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چکیده
صنایــع دســتی از صنایعــی بــه شــمار مــی رود کــه از ظرفیت هــای الزم بــرای توســعۀ ســرمایه گذاری و ایجاد کســب 
و کارهــای مولــد برخــوردار اســت و بــا قابلیــت اشــتغال مفیــد و تولیــد مؤثــر، می تواند نقشــی تأثیرگــذار بــر افزایش 
ســرانۀ درآمــد ملــی داشــته باشــد. ایــن پژوهــش از نــوع کمــی و هــدف و ماهیــت آن، کاربــردی اســت و از نظــر 
گــردآوری داده هــا نیــز توصیفــی - پیمایشــی می باشــد. در پژوهــش حاضــر، به شناســایی و بررســی مهمتریــن موانع 
توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایــالم کــه دارای توانمندی هــای مناســبی می باشــد، پرداخته شــده اســت. 
جامعــۀ پژوهــش؛ شــامل 506 نفــر از اســاتید و دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی، فعــاالن صنایــع دســتی، مدیــران 
و کارشناســان بــوده اســت. بــرای تعییــن نرمــال بــودن جامعــۀ مــورد مطالعــه، از آزمــون کلموگــرف - اســمیرنف 
اســتفاده شــده و حجــم نمونــه، بــا اســتفاده از جــدول کرســجی و مــورگان 201 نفــر بــرآورد گردیــده اســت. روایــی 
پرســش نامه )ابــزار تحقیــق( توســط خبــرگان )اســتادان دانشــگاه( بررســی و تأییــد گردیــد و بــرای تعییــن میــزان 
ــا اســتفاده از  ــا ضریــب آزمــون 0/903 اســتفاده شــد. داده هــای پژوهــش، ب ــاخ ب ــی از آزمــون آلفــای کرونب پایای
نرم افــزار SPSS، تجزیــه و تحلیــل و در محیــط نرم افــزار LISREL، آزمــون تحلیــل عاملــی تأییدی انجــام گردید. 
بــرای شناســایی موانــع، از تحلیــل عاملــی اکتشــافی و بــرای تعییــن تعــداد عوامــل قابــل اســتخراج در اجــرای تحلیل 
عاملــی، از مــالک کیســر اســتفاده شــد. نتایــج تحقیق نشــان داد کــه از میــان عوامــل )موانع( اصلــی، عامــل بازاریابی 
و فــروش، بــا بــار عاملــی 3/089، مهمتریــن مانــع توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایالم به شــمار مــی رود. 
تدویــن برنامــۀ جامــع بازاریابــی صنایع دســتی، برگــزاری دوره هــای آمــوزش نوین و گســترش برنامه هــای ترویجی 
و تبلیغــی؛ از جملــه راهکارهــای موجــود بــرای بهبــود و توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایــالم می باشــد.
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مقدمه 
صنایع دســتي، حاصــل فکــر، عمــل و ابتــکار و خالقیــت ســازندۀ آن اســت و بــا ویژگي هــاي ارزشــمند خــود؛ 
از جملــه تولیــدات غیــر وابســته اي بــه شــمار مــی رود کــه نیــاز بــه حمایتــي مبتني بــر شــناخت کامــل ارزش هاي 
اختصاصــي آن دارد؛ بــر ایــن اســاس، مي توانــد بــه عنــوان یکــي از ســتون هاي اســتقالل اقتصــادي مطرح شــود. 
صنایع دســتي، جایــگاه و اهمیــت ویــژه اي در ایجــاد اشــتغال، افزایــش درآمــد، صرفه جویــي ارزي، افزایــش 
تولیــد و درآمــد ملــي دارد و »یکــی از ســاز و کارهــای اقتصــادی بــه شــمار می آیــد. تولیــد صنایــع دســتی، اثــر 
مســتقیمی بــر درآمــد ناخالــص ملــی دارد و هرگونــه افزایــش در میــزان تولیــد و بهبــود کیفیــت، در افزایش آن 
تأثیــر می گــذارد« )نــواب اکبــر و همــکاران، 1379: 235(. »صنایع دســتی در جوامــع ســنتی، دارای ارزش هــای  
اســتفاده و کاربــردی بوده انــد؛ یعنــی مــردم، ایــن صنایــع را بــه دلیــل فایده هــای  عملــی و نیازهــای اجتماعــی، 
ــد«  ــن دارن ــتر ارزش نمادی ــع، بیش ــن صنای ــدرن، ای ــع م ــا در جوام ــد؛ ام ــه  کار می برن ــی ب ــادی و فرهنگ اقتص

)رضوانفــر، 1385: 14(. 
»صنایــع  دســتی،  از قدیمي تریــن  انــواع  فعالیت هــاي  بشــري  اســت  که  در مراحــل  مختلف  تکامــل  اقتصادي؛  
یعنــي  اقتصــاد شــباني، اقتصاد کشــاورزي و اقتصاد صنعتــي،  تأمین  کنندۀ  بســیاري  از احتیاجــات  و نیازمندي هاي  
ملت هــا بــوده  اســت  و در عیــن  حــال،  ایــن  صنایــع ، نمایشــگر هنــر، فرهنــگ  و تمــدن  ملت ها به  شــمار مــي رود« 
)پــور اشــرف، 1389: 20(. »تولیــد صنایــع دســتی، پیــش از آنکــه بــه صــورت صنعتــی و انبــوه باشــد، ســنتی و 
هنــری اســت؛ از طرفــی، قســمتی از بازارهــای صنایــع دســتی نیــز شــکل نوینی به خــود گرفته انــد. در ایــن رابطه 
و در ســطوح مختلــف، افــراد بــا تجربــه ای وجــود دارنــد کــه می تواننــد منشــأ راهنمایی هــای مفیــدی باشــند« 
)امیــدی، 1393: 12(. »کاهــش صــادرات صنایــع دســتی و واردات بی رویــۀ ایــن صنایــع از ســایر کشــورها بــه 
بــازار داخلــی، فشــارهای زیــادی را بــر ایــن صنعــت وارد کــرده اســت« )کرباســی و یعقوبــی، 1390: 19(. بــا در 
نظــر گفتــن توانمندی هــای صنایــع دســتی در حــوزۀ اقتصــاد، تــالش می شــود در پژوهــش حاضر، به شناســایی 

مهمتریــن موانــع توســعۀ بازارهــای داخلــی صنایع دســتی اســتان ایــالم پرداخته شــود.

ادبیات و پیشینۀ تحقیق  
تعاریــف  متعــدد و متنوعــي  بــراي  صنایــع  دســتي وجــود دارد کــه  بعضــی از آنهــا داراي  مفاهیــم  و زمینه هــاي  
مشــترکي  مي باشــند؛ امــا تاکنــون تعریــف  واحــد و جامعــي  کــه  مــورد پذیــرش  همــگان  باشــد، ارائه نشــده و هر 
کشــوري  بــا توجــه  بــه  فرهنــگ، تجربــۀ  خــاص ، دیدگاه هــا و اهــداف  مــورد نظر خــود، بــه ارائــۀ تعریفــي  از آن 
پرداختــه  اســت.  »صنایــع دســتی، تبلــور عینــی فرهنگ و هنــر اســت و از هنرهای کاربــردی و مردمی به حســاب 
می آیــد و از آنجــا کــه هــر محصــول دســتی، بازگوکننــدۀ خصوصیــات تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگــی محــل 
تولیــد خــود اســت، می توانــد عاملــی مهــم در شناســاندن فرهنــگ و تمــدن آن منطقــه بــه شــمار آیــد« ) یــزدان 
پنــاه، 1388: 15(. در تعریــف دیگــر »صنایع دســتی، بــه گروهــی از صنایــع اطــالق می شــود کــه تمــام یا قســمت 

نبی امیدی- محمدرضا امیدی- اسفندیار محمدی
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اعظــم مراحــل ســاخت فرآورده هــای آن، بــا دســت انجــام می گیــرد« )قربانــی ریــک و غالمــی، 1387: 19(.
صنایــع دســتی بــا داشــتن تنــوع و ســابقۀ چندیــن هــزار ســاله، از حرفه هــای مهــم ایرانیــان به شــمار مــی رود. 
ایــران، چیــن و هنــد، ســه قطــب اصلــی صنایــع دســتی جهان هســتند. بــه اعتقــاد یونســکو ، ایــران به لحــاظ تنوع 
و تعــدد رشــته های تولیــدی در زمینــۀ صنایــع دســتی، بزرگتریــن کشــور جهان محســوب می شــود. »هــم اکنون 
بیــش از 256 رشــتۀ صنایــع دســتی در کشــور، فعــال اســت و حــدود 2/5 میلیــون نفــر بــه صــورت مســتقیم، در 
ایــن زمینــه بــه امــر تولیــد اشــتغال دارنــد« )علــی بیگــی و قمبرعلــی، 1391: 59(. صنایع دســتی از یک طــرف، با 
هنــر، ذوق، فرهنــگ و تمــدن در ارتبــاط اســت و از طــرف دیگــر، بــه دلیل ماهیــت صنعتی، با مفاهیــم اقتصادی 
مرتبــط می باشــد. اقتصــاد صنایــع دســتی، مدتــی اســت کــه در صحنــۀ جهانــی، مطــرح شــده و جایگاه مناســبی 

را بــه دســت آورده اســت. 
صنایــع  دســتي  بــه  طــور اعــم  و بــه  معنــاي  وســیع  آن ، بــه  محصوالتــي اطــالق مي شــود کــه  دســت  انســان  
در تولیــد آن ، عامــل  اصلــي  بــه  شــمار مــي رود؛ همچنیــن  ایــن محصــوالت؛ عــالوه  بــر جنبه هــاي  مصرفــي،  
ــي   ــه  متجل ــر ناحی ــاي  گوناگــون  خــاص  ه ــا و رنگ ه ــز مي باشــند کــه  در طرح ه ــري  نی ــاي  هن داراي  جنبه ه
مي گردنــد )حســینیان یگانــه، 1385: 12(. »بســیاري از کشــورها از صنایع دســتي، بــه عنــوان بخشــي از توریســم 
فرهنگــي، در کنــار مکان  هــاي باســتاني و میــراث فرهنگــي بهــره مي برنــد؛ زیــرا بــراي جوامــع، منابــع درآمــدي 

ــا، 2011: 26 و 27(.  ــد« )مایرن ــاي شــغلي فراهــم مي کنن و فرصت ه
بســیاری از پژوهش هــای انجــام شــده در حــوزۀ صنایــع دســتی، مربــوط بــه ماهیــت هنــری ایــن صنعــت؛ 
ماننــد نقــوش، نحــوۀ ســاخت، رنگ آمیــزی، مــواد اولیــه و ... می باشــد و در زمینــۀ اقتصــاد و بازاریابــی صنایــع 
دســتی، مطالعــات گســترده ای صــورت نگرفتــه اســت. در جــدول شــمارۀ )1( بــه برخــی از پژوهش هــای انجــام 
شــدۀ داخلــی و خارجــی کــه بــه نوعــی بــا اقتصــاد و بازاریابــی صنایع دســتی مرتبط هســتند، اشــاره شــده اســت.

شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع ...
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جدول شمارۀ )1(. مطالعات صورت گرفته در حوزه های اقتصاد و بازاریابی صنایع دستی

4 

 

 هبًٌذ ًمَؽ،؛ هشثَط ثِ هبّ٘ت ٌّشٕ اٗي كٌقت ،كٌبٗـ دػتٖ ٓدس حَصّبٕ اًزبم ؿذُ  ٍّؾپظثؼ٘بسٕ اص 
هغبلقبت  ،التلبد ٍ ثبصاسٗبثٖ كٌبٗـ دػتٖ ٍٔ دس صهٌ٘ ثبؿذ هٖهَاد اٍلِ٘ ٍ ...  آه٘ضٕ، سًگ ػبخت، ًٓحَ

وِ  ٍ خبسرٖلٖ داخّبٕ اًزبم ؿذٓ  پظٍّؾثِ ثشخٖ اص  (1) ٓدس رذٍل ؿوبس إ كَست ًگشفتِ اػت. گؼتشدُ
 اؿبسُ ؿذُ اػت.، ّؼتٌذثِ ًَفٖ ثب التلبد ٍ ثبصاسٗبثٖ كٌبٗـ دػتٖ هشتجظ 

 
 َاْ اقتصاد ي تاسارٔاتٓ صىأع دستٓ مطالعات صًرت گزفتٍ در حًسٌ .(1)ضمارِ جذيل 

 وتأج  اَذاف  عىًان پضيَص محققان

 
ٍ ّوىبساى  1ث٘لز٘ي
(2011) 

ثشسػٖ ٍضق٘ت فشؽ دػتجبف 
 تشوِ٘ 

فشؽ دػتجبف  تأح٘شدادى ًـبى 
ًمؾ آى دس  دس التلبد تشوِ٘ ٍ

ٔ ٍضق٘ت همبٗؼ وبسآفشٌٖٗ ٍ
ثب ػبٗش وـَسّبٕ   اٗي كٌقت

 .آػ٘بٖٗ

وِ اًتؾبس داؿت  تَاى هٖ
ثِ  ،اص وبسرَٗبىثؼ٘بسٕ 

 ػوت اؿتغبل دس كٌبٗـ دػتٖ
 وِ ً٘بص ثِ ػشهبٗٔ ػَدآٍس

   ذ.ؿًَتشغ٘ت  ،اًذوٖ داسد
 
 
 

 (2010) 2وَهبسرٌب

 دػتٖ كٌبٗـ ثش رْبًٖ ػبصٕ آحبس

 ٌّذ
ػبصٕ ٍ  تج٘٘ي آحبس رْبًٖ

ثش كٌبٗـ  هؤحشّبٕ  لفِهؤ
  .ٌّذ دػتٖ وـَس

ثبفج اٗزبد ػبصٕ،  رْبًٖ
ثبصاسّبٕ رذٗذ ٍ تٌَؿ 

ؿذُ  ٌّذ هحلَالت دػتٖ
گ٘شٕ اص  ثشإ ثْشُ اػت.

ثبٗذ تَاى  ػبصٕ، رْبًٌٖٗذ افش
پزٗشٕ   سلبثتٖ ٍ ػفبسؽ

 .ػبصّب افضاٗؾ ٗبثذ دػت

 

 

 (1393) اه٘ذٕ

ثشسػٖ هَلق٘ت اػتشاتظٗه كٌبٗـ 
 )ثش اػبع هذل دػتٖ اػتبى اٗالم

SPACE) 

ربٗگبُ  هـخق وشدى
التلبدٕ ٍ ٍضق٘ت كٌبٗـ 

ٍ  ِاسائٍ اػتبى اٗالم دػتٖ 
تـشٗح ساّىبسّبٖٗ ثشإ 

  .آىثْجَد ٍضق٘ت فقلٖ 

 

، ٕگزاس ػشهبِٗافضاٗؾ 
، ّبٕ ّذفوٌذ گؼتشؽ آهَصؽ

هل َااكَلٖ اص ف ٓاػتفبد
ثبصاسٗبثٖ ٍ وبسثشدٕ وشدى 

اص رولِ  ؛ػبص ل دػتٍػبٗ
ساّىبسّبٕ ثْجَد ٍضق٘ت 
ساّجشدٕ كٌبٗـ دػتٖ دس 

                                                           
1. Bilgin 
2. Kumar Jena 

5 

 

 ذ.ٌثبؿ هٖاػتبى اٗالم 

 

 

 (1389پَس اؿشف )

ػٌزٖ احذاث ؿْشن كٌبٗـ  اهىبى
 دػتٖ اػتبى اٗالم  

ؿٌبػبٖٗ ٍضق٘ت كٌبٗـ 
دػتٖ اػتبى اٗالم ٍ اهىبى 
ػٌزٖ احذاث ؿْشن كٌبٗـ 

 ٔثشإ تَل٘ذ ٍ فشض دػتٖ
 كٌبٗـ دػتٖ.

ضوي هخجت اسصٗبثٖ وشدى 
ٍضق٘ت كٌبٗـ دػتٖ اػتبى ٍ 

 ، اص ًؾشّبٕ الصم ثشسػٖ
 ّب تَاًوٌذٕ اص ثشخَسداسٕ

ثشإ اٗزبد ؿْشن كٌبٗـ 
دػتٖ، اهبوي خبكٖ دس ًؾش 

 گشفتِ ؿذُ اػت.

 
 

 لذستٖ ٍ لولشٕ لضاآًٖ 
(1389) 

ثش كبدسات فشؽ  هؤحشفَاهل 
 لت هبتشٗغدػتجبف دس لب

SWOT 

ثشسػٖ ٍضق٘ت كبدسات 
هَاًـ ٍ ؿٌبػبٖٗ  فشؽ،

 ٔهـىالت هَرَد ٍ اسائ
 ٔتَػق ٔساّىبسّبٖٗ دس صهٌ٘

 .كبدسات فشؽ دػتجبف

 پزٗشٕ، ػفبسؽ تجل٘غبت،
تَرِ ثِ ً٘بص ثبصاس ٍ هذٗشٗت 
ّضٌِٗ تَػظ تَل٘ذوٌٌذگبى 

دس افضاٗؾ  ،فشؽ دػتجبف
 ؛ًذهؤحشكبدسات فشؽ دػتٖ 

پزٗشٕ  فبسؽإ وِ ػ ثِ گًَِ
ووتشٗي ٍ هذٗشٗت  ،فشؽ
سا داؿتِ  تأح٘شث٘ـتشٗي  ،ّضٌِٗ
 اػت.

 
 ًَاة اوجش ٍ ّوىبساى

(1379) 

ثش وو٘ت ٍ  هؤحشثشسػٖ فَاهل 
 و٘ف٘ت تَل٘ذ كٌبٗـ دػتٖ 

اًزبم پظٍّـٖ پ٘وبٗـٖ دس دٍ 
إ ٍ ه٘ذاًٖ  ثخؾ هـبّذُ

سػٖ فَاهلٖ ثشإ تق٘٘ي ٍ ثش
وِ ثش و٘ف٘ت ٍ وو٘ت 

 هؤحشدػتٖ تَل٘ذات كٌبٗـ 
 .ّؼتٌذ

خالل٘ت عشح ٍ سًگ ٍ 
افضاٗؾ هْبست، اص هْوتشٗي 
فَاهل و٘فٖ ٍ اٗزبد دسآهذ ٍ 

اص هْوتشٗي  ،اسصؽ افضٍدُ
تَل٘ذ كٌبٗـ دس فَاهل ووٖ 

 ذ.ٌثبؿ هٖدػتٖ 
 
 

 (1383) حؼٌٖ٘ ٍ پشهِ

رْبًٖ فشؽ دػتجبف  ثبصاسػبختبس 
  ٍ ثبصاسّبٕ ّذف كبدساتٖ اٗشاى 

ثشسػٖ  ِ ٍهجبدل ٔتحل٘ل ساثغ
ثبصاسّبٕ كبدساتٖ فشؽ 

 دػتجبف اٗشاى 

تزبست اًحلبس چٌذ ربًجٔ 
عٖ  ،رْبًٖ فشؽ دػتجبف

ثب ًَػبًبتٖ  2000-1975 ٓدٍس
ثب هتحَل ؿذى هَارِ ثَدُ ٍ 

 ٔربًج ػبختبس اًحلبس چٌذ
اص لذست اًحلبسٕ  ،كبدسات

وبػتِ ؿذُ  ،كبدسوٌٌذگبى آى

نبی امیدی- محمدرضا امیدی- اسفندیار محمدی
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روش شناسی تحقیق
ــوع  ــردی اســت و از نظــر گــردآوري داده هــا، از ن ــوع کمــی و از لحــاظ هــدف، کارب پژوهــش حاضــر، از ن
پژوهش هــای توصیفــي - پیمایشــي بــه شــمار می آیــد. جامعــۀ آمــاري ایــن پژوهــش شــامل 506 نفــر می باشــد. 
بــه منظــور تعییــن نرمــال بــودن توزیــع جامعۀ آمــاری، از آزمون کلموگرف - اســمیرنف1  اســتفاده شــده اســت.

جدول شمارۀ )2(. نتایج آزمون کلموگرف - اسمیرنف 
برای تعیین توزیع نرمال جامعۀ آماری

6 

 

 اػت.

 

 

 (1380) هغ٘قٖ لٌگشٍدٕ

ٗـ دػتٖ دس فَاهل سوَد كٌب
 ًَاحٖ سٍػتبٖٗ ؿْشػتبى هـْذ

هـىالت ٍ فلل  ٍ تج٘٘ي هَاًـ
وبّؾ تَل٘ذ ٍ سوَد كٌبٗـ 

 دػتٖ 

ضقف ثبصاس ٍ  ووجَد ػشهبِٗ،
ضقف هْبست ٍ ٍ  ثبصاسٗبثٖ

آهَصؽ ؿبغالى دس كٌبٗـ 
اص هْوتشٗي فلل اٗزبد  ،دػتٖ

سوَد كٌبٗـ دػتٖ ؿْشػتبى 
 اًذ. هـْذ للوذاد ؿذُ

 
 ضىاسٓ تحقٕق ريش

ّبٕ  پظٍّؾ ًَؿ اص ،ّب دادُگشدآٍسٕ  ًؾش ػت ٍ اصوبسثشدٕ ا ،اص لحبػ ّذف ٍاص ًَؿ ووٖ  ،پظٍّؾ حبضش
ثِ هٌؾَس تق٘٘ي ًشهبل ذ. ثبؿ هًٖفش  506 پظٍّؾ ؿبهل آهبسٕ اٗي ٔربهق .آٗذ ثِ ؿوبس هٖ پ٘وبٗـٖ – تَك٘فٖ

 اػت.اػتفبدُ ؿذُ  1اػو٘شًف -اص آصهَى ولوَگشف  ،آهبسٕ ٔثَدى تَصٗـ ربهق
 

 اسمٕزوف  -. وتأج آسمًن کلمًگزف (2)ضمارِ جذيل 
 آمارْ ّتزاْ تعٕٕه تًسٔع وزمال جامع

   506 ( N) ربهقٔ آهبسٕتقذاد 
 1.89 (Mه٘بًگ٘ي )

 0.847 (Sاًحشاف هق٘بس)

 3.58  (Z) اػو٘شًف –ولوَگشف 

 0.0 (Aػغح هقٌبداسٕ )
 هحبػجبت تحم٘كهٌجـ: 

 
                                                           
1. Kolmogorov - Smimovz 

منبع: محاسبات تحقیق

نتایــج ایــن آزمــون نشــان داد کــه جامعــۀ آمــاری نرمــال اســت. حجــم نمونه بــا اســتفاده از جدول کرســجي 
و مــورگان2  201 نفــر بــرآورد گردیــد کــه بــا روش نمونه گیــري چنــد مرحلــه اي، انجــام شــد؛ ســپس حجــم  

نمونــه، بــه جوامــع مختلــف پژوهــش اختصــاص یافت.
جدول شمارۀ )3(. جامعۀ آماری پژوهش و نمونۀ تخصیص یافته

9 

 

 1هَسگبى ٍ وشػزٖ رذٍل اص اػتفبدُ ثب ًوًَِ حزن ًشهبل اػت. وِ ربهقٔ آهبسًٕتبٗذ اٗي آصهَى ًـبى داد 
؛ ػپغ حزن  ًوًَِ، ثِ رَاهـ هختلف اًزبم ؿذ ،إ هشحلِ چٌذ گ٘شٕ ًوًَِ سٍؽ ثب وِ ذگشدٗ ًفش ثشآٍسد 201

 اختلبف ٗبفت.  پظٍّؾ

 
 تخصٕص ٔافتٍ ّپضيَص ي ومًو جامعّ آمارْ .(3)ضمارِ جذيل 

 ومًوٍ  جامعٍ  مزجع پضيَص  َْا گزيٌ ردٔف
ّب ٍ  هذٗشاى ؿشوت داساى، ًوبٗـگبُ فشٍؿٌذگبى، داساى، فقبالى كٌبٗـ دػتٖ )وبسگبُ 1

 ّبٕ كٌبٗـ دػتٖ( تقبًٍٖ
253 87 

 ثبصاسٗبثٖ، التلبد، ثبصسگبًٖ، ّبٕ ارشاٖٗ)كٌبٗـ دػتٖ، هذٗشاى ٍ وبسؿٌبػبى دػتگبُ 2
 وبسآفشٌٖٗ(

95 41 

 73 158 اًـگبُ ٍ داًـزَٗبى تحل٘الت تىو٘لٖ ى داػتبداى ٍ هذسػب 3
 201 506 مجمًع  4

 (هحبػجبت تحم٘ك)ٌجـ: ه

 
ثخلَف تحل٘ل فبهلٖ اوتـبفٖ ٍ  ؛ٕ آهبسٕ تَك٘فٖ ٍ اػتٌجبعّٖب سٍؽاص  ،ّب دادُثشإ تزضِٗ ٍ تحل٘ل  

تحل٘ل فبهلٖ اوتـبفٖ،  . دسؿَد تمؼ٘ن هٖٕ تأٗ٘ذٕ اػتفبدُ ؿذُ اػت. تحل٘ل فبهلٖ ثش دٍ ًَؿ اوتـبفٖ ٍ تأٗ٘ذ
آى اػت  ،فشم اٍلِ٘ ثضسگٖ اص هتغ٘٘شّبػت ٍ پ٘ؾ دس كذد وـف ػبختبس صٗشثٌبٖٗ هزوَفِ ًؼجتبً ،پظٍّـگش

 ّٔ٘چ ًؾشٗ ،هحمك دس اٗي سٍؽ ،ثِ فجبستٖ؛ استجبط داؿتِ ثبؿذ ،هوىي اػت ثب ّش فبهل دٗگشٕ ،وِ ّش هتغ٘٘شٕ
خبكٖ اص هتغ٘٘شّب  ٔآى اػت وِ ّش فبهلٖ ثب صٗشهزوَف ،پ٘ؾ فشم ،ً٘ض ٕتأٗ٘ذًذاسد. دس تحل٘ل فبهلٖ  إ اٍلِ٘

دس هَسد تقذاد  ،لجل اص اًزبم آى ،اػت وِ پظٍّـگشآى  ،تحل٘ل اٗي حذالل ؿشط الصم ثشإ دس استجبط اػت.
 .فشم هقٌٖ٘ داؿتِ ثبؿذ پ٘ؾّبٕ هذل،  فبهل
ثب اػتفبدُ اص  ؛ ػپغذؿ( اثتذا وذگزاسٕ )اثضاس پظٍّؾ ًبهِ پشػؾاص عشٗك ٍ اعالفبت ثِ دػت آهذُ  ّب دادُ
وِ دػتَس تحل٘ل فبهلٖ ثب اٗي تَض٘ح  .هَسد تزضِٗ ٍ تحل٘ل لشاس گشفت SPSS ٍ LISRELّبٕ افضاس ًشم

                                                           
1. Krejcie and Morgan 

منبع: محاسبات تحقیق

بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا، از روش هــای آمــاری توصیفــی و اســتنباطی؛ بخصــوص تحلیــل عاملــی 
اکتشــافی و تأییــدی اســتفاده شــده اســت. تحلیــل عاملــی بــر دو نــوع اکتشــافی و تأییــدی تقســیم می شــود. در 
تحلیل عاملی اکتشــافی، پژوهشــگر، در صدد کشــف ســاختار زیربنایی مجموعه نســبتاً بزرگی از متغییرهاســت 
و پیش فــرض اولیــه، آن اســت کــه هــر متغییــری، ممکــن اســت بــا هــر عامــل دیگــری، ارتبــاط داشــته باشــد؛ به 
عبارتــی، محقــق در ایــن روش، هیــچ نظریــۀ اولیــه ای نــدارد. در تحلیــل عاملــی تأییــدی نیــز، پیــش فــرض، آن 
اســت کــه هــر عاملــی بــا زیرمجموعــۀ خاصــی از متغییرهــا در ارتبــاط اســت. حداقــل شــرط الزم بــرای ایــن 
تحلیــل، آن اســت کــه پژوهشــگر، قبــل از انجــام آن، در مــورد تعــداد عامل هــای مــدل، پیش فــرض معینــی 
1. Kolmogorov - Smimovz
2. Krejcie and Morgan

شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع ...
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داشــته باشــد.
داده هــا و اطالعــات بــه دســت آمــده از طریــق پرســش نامه )ابــزار پژوهــش( ابتــدا کدگــذاری شــد؛ ســپس 
بــا اســتفاده از نرم افزارهــای SPSS و LISREL مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. بــا ایــن توضیــح کــه 
دســتور تحلیــل عاملــی تأییــدی، بر خــالف تحلیــل عاملــی اکتشــافی، در نرم افــزار SPSS وجــود نــدارد؛ اما در 
نرم افــزار LISREL  قابــل انجــام اســت؛ بنابرایــن، در انجــام پژوهــش، از هــر دو نرم افــزار بــه صــورت مکمــل 

اســتفاده شــده است.
ــای  ــت آوردن داده ه ــه دس ــرای ب ــه ب ــت؛ چنان ک ــوده اس ــیوه ب ــه دو ش ــق، ب ــای تحقی ــردآوری داده ه گ
پژوهشــی، از ابــزار پرســش نامه )کــه اعتبــار و روایــی آن بــا اســتفاده از آزمون هــای آمــاری مــورد تأییــد قــرار 
گرفتــه اســت( و بــرای گــردآوری داده هــای اطالعاتــی، از منابع کتابخانــه ای و مصاحبه های میدانــی بهره گرفته 
شــده اســت. بــرای ســنجش پایایــی1  نیــز از آزمــون آلفــای کرونبــاخ2  اســتفاده شــده؛ البتــه چــون ســؤاالت بــه 
صــورت ارزشــی، طراحــی شــده اند )صفــر و یــک نبوده انــد( فرمــول بهبودیافتــۀ ایــن آزمــون مــورد اســتفاده 
ــا توجــه بــه ضریــب ایــن آزمــون )0.903(، پایایــی پرســش نامه، تأییــد شــده و بــرای ســنجش  بــوده اســت. ب
روایــی3  پژوهــش حاضــر نیــز، از نظــرات اســتادان دانشــگاه در رشــته های آمــار، مدیریــت، بازاریابــی، اقتصاد و 

صنایــع دســتی اســتفاده گردیــده اســت. 

شناخت صنایع دستی استان
اســتان ایــالم در گســترۀ تاریخــی خــود، یکــی از خاســتگاه های اصلــی تولیــد و عرضۀ صنایع دســتی بــوده و بی 
شــک، آمیختگــی نحــوۀ زندگــی بــا وســایل دست ســاز، عامــل اصلــی رونــق ایــن صنایــع در اســتان بــه شــمار 
می رفتــه اســت. در زمــان حاضــر نیــز، صــرف نــگاه فرهنگــی و تاریخــی بــه صنایــع دســتی، نمی توانــد آن گونه 
کــه شایســته اســت از هنرهــای ســنتی صیانــت کنــد؛ بنابراین، اقتصــادی کــردن این صنایع، بــا توجه بــه واقعیات 
محیــط پیرامــون، می توانــد زمینــه و بســتر مناســبی را بــرای حفــظ و توســعۀ هرچــه بیشــتر صنایــع دســتی فراهــم 

گرداند. 
ــت.  ــوده اس ــتي ب ــع دس ــد صنای ــالم، تولی ــۀ ای ــان منطق ــادي مردم ــای اقتص ــن فعالیت ه ــي از کهن تری یک
هنرمنــدان و صنعتگــران ایالمــی کــه بیشــتر آنهــا را زنــان تشــکیل می دهنــد، بــه تولیــد محصــوالت متنوعــي 
در زمینه هــای: فــرش، گلیــم، جاجیــم، نمــد، لباس هــاي محلــي، نقاشــي روي شیشــه و ســفال، عروســک بافي، 
ســوزن دوزي، معــرق کاري، حصیــر بافــي و ... می پردازنــد کــه از میــان آنهــا »گلیــم« و »گلیــم نقــش برجســته« 
بیشــتر مــورد اســتقبال هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه، وضعیــت آمــاری صنایــع دســتي اســتان، مــورد 

ــرد.  ــرار مي گی بررســي ق
1- Reliability
2. Cronbach›s alpha
3. Validity

نبی امیدی- محمدرضا امیدی- اسفندیار محمدی
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جدول شمارۀ )4(. میزان تولید دو محصول عمدۀ صنایع دستي استان ایالم در مقایسه با کشور  در سال 1391

7 

 

 
 دستٓ استان أالم در مقأسٍ تا کطًر صىأع ِمٕشان تًلٕذ دي محصًل عمذ(. 4ضمارِ ) جذيل

 1391سال  در 
  هحلَل           

    اػتبى                   

ٍ صٗلَ )گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِ( گل٘ن  

 هؼبحت  تقذاد 
 26211258 2014217 وـَس

 208367 62581 اػتبى اٗالم

)دسكذ( ػْن اص وـَس  1/3  8 

 (1391، كٌبٗـ دػتٖ ٍ گشدؿگشٕ وـَس ػبصهبى ه٘شاث فشٌّگٖ،) هٌجـ:                   

 
 8ٍ تَل٘ذات  دسكذ اص تقذاد ول 1/3، دس حذٍد 1391 دس ػبل ؿذ هـبّذُ  (4) ٓوِ دس رذٍل ؿوبس گًَِ ّوبى

اص آًزب  .اػتثَدُ هشثَط ثِ اػتبى اٗالم  ،وـَس ٍٕ صٗلَ )گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِ( ول هؼبحت تَل٘ذ گل٘ناص دسكذ 
ثِ ًؾش  ،ذٌثبؿ هّٖب ٍ ٌّشهٌذاى كٌبٗـ دػتٖ اػتبى اٗالم  ٓ تَل٘ذٕ وبسگبُوِ گل٘ن ٍ صٗلَ، دٍ هحلَل فوذ

ثشخَسداس ، ػ تقذاد ٍ ّن هؼبحت تَل٘ذ، اص ٍضق٘ت چٌذاى هٌبػجٖ ًؼجت ثِ تَل٘ذات وـَسص لحبسػذ ّن ا هٖ
 اًذ. ًجَدُ

 
1391ػبل  دس ّبٕ اػتبى ّبٕ كٌبٗـ دػتٖ دس ػغح ؿْشػتبى تقذاد وبسگبُ .(5)جذيل ضمارِ   

فعالٕت ّرضت تعذاد کارگاٌ وام ضُزستان  

 ،ػفبلگشٕ ،ق چَةهقش ،ثبفٖ ربر٘ن ،رؼتِگل٘ن ًمؾ ثش 28 اٗالم
، گل٘ن جبفٖ  گَُ٘، چَة وبسٕ سٍٕ هٌجت ،صًٖ للن ،ثبفٖ احشاهٖ

 ػبدُ.

 .ثبفٖ احشاهٖهقشق چَة، فجبثبفٖ،  ًمؾ ثشرؼتِ، گل٘ن 9 هْشاى

 .جبثبفٖ، احشاهٖ ثبفٖف، هقشق چَة 7 دّلشاى

  .، گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِثبفٖ فشؽ ،ربر٘ن 7 دسُ ؿْش

ػبخت ػبصّبٕ  ،هقشق چَةشرؼتِ، ػبدُ، گل٘ن ًمؾ ثگل٘ن  6 اَٗاى
 .ػٌتٖ

منبع: )سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 1391(

همان گونــه کــه در جــدول شــمارۀ )4( مشــاهده  شــد در ســال 1391، در حــدود 3/1 درصــد از تعــداد کل 
تولیــدات و 8 درصــد از کل مســاحت تولیــد گلیــم )گلیــم نقــش برجســته( و زیلــوی کشــور، مربــوط به اســتان 
ایــالم بــوده اســت. از آنجــا کــه گلیــم و زیلــو، دو محصــول عمدۀ تولیــدی کارگاه هــا و هنرمندان صنایع دســتی 
ــه نظــر می رســد هــم از لحــاظ تعــداد و هــم مســاحت تولیــد، از وضعیــت چنــدان  اســتان ایــالم می باشــند، ب

مناســبی نســبت بــه تولیــدات کشــور، برخــوردار نبوده انــد.
جدول شمارۀ )5(. تعداد کارگاه هاي صنایع دستي در سطح شهرستان های استان در سال 1391

7 

 

 
 دستٓ استان أالم در مقأسٍ تا کطًر صىأع ِمٕشان تًلٕذ دي محصًل عمذ(. 4ضمارِ ) جذيل

 1391سال  در 
  هحلَل           

    اػتبى                   

ٍ صٗلَ )گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِ( گل٘ن  

 هؼبحت  تقذاد 
 26211258 2014217 وـَس

 208367 62581 اػتبى اٗالم

)دسكذ( ػْن اص وـَس  1/3  8 

 (1391، كٌبٗـ دػتٖ ٍ گشدؿگشٕ وـَس ػبصهبى ه٘شاث فشٌّگٖ،) هٌجـ:                   

 
 8ٍ تَل٘ذات  دسكذ اص تقذاد ول 1/3، دس حذٍد 1391 دس ػبل ؿذ هـبّذُ  (4) ٓوِ دس رذٍل ؿوبس گًَِ ّوبى

اص آًزب  .اػتثَدُ هشثَط ثِ اػتبى اٗالم  ،وـَس ٍٕ صٗلَ )گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِ( ول هؼبحت تَل٘ذ گل٘ناص دسكذ 
ثِ ًؾش  ،ذٌثبؿ هّٖب ٍ ٌّشهٌذاى كٌبٗـ دػتٖ اػتبى اٗالم  ٓ تَل٘ذٕ وبسگبُوِ گل٘ن ٍ صٗلَ، دٍ هحلَل فوذ

ثشخَسداس ، ػ تقذاد ٍ ّن هؼبحت تَل٘ذ، اص ٍضق٘ت چٌذاى هٌبػجٖ ًؼجت ثِ تَل٘ذات وـَسص لحبسػذ ّن ا هٖ
 اًذ. ًجَدُ

 
1391ػبل  دس ّبٕ اػتبى ّبٕ كٌبٗـ دػتٖ دس ػغح ؿْشػتبى تقذاد وبسگبُ .(5)جذيل ضمارِ   

فعالٕت ّرضت تعذاد کارگاٌ وام ضُزستان  

 ،ػفبلگشٕ ،ق چَةهقش ،ثبفٖ ربر٘ن ،رؼتِگل٘ن ًمؾ ثش 28 اٗالم
، گل٘ن جبفٖ  گَُ٘، چَة وبسٕ سٍٕ هٌجت ،صًٖ للن ،ثبفٖ احشاهٖ

 ػبدُ.

 .ثبفٖ احشاهٖهقشق چَة، فجبثبفٖ،  ًمؾ ثشرؼتِ، گل٘ن 9 هْشاى

 .جبثبفٖ، احشاهٖ ثبفٖف، هقشق چَة 7 دّلشاى

  .، گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِثبفٖ فشؽ ،ربر٘ن 7 دسُ ؿْش

ػبخت ػبصّبٕ  ،هقشق چَةشرؼتِ، ػبدُ، گل٘ن ًمؾ ثگل٘ن  6 اَٗاى
 .ػٌتٖ

منبع: )سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 1391(

در جــدول شــمارۀ )5( تنــوع تولیــدات صنایــع دســتی در ســطح اســتان ایــالم، نشــان داده شــده اســت. نکتــۀ 
قابــل تأمــل ایــن اســت کــه علی رغــم تنوع مناســب محصــوالت، گلیــم نقــش برجســته، مهمتریــن و عمده ترین 
ــه شــمار مــی رود. پراکندگــی کارگاه هــای تولیــد گلیــم نقــش برجســته در  محصــول دست ســاز در اســتان ب

شهرســتان های مختلــف، نشــان می دهــد کــه تولیــد ایــن محصــول در اســتان عمومیــت یافتــه اســت.

یافته های تحقیق
بــرای تعییــن مهمتریــن موانــع تطبیق مشــتریان بــرای اســتفاده از خدمــات بانکــداری، از تحلیل عاملــی تأییدی و 
جهــت تعییــن انســجام درونــی داده هــا از آزمــون KMO  1 و بارتلــت2  اســتفاده شــد. معیــار قضــاوت در مــورد 

ضریــب KMO بــر اســاس جــدول شــمارۀ )6( می باشــد. 
1. Kaiser-Myser - Oklin
2. Bartlet Test

شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع ...
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KMO جدول شمارۀ )6(. قضاوت در مورد ضریب

11 

 

 .دٍصٕ مشچ ،احشاهٖ ثبفٖ ،گل٘ن ػبدُ، هقشق چَة 5 ؿ٘شٍاى ٍ چشداٍل
 (1391هٌجـ: )ػبصهبى ه٘شاث فشٌّگٖ، كٌبٗـ دػتٖ ٍ گشدؿگشٕ وـَس،  

 
ل اٗي أهلبثل ت ًٔىت .ًـبى دادُ ؿذُ اػت ،تٌَؿ تَل٘ذات كٌبٗـ دػتٖ دس ػغح اػتبى اٗالم (5) ٓدس رذٍل ؿوبس

دس  ػبص دػتتشٗي هحلَل  هْوتشٗي ٍ فوذُ ،گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِ هحلَالت،هٌبػت سغن تٌَؿ  وِ فلٖاػت 
 دّذ هًٖـبى ، ّبٕ هختلف ٕ تَل٘ذ گل٘ن ًمؾ ثشرؼتِ دس ؿْشػتبىّب وبسگبُپشاوٌذگٖ  .سٍد هٖاػتبى ثِ ؿوبس 

 دس اػتبى فوَه٘ت ٗبفتِ اػت. اٗي هحلَلتَل٘ذ وِ 
 

 تحقٕق َاْ ٔافتٍ
رْت  ٍ ٕتأٗ٘ذاص تحل٘ل فبهلٖ  ثبًىذاسٕ، هـتشٗبى ثشإ اػتفبدُ اص خذهبتتغج٘ك  ثشإ تق٘٘ي هْوتشٗي هَاًـ

 KMOهق٘بس لضبٍت دس هَسد ضشٗت اػتفبدُ ؿذ.  2ٍ ثبستلت1KMO  اص آصهَى ّب دادُتق٘٘ي اًؼزبم دسًٍٖ 
 ذ. ثبؿ هٖ (6ٓ )ثش اػبع رذٍل ؿوبس

 
 KMOزٔة قضايت در مًرد ض (.6)جذيل ضمارِ 

 ثشإ تحل٘ل فبهلٖ ّب دادُتٌبػت  KMOهمذاس 
 فبلٖ 0.90ثضسگتش ٗب هؼبٍٕ 

 خ٘لٖ خَة 0.89 – 0.80
 خَة 0.79 – 0.70
 هتَػظ 0.69 – 0.60
 ضق٘ف 0.59 – 0.50

 غ٘شلبثل پزٗشؽ 0.90ووتش اص  
 (6: 1389 صاسؿ چبَّوٖ،هٌجـ: )

 

                                                           
1. Kaiser-Myser - Oklin 
2. Bartlet Test 

منبع: )زارع چاهوکی، 1389: 6(

در صورتــی کــه مقــدار KMO کمتــر از 0.5 باشــد، داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی، مناســب نخواهنــد بــود 
و اگــر مقــدار آن، بیــن 0.5 تــا 0.69 باشــد، می تــوان بــا احتیــاط بیشــتر بــه تحلیــل عاملــی پرداخــت؛ امــا چنانچه 
مقــدار آن، بزرگتــر از 0.7 باشــد، همبســتگی های موجــود در بیــن داده هــا بــرای تحلیــل عاملی مناســب خواهند 

بود.
جدول شمارۀ )7(. مقدار  KMO و آزمون بارتلت

11 

 

هٌبػت ًخَاٌّذ ثَد ٍ اگش همذاس  ،ثشإ تحل٘ل فبهلٖ ّب دادُ ،ثبؿذ 0.5ووتش اص  KMO وِ همذاس دس كَستٖ
ثضسگتش اص  ،همذاس آى چٌبًچِاهب  ؛ثب احت٘بط ث٘ـتش ثِ تحل٘ل فبهلٖ پشداخت تَاى هٖ ،ثبؿذ 0.69تب  0.5ث٘ي  ،آى

 ذ ثَد.ٌثشإ تحل٘ل فبهلٖ هٌبػت خَاّ ّب دادُّبٕ هَرَد دس ث٘ي  ّوجؼتگٖ ثبؿذ، 0.7

 

 ي آسمًن تارتلتKMO مقذار(. 7جذيل ضمارِ )
 KMO Bartlet تحل٘ل فبهلٖ

Test 
Sig 

 10111 8236.012 0.8109 اػتبى اٗالم داخلٖ كٌبٗـ دػتٖ  تَػقٔ ثبصاسهَاًـ 

 (هحبػجبت تحم٘ك) :هٌجـ           

 
اعوٌ٘بى ؛ لزا ثشإ ثشاثش كفش ً٘ؼت ،دس ربهقِ ،گ٘شًذ تحل٘ل لشاس  ٖٗ وِ ثبٗذ پبّٗٔب ّوجؼتگٖوِ هبتشٗغ اص آًزب 

وِ دس رذٍل  گًَِ ّوبىثبٗذ اص آصهَى وشٍٗت ثبستلت اػتفبدُ وشد.  ،ّب رْت تحل٘ل فبهلٖ اص هٌبػت ثَدى دادُ
 ، ثشاثش ثبٍ همذاس ثبستلت 0.8109 ثشاثش ،هتغ٘٘شّبٕ اٗي پظٍّؾ KMOهمذاس  ،ؿذهـبّذُ  (7) ٓؿوبس

هٌبػت ثَدى  دٌّذٓ  ًـبى ،ِ دػت آهذُضشاٗت ث .اًذ داس ثَدُهقٌب 0.00وِ دس ػغح  اػت ثَدُ 8236.012
 ذ.ثبؿ هّٖوجؼتگٖ هتغ٘٘شّبٕ ٍاسدُ ؿذُ ثشإ تحل٘ل فبهلٖ 

رْت  ذ.ثبؿ هٖهشثَط ثِ تقذاد فَاهل لبثل اػتخشاد ثشإ چشخؾ  ،ٗه تلو٘ن هْن دس ارشإ تحل٘ل فبهلٖ
ٍ آصهَى  1اص رولِ هالن و٘ؼش ؛ّبٕ هختلفٖ  اص هالن تق٘٘ي اٌٗىِ چٌذ فبهل هٌبػت ثشإ چشخؾ ٍرَد داسد،

 . ؿَد هٖاػتفبدُ  2اػىشٕ وتل
فَاهلٖ وِ داسإ  اٗي هالن، ٔثش پبٗ اص سٍؽ و٘ؼش اػتفبدُ ؿذُ اػت. ،ثشإ تق٘٘ي تقذاد فَاهل ،اٗي پظٍّؾ دس
وِ دس رذٍل  گًَِ ّوبى .ؿًَذ هٌٖذ، ثِ فٌَاى فَاهل لبثل اػتخشاد تق٘٘ي ثبؿ هٖٗه ٗب ث٘ـتش  ٓؽ ٍٗظصاس

 ثضسگتش اص ٗه ٍ لبثل اػتخشاد ّؼتٌذ. ٓداسإ اسصؽ ٍٗظ ،فبهل 5 ،ؿَد هٖهـبّذُ  (8) ٓسؿوب
 

 ْ آمارْ تا استفادٌ اس ريش تحلٕل عًامل اصلَٓا (. ضاخص8جذيل ضمارِ )

                                                           
1. Kaiser criterion 
2. Cattel"s Scree Test 

منبع: )محاسبات تحقیق(

از آنجــا کــه ماتریــس همبســتگی هایی کــه بایــد پایــۀ تحلیــل قــرار  گیرنــد، در جامعــه، برابــر صفــر نیســت؛ 
لــذا بــرای اطمینــان از مناســب بــودن داده هــا جهــت تحلیــل عاملــی، بایــد از آزمــون کرویــت بارتلــت اســتفاده 
کــرد. همان گونــه کــه در جــدول شــمارۀ )7( مشــاهده شــد، مقــدار KMO متغییرهــای ایــن پژوهــش، برابــر 
0.8109 و مقــدار بارتلــت، برابــر بــا 8236.012 بــوده اســت کــه در ســطح 0.00 معنــادار بوده انــد. ضرایــب بــه 

دســت آمــده، نشــان  دهندۀ مناســب بــودن همبســتگی متغییرهــای وارده شــده بــرای تحلیــل عاملــی می باشــد.
یــک تصمیــم مهــم در اجــرای تحلیــل عاملــی، مربــوط بــه تعــداد عوامــل قابــل اســتخراج بــرای چرخــش 
می باشــد. جهــت تعییــن اینکــه چنــد عامــل مناســب بــرای چرخــش وجــود دارد، از مالک  هــای مختلفــی؛ از 

جملــه مــالک کیســر  و آزمــون اســکری کتــل  اســتفاده می شــود. 
در ایــن پژوهــش، بــرای تعییــن تعــداد عوامــل، از روش کیســر اســتفاده شــده اســت. بــر پایــۀ ایــن مــالک، 
عواملــی کــه دارای ارزش ویــژۀ یــک یــا بیشــتر می باشــند، بــه عنــوان عوامــل قابــل اســتخراج تعییــن می شــوند. 
همان گونــه کــه در جــدول شــمارۀ )8( مشــاهده می شــود، 5 عامــل، دارای ارزش ویــژۀ بزرگتــر از یــک و قابــل 

اســتخراج هستند.

نبی امیدی- محمدرضا امیدی- اسفندیار محمدی
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جدول شمارۀ )8(. شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی

12 

 

 اٍلِ٘ ّٓبٕ ٍٗظ اسصؽ هزوَؿ هززٍسات ثبسّبٕ اػتخشاد ؿذُ پغ اص چشخؾ
 

 فَاهل
 اسصؽ ٍٗظُ دسكذ ٍاسٗبًغ دسكذ تشاووٖ ٍاسٗبًغ ؽ ٍٗظُاسص دسكذ ٍاسٗبًغ دسكذ تشاووٖ ٍاسٗبًغ

 1 فبهل 52.908 21.3 21.3 50.817 20.97 20.97

 2 فبهل 21.375 9.84 31.14 22.914 10.418 31.388

 3 فبهل 11.046 7.133 38.273 12.47 6.874 38.262

 4 فبهل 7.54 3.01 41.283 6.431 3.213 41.475

  5 فبهل 5.236 2.49 43.773 5.76 2.298 43.773

 (هحبػجبت تحم٘ك)هٌجـ:      

 
 ثِ ؿٌبػبٖٗ دس ًْبٗت ،ًبهِ ّبٕ ثِ دػت آهذُ اص پشػؾ دادُ ثٌذٕ ػٌزٖ ٍ اٍلَٗت ضشٗت، تخل٘ق، آٍسٕ روـ

 5 دس لبلت ،ٕ ؿٌبػبٖٗ ؿذُّب گَِٗ. ثب دس ًؾش گشفتي هالن و٘ؼش ثشإ تق٘٘ي تقذاد فَاهل، هٌزش ؿذ گَِٗ 24
اًزبم  ّب گَِٗثب تَرِ ثِ هبّ٘ت ٍ ًَؿ  ،ًبهگزاسٕ فَاهل .(9)رذٍل ؿوبسٓ  ثٌذٕ ّؼتٌذ لبثل عجمِفبهل اكلٖ 

  ثب حشٍف الت٘ي وذگزاسٕ ؿذًذ. ،ّبٕ آهبسٕافضاس ًشمگشفت ٍ ثشإ تؼْ٘ل دس تزضِٗ ٍ تحل٘ل دس 
 

 امل ًضذٌ ي وامگذارْ ع ْ ضىاسأَٓا (. گ9ًٍٔجذيل ضمارِ )
 وذ فبهل فٌَاى پ٘ـٌْبدٕ ثشإ فبهل گَِٗ وذ ٕ ؿٌبػبٖٗ ؿذُّب گَِٗ

  A1 هلٖ ٕٔ هتوشوض ٍ ٗىپبسچّب ثبصاسچًِجَد   
 فَاهل هبلٖ ٍ التلبدٕ

 
A ٖفقبالى كٌبٗـ دػتٖ )ػشهبِٗ دس گشدؽ( ووجَد ًمذٌٗگ A2 

 A3 ٕ والى دس ثخؾ كٌبٗـ دػتٖ گزاس ػشهبِٗفذم 

 A4 دػتٖ ى اص هحلَالت ػٌتٖ ٍوٌٌذگب هلشفاػتمجبل هحذٍد  

  B2 ّبٕ تَصٗـ  وبًبلًبهٌبػت ٍ هحذٍد ثَدى 
 

 فَاهل ثبصاسٗبثٖ ٍ فشٍؽ

 
 
 
 
B 

 B3 ّبٕ ثبصاسٗبثٖ  ّب ٍ هْبست آؿٌب ًجَدى فقبالى كٌبٗـ دػتٖ ثب فٌَى، سٍؽ

 B4 ٍسٍد ٍ ًفَر ثِ ثبصاس ٓفذم ؿٌبخت هبّ٘ت ثبصاس ٍ ًحَ

 B5 قٖ تشٍٗزّٖبٕ هحذٍد ٍ همغ تجل٘غبت ًبوبفٖ ٍ فقبل٘ت  

 B6 تَصٗـ( ًجَد ثشًذٕ لذستوٌذ ٍ ؿٌبختِ ؿذُ )تَل٘ذ/  

 B7 گ٘شٕ اص آى  ًبآؿٌبٖٗ ثب تزبست الىتشًٍ٘ه ٍ فذم ثْشُ

  C1 ثبال ثَدى ل٘وت توبم ؿذُ 
 
 

 
 
 
C 

 C2 وبسثشدٕ ًجَدى هحلَل
 C3 ػبصٕ هحلَل پبٗ٘ي ثَدى ػغح ػفبسؿٖ

منبع: )محاسبات تحقیق(

ــش نامه، در  ــده از پرس ــت آم ــه دس ــای ب ــدی داده ه ــنجی و اولویت بن ــص، ضریب س ــع آوری، تخلی جم
ــا در نظــر گرفتــن مــالک کیســر بــرای تعییــن تعــداد عوامــل،  ــه شناســایی 24 گویــه منجــر شــد. ب نهایــت ب
گویه هــای شناســایی شــده، در قالــب 5 عامــل اصلــی قابــل طبقه بنــدی هســتند )جــدول شــمارۀ 9(. نامگــذاری 
عوامــل، بــا توجــه بــه ماهیــت و نــوع گویه ها انجــام گرفت و بــرای تســهیل در تجزیــه و تحلیــل در نرم افزارهای 

آمــاری، بــا حــروف التیــن کدگــذاری شــدند.
جدول شمارۀ )9(. گویه های شناسایی شده و نامگذاری عوامل 

12 

 

 اٍلِ٘ ّٓبٕ ٍٗظ اسصؽ هزوَؿ هززٍسات ثبسّبٕ اػتخشاد ؿذُ پغ اص چشخؾ
 

 فَاهل
 اسصؽ ٍٗظُ دسكذ ٍاسٗبًغ دسكذ تشاووٖ ٍاسٗبًغ ؽ ٍٗظُاسص دسكذ ٍاسٗبًغ دسكذ تشاووٖ ٍاسٗبًغ

 1 فبهل 52.908 21.3 21.3 50.817 20.97 20.97

 2 فبهل 21.375 9.84 31.14 22.914 10.418 31.388

 3 فبهل 11.046 7.133 38.273 12.47 6.874 38.262

 4 فبهل 7.54 3.01 41.283 6.431 3.213 41.475

  5 فبهل 5.236 2.49 43.773 5.76 2.298 43.773

 (هحبػجبت تحم٘ك)هٌجـ:      

 
 ثِ ؿٌبػبٖٗ دس ًْبٗت ،ًبهِ ّبٕ ثِ دػت آهذُ اص پشػؾ دادُ ثٌذٕ ػٌزٖ ٍ اٍلَٗت ضشٗت، تخل٘ق، آٍسٕ روـ

 5 دس لبلت ،ٕ ؿٌبػبٖٗ ؿذُّب گَِٗ. ثب دس ًؾش گشفتي هالن و٘ؼش ثشإ تق٘٘ي تقذاد فَاهل، هٌزش ؿذ گَِٗ 24
اًزبم  ّب گَِٗثب تَرِ ثِ هبّ٘ت ٍ ًَؿ  ،ًبهگزاسٕ فَاهل .(9)رذٍل ؿوبسٓ  ثٌذٕ ّؼتٌذ لبثل عجمِفبهل اكلٖ 

  ثب حشٍف الت٘ي وذگزاسٕ ؿذًذ. ،ّبٕ آهبسٕافضاس ًشمگشفت ٍ ثشإ تؼْ٘ل دس تزضِٗ ٍ تحل٘ل دس 
 

 امل ًضذٌ ي وامگذارْ ع ْ ضىاسأَٓا (. گ9ًٍٔجذيل ضمارِ )
 وذ فبهل فٌَاى پ٘ـٌْبدٕ ثشإ فبهل گَِٗ وذ ٕ ؿٌبػبٖٗ ؿذُّب گَِٗ

  A1 هلٖ ٕٔ هتوشوض ٍ ٗىپبسچّب ثبصاسچًِجَد   
 فَاهل هبلٖ ٍ التلبدٕ

 
A ٖفقبالى كٌبٗـ دػتٖ )ػشهبِٗ دس گشدؽ( ووجَد ًمذٌٗگ A2 

 A3 ٕ والى دس ثخؾ كٌبٗـ دػتٖ گزاس ػشهبِٗفذم 

 A4 دػتٖ ى اص هحلَالت ػٌتٖ ٍوٌٌذگب هلشفاػتمجبل هحذٍد  

  B2 ّبٕ تَصٗـ  وبًبلًبهٌبػت ٍ هحذٍد ثَدى 
 

 فَاهل ثبصاسٗبثٖ ٍ فشٍؽ

 
 
 
 
B 

 B3 ّبٕ ثبصاسٗبثٖ  ّب ٍ هْبست آؿٌب ًجَدى فقبالى كٌبٗـ دػتٖ ثب فٌَى، سٍؽ

 B4 ٍسٍد ٍ ًفَر ثِ ثبصاس ٓفذم ؿٌبخت هبّ٘ت ثبصاس ٍ ًحَ

 B5 قٖ تشٍٗزّٖبٕ هحذٍد ٍ همغ تجل٘غبت ًبوبفٖ ٍ فقبل٘ت  

 B6 تَصٗـ( ًجَد ثشًذٕ لذستوٌذ ٍ ؿٌبختِ ؿذُ )تَل٘ذ/  

 B7 گ٘شٕ اص آى  ًبآؿٌبٖٗ ثب تزبست الىتشًٍ٘ه ٍ فذم ثْشُ

  C1 ثبال ثَدى ل٘وت توبم ؿذُ 
 
 

 
 
 
C 

 C2 وبسثشدٕ ًجَدى هحلَل
 C3 ػبصٕ هحلَل پبٗ٘ي ثَدى ػغح ػفبسؿٖ

منبع: )محاسبات تحقیق(

13 

 

 فَاهل هحلَل C4 ّب  لَالت ٍ هـبثِ ثَدى عشحهحًجَدى تٌَؿ ه
 C5 تش ٍرَد وبالّبٕ ربًـ٘ي ثب ل٘وت پبٗ٘ي

  D1 حزن ثبالٕ ٍاسدات كٌبٗـ دػتٖ 
 

 فَاهل حمَلٖ ٍ اداسٕ

 
 
 
D 

 D2 ٍاسدات كٌبٗـ دػتٖ  ٔپبٗ٘ي ثَدى تقشف

 D3 ثبصاسٗبثٖ  ٓهؼئَل دس حَص ّٕب فذم حوبٗت ربهـ ػبصهبى

 D4 وٌٌذُ   تؼْ٘ل ووجَد لَاً٘ي حوبٗتٖ ٍ

  E1 خالل٘ت پبٗ٘ي ٍ ًَآٍسٕ هحذٍد
 

 فَاهل فٌٖ ٍ هْبستٖ

 
 
 
E 

 E2 كٌبٗـ دػتٖ  ثب ً٘بصّبٕ ثبصاسّبٕ  آهَصؽفذم تٌبػت 

 E3 تزْ٘ضات ًبهٌبػت ثب ػغح تىٌَلَطٕ پبٗ٘ي

 E4 ٕ تَل٘ذّٕب وبسگبُاًذن ٍسٕ   ثْشُ

 (هحبػجبت تحم٘ك)هٌجـ: 
 
تحل٘ل فبهل ثِ دػت آهذُ اص ًتبٗذ  .ذؿل٘ضسل  افضاس ًشمٍاسد  ،ٍ فَاهل ّب گَِٗوذ ، (9) ٓؿوبس تَرِ ثِ رذٍل ثب

 .ؿَد هًٖـبى دادُ  (10) ٓؿوبس دس رذٍل ،ٕتأٗ٘ذ
 

 تحقٕق  ّوام پزسص تإٔٔذتحلٕل عاملٓ (. 11جذيل ضمارِ )

آلفاْ  tمقذار تار عاملٓ استاوذارد ضذٌ َا گًٍٔ عًامل اصلٓ
 کزيوثاخ

 
 
A 
 

A1 

A2 

A3 

A4 

0.803 

0.498 

0.369 

0.574 

- 
8/7 

7/353 

9/205 

 
 
0.93 

 
B 
 
 

B1 

B2 

B3 

B4 

0.59 

0.745 

0.638 

0.8 

- 
10/635 

7/9 

12/401 

 
 

0.895 

شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع ...
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بــا توجــه بــه جــدول شــمارۀ )9(، کــد گویه هــا و عوامــل، وارد نرم افــزار لیــزرل شــد. نتایــج بــه دســت آمــده 
از تحلیــل عامــل تأییــدی، در جدول شــمارۀ )10( نشــان داده می شــود.

جدول شمارۀ )10(. تحلیل عاملی تأیید پرسش نامۀ تحقیق 

13 

 

 فَاهل هحلَل C4 ّب  لَالت ٍ هـبثِ ثَدى عشحهحًجَدى تٌَؿ ه
 C5 تش ٍرَد وبالّبٕ ربًـ٘ي ثب ل٘وت پبٗ٘ي

  D1 حزن ثبالٕ ٍاسدات كٌبٗـ دػتٖ 
 

 فَاهل حمَلٖ ٍ اداسٕ

 
 
 
D 

 D2 ٍاسدات كٌبٗـ دػتٖ  ٔپبٗ٘ي ثَدى تقشف

 D3 ثبصاسٗبثٖ  ٓهؼئَل دس حَص ّٕب فذم حوبٗت ربهـ ػبصهبى

 D4 وٌٌذُ   تؼْ٘ل ووجَد لَاً٘ي حوبٗتٖ ٍ

  E1 خالل٘ت پبٗ٘ي ٍ ًَآٍسٕ هحذٍد
 

 فَاهل فٌٖ ٍ هْبستٖ

 
 
 
E 

 E2 كٌبٗـ دػتٖ  ثب ً٘بصّبٕ ثبصاسّبٕ  آهَصؽفذم تٌبػت 

 E3 تزْ٘ضات ًبهٌبػت ثب ػغح تىٌَلَطٕ پبٗ٘ي

 E4 ٕ تَل٘ذّٕب وبسگبُاًذن ٍسٕ   ثْشُ

 (هحبػجبت تحم٘ك)هٌجـ: 
 
تحل٘ل فبهل ثِ دػت آهذُ اص ًتبٗذ  .ذؿل٘ضسل  افضاس ًشمٍاسد  ،ٍ فَاهل ّب گَِٗوذ ، (9) ٓؿوبس تَرِ ثِ رذٍل ثب

 .ؿَد هًٖـبى دادُ  (10) ٓؿوبس دس رذٍل ،ٕتأٗ٘ذ
 

 تحقٕق  ّوام پزسص تإٔٔذتحلٕل عاملٓ (. 11جذيل ضمارِ )

آلفاْ  tمقذار تار عاملٓ استاوذارد ضذٌ َا گًٍٔ عًامل اصلٓ
 کزيوثاخ

 
 
A 
 

A1 

A2 

A3 

A4 

0.803 

0.498 

0.369 

0.574 

- 
8/7 

7/353 

9/205 

 
 
0.93 

 
B 
 
 

B1 

B2 

B3 

B4 

0.59 

0.745 

0.638 

0.8 

- 
10/635 

7/9 

12/401 

 
 

0.895 
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B5 

B6 

B7 

0.918 

0.857 

0.7056 

11/923 

10/37 

9/625 
 
 
C 
 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

0.51 

0.694 

0.453 

0.492 

0.806 

- 
8/2 

10/735 

9/007 

8/637 

 
 

0.806 

 
 
D 

 

D1 

D2 

D3 

D4 

0.752 

0.531 

0.75 

0.429 

- 
9/119 

11/612 

8/725 

 
 

0.912 

 

 
E 
 

E1 

E2 

E3 

E4 

0.813 

0.623 

0.584 

0.611 

- 
7/254 

9/242 

6/548 

 
 

0.864 

 

 هٌجـ: )هحبػجبت تحم٘ك(   
 

(، Aلبدٕ )فَاهل هبلٖ ٍ الت :ؿبهل ؛وِ فَاهل اكلٖ دّذ هًٖـبى  (10) ًٓتبٗذ ثِ دػت آهذُ اص رذٍل ؿوبس
فٌٖ ٍ فَاهل ٍ  (D(، فَاهل حمَلٖ ٍ اداسٕ )C(، فَاهل هشثَط ثِ هحلَل )Bفَاهل ثبصاسٗبثٖ ٍ فشٍؽ )

داخلٖ كٌبٗـ  تَػقٔ ثبصاس ٔدس صهٌ٘( سا ّب گَِٗ)هَاًـ اثقبد هؼتمل ٍ هزضإ  ،ثِ ًؼجت صٗبدٕ، (Eهْبستٖ )
 ذ.ٌوٌ گ٘شٕ هٖ دػتٖ اػتبى اٗالم اًذاصُ

 
   گٕزْ تحث ي وتٕجٍ

نتایــج بــه دســت آمــده از جــدول شــمارۀ )10( نشــان می دهــد کــه عوامــل اصلــی؛ شــامل: عوامــل مالــی و 
اقتصــادی )A(، عوامــل بازاریابــی و فــروش )B(، عوامــل مربــوط بــه محصــول )C(، عوامــل حقوقــی و اداری 
)D( و عوامــل فنــی و مهارتــی )E(، بــه نســبت زیــادی، ابعــاد مســتقل و مجــزای موانــع )گویه هــا( را در زمینــۀ 

توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایــالم اندازه گیــری می کننــد.

نبی امیدی- محمدرضا امیدی- اسفندیار محمدی
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بحث و نتیجه گیری  
ــای  ــام آزمون ه ــا و انج ــایی گویه ه ــن و شناس ــش نامه ها، تعیی ــده از پرس ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــه ب ــا توج ب
مختلــف بــرای اطمینــان از مناســب بــودن داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی، تعــداد گویه هــای نهایی شــده در زمینــۀ 
موانــع توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایــالم، 24 مــورد بــوده اســت. بــا اعمــال مــالک کیســر بــرای 
تعییــن تعــداد عوامــل؛ بــه منظــور جایگزینــی گویه هــا و بعــد از بــه دســت آوردن مقــدار ویــژه و واریانــس )قبل 
و بعــد از چرخــش(، مشــخص شــد گویه هــای شناسایی شــده در 5 عامــل اصلــی، قابــل طبقه بنــدی هســتند کــه 
ایــن عوامــل؛ عبارتنــد از: عوامــل مالــی و اقتصــادی، بازاریابــی و فــروش، محصــول، حقوقــی و اداری و فنــی و 

مهارتی.
شــاخص های برازندگــی تطابــق عوامــل مربــوط بــه یافته هــای پژوهــش در جــدول شــمارۀ )11(، 
نشــان دهندۀ بــرازش خــوب مــدل اســت. شــاخص نیکویــی بــرازش و شــاخص تعدیل شــدۀ نیکویــی بــرازش، 
هرچــه بــه یــک، نزدیکتــر باشــند؛ همچنیــن معیــار ریشــۀ میانگیــن باقیمانده ها کــه شــاخصی بــرای اندازه گیری 
متوســط باقیمانده هاســت، هرچــه کوچکتــر باشــد، نشــانگر بــرازش خــوب مــدل خواهــد بــود و مجــذور k و 
ســطح معنــاداری و کمیت هــای t )در ســطح معنــاداری 0.5 درصــد( بیانگــر نبــود تفــاوت معنــاداری داده هــای 

مشاهده شــده بــا مــدل هســتند.

جدول شمارۀ )11(. نتایج تطبیق پذیری عوامل ارائه شده با شاخص های برازندگی

15 

 

ثشإ  ّبٕ هختلف ٍ اًزبم آصهَى ّب گَِٗتق٘٘ي ٍ ؿٌبػبٖٗ  ،ّب ًبهِ پشػؾتَرِ ثِ ًتبٗذ ثِ دػت آهذُ اص  ثب
داخلٖ  تَػقٔ ثبصاسهَاًـ  ٔؿذُ دس صهٌ٘ ٕ ًْبّٖٗب گَِٗتقذاد  ثشإ تحل٘ل فبهلٖ، ّب دادُاعوٌ٘بى اص هٌبػت ثَدى 

ثِ هٌؾَس  ؛بل هالن و٘ؼش ثشإ تق٘٘ي تقذاد فَاهلثب افو ثَدُ اػت.هَسد  24 اػتبى اٗالم، كٌبٗـ دػتٖ
ذ ؿهـخق  ،آٍسدى همذاس ٍٗظُ ٍ ٍاسٗبًغ )لجل ٍ ثقذ اص چشخؾ( دػتِ ثقذ اص ثٍ  ّب گَِٗربٗگضٌٖٗ 

فَاهل هبلٖ ٍ  :فجبستٌذ اص ؛وِ اٗي فَاهل ثٌذٕ ّؼتٌذ لبثل عجمِ ،فبهل اكلٖ 5ؿذُ دس  ٕ ؿٌبػبّٖٗب گَِٗ
 فٌٖ ٍ هْبستٖ.ٍ حمَلٖ ٍ اداسٕ ، هحلَل، ؽثبصاسٗبثٖ ٍ فشٍ ،التلبدٕ
ثشاصؽ دٌّذٓ  ًـبى(، 11دس رذٍل ؿوبسٓ )ٕ پظٍّؾ ّب ٗبفتِٕ ثشاصًذگٖ تغبثك فَاهل هشثَط ثِ ّب ؿبخق

 ؛ٌذثبؿ ًضدٗىتش ،ٗه ثِ ّشچِ ،ً٘ىَٖٗ ثشاصؽٓ ؿذ تقذٗل ؿبخق ٍ ثشاصؽ ً٘ىَٖٗ ؿبخق خَة هذل اػت.
ّشچِ وَچىتش  ّبػت، ثبل٘وبًذُ هتَػظ گ٘شٕ ّب وِ ؿبخلٖ ثشإ اًذاصُُ ه٘بًگ٘ي ثبل٘وبًذ ّٔوچٌ٘ي هق٘بس سٗـ

 داسٕب)دس ػغح هقٌ tّبٕ  داسٕ ٍ وو٘تبٍ ػغح هقٌ kٍ هززٍس  خَاّذ ثَد هذل خَة ثشاصؽ ًـبًگش ثبؿذ،
 .ؿذُ ثب هذل ّؼتٌذ ٕ هـبّذُّب دادُداسٕ بدسكذ( ث٘بًگش ًجَد تفبٍت هقٌ 0.5

 
 ْ تزاسوذگَٓا ضاخصضذٌ تا  پذٔزْ عًامل ارائٍ (. وتأج تطثٕق11جذيل ضمارِ )

 وتأج در پضيَص معٕار پٕطىُاد ضذٌ  ْ تزاسشَا ضاخص
 2.084 3 ≥ آصادٕ  ٔدسر

 0.000 0.05 ≥ هقٌبداسٕ ػغح 
 91.15 ≥90 ؿبخق ً٘ىَٖٗ ثشاصؽ

 92.07 ≥90 ً٘ىَٖٗ ثشاصؽ  ؿذٓ ؿبخق تقذٗل
 91.6 ≥90 ؿبخق ثشاصًذگٖ تغج٘مٖ

 91.03 ≥90 ثشاصًذگٖ ٓؿذ ؿبخق ًشم

 91.43 ≥90 ثشاصًذگٖ ًٓـذ ؿبخق ًشم
 0.029 0.05 ≥ ّب  هبًذُ ه٘بًگ٘ي هززٍس پغ

 0.083 0.1 ≥ ّب  هبًذُ ه٘بًگ٘ي ثبلٖ ٔهق٘بس سٗـ
 (هحبػجبت تحم٘ك)هٌجـ: 

 
منبع: )محاسبات تحقیق(

بــا در نظــر گرفتــن نتایــج جــدول شــمارۀ )11( کــه بیانگــر برازش مناســب مــدل بود و بــا توجه بــه یافته های 
تحقیــق، می تــوان بــا اطمینــان، نســبت بــه تعییــن مــدل نهایــی مربــوط بــه موانــع توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع 
دســتی اســتان ایــالم اقــدام کــرد. عوامــل )موانــع( اصلــی و گویه هــای دســته بندی شــده بــه همــراه بــار عاملــی 

هــر یــک از آنهــا، در جــدول شــمارۀ )12(، بــه عنــوان جمع بنــدی نتایــج پژوهــش، ارائــه می شــود.

شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع ...
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جدول شمارۀ )12(. بار عاملی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایالم 

16 

 

 ،ٕ تحم٘كّب ٗبفتِثِ  ثَد ٍ ثب تَرِوِ ث٘بًگش ثشاصؽ هٌبػت هذل  (11) ثب دس ًؾش گشفتي ًتبٗذ رذٍل ؿوبسٓ
كٌبٗـ دػتٖ اػتبى اٗالم الذام  داخلٖ تَػقٔ ثبصاس، ًؼجت ثِ تق٘٘ي هذل ًْبٖٗ هشثَط ثِ هَاًـ ثب اعوٌ٘بى تَاى هٖ

دس رذٍل ؿوبسٓ  ،ٗه اص آًْب فبهلٖ ّش ثٌذٕ ؿذُ ثِ ّوشاُ ثبس ٕ دػتِّب گَِٗوشد. فَاهل )هَاًـ( اكلٖ ٍ 
 .ؿَدٖ ه ثٌذٕ ًتبٗذ پظٍّؾ، اسائِ (، ثِ فٌَاى روـ12)
 

 صىأع دستٓ استان أالم  داخلٓ تًسعّ تاسارمًاوع  ٓتار عامل(. 12جذيل ضمارِ )
تار  عًامل  ردٔف

 عاملٓ
تار   َا گًٍٔ

 عاملٓ
1  

 فَاهل هبلٖ ٍ التلبدٕ 
 
 

2.408 

 0.511 هلٖ ٕٔ هتوشوض ٍ ٗىپبسچّب ثبصاسچًِجَد 
 0.497 فقبالى كٌبٗـ دػتٖ ووجَد ًمذٌٗگٖ

 0.782 ٕ والى دس ثخؾ كٌبٗـ دػتٖ گزاس ِٗػشهبفذم 
 0.618 ى اص هحلَالت ػٌتٖ ٍ دػتٖوٌٌذگب هلشفاػتمجبل هحذٍد 

2  
 
 

 فَاهل ثبصاسٗبثٖ ٍ فشٍؽ

 
 
 
 

3.089 

 0.386 ّبٕ تَصٗـ  وبًبلًبهٌبػت ٍ هحذٍد ثَدى 
ّبٕ  ٍ هْبست ّب سٍؽآؿٌب ًجَدى فقبالى كٌبٗـ دػتٖ ثب فٌَى، 

 ثبصاسٗبثٖ 
0.603 

 0.527 ٍسٍد ٍ ًفَر ثِ ثبصاس ٓفذم ؿٌبخت هبّ٘ت ثبصاس ٍ ًحَ
 0.49 ّبٕ هحذٍد ٍ همغقٖ تشٍٗزٖ تجل٘غبت ًبوبفٖ ٍ فقبل٘ت

 0.532 تَصٗـ( ًجَد ثشًذٕ لذستوٌذ ٍ ؿٌبختِ ؿذُ )تَل٘ذ/
 0.474 گ٘شٕ اص آى  ًبآؿٌبٖٗ ثب تزبست الىتشًٍ٘ه ٍ فذم ثْشُ

 0.518 ب ٍ دالالى هتقذد ّ رَد ٍاػغٍِ

3 
 

 
 

 فَاهل هحلَل 

 
 
 

2.085 

 

 0.62 ثبال ثَدى ل٘وت توبم ؿذُ 
 0.597 وبسثشدٕ ًجَدى هحلَل

 0.743 ػبصٕ هحلَل پبٗ٘ي ثَدى ػغح ػفبسؿٖ
 0.441 ّب  هحلَالت ٍ هـبثِ ثَدى عشح ًجَدى تٌَؿه

 0.512 تش ٍرَد وبالّبٕ ربًـ٘ي ثب ل٘وت پبٗ٘ي

منبع: )محاسبات تحقیق(
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4  
 

 فَاهل حمَلٖ ٍ اداسٕ
 
 

 
 
 

1.244 

 0.502 حزن ثبالٕ ٍاسدات كٌبٗـ دػتٖ 
 0.39 ٍاسدات كٌبٗـ دػتٖ  ٔپبٗ٘ي ثَدى تقشف

 0.341 ثبصاسٗبثٖ  ٓهؼئَل دس حَص ّٕب فذم حوبٗت ربهـ ػبصهبى
 0.362 وٌٌذُ  ٍ تؼْ٘ل ووجَد لَاً٘ي حوبٗتٖ

5  
 فَاهل فٌٖ ٍ هْبستٖ  

 

 

2.031 

 0.525 ل٘ت پبٗ٘ي ٍ ًَآٍسٕ هحذٍدخال

 0.486 ثب ً٘بصّبٕ ثبصاس كٌبٗـ دػتّٖبٕ  آهَصؽفذم تٌبػت 

 0.522 تزْ٘ضات ًبهٌبػت ثب ػغح تىٌَلَطٕ پبٗ٘ي

 0.498 ٕ تَل٘ذّٕب وبسگبُاًذن ٍسٕ  ثْشُ

 هٌجـ: )هحبػجبت تحم٘ك(
 

 ،3.089 ثب ثبس فبهلٖ ثبصاسٗبثٖ ٍ فشٍؽفَاهل ، مداخلٖ كٌبٗـ دػتٖ اػتبى اٗال تَػقٔ ثبصاسهَاًـ اص ه٘بى 
ٖ )ثبس فبهل هشثَط ثِ هحلَلفَاهل  ،(2.408 )ثبس فبهلٖ فَاهل هبلٖ ٍ التلبدٕث٘ـتشٗي ًمؾ سا داسد. 

 ،ثِ تشت٘ت ،(1.244 ٍ فَاهل حمَلٖ ٍ اداسٕ )ثبس فبهلٖ( 2.031 بس فبهلٖث) فٌٖ ٍ هْبستٖفَاهل  ،(2.085
 سًٍذ.  هٖ ثِ ؿوبسداخلٖ كٌبٗـ دػتٖ اػتبى اٗالم  تَػقٔ ثبصاساُ سػش ش ي هَاًـ ثهْوتشٗ

اػتمجبل ، (0.782 ثبس فبهلٖ) ٕ والى دس ثخؾ كٌبٗـ دػتٖگزاس ػشهبِٗفذم ، دس ث٘ي فَاهل هبلٖ ٍ التلبدٕ
 ٕ هتوشوض ٍ ٗىپبسچّٔب ثبصاسچًِجَد ، (0.618 ثبس فبهلٖى اص هحلَالت ػٌتٖ ٍ دػتٖ )وٌٌذگب هلشفهحذٍد 

ثِ تشت٘ت داسإ ث٘ـتشٗي ، (0.497 ثبس فبهلٖ( ٍ ووجَد ًمذٌٗگٖ فقبالى كٌبٗـ دػتٖ )0.511 ثبس فبهلٖ) هلٖ
(، 0.603 ثبس فبهلٖ) ّبٕ ثبصاسٗبثٖ ٍ هْبست ّب سٍؽآؿٌب ًجَدى فقبالى كٌبٗـ دػتٖ ثب فٌَى، اًذ.  اّو٘ت ثَدُ

(، فذم ؿٌبخت هبّ٘ت ثبصاس 0.532 ثبس فبهلٖتَل٘ذ ٍ تَصٗـ ) ّبٕ ثخؾ دسؿذُ،  ًجَد ثشًذٕ لذستوٌذ ٍ ؿٌبختِ
، تجل٘غبت (0.518 ثبس فبهلّٖب ٍ دالالى هتقذد ) (، ٍرَد ٍاػغ0.527ِ ثبس فبهلٍٖسٍد ٍ ًفَر ثِ ثبصاس ) ٍٓ ًحَ

(، ًبآؿٌبٖٗ ثب تزبست الىتشًٍ٘ه ٍ فذم 0.49 ثبس فبهلّٖبٕ هحذٍد ٍ همغقٖ تشٍٗزٖ ) ًبوبفٖ ٍ فقبل٘ت
 ثِ تشت٘ت، ،(0.386 ثبس فبهلّٖبٕ تَصٗـ ) وبًبلًبهٌبػت ٍ هحذٍد ثَدى ( ٍ 0.474 فبهلٖ ثبساص آى ) گ٘شٕ ثْشُ

 اص ه٘بى هَاًـ هشثَط ثِ فَاهل هحلَل. اًذ روش ؿذُهْوتشٗي هَاًـ دس ث٘ي فَاهل ثبصاسٗبثٖ ٍ فشٍؽ ثِ فٌَاى 

از میــان موانــع توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایــالم، عوامــل بازاریابــی و فــروش بــا بــار عاملــی 
3.089، بیشــترین نقــش را دارد. عوامــل مالــی و اقتصــادی )بــار عاملــی 2.408(، عوامــل مربوط به محصــول )بار 
عاملــی 2.085(، عوامــل فنــی و مهارتــی )بــار عاملــی 2.031( و عوامــل حقوقــی و اداری )بــار عاملــی 1.244(، 

بــه ترتیــب، مهمتریــن موانــع بــر ســر راه توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایــالم بــه شــمار می رونــد. 
ــی  ــار عامل ــتی )ب ــع دس ــش صنای ــرمایه گذاری کالن در بخ ــدم س ــادی، ع ــی و اقتص ــل مال ــن عوام در بی
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ــود  ــی 0.618(، نب ــار عامل ــتی )ب ــنتی و دس ــوالت س ــدگان از محص ــدود مصرف کنن ــتقبال مح 0.782(، اس
بازارچه هــای متمرکــز و یکپارچــۀ ملــی )بــار عاملــی 0.511( و کمبــود نقدینگــی فعــاالن صنایــع دســتی )بــار 
ــا فنــون،  ــد. آشــنا نبــودن فعــاالن صنایــع دســتی ب ــه ترتیــب دارای بیشــترین اهمیــت بوده ان عاملــی 0.497(، ب
روش هــا و مهارت هــای بازاریابــی )بــار عاملــی 0.603(، نبــود برنــدی قدرتمنــد و شناخته شــده، در بخش هــای 
تولیــد و توزیــع )بــار عاملــی 0.532(، عــدم شــناخت ماهیــت بــازار و نحــوۀ ورود و نفــوذ بــه بــازار )بــار عاملــی 
ــار عاملــی 0.518(، تبلیغــات ناکافــی و فعالیت هــای محــدود و  0.527(، وجــود واســطه ها و دالالن متعــدد )ب
مقطعــی ترویجــی )بــار عاملــی 0.49(، ناآشــنایی بــا تجــارت الکترونیــک و عــدم بهره گیــری از آن )بــار عاملی 
0.474( و نامناســب و محــدود بــودن کانال هــای توزیــع )بــار عاملــی 0.386(، بــه ترتیــب، بــه عنــوان مهمتریــن 
موانــع در بیــن عوامــل بازاریابــی و فــروش ذکــر شــده اند. از میــان موانــع مربــوط بــه عوامــل محصــول نیــز، بــاال 
بــودن قیمــت تمام شــده )بــار عاملــی 0.62(، کاربــردی نبــودن محصــول )بــار عاملــی 0.597( وجــود کاالهــای 
جانشــین بــا قیمــت پایین تــر )بــار عاملــی 0.512(، پاییــن بــودن ســطح سفارشی ســازی محصــول )بــار عاملــی 
0.473( و متنــوع نبــودن محصــوالت و مشــابه بــودن طرح هــا )بــار عاملــی 0.441(، بــه ترتیــب، بــا اهمیت تریــن 
گویه هــای شناســایی شــده بوده انــد. حجــم بــاالی واردات صنایــع دســتی )بــار عاملــی 0.502(، پاییــن بــودن 
تعرفــۀ واردات صنایــع دســتی )بــار عاملــی 0.39(، کمبــود قوانیــن حمایتی و تســهیل کننده )بــار عاملــی 0.362( 
و عــدم حمایــت جامــع ســازمان های مســئول در حــوزۀ بازاریابــی )بــار عاملــی 0.341(، بــه ترتیــب، مهمتریــن 
موانــع در بیــن عوامــل حقوقــی و اداری بــه شــمار رفته انــد. در نهایــت از میــان موانــع مربــوط بــه عوامــل فنــی، 
خالقیــت پاییــن و نــوآوری محــدود )بــار عاملــی 0.525(، تجهیــزات نامناســب با ســطح تکنولــوژی پاییــن )بار 
ــار عاملــی 0.498( و عــدم تناســب آموزش هــای  ــدک کارگاه هــای تولیــدی )ب عاملــی0.522(، بهــره وری ان

صنایــع دســتی بــا نیازهــای بــازار )بــار عاملــی0.486(، بــه ترتیــب، دارای بیشــترین اهمیــت بوده انــد.

پیشنهادات
عــالوه بــر در نظــر گرفتــن عوامــل و گویه هــای شناســایی شــده در جــدول شــمارۀ )8(، بــه صــورت ترکیبــی، 
در جهــت رفــع موانــع توســعۀ بــازار داخلــی صنایــع دســتی اســتان ایــالم و افزایــش ســطح درآمدزایــی و نفوذ به 

بــازار داخلــی، پیشــنهادات ذیــل نیــز می توانند راهگشــا باشــند:
تدویــن برنامــه ای جامــع بــرای تحلیــل وضعیــت اقتصــادی صنایــع دســتی اســتان ایــالم و مشــخص   -

ــدف؛ ــای ه ــردن بازاره ک
برگــزاری دوره هــای آموزشــی نویــن در حــوزۀ بازاریابــی و فــروش و روش هــای نویــن نفــوذ در   -

ــازار؛ ب
حمایت دستگاه های اجرایی برای طراحی کانال توزیع مناسب محصوالت سنتی و دستی؛  -

ارائــۀ تســهیالت بانکــی مناســب بــرای افزایش نقدینگــی و ســرمایه در گــردش کارگاه هــای صنایع   -
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دســتی؛
گسترش برنامه های ترویجی و تبلیغی در جهت ترغیب به استفاده از صنایع دستی؛  -

تنــوع بخشــی بــه محصــوالت ســنتی و کاربــردی کــردن آنهــا در قالــب کارکردهــای جدیــد، بــه   -
ــفارش پذیری؛ ــطح س ــن س ــاال رفت ــور ب منظ

همیاری دستگاه های اجرایی و تشکیل تعاونی های فروش صنایع دستی، برای حذف دالالن؛  -
ارتقــای ســطح مهارتــی مدیــران کارگاه هــای تولید صنایع دســتی بــرای افزایش بهــره وری و کاهش   -

قیمــت تمام شــدۀ محصــول؛
برگــزاری نمایشــگاه های هدفمنــد ملــی، بــا قابلیــت شناســایی ســرمایه گذاران و حمایت کننــدگان،   -

بــه منظــور یافتــن بازارهــای جدیــد.
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