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 چکیده

 
که باید در حفظ و شناساندن آن به دنیا تالش کنیم. های نیاکان ما است ها و خالقیتصنایع دستی ایران حاصل تالش

باشد. این صنایع دستی شاید در ابتدا برای رفع نیاز و ایران کشوری غنی در زمینه صنایع دستی و مواد اولیه آن می

تزئین و توان جهت تنها جنبه کاربردی دارد، بلکه میتر نمودن زندگی توسط مردم تولید شده باشند، اما امروزه نهآسان

-گری، سفالگری، نمدمالی، بافت گلیم، جاجیم، قالیزیباسازی فضا از آنها استفاده نمود. ایران در زمینۀ هنرهای شیشه

های چشمگیری دارد که در گوشه و کنار دوزی و ... فعالیتهای ابریشمی، پشمی، نخی، چوب کاری، قالببافی، پارچه

-گرفته تا پیرزنان و پیرمردان مشغول تولید این صنایع هستند. متاسفانه در سال این کشور پهناور از کودکان و نوجوانان

های اخیر با واردات بی رویه صنایع دستی بی کیفیت از کشورهای مختلف نظیر چین، هنرهای مردم ما در بازار رنگارنگ 

ژوهش بررسی صنایع دستی و پاسخ مانده است. هدف این پمحصوالت چینی نادیده گرفته شده و تالش این عزیزان بی

های آن و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت صنایع دستی و هنرمندان این حوزه و جایگاه کشور در این چالش

آوری شده ای و میدانی جمعباشد و اطالعات آن به صورت کتابخانهتحلیلی می -باشد. روش تحقیق توصیفیزمینه می

در راستای بهبود وضعیت صنایع دستی ایران، چه ر با این سوال اساسی رو به روست که است. در این راستا پژوهش حاض

شود که راهکارهایی با توجه به نتایج حاصل در این پژوهش مشخص می توانند کارساز باشند؟راهکارهایی می

بندی کیفیت بسته ها در این زمینه، بهبوداندازی تجارت الکترونیک، برپایی اتحادیه ها و تعاونیهمچون راه

سازی در زمینۀ تشویق های خارجی صنایع دستی، ایجاد فرهنگمحصوالت صنایع دستی، شرکت در نمایشگاه

 تواند جهت بهبود وضعیت صنایع دستی ایران راهگشا باشد. به خرید صنایع دستی بومی و غیره می
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 مقدمه
 

ای طوالنی دارد. امروزه تلفیق هنر و صنعت در همه جای ترین هنر سنتی ایران است که پیشینهصنایع دستی شاخص

های مختلف زندگی بشر و جامعه تواند بر جنبهصنعتی است که می -شود. صنایع دستی نیز هنرمیزندگی بشر دیده 

توان آن را هنری امروزی دانست؛ اما های دور رواج داشته، نمیاز گذشته جایی که ساخت صنایع دستیتأثیر بگذارد. از آن

دهنده فرهنگ و تمدن آن تواند تأثیرات به سزایی بر زندگی امروزی داشته باشد. صنایع دستی هر منطقه، نشانمی

ان هنر و پیشرفت توان به میزباشد، به طوری که با بررسی آثار صنایع دستی مکشوفه از هر جغرافیا، میقسمت می

اند و هایی استعداد و خالقیت و مهارت داشتهمردمان آن سرزمین پی برد و متوجه شد که این مردمان در چه زمینه

 اند.زیستهاند و میکردهچگونه فکر می

صنایع  شود و از این لحاظ نیز دارای اهمیت است.این هنر به عنوان نماد فرهنگی و تاریخی هر منطقه نیز شناخته می

دستی هر کشور، سهم زیادی در اقتصاد آن کشور دارد و اینجاست که با درک این اهمیت و فرهنگسازی در این زمینه، 

بندی، صادرات و غیره این محصوالت، باعث پیشرفت صنایع هایی مانند بازاریابی، بستهتوان با پیشرفت در زمینهمی

های سنتی و قدیمی را کنار گذاشت و به ر زمینه بازاریابی، باید روشدستی و در نتیجه پیشرفت اقتصادی کشور شد. د

های شیوۀ مدرن و الکترونیکی، به بازاریابی و فروش محصوالت صنایع دستی پرداخت. همچنین، با فراهم نمودن زمینه

 مود.توان منابع مالی فراوانی را جهت پیشرفت و توسعه صنایع دستی فراهم نجذب گردشگر و توریست، می

 

 

 ستیدصنایع 

ها و نیز در ای در زندگی انسانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری جایگاه ویژهاز آنجا که صنایع دستی از جنبه»

های گوناگون قابل بررسی و تعمق است؛ چرا که این صنعت از جمله صنایعی به شمار ابعاد ملی دارد، توسعه آن از جنبه

گذاری و ایجاد کسب و کار و کارهای مولد برخوردار است و با قابلیت های الزم برای توسعه سرمایهرود که از ظرفیتمی

 (.6931)فقیه، « تواند نقشی تأثیرگذار بر افزایش سرانه ملی داشته باشداشتغال مفید و تولید مؤثر، می

میلیارد ریال صنایع دستی  440اند و ردهمیلیون گردشگر از ایران بازدید ک 5/6و تا ماه مارچ در حدود  5002در سال »

اند، به همین علت، این صنعت به صنعت چمدانی معروف بوده و پنجمین صنعت را به عنوان سوغات با خود به خانه برده

 (.15: 6911)ضرغام و عطرسایی، « آیدسودآور کشور به حساب می

های جغرافیایی مختلف وجود داشته و بیانگر ذوق و قریحه و مکانهای مختلف زمانی در صنایع دستی از دیرباز و در دوره

های مختلفی مانند جنبه فرهنگی، هنری، اجتماعی، استعدادهای یک قوم یا محله بوده است. صنایع دستی از جنبه

اما صنایع تا کنون تعاریف متنوع و مختلفی از صنایع دستی شده است، باشد. گردشگری، اقتصادی و ... دارای ارزش می

 دستی در هر منطقه و در هر فرهنگ و تمدن متفاوت است. در فرهنگ لغت دهخدا و در ذیل تعریف صنایع دستی 



 

 

 

 

)دهخدا، « شود از پارچه و قالی و ساخته های فلزی و غیره، مقابل صنایع ماشینیآنچه با دست ساخته می»چنین آمده: 

6940 :24.) 

شود که عمدتا با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از نعت اطالق میص -ای از هنردستی به مجموعهصنایع»

شود که در هر واحد آن، ذوق مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی، موجب تهیه و ساخت محصوالتی می

ونه محصوالت از گهنری و خالقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل، وجه تمایز اصلی این

 (.6910)اطلس ملی صنایع دستی ایران، « ای استمصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه

های داری )به ها و نساجی سنتی، بافتهصنایع دستی مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی ایران شامل آبگینه، بافته

های سنتی، هنرهای چوبی و ی، چاپاستثنای فرش دستباف(، پوشاک سنتی، سفال و سرامیک، آثار چرمی و کاغذ

های سنتی، هنرهای فلزی  وهنرهای سنگی است که بقا محوریت هنر و ذوق و زیباشناختی ایرانی و حصیری، رودوزی

گیری از مواد اولیه قابل دسترس و بومی به کمک دست و ابزار مورد نیاز و با کاربری در زندگی فردی و جمعی تولید بهره

 (.6919اریخ کهن ایران زمین دارد )اساسنامه سازمان صنایع دستی، شده و ریشه در ت

های ها و ایدهای از فرهنگ و تمدن هر ملتی است که همواره جلوه گر خالقیتصنایع دستی و هنرهای سنتی نمایه»

یز بسته به های مختلف در ابزارهای متفاوت نمایان شده و امروزه نذهنی هستند. این هنر با پیدایش بشر، به گونه

ها و اهداف کشورها ادامه دارد. کشور ما نیز بیرون از این قاعده و بنیان نیست و با فرهنگ پربار تاریخی که دارد، سیاست

-در این زمینه با برنامه (.1: 6931)فقیه، « های کهن در ارائه فناوری و هنرهای دستی پیشتاز تاریخ استهمگام با تمدن

ایع دستی در کشور، می توان به منظور افزایش گردشگر، افزایش صادرات، کاهش نرخ بیکاری، ریزی و توسعه جایگاه صن

 توسعه فرهنگی منطقه و ترویج فرهنگ بومی از آن بهره برد.

باشند، به گواه اکثر صاحبنظران، ایران به همراه کشورهای چین و هندوستان سه قطب مهم صنایع دستی جهان می

ساخته کشورمان در صدر تمامی کشورها قرار های دستهای مختلف، فرآوردهنظر تنوع رشتهضمن آنکه باید گفت از 

 باشد.ریزی دقیق مسئوالن میبنابراین حفظ جایگاه این مهم، نیازمند عزم ملی و برنامه (.46: 6934دارد )قره و یاوری، 

 

 های صنایع دستیویژگی

 افزایش اشتغال 

 پراکندگی در تمام نقاط کشور 

 امکانات کم برای بهره برداری 



 

 

 

 

 

 

 سهولت ایجاد مراکز تولیدی به دالیل نیاز ناچیز به فضای وسیع و ابزارهای پیچیده تولیدی 

 گذاریهای سرمایهگذاری اندک با بازدهی بیشتر در مقایسه با دیگر طرح ها و فرصتسرمایه 

 های ت تکمیلی و افزوده شدن هزینهپایین بودن هزینه تأمین نیروی متخصص به دلیل نیاز کمتر به تحصیال

 تربیتی -آموزشی

 گذارانسرعت در بازدهی و بازگشت سریع سرمایه سرمایه 

 تأمین قسمت عمده مواد اولیۀ مصرفی از داخل کشور 

 گسترده بودن بازار تقاضای صنایع دستی در مناطق مختلف جهان 

  ،ای از ارزش محصول، ناشی از نیروی زیرا بخش عمدهباال بودن ارزش افزوده در مقایسه با صنایع تولیدی دیگر

باشد و مواد اولیه نیز غالبا، ساده و ابتدایی انسانی به کار رفته در آن، و میزان ذوق هنری و مهارت صنعتگر می

: 6913برداری پایین است. در نتیجه ارزش افزوده حاصل، باال خواهد بود )فقیه به نقل از کرمی، و با هزینۀ بهره

615.) 

 

 مشکالت صنایع دستی

 صنایع دستی عموما مصرف مستمر و روزانه نداشته، بازار مصرف کننده، خیلی زود اشباع و ارضاء و تأمین می-

 شود.

 شود.به دلیل تولید غیر انبوه و دستی و نیاز به دقت و صرف وقت زیاد، این کاالها بسیار گران تمام می 

 مند و پر سود برای این صنایع زیبا هستند ره از مشتریان عالقهکاهش مقدار جهانگردان خارجی که هموا

 (.21: 6914)صرامی، 

 

هایی از آنها جهت حل مشکالت، عدم نابودی این هنر، ایجاد انگیزه و بهبود اوضاع صنایع دستی، دولت باید با ارائه برنامه

 حمایت کند به عنوان مثال:

  ایجاد و تقویت تعاونی های صادرکنندگان صنایع دستی جهت صادرات به کشورهای دیگر و به منظور

های هنر به خصوص رشته کارایی بهتر این اتحادیه ها از متخصصان این رشته، فارغ التحصیالن دانشکده

 صنایع دستی استفاده شود؛

 ؛فروش صنایع دستی کشور توسعه و ترویج تجارت الکترونیک جهت ارتقای صادرات و 

 ؛های داخلی در طول سالشرکت در نمایشگاه های صنایع دستی خارجی و برگزاری نمایشگاه 

 ؛استفاده از تبلیغات جهت معرفی صنایع دستی در فضای مجازی و رسانه های جمعی 

 ؛ایجاد فرهنگ سازی در زمینه تشویق و تأکید بر خرید صنایع دستی بومی 



 

 

 

 

 

 

 ور، کاتالوگ و پوسترهای با کیفیت و با تنوع رنگی باال از محصوالت صنایع دستی جهت چاپ و انتشار بروش

 ؛معرفی و توسعه آن

 ها از طریق رسانه ملی و شبکه های مستند و آموزشی از محصوالت صنایع دستی و پخش آنتهیه برنامه

 ؛های استانی

 ؛شاگردی در زمینه صنایع دستی -به کارگیری روش آموزش استاد 

 ؛گیری از تجارب صنعتگران با سابقهرهبه 

 ؛بازاریابی و فروش محصوالت به صورت الکترونیکی 

 بندی محصوالت صنایع دستی؛بندی و بستهتنوع در طراحی، رنگ 

 ؛شناخت کامل از سالیق مشتری 

 ؛هاهای دائمی برای عرضه محصوالت صنایع دستی در اماکن پر رفت و آمد مانند فرودگاهاختصاص غرفه 

 ؛های مناسب به صنعتگرانرائه واما 

 ؛گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زمینه صنایع دستیتشویق و ترغیب سرمایه 

 ؛های مالیاتیبرخورداری صنعتگران از معافیت 

 ؛بیمه کردن صنعتگران توسط دولت 

 ها از و پخش این برنامه های آموزشی و استفاده از فارغ التحصیالن صنایع دستی به عنوان مربیتهیه برنامه

 ؛های استانیطریق رسانه ملی و شبکه

 ای جهت ارتقای سطح دانش صنعتگرانتهیه برنامه های آموزشی حرفه. 

 
 
 

 بسته بندی محصوالت صنایع دستی

 
سازی، فروش دهی و یا حفاظت محصوالت به منظور توزیع، ذخیرهبندی عبارت است از: علم، هنر و فناوری پوششبسته»

 (.4: 6939)شایسته فر، « باشدو استفاده، که مشتمل بر طراحی، ارزیابی و تولید می

شود؛ بنابراین باید به نحوی باشد که بندی محصوالت صنایع دستی اولین چیزی است که مشتری با آن مواجه میبسته

مناسب باشد و مشتری را به عالوه بر محافظت از این محصوالت در برابر ضربه و عوامل محیطی، دارای طرح و رنگ 

توان اطالعات خالصه ای را جهت آشنایی خریدار با محصول صنایع دستی بر خرید و استفاده از آن ترغیب کند. حتی می

توان موارد زیر به منظور باال بردن کیفیت بسته بندی محصوالت و افزایش بازار فروش، می بندی آن درج نمود.روی بسته

 فت:را به کار گر

 استفاده از نقوش و نمادهای به کار برده شده در محصول اصلی؛ 

 استفاده از حروف و نقوش جهت ارتباط بصری خریدار با محصول؛ 

 ارائه تاریخچه و اطالعاتی به صورت خالصه وار در رابطه با محصول صنایع دستی؛ 



 

 

 

 

 

 

 

  محصول؛استفاده از رنگ های متنوع و با کیفیت جهت ترغیب مشتری به خریداری 

 بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری از محصول صنایع دستی در برابر ضربه و عوامل محیطی و طراحی بسته

 های طوالنی؛مسافت

 بندی محصوالت صنایع دستی؛توجه به حمل آسان در طراحی بسته 

 بندی کارآمد و هنرمندانه؛طراحی بسته 

د بازار فروش داخلی و جذابیت بیشتر برای خریداران داخلی و بندی مناسب محصوالت صنایع دستی، عالوه بر بهبوبسته

 گردشگران خارجی، تأثیر قابل توجهی نیز در بخش صادرات این محصوالت دارد.

بندی برای حضور در بازارهای جهانی که تعداد زیادی از تولیدکنندگان، عرضه کننده کاالهای مشابهی هستند، بسته»

ای که به این امر توجه نداشته باشد و تولیدکنندهاساسی برای موفقیت در امر صادرات میمناسب صادراتی، یکی از اصول 

ها دارای قدرت یافته که خانوادهشود. این امر خصوصا برای راهیابی به کشورهای توسعهباشد، از دور رقابت خارج می

باشد. به طوری که بر اساس پژوهشی م میدهند، مهو به مرغوبیت و شکل طرح بسته اهمیت بسیار می خرید باال بوده

بندی که توسط یک موسسه انگلیسی انجام گرفته است، حدود چهل درصد از مشتریان با مشاهده محصول در بسته

 (.2: 6939)شایسته فر، « پردازندمناسب و جذاب، به خرید می
 
 

 سالیق خریداران صنایع دستی
 

صنعت صنایع دستی، نقش به سزایی در صنعت گردشگری کشور دارد، توجه به عالیق  -با توجه به این که هنر

گردشگران و ترجیحات آنها در هنگام خرید صنایع دستی، تأثیر زیادی در بازاریابی و فروش این محصوالت دارد. 

( 5001برند. لی و همکاران )با خود به خانه میگردشگران، صنایع دستی سنتی را به عنوان نماد فرهنگ و تمدن مقصد »

)ضرغام و « آیندمعتقدند محصوالت فرهنگی خریداری شده در طول سفر، جزو ارزشمندترین متعلقات افراد به حساب می

 (. 19: 6911عطرسایی، 

د باشد. گردشگران توانشود و حتی گاهی انگیزه و علت سفر نیز میخرید برای یک گردشگر، جزئی از سفر او محسوب می

کنند؛ عواملی مانند قیمت محصول، رنگبندی، فرم، به هنگام خرید محصوالت صنایع دستی به عوامل متعددی توجه می

رابطه عوامل جمعیت شناختی و »ای با عنوان ضرغامی و عطرسایی در مقالهنقوش، کارایی، زیبایی، بسته بندی و ... . 

دسته  2کنندگان برای خرید صنایع دستی را در ، عالیق مصرف«دشگران اروپایی در اصفهانرفتار خرید صنایع دستی گر

 اند:طبقه بندی کرده

 ها؛یادگاری از فرهنگ کشورهای مقصد و راهی برای گرامی داشتن موفقیت -صنایع دستی به عنوان یادگاری .6

نها و ایجاد عالقه و آگاهی درباره فرهنگ عنوان ابزاری برای درک افراد سازندۀ آ -صنایع دستی به عنوان دانش .5

 آنها؛

ایجاد هویت شخصی و اجتماعی برای افراد خریدار به واسطه  -صنایع دستی به عنوان آگاهی از خویشتن .9

 مالکیت اشیائی به غیر از اشیاء روزمره؛



 

 
 
 
 
 
 
 

یز شأن و مقام ای از ثروت و تماآوری صنایع دستی به عنوان نشانهجمع -صنایع دستی به عنوان شأن و مقام .4

 افراد؛

صنایع دستی ابزاری مناسب برای نگهداری خاطرات و احساساتی هستند که با گذشته ما در هم  -خاطره .2

 (.11: 6911اند )ضرغامی و عطرسایی، تنیده

های اند از: ویژگیاند عبارتو همچنین عواملی که با خرید گردشگران و مخصوصا با خرید صنایع دستی در ارتباط

ت شناختی )جنسیت، سن، میزان تحصیالت، درآمد خانوادگی، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، کشور مبدأ، گروه جمعی

های سفر )طول مدت بازدید، ترکیب همراهان، تعداد بازدیدهای قبلی، تعداد روزهای اقامت، اختصاص گردشگری(، ویژگی

ی خرید )فصل سفر و ارزش دریافت شده از محیط های محیطی/ موقعیتهزینه خاص برای خرید صنایع دستی( و ویژگی

 (.11خرید( )همان، 

بنابراین، دستیابی به الگویی مبتنی بر مشاهدات میدانی درباره سلیقه گردشگران در خرید انواع خاصی از صنایع دستی به 

زاریابی انواع صنایع دستی را بینی میزان تقاضا، تولید و بادهد تا بر حسب پیشبازاریان و تولیدکنندگان این امکان را می

-با برنامه ریزی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر سلیقه خرید گردشگران، می(.6931دهی کند )فقیه، به نحو مطلوب سامان

توانند به هنگام مراجعه های محصوالت صنایع دستی میتوان بازار صنایع دستی را بهبود بخشید. بدین منظور، فروشنده

به غرفه خود، سواالتی را درباره سالیق آنها در زمینه محصوالت صنایع دستی عنوان کنند؛ و یا اینکه اگر مشتری  مشتری

 به دنبال محصول یا فرم و رنگ خاصی بود، حتما نظرات او را یادداشت کرده و در آینده در محصوالت خود به کار گیرند.

 

 حمایت از صنایع دستی ایران

ی متفاوتی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا هاصنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه در ایران، نقش

صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآالت فرهنگی به عنوان منبع  -می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر

قش توان از نخالقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی

عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی اقتصادی آن به 

توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات 

و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل  نامرغوب وارد بازارهای بین المللی

باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت 

انتخاب بهترین نظام و راه حل  فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و

اما نظام کنونی  .(6، 6936بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است )صادقی مقدم و کمیلی اصفهانی، 

پـردازد، مانند موردی که دانش در دسترس عموم جامعه است، نمـی  که  دانشی  به  اصوال  فکری  مالکیت  حقوق

باشـد. بنابراین، بخشی از دانش موجود در حوزه صنایع دستی، از   محـل مشخـصیمتعلـق بـه تعـداد کمـی از مـردم و 

 دیگر، دانش مورد  طـرف  از جمله این موارد است که از حمایت نظام کنونی حقوق مالکیت فکری برخوردار نیستند.



 

 

 

 

دستی، دانش سنتی است که در طول سالیان دراز توسعه یافته و از نسلی به نسل دیگر استفاده در اکثر تولیدات صنایع

نظام حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از  حـال حاضـر در دسـترس عمـوم جامعـه اسـت.  منتقل شـده و در

اختراعات و ابتکارات خارج از حوزه علوم پیشرفته طراحی نشده است. 

یازمند توسعه است. حقـوق مالکیت فکری ن  کنـونی  سیستم  دستی  صنایع  از  حمایت  برای  بنابراین،

چـوب نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از صنایع   چهـار  در  کاملی  و  صریح  مقررات  المللی  بین  سطح  در

موجـود نیست   نظـام  چهـارچوب  دستی وجود ندارد، اما این به معنی عدم امکان حمایت از صنایع دستی در

آشنایی و شناخت صحیح صنایع دستی کشور ایران و درک جایگاه و موقعیت به این ترتیب شکل  .(5: 6911)سلیمانی،

حال، امری حیاتی و ضروری در حفظ و ادامه روند توسعه  آن و همچنین بررسی سیر تحول این صنایع از گذشته تا به 

گ سازی برای بنابراین حمایت از صنایع دستی راهی برای ماندگاری هویت و هنر ایرانی است و فرهن این هنر است.

های فاخر و بومی کشورمان آشنا شوند و قدر  شود، مردم با هنر استفاده از صنایع دستی ایرانی و حمایت از آن باعث می

 تمدن کهن و هویت تاریخی صنایع دستی ایران را بیش از پیش بدانند.

 

 حمایت از هنرمندان صنایع دستی و صنعتگران

باشند. گروه اول دارای تحصیالت دانشگاهی و افرادی بندی میگروه کلی قابل تقسیمهنرمندان صنایع دستی به دو 

دیده هستند و گروه دوم مردمانی هستند که این هنرها را به صورت خانوادگی و از پدران و مادران خود آموخته و آموزش

-برای حمایت از این هنرمندان میازند. پردبرای رفع نیازهای زندگی یا کسب درآمد برای گذران زندگی به این هنرها می

ها فراهم نمود تا هایی در شهرها و روستاها تأسیس کرد و مواد اولیه هنرهای مختلف را در این کارگاهتوان کارگاه

التحصیالن این توان از هنرمندان بومی و فارغها میدر این کارگاه هنرمندان بدون دغدغه و نگرانی به هنر خود بپردازند.

 ها استفاده کرد.مندان به این رشتهها برای آموزش به عالقهرشته

توان در جهت حمایت از این هنرمندان برداشت، بیمه کردن صنعتگران به وسیلۀ دولت و حمایت گام دیگری که می

مین بازار کار دستی باعث تشویق صنعتگران و تضتواند با سرمایه گذاری در صنایعباشد. دولت میکردن دولت از آنها می

هایی در کشور برگذار نمود و در آنها به عرضه صنایع دستی نقاط توان نمایشگاهو فروش آنها شود. به این منظور، می

مختلف کشور پرداخت و با دعوت گردشگران و مسئولین کشورهای مختلف در این زمینه، و هدیه دادن این صنایع به 

 دیده شدن صنایع دستی ایران کمک نمود. مسئولین دیگر کشورها، به رشد و بیشتر

رسید و آنان نیز راه در گذشته آموزش این هنرها به صورت خانوادگی بود و از مادران و پدران به دختران و پسران می

 از ها های اخیر انتقال نیافتن دانش و تجربه این قبیل مهارتدادند. اما متاسفانه در سالپدران و مادران خود را ادامه می



 

 

 

 

توان می ها در این زمینه شده است.ترین چالشپدران و استادان این فنون و هنرها به نسل حاضر تبدیل به یکی از عمده

 کـمـز کـا نیـدا و سیمـوان از صـتهای اجرایی تهیه شود. در این راه میای تولیدکنندگان ماهر برنامهبرای آموزش حرفه

التحصیالن این گیری از فارغهای مختلف هنری و بهرههای آموزشی در رشتههای استانی با تهیه برنامهگرفت و شبکه

چالش  التحصیالن به بازار کار شوند. مندان، باعث ورود این فارغها، عالوه بر آموزش رایگان برای هنرمندان و عالقهرشته

دیگری که در این زمینه با آن رو به رو هستیم، عدم حمایت مادی و معنوی از صنایع دستی در داخل کشور است. 

حمایت نکردن کافی مسئوالن از صنایع دستی کشور و تأثیرگذاری اندک در صنعت گردشگری به علت فقدان بازار 

 ع دستی این مرز و بوم وارد کرده است. فروش و عدم عرضه محصوالت تولید شده ضربه مهلکی بر تن صنای

 

 صادرات صنایع دستی

، گروهی از هنرهای پر پیشینه کشورمان نظیر صنایع دستی، معماری و هنرهای وابسته، موسیقی هنرهای سنتی ایران

ی شود اما سنتی نواحی و مناطق، کتابت و نگارگری، آیین ها و نمایش های سنتی )نظیر تعزیه خوانی و...( را شامل م

بدون شک صنایع دستی شاخص ترین هنر سنتی ایران است که در طول روزگار به واسطه پیشرفت صنعت ، شمایل آن 

. عرصه هنرهای سنتی پیدا نموده استبه هنر صنعت نزدیک تر شده است و هم اکنون ارزش و اعتبار ویژه ای را در 

دارد. کسب اطالعات در مورد شناخت از بازارهای جهانی و صادرات نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها 

برخورداری از سیاستهای حمایتی و تشویقی دولت و بکارگیری آمیخته بازاریابی، از مهمترین اصول ماندگاری در 

، هم صادرات صنایع دستی .(6: 6939بازارهای جهانی و ارتقاء سطح عملکرد صادراتی می باشد )وظیفه دوست و کیایی، 

ن در بازارهای آید و هم پشتیبانی از این کاالها، انحصار و قدرت عرضه آاقتدار فرهنگی و مدنی به شمار میای از نمایه

د روستایی و شهری در صاناپذیر اقتدستی همانند جزء جداییرد. در چنین شرایطی، گسترش صنایعآوجهانی را فراهم می

انداز بسیار امیدبخشی را در رشد اجتماعی و رونق اقتصادی های فراوان گردشگری، چشمبا جذابیتتواند ایران، می

ریزان و مدیران اجرایی کشور بگنجاند )شایسته های شغلی را در نگاه برنامهگوناگون کشور بگشاید و نیز فرصت مناطق

 .(5: 6939فر، 

 ارج شامل:برخی از موانع و مشکالت صدور این صنایع دستی به خ

 موانع گمرکی 

 هزینه و مالیات خروج 

 های اینترنتیهای گروهی بین المللی و سایتکمی تبلیغات در رسانه 

 رقابت بعضی کشورها مثل چین، ژاپن، هندوستان، پاکستان، مصر و غیره 



 

 

 

 

 

 

 

 عدم تنوع و گوناگونی رنگ، طرح، نوع و مقدار 

 ی در حد شایستهعدم حمایت جدی دولت و یاری نرساندن مسئوالن اجرای 

 های قوی و فعال در شأن و اهمیت این صنایعنداشتن اتحادیه 

 بیمه نبودن هنرمندان 

 گذاری وام تسهیالت در اختیار آنانها در وامها و صندوقهای پولی مثل بانکعدم حمایت مالی توسط بنگاه 

 توانا عدم وجود یک شرکت تعاونی )تولید، توزیع، اعتبار و تبلیغاتی( قانونمند و 

 های نظری و عملی صنایع دستیها و تعلیم و تعلمها، آموزشآکادمیک نبودن کامل دوره 

  ،(.23-21: 6914و غیره )صرامی 

 

 اثرگذاری واردات بر صنایع دستی

ی معرفی فرهنگ و هنر ایرانی به جهانیان و نیز کمک به روند های بسیار در زمینه صنایع دستی ایران با وجود توانمندی

صنعت صنایع دستی مانند هر  -هنر ی اقتصادی کشور، همچنان از یافتن جایگاه حقیقی خود باز مانده است.  توسعه

تی اندازد. یکی از مشکالتی که صنایع دس صنعت دیگری با موانع و مشکالتی مواجه است، که زیست آن را به خطر می

با وجود توانمندی هنرمندان و صنعتگران داخلی رو است واردات صنایع دستی از کشورهای دیگر است.  کشور با آن روبه

و تولید صنایع دستی زیبا و با کیفیت، همچنان شاهد حضور کاالهای بی کیفیت چینی، پاکستانی و هندی در بازارهای 

گیرند. از طرفی، ورود این تر، بیشتر مورد توجه خریداران قرار مییمت پایینمتاسفانه این کاالها به دلیل قایران هستیم. 

محصوالت بی کیفیت فشار زیادی بر صنعتگران کشور وارد کرده؛ این صنعتگران به اجبار و برای رساندن بازار محصوالت 

کنند. با وجود ت خود تمرکز میخود به بازار صنایع وارداتی، از دقت و ظرافت کار خود کم کرده و بر روی کمیت محصوال

شوند، اما همچنان قیمت باالی مواد اولیه و زحمت زیادی که این هنرمندان برای خلق آثار صنایع دستی متحمل می

محصوالت وارداتی به دلیل نیروی کار ارزان و استفاده از  سود چندانی عاید این تولیدکنندگان داخلی نخواهد شد.

 شود:برای رفع این مشکالت، راهکارهای زیر پیشنهاد می تری دارند.امر کپی سازی، قیمت پایین های پیشرفته درفناوری

 حذف واردات بی رویه محصوالت تقلبی؛ .6

 اختصاص تسهیالت الزم به صنعتگران این رشته؛ .5

خریداران در راستای خرید محصوالت داخلی که عالوه بر کیفیت، از پیشینه و  سازیسازی و آگاهفرهنگ .9

 اصالت ایرانی برخوردار است؛

 قرار دادن مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار صنعتگران. .4

 

 



 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

یت بخشی در حالی که در جهان امروز، صنایع دستی عالوه بر حفظ جایگاه خود در عرصه هنر، زیبایی شناختی و هو

وری اقتصادی تبدیل شده است، در ایران به دلیل برخی موانع و ای به یک منبع مهم ارزش افزوده و بهرهملی و منطقه

آفرینی در عرصه اقتصادی نیز دور مانده است؛ مجموع مشکالت، این صنعت از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و از نقش

رنگ شود به طوری که از زایی به مرور کمیع دستی در افزایش اشتغال و درآمداین عوامل سبب شده که تأثیر و نقش صنا

دهد و از سوی دیگر رویای رقابت با بازارهای خارجی را ناممکن سویی امکان عرضه در بازارهای داخلی را از دست می

توان با بهبود وضعیت ادی میهای مختلفی دارای اهمیت است. در زمینه اقتصدستی ایران در زمینهسازد. صنایع می

صنعتگران و استفاده از پیشنهاداتی که در این پژوهش ارائه شد، عالوه بر صادرات صنایع دستی به دیگر کشورها و رشد 

شرایط اقتصادی کشور، باعث ایجاد شغل برای جوانان و اطمینان خاطر دانشجویان و هنرجویان این رشته شد. همچنین 

واردات بی رویه محصوالت بی کیفیت خارجی، از بیکاری عده زیادی از صنعتگران و هنرمندان  توان با قطع روندمی

های متعددی باعث پیشرفت کشور توان در زمینهریزی در زمینه صنایع دستی کشور، میجلوگیری کرد. با کمی برنامه

های دائمی برای با سابقه، اختصاص غرفهگیری از تجارب صنعتگران شد. در این زمینه نتایج و پیشنهاداتی همچون بهره

ها، بازاریابی و فروش محصوالت به صورت عرضه محصوالت صنایع دستی در اماکن پر رفت و آمد مانند فرودگاه

های مناسب به صنعتگران، بیمه کردن صنعتگران توسط دولت و غیره در این پژوهش ارائه شد که الکترونیکی، ارائه وام

ها نیاز به ود وضعیت صنایع دستی ایران، راهنمایی برای نهادها و مسئولین ذیربط باشد. این موفقیتتواند جهت بهبمی

سازی و توجه دارد که اول از همه مسئولین باید قدم در این راه بگذارند و سپس مردم ایران با حمایت خود، باعث فرهنگ

 صنعت شوند. -درخشش بیشتر این هنر
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