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 صنایع دستی بلوچ عوامل رکود بندیاولویتشناسایی و 

 نواحی روستایی شهرستان قصرقند(موردی:  ةمطالع)
 1دارابوذر پای

 ن، ایرانزاهدا ، دانشگاه سیستان و بلوچستان،روستایی ریزیاستادیار جغرافیا و برنامه -1

 

 61/03/1394تاریخ تصویب:           521-292صص      29/11/4139تاریخ دریافت: 

      چکیده

گاه اولیه خود را در زندگی روستتاییان از صنایع دستی جای رغم تأکید زیاد بر رونق صنایع دستی، متأسفانه در بعضی مناطق جغرافیایی کشور،علی هدف: 

 باشد. بندی عوامل رکود صنایع دستی و هنری بلوچ در نواحی روستایی شهرستان قصرقند میدست داده است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت

ها کمّتی و لیلی با راهبرد پیمایشی است. روش گردآوری دادهتح -نوع تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفیروش تحقیق: 

های کیو است. جامعة آماری شامل افراد آگاه و باتجربته در زمینتة تولیتد، آمتوزش و برداری، مصاحبه و کارتکیفی با استفاده از ابزارهایی چون فیش

یران، مربیان، هنرمندان محلّی، و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع نفر از مد 28مدیریت صنایع دستی شهرستان قصرقند است. جامعة نمونه شامل 

 ( است.Qای و تحلیل عاملی عامل مبنا )تک نمونه Tها استفاده از آزمون دستی است. روش تحلیل داده

های تولیتدی زنانته و است و دارای کارگاهکه از توانمندی و ظرفیت باالیی در زمینة صنایع دستی برخوردار رغم اینمنطقة مورد مطالعه، علی ها:یافته

کنند؛ امّا مدیریت عرضه و فروش تولیدات با موانع اساسی مواجه است. مانع اصتلی، مردانه متعدّدی است که انواع محصوالت را با کیفیت باال تولید می

، به ترتیتب، «انگیزشی»و « فنّی و آموزشی تقای نظامار»، «نهادی-نیازهای مدیریتیپیش»نبود زمین و مکان عرضه محصول در بازارهای هدف است. 

 ،«فیزیکتی -متادینیازهتای » نیازهایی چونچنین، پیشدهند. همعوامل اصلی مؤثّر بر رونق صنایع دستی روستاهای شهرستان قصرقند را نشان می

 توان عاملی را از آن استخراج کرد. یینی داشته و نمیامتیاز عاملی پا« هابازدهی اقتصادی فعّالیت افزایش»و « ای و انسانیسرمایهنیازهای »

 . گرانمحدودیت دسترسی به صنایع دستی زنان بلوچ، پراکندگی جغرافیایی صنایع و صنعتها: محدودیت

ایع دستی از منظر عام که غلبه بر مسائل پیش روی صنرغم ایناتخاذ نگرش سیستمی نسبت به مقوله مدیریت صنایع دستی بلوچ. علی کارهای عملی:راه

گران و هنرمنتدان تر با توجّه به موانع موفقیت تعاونی صنایع دستتی شهرستتان و صتنعتنیازمند نگرش سیستمی به این مقوله است؛ اما از منظری خاص

ترین فاکتورهای مؤثّر بتر یّة آرم و برند را مهمها، و تهنقل، تبلیغات و برپایی نمایشگاهوهای مقصد و بازار، رونق حملتوان اختصاص زمین در مکانمحلّی، می

ها یه آنرونق صنایع دستی شهرستان در روستاهای قصرقند در حال حاضر دانست. ایجاد تغییرات در صنایع دستی بلوچ به شرطی که به ماهیت و ارزش اول

-ای، تهیّة بروشور، بنر، پوستر، کتابچه و غیره( میش تبلیغات )رسانهچنین، افزایتواند به افزایش بازارپسندی این محصوالت کمک کند. همآسیب نرسد، می

 تواند افزایش جریان اطاّلعات بین قطب تولید و بازارهای مصرف را بهبود بخشد.        

ص تحلیل عمیق عامل مبنا برای کشف عوامل مؤثّر بر رونق صنایع دستی بلوچ، صحّت و دقت باالی نتایج به ختااصالت و ارزش:  طر تجربته و تخصتّ

گردد؛ زیترا صترفا  ها برمیهای تحقیق از یک طرف به روش گردآوری و تحلیل دادهباالی جامعة نمونه در زمینة موضوع تحقیق. از این رو، ارزش یافته

 گردد. ها برمیمبناست و از طرف دیگر، به تفسیر و مستندسازی یافتههای ترکیبی و عاملمتّکی بر روش

 .صنایع دستی بلوچ، قصرقند بازاریابی و مدیریت فرش،توسعة اقتصاد روستایی،  ها:کلیدواژه
 

نواحی روستایی شهرستان مطالعة موردی: بندی عوامل رکود صنایع دستی بلوچ)شناسایی و اولویت(. 1395ا. ) پایدار،ارجاع: 

 .229-215(، 3)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. قصرقند(

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/53952 
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 مه. مقد1ّ
  لهأ. طرح مس1. 1

دهد توستعه یمروستایی در جهان نشان  ةتوسع هایهتجرب

شتود و ینمق روستایی صرفا  با تزریق سرمایه و فنتاوری محقّت

کنند. یکتی از ایتن یمل زیادی در این زمینه ایفای نقش عوام

 ،روستتایی ةکار اساسی در توستعراه عنوان بهعوامل که امروزه 

رونتق  ،شتودیمفتی معرّکشورهای در حتال توستعه ویژه در به

، غالمتزاده و اکبتریاستت )صنایع دستی در نواحی روستتایی 

گفتته صنایع دستتی بته صتنایعی (. 300 ، ص.1394، آراستی

های آن با شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآوردهمی

فلستفی و  ارچوب فرهنگ و بیتنشهدست انجام گرفته و در چ

های قتومی ه به میراثبا توجّ ،های هر منطقهذوق هنری انسان

 -29 ، صتص.1371)ریاحی، « شودو پرداخته میساخته  هانآ

ور فرهنگ، مظهر هنتر دستی مناطق روستایی، تبل صنایع(. 28

ع آید. این صنعت با ایجاد تنتوّحساب می کاربردی و مردمی به

بخشد اقتصادی و اشتغال، سطح زندگی روستاییان را بهبود می

بر بستر چنین موقعیتی است که سه رکن اصلی ستازگاری و  و

عالوه،  به ؛یابداقیت، عینیت میتطابق، نوگرایی و آفرینش و خلّ

نظیر برای کم توانمندی و استعدادال با شی فعّصنایع دستی بخ

باشد و قادر استت بتا ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی می

ی جذب مقدار کمی سرمایه، نقش زیادی بتر رشتد اقتصتاد ملّت

های معیشت پایدار را برای ین گونه که فرصته اداشته باشد؛ ب

گتران نسل آینده فراهم آورد و منافع خالصی برای معیشتت دی

ت ایجاد کند ت یا بلندمدّمدّی و در کوتاهی یا ملّدر سطوح محلّ

یتتت چنتتین، اهمّ(. هم36 ، ص.1390پتتور و احمتتدی، )جمعتته

ویتژه زنتان بته دستی در رشد و آموزش نسل جتوان، بتهصنایع

لحاظ اقتصادی و اجتماعی کامال  شناخته و آشکار شتده استت. 

تی در پیشترفت وجود تتأثیرات و اهمیتتی کته صتنایع دست با

اجتماعی، فرهنگتی و اقتصتادی دارنتد، امتروزه متأستفانه ایتن 

دانش و فتن  ةه به توسعاند خود را با توجّصنایع هنوز نتوانسته

های علتم و هماهنگ سازند و حرکتی هماهنگ با ستایر شتاخه

(. دالیل این امتر 32 ، ص.1374صنعت داشته باشند )ریاضی، 

کننتدگان و گران، مصترفعتمتفاوت بوده و بته متدیران، صتن

گتردد. ای برمتیالت جهتانی و منطقتهگاهی به رونتدها و تحتوّ

گتتذاران، هتتا و جلستتات قانوندر نشستتت موضتتوعی کتته اخیتترا 

 ،دانشتگاهی پررنتگ استت ةجامعقان و والن اجرایی، محقّؤمس

هتا در زنتدگی رکود صنایع دستی و هنری و کتاهش ستهم آن

ویژه در نتواحی یتن امتر بته. ااستتاجتماعی متردم  -اقتصادی

نمود  ،پذیر محیطی قرار دارندهای آسیبروستایی که در کانون

 شهرستان قصرقند از گذشته تاتری دارد. نواحی روستایی بیش

کنون عمده نیازهای پوشاکی، ابزار کار، ظروف غذایی، فترش و 

کردنتد و متازاد تولیتدات در بازارهتای مین متیأخود را ت غیره

ستفانه أامتا امتروزه مت ؛کردنتدالمللی عرضه میبین ای ومنطقه

و  روستتتاهای قصتترقندشتتاهد رکتتود صتتنایع دستتتی و هنتتری 

 به تولیدات بیرونی هستیم. مردم شهرستانوابستگی روزافزون 

وامتل ال است کته عؤگویی به این سهدف تحقیق حاضر، پاسخ

صتنایع دستتی و هنتری روستتاهای شهرستتان  رکتودر بر ثّؤم

 ند؟ ادامقصرقند ک

 . پیشینة نظری تحقیق 2. 1
صنایع دستتی زنتان »ای با عنوان ( در مقاله1371ریاحی )

هتا در بخشی از نتایج تحقیق خود بته وجتود واستطه« ترکمن

کند که در بازار فروش محصوالت تولیدی دستی زنان اشاره می

در ( 1374ریاضتتی )کننتتد. تتترکمن نقتتش اصتتلی را ایفتتا متتی

نگاهی اجمالی به مسائل و مشکالت صنایع »پژوهشی با عنوان 

-دستتتترین مستائل، یکتی از مهتمنشتان داد  «دستی ایتران

سوادی این درآمدی و کمکم ،صنایع دستی روستاییاندرکاران 

هتا کیفیتت شود تولیتدات آنکه باعث می استگروه از جامعه 

باشد و در مواردی متناسب بتا درخواستت بتازار  داشته یپایین

( 1379) نواب اکبر، قنبتری و رضتاییخارجی نباشد. داخلی و 

یتت و کیفیتت تولیتد ر بتر کمّعوامل مؤثّ»ای با عنوان در مقاله

نشان داد « مرندافزار یافتهاسکانصنایع دستی زنان عشایر نیمه

ینتد تولیتد صتنایع دستتی آترین عامل در فرترین و گرانبیش

شتود. زوده میافتباشد که باعث پدیدآمدن ارزشنیروی کار می

بررستی و شتناخت »( در پژوهشتی بتا عنتوان 1380مهدوی )

غربتی دشتت  ةبافی( در روستتاهای حاشتیصنایع دستی )قالی

متأسفانه به  ،، نتیجه گرفت«آن یمنظور توسعه و احیا کویر به

از  ،بودن کیفیتت تولیتدجهت افزایش قیمت مواد اولیه و پایین

( 1387پتور )جمعته. ستارونق افتاده و در حال منسوخ شدن 

 روستایی ةتوسع ةعرص در سازیبومی»ای تحت عنوان در مقاله

 هایی ازنمونته ذکتر بتا« آن ینتدآدر فر بتومی دانتش نقتش و

 ،پایتدار روستتایی ةتوستع بتا که تیسنّ هایروش و هاتکنیک

 به این نتیجه دستت یافتته استت کته دارند، زیادی سازگاری

 تقویت و دارینگه یعنی ؛ستاییتوسعه رو ةعرص در سازیبومی
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 ةعرص سرزمین و در و جامعه شرایط با سازگار بومی هایروش

عنوان روشی برای رسیدن  بومی به هایروش یاحیا کشاورزی

 نتابودی کامتل شترف در یتا رفتته از بین که پایدار ةبه توسع

( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان 1388نصتترتی و ایمتتانی )باشتتند. می

نشتان  «صنایع روستتایی در ایتران ةتوسعهای فراروی چالش»

 یکلّت ةدستت دو بته روستتایی صتنایع فراروی هایداد چالش

 شتوند.متی تقستیم درون روستتایی و روستتایی بترون عوامتل

( 1388)پنتاه، صتفوی، میرمحلته و اجلتی جعفرنژاد، ستجادی

بازاریتابی، عرضته و  ةمعتقدند وجود برخی مشتکالت در زمینت

وش بته مشتتریان در بازارهتای جهتانی خدمات پس از فر ئةارا

اندرکاران صتنعت باعث شده، تا مشکالت زیتادی بترای دستت

، بهلتولی، زینتاب و باف ایران ایجاد شود. پورصتادقفرش دست

باف و ( مشتتکالت صتتادرات فتترش دستتت1389) ختتانیحتتاجی

-د در انطباق با شرایط نتوین بازارهتای بتینهای متعدّنارسایی

دستتی  عه واقعتی را عامتل رکتود صتنایگاالمللی و کسب جای

ستازی بتومی»ای با عنوان ( در مقاله1391مرتضوی )دانند. می

« تی استان سیستان و بلوچستتانشناسی و هنرهای سنّباستان

 منطقته، اقلیمتی نامناستب شرایط به هتوجّ معتقد است که با

مطمتنن  کتاریراه عنوان به تواندمی تیسنّ از هنرهای حمایت

 منبتع ،حتال عین در و در استان بستگیتحکیم هم در جهت

شایسته  د.شو محسوب منطقه این مردم برای مطمنن درآمدی

شناستی آسیب»(، در تحقیق خود با عنون 1393) خزایی و فر

بنتدی بستته «محصتوالت صتنایع دستتی ةبندی و عرضتبسته

 گشتای حتلّتی، راهتولیدات و آثار صنایع دستی و هنرهای سنّ

بنتدی بستته زیترا ؛از مشکالت این عرصه خواهتد بتودبسیاری 

ارتباط ذهنتی خریتدار و فروشتنده  ةمطلوب و استاندارد، وسیل

بوده و موجب افزایش رغبت مشتریان برای خرید خواهد شد و 

ایتتن امتتر، رونتتق فتتروش صتتنایع دستتتی در بازارهتتای داخلتتی، 

  .زایی و درآمدزایی آن را در پی خواهد داشتخارجی، اشتغال

( در 1394)بترادران و  غنیان، پورخسروی، کرمی بنماران 

رترین ثّؤزیرساختی مت -ایعامل زمینهتحقیق خود نشان دادند 

قتصتادی بتا های االیت بنگاهگیری و گسترش فعّعامل در شکل

(، 1394) فترشایسته گری منطقه شناخته شد.محوریت گردش

 ینقتش آن در ارتقتابنتدی و بستته»در تحقیق خود با عنوان 

بندی نخستین ستهنشان داد ب «کیفی محصوالت صنایع دستی

وجود طراحی، و باشد مرحله از برخورد مشتریان با محصول می

 یبندی و عواملی در جهت ارتقتارنگ، تناسب محصول با بسته

 .ها خواهد شدت و بازارپسندی و رونق آنکیفی محصوال

صتنایع  ةشتده در زمینتهای انجاممروری بر نتایج پژوهش

ثر بر رونق ؤعوامل م ،عکسردهد علل رکود و بدستی نشان می

ع هستتند. صنایع دستی و هنری در نقاط مختلف کشور متنتوّ

صتنایع دستتی و  رکتودهدف تحقیق حاضر نیز تحلیل عوامتل 

 هنری بلوچ در نواحی روستایی شهرستان قصرقند است. 

 شناسی تحقیق. روش2
 فیایی تحقیق. قلمرو جغرا1. 2

بتیش دارد و هزار نفر  42جمعیتی بالغ شهرستان قصرقند 

)مرکتز آمتار  درصد آن در نواحی روستایی سکونت دارند 70از 

شهرستان قصترقند را نشتان  موقعیت (1)(. شکل 1390 ایران،

ترین صتنایع دستتی شهرستتان قصترقند شتامل دهد. مهممی

خرمتای ا الیتاف دوزی، تولید انواع ظتروف بتهدوزی، سکّسوزن

دوزی در ه، ظروف سفالی، ترکیب سفال، داز و ستکّ(دازی )محلّ

تولید ظروف، تسبیح چوبی و حصیربافی و تولید انواع روانداز و 

 (.4و 3باشد )شکل زیرانداز می

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%8A+%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%81%D8%B1*
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 در استان سیستان و بلوچستان و کشور ایران قصرقند موقعیت شهرستان -1شکل 

 تحقیق،  هایمأخذ: یافته 

1394 

 . روش تحقیق2. 2

 ،کاربردی و به لحتاظ روش ،تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت

ماری مربیان و تولیدکننتدگان آ ةتحلیلی است. جامع -توصیفی

باشتد. دستی و هنری روستاهای شهرستان قصرقند متی صنایع

نظتر )متدیر تعتاونی صتنایع نفر صاحب 28نمونه شامل  ةجامع

ی، کارشناسان صتنایع دستتی و ن محلّدستی شهرستان، مربیا

میتتراث فرهنگتتی و تولیدکننتتدگان زن و متترد( استتت. روش 

ی و کیفتی بتا ابتزار مطالعتات های کمّتها، روشگردآوری داده

روش تحلیل چنین، هم. استمصاحبه و برداری اسنادی و فیش

 )عامل مبنا( استت. در Qاستفاده از تحلیل عاملی نوع  ،هاداده

 نخست شناسی کیو،روش ارچوبهدر چ شد عیس ،پژوهش این

 ةی در حتوزنظران محلّتنتایج حاصل از مصاحبه صتاحب برپایة

ر بتر ثّؤعوامتل مت از ایاولیته شناخت صنایع دستی شهرستان،

این عوامتل در  سپس، .رونق صنایع دستی منطقه حاصل شود

نمونه خواسته شد  ةاحی شد و از جامعکیو طرّ هایقالب کارت

یت و نقش عاملی که روی هر کارت نوشته شده مّها تا برحسب

مختلتف  هتایها بپردازند تا دیتدگاهکردن کارتمبه منظّ ،است

شتود.  بنتدیدستهکشف و  ستیصنایع د رکودپیرامون عوامل 

استتخراج  اول ةکته در مرحلت هتاروی کارت شدهعوامل لیست

متدیریتی،  همتة ابعتاد و عوامتل محیطتی، قابلیتت دارد ،شتد

صتنایع دستتی  رکتود ر بترثّؤفرهنگی مت اجتماعی و صادی،اقت

 ةجامعت طدید گوناگون توسّت  هایزاویه از را تاهای قصرقندسرو

شتده از نتوع اکتشتافی کند. روش تحلیل استتفاده نمونه فراهم

ی و کیفی( دارد. مراحل انجام تحلیل ترکیبی )کمّ ةبوده و جنب

صتنایع  رکتودل بنتدی عوامتاکتشافی برای استخراج و اولویتت

 :از ند تعباردر روستاهای شهرستان قصرقند  دستی

 گفتمان فضای گردآوری و مطالعه (1

، هتاشامل مقاالت، اخبار رسانه آماری در این مرحله جامعة

عمیق بتا متدیر تعتاونی صتنایع  ةای و مصاحبخانهمنابع کتاب

 ةیان باتجربتدستی روستایی شهرستان قصرقند و دو نفر از مربّ

 . باشدیمی محلّ

  گفتمان فضای از فمعرّ نمونة یك انتخاب (2

 گفتمان فضای ابعاد همة دبای قابل اعتماد نمونة کیوی یک

 نیازهایو پیش عوامل مجموع از در این راستا،. دهد پوشش را
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 ،هستتند مفهوم یکسانی دربردارندة که مواردی شده،گردآوری

 تکتراری، متوارد بتا حتذف تا دوش خالصه یکلّ مقولة یک ذیل

 شتود فتراهم اصتلی هایذیل مقوله هاداده سازیخالصه امکان

 ستازیآماده برای ،(. در نهایت32ص. ، 1386 فرد،)خوشگویان

بتا  هتاییکتارت روی بر هر عبارت سازی،مرتب برای کیو ةنمون

 کارت بته هر برای سپس، کیو( و شد )کارت درج یکسان ظاهر

  .شد تعیین کد یک تصادفی طور

 کنندگانانتخاب مشارکت (3

کنندگان بته روش طور معمول، در روش کیو، مشتارکت به

گیری هدفمند از میتان اهتالی فضتای گفتمتان انتختاب نمونه

های موجود در همة عوامل یا دیدگاه ،شوند و به این صورتمی

(. 153-154 صتص. ،2013ند )رایتت، شتونمونة کیو لحاظ می

صتنایع بعاد گوناگونِ مطالعات در این پژوهش، با درنظرگرفتن ا

ایتن زمینته از  کنندگان از میان افرادی که در، مشارکتدستی

ای مناسب برختوردار بودنتد، سابقة پژوهشی یا اجرایی و حرفه

 ، برگزیده شدند.های کیوسازی کارتبشارکت در مرتّبرای م

 سازی و تحلیل عاملی کیو باحی نمودار کیو، مرتّطرّ (4

کرت چنتد طیتف را در بتر مانند طیف لییو نمودار کشکل 

کنندگان براستا  ادراکتات و طوری که مشتارکته گیرد؛ بمی

های کیتو را بته ترتیتب اهمیتت یتا میتزان دیدگاه خود، کارت

کننتد )اکستل، ب متیدار مرتّتموافقت یا مخالفت، بر روی نمتو

ه بته (. در این پژوهش، با توجّت355 ص. ،2007، گراف و براور

تعداد عوامل یا عبارات کیو، یک نمودار متدرج هفتت ماهیت و 

هتای (. بترای تحلیتل آمتاری داده2 احی شد )شتکلطیفی طرّ

ها، از روش تحلیل عتاملی کیتو استتفاده سازیحاصل از مرتب

نظر شیوة اجرا، تحلیل عتاملی کیتو تفتاوت چنتدانی بتا  شد. از

ا است جا تفاوت بنیادین در اینتحلیل عاملی معمولی ندارد؛ امّ

رهتا، غیّبستتگی میتان متکه در تحلیل عاملی کیو، به جای هم

شود و افتراد کننده سنجیده میبستگی میان افراد مشارکتهم

، 2010شتوند )دوانکمتان، بندی متیبراسا  نوع نگرش دسته

هتا( (. در ایتن پتژوهش نیتز عوامتل )دیتدگاه286-287صص. 

ه و مقتادیر یافتتریس عتاملی چرخششده براسا  ماتشناسایی

 ای تفسیر شدند. شده، با روش تحلیل مقایسهمحاسبه ةویژ

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار کیو -2 شکل

  1394های تحقیق، خذ: یافتهمأ

 

 . مبانی نظری تحقیق3 

ه اصوال  بحث در مورد صنایع دستی از دو جنبه مورد توجّت

اقتصادی )بهبتود اقتصتاد ختانوار،  ةجنب ،گیرد؛ نخستقرار می

فرهنگتتی  بتتةم از جنی( و دوّای و ملّتتی، منطقتتهمحلّتتاقتصتتاد 

های فرهنگی و هنری فرهنگی و تاریخی(. بررسی جلوه )میراث

گشتتای شتتناخت تتتاریخ و مناستتبات توانتتد راهیتتک جامعتته می

اجتماعی اقتصادی آن جامعه باشد. در نگاهی به تتاریخ و آثتار 

لیتی اترین فعّتمانده از گذشتته، صتنایع دستتی را قتدیمیباقی

ن پرداخته است. بشتر در ستاخت ابتزار و ه آبشر ب یابیم کهمی

 هتتایرفتتته از تکنیکنیتتاز زنتتدگی ختتویش رفته وستایل متتورد

تری را در طبیعت کشف عتری بهره گرفته و مواد متنوّپیشرفته

گری، فلزکتاری، که به ستفال چنان ،کار گرفته استه کرده و ب

 هتتای مختلتتف تتتاریخورهگری و غیتتره در دبافی، شیشتتهپارچتته

ستازها، انستان همتواره خوریم. در ایتن دستزندگی بشر برمی

ی ستاخته و صتنایع ختود را متجلّت ةعواطف و آرزوها و اندیشت

دستی در هر دوره از تاریخ جوامتع بخشتی از هنتر و صتنعت، 

گرفتته  مرور زمان شکل است که به نیگر فرهنگ و تمدّنمایان

 است.  هقل شدهای بعد منتنسل و به

 ةهتتایی استتت کتته در عرصتتستتازی یکتتی از گفتمانبومی

 دگرگونی روند است. در شدههای جدید توسعه مطرح پارادایم

 در که دارد وجود متفاوتی هایانگاره مدرن، به تیاز سنّ جامعه

 روشتنیبه را آن تتوانمی گذار، سالهصد ةتجرب و ایرانی ةجامع

 از بستیاری کته ستتا ستاخته روشتن داد. تجربته تشتخیص

 و فرهنتگ تولیتد، ةدر عرصت تیستنّ هتایروش و هتاتکنیک

 بتا تطتابق و ستازگاری دلیتل بته تیستنّ ةجامعت در اجتمتاع،

 کته امتروزه هستتند هتاییروش همتان جوامع، بوم اینزیست

پتور، باشند )جمعهمی پایدار ةتوسع به رسیدن هایروش فمعرّ
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 شدنغیربومی مقابل در معموال  سازی(. بومی153 ، ص.1389

 شتدنبومی باید روستایی ةتوسع ةدر عرص ولی ؛شودمی مطرح

 ةهمت طرد و هویتیشدن، بیاز خودبیگانه با مقابله معنی به را

 یاحیتا و حفت  و بودنتیستنّ صترفبته  هاتستنّ و هتاروش

 هتاینظام که نویسد( می1992دانست. وارن ) های بومیروش

 و هتوجّت متورد یملّت منتابع از جزئتیمثابه به باید بومی دانش

 در اکثرجوامتع، ،حتال به تا وجود، این گیرند. با قرار  مالحظه

بته نقتل از اند )ستپرده فراموشتی بته را هبتالقوّ یملّ دارایی این

بتین  نهادینته پیونتدی ،سازی(. بومی120 ، ص.1376چمبرز، 

 آن کردننهادینته و عمل ةعرص در بومی دانش و رسمی دانش

غالتب  ةرویت توانتدمی انگتاره خواهد بود. این توسعه جریان رد

 حذف و سازییکسان تمرکز، جهت در توسعه مرسوم الگوهای

کتاهش  را آن منفتی پیامتدهای و دهکتر تعدیل را رتکثّ و عتنوّ

قیتت د توستعه و عتدم موفّهای متعتدّبا شکستت نظریته دهد.

داتتتی )الگوهتتای وار هتتای مکاتتتب نوستتازی و وابستتتگینظریتته

( در کشتورهای در حتال توستعهروستتایی  ةدر توسعناسازگار 

های اخیتر بتا در ستال ولتی ؛پارادایم قدیم توسعه قرار گرفتند

پایدار و رویکرد معیشت پایتدار روستتایی و  ةشدن توسعمطرح

پایدار روستاها  ةق توسعامید به تحقّ ،زادرون ةهای توسعنظریه

هتم تلفیتق  بامی و رسمی به شرطی که دانش بو ؛تر شدهبیش

 ةتتتوان انگتتارمی از ایتتن رو، .(توستتعه جدیتتد الگتتویشتتود )

ارچوب هتتتگتتترا را چزای بروندرون ةستتتعشتتتدن و توبومی

و  هاهه بته نظریتا توجّتموضوع تحقیق دانستت. بت ةفسیرکنندت

شده در مطالعتات علمتی پیرامتون وضتعیت های مطرحدیدگاه

 دو روستایی به ایعصن فراروی هایچالش ،صنایع دستی کشور

-می تقسیم درون روستایی و روستایی برون عوامل یکلّ ةدست

( کتته شتتامل عتتواملی چتتون 1388شتتوند )نصتترتی و ایمتتانی، 

بودن اولیته و پتایین محدودیت بازار فروش، افزایش قیمت موادّ

تولیدکننتتدگان،  ستتوادیدرآمتتدی و کتتمکیفیتتت تولیتتد، کتتم

خدمات  ئةاریابی، عرضه و ارامشکالت بازبازی، الها و دلّواسطه

پس از فروش به مشتریان در بازارهای جهانی، بازارپسندنبودن 

 باشند.  می غیرهبعضی تولیدات و 

 های تحقیق. یافته4
 فضای گفتمان. 1 .4

 28تعتداد  ،گیری هدفمنتدروش نمونه در تحقیق حاضر با 

ی، کارشناستتان و استتاتید گران محلّتتان و صتتنعتنفتتر از مربیّتت

کتاری و  ةنمونته )بتا ویژگتی تجربت ةانشگاهی به عنوان جامعد

( روستتاهای قصترقند صنایع دستتی و هنتری ةعلمی در زمین

 36نفتتر زن تولیدکننتتده ) 10 ،انتختتاب شتتدند. از ایتتن تعتتداد

درصد(، یتک نفتر استتاد  25نفر مرد تولیدکننده ) 7درصد( و 

 5 ی صنایع دستی )مدیر تعاونی صنایع دستی شهرستان(،محلّ

ت علمتی أعضو هیت 3درصد(،  17.86ی صنایع دستی )مربّنفر 

کارشنا  میراث فرهنگی و صنایع  2درصد( و  10.7دانشگاه )

-نخستت روش ةمرحلت ةهستتند. بتر پایت درصتد( 7.1دستی )

فضتای گفتمتان  ةهای حاصتل از مطالعتشناسی پژوهش، یافته

علتتل رکتتود صتتنایع دستتتی و هنتتری در نتتواحی روستتتایی 

ارچوب روش کیتو، هاست. در چ (1)به شرح جدول  ،بلوچستان

بندی دیتدگاه هتا مبنتای تحلیتل و دستتهاین بختش از یافتته

کنندگان پیرامون علل رکود صنایع دستی روستتاهای مشارکت

 . شهرستان قرار گرفت

 

 ماندگی صنایع دستی بلوچ )دسته کیو(عقبرکود و فضای گفتمان علل  ةخالص -1جدول 
 1394، صنایع دستی قصرقندنظران ی پژوهش حاصل از مطالعات اسنادی و مصاحبه با صاحبهایافتهمأخذ: 

 عبارت شناسه

Q9 محصوالت در بازارهای مصرف و در مسیرهای پرتردد ةکمبود زمین و فضای کافی برای عرض 

Q2 (غیرهو  ضعف زیربناهای مورد نیاز )حمل و نقل، انرژی 

Q8 تولیدات  ةفی و عرضها برای معرّگاهایی نمایشها و برپعدم برگزاری همایش 

Q16 (برند و آرمنمانام )ها و نداشتن نبودن محصوالت تولیدی کارگاهدارشناسنامه 

Q5 (غیرهای و ه و توزیع بروشور، تبلیغات رسانههای تبلیغات و بازاریابی )تهیّضعف برنامه 

Q15 های تولیدبودن کارگاههای تولیدی و نامناسبهقرار کارگاتکمبود زمین و فضای کافی برای اس 

Q7  االنقانون بازنشستگی برای فعّ  نبودنااطمینانی تولیدکنندگان، نداشتن بیمه و 

Q3 ای و نظام ترویجضعف آموزش فنی و حرفه 
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 عبارت شناسه

Q13 کمبود مربّی باسواد و باتجربة محلّی 

Q10 های کارگاهی و هنری نزد مردموجهه )پرستیژ( پایین فعّالیت بودن محیط کار وسختی کار، نامناسب 

Q18 گذاری در صنایع دستی(گذاران برای سرمایهپذیری سرمایهنبود روحیة کارآفرینی )عدم ریسک 

Q12 رغبتی مردم به تولید صنایع دستیدریافت یارانة نقدی و بی 

Q1 رهای محلّی )تحواّلت فرهنگی دوران مدرن(انگیزگی نسل نو به صنایع و هنتغییرات نسلی و بی 

Q14 مُدگرایی ناشی از شهرگرایی و عدم پسند تولیدات بومی محلّی در بازارهای شهری 

Q6 گران به آنآالت مورد نیاز و یا ضعف دسترسی صنعتها و ماشینکمبود دستگاه 

Q4 بیرون کمبود موادّ اوّلیه در محل و یا ضعف دسترسی به موادّ اوّلیه در 

Q17   کمبود نیروی کار و یا هزینة باالی نیروی کار، ضعف منابع مالی و کمبود سرمایة اوّلیه 

Q11  درآمد پایین صنایع دستی و عدم اطمینان درآمدی 

 
 هادادهتحلیل 

هتتا در هتتا، متتاتریس دادهQستتازی بپتتس از پایتتان مرتّتت

حلیتل هتا از روش تبترای تحلیتل داده ایجاد شد.  SPSSمحیط

هتا بودن دادهبترای تشتخیص مناستب .عاملی کیو استفاده شتد

استفاده شد. مقتدار   KMOبرای انجام تحلیل عاملی از شاخص

اقل مقتدار قابتل ر استت و حتدّمتغیّت 1و  0شتاخص بتین  ایتن

ه بته استت. بتا توجّت 5/0اطمینان آن برای انجام تحلیل عتاملی 

قابتل اطمینتان  هادست آمد، داده به 868/0که این شاخص این

 (. 2باشند )جدول می
 

-گیری ر و بارتلت و کفایت نمونهیآزمون کایزر ما -2جدول 

27) N)  
 1394، های پژوهشخذ: یافتهأم

 868/0 (KMOشاخص کایزر مایر )

 آزمون بارتلت
134/4281 134/4281 

498 498 
000/0  000/0  

 چ،صنایع دستی و هنری بلورکود عوامل کشف  برای ،سپس

 بستگی و روشهم ماتریس از استفاده با تحلیل عاملی اکتشافی

 از روش انجتام شتد. هتا(اصلی )برای استخراج عامل هایفهمؤلّ

 عامل 5 ،در نتیجه شد. استفاده عاملی چرخش برای واریماکس

 ةد. بر پایتشدرصد شناسایی  6/89واریانس  مجموع با دیدگاه یا

بارهای عتاملی بتاالتر از  ةبیافته و محاسماتریس عاملی چرخش

درصتد(  71/46نفر ) 18د. شپنج عامل یا دیدگاه استخراج  5/0

 5و م درصتد( در عامتل دوّ 10/29نفر ) 4ل، از افراد در عامل اوّ

 ،چنتینانتد. همگرفتته جتای مدر عامل سوّ (درصد 19/24نفر )

ضریب آلفای کرونباخ برای ستنجش میتزان پایتایی هتر یتک از 

متوارد نتتایج قابتل  ةدر همت ،ستبه شتد و سترانجامها محاعامل

 (. 3د )جدول شاعتمادی مشاهده 

 

 

 

 

 های تحلیل عاملی کیویافته -3جدول 
 1394های تحقیق، خذ: یافتهأم

 آلفای کرونباخ  واریانس % عاملی بار شغل کننده/مشارکت ةشناس عامل

 1عامل 

P1921/0 الهی قصرقند(: )مدیر تعاونی فضل 

71/46  911/0 

P8)912/0 : )مربی صنایع دستی 

P22)911/0 : )بانوی تولید کننده 

P16)900/0 : )بانوی تولیدکننده 

P26899/0 ت علمی دانشگاه(أ: )هی 

P 27ّ878/0 ی صنایع دستی(: )مرب 

P23)844/0 : )بانوی تولیدکننده 
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 آلفای کرونباخ  واریانس % یعامل بار شغل کننده/مشارکت ةشناس عامل

 1عامل 

P4)831/0 : )مرد تولیدکننده 

71/46  911/0 

P 28)813/0 : )بانوی تولیدکننده 

P14ّ738/0 ی صنایع دستی(: )مرب 

P9)732/0 : )تاجر صنایع دستی 

P7)789/0 : )کارشنا  میراث فرهنگی و صنایع دستی 

P3)704/0 : )مرد تولیدکننده 

P10)648/0 : )مربی صنایع دستی 

P6)663/0 : )مربی صنایع دستی/ 

P11)622/0 : )مرد تولیدکننده 

P15)591/0 : )مرد تولیدکننده 

P21)584/0 : )بانوی تولیدکننده 

 2عامل 

P13)870/0 : )بانوی تولیدکننده 

10/29 834/0 
P24866/0 ت علمی دانشگاه(أ: )هی 

P25781/0 ت علمی دانشگاه(أ: )هی 

P19)677 : )بانوی تولیدکننده 

 3عامل 

P5)832/0 : )کارشنا  میراث فرهنگی و صنایع دستی 

19/24 727/0 

P17)813/0 : )مرد تولیدکننده 

P12)657/0 : )بانوی تولیدکننده 

P18)6260 : )بانوی تولیدکننده/ 

P20)5980 : )بانوی تولیدکننده/ 

P2)5190 : )مرد تولیدکننده/ 

  (،6/89شده )کل واریانس تبیین  ( 868/0آلفای کرونباخ کل) 

 
تتر و بیش 1مقدار ویژه نزدیک بته  یاهای دارگزاره ،سپس

دند )جتدول ص شتمشخّ و بعد ذیل هر دیدگاه ،به ترتیب از آن

 ،ژمقتتدار ویتت امتتل بتتر مبنتتای بتتاالترین(. در ادامتته هتتر ع4

گتزاره متورد مطالعته )دستته کیتو(  18آمده در میتان دستهب

معتقتد بته بهبتود عامتل »( 1گذاری شد، شتامل: دیتدگاه )نام

معتقتد بته »( 2، دیتدگاه )«قانونی و اداری( -مدیریتی )نهادی

( 3، دیتدگاه )«(ای و نوآوریحرفه -آموزشی )فنی ارتقای نظام

ه دیتدگاه عوامتل که این ست «انگیزشیمعتقد به بهبود عامل »

راه میتزان ر بر رونق صنایع دستی و هنری را بته هتمثّؤاصلی م

البتته اگتر بختواهیم  ؛دهندیت این عوامل نشان میثیر و اهمّأت

مقادیر ویژه نزدیتک  عتقد استمآماردانی است که )نظر کیسر 

ل که در عامل اوّ 4ه نکنیم توجّ توان پذیرفت( رارا نیز می 1به 

نقتدی کته در  ةرار دارند و عامل پرداختت یارانتبعد مدیریتی ق

ثیر زیادی را در رکود صتنایع دستتی أت ،بعد انگیزشی قرار دارد

نیازهتای » عتواملی چتون ،چنتینهمدهنتد. قصرقند نشان می

 افتزایش»و « ای و انستانیسترمایهنیازهای » ،«فیزیکی -یمادّ

-نمتی شته وپایینی دا ةمقدار ویژ «هاالیتبازدهی اقتصادی فعّ

های آزمون یافته ،چنینفی شوند. هممعرّ توانند به عنوان عامل

T استت،هتا میتانگین ةکه یک آزمون پارامتریک برای مقایست 

( 4های حاصل از تحلیل عاملی است )جتدول یافته ةیدکنندأیت

که نشان داد کمبود زمین و فضتا در شتهرهای بتزرم، مستیر 

ترین متانع رونتق صتنایع مهم ،ها و سایر مقصدها و بازارهاجاده

 ةنتتایج همت ،در مجمتوعدستی روستتاهای شهرستتان استت. 

نقل و انرژی، ضتعف وضعف زیربناهای حملها نشان داد آزمون

محصوالت تولیتدی برای  (برند و آرمنداشتن نمانام )تبلیغات و 

 گیرندم تا چهارم قرار میدوّ ةموانع اصلی هستند که در رد

     



 223                                                            .. .بلوچ دستی صنایع رکود عوامل بندی¬اولویت و شناسایی                                 سال پنجم                   

 

 )ها برای هر یك از آن Tحاصل از آزمون  و مقدار مقدار ویژهها و گزاره -4جدول 

 1394، های پژوهشخذ: یافتهأم

 

 گیری. بحث و نتیجه5
ال استت کته ؤگویی بته ایتن ستپاسخ ،هدف تحقیق حاضر

صنایع دستی بلوچ در نتواحی روستتایی  عوامل رکودترین مهم

ق بته ایتن ند؟ پاسخ پیشتنهادی محقّتاشهرستان قصرقند کدام

 ةدر قالب فرضی ،ال که پس از مرور مبانی نظری حاصل شدؤس

 عامل رکتودترین مهم ،محصوالت ةمدیریت عرضسوء »یق تحق

بنتدی و ارائته شتد. صتورت «صنایع دستی و هنری بلوچ است

های تحقیق بترای آزمتون فرضتیه بتا استتفاده از تحلیتل یافته

کته نتتایج آن در  حاصل شتد T( و آزمون Qمبنا )عاملی عامل

  ادامه ارائه و تفسیر خواهد شد. 

 ،نظتری پیرامتون موضتوع تحقیتقمترور مبتانی  ةدر نتیج

گتترا را زای بروندرون ةستتعشتتدن و توبومی ةتتتوان انگتتارمی

در زیتترا  ؛موضتتوع تحقیتتق دانستتت ةفستتیرکنندارچوب تهتتچ

پایتدار و رویکترد معیشتت  ةشدن توسعهای اخیر با مطرحسال

ق زا امیتد بته تحقّتدرون ةهتای توستعپایدار روستایی و نظریه

 ،ارچوبهتاست. در ایتن چتر شده شبیروستایی پایدار  ةتوسع

ق پایتداری توستعه در شده برای تحقّیکی از راهبردهای توصیه

که در  است «راهبرد شکوفایی صنایع دستی و هنری»روستاها 

ه عملتی مورد توجّ ه وهم تلفیق شد بادانش بومی و رسمی  آن

 گیرد. ریزان قرار میوالن و برنامهؤمس

بته لحتاظ تقستیمات  1391شهرستان قصترقند تتا ستال 

و شهر بوده استت یک بخش از شهرستان نیک ،اداری -سیاسی

شهرستتتان قصتترقند در جنتتوب متترز بتتا پاکستتتان استتت. هم

هتای های هنرمند و بستر هنرها و کارگاهبلوچستان، مهد انسان

زنتان و  و تولیدات خانگی صنایع دستی بوده و انواعی از هنرها

 شهرستتان قصترقندیع دستی صنا شود.مردان در آن یافت می

( 4)طبق شکل  ،به عنوان مثال؛ هاستسرشار از هنرها و ارزش

 ،شتودهی شهرستان تولیتد متیاللّقطار قلم که در تعاونی فضل

یک نمتاد و ابتزار  ،ای برای حمل قلم باشدکه وسیلهقبل از این

ی که آن را بتر دوش ختود زآموزیرا دانش ؛سازی استفرهنگ

 عبارت شناسه
مقدار 

 ویژه

مقدار 

محاسبه 

 شده

اختالف 

  میانگین

مدیریتی 

 -)نهادی

قانونی و 

 اداری(

 93/1 6.53 2.53 (Q9)د محصوالت در بازارهای مصرف و مسیرهای پرتردّ ةکمبود زمین و فضای کافی برای عرض

 51.6 6.31 2.31 (Q2( )غیرهنقل، انرژی و وضعف زیربناهای مورد نیاز )حمل

 45/1 5.81 1.81 (Q8تولیدات )ة فی و عرضها برای معرّگاهها و برپایی نمایشعدم برگزاری همایش

 30/1 5.52 1.52 (Q16)ها و نداشتن برند و آرم دارنبودن محصوالت تولیدی کارگاهشناسنامه

 84/0 5.11 1.11 (Q5( )غیرهای و ه و توزیع بروشور، تبلیغات رسانههای تبلیغات و بازاریابی )تهیّضعف برنامه

 71/0 3.89 -0.11 (Q15های تولید)های تولیدی و نامناسب بودن کارگاهکمبود زمین و فضا برای اسقرار کارگاه

 99/0 4.72 72.0 (Q7) االنبیمه و عدم وجود قانون بازنشستگی برای فعّاطمینان تولیدکنندگان، نداشتن عدم 

-آموزشی

 نوآوری

 96/0 4.64 64.0 (Q3) ای و نظام ترویجی و حرفهضعف آموزش فنّ

 0.41 2.81 -1.19 (Q13) یمحلّ ةی باسواد و باتجربکمبود مربّ

 انگیزشی

 40.7 2.94 -1.06 (Q10) ت کارگاهی و هنری نزد مردمالیبودن محیط کار و پرستیژ پایین فعّسختی و نامناسب

 0.64 3.32 -0.68 (Q18گذاری در صنایع دستی( )داران برای سرمایهپذیری سرمایهکارآفرینی )ریسک ةضعف روحی

 1 4.74 0.74 (Q12رغبتی مردم به تولید صنایع دستی)نقدی و بی ةدریافت یاران

 0.71 3.89 -0.11 (Q1الت فرهنگی مدرن( )ی )تحوّنو به صنایع و هنرهای محلّ انگیزگی نسلتغییرات نسلی و بی

 0.49 2.98 -1.02 (Q14ی در بازارهای شهری )مُدگرایی ناشی از شهرگرایی و عدم پسند تولیدات بومی محلّ

 -مادی

 فیزیکی

 54/0 2.88 -1.12 (Q6گران به آن )آالت مورد نیاز و یا ضعف دسترسی صنعتها و ماشینکمبود دستگاه

 Q 73/0 3.94 -0.06)4اولیه در بیرون ) اولیه در محل و یا ضعف دسترسی به موادّ کمبود موادّ

 0.46 2.91 -1.09 (Q17باالی نیروی کار، ) ةاولیه و هزین ةضعف منابع مالی و کمبود سرمای ای سرمایه

 یبازده

 اقتصادی
 Q11 0.49 3.11 -0.89) مدی )درآمد پایین صنایع دستی و عدم اطمینان درآ
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داند که قطار قلم خوب است نه قطتار ستالح یم ،کندحمل می

که بایتد بترای نستل  جا رواج داردعتقاد در بین مردم آن)این ا

ه کنند تا سراغ قطتار ستالح نرونتد(. قطار قلم تهیّ ،جدید خود

توان یافت ها میهزاران ارزش و فایده را در تولیدات این کارگاه

 که مجال گزارش آن در این پژوهش نیست.

امتروزه  ،هتاهتا و ارزشع این سترمایهم کثرت و تنوّرغعلی

ها و هنرمندان بتا مستائل اساستی سفانه اکثریت این کارگاهأمت

استخراج  محصوالت خود به بازار مواجه هستند. ةارائ ةدر زمین

عمیق،  ةچنین عوامل و موانعی از طریق مصاحببندی و اولویت

حلیتل عتاملی روز و ت 5ت گران بته متدّزندگی در کنار صنعت

 ةمنطقت دنشتان دا میدانی هاییافتهمبنا )کیو( انجام شد. عامل

ظرفیت باالیی  که ازاینرغم علی ،روستاهای شهرستان قصرقند

صتتنایع دستتتی و هنتتری برختتوردار استتت و دارای  ةدر زمینتت

دی استت کته انتواع های تولیدی زنانته و مردانته متعتدّکارگاه

ا مدیریت عرضه و امّ ؛کنندد میمحصوالت را با کیفیت باال تولی

 ةطبتق مصتاحب. رو استفروش محصوالت با موانع اساسی روبه

ستاله  50 ةهی که تجربتاللّعمیق و زندگی با مدیر تعاونی فضل

گری صنایع دستتی و متدیریت یپروش، مربّوآموزش ةدر زمین

شتکوفایی صتنایع متانع اصتلی  ،های صنایع دستی داردتعاونی

محصتول  ةنبود زمین و مکان عرضت ،قصرقنددستی شهرستان 

هتای دولتتی معتقد بود اگر سازمان اودر بازارهای هدف است. 

هتای د بته تعتاونیمسیرهای پرتردّ ةدر شهرهای بزرم و حاشی

محصول و برپایی بازارچته و  ةزمین )فضای عرض ،صنایع دستی

دیگر نیاز نیست هیچ  ،محصوالت( واگذار کند ةگاه عرضنمایش

گران ارائته کنتد. به صتنعت غیرهخدمات آموزشی، مالی و نوع 

ت النیازهای تولید محصوپیش ةتوانند همگران خود میصنعت

هتای اداری و اما به خاطر مستائل و محتدودیت ؛را فراهم کنند

 ةهتای مربتوط بته مکتان عرضتقانونی، توانایی رفتع محتدویت

ول ؤی مستهتارا باید سازمان همحصوالت را ندارند و این وظیف

 انجام دهند.

دهتد هتای حاصتل از تحلیتل کیتو نشتان متیتفسیر یافته

 ارتقتای نظتام، نهتادی -عامتل متدیریتیهای معتقد به دیدگاه

، سته عامتل اصتلی انگیزشتیعامل ، و ی و نوآوریآموزشی )فنّ

روستتاهای شهرستتان ر بر رونق صنایع دستی و هنتری در ثّؤم

قتانی چتون های محقّیافتهبا ی هاییافتهچنین هستند.  قصرقند

جعفرنتتژاد و (، و 1371(، ریتتاحی )1388نصتترتی و ایمتتانی )

قانی چتون های محقّا با یافتهامّ است؛سو ( هم1388کاران )هم

 ،چنتینهم ستو نیستت.هم (،1374)ریاضی  ،(1380)مهدوی 

ای سترمایهنیازهای » ،«فیزیکی -مادینیازهای » عواملی چون

امتیتاز  «هتاالیتتزدهی اقتصتادی فعّبتا افتزایش»و  «یو انسان

)بته عنتوان هتا را از آن عتاملیتوان عاملی پایینی داشته و نمی

 د.کراستخراج عامل رکود صنایع دستی شهرستان( 

نیتز نتتایج  Tآزمتون ها بتا حاصل از تحلیل دادههای یافته

و  Tآزمتون هتای یافتته ،یبته طتور کلّت کند.کید میأفوق را ت

نتتایج تحلیتل زیترا ؛ دکرید أیتحقیق را ت ةتحلیل عاملی فرضی

عامتل  ،گوپاستخ ةدرصد( جامعت 64نفر ) 18 که کیو نشان داد

ترین عامل رونق صتنایع دستتی بلتوچ نهادی را مهم -مدیریتی

( مترتبط بتا هتاعبارات )کیو ةمقادیر ویژ چنین،هماند و دانسته

ه بت ؛مدیریت عرضه و بازاریابی محصوالت بتیش از بقیته استت

ر بتر رونتق ثّؤمتنهتادی  -مدیریتیترین عوامل که مهم ایونهگ

کمبود زمتین و ند از: اصنایع دستی بلوچ در حال حاضر عبارت

محصتوالت در بازارهتای مصترف و  ةفضای کتافی بترای عرضت

ای ارتبتاطی، عتدم برگتزاری د، ضعف زیربناهتمسیرهای پرتردّ

تولیتدات  ةفی و عرضبرای معرّ هاگاهو برپایی نمایش هاهمایش

هتا و نداشتتن نبودن محصوالت تولیدی کارگتاهدارشناسنامهو 

که را عوامل فوق  .های تبلیغات و بازاریابیضعف برنامهو  نمانام

متردم  ،گیرنتدمدیریتی قرار متی -ارچوب دیدگاه نهادیهدر چ

نیازهتتای هتتا این ،تواننتتد انجتتام دهنتتد. در واقتتعنمتتیی محلّتت

ه دولتت بایتد در قالتب نقتش هستتند کت و اساسی زیرساختی

 عهده بگیرد و انجام دهد.  بر گرتسهیل

 ،مبنتتالهتتای تحلیتتل عتتاملی عامتفستتیر یافتتتهتشتتریح و 

است. بحث و تفسیر در شناسی کیو روشق ترین هنر محقّمهم

 ،گویاناز زبتان پاستخهتا این زمینته نیتاز بته تشتریح واقعیتت

های شهرستان روستا ع دستینیازهای رونق صنایپیشپیرامون 

 :دارد قصرقند

  لاوّ دیدگاه 

 ،کید داردأمدیریت ت -ین دیدگاه که بر نقش فاکتور نهادی

از نظر گویان استخراج شد. به عنوان دیدگاه غالب در بین پاسخ

نقش نهادی دولت در متدیریت شتکوفایی صتنایع  ،گویانپاسخ

ارچوب هتهتم در چمحصتوالت و آن  ةعرضت ةمرحلتدستی در 

نه مانند وضعیت فعلتی کته  ،شودگری تعریف مینقش تسهیل

ای در قالب وجه نقتد بته های مادی ناچیز و غیرسازندهحمایت

ستازمان  ةهتا، هدیتگتاهحمل تولیدات بته نمایش ةعنوان کرای

گران نیاز ندارند صنعت غیره.ول، حمایت تشویقی، و وام و ؤمس

که دولت نقش فروشنده داشتته باشتد، خریتد تضتمینی کنتد، 

دولتی به تولیتدات اختصتاص دهتد، آمتوزش رایگتان بته  ةبیم
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صنایع  ةها برای آیندزیرا این حمایتغیره؛ گران بدهد و صنعت

زاستتت. دولتتت بایتتد پایتتدار آستتیب ةدستتتی از دیتتدگاه توستتع

 گر باشد.  تسهیل

  مدوّدیدگاه 

یان ایتتن یصتتنایع دستتتی و هنتتری از قتتدیم نتتزد روستتتا

در تعاونی صنایع  ،ه عنوان نمونهب ؛شهرستان وجود داشته است

بازی، انتواع ابتزار، ظتروف، پوشتاس، استباب لهتیالّدستی فضل

توان یافت )شتکل را می غیرهتسبیح، زیرانداز، وسایل تزئینی و 

د. تنهتا نتیان در محتل وجتود دارترین مربّببهترین و مجرّ (.3

ای ی و حرفتهگران این است که سازمان فنّنیاز آموزشی صنعت

های بتومی های جدید و تلفیق طرحکارگیری طرحبه ةزمین در

 ،هتا وجتود دارنتدهای جدید که در دیگر مکانی با طرحو محلّ

گران را راهنمتایی کنتد. نتوآوری در تولیتد محصتوالت صنعت

باعث بهبتود بازارپستندی و  ،صنایع بومی راه با حف  ارزشهم

ا دیتدگاه بت ایتن دیتدگاه شود.ماندگاری صنایع دستی بلوچ می

 .سو استل هماوّ

 مسوّ دیدگاه

رغبتی مردم نیز در قالب عباراتی چون بی یانگیزش دیدگاه

رغبتتی به تولید به خاطر دریافت یارانته، تغییترات نستلی و بی

ی، ستختی کتار و ضتعف نسل جوان به هنرهتا و صتنایع محلّت

شهرستتان کارآفرینی پیرامون صتنایع دستتی بلتوچ در  ةروحی

ستخراج شده استت. ارتقتای نظتام انگیزشتی زمتانی ا ،قصرقند

هتای ل )حتذف حمایتاوّ عامتلدو  ةشود که در سایق میمحقّ

 ةستازی بترای عرضتی و مستتقیم دولتت از متردم، زمینتهمادّ

هتای تلفیقتی و جدیتد بترای طترح ةمناسب محصوالت و تهیت

ول نقتش ؤهتای مستافزایش بازارپسندی محصتوالت( ستازمان

 ا کنند. واقعی خود را ایف

 اجرایی  هایکارها و پیشنهادراه

متدیریت صتنایع  ةنستبت بته مقولتنگرش جامعه اتخاذ  -

 دستی بلوچ. 

یابی دقیق بازارهای هدف برای محصوالت و مکان ةمطالع -

المللتی بتین ةصنایع دستتی در محتور جتاد ةهای عرضبازارچه

کته این رغمعلتیچابهار و شهرهای بتزرم کشتور:  -شهرایران

لبه بر مسائل پیش روی صنایع دستی از منظتر عتام نیازمنتد غ

-ا از منظری خاصامّ ؛به این مقوله است نگرجامع و کلنگرش 

قیت تعاونی صنایع دستی شهرستتان و ه به موانع موفّتر با توجّ

تتوان ی )اعتم از زن و مترد( متیگران و هنرمندان محلّتصنعت

نقتل، وونتق حملهای مقصد و بازار، راختصاص زمین در مکان

 عواملترین را مهم نمانام ةها و تهیّگاهت و برپایی نمایشتبلیغا

ر بر رونق صنایع دستی شهرستتان در روستتاهای قصترقند ثّؤم

تتترین نیتتاز کتته مهم جتتاییدر حتتال حاضتتر دانستتت. از آن

صتنایع  ةبازارچت 3اقل گران از نظر خودشان؛ ایجاد حتدّصنعت

چابهتار  -شتهرالمللتی ایرانبین ارتباطیدستی در طول محور 

هتای منتابع طبیعتی و راه و نیاز است سازمان است، از این رو،

برای ایجتاد ایتن  زمین کافی ،راهی استانداریبا همشهرسازی 

ها اختصاص دهنتد و حمایتت متادی و معنتوی الزم را بازارچه

هتای گتاهبرپتایی نمایش ،چنتینهتا و همبرای ساخت بازارچته

 عمل آورند. مناسبتی به 

 -کارهتتایی بتترای ترکیتب دانتتش بتتومی )هنتتریراه ةارائت -

صنعتی( و دانش رسمی )هنرهای جدید و صنایع دستی دیگتر 

هتای صتنایع دستتی بلتوچ بتا ها(: ترکیب ارزشجوامع و گروه

ایجاد تغییرات در ایتن  ،چنینو هم هاصنایع دستی دیگر مکان

هتا آن ةلیترزش اوّبه شرطی که به ماهیتت و ا ،صنایع و هنرها

تواند به افزایش بازارپسندی این محصتوالت می ،دانآسیب نرس

 کمک کند. 

 ةای، تهیّتافزایش تبلیغات )رسانه: العاتبهبود جریان اطّ -

العتات تواند جریتان اطّ( میغیرهبروشور، بنر، پوستر، کتابچه و 

االن و بین قطب تولید و بازارهای مصرف را بهبود بخشتد و دلّت

 ها را حذف کند.طهواس
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 دلیل نبود مکان، روی هم انباشته است ه ای از صنایع روستایی قصرقند که بگوشه -3شکل 
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION  

The craft and art is the oldest human capitals in 

rural communities that have economic value, 

social, and cultural values. Today, restoration and 

boom crafts have been proposed as one of the keys 

to economic and environmental sustainability of 

rural residents Especially In areas with 

environmental crisis. Despite the emphasis, 

Authorities and the scientific community 

prosperity on the handy crafts, but unfortunately in 

some geographic areas in Iran, the crafts not only 

did not progress but have lost primary position in 

rural life. The aim of this study is analysis of 

requirements and factors effect on flourishing 

Baloch handy-crafts in rural areas of Qasr-e Qand.  

 2. METHODOLOGY  

The research is applied and the type of research 

method is descriptive-analytic survey strategy. 

Qualitative and quantitative data collection 

methods using tools such as note-taking, 

transcription, interview and Q cards, is. The 

population includes individuals knowledgeable and 

experienced in the field of education and 

management of Qasr-e Qand city's crafts. The 

sample population consisted of 28 people, 

managers, coaches, local artists, and cultural 

heritage experts and crafts. The analysis data 

methods in this research are one sample T-test and 

agent-based factor analysis (Q-methology). 

limited access to arts and crafts Baloch women, 

geographical distribution industries and craftsmen 

in the area. Locating Small markets for supply 

handicrafts in Iranshahr- Chabahar transit road, the 

target markets for the products, and provide 

solutions to combine local knowledge (artistic 

industries) and formal knowledge (new arts and 

crafts and other communities and groups).  

 3. DISCUSSION  

The results of research showing in spite of the high 

capabilities and capacities in the study area at field 

of handicrafts and has manufacturing that men and 

women who produce a variety of products with 

high quality but supply and sales management 

facing with major obstacles. the main obstacles is 

the lack of land and the location of product in 

target markets. Views such as “managerial-

institutional believe "," improving the educational 

system (technical and innovation ", and" 

motivating factor ", were known three main factors 

affecting the craft and artistic prosperity in the 

region. Also, factors such as" the physical material 

needs, "human capital needs", and “improve 

experiences can expand economic performance 

and products" Acquainted of low score and cannot 

be extracted as a factor or view. with regard to the 

views and experiences of expertise and with 

respect to Comments and Recommendation of 

director of the cooperative in Qasr-e Qand county 

(Fazl-Allahy cooperative) can be said supply 

management (especially allocation of land to 

industrialists and cooperativs, and setting up fairs 

for sale and supply products) are the solution for 

prosperity and revival of rural handicraft in Qasr-e 

Qand county to achivment sustainable rural 

development.  

4– CONCLUSION  
adopting a systematic approach to the management 

issues crafts Baloch. Despite overcoming the 

problems facing crafts from public view. Requires 

a systematic approach to this issue, but the 

particular angle with respect to the barriers to 

success cooperatives and Producers and local 

artists (both women and men). Land Allocation 

and transportation to target-market and setting up 

fairs, and provide brand and logos for crafts 

products can be the most important factors 

affecting on booming “handy- crafts” in the 

villages of Qasr-e Qand county. Since the artisans 

of their own needs, create at least 3 during transit 

axis and international crafts bazaar is the 

Iranshahr- Chabahar it is required that the Agency 

of Natural Resources and Roads and Urban 
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Development, together with the Governor, enough 

land to build this small markets allocate. And 

material and moral support necessary to build 

small markets. As well as occasional exhibition 

(fair) to take action. Combining values of handy- 

crafts Baluch and other socities, as well as not 

damage in the nature and value of the industry - 

that increase marketability of these products and 

help to Enrich and strengthen. As well as increased 

advertising (media, brochures, banners, posters, 

booklets, and ...) can improve the flow of 

information between the poles of production and 

consumption markets. 

Key words: Rural development, the rural economy, 

marketing and sales management, handicrafts 

Baluch, Qasr-e Qand county. 
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