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چکیده
هنرهاي صناعي تبلور عيني فرهنگ و مظاهر هنري و از نوع هنرهاي كاربردي و مردمي با طرحها و اصالتهای ويژه خود،
هميشه چون عاملي مهم و اساسي در پیکره اقتصادي ايران مطرح بوده است .با توجه به جايگاه هنرهاي صناعي بهعنوان
دومين عامل رشد توليد ناخالص ملي ،سیاستهای حمايتي و هدايتي گستردهای در زمينه توسعه آن صورت پذيرفته
است که طبيعتاً گسترش آن ،اثرات متفاوت و قابلتوجهی برجای ميگذارد .با توجه به پيچيدگي و همچنين گستردگي
فعالیتها در حوزه هنرهاي صناعي ،اثرات ناشي از آن نيز ابعاد بههمپيوستهي بسياري دارند كه الزم است در توسعه
اینگونه مشاغل به آنها توجه شود .آگاهي دقيق از وضعيت و اثرات ایجادشده و نيز شدت و ضعف آن در هر يک از ابعاد،
برنامهريزان را قادر به ارائه برنامهای مناسب و بهينه براي کاهش نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت نموده و ضريب موفقيت
اینگونه مشاغل را ارتقا میدهد .روش تحقيق در اين پژوهش ،از نوع توصيفي  -تحليلي است که باهدف بررسي وضعيت
کارآفريني فارغالتحصیالن هنرهاي صناعي و تحليل نقاط قوت و ضعف آن براي بهبود شرايط شغلي افراد فعال در عرصه
اين هنر صنعت ،صورت گرفته است .ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه است .جامعه آماري پژوهش 230
نفر از فارغالتحصیالن زن رشته صنایعدستی دانشگاه کاشان هستند که تعداد  35نفر بهعنوان نمونه و بهطور تصادفي
برگزیدهشدهاند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد میانگین درآمد هنرمندان از میانگین درآمد جامعه باالتر بوده
و این در حالی است که میانگین تجربه کاری آنان فقط دو سال و نیم است.
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با استناد به آمار و فهرستهای منتشرشدهی سازمان
صنایعدستی كشور ،تعداد رشتههای هنرهاي سنتي و
صنایعدستی ايران تا قبل از انقالب صنعتي بالغبر 250
مورد بوده است(  .کريميان و همکاران)108:1390،
صنایعدستی تبلور عینی فرهنگ و مظاهر هنري و از نوع
هنرهاي كاربردي و مردمي بهحساب میآید و ازآنجاکه هر
فرآورده دستي بازگوكننده خصوصيات تاريخي اجتماعي
و فرهنگي محل توليد خود است ،میتواند عامل مهمي در
شناساندن فرهنگ و تمدن و همچنين عاملي براي جذب
گردشگران داخلي و خارجي محسوب شود .امروزه تنها
آثار تاريخي ،جاذبه گردشگري كشورهاي درحالتوسعه به
شمار نمیآیند بلكه صنایعدستی با طرحها و اصالتهای
ويژه خود نيز مكمل دیدنیهای تاريخي هر كشور
بهحساب میآید (يزدان پناه و همکاران .)20:1388،
ايران جزء معدود كشورهايي است كه از ديرباز در زمينه
توليد مصنوعات دستساز ،سرآمد و صاحب شهرت بوده
و تا پيش از پيدايش ماشين و دستاندازی آن بر نظام
اقتصادي ،هميشه از اين هنر چون عاملي مهم و اساسي
در پيكره اقتصادي خويش بهرهمند شده است .بنابراين،
ايران بهعنوان كشوري در حالت توسعه و يكي از سه
قطب مهم صنایعدستی جهان ميتواند با بهرهگيري از
ظرفیتهای موجود ،مطالعات و تجربيات داخلي و جهاني،
در کنار صنايع ماشيني با توسعه صنایعدستی و روستايي
خويش به توسعه اقتصادي قابلانتظار دست يابد .يکي از
شیوههای موجود در حوزه هنرهاي صناعي کار در خانه
است .كار خانگي ازنظر ارزش تقريباً معادل یکسوم كل
توليد ساالنه در اقتصاد امروزي است (گيدنز .)545:1373،
در برخورد زنان باکار خانگي عمدتاً دو روش ديده میشود .
گرايش اول که میتوان آن را سنتي ناميد کار خانگي را
ذاتي میداند و آن را براي خودش انجام میدهد .پاداش
کار خوب هم در چارچوب انجام بهتر همان کار خانگي
است .در افراد متعلق به اين گرايش که عمدتاً طبقات
سنتي و محروم را دربرمی گيرد ،بر جدايي جنسيتي بين
زن و مرد تأکيد میشود و فرصتهای کار بيرون از خانه
براي زنان محدود است .گرايش دوم با برخوردي آگاهانه
با نقش مادري و همسري ،کار خانگي را ابزاري میداند که
براي اهداف ديگر به کار گرفته میشود .ميزان تحصيالت
نيز در اين امر دخيل است و گرايش دوم را تقويت میکند .
زنان تحصیلکرده خانهداری را تنها بخشي از زندگي و نه
تمام آن میدانند و بهاي سنگيني نيز براي اين انديشه
میپردازند (ساعي ارسي  .)50:1375،هنرهاي صناعي
زمینهای را براي بهبود شرايط زنان در سطح جامعه فراهم
میآورد .بر مبناي همين رويکرد در پژوهش حاضر به

تحليل وضعيت شاغلين هنرهاي صناعي خانگي و نقاط
ضعف و قوت آن پرداخته میشود .بدینوسیله زمینهای
مؤثر براي توانمندي زنان فراهم میآید  .توانمندسازی
زنان فرايندي پوياست كه تواناييهای آنان را براي تغيير
ساختارها و ایدئولوژیهایی كه آنها را در موقعيت
فرودستي نگهداشته است ،دربرمی گيرد .اين فرآيند به
زنان براي دستيابي بيشتر به منابع و كنترل بر زندگي
كمك مي كند و موجب احساس استقالل و عزت به نفس
بيشتري در آنها ميگردد.
اهميت و ضرورت پژوهش
امروزه هنرهاي صناعي يکي از مهمترين عوامل اقتصادي
در کشورها به شمار میآید .براي توليد صنايع ،از منابع
داخلي استفاده میشود :منابعي مانند نيروي کار ،مواد
اوليه و ابزار کار که هشتاد درصد توليد را فراهم ميکنند .
توليد صنایعدستی اثر مستقيم بر درآمد ناخالص ملي
دارد و هرگونه افزايش در ميزان توليد و بهبود کيفيت در
افزايش آن تأثير ميگذارد (نواب و همکاران.)235:1379،
از مشخصههای بازار کار در ايران ميزان پايين مشارکت
زنان است .مشکالت انقالب و جنگ تا حدي مسبب اين
مسئله بودهاند .فضاي حاکم در آن دوران بهگونهای بود که
تنها معيارهاي پدرساالرانه تعيين میکرد که چه شغلها و
حرفههایی براي زنان مناسب هستند .بر اساس اين نگرش
اجتماعي برخي قوانين و مقررات محدودکننده جديد وضع
شد .بهعنوانمثال بر طبق قانون ،زنان براي کار کردن،
راهاندازی يک کسبوکار و يا مسافرت بايد از همسرانشان
اجازه داشته باشند .جدايي محل کار زنان و مردان در
برخي از مکانها از ديگر نمونههای محدودکننده است
(عالءالدینی و همکاران .)135:1383،يکي از راهکارهاي
افزايش مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي با توجه
به مالحظات فرهنگي موجود ،توسعه هنرهاي صناعي
خانگي است .در اين زمينه برگزاري دورههاي آموزشي
ازجمله راههاي عملي افزايش سطح دانش و مهارتهای
افراد بشمار میرود .دورههاي آموزشي كه محتواي آنها
متناسب با نيازهاي واقعي شرکتکنندگان باشد ،موجب
افزايش توليدات و درنهایت به  دنبال افزايش مهارت و
مهيا نمودن شرايط کار خانگي سبب بهبود كيفيت زندگي
آنها ميشود (AsadollahPour,2000:25).بدين ترتيب
انجام چنين تحقيقاتي بستري مناسب براي گسترش
هنرهاي صناعي خانگي توسط زنان فراهم خواهد نمود.
پيشينه پژوهش
با توجه به هدف و محدوده موضوعي تحقيق ،بهمرور برخي
از مطالعات انجامگرفته در زمينه پژوهش میپردازیم:

روش انجام پژوهش
نوع شناسي تحقيق
اين پژوهش ازلحاظ هدف کاربردي ،از نوع توسعهای

جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعهای از افراد يا واحدها
که داراي حداقل يک صفت مشترک باشد (همان .)87:
جامعه آماري بهکل گروه افراد ،وقايع يا چیزهایی اشاره
دارد که محقق میخواهد به تحقيق در مورد آنها بپردازد
(سکاران و دیگران  .)138:1388،جامعه آماري پژوهش
زنان فارغالتحصیل رشته صنایعدستی دانشگاه کاشان به
تعداد  230نفر است.
حجم نمونه و روش نمونهگیری
گروه نمونه زیرمجموعهای از جامعه آماري است که
بامطالعه آن محقق قادر است نتيجه را بهکل جامعه آماري
تعميم دهد (همان .)142:براي محاسبهی حجم نمونه با
توجه به توان محقق  15درصد از جامعه آماري به تعداد
 35نفر انتخاب گرديد .الزم به ذکر است براي انتخاب
نمونهها از شيوه نمونهگیری تصادفي بهرهگیری شده است
(حافظ نيا)123:1392،
توزيع جغرافيايي افراد مورد پرسش
نمونههای استفادهشده که بهطور تصادفي انتخابشدهاند
از شهرهاي اصفهان ،تيران ،شوشتر ،تهران ،چابکسر،
تهران ،قم ،يزد ،مالير بودهاند.
انواعي هنرهاي صناعي مشاهدهشده
زيورآالت ،قلمزنی ،ماشته بافي ،سراميک ،سفالگري،
ميناکاري ،چوب ،فلز ،معرق ،چوب .انواع هنرهايي است
که جامعه نمونه موردمطالعه به آن آشنايي داشته و در آن
عرصه فعاليت دارند.
ابزار و روشهای جمعآوری اطالعات و دادهها
مهمترین روشهای گردآوري اطالعات در اين تحقيق
بدين شرح است:
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ايرج ساعي ارسي و زهرا نيک نژاد ( )1375در پژوهشي
با عنوان «سهم كارخانگي زنان در فرايند برنامهریزیهای
توسعه» به بررسي وضعيت کار خانگي زنان پرداختهاند .
نتايج بهدستآمده حاکي از آن است بهرغم استفاده مداوم
از واژه كار خانگي ،گويي زنان خانهدار به كاري اشتغال
ندارند .كار خانگي اشتغال عمومي همه زنان خانهدار و
شاغل است .ولي اين واقعيتي بسيار مهم است كه بهراحتی
به دست فراموشي سپرده میشود  .عبدالحميد پاپزن،
خوشقدم خالدي و عادل سليماني ( )1390در پژوهشي با
عنوان «ارزش يابي آموزشهای فني حرفهای زنان» ،اثرات
آموزشهاي فنيحرفهاي هنرهاي صناعي برزنان روستايي
شهرستان سنندج را موردبررسی قرار دادهاند .بر اساس
یافتههای تحقيق ،تفاوتي معنادار بين مهارت پيشين
و كنوني پاسخگويان در زمينه هنرهاي صناعي پس از
شركت در برنامههاي آموزش فني و حرفهای بهدستآمده
است .جعفر يعقوبي ( )1384در «بررسي اثرات اعتبارات
خرد بر اشتغال زنان روستايي استان زنجان» بررسی
مینماید که دريافت اعتبارات خرد بهعنوان يک گزينه
چگونه ميتواند سرمايه الزم براي زنان را ايجاد کند و
همچنين عاملي براي حمايت از واحدهاي کوچک
بهرهبرداری ،ايجاد فرصتهای شغلي براي نيروي عظيم
کار موجود در روستاها ،جلوگيري از مهاجرت روستاييان
و نهايتاً تعميم عدالت اجتماعي باشد  .مليحه خلوتي
( )1388به دنبال «آزمون فرضیهها در بررسي ميزان
توانمندي زنان خانهدار و عوامل مؤثر بر آن در شهر شيراز»
بيان نموده که بين سرمايه رواني ،دسترسي ،مشاركت و
کنترل در حوزه دولت و جامعه با ميزان توانمندي زنان
خانهدار همبستگي قابلتوجهی وجود دارد  .مصطفي
رستمي ( )1383در کار پژوهشي خود تحت عنوان
«بررسي وضعيت اشتغال زنان استان مازندران در بخش
و كمي اشتغال
صنایعدستی» به مطالعه وضعيت كيفي
ّ
زنان استان مازندران در بخش صنایعدستی درگذشته
و حال در مقايسه با مردان و در محدودهي منطقهي
شاخص شهرستان ساري ،بهمنظور سیاستگذاریهای
كالن توسعه در آينده با استفاده از آمارهاي بهدستآمده
از سازمانهای ذیربط پرداخته است .تحقيق حاضر به
دنبال آگاهي از توانمندیها و چالشهاي اشتغال پيش
روي زنان فارغالتحصیل دانشگاهي در حوزه صنایعدستی
بهمنظور ايجاد بستر برنامهریزی براي کاهش نقاط ضعف
و افزايش نقاط قوت است.

است  .ازنظر ماهيت و روش ،يک پژوهش توصيفي -
تحليلي از نوع پيمايشي است  .ازلحاظ نحوه گردآوري
اطالعات اين پژوهش از نوع توصيفي است  .تحقيق
توصيفي شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها
توصيف شرايط يا پدیدههای موردبررسی است  .اجراي
تحقيق توصيفي میتواند تنها براي شناخت بيشتر
شرايط موجود يا یاریدادن به فرايند تصمیمگیری باشد
(سرمد و دیگران .)112:1388،بر اين اساس بنا بر روند
رايج در اینگونه تحقيقات عالوه بر استفاده از روشهای
کتابخانهای ،از روشهای ميداني مانند پرسشنامه و
مصاحبه نيز استفادهشده است.
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مطالعه کتابخانهای
روش کتابخانهای در تمامي تحقيقات علمي مورداستفاده
قرار میگیرد ،ولي در برخي از آنها در بخشي از فرايند
تحقيق از اين روش استفاده میشود و دربرمی ديگر
موضوع تحقيق از حيث روش ،ماهيتاً کتابخانهاي است
(حافظ نيا .)164:1387،در اين قسمت جهت گردآوري
اطالعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق ،از منابع
کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای موردنیاز و نيز از شبکه
جهاني اطالعات ،اينترنت ،استفادهشده است.
تحقيقات ميداني
درروش ميداني محقق جهت گردآوري اطالعات ناگزیر
است به محيط بيرون برود و با انسانها ،سازمانها و
مؤسسات ارتباط برقرار کند  .او بايد ابزار سنجش يا
ظروف اطالعاتي خود را به بيرون ببرد و با پرسشگري،
مصاحبه و مشاهده و تصویربرداری آنها را تکميل نمايد و
سپس براي استخراج ،طبقهبندی ،تجزیهوتحلیل به محل
کار خود برگردد (همان  .)114:ابزار مورداستفاده براي
جمعآوری اطالعات در اين تحقيق شامل پرسشنامه است .
گويههاي موجود در اين پرسشنامه بر اساس طيف پنج
گزینهای ليکرت طراحیشده و اين گويهها براي اطمينان
از روايي محتوايي توسط اساتيد خبره مورد بازبینی و
تأييد قرار گرفت .پايايي ابزار نيز با بهرهگیری از آزمون
آلفاي کرونباخ در حد باالي  0/8تأييد گرديد.
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بحث و تحلیل
صنایعدستی به دليل سابقهي چندين هزارساله در ايران
و تنوع رشتههاي مختلف از ديرباز ،يكي از حرفههای مهم
ايرانيان به شمار میرود و باالترين ميزان اشتغال در كشور
را به خود اختصاص داده است .در سالهاي اخير بررسي
روند صادرات غیرنفتی نشان میدهد كه ساالنه از محل
صادرات صنایعدستی و فرش ،بيش از نيم ميليارد دالر
ارز عايد كشور شده است .اين در حالي است كه آمارهاي
رسمي تجارت جهاني صنایعدستی بالغبر چهار ميليارد
دالر بوده است  .ازنظر ميزان اشتغال در صنایعدستی،
ايران پس از چين و هند ،رتبهي سوم جهاني را داراست .
همچنين كشور ما ازنظر تنوع رشتههاي صنایعدستی كه
حدود  ١٥٠نوع آن شناساییشده است ،رتبهی نخست
و ازنظر حجم توليدات صنایعدستی دارای مقام سوم در
جهان است؛ اما ازنظر میزان صادرات در رتبهی بسيار
پايينی قرار دارد (پوپ.)137:1380،
از هنگامیکه بشر پاي بر هستي نهاد ،زنان در همهی
عرصههای زندگي همچون اقتصاد ،سياست ،دين و
فرهنگ و هنر ،پا بهپای مردان نقشي حياتي و خالق

ايفا كرده ،در جایجای تمدن بشري نشانههای سازنده
خويش را بر تارك زمان حك كرده و درخشش ماندگاري
را هماکنون در گنجینههای بزرگ دنيا در قالب آثار
بازمانده از عصر ماقبل تاريخ ،تاريخ و زمان متأخر به
نمايش گذاشتهاند .ازجملهی اين نقشهای هدايتگرانه،
حضور زنان در تمامي عرصههای هنر و اصیلتر از آن
صنایعدستی است كه ازجمله مصاديق اساس آفرينش
تمدن بشري نیز هست .در ادوار مختلف تاريخي و در پهنه
اقتصاد ملل مختلف اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته،
نحوههایی از تقسیمکار برحسب جنسيت تجربهشده
است .اين تقسیمکار تنها محدود به فضاي خانه نيست،
بلکه بهموازات تقسیمکار خانگي (کار بدون دستمزد) يک
تقسیمکار برحسب جنسيت در کار بازاري (با دستمزد)
وجود دارد  .اين تقسیمکار تنها محدود به فضاي خانه
نيست؛ بلکه بهموازات تقسیمکار خانگي (کار بدون
دستمزد) يک تقسیمکار برحسب جنسيت در کار بازاري
(با دستمزد) وجود دارد .توزيع مردان و زنان در ساختار
اشتغال تصادفي نيست ،بلکه توزيع نيروي کار مردان و
زنان متفاوت است (شيباني و همکاران.)38:1380،
آمارهاي ارائهشده در پايان سال  ٢٠٠٠ميالدي بيانگر آن
است که باالترين ميزان اشتغال زنان در بخش صنعت
دركشورهاي درحالتوسعه مربوط به ايران و مالزي (به
ترتیب  34/5و  28/9درصد) است و مهمتر آنکه بر اساس
همين آمارها زنان شاغل در گروه صنعتگران و كاركنان
مشاغل مربوط ،بهعنوان يكي از گروههای عمدهي شغلي
دستهبندیشده در ايران با  31/7درصد باالترين ميزان
را در بين كشورهاي درحالتوسعه دارند كه اين تعداد
بيشتر به صنایعدستی بهویژه صنعت فرش اختصاص
دارد (رستمي  .)43:1383،مسلم است که مشكالت
زنان بهعنوان نيمي از پیکرهی جامعهی انساني به دليل
کمبودهای شخصي ايشان نیست؛ بلكه آنان بهوسیله يك 
نظام اجتماعي كه در آن تبعيضات ،صورت قابل قبولي
دارد ،عقب نگهداشته شدهاند) .(Swanson,1990:5در
پژوهش حاضر با رويکرد بهبود زیرساختهای فعاليت
اقتصادي زنان به بررسي وجوه ضعف و قوت هنرهاي
صناعي خانگي از ديدگاه هنرمندان بهمنظور ارائه
راهکارهايي تأثيرگذار براي برنامه ريزان جهت بهبود
زمینههای اشتغال خانگي پرداخته میشود .در این مقاله،
با رويکرد بهبود زیرساختهای فعاليت اقتصادي زنان
به بررسي وجوه ضعف و قوت هنرهاي صناعي خانگي
از ديدگاه هنرمندان بهمنظور ارائه راهکارهايي تأثيرگذار
براي برنامه ريزان براي بهبود زمینههای اشتغال خانگي
پرداخته میشود .جداول و بررسیها بر مبناي پاسخهای
کتبي پرسشنامه است.

بحث و یافتهها
ميانگين سالهای آشنايي با هنرهای صناعي
یافتههای حاصل از سؤال اول پرسشنامه حاکي از آن است
بهطور متوسط هنرمندان مورد پرسش قرارگرفته 7/56
سال تحت تعليم دانشگاهی هنرهاي صناعي قرارگرفتهاند.
جدول  -1ميانگين سالهای آشنايي با هنرهای صناعي
(مأخذ :نگارنده)
ميانگين سالهای آشنايي با هنرهای صناعي
فراواني (تعداد)

ميانگين (سال)

35

7/56

ريال براي يک سال است که تقريباً براي هرماه رقمي
معادل  1.292.204ريال برآورد میگردد  .الزم به ذکر
است اکثر پاسخگويان رضايت از ميزان درآمد را کم و
بسيار کم اعالم کردهاند  .این آمار اکثریت دانشجویان
را دربرمی گیرد  .ولی فارغالتحصیالنی هم هستند که
درآمد آنان باالتر از  20.000.000ریال است و این افراد
بهطورجدی  8ساعت در روز تولید داشتهاند .با توجه به
اختصاص حداقل سرمایه این رقم بسیار قابلتوجه است.
جدول  -3ميانگين درآمد ساالنه (ريال)(مأخذ :نگارنده)
ميانگين درآمد ساالنه (ريال)
تعداد پاسخگويان

35

ميانگين درآمد

15506451

ميانگين سالهای فعاليت در اين عرصه
بعد از ميانگين سالهای آشنايي ،تعداد سالهای تجربه
فردي هريك از افراد جامعه نمونه بررسي شد ،تجربههایی
که بعد از فارغالتحصیلی بهطورجدی در زمينه توليد و
عرضه کسبشده  است .البته اين تجربيات گاهي پيوسته
و گاهي به داليلي چون تحصيالت تکميلي ناپيوسته است.
بااینکه هر يک از هنرمندان تقريباً  8سال باهنرهای
صناعي آشنايي داشتهاند ولي شروع فعاليت اقتصادي آنان
حدود  2/4سال اعالم گرديده است.

ميزان تأثير بر حضور اجتماعي افراد
به دنبال بررسي اثرگذاري کار در خانه بر حضور اجتماعي
افراد ،گويهاي با مضمون «تأثير خانگي بودن شغل در
ميزان حضور اجتماعي» در قالب طيف  5دستهای ليکرت
طراحي گرديد که عدد ( )1در آن نشانگر بسيار کم و عدد
( )5نشانگر بسيار زياد است .با توجه به آمار بهدستآمده
به ميزان  ،2/38توليد هنرهاي صناعي در خانه باعث کم
شدن حضور اجتماعي هنرمندان شده است.

جدول  -2ميانگين سالهای فعاليت در اين عرصه (مأخذ :نگارنده)

جدول  -4ميزان تأثير بر حضور اجتماعي (مأخذ :نگارنده)

ميانگين سالهای فعاليت در اين عرصه

ميزان تأثير بر حضور اجتماعي

فراواني (تعداد)

ميانگين (سال)

35

2/4

تأثير بر حضور
اجتماعي

35

2/38

اعتبار

32

خطا

3

نحوه بازاريابي
روشهایی بازاريابي متداول جامعه در توان دانشجويان
نيست ولي شیوههایی نيز دانشگاه و آموزشهای
دانشگاهي پيش پاي دانشجويان گذاشتهاند که در
آزمونهاي مختلف تجربههای بسيار خوبي را داشته
است ،ازجمله نمایشگاههای محلي و شهري .شهري مثل
کاشان ،بهویژه در اواخر اسفند و اوايل بهار ،ایرانگردان
زيادي را پذيرا است ،دانشکده معماري هنر دانشگاه
کاشان توانسته با ارائه نمايشگاه در خانههاي تاريخي
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ميانگين درآمد ساالنه
يکي از سؤاالت مطرحشده در پرسشنامه مربوط به
ميانگين درآمد ساالنه افراد بوده است .هنرهاي صناعي
علیرغم آنكه در متن زندگي جامعه است ،در بعضی از
زمانها از رونق قابل قبولي برخوردار است به همين دليل
درآمد ساالنه بيشترين دقت را در ميزان کسبوکار ارائه
میدهد؛ اما یادآوری اين نکته ضروري است که تمامي
نمونههای انتخابشده بهطورجدی در زمينه هنرهاي
صناعي فعاليت ندارند.
ميانگين درآمد ساالنه هريک از هنرمندانی که بهعنوان کار
جانبی یا سرگرمی ،اشتغال دارند ،برابر با 15.506.451

تعداد

ميانگين

59

رضايت هنرمندان را جلب نمايد .اين روش فروش براي
دانشجويان شرکتکننده بعد از بازگشت به شهرهاي
محل سکونت ادامه داشته و اين بار نيز فروش و سفارش
حاصل از اين روش امیدوارکننده بوده است .روشهای
ديگر عرضه تجربه خود دانشجو است مثل امانتفروشی
و يا بازاريابي نفربهنفر .اين نوع عرضه علیرغم سود کمتر
راهي است براي ارائه آثار هنري هنرمندان.
طبق اطالعات اخذشده از پرسششوندگان  20/6درصد
افراد از طريق حضور در نمايشگاه براي محصوالت خود

محل آفرينش
آثار بسياري از هنرهاي صناعي در رده مشاغل خانگي
محسوب میشوند ،يعني توليد آنها میتواند در منازل
هنرمندان صورت گيرد؛ اما برخي از هنرهاي صناعي
هستند که توليد آنها در خانه ميسر نيست و يا خطراتي
را براي اعضاي خانواده به دنبال دارد .کارگاههای ساده و
کوچک میتواند نياز هنرمند را برآورده نمايد .ايجاد چنين
کارگاههایی با توجه به محل سکونت هنرمند مستلزم
پرداخت معيني از درآمد هنرمند بهعنوان مخارج روزمره

جدول  -5نحوه بازاريابي (مأخذ :نگارنده)
نحوه بازاريابي
فراواني

درصد

فراواني واقعي

فراواني تجمعي

نمايشگاه

7

20.6

20.6

20.6

نفربهنفر

3

8.8

8.8

29.4

نمايشگاه ،اماني فروشي

3

8.8

8.8

38.2

نفربهنفر ،اماني فروشي

1

2.9

2.9

41.2

تبليغات از طريق شبکههای اجتماعي

2

5.9

5.9

47.1

حضور در نمايشگاه ،نفربهنفر

3

8.8

8.8

55.9

حضور در نمايشگاه ،توليد نمايشگاهي

2

5.9

5.9

61.8

حضور در نمايشگاه ،بازاريابي شخصي

1

2.9

2.9

64.7

نفربهنفر ،اماني فروشي

8

23.5

23.5

88.2

حضور در نمايشگاه ،اماني فروشي

2

5.9

5.9

94.1

حضور در نمايشگاه ،اماني فروشي،

2

5.9

5.9

100.0

توليد نمايشگاهي
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کل

34

بازاريابي نمودهاند 8/8 .درصد از افراد بهصورت نفربهنفر
اقدام به بازاريابي کردهاند و  8/8درصد نيز از طريق
نمايشگاه و بهصورت اماني فروشي محصوالت خود را به
فروش رسانیدهاند 2/9 .درصد از طريق نفربهنفر و امانی
فروشي 5/9 ،درصد از راه شبکههای اجتماعي و تبليغات
مجازي براي محصوالت خود بازاريابي کردهاند  .ساير
ارقام ارائهشده در جدول نشانگر انواع شیوههای بازاريابي
محصول و درصد خاص آن است.

100.0

100.0

و نيز بخشي بهعنوان سرمايه ثابت است .با توجه به مسائل
مالي فارغالتحصیالن و عدم وجود مراکز کمککننده،
بيشتر هنرمندان خطرهای جانبي را میپذیرند و توليد
خود را در منازل انجام میدهند مانند قير گرفتن فلزات
جهت قلمزنی.
همانگونه که در (جدول  )6بيان گرديده است 32.7
درصد از افراد توليدات خود را در کارگاه توليد کردهاند .
 11.8درصد محل توليد خود را کارگاه و خانه و 55.9

درصد نيز خانه اعالم کردهاند  .همانطور که مشاهده
ميگردد عرصه خانگي بيشترين محل توليد آثار بوده
است.
چگونگي مشارکت با ديگر هنرمندان
 يکي از گويههاي مطرحشده در پرسشنامه مربوط به
نحوه ارتباط با ساير هنرمندان است .توجه به کيفيت در
زندگي روزمره و بازار پررقابت امروز امري اجتنابناپذیر
و شايان توجه است (حاجي پور شوشتري .)56:1386،
نتايج بهدستآمده حاکي از آن است که ارتباط با ساير
هنرمندان از طريق اينترنت ،تماس تلفني و در برخي
موارد استفاده از امکانات کارگاهي صورت گرفته است .
عصر ارتباطات يکي از امکانات کام ً
ال مطرح در زمينه

خودآموزي و گسترش دانش فردي است .براي خلق آثار
عالوه بر تجربه هنرمند ،خالقيت ديگر هنرمندان و تأثیر
آن بر سلیقه جامعه و شناخت نيازهاي حقيقي مخاطبين
شرايط مساعدتري براي عرضه آثار ايجاد ميکند .فضاهاي
مجازي يکي از منابع مهم برقراري با هنرمند و آثار هنري
دنياست ،بهویژه آثار ايراني که در موزههای خارج از ايران
و يا داخل ايران در شهر غير سکونت هنرمند حفاظت
میشوند .مطالعه آثار براي يک هنرمند بهمنزله چندين
کتاب قطور در ديگر رشتهها است .مشارکت هنرمندان در
دايره دانستنیها میتواند بر نوع توليد تأثير گذارد و منجر
به افزايش سطح فرهنگ جامعه شود .نتايج تفصيلي در
(جدول  )7ارائه گرديده است.

جدول  -6محل آفرينش اثر (مأخذ :نگارنده)
محل آفرينش اثر
فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

کارگاه

11

32.4

32.4

32.4

کارگاه و خانه

4

11.8

11.8

44.1

خانه

91

55.9

55.9

100.0

کل

34

100.0

100.0

اعتبار

جدول  -7چگونگي مشارکت با ديگر هنرمندان (مأخذ :نگارنده)
چگونگي مشارکت با ديگر هنرمندان
اعتبار

بیپاسخ

3

8.8

8.8

8.8

اينترنت

2

5.9

5.9

14.7

ارائه

2

5.9

5.9

20.6

بدنه براي لعابکاری

6

17.6

17.6

38.2

تماس تلفني ،ايميل

2

5.9

5.9

44.1

تماس ،اينترنت

1

2.9

2.9

47.1

جلسه

1

2.9

2.9

50.0

حضوري و آموزشي

1

2.9

2.9

52.9

درصدي

1

2.9

2.9

55.9

در فضای کارگاهي و بازاريابي

2

5.9

5.9

61.8

شبکه اجتماعي ،تلفن

2

5.9

5.9

67.6

محدود

2

5.9

5.9

73.5

مشورت

2

5.9

5.9

79.4

مشورت ،استفاده از دستگاه

3

8.8

8.8

88.2

نمايشگاه

3

8.8

8.8

97.1

نمايشگاه ،ايميل

1

2.9

2.9

100.0

کل

34

100.0

100.0
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فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

61

چگونگي مطالعه ،تنوع و نوآوري در اثر

آشنايي با فضاي مجازي براي توليد

صنایعدستی با خالقيت و نوآوری پيوند ديرينه دارد .
اهميت نوآوری در اين رشته باال است و امروزه ضرورت
خالقيت و نوآوري در سازمانها و مشاغل براي افزايش
رقابت و بهبود شرايط کاري انکارناپذیر است (دالل
نصيري و همکاران .)170:1391،
جامعه نمونه موردبررسي ،مشاهده ،مطالعه و مشاهده،
بازبيني آثار ديگران ،طراحي و  ...را بهعنوان شیوههای
الهام گيري در نوآوري در اثرات خود اعالم نمودهاند.

با توجه به اطالعات روز دانشجويان و آشنايي غني آنها
با شبکههای مجازي انتظار میرود از اين فضاها براي
توليد خود استفاده بهينه نمايند .بر طبق نتايج اخذشده
از پيمايش صورت گرفته  76.5درصد اعالم نمودهاند با
فضاي مجازي براي توليد اثر هنر آشنايي دارند؛ اما بازتاب
آن در جامعه ناپيداست و بيشتر در طراحي آنهم به شکل
کپي از آثار خارجی ديده میشود و بهصورت منطقي و
اصولي از اين امکان بهرهبرداری نمیشود 23.5 .درصد نيز
از قابلیتهای فضاي مجازي براي توليد بیاطالع هستند.

جدول  -8چگونگي نوآوري در اثر (مأخذ :نگارنده)
چگونگي نوآوري در اثر
اعتبار

فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

بیپاسخ

13

38.2

38.2

38.2

بازبيني آثار ديگران

1

2.9

2.9

41.2

بازبيني ،پژوهش و

2

5.9

5.9

47.1

طراحي

مشاهده

1

2.9

2.9

50.0

مشاهده و مطالعه

2

5.9

5.9

55.9

مطالعه و بازبینی ،وب

1

2.9

2.9

58.8

مطالعه و طراحي

2

5.9

5.9

64.7

مطالعه و مشاهده

10

29.4

29.4

94.1

مطالعه ،بازبيني،

2

5.9

5.9

100.0

نظرسنجي
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کل

34

00.0

100.0

جدول  -9آشنايي با فضاي مجازي براي توليد (مأخذ :نگارنده)
آشنايي با فضاي مجازي براي توليد
اعتبار

فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

بله

26

76.5

76.5

76.5

خير

8

23.5

23.5

100.0

کل

34

100.0

100.0

آشنايي با فضاي مجازي براي عرضه توليدات

نقاط ضعف

در دنياي مدرن و متکي بر فناوري اطالعات امروز ،شيوه
بازاريابي نوين از پارامترهاي افزايش ضريب موفقيت
اقتصادي است .يکي از عرصههای توانمند براي بازاريابي
در دنياي فناوري اطالعات آشنايي هنرمند با فضاي
مجازي براي عرضه هنرهاي صناعي است  .بااینهمه
کاربرد اين بازار جهاني ،حتي براي فارغالتحصیالن آشنا
به فضا سخت و گاهي ناممکن است و در ابن زمینه نکات
مبهم زيادي وجود دارد که متأسفانه به دست هنرمند
قابلحل نيست و کمک دوستداران و دولتمردان را
میطلبد .ازاینرو يکي از سؤاالت پرسشنامه به بررسي
ميزان آشنايي افراد با اين عرصه است .نتايج بهدستآمده
در (جدول  )10نمايش دادهشده است.

از سؤاالت باز مطرحشده در پرسشنامه ،پرسش در مورد
نقاط ضعف و قوت حضور در خانه و توليد هنرهاي صناعي
در منزل است .پاسخهای جمعآوریشده در ادامه نقاط
ضعف و قوت از ديد هنرمندان را بهصورت دستهبندیشده
ارائه میکند .هنرمندان پاسخگو با دقت و درايت بسيار
به نکاتي اشاره نمودند که قابلتأمل است خصوصاً اگر
مباحث به مشاغل خانگي برسد و کارآفريني بانوان مطرح
شود  .بعضي از اين نکات بهويژه در شهرهاي کوچک
به دلیل فضاهاي بزرگ خانهها قابلحل است؛ اما براي
شهرهاي بزرگ و خانههاي آپارتماني به نظر غيرقابلحل
میرسد .برخي را میتوان با تدابيري چون وبسایت و
ايجاد کانون خانواده هنرهاي صناعي و غيره اطالعرسانی

جدول  -10آشنايي با فضاي مجازي براي عرضه (مأخذ :نگارنده)
آشنايي با فضاي مجازي براي عرضه
فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

بله

17

50.0

60.7

60.7

خير

11

2.4

39.3

100.0

کل

28

82.4

100.0

خطا سیستم

6

17.6

جمع

34

100.0

اعتبار

صادرات به خارج از کشور

نقاط قوت
داشتن ساعات کاري بيشتر و امکان مديريت کارهاي

جدول  -11صادرات به خارج از کشور (مأخذ :نگارنده)
صادرات به خارج از کشور
اعتبار

فراواني

درصد

درصد واقعي

درصد تجمعي

بله

2

5.9

5.9

5.9

خير

30

88.2

88.2

94.1

مشتري

2

5.9

5.9

100.0

خارجي
جمع

34

100.0

100.0
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نتايج حاصل از بررسي ميزان صادرات به خارج از کشور
به شرح (جدول  )11ارائهشده است .بر مبناي اين یافتهها
 5.9درصد افراد موردمطالعه محصول توليدي خود را به
خارج از کشور صادر نمودهاند 5.9 .درصد مشتري خارجي
داشته و  88.2درصد نيز صادراتي به خارج از کشور
نداشتهاند.

نمود .نقاط ضعف مطرحشده ،محدوديت استفاده از ابزار،
ایجاد مزاحمت و آلودگي براي خانواده ،ديده نشدن
هنرمند و آثارش توسط جامعه ،بيخبري از نياز بازار،
دوري از اجتماع است.

63

شخصي ،سرعت بيشتر کارها به دليل عدم وجود مراجع،
نداشتن هزينه رفتوآمد ،رسيدگي به امور منزل ،آرامش
محيط کار ،حضور در کنار خانواده ،اوقات فراغت بيشتر
ازجمله مواردي است که بهعنوان نقاط قوت کار خانگي
بیانشده است.
رضايت از درآمد
يکي از سؤاالت پرسشنامه بررسي ميزان رضايت هنرمندان
از ميزان درآمد است که در قالب طيف  4دسته ايليکرت
سنجيده شده است .همانگونه که مشاهده میگردد 100
درصد افراد از درآمد خود به ميزان کم و بسيار کم رضايت
دارند .نتايج مربوط به یافتههای حاصل از پرسشنامه در
(جدول  )12ارائهشده است.
عدم رضايت از درآمد هنرمند فارغالتحصیل ،به عوامل
زیادی بستگی دارد  .گاه به خود هنرمند وابسته است
مانند خالقیت ،تنوع ،میزان زمان تولید و...گاه به شرایط
اجتماع و بسیاری از مواقع به قوانین و برنامهریزی کالن
کشور؛ اما در تولید بايد راههايي باشد تا حداقل رفاه را
براي هنرمند تأمين شود .بايد به هنر ارزآوري که بسياري
از کشورها رفاه شهروندان و نياز کشورشان را از اين
راه تأمين میکنند بيشتر انديشيد و از هنرمندانی که
توانستند رضایت نسبی را از درآمد خود داشتهاند راهحل
جستجو کرد.

ميزان مشارکت خانواده
سؤال بعدي که از پرسششوندگان پرسيده شده است
چگونگي ميزان مشارکت خانواده است  .پاسخها در
(جدول  )13ارائهشده است 55.9.درصد ميزان مشارکت
افراد خانوار را زياد و بسيار زياد بيان نمودهاند35.3  .
درصد اين ميزان را کم و  8.8درصد نيز ميزان مشارکت
را بسيار کم ارزيابي کردهاند.
جدول  -13ميزان مشارکت خانواده (مأخذ :نگارنده)
ميزان مشارکت خانواده

اعتبار

فراواني

درصد

درصد

درصد

بسيار کم

3

8.8

8.8

8.8

کم

12

35.3

35.3

44.1

زياد

14

41.2

41.2

85.3

بسيار زياد

5

14.7

14.7

100.0

کل

34

100.0

100.0

واقعي

تجمعي

نمودار  -2نتایج حاصل از بررسی ميزان مشارکت خانواده
(مأخذ :نگارنده)

جدول  -12رضايت از درآمد (مأخذ :نگارنده)
رضايت از درآمد

اعتبار
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درصد

درصد

واقعي

تجمعي

فراواني

درصد

52.9

بسيار کم

18

52.9

52.9

47.1

کم

16

16

47.1

کل

34

100.0

100.0

نمودار -1نتایج حاصل از بررسی ميزان رضايت از درآمد
(مأخذ :نگارنده)

رضايت از حضور در خانه
تالش همه سازمانها دست يافتن به کارکناني است که
از شايستگي و رضايت شغلي برخوردار باشند .رضايت،
احساسات مثبت يا لذت بخشي است که هر فرد از ارزيابي
شغل خود يا تجربيات شغل خود به آن دست مییابد
(مقيمي .)118:1383،ازاینرو نکته مهم ديگري که در
پرسشنامهها مورد ارزيابي قرارگرفته است رضايت از
حضور در خانه است .پاسخها نشانگر آن است که 71.4

افراد از حضور در خانه رضايتي به ميزان کم و بسيار کم
دارند و  28.5درصد پاسخگويان نيز از اينکه در خانه
مشغول انجام هنرهاي صناعي هستند رضايت زياد و
بسيار زياد دارند.
جدول  -14رضايت از حضور در خانه (مأخذ :نگارنده)
رضايت از حضور در خانه

اعتبار

درصد

درصد

فراواني

درصد

واقعي

تجمعي
17.6

بسيار کم

6

17.6

17.6

کم

22

64.7

64.7

82.4

زياد

5

14.7

14.7

97.1

بسيار زياد

1

2.9

2.9

100.0

کل

34

100.0

100.0

نمودار  -3نتایج حاصل از بررسی رضايت از حضور در خانه
(مأخذ :نگارنده)

پيشنهادها
بر اساس یافتههای حاصل از سؤال آخر که بهصورت
بازطراحی شده است ،پیشنهادهای ذيل بهعنوان
راهکارهای اثربخش توسعههای صنایع خانگي مطرح
میگردد:
با خانگي شدن هنرهاي صناعي و ديده نشدن ،مراحلکار که بخشي از بازاريابي است از چرخه توليد خارج
میگردد براي جبران اين نقيصه میتوان از نمایشگاههای
عمومي فصلي با مشارکت هنرمندان هنرهاي صناعي
خانگي بهره گرفت.
 تالش براي فرهنگسازی خريد صنایعدستی ايرانيبهجای صنایعدستی خارجي در خانوادههای ایرانی.
 تالش براي توليد کاالهاي موردنياز مردم در عرصههنرهاي صناعي بهگونهای که از حالت تزئيني صرف
درآمده و بهعنوان يک کاالي کاربردي در زندگي افراد
نقش داشته باشد.
ايجاد زمینههای آشنايي مردم باهنرهای صناعي.ساختار نمادهایی از صنایعدستی برای روزهای خاصمانند روز اول مهرو...
 آموزش شیوههای نوين بازاريابي دانشآموختگانهنرهاي صناعي به دانشجويان از طريق ارائه واحدهاي
درسي در دوره آموزشي دانشگاه.
پررنگ شدن و دائمی بودن نمايشگاههاي ساليانه استانيو تخصيص فضاي نمايشگاهي بدون هزينه به هنرمندان.

جلوه هنر /شماره  / 16پاییز و زمستان 1395

نتیجه
از بررسی جداول میتوان به نتایج زیردست یافت:
در صورت تداوم در کار و جدیت در تولید ،میانگین درآمداز میانگین درآمد جامعه باالتر است و این در حالی است
که میانگین تجربه فقط  2/5سال است؛ بنابراین افزایش
سرمایه مادی و معنوی برای کارآفرینی در صنایعدستی
برای سازمانهای دولتی و نهادهای مردمی مقرونبهصرفه
است.
جداول این پژوهش نشانگر آن است که باالترین آمارفروش از طریق امانتفروشی و حضور در نمایشگاهها

است.
علیرغم آشنایی  0/76هنرمندان با اینترنت و فروشهایمجازی کمترین فروش با این روش عرضه است.
اکثر هنرمندان به دلیل سختی کار از میزان درآمدناراضی هستند و قوانین جاری ماند عدم پرداخت مالیات
پاسخگوی نیاز آنان نیست.
ازجمله مسائلی که در این تحقیق بررسی شد و نتایجقابلتوجهی داشت کار در خانه بود .با توجه به آنکه اکثر
تولیدات یعنی  55/9درصد تولیدات خانگی بودند؛ اما
هنرمندان از این شرایط ناراضی بوده و ترجیح میدادند
بیرون از خانه کار کنند .البته در بعضی از شهرهای ایران،
خانههای تاریخی و یا کویهای هنرمندان باقیمت مناسب
در اختیار تولیدکنندگان گذاشتهشده که این کار برای
تولید ،بسیار مؤثر بوده است؛ اما به دلیل آنکه بیشتر این
خانهها در بافت قدیم و متروکه است ،فروش روزانه مختل
شده (مگر در مواقع خاص مانند اعیاد و  )...که این شرایط
فصلی تداوم تولید را از مسیر نوع آوری ،تنوع و ...خارج
میکند و نمیتواند سیر طبیعی داشته باشد.
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Abstract
Synthetic arts are objective crystallization of culture and artistic symbols; they are popular
and applied arts with their own patterns and originality and have always been presented as
an important and critical factor in Iran›s economy. Considering position of Synthetic arts as
second factor in growth of GDP and in order to extend it; extensive support and guidance
policies have been applied. Naturally its extension will have variant and considerable
effects. Effects of such extension have many connected aspects due to the complexity and
extension of activities in Synthetic Art›s domain and we should pay attention to them while
extending such jobs. Exact awareness of condition and created effects and also its weaknesses
and strength about each of dimensions will enable planners to present better and efficient
programs to decrease its weak points and empower its strength and improve success rate of
such occupations. Research method of present study is descriptive- analytical aiming to study
the condition of entrepreneurship of Synthetic arts graduates and analyze its weak and strength
points to improve working condition of individuals active in domain of this art-industry. Data
gathering tool in present research was questionnaire. Statistical Society of the research included
230 female graduates of handicrafts degree from Kashan University and 35 were accidentally
selected as sample. Results of present study show that artists› income median is higher than
society›s income median while their working experience is only two and half years.
Key words: Entrepreneurship, Working Women, Home Jobs, Handicrafts, Graduates of
University of Kashan
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