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  چکیده:     

، عقاید و آداب و رسوم آن ملت صنایع دستی به عنوان یکی از وجوه فرهنگی هر کشور  است که ریشه در باورها          

هاي شغلی و رونق اقتصادي  که می تواند در بروز توسعه همه جانبه  دارد و همچنین عاملی  است براي ایجاد فرصت

(اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی) نقش بسزایی ایفا کند. هدف  این تحقیق  بررسی عوامل ضعف و رکود صنعت 

منطقه شاندیز و دستیابی به راهبردهاي مؤثر جهت توسعه آن  است. روش دستی  بسیار سنتی پوستین دوزي در 

اکتشافی انجام گرفته  و شناسانه آسیب رویکرد با بنیانی پردازي نظریه و کیفی تحلیلی که به شیوه–تحقیق توصیفی 

ي  کیفی و و مصاحبه ها  برفی گلوله تکنیک است که با  شامل پوستین دوزان منطقه شاندیز آماري جامعه. است

مهمترین موانع و مشکالت این صنعت شامل . شده است نیمه ساختار یافته ، اطالعات  مورد نیاز جمع آوري

هاي دباغی پوست در منطقه، تغییرات اقلیمی,  مشکالت فروش و بازاریابی و عدم درامد کافی,  عدم وجود کارخانه

ی دولت از این حرفه است . با رفع موانع موجود  تغییرات فرهنگی و واردات محصوالت چینی وعدم حمایت کاف

وحمایت کافی دولت,  این صنعت می تواند در ایجاد کارافرینی و اشتغال و افزایش درامد  منطقه نقش به سزایی 

  داشته باشد.

  

 

  صنایع دستی، کارآفرینی، پوستین دوزي، دهستان شاندیز، تکنیک گلوله برفی ها: کلید واژه

  

  مقدمه: - 1

ست و از آنجا که هر فرآورده دستی صنایع دستی تبلور عینی فرهنگ و مظاهر هنري و از  نوع هنرهاي کاربردي و مردمی ا              

و و تمدن داشته کننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود است، نقش مهمی در شناساندن فرهنگ بازگو 

یزدان پناه و آمدي براي ساکنین به وجود آورد (محسوب شود و از این طریق درعاملی براي جذب گردشگران داخلی و خارجی 

). صنایع دستی بیشتر به عنوان اقالمی که با دست و اغلب با استفاده از ابزار ساده ساخته می شوند و به طور 1388صمدیان؛ 

در اکثر صنایع دستی یافت می شود، این هاي مشترك که  شود. یکی از ویژگی کلی ماهیتی هنري و یا سنتی دارند، تعریف می

ها کاربر، با استفاده از ابزار و تجهیزات ساده است و با روش هاي تولیدي پیشینیان چندان تفاوتی ندارد  است که روش تولید آن

ن رو رشد و اشتغال زایی آن است از ای آمد). اهمیت اقتصادي صنایع دستی  به دلیل  ایجاد در127: 1391پور و مجنون،  (علی
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ها به ویژه کشورهاي در  هاي بسیاري از دولت ها و فعالیت اقتصادي و دستیابی به هدف هاي مختلف آن امروزه سرلوحه برنامه

هاي  کاري، بیکاري حال توسعه  قرار گرفته است.  بیشتر کشورهاي در حال توسعه  با مشکالت زیادي از جمله بیکاري، کم

مواجه اند.  به همین دلیل بعضی از صاحب نظران با توجه به سهولت گسترش صنایع کوچک،   پنهان و فصلی  و کمبود درامد

: 1393بر تقویت، توسعه و گسترش این صنایع در برنامه توسعه اقتصادي  این کشورها اصرار و توصیه دارند (ابدي و خانزادي، 

صنوعاتی دست ساز، سرآمد و صاحب شهرت بوده و تا پیش ). ایران جزو معدود کشورهایی است که از دیرباز در زمینه تولید م2

از پیدایش ماشین و دست اندازي آن بر نظام اقتصادي، همیشه از این هنر چون عاملی مهم و اساسی در پیکره اقتصادي خویش 

صنایع دستی بهره مند شده است. بنابراین، ایران به عنوان کشوري در حال توسعه از نظر فناوري و یکی از قطب هاي مهم 

هاي موجود و مطالعات و تجربیات داخلی و جهانی، در کنار صنایع ماشینی با توسعه  تواند با بهره گیري از ظرفیت جهان می

). طبق آمار سال 2: 1388صنایع دستی و روستایی خویش به توسعه اقتصادي قابل انتظار دست یابد (یزدان پناه و صمدیان، 

درصد برآورد شده است و با توجه به اینکه تولید صنایع دستی متکی بر  12آمد ملی در ایران ، سهم صنایع دستی در در 90

شامل مواد اولیه، نیروي کار، ابزار و وسایل کار) در داخل کشور وجود دارد،  هر درصد منابع ( 80لی است و بیش از منابع داخ

: 1392تولید ناخالص ملی خواهد شد (سواري و همکاران،  گونه افزایشی در میزان تولید و فروش این محصوالت سبب افزایش

).  با توجه به جایگاه صنایع دستی  در توسعه اقتصادي و اجتماعی در مناطق روستایی کشور،  تالش جهت شناسایی 128

و توسعه   فرینیند موجب  اشتغالزایی  وکارامشکالت و موانع  موجود  این صنعت و  ارائه راهکار ها و اقدامات مناسب  می توا

).  براین اساس در تحقیق حاضر تالش شده است موانع و چالش هاي رکود 2: 1392 نواحی روستایی گردد ( علی نژاد اقدام،

تحلیل نموده و نقش این صنعت را در  توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی نواحی  را دهستان شاندیز صنعت پوستین دوزي

  روستایی منطقه بررسی نماید. 

  

  یشینه تحقیق:پ -2

شود  ه برخی از  این مطالعات اشاره میدر زمینه صنایع دستی مطالعات بسیاري در داخل کشور صورت گرفته است که ب      

و به ویژه در منطقه شاندیز  هیچ گونه تحقیق  درخصوص صنعت پوستین دوزي ولی با بررسی هایی که تا کنون  انجام گرفته 

  انجام نگرفته است.

                    : پیشینه تحقیق پیرامون موضوع مورد مطالعه1ل جدو

  خالصه نتایج  عنوان تحقیق  محقق/ سال 

  سواري و همکاران

1392  

راهکارهاي توسعۀ کارآفرینی در 

تعاونی هاي صنایع دستی استان 

  کردستان

مهم ترین عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد تعاونی هاي صنایع دستی عوامل 

ارتباطی، عوامل حمایتی و نوآوري بودند. بر پایۀ نتایج تحلیل  –مهارتی 

 4عاملی، راهکارهاي توسعه کارآفرینی در تعاونی هاي صنایع دستی در 

عامل راهکار رعایت اصل تعاون، راهکارهاي توسعه کارآفرینی، راهکار 

  پیروي از الگوهاي موفق و راهکار پژوهشی طبقه بندي شدند.. 

  علیپور و مجنون

1391  

تحلیل اقتصادي صنایع دستی و 

نقش آن در توسعه اقتصادي استان 

  گیالن

جذب نیروي کار توسط بخش صنایع دستی، عالوه بر تعادل بخشیدن به 

سایر بخش ها، تأثیر قابل توجهی بر اشتغال زایی غیر مستقیم دارد. نظر 

ش و به توان باالي استان گیالن در زمینه صنایع دستی، توجه به این بخ

رفع موانع و مشکالت موجود می تواند سبب رشد و شکوفایی اقتصادي 

  پایدار در استان گیالن گردد.

طاهري و 

  همکاران

بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند 

کارآفرینی مستقل (شرکتی) در 

نی مستقل در عوامل فردي، رفتاري، شغلی، محیطی بر فرآیند کارآفری

زمینه صنایع دستی در استان مازندران مؤثرند.  براي رشد و توسعه 
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زمینه صنایع دستی در سطح   1391

  استان مازندران

صنایع دستی، باید گام هاي مؤثري در جهت ایجاد فرصت هاي شغلی 

برداشته شود تا این صنعت جایکاه واقعی خود را   پیدا کرده و موجبات 

  رشد و توسعه اقتصادي کشور فراهم گردد.

  علی نژاد اقدام

1392  

سعه پایدار روستایی با رویکرد تو

برنامه ریزي در جهت کارآفرینی 

در گردشگري و صنایع دستی 

  روستایی

از اهداف کارآفرینی، توسعه پایدار روستایی است و در این رابطه پرداختن 

به صنایع روستایی، صنایع تبدیلی و صنعت گردشگري (توریسم) و ایجاد 

یا تولیدات اولیه خانگی در  مشاغلی نظیر فرش بافی و صنایع دستی و

روستاها بسیار مفید است که سبب کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها 

  می شود. 

  ایدي و خانزادي

1393  

نقش صنایع دستی استان ایالم در 

  توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی

با توجه به تنوع محصول و حجم کم سرمایه گذاري مورد نیاز براي ایجاد 

نایع، نقش آن را در ایجاد شغل در استان ایالم بررسی و توسعه این ص

صنعت  ارائه شده  –شده  و  راهکارهاي مناسب براي توسعه این هنر 

  است

باصري و روشنی 

  یساقی

1392  

بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زایی 

  صنایع کوچک در استان گلستان

یجاد با ایجاد و گسترش صنایع کوچک در استان گلستان می توان به ا

اشتغال و جذب بیشتر نیروي کار براساس توانمندي هاي این صنایع 

  امیدوار بود.

  امین آقایی

1387  

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد 

صنایع کوچک از دیدگاه 

  کارشناسان توسعه  روستایی

در این مقاله عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک روستایی ایران به سه 

محتوایی دسته بندي شده است. سپس با  دسته ساختاري، زمینه اي و

پیمایشی به بررسی نظر کارشناسان توسعه  –استفاده از روش توصیفی 

روستایی ایران در زمینه میزان تأثیر هر یک از این شاخص ها بر عملکرد 

صنایع کوچک روستایی و اولویت بندي هر یک از آن ها پرداخته شده 

  است

  مأخذ: یافته هاي تحقیق  

  

  وش تحقیق: ر -3

 اکتشاف غایت با و  شناسانه آسیب رویکرد با و شود می محسوب کیفی تحقیقات جزو تحقیق  پارادایم منظر از پژوهش این

 روش از پژوهش، این در. است رسیده انجام به) موانع و مشکالت صنعت پوستین دوزي در منطقه شاندیز و عوامل رکود آن(

. است شده استفاده ها داده و اطالعات گردآوري براي ساختارمند، نیمه عمیق و کیفی بهمصاح شیوه و بنیانی پردازي نظریه

 مصاحبه( برفی گلوله تکنیک از ها مصاحبه انجام در. است داده تشکیل پوستین دوزان منطقه شاندیز را تحقیق این آماري جامعه

نظري  اشباع سطح تا اطالعات گردآوري فرآیند و نمونه ندازها. است شده گرفته ، بهره)ها نمونه سایر سوي از شده معرفی افراد با

 تالش مصاحبه طی در الزم، پایایی و روایی به رسیدن براي .است گرفته قرار  مصاحبه مورد نمونه 10 منوال، این بر. یافت ادامه

 هدایت براي زمینه وگو، فتگ عطف نقاط مثابه به محوري هاي پرسش با مرتبط مصادیق و مضامین و مفاهیم طرح با تا گردید

 اطالعات و روزمره مسایل و تخصصی و فنی حوزه به ها پاسخ نگري فروکاست از تا شود فراهم نظر مورد مسیر به وگو گفت جریان

 از شده، بندي زمان برنامه طبق ها شونده مصاحبه آمادگی وصول و پروتکل تدوین از پس شده و پرهیز شوندگان مصاحبه سطحی

 سازي پیاده سپس و ها مصاحبه نوشتاري و شنیداري ثبت ،)پاسخ و پرسش جاي به( محوري هاي پرسش حول وگو گفت طریق

 هاي فرم گردآوري از پس. گردید اقدام شده دیده تدارك هاي فرم قالب در محوري سئواالت حول گرفته صورت گفتگوهاي متن
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انجام   ها یافته ارائه و بندي دسته بازخوانی، پاالیش، به فته،گر صورت هاي مصاحبه شنیداري متن سازي پیاده و شده تکمیل

  گرفت. 

  

  معرفی منطقه مورد مطالعه: - 4

این شهرستان شامل دو بخش شاندیز و  .است رضوي خراسان استان هاي شهرستان از یکی ،)شاندیز طرقبه( بینالود شهرستان

 صورت ها بخش با که مذاکراتی با بعدها ولی بود شده انتخاب منطقه این براي بینالود شهرستان نام ابتدا باشد. از طرقبه می

 در و دارد ارتفاع متر 1400 دریا سطح از شاندیز منطقه پیشنهاد شد. دهستان این براي شاندیز طرقبه شهرستان گرفت؛ نام

 مرکز سرشماري اساسبر. است گرفته  جاي دقیقه 23 و درجه 36 جغرافیایی عرض و دقیقه17 و درجه 59 جغرافیایی طول

 این جمعیت ابرده، دهستان تفکیک از پس. است  بوده) خانوار 4132( نفر 15431 آن جمعیت ،1385 سال در ایران آمار

نفر است که  48517ساله و بیشتر بینالود  10است (ویکی پدیا). جمعیت  یافته کاهش نفر 12687 به 1390 سال در دهستان

نفر جویاي کار (بیکار) هستند. میزان اشتغال ایجاد شده در استان، توسط  1126هستند و  نفر شاغل 17735از این تعداد 

 8912، 1391کارگاه هاي صنعتی بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط وزارت صنایع، معادن و تجارت در سال 

یران). تعداد جوازهاي تأسیس صادر شده  براي درصد کاهش داشته است (مرکز آمار ا 5,3نفر بوده است که نسبت به سال قبل 

، 1385کارگاه ولی در سال  26، 1391ایجاد کارگاه هاي تولیدي پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار در سال 

  کارگاه بوده است که نشانه کاهش بسیار زیاد است(سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي). 140تعداد آنها 

  

  مفاهیم و مبانی نظري: -5

  کارآفرینی روستایی:-5- 1

تواند گامی در راستاي توسعه  کارآفرینی روستایی تنها به معناي ایجاد اشتغال براي قشر عظیم روستاییان نیست، بلکه می     

داختن به تأسیس ارزش با توسعه اقتصادي است. بنابراین پر روستایی باشد، که به گفته بسیاري از صاحب نظران امر توسعه هم

ها و خدمات کشاورزي اقدام مطلوبی در جهت نیل به هدف  هاي روستایی، توسعه صنایع تبدیلی و توسعه و ترویج تعاونی شرکت

). کارآفرینی روستایی در اصل هیچ 98: 1384به نقل از گلکار،  1396توسعه روستایی و کارآفرینی است (علی نژاد اقدام، 

فقط شرایط خاص مناطق روستایی ازجمله باالتر بودن ریسک، کمبود امکانات و ضعف . رآفرینی نداردتفاوتی با مفهوم عام کا

به هرحال . ها باشد هاي کارآفرینی در این نواحی متفاوت با سایر نواحی و فعالیت شود که زمینه مدیریت در این نواحی باعث می

هاي کشاورزي و غیرکشاورزي، کاربري  ري و خالقیت در فعالیتکارآفرین روستایی به دنبال شناسایی فرصتهاي جدید، نوآو

ي روستایی است. بنابراین، اهمیت و نقش کارآفرینی در توسعه  ي بهینه، متنوع و نوآورانه در راستاي توسعه اراضی و استفاده

ري/ تولید روستایی، بازدهی توان در موارد زیر بیان کرد: ایجاد فرصت هاي جدید در نواحی روستایی، مصرف شه روستایی را می

). در خصوص کارافرینی روستایی سه استراتژي اساس 224: 1393هاي جدید و رشد تقاضا (رضوانی،  و نوآوري، نیاز به فرصت

  وجود دارد که عباتند از :

 اندرکاران توسعه بود. هاي مدیدي مورد توجه دست جذب کسب و کارها در یک منطقه خاص: این استراتژي تا مدت .1

شد که بتواند کسب و کارهاي مختلف را جذب و در خود جاي دهد؛ اما  منابع و تالش زیادي صرف ایجاد مناطقی می

 دهد که این استراتژي در جوامع روستایی چندان اثر بخش نبوده است. مطالعات نشان می

دي بر حفظ کسب اندرکاران توسعه تأکید زیا حفظ و توسعه کسب و کارهاي موجود: در سال هاي اخیر دست .2

هاي خود تشویق و  اند این کسب وکارها را به توسعه اقدامات و فعالیت اند. آن ها تالش کرده وکارهاي موجود کرده

ترغیب کنند. این استراتژي تا به حال با موفقیت زیادي همراه بوده است. البته این سیاست در همه مناطق روستایی 

 اري از روستاها، تعداد کسب و کارهاي رو به رشد، بسیار اندك است.نتیجه بخش نبوده است؛ چرا که در بسی
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ایجاد کسب و کارهاي جدید: برخی از پژوهشگران با تکیه بر حقایق اقتصادي، ایجاد کسب و کارهاي جدید را تنها  .3

جاد کسب و دانند. فراهم کردن امکانات الزم براي ای استراتژي کارآمد براي توسعه اقتصادي در نواحی روستایی می

هاي خود، نتیجه زیادي در توسعه اقتصادي روستاها داشته  کارهاي جدید و حمایت از روستاییان در شروع فعالیت

 ).181است (همان: 

  صنایع دستی: -2-5

اصطالح صنایع دستی از نظر لغوي، داراي مفهوم واحد و ثابتی نیست و هنوز تعریفی که جامع و کامل مورد پذیرش همۀ 

توانند هم حالت کارگاهی و هم خانگی داشته  ان در کشورهاي مختلف باشد وضع نشده است. صنایع دستی که میکارشناس

هاي روستاییان است که همانند صنایع کوچک قابلیت استقرار در  باشند، یکی از انواع مهم و عمده صنایع روستایی و فعالیت

ه فناوري پیشرفته و تکنولوژي پیچیده، بیشتر از منابع طبیعی، معدنی و شهرها، روستاها و حتی عشایري را دارد و بدون نیاز ب

هاي یک صنعت را داراست و هم  صنعت نامید، چرا که هم ویژگی -توان آن را یک هنر تولیدات محلی است. در مجموع می

ایع دستی به ). به طور کلی، صن197: 1389شود (مهدوي،  ضمن برخورداري از خصوصیت هنري، هنر محض محسوب نمی

شود که به طور عمده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به  ها اطالق می صنعت -اي از هنر مجموعه

شود که در هر واحد آن ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی یافته  کمک دست و ابزار دستی ساخته می

اي است (عزیزیان و جامه بزرگ،  صلی این گونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانهو به همین دلیل وجه تمایز ا

دار در مناطق روستایی محسوب می شوند و به جرأت می توان گفت روستاها   ). صنایع دستی از جمله صنایع ریشه1391

گیرند یا اینکه به عنوان  و خانوادگی قرار می شوند. این گونه مصنوعات یا مورد استفاده شخصی زادگاه این صنایع محسوب می

گیرند. مواد اولیه مورد نیاز صنایع دستی، به وفور در  کمک خرج (در کنار درآمد اصلی از کشاورزي) مورد استفاده قرار می

ین صنایع، زمینه باشد، به عالوه اینکه نیازمند دانش فوق العاده یا فناوري سطح باالیی نیز نیست. ا مناطق روستایی موجود می

شود؛ از یک طرف آنان را از فضاي خانه  اشتغال مناسبی براي زنان (به عنوان قشر عظیمی از جمعیت روستایی) محسوب می

  ).152، 1393دور نکرده و از طرف دیگر با شرایط جسمانی و روحی آنان سازگاري بیشتري دارد (صیدایی و صادقی: 

  

  ویژگی هاي صنایع دستی:  -5- 2- 1

  نماید: هاي عمومی صنایع دستی را به شرح زیر بیان می ) ویژگیWIPOسازمان جهانی مالکیت معنوي (      

 ها به کارگیري ابزار ساده در ساخت آن  

 عدم نیاز به دانش فنی پیچیده نسبت به سایر صنایع  

 ریشه در فرهنگ، اعتقاد، باورها و آداب و رسوم منطقه دارد  

 اد اولیه مصرفی از منابع داخلیامکان تأمین قسمت عمده مو  

 قابلیت عرضه به بازارهاي جهانی به عنوان یک محصول فرهنگی و هنري  

 هاي فرهنگی کمک به توسعه صنعت گردشگري و نشر ارزش  

 سرمایه گذاري کم و کاربري زیاد  

 باال بودن ارزش افزرده تولید  

 قابلیت جنبه هاي کاربردي تزئینی محصول  

  و جابجایی مکان کارگاه (مراکز تولید)سهولت در ایجاد توسعه  

  ،7: 1393سهولت در انتقال تجربیات و دانش فنی تولید ( وظیفه دوست و کیایی.( 
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  انواع صنایع دستی  منطقه شاندیز: -2-2-5

مهمترین صنابع دستی  شاندیز پوستین دوزي، حالجی، فرش بافی، رنگ رزي، مس گري، جارو بافی، حصیر بافی است که  

این تحقیق صنعت پوستین دوزي که داراي قدمت زیادي است  جهت مطالعه انتخاب شده است. و با مصاحبه هاي عمیق از در

  .خبرگان محلی اطالعات زیر تهیه گردید

  

  سابقه صنعت پوستین دوزي در منطقه: -2-5- 2- 1

یماً از پوست حیوانات پشم دار ساخته اي از آن مستق ترین اشکال لباس است که تمام یا قسمت عمده پوستین یکی از قدیمی

گردد که انسان براي گرم کردن خود به اولین  پوستین دوزي یکی از هنرهایی است که قدمت آن به زمانی برمی .شده باشد

 شاید .شود هاي قدیمی یافت می نگاره  هاي روي دیوار چیزي که فکر کرد همین پوست بود و نشانه استفاده از پوست در نقاشی

برگردد. صنعت پوستین دوزي نسل به  میالد از قبل سال هزار 500 حدود یا و یخبندان عصر به پوشش براي پوست از تفادهاس

نسل از نیاکان ما به مردان و زنان امروزي رسیده است و امروزه منطقه شاندیز یکی از اصلی ترین مراکز تولید این هنر است. 

با زندگی مردم شهر شاندیز عجین شده است. بر طبق بررسی هایی که در بهمن ماه این صنعت ازجمله مشاغل قدیمی است که 

توسط مرکز صنایع دستی از صنعت پوستین دوزي مشهد و شاندیز به عمل آمده این نقاط، مهم ترین مرکز تولید  1347

توزیع محصوالت پوستی در  هاي پوستی تشخیص داده شده است و مرکز صنایع دستی از طریق ایجاد شرکت تعاونی و فرآورده

هاي مختلف فنی، بازرگانی و مالی به این شرکت در توسعه بیش از پیش این صنعت فوق العاده موثر بوده  و کمک 1345سال 

). رواج صنعت پوستین دوزي در خراسان سابقه تاریخی دارد و از دیرباز اهالی به این فن اشتغال 23: 1371است (اهللا وردیان، 

هاي پوستی، کیفیت آن بهبود  العاده خارجیان به فرآورده در اثر ایجاد بازار صادراتی و توجه فوق 40مخصوصاً در دهه  اند؛ داشته

باشد. اما  هاي پوستین به غیر از مشهد و شاندیز، قوچان و درگز می ترین مرکز تولید فرآورده قابل توجهی یافته است. مهم

شود (مجله  می انجام اندك صورت به هم آن شاندیز در فقط اکنون هم صنعت این کالتمش سایر و توجهی بی دلیل به متأسفانه

پرداختند و امروزه با توجه به از رونق افتادن این  همچنین اینکه زنان تنها در گذشته به این کار می ).79: 1352اقتصاد: بورس، 

به این که سالیق نسبت به گذشته تغییر کرده، گروهی از ي معدودي به این حرفه اشتغال دارند. اما با توجه  صنعت، تنها عده

گیرد دستبندها  زنان با گرفتن الگو از اینترنت و آموزش هایی که توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی مشهد انجام می

  کنند. و کیف هاي چرمی با الگوهاي جدید تولید می

  

  مراحل تهیه پوست در گذشته: -2-2-2-5

 سکونت شاندیز ده پایین محله در قدیمی دوزان پوستین اکثر و داشته سال 100 از بیش اي سابقه شاندیز در دوزي پوستین

 سمساري، اجداد: قبیل از. اند بوده کار به مشغول دوزي پوستین حرفه در اجدادشان و آباد ده پایین در فامیل اند. چند داشته

 فروش پوست و ها قصاب از خام صورت به را گوسفند پوست افراد این. زاده رحیم اجداد زاده، قاسم اجداد نژاد، حسن اجداد

 همین در و پاشیدند می نمک) روز 3تا  2( روزي چند اول را آنها و کرده تهیه ها فروش پوست سراي کاروان در مشهد هاي

 و خوابانیدند می آب حوض ای رودخانه در را ها پوست بعد مرحله در. کردند می خشک را ها پوست بعد و گذاشتند می حال

 درست شل خمیري را جو آرد بعداً کردند، می منتقل کارگاه به و شستند می تمیز آب در کارد با را آنها ساعت 15 از بعد حدوداً

 پوست طرف آن به اصطالحاً و مالیدند می نداشت پشم که طرفی روي و کرده اضافه آن به بلغوره نمک هم مقداري و کردند می

 و ریختند می نمک و خمیر روي آب مقداري و کرده باز را آن روز هر روز 40 مدت به و کرده جمع را پوست و گفتند می ١نهت

                                                
شود قسمت داخلی پوست اطالق می . به 1  
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 را پوست شدن نرم از بعد. خورد می ٢آش اصطالحاً شد و می نرم پوست اینکه تا کشیدند می و گرفته آن سر دو از را پوست

 روي را آن شو و شست از بعد شود. شسته تمیز پوست پشم طرف) رودخانه در( بشویند را پوست وقتی که زدند می تا طوري

 روز یک تقریباً که شدن خشک از بعد پاشیدند، می نداشت پشم که طرفی خشک جو آرد مقداري و کردند می پهن بام پشت

 و وفادوست کريش حمیدي، حمید میرزا مرحوم مثل بود تراشی پوست هایشان حرفه که کسانی به را آنها کشید می طول

 12 مدت به و کردند می خیس سیخی جارو با بود جو آرد خمیر آن روي که را آن نهت طرف آنها. دادند می خان حسن مرحوم

 تراش پوست مخصوص که بزرگ هاي داس با و دادند می کش پاشنه پا، با را آن زمان گذشت از بعد و گذاشتند می کنار ساعت

 بتوانند تا انداختند می خود شکم روي باید را آن سر یک و انداختند می تخته روي) کردند یم درست زمان آن آهنگرها( بود

 پوست هاي کثیفی و اضافه هاي چربی و پوست اضافی هاي لش و جوها آرد تا تراشیدند می را پوست داس با و دارند نگه را پوست

 پوست با را ها پوست بعد .کشید می طول دقیقه 40 تا 30 حدوداً مرحله این که شد می سفید پوست نهت طرف و شود گرفته

 روي گرم آب همراه کرده مخلوط شیرین جوش و ٣منداب روغن و گفتند می پوست نار آن به که شده آسیاب جنگلی انار

 سایه رد را پوست آن از بعد. داشت الزم زمان دقیقه 5 تقریباً دادند. می کش نفري دو را پوست و. کردند می آغشته را پوست

 خیس جارو با را آن دوباره شدن خشک از بعد. برد می بین از و کرده خشک را پوست روغن داغ آفتاب چون کرده خشک

 را پوست شستن لباس مثل دست با بعداً و دادند می کش اول پا پاشنه با دوزها پوستین دوباره باز روز آن فرداي و کردند می

 پوست مرحله این از بعد و کردند می رنگ را پوست شیرین جوش و روغن و پوست نار با رهدوبا بعد. شود نرم تا دادند می مالش

 فقط را ها پوست این قدیم در و شود آماده برش براي پوست و شود لطیف و نرم پوست تا سمباده مثل دادند می ماساژ آجر با را

 چند تا. کردند می عرضه مشهد بازار به و دوختند می هم جلیقه و کردند می درست عبا است که آن دیگر اسم یا دوشی پوستین

 به 1347 سال در اینکه تا خریدند می را شاندیز آماده هاي پوستین که بودند کار به مشغول مشهد قدیم بزرگ بازار در سمسار

 پالتو، و ها خانم براي تونیک کوتاه، متوسط و بلند و انواع پالتو مانند الگوهایی و شد تشکیل دوزان پوستین تعاونی شرکت بعد

 و تمیز دوخت با و آمد وجود به شاندیز پوست صنعت در تنوع و شد توزیع دستی صنایع طرف از مردان براي جلیقه و کاپشن

 عمده از زنجان تبریز، شیراز، اصفهان، تهران، شهرهاي. شد آغاز کشور نقاط تمام به آن صادرات پوستی، هاي لباس این مرتب

 شهرهاي به فروش زمینه در شاندیز در زمان آن که کسانی جمله از. بودند شاندیز پوست خواستار که ودندب ایران شهرهاي

. کرد اشاره فلفلی اکبر علی حاج و سمساري آقاي حاج نژاد، حسن اصغر علی حاج آقایان به توان داشتند می عمده فعالیت دیگر

 کیفی نظر از شد باعث که شد تأسیس مشهد در دوزان پوستین براي اي کارخانه زمان آن دولت دستور به 1348 سال در

 از بعد رفت، باالتر پوست کیفیت درجه و برود بین از پوستین بد بوي که کردند می کُرُم را پوست یعنی کند پیدا ترقی پوست

 به و کردند می ٤ورسلمب را پوست تجار نتیجه در خریدند می را خام پوست دالر شدن گران علت به زمان مرور به انقالب

 گرانی علت به و شد خارج شاندیز دوزهاي پوستین دست از پوست نتیجه در. کردند می صادر خام پوست خارجی کشورهاي

. شد تمام تقریباً و شد کم شاندیز در دوزي پوستین شغل یکی یکی و نبود درآمدزا دوزها پوستین براي مالی نظر از پوست

 هاي جلیقه و کاپشن از زمستان سرد هواي در خودشان نگهبانان براي ژاندارمري و ارتشیان تمام انقالب از پیش نماند ناگفته

 شد، نمی استفاده سردسیر مناطق براي اورکت هنوز که عراق و ایران جنگ دوران در حتی و کردند می استفاده شاندیز پوستی

 فرستاده هوا زیاد سردي علت به ایران کردستان سمت انرزمندگ و سربازان براي شاندیز پوستی هاي جلیقه و ها پوستین از

  گرفت (بخشداري طرقبه). را پوستین جاي اورکت اینکه تا شد می

  

  پوستین دوزي و ارتباط آن با آستان قدس رضوي: -5- 2- 2- 3

                                                
گفتند. ترکیب آرد جو و نمک را آش می  .2  

  اي از روغن کنجد و کرچک آمیخته. ٣

شود. ها زودوده شده و با اسید و نمک کنسرو شده باشد اطالق می هایی که مو و پشم آن به پوست. ٤  
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هر حضرت در دهه هاي گذشته منطقه شاندیز به دلیل موقعیت قرار گیري خاص و فاصله اندك با شهر مشهد و حرم مط    

کرده است. به طوري که  امام رضا (ع) به عنوان قطبی براي تامین نیاز هاي مربوط به البسه استان قدس رضوي نقش ایفا می

توان گفت یکی از علل و وجوه رونق صنعت پوستین دوزي در منطقه شاندیز درگذشته وجود خادمان حرم مطهر رضوي  می

ارکنان و پاسبانان حرم مطهر و حتی پوشاك اهدایی از سوي آستان قدس به زائرین بوده است به نحوي که بخش اعظم البسۀ ک

کردند. در این خصوص اسناد   و مجاورین بارگاه حضرت رضا (ع) را از کارگاه هاي تولیدي موجود در منطقه شاندیز تهیه می

  دس رضوي وجود دارد.زیادي  در رابطه با تهیه پوستین مورد نیاز براي کارکنان در کتابخانه آستان ق

  

  یافته هاي تحقیق: - 6

 نیز و موضوعی شده بندي طبقه کدگذاري رویه ترکیب بر گري مصاحبه از حاصل هاي یافته ارائه و تحلیل تحقیق، این در     

 و انتخابی و محوري باز، کدگذاري اي گامه سه فرآیند بر مشتمل) بنیانی تئوري( زا زمینه پردازي نظریه در رایج کدگذاري روند

 به و دارند پوشانی هم و بوده پیوند در با هم همواره مراحل این. است بوده استوار حاصله مفاهیم و مضامین تلفیق نتیجه، در

      گیرند. می خود به تر تفسیري و تر انتزاعی حالتی متن به نسبت ترتیب

 هاي گفته و ها مصاحبه متن از مستقیم بطور مفاهیم و مضامین بواقع یا کدها از برخی تحقیق، این در کدگذاري جریان در

 مضامین و مفاهیم به عنایت با ساخته محقق صورت به دیگر برخی و)  بروزیابنده کدهاي( است شده برگرفته شوندگان مصاحبه

 کدهاي( تاس آمده به دست تجربی شواهد و کارآفرینی و وکار کسب حوزه رایج ادبیات و نظري مبانی مرور از شده برگرفته

 از اند. پس  شده مطرح رایج مفاهیم قالب در پاسخگویان هاي دیدگاه بازنمایی منظور به و) ساخته محقق کدهاي یا ساخته پیش

 بعد مرحله در شد، برگرفته شوندگان مصاحبه هاي گفته از مستقیم طور به  کیفی محتواي تحلیل طریق از باز کدهاي که آن

 تالش بین، این در. گردید اقدام باز کدهاي بین از نمایا و محوري مفاهیم و مضامین گزینش به محوري کدگذاري طی در یعنی

. دارند قابلیت ها مقوله گیري شکل و کدها دیگر پوشاندن و بازنمایی براي که شوند انتخاب کدهایی آن باز، کدهاي بین از تا شد

 ایفا را کلی مفاهیم یا ها سازه نقش محوري کدهاي شوند، گرفته نظر در خرد مضامین و مفاهیم مثابه به باز کدهاي اگر واقع در

  . گرفت شکل انتخابی کدهاي و کالن مفهومی طبقات محوري، کدهاي مفهومی بندي دسته و مرور با سرانجام. نمایند می

  مفهوم سازي داده ها (کدهاي باز) :2جدول

  کد  مفاهیم ردیف

  A1 ان فروشخواب زیاد محصوالت تولید شده تا زم  1

  A2 عدم دسترسی راحت به بازارهاي تقاضاي عمده (اغلب استان هاي شمال غرب کشور)  2

  A3 رواج الگوي خرید غیر نقدي محصوالت( پرداخت هاي بلند مدت به صورت چک و...) 3

  A4 مشکالت و موانع براي شرکت در نمایشگاه هاي فرامنطقه اي 4

  A5 وجود چرم هاي صنعتی ارزان تر 5

  A6 کاهش تقاضاي پوستین از سوي آستان قدس رضوي از منطقه  6

  A6 کمبود مشتري  7

  A7 کمبود سفارش پوستین از سوي ارتش براي مصرف سازمانی 8

  B1 عدم تبلیغات مفید و مؤثر 9

  B2 عدم حمایت از سوي سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی و گردشگري 10

  B3 چیان عدم مقابله دولت با قاچاق  11

  B4 ورود پوستهاي قاچاق چینی به کشور 12

  B5 عدم حمایت دولت از کارگاه هاي پوستین دوزي  13

  C1 مستعمل کاري پوست  14

  C2 دباغی شدن صنعتی پوست (دباغی شدن پوست بدون پشم) 15
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  C3 کمبود حیوانات در دسترس   16

  C4 گران بودن دستگاه هاي مورد نیاز  17

  C5 ار و ادوات مورد نیازکمبود ابز 18

  C6 تعطیل شدن کارخانه دباغی پوست   19

  C7 نبودن کارخانه دباغی پوست در شاندیز 20

 C8  قدیمی بودن طراحی محصوالت تولیدي  21

 C9  نداشتن الگوهاي جدید 22

 C10  هاي تولیدي کمبود تعداد کارگاه  23

  D1 زنان نقشی در آموزش و یادگیري نداشتند.  24

 D2  عدم استفاد از مهارت زنان تولید در پروسه به دلیل برخی از باورهاي فرهنگی  25

 D3  اشتغال اغلب زنان در بخش کمی از پروسه تولید (ظریف کاري و گلدوزي) 26

  E1 تغییرات آب و هوایی (کاهش شدت سرما در فصل زمستان) 27

  E2 فاصله زیاد با مشهد براي دباغی پوست 28

  F1 شد. موزشی از سوي دولت برگزار نمیکالسهاي آ 29

  F2 کمبود مهارت حرفه اي در این زمینه 30

  G1 عدم درآمد کافی این حرفه براي زندگی 31

  G2 عدم سرمایه اولیه کافی 32

  G3 به صرفه نبودن خرید البسه پوستی و چرمی براي مردم 33

  G4 گران بودن قیمت تمام شده محصوالت 34

  H1 ي پوشش مردم سالیق و نحوهتغییر در  3365

 H2  استقبال اکثر مصرف کنندگان از تولیدات خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی 

  1395منبع: یافته هاي تحقیق    

با توجه به بررسی هاي انجام شده مسائل، مشکالت و معضالت مربوط به صنعت پوستین دوزي با توجه به بار مفهومی هر یک 

  انجام گرفت. 4ه بندي متناسبی قرار گرفت. که به ترتیب کد گذاري به صورت  جدول از موارد در طبق

 

  . طبقه بندي کدهاي محوري:3جدول 

  کدهاي محوري مفاهیم (کدهاي باز)
کد 

  طبقه

  خواب زیاد محصوالت تولید شده تا زمان فروش

مشکالت 

مربوط به بازار 

  فروش

A  

 ه (اغلب استان هاي شمال غرب کشور)عدم دسترسی راحت به بازارهاي تقاضاي عمد

  رواج الگوي خرید غیر نقدي محصوالت( پرداخت هاي بلند مدت به صورت چک و...)

  مشکالت و موانع براي شرکت در نمایشگاه هاي فرامنطقه اي

  وجود چرم هاي صنعتی ارزان تر

  کاهش تقاضاي پوستین از سوي آستان قدس رضوي از منطقه

  مشتريکمبود 

  کمبود سفارش پوستین از سوي ارتش براي مصرف سازمانی

  Bمسائل مربوط   عدم تبلیغات مفید و مؤثر
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به دولت و  عدم حمایت از سوي سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی و گردشگري

سازمان هاي 

  مربوطه

  عدم مقابله دولت با قاچاقچیان 

  ورود پوستهاي قاچاق چینی به کشور

  عدم حمایت دولت از کارگاه هاي پوستین دوزي

 مستعمل کاري پوست

مسائل مربوط 

  به بخش تولید
C  

 دباغی شدن صنعتی پوست (دباغی شدن پوست بدون پشم)

  کمبود حیوانات در دسترس 

  گران بودن دستگاه هاي مورد نیاز

  کمبود ابزار و ادوات مورد نیاز

  اغی پوست تعطیل شدن کارخانه دب

  نبودن کارخانه دباغی پوست در شاندیز

  قدیمی بودن طراحی محصوالت تولیدي

  نداشتن الگوهاي جدید 

  کمبود تعداد کارگاه هاي تولیدي

  زنان نقشی در آموزش و یادگیري نداشتند.
مسائل مربوط 

  به زنان
D  از باورهاي فرهنگی عدم استفاد از مهارت زنان تولید در پروسه به دلیل برخی 

  اشتغال اغلب زنان در بخش کمی از پروسه تولید (ظریف کاري و گلدوزي)

مسائل محیطی   تغییرات آب و هوایی (کاهش شدت سرما در فصل زمستان)

و تغییرات 

  اقلیمی

E  
 فاصله زیاد با مشهد براي دباغی پوست

 مسائل  شود. کالسهاي آموزشی از سوي دولت برگزار نمی

  آموزشی
F  

 کمبود مهارت حرفه اي در این زمینه

  عدم درآمد کافی این حرفه براي زندگی
مسائل 

اقتصادي و 

  مالی

G  
 عدم سرمایه اولیه کافی

  به صرفه نبودن خرید البسه پوستی و چرمی براي مردم

  گران بودن قیمت تمام شده محصوالت

ات تغییر  تغییر در سالیق و نحوه ي پوشش مردم

فرهنگی و 

  سبک زندگی

H  

 استقبال اکثر مصرف کنندگان از تولیدات خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی

  1395منبع: یافته هاي پژوهش  

  

  جمع بندي موانع و مشکالت صنعت پوستین دوزي  - 7

A :مشکالت بازار عرضه .  

هاي بزرگ تقاضاي محصول تولید شده توسط  وجود قطببا توجه به پیشینه تاریخی تولید پوستین در منطقه شاندیز و       

ها از سوي این دو نهاد،  هاي این منطقه، نظیر ارتش و آستان قدس رضوي در گذشته و کمرنگ شدن میزان درخواست کارگاه

هاي  هاي اخیر با کمبود تقاضاي شگرفی مواجه شدند. به طوري که ارتش به عنوان یکی از قطب هاي مربوط در دهه کارگاه
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تحت نظر و آستان قدس رضوي به عنوان تقاضا دهنده براي   هاي قرن جاري، براي مصارف یگان 50تا  20هاي  تقاضا بین دهه

اند. از  هاي اخیر خارج شده خادمین، زائرین و مجاورین بارگاه حضرت امام رضا ع رسماً از چرخه بازار عرضه و تقاضا در سال

هاي شمال و  هاي تولیدي به بازارهاي دوردست داخلی که اغلب استان بوط به فروش کارگاهتوان به مشکالت مر طرف دیگر می

ي پرداخت در مبادالت که اغلب به  دهند اشاره کرد. مشکالتی نظیر مسافت زیاد مبدأ تا مقصد، نحوه غرب کشور را تشکیل می

دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه تولید کننده  گیرد که در برخی موارد با از صورت بلند مدت نظیر چک و حواله صورت می

باشد. از  رو به روست. حال آن که به خودي خود ریسک عقد چنین قراردادهایی با این حجم از کاال تحت این شرایط زیاد می

م گزافی را هاي اولیه، ارقا توان به ضعف در قیمت گذاري محصول تولید شده اشاره کرد که با توجه به هزینه نقطه نظر دیگر می

شود و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مشتري، و از سویی دیگر کاهش تقاضا حتی به رغم کیفیت باالي  شامل می

تر نسبت به نمونه مشابه داخلی  محصوالت نسبت به موارد مشابه خارجی که اغلب به صورت قاچاق و با کیفیت بسیار پایین

  د.فقط به واسطه قیمت پایین تر است می شو

  

Bمشکالت مربوط به دولت و سازمان هاي مربوط .:  

ها به عنوان فعاالن اصلی عرصه صنعت و اقتصاد همیشه تأثیرات شگرفی  ها و نهادهاي اجرایی حکومت در طول تاریخ دولت    

ی و یا پله اي براي اند. حال آن که در مواردي به عنوان پلی براي پیشرفت و ترق ها داشته هاي آتی این عرصه بر تغییرات دوره

هاي مارکسیستی  میالدي در کشورهاي اروپایی و نظریه 19و  18توان به تجارب و تحوالت قرون  صعود نقش ایفا کردند (می

هاي  اند (تأثیرات نظام اشاره کرد) و یا در مواردي به عنوان مانع و سدي در برابر توسعه در بخش صنعت و اقتصاد ظاهر شده

هاي جهانی اول و دوم). با توجه به  هاي بعد از جنگ هاي صنعت و اقتصاد در اروپاي شرقی و آسیا در دهه کمونیستی بر عرصه

توان این گونه نتیجه گرفت که  هاي میدانی انجام شده در منطقه مورد نظر، از اطالعات به دست آمده می مطالعات و بررسی

منطقه مورد نظر در سطح پایینی قرار داشته، به طوري که نه در  هاي مربوط از این صنعت در میزان حمایت دولت و سازمان

ها و در اختیار قرار دادن منابع؛ و نه در بعد آموزشی نظیر  بعد اقتصادي، در مواردي نظیر تخصیص تسهیالت، ایجاد فرصت

الهاي مرتبط با این صنعت که اي مبارزه با قاچاق کا هاي آموزشی و ارائه الگوهاي جدید و یا حتی مبحث فرامنطقه ایجاد کالس

باشد، تدابیر مؤثري از سوي نهادهاي مربوط  به نوعی به عنوان عامل تأثیرگذار منفی در پروسه بازار و بازاریابی محصوالت می

  اتخاذ نشده است.

  

C:موانع و مشکالت بخش تولید .  

ه شاندیز، معضالت مربوط به دباغی پوست ي پوستین دوزي در منطق یکی از اصلی ترین مشکالت حال حاضر در زمینه     

اي  شد با مشکالت عدیده هاي دور، این کار به صورت دستی توسط خود سکنه منطقه انجام می باشد. به نوعی که در گذشته می

نظیر طوالنی بودن پروسه انجام دباغی، مشکالت زیست محیطی و آلودگی محیط رو به رو بوده است و پس از آن با ایجاد 

شمسی، این مشکالت تا حد زیادي برطرف شد. و با تعطیلی  50و  40ت سهامی دباغی پوست در جاده سنتو حدود دهۀ شرک

هاي اخیر و دباغی شدن صنعتی پوست در شهر مشهد آن هم به نوعی که در پروسه دباغی پشم از پوست جدا  این نهاد در دهه

پروسه تولید پوستین و ایجاد نارضایتی در میان تولیدکنندگان شد.  شده و همین امر باعث اضافه شدن مرحله آستر دوزي در

ایجاد این تغییرات در پروسه تولید چرم باعث افزایش هزینه هاي تولید و در انتها افزایش قیمت تمام شده محصول گشت که 

و جداشدن پشم از آن،  شود. از سویی دیگر با دباغی شدن صنعتی پوست به عنوان نقطه منفی در زمینه تولید محسوب می

هاي دست دوم که چرم آن ها به صورت سنتی دباغی  تولیدکنندگان روي به مستعمل کاري، یعنی استفاده از چرم پوستین

شده بود براي تولید البسه جدید آوردند که این امر به نوبه خود به عنوان نقطه ضعفی در زمینۀ عرضه محصوالت با کیفیتی 

پوستین منطقه شاندیز گشته است. حال آن که ایجاد شرکت یا کارگاه دباغی تخصصی چرم در منطقه ي  درخور اسم و آوازه
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باشد. هر چند این مسئله در مقابل کمبود حیوانات و پوست  هاي به روز می نیازمند صرف هزینه باال و در اختیار داشتن دستگاه

  گیرد.  ر مرحله بعدي قرار میبه عنوان ماده اولیه مورد نیاز در این صنعت به خودي خود د

با توجه به این که سالیق و عالیق مردم در طول زمان تغییر کرده، محصوالت تولیدي هم نیز باید مطابق آن تغییر کنند، اما 

هیچ گونه تالشی در این زمینه صورت نگرفت و محصوالت تولیدي به همان صورت گذشته خود باقی ماندند. از این ارائه 

تواند زمینه رونق این صنعت دستی را فراهم کند. از طرفی  ید و تهیه محصوالتی مطابق ذوق و عالیق مردم، میالگوهاي جد

هاي تولیدي این محصوالت به مرور زمان از گذشته تا کنون، کاهش چشمگیري داشته و تولیدات آن ها با  دیگر، تعداد کارگاه

  دم، بسیار کاهش یافته است.توجه به حجم پایین تقاضاي این محصوالت از سوي مر

  

  

D:مسائل مربوط به زنان .  

از آن جایی که پروسه تهیه و تولید پوستین در منطقه شاندیز از دیرباز به صورت خانوادگی انجام می شده است، زنان نقش      

باعث رونق این حرفه  بسزایی در به حرکت درآوردن چرخ هاي این صنعت داشته اند. حضور زنان در این عرصه پایاپاي مردان

شده است به گونه اي که گلدوزي هاي زیبا و استادانه به دست زنان هنرمند این منطقه باعث زیبایی هر چه بیشتر محصول 

تولید شده توسط کارگاه هاي تولیدي در این منطقه گشته است. حال آن که با وجود ظرافت و هنر به کار رفته از سوي این 

     هیچ نقشی در زمینه آموزش پوستین دوزي نداشتند.تولیدکنندگان، زنان 

  

E:مسائل محیطی و تغییرات اقلیمی .  

از آن جایی که اکثر استان هاي کشور تحت تأثیر جریان تغییرات آب و هوایی فراملی طی چند دهۀ اخیر قرار گرفته اند،       

هاي اخیر رو به رو هستند و همین امر به  متداول در دهه هاي هاي گرم نسبت به دوره هاي کشور با پدیدة زمستان اکثر استان

نوعی نیاز و تقاضا براي تهیه پوستین از سوي مصرف کنندگان را کمتر کرده است حال آن که با توجه به کیفیت باالي پوستین 

ول در مناطق یاد به عنوان عایق رطوبتی و حرارتی و سرماي عرض هاي باالي نیمکره شمالی و جنوبی تقاضا براي این محص

شده به صورت زیاد همچنان وجود دارد. صرف نظر از این نکته، با توجه به موقعیت نسبی منطقه شاندیز نسبت به شهر مشهد و 

سرخس و  -جاده مشهد 35انتقال کارگاه هاي دباغی چرم از منطقه شاندیز به شهرك صنعتی چرم شهر واقع در کیلومتر 

ي زیاد از نقطه نظر  کیلومتر تا راه آهن و مرکز استان و فاصله 35لومتر تا فرودگاه مشهد و کی 30موقعیت نسبی با فاصلۀ 

توان به عنوان یکی از مشکالت  تولیدکنندگان براي تهیه بخشی از مواد اولیه نظیر پوست دباغی شده، به این موضوع می

  محیطی در پروسه تهیه پوستین نگاه کرد.

  

F:مسائل آموزشی .  

ستین دوزي یکی از مشاغلی است که به صورت نسل به نسل به مردم منطقه شاندیز رسیده است به نحوي که، کسانی پو      

صنعت است که در صورت رونق  - اند. این حرفه یک هنر که در این زمینه اشتغال دارند این شغل را از اجدادشان فراگرفته

درآمد محسوب شود این درحالی است که امروزه دیگر مردم شاندیز در  گرفتن بازار آن، می تواند به عنوان یکی از مشاغل پر

هاي مربوطه  اند. با این حال دولت و سازمان اي نداشته و جوانان امروزي این منطقه، آن را کنار گذاشته این زمینه مهارت حرفه

اند و  تا در این منطقه برگزار نکردهنیز پیرامون آموزش این حرفه کاري انجام نداده و هیچ گونه کالس آموزشی در این راس

معدود کالس هاي برگزار شده توسط سازمان میراث فرهنگی در سطح شهر مشهد و مربوط به شاخه هاي مختلف صنایع 

  دستی بومی منطقه بوده است. و به طور خاص پوستین و پوستین دوزي را مدنظر قرار نداده اند.

  

G:مسائل و مشکالت مالی و اقتصادي .  



 

 

 

13

اي براي شروع نیاز به سرمایه گذاري دارد، پوستین دوزي هم نیز به سرمایه اولیه براي  با توجه به این که هر شغل و حرفه     

ي تمام شده محصول بسیار  هاي دباغی آن قیمت باالیی دارند، هزینه شروع کار نیاز دارد اما به دلیل این که، پوست و دستگاه

شده تا مردم قدرت خرید کافی براي خرید این محصوالت را نداشته باشند از این رو کاله هاي  شود و همین امر باعث زیاد می

پوستی و چرمی تولید شده در کارگاه هاي تولیدي باقی مانده و به فروش نمیرسند؛ این مسئله درآمد تولیدکنندگان پوستین را 

  دهد. تا جایی که کفاف مخراج زندگی ایشان را نمیتحت تأثیر قرار داده و سطح درآمدي آن ها را پایین آورده است 

  

H:تغییرات فرهنگی و سبک زندگی .  

کنند تا  همان طور که آشکار است به مرور زمان ویژگی ها و هنجارهاي فرهنگی در هر جامعه تغییر کرده و مردم سعی می     

هایی  روند. با این حال پوستین یکی از پوشش در نوع پوشش و حتی وسایل زندگی خود به روز بوده و همراه با جامعه پیش

کردند و امروزه به دلیل تغییر سالیق مردم و شرایط محیطی حاکم بر جامعه، به صورت  است که در گذشته از آن استفاده می

  گیرد. بسیار محدود مورد استفاده قرار می

  

  گیري و پیشنهادات نتیجه - 8

وستین دوزي منطقه شاندیز و معیار سازمان جهانی مالکیت معنوي در رابطه با در طول پروسه تحقیق در رابطه با صنعت پ 

هاي مربوط به صنایع دستی نظیر  گري ویژگی هاي صنایع دستی بدون تردید می توان این صنعت را نمونۀ بارزي از جلوه ویژگی

عقاید، خودکفایی مناطق محلی در تأمین  به کارگیري ابزار ساده در ساخت، عدم نیاز به دانش فنی پیچیده، ریشه در فرهنگ و

مواد اولیه، قابلیت عرضه به بازار جهانی به عنوان محصول فرهنگی و هنري، سرمایه گذاري کم و کاربري زیاد، باال بودن ارزش 

سیستم تعیین هاي اخیر با مشکالتی نظیر موانع بر سر تأمین مواد اولیه، عدم وجود  افزوده تولید و.... دانست. که در طول دهه

ارزش و قیمت گذاري معتبر، کمبود تقاضا در دهه هاي اخیر تحت تأثیر کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت تمام شده 

محصول، عدم سهولت دسترسی به بازارهاي ملی و فرا منطقه اي، تغییر در ذائقه و سبک پوششی مصرف کنندگان، کمبود 

کار در راستاي روي آوردن به این صنعت، رواج الگوهاي سنتی تولید و عدم عوامل جاذب براي ترغیب تولیدکنندگان تازه 

مطابقت با سبک نوین زندگی، رواج رقابت ناسالم میان تولیدکنندگان داخلی با تولیدات باکیفیت در مقابل محصوالت نامرغوب 

گیرند، کم شدن  به داخلی قرار میهاي مشا تري نسبت به نمونه وارداتی چینی که به مراتب از لحاظ کیفی در سطوح پایین

هاي متولی  هاي اخیر، عدم حمایت دولت و سازمان هایی نظیر ارتش و آستان قدس رضوي در دهه تقاضاي عمده از سوي ارگان

امر نسبت به احیاء و بهسازي کارگاه هاي تولیدي و بسیاري موارد دیگر از این قبیل دست در دست هم داده تا این صنعت در 

ي اخیر هر چه بیشتر از پیش رو به انحالل و انحطاط نهد. این امر در صورتی است که رونق و توسعۀ صنعت پوستین ها سال

تواند منجر به کارآفرینی و شکوفایی اقتصادي در منطقه شاندیز  دوزي در منطقه شاندیز با برطرف کردن مشکالت ذکر شده می

هاي مربوط براي مقابله با  ست مگر به واسطه همکاري دولت و سازمانو حتی شهر مشهد شود. و این مهم امکان پذیر نی

معضالت پیش روي این صنعت از یک سو و تالش نهادهاي مردمی محلی متولی امر در صنعت پوستین دوزي براي احیاء 

  هاي تولید سنتی در کنار استفاده از الگوهاي جدید از سویی دیگر. ها و شیوه کارگاه

هاي موجود در  پیش روي صنعت پوستین دوزي در منطقه شاندیز در حال حاضر و با در نظر گرفتن استراتژي با توجه به اوضاع

. 3. حفظ و توسعه کسب و کارهاي موجود، 2. جذب کسب و کار در یک منطقه خاص، 1زمینه توسعه کارآفرینی روستایی (

توصیه کرد گزینه دوم یعنی حفظ و توسعه کسب و  توان براي این منطقه اي که می ایجاد کسب و کارهاي جدید)، نسخه

تواند به عنوان عامل اشاعه فرهنگ در کنار رونق اقتصادي در منطقه مورد نظر  باشد، که در صورت تحقق می کارهاي موجود می

  : ظاهر شود لذا پیشنهاد هاي زیر ارائه می شود

 تأسیس کارخانه دباغی پوست در منطقه 

 ن متناسب با ذائقه مصرف کنندگان به کارگیري الگوهاي نوی 
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  حفظ الگوهاي سنتی تولید به عنوان پیشینه فرهنگی 

 ترغیب جوانان جویاي کار به اشتغال در این صنعت  

 همکاري و حمایت مسئوالن متولی امر در راستاي بهبود شرایط حاکم 

 هاي بال عوض و کم بهره به تولیدکنندگان  اعتاي وام 

  و ایحاد کارگاه هاي جدید توسعه کارگاه هاي موجود 

 هاي مالیاتی براي تولیدکنندگان  در نظر گرفتن معافیت 

 مقابله با قاچاقچیان و درنظر گرفتن جریمه براي آنان 

 هاي آموزشی با ارائه الگوهاي جدید به تولیدکنندگان برگزاري کالس 

 هاي مصنوعی و چینی جلوگیري از واردات قاچاق پوست 

 ی براي فروش صنایع دستیهاي محل ایجاد بازارچه 

 استفاده از روش هاي نوین بازاریابی براي فروش محصوالت تولید شده 

 فراهم کردن امکانات براي حضور و رقابت تولیدکنندگان در عرصه هاي بین المللی 

 تغییر در الگوي خرید عمده محصوالت از پرداخت هاي بلند مدت به کوتاه مدت 

  پروسه تولید.تشویق براي ترویج نقش زنان در 
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