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بسمه تعالی

ی ایرانتبا بهره گیري از هنرهاي سنمقامتی اقتصاد توسعه نقش زنان در 

علی حامدي
Ali.haamedi@yahoo.com
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علی حامدي ، کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان آشتیان

چکیده
و یفرهنگيها، تنوع اقلیمی و شرایط آب و هوایی و به طور کلی وضع جغرافیایی منحصر بفرد آن و تفاوترانیایو فرهنگیدر گستره تاریخی ، تمدن

و بوم ، با مرزنیایدستعیهر یک از تولیدات صناکهیو صنایع دستی آن داده است. بطوریسنتيبه هنرهایخاصيهایژگیشیوه زندگی مردم هر ناحیه ، و
در تمامی ادوار (گذشته و حال) در ایران ، هنرهاي سنتی تواند حائز اهمیت فراوانی باشدموجود و به لحاظ ماهیت و کیفیت خود میتوجه به شاخصه هاي

نیمی ازدنبال مشاغلی میگردد که خاصه ایران نیست  با نیم نگاهی به آمارها خواهیم دید داراي سهم چشمگیري در اقتصاد، اشتغال ،هنر داشته لیکن با 
ه اي مهیا سازند نیروي هاي انسانی جامعه به جمعیت زنان اختصاص دارد،برنامه ریزان براي دستیابی  بیشتر به امکانات توسعه الزم است،امکانات را به گون

اي مختلف تامین می درصدي فعال و به سرمایه هاي انسانی جامعه افزوده شود و تنها در این صورت است که منافع جامعه از جنبه ه50که این نیروي 
بطور کلی بر اساس آمار مستند درصد مشارکت زنان در فعالیتهاي اقتصادي بسیار کمتر از مردان بوده و به همین دلیل درصد )28، 1384(فیروزآبادي،شود

ازي فشار و مشکالت اقتصادي دارند به با عنایت به اینکه زنان نقش مهمی در خثنی س)6، 1388بیکاري در جامعه زنان قابل توجه می باشد ( شاه حسینی : 
.از کاربردي ترین  رشته هاي مورد فعالیت زنان ؛مجموعه خوبی می توانند با استفاده از خلقیات خود با امکانات محدود شرایط ایده آلی را فراهم سازد 

ت نقش زنان در توسعه انسانی و اقتصادي و آشنایی هنرهاي سنتی(صنایع دستی) که از نخستین مشاغل خانگی در تعریف هاي جدید علمی است که شناخ
عمیقی با هنر و مصادیق آن راه هاي نوینی براي ،اشتغال زنان از روش توسعه هنر بدست آورد

اشتغال زنان، هنرهاي سنتی، صنایع دستی ، توسعه اقتصادياقتصاد مقاومتی .:واژگان کلیدي
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مقدمه- 1
دان علوم اجتماعی ، اقتصادي و مدیریت ،اشتغال رامهمترین نیازي دانسته اند که درسالمت و عدم سالمت جامعه بسیاري از دانشمن

موضوع اشتغال زنان و نوع فعالیتهاي اقتصادي مناسب آنان و میزان این فعالیت در بخش هاي بنابرین بسیارتاثیر گزار می باشد.
رار گرفته تا با شناخت علمی و تفکري منطقی ، ضمن تقویت توجه به نقش زن در مختلف اقتصادي کشور ، مورد شناسایی دقیق ق

زندگی اجتماعی و اقتصادي زمینه الزم براي بروز و ظهور استعداد و قابلیت هاي زنان به عنوان نیمی از نیروهاي کار بالقوه جامعه 
ضور داشته باشند تا بدین طریق امکان مشارکت بیشتر زنان فراهم آید و بانوان کشور بتوانند عمال در صحنه فعالیت هاي اقتصادي ح

در فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی فراهم آید و سهم حاصل از کار و فعالیت آنان در تولید ملی جایگاه ویژه خویش را 
اشتغال است.وفقیت در فرایند مبدست آورد رسیدن به سطح اقتصادي از کانال فرهنگی از کم آسیب ترین مسیرهاي 

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها "بنا به فرمایش مقام معظم رهبري 
) که در مسیر اشتغال و اقتصاد در مقابل 89(رهبري."و خصومت هاي شدید می تواند تعیین کننده ي رشد و شکوفایی کشور باشد

قرار گرفته است.واژه استعمار غرب
ازهموارهکهن،تمدندارايکشورهايوشوندمیمحسوبهاملتفرهنگیمظاهرترینبرجستهاز"دستیصنایعوسنتیهنرهاي

نزد گیرند میقرارارزیابیوسنجشموردشانگذشتهادواردستیصنایعوسنتیهنرهايازماندهجايبهآثارومحصوالتروي
رود. امروزه علیرغم بازار رقابت شدید، هاي منحصر به فرد به شمار میفرش یکی از جلوهراس آن در اي سنتی و هنرهایرانیان 

ش می هنرهاینام ایران با نام هنوز هم هاي جهان صنعتی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، هاي دنیاي جدید و دغدغهمشغله
ملی خود است.هاي وم با هنر پیوند یک قکه کم نظیر شناسند نمونه اي 

اقتصاد مقاومتی معناي از کارآفرینی-2
از مهمترین ازار هاي مقاوت در مقابل استبداد سلطه گر ، استفاده از امکانت داخلی با در نظر گرفتن کارفرینی می باشد ، رهبري در 

ست، کارآفرینى مهم است، این است که ما امروز در ما که امروز کار برامان مهم ا"در حضور کارآفرینان فرمودند.89سخرانی سال 
مقابل یک فشار جهانى قرار داریم. دشمنى وجود دارد در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادى و با تحریم و با این کارهائى که شماها 

این همه منابع، منابع ى اهریمنى خودش را برگرداند به این کشور. هدف این است. یک کشور به این خوبى، بامیدانید، سلطه
ى امکانات، زیر نگین یک قدرتى در دنیا بوده؛ یک روز انگلیسها بودند، یک روز الجیشى، با همهطبیعى، با این موقعیت سوق

اینها -اى از این امپراتورى است در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتورى سلطه. حاال آمریکا یک گوشه- ها بودند آمریکائى
ى این تالشها براى این است. سلط بودند بر این کشور؛ انقالب دست اینها را کوتاه کرده. سلطه میخواهد برگردد به این کشور. همهم

اى را حل کردیم، مشکالت حل خواهد ى انرژى هستهاى بهانه است. آن کسانى که خیال میکنند اگر ما مسئلهى انرژى هستهمسئله
ى حقوق بشر را مطرح میکنند، مسائل گوناگون را مطرح اى را مطرح میکنند، مسئلهى انرژى هستهشد، خطا میکنند. مسئله

ى فشار است، میخواهند یک ملت را به زانو در بیاورند؛ میخواهند انقالب را زمین میکنند، که اینها بهانه است. مسئله، مسئله
)٨٩"(رھبري بزنند

زنانيهاو قابلیتفرصت ها، توانمندیها- 3
اقتصاد در روند توسعهاثربخش آناننقش باتوجه به وجود توانایی و استعدادهاي زنان ،کشورهاي توسعه یافته از مدت ها پیش ،

در یافتند و به این اعتبار براي زنان جایگاه ویژ ه اي را در برنامه هاي توسعه کشور هاي خود قائل شدند. تا جایی که رامقاومتی 
کی از معیار هایی که با آن درجه پیشرفت یک کشور را اندازه می گیرند ، سطح مشارکت زنان در عرصه هاي گوناگون امروزه ی
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و قابلیت هاي باالیی هستند که می توان از وجود آنها در روند ها تواناییدر جامعه ایران نیز  زنان داراي استعداد و بنا براین است.
مثل استعداد، خودباوري، در زنان برخی از قابلیت هاي موجود )18، 1388( شاه حسینی : رفتبرنامه هاي توسعه کشور بهره گ

اطالعات آزاد، مشارکت و عالمندي به کار و مهمتر از همه ، اشتیاق به فراگیري انواع هنر می توان اشاره کرد.

تاثیرگذاري زنان در برنامه هاي توسعه- 4
ر زنان بر توسعه را از سه طریق امکان پذیر می دانند:بطور کلی اندیشمندان توسعه تاثی

تاثیر زنان از دیدگاه سرمایه انسانی-1-3
تاثیر مستقیم زنان بر شاخص هاي توسعه توسعه انسانی-2-3
تاثیر غیر مستقیم زنان بر شاخص هاي توسعه انسانی-3-3
تاثیر زنان به عنوان سرمایه انسانی                   - 4- 1

تعریف منابع توسعه به سه دسته ،دارایی هاي اجتماعی،طبیعی و انسانی تقسیم می شوند.بر اساس
پر واضح است از آنجا که نیمی از نیروي هاي انسانی جامعه به جمعیت زنان اختصاص دارد،برنامه ریزان براي دستیابی  بیشتر به 

درصدي فعال و به سرمایه هاي انسانی جامعه افزوده 50ین نیروي امکانات توسعه الزم است،امکانات را به گونه اي مهیا سازند که ا
).28، 1384(فیروزآبادي،شود و تنها در این صورت است که منافع جامعه از جنبه هاي مختلف تامین می شود

تاثیر مستقیم زنان بر شاخص هاي توسعه انسانی   -2-4
(HDI)شاخص توسعه انسانی  جدیدي از توسعه توسط (به عنوان مقیاس 1990در سال  UNDP (2 معرفی شد. این شاخص 

مبتنی بر این ایده است که الزمه دستیابی به زندگی بهتر عالوه بر داشتن درآمد باالتر، توجه به پرورش وبسط استعدادها وظرفیت 
ه می باشد. ایران در سال هاي انسانی است. بطور خالصه اجزاي شاخص توسعه انسانی شامل: امید به زندگی، آموزش و درآمد سران

قرار 94و در سطح جهان در رتبه 12از نظر رتبه بندي شاخص توسعه انسانی بین کشورهاي آسیاي جنوب غربی در رتبه 2005
)9، 1388( شاه حسینی : داشته است. 

تاثیر غیر مستقیم زنان بر شاخص هاي توسعه  انسانی      - 4- 3
دارند ،مجموعه متنوعی از تاثیرهاي غیر مستقیم نیز بر اقتصاد مقاومتی  یم بر شاخص هاي توسعهزنان عالوه بر اینکه تاثیر مستق

افزایش یا کاهش عددي شاخص ها و در نتیجه دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف توسعه را دارا هستند. بطور مثال در نقش 
ان که در فرایند توسعه در مطالعات استفاده می شود به بافندگان فرش  خانگی است ،. برخی از مهمترین شاخص هاي حوزه زن

.)18، 1385(راز نهان،شرح زیر می باشند 

سهم زنان در شاخص هاي توسعه انسانی-5
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1385برخی از اطالعات مستند شاخص هاي مطرح شده در فوق بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیران مرکز آمار ایران در سال 
رائه شده است:بشرح جداول زیر ا

: ترکیب جنسیتی جمعیت،شاخص هاي امید به زندگی و باسوادي (شاخص هاي توسعه انسانی)1جدول شماره 

سال
جمعیت با سواد (درصد)امید به زندگی(سال)جمعیت (میلیون نفر)

زنمردزنمردزنمرد
13765/305/2967/6514/7045/8424/74
13795/325/3114/677/717/8504/76
13858/354/3489/6993/739/887/80

1386ماخذ: مرکز آمار ایران 

مشارکت زنان در فعالیتهاي اقتصادي و هنري- 6
بطور کلی بر اساس آمار مستند درصد مشارکت زنان در فعالیتهاي اقتصادي بسیار کمتر از مـردان بـوده و بـه همـین دلیـل درصـد       

عه زنان قابل توجه می باشد.حال اینکه طی سالهاي اخیر مشارکت زنان در بخشهاي فرهنگی، هنـري  سـیر صـعودي    بیکاري در جام
دارد. همچنین سهم زنان در مورد کارکنان فامیلی بدون مزد نیز در مقایل مردان افزایش چشـم گیـري نشـان مـی دهـد. منظـور از       

هستند که در امـور خانـه داري، گارگاههـاي صـنایع دسـتی خصوصـی ، مغـازه        کارکنان فامیلی بدون مزد آندسته از زنان و مردانی 
کوچک شخصی، امورکشاورزي خانوادگی و موارد مشابه مشغول کار هستند ولی بطور رسمی فعالیت هاي آنان ثبت نمی گردد(دفتر 

ي بهبـود و توزیـع عادالنـه درآمـد اسـت،      با توجه به اینکه ایجاداشتغال براي افراد جامعه، یکـی از راههـا  ).21، 1383برنامه ریزي، 
به صورت تمام 700.000، در حدود 1375نقش بسیار مهمی در این زمینه بردوش دارد. براساس آمار سال مجموعه هنرهاي سنتی

کـه جـایگزین   وقت به این امر اشتغال دارند. بنابراین تا زمانی نفر نیز به صورت پارهمشغول به کار بوده و در حدود یک میلیونوقت 
(با وجود تمامی مشکالت) وجود نداشته باشد، حمایت از این صـنعت بسـیار ضـروري اسـت. ایـن      صنایع دستی مناسبی براي تولید

و نیاز بـه حمایـت   سال این ارقام بسیار کمتر شده است )15(هر پس ه با کل اشتغال کشور قابل توجه بودهسمیزان اشتغال در مقای
دارد.

سطح مناسب می توان از پتاسیل مشاغل خانگی و رابطه تنگاتنگ آن با هنر بررسی نمود.براي رسیدن به 

مشاغل خانگی- 7
کار در خانه تعاریف وکسب،پیرامون مشاغل خانگی توانمند براي اقتصاد مقاومتی باشد مشاغل خانگی می تواند یک بازوي 

آن است که می تواند بعنوان یک پدیده اجتماعی و انسانی در زوایاي متعددي بیان شده است که بیانگر گستردگی موضوع و اهمیت 
مختلف مورد بررسی قرار گیرد، از طرف دیگر پویائی موضوع مشاغل خانگی می تواند زمینه ارائه مدل ها ، تئوري ها و نظرات 

عاریف مشاغل خانگی و کسب وکار ارائه ) مستند به گفته فوق الذکر تعدادي از ت1387متفاوتی را فراهم آورد (کیا کجوري و دیگران
میگردد.
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عضویت اعضاي خانواده در فضاي مسکونی و در قالب یک طرح کسب  مجاز بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش -1-7
ت واحدهاي مسکونی همجوار شکل میگیرد یا به هر نوع فعالیت اقتصادي در محل سکونت شخصی که با استفاده از وسایل و امکانا

منزل راه اندازي میشود شغل خانگی گفته میشود.

)   ارائه شده عبارت است از : هر واحد کسب و کاري که 2008وmason)10pشغل خانگی طبق تعریفی که اخیرا توسط -2-7
روي کار در فرایندهاي فروش محصوالت وخدمات به بازار فعالیت دارد وتوسط یک فرد مستقل با همراهی یا در غیاب تعدادي نی

اداره میشوند و مالک از منزل مسکونی یا محل سکونت خود جهت اداره امور واعمال فرایندهاي کاري استفاده می نماید.

مشاغل خانگی در ایران :-8
در ایران با توجه به شرایط و بستر مناسبی که براي تقویت و گسترش مشاغل خانگی وجود دارد به نظر میرسد  تا کنون این بخش

به صورت جدي پیگیري نشده است ، بررسی ساختارهاي سنی  گروه هاي مختلف اجتماعی در ایران مقاومتیاز فعالیت اقتصادي
نشان میدهد بیشترین جامعه هدف بیکاران را ، زنان، فارغ التحصیالن  دانشگاهی و جوانان تشکیل میدهند.

میلیون نفرجمعیت غیر فعال در کشور خانه دار 16بیش از 85سال بر اساس نتایج به دست آمده از سرشماري عمومی نفوس در
سال( سنین فعالیت ) قرار داشته و می توانند نقش مهمی در فرایند 39تا 20میلیون نفر آنها در سنین 10هستند که بیش از 

) 1389تولید ایفا نمایند .( روزنامه اطالعات 
خانگی در ایران مشغول فعالیت بوه اند دسته بندي شوند میتوان آنها را به سه دسته اگر افرادي که در گذشته در کسب و کارهاي 

تقسیم نمود:
افرادي که خدماتی رادر منازل ارائه میکنند خدماتی همچون آشپزي ، آرایشگري ، خیاطی و .... که اکثرا نیز -1-8

بانوان هستند. 
جاجیم بافی و....... مشغول هستند.–گلیم  بافی –افی افرادي که به فعالیت در بخش صنایع دستی مثل قالیب-2-8

افرادي که معموال به صورت غیر قانونی و به اصطالح زیر پله اي مشغول به فعالیت در این بخش میباشند 3-

:خانگی اقتصاد مقاومتی  نقش هنرهاي سنتی در توسعه -9
خانگی در ایران که بصورت سنتی ظرفیت چندین میلیون یکی از زمینه هاي مناسب براي بسط و گسترش کسب و کارهاي

را دارد  حوزه صنایع دستی است ، این حوزه یکی از بسترهاي مناسب ایجاد اشتغال در موضوع اقتصاد مقاوتیفرصت شغلی
یع دستی بر اساس نظر کارشناسان ، ایران به همراه دو کشور هند و چین سه قطب برتر صنامولد در برخی از کشورها ست .

) 12ص 6جهان هستند ( خبرنامه سازمان صنایع دستی شماره 
در کشور ما به لحاظ محاسن و مزیت هاي که دارد قابل توجه بوده و معموال بازار فروش آن بازار داخلی و هنرهاي سنتی 

دسترس ، اشتغال محور بودن آن بازارهاي خارجی است . صنایع دستی ایرانی به دلیل بهره مندي از مواد اولیه طبیعی غالبا در 
، ابزار و تکنولوژي نسبتا ساده ، امکان فعالیت در فضاهاي محدود و حتی در محل مسکونی،  عدم نیاز به سرمایه اولیه خیلی 

زیاد و سرمایه در گردش ، عملکرد بر اساس حضور و دخالت مستقیم ( دست ،هنر ، ابتکار و .............) فرد ارزش و اهمیت 
اوانی دارد . شرایط کنونی جامعه نشان میدهد صنایع دستی به دالیل متعدد  جایگاه واقعی خود را از دست داده و تقاضا فر

براي محصوالت صنایع دستی با رشد جمعیت افزایش نیافته و کم کم از صحنه رقابت با بازار جهانی نیز فاصله گرفته است ، 
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تی از یک طرف و رشته محصوالت صنایع موازي مدرن از دیگر سو به همراه عدم عدم استقبال مردم به محصوالت  صنایع دس
شناخت کافی بازار و ذائقه مخاطب، موجبات کاهش شدید فعالیت در حوزه صنایع دستی را فراهم نموده است .چنانچه شرایط 

فته و مشکالت عرضه و بازار سرمایه گذاري بخش خصوصی فراهم گردد ، درآمد سرانه افراد شاغل در این بخش افزایش یا
فروش محصوالت صنایع دستی رفع گردد.به همراه افزایش قدرت رقابت پذیري با صنایع دستی وارداتی از چین و هند و 

افزایش کیفیت محصوالت داخلی ، صنایع دستی میتواند زمینه ساز رشد و تقویت کسب و کارهاي خانگی در سطح کالن گردد 
)7؛ 1390شتغال تعداد زیادي از بیکاران در جامعه فراهم خواهد شد.(جاللی: که در اینصورت زمینه ا

انواع هنرها- 10
کنندیبخش ميکاربرديو هنرهابایزهنرهاي◌ٔ را به دو دستهيآثار هنریحالت کل

بایزيهنرها- 10- 1
بلکه به گر،یديزینه به خاطر چ«یه عبارتاند. ببودنشان خلق شدهبایزلیاست که تنها به دلییهنرهابایزيمنظور از هنرها

ی و...قیموس،يسازمجسمه،یمانند: نقاش». اندخاطر خودشان به وجود آمده
(سنتی)3يکاربرديهنرها- 2-10

دارد و هدف از خلقشان کاربردشان بوده استتیها اهمآنياست که نخست کارکرد و سودمندییهنرهادیمفيمنظور از هنرها
خوشه صنایع دستی منجمله هنرهاي سنتی مانند:4به نام فن و صنعت توسط فیلسوفان اسالمی نام برده شده استدر گذشته 

تولید فرش دستباف
هاي کشاورزي در مناطق روستایی است. در مکانهایی که صرفاً تولید کشـاورزي جوابگـوي   ، مکمل فعالیتهنرهاي سنتی و کاربردي 

شـود. بنـابراین   آید و باعث ماندگاري جمعیت در مناطق روستایی میبه کمک خانوار مییع دستی صناتامین معیشت خانوار نیست، 
یابد. بر این پایـه صـنعت فـرش، بـه میـزان زیـادي       نباشد، مهاجرت از روستا به شهر با شدت بیشتري افزایش میصنایع دستی اگر 

وجود نداشته هنرهاي سنتی رود. به عبارت دیگر اگر ی به شمار میدهد و این مساله، مزیت مهماثرات زیانبار مهاجرت را کاهش می
هاي قابل توجهی را براي کاهش اثرات منفی مهاجرت انجام دهد.باشد، دولت باید در مناطق شهري، هزینه

توسعه اقتصادي هنر-11
صنعت از فرایند - نگاهی به اشتغال زایی این هنرجهان امروز، هنر(کاربردي وسنتی)  را به مثابه تجارتی بزرگ می انگارد تنها با

در مجموعه هنرهاي سنتی مقاومتیتولید گرفته تا پخش، حجم مبادالت اقتصادي و هنري را به ما نشان می دهد. توسعه اقتصادي
وسعه هنرهاي سنتی ، عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت هاي تولیدي اعم از ظرفیت هاي فیزیکی،انسانی و اجتماعی. در ت

، رشد کمی تولید کاالهاي هنري حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهاد هاي اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر 
خواهد کرد، توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نو آوري جدیدي انجام خواهد شد. به 

توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرایند تولید تغییر می کند. توسعه اقتصادي هنر امري فراگیر است عالوه می 
و نمی تواند تنها در یک بخش از هنر اتفاق بیفتد.

3 -
. اندنکردهاستفادههنرکلمهازاسالمیانفولسیفدرمقدمه  کتاب درآمدي بر فلسفه هنر از دیدگاه فیلسوفان بزرگ اسالمی نوشته حسین هاشم زاده آمده است :  - ٦
کاربه، شودمی... ونقاشیوشعرمثلمصادیقیشاملورودمیکارهبامروزهکهمعناییبههنرواژهفارسیادبیاتوزباندریک دزندرگذشتهکهنماندناگفته(

استفاده"صنعت"و"فنّ"کلمهدوازهنرواژهجايبهاسالمیانفوسیلف. استعربیزبانبهاسالمیانفولسیففلسفیمتوناکثرکهاینزون براف؛ استرفتهنمی
اسالمیانفولسیفهايکتابدرهاآنکاربردهايازیکیفقطکهدارندعامیوتردهسگکاربردلکهب؛اندنرفتهکاره بهنرمورددرفقطهمواژهدوایناما؛انددهکر

استهنرمعنايدر 4
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دو هدف اصلی دارد:هنرهاي سنتیتوسعه اقتصادي
اول:   افزایش سرعت و رفاه هنرمندان 

از طریق  هنردوم:   ایجاد اشتغال
که هر دوي این اهداف در راستاي عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادي هنر در کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي 

توسعه نیافته متفاوت است.در کشورهاي توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات هنرمندان است درحالی که در کشورهاي 
امکانات اولیه و افزایش عدالت اجتماعی مد نظر است.توسعه نیافته، ایجاد 

بر اساس نظریه دایره ي فقر، فقر هنرمند یکی از موانع اساسی توسعه اقتصادي هنر در کشورهاي توسعه نیافته است. از یک طرف 
ایه گذاري دولتی در پتانسیل نیروي کار در بخش هنر زیاد است و از طرف دیگر اغلب هنرمندان درگیر مسائل معیشتی اند. سرم

نبود تسهیالت کافی، پراکندگی جمعیت و محدودیت بازار خود دایره هاي تو در تویی می سازد 5بخش هنر هم به شدت اندك است.
که گریز از آن ناممکن به نظر نمی رسد، باید پذیرفت که تجربیات این چد دهه نشان داده است که دست یابی به توسعه اقتصادي 

ورهاي توسعه نیافته بسیار دشوار بوده است.هنر براي کش
هاي شکوفائی به هیچ وجه با توسعه کلی جامعه ارتباط ندارد .در نتیجه با زیر بناي مادي جامعه هم بی ارتباط شده در هنر دوران

نر و اقتصاد ) یک سلسله اند میان این دو (هاست .اما پیروان مارکس که سعی در تبیین هنر با زیر بناي اقتصادي دارند ناگزیر شده
)44، 1379(آریان پور: ها قرار دهند.واسطه

یگر نیز نقش مهمی بازي می کنند به عنوان مثال نکات اصلی نظر پلخانوف کند که: میان علت و معلول عوامل د(الیریوال) تاکید می
به این قرار است:

وضع نیروهاي تولید-1
وها روابط اقتصادي شکل گرفته از این نیر-2
,اقتصادي بنا شده بر این زیر بناي اقتصادي نظام سیاسی -3
وضع روانی انسان اجتماعی که بخشی از آن مستقیما بوسیله اقتصاد تعیین می شود و بخش دیگر بوسیله نظام سیاسی متکی به -4

این زیر بناي اقتصادي
ایدوئولوژیها و هنرهائی که بازتاب این وضع روانی هستند .-5

کار آفرینی به عنوان نظامی جایگزین-12
بر اساس آن چه گفته شد تجارب عملی سایر کشورها در توسعه ي اقتصادي هنر چندان کارآمد نبوده است. اما با به کارگیري 

سعه نیافته براي بهگشت وضعیت اقتصادي رهیافت هاي مبتنی بر کارآفرینی خصوصاً کار آفرینی اجتماعی، امیدواري کشورهاي تو
میالدي، براي اشاره به 60هنر و هنرمندان بیشتر شده است. اصطالح کار آفرینی اجتماعی را رابرت اوون براي اولین بار در دهه ي 

اجتماعی کاربرد بود که اصطالح کار آفرینی 1980نوعی تغییرات اجتماعی به کار برد که نفع جمعی دارند و پس از آن درطول دهه 
گسترده تري یافت. کارآفرین اجتماعی کسی است که مسأله اي اجتماعی را درك کرده و از طریق فعالیت هاي کارآفرینانه سعی در 

سازماندهی، خلق و مدیریت کسب و کاري اقتصادي است تا به این وسیله بتواند تغییري مثبت در مسأله ي اجتماعی ایجاد کند. 
(اگرچه با تأخیري دائمی)تأمین شده است. در این شرایط، انگیزه ها هنرهاي سنتی یربناي مورد نیاز کارآفرین درزمی توان گفت 

آن قدر قوي بودند که از پسِ تأثیرات محیط اجتماعی ناخوشایند برآیند. درنتیجه کارآفرینی ِبا سرفصل مجموعه هنرها زیبا و سنتی 

اما کسانی دیگر مثالً هیرشمن 5 A.O.Hirschman وجود دارد. به عنوان مثال، معتقدند حتی در فقیر ترین کشورها هم منابع بالقوه اي براي سرمایه گذاري و سرمایه گذاري مجدددر ولیدات هنري
یتوان به عنوان سرمایه محسوب کرد.تماعی با تشریفات مفصل می شود، ممخارج هنگفتی را که صرف انجام مناسک اج
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ست و اجتماعات تجاري و تعداد باالي فارغ التحصیالن آموزش هاي هنري هم دالیل اقتصاديِ در ایران داراي انگیزه هایی قوي ا
مناسبی براي پاسخ به این انگیزه هستند.

مجموعه هنرهاي بدون وجود تحقیقات کافی دراین زمینه نمی توانیم با اطمینان خاطر به عواملی اشاره کنیم که بر تحول اقتصاد 
ی در ایران موثر بوده اند. خوشبختانه می توان از دلِ پیمایش ها، برداشت هاي کلی و دیگر انواع مطالعه د از طریق کارآفرینسنتی 

، نتیجه گیري هاي موقت به دست آورد. به نظر می رسد هنررمورد رابطه ي بین عوامل اقتصادي و سایر عوامل تحول اقتصادي 
ر آموزش یا تحول نگرشی مدرن قرار داشته است این افراد چه در فضاي پیدایش گروهی از کارآفرینان هنري قویاً تحت تأثی

اقتصادي چه در سایر حوزه ها مبتکر تغییرات پیش رفته اي هستند. جالب این جاست که این کارآفرینان از گروه اي دیگري مثل 
، در طی این فرایند، افراد و گروه ها و به کارمندان کارآفرینی هنرهاي سنتی فرآیند پویا و به طور گسترده غیر قابل پیش بینی است

طور داوطلبانه کار می کنند تا از دارایی هاي اجتماعیِ هنر که بدون استفاده مانده ارزش آفرینی کند.. آنها معموالً بر روي مسائلی از
قبیل 

هنرمندانفقر 
امنیت شغلی

آموزش هنري،
قابل کپی رایت،

یارانه ها
ن مشارکت سرمایه گذارا

ریسک پذیر و ... 
فکر می کنند. آنها در پی کشف مشکالت بنیادین، مهم، ریشه اي و اصلی اقتصاد هنر هستند تا راه حلی براي آنها ارائه دهند و 

بدین وسیله اجتماعات هنري را تغییر دهند معموالً مردم فکر می کنند، کارآفرین، تنها در اندیشه کسب سود، است می توان گفت 
عالوه بر رشد و پیشرفت اقتصادي، در ارتقاي شرایط » ارزش آفرینی«ینان هنري، می خواهند دنیاي بهتري بسازند و با کارآفر

)1386زندگی هنرمندان فقیر و محروم از مزایاي اجتماعی و اقتصادي نقش بازي میکند. (شش جوانی، ربانی 
نري به نظر می رسد اجتماعات هنري باید همانند یک کسب و با گسترش حوزه ي فعالیت هاي تجاري به حوزه ي فعالیت هاي ه

کار تجاري عمل کند. از این رو براي موفقیت در این عرصه مهارت هاي تجاري، ضروري است. این شناسائی شامل اهداف بازار و 
آنچه کاالها و خدمات مورد تقاضاي بازار است نیز می شود.

هستند که تغییراتی را در خدمات اجتماعی از طریق موارد ذیل جهت دستیابی به ارزش کارآفرینان فرش در ایران اغلب  افرادي 
اجتماعی به وجود می آورند:

تبیین و تعریف فرایندهاي جدید خدمات هنريالف) 
تولیدات یا روش تولید منحصر به فرد با نوآوريب) 
توجه به ایجاد سرمایه و ارزش اجتماعیج) 
ازار مدار با تاکید بر اصالت هابه کارگیري نگرشهاي بد) 
یافتنن بازار ها و فرصت هاي جدیده) 

به هر روي با توجه به وضعیت موجود و تاکید مدیریت کشور بر کارآفرینی و نواوري می توان با شناخت و بررسی راهکاري 
سرعت بخشید.کارآفرینی اجتماعی در تولید فرش دستباف تاثیر بر اقتصاد هنر را بر پیکره اقتصادي کشور
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داراي اثرات قابل مالحظه اي در برطرف کردن و یا تخفیف و تعدیل مسائل اجتماعی و توسعه اقتصادي مجموعه هنرهاي سنتی 
(اسکندري. سایت میراث است که عالوه بر آن در اشاعه فرهنگی حائز اهمیت بوده که در ابعاد مختلف به شرح ذیل بررسی می شود

فرهنگی)
است و براساس آخرین تعریف به مجموعه اي از صنایع دستی ن فعالیت هاي هنرمندان روستایی اشتغال در زمینه یکی از مهمتری

هنر و صنعت اطالق می گردد که عمدتا با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار 
در هر واحد آن ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی دستی,موجب تهیه و ساخت محصوالتی می شود که

یافته و همین عامل وجه تمایزي است میان این گونه محصوالت با سایر ساخته ماشینی و کارخانه اي میباشد و صنایع دستی که 
در زمینه صنایع دستی نیاز به سرمایه مرکزیت آن فرشبافی اهمیت زیادي در خود اشتغالی روستاییان دارد از نظر اقتصادي کار 

.گذاري چندانی ندارد و خانواده با هر میزان سرمایه می تواند به کار بپردازد

:در اقتصاد ملیمجموعه هنرهاي سنتی نقش-13
6درصد ارزش داده ها90اساساً متکی به منابع داخلی است، از اینرو بطور معمول بیش از یدستعیآنجا که صنااز در این فعالیتها 

که عمدتاً شامل نیروي کار، مواد اولیه مصرفی و وسایل و ابزار کار می باشد در داخل کشور قابل فراهم شدن است و طبعاً هرگونه 
دارد، لذا امروزه برخی از ممالک در حال "تولید ناخالص ملی"و فروش فراورده هاي دستی اثرمستقیمی در ازدیاد دافزایش تولی

می باشند به جاي صدور مواد خام نظیر پنبه، پشم و ... تالش برآن دارند که هنرهاي سنتی که در حقیقت صاحبان اصلیتوسعه
اینگونه مواد را به محصوالت دستی که تجربه و تبحر ساخت آن را دارند تبدیل نموده وفراورده هاي تولید شده خود را که داراي 

ممالک دیگر بویژه کشورهاي پیشرفته صادرنمایندارزش افزوده فوق العاده اي بوده به
. فرشروستا دانستبهبود اقتصادبهارز وکمک، تحصیلدر اشتغالزاییتوانرا میهنرهاي سنتی اقتصاديهايجنبهمهمترین
بازار بهنسبتآنو بازار صادراتیهداشتخارجی، بیشتر، مصرفآنبااليشدهتمامو قیمتو کاربريمرغوبیتعلتبهدستباف

از شاغلینبسیاريدرآمد در میانوکاهشبیکاريمنجربهآنرکود در بازار صادراتیهرگونه. بنابراینتر استبسیار گستردهداخلی
روستائیاندرآمد سرانهو باال رفتنرفاهایشبر افزاثر مثبتیفرشصادراتیبازارهايگسترشاستداللگردد. با اینمیفرشصنعت

. استروستاییتوسعهاز ابزارهايیکیهنرهاي سنتی وخواهد داشت

:ییاشتغالزادر هنرهاي سنتی نقش-14
ري است. امروزه مربوط به اثرات آن در مبارزه با انواع بیکاهنرهاي سنتی  براي زنان از دالیل مهم در توجیه جنبه هاي مثبت یکی

به تجربه ثابت شده است که ایجاد امکانات رفاهی نظیر آب، برق، جاده و تسهیالت بهداشتی به تنهایی براي ماندن جمعیت در 
ها و با قابلیتانواع محصوالت دستی تولیدایجاد شغل و درآمد براي روستائیان است واسیروستاها کافی نیست، بلکه عامل مهم و اس

گذاري زیاد و امکان ایجاد و توسعه آن در مناطق روستایی بویژه در داخل محل ژه خود از جمله، عدم نیاز به سرمایهخصوصیات وی
حاضر نیز در تعداد زیادي از روستاها، کشاورزان التواند چنین نقشی را بنحو مطلوب ایفا کند، چنانکه در حسکونت روستائیان، می

اند و همین امر عامل مهمی در جلوگیري از مهاجرت آنان به شهرها آمد قابل توجهی دست یافتهبه دربافت فرششان با و خانواده
بوده است

هنرهاي سنتی و صنایع دستی شود. میمحسوبدولتسیاستهايمهماز محورهايیکیاقتصاد، ایجاد اشتغالدر شرایط کنونی
قابلزائیاشتغالموجبخانگیدر کارگاههايسادهاز تجهیزاتو بااستفادهاندكتثابهايبا هزینهکهکاربر استاز صنایعیکی

6  - Inputs
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را صنعتاینزائیاشتغالنرخگیرد کهرا نیزدربرمیدیگريجانبیفعالیتها و مشاغلبافتبر عالوهصنعتشود اینمیايمالحظه
، ، نختابریسکار نخبهتوانمیجانبیمشاغلاز جملهم برد به طور مثال در صنعت هنر با مشاغل جنبی فراوان نادهدمیافزایش

26حدود فرشصنعتجانبیمشاغلطورکلیکرد بهاشاره،بازرگانان، صادر کنندهزن، گرهکش، چله، رنگرز، طراحفروشرنگ
شود.میشغل

درآمد سرانهدر ازدیاد هنرهاي سنتی نقش- 15
در بین کشورهاي مختلف تالش براي ازدیاد درآمد سرانه به صورت رقابتی پایان ناپذیر درآمده است و چنین به نظر می رسد امروزه

که اگر کشورهاي جهان سوم حتی بتوانند فاصله و شکاف کنونی را که بین ممالک پیشرفته صنعتی وجود دارد، حفظ کنند در 
ق یافته اند، از این رو تردیدي نیست هر عاملی که به افزایش درآمد سرانه کشورهاي در حال توسعه کمک کند برنامه هاي خود توفی

به علت داشتن مزایایی نظیر کار طلب بودن، سادگی تکنیک و عدم احتیاج به آموزش فنی فرش دستباف در خور اهمیت است و
اقتصادي دیگر، زمینه اي مساعد براي توسعه و پیشرفت دارد الیتبیش از هر فعوسیع و تاثیر فوق العاده آن در افزایش اشتغال و ... 

در مناطق روستایی و عشایري، می تواند بعنوان دومین منبع درآمد و درپاره اي از مناطق کشور حتی بعنوان هنرهاي سنتی و 
مهمترین عامل کار و درآمد به حساب آید

در توسعه صادراتهنرهاي سنتی نقش 
هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و حتی در مواردي اي است که براي اجراي برنامهاقتصادي ممالک در حال توسعه به گونهنبنیا

براي تامین حداقل نیازهاي خود به ارز احتیاج دارند که این امر در گرو امکان صدور مواد و محصوالتشان به خارج است، لذا توسعه 
و در نتیجه ایجاد درآمدهاي ارزهاي از شرایط فرش دستباف هنرهاي سنتی به ویژه نیمه ساخته و اياالهصادرات اعم از مواد خام ک

اساسی توسعه اقتصادي است

گردشگريدر توسعه صنعتهنرهاي سنتی نقش-16
می تواند هم به اینکه هر فرآورده دستی بازگو کننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشور محل تولید خود می باشدنظر

خارجی قلمداد شود، امروزه گردشگرعامل مهمی درشناساندن فرهنگ تمدن به حساب آید، هم آنکه عاملی براي جلب و جذب 
جذب توریست به ممالک در حال توسعه که اکثــراً داراي تمدن کهن می باشند، نبوده بلکه همراه لهدیگر تنها آثار تاریخی وسی
طرحها و اصالتهاي ویژه خود مطرح بوده و می تواند مکمل دیدنی هاي تاریخی هر کشور باشد، تا آنجا آن فرآورده هاي دستی با 

مراکز تولید عمده محصوالت دستی، امکانات توریستی فراهم شده ارمی باشند در کنیدستعیکه در برخی از ممالک که مهد صنا
چگونگی تولید مصنوعات دست ساخته آشنا شوند، به این ترتیب مالحظه تا جهانگردان ضمن اقامت در اینگونه مراکز، از نزدیک با 

و توسعه یکدیگر را فراهم شدبر یکدیگر اثر متقابل دارند و می توانند موجبات رگردشگري وصنعتهنرهاي سنتیمی شود که 
آورند

ویژگی هاي صنایع دستی :-17
عدم احتیاج به سرمایه زیاد - -1-17
جذب فوق العاده نیروي انسانی قدرت - -17- 2
ارزش افزوده باال -17- 3
عدم احتیاج به مدیریت صنعتی (در صورت ایجاد واحدهاي خانگی)- -17- 4
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قابلیت تغییردرفرم ،رنگ،جنس (بروزخالقیت)--5-17
مکان ایجادشرایط صادراتی آن- --17- 6
ثارهنري،ذوق، سلیقه وحتی بیانگراعتقادات وآداب ورسوم قومی و...هنري بودن وماندگاري بلندمدت به علت آ--7-17

تأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی- 8-17
روستا و حتی جوامع عشایري)–قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف ( شهر - 9-17

یکدیگر اختصاصی بودن و عدم همانندي و تشابه فرآورده هاي تولیدي با -10-17
قابلیت اشتغال در منزل(بعنوان مشاغل خانگی)-11-17

صنایع دستیموانع توسعه  - 18
به دیبالیبر خود ميروزگاريما که روزصنایع دستیرش را بر اقتصاد ما و متعاقباً بر یسالها کم کم تاثنیدر طول ایانقالب صنعت

که می توان به برخی از آنان اشاره نمود..رد شده استدچار عقبگگریمشکالت دیو برخيخاطر مشکالت اقتصاد
یمالتیکه بخاطر عدم حماصنایع دستیاعظم که قسمتمیدانیم:ییو روستايشهرتیمناسب در جمعتیعدم فعال-1-18

لند.مشغوگریديهاو افراد به حرفهلیتعطییوروستایخانگيگارگاههانیااز ياریبسصرفه اقتصادي ،ويواقتصاد
صنایع دستیمراجعه افراد به هنرهاي رایج خود از جمله مهاجرت به شهرها و عدمشیافزا- 2-18
قیمت تمام شده باال و حضور قوي پر رنگ رقبا به خاطرصنایع دستیانواع اقالمکاهش صادرات-3-16
ياریکه در بسياکارخانهیآثار مصنوعدیبه خرآوردن مردميو رودیخرنییعدم استقبال عموم جامعه به خاطر قدرت پا-4-16

برخوردارند.یمناسبمتیو فقط از قتیفیدارند ونه کییبایاز موارد نه ز
با قیمت بسیار پایین صنایع دستیانبوه واردات - 5-18
ضعف آگاهی وپائین بودن سطح اطالعات نسبت به بازارفعلی جهان- 8-18
تصادي فرش ،تنوع محصوالت وشناخت سلیقه خریداران (بازاریابی)کوششی انجام نمی پذیرد.نسبت به بعدفرهنگی واق- 9-18

پرشدن اوقات فراغت بانوان باوسایل مدرن ومتنوع تکنولوژي-10-18
تغییرنگرش ودیدگاه آنان به تناسب تغییروضعیت اجتماعی ازسنتی به صنعتی(جامعه درحال گذار)  -11-18
یایی سازندگان صنایع دستی  پراکندگی جغراف-12-18
داشتن دیدگاه مخالف به تولیدصنایع دستی وفرش مبنی برهنري پوسیده وکهنه ازنظام گذشته - 18- 13

تیجه-19
بستر توسعه صنایع دستی ، باهدف ایجاد فرصت هاي اشتغال مولد براي جمعیت مازاد و سرریز روستائی ، توزیع برابر و - 19- 1

و حتی اولویت هاي جانبی از صنعتگر صنایع دستی را استقرار کارگاه در روستا و سپس در شهرها در ها و امکانات ،عادالنه فرصت 
نظر بگیریم .

برون گرا بجاي درون گرا، گروه گرا بجاي فرد گرا ، استقرار سیستم مدیریتی نظامند باز بجاي بسته ، فراملی بجاي ملی ، -19- 2
وزه در جهان از درآمدهاي نفتی هم پیشی گرفته رونق پیدا کند.تا این صنعت که امر

هدایت نظام مدیریتی از روش سنتی به روش علمی ، کارآمد ، اثربخش و غیر سلیقه اي
شیشود و تعادل در سطح باالتر آنگونه که بحث شد افزایسطح تعادل در بازار مياطالعات سبب ارتقايفناوريریبه کارگ- 3-19

خواهد داشت. یرا در پیغال و درآمد ملسطح اشت
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:پیشنهادات- 20
کشوردستبافتفرشو قدیمیسنتیهايحفظ طرحها و نقشه- 1-20
هنرهاي سنتیحفظ هویتدر راستايتالش-20ـ 2
، مواد اولیه،، نقشهطراحیتلفمخهايدر جنبهایرانصادراتیتولیدات در فنیو استانداردهايکیفیتباال بردن- 320
شناسنامه دار نمودن  صنایع دستی-20ـ 4
، بخشهاي، صادرکنندگان، تولیدکنندگاناندرکاران: دستاز جملهمختلفگروههايبرايو اعتباريبانکیایجاد تسهیالت- 520

.و بازاریابی، تخصصیايمشاوره
.نایع کوچک سنتیدر صريگذاسرمایهافزایش-620
زائد.هايواسطهدستکردنوکوتاهبخشایناندرکارانو دستتولید کنندگانو واقعیفعالتعاونیها با مشارکتتقویت- 720
باشند. از یم"برنامه محور"توسعه یدر پشتریو ب"انسان محور"و ... کمتر به دنبال توسعه یجی، ترویآموزشيدوره ها- 9-20
، انجام ي، به طور جددیو قدرت گرفتن زنان بايشان به توان مندسازیابیدستزانیعملکرد آنها و م"هدف مدار"یابیرو ارزشنیا

ردیپذ
نوآوري و یکنواختی طرحها با تاکید بر سنتها- 11-20
ارائه روش هاي علمی در تولید  -12-20
(Research Marketing)بازاریابی انجام روش مند تحقیقات -13-20

ارائه سیستم هاي فروش اینترنتی و رفع مشکالت ناشی از زیر ساخت هاي تجارت الکترونیک- 14-20
.جدید در بازارهايو ایجاد ظرفیتشناسایی-15-20

آوري در خدمات پس فروش صنایع دستی و ارائه نوایجاد فضایی براي ارائه تولیدات صنایع دستی با اشکال گوناگون، مهمترین کار 
که کمتر در میان صنایع هنري ایران قابل لمس است.

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


13

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


14

: مدل عملیاتی صدور صنایع دستی1- 1شکل 

مفهوم

آموزش مدیران  صنایع دستیابعاد
(صنایع دستی و فرش دستباف)

ن المللیحضور در نمایشگاههاي بی

هاي جدبدطرح 

رنگبندهاي روز

تنوع در ابعاد

عرضه مناسب

شرایط سیاسی کشور مقصد

شرایط فرهنگی کشور مقصد

شرایط زمانی صدور فرش 
دستباف

کیفیت مواد اولیه

شناساندن صنایع دستی ایران 
دستباف

حفظ حقوق مالکیت معنوي 

تسهیالت اعطائی جهت تولید 
فرش

اعطائی جهت تسهیالت
صادرات

تامین مواد اولیه مرغوب

کمک به اعزام هیات تخصصی 
به بازارهاي هدف

کمک به هزینه هاي حمل و نقل

تبلیغات عام

انجام مطالعات تحقیقیات 

ایجاد شناسنامه

حمایتهاي دولتی و تسهیالتی

آشنایی مدیران با بازارهاي 
هدف

آشنایی مدیران با مهارتهاي 
یابی بازار

آشنایی مدیران با اصول تولید

آشنایی مدیران با مدیریت منابع 
انسانی

آشنایی مدیران با قوانین گمرکی

آشنایی با قوانین صادرات

آشنایی با مدیریت مالی

هنر هاي سنتیمقاومتی تعیین نقش  مراکز تولیدي بر اقتصاد

ص
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـاخ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
شــ
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منابع
1-1387فرهنگی ثاسکندري، معاون سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري ایالم  . سایت رسمی میرا
، 1379آریان پور، امیر حسین، جامعه شناسی هنر انشارات یساولی ،  ، -2
12ص 6، شماره 1388،صنایع دستی و گردشگري خبرنامه سازمان میراث فرهنگی-3
جاللی ، رمضانعلی . نتقویت و توسعه مشاغل خانگی زمینه ساز افزایش اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ، هم اندیش-4

1390راهکارهاي توسعه اشتغال (بارویکرد مشاغل خانگی) سال 
21ریزي، مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه، ص) سازمان مدیریت و برنامه1383ریزي و مدیریت اقتصاد کالن(دفتر برنامه--5
فحه اینترنتی )ضرورت هاي ساماندهی مشاغل خانگی قابل دسترسی از طریق ص1389روزنامه اطالعات (-6

7- - جمهوري اسالمی ایران. مقاله ارایه شده در -- ). مهندسی فرهنگی کشور: پیش شرط تحقق سند چشم انداز 1385راز نهان ، فیروز. (-7
ع تهران. دبیرخانه مجم». چالش ها و فرصت ها-ظرفیت ها و بایستگی ها«1404همایش ملی سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق 

تشخیص مصلحت نظام.
1388دکتر اسماعیل کاوسی مقاله: نقش زنان در مهندسی فرهنگ کشور، سایت دکتر علی شاه حسینی/مقاالت شاه حسینی ،علی و -8
1389شش جوانی، حمیر ضا، اقتصاد هنر و کارآفرینی، مقاله سایت مرکزي حوزه هنري  -9

28عالی انقالب فرهنگی (منتشر نشده)، صاعی در ایران، دبیر جلسه شوراي) بررسی سرمایه اجتم1384فیروزآبادي احمد(-10
مرکز آمار ایران، سایت درگاه آمار-11
١٣٨٩/٦/١٦بیانات مقام معظم رھبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، -12

سایت ها:
www.karafarini-tehran.blofa.com
www.arakcarpet.com
www.alishahossini.com
www.khamenei.ir
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