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 آن یتو اهم یدست یعصنا

 

 مقدمه

 یدست یعکشور است. صنعت صنا یک یراثفرهنگ، سنت و م یانگراست و ب یرینظیعبارت ب یدست یعصنا

صنعت گسترده و متنوع انجام شده  ینا یفتعر یبرا یمختلف یهااست. تالش یدیمهم تول یهااز بخش یکی

 را پوشش دهد. یدست یعصنعت صنا یچیدگیکند تا تنوع و پیتالش م یرز یفاست. تعر

 یدست یعصنا تعریف

ممکن است مورد استفاده قرار  یکیمکان یشود. ابزارهایم یدبا کمک ابزار تول یاکه کامال با دست  یمحصول

از مواد  یدست یعباشد. صنا ییمحصول نها قسمت ینصنعتگر مهمتر یدست یمکه سهم مستق یتا زمان یرندگ

تواند منفعت طلبانه، یم یمحصوالت ینشوند. چن ولیدت یتوانند به تعداد نامحدودیم شوند ویساخته م یهاول

و  یننماد یو اجتماع ی، مذهبی، سنتی، عملکردینی، خالقانه، وابسته به فرهنگ، تزئی، هنریشناخت یباییز

 قابل توجه باشد.

 
 یدست یعصنا اهمیت

 یاهر کشور  یهافرهنگ و سنت ییدر بازنما یمهم یارنقش بس یدست یعصنا :یفرهنگ اهمیت 

ها ، مهارتیغن یو فرهنگ سنت یراثحفظ هنر، م یبرا یاساس یایلهوس یدست یعدارد. صنا یامنطقه

 افراد مرتبط است. یخو تار یاست که با سبک زندگ یسنت یو استعدادها

 یگذاریهبا سرما یمهم هستند. آنها حت یاربس یاز نظر توسعه اقتصاد یدست یعصنا :یاقتصاد اهمیت 

 یلتبد یدرآمد خارج یرسانه برجسته برا یککنند و به یاشتغال فراهم م یبرا یادیز یکم فرصتها
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 .شوندیم

 :صنایع دستی با توجه به نقش زیاد و پراهمیت آن در زمینه ارتباط با سایر مردم  اهمیت سیاسی

دوستی بین کشورهای دیگر باشد. وچجود فرهنگی غنی و  تواند پیام آور زیابایی، صلح وجهان می

تر کند و روابط بین المللی را بین کشورها تواند این پیوند را بین ملل مختلف مستحکمپرافتخار می

 گشترش دهد.

 کنندگان و عرضه  یدتول ینتراز عمده یکی ایراناست.  یغن یهاو سنت یخبا فرهنگ، تار یکشور ایران

کننده و عرضه کننده  یدها قبل تولاز مدت ایراندر جهان است.  یدست یعت صناکنندگان محصوال

 یاقتصاد یتمز یکهنر و صنعت  ین، ایبوده است. قبل از توسعه صنعت یدست یععمده محصوالت صنا

 کشور بود. یبالقوه برا

 یافته یشآنها افزا یو مال یفرهنگ یهاارزش یلبه دل یدست یعصنا یت، اهمیراخ یهاطول سال در 

در توسعه اقتصاد  یتوانند نقش مهمیم یدست یعاز جمله صنا، کوچک یاسدر مق یعاست. صنا

 درصد کل 95تا  90داشته باشند.  یکساندر حال توسعه به طور  یو کشورها یافتهتوسعه  یکشورها

ود. به عنوان شیم یدنفر تول 100توسط کمتر از و کوچک  یهاجهان در کارگاه صنعتی محصوالت

کوچک و متوسط  یعخود را صنا صنایع درصد از 84قرار دارد،  یمثال، ژاپن که در اوج توسعه اقتصاد

 زهو حجم به اندا یفیتاز نظر ک یدست یع، صناینمانند هند و چ کشورهایی در. است گرفته نظر در

 یتتقو یکشورها برا ین. اشودمحسوب می آنها یدرآمد خارج یاست و منبع اصل یزهمحصوالت مکان

 اند.متمرکز شده یدست یعاقتصاد بر توسعه صنعت صنا

 در  یو شهر ییصنعت به طور عمده در مناطق روستا ینپرکار است. ا یاربس یدست یعصنا صنعت

و کوچک واقع  ییروستا یدر شهرها یدیتول یواحدها یشتراست. ب یافتهگسترش  جهانسراسر 

بازار  یلپتانس هاکشور آن و خارج ازورهایی که صنایع دستی دارند کش یاند و در تمام شهرهاشده

از شش  یشاست که ب ییمنبع عمده درآمد جوامع روستا یدست یعدارد. صنعت صنا وجود یادیز

 .یرندگیجامعه را به کار م یفاز زنان و افراد متعلق به اقشار ضع یادیصنعتگر از جمله تعداد ز یلیونم

 صنعت  ینکند. ایم یدتول یمتنوع یدست یعخالق است و محصوالت صنا ریابس یدست یعصنا بخش

 یاسدر مق یدست یعمحصوالت صنا یدتول ایراناست. در  یالملل ینو ب یاز بازار داخل یمحل یبخش

 یاستوانند تجارت خود را در مقیکم، مردم م یگذاریهسرما یلشود. به دلیبزرگ و کوچک انجام م

 کرد. یریتتوان تقاضا و عرضه را مدیم یریانعطاف پذ ینا یقآغاز کنند. از طر چککو

 از  یکیصنعت به عنوان  ینشود، اما ایمحسوب منوپا صنعت  یک ایران یدست یعصنعت صنا اگرچه

 وجود درصدی 10چند سال رشد مداوم  یاست. ط یافتهها تکامل درآمدزاها در طول سال ینبزرگتر

 یدرآمد خارج یدعوامل موثر در صادرات و تول یناز بزرگتر یکیصنعت به عنوان  نای و است داشته

 است. کرده یشرفتپ

 مطابقت  یوجود دارد. برا یالملل ینو ب یدر بازار مل ایران یدست یعمحصوالت صنا یبرا یادیز تقاضای

با منحصر به فرد بودن در صنعت  یشترب یو نوآور یفن یبانیبه پشت یاز، نیفیتبا تقاضا و عرضه با ک

 است.
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  یدست یعصنعت صنا یاصل حقایق

توسعه محصوالت  یبرا یمیو عظ یرنظیمنبع ب کشورای دارای صنایع دستی، یغن یراثو م یفرهنگ تنوع

های در سراسر کشور یشهر یمهو ن ییعمده صنعت در مناطق روستا هایبخش کند.یفراهم م یدست یعصنا

 یشغل یصنعت فرصت ها این است. یالملل ینو ب در همان کشورهابازار بالقوه  یکند و دارایم یتفعال مذکور

تر یفدهد که شامل زنان و افراد متعلق به جامعه عقب مانده و ضعیصنعتگران قرار م یاررا در اخت یمیعظ

 یدبا یدست یعصنا گاندر این صنعت تولیدکنند است. کشورهای فقیردرآمد در  یاز منابع اصل یکی یناست. ا

 مختلف رقابت کنند. یهابخش یلو تحو یفیت، کیمتبر سر ق

 
 یبند طبقه
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در بازار موجود است. محصوالت  یادیاز محصوالت است و تنوع ز یشامل مجموعه متنوع یدست یعصنا صنعت

 کرد: یمتقس یرتوان به موارد زیرا م یدست یعصنا

 یفلز ظروف 

 یچوب ظروف 

 یچاپ شده دست منسوجات 

 یو قالب دوز گلدوزی 

 فرششال ، 

 بامبو محصوالت 

 یزر کاالهای 

 بدلی جواهرات 

 هانقاشی 

 یسفال ظروف 

 مرمر مجسمه 

 برنز مجسمه 

 و یچرم محصوالت 

 متفرقه یدست یعصنا سایر 

 
 های مهم صنایع دستیویژگی

 انجام بخش یا کل فرایند تولید توسط دست و ابزارهای دستی 

  هاها و طرحانسان در طراحی و تولید محصول و ایجاد تنوع در مدلوجود خالقیت 

 استفاده از مواد اولیه داخلی و محلی موجود در همان مناطق 

 باشدهای بومی و سنتی که نشان دهنده فرهنگ منطقه میاستفاده از طرح 
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 عدم تشابه با سایر صنایع دستی در مناطق دیگر 

 خالف سایر صنایع دیگر گذاری زیاد برعدم نیاز به سرمایه 

 قابلیت توسعه در کلیه مناطق شهری و روستایی 

 ها به شکل استادی و شاگردیها و دانستهانتقال تجربه 

 
 ی؟دست یعچرا صنا

دانند که امروزه همه مسئوالن با تاکید بر نقش و اهمیت صنایع دستی در ارتقا اقتصادی کشور، به درستی می

بزرگی را پیش رو خواهد داشت، زیرا این تنها روش یا بهترین روش برای ایجاد این صنعت و هنر تحوالت 

تواند به عنوان موتوری محرک برای اقتصاد نیز پیوندی معنوی بین گذشتگان و آیندگان خواهد بود و حتی می

ز به عمل کند. یکی از مهمترین و بارزترین نکات پراهمیت در این صنعت همان طور که بیان شد، عدم نیا

باشد که این گذاری باال میگذاری زیاد است، زیرا امروزه در توسعه و رشد همه صنایع نیازمند سرمایهسرمایه

دانید، امروزه صنعت توریسم به عنوان یکی کند. همان طور که میمسئله در رابطه با صنایع دستی صدق نمی

پیدا کرده است و این کشورها از این طریق  ترین صنایع در کشورهای در حال توسعه رشد چشمگیریاز جذاب

اند درامد قابل توجهی را برای کشور خود جذب کنند. صنعت صنایع دستی نیز در کنار صنعت توریسم توانسته

 تواند مکمل بسیار خوبی برای کسب درامد دولت و مردم عادی و محلی تلقی شود.می
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 های موجود در صنایع دستیچالش

ای دارد. این جایگاه ویژه باعث ، صنایع دستی از نظر هنری و هم زیبایی شناختی جایگاه ویژهدر دنیای کنونی

شود، همچنین صنایه دستی به یک منبع غنی ارزش افزوده مبدل شده است. در ایران به ایجاد هویت ملی می

ه واقعی خود را پیدا دالیل مختلف این موانع و مشکالت بیشتر نمود پیدا کرده و این صنعت نه تنها جایگا

نکرده، بلکه از جایگاه اصلی خود نیز فاصله هم گرفته است، به همین دلیل این صنعت در ایران از نقش آفرینی 

زایی و درامدزایی خود در عرصه اقتصادی نیز دور افتاده است. مسلما این امر باعث شده که بحث افزایش اشتغال

دهیم ود، به طوری که حتی بازارهای داخلی را نیز به مرور از دست میتر شرنگنیز در این عرصه به مرور کم

 و مسلما با این روندی که پیشرو داریم توان رقابت با بازارهای خارجی را نیز نخواهیم داشت. 

رویه صنایع دستی و عدم حمایت مادی و معنوی این صنعت داخلی و همچنین در کنار این مسائل، واردات بی

رود. های عمده و مهم این صنعت به شمار میتجربه و دانش از استادکاران به نسل کنونی، از چالشعدم انتقال 

مطمئنا، فقدان بازار فروش مناسب و عدم وجود مکانی برای عرضه محصوالت تولیدی و عدم حمایت کافی، 

 تر شود.تنگشود که جوانان به این عرصه وارد نشده و این عرصه روزبروز برای کشورمان باعث می
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 های بازاریابی صنایع دستیروش

اکثر کشورهای در  یدست یعفروش صنا یعکانال توز ینترمتداول ینا :یمفروشان / فروش مستق خرده

 است.  دارای صنایع دستی

 یع، عمده فروشان و توزیمو فروش مستق یخرده فروش یهااز کانال یربه غ کنندگان: یعفروشان / توز عمده

توانند محصول را به یدهند. عمده فروشان میارائه م یزرا ن یدست یعاز محصوالت صنا یعیوس یفکنندگان ط

 بفروشند. یخرده فروش یا ییبه مصرف کننده نها یمانگه دارند و مستق نزد خود صورت عمده

 یدست یعحصوالت صنافروش م یعکننده توز یدوارام یهااز کانال یکیبه عنوان  ینترنتا :یکیالکترون تجارت

از  یدست یعمحصوالت صنا یعتوز یاصل یهااز کانال یکی ینترنتشود که ایزده م ینظهور کرده است. تخم

را به بازار  ینترنتا ،و روش مقرون به صرفه یآسان به صورت جهان دسترسی باشد. یکیتجارت الکترون یقطر

 کرده است. یلمحصوالت تبد یغ، فروش و تبلیدخر یبرا یخوب
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 :صنعت صنایع دستی قوت نقاط

 بزرگ، متنوع و بالقوه بازار 

 در دسترس است یادیفرهنگ متنوع، تنوع و دامنه محصول ز یلدل به 

 دهدیرا ارائه م یاز محصول که بازار متفاوت یمتنوع طیف 

 شودیم یرقابت یمتکار ارزان که منجر به ق نرخ 

 کم یگذاریهبه سرما نیاز 

 یدتول یری درپذ انعطاف  

 کم  موانع 

 :یتموفق یاتیو عوامل ح مزایا

 یدو توسعه آسان مراکز تول ایجاد 

 یستکالن ن یگذاریهبه سرما نیازی 

 کندیمنابع بالقوه اشتغال را فراهم م این صنعت 

 دارند یمختلف یکاربردها یدست یعارزش افزوده باال هستند و صنا یدارا محصوالت 

 است یمنبع بالقوه درآمد خارج ینا، یشترصادرات ب یلدل به 

 :صنعت صنایع دستی ضعف نقاط

 یو امکانات ارتباط یرساختز کمبود 

 و بازار یالملل ینب یازهایاطالع از ن عدم 

 یخصوص یگرانو باز یدولت یهاارگان ینب یهماهنگ عدم 

 یدجد یاز فناور یناکاف اطالعات 

 بازار یاز روند فعل یناکاف اطالعات 
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 یدست یعکمتر جوانان به صنعت صنا عالقه 

 کار ماهر یروین کمبود 

 کوچک یو شهر ییبه مناطق روستا یت آنمحدود 

 محصوالت یغتبل عدم 

 
 ها:فرصت

 کانادا، یکامتحده آمر یاالتمانند ا یشرفتهپ یدر کشورها یدست یعمحصوالت صنا یتقاضا برا افزایش ،

 یرهو غ یتالیا، فرانسه، آلمان، ایسانگل

 است یدست یعمحصوالت صنا یازمندصنعت مد ن توسعه 

 یعاز محصوالت صنا یادیز یازهای، امالک و مستغالت که نیمانند خرده فروش ییهابخش توسعه 

 دهدیرا ارائه م یدست

 یالملل ینو ب یداخل یبخش گردشگر توسعه 

 و فروش  یابیبازار یکننده وعده دهنده برا یعتوز یهابه عنوان کانال ینترنتو ا یکیالکترون تجارت

 شوندیظاهر م یدست یعمحصوالت صنا

 :تهدیدها

 یدر بازار داخل رقابت 

 و عرضه یادز یتقاضا ینب تعادل 

 یبرق یشده توسط کشورها یدتول یفیتبا ک محصوالت 

 شودیارائه م یبرق یتجارت بهتر که توسط کشورها شرایط 

 یبرق یو امکانات در کشورها یبهتر فناور یبانیو پشت افزایش 

 حساس  یمتهنوز استفاده نشده و بازار از نظر ق ایراناز بازار  یوجود داشتن محصوالت متنوع، بخش با

 است
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 از عهده افراد متعلق  خرید آنها هستند که ییباال یمتق یبزرگ و مترو دارا یدر شهرها محصوالت

 آیدبر نمی پایین وبه طبقه متوسط 

 مختلف رقابت کنند یهابخش یلو تحو یفیت، کیمتبر سر ق یدبا یدست یعصنا تولیدکنندگان 

 وجود دارد یدر بازار مل یدست یعمحصوالت صنا یبرا یفیضع تبلیغات 

 وجود ندارد یکاف یصنعتگران آگاه یانو در م یدجد یهامورد سنت در 

 دشوار است یدست یعمحصوالت صنا یو تجار یارزش فرهنگ ینب تعادل 

 دهدیرا کاهش م یاقتصاد یداریبخش و پا یتجار ی، ماندگارینتام یرهزنج یناکاف یعو توز مدیریت 

 یو آموزش فن یبانیپشت عدم 

 یرهو غ ی، کاغذ سازیکمانند، سرام یدست یعصنا یاصل یهابخش یو توسعه برا یقتحق عدم 

 کار متناسب با رقابت کمبود دارند یرویماهر و ن صنعتگران 

 یصرفه اقتصاد یجادبزرگ و ا یاسدر مق یدتول ییتوانا عدم 

 یعملکرد ناکاف یریو اندازه گ آزمایش 

 یشهر یرو ز یینامناسب به مناطق روستا یانرژ تامین 

 یفحمل و نقل ضع یهایرساختز یلبه دل یدسترس یرقابلدست نخورده و غ بازار 

 توسعه صنعتگران ماهر وجود ندارد یبرا یآموزش کاف مراکز 

 کمک کند یاست که به صنعت در رقابت جهان یطیمح یجادا یاصل هدف 

 و کاهش فقر  یها، آموزش، توسعه فناوریرساختثروت، توسعه ز یجاد: ایکه بر رو یطیمح یجادا برای

 دهد یشتمرکز داشته باشد تا عملکرد بخش را افزا یرهو غ

 یعصنا یهامن، انجینارها، سمیتجار یدادهایرو یقاز طر یانصنعتگران و مشتر یاندر م یدبا آگاهی 

 یابد یشافزا یغاتو تبل یدست

 افتتاح شود. یشتریب یمراکز آموزش یدبا یوریشهارائه آموزش مناسب به افراد پ برای 

 یداپ یبتوانند به بازار دسترس یدست یعصنا یدکنندگانبرگزار شود تا تول یشتریب یهایشگاهنما باید 

 کنند.

 حمل  ینهکاهش هز یبه بازار بکر استفاده شود که برا یدسترس یبرا یدحمل و نقل با یهازیرساخت

 باشد یدو نقل مف

 یفرهنگ یراثسنت و م ترویج 

 یخارج یانجذب مشتر یبرا ایران یگردشگرتوریسم  ارتقا 

 از به حداقل رساندن  ینانو اطم یدمحصوالت جد یدتول یبرا یعیمنابع طب یافتباز یهایورافن توسعه

 محصول نانیاطم یت، دوام و قابلیعاتضا

 یبا بخش خصوص یمشارکت و همکار 

 فراهم شود تا محصوالت  ییمتعلق به مناطق روستا یدست یعصنا یدکنندگانتول یبرا یبستر باید

 خود را به بازار عرضه کنند

 و  یابیداده و راه حل بازار یگاهارائه اطالعات، پا یبرا ینترنتبا استفاده از ا یکیبستر الکترون توسعه
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 یعتوز

 در صنعت یمشارکت خصوص افزایش 

 وجود داشته باشد ینتام یرهزنج یریتشده و مد ینهبه یعشبکه توز باید 

 باال یمتبازار پررقابت و ق یککار در  یروین یوربهبود بهره یقطر از 

 یدست یعمحصوالت صنا یو تجار یارزش فرهنگ ینب یتعادل مناسب یدبا یشغل یهاحفظ فرصت برای 

 برقرار باشد

 یدمشاغل کوچک را بهبود بخش یداریتوان پایم ینهکم هز یدتول یهااستفاده از روش با 

 
 یزرا ن یشتریو مقدار ب یدرا بهبود بخش یدست یعتوان عملکرد صنعت صنای، میرمدل ز یاجرا با

 اضافه کرد:

 یدکن ییبالقوه را شناسا بازار 

 موثر در تجارت موجود یتجار اییطرح و کار ایجاد 

 یدکن یشدر بازار را آزما یدمحصوالت جد یهاول یلتا پتانس یدرا تست کن بازاریابی 

 ثروم یو فن یاتیعمل ارتقا 

 یریتو روند بازار و مد اوریفن یندر مورد آخر یماهر، ارائه آموزش و آگاه یانسان یروین استخدام 

 موثر

 یبندو بسته یفیتک یمقرون به صرفه، حفظ استانداردها تولید 

 یریددر نظر گرفته شده در نظر بگ یفیترا با ک یگذاریمتو ق ههزین 
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 تجارت ینترنت)ا یکیو الکترون یزیکیف یعمقرون به صرفه با استفاده از هر دو کانال توز یعتوز توسعه ،

 (یکیالکترون

 یصادرات و درآمد بهتر خارج یبرا یالملل ینو ب یبازار مل توسعه 
 


