ها ،اشترا دانش بین تولید
کنندگان و صادرکنندگان ،اشترا گذاری اطلاعات و تجارب بین صادرکنندگان
ضعف آموزشی نیروی انسانی طراحی بهبود و توسعه ،آشنایی اند و استظاده کم از تانولو ی ،عدم
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آشنایی با بازاریابی و فروش ،عدم تظار صادراتی در تولید محصولات ،عدم آشنایی با تجارت
الاترونیك
o

فرآوری مواد اولیه ،استظاده ازمواد لولیه ترکیبی ،الگو گیری از طراحهای محصولات وارداتی ،قابلیت
های استظاده از رایانه در طراحی ،آشنایی با طرحهای مورد علاقه بازارهای اریی

اصلاح عكلیات تولید

مواد اولیه نامناسب هكراه با مواد شیكیایی ،عدم تویه به علوم یدید و تولید ارگانیگ در تولید مواد
t

اولیه ،تشابه در طرح ها و الگوهای تولید ،قدیكی و سنتی بودن طرح ها والگوهای مورد استظاده،
تولید سنتی و بدون تغیر ،آسیبهای یسكی نیروی انسانی ( شرایط کارگاه) ،متنوع نبودن محصولات
در اکثر کارگاه ها( تشابه اکثرا محصولات) ،تولید یاسان محصولات هنری و مصرفی

s
w
o

مواد اولیه فراوان محیطی ،مهارت بالای بر ی از استادکاران با تجربه ،نای هنری بالای طرحهای
ایرانی مهارت بالای تولیدی
عدم اعتقاد به تغیر در اکثر تولید کنندگان ،عادت به تولیدات قدیكی
ورود تانولو ی آماده سازی مواد اولیه ،استظاده از تانولو ی یابجایی محصولات درون کارگاهی،

تانولو ی تولیدی کارگاهی

اصلاح و بهبود تانولو ی تولیدی ،اینترنت و فضای مجازی
عدم ویود صنایع تولید و فراوری مواد اولیه ،عدم ویود موسسات طراحی محصول ،قدیكی بودن

t

کارگاهها ،ابزارهای ساده و ناکارآمد تولیدی ،عدم دسترسی به تانولو ی مناسب  ،عدم ویود
تانولو یهای بستهبندی

s
w

استظاده از تانولو ی در آماده سازی مواد اولیه ،استظاده ازتانولو ی بجای ابزارهای ودسا ته
تولیدی ،اصلاح مبلكان کارگاهی ( نور ،صدا ،تهویه و یابجایی)
عدم توانكندی استظاده از تانولو ی ،فضای محدود کارگاهی

فرصت ها ( ،)SOنقاط ضعف و فرصت ها (،)WOنقراط
قوت و تهدیدها ( )STو در نهایت نقاط ضعف و تهدیدها
()WTصورتمیپذیرد.یدولذی راهاارهرای پیشرنهادی
در هریك از انواع استراتژیها را نشان میدهد.

از تقاب دوگانه عناصر یدول فوق می توان راهبردهای
اساسی در بهبود روند صادراتی صنایع دسرتی در دو حروزه
مورد مطالعه را مشخ کرد .رویارد کلری در ایرن بخرش
ارائه استراتژیها بر اساس تویه هكزمان بر نقراط قروت و

جدول  3راهبردهای تقابلی
راهبردهای SO
 ثبت برند ایرانی برای محصولات صنایع دستی و ایتناب از تولید محصولات بدون برند -ایجاد یك واحد مشتر

بین دو معاونت گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری یهت استظاده

از هرفیت های گردشگری در معرفی و فروش صنایع دستی
 ایجاد نكایشگاه ها و فروشگاه های دائكی معرفی و فروش محصولات 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 علكیدا لی و اریی
راهبردهایWO
 ایجاد رشته مهندسی صنایع دستی در یای از دانشگاه های استان -تدوین شا

های استاندارد تولید و کیظیت محصول از طریق اتحادیه صنایع دستی استان
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 ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه توسط اتحادیه ها یهت ارائه ایده ها و طرح های نوآور و لاق یهت پاسخگویی به نیازهایمشتریان دا لی و اریی متناسب تقاضا
راهبردهای ST
 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 ایجاد درگاه ها اینترنتی معرفی و فروش محصولات توسط تولیدکنندگان و فروشندگان اعطاء تسهیلات بانای یهت یایگزینی تانولو ی تولیدی یدید یهت تولید محصولات با کیظیت تر و پرهیز از بر ی صدمات نیرویانسانی در استظاده از مواد شیكیایی
راهبردهای WT
 ایجاد سامانه ثبت مشخصات محصول صادراتی یهت استعلام اصالت کالا و اطلاع رسانی به مشتریان اریی ایجاد پایگاه داده اطلاعاتی که حاوی کلیه اطلاعات بازارهای هدف و ویژگی ها ،صوصیات ،سلایق و سایر اطلاعات مورد نیازتولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات یهت بهره برداری توسط معاونت صنایع دستی وزارت انه باشد.
 ایجاد ی ك واحد نظارتی دولتی در اداره ک صنایع دستی استانها یهت هكاهنگی امور سازمان های مرتبط با صنایع دستی در صوصمتناسب سازی قوانین ،آیین نامه ها ،بخش نامه ها و دستورالعك های متنوع وکاهش بروکراسی اداری مرتبط
کسب اطلاعات عكومی بازار

هزینههای صادرات

تقویت دانش صادراتی

هزینههای تولید

تقویت سازمانهای توسعه

هرفیتهای سرمایهگذاری و

صادرات

درآمد

افزایش قابلیتهای دسترسی
به بازارهای اریی

شا

فرصتهای توسعه صادرات

های مالی

بهبود فضای کسب و کار

توسعه قابلیتهای صادراتی

برنامهریزی حكایت صادراتی

بهبود تانولو ی تولیدی
کارگاهی

افزایش قابلیتهای بازاریابی

افزایش قابلیتهای استظاده
محصول

افزایش مزیت رقابتی

شکل شماره یک  -مدل نهایی پژوهش
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استظاده از هرفیت های
آموزشی
اصلاح و بهبود قوانین صادراتی
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نتایج و جمع بندی
هدف این پژوهش شناسایی چالشهرا و فرصرتهرای
انگی بوده است .پژوهش از نروع
صادراتی توسعه مشا
تحقیقات کاربردی ،با رویارد کیظی انجام گرفرت .تانیرك
مورد استظاده برای گرردآوری اطلاعرات ،تجزیره و تحلیر
دادهها از روش تحلی محتوایی استظاده شد .یامعه آمراری،
صنایع دستی در حوزههای سظال ،سرامیك و فررش دسرت
بافت استان هكدان در سال 68
میباشد .ابتدا مبرانی نظرری و مطالعرات پیشرین مرورد
بررسی و مطالعه قرار گرفت .سس از طریق روش میردانی
اطلاعات گردآوری شد و مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت.
هرا و مولظرههرای
پ از آن سا تار اصلی ابعراد ،شرا
توسعه صادرات و هكچنین مدل مظهومی آن به عنوان نتایج
تحقیق ارائه شد .محور اصرلی توسرعه صرادراتی در چهرار
بعد :افزایش قابلیتهای دسترسی به بازار ،توسعه قابلیرت-
های صادراتی ،ابعراد مرالی و بهبرود فضرای کسرب و کرار
شناسایی شدند .در بعد افزایش قابلیرتهرای دسترسری بره
بازار :الف) اطلاعات عكومی بازار ،تلاش دریهرت آگراهی

متنوع ،ناهكاهنگی مویود برین آنهرا و عردم سیاسرتگذاری
واحد و قاب ایرا از موارد مهم این بخش می باشد کره برا
پژوهش برودرز و ویلاسون ( )2005هكسو مریباشرد .ب)
افزایش قابلیتهای بازاریرابی ،تایره برر اصرالت و قردمت
هنری و سنتی محصولات با قدمت تاریخی و آثار فرهنگی،
ورود تانولو ی هرای ارتبراطی و هرفیرت هرای آن ،روش
های نكایش و عرضره متنروع در کنرار واردات محصرولات
مشابه و ارزان قیكت و گاها با طررح هرای یدیردتر ،عردم
ویود برندینگ و سوء استظاده تولیدکنندگان اریی ،عردم
ویررود رردمات پ ر از فررروش ،بسررته بنرردی نامناسررب،
صررادرات مررواد اولیرره و ررام فروشرری ( ررا ) ،نبررود
استاندارهای لازم مواد اولیه و تولیرد ،عردم ویرود فرروش
های الاترونیای ،عدم ویود نكایشرگاه هرای الاترونیاری،
عدم ورود استارت آپها در امر فرروش ،عردم اسرتظاده از
هرفیتهای اینترنت و فضای مجرازی از عوامر مهرم مری
باشد که با پژوهش شاو و باراچ ( ،)2006صادرات سرازمان
هكااری و توسعه (  )2006و لئونیردو ( ) 2009هكسرویی
دارد .ج) قابلیتهای استظاده از محصرول ،اسرتظاده دوگانره

بخشرری برره مشررتریان دا لرری و رراریی در کنررار کسررب
اطلاعات از مشتریان بازارهای هدف مورد تویه میباشرد و
لزوم ایجاد سامانههای اطلاعاتی از اولویرت هرای ضرروری

هنررری و مصرررفی از محصررول و تویرره برره ماهیررت آن و
استظاده از مواد شیكیایی نامناسب از موارد قاب تویره مری
باشد .د) افزایش مزیت رقرابتی ،یرذابیت ذاتری محصرول،
شهرت یهانی واستگاه و محصرولات ،منرابع اولیره ارزان
محلی ،تجربه و مهارت بالای تولیدکنندگان در کنار فضرای
ناسالم رقابتی ،انحصار واردات مواد اولیره ،مشرالات بسرته
بندی و حك ونق و یولان مخرب دلرال هرا بسریار قابر
تویه است .در بعد مالی :الف) هرفیت های سرمایه گذاری
با پژوهش بانگا ( )2019و درآمد ،دارایی هرای شخصری و
ررانوادگی ،تسررهیلات وزارتخانررهای و ا ررذ وام بررانای،
اولویتبندی تخصی منابع ،برا پرژوهش تزفروم و کلكنرز
( )2009در کنار پیش فرروش محصرولات ،سیاسرت هرای
ارزی بانك مرکزی ،فروش اعتباری ،کكبود نقدینگی و نبود
سارو کارهای مناسب قیكرت گرذاری از عوامر مروثر مری
باشتد .ب) هزینههای تولید ،در کنار مواد اولیه ارزان دا لی
و گران قیكت وارداتری و معافیرتهرای مالیراتی تولیرد برا
هزینههای زیاد دستكزد ،بیكه تامین ایتكراعی ،انرر ی و در
نهایت بهای تكام شده بالای محصولات از موارد قاب تویه

برای کسب و کارها میباشد .ب) تقویت دانش صرادراتی،
ویود مراکز آموزشی و دستیابی به نشریات تخصصی می
تواند کكك بسزایی نكاید و لرزوم ایجراد مراکرز تحقیقرر و
توسعه ،مراکز پژوهشری و دسترسری بره کترب و نشرریات
مویود ،عدم توانكندی استظاده از هرفیت هرای اینترنرت و
فضررای مجررازی ،عرردم ویررود فرصررت یهررت مطالعرره از
معضلات فعلری مری باشرد کره برا پرژوهش ابری و اسرلاتر
( )1686هكسویی دارد .ج) تقویرت سرازمان هرای توسرعه
صادرات ،تاثیر صنعت گردشگری ،هرفیتهرای نكایشرگاه-
های و دفاتر صادراتی از یك سرو و عردم روابرط مناسرب
دیسلكاتیك و زیرسا ت های مناسرب صرادراتی از عوامر
مهم این بخش میباشد .در بعد توسعه قابلیتهایبازاریابی:
الف) برنامهریزی حكایتی صادرات ،برنامههرای آموزشری و
ترویجی ،مشوقهای صادرات ،برنامههای تسهیلاتی بیكرهای
و حك و نق و ارسال کالرا در کنرار سرازمانهرای مترولی
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می باشند .ج) هزینههای صرادراتی ،مالیرات برر صرادرات،
مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه بالای شرکت در نكایشرگاه-
های اریی ،هزینههرای گكرکری ،تعرفره هرای ترییحری
گكرکی بالای ناشی از نداشتن تظاهم نامه هكاراری ،هزینره
بالای حك و نق  ،هزینه الزام به تهیه مسرتندات صرادراتی
در کنار افزایش قیكت ارز و کراهش هزینره هرای ناشری از
انجام بر ی از امورات صادراتی بصورت اینترنتی از عوام
موثر می باشد .در بعد بهبرود فضرای کسرب و کرار :الرف)
قوانین و مقررات ،تردوین اسرتاندارها و الزامرات تولیردی،

پیشنهادهای کاربردی
 پیشنهاد میگردد قوانین و مقرررات ،آئرین نامرههرا ودستورالعك های قدیكی ،نامناسب و ناکارآمد توسط واحرد
صنایع دستی سازمان صرنعت و معردن اسرتان اسرتخراج و
یهت اصلاح به معاونت صرنایع دسرتی وزارتخانره اریراع
گردد.
 یهت ارتقاء هرفیتهرای آموزشری و ارتقراء دانرشصررادراتی رشررته کارشناسرری صررنایع دسررتی در یارری از
دانشگاههای معتبر استانبه هكراه یك نشریه تخصصی دایرر

ا ذ ایزوها و پروانه_های کیظی صرادراتی در کنرار دانرش
وآگاهی اند مسئولان قانون گذار ،قدیكی بودن ،عدم ثبات
قوانین ،بروکراسی شدید و عردم رعایرت قروانین مالایرت
معنوی قاب تویه می باشد که با پژوهش تزفروم و کلكنرز
( )2009هكسویی دارد.
ب) هرفیتهای آموزشی ،فعالران کنرونی اکثررا سرنین
بالایی دارند و به تبع از سرطح تحصریلات پرایین دارنرد در
کنار هرفیتهای علكی و آموزشی مویرود ،آگراهی از نیراز
واقعی بازار و تولیرد برحسرب آن و عردم دانرش در مرورد
آموزشهای تخصصی تولید ،مالی ،مدیریت و بازاریرابی از

گردد.
 پیشنهاد میگردد صدور مجوزهای صراردات صرنایعدستی و یا ایجاد صنایع یرانبی ( بسرته بنردی ،آزمایشرگاه،
صررنایع فررراوری مررواد اولیرره) بررا اعطرراء تسررهیلات مررالی،
مجوزهای مربوطره بردون انجرام تشرریظات بروکراتیرك و
بصورت مجازی یا از طریق دفاتر دمات ارتباطی ،توسرط
سازمان صنعت و معدن استان صادر گردد.
– پیشنهاد میگردد یهت یلوگیری از سوء استظاده از
ضعف قانون کسی رایرت و عردم ویرود برنردینگ ،یهرت
استعلام اصالت کالا و اطكینان بخشی به مشرتریان راریی

مشالات فعلی میباشد .ج) اصلاح عكلیرات تولیرد هكسرو
بررا پررژوهش دزفولیرران و سرركویی ( ،)1369مسررتلزم ایجرراد
تغییرات و بهبود در تهیره و فرراوری مرواد اولیره ،ابرداع و
لاقیت در طرح ها و نقش ها ،بهبود روش هرای تولیرد و
تویه به نوع کاربرد تولیدات در بازارهای مصرفی از موارد
با اهكیت مری باشرد .د) تانولرو ی کارگراهی ،اسرتظاده از
ابزارهای یدید در آماده سازی مواد اولیه ،تجهیز کارگاههرا
از وسای یدید و صنعتی مث چردها و گردونها و قالب-
های یدید به یای ابزارهای رود سرا ته ،تغییرر مبلكران
کارگاهی از نظرر نورکرافی ،صردا و رطوبرت و اسرتظاده از
بسترهای ارتباطی اینترنتی از عوام موثر ایرن بخرش مری-
باشد .این پژوهش از نوع بنیادی بوده و یافتههرای مظهرومی
یدید و یامعی را ارائه نكوده ،میتواند عنوان پایهای بررای
انجام پژوهشهای دیگر باشد و دریچهای یدید در مطالعه
توسعه کارآفرینی در حوزه مشا صرنایع دسرتی و مروارد
مشابه باشد .در انجام این پرژوهش عردم ویرود مطالعرات
یررامع قبلرری ،محرردودیت زمررانی و ماررانی ،هزینررهای و
دسترسی به مطلعان کلیدی از محدودیتهای پژوهش بوده
است.

سامانه ثبت محصول توسط سرازمان صرنایع دسرتی اسرتان
ایجاد شده و تولیدکنندگان ملزم به ثبت تولیردات رود در
آن باشند.
 واحدهای تحقیق و توسعه یهت انجرام مطالعرات وبررسی در کیظیت مواد اولیه ،لق طرح های نو و بدیع در
اتحادیهها ایجاد گردد.
پیشنهاد میگردد برا تویره بره مغرایرت هرای آمراریمویود در مبرادی صرادراتی یرك پایگراه اطلاعراتی یرامع
حرراوی اطلاعررات کام ر و یررامع از حجررم و نرروع کالررای
صادراتی ،شخ یا موسسه صرادرکننده ،کشرور هردف در
سایت گكر استان ایجاد گرردد و صرادرکنندگان از هرر
نوع ملزم به ثبت اطلاعات کالای صادراتی ود باشند.
 پیشررنهاد مرریگررردد اسررتانداردهای کیظرری و الزامرراتگواهینامه-های صادراتی توسط اتحادیهها تهیره شرده و در
ا تیار تولیدکنندگان قرار گیرد و هكه ملزم به رعایرت آنهرا
در تولید کلیه محصولات صادراتی تحت نظارت اتحادیههرا
باشند.
 پیشنهاد میگردد پایگاه داده اطلاعاتی که حاوی کلیرهاطلاعات بازارهای هدف و ویژگیها ،صوصریات ،سرلایق
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دو صنعت در سطح کشور و تعداد افراد شا مریبایسرت
 برا تاکیرد برر،در استانهایی که این نوع مشا ویود دارد
هكه عوام موثر در آن مورد ایرا قرار مریگرفرت کره بره
 وسعت و پراکندگی آن در اکثر اسرتانهرا،لحاظ بعد زمانی
و تعداد زیاد فعالین ایرن صرنایع و شناسرایی افرراد وایرد
شرایط اماانپذیر نبود به منظور دستیابی بره نترایج بهترر و
یامعتر پیشنهاد میگردد در استانهرای دیگرر نیرز بررسری
.گردد

و سایر اطلاعات مورد نیراز تولیدکننردگان و صرادرکنندگان
محصولات یهت بهره برداری توسط معاونت صنایع دستی
.وزارت ایجاد گردد
 پیشررنهاد مرریگررردد زیرسررا تهررای ارتبرراطی ماننررد فیبرنوری و نس یدید آنتنهرای تلظرن،اینترنت پرسرعت
هكراه در مح تولیدات این نروع از صرنایع دسرتی یهرت
بهرهمندی از مزایای تجارت الاترونیرك توسرط مخرابرات
.ایجاد گردد
پیشنهاد برای پژ هشهای آت
چنین پژوهشی با تویه به گستره یغرافیایی فعالیت هر
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