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ترویج  وریزی د، مطالعات و اقداماتی را طرحمنی و راهبردهای توسعه به صورت هدفریزی ملّها در چارچوب برنامهیکم، دولتوبیست ةدر سد هدف:

دسهتی در کهه صنایع. با توجه به اینشودیاق به عنوان موتور جدید رشد اقتصادی مصنایع فرهنگی و خلّ ةکه باعث حمایت و تسهیل توسع کنندیم

کهه  ار کهش  گیهوة دسهتی صنعت نظریة مبنایی، با دستی صنایع ةهای توسعاین تحقیق با هدف بررسی راه ،اق قرار داردصنایع فرهنگی و خلّ ةزمر

 ی باقی مانده، مورد بررسی قرار داده است. محلّ استفادّ در حدّ ،رغم کیفیت باالی آنعلی

ا، هشهگاهاسهاتید دان ةکلیهدی  یعنهی سهه دسهت لعهانبهاز از مطّ ةای بوده که با مصاحبمبنایی یا زمینه ةبا نظری همراه موردی ةمطالع روش تحقیق:

ت، ینهد سهاخآبها مشهاهده و بررسهی فر ،دستی و همچنین نایعص ةاالن حوزکنندگان و فعّدستی، تولیدکارشناسان سازمان میراث فرهنگی و صنایع

 از پهس و مفهومی هایزارهگ محوری، کدگذاری و باز کدگذاریصورت  ها بهتحلیل دادهوبا تحلیل گفتمان و تجزیه سپس، اطشعات گردآوری شده و

 . آمد ستبه د آن الگوی و مشخص هامقوله بین روابط انتخابی، کدگذاری با نهایت، در و استخراج ایمقوله هایگزاره آن،

کهرد، بایهد  این محصول کمک ةعکه بتوان به رفع این مشکل و توسروزنبودن محصول بوده و برای ایناصلی و محوری به ةپدید ،در این الگو ها:یافته

سهله هایی هسهتند کهه بها سلوکار و خوشهپلی برای رفع مشکل زد که این پل، مراکز خدمات کسب ،گرهاخرد و کشن با دخالت مداخله بین محیط

 ر باشند.توانند مؤثّبلکه برای موارد مشابه نیز می  کش  ةتنها در توسع شده نهاقدامات حساب

 رود.له به شمار میهای اصلی این مقاحدویتکمبود منابع قابل استناد و معتبر، از م ها:محدودیت

دسهتی وکار در حوزة صنایع اهکاری عملی برای توسعة کسبها، رمند دانشگاه و صنعت و کمک به توسعة خوشههدف همکاری راهکارهای عملی:
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 . بیان مسأله1. 1
 ءمحههور، جههزیکم صههنایع فرهنگههی دانههشوبیسههت ةسههددر 

آیهد یمشهمار  های جدید اقتصادی برای تمام کشورها بهفرصت

وری اطشعهات نآ. صنایع فرهنگی، همراه با ف(2010، 1)لین و لی

خشههی از اقتصههاد دانههش ( و بیوتکنولههو،ی، بICT) 2و ارتباطههات

سرعت در حال رشهد، بهه ها در اقتصادهای بهجدید است. دولت

ریهزی و تهرویج مطالعهات و اقهداماتی را طرح ،منهدصورت هدف

صهنایع فرهنگهی و  ةکنند که باعث حمایت و تسهیل توسهعمی

کههه در بسههیاری از کشههورهای  در حههالی ،شههوداق مههیخلّهه

ریزی ی در چارچوب برنامههاق و فرهنگتوسعه، صنایع خلّدرحال

، 3)یونسهکو تر گنجانیده شده استی و راهبردهای توسعه، کمملّ

زیرمجموعه وجهود دارد  13 ،اق. درون مفهوم صنایع خلّ(2007

. (2005، 4)یونیهدو و یونسهکو هاستآندستی یکی از که صنایع

اق در صنایع فرهنگی در بسیاری از منهابع متهرادف صهنایع خلّه

و  «موتهور جدیهد رشهد»ه اسهت و بهه عنهوان نظر گرفتهه شهد

به عنوان مکانیسمی  ،ل ساختاری و همچنینای برای تحوّوسیله

در  ،بهه عنهوان ملهال شهود یمی محسوب برای بهبود رقابت ملّ

ثبهاتی عمهده، افغانسهتان بهه عنهوان گذشهته، بهه رغهم بی ةده

درصهد سههم  2بزرگ فر  در جهان بها  ةیازدهمین صادرکنند

. اشهیای (2013، 5)یونیهدو تبدیل شهده اسهت ،دراتجهانی صا

گری دسهتی و دستی به عنوان اجزای ملموس و صهنعت صنایع

هایش به عنوان اجزای ناملموس فرهنگی در میان منهابع مهارت

این اشیا ابزارهایی هستند  سم هستند.شده در صنعت توریبسیج

یار ها و معنویهات خهود را کهه بسهارز  ،که از طریق آن جامعه

ی از هویت فرهنگی و بخش مهمّ هاآنو  کندیم ارائهمهم است، 

شههوند یممنتقههل  هانسههلاجتمههاعی هسههتند کههه از طریههق 

ای بهازی این صنایع نقش دوگانهه از این رو،. (2011، 6)مصطفی

گذاری در اقتصهاد مهم برای سرمایه ةکه حوزیکی این  کنندمی

ی هسههتند کههه اکههه حههوزهدانههش جدیههد هسههتند و دیگههر این

)یونیهدو،  کنندهای معنوی و هویت فرهنگی را تقویت میارز 

سهههرعت در حهههال دسهههتی به صهههنایع ،. از ایهههن رو(2013

شدن است که یک جهت آن، به جریان تولیهد انبهوه بها دوقطبی

دسهتی  هدف مصرف روزانه تبدیل شده و جههت دیگهر، صهنایع

قدر و منزلهت  گویی به نیاز کسانی است کههنری با هدف پاسخ

. (2010)لهین و لهی،  انهدقائلمنهد ای برای هنرهای ارز ویژه

دسهتی  های صهنایععنوان یکی از قطب دستی ایران به صنایع»

درخشههان و  ةدارای سههابق ،بههه همههراه چههین و هنههد ،جهههان

 ،بهها ایههن حههال .(23ص.  ،1392)یههاوری، « ای اسههتپرپیشههینه

دستی در ایران جایگهاه  صنایع کندیم( بیان 1378) جانیملک

ی ای در اقتصهاد ملّهضعیفی دارد و دارای اثهرات قابهل مشحظهه

 ةهای اقتصادی ایهران رتبهاین صنعت در بین بخش زیرا  نیست

رو بهه  احتمهاالً ،را دارد و اگر در همین جایگاه بهاقی بمانهد 18

 نابودی خواهد رفت.

ی صهنعت دسهت ةر بهر توسهعاین مقاله به تبیین عوامل مؤثّ

دسهتی کشهور  کردستان )کش ( به عنوان یکی از صهنایع ةگیو

رغههم خصوصههیات زیههرا ایههن محصههول علههی  خواهههد پرداخههت

بودن و ملل سبکی، راحتی، خنکی، کهاربردی  فرد زیادمنحصربه

محصهوالت سهبز قهرار  ةزمهررا در  کهه آن ههایییژگیوداشتن 

مصهرفش تنهها در منهاطق  ،، طبهق مشهاهدات میهدانیدهدیم

ههدف از  ،بنهابراینردنشین خشصه شده و توسعه نیافته است. ک

صنعت دستی کهش   ةر بر توسعتبیین عوامل مؤثّ ،این پژوهش

ؤال سه ایهن بهرای پاسهخ یهافتن دنبهال به ما بنابراین،. باشدیم

کردسهتان چهه  یهوةگصهنعت  ةر بر توسعهستیم که عوامل مؤثّ

ت را فراهم کنیم. رشد این صنع ةزمین هاآنهستند؟ تا با تبیین 

بلکه   دستی شده این امر نه تنها موجب رشد و شکوفایی صنایع

بهه دلیهل  ،عهشوه بهه  خلق ثروت و ایجاد اشتغال را در پی دارد

سبزبودن محصول، نه تنها هیچ ضرری را متوجه محیط زیسهت 

 محهیط بازسازی برای حرکتی بلکه کند ینمها و سشمت انسان

 .ودشیم محسوب نیز زیست

 تحقیق ۀپیشین .2. 1
 پوشپای ۀتاریخچ. 1. 2. 1

 کهن بسیار ایسابقه ،زمینپیدایش کفش در ایران ةتاریخچ

 اسهتفاده بر دالّ شواهدی ،خطی نسخ و هانگاره. در بررسی دارد

ایهن  ةاز جمله  مختلف به دست آمده است یهادورهاز گیوه در 

رمهی  یزادهشهرافا ،(1586-1652) 7پیتر دالواله ةسفرنام ،آثار

ت شش سال سلطنت شاه عباس صفوی به مدّ ةاست که در دور

 بیههان ا سههفرنامهدر ایههران اقامههت داشههت. وی در قسههمتی از 

پوشهی کهه از یپا یعهادّ مردم مانند دهدیم ترجیح کند کهیم

منظهور دالوالهه از ایهن  .دبه پها کنه ،ریسمان ظریفی بافته شده

،ان  ،نوان گیوه است. همچنینهمان کفش سبک با ع ،پو پای

اح معروف فرانسوی که در عههد صهفویه دو بهار بهه سیّ 8شاردن

 که نویسدیم کفش نوعی از ا نامهیاحتسایران سفر کرده، در 

و گیوه نهام  شودیمآن مانند جوراب اروپاییان با میله بافته  ةروی

(. گیوه انواع مختلفهی دارد کهه 1388پورکاظمی،  و دارد )دادور
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و  السهتیکی تخهت چرمهی، تخت آجیده، تخت یوةگتوان به می

، 1363میرشهکرانی،  و ابریشمی اشاره کرد )جزمی، کریمی ةروی

تخهت آجیههده  ةمرکهز توجههه مها گیههو ،(. در ایهن مقالههه54ص. 

 .باشدیم

 گیوه هاییژگیو. 2. 2. 1

طبیعهی و  کهامشً ،شده در تولیهد گیهوهاستفاده ةاولی نوع موادّ

شده از مهوی ه، پوست گاو نر، پیه، نری گاو و نخ تابیدهشامل پارچ

بررسهی  ،(. همچنهین23، ص. 1363، کارانو هم بز است )جزمی

مراحل ساخت گیوه حکایت از این موضوع دارد که ایهن محصهول 

کند و دورریز مختصهر در مراحل مختلف تولید، پسماند تولید نمی

 ،یند تولیهدآی مجدد فرراحتی با طراحدر حین تولید نیز به ،پارچه

ی در حالی که طبهق گهزار  آکهادمی ملّه ،شدن استقابل حذف

از مواد مورد اسهتفاده  درصد 94، 1989مهندسی آمریکا در سال 

 شودیدور ریخته م ،شدن محصولدر تولید صنعتی قبل از ساخته

. (2011، 9شود )الرسونیآن تبدیل به محصول م درصد 6و فقط 

 ةایهن محصهول در زمهرکهه  شهودیوه سهبب ماین مزایا برای گی

محیطی محصهوالت سهبز قههرار گرفتهه و بتوانههد برچسهب زیسههت

محیطی ابهزاری اسهت کهه بهرای دریافت کنهد. برچسهب زیسهت

زدن بههر برچسههب»محیطی اقتصههاد وجههود دارد. بازسهازی زیسههت

 بهرای ،اندمحیطی سالمی تولیهد شهدهکاالهایی که با رو  زیست

 خهود پول کیف با که کندیم فراهم را امکان این کنندگانمصرف

بهه عهشوه ایهن   (1387 ،)بهراون «بدهند یرأ سالم محصوالت به

محصول، خنک، سبک و راحت بوده و با وجود قیمهت بهه نسهبت 

ههزار تومهان(، در منهاطق کردنشهین  250الی  60باالی آن )بین 

ونهد ابهزار و ر ،از طرف دیگهر شماری از هر سن دارد.طرفداران بی

ساخت در این صنعت بسیار بدوی است که باعهث سهختی کهار و 

طهی  ،. مدل این محصولشودیجدی به تولیدکننده م هاییبآس

نتوانسهته  ،بهوده ایسالیان هیچ تغییری نکرده و اگر ههم نهوآوری

یند سهاخت محصهو آفر ،توجه بازار را به خود جلب کند. همچنین

 ،بت بهه قیمهت تولیهدشده نسبر است و زمان صرفسخت و زمان

 مقرون به صرفه نیست.

 توجه به صنعت گیوه. اهمیت و ضرورت 3. 1
یکهی از   قابل توجه و بررسی است ،محصول گیوه از دو بعد

دستی که در ادامه به  محیطی و دیگری از بعد صنایعبعد زیست

 شود.اشاره می هاآنبه  ،ترتیب

 محیطیبعد زیست. 1. 3. 1

 ةکهه در بهاال بهه آن اشهاره شهد، توسهع با توجه به مطهالبی

صنعتی با تولیدات سهبز محسهوب  ةتوسعة صنعت گیوه به منزل

 ،جههان در صنایع قبیل این که دهدمی نشان تحقیقات. شودیم

در تولیهد سهبز بها حهداقل » هستند گستر  حال در سرعتبه

 بهاال، بها کیفیهت محصهولی آلهودگی، میزان ترینیینپامنابع و 

 کهه شهودیم و تهش  شهودیم تولیهد و بهادوام لمعقهو قیمتی

 داشته نیز را مجدد ةو استفاد بازیافت قابلیت تولیدشده، محصول

شهدن در و برنده رقابت (. امروزه،16ص. ، 1386)مردان،  «باشد

انهدازی دارد کهه در آن توجهه بهه پایهداری تولید، نیاز به چشم

 عملهی ایراهبردهه و گسهترده گهذاریمحیطی با سرمایهزیست

این راهبردها  زیرا  گنجانده شده باشد ،گیریاندازه قابل و روشن

به همان نسبت بازده سریعی نیز دارنهد. امهروزه شهرکتی برنهده 

 هازبالههو حذف باشد است که ترکیبی از راهبردهای ناب و سبز 

ولهی ایهن موضهوع اغلهب نادیهده گرفتهه   دههد قهرار نظر مدّ را

 ةنهد مها در آسهتانانظران معتقدصاحب (.2009، 10شود )ویلزیم

محیطی در انقهشب زیسهت»داریهم.  محیطی قهرارانقشب زیست

 و بینهی،پیش را آینده اقتصاد که بود خواهند برنده ییهاشرکت

کهه  ییهاشهرکت(. 1387 )بهراون، «ریزی کننهدبرنامه آن برای

 ههاآنزیهرا   آور هستندسود ،پایدار است ةتوسع هاآناستراتژی 

عمر محصول و  ةطراحی پاک، حفاظت از منابع در سراسر چرخ

نظهر قهرار داده و  تأمین و منافع اقتصادی را با ههم مهدّ ةزنجیر

 11بهاولز ،در این رابطه .(2011کنند )الرسون، یمها را تلفیق آن

ر جههان، انتخهاب پایهدار تبهدیل بهه د که کندیم( بیان 2011)

 13به نقل از هانت و دورفمن 21مزار و بوزونگهنجار خواهد شد. 

ولیت در ؤ، افزایش نگرانهی و احسهاس مسهند( نیز معتقد2010)

قبال جامعه، منجر به رشد قابل توجهه تقاضها بهرای محصهوالت 

گیهوه دوستدار محیط زیست در بازارههای جههانی شهده اسهت. 

آن طبیعی و قابهل تجزیهه  ةمحصولی مصرفی است که مواد اولی

 نیهز مصهرف از پهس بلکهه  تولیهد حهین رد تنهها نه و باشدیم

اگر نقایص دیگر  بنابراین،. کندینم ایجاد محیطیزیست آلودگی

ر بههر محههیط ایههن د و عوامههل مههؤثّشههوآن بررسههی و برطههرف 

 یبازارهادرستی مدیریت شود، نه تنها در تبیین و به ،وکارکسب

 بلکه خارج از کشور هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.  داخلی

 دستی  بعد صنایع. 2. 3. 1

دسههتی قههرار دارد. در آغههاز قههرن  صههنایع ةزمههرگیههوه در 

جدیهد  یهافرصت ءمحور، جزصنایع فرهنگی دانش ،یکموبیست

. (2010آید )لین و لی، یماقتصادی برای تمام کشورها به شمار 

دسهتی توسهعه، تولیهد صنایعامروزه در بسهیاری از ملهل درحال

 ةمنزلهاست و در برخهی از کشهورها بهه ی از اشتغال بخش مهمّ

رود. نهاظران بخهش ی از اقتصاد صادرات به شمار میبخش مهمّ
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کهه افهزایش مشهاغل کوچهک  کننهدیبینی مدستی پیش صنایع

که این صنعت به عنهوان ویژه این، بهیابدیدستی کاهش نم صنایع

در بسهیاری از  ،ین بخش اشتغال روستایی پهس از کشهاورزیدومّ

. (2006، 14)بهاربر و کریوشهلیکوا هان شناخته شده استنواحی ج

دستی نه تنها بهه  اهمیت صنایع ریزان،به باور کارشناسان و برنامه

ها و هها، اصهالتبلکه به لحاظ حفه  ارز   دلیل درآمد اقتصادی

 ،(. همچنهین1378هنری است )ملک جانی،  -گاه فرهنگیخاست

دسهتی  از منابع صنایع برداریمعتقد است، بهره (2011) مصطفی

زیهرا   ی داردپایدار نقش مهمّ ةبا هدف گستر  توریسم در توسع

 یهاساخت اشیای هنری سهنتی، باعهث ایجهاد درآمهد و فرصهت

کهه عهشوه بهر این ،دستی باکیفیت یک اثر صنایع. شودیشغلی م

را اشخاص دیگهری  ةتواند عشقیادآور خاطرات توریست است، می

گاه چنهین محصهولی نند، بهرای بازدیهد از خاسهتبیکه آن را می

ها و روح معنوی یک ارز  ةکننداین اشیا بیان ،عشوه به  برانگیزد

چراکه   تر نیستشده کمت است و این اهمیتش از موارد مطرحملّ

فرهنگی از طریق همین اشیا بهه  -ی از هویت اجتماعیبخش مهمّ

  .(2011، مصطفیشود )یبعد منتقل م یهانسل

و  15(آنجنوب شهرقی آسهیا )آسهه ةهای حوزاکنون کشورهم

شههمالی و جنههوبی، ،اپههن،  ةچههون چههین، کههرهههایی همکشههور

هایی دیگر از این دست، از چنهد هندوستان، مکزیک، پرو و کشور

گر جذب گرد  ةهای بزرگی را در زمینگذاریسرمایه ،پیش ةده

ی و بهومی تی محلّتی و صنایع دسهای سنّخارجی با تأکید بر هنر

بازدهی ملبت و درآمدزایی  ةاکنون به مرحلخود آغاز کرده که هم

(. تحقیقات یونیهدو و یونسهکو 1385اند )روشن و قاسمی، رسیده

دستی را عاملی برای بازشدن فرصت جدید کهار  صنایع ةهم توسع

ن کرده و بیابخشیدن به جوامع تبرای بازماندگان از تحصیل و قوّ

ط جوامع و ارزیابی ارز  میراث فرهنگی توسّ ور است کهبر این با

 پهذیراق امکاناقتصادی و اجتماعی از طریق صنایع خلّ ةکسب بهر

 (.2005است )یونیدو و یونسکو، 

 شناسی تحقیقروش. 2
 . روش تحقیق1. 2

 برحسهب ای،این پژوهش از حیهث ههدف، تحقیهق و توسهعه

مطالعهة مهوردی بها  پژوهی وکیفی، تحقیق عملی یا اقهدام رو ،

و برحسهب  16مبنایی(ة )نظریها دادهاستفاده از نظریة برخاسته از 

صهورت  بههها گردآوری داده بوده است. همچنین،نگر زمان، آینده

 مشهاهده و مصهاحبه ابزارهای از استفاده با میدانی و ایخانهکتاب

کارگاه ساخت گیهوه  ةدلع کلیدی و مشاه)مصاحبه با اشخاص مطّ

بهه  توانسهتندیگهان و افهرادی کهه مسهؤال از تولیدکننهد و طرح

 ةو ابعاد کمک کنند( انجام گرفته است. جامعه هایژگیشدن وغنی

لعهان و کارشناسهان گهران، مطّاساتید، پژوهش ،هدف این پژوهش

 دستی و تولیدکنندگان بودند. صنایع ةال در حوزباسابقه و فعّ

ها، در برخواسته از داده ةجایی که تئوری مبنایی یا نظریاز آن

 ةای است کهه برپایهنظریه ةشناسی برای توسعیک رو  ،حقیقت

آوری و منههد جمههعشههود کههه بههه صههورت نظامهههایی بنهها مههیداده

این نظریهه در رونهد تحقیقهات  از این رو، شوند،تحلیل میوتجزیه

و محصههول تعامههل مههداوم بههین  رسههدیخود بههه تکامههل مبهههخود

، 2002، 17)گولهدینگ هها اسهتآوری دادهل و جمهعتحلیوتجزیه

ههای واقعهی ق باید در محیط. در این تئوری، محقّ(41-42صص. 

، ص. 1998، 18)بهازانگر کهار کنهد ،دهدکه در آن اقدامات رخ می

354.) 

چنهین بهه ( 1شهکل )مبنهایی را در  ةینهد نظریهآفر 19چارمز

 تصویر کشیده است:

 
 مبنایی یۀیند نظرآفر -1 شکل

 11، ص. 2006مأخذ: چارمز، 

 



 83                                                         .. .وکارکسب ةر بر توسععوامل مؤثّ                                                     پنجم سال           

 ،ههامبنهایی یها برخاسهته از داده یهةدر خصوص رو  نظر

بیهان  21کهوربین تراوس وشه، ا20ریهزفراستخواه بهه نقهل از گل

ای یابی بهه نظریههدسهت ،مبنهایی ةرو  نظریه»کهه  کندیم

کههه بههه  ییهههاداده  هاسههتوتحلیل دادهبرآمههده از تجزیههه

 دلیهل، همهین به و شوندیخصوصیات واقعی تحقیق مربوط م

و  شهودیرسانان کلیدی مراجعه ماطشع به تحقیق نوع این در

عمیهق  ةتا بها رو  کیفهی از طریهق مصهاحب شودمی کوشش

هها و در ساختار درونهی ارز  ،عانال و اکتشافی با این مطلّفعّ

ها که به نحوی از انحا با موضوع ارتبهاط ها و تجارب آننگر 

-96، صص. 1387فراستخواه، )« ن نظر شودامعا دارد، تعمق و

بیهان  22به نقل از سیلورمن (1390)تراوس و کوربین شا (.67

، تحلیهل خهرد از کدگهذاری بهاز و محهوری تشهکیل کنندیم

ها، هها )مهتن مصهاحبهن بررسی و تفسیر دادهو متضمّ شودیم

شده از مشاهدات عینی، ویدئوی دفترههای تهیه هاییادداشت

شهده و دیگهر مهوارد دیهداری، بدلوردّ هایداشتیادخاطرات، 

جز شنیداری و نوشتاری( به صورت بسیار دقیق و اغلب جزبهه

است. در این وارسی دو وجه مهم از تحلیل نهفته است: الهف( 

ها که در باال به آن اشاره شد  ب( تفسیرهای شخص ناظر داده

گر بر ههم ها و پژوهشم تأثیر متقابل دادهیا درگیر و عنصر سوّ

 .دهدیگردآوری و تحلیل رخ م ةکه در مرحل

 ابزار و نمونه. 2. 2
نخورده و نهو و یها دسهت یهابه کشف عرصهه که هنگامی

گیهری نظهری و از نمونه ،گیری ما، نمونهپردازیمیناشناخته م

ترین امکان بهرای است که بیش هایییتها و موقعافراد، مکان

رین بهازده نظهری را در پهی تهو بیش کنندیکشف را فراهم م

تراکمی و تجمعی بوده و ههر نمونهه از  ،گیرید. این نمونهندار

و بههه آن افههزوده  گیهردیم أقبلهی منشهه هههاییلهها و تحلداده

آمدن تعهدادی مقولهه، دسهتین صورت کهه بها بهه اب شود یم

و به منظور پهرور  و اشهباع آن،  شودیگیری هدفدار منمونه

هها و یها . بهه سهراآ آدمیابهدیعهدی ادامهه مب هاییریگنمونه

ها را به حداکلر که امکان کشف گوناگونی رویمیرویدادهایی م

ها را از نظر ویژگی و ابعاد غنی کننهد. در ایهن رسانده و مقوله

ها، دسهتی و سهازگاری در نمونههی از یکهم حدّ ،گیرینمونه

 و وساشهترااقیهت الزم اسهت )ی از انعطاف، بهرای خلّهم حدّ

 (.1390 کوربین،

صهنعت گیهوه،  ةیابی به مدلی برای توسهعبه منظور دست

دسهتی  صهنایع ةعان کلیدی در عرصهباز از مطلّ ییهامصاحبه

سهازمان  ةعان، کارشناسان با سابقگران، مطلّ، پژوهشتاداناس)

آمهوز  و تهرویج، توسهعه، تولیهد و  ةمیراث فرهنگی در حهوز

کننهدگان ایهن به بها تولیهدو مصهاح فرو  و تولیدکننهدگان(

تسههیشت بهه  ئهةال در ارابرخی از افراد فعّ ،صنعت، همچنین

 ةال در حههوزخههانگی، کارآفرینههان اجتمههاعی فعّهه یهههاکارگاه

از  ،عهشوه بهر آن شهده اسهت  سازی روستاییان انجاممندتوان

ه دشهای نیهز اسهتفاده خانهمطالعات میدانی، کارگاهی و کتاب

ههها ههها و تحلیههل آنگههردآوری، داده ،رو . در ایههن اسههت

و تحلیل با نخستین مشاهده آغاز و  گیردیدرمیان انجام میک

 و اشههتراوس)شههود یبعههدی منجههر م ةبههه مصههاحبه و مشههاهد

 (.1390 کوربین،

 . مبانی نظری3
 دستی صنایع ۀر بر توسععوامل مؤثّ. 1. 3

دسهتی محسهوب  صهنایع ءجایی که صنعت گیوه جزاز آن

ههای اطشعهاتی جوهای مختلفی که در بانکور جستشده و د

این صهنعت تحقیقهی  ةدر مورد توسع ،گوناگون صورت گرفت

در منابع  وکارهاکسب ةجا ما به عوامل توسعیافت نشد، در این

زیهرا ایهن عوامهل بهه عنهوان عوامهل   کنیممختلف اشاره مهی

یر تواند رشد صنعت گیوه را نیز تحت تأثمی ،تأثیرگذار عمومی

 قرار دهد.

اقیهههت نهههد خلّا( معتقد2010) 23متعبهههدالحلیم و چهههه

دسهتی  کارآفرینی یک ارز  کلیدی برای سهازندگان صهنایع

اقیت در امهر مهدیریت صهحیح، اسهتراتژی بازاریهابی است. خلّ

ای اهمیهت ویهژه ،سود رقابتی ةریزی مالی و توسعبهتر، برنامه

دولتههی و هههای نزدیههک بههین بخش همکههاری ،دارد. همچنههین

دسهتی مههم  تر تولیدات صنایعخصوصی، برای گستر  بیش

دههد، ( نیز نشهان می2005است. تحقیقات یونیدو و یونسکو )

ههها و ، نیازمنههد مهارت«اقیههتخلّ»انسههانی عههشوه بههر  ةسههرمای

کهه استعداد، نگر  کارآفرینی، نبوآ و انگیزه است و برای این

صان دانش، اهمیت خصّر باشد، الزم است متدر رشد تولید مؤثّ

 ةهای ترویج و توسهعاقیت و نوآوری را توسعه بدهند و دورهخلّ

دستی باید عشوه بهر  پایدار برگزار کنند. تولیدکنندگان صنایع

وکار را به کهار بگیرنهد. های کسبدرک هنر، فناوری و مهارت

اق و و معنهوی از افهراد خلّه های مهادیّاین امر باید با حمایت

 ،ط کار جمعی و جامع، همراه باشد تا تولیدکنندگانایجاد محی

 تر و بهتر از دانش افراد دیگر استفاده کنند. بیش

ی و کیفهی در کمّ ةکند که توسع( اشاره می1376) مجیب

های پذیر است و سازماندستی با کاربرد فناوری، امکان صنایع

یی های کارشناسی اجرابا تشکیل کمیته ،هادولتی و استانداری
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 ةهای مختلهف در غالهب کمیتهل از کارشناسان سازمانمتشکّ

صی( نقشهی مههم و های تخصّنیروی انسانی، )با هدف آموز 

اس و ( بهه نقهش حسه1380ّضروری دارند. یهاوری و نورمهاه )

ها برای پویهایی طراحهی و طراحهان در ههر موزه ةکنندتعیین

 ةرا عامههل بقهها، رشههد و توسههع کننههد و آنکشههور اشههاره می

نهد بهرای حفه  اصهالت و اها معتقددانند. آندستی میصنایع

دستی که عامل اصلی جذب خریهداران خهارجی  هویت صنایع

ها منبع الهام هنرمندان هسهتند. تحقیهق دیگهری است، موزه

دستی بهه کهاالی مصهرفی و ورود آن بهه سهبد  تبدیل صنایع

بههردن موانههع و ازبین اسههت مصههرفی خههانوار را مهههم دانسههته

المللی، ، حمایت دولت برای حضور در بازارهای بینگردشگری

کسوتان اولیه، استفاده از تجارب پیش های موادّتشکیل تعاونی

 ةرویجلوگیری از واردات بیکه کند و بیان می داندر میرا مؤثّ

دستی خارجی برای جلوگیری از بحران در این صنعت،  صنایع

در حهالی اسهت کهه  (. ایهن1387جهانی، ضروری است )ملک

دسههتی وارداتههی،  صههنایعة قههان دیگههری بههاالبردن تعرفههمحقّ

بهانکی پهایین بهرای شهروع تولیهد،  ةدرنظرگرفتن وام بها بههر

 تصویب قانون مالیات ترجیهی و کاهش میزان نقص در صنایع

دسهتی  دستی را توصیه کرده و مفاهیم کلیدی احیای صهنایع

ق دگی(، صهنعتی )تحقّهرا شامل: سلیقه )ادغهام زیبهایی و زنه

اسهتراتژیک بهازار و  ةوری( و بازاربهابی )توسهعتکنیک و بههره

 . (2010)لین و لی،  دانندایجاد بازارهای جدید( می

ایهن  ةدستی و اهمیت آن در توسهع کیفیت صنایع ارتقای

( و 1387جانی )(، ملک1387صنایع نیز توسط اختربروجنی )

 ،گرفتهه اسهت. همچنهین کید قهرارأ( مورد ت2010) و لی ینل

( پیشههههنهاد جلههههوگیری از صههههدور 1387اختربروجنههههی )

 دهکههردسههتی نههامرغوب بههه خههارج از کشههور را مطههرح صنایع

 است. 

 دستی صنایع ۀموانع توسع. 2. 3
د و پراکندگی ( به موانعی مانند تعد1380ّیاوری و نورماه )

مهالی سهازندگان، دخالهت  ةدستی، ضعف بنی واحدهای صنایع

های سودجو در تأمین مواد و خریهد محصهوالت، عهدم هواسط

 نهوین هاییوهکننده و شهمصهرف ةآگاهی سهازندگان از سهلیق

متمرکهز  سهؤولهای تکراری، عدم وجود سازمان مطرح تولید،

 ةای را از موانع توسهعبر این صنعت، رقبا و محصوالت کارخانه

 ع( در مهورد صهنای1378) بروجنهی نند. اخترداعت میصن این

کمهی تعهداد و  بنهدی،دستی ایران عقیده دارد، فقهدان بسهته

 نبهودنرسهانی و مرغوباطشع و تبلیغاتی هاییتبودن فعالکم

برخی از کاالها، از نقاط ضعف است و باید نسهبت بهه رفهع آن 

کوشههید و از صههدور کاالهههای نههامرغوب بههه خههارج از کشههور 

رآفرینان به نقش کا( 2011) 24جلوگیری کرد. سودهی و تنگ

دسهتی و کننهدگان صنایعتولیهد یههااجتماعی در رفع چالش

کننهد و توسعه، اشاره مهیکارهای هنری در کشورهای درحال

 فرو  کارآمد، فرو  یهاند که بدون بازاریابی و کانالامعتقد

ش اسهت. ایهن چال یکها آن برای عادالنه قیمت با محصوالت

 کندیجتماعی ایجاد مگذارهای اچالش فرصتی را برای سرمایه

 ءآفرینان جزکار برای را فرو  یهاخدمات بازاریابی و کانال تا

 انجام دهند.

 های پژوهش. یافته4
 ةها بهرای توسهعبرآمده از داده ةبه منظور رسیدن به نظری

ذکهر  دی با افرادی کهه قهبشًمتعدّ یهاصنعت کش ، مصاحبه

اشهتراوس و مبنهایی طبهق نظهر  ةشد، انجام گرفت. در نظریه

 ة( پرسش پژوهش در زمانی که سهاخت نظریه1390ربین )وک

ای شهکل داده شهود کهه انعطهاف و باید به شیوه ،مطرح است

 بههه  آزادی الزم بههرای شههناخت عمیههق پدیههده را فههراهم کنههد

و بهاز و  مانهدیی بهاقی مپهژوهش، کلّه ةپرسهش اولیه ،عبارتی

ممکن  یهاحالت ةکه هم قدرولی نه آن شود یگسترده آغاز م

ها تدریج در جریان پژوهش با کشف مفهوما بهامّ  را در برگیرد

. از نکهات شودیمحدودتر و متمرکزتر م یکدیگرو روابطشان با 

دید افراد هر  ةها این بود که نگاه و زاویقابل توجه در مصاحبه

مشابه بوده و جملگهی افهراد  خود کامشً هاییگروهگروه با هم

 اساتید( از زاویای محهدودی بهه موضهوع نگهاه یک گروه )ملشً

از ههر  انهدکیپس از مصهاحبه بها تعهداد  از این رو،. کردندیم

 ةبعهدی بهه مقولهشد و نگاه تکاشباع نظری حاصل می ،گروه

 ةراهکارهای محدودی را در راستای همهان زاویه ،دستیصنایع

 کهرد،یچهه جلهب نظهر مآن ،. در ایهن میهاندادیدید ارائه م

نوعی بهه آن اشهاره ها بههگروه ةضوع واحدی بود که در هممو

ا امّه  روز شهودکه محصول مورد نظهر بایهد بههشد و آن اینمی

تهوان محصهول را که با چه تدبیری میاظهار نظر در مورد این

 روز کرد، در هر گروه با گروه دیگر متفاوت بود.به

نایع محصهول در صه ةکسانی که با الهام از توسع ،از طرفی

دستی ارائهه  محصول صنایع ةماشینی، راهکارهایی برای توسع

محصهول  ةکرده و انجام داده بودند، نه تنها کارشان بهه توسهع

بلکه بها شکسهت نیهز مواجهه شهده و   کش  کمک نکرده بود

چه در تحلیل اطشعات یید خودشان هم نبود. آنأی مورد تحتّ
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م و ایهن تقهدّق )تحقیه ةو پس از آن در مبانی نظری و پیشین

 آشهکاریابی اسهت( رو  زمینه ،تحقیق ةر با توجه به شیوتأخّ

ماهیت و عناصر کامشً متفاوت صنعت دستی با عناصهر  که شد

محصهول  ةپذیری الگوهای توسعصنعت ماشینی بود که تعمیم

. کهردیصنعت ماشینی را در این صنعت بها شکسهت مواجهه م

تولیدی و  یهافاوت کارگاهیند تولید، ماهیت متآبودن فردستی

تولیدکننده و بحث حف  اصهالت فرهنگهی در ایهن دو شهیوه، 

نداشتند و باید راهکهاری بهرای  یکدیگرهماهنگی و تناسبی با 

بعهدی  یهاکه یهافتن آن در مصهاحبه شدیاین تناسب پیدا م

راهکارها و اشهاراتی کهه  ،ین ترتیبه امورد توجه قرار گرفت. ب

شد، در های بعدی ارائه موردی در مصاحبهتک و صورت تکبه

گذاری با ههم جمهع و راهکهار خهوبی را بهرای رفهع یند کدآفر

 د. کر مشکل پدیدار

دسهتی  قان سازمان صنایعکه برخی از محقّدیگر این ةنکت

نهد کردتغییرماندن محصول داشهته و تأکیهد میاصرار بر بدون

یاق قبهل دستی باید به همان شهکل و سهبک و سه که صنایع

بهازاری انهدک  بها تزیینی و یءش حدّ ی اگر درتولید شود، حتّ

تها  ،باقی بماند. پس از بررسی و تحلیل اطشعات مشخص شهد

که در این صنعت صهورت گرفتهه، بسهیار  هایییبه حال نوآور

بلکه   سطحی و نسنجیده بوده و نه تنها به توسعه کمک نکرده

 ،شهده اسهت. در نهایهتنوعی باعث انحطاط و زوال آن نیهز به

رونهدی بهرای  ئهةمراحل کدگذاری، تعریفی برای اصهالت و ارا

را ضروری نشان داد و مشخص شد که این امر فقهط  حف  آن

پهذیر سازی دانش بومی با دانهش آکادمیهک امکانپارچهبا یک

 ینهدی اسهتانداردآاست که این امر نیز خود نیاز به تعریهف فر

 دارد. 

نیاز مبرم  ،شوندگاند تأکید مصاحبهاز دیگر موضوعات مور

دستی از جمله  صنایع ةبه حمایت دولت از تولیدکنندگان حوز

 که جاستسؤال این ،آن بود. بنابراین ةکش ، برای بقا و توسع

کهشن  هاییگذارسازی در سیاستکه خصوصی چرا در حالی

نظران است، دخالت مستقیم صاحب ةاقتصادی مورد تأکید هم

ع ایهن مورد تأکید افراد مطلّه ،شدن تا این حدنوعی دولتیو به

 گیرد؟حوزه قرار می

ها بهرای رسهیدن بهه ایهن پاسهخ تحلیل و بررسی مصاحبه

ههای گذاری مصاحبههای حاصل از کدو مقوله کردیکفایت نم

گیهری ولی چون نمونهه  دستی کافی نبودنظران صنایعصاحب

دسههتی و سههازگاری در ی از یکهههم حههدّ ،مبنههایی ةدر نظریهه

این  داند.یاقیت را الزم می از انعطاف برای خلّها هم حدّنمونه

تر این تر و عمیقو ابعاد وسیع هایژگیمطلب برای رسیدن به و

صههان موضههوع کمههک کههرد و بهها مراجعههه بههه برخههی از متخصّ

 ةمطالعههات در خصههوص توسههع ،دیگههر، همچنههین یهههاحوزه

 دست آمد. تری بهروستایی اطشعات کامل

 هایند تحلیل دادهآفر. 1. 4
 گذاری بازکد ۀمرحل .1. 1. 4

کلمهه بهسطر و کلمهها ابتدا سطربهداده ،یند تحلیلآدر فر

ه مفهومی اولیه ب ةگزار 332 ،بررسی شد. در این مرحلهدقیق 

ینهدی اسهت کهه بها آن مفههوم، آدست آمد. کدگذاری بهاز فر

. برای شودیها کشف مر دادهابعاد آن د وها یژگیشناسایی و و

برداشههتن از مفههاهیم، بایههد مههتن را بگشههاییم و افکههار و پرده

 بقیهةسازیم. بدون این گام،  آشکارو معنای درون را  هایشهاند

 یهاههها بهه تکّهداده ،رخ دهد. در این مرحله تواندیتحلیل نم

 و از گیرنهدیت مورد بررسی قرار مو با دقّ شوندیخرد م ،امجزّ

 اشهتراوس) شوندیها با هم مقایسه مها و تفاوتجهت شباهت

 (.1390 کوربین، و

  گذاری محوریکد ۀمرحل. 2. 1. 4
 در»ای اسههتخراج شههد. مقولههه ةگههزار 73 ،در ایههن مرحلههه

کهه  ییهاها در اطراف جملهگذاری محوری و گزینشی دادهکد

 یهامختلف و مقوله یهادر خصوص ماهیت روابط میان مقوله

و ایهن مها را قهادر  آیندیاند، دوباره گرد هم مفرعی بیان شده

ها به دست تا تبیین جدیدی در خصوص ماهیت پدیده کندیم

(. نخسههتین گههام در 1390 کههوربین، و اشههتراوس) بیههاوریم

سازی است. بازنمایی انتزاعی یک رویهداد، پردازی مفهومنظریه

را در  آن گهر حضهورتعامهل اسهت کهه پژوهش شی و با عمل/

گهر ها مهم یافته و غرض از این کار این است کهه پژوهشداده

هها و اشهیای مشهابه یها دارای ویژگهی اقبتواند رویدادها و اتفّ

گر بایهد مشترک را تحت یک رده یا عنوان قرار دههد. تحلیهل

کردن مفهاهیم را زمهانی کهه رو بهه افهزایش بنهدیکار دسهته

تهر  را زیر اصطشحات انتزاعیآغاز کند و هر دسته  گذارند،یم

هها و برگرفته از داده یهاها مفهومها بگذارد. مقولهیعنی مقوله

کهه بهرای کسهانی  هستند یو امور هاینگرانشامل مسائل، دل

 (.1390کوربین، و اشتراوس) «اندمهم شوند،یکه مطالعه م

 کدگذاری گزینشی ۀمرحل .3. 1. 4
کردن و پارچهشد. یک کارآشمدل  ةفمؤلّ 5 ،در این مرحله

گهام  5و دارای  نامنهدیپاالیش نظریه را کدگذاری گزینشی م

تها  دهدیمنسجم، قرار م مدل را در یک کلّ ةفمؤلّ 5است که 

مرکهزی اسهت  ةتعیین مقول ،ین گام آناولّ نظریه شکل بگیرد.
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گر مضمون اصلی پژوهش است و یک مفهوم انتزاعی که نمایان

کهه  کنهدیر غالب چند کلمه مشهخص مو د شودیمحسوب م

قهههدرت  ،کهههل پهههژوهش در مهههورد چیسهههت. ایهههن مقولهههه

 مطلهب را دارد. در ها برای توضیح کلّکردن مقولهنزدیکهمبه

 شهوندیب مها حول یک مفهوم مرکزی مرتّهمقوله ،این مرحله

 ،مرکههزی ة(. مسههأله یهها مقولهه1390کههوربین، و اشههتراوس)

ه عامل کلیهدی و محهوری روزنبودن محصول کش  است کبه

 باشد.صنعت مذکور می ةدر عدم توسع

 موجبات علّیتعیین . 4. 1. 4
مرکهزی مشهخص  ةاطراف پدیهد یهامقوله، در گام بعدی

 ییهای مقولههشدند. اشتراوس و کوربین معتقدند، شهرایط علّه

و مشهخص  شهوندیمرکزی ساخته م ةهستند که اطراف پدید

به نقهل از شده است ) مرکزی یدةچه عاملی باعث پد کنندیم

 ةمستقیم به مقولهبه طور (. این عوامل 80ص.  ،1391ایمان، 

طور کهه در گهردد و همهانروزنبودن محصول برمهیکانونی به

اند فرعی دارد که عبارت ةسه مقول شود،یمشحظه م (2) شکل

. سهازمان 3تولیهد  یههانهاده .2تولیدکننده  هاییژگی. و1از: 

 .سؤولم

صهی در ضهعف دانهش تخصّ تولیدکننده: هایژگییو -

کهارآزموده و  ةبودن تولیدکننهدکار، کموکسب یهاتمام جنبه

خبره، نبود یا کمبود سرمایه، گشیه از سطح منزلهت شهغلی و 

عدم تمایل جوانان به این شغل، نداشهتن بیمهه، عهدم تمایهل 

 شدن با فرهنگ و نوعتولیدکننده به تغییر فرم به خاطر عجین

  .لباس مردم مناطق کردنشین

، ابتهداییوسهایل تولیهد بسهیار  تولیدد: فرایند و ابزار -

 ةبر، سختی تأمین مهواد اولیهیند تولید بسیار سخت و زمانآفر

تولیهد  ةنبودن زمان و هزینصرفهبهاستاندارد و مرغوب، مقرون

 .نسبت به قیمت بازار

 درپهی مهدیریتی،: تغییهرات پیسدؤو های مسازمان -

ص در تمهام رضایت به وضهع موجهود، کمبهود نیهروی متخصهّ

دسهتی، بهاور ضهعیف وکهار صنایعمربوط به کسهب  هایینهزم

ناکافی بهرای تحقیهق،  ةمحصول، بودجة امر به توسع سؤوالنم

تنها کمکهی بهه سطحی و ضعیف که نهه یهاتوسعه و پژوهش

 یند زوال را هم سرعت بخشیده است. آبلکه فر  توسعه نکرده

 راهبردها یا اقدامات . 2. 4
 ةرا که در پاسخ پدیهد ییهاکنش ةاشتراوس و کوربین هم

بهه نقهل از ) نامنهدی، راهبرد )اقدامات( مشودیمرکزی ارائه م

گونه که در راهبردها یا اقدامات همان(. 80، ص. 1391ایمان، 

. تحقیههق 1 :زیرمقولههه 4شههود، شههامل دیههده می (2) شههکل

. 2جانبهههه پیرامهههون محصهههول بهههازار و عوامهههل تولیهههد همه

ال بها مشهارکت فعّه دانشهگاهیبهومی و سازی دانهش یکپارچه

گیهوه  ةیند طراحی و توسعآ. تعریف فر3تولیدکنندگان بومی، 

. خلهق برنهد و حفاظهت از حقهوق 4با تأکید بر حف  اصالت و 

 مالکیت فکری.

مون محصو  بازار و عوامل جانبه پیراتحقیق همه. 1. 2. 4
 تولید

 عیار محصول و رسیدن به نقاط ضعف و قوت بررسی تمام -

 یند و ابزار ساخت محصول، نقاط ضعف و قوت آبررسی فر -

 های سازنده بررسی ویژگی -

 گردآوری اطشعات بازار و تدوین استراتژی بازاریابی.  -

ا ب آکادمیکسازی دانش بومی و دانش پارچهیک. 2. 2. 4

 ا  مردم بومیمشارکت فعّ

تأکید بر حف  و تقویت نقاط قوت و اسهتفاده از دانهش  -

 ةزیهرا پشهتوان ،هاهای بومی و بررسی عمیق نظرات آنسازنده

 آن تجربه و آزمون در طول سالیان دراز است 

دستی )تعریف  های صنایعتوجه به حف  اصالت و بنیان -

 مربوطه(  ةدرست و دقیق اصالت در حوز

ها در تمام ها و استفاده از نظرات آنآموز  تولیدکننده -

 یندها آفر

سهاخت و تولیهد و  ،اولیهه تدوین استانداردها برای موادّ -

 کنترل کیفیت.

کیدد بدر أگیوه بدا ت ۀیند طراحی و توسعآتعریف فر. 3. 2. 4

 حفظ اصالت

 بردن نقاط ضعف راهکار برای ازبین ةارائ -

تکنولو،ی دانشگاهی )به طور ملهال کارگیری دانش و به -

اصول ارگونومی و آنتروپومتری یا استفاده از ابزارهای بروزتهر( 

 یند ساخت برای:آدر فر

  کاهش زمان ساخت 

  کاهش سختی تولید و آسیب به تولیدکننده 

   افزایش منزلت شغلی 

  حفاظت در برابر آلودگی و رطوبت 

 ر ویژگههی اسههتفاده از اصههول ارگونههومی و آنتروپههومتری د

 محصول 

   طراحی زیبا با کمک طراح زبده 
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 سازی یند تست محصول و بهینهآدن فرکرطی 

 مواد اولیه استاندارد. هایکنندهینشناسایی تأم 

 خلق برند و حفاظت از حقوق مالکیت فکری .4. 2. 4

 ،صهنایع فرهنگهی ةیکی از مسائل مورد نیهاز بهرای توسهع

 تواننهدییهن صهنایع نما   زیهراحفاظت از مالکیت فکری است

بدون قهوانین بازدارنهده از تکلیهر غیرمجهاز و املهال آن زنهده 

دسهت  ةاق بازیچهبمانند. بدون چنین حفاظتی، کارآفرینان خلّ

دزدان آثهار، قاچهاق، جعهل و تقلههب و سهایر اشهکال نادرسههت 

راهبردی از حقوق مالکیت  ةعشوه بر این، یک مجموع  هستند

کال حقهوق مالکیهت فکهری را بهه اشه ةفکری نیاز است تا هم

بسیج کند. این مجموعهه بایهد  ،عنوان دارایی مورد نیاز توسعه

صهدور گواهینامهه،  شامل: نظام عشیم تجاری، عشیهم جمعهی/

شده، دانهش های جغرافیایی، اختراع ثبتحقوق طراحی، نشانه

و نشهر  طبهع (، حهقّ)انحصهاری چاپ حقّ ،تی و همچنینسنّ

 (.2013 )یونیدو، باشد

صهنعت  ةروزشهدن و توسهعجا اقدامات الزم برای بهتا این

این بود کهه  ،نشده باقی ماندای که حلا مسألهامّ  مشخص شد

کهه  این اقدامات در صنایع ماشینی مفید فایده است، در حالی

ها و عوامهل تولیهد در صهنعت دسهتی قابهل اجهرا برای کارگاه

شوندگان با توجه مصاحبه الزم بود در انتخاب بنابراین،نیست. 

ق داده، بهه افهرادی غیهر از به انعطافی که این رو  بهه محقّه

و مطالعات توسهعه یابهد. شود دستی نیز مراجعه  صنایع ةحوز

ع در نهادههای مهالی کهه هدفشهان افرادی مطلّه ،در این میان

دسهتی بهود،  وکارهای خهانگی از جملهه صهنایعکسهب ةتوسع

 سهتاداندستی و ا ارشناسان صنایعک با نظراتنظرات متفاوت 

هایی مهدل ،دند. این افراد با الههام از گهرامین بانهککرمطرح 

 ییهامقولهه ،مین مالی در سایر مطالعات در این زمینهأبرای ت

را مطههرح کردنههد و  25دسههتی صههنایع یهاچههون خوشههههم

ها را ارائههه دادنههد. گرچههه طراحههی ایههن از خوشههه ییهانمونههه

گهرد  و  در ةمالی، تأمین سهرمای هاییانر جرها از نظخوشه

دستی بها اطشعهات  صنایع جنبةولی از   غیره بسیار جالب بود

عان مشکشت اساسی داشت و  تعامل آمده از سایر مطلّدستبه

 داد. می را نشان یکدیگرعان با مختلف مطلّ یهاناکافی گروه

ت ای و بررسهی تجربیهاخانههدر مطالعهات کتاب ،همچنین

روسهتایی بها مفهاهیمی ملهل مراکهز  ةسایر کشورها در توسهع

برخورد کهردیم کهه  26کارهای روستاییوکسبة خدمات توسع

پلی برای پرکردن شکاف موجهود  توانستیمفاهیم م ة اینهم

تنهایی باشد و اقداماتی که در سایر صنایع توسط هر بنگهاه بهه

بل اجرا نیسهت دستی قا صنعت یهاولی در کارگاه  قابل انجام

سهازوکار کهه عهده بگیرد. گرچهه بسهیار ضهروری اسهت  را به

متناسب  ،ها دارندگیری واحدهایی که این مراکز و خوشهشکل

دستی تعریف و استانداردسازی شود و الگویی بهومی  با صنعت

گیهری ایهن مراکهز، اصهشح د. برای شهکلشوبرای آن طراحی 

صهورت گرهها بههداخلههو دخالت مستقیم م هاینهشرایط و زم

صنعت مهذکور بهه  ةبه توسع تواندیزمان ضروری است و مهم

 ر و سریع کمک کند.شکل مؤثّ

 ایشرایط زمینه. 3. 4
ثیر عوامهل وسهیع و عوامهل أراهبردها و اقدامات، تحهت ته

ای گیرند که این عوامل، شرایط زمینههموقعیتی خاص قرار می

( موجبهات علّهی 80 ، ص.1391ای هستند )ایمهان، و مداخله

و ایهن شهرایط و  گیرنهدینیز، در شرایط خاص محیط شکل م

 3شود، خهود از دیده می (2) شکلطور که در همان ،هازمینه

. محهیط 1انهد از: فرعی تشکیل شهده اسهت کهه عبارتة مقول

. محهیط 3. محهیط سیاسهی و قهانونی 2فرهنگی و اجتماعی، 

 تکنولو،ی.

 تماعیمحیط فرهنگی و اج .1. 3. 4
خهاطر عهدم  میلی برای خرید محصوالت فرهنگهی بههبی 

سازی در این زمینه، توجه به برند و تضمین کیفیت در فرهنگ

بین خریداران، قوانین حفاظتی ناکافی در برابهر نقهح حقهوق 

گهذاری در اقیهت و سهرمایهمالکیت فکری و تمایل کهم بهه خلّ

ای و های بین رشهتههمکاریبخش محصوالت فرهنگی، ضعف 

تهر بهه خریههد محصهوالت خههارجی و کهار تیمهی، تمایههل بیش

ای نسبت به محصوالت مشابه فرهنگی، تمایل بیشهتر کارخانه

بههه کههار اداری و دولتههی نسههبت بههه کههارآفرینی، مهههاجرت 

د آوردن به مشاغل کاذب و غیرمولّهروستاییان به شهرها و پناه

، ی به بازارباوری ضعیف، فقر، انزوا و عدم دسترسبه خاطر خود

ونقل و ارتباطی، حمل هایینهزیاد روستاها و افزایش هز لةفاص

 گههذاران بخههش خصوصههی بههه ایههن عههدم تمایههل سههرمایه

 صنعت 

 محیط سیاسی و قانونی .2. 3. 4

صنعت کهافی و  ةدر حال حاضر تأثیر این محیط بر توسع 

گهذاری مناسهب الزم است با سیاست بنابراین، .مطلوب نیست

منابع انسانی در بخهش صهنایع فرهنگهی، بهبهود  ةعبرای توس

دسههتی و  کار و تجههارت محصههوالت صههنایعوفضههای کسههب

، تدوین قوانین حمایتی و پشتیبانی کافی همراه بها گردشگری

اجرایههی از صههنایع روسههتایی، ضههرورت تقویههت  یهاضههمانت
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روستایی، تدوین قهوانین  ةمورد نیاز برای توسع هاییرساختز

الیکههت فکهری و ضههمانت اجرایهی قههوی در ایههن ظهت از ماحف

کههافی بههرای  یهاقخصههوص، وضههع قههوانین حمههایتی و مشههوّ

دسهتی و ایجهاد مراکهز  صهنایعکار وکسهب ةگیری خوششکل

خهدمات طراحهی  ئةها برای اراوکار و تقویت آنخدمات کسب

در کنار سایر نهادهای  غیرهبازاریابی، فرو ، مسائل حقوقی و 

ری تأمین در موارد زیر نقهش مهؤثّة قویت زنجیرنفع برای تذی

 ایفا کند:

  جریانات مالی 

 اطشعات بازار بهرای افهزایش  ئةارا –جریانات اطشعاتی

 وری عملیاتی بهره

 کمک به مهدیریت عملیهات فهرو  و  –جریانات تقاضا

  دادن تقاضابازار برای افزایش

 اولیههه، تجهیههزات و  مههوادّ –جریانههات تولیههد و عرضههه

وری، برتهری عملیهات بهرای برای افهزایش بههره غیرهی طراح

 ةعملیات و یا افزایش قیمت فرو ، برای توسهع ةکاهش هزین

 صنعت.

 محیط تکنولوژی .3. 3. 4
ناکافی  هایینهاختصاص هز ،در این محیط در حال حاضر 

فنهاوری بهرای  یههابرای تحقیق و توسعه، عدم تمرکهز تش 

یند آدم انتقال تکنولو،ی به فرمالکیت فکری، ع حفاظت از حقّ

نبودن وری پهایین و دردسهترستولید محصول مورد نظر، بهره

ی حاکم الزم برای دسترسی به بازارهای فرامحلّ هاییرساختز

 است که باید اصشح شود.

 گرها تعیین مداخله. 4. 4

این عوامل با تأثیرگذاری بر عوامل محیطی، زمینه را برای 

طور کهه و همهان کنندیکارآفرینانه آماده م هاییتایجاد فعال

فرعهی را در  ةمقول 3گرها ، مداخلهشودیدیده م (2شکل )در 

. نهادههای مهالی 2نهادهای آموزشی  .1که شامل:  گیردیبر م

. رسههانه 3وکارهههای خههانگی و خههرد مشههاغل کسههب سههؤولم

 .باشدیم

 های آموزشینهاد .1. 4. 4
 صهنایع ةیل در توسهعنقش نهادهای آموزشی بهرای تسهه 

دستی و صنعت مورد نظر ما شامل: تقویت باورهای فرهنگی و 

دستی از سهطح  صنایع یهاآشنایی به تمام جنبه ةایجاد زمین

 ةاقیت و نوآوری، تقویت روحیهدبستان تا دانشگاه، تحریک خلّ

ر در عمهومی مهؤثّ ههاییژگیهها و وکار تیمی و تقویت مهارت

ی و ح آموزشهی، تقویهت ویژگهی فنّهکارآفرینی در تمام سهطو

 یهادستی و رشته صی دانشجویان صنایعسازی تخصّمندتوان

تحقیقاتی در سطح دانشگاه، کمک به  یهامرتبط و انجام طرح

 یههها، آموز علمههیسههازی دانههش بههومی و دانههش پارچهههیک

ال در ایهن منهدی روسهتاییان فعّهغیررسمی برای افزایش توان

ررسههمی بههرای تقویههت خودبههاوری در غی یهههازمینههه، آموز 

بهرای  سهؤولم یهاروستاییان، آمهوز  کارشناسهان سهازمان

کارآفرینانهه در روسهتاییان  ةروحیه ترویج کارآفرینی و تقویت

رسهانی در مهورد قهوانین نقهح مالکیهت مناطق ههدف، اطشع

وکار اقیههت در کسههبفکههری و تههأثیر آن در بهبههود فضههای خلّ

 باشد.یم

 مالی ی. نهادها2. 4. 4

 در خهرد و خهانگی کارههایوکسب مسؤول مالی نهادهای 

 ترکم و هستند متقاضیان فعّال به وام ارائة در فقط حاضر حال

کهه در ایهن هایی با سهازمان تعامل و آموز  و پژوهش امر به

که پژوهش  در حالی دهند،یم نظر قرارمدّ  اند راخصوص فعال

ای الزم بهرای بهاالبردن ملل تعریهف سهازوکاره هاییینهدر زم

 ،، همچنهینکننهدیدرصد موفقیت کسانی کهه وام دریافهت م

وام  ةکننهددریافت یههاسازوکارهای الزم برای نظارت بر بنگاه

برای اطمینهان از قرارگهرفتن منهابع مهالی در مسهیر تولیهد و 

 ضروری است. وکار و اطمینان از برگشت آنکسب ةتوسع

 رسانه. 3. 4. 4
ی بها تقویهت باورههای ملّ ةرطرفدار ملل رسانپ یهارسانه 

سازی برای خرید محصول و کمک به ترویج فرهنگی و فرهنگ

رسانی از مزایای ایهن محصهول، صنایع فرهنگی، تبلیغ و اطشع

گهذاری در ایهن صهنعت و مزایهای سهرمایه ةرسانی درباراطشع

رسههانی در مههورد حقههوق مالکیههت فکههری، اطشع ،همچنههین

 ری را ایفا کنند.قش مؤثّن توانندیم

 پیامدها. 5. 4
کننههد کههه پیامههدها می آشههکاراقههدامات نتههایج خاصههی را 

شهود، پیامهدها دیهده می (2) شهکلطور که در هستند. همان

 .2. اقتصهادی، 1انهد از: فرعی است کهه عبارت ةمقول 3دارای 

 محیطی.. زیست3فرهنگی  و اجتماعی
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 (مناطق کردنشین ۀگیو) صنعت دستی کالش ۀمد  مفهومی توسع - 2 شکل
1393مأخذ: نگارندگان، 

 پیامدهای اقتصادی .1. 5. 4
ی، کمک این صنعت افزایش سطح تولید ناخالص ملّ ةتوسع 

پایدار روسهتایی، ایجهاد شهغل و ثهروت بهرای جوامهع  ةبه توسع

 .نشینبازارهای گیوه به مناطق غیرکرد ةی، توسعمحلّ

 پیامدهای اجتماعی و فرهنگی. 2. 5. 4
روستایی،  ةتوسعجلوگیری از مهاجرت به شهرها و کمک به 

محصوالت فرهنگهی،  هایینهزمی در سایر ترویج کارآفرینی حتّ

ی، باوری و نشاط برای جوامع محلّافزایش اعتماد به نفس و خود

، گردشهگری ةنشین، کمک به توسهعفقرزدایی از روستاهای کرد

 .تقویت و حفاظت از میراث فرهنگی

 محیطیزیست. پیامدهای 3. 5. 4
سازی برای خریهد محصهوالت کمک به گستر  و فرهنگ 

محصول سبز خنک، سبک و راحت به بازار و ارضهای  ئةسبز، ارا

 کننده.نیاز مصرف

 حیط کالن یا دورم

گرهامداخله  

 رسانه آموزشی نهادهای مالینهادهای  

 شرایط و زمینه

 تکنولوژی اجتماعی -فرهنگی سیاسی و قانونی 

 پیامدها

 اقتصادی
بازارهای گیوه به مناطق  ۀتوسع

 نشینغیرکرد

 یافزایش سطح تولید ناخالص ملّ

 پایدارروستایی ۀکمک به توسع

 یثروت برای جوامع محلّایجاد شغل و 

 

 اجتماعی و فرهنگی
جلوگیری ازمهاجرت به شهرها و کمک به 

 روستایی توسعۀ

 هایزمینهترویج کارآفرینی حتی در سایر 

 محصوالت فرهنگی

باوری و نشاط افزایش اعتماد بنفس و خود

 یبرای جوامع محلّ

 نشینفقرزدایی از روستاهای کرد

 گردشگری ۀکمک به توسع

 قویت ترویج و حفاظت از میراث فرهنگیت

 

 محیطیزیست

سازی برای کمک به گسترش و فرهنگ

 خرید محصوالت سبز

جلوگیری از انباشت زباله در طبیعت و پاسخ 

 به نیاز بازار با محصو  سبز

 

 شرایط علی

 

 

 

 

 

 

 

 تولیدکننده

یند و ابزار آفر

 تولید

 

 سؤو سازمان م

مورد  ۀپدید

 مطالعه:

  

 راهبردها یا اقدامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانبه تحقیق همه

پیرامون محصو ، بازار و 

 عوامل تولید 

یند طراحی و آتعریف فر

گیوه با تاکید بر  ۀتوسع

 حفظ اصالت

سازی دانش پارچهیک

بومی و دانش آکادمیک با 

 ا  مردم بومی مشارکت فعّ

 

خلق برند و حفاظت از 

 لکیت فکریماحقوق 

 محیط خرد یا نزدیک

وکار خوشه و مرکز خدمات کسب

 صنایع دستی

روزکردن به

 کالش
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  گیریبحث و نتیجه. 5
تمهام مهردم و  ،در شرایط فعلی که اسناد باالدسهتی کشهور

و  هایمنههدتوانالن را بههه اقتصههاد مقههاومتی و تکیههه بههر وؤمسهه

 تحقیقهات ،و از طهرف دیگهر کنهدیمداخلی هدایت  یهافرصت

اهمیت صنایع فرهنگی به عنهوان  دهندةقان در جهان نشانمحقّ

صنایع فرهنگهی از  ةتوسع است.موتور جدید رشد برای کشورها 

فرهنگهی  ن و میهراثدستی در ایهران  دارای تمهدّ جمله صنایع

الزم اسهت  ،. بهر ایهن اسهاسرسهدیمعظیم، ضهروری بهه نظهر 

دسهتی در  صهنایع ةقان با بررسی علل و عوامل عدم توسهعمحقّ

ر دوالن بهرای تسههیل ؤراهکارهایی به مس ئةنسبت به ارا ،ایران

ههای ند. ایهن تحقیهق بها ههدف بررسهی راهکنآن اقدام  ةتوسع

رغهم کیفیهت علهی کردستان )کش ( را که ةصنعت گیو ةتوسع

 دی مهور ةی باقی مانده، بها مطالعهمحلّ ةاستفاد باالی آن در حدّ

 ةمبنهایی مهورد بررسهی قهرار داده اسهت. پدیهد ةبا نظریهمراه 

 ةدم توسعت اصلی عها، علّتحلیل دادهواز تجزیه برگرفتهمحوری 

دستی در  صنایع ةروزنبودن آن نشان داد. عدم توسعکش  را به

تحقیق  ةشینقان در پیهای محقّنحوی محور اکلر یافتهبه  ،ایران

محصهول، پیشهنهاد ایهن  ةاست. برای رفع این مشهکل و توسهع

زدن پلی بین محیط خهرد و کهشن یها مراکهز خهدمات  ،تحقیق

ا است که بها سلسهله گرهها با دخالت مداخلهوکار و خوشهکسب

 مهواردبلکه برای   کش  ةتنها در توسع شده، نهاقدامات حساب

 ر باشند.توانند مؤثّمشابه نیز می

 شایسته است که ابتدا دولت شرایط ،ق این منظوربرای تحقّ

وکههار در آن قههرار دارد را اصههشح و ای کههه ایههن کسههبو زمینههه

ماننهد رسهانه،   گرههاییخالهت مداخلههزمان با این کهار بها دهم

ی بستر اقدامات مستقیم بهرا ،مالی ینهادهاآموزشی و  ینهادها

روزشدن محصول مورد مطالعه کهه صنعت مورد نظر و به ةتوسع

یهن شهکل ه اب  آن است را فراهم آورد ةتوسعمحوری در  ةمسأل

 ةتوسهعگرها، محهیط کهشن را بها که عزم دولت و کمک مداخله

. بهها کنههدیمرشههد  ةآمههادفرهنگههی،  ةتوسههعنیههروی انسههانی و 

راکز خهدمات یا م هاخوشهچون گیری نهادها و مراکزی همشکل

وکار روستایی و اقدامات مستقیم دیگر در محیط داخلی و کسب

. در ایهن شهودیمظهر ممکهن نیابی به هدف مورد نزدیک، دست

دسهههتاوردهای اقتصهههادی، اجتمهههاعی، فرهنگهههی و  ،صهههورت

خواهد شد  آشکارصنعت مذکور  ةمحیطی حاصل از توسعزیست

 .شودیم پایدار کشور برداشته ةق توسعو گامی برای تحقّ

قان و مراکز تحقیقهاتی ذکرشهده در هرچند بسیاری از محقّ

مت یم و چههل(، عبهدالح2005یونیدو و یونسکو ): بخش پیشینه

 (، مصطفی1387جانی )(، ملک1380(، یاوری و نورماه )2010)

سهو بها اهمیهت دخالهت نظری هم (،2010(، لین و لی )2011)

ا امّهه  ی دارنههددسههتصنایع ةگرهای فههوق بههرای توسههعمداخلههه

 روزشدن محصوالت صنایعبودن بهکدام به اهمیت و محوریهیچ

 اند.آن اشاره نکرده ةدستی برای توسع

کنههد ایههن تحقیههق بهها روشههی میههدانی و مههوردی ثابههت می

ی یهک صهنعت ریزی صحیحی صورت گیرد، حتّچه برنامهچنان

ی در ایهران ایهن ظرفیهت را دارد کهه بهه دستی کوچک و محلّه

ی تبدیل شده و نقش اثرگذار خود در اقتصاد ی بزرگ و ملّصنعت

 د.کنو فرهنگ کشور را ایفا 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Knowledge-based cultural industries are among 

new economic opportunities for all countries in the 

21st century. Cultural industries are parts of 

economics of new knowledge. Governments 

promote measures that lead to the support and 

development of cultural industries. Creative 

industries have 13 subsets and handicraft is one of 

them. This article investigates the effective factors 

in the development of GIVE (KELASH), 

handicraft of Kordistan, as one of the country's 

handicrafts. Despite its unique qualities, it has not 

developed so much.  

One of the features of GIVE (KELASH) is that 

although it is rather expensive, it has innumerable 

proponents in Kurdish areas. On the other hand, 

both tools and formation procedure are primitive 

that cause hardship and serious damage to 

producer. Model of this product has not changed 

during years, and if there has been no creativity, it 

couldn’t have attracted the attention of 

marketplace. In addition, the production process is 

hard and time-consuming, and the time spent is not 

economical in comparison with the production 

cost. 

The studies show humane resource need creativity, 

skills and aptitude, entrepreneurship attitude, 

ingenuity and motivation. Handicraft producers 

should use business skills and technology in 

addition to having a perception of art. This should 

accompany material and spiritual support of 

creative individuals and creating a collective and 

comprehensive workplace so that producers use 

other's knowledge more and better. On the other 

hand, changing handicrafts to consumer goods and 

its entering to family consumption basket, 

eliminating tourism obstacles, government's 

support for presence in international markets, 

formation of cooperation institutes for initial 

materials, and using others' experiences are 

effective; indeed, preventing immethodical imports 

of foreign handicrafts for preventing crisis in this 

industry is also necessary. Factors such as plurality 

and distribution of handicrafts units, weak 

financial condition, and interference of profiteer 

brokers in providing materials and buying 

products, makers' ignorance of consumers' taste 

and new production methods, repetitive design, 

lack of a trustee and concentrated organization in 

this industry, competitors and factory products are 

among the obstacles. Moreover, lack of packing, 

insufficiency of number, weak advertisement, and 

bad quality of some goods are some of the weak 

points. 

The purpose of this study is to investigate the 

effective factors in development of KELASH 

handicrafts. This issue brings about prosperity of 

handicrafts and leads to gaining resources and 

producing occupations. 

2. METHODOLOGY 

The method employed in this research is 

developmental in terms of objective, qualitative in 

terms of method, or in other words, case-study and 

action research using data-based theory, and 

survey study in terms of data collection method. 

Open interviews with key knowledgeable 

individuals in handicrafts area and producers of 

this industry as well as some active persons in 

providing facilities to domestic workshops, and 

active social entrepreneurs in equipment of 

countrymen were done. In the action research part 

of the study, data collection and analysis were 

done alternatively. Analysis was done with the first 

observation and continued with interview and next 

observation. The important point was the matter 

which was referred to in all groups, and that is the 

fact that conspicuous product should be updated. 

Manual production procedure, different 

characteristics of workshops and producers, and 
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protection of cultural authenticity in these two 

methods were not concordant, and a solution for 

this consistency was needed to be found in next 

interviews. Hence, solutions and indications which 

were presented one by one in the next interviews 

were gathered in the codification procedure and a 

good solution for elimination of the problem was 

proposed. 

3. DISCUSION  

After investigation and analysis of data, it was 

concluded that aboriginal knowledge and academic 

knowledge should be integrated with a standard 

procedure. Seventy-three categorical phrases were 

extracted in codification stage. Five elements of 

model emerged in selective codification stage. 

There are five steps in selective codification that 

put five elements of model in a coherent way to 

formulate a theory. 

The first step is determination of central category 

that shows the main concept of research. The 

central category or issue is that KELASH is not 

updated that is a ley factor in lack of improvement 

of the above mentioned industry. In the next step, 

the categories around central matter was specified.  

4. CONCLUSION  

In the present conditions that upper hand 

documents guide both people and authorities 

toward resistant economics and reliability on 

internal capacities and opportunities, development 

of cultural industries such as handicrafts in Iran, as 

a cultural and civilized country, is necessary. 

Therefore, firstly the government should resolutely 

improve the conditions of this market and develop 

the mentioned product by using interlopers like 

media, educational and financial constitutions and 

make conditions for updating this product. In this 

condition, determination of government and help 

of interlopers improve the macro-milieu by 

humane forces and cultural development.  

Achieving the purpose is possible through 

formation of constitutions and centers such as 

bunches and rural service centers and other direct 

measures in internal and near milieu. In this 

condition, economic, social, cultural, and 

environmental accomplishments resulted from the 

development of mentioned industry will appear 

and it is a step toward permanent development. 

This research proves that even a small and local 

handicraft in Iran has the capacity of being a huge 

and national industry and plays an effective role in 

economics and culture of country.   

Key words: Cultural industry, handicrafts, 

business development, Kelash of Kordestan. 
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