
  

  

  

  

  

  سنتي) مشاغل ( صنايعشناختي به زوال هنگاهي جامع

  كيد بر شهرستان شهرضاأبا ت

  
  محمود اشراقي و اصغر محمدي

  اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان

  

  

 شئون، آداب و رسوم مردم و در كل ، مناسباتوگاه نوع اعتقادات  سنتي تجلي) مشاغل(صنايع 

هاي متمادي بر   كه به مرور طي نسلاستر جغرافيايي و فرهنگي جوامع گرفته از ساختا تئنش

دارند كه حمايت  انديشمندان اجتماعي و اقتصادي اظهار مي. مبناي فرهنگ مردم ايجاد شده است

 توليدي صنعتگراني كه در اين صنايع مشغول به فعاليت هستند ةاز صنايع سنتي و تقويت بني

نيروهاي تواند  مياي را ايفاء نمايد زيرا كه  ايگاه مناسب و شايسته جهتواند در فرآيند توسع مي

 ارزان داخلي را ةوجود آورد، از سوي ديگر مواد اولي هاي اشتغال را به و زمينهكند بيكار را جذب 

  .كندتبديل به محصوالت مصرفي و حتي صادراتي 

ويژه در  شور بهدهد كه صنايع سنتي در سطح ك هاي موجود نشان مي شواهد و بررسي  

برخي از .  برخوردار بوده استيهاي گذشته از وضعيت نسبتاً مطلوب شهرستان شهرضا در دهه

چيني،  بافي، ريسندگي ابريشم، گيوه بافي، جاجيم بافي، گليم قالي: سنتي عبارتند از) مشاغل( صنايع



 

  

  اقتصاد ايران2

 شومالي، آهنگري، سازي، رنگرزي، كارداني و كشي، عصّاري، صابون سازي، تخت دوزي، كاله پنبه

  . سفالگريوكاري  دوزي، منبت بافي، بوجاري، پاالن آسياباني، سفيدگري، مسگري، غربال

هاي اخير بسياري از صنايع و مشاغل مزبور در سطح كشور رونق اقتصادي خود را  در سال  

 در اين مقاله ضمن شرح. دست فراموشي سپرده شده است  برخي از آنها به واند دادهدست از 

 نفره از شاغالن صنايع موجود در سطح ١٠٠اي  مختصري در مورد صنايع و مشاغل سنتي نمونه

 علل زوال صنايع و مشاغل مزبور مورد بررسي ،هاي تحقيق شهرستان انتخاب و براساس فرضيه

  .گيرد قرار مي

  

  تعريف موضوع

مشاغل سنتي شامل .  مشاغل جمع شغل است كه در تحقيق مزبور با پسوند سنتي همراه استةواژ

 است كه در  ...بافي و  قالي،دوزي، آهنگري گيوه ها و كارهاي يدي مانند آن دسته از فعاليت

مردم از طريق اين از  زيادي ة نه چندان دور از رونق اقتصادي مناسب برخوردار بوده و عدةگذشت

  .كردند امور كسب درآمد و امرار معاش مي

 توجه به عوامل مختلفي نمايد ميوضوع تحقيق ضروري  ديگري كه در شناخت بهتر مةنكت  

 اين عوامل به دو دسته تقسيم . خود در زوال صنايع و مشاغل سنتي تأثير داردة كه به نوباست

ها، جنس و كيفيت كاالها، بازار تقاضا و  شود كه عبارتند از عوامل اقتصادي شامل درآمد، هزينه مي

 و عوامل اجتماعي و فرهنگي شامل گسترش شهرنشيني،  رقابت با كاالهاي مشابه جديدةلئمس

  .تغيير الگوي مصرف، فقدان گرايش جوانان به فراگيري حرف و مشاغل مزبور

  

  اهميت و ضرورت موضوع 

هاي اشتغال براي  هاي شغلي و زمينه تدريج با زوال مشاغل سنتي بسياري از فرصت  به:نخست

  .رود از بين ميويژه جوانان جوياي كار  متقاضيان كار به
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تواند عالوه بر حفظ صنايع و مشاغل  اندركاران مشاغل مزبور مي ريزان و دست توجه برنامه: دوم

 در تداوم و ثبات عناصر و اجزاي فرهنگي داشته يخدمت مؤثرنيز موجود از لحاظ فرهنگي 

  .باشد

  

  اهداف تحقيق

 سنتي و دستي و عوامل مؤثر اهداف تحقيق عبارتند از شناخت مختصر در مورد صنايع و مشاغل

  .بر زوال مشاغل سنتي و دستي

  

  هاي تحقيق  فرضيه

  . معناداري وجود داردة بين نداشتن درآمد كافي و زوال مشاغل سنتي رابط-

  . معناداري وجود داردةها و زوال مشاغل سنتي رابط  بين فقدان تمايل جوانان به فراگيري فعاليت-

 معناداري ةها و زوال مشاغل سنتي رابط ر در اين نوع فعاليت بين كاهش افراد مجرب و ماه-

  .وجود دارد

 ةريزان از صنايع دستي و زوال مشاغل سنتي رابط گذاري برنامه  بين فقدان حمايت و سرمايه-

  .معناداري وجود دارد

  . معناداري وجود داردة بين فقدان رقابت با كاالهاي توليدي جديد و زوال مشاغل سنتي رابط-

  . معناداري وجود داردة بين رشد شهرنشيني و تغيير الگوي مصرف و زوال مشاغل سنتي رابط-

  

  روش تحقيق

آوري  هاي مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارك براي جمع در اين تحقيق از روش

 در صنايع و مشاغل سنتي و ١ نفر از شاغالن١٠٠لذا سعي شد كه . اطالعات استفاده شده است

براي رسيدن به نتايج مطمئن، براساس . دنعنوان نمونه در نظر گرفته شو تي شهرستان شهرضا بهدس

يا  و يسواد دليل بي ها و سؤاالتي مطرح گرديد و همراه با توزيع پرسشنامه به ها، شاخص فرضيه

  . سؤاالت پرسشنامه تك تك براي آنان قرائت و سپس تكميل شد،سوادي اكثر پاسخگويان كم
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  ي با شهرستان شهرضاآشناي

شرقي  اين شهرستان از شرق و شمال. هاي استان اصفهان است شهرستان شهرضا يكي از شهرستان

غربي به  به شهرستان اصفهان، از شمال به شهرستان مباركه، از جنوب به شهرستان آباده، از جنوب

ا از دو بخش شهرستان شهرض. گردد شهرستان سميرم و از غرب به شهرستان بروجن محدود مي

  .شود  به مركزيت دهاقان تشكيل مي، به مركزيت شهرضا و بخش سميرم سفلي،مركزي

 كيلومترمربع، بخش مركزي از سه دهستان اسفرجان، منظريه و ٤٥٧١وسعت شهرستان   

. گردد آباد، قمبوان، همگين و كهرويه تشكيل مي دشت و بخش دهاقان از چهار دهستان موسي

 نفر بوده ١٦٤٣٦١ كل جمعيت شهرستان ١٣٧٥مي نفوس و مسكن سال براساس سرشماري عمو

هاي خدمات،   ساله و باالتر در بخش١٠در كل شهرستان توزيع نسبي جمعيت شاغل « .است

اند كه در نقاط شهري   درصد فعاليت داشته٧٣/١٦ و٩٣/٣٣ ،٧٥/٤٨ترتيب  صنعت و كشاورزي به

 فعاليت در ةعمد.  درصد گزارش شده است١٨/١٠ و ١٤/٣١، ٠٨/٥٨ترتيب  به) شهرضا و دهاقان(

ها،  آالت و دستگاه بافي، زيلوبافي، متصديان، ماشين دستي مثل قالي  بخش صنعت مربوط به صنايع

  ٢.»مونتاژكاران، رانندگان وسايل نقليه، كارگران ساختماني و صنعت حمل و نقل بوده است

  

  وضعيت صنايع سنتي و دستي

تدريج  كه زندگي يكجانشيني و كشاورزي به هاي انجام شده از زماني سيبراساس مطالعات و برر

 و ها هكم مشاغل و حرف هاي حيات اجتماعي و كم وجود آمد زمينه براي پيدايش سكونتگاه به

.  و صنايع گسترش يافتها ه شهرنشيني روند رشد حرفةبا آغاز دور. وجود آمد هصنايع متعدد ب

 در جوامع ها ه تقسيم كار مشاغل و حرفةلئ اختراعات، مس وابداعاتكم با كشف فلزات متعدد،  كم

وجود آمدن تغييراتي در  پيشرفت صنعت و تكامل آن در دوران حيات بشر باعث به. متنوع گرديد

  .ها شده است زندگي انسان

 صنايع سنتي و دستي و صنايع نوين ةبه دو دستصنايع را توان   تاريخ پيدايش مياز ديدگاه  

 مورد ةدليل در اختيار داشتن مواد اولي صنايع دستي در كشورهاي در حال توسعه به. م كردتقسي
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ابزار كار، نيروي ماهر متناسب با ساختار اقتصاد داخلي و متكي بر سابقة كهن و نياز، وسايل 

  .تواند بدون نياز به خارج به فعاليت خود ادامه دهد مي

.  به منظور رفع نيازهاي جامعه وجود داشته استهاي دور در كشور صنايع دستي از گذشته  

تدريج بسياري از صاحبان   به،ريزان وقت ي و فقدان توجه برنامهيبا ورود كاالهاي متعدد اروپا

 و ها هصنايع سنتي و دستي نتوانستند با كاالهاي مشابه خارجي رقابت كنند و برخي از حرف

ماشيني آنچه از صنايع دستي ايران باقي ماند با رشد صنايع . كم نابود شدند مشاغل مذكور كم

 كه اينها هم ممكن ،سازي  خاتم وكاري گري، منبت بافي، سفال بافي، گليم ست از قالي اعبارت

  .است با گذشت زمان سير ركود و تنزل پيدا كند

 شاغالن صنايع دستي و سنتي نسبت به شاغالن ماشيني ١٣٥٥براساس اطالعات سال   

هاي صنايع   هزار نفر در رشته٤٢٩ كشور ١٣٤٥براساس سرشماري سال . اند دهچندين برابر بو

بافي،   قالي و قاليچهة هزار نفر در زمين٤/٣٩٢اند كه اين تعداد  دستي و سنتي به فعاليت مشغول بوده

از . اند  اشتغال داشته٣بافي  هزار نفر در پارچه٧/٨ و هزار نفر در بافت گليم، زيلو و جاجيم ٩/٢٧

  .اند  هزار نفر در شهرها فعاليت داشته٨٤ هزار نفر در روستاها و ٩/٣٤٤ شاغالن مزبور كل

 صنايع وجود دارد كه معموالً از هر سه نفر زن روستايي و عشايري ة رشت١٣٣در ايران «  

هاي صنايع دستي در  نوعي به كار توليد يكي از رشتهه  سال يك نفر در طول سال ب١٠باالتر از 

 از كل جمعيت ٦٦همچنين براساس آمارگيري صنعتي كشور در سال . اند اشتغال داشته ١٣٧٠سال 

 هزار نفر يعني ٨٩ ميليون و ٢ شهرنشين نيز جمعيتي معادل ة سال١٠ ميليون نفري زنان باالي ٤/١٠

 درصد از ٢٩، ١٣٧٠در سال . اند توليد صنايع دستي اشتغال داشتهبه  نفر زن يك نفر ٥تقريباً از هر 

كه در صنايع دستي  يياز آنجا. ادرات كاالهاي غيرنفتي كشور سهم فرش دستباف بوده استص

كار رفته در آن ميزان ذوق هنري و  هاي از ارزش محصول ناشي از نيروي انساني ب بخش عمده

هزينه است   مصرفي نيز غالباً ساده و ابتدايي و عمدتاً كمةعالوه مواد اولي همهارت صنعتگر است و ب

 درصد به ٣/٦طور كلي از كل جمعيت كشور  هب.  حاصل در اين بخش بسيار باالستةزش افزودار

  ٤.»امر توليد صنايع دستي اشتغال دارند
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 متعدد سنتي و دستي وجود داشته كه هاي هدر گذشته در سطح شهرستان صنايع و حرف  

 غل سنتي و دستي مشا-صنايععمدة . دست فراموشي سپرده شده است هبسياري از اين مشاغل ب

 ة، حرف)دوزي ملكي(دوزي  ، صنعت پينه)كشي گيوه(كشي  نمدمالي، تخت:  عبارتند ازشهرستان

سازي صنعت  گري، حلبي ، مقني و مقني) آب زراعي بين خرده مالكانةكنند امير آب تقسيم(ميرابي 

سگري،  م،سازي، نعلبندي، رنگرزي، سفيدگري بافي، صنعت كارداني و شومالي، قفل پارچه

سازي، عصاري   يخدان،دوزي بافي، بوجاري، پاالن چيني، آهنگري، گاريچي، غربال گيوه

 لبافي ةبافي، سفالگري، آسياباني، حرف پزي، جوراب ، شيره)هاي گياهان  از دانهيكش روغن(

، دباغي،  سازي سازي، صابون  كاله،بافي بافي، قالي  گليم،)، چادردوزي دوزي ينجخور(

  .زني  خشتة حرف وسازي سفيدآب

  

  ها تجزيه و تحليل يافته

 درصد، در بخش ٧٠ سنتي در بخش صنعت هاي هطبق مطالعة انجام شده اكثر شاغالن حرف

تعداد افراد شاغل در . هستند درصد مشغول به كار ١٠ درصد و در بخش خدمات ٢٠كشاورزي 

غير از ه امروزه متأسفانه ب.  تا زمان حال حاضر سير نزولي داشته است١٣٤٥مشاغل سنتي از سال 

بافي كه معموالً توسط زنان نقاط شهري و روستايي بافته  بافي و جاجيم بافي، گليم صنايع قالي

 اين امر .كار هستنده  نفر در مشاغل سنتي و دستي ديگر مشغول ب٢٠٠شود، كمتر از  مي

ر نقش داشته است كه ست كه عوامل مستقيم يا غيرمستقيم بر زوال مشاغل مزبو ا آنةدهند نشان

  .بدان اشاره خواهد شد

  . معناداري وجود داردةبين نداشتن درآمد كافي و زوال مشاغل سنتي رابط : نخستةفرضي
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   ميزان رضايت و فقدان رضايت از درآمد پاسخگويان-١ ةجدول شمار            

  فراواني

  رضايت 

  نسبي  مطلق

  رضايت داشتن 

  فقدان رضايت 

٢٠  

٨٠  

٢٠  

٨٠  

  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  

اند كه از درآمد   درصد از پاسخگويان اظهار داشته٢٠هاي جدول مزبور صرفاً  بر طبق داده  

 كه در كنار ند درصد از پاسخگويان بيان داشت٤٥خود راضي هستند لذا در سؤالي كه از آنان شده 

  درصد از٨٠همچنين بيش از .  براي گذران زندگي خويش شغل دوم دارند،شغل سنتي

 كه براي فعاليت و رفع احتياجات زندگي خويش وام اند  سنتي اذعان داشتههاي هاستادكاران حرف

توان سطح رفاه زندگي و  درآمد يكي از معيارهايي است كه با استفاده از آن مي. اند دريافت كرده

  .وضعيت اقتصادي افراد مورد مطالعه را شناخت

  

  رغم درآمد كم  علي كسب و كارةي ادام براتمايل -٢ ةجدول شمار              

  فراواني

   كارةادام

  نسبي  مطلق

  بلي 

  خير

١٦  

٨٤  

١٦  

٨٤  

  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  

 فعاليت در مشاغل ة درآمد مناسب نقش مؤثري در استمرار و ادام،براساس آمار موجود  

سب و  كة درصد از افراد حاضر به ادام٨٤كه  همچنان. سنتي و دستي توسط شاغالن مزبور دارد

  .كنند را فقدان درآمد كافي عنوان مي  يكي از داليل آنوند يستكار خود ن

  



 

  

  اقتصاد ايران8

   درآمد و زوال مشاغل سنتيةدو رابط  آزمون كي-٣ ةجدول شمار

  فراواني  درآمد 

  باال  پائين  زوال مشاغل

  نسبي

  ٧٠  )٢/١٨ (١٠  )٨/٥١ (٦٠  دارد 

  ٣٠  )٨/٧ (١٦  )٤/٢٢ (١٤  ندارد

  ١٠٠  ٢٦  ٧٤  جمع

بيش ) f =(m-1)(k-1) (١ آزادي ةبا درج) ٦٢/١٦(دو محاسبه شده  بق جدول مزبور كيبر ط

 درصد و ٩٥ لذا با احتمال صحت گفتار ،است) ٨٤/٣(دو  از عدد محاسبه شده در جدول كي

 اتفاقي نيست و بين نداشتن  )درآمد و زوال مشاغل( ميان دو متغير مزبور ة، رابط٠٥/٠ميزان خطا 

  . معناداري وجود داردةوال مشاغل سنتي رابطدرآمد كافي و ز

  
  

 ة بين فقدان تمايل جوانان به فراگيري اين نوع مشاغل و زوال مشاغل سنتي رابط: دومةفرضي

  .معناداري وجود دارد

ها،  ست كه مجموعه باورها، ارزش اها و كارها مستلزم آن استمرار و بقاي بسياري از فعاليت  

هاي جديد و آتي منتقل شود كه يكي  هاي آنان به نسل ا، فنون و مهارته رفتارها، گرايشات، دانش
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9   كيد بر شهرستان شهرضاأبا ت سنتي) مشاغل ( صنايعشناختي به زوال هنگاهي جامع

  

بر اثر عوامل متعددي از جمله تحوالت و . گيرد ها از طريق آموزش استادان فن صورت مي از راه

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باعث شده كه جوانان كمتر به فراگيري و انتخاب  دگرگوني

نظر برسد كه كمي درآمد، پايين بودن مقام و منزلت   شايد به.رندمشاغل سنتي و دستي روي آو

مشاغل مزبور، يكنواختي و فقدان تحرك و نوآوري و ابداع از داليل اصلي فقدان تمايل جوانان 

  .باشند

  

   جوانان براي يادگيري مشاغل سنتية مراجع-٤ ةجدول شمار

  فراواني

  

   جوانانةمراجع

  نسبي  مطلق

  بلي 

  خير

٩  

٩١  

٩  

٩١  

  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  

 جوانان به ةدارند كه ميزان مراجع  درصد از پاسخگويان اظهار مي٩١هاي مزبور  بر طبق داده  

 درصد معتقدند كه جوانان ٩ دباغي وجود ندارد و تنها  وفراگيري مشاغل سنتي همانند سفالگري

شود كه  دست آمده چنين استنباط مي ههاي ب همچنين براساس داده. آورند به اين مشاغل روي مي

مند  ه پدر و بستگان خويش عالقهاي ه درصد از فرزندان شاغالن صنايع سنتي و دستي به حرف٨٠

  .كار باشند هصد از فرزندان حاضر بودند كه در آن حرفه مشغول بر د٢٠نيستند و صرفاً 
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  غل سنتي و دستي توزيع عوامل مؤثر در فقدان تمايل جوانان به مشا-٥ ةجدول شمار

  فراواني

  

  علت 

  فقدان تمايل

  نسبي  مطلق

  داليل اقتصادي 

  داليل اجتماعي 

  داليل صنعتي

٧٠  

١٨  

١٢  

٧٠  

١٨  

١٢  

  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  

 درصد از پاسخگويان معتقدند كه علت اصلي فقدان تمايل ٧٠شود  كه مالحظه مي اننهمچ  

 درصد عوامل صنعتي ١٢اجتماعي و  درصد عوامل ١٨جوانان به مشاغل سنتي عوامل اقتصادي، 

  .است

  

   دو كيآزمون 

   فقدان تمايل جوانان و زوال مشاغل-٦ ةجدول شمار

  فقدان تمايل جوانان

  

  زوال مشاغل

  نسبي  باال  پائين

  ٧٠  )٨/٥٨ (٦٣  )٢/١١ (٧  دارد 

  ٣٠  )٢/٢٥ (٢١  )٨/٤ (٩  ندارد

  ١٠٠  ٢٦  ٧٤  جمع
  

٢٤/٦           

 درصد احتمال ٩٥ و با ١ آزادي ة كه با درج٢٤/٦محاسبه شده دو  بر طبق جدول فوق، كي  

 لذا بين دو متغير ،است) ٨٤/٣(دو   جدول كية درصد خطا بيش از عدد محاسب٥صحت گفتار و 

  . وجود داردي معنادارةفقدان تمايل جوانان و زوال مشاغل سنتي رابط
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11   كيد بر شهرستان شهرضاأبا ت سنتي) مشاغل ( صنايعشناختي به زوال هنگاهي جامع

  

 ةا و زوال مشاغل سنتي رابطه  بين كاهش افراد مجرب و ماهر در اين نوع فعاليت: سومةفرضي

  . معناداري وجود دارد

اي داشته  هاي گذشته استادكاران مشاغل گوناگون در بين مردم احترام و منزلت ويژه از زمان  

 مثال طور است، به شاگردي شده - به روابط استادهاي زيادي هدر متون قديمي اشار. و دارند

 از داشتن استادي است كه از او ريز ناگينعتگربرخي از انديشمندان معتقدند كه هر انسان ص«

 نهفته در نفس ة بنابراين استاد راهنماي آن صنعت كسي است كه قو.صنعت يا علمش را بياموزد

خلدون مهارت صنعتگر را در  ابن« ٥.»رساند مي» فعل «ةرا به مرحل انگيزد و آن صنعتگر را برمي

 بنابراين در هر شغل و ،دهد  تعليم نسبت ميردصنعت به استعداد و ذوق معلم و توانايي او 

  ٦.»ه استرو هر گروهي براي خود استادي داشت از اين.  وجود استاد فن ضروري استاي پيشه

  

   توزيع فراواني و درصد شاغالن سنتي در منطقه-٧ ةجدول شمار

  فراواني

  

  تعداد همكاران

  نسبي  مطلق

  كاهش يافته

  متعادل مانده

  افزايش يافته

٧٠  

٢٥  

٥  

٧٠  

٢٥  

٥  

  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  

 درصد از صاحبان مشاغل سنتي معتقدند كه همكارانشان ٧٠هاي جدول مزبور  براساس داده  

جاي آنان افراد جديدي  روز بنا به داليلي نظير كهولت، بيماري و فوت كاهش يافته و به روزبه

 حمايت دولت از صنايع موجود رسد بر اثر فقدان نظر مي لذا به.  آنان را دنبال كنندةنيستند تا حرف

 ، تغيير الگوي مصرف مردم وهاي ديگر اقتصادي گرايش نيروي انساني جوان به اشتغال در بخش

  .تا حد زيادي در كاهش تعداد شاغالن سنتي مؤثر است
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دارند كمتر شغلي از   درصد از پاسخگويان اظهار مي٩٠دست آمده  هبراساس اطالعات ب  

يابد و با بازنشسته شدن و يا  ساير افراد تداوم مي  جوانان وةوسيل هكه بمشاغل سنتي وجود دارد 

 معناداري بين كاهش استادكاران و زوال مشاغل ةلذا رابط. شود فوت آنان مشاغلشان نابود مي

  .سنتي وجود دارد

  

  دو كيآزمون 

   بين از ميان رفتن افراد آگاه و زوال مشاغل سنتية رابط-٨ ةجدول شمار

  گاه افراد آ

  

  زوال مشاغل

  جمع  افزايش يافته  متعادل مانده  كاهش يافته

  ٧٠  )٧ (٥  )١٤ (١٠  )٤٩ (٥٥  دارد 

  ٣٠  )٣ (٥  )٦ (١٠  )٢١ (١٥  ندارد

  ١٠٠  ١٠  ٢٠  ٧٠  جمع
  

١٤/٨  

 درصد خطا ٥ است كه مقدار آن براساس ١٤/٨ برابر ٢ آزادي ةدو محاسبه شده با درج كي  

 بين از ميان رفتن افراد آگاه و زوال مشاغل ةانگر آنست كه رابط لذا بياست، ٩٩/٥دو  در جدول كي

  .استسنتي اتفاقي نبوده و رابطه معنادار 

از صنايع دستي و ) بخش دولت(ريزان  گذاري برنامه  بين فقدان حمايت و سرمايه: چهارمةفرضي

  . معناداري وجود داردةزوال مشاغل سنتي رابط

 سرمايه ،ويژه صنعت و خدمات مختلف اقتصادي بههاي  يكي از عوامل توليد در بخش  

 ةثري در رشتؤريزي نقش م  سرمايه به همراه نيروي انساني، تكنولوژي، مديريت و برنامه.است

ذب سرمايه در يك جترين عواملي كه باعث   براساس مطالعات انجام شده مهم.اقتصادي دارد

 نظير آب و برق، ،سيس آن واحدأيه براي تفراهم بودن امكانات اول: ست از اشود عبارت منطقه مي
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13   كيد بر شهرستان شهرضاأبا ت سنتي) مشاغل ( صنايعشناختي به زوال هنگاهي جامع

  

هاي   ارزان و كافي، وجود نيروي انساني مورد نياز، وجود راهةسهولت در دسترسي به منابع اولي

ارتباطي مناسب، نزديكي به بازار فروش، ميزان موفقيت واحدهاي قبلي، پشتيباني مادي و معنوي 

  .دولت و غيره

هاي  رسد دولت و سازمان نظر مي نتي و دستي بهنظر صاحبان مشاغل س براساس اظهار  

  . ...دانند  را كافي نمي اند ولي آن وابسته امكاناتي نظير وام و اعتبار در اختيار آنها قرار داده

  

   ميزان حمايت دولت از صنايع دستي منطقه-٩ ةجدول شمار

  فراواني

  حمايت
  دولت

  نسبي  مطلق

  بلي

  خير

٣٦  

٦٤  

٣٦  

٦٤  

  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  

كنند كه دولت به صنايع   درصد از پاسخگويان ذكر مي٦٤شود   كه مالحظه ميطور همان  

ند كه دولت به صنايع محلي دار  درصد از آنان اظهار مي٣٦. كند دستي كوچك توجه چنداني نمي

هاي سفالگري و دباغي   كه در كارگاهاستو بومي توجه كرده است، اين تعداد شامل آن افرادي 

تواند يكي از  بنابراين فقدان حمايت دولت از صنايع دستي و سنتي مي.  هستندمشغول به كار

  .عوامل ركود آنان باشد

  



 

  

  اقتصاد ايران14

  

 معناداري ة بين فقدان رقابت با كاالهاي توليدي جديد و زوال مشاغل سنتي رابط: پنجمةفرضي

  .وجود دارد

صادي و اجتماعي در ويژه جوامع توسعه يافته رقابت اقت هاي جوامع معاصر به يكي از ويژگي  

در كشورهاي در حال توسعه ضعف علمي و تكنيكي باعث شده . ابعاد مختلف جامعه است

از سوي ديگر . و حتي مونتاژ از كشورهاي توسعه يافته وارد شودو مادر بسياري از صنايع بنيادي 

د سبب گرديد ريزي منظم براي رقابت سالم آنها با صنايع موجو ورود صنايع مزبور و فقدان برنامه

تدريج  كه برخي از صنايع دستي و سنتي نتواند با صنايع بزرگ و جديد مشابه رقابت كند و به

  .وجود آيد هركود اقتصادي و ورشگستگي در مشاغل مزبور ب

گذاري  توان به سرمايه از عوامل ديگر كه فرآيند ركود صنايع دستي و سنتي را تسريع كرد مي  

ترش فرهنگ سلتي از صنايع بزرگ وارداتي، رشد شهرنشيني، گغيراصولي و حمايت بخش دو

  . اشاره نمود...و  فقدان كيفيت كاالهاي توليدي داخل ومصرفي غرب 

  

   ميزان تمايل افراد به استفاده از كاالهاي توليدي-١٠ ةجدول شمار

  فراواني

  كاال

  نسبي  مطلق

  جديد 

  )قديم(سنتي 

٩٤  

٦  

٩٤  

٦  

  ١٠٠  ١٠٠  جمع

  

 سنتي معتقدند كه مردم و متقاضيان هاي ه درصد از صاحبان حرف٩٤هاي موجود  دهطبق دا بر  

 چنداني به استفاده از ةمند به خريد كاالها و اجناس و وسايل جديد و نو هستند و عالق هعالق

 كه مردم ند درصد از صاحبان مشاغل سنتي اظهار داشت٦.  سنتي ندارندةكاالهاي توليدي به شيو

 از ظروف سفالي و نظاير آن براي تزئين  سنتي عالقه دارند كه معموالًةليدي به شيوبه كاالهاي تو

  .كنند در زندگي خود استفاده مي
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 معناداري ة بين رشد شهرنشيني و تغيير الگوي مصرف و زوال مشاغل سنتي رابط: ششمةفرضي

  .وجود دارد

سي در جوامع باعث شد ها و تغييرات مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سيا دگرگوني  

 با افزايش شهرنشيني بسياري از الگوهاي مصرف .كه روند شهرنشيني و شهرگرايي افزايش يابد

نظران مسائل اقتصادي   برخي از صاحب.دگرگون شد و الگوهاي مصرف جديد جايگزين گرديد

د انبوه و ويژه صنعتي گرايش به تولي هاي جوامع معاصر و به و اجتماعي معتقدند كه از ويژگي

شود الگوهاي مصرف  هاي تقاضا سعي مي مصرف كاالها و خدمات است، لذا براي افزايش زمينه

  .ديابهاي رفاه نسبي افراد افزايش  مدام تغيير كند و متناسب با شرايط جامعه زمينه

 درصد از پاسخگويان معتقدند كه با گسترش ٩٠طبق مطالعات انجام شده بيش از   

از گيرد و درصد كمي  ت يا كاالهاي توليدي سنتي كمتر مورد استفاده قرار ميشهرنشيني، محصوال

رسد الگوهاي مصرف  نظر مي گيرند لذا به  سنتي بهره ميةمردم از كاالها و خدمات توليدي به شيو

  . توليدي جديد مشابه استفاده كننديشود از كاالها بين مردم تغيير يافته و سعي مي
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  يگير نتيجه

  :سنتي نتايج به شرح ذيل است) مشاغل(ه به مطالب مزبور در مورد علل زوال صنايع با توج

دهد كه در گذشته صنايع و مشاغل سنتي و دستي در  هاي موجود نشان مي بررسي: نخست  

  . تنوع گسترده داشته است،ويژه شهرستان شهرضا از لحاظ تعداد كشور و مناطق جغرافيايي به

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  تي با وجود تغيير و دگرگونيبرخي از مشاغل سن: دوم  

هاي مستقيم و غيرمستقيم اشتغال افراد  ينه ويژه در جامعه و نقش مؤثري در زميهنوز جايگاه

  . دارندبافي گليمو بافي  جامعه دارند نظير قالي

دست   و به كاركردهاي خود را از دست داده،بسياري از مشاغل سنتي با گذشت زمان: سوم  

  .فراموشي سپرده شده است و حتي بسياري از جوانان با نام آنها نيز آشنايي ندارند

 داشته كه عبارت ثيرأكه بحث شد هفت عامل در زوال مشاغل سنتي ت يطور همان: چهارم  

 فقدان تمايل جوانان و جويندگان كار به فراگيري مشاغل مزبور،  نداشتن درآمد كافي،:  ازاست

راد مجرب و آگاه، فقدان حمايت مناسب بخش دولتي از صنايع مزبور، فقدان رقابت با كاهش اف

  .كاالهاي مشابه توليدي جديد، رشد شهرنشيني و تغيير الگوهاي مصرف

رسد مجموع علل مزبور نقش مؤثري در كاهش فعاليت در صنايع و مشاغل  نظر مي به: پنجم  

  .دنسنتي و دستي داشته باش

در بافي   گليموبافي  ترتيب قالي ايع و مشاغل مزبور در حال حاضر بهاز كل صن: ششم  

 روستايي و تا حدودي شهري ، توسط زنان نقاط عشايريكه معموالًشهرستان تا حدي رواج دارد 

  .شود بافته مي

رسد صنعت سفالگري، دباغي و رنگرزي نسبت به ساير صنايع و مشاغل  نظر مي به: هفتم  

  .برخوردار باشد) با اختالف زيادنه (دي بهتري سنتي از رونق اقتصا

توان تا حدودي مشاغل سنتي موجود را احياء و تقويت نمود  هايي مي از طريق شيوه: هشتم  

حمايت مالي و غير مادي دولت و بخش دولتي، تشويق و ترغيب مردم به : ست از اكه عبارت

 و ترغيب يه به مسائل تبليغاتگذاري در مشاغل سنتي كه مقرون به صرفه است، توج سرمايه

 ترغيب مردم به ة افزايش تبليغات در زمين گذاري در مشاغل مزبور، جويندگان كار براي سرمايه



 

  

17   كيد بر شهرستان شهرضاأبا ت سنتي) مشاغل ( صنايعشناختي به زوال هنگاهي جامع

  

هايي براي انطباق صنايع سنتي با   ايجاد طرح و شيوه واستفاده از كاالهاي توليدي سنتي و دستي

  . صنايع جديد

  

  ها نوشت پي
 در سطح نقاط شهري و روستايي  كه معموالًاستهاي سنتي  فراد شاغل در فعاليت تعيين شده شامل اةحجم نمون. ۱

  . شود بافي نمي بافي و جاجيم  البته شامل افراد شاغل در صنايع قالي،داراي مغازه و محل كار هستند
، )اقانده( اقتصادي و فرهنگي بخش سميرم سفلي  ، اوضاع اجتماعيبررسي، اصغرعناقه، عبدالرحيم و ، محمدي. ۲

  .۹۷، ص ۱۳۷۹طرح پژوهشي، 
، ۱۳۱ ةدستي، وزارت اقتصاد، نشري  هاي تعاوني صنايع مركز صنايع دستي ايران، وضع مالي و عمومي شركت. ۳

  .۱۳۵۲مهرماه 
، ) دهاقانةمنطق(هاي اشتغال در بخش سميرم سفلي   زمينهبررسي عوامل مؤثر در بيكاري و ايجادمحمدي، اصغر،  .۴

  .۲۱۸ و ۲۱۷، ص ۱۳۷۴ كارشناسي ارشد، ةنام آسالمي واحد دهاقان، پاياندانشگاه آزاد 
  .۲۹۴ص ، ۱۳۶۰ چاپ نقش جهان، اسفند ماه ،ل اخوان الصفاءئرسا متن ةگزيداصغر،  حلبي، علي. ۵
  .۳۰۶ ص ،۲، جلد مقدمهخلدون، عبدالرحمان،  ابن. ۶
  

  منابع
 محمد پروين گنابادي، انتشارات علمي و فرهنگي، ةترجم  ، جلد دوم،خلدون ابن ةمقدم  خلدون، عبدالرحمان،  ابن-

۱۳۶۷.  
  . ۱۴۹، سال دوازدهم، شماره  جهادةمجل، »ضرورت پيوند كشاورزي با صنايع روستايي« مهران، ، ابوالحسين-
  .۱۳۵۹، تهران، پيام، داري در ايران موانع تاريخ رشد سرمايه اشرف، احمد، -
  .۱۳۷۵، تهران، سمت،  كار و شغلشناسي جامعهعباس،   توسلي، غالم-
  .۱۳۷۴، قم، انتشارات دهاقاني، تاريخ شهرضا ، جمالي، مسيح اله-
  .۱۳۷۵، قم، انتشارات قم، سيماي شهرضاعليرضا،   حجازي، سيد-
  .۱۳۶۰، ماه، اسفندچاپ نقش جهان، ل اخوان الصفاءئرسا متن ةگزيد، حلبي، علي اصغر -
  .۱۳۵۲انتشارات فرهنگسرا، تهران،  عبداهللا فريار، ة، ترجمانتاريخ صنايع اير زكي، محمدحسن، -
  .۱۳۷۰دفتر فني استانداري اصفهان، اصفهان، ، طرح هادي شهر دهاقاناكبر،   سيچاني، علي-
، تهران، دانشگاه شهيد نقش صنايع روستايي و صنايع دستي در ايجاد درآمد و كنترل مهاجرت عراقي، احمد، -

  .۱۳۶۲ -۶۳بهشتي، 
، )دهاقان(، اقتصادي و فرهنگي بخش سميرم سفلي بررسي اوضاع اجتماعي، اصغر ؛ عناقه، عبدالرحيم،حمديم -

  .۱۳۷۹ ،طرح پژوهشي، فروردين
  .۱۳۶۸ پرويز پيران، تهران، نشر ني، ة، ترجمشهرنشيني در خاورميانه كاستللو، فرانسيس وينست، -
واحد ) دهاقان(هاي اشتغال در بخش سميرم سفلي  اد زمينهمل مؤثر در بيكاري و ايجبررسي عوا محمدي، اصغر، -

  .۱۳۷۴ كارشناسي ارشد، ةنام ، پاياندهاقان
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  .۱۳۴۵ سال ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان شهرضا مركز آمار ايران، -
 .۱۳۵۵ سال ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان شهرضا مركز آمار ايران، -
 .۱۳۶۵ سال ،ري عمومي نفوس و مسكن شهرستان شهرضاسرشما مركز آمار ايران، -
 .۱۳۷۵ سال ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان شهرضا مركز آمار ايران، -


