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Although opportunity identification is a prerequisite for entrepreneurial 
development in any field and without it, entrepreneurial activity does not 
occur, but it is necessary to identify the factors affecting the development 
of entrepreneurial opportunities in order to make the necessary policy to 
take advantage of them. Despite its many capabilities, the handicrafts 
sector has not yet been considered in terms of factors affecting its 
entrepreneurial opportunities. Therefore, the main purpose of this study is 
to presenting an analytical model of components affecting the creation of 
entrepreneurial opportunities, which has been done on a case study in the 
handicrafts sector of Golestan province. The research method in this study 
is mixed (quantitative and qualitative). First, in the quality section, 5 
criteria and 22 sub-criteria affecting the creation of entrepreneurial 
opportunities in handicrafts were identified based on the opinion of 20 
experts and senior experts in entrepreneurship and handicrafts who were 
selected by snowball sampling method. Then, in the quantitative section, 
by sampling 171 handicraft activists in Golestan province, the criteria and 
sub-criteria identified in the first stage were ranked using Analytical 
Networking Analysis (ANP). The results showed that the sub-criteria of tax 
laws and regulations, new methods and approaches of handicraft 
production and upgrading the culture of handicraft education have the most 
impact and the sub-criteria of social capital, export and product application 
have the least impact on creating entrepreneurial opportunities in 
handicrafts, respectively. Examining the total score indicates that social 
and cultural criteria are more important than other criteria in creating 
entrepreneurial opportunities for handicrafts. 
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  ي کارآفرینانه هاهاي تأثیرگذار بر خلق فرصتمؤلفه سازيمدل
 ) ANP( ايتحلیل شبکهصنایع دستی: کاربرد در 
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  ینیکارآفر توسعه
  یدست عیصنا

شـود و بـدون آن، فعالیـت     اگرچه شناسایی فرصت، الزمه توسعه کارآفرینی در یک حوزه محسوب می
هاي کارآفرینانه شناسایی شود تـا  ولی الزم است عوامل موثر بر توسعه فرصت، دهد کارآفرینانه رخ نمی

هـاي  برداري از آنها را انجام داد. بخش صنایع دستی علیـرغم قابلیـت  براي بهرهبتوان سیاستگذاري الزم 
هاي کارآفرینانه آن مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت.     فراوان تاکنون در زمینه عوامل تأثیرگذار بر فرصت

کارآفرینانـه  ي هـا هاي تأثیرگذار بر خلق فرصتهدف اصلی این تحقیق ارائه مدل تحلیلی مؤلفهبنابراین 
است که به صورت موردي در بخش صنایع دستی استان گلستان انجام شده است. روش تحقیق در این 

زیرمعیار تأثیرگـذار بـر    22معیار و  5ابتدا در بخش کیفی  باشد. مطالعه از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می
 ارشـد  کارشناسـان  گـان و نفـر از خبر  20هاي کارآفرینانه در صنایع دستی بـر اسـاس نظـر    خلق فرصت

گیري گلوله برفی انتخاب شدند، شناسـایی شـد. سـپس در     کارآفرینی و صنایع دستی که به روش نمونه
نفر از فعاالن صنایع دستی در استان گلستان، معیارها و زیرمعیارهـاي   171 گیري از، با نمونهبخش کمی

بنـدي شـد. نتـایج نشـان داد کـه      اي رتبـه  شـبکه  تحلیل شناسایی شده در مرحله اول با استفاده از روش
ها و رویکردهاي جدید تولید صنایع دستی و ارتقاء سـطح   زیرمعیارِهاي قوانین و مقررات مالیاتی، روش

فرهنگ آموزش صنایع دستی به ترتیب بیشترین تـأثیر و زیرمعیارهـاي سـرمایه اجتمـاعی، صـادرات و      
هاي کارآفرینانه در صنایع دستی دارند.  بر خلق فرصتکاربردي کردن محصول به ترتیب کمترین تأثیر را 

هاي کارآفرینانـه  بررسی مجموع امتیازات بیانگر این است که معیار اجتماعی و فرهنگی در خلق فرصت
 صنایع دستی اهمیت بیشتري از سایر معیارها دارد.
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  مقدمه
 در دیرباز از که است کشورهایی جزو معدودایران 

صـاحب   و سـرآمد ، سـاز  دست مصنوعاتی تولید زمینه
 بر آن تسلط و از پیدایش ماشین پیش تا و بوده شهرت

 و مهـم  عـاملی  هنر چون این از همیشه، اقتصادي نظام
شده اسـت   مند بهره خویش اقتصادي پیکره در اساسی
 تولیـد  کـه  آنجـایی  از. )1388، صـمدیان  و پناه (یزدان
 این از، است داخلی منابع به متکی اساساّ دستی صنایع

 تولیـدات  ارزش درصد 90 از معمول  بیش طور به رو 
 مصرفی اولیه مواد، کار نیروي صنعت از طریق این در
 و شـود، تـأمین مـی   کشـور  داخل کار وسایل و ابزار و

 فـروش  و تولیـد  میـزان  در افـزایش  هرگونـه  طبعـاّ 
 تولیـد  در ازدیاد مستقیمی اثر دستی محصوالت صنایع
  .)1388، زاده (صارمی و علی ناخالص ملی دارد

تواند در کنار شغل اصلی بـراي  مینایـع دسـتی ص
پر کردن وقت آزاد نیروي کار به ویژه در روستاها کـه  

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـه      مشاغل فصلی هستند 
دسـتی، بـه وفـور  مـواد اولیه مورد نیـاز صنایععالوه

کـه نیازمنــد   آن موجـود اسـت، ضمـن هر منطقهدر 
 ـیبســـیارخاص یـــا فنـــاوري ســـطح باالیــ دانـــش
براي قشـر  مینـه اشـتغال مناسـبی تواند زو می نیسـت

اکبـري و  عظیم جمعیـت جویـاي کـار فـراهم کنـد (     
  ). 1394همکاران، 

، مـدرن  زنـدگی  سـبک  و صـنعتی  تولید امروزه اما
 هـاي  بـا چـالش   را مرتبط با آنهنرهاي  و دستیصنایع
 حتی که حد بدان تا، است کرده مواجه بنیادي و عمیق
مشـکالت   با نیز دستیهنرهاي  فاخرترین و ترین غنی

هستند شاغالن و فعاالن آن صـنعت بـا    مواجه اساسی
 و (وهـابی  خطر از دست دادن شـغل مواجـه هسـتند   

 بـه  کشـور  نیـاز  بـه  توجـه  با، بنابراین. )1387، امرایی
 از کشـور  اقتصاد کردن خارج لزوم و، ارزي درآمدهاي

توسـعه   بـر  تأکیـد ، نفت محصولی تک سیستم انحصار
 سـایر  و دسـتی صـنایع  کارآفرینی از طریـق صـادرات  

 گسـترش  و شناسایی در و  کوشش محصوالت مرتبط
 اقتصـادي  ضـرورت  آنهـا یـک   کارآفرینیهاي فرصت

اهمیت  با توجه به. )1386، ور شوشتريپ (حاجی است
زایی در اقتصادهاي در حـال توسـعه، شـناخت    اشتغال
کـه بتوانـد بـا منـابع      مانند صـنایع دسـتی   هاییحوزه

 دارداشتغالزایی پایـدار ایجـاد کنـد، اهمیـت      کوچک،
ــاران،   ــدتی و همک ــی . )1400(وح ــاربر و از طرف ک

ــرمایه ــودن، س ــدوز ب ــاد  ان ــاال ارزشایج ــزوده ب از  ،اف
در حوزه صـنایع دسـتی    هاي اشتغالبارزترین ویژگی

که اهمیت شناسایی  )1397، کندري و همکاراناست (
هاي کارآفرینانـه را در آن دو چنـدان   و توسعه فرصت

نیاز به سرمایه اندك هاي آن مانند سایر ویژگی. کندمی
ي مـواد   برداري، تأمین قسمت عمده براي ایجاد و بهره

اولیه مصرفی از منابع داخلی، عدم نیاز به کارشناس و 
ــار  ــص خـ ــتفاده از  متخصـ ــازگاري و اسـ جی و سـ

حیطـی،  م هاي بومی، عدم آثار مخـرب زیسـت   مهارت
سـاده فـروش    کـار سـاده، بـازار    برخورداري از ابـزار 
نیـز   و توانایی ایجاد درآمد مکمـل  محصوالت، قابلیت

 انهکارآفرینهاي توسعه فرصتباعث شده که جذابیت 
  در این حیطه رو به افزایش باشد. 

 بـه  فرصـت  آکسـفورد،  لغـت  فرهنگ دراز طرفی 
 براي مطلوب شرایطی یا ویژه موقعیت زمان، یک عنوان

 Baron andاسـت (  شـده  تعریـف  هـدف  بـه  رسیدن

Ensley, 2006.(   در ادبیات کارآفرینی، نیز فرصت بـه
شـود کـه قابـل    هرگونه موقعیتی در بازار اطـالق مـی  

کنترل بوده و انتظار نتـایج مثبتـی از آن وجـود داشـته     
 Ozgen and Baron ).1384باشد (موسوي بازرگـان،  

هـایی  کارآفرینانه را به عنوان ایدههاي ) فرصت2007(
پذیر، قانونی و بازارپسند بـوده و  که نو، معقول، امکان

 بـر  کنند.سودهاي بالقوه در آن وجود دارد، تعریف می
 اي بالقوه کارآفرینی موقعیت فرصت تعریف یکاساس 

 اولیه مواد، جدید خدمات یا محصوالت آن در که است
 جدیـد  دهـی  سـازمان هـاي   روش و جدید بازار، جدید
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 ایـن . )1396، شـود (میرواحـدي و همکـاران    ارائه می
 تـر  مجموعه وسیع از را کارآفرینی هاي تعریف فرصت

ایـن   طبـق . کنـد  مـی  سـود متمـایز   کسب هاي فرصت
خلق)  کشف (یا نیازمند لزوماً ارآفرینیکفرصت تعریف

 کـه  در حـالی ؛ هدف اسـت  وسیله بین جدید اي رابطه
در  سـازي  بهینـه  طریـق  از سودآوري هاي دیگر فرصت
ــارچوب ــاي چـ ــل هـ ــود حاصـ ــی موجـ ــوند مـ    شـ

)Eckhardt and Shane, 2003.(Baron and Shane  
 طی که اند دانسته فرآیندي را فرصت تشخیص) 2005(

 اي بـالقوه  تـوان  کـه  رسند می نتیجه این به اشخاص آن
 ارزش ایجـاد  ظرفیت که دارند جدیدي چیز خلق براي

  دیـــدگاه از همچنـــین .دارنـــد نیـــزرا  اقتصـــادي
Gundry and Kickul )2006 (ــخیص ــت تش  فرص

هـاي   ایـده  کارآفرینـان  آن طریـق  کـه از  است فرآیندي
 را شود می کسب وکار هاي فرصت به منجر که جدیدي
 .کننـد  پـاالیش مـی   و گرفتـه  دسـت  در، کرده جستجو

 محصـوالت  یـافتن  بـه  تنهـا  شناسایی فرصت و کشف
 مـواد ، بـازار  شناسـایی  بلکـه ، نشـده  محدود ارزشمند
 هـاي سـازماندهی   روش و هـاي تولیـد   روش، تولیدي
 دانـش  بـه  هـا  حوزه این که گیرد می در بر نیز را جدید

 یـک فـرد   اختیـار  در اغلـب  کـه  داشته نیاز اي گسترده
  .)Hsieh et al., 2007( نیست

اگرچه شناسایی فرصت، الزمه توسعه کـارآفرینی  
شـود و بـدون آن، فعالیـت     در یک حوزه محسوب می

ولـی  )، Wang et al., 2013(دهـد   کارآفرینانه رخ نمی
ــر توســعه فرصــت  ــوثر ب ــل م ــاي الزم اســت عوام ه

کارآفرینانه شناسایی شود تا بتـوان سیاسـتگذاري الزم   
بخـش صـنایع   برداري از آنهـا را انجـام داد.   براي بهره

ـ    دستی علیرغم قابلیـت   ههـاي فـراوان تـاکنون در زمین
هاي کارآفرینانـه آن مـورد   عوامل تأثیرگذار بر فرصت

در حالی که با کاهش صـدور  توجه قرار نگرفته است. 
 تعـداد  کـه  جمعیت رشد آهنگ یافتن شدت ونفت و 

 یــزونـروزاف طور به ساله هر را کار بازار در متقاضیان

در زمینـه  ، کنـد  ها ایجاب مـی اولویت، دهد می افزایش
هـاي کـاربر یـا     هـا و پـروژه  روي طرح توسعه اشتغال

دستی با   در این راستا صنایعکرد. کارطلب بیشتر تکیه 
هایی که دارد شاید بیش از هر فعالیت ویژگی توجه به

 تولیدي دیگري با شرایط موجود مطابقت داشته باشـد 
ریـزي   تري در برنامه شایسته نقش دتوان رو می و از این

به ویـژه ایـن کـه    . گرفت نظر آینده کشور براي آن در
هـاي سـازگار بـراي    حـال اعمـال تـالش    کشورها در

ــا   توســعه صــنایع ــه ســوي صــنایعی ب دســتی خــود ب
فـرد بـه     بـه  افزوده اقتصادي و صـنایع منحصـر   ارزش

که الزمه این کار نیز شـناخت   باشند لحاظ فرهنگی می
 هاي کارآفرینانه در این صـنعت اسـت  و توسع فرصت

)Wang Yang, 2006( .با حاضر تحقیق، راستا در این 
خلق هاي تأثیرگذار بر مؤلفهتحلیلی ارائه الگوي  هدف

دستی استان گلسـتان  صنایع در انههاي کارآفرین فرصت
  .است انجام شده

  
  تحقیقمبانی نظري و پیشینه 

نقش  1از نظر محققان کارآفرینی، شناسایی فرصت  
هــاي کارآفرینانــه دارد   بســیار اساســی در فعالیــت  

)Shrader and Hills, 2015; Wang et al., 2013; 

Alonso et al., 2016(. اعتقاد دارند که  برخی محققان
 کارآفرینی نحوة تفکر و عمل بر مبناي فرصـت اسـت  

)Alonso et al., 2016(    کـارآفرینی موجـب خلـق و .
ــراي مالکــان و ذي ــازآفرینی ارزش ب نفعــان شــده و  ب

الیاسـی،   فرصت، قلـب ایـن فراینـد اسـت (محمـدي     
فرصت، فاصلۀ بین توان گفت که همچنین می). 1388

وضعیت جاري و آیندة بالقوه است که پر کـردن ایـن   
 Shrader( گیـرد  فاصله توسط کارآفرینان صورت می

and Hills, 2015(.   
Shane and Venkataraman )2000 (هاي فرصت

ــه را موقعیــت ــد کــه درآنهــا هــایی مــیکارآفرینان دانن

                                                
1. Opportunity exploration 
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کارآفرین چارچوب یا الگویی تازه براي استفاده از فرد
 منـابعی کـه کارافرینـان معتقدنـد    . کنـد ایجاد می منابع
 هـاي واقع مهمترین تفاوت فرصـت  در. است ورآسود

ــه  ــه الگوهــا و ایــن اســت کــه کارافرینان نیازمنــد ارائ
الگوهایی کـه بایـد نسـبت     .هاي تازه هستندچارچوب

 .قبلــی بهینــه شــده باشــند    هــايبــه چــارچوب 
Venkataraman )1997 (ز اولین کسـانی اسـت کـه    ا

طــور جــدي بــه مفهــوم فرصــت و جایگــاه آن در  بــه
کارآفرینی توجه نموده است. وي فرصت کارآفرینانـه  

هـا، اعتقـادات و اعمـال    ایـده اي از را شامل مجموعـه 
 کند که توانایی خلق کاالها و خدمات را در تعریف می

کنـد.  غیاب بازارهاي فعلی براي کارآفرینان فراهم مـی 
هـا  گیري فرصت کارآفرینانه را، برخورد ایدهوي شکل

  پندارد. و خالقیت کارآفرینانه با دنیاي واقعی می
 با توجه به اهمیت تشـخیص و خلـق فرصـت در   

 Shrader and Hills, 2015; Wang(فرایند کارآفرینی 

et al., 2013(هــاي متعــددي در خصــوص  ، مطالعــه
عوامل مؤثر بر خلق و توسعه فرصت صـورت گرفتـه   

ــه ــا زمین ــرداري از فرصــتســاز بهــره اســت ت هــاي  ب
اي از محققان، در مطالعات خود  کارآفرینانه شود. عده

بـر شناسـایی    به این نتیجه رسیدند کـه عوامـل مـؤثر   
فرصت بـه عوامـل فـردي کـارآفرین نظیـر احسـاس       

 2)، خالقیـت 1393(باغبانی و فوالدي،  1خودکارآمدي
)Campos et al., 2015; Ahlin et al., 2014 ،(3انگیزه 
)Wasdani and Mathew, 2014( ،ــش پیشــین  4دان

وجـوي   ) و جسـت 1388کریمـی،   پور و کرامتـی  (قلی
 ;Alvarez and Barney, 2007( 5هـا  مـنظم فرصـت  

Riuttanen, 2015شود. برخی از تحقیقات  ) مربوط می
نیز نشان دادند که عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت، به 

                                                
1. Perceived self- efficacy 
2. Creativity 
3. Motivation 
4. Prior Knowledge of Entrepreneur  
5. Regular search for opportunities 

 Ozgen( 6هاي اطالعاتی عوامل اجتماعی مانند جریان

and Baron, 2007  ( 7)، مالکیـت فکـريGlass and 

Wu, 2007(محمـدي و   8ارتباطات اجتمـاعی   ، شبکه)
ــادگیري اجتمــاعی1390همکــاران،  (پورســعید،  9)، ی

ثانی،  زاده (صارمی و علی 10برنده )، نیروهاي پیش1388
)، 1392، (طالبی و همکـاران  11)، سرمایه فکري1388

ــی   ــود مربـ ــاعی و وجـ ــات اجتمـ ــبکه ارتباطـ    12شـ
)Ozgen and  Baron, 2007  مربوط است. مطالعـاتی (

تشخصـی و  گونه بیان کردند که عوامل مؤثر بر  نیز این
فرصـت، ترکیبـی از عوامـل فـردي و      بـرداري از بهره

اجتماعی نظیر خالقیت و شـبکه ارتباطـات اجتمـاعی    
)، دانش پیشین، خالقیـت،  1392(عزیزي و همکاران، 
و شـبکه ارتباطـات اجتمـاعی     13هشیاري کارآفرینانـه 

  ) است. 1388ثانی،  زاده (صارمی و علی
در خصوص صنایع دسـتی نیـز مطالعـات متعـدد     

 شـود. شده است که در ادامه به آنهـا اشـاره مـی   انجام 
ــاران ( ــري و همک ــی1394اکب ــنجی  ) در بررس نیازس

آموزشی جوانان روستایی در زمینه کارآفرینی براي راه 
اندازي کسب و کارهاي صنایع دستی نشان دادند کـه  

هـاي تـامین   در بعد دانشی نیازهاي بازاریـابی و روش 
منـابع محــدود و  مـالی، در بعـد مهـارتی، فعالیـت بـا      

توانایی ارائه مطلب و در بعد نگرشـی، خودآگـاهی و   
مهمترین نیازهاي در زمینه کـارآفرینی صـنایع   پشتکار 

) پژوهشـی  1397دستی هستند. موسوي و همکـاران ( 
ــا  ــق    ب ــفهان از طری ــگري اص ــعه گردش ــدف توس ه

. نتایج مرحله انجام دادندبرندسازي براي صنایع دستی 
کیفیــت و قیمـت بــه عنــوان  اول شناسـایی دو عامــل  

. در بـود  هاي تعیین کننده خرید صنایع دسـتی ویژگی
مرحله دوم نشان و لوگوي مناسب شناسـایی گردیـد.   
                                                
6. Information flows 
7. Intellectual property 
8. Social networks 
9. Social Learning 
10.Thrust 
11.Intellectual capital 
12.Mentors 
13.Entrepreneurial Alertness 
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در مراحـل بعـد مشـخص شـد معیارهـاي مشــتري و      
فرآیندهاي داخلی در سطح مطلوب و معیارهاي رشـد  
و مالی در سطح نامطلوب بوده و در نهایت راهبرهاي 

محتواي ) 1399د. امینی و مزروعی (ارایه شارتقا برند 
را  اصـفهان  زنـی قلم مدل کسب وکار در صنایع دستی

بـراي مضـمون    نتـایج نشـان داد کـه    بررسی کردنـد. 
مشتریان چهـار مقولـه، مضـمون ارزش پیشـنهادي ده     
مقوله، مضمون ارتباط با مشـتري سـه مقولـه و بـراي     

درزي گـو  .هاي توزیع سه مقوله شناسایی گردیدکانال
راهبردهاي توسعۀ صـنایع دسـتی   ) 1399و همکاران (

. بنـدي کردنـد  را رتبـه در روستاهاي استان خوزسـتان  
هاي  برگزاري نمایشگاه«نتایج نشان داد که راهبردهاي 

المللی صنایع دسـتی در روسـتاهاي هـدف    ملی و بین
برقـراري کامـل بیمـه    «، »گردشگري و صـنایع دسـتی  

زه صـنایع دسـتی داراي   هنرمندان براي صنعتگران حو
هـاي دائمـی صـنایع     تأسیس بازارچه«، »مجوز فعالیت

معرفـی محصـوالت صـنایع    «، »دستی در بنادر اسـتان 
هاي آموزشی مختلـف بـه    دستی استان از طریق رسانه

هـاي دولتـی در راسـتاي هزینـه کـرد       مسئوالن ارگـان 
تمرکز بر توسعه تجارت الکترونیک «، »بودجه عمرانی

هـاي   تدوین اولویت«، »ع دستی استانمحصوالت صنای
پژوهشی و هماهنگی الزم براي جذب بـه موقـع سـه    

هاي آموزشـی   ساخت فیلم«، »درصد اعتبارات عمرانی
هاي فروش صنایع دستی  و تبلیغاتی و ارائه در بازارچه

هـاي فعـال صـنایع دسـتی بـه       معرفی تعاونی«، »استان
درصـد  هاي دولتی استان براي هزینه کرد یک  سازمان

از بودجه عمرانی خرید صنایع دستی از ایـن تعـاونی   
توجه ویـژه از ابعـاد آموزشـی و تسـهیالتی بـه      «، »ها

 »هاي آسیب پذیر اقتصادي صنایع دستی اسـتان  کارگاه
هاي تخصصی صـنایع دسـتی توسـط     ارائه آموزش« و

اساتید پیشکسوت به کارشناسان در راستاي جلوگیري 
، به ترتیـب،  »بومی استانهاي  از فراموشی برخی رشته

راهبردها در توسعه صنایع دستی روسـتاهاي   مهمترین
  بودند.استان خوزستان 

 عنـوان  تحت) 1391( همکاران و عزیزي پژوهش
 هاي تشخیص فرصت بر موثر اجتماعی و فردي عوامل

 کارآفرینـان  و ملـی  برتـر  کارآفرینان بین در کارآفرینی
، خودکارآمدي، خالقیت که نشان داد  استان تهران برتر

 بـر  مثبتی تأثیر هوشیاري و اجتماعی ضعیف پیوندهاي
 تـأثیر  کـه  اسـت  درحـالی  این. دارند تشخیص فرصت

 کمـک  و قـوي  پیونـدهاي ، پیشین دانش؛ نظیر عواملی
شود مالحظه می .تایید نشد فرصت بر تشخیص مربیان

هـاي  که علیـرغم تنـوع تحقیقـات راجـع بـه فرصـت      
کارآفرینی و همچنین توسعه صنایع دستی، تحقیقی که 

ي هـا هاي تأثیرگذار بر خلـق فرصـت  مؤلفهمتمرکز بر 
باشد موجـود نیسـت کـه     کارآفرینانه در صنایع دستی

  این تحقیق به این موضوع پرداخته است.
  

  محدوده مورد مطالعه
 صـنایع . باشد منطقه مورد مطالعه استان گلستان می

ها یگلستان به سبب برخورداري از ویژگدستی استان 
پویا همچنان پابرجا و ، هاي خاص این منطقه و مزیت

ایـن اسـتان از   . مانده است المللدر سطح کشور و بین
و با وجود ، اقلیمی، قومیتیدیرباز به سبب داشتن تنوع 

، هاي کشاورزي و دامداري طبیعی و رونق فعالیتمنابع
دستی گوناگون داشـته  صنایعزمینه مناسبی براي تولید 

 قـوم ، از میان اقـوام سـاکن در اسـتان گلسـتان    . است
این منطقه دستی  ترکمن نقش پررنگی در رونق صنایع

حاضر یکـی از مشـهورترین    در حال. ایفا کرده است
هاي ترکمن اسـت و   دستی استان قالی و قالیچه صنایع

اي این اسـتان دار . اي برخوردار است از اصالت دیرینه
در ایـن  . دستی است حوزه صنایع هزار هنرمند در 30

رشـته   70دستی بومی و حدود  رشته صنایع 28استان 
 45دسـتی غیربـومی وجـود دارد کـه تـاکنون       صنایع
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محصول نیز مهر  9محصول آن نشان ملی مرغوبیت و 
، در دو سال گذشته. اند کردهالمللی دریافت  اصالت بین

دستی به خارج از  دالر انواع صنایعمیلیون  5/1نه ساال
 .ارسال شده استکشور 

  
  تحقیق روش

از نــوع هــا  داده يلحــاظ گــردآور از یــقتحق یــنا
 نخسـت بخـش    .استبخش   و شامل دو است یختهآم

 واسـت   يفـاز  یو روش دلفـ  یفـی ک یقتحق مبتنی بر
فرآینـد  استفاده از با  یکم یقتحقاز روش ، دومبخش  

  . استشده  استفاده )ANP(اي  تحلیل شبکه
ـ  از  هــاي از ابعـاد و مؤلفـه   ینکـه بـا توجـه بــه ا   یطرف

 شناسـایی شـده در دو مرحلـه پیشـینی بـراي تـدوین      
استقاده دستی  صنایع درینی کارآفرهاي  ي فرصتالگو
 یـق نظـر هـدف، تحق   ازتـوان ایـن تحقیـق را    می شده

  .بندي کردهم دستهاي  و توسعه يکاربرد
  

  در صنایع دستی هاي کارآفرینی هاي موثر بر فرصت ها و شاخص مولفه، ابعاد -1 جدول
  شاخص  مولفه  ابعاد

  بعد اقتصادي

  زیرساخت
  تامین سرمایه

  هاي تعاونی شرکت

  توسعه بازار
  بازار

  صادرات
  منابع انسانی تولید، مواد اولیه، عوامل

  فرهنگی -بعد اجتماعی 

  دستی روابط اجتماعیارتقاي سطح فرهنگ آموزش صنایع 
  روابط درون خانواده

  سرمایه اجتماعی
  رسانی تبلیغات و اطالع

  بعد روانشناختی

  تجربه
  خالقیت

  پیشرفت در موفقیت
  هوشیاري

  پذیري ریسک

  بعد قوانین و مقررات
  قوانین و مقررات

  قوانین و مقررات مالیاتی
  قوانین و مقررات گمرکی

  هاي دولتی حمایت
  پرداخت تسهیالت دولتی

  تسهیل در مجوزهاي ایجاد کارگاه

  بعد تکنولوژیکی
  تولیدعوامل 

  ها و رویکردهاي جدید تولید صنایع دستی روش
  ابزار و تجهیزات مدرن

  ارتقاي سطح مهارت تولیدکنندگان
  کاربردي کردن محصول  نوع تولید

  
هـم   یقموضوع تحق یبررس يبرا، کیفیبخش   رد

 یگــرنامــه و د یــاناز منـابع مکتــوب (کتــب، مقالــه، پا 
نفـر   20از  ی) و هـم نظرسـنج  ینـه زم این در ها هنوشت

 تجـارب  يدارادستی که  خبره در کارآفرینی و صنایع
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بخـش دلفـی فـازي و در     . درشد، استفاده بودند کاري
دهـی یـک    نامـه و سـازمان   مرحله اول، از یک پرسش

کارانــه هیئــت کارشناســی بــراي بیــان ارزش محافظــه
(حداکثر) استفاده شـد.  بینانه  (حداقل) و ارزش خوش

بخش کمی تحقیق، پس از آنکه الگو با اسـتفاده از    در
هاي مدل تحقیق،  روش تحقیق کیفی تدوین شد، مؤلفه

استخراج و پرسشنامه کمی با طیف لیکـرت طراحـی   
نفر بـوده   307گردید. از آنجا که جامعه آماري تحقیق 

 و سـی جاسـاس جـدول کر   است، نمونـه آمـاري بـر   
نفر (کارآفرین و کارشناس) تعیـین شـد    171مورگان، 

ها میان آنها توزیع شـدند. بـراي روایـی     که پرسشنامه
محتوایی از نظـرات اسـاتید و خبرگـان کـارآفرینی و     

پرسشـنامه   اصالح،دستی استفاده شد و پس از  صنایع
ها و روابط بین  نهایی تهیه گردید. به منظور تحلیل داده

اسـتفاده   ANPیـل شـبکه   معیارها و زیرمعیارها از تحل
شد. نتیجه بررسی ادبیـات تحقیـق و شناسـایی ابعـاد،     

  آمده است:  1 ها در جدولها و شاخص مولفه
  

  ايفرآیند تحلیل شبکه
اي را اي هر موضـوع و مسـئله  فرآیند تحلیل شبکه

هـا  زیرمعیارهـا و گزینـه  ، اي از معیارهـا شبکهبه مثابه 
شوند) که با یکدیگر نامیده می 1(همه این موارد عناصر

تمامی . گیرددر نظر می، اندجمع شده 2هاییدر خوشه
داراي ، بـه هـر شـکل   ، توانندعناصر در یک شبکه می
در یـک  ، بـه عبـارت دیگـر   . ارتباط با یکدیگر باشـند 

هـا  بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشـه ، شبکه
. )Garcia-Melon et al., 2008( پــذیر اســتامکـان 

توان اي را در چهار مرحله زیر مید تحلیل شبکهفرآین
   ):Lee et al., 2009( خالصه کرد

ساخت مدل و تبدیل مسئله/ موضوع به یک ساختار 
طور آشکار و روشن  موضوع/ مسئله باید به: ايشبکه

                                                
1. Elements  
2. Cluster  

این . مثل یک شبکه تبدیل شود، به یک سیستم منطقی
مغزها و یا توان از طریق طوفان اي را میساختار شبکه

هر روش مناسب دیگري چون روش دلفـی یـا روش   
در ایـن مرحلـه موضـوع/    . دست آورده گروه اسمی ب

اي کـه در آن  مسئله مورد نظر به یـک سـاختار شـبکه   
. شودتبدیل می، ها مطرح هستندها به عنوان خوشهگره

عناصر درون یک شاخه ممکن است با یک یا تمـامی  
ط داشـته باشـند (تحـت    هاي دیگر ارتباعناصر خوشه

هـا  ایـن ارتبـاط  . تاثیر بوده یا بر آنها اثرگـذار باشـند)  
ــی ــش) نشــان داده  3(وابســتگی بیرون ــا پیکــان (فل ) ب

همچنـین ممکـن اسـت عناصـر درون یـک      . شوند می
ــاط متقابــل باشــند   ــین خودشــان داراي ارتب خوشــه ب

هـا بـه وسـیله    ونه ارتباطگ ) که این4(وابستگی درونی
شـود  نشـان داده مـی   5به آن خوشـه یک کمان متصل 

  . )1 (شکل

تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهـاي  
هـاي دو دویـی کـه در فرآینـد     مشابه مقایسهاولویت: 

شود، عناصـر  ) انجام میAHP( 6تحلیل سلسله مراتبی
ها، بر اساس میزان اهمیت تصمیم در هر یک از خوشه

دو بـه دو مقایسـه    آنها در ارتباط با معیارهاي کنترلـی 
ها نیز بر اساس نقش و تاثیر آنها شوند. خود خوشهمی

در دستیابی به هـدف، دو بـه دو مـورد مقایسـه قـرار      
گیـران در مـورد مقایسـه دو دویـی     گیرند. تصـمیم  می

گیري ها، دو به دو باید تصمیمعناصر و یا خود خوشه
کنند. عالوه بر این، وابستگی متقابل بین عناصـر یـک   

شه نیز باید دو به دو مورد بررسی قرار گیـرد. لـذا   خو
تاثیر هر عنصر بر روي عنصـر دیگـر از طریـق بـردار     
ویژه قابل ارائه بوده و اهمیت نسبی عناصر بر اسـاس  

شـود (هماننـد   سـنجیده مـی   7کمیتی ساعتی 9مقیاس 
AHP) (Saaty, 1999 .(  

                                                
3. Outer Dependence  
4. Inner Dependence 
5. Looped Arc 
6.Analytical Hierarchical Process 
7.Saaty 
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  )Chung et al., 2005( "شبکه"و  "سلسله مراتب"تفاوت ساختاري بین یک  -1شکل 

    

  
  )b( )Saaty, 1999اي () و شبکهaمراتبی ( ساختار سلسله -2شکل 

  

  
  ابرماتریس فرآیند سلسله مراتبی -3 شکل

  
، ساعتی چندین روش Wبراي محاسبه بردار ویژه 

کـه محاسـبات قـرار    ارائه کرده است. امـا در صـورتی  
افزار خاصـی انجـام شـوند،    است بدون استفاده از نرم

بهتر است از روش تقریب میـانگین هندسـی اسـتفاده    
ــت،  ــود (زبردس ــن مرح1389ش ــابراین در ای ــه ). بن ل

  گیرند. بردارهاي اولویت داخلی مورد محاسبه قرار می
تشکیل ابرماتریس و تبدیل آن به ابرمـاتریس حـد:   

هاي کلی در یـک سیسـتم بـا    براي دستیابی به اولویت
هاي داخلـی (یعنـی   تاثیرات متقابل، بردارهاي اولویت

W   هـاي مناسـب یـک    هاي محاسـبه شـده) در سـتون
جه، یک ابرمـاتریس (در  شوند. در نتیماتریس وارد می

بخـش از   ) که هر 1بندي شدهواقع یک ماتریس تقسیم
این ماتریس ارتباط بین دو خوشه در یـک سیسـتم را   

آید. بـه عنـوان مثـال یـک     دهد، به دست مینشان می
هـا بـه دو   ساختار سه سطحی هدف، معیارها و گزینـه 

 2) در شـکل  bاي () و شـبکه aشکل سلسله مراتبی (
است. ابرماتریس مربوط بـه حالـت سلسـله    ارائه شده 

  شرح ذیل بیان کرد: توان به ) را میaمراتبی (
اسـت  بـرداري    W21، )3ر این ابرماتریس (شکل د

اثرات معیارها  W32که اثرات هدف بر روي معیارها و 
مـاتریس واحـد    Iدهند و ها را نشان میبر روي گزینه

                                                
1. Partitioned Matrix 
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فرآیند ، باشنداگر معیارها داراي تاثیرات متقابل . است
. شـود اي تبـدیل مـی  سلسله مراتبی بـه فرآینـد شـبکه   

تاثیرات متقابل معیارها بر یکدیگر از طریق وارد کردن 

پـذیر  ) امکـان 4(شکل  Whابرماتریس در W22 ماتریس 
  . شودمی

  

  
  ايابرماتریس فرآیند شبکه -4 شکل

  

 گوینـد این نوع ماتریس را ابرمـاتریس اولیـه مـی     
هـاي داخلـی   با جایگزینی بـردار اولویـت  . )4(شکل 

هـا در ابرمـاتریس   (ضرایب اهمیت) عناصر و خوشـه 
در مرحلـه  . آیددست میه ب 1ابرماتریس ناموزون، اولیه
ادیر از طریــق ضــرب مقــ 2ابرمــاتریس مــوزون، بعــد

محاسـبه   3ايابرماتریس نـاموزون در مـاتریس خوشـه   
سـپس از طریـق نرمـالیزه کـردن ابرمـاتریس      . شودمی

 4ابرماتریس از نظر ستونی به حالـت تصـادفی  ، موزون
، در مرحلــه ســوم. )Saaty, 1999( شــودتبــدیل مــی

با بـه تـوان رسـاندن تمـامی عناصـر       5ابرماتریس حد
حاصل شـود   6ابرماتریس موزون تا زمانی که واگرایی

یا به عبارت دیگـر تمـامی عناصـر    ، )7(از طریق تکرار
   .شودمحاسبه می، شوندابرماتریس همانند هم

اگر ابرمـاتریس تشـکیل شـده در    : انتخاب گزینه برتر
یعنـی  ، را درنظر گرفته باشد "شبکه"کل ، مرحله سوم

اولویـت  ، ها نیز در ابرماتریس لحاظ شده باشـند گزینه
ها در ابرماتریس ها از ستون مربوط به گزینهکلی گزینه

، اگر ابرمـاتریس . حد نرمالیزه شده قابل حصول است
فقط بخشی از شـبکه کـه وابسـتگی متقابـل دارنـد را      

هـا در ابرمـاتریس در نظـر گرفتـه     شامل شود و گزینه
بعدي الزم است صورت بگیـرد تـا    محاسبات، نشوند

                                                
1. Unweighted Super Matrix 
2. Weighted Super Matrix 
3. Cluster Matrix 
4. Stochastic 
5. Limit Super Matrix  
6. Convergence  
7. Iteration  

ـ  اولویت کلی گزینـه  اي کـه  گزینـه . دسـت آیـد  ه هـا ب
عنوان برتـرین   به، بیشترین اولویت کلی را داشته باشد

  . شودگزینه براي موضوع مورد نظر انتخاب می
  
  هایافته

هـاي کـارآفرینی   ابتدا عوامل موثر بر خلق فرصت  
و  تجربــی، در صــنایع دســتی براســاس متــون نظــري

. مصاحبه با متخصصین حوزه مربوطـه اسـتخراج شـد   
کننـده  زیرمعیارهاي تعیین وزیرمعیارها ، سپس معیارها

براسـاس  . نددبراي دستیابی بـه اهـداف مشـخص شـ    
 هدف پژوهش حاضر و با توجه به ادبیـات تحقیـق و  

معیار اصلی و زیرمعیارهاي  5 ،هاي انجام شدهمصاحبه
اي مدل شبکهن اساس بر ای. شد تدوینمربوط به آنها 

هاي کارآفرینی براي تعیین عوامل موثر بر خلق فرصت
شود مالحظه می. ارائه شد 5در صنایع دستی در شکل 

ــنج بعــد اقتصــادي،  کــه مــی تــوان معیارهــاي را در پ
اجتماعی و فرهنگی، روانشناختی، قوانین و مقررات و 

الزم اسـت  ، در مرحله بعـد بندي کرد. تکنولوژي دسته
معموالً براي . نیز مشخص شود معیارهااط بین این ارتب

از نظرات گروهی از متخصصین ذیربط ، انجام این کار
بدین منظور در این پژوهش با استفاد . شوداستفاده می

نفر از کارشناسان مرتبط با صنایع  20 از از روش دلفی
هـاي  دستی در استان گلستان خواسته شد تا مـاتریس 

  . تکمیل نمایندمقایسات زوجی را 
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) کـه  AHPمراتبـی ( برخالف فرآیند تحلیل سلسله  
، هــا زیرمعیارهــا و گزینــه ، ارتبــاط بــین معیارهــا  

در فرآینـد تحلیـل   ، سـویه اسـت  مراتبی و یـک  سلسله
ــبکه ــله  ، ايش ــاط سلس ــر ارتب ــزون ب ــی اف  در، مراتب

هایی از مدل ممکن است معیارها و زیرمعیارهـا   بخش 
. بسـتگی متقابـل داشـته باشـند    با یکدیگر ارتباط و وا

هم معیارهـا  ، مشخص است 5 شکل در  طور که همان
ــی هســتند و هــم  . زیرمعیارهــا داراي وابســتگی درون
هاي درونی معیارهـا بـا یکـدیگر و    وابستگی 2 جدول

ــا  وابســتگی 3 دولجــ ــی زیرمعیارهــا را ب هــاي درون
  . دهدیکدیگر نشان می

  

  
  گلستان استان صنایع دستی در کارآفرینانههاي  بر خلق فرصت تأثیرگذارهاي  مؤلفه تعیین براي ايشبکه مدل -5شکل 

  
  وابستگی درونی معیارهاي اصلی با یکدیگر -2جدول 

 EF SC  PD  LR  TE  معیارها
   EF(             ( بعد اقتصادي

   SC(             فرهنگی( - بعد اجتماعی
   PD(             بعد روانشناختی (

   LR(             بعد قوانین و مقررات (
       TE(        بعد تکنولوژي (

  
شـود هـر کـدام از ابعـاد پنجگانـه بـه       می مالحظه

در این  و تعامل دارند.نحوي با همدیگر مرتبط هستند 
بــین فقــط بعــد قــوانین و مقــرارت ارتبــاطی بــا بعــد 

، الزم است در این مرحلهتکنولوژي نشان نداده است. 
سـاختار کلـی   ، اي مـدل با توجـه بـه سـاختار شـبکه    

. دوهمان ابرماتریس اولیه نیز مشخص ش ابرماتریس یا
هاي بـین  که ارتباط و وابستگی 6شکل  لذا با توجه به

ــا و زیرمعیمعیا ــی اره ــا را نشــان م ــدره ــاختار ، ده س
تشـکیل  . خواهد بود 7 ابرماتریس اولیه به شرح شکل

در : هـا اي و کنترل سازگاري آنهاي مقایسهماتریس
اي معیارهـاي اصـلی،   هاي مقایسـه این مرحله ماتریس

وابستگی معیارهاي اصلی بـا یکـدیگر، زیرمعیارهـا و    
ــ  ــا یکــدیگر تش کیل شــده و وابســتگی زیرمعیارهــا ب

شـود. لـذا بـا توجـه بـه      ها نیز کنترل میسازگاري آن

بعد قوانین و  بعد تکنولوژي بعد   بعد اقتصادي -بعد اجتماعی

-هاي تأثیرگذار بر خلق فرصتبندي مؤلفهشناسایی و رتبه

ارتقاء سطح فرهنگ 
 آموزش

 روابط اجتماعی
 اجتماعیسرمایه 

تبلیغات و اطالع 
 رسانی 

 تأمین سرمایه
 بازار

 مواد اولیه
 تعاونی هايشرکت

 صادرات

 تجربه
 خالقیت

پیشرفت در 
 موفقیت
 هوشیاري

 ریسک پذیري

 مالیاتی قوانین و مقررات
 گمرکی قوانین و مقررات

 پرداخت تسهیالت دولتی
تسهیل در مجوزهاي ایجاد 

 کارگاه

رویکردهاي و  هاروش
 جدید تولید
 مدرنابزار و تجهیزات 

 کاربردي کردن محصول
ارتقاء سطح مهارت 

 تولیدکنندگان
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ــداول   ــفحات از درج ســایر ج ــداد ص محــدودیت تع
 و صـرفاً بـه ارائـه نتیجـه     شـده ومحاسبات خـوداري  

  اهمیت ابرماتریس حد بسنده شده است.
  
  

  

  

معیارها و زیرمعیارها در هاي بین ارتباط و وابستگی -6شکل 
 مدل پژوهش

  ساختار ابرماتریس اولیه (غیرموزون) -7شکل 
  

  هاي درونی زیرمعیارها با یکدیگروابستگی -3جدول 
  

  زیرمعیارها

EF1
 EF2
  EF3
  EF4
  EF5
  SC1
  SC2
  SC3
  SC4
  PD

1
  PD

2
  PD

3
  PD

4
 PD

5
 LR1
 LR2
 LR3
 LR4
 TE1
 TE2
 TE3
 TE4
 

                                   )EF1(تأمین سرمایه 

                                  )EF2بازار (

                                           )EF3مواد اولیه (
                                            )EF4هاي تعاونی (شرکت

                                  )EF5صادرات (

                                            )SC1ارتقاء سطح فرهنگ آموزش صنایع دستی (
                                           )SC2روابط اجتماعی (

                                            )SC3سرمایه اجتماعی (
                                           )SC4تبلیغات و اطالع رسانی (

                                           )PD1( تجربه
                                            )PD2خالقیت (

                                            )PD3پیشرفت در موفقیت (
                                           )PD4هوشیاري (

                                           )PD5پذیري (ریسک
                                           )LR1قوانین و مقررات مالیاتی (
                                           )LR2قوانین و مقررات گمرکی (
                                           )LR3پرداخت تسهیالت دولتی (

                                           )LR4تسهیل در مجوزهاي ایجاد کارگاه (
ها و رویکردهاي جدید تولید صنایع دستی روش

)TE1(                         
                  

                                           )TE2تجهیزات مدرن (و ابزار 
                                           )TE3کاربردي کردن محصول (

                                           )TE4ارتقاء سطح مهارت تولیدکنندگان (
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  ابرماتریس موزون -4جدول 
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ـ  : محاسبه ابرمـاتریس مـوزون   دسـت آوردن   هبـراي ب
هـاي  یـک از عناصـر خوشـه    ابرماتریس مـوزون، هـر  

ستونی ابرماتریس ناموزون در بردار اهمیت نسـبی آن  
اي) بایــد ضــرب شــود. خوشــهخوشــه (از مــاتریس 

دست آمـده تصـادفی/ احتمـالی    ه ابرماتریس موزون ب
باشد. یعنی، جمـع عناصـر سـتونی آن یـک اسـت      می

  ). 4(جدول 
 رسـاندن  هـدف از بـه حـد   : محاسبه ابرماتریس حـد 

ابرماتریس موزون این است که تاثیر نسبی درازمـدت  
بـراي  . هر یک از عناصر آن در یکدیگر حاصل شـود 

ضریب اهمیـت هریـک از عناصـر مـاتریس      واگرایی
کـه یـک عـدد     Kها را به تـوان  الزم است آن، موزون

در ایـن حالـت همـه    . رسـاند ، اختیاري بـزرگ اسـت  
شد برابر) خواهند  عناصر ابرماتریس همانند هم (با هم

ابرمـاتریس حـد   ، این کار با تکرار. )1389، (زبردست
  . دست خواهد آمد هب

، ابرماتریس موزون 81در پژوهش حاضر در توان   
ابرماتریس حد بدست آمده است که تمامی عناصر آن 

، الزم بـه ذکـر اسـت   انـد.   با یکدیگر تقریباً برابر شـده 
عناصر ابرماتریس حد بایـد نرمـال شـوند تـا حالـت      

احتمالی بدست آید (جمع عناصر ستونی آن  تصادفی/
هـدف ایـن    نهـایی بـراي  بـردار اهمیـت   . یک شـود) 

ارائـه شـده    8پژوهش پس از نرمال شـدن در شـکل   
  . است

      هدف 
041/0  EF1   

023/0  EF2    

028/0  EF3    

072/0  EF4    

014/0  EF5   

090/0  SC1  WANP= 

065/0  SC2    

010/0  SC3    

064/0  SC4    

031/0  PD1    

034/0  PD2    

039/0  PD3    

037/0  PD4   

051/0  PD5   

097/0  LR1   

035/0  LR2   

038/0  LR3   

032/0  LR4   

092/0  TE1   

041/0  TE2   

018/0  TE3   

048/0  TE4    

  بردار اهمیت نهایی -8شکل 
  

تـوان   مـی ، )WANPنهایی (اساس بردار اهمیت بر  
مقـررات مالیـاتی   قوانین و "نتیجه گرفت که زیرمعیارِ 

)097/0=LR1(" ،"ــا  روش ــد  ه ــاي جدی و رویکرده
ارتقـاء سـطح   "و  ")TE1=092/0تولید صنایع دستی (

بـه   ")SC1=090/0فرهنـگ آمـوزش صـنایع دسـتی (    

ــت   ــق فرص ــر خل ــأثیر را ب ــترین ت ــب بیش ــاي  ترتی ه
دارنـد.  کارآفرینانه در صـنایع دسـتی اسـتان گلسـتان     

 هـاي زیرمعیاردهـد کـه   همچنین این شکل نشـان مـی  
ــاعی  ــرمایه اجتمــ ــادرات ، )SC3=010/0( ســ صــ

)014/0=EF5(  کــــاربردي کــــردن محصــــول   و
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)018/0=TE3(      به ترتیب کمتـرین تـأثیر را بـر خلـق
هاي کارآفرینانه در صنایع دستی استان گلستان  فرصت
بررسی مجموع امتیازات بیانگر ایـن اسـت کـه     دارند.

ــت   ــق فرص ــی در خل ــاعی و فرهنگ ــد اجتم ــاي بع ه
کارآفرینانه صنایع دستی اهمیت بیشتري از سایر ابعـاد  

  دارد. 
 

  پیشنهادها و گیري نتیجه بحث،
بنـدي  اولویـت  تحقیق حاضر به دنبال شـناخت و 

ــاي  ــا و زیرمعیاره ــا   معیاره ــرتبط ب ــتم ــاي فرص ه
 .استان گلستان انجـام شـد   دستی فرینی در صنایعکارآ

ــه ــايیافت ــق حــاکی از وجــود   ه  22حاصــل از تحقی
باشـد  هاي کارآفرینی میزیرمعیار موثر برخلق فرصت

، قانون و مقـررات  اصلی معیاردر پنج  زیرمعیارهااین 
ــوژیکی ــناختی، تکنول ــاعی، روانش ــی-اجتم و  فرهنگ

 حاصـل از تحلیـل   هـاي یافته. بندي شدنداقتصاد طبقه
مقـررات  زیرمعیـارِ قـوانین و    3اي نشان داد که شبکه

ها و رویکردهاي جدیـد تولیـد صـنایع     مالیاتی، روش
دستی  و ارتقاء سطح فرهنگ آموزش صنایع دستی به 

ــت   ــق فرص ــر خل ــأثیر را ب ــترین ت ــب بیش ــاي ترتی ه
 انـد. داشـته  گلسـتان دستی استانکارآفرینانه در صنایع 

هاي روز ) بر دانش و مهارت1394اکبري و همکاران (
) 1399( گودرزي و همکاراندر تولید صنایع دستی و 

الملل و تسـهیل قـوانین تجـارت،    بر ورود به بازار بین
حمایــت دولتــی ماننــد بیمــه، آمــوزش و پــژوهش و 
تبلیغات در حیطه صنایع دستی تأکید کردند که مشـابه  

  هاي این تحقیق است.یافته
 ییهـا سیاست دولت بعد اقتصادي اگردر از طرفی 

 را محصـوالت  فـروش  آن که درکند  اتخاذ را حمایتی
 نیز اولیه مواد تأمین در، کند تولیدکنندگان تضمین براي
 ارائـه  بـا  را منابع این به دسترسی و کند حمایت را آنها

مشکالت ، نماید آسان مناسب و راهکارهاي تسهیالت
 و موانـع موجــود بـر صــادرات کـاال را کــاهش دهــد   

 هـاي  فرصـت  رونـد  در را اساسـی  نقـش  توانـد  مـی 
بعـد   در معیارهـاي مهـم   از یکـی   .کند ایفا کارآفرینی
ارتقاء سطح فرهنگ و آمـوزش در   ،فرهنگی اجتماعی

 ناآگـاهی مـردم   خصوص صنایع دستی است. در واقع
 آن هـاي مزیـت  دسـتی و  صنایع  محصوالت به نسبت
باعث شـده کـه تـاکنون     دیگر کاالهاي به سایر نسبت

هاي کارآفرینی در زمینه صنایع دستی به میزان فرصت
عمل نیـز مـورد اسـتفاده قـرار     کافی خلق نشده و در 

 تواننـد  می محلی و ملی هايرسانه نگیرد. در این راستا
 نسـبت بـه   تلویزیـونی  هـاي برنامـه  و مسـتند  پخش با

. داشتن این مهم اقدام نمایند و زنده نگه  سازيفرهنگ
بــه رفــع  توانــداحتمــاالً مــیاز طرفــی ایــن موضــوع 

 رغبتـی  بـی  و توجهی بی ایجاد شده ناشی از مشکالت
یکـی از معیارهـاي    .کنـد نیز کمک  هنر این به جوانان

ها و رویکردهاي جدید در مهم دیگر، استفاده از روش
 جوانـان  در این راستا جلب تولید صنایع دستی است.

در ین هـاي نـو  پـردازي تواند نقشی اساسی در ایدهمی
 سـازمان میـراث   زمینه صنایع دستی ایفا کند. از طرفی

ــنایع، فرهنگــی ــتیص ــگري و دس ــی گردش ــد م  توان
 تولید محصـوالت  روند با ارتباط درهایی  مستندنگاري

تا بتوان نسبت به تدوین رویکردهاي جدید  دهد انجام
 کـه  آنچـه بعـد تکنولـوژي   در در این حیطه اقدام کرد.

در  است، ضروري صنایع دستی محصوالت تولید براي
دسترسی قرار گیرد تـا امکـان نـوآوري و کـارآفرینی     

. ایجـاد کاربردهـاي   بیشتر در این حیطـه فـراهم شـود   
نوین با توجـه بـه تغییـرات در سـبک زنـدگی مـردم       

حفظ صنایع دسـتی بـا توجـه بـه     تواند در راستاي  می
 دسـتی صـنایع  توسعه نیازهاي روز عمل کند. از طرفی

در کلیـه   زیرسـاختی  امکانـات  نمـودن  فـراهم  نیازمند
 فرهنگیمیراث سازمان. استاي سطوح محلی و منطقه

 رونـد  در مناسب بستري ایجاد با تواندمی گردشگري و
 بـه ، باشـد  تأثیرگـذار  هاو تأمین زیرساخت توسعهاین 
 برگـزاري  و آمـوزش  جهـت  الزم شـرایط  کـه اي  گونه
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 بزرگتـرین  از یکـی . نمایـد  آموزشی فراهم هايکارگاه
 نبـود  دارد وجـود  تولیدکننـدگان  راه سـر  بر که موانعی
 در اسـت  محصوالتشـان  بـراي فـروش   مناسـب  بـازار 

 خصوصـی  گـذاران سـرمایه  حتـی  و دولت که صورتی
 محصـوالت  ایـن  فـروش  بـراي  ثـابتی هـاي   بازارچـه 

 تولیـد  بـراي  تولیدکننـدگان  تمایـل  ،نماینـد  انـدازي  راه
 بـراي  آنهـا  در رقابت حس ایجاد و  جدید محصوالت

قسـمتی  . یابد می افزایش محصوالت این کیفیت توسعه
برخی هستند  زنان محلی دستی صنایع تولیدکنندگان از

 خـود  تولیـدات  بـا  ارتبـاط  در کامـل  آگاهی ازها  از آن
، به ویژه قوانین گمرکـی کـه در ایـن    نیستند برخوردار

بنـابراین  تحقیق از معیارهاي مهم تشخیص داده شـد،  
الزم است که این گروه نیز تحت آموزش ویـژه قـرار   
گیرند تا بتوانند نسبت به کاربردي ساخت محصوالت 
خود و وورد بـه تجـارت ایـن محصـوالت از طریـق      

رهـاي  عنـوان راهکا نهایت بـه در  صادرات عمل کنند.
ـ ارا زیـر  اتپیشـنهاد ، هاي کارآفرینانـه  ایجاد فرصت ه ئ

  : شوند می
دستی از مسائلی   طراحی نامناسب صنایعمشکالت  -1

ــراي   اســت کــه رقابــت در بازارهــاي جهــانی را ب
دستی مشکل کرده و اگر دولت تـالش کنـد    صنایع

دستی کشور ارتقا دهد کمـک    آموزش را در صنایع
  .بزرگی در رفع این مشکل کرده است

پرداخت حق بیمه گزاف یکی از مشکالت اصـلی   -2
تی است و به همـین دلیـل   دس  تولیدکنندگان صنایع

دستی کارکنان   هاي صنایع کارگاه بسیاري از مدیران
هـاي   کنند و این موضـوع آسـیب   خود را بیمه نمی

  .تبسیاري بر فعاالن این حوزه وارد کرده اس
هـاي خصوصــی   هــا و تشـکل  حمایـت از انجمـن   -3

هـاي غیرانتفـاعی    تقویـت انجمـن  و  دسـتی   صنایع
  .دستی  صنایع

دسـتی در    یدکننـدگان منتخـب صـنایع   تولحضور  -4
  .ها از طریق انجمن المللی هاي بین نمایشگاه

بـا ارتقـاي کیفیـت     ن به بازار فروشرونق بخشید -5
 ارتقـاي کیفیـت صـنایع    برداري و بجاي کپی تولید

هـاي نیـروي    دستی با آمـوزش و ارتقـاي مهـارت    
  . یدطراحی و خالقیت در تول، انسانی
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