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چکیده
صنایعدستی اگرچه بخش مهمی از میراث فرهنگی جامعه را نشان میدهد ،اما در دوران معاصر با چالشهایی
روبرو شده و کسب و کارهای مرتبط با صنایعدستی به تدریج رونق خود را از دست میدهند .در پژوهش حاضر
از طریق مصاااحبه پژوهی کی،ی ،کارگاههای عبا و گلیمبافی محله محمدیه شااهر نائین بررساای شاادند .مشااارکت
کنندگان تحقیق بافندگان و مقامات محلی هساتند که بر اسا ااعده اشبا و از طریق تننی گلوله برفی انتخا
شادهاند .یافتههای پژوهش نشاان میدهد که گردشاگری میتواند به بقای صانایع دستی منققه کم کند .عوام
اثرگذار بر رونق صانایع دساتی شاام عوام ااتصادی ،عوام اجتماعی و فرهنگی ،عملنرد نهادهای حنومتی و
عوام محیقی و کالبدی هستند .با برنامهریزی ینپارچه در این چهار دسته عوام و است،اده از دانش نوین راستای
ح،ظ و توساعه دانش بومی و مدیریت دانش بومی میتوان از طریق توانمندساازی مرد محلی و است،اده بهینه از
ظرفیتهای بومی رونق ااتصادی این کسب و کارها و پویایی جوامع محلی را فراهم ساخت.

واژگان کلیدی:

دانش بومی ،صنایعدستی ،توسعه پایدار کسب و کار ،کسب و کار مرد محور.

 Email: Zargham@atu.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
دو روینرد توسعه برونزا 1و درونزا 2در توسعه جوامع مقرح است .توسعه برون زا حاص
سرمایهگذاری و حضور بنگاههایی از بیرون جامعه است .در مقاب  ،توسعه درونزا ،مرد محور
و مبتنی بر دانش بومی و منابع محلی است ( .)Ndlangamandla, 2014در روینرد درون زا بر
توسعه صنایع خالق و نوآور براسا هویت ،فرهنگ ،دانش ،االیم و منابع داخلی جوامع تأکید
میشود .رونق صنایع دستی و هنری سنتی به عنوان بخشی از صنایع خالق و دانشی میتواند
نقش موثری در توانمند سازی مرد محلی و توسعه پایدار جوامع محلی ای،ا کند
(  )4102Charungkaittikul & Henschke,و ضمن ایجاد درآمد و اشتغال ،امنان ارتباط با جهان
بیرون را فراهم آورده ( )Eversole, 2005و زمینه ساز ارتباطات بین نسلی و هویت بخشی
اجتماعی شود ( .)Mustafa, 2011اما در دوران معاصر به جهت سیاستگذاری متمرکز و ینسان
توسعه ،صنایع بومی به تدریج رونق خود را از دست دادهاند و مرد محلی نیز تمای کمتری به
یادگیری و اشتغال به آنها دارند( .)Holden & Connelly, 2004از طرفی با توجه به تغییر در
سب زندگی و فرهنگ ،کسبوکارهای صنایعدستی نمیتوانند صرفاً به عملیات تجاری گذشته
خود پایبند باشند ( )Charungkaittikul & Henschke, 2013و باید متناسب با نیاز و تقاضای
بازار توانمند شوند .بنابراین نیاز است بازنگری و بروز رسانی در دانش فنی و دانش مدیریت
این کسب و کارها صورت گیرد .هدف این پژوهش شناسایی چالشهای است که کسب و
کارهای صنایع دستی در جوامع محلی به عنوان بخشی از فرهنگ و هویت جامعه در ح،ظ و
توسعه دانش بومی خود مواجه هستند .برای ح،ظ و بقای کسبوکارهای صنایعدستی ،است،اده
مؤثر از دانش و مهارت نوین ،شبنهسازی و ایجاد مشارکت اجتماعی ضرورت دارد( & Kokko
 .)Kyritsi, 2012برای این امر نیاز به منابع دانش دیگری ازجمله مشتریان ،عرضهکنندگان ،رابا
و محققان داشته و اگر راهبردی جامع و فراگیر برای آن در نظر گرفته نشود و زمینه خالایت و
زندگیها ایجاد نشود ،فراموش میشوند

نوآوری در محصوالت با توجه به تغییر در سب
(.)Welsch & Kuhns, 2005
در این پژوهش کارگاههای عبا و گلیم بافی محله محمدیه شهرستان نائین بررسی شده است.
این صنعت در گذشته رونق و شهرت باالیی داشت و مرد محلی در مراح مختلف زنجیره
تولید این محصول فعالیت داشتند و به عنوان بخشی از هویت اجتماعی مرد محلی عم میکرد.
اما به تدریج رونق خود را از دست داده است و در حال حاضر تعداد کمی افراد مسن در این
صنعت فعالیت دارند و بخشی از مراح تولید آن نیز منسوخ شده است و اگر برنامهریزی
1- Exogenous
2- Endogenous
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ینپارچهای صورت نگیرد ،پیش بینی میشود به زودی دانش بومی این صنعت از بین برود.
بنابراین هدف این پژوهش شناسایی زمینههایی است که بر ح،ظ و توسعه دانش بومی بافت عبا
و گلیم در محله محمدیه نائین اثر میگذارند.

مبانی نظری
مفهوم دانش بومی
دانش بومی 1دانشی منحصر بهفرد و نظا مند است که از طریق انباشت تجربیات غیررسمی
و درک صمیمی محیط در ی فرهنگ مشخص ،کسب شده و جنبههای اجتماعی ،سیاسی،
ااتصادی ،معنوی و اخالای شیوه زندگی محلی را دربرمیگیرد ( .)langill, 2007دانش محلی
حاص ینپارچگی دانش بومی ،اصول اخالای و فرهنگ است که با جامعه محلی ،فرهنگ بومی
و محیطزیست انقباق یافته است( .)Jonjoubsong, 2008بخشی از دانش بومی در صنایع دستی
و هنرهای سنتی آنها متبلور میشود و نشان دهنده هویت اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی
است.
کسب و کارهای مردم محور
هدف اصلی کسب و کارهای مرد محور توسعه اجتماعی از طریق افزایش کی،یت زندگی
جامعه با مدیریت و مشارکت اعضای اجتما است( )Welsch & Kuhns, 2005و نقش مهمی
در ایجاد شغ و درآمد متناسب با مهارتهای افراد جامعه ،برابری جنسیتی ،توسعه نهادهای
مدنی ،ح،ظ منابع طبیعی ) (Jonjoubsong, 2008و تقویت ریشههای اجتماعی از طریق سرمایه
انسانی و اجتماعی دارند( .)Welsch & Kuhns, 2005با توسعه کسب و کارهای مرد محور
جوامع محلی در زمینه ح مسئله و مدیریت منابع توانمند میشوند و تا
مقاب تغییرات و شوکها افزایش مییابد (.)Tambunan, 2000

آوری جوامع در

توسعه پایدار صنایع دستی
چمبرز ینی از خقرات روند توسعه را نامعتبر کردن وااعیتها و نادیده گرفتن سنتها،
دانش ،توانایی و نبوغ میداند( .)Limkriengkrai, 2010ایده در نظر گرفتن فرهنگ بهعنوان ستون
چهار توسعه پایدار در سال  2222توسط جانهاوکنز مقرح شد .بر اسا این نظریه ،تنو
فرهنگی ،توسعه هنری و فعالیتهای فرهنگی ،خالایت فرهنگی و نوآوری همه ارزشهای
1- Indigenous knowledge
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غیرمادی توسعه انسانی هستند که در مرکز توجه توسعه پایدار ارار دارند( Austen & Deventer,

 .)2010دانش بومی ،فرهنگها و شیوههای سنتی که توسط اعالمیه سازمان مل بهعنوان حقوق
مرد بومی ( )2222شناساییشدهاند ،سهم زیادی در تنو  ،غنی سازی تمدنها و فرهنگهایی
دارد که بهصورت جمعی ،میراث مشترک بشریت را تشنی میدهند( Duxbury, Jyoti, & Jordi,
 .)2016بنابراین در راستای توسعه پایدار جوامع ،صنایع دستی بومی به عنوان بخشی از هویت
اجتماعی باید مورد توجه ارار گیرد .برنامهریزی برای توسعه پایدار دانش بومی در جوامع محلی
منجر به توسعه روابط میان فرهنگی ،روابط بین نسلی ،افزایش انسجا اجتماعی ،یادگیری
مادا العمر ،توسعه کارآفرینی و خالایت به عنوان تضمینی برای رشد ااتصادی و توسعه پایدار
میشود(.)Mustafa, 2011
معرفی منطقه مورد بررسی
شهر نائین ،مرکز شهرستان نائین ینی از بزرگترین شهرستانهای استان اص،هان است.
محمدیه ینی از محلههای شهر نائین است .در مناطق کویری مانند محمدیه ،زمین و خاک موجود
در مح  ،ااب دستر ترین ماده و سه ترین امنان برای ایجاد بناها و فضاهای مدنظر بوده
است .گونه معماری این مناطق ،دستنند در زیر زمین است که وابستگی کام به خاک دارد و
نمونههای بر جای مانده از آن که هنوز کاربری خود را دارد کارگاههای عبابافی است که نشان
دهنده درک واالی معماران ادیم از ویژگیهای خاک و بروز استعدادهای نه،ته شان
است(سلقانی محمدی و همناران .)1131 ،عبای نائین ینی از سادهترین دست بافتههای ایرانی
است که بدون هیچ نقشی بافته میشود و پوششی زمستانی است(مدنیان .)1131 ،درگذشته شغ
اغلب مرد  ،بافت پارچه عبا بود ،اما در حال حاضر  1یا  2ن،ر بهصورت پارهوات در هر کارگاه
مشغول هستند .جنس پارچه عبای نائین از کرک شتر ،بز و یا پشم گوس،ند است و طول هر طااه
عبا  6متر و وزن آن  2.1کیلوگر است .تا دهه  ،1112عبا پوشش رایج مرد بوده و صادرات
عبا به کشورهای عربی رواج داشته است .بهتدریج با گرایش به فرهنگ غر این پوشش سنتی
رو به افول نهاده تا به امروز مصرف آن به حداا رسیده است (طالبی ،سلقانزاده )1131 ،و
بافندگان پارچه عبا به بافت گلیم روی آوردند .بافت پارچه عبا شام چهار مرحله آمادهسازی
پشم (موکشی ،حالجی ،ریسندگی) ،بافت پارچه پشم شتر ،پرداخت و اتوکشی است که در حال
حاضر صرفاً آموزش بافت صورت میگیرد و باای مراح کمتر مورد توجه ارار میگیرد.
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پیشینه پژوهش
در رابقه با موضوعات دانش بومی کسب و کارهای مرد محور ،صنایع دستی مقالعات
کمی انجا شده است .با این حال تعدادی از پژوهشهای مرتبط با موضو در ادامه بررسی
میشود .توامسوک و همنارانش در سال  2211پژوهشی با عنوان « الگوی مدیریت دانش
کسبوکارهای مرد محور :بنگاههای  OTOPتایلند» انجا دادهاند و در آن فعالیتهای مدیریت
دانش موثر بر موفقیت کسبوکارهای منتخب صنایع دستی در تایلند با صورت کی،ی در سه
مرحله بررسی عوام موثر بر موفقیت این کسب و کارها و توسعه الگوی مدیریت دانش برای
کسب و کارها مرد محور ،بر اسا نظریههای مدیریت دانش است .یافتههای تحقیق منجر به
ارائه الگوی مدیریت دانش برای کسب و کارهای مرد محور صنایع دستی با توجه به مؤل،ههای
فرایندهای مدیریت دانش ،فرایند مدیریت کسبوکارها و رهبری ،فرهنگهای سازمانی ،انسانی
و دانشی شده است ( .)Tuamsuk, Phabu, & Vongprasert, 2013کومارکار در سال  2212در
مقالهای با عنوان «فرایند دانش بنگاههای مرد محور دستبافههای روستایی ،مقالعه روایی
سمبالپوری بستراالیا در هند» به مقالعه موردی بنگاههای مرد محور روستایی که از دانش ضمنی
و تجربیات سنتی است،اده میکنند ،پرداخت و فرایند مدیریت دانش سنتی جامعه را با روش
تحقیق کی،ی روایت پژوهی بررسی کرد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که برای مدیریت
فرایندهای دانش ،بر ایجاد مهارتها و دانش اعضا مانند ایجاد مهارتها و دانش متنی عالوه بر
دانش ضمنی عمومی موجود ،ایجاد شایستگی در بین اعضا و تسخیر دانش جدید ،تبلور دانش
جدید مبتنی بر مشتری و یادگیری سازمانی و در آخر ،ح،ظ و درونی کردن دانش تمرکز
میشود( .)Kar, 2012نایپینیت در سال  2211مقالهای با عنوان «مدیریت استراتژی بنگاههای
مرد محور در مناطق شمال تایلند» منتشر کرد .هدف از این پژوهش ،مقالعه نقاط اوت و
چالشهای بنگاههای مرد محور و ارزیابی دستور کار مدیریت راهبردی است .یافتههای تحقیق
نشان میدهد که بنگاههای مرد محور با مسائ متعددی مانند چالشهای بازاریابی و ناتوانی در
انتقال کسبوکار به نس بعدی مواجه هستند .بااینحال نقاط اوت بنگاههای مرد محور حمایت
و پشتیبانی باالی دولتی و فرصت ارائه صنایع دستی با توجه به احتیاجات مشتریان است .در این
مقاله ،نویسنده هشت دستورالعم استراتژی به بنگاههای مرد محور توصیه کرده و در نهایت
توصیه کرده که نمایندگان حنومتی حامی کسبوکارهای مرد محور باید بیشتر به آموزش همه
جنبه دانش مدیریت توجه کنند و مرکزی برای این منظور ایجاد کنند (.)Naipinit et al., 2016

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ، 3پاییز 9317

37

روششناسی تحقیق
در پژوهش حاضر برای شناخت زمینههای بقای دانش بومی کسبوکارهای مرد محور ،از
روینرد مصاحبه پژوهی کی،ی است،اده شد .گردآوری دادهها از طریق مصاحبههای نیمه
ساختاریافته انجا گرفت .مشارکت کنندگان تحقیق شام بافندگان و مقامات سازمان میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی شهرستان نائین به عنوان افراد شاغ در این کسب و کارها
و مقلع از شرایط هستند .برای انتخا تعداد مشارکت کنندگان موردنیاز تحقیق از ااعده اشبا
پیروی شده است(  .)Maykut & Morehouse,1994انتخا نمونههای تحقیق نیز از طریق
تننی گلوله برفی انجا شد .نهایتا با  12ن،ر از اعضای جامعه مشارکت کنندگان موردنظر
مصاحبه انجا گرفت .از این تعداد  1ن،ر از مشارکت کنندگان از جوانان فعال این صنعت و 1
ن،ر از افراد مسن 2 ،ن،ر نیز مدیران و مسئولین سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان نائین هستند .انتخا هر مصاحبهشونده نیز به این صورت بوده است که هرکدا از
شرکتکنندگان ،ی یا چند ن،ر دیگر را به پژوهشگر معرفی کردند .در جدول زیر ،مشخصات
هرکدا از مشارکتکنندگان پژوهش به ت،نی نشان داده شده است.
جدول  -1مشخصات مشارکتکنندگان
شماره مصاحبه
مشارکتکننده
شماره 1

نا موسسه متبو
کارگاه مدنیان

پست و حوزه فعالیت
تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا
و گلیم نائین (جوانترین عبا باف)

مشارکتکننده

موزه مرد شناسی

تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا

شماره 2

شهر نائین

و گلیم نائین

مشارکتکننده
شماره 1
مشارکتکننده
شماره 1
مشارکتکننده
شماره 1
مشارکتکننده
شماره 6
مشارکتکننده
شماره 2

کارگاه مدنیان
کارگاه سلقانی
سازمان میراث
فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی
سازمان میراث
فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی
کارگاه عابدینی

تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا
و گلیم نائین
تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا
و گلیم نائین

رسته مشارکتکنندگان
هنرمندان بافت عبا و گلیم
هنرمندان بافت عبا و گلیم
هنرمندان بافت عبا و گلیم
هنرمندان بافت عبا و گلیم

سابقه کاری در زمینه مدیریت میراث

مدیر سازمان میراث فرهنگی

فرهنگی و صنایع دستی

شهرستان نائین

سابقه کاری در زمینه میراث فرهنگی و
صنایع دستی
تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا
و گلیم نائین

کارشنا

سازمان میراث

فرهنگی نائین
هنرمندان بافت عبا و گلیم

مطالعه کیفی زمینههای بقای دانش بومی کسب و...
شماره مصاحبه
مشارکتکننده
شماره 8
مشارکتکننده
شماره 3
مشارکتکننده
شماره 12

پست و حوزه فعالیت

نا موسسه متبو

تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا

کارگاه ااسمی

و گلیم نائین
تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا

کارگاه عابدینی

و گلیم نائین
تخصص و تجربه اجرایی در بافت عبا

کارگاه رمضانی

و گلیم نائین
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رسته مشارکتکنندگان
هنرمندان بافت عبا و گلیم
هنرمندان بافت عبا و گلیم
هنرمندان بافت عبا و گلیم

برای تجزیهوتحلی متن مصاحبهها از روش تجزیه و تحلی تم 1است،اده شد (رولستون،
 .)2221با بهرهگیری از این فن ،دادههای تحقیق در سه سقح داده ،م،هو و تم طبقه بندی
شدند(  .)4112Braun & Clarke,بنابراین ضمن مقالعه دایق متون ،برای هر ی از مصاحبههای
تهیهشده ،تمامی ایدههای مستق در االب م،اهیم (مانند نبود تقاضا برای محصول) و تمهای
فرعی(مانند عوام ااتصادی) شناسایی و سپس به هرکدا ی کد اختصاص داده میشود.
جدول شماره  1نمونهای از م،اهیم شناساییشده در ی مصاحبه را نشان میدهد .این فرایند
برای هرکدا از مصاحبهها انجا شد و در صورت وجود بخشهایی با مضامین مشابه در متن
مصاحبههای ابلی ،از همان کدهای ابلی اختصاص دادهشده بهعنوان نشانگر آنها است،اده شد.
سپس بر اسا تمامی تمهای فرعی شناساییشده در ک تحقیق ،دستهبندی کلیتری انجا شد
که به شناسایی تمهای اصلی منجر شد.
جدول  -2م،اهیم و تمهای فرعی شناساییشده در متن ی
کد م،هو

عنوان م،هو شناساییشده و نق اول مرتبط با آن

نمونه مصاحبه
کدتم فرعی

عنوان تم فرعی

بازاریابی و تبلیغات (کاربردی نیست ،چیزی که تولید میشود اگر صرفاً
بهعنوان عبا است،اده شود ،هم هوا نسبت به اب گر شده ،هم فرهنگ
م،هو 11

جامعه نسبت به اب نهفقط در ایران بلنه در کشورهایی که ابالً
مصرفکننده این پارچه بودهاند تغییر کرده است ،به خاطر همین
خریدارش کم هست)

م،هو 11

تقاضای محصول (گلیم چرا مشتری بیشتری دارد چون ارزانتر
درمیآید ،مواد اولیهاش در دستر

است و آن مراح عبا را ندارد).

تم فرعی 1

جنبههای
ااتصادی

عرضه مواد اولیه و محصول (ینی از چالشهای بافت عبا ،بحث
م،هو 12

ریسندگی و مو کشی است که پیرزنها انجا میدهند و اآلن رسیدن را
بیشتر از ینی دو ن،ر نمیتوانند انجا دهند و خیلی هم دستمزدشان
پایین است).

1- Thematic analysis
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کد م،هو
م،هو 11

عنوان م،هو شناساییشده و نق اول مرتبط با آن

کدتم فرعی

عنوان تم فرعی

درآمد (بهجز پیرمردها که امرار و معاششان در حد خیلی کم است ،اگر ی
جوان ک سرمایهاش را بابت این کار بگذارد صرفه ااتصادی ندارد).

آموزش و یادگیری (به نظر من در خصوص خالایت و کارآفرینی،
م،هو 1

جذ

مشتری نیاز باشد ،بازاریابی النترونی

شاید نیاز باشد آموزش ببیند ،اما باید بررسی شود ،تا اآلن کاری انجا
ندادهایم و احسا

م،هو 2

نیاز هم نشده است)

تغییر فرهنگ و سب

زندگی

(فرهنگ پوشش جامعه نسبت به اب تغییر کرده است)
همگرایی صن،ی ضعیف (ما پیشنهاد ایجاد ی

م،هو 1

یا شبنههای مجازی

شرکت تعاونی دادیم ،پیگیری

کردیم کارهایش را انجا دادیم اما خودشان خیلی تمایلی ندارند .اگر این اضیه
ات،اق بی افتد این مشنالت بهتر ح میشود چون باهم مشترک شوند،
اختالفاتشان کمتر میشود .اختالفشان سر جذ

جنبههای
تم فرعی 2

اجتماعی-
فرهنگی

مشتری است).

رفتار غیرحرفهای در زنجیره ارزش کاال (کسی اینجا چشم دیدن ینی
م،هو 1

دیگر را ندارد ،این میخواهد آنینی را خرد کند ،این کار اشتباهی
است میتوانیم مسالمتآمیز بر روی ایمت توافق کنیم)
استعداد و عالاه به کار (ی چیزی هست در بافندگی که آن ذات دست

م،هو 8

فرق میکند ،ی

ن،ر ذاتاً دستش به پارچه ظریف بافت میرود اما ی
نمیشود)

ن،ر نه هرچقدر تالش کند پارچه خو

نبود سیستم نظارت و کنترل کی،ی (ما کارمان را خودمان ضمانت میکنیم،

م،هو 1

میگوییم ک منققه را بگردد اگر پیدا کرد به هر ایمتی که گ،تند به همین ایمت
میدهیم و یا اگر گ،تند تقلبی است یا خرا

شد ابول میکنیم)

سیاستهای استاندارد و عد توجه به شرایط هر منققه (خیلی کارها و خیلی

م،هو 2

طرحها در میراث داریم که نمیتوانیم عملیاتی کنیم به خاطر دست و پاگیر بودن
روند اداری ،ذیحسا

از اداره دارایی آوردن که تصمیم بگیرد من چه بگیریم و

نگیر  ،خب آن اطالعی از میراث فرهنگی ندارد)

سوء مدیریت در بخش دولتی (برایشان مهم نیست ،برای سازمان
م،هو 6

تم فرعی 1

جنبههای عوام
حنومتی

میراث هم مهم نیست ،برای آنها مهم است گردشگر بیاید اینجا و
آمار گردشگران باال برود ،حتی اگر بافنده نباشد و فقط کارگاه باز
باشد).
نبود سازمانهای مرد نهاد (سازمانهای مرد نهاد اینجا فعالیت ندارند ،خود

م،هو 3

مرد محلی کارگاهها را راهاندازی کردند و
میراث هم تا جایی که میتوانست حمایتشان کرد)

م،هو 12

اثر گردشگر (ینی از دالی بزرگی که باعث شده عبا ماندگاری داشته
باشد حضور گردشگران در کارگاههای عبا بافی محمدیه است).
منحصربهفرد بودن فرایند تولید (بهواسقه کاردستی که بهصورت خاص است و

م،هو 11

جنبههای

گردشگر خیلی دوست دارد این اضیه را ببیند باعث شده که اینجا کار
بهعنوآنجاذبه محسو

شود)

تم فرعی 1

محیقی-
کالبدی

مطالعه کیفی زمینههای بقای دانش بومی کسب و...
کد م،هو
م،هو 16
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عنوان م،هو شناساییشده و نق اول مرتبط با آن

کدتم فرعی

عنوان تم فرعی

منحصربهفرد بودن منان (ینی از دالی حضور گردشگران به جهت
طبیعی بودن کارگاههای عبا بافی است که در دل زمین کندهشده است)
مقصد گذری بودن شهر نائین (ببینید اینینی از مشنالت گردشگران نائین

م،هو 12

است بعد از شهرستان اص،هان و کاشان ما بیشترین گردشگر خارجی را در نائین
داریم ،اما متأس،انه اینجا مقصد نیست مح عبور است ،دالی متعددی دارد)

برای سنجش پایایی مصاحبهها ،از روش پایایی بازآزمایی و روش توافق درون موضوعی
است،اده شد (خواستار .)1188 ،برای پایایی بازآزمایی ،تعداد  1مصاحبه انتخا شده و هرکدا از
آنها دو بار در ی فاصله زمانی  11روزه توسط پژوهشگر کدگذاری شدهاند .نتایج حاص از
این کدگذاریها در جدول زیر آمده است:
جدول  -1محاسبه پایایی باز آزمون
ردیف

تعداد ک کدها

تعداد توافقات

تعداد عد توافقات

پایایی باز آزمون (درصد)

1

66

22

12

81

2

62

12

2

83

1

122

11

21

82

ک

212

122

12

81

پایایی باز آزمون مصاحبههای انجا گرفته در این تحقیق با است،اده از فرمول ذکرشده ،برابر81
درصد است .با توجه به ایننه این میزان پایایی بیشتر از  62درصد است( ،)432, p. 0992Kvale,
اابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید است .برای محاسبه پایایی بین دو کدگذار نیز محقق به
همراه ینی از همناران پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق بین
کدگذاران محاسبه شد .نتایج حاص از این کدگذاریها در جدول زیر آمده است:
جدول  -1محاسبه پایایی بین دو کدگذار
ردیف

تعداد ک کدها

تعداد توافقات

تعداد عد توافقات

پایایی بین دو کدگذار (درصد)

1

81

11

18

28

2

21

22

22

22

1

31

16

13

23

ک

213

36

13

22

پایایی بین کدگذاران برای مصاحبههای انجا گرفته در این تحقیق با است،اده از فرمول
ذکرشده برابر  22درصد است .با توجه به ایننه این میزان پایایی بیشتر از  62درصد است
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(  ،)432, p. 0992Kvale,اابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید است و میتوان ادعا کرد که
میزان پایایی تحلی مصاحبه کنونی مناسب است.

یافتههای تحقیق
عوامل اقتصادی (تقاضای محصول)
توجه به هنر و صنایعدستی برای توسعه ااتصادی جوامع محلی پیامدهای مثبتی ،ازجمله
دسترسی به فرصتهای درآمدی با است،اده از مهارتهای موجود دارد که به ح،ظ کی،یت زیستی
جوامع و شیوههای معیشتی سنتی کم میکند .بنابراین با توجه به دانش بومی جوامع محلی
بهویژه صنایعدستی ،افراد در زمینه ارتباط با بازارهای بیرونی توانمند میشوند و از تواناییهایشان
برای ایجاد طرحهای خالاانه برای کسب تقاضا باایمت مناسب است،اده
میکنند(" .)4112Eversoleتنها کاری که ما میتوانیم بننیم تولید کاربریهای جدید و تعریف
کاربریهای جدید برای عبا و گلیم است" ".اینها طرحهایی بوده که ابالً بافتیم ،ایشان طبق
بازاریابی که کرده است مشتری پیداکرده و مشتری دوباره از آن طرح خواسته است".
عرضه مواد اولیه
در دوران معاصر صنایعدستی بهعنوان صنایع خالق سهم مهمی در حیات جوامع محلی
دارند(  )2222Wijngaarde,اما با تغییرات اجتماعی برخی از اسمتهای زنجیره تولید
صنایعدستی با مشنالتی مواجه شده است .ینی از معضالت و مشنالت صنعت عبا و گلیمبافی
نائین ،تهیه نخ موردنیاز است .موکشی و ریسیدن نخ در گذشته به عهده خانمها بوده است .به
گ،ته مشارکت کنندگان در حال حاضر به جز چند خانم مسن کسی انجا نمیدهد .بنابراین
ضمن از بین رفتن تدریجی دانش بومی آن ،ماده اصلی تولید پارچه عبا نیز بهسختی تهیه میشود
و همین امر مانع تولید عمده این محصول میشود" .ی موضوعی هم بحث ریسندگی و مو
کشی است که پیرزنها انجا میدهند و اآلن رسیدن به ینی دو ن،ر و خیلی هم دستمزدشان
پایین است".
همچنین به جهت ایننه فناوری بافت عبا و گلیم بهروزرسانی نشده است ،در حال حاضر
اغلب از دستگاههای ادیمی بدون تغییر خاصی است،اده میشود ،اما افراد توانایی ساخت ابزارها
و دستگاهها را ندارند" .هنوز از میان کسانی که بافت عبا و گلیم را در میراث آموزشدیدهاند،
کسی شرو به کارننرده است ،بهخصوص که دفتین ،شانه ،نوردها و دستگاهها بهسختی پیدا
میشوند ،نجارها هم نمیسازند و ،ینی دو تا هم که ساختن چیزی که باید باشد ،نیست".
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بازارسازی و بازاریابی
بازاریابی مؤل،ه اصلی هر زنجیره ارزش است و اطالعات بازار باید بهطور مستمر به زنجیره
تزریق شود .برای صنایعدستی محلی شرو بازار گردشگران هستند در محله محمدیه نائین نیز
آنچه تاکنون منجر به بقای کارگاهها شده است بازدید گردشگران از کارگاهها ،و بهویژه خرید
گلیم است .سازوکارهای متعدد بازاریابی و رسانهای ازجمله شرکت در نمایشگاههای صنایعدستی
داخلی و خارجی ،چاپ بروشور و نصب پارچه نوشته و معرفی فرایند کار و محصول توسط
برنامههای مستند وجود دارد .همچنین فناوری اطالعات و تجارت النترونی میتواند زمینه
موفقیت بازاریابی و بازار سازی صنایعدستی را فراهم آورد( .)Wijngaarde,2007به گ،ته
مشارکتکنندگان ،در کارگاهها عبا و گلیمبافی نائین از سازوکارهای بازاریابی مقرحشده
بهصورت موردی است،اده میشود .برخی بافندهها در نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت
کردهاند ،بروشورهایی نیز تهیهشده است .همچنین ثبت ملی عبای نائین بهعنوان میراث ناملمو
و تالش برای ثبت نائین بهعنوان شهر عبا زمینه الز برای شناساندن این صنعت و جذ بازارهای
مناسب است .درزمینه تبلیغات النترونی  ،سازمان میراث فرهنگی اادا به راهاندازی سایت
جهت معرفی جاذبههای شهر نائین نموده است ،برخی از بافندهها نیز از شبنههای اجتماعی برای
تبلیغات است،اده کردهاند" .در خصوص تبلیغات بهخصوص در موااع پر گردشگر سال آنچه از
دست میراث بربیاید ،انجا میدهد اما بیشتر سقحی بوده مانند تهیه بروشور ،مصاحبههای
مختلف تلویزیونی ،همچنین حضور بافندگان در چندین مورد نمایشگاههای سرتاسری که
برگزارشده است".
درآمد
موضو مهمی که توسط اغلب مشارکتکنندگان مقرح شد این است که درآمد حاص از آن
پایدار و مستمر نیست و اغلب بافندهها بهعنوان شغ دو به آن اشتغال دارند .گردشگران تمای
بیشتری به خرید گلیم دارند .با توجه به وابستگی فروش محصوالت به بازدید گردشگران ،مانند
اغلب صنایع وابسته به گردشگری؛ فعالیت کارگاهها نیز اغلب فصلی است .همچنین میزان درآمد
حاص از بافت عبا و گلیم بهتنهایی برای گذران زندگی کافی نیست و به گ،ته مشارکتکنندگان
درگذشته نیز بهعنوان شغ دو و در اواات فراغت به آن مشغول بودهاند" .آینده ندارد؛ هر
جوانی که بخواهد بیاید ،پیش ینی از این پیرمردها بگوید ،بهشدت ممانعت میکنند".
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عوامل اجتماعی -فرهنگی
آموزش و یادگیری
انقباق دانش محلی با تغییرات بیرونی در درجه اول بستگی به شبنههای آموزش رسمی و
غیررسمی دارد .هرچه شبنه یادگیری محلی پویاتر و با شبنه یادگیری بیرونی مرتبط باشد ،امنان
مقابله در برابر شوکهای خارجی و داخلی که دانش بومی و محلی را متاثر میسازد بیشتر
میشود(  .)Roy & Peter,2006بنابراین ،برای ح،ظ و توسعه دانش بومی عبا و گلیمبافی نائین
نیاز است شبنه آموزش رسمی و غیررسمی با یندیگر مرتبط شوند و دانش محلی ،دانش روز
و فناوریهای نو را مورد توجه ارار دهد .ازنظر مشارکتکنندگان بیتوجهی به ارزشها و دانش
محلی در آموزشهای رسمی منجر به بیگانه شدن نس های جدید بافرهنگ و دانش بومی شده
است" .ینی از مشنالت بحث بعد فرهنگی آموزشوپرورش است ،بهجای بسیاری موضوعات
که مقرح میشود باید برداشتههای ی جامعه تأکید شود و به دانش آموزان القا شود که این هنر
ارزشمند است که تحصی کردههای هر جامعه بر روی داشتههای خود سرمایهگذاری کنند ،ابتنار
عم و خالایت به خرج دهند".
تغییر فرهنگ و سبک زندگی
صنایعدستی بخشی از هویت جوامع است که ادرت نر نامیده میشود ( Chudasri, Walker,

 .)2211& Evans,با تأثیرپذیری جامعه از تغییرات فرهنگی ،ارزشهای اجتماعی بهتدریج تغییر
کرده است .اگر برنامهریزی دایقی صورت نگیرد صنایعدستی و دانش بومی جوامع با تغییر در
فرهنگ و سب زندگی جوامع از بین میرود .ینی از عوام اصلی بیرونق شدن عبا و گلیمبافی
نائین ،تغییر در سب پوشش است .بنابراین ،نیاز است تغییر در کاربری آنها ایجاد شود و با
فرهنگ و سب زندگی حاضر متناسب شود" .در بحث عبا نو لبا تغییر کرده است .در همین

نائین همه ی عبا در خانه داشتند اآلن دیگر به این شن نیست" "میدانید خودشان را حقیر و
کوچ میدانند .من همیشه سعی کرد بگویم هنر عبا بافی ،ارتقایشان میدهد که آاا این هنر
است و کسی که این کار را انجا میدهد هنرمند است" .
همگرایی صنفی ضعیف
در فعالیتهای مشارکتی ،ذین،عان باید در تصمیمگیریها نقش فعالی داشته باشند .ایجاد
ارتباط مشارکتی در بین اعضا منجر به جلب اعتماد میشود .در چنین فعالیتی همناریها باید
مرتباً ارزیابی و نیازهای جدید شناسایی و رفع شود و اعضای گروه به ن،ع جمع ادرت را به
افراد شایسته واگذار کنند .عبا و گلیمبافان نائین به سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی اعتماد ندارند و در میان خودشان نیز راابت ناسالم وجود دارد" .اینها بیشتر به ما
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(مسئولین سازمان میراث فرهنگی) دستور میدهند تا بخواهند از ما حرفشنوی داشته باشند".
"با یندیگر نیز مشارکت و همناری ندارند و در برخی موارد باهم راابت ناسالم دارند که تأثیر
من،ی بر کی،یت و ایمت محصوالت تولیدی دارد و درنهایت ک مجموعه را تضعیف میکند".

رفتار غیرحرفهای در زنجیره ارزش تولید
دانش محلی ،دانشی منحصربهفرد و نظا مند است که از فرهنگ جامعه به دست میآید
( .)Henschke, 2015عبا و گلیمبافان محمدیه نائین به جهت توسعه محصول به دنبال منانیزه
کردن مراح تولید هستند که ضمن کاهش کی،یت ،دانش بومی مراح تولید را از بین میبرد،
بنابراین نیاز به برنامهریزی صحیح است تا ضمن ح،ظ دانش بومی ،کی،یت و سرعت تولید بهبود
یابد .همچنین بافندگان در خصوص ایمت و کی،یت با یندیگر همسو نیستند و راابت سالم بین
آنها وجود ندارد .در حالینه با هم،نری هم میتوانند راهنارهای مناسبی برای رفع مشنالت
ارائه دهند " .تنها کاری که میشود انجا داد منانیزه کردن کار است ،البته باز کی،یت کار دست
را نخواهد داشت ،ینی از خصوصیات بارز نخ دستی این است که کم تا است به خاطر همین
باعث میشود که جنس عبا جنس خاص و پارچه خاصی شود".
استعداد و عالقه به کار
توانمندسازی افراد برای توسعه محلی نیاز به ابزارهای آموزشی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه
و تعام نس ها دارد (  .)Bogataj, Del Gobbo, & Slanisca,2014از آنجا که مانند بسیاری از
شاخههای هنری ،بافت عبا و گلیم نیاز به استعداد و عالاه دارد ،ینی از عوام مؤثر در خالایت
و نوآوری در بافت عبا و گلیم این است که افرادی که استعداد در این زمینهدارند و عالاهمند
هستند در این حوزه فعالیت کنند".در بافندگی ذات دست فرق میکند ،ی ن،ر ذاتاً دستش به
پارچه ظریف بافت میرود ،اما ی ن،ر نه ،هرچقدر تالش کند پارچه خو نمیشود".
عوامل نهادی و حکومتی
نبود سیستم نظارت و کنترل کیفی
در همه مراح توسعه محصول؛ کی،یت اهمیت دارد .بنابراین استقرار و است،اده دایق از
استانداردها و معیارها به م،هو ظرفیتسازی تجاری خدمات باید انجا
شود(  .)Wijngaarde,2007اغلب مشارکتکنندگان به نبود نظارت بر کی،یت و ایمت محصوالت
اشارهکردهاند که تأثیر من،ی بر اعتماد مشتری خواهد داشت .ازآنجاکه تشخیص کرک ،پشم و
کاموا ،کی،یت بافت و رنگ طبیعی و شیمیایی بهآسانی ممنن نیست ،امنان فروش کار بیکی،یت
باایمت باال وجود دارد که نیاز است استانداردها و معیارهایی برای کی،یت کار تعریف شود.
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"میشود نظارت کرد ،ولی خب بعید میدانم که نتیجه داشته باشد ،چون تنو زیاد هست ،ینی
ممنن است خو

درآید ینی ممنن است خو

درنیاید یا رنگش مرغو

نباشد".

سیاستگذاری استاندارد بدون توجه به ویژگیهای جوامع
جوامع بومی واحدهای اجتماعی هستند که در مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی دارند و از
گذشتههای دور معیشت آنها به طبیعت وابسته بوده است و بهصورت سنتی از آن بهرهبرداری
پایداری داشتهاند .در برنامهریزیهای کالن و تخصیص بودجه جهت توسعه مناطق باید
مشخصههای زیستی و فرهنگی جوامع بومی توجه شود و برنامهها همسو با ح،ظ و توسعه پایدار
این مشخصهها باشد ،بدون توجه به این ویژگیهای منحصربهفرد و ظرفیتهای بومی بهتدریج
تنو فرهنگی و زیستی این جوامع از بین میروند" .تقاضای من این است مسائ در سیاستگذاری
کالن مقرح شود ،چون سیاستهای کالن میتواند به رونق این اضیه کم کند" ".ذیحسا
به ما اجازه نمیدهند بودجه را به شنلی که میخواهیم هزینه کنیم و بابت هر نو تبلیغی مث
نصب پارچه نوشته یا راهاندازی و سایت باید پاسخگو باشیم".
سوء مدیریت بخش دولتی
وظی،ه دولت تعیین و تدوین اوانین ،ضوابط و دستورالعم ها از ی سو و نظارت بر صحت
انجا آنها از سوی دیگر ،براراری ثبات سیاسی ،ااتصادی ،ح،ظ صلح و امنیت و معرفی و
تبلیغ اابلیتهای کشور در سقح ملی و بینالمللی است که منجر به توسعه گردشگری میشود
و به ح،ظ و توسعه صنایع بومی و محلی کم میکند(احسانی .)1131 ،همچنین است،اده از
تجار بینالمللی و تالش برای بومیسازی این در های آموخته با تنیهبر تواناییهای
سازمانهای مرد نهاد از دیگر نقشهای دولت محسو میشود .اما ش،اف و کام نبودن اوانین
و ضوابط و نبود نظارت کافی بر نتایج بودجههای اختصاصیافته و بازخور عملنرد سازمانهای

دولتی به عنوان سوء مدیریت دولت از سوی مشارکت کنندگان مقرح گردید" .میراث فرهنگی
دنبال درآمد خودش است و اگرنه بهجای شرکت در نمایشگاه کاری میکرد که گردشگر بیاید
در کارگاه بافت عبا را ببیند".

نبود مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد
کسب و کارهای صنایع دستی اغلب در تأمین مواد اولیه ،سرمایه موردنیاز ،عرضه و فروش
تولیدات با مشن مواجه هستند .تشن های محلی ،منققهای و یا ملی میتوانند در تسهی
فعالیتهای آنها موثر باشند .بنابراین ،تشنی تعاونی میتواند به تسهی فعالیتها و
خدماترسانی توسط سازمانهای دولتی و حمایتی کم کند( .)Kar, 2012سازمان میراث
شهرستان نائین به دنبال ایجاد تعاونی است ،اما صنعتگران به جهت ابول نداشتن همدیگر برای
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تشنی تعاونی مشارکت نمیکنند .همچنین سازمانهای مرد نهاد (سمنها) تاکنون در شهر نائین

فعالیت نداشتهاند" .معموالً باهم متحد نیستند و ما نزدی  2سال است میگوییم شرکت تعاونی
تشنی دهید و خیلی از کارها را میشود در االب شرکت تعاونی انجا داد ،ینی از خودشان را
هم مأمور کردیم که این کار را دنبال کند ولی ابول نمیکنند .حاضر نیستند عضو شوند".
عوامل محیطی -کالبدی
اثر گردشگر
بسیاری از گردشگران فرهنگی در دنیای امروز به دنبال تجربه جوامع محلی هستند و
میخواهند ارتباط مستقیم با زندگی روزانه مرد محلی داشته باشند .با افزایش عالاه به میراث
ناملمو شن جدید گردشگری فرهنگی با عنوان گردشگری خالق در حال ظهور است
(  .)Korez-Vide,2013کارگاههای عبا بافی نائین هم به لحاظ ویژگیهای معماری و فرایند تولید
برای گردشگران جذا هستند ،در حال حاضر تورهای گردشگری از کارگاهها بازدید میکنند،
اما هنوز گردشگران ،تعاملی با مرد محلی و فرایند تولید عبا و گلیم در کارگاهها برارار نمیکنند.
"ینی از دالی بزرگی که باعث شده عبا ماندگاری داشته باشد حضور گردشگران در کارگاهها
است".
جاذبههای گردشگری منحصربهفرد منطقه
ینی از مزیتهای موجود معماری دستنند کارگاهها است که ریشه در هویت و اصالت
منققه دارد .عالوه بر این فرایند تولید پارچه عبا و گلیم نیز میتواند بهعنوان جاذبه گردشگری
موردتوجه ارار گیرد و زمینه را برای توسعه گردشگری تجربهگرا در منققه فراهم آورد .بنابراین
با حضور گردشگران مرد محلی رفتهرفته نسبت به ارزشهای هویتی منققه خودآگاه میشوند
و به معرفی بیشتر آن به گردشگران ترغیب میگردد و بنابراین برای ح،ظ ریشههای فرهنگی و
دانش بومیشان تالش میکنند" .حضور گردشگران به جهت طبیعی بودن کارگاههای عبا بافی
است که در دل زمین کندهشده است ،دو بهواسقه کاردستی که بهصورت خاص است و گردشگر
دوست دارد این اضیه را ببیند باعث شده که اینجا بهعنوان جاذبه محسو شود".
مقصد گذر بودن شهر نائین
فعالیتهای مرتبط با صنایعدستی مانند بازدید از کارگاهها و فرایند تولید ،برگزاری
جشنوارههای محلی ،بازدید از فروشگاههای صنایعدستی میتواند مدت ااامت را افزایش دهد و
با اضافه شدن ی روزبه برنامه س،ر ،سود هت ها ،رستورانها ،تورگردانها و مراکز خردهفروشی
سقح شهر افزایش مییابد .نائین مقصدی است که معموالً مح گذر تورهای گردشگری از
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تهران به استانهای جنو

و جنو

شرق کشور است که اغلب در نائین ااامت ندارند و این

موضو بر بازدید گردشگران از کارگاههای بافت عبا و گلیم و تصمیمگیری برای خریدشان تأثیر
میگذارد" .ی موضو بو گردی است ما در نائین بو گردی نداریم و تواف گردشگران در
کارگاهها  22دایقه بیشتر نیست".
مقابق با موارد بیان شده ،مقولههایی که بر ح،ظ و توسعه دانش بومی کسب و کارهای مرد
محور صنایع دستی اثرگذار هستند را میتوان در چهار محور اصلی دسته بندی کرد که عبارتند
از عوام ااتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،نهادی و حنومتی و محیقی -کالبدی .در مدل زیر این
زمینهها ترسیم شدهاند وهر ی از این موارد باید به صورت ینپارچه و هم پیوند در برنامهریزی
در راستای ح،ظ و توسعه دانش بومی کسب و کارهای مرد محور صنایع دستی مورد توجه
ارار گیرند.
زمینه های بقای دانش بومی کسب
وکارهای مردم محور صنایع دستی

عوامل اجتماعی-

عوامل نهادی و

فرهنگی

حکومتی

عوامل اقتصادی

آموزش و یادگیری

نبود سیستم نظارت و

تقاضای محصول

تغییر فرهنگ و سب

عرضه مواد اولیه

زندگی

بازارسازی و

همگرایی صن،ی

بازاریابی

ضعیف

درآمد و امنیت شغلی

رفتار غیرحرفه ای

کنترل

کالبدی

سیاستگذاری

اثر گردشگر

استاندارد بدون توجه

جاذبه های

به ویژگی های االیمی

منحصربه فرد منققه

و فرهنگی
سوء مدیریت بخش

در زنجیره تولید

دولتی

استعداد و عالاه به

نبود سازمان های

کار

مرد نهاد

شن  -1چارچو

عوامل محیطی-

مقصد گذر بودن
شهر نائین

م،هومی تحقیق.

بحث
کلیه شرکتکنندگان به نقش بازار و جنبههای ااتصادی مانند درآمد ،تقاضای کم محصوالت
و مشنالت تهیه مواد اولیه و متناسب نبودن محصوالت تولیدی با نیاز بازار اشاره کردند و ایننه
جوانان تمای به کار در کارخانههای فعال در حاشیه شهر به عنوان نمونه سرمایهگذاری بیرونی

مطالعه کیفی زمینههای بقای دانش بومی کسب و...

43

به جای اشتغال به صنایع دستی به عنوان توسعه درونی دارند و نس های جدید بافت عبا و گلیم
را یاد نگرفتهاند ،زنان جامعه که کار موکشی و ریسندگی را انجا میدادند نیز حاضر به انجا
کار نیستند .در پژوهشی که توسط منان ( )2212در خصوص بازاریابی دهندههای صنایعدستی
در هند انجا شده است به طراحی ضعیف ،مواد اولیه بیکی،یت و روینردهای بازار ناکارآمد
بهعنوان علت رکود کسبوکارهای صنایعدستی اشارهشده است و برای ح این مشنالت به
کسب اطالعات از بازار تقاضا و فقدان طراحی ارزش محور محصوالت و ناتوانی کسبوکارهای
صنایعدستی را در پذیرش فنون بازاریابی معاصر اشاره دارد(  .)4101Menon,بنابراین کسب
وکارهای صنایع دستی نیاز به بان اطالعاتی برای جمعآوری اطالعات بازار دارند که با آموزش
فنون نوین بازار و آشنایی مرد محلی با فناوری اطالعات محقق میشود .از جنبه اجتماعی-
فرهنگی ترغیب افراد جامعه به فعالیت در حوزه صنایعدستی و سنتی نیازمند هویت بخشی در
جامعه است که منجر به ارزشمند شدن داشتههای فرهنگی و دانش بومی برای نس جدید میشود
و درنتیجه ارتباطات بین نسلی افزایش مییابد و افراد جامعه تالش میکنند ،دانش نوین را که
از طریق آموزشهای رسمی کسب کردهاند برای ایجاد خالایت و نوآوری در دانش بومی بنار
گیرند .بنابراین ،نوآوری مؤثر در محصول و فرایند کار از طریق یادگیری تعاملی ،در چارچو
تعام بین بازیگران محقق میشود و سیاستگذاری در خصوص فرهنگ محلی توسعه پایدار
جامعه ،بافت اجتماعی ،انسجا اجتماعی ،نشاط و شهروندی را ممنن میسازد ( Duxbury et
 .)al., 2016سازمانها و نهادهای دولتی متعددی در حوزه توسعه فرهنگی و ح،ظ ظرفیتهای
بومی جوامع محلی فعالیت دارند که به جهت نبود برنامه جامع و هم پیوند ،اغلب نتایج مورد
انتظار را محقق نمیکنند ،ازجمله این سازمانها میتوان به معاونت صنایعدستی سازمان میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،سازمان فنی و حرفهای بهعنوان سازمان متولی آموزش
مهارت در کشور ،معاونت فرهنگی -اجتماعی شهرداریها و دهیاریها ،وزارت جهاد کشاورزی
اشاره کرد .کلیه مشارکتکنندگان حتی مسئولین محلی نیز به مؤثر نبودن نقش سازمانهای دولتی
اشاره داشتند و اغلب برنامههای سازمانهای دولتی را سقحی و کوتاهمدت میدانند .از آنجا که
کسبوکارهای صنایع دستی اغلب کوچ و غیررسمی هستند آسیبپذیر هستند و بسیار تحت
تأثیر بروکراسیباال ارار میگیرند( .)Benson, 2014پژوهشی توسط لیمنرینگ کرای در مورد
صنایعدستی و توسعه روستایی در تایلند در سال  2212نشان میدهد که دولت تایلند ی روینرد
نظا مند را برای سیاستگذاری در حوزه توسعه روستایی آغاز کرده است .در اواسط دهه 1322
دولت تایلند تمرکز زیادی بر روی مشارکت روستاییان در اجرای پروژههای توسعه گذاشت و
سازمانهای بینالمللی ،دولت ،بازار و جوامع محلی نقشهای مت،اوتی در تحقق این هدف
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داشتند .در سالهای اخیر تأکید بر روی کی،یت توسعه از طریق ااتصاد شایستگی 1را مقرح کرده
است که منجر به تعادل ،تا آوری و توسعه پایدار برای مواجهه بهتر با چالشهای ناشی از
جهانیشدن و تغییرات میشود .روینرد دولت تایلند میتواند تجربهای برای تغییر در
سیاستگذاری دولت در راستای رونق کسب وکارهای صنایع دستی در جوامع محلی باشد .با
توجه به جاذبه محیقی -کالبدی جوامع محلی ،گردشگری میتواند راهناری برای تغییر ساختار
ااتصادی باشد و فرصت ایجاد مشاغ جدید و فعالیتهای ااتصادی متناسب با منابع محلی را
میدهد .بازدیدکنندگان پستمدرن معاصر به دنبال تجربههای اصی و منحصربهفردی هستند که
جوامع محلی با است،اده از منابعشان میتوانند این تجربهها را فراهم آورند( .)Marián, 2012تقریباً
تما مشارکتکنندگان ات،اقنظر دارند که ح،ظ و توسعه کارگاههای عبا و گلیمبافی محله محمدیه
نائین وابسته به گردشگری است .مراح تهیه پارچه عبا ،کارگاههای دستنند ،میراث فرهنگی
متعدد و ادمت تاریخی و باستانی منققه ،زبان خاص مرد  ،افسانهها و داستانهای متعددی که
در خصوص پیشینه منققه نق میکنند و االیم کویری منققه میتواند زمینه مناسبی برای جذ
گردشگران تجربهگرا و فرهنگی باشد.

پیشنهادات سیاستی
یافتههای پژوهش حاضر برای سیاستگذاران و متولیان توسعه پایدار جوامع روستایی و
حاشیهای ،برنامه ریزان سازمانهای دولتی مرتبط مانند سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی ،وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمانهای متولی توسعه جوامع محلی م،ید است.
سازمانهای متولی در توسعه جوامع محلی با سیاستگذاری همپیوند ،مشارکت در سقوح
بینالمللی ،ملی ،محلی و ینپارچگی سازمانهای دولتی ،خصوصی و مرد نهاد میتوانند از
ظرفیت دانش ضمنی جوامع محلی و کسب و کارهای بومی که از گذشته در این جوامع فعالیت
داشتهاند بهعنوان مزیت راابتی برای ح،ظ تنو االیمی و فرهنگی در راابت جهانی است،اده کنند.
ح،ظ و توسعه کسب و کارهای بومی دستبافههای سنتی نائین نیازمند شناسایی چالشهای پیش
رو ،تدوین برنامهای مستمر و هم پیوند ،تقویت مزیتهای راابتی ،ایجاد مشارکت و دموکراسی
محلی ،ظرفیتسازی اجتماعی و توانمندسازی جامعه محلی است که از طریق ایجاد انسجا
اجتماعی ،رشد ااتصادی ،نظارت زیست محیقی و توسعه درونزا محقق میشود.

1- The sufficiency economy
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