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  چكيده

 يابه عنوان شاخههمواره با زندگي و فرهنگ مردم جامعه ارتباط مستقيم داشته است و در حال حاضر نيز  يدستعيصنا
داشته  اريدر اخت در كنار نقش فرهنگي خود،را  ياز بازار جهان يسهم قابل توجه توانديمدر هنر  ريو فراگ يكاربرد
حوزه است. حال  نيا يالملل نيب يتوجه به استانداردهادستي، هاي باال بردن كيفيت در آثار صنايعراهاز  يكباشد، ي

 تيفيبه آثار باك يابيدر دست يدستعيو صنا يسنت يهنرها يهاضوابط و مؤلفه گاهيكه جا شوديپرسش مطرح م نيا
 يدستعيآثار صنا تيو مرغوب تيفيدر باالبردن ك يضوابط با در نظر گرفتن چه عوامل نيا يتا چه اندازه است و اجرا

 رانيا يدستعيصنا كيفيتدر جايگاه و اهميت ضوابط و استانداردها تا  است شده دهيپژوهش كوش نيدر ا مؤثر است؟
است كه به  يفيپژوهش حاضر، ك كرديرو تبيين و اصول آن براي هنرمندان و پژوهشگران اين حوزه ترسيم گردد.

 يآورگردي استناد يهاگاهيو پا ياابخانهمنابع كت ق،يها از طراست و داده دهيبه انجام رس ،يليـ تحل يفيتوص يوهيش
(اصالت) ينشان عال«چون  يمعتبر يضوابط استانداردها از آن است كه يپژوهش حاك نيا يهاافتهياند. شده
و اجراي دقيق ضوابط  دارند ديتأك يدستعيصنا تيو مرغوب تيفيبر ك رگذاريتأث يهامؤلفه نيبر مهمتر ،»يدستعيصنا

  تواند با ارتقاء كيفي چشمگيري همراه باشد. اين استاندارد مي

    هاي جهاني، يونسكو.دستي، استانداردكيفيت، صنايعواژگان كليدي: 

 

  

  



 

  

  

  

  مقدمه
در معيشت پايدار جوامع  يقابل توجه نقش توانديم ريو فراگ يكاربرد يابه عنوان شاخهدر ميان هنرها  يدستعيصنا 

دستي بايد واجد داشته باشد، براي اين منظور آثار صنايع اريرا در اخت ياز بازار جهانكوچك ايفا كند و همچنين بخشي 
ي جهاني كسب كنند. در حال حاضر سازمان جهاني يونسكو استاندارهايي باشند كه بتوانند جايگاه مناسبي در عرصه

ي در پيش گرفته كه براساس دستورالعمل رسمي دستعيصنارا در مورد  يكرديروي اخير هدر طي دو ده
بر آموزش  ديتأك نيو همچن داريپا شتيدر اقتصاد و مع يدستعيو نقش صنا نينو يهابه جنبه)، در آن 2020يونسكو(
. اين رويكرد سبب شد تا سازمان يونسكو پردازديم شناسي سنتي،هاي زيباييي، در كنار حفظ ارزشاجتماع تيو مسئول

 »1يدستعي(اصالت) صناينشان عال«تحت عنوان  يدستعيمحصوالت صنا يبرا ياستاندارد في، به تعر2001در سال 
 ).      دهديخود ادامه م تيبه فعال »يدستعيصنا يسازمان جهان« تيريدر حال حاضر با مدكند كه  اقدام

http://wccapr.org/)   

تواند سبب ها و چگونگي بدست آوردن چنين استاندارهايي ميي ميزان تأثيرگذاري اين شاخصپژوهش در زمينه
دستي شود. در خصوص لزوم و اهميت بدست آوردن استاندارهاي هاي مختلف صنايعتسهيل ارتقاء كيفي براي رشته

، »يدستعي) صناينشان اصالت (عال« افتيدر طيو شرح شرا نييتب ،يبه معرف)، 1386ي(شوشتر پوريحاججهاني، 
 راي. زشمرده استبر يدستعيمحصوالت صنا تيفيك يارتقا ي ووردر جهت بهبود بهره ياپرداخته است و آن را برنامه

 يانقش مهم و ارزنده ،يو  اقتصاد يهنر ،يفرهنگ ،يدر ساختار اجتماع رگذاريمهم و تأث يبه عنوان بخش يدستعيصنا
با  ).1386 ،يشوشتر پوري(حاج كنديم فايجهان سوم) ا ژهيكشورها (به و ييفقرزدا يهاتيو فعال ياقتصاد ةوسعدر ت

)، اين نكته را يادآور 1399كج(وجود اهميت فراوان اين دستيابي به معيارهاي نشان موردنظر، پژوهش درخشاني و كاله
 يهاما الزم د،يدست آكوچك، با حداقل  امكانات در تمام مناطق كشور به يهادر كارگاه توانديمهم م نياشود كه مي

هاي براساس دستورالعمل يياجرا يارهايمع تيو رعا دستيصنايعمندان آن باالبردن افق انتظار هنرمندان و عالقه
   ).1399كج، و كاله ياست (درخشانجهاني 

ي در دستيابي به آثار دستعيو صنا يسنت يهنرهاي هاضوابط و مؤلفه كه جايگاهشود ها مطرح ميحال اين پرسش
اجراي اين ضوابط با در نظر گرفتن چه عواملي در باالبردن كيفيت و مرغوبيت آثار و باكيفيت تا چه اندازه است 

  ؟دستي مؤثر استصنايع

  شناسيروش
نشان «هاي ي دستورالعملي كه در زمينهقاتيتحق جينتااين پژوهش با رويكرد كيفي در پي آن است تا با استفاده از 

  ياستناد يهاگاهيو پا ياابخانهمنابع كت ق،ياز طر يي كههاداده انجام شده است و با تكيه بر »يدستعي) صناياصالت (عال
  اند، دستي كه صالحيت كسب اين نشان را داشتهتأثيرگذار در آفرينش صنايع هايها و مؤلفه، شاخصاندشده يآورگرد

  

  



 

  

  

مورد بررسي قرار دهد تا در ادامه به نكاتي مهم و تأثيرگذاري كه كمتر مورد توجه واقع  يليـ تحل يفيتوص يوهيبه ش
  اند، بپردازد. شده

  وونسكي دگاهياز د يدستعيصنا فيتعر    
، محصوالت »2تجارت و گمرك بي: تصويالمللنيو بازار ب يدستعيصنا« يالمللنيب وميسمپوز فيتعر براساس

با كمك ابزار  ايچه كامالً با دست و  شوند،يم ديكه توسط صنعتگران تول شونديگفته م يبه محصوالت يدستعيصنا
 ييبخش محصول نها نيدست صنعتگر همچنان مهمتر ميقنقش مست نكهيمشروط بر ا ،يكيمكان ليوسا يحت اي يدست

 نيشود. همچن ديتول دارياز منابع پا هيو با استفاده از مواد اول ياز نظر كمّ ديتول تيبدون محدود ديمحصول با نيباشد. ا
. دخاص خود را دارن يهايژگيو كيكه هر  شود،يم يآنها ناش زياز اركان متما يدستعيخاص محصوالت صنا تيماه

و از نظر  يمذهب ،يسنت ،يكاربرد ،ينيتزئ ،يفرهنگ يوابستگ ت،يخالق ،يهنر ،يشناسييباياركان عبارتند از؛ ز نيا
به  ونسكو،ي يدستعيصنا يدر  سازمان جهان فيتعر نيا. (https://unesdoc.unesco.org/notice) نينماد ياجتماع

ممكن است براساس  يدستعيهر صنا. رديگيسازمان مورد استفاده قرار م نيا يهااست و در دستورالعمل دهيرس بيتصو
بسته به اركان  يدستعيصنا تيماه بيترت نياركان شكل گرفته باشد و  به ا نيمورد از ا كياز  شيب ايو  كي

داشته و همزمان  يمذهب تيماه توانديم يسنت يدستعياثر صنا كي. به عنوان مثال كنديم رييآن تغ يهدهندليتشك
  در خود داشته باشد. زيرا ن نيو نماد يفرهنگ يوابستگ ،يكاربرد ،يشناسييباياركان ز

  دستياهميت جايگاه صنايع
ي فرهنگ از ديدگاه صاحب نظران فلسفه هنر، دستي در زمينهاهميت حفظ مرغوبيت، هويت و اصالت صنايع

است. در اين رويكرد  شناسي، به صورت مستقيم و غيرمستقيم مورد نقد و بررسي قرار گرفتهشناسي و مردمجامعه
آثار با فرهنگ جامعه مطرح است. به  نيو ارتباط تنگاتنگ ا يدستعياغلب آثار صنا ياو منطقه يبوم ،يسنت تيماه
قابل توجه  يفرهنگ راثياز كشورها، م ياريبس يبرا رايبهتر درك شود ز ديبا يدست عي)، صنا2019( 3گروبار يهگفت

اين هنر اگر چه امروزه بيشتر از ديد (Grobar, L. 2019). است  افتهيآنها تجسم  يدست عيدر صنا يو منحصر به فرد
 يو هنرها يدست عيصنافرهنگ جامعه بوده است و  ناپذيرشود، اما  همواره بخش جداييگذاري مياقتصادي ارزش

 يپردازانهينظر دياز دملل دارند و  تيسازنده در فرهنگ و هو يهر جامعه نقش يفرهنگ يهاهيبه عنوان سرما يبوم
 ويبورد يفرهنگ هي)، سرما2018( 6اِوانس ةبه گفت راي. زرنديگيقرار م» 5يفرهنگ هيسرما«، در زمرة »4ويبورد«چون 

و  يهنر داتيتول يرندهيكه دربرگ»8يرونيو ب يتجسم ماد«در محدوده تفكر، » 7تجسم«مشتمل بر سه جنبه است؛ 
 ني. با در نظر گرفتن اگردديافراد جامعه برم التيكه به آموزش و تحص »ينهاد يفرهنگ هيسرما«است و  يفرهنگ

-Paor). (6 :2018 ,گنجديم يفرهنگ هيآنها در مفهوم سرما يرونيتجسم ب يارچوب، فرهنگ و تمدن و چگونگهچ

Evans   

 يهبه گفت دهد اماي ميراث فرهنگي زنده و پويا قرار ميدستي آن را در زمرهصنايع به اين ترتيب، نقش و اهميت
  ها و به شكل موزه »يرسم« راثيمتفاوت از آنچه در م يتيماه ،يدست عيدر صنا افتهيتجسم  راثي)  م2019گروبار(

  

  



 

  

  

نوع  نيحفظ ا فهيوجود ندارد تا وظ يسازمان اينهاد  چيه يشناخته شده است و به طور كل يخيو تار ياماكن باستان
 يجمع تيباور است كه ماه نيبر ا نامد،يم» نخبه« يدستعيرا صنا ثارنوع آ ني. او كه ارديرا برعهده گ يفرهنگ راثيم
  تايكس مسئول حفاظت و ادامه ح چيحال ه نيو در ع است كه به همه افراد جامعه تعلق دارد يابه گونه راثيم نيا

در دسترس  زادانهآ ،يعموم يهمچون كاالها راثيم نيا جه،ي. در نتستيبه مرور زمان ن راثيم نياز زوال ا يريو جلوگ
 ديدر معرض خطر تول يدست عيگونه از آثار صنا نياز ا ياريبس شوديباعث م نيمانده است. ا يو بدون محافظت باق

 رايز زند،يروند دامن م نيشدن به ا يجهان ي. از طرفرنديانبوه قرار بگ ديو تول »يدست عيصنا يهانيگزيجا«
حال،  نيهستند. با ا يداخل دكنندگانيو رقابت با تول يمحل يبه بازارها داز سراسر جهان قادر به ورو دكنندگانيتول
. زيرا به (Grobar, L. 2019)ابدي ليتقل يحت ايشود  ديبا گذشت زمان ناپد يدستعينوع از صنا نيكه ا رفتيپذ دينبا

و  ريامروز و تكث يدستعيبر صنا يتكنولوژ يو چرا چونيآدورنو با تسلط ب فيتعار يبرمبنا)، 1390ي نادري(گفته
آثار  نيانبوه، اصالت ا ديها و تولدر آن ييهمتايو ب يگانگيرفتن  نيو از ب لياص يدستعياز آثار صنا يبردارنسخه
   ).1390 ،ياست (نادردار شدهخدشه

  ي در ايراندستعي) صناينشان اصالت (عال
و  يفرهنگ راثيسازمان م يبراساس اطالعات مندرج در صفحه رسم ونسكو،ي يدست عيبرنامه نشان اصالت صنا

 عيدر حوزة صنا ونسكويپروژه سازمان  نيبه بعد به مهمتر 2006آغاز شد و  از   2001از سال  ،)1399ي(گردشگر
 راني. اديرس يشرق يايبه آس يومركز يغرب يايسازمان پس از آس نيا يتيشد و با گسترش طرح حما ليتبد يدست

 كستان،يتاج  زستان،يقزاقستان، قرق يشامل: كشورها يمركز يايمنطقه آس يكشورها گريبه همراه د 2007از سال 
 يو فرهنگ يعلم ،يتيبرنامه از سازمان ترب نيا 2014. از سال افتيطرح مشاركت  نيتركمنستان و ازبكستان در ا

برابر با  2014در آگوست  يشيصورت آزمامنتقل و  به يدست عيصنا يجهان يرا) به شوونسكويسازمان ملل متحد (
صورت دو ساالنه برنامه به نيبرگزار شد و در حال حاضر  ا »ياندونز«كشور  تختيپا» جاكارتا«در شهر  1393 وريشهر

 ،يفرهنگ راثينظر سازمان م رينشان اصالت، ز افتيدر نديفرآ رانيدر ا (https://www.ichto.ir).شودياجراء م
و  يكارشناسان داخل دييبعد از تأ تيو در نها رديگيصورت م هياول نشيكشور، در قالب گز يو گردشگر يدستعيصنا

 عيصنا يجهان يشورا«به دفتر  يينها نشيجهت گز ران،يدر ا »يدست عيصنا تيمرغوب ينشان مل« افتيو در يمل
  .شوديارسال م »يدست

  يدستعي) صناينشان اصالت (عالاهداف 
 نيدستورالعمل ا ةنسخ نيدتريبراساس جد شوديم تيريمد يدست عيصنا يبرنامه كه توسط سازمان جهان نياهداف ا

 يدست عيصنا تيفيجهت ارتقاء ك قيدق ياستانداردها جادي)، عبارتند از؛ ا2020(ونسكوي ينترنتيا گاهينشان در پا
 يدست عيمحصوالت صنا نكهياز ا نانيبه منظور اطم يورنوآ ست،يز طيو احترام به مح ياجتماع تيمسئول تيمانند؛ رعا
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ارائه خدمات  نيهمچن مانند؛يم يباق يو اقتصاد يشناسييبايمدرن همچنان به عنوان محصوالت با ارزش ز يزندگ
  كمك  يبرا يكارگاه آموزش يو برگزار يسازتيبا هدف ظرف يدستعيصنا يبرنامه سازمان جهان يبانيو پشت يآموزش

محصوالت و حفاظت از حقوق  نيمحصوالت خود، توسعه بازار ا يابيو بازار يحرفه دربهبود طراح نيكنندگان ا ديولبه ت
   يدست عيصنا راي. زيدست عيصنا يدارياز پا نانياطم يبرا ديجد يارائه فرصت ها تيها و در نهاآن يمعنو تيمالك

 شتيمع جاديا يبرا يبازار د،يجد يهاو با ارائه فرصت كنديم فايو كاهش فقر ا يمحل يدر توسعه اقتصاد ينقش مهم
  . (http://www.unesco.org)است داريپا

  يدستعي) صناينشان اصالت (عالاحراز  رگذاريتأث يهامؤلفه
 با رجوع به دستورالعمل ارائه شده در ،»يدستعي) صناينشان اصالت (عال«در احراز  رگذاريتأث يهادر خصوص مؤلفه

معيارهاي بدست آوردن اين نشان عبارتند از؛ برتري،  2020در سال » 9يدستعيصنا يسازمان جهان« يرسم گاهيپا
 يبرا. )1(جدول (https://wccapr.org)پذيري اجتماعياصالت، نوآوري، بازاريابي، سازگاري با محيط زيست، مسئوليت

به صورت همزمان تأثيرگذار  يدستعيدر اصالت صنا يرماديو غ يماد يهاتوجه به مؤلفه ارها،يمع نيبدست آوردن ا
اثر  نشيآفر كيو تكن دهيدر ا يساخت، نوآور يباال تيفيو ك هيچون مواد اول ييهامؤلفه بيترت نيبه ا .هستند

 دگاهياز د يدست عياثر صنا تيمداخله كننده در فاخر يها)، عوامل و شاخصه1397(يكه به نقل از دران يدستعيصنا
گر، ناب هنرمند ـ صنعت كيهدف و تكن ده،يـ ا2 غوب،ـ مواد و ابزار مر1است، عبارتند از؛  ويچون بورد يشناسانجامعه

 يرونيو ب ياست مركب از دو گروه عوامل درون ينديفراـ گذر زمان. لذا فاخر شدن 4 گر،تيو حما ختهيـ مخاطب فره3
  ).   1397 ،ي(دران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  (https://wccapr.org)دستي، مأخذ معيارهاي نشان اصالت (عالي) صنايع -1جدول 

  »دستينشان اصالت (عالي) صنايع«معيارهاي 

  برتري
 با برتري اين. محسوب شده است دستيصنايع اثر برتري معيار اولين ساخت فرآيند در استاندارد كيفيت و برتري

  .شودمي تعيين جزئيات تكميل و ساخت به ويژه توجه و باال استاندارد مواد، باالي كيفيت از استفاده

  اصالت
 بيان سنجه اين است. دستيصنايع اثر به بخشي اصالت براي سنتي زيباشناختي هايارزش و فرهنگي هويت بيان

 همچنين و محصوالت فرهنگي هايويژگي ها،مهارت و ابزارها مواد، سنتي ساخت فنون يا فرهنگي و شناختيزيبايي
  شود.مي شامل را ي اثرسازنده يتجربه

 و موثر تركيبي با توليد، روش و ها تكنيك ها، مهارت ابزارها، مواد، عملكرد، طراحي، طريق از است ممكن نوآوري  نوآوري
  شود. داده نشان معاصر و متعارف هايشيوه از موفق

 المللي بين و داخلي محلي، بازارهاي براي اين محصوالت بودن مناسب عنوان به دستي صنايع محصوالت بازارپذيري  بازاريابي
 و كيفيت بين متعادل رابطه يك به و بوده منصفانه محصول ارزش هدف اين مؤلفه اين است كه .است شده تعريف
 ،)كاربرد( محصول عملكرد كيفيت، و قيمت بين نسبت بند، اين هايشرط پيش ترتيب اين به. كند پيدا دست قيمت
  .است پايدار اشتغال ايجاد و بنديبسته  ،پذيريرقابت

 با سازگار
 محيط
  زيست

 بازار در عرضه توان با يعيطب يهارنگ از دارياستفاده پا ؛ مانندديتول يهاكيدر مواد و تكن ستيز طيبه مح احترام
 يمحصوالت و توليد ستيز طيبا مح سازگار ديتول يندهايو استفاده از مواد و فرا يافتي، مواد بازيعيطب افي، الجهاني

  .ستندين كاربران بالقوه مضر يو برابوده خطر يب و يكاربردكه 

 مسئوليت
  اجتماعي

 هيچ از و است نشده نقض اثر اين خلق طي در رايتيكپي حق يا كار قانون هيچ كه كند تأييد بايد كننده توليد
 ناعادالنه است، شده ارسال اين نشان برنامه براي كه دستيصنايع اثر يك توليد مراحل از يك هيچ در گروه يا شخصي

  .است نشده برداري بهره

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  دستيجايگاه ضوابط در كيفيت صنايع
تواند نقش داشته باشد، اركان مختلفي كه در هر اثر ميدستي توسط يونسكو و براساس تعريف ارائه شده از صنايع

 ها آثار در جايگاه مناسبيها در نظر گرفته شده كه به موجب رعايت ضوابط آناستاندارهايي نيز براي ارزيابي اين اركان
، ضوابط »ونسكوي يدستعي) صناينشان اصالت (عال«از نظر كيفيت و مرغوبيت كسب كنند. در جريان ارزيابي استاندارد 

 مواد،ابزارها سنتي ساخت فنون يا فرهنگي و شناختيزيبايي در خصوص كيفيت مواد اوليه و اجرا در فرآيند ساخت، بيان
محصوالت  يابيبازارو  ديو تول يدر طراح ينوآورسازنده،  يتجربه همچنين و محصوالت فرهنگي هايويژگي ها،مهارت و

 تيمسئولو  ديتول فرآينددر  ستيز طياحترام به محي، الملل نيب ايو  يبازار منطقه ا يبرا ليبا پتانس يدست عيصنا
  ). 1اند (نموداري، در نظر گرفته شدهاجتماع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

(مأخذ:  »يدستعي(اصالت) صناينشان عال«و اهداف و ضوابط استاندارد  يدست عيصنااركان  -1نمودار 

نگارندگان)

  

  

  

  

دستي صنايع  

وابستگي  تزئيني هنري شناسيزيبايي
نمادين  كاربردي خالقيت فرهنگي

 (اجتماعي)

هااستاندارد  

 يونسكو دستينشان اصالت (عالي) صنايع

 قيدق یاستانداردها جاديا
 یدست عيصنا یبرا یبرتر

 ینوآور

و  یخدمات آموزش یارائه
 یبانيپشت

 ضوابط

 بازاريابي نوآوري اصالت برتري
سازگار با محيط 

 زيست

مسئوليت 

  اجتماعي

 اهداف



 

  

  

  

به صورت موردي و تطبيقي آورده )، 1399كج(و كاله يدر پژوهش درخشانبررسي اين ضوابط به صورت كاربردي، 
 ده،ياصالت ا ،يحقوق اجتماع ت،يرايحق كپ تي، رعايهنر خراط يمورد يبا مطالعه مقاله ني. براساس اشده است

 يطيمحستيدر نظر داشتن، مسائل ز ،يسنت يباشناسيو اصول ز تيمورد توجه بودن هو ه،يمواد اول تيفيك ت،يمرغوب
كه در  هستند،اثر  كياصالت  ياركان اصل ،يجهان يو عرضه در بازارها يابيبازار تيپسماند، در كنار قابل تيريچون مد

و عرضه   ديتول  ياز ابتدا تا انتها ارهايمع نيا گر،يد انياند. به بشدهاجرا و به كار گرفته» فروتن  ميعبدالرح« يآثار خراط
تواند به روشن شدن مطالعات تطبيقي از اين دست مي). 1399كج، كاله ،ياست (درخشانهنرمند اجراشده نيدر آثار ا

  ك كند. دستي كمنقاط مبهم هر يك از اين ضوابط، براي انواع صنايع
 باالي يكي از ضوابط استاندارد مورد بحث است و اين برتري در كيفيت»  برتري«در جريان اجراي ضوابط اين نشان، 

آيد. براساس اين ضوابط، كيفيت مواد اوليه تأثير جزئيات بدست مي تكميل و ساخت به ويژه توجه و باال استاندارد مواد،
تواند در دستي هر كدام مير استانداردهاي مواد اوليه در آثار مختلف صنايعمستقيم بر مرغوبيت اثر دارد. پژوهش د

ساخت آثار باكيفيت راهگشا باشد. همچنين توجه به جزئيات ساخت براساس اين ضوابط، برتري يك اثر را تضمين 
  دستي را در پي داشته باشد.تواند كيفيت محصول نهايي صنايعكند كه ميمي

هاي سنتي كه در اين ضوابط جزء مؤلفه زيباشناختي هايارزش و فرهنگي هويت ها، مانند بيانبرخي از اين مؤلفه
در اند. ي اصالت آثار هنري نيز مطرح شدهنظراني چون داتن در زمينهشوند، از ديدگاه صاحبغيرمادي محسوب مي

آنها به  يهاي اجراهاي هنري با اجراهاي عادي، را وابستگاز تفاوت يكيداتن  ،)1397( يو صمد زادهيعل ةواقع به گفت
روي  شيهاي پو چالش يكيتكن هايتياز محدود ي. آگاهدانديسبك حاكم بر هر دوران م ايو  يخيتار هاينهيزم

 يباشناسيز ةهنري در هر زمان، روي ادراك اثر هنري و تجرب ارهاييها و تقاضاها و معهنرمند، رسم و رسوم و سنت
   ).1397يصمد زاده،ياست. (عل رگذاريحاصل از مواجهه با اثر، تأث

عملكرد، مواد، ابزارها، مهارت  ،يطراح قياز طر ينوآور ،يدستعيدر صنا ينوآور ينهيدر ضوابط مشخص شده در زم
و  وريشده است. تند انيمتعارف و معاصر ب يهاوهيمؤثر و موفق از ش يبيبا ترك د،يو روش تول هاكيها، تكن

آن در  يخالقانه و كاركردها يطراح يهاشاخصه نييببه ت ز،ياز روش تر يريگ)، در پژوهش خود با بهره1399(يليكف
راه حل مبتكرانه به  نيشتريها، بنمونه ليكه از تحل يجيپرداخته اند. با توجه به نتا رانيمعاصر ا يكاربرد يهاكيسرام

حل مسئله  زانيم نيتركم نيبوده است. همچن يو اهداف كاربرد يبصر اتيفيعناصر و ك ه،يمواد اول ينهيدر زم بيترت
فراهم  دكنندگانيتول يخالقانه برا يجهت طراح يبكر ينهيزم تواندياست كه م يفن يهامؤلفه ينهيمبتكرانه در زم

 تيو مرغوب تيفيسبب باال بردن ك تير نهاد ياز انواع نوآور كيهر  بيترت ني). به ا1399. يليكف ور،يكند(تند
  است.   يدستعيصنا يالزامات استاندارد سازمان جهان زمؤلفه ا نيكه پرداختن به ا شونديم يدستعيصنا

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

بندي و توان عرضه در بازار در سطح هاي احراز اين نشان عواملي چون بازارپذيري اثر و بستهدر اين ميان بررسي مؤلفه
دستي طراحي مدل بازاريابي استراتژيك صنايع«ي اقتصاد مطالعاتي انجام شده است. در اين خصوص علمي در حوزه

هاي ) در آن با تشريح ويژگي1396ست كه اسماعيلي و حبيبي(هايي ااز جمله پژوهش» مبتني بر تئوري داده بنياد
ها عبارتند از؛ تأكيد بر بازار بيروني، تأكيد بر دستي پرداخته اند. اين ويژگياصلي بازاريابي استراتژيك در مورد صنايع
  ارتباط با  بازارهاي مختلف، رضايت مشتري، -هاي متفاوت براي محصوالت مفاهيم بلند مدت، آشفتگي محيط، نقش

يابي سازي. براساس اين پژوهش از نظر موقعيتامور مالي، اهميت كاربرد سيستم اطالعاتي و تحليل سريع و تصميم
 يجنبه هم و سوغاتي دارد يجنبه هم تر است، زيرا كهدستي هر منطقه مناسببازارهاي محلي براي ارائه آثار صنايع

شوند. عرضه مي ترمناسب قيمت با توليد در محل ر وجود دارد كه اين آثاردر ميان مردم اين تصو اينكه و اقتصادي
بندي، زيبايي و ... است و با توجه به سابقه و قدمت تاريخي استراتژي توليد نيز شامل طراحي، جنس و كيفيت، رنگ

تواند به صورتي كامالً متمايز و قدرتمندانه با محصوالت صنعتي رقابت كند، اما از بين ها و نقوش و ظاهر اشياء ميطرح
طلبد، ي اين نقش را ميدر جريان انقالب صنعتي، فرهنگسازي الزم براي احياي دوباره دستيرفتن نقش كاربردي صنايع

كار نيازمند توليداتي است كه توانايي رقابت با ساير محصوالت جايگزين را از منظر كيفيت، زيبايي و قيمت دارا كه اين
ضوابط مورد نظر دركيفيت يك محصول ). در اين پژوهش به خوبي جايگاه برخي از 1396هستند (اسماعيلي، حبيبي. 

دستي و در نتيجه تأثير آن بر  بازاريابي مطرح شده است. هر چند كه در بخش بازاريابي، نبود مطالعات كافي در صنايع
هاي كسب استاندارد خصوص بازاريابي در سطح جهاني كامالً مشهود است. اين در حالي است كه يكي از زيرمجموعه

 يبازارهاعرضه در  يبه عنوان مناسب بودن برا يدست عيمحصوالت صنا يريبازارپذدستي،  صنايع نشان عالي(اصالت)
دست پيدا و  براي محصولارزش منصفانه  هدف از اين معيار، تعيينشده است و  فيتعر يالملل نيو ب يداخل ،يمحل

 نيبند، نسبت ب نيا يهاشرط شيپ بيترت ني. به ابيان شده است متيو ق تيفيك نيرابطه متعادل ب كي كردن به
كه توجه به اين  است دارياشتغال پا جاديو ا يبندو  بسته يريپذ(كاربرد)، رقابت صولعملكرد مح ت،يفيو ك متيق

  دستي دارد.ضوابط نقش به سزايي در باالبردن كيفيت صنايع
مانند  د؛يتول يهاكيدر مواد و تكن ستيز طياحترام به محي سازگاري با محيط زيست، در ضوابط در رابطه با مقوله

 طيسازگار با مح ديتول يندهايو استفاده از مواد و فرا يافتيمواد باز ،يعيطب افي، اليعيطب يهااز رنگ دارياستفاده پا
 يبوده و برا خطريو ب يكه كاربرد يمحصوالت ديو تولرا در نظر گرفته شده  يعرضه در بازار جهانبا امكان  ستيز

چون؛  يشامل موارد را شرطشيپ نيا)، 1399كج(درخشاني و كاله .را مدنظر بوده است ستنديمضر ن وهكاربران بالق
و  افتياستفاده از محصوالت قابل باز دار،يپا ياوليهمواد  ني، تأمطبيعي و فرآوري نشده يهامواد و رنگ يريكارگبه
كه اصالت مواد به  ييجااست. از آن ميمورد مطالعه قابل تعم ير خراطآثادر ، كه دانندميو پسماند  ديمواد زا تيريمد

در   است،  مطرح و اجرا دهياصالت اثر، جدا از اصالت ا يهااز مؤلفه يكي عنوانبه  ،يدستعياثر صنا كيكار رفته در 
ي سازگاري  در مجموع در زمينه ).1399كج، كاله ،يبرخوردار است(درخشان ييسزابه تياصل از اهم نينظر گرفتن ا

دستي پژوهش داخلي چنداني بدست نيامد. اين در حالي است كه طبق مطالعات مركز با محيط زيست در صنايع
، در جريان فرهنگ سازي و ترغيب افراد جامعه براي انجام دادن 10بررسي حقوق محيط زيست دانشگاه هارواد

  به معني خريد محصوالتي كه با استفاده از » خريد سبز«ت اجتماعي مانند هاي حمايتي از محيط زيست، اقدامافعاليت



 

  
  
  
  
  

است، بيشتر مورد استقبال افراد جامعه محيطي در آنها رعايت شدههاي زيستاند و ارزشهاي پاك توليد شدهانرژي
دليل هزينه باالتر ميان جوامع به در» برق سبز«به طور مثال استفاده از » رفتارسبز«كه تمايل به گيرد. در حاليقرار مي

   ). Sunstein, CR. Reisch, LA. 2014 : 130و ديگر عوامل، كمتر است(
ي مسئوليت اجتماعي بيان شده در ضوابط اين استاندارد، بر اين مسئله تأكيد شده است كه ي رعايت مؤلفهدر زمينه

اثر نقض نشده است  نيخلق ا يدر ط ي(كپي رايت) حق نسخه بردار ايقانون كار  چيكند كه ه دييتأ ديكننده باديتول
ارسال  سنجش در اين استاندارد، يكه برا يدستعياثر صنا كي دياز مراحل تول كي چيگروه در ه اي يشخص چيو از ه

، براساس يبه طور كلتوان گفت  مي ياجتماع تيمفهوم مسئول در تعريف نشده است. يشده است، ناعادالنه بهره بردار
  : شوديدرنظر گرفته م ريز يارهايبا توجه به مع )،2018(»11داو جونز يداريشاخص پا«

  .مبارزه با فساد و اصول عملكرد خوب  است سك،ير تيريشركت، مد يچون؛ حكمران يكه شامل موارد ي) اقتصاد1

    طيحفاظت از مح نهيدر زم ياطالعات يهاستميو س يطيمح ستياز منابع ز هاستفاد ياثربخش ژهيوبه ست،يز طي) مح2    
  .ستيز

 ايبشردوستانه  يهااستخدام استعداد، برنامه يهاستميس ،يانسان هيتوسعه سرما يهااز جمله؛ برنامه ،ي) اجتماع3   
 تيرعا زانيم نييدر تع)، 1399كج(ي درخشاني و كالهبه گفته ).,CSR. 2018: 31)  Mioklajek-Gocejna اطالعات

 كنديتر مبند را ساده نيا يارهايمع صيگران نشان اصالت، كه تشخمورد نظر سنجش يسه مؤلفه ،ياجتماع تيمسئول
با و كمك به جامعه  رايتاز جمله حق كپي و توجه به حقوق هنرمند تيكار، رعا نيو توجه به قوان تيعبارتند از: رعا

، رنديگيشاخص قرار م نيا يدر رده اجتماعآموزش و تربيت نيروهاي فعال در اين حوزه، از جمله مواردي هستند كه 
  ).1399كج. در مورد كارگاه خراطي بررسي شده و مطابقت داده شده است(درخشاني، كاله

هاي دولتي و برندهاي ها، سازمانركتي مسئوليت اجتماعي شهاي به عمل آمده، در زمينهبنا بر جستجو در پژوهش     
مسئوليت اجتماعي )، 1397شهير و همكاران (ي دلجويمعتبر، مطالعاتي در ايران انجام شده است. همچنان كه به گفته

ها را طوري هاي مشتريان، محصوالت مناسبي عرضه كرده و حتي قيمتها در برابر خواستهروشي است كه شركت
نظر خريدار ارزشمند بوده و هم توليد كننده سود معقولي ببرد. عالوه بر موضوع مسئوليت شركت تعيين كنند كه هم از 

در ساختار بازاريابي سبز، مباحث ديگري نظير شهرت شركت و تصوير محصول نيز در اين حوزه با اهميت به نظر 
ت كه با توجه به تأثير اين مؤلفه در ). اين در حالي اس1397زاده، غالمي مبارك آبادي، شهير، سيفي(دلجويرسند مي

دستي و حتي هاي صنايعپذيري اجتماعي در كارگاهي مسئوليتدستي، پژوهشي در زمينهباالبردن كيفيت صنايع
» دستينشان عالي(اصالت) صنايع«برندهاي مطرح در اين حوزه بدست نيامد. در نهايت در نظر جزئيات ضوابط استاندارد 

دستي به تواند در اجراي هر چه بهتر اين ضوابط و ارتقاء كيفي آثار صنايعاين استاندارد مي براساس دستورالعمل
  )2هنرمندان و تحقيقات بيشتر توسط پژوهشگران اين حوزه كمك كند(نمودار

  



 

  

  

  

  »يدستعي(اصالت) صناينشان عال«مورد توجه ضوابط استاندارد  اتيجزئ -2نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كيفيت مواد اوليه

 استاندارد باال در ساخت برتري

 تكميل جزئيات

 اصالت

 ويژگي فرهنگي محصول 

هاي زيباشناختي سنتيارزش  

سنتي فنون ساخت  

 تجربه سازنده

 مواد

 ابزار

 مهارت

 نوآوري

 طراحي

 عملكرد

 مواد

 ابزارها

هامهارت  

هاتكنيك  

 روش ساخت



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيرينتيجه
هاي ، بر مهمترين مؤلفه»دستينشان عالي(اصالت) صنايع«براساس اين پژوهش، ضوابط استانداردهاي معتبري چون 

دستي تأكيد دارند. جزئيات اين ضوابط با در نظر گرفتن حداكثر عوامل مؤثر در تأثيرگذار بر كيفيت و مرغوبيت صنايع
  يدستعيصنا تيفيجهت ارتقاء ك قيدق ياستانداردها جادياترتيب  اند. به اينرسيدن به اهداف اين استاندارد مطرح شده

 يدستعيمحصوالت صنا نكهياز ا نانيبه منظور اطم يورنوآ و ستيز طيو احترام به مح ياجتماع تيمسئول تيرعا با
ضوابط  ، با رعايت اينماننديم يباق يو اقتصاد يشناسييبايمدرن همچنان به عنوان محصوالت با ارزش ز يدر زندگ

 يدستعيصنا يبرنامه سازمان جهانكه بخشي از  يبانيو پشت يارائه خدمات آموزش نيهمچن رسد.يافتني به نظر ميدست
و  يبهبود طراح حرفه در نيكنندگان اديولكمك به ت يبرا يكارگاه آموزش يو برگزار يسازتيبا هدف ظرفاست 

محصوالت و حفاظت  نيا براي توسعه بازار شود. همچنيناصل ميدر كنار رعايت اين ضوابط ح محصوالت خود يابيبازار
ي از نتايج رعايت دستعيصنا يدارياز پا نانياطم يبرا ديجد يهاارائه فرصت تيها و در نهاآن يمعنو تياز حقوق مالك

 عيصنا راي. زبرخوردارندرود كه از اهميت بااليي در رسيدن به اهداف بلند مدت يونسكو دقيق اين ضوابط به شمار مي
 جاديا يبرا يبازار د،يجد يهافرصت يو با ارائه كنديم فايو كاهش فقر ا يمحل يدر توسعه اقتصاد ينقش مهم يدست

  آورد. بوجود مي داريپا شتيمع

  

  

  مسئوليت اجتماعي

 رعايت قوانين كار

برداريرعايت حق نسخه  

 عدم رفتار ناعادالنه در مراحل توليد

 سازگار با محيط زيست

 رنگ طبيعي

 الياف طبيعي

 مواد بازيافتي

مواد و فرآيند ساخت سازگار با 

 محيط زيست

 محصوالت  سازگار با محيط زيست
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