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در صنایع  ها مهارتدانش و  ینیفر آتوسعه بازار و باز
 بومی و خالق 

 2، محمد مهدي ربانی،*1محسن قرنفلی
 چکیده 
کید بر توسعه پایدار در جوامع بشري و گسترش روز افزون صنایع خالق و فرهنگی در میان کشورهاي گوناگون،  أتوجه و ت

، محصوالت و خدمات بومی فراهم کرده است. امروزه توجه و  هاو مهارت   هامغتنمی را براي احیا و بازتولید دانش فرصت  

و    کارگیريبه عرصه   هايمهارت دانش  در  و  هابومی  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادي،  و   عنوانبه   محیطیزیست ي  مهم  امر  یک 

و اتکا    يخودباور، حس  زیستمحیط ي  هابر کاهش هزینه ي بومی، عالوه هاشوند زیرا گسترش کاربرد فراورده می   پراهمیت تلقی

 خوبی به پیشرو  کشورهاي    در  داریپابومی در فرایند توسعه    هايمهارت به منابع داخلی را تقویت خواهد کرد. مطلوبیت دانش و  

  عنوان به توان  می  دانش و فنون کشاورزي بومی در کشورهاي صنعتی را  زیآمت یموفق و در این ارتباط کاربرد    پذیرفته شده است

   کارایی اشاره نمود. این مثال روشنی بر

از جمله عوامل بسیار مهم ها  توسعه بازار، رونق تولید و مصرف محصوالت و خدمات خالق و گسترش صادرات این فراورده 

دولت،    مؤثر و سازوکارهاي تشویقی و تعامل  ها  با اتخاذ سیاست   رواین شود. از  می   بومی تلقی  هايمهارت در احیاي دانش و  

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  هاي  بومی را به فرصت   هايمهارت توان احیاي دانش و  می   مردمی هاي  بخش خصوصی و نهاد 

 مبدل ساخت. 
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 مقدمه 

  هاي بخش متشکل از    پایه اسالمی ایرانی پیشرفت  ساختار الگوي
  این الگو   13تدبیر شماره    در، افق و تدابیر است.  هاآرمان،  مبانی

بومی  اي  حرفه  هايمهارت ارج نهادن به معلومات و  «  تحت عنوان
ارتقا    غیررسمیو   فناوري  آنو  از  هاي  به  استفاده  با  صنعتی 

نوین علمی و تجارب تاریخی و احیاي بازارهاي هاي  دستاورد
، موضوع گسترش  »ینسرزمهاي  تولیدي تخصصی مطابق قابلیت 

ت   بومی  هايمهارت و    دانش و  توجه  گرفته کید  أمورد    قرار 
ب موضوع،  ادبیات  تبیین  هدف  با  مطالعه  بسط  ه است.این  دنبال 

. همچنین  ستامرتبط  هاي  حوزه ابعاد و  و شناخت    آن  مفهومی
دانش  پیشرفت  فراروي  موانع  و  مسائل  بررسی  و   ضمن 

راهبردهاي    عنوانبه  نیز  بومی در کشور محورهایی  هايمهارت 
 پیشنهاد شده است.  آن مهم و اساسی براي توسعه

وري مقاالت و کتب مرتبط با دانش بومی، آمطالعه حاضر با جمع
صنایع فرهنگی، صنایع خالق، صنایع بومی، تالش کرده است تا 

  رگذار یتأثمربوط به عوامل  هاي  و تحلیلی از یافته  يبندجمع به  
اخیر در کشور    هايسال بر گسترش دانش و صنایع بومی که در  

نوع مطالعات ثانویه و به روش    ازانجام شده، بپردازد. این مطالعه  
روایتی مروري  این    مطالعات  در  است.  شده  انجام  (توصیفی) 

مقاله    دوازدهاطالعاتی تعداد  هاي  ارتباط پس از جستجوي بانک 
پژوهشی و مروري کتاب  علمی  مطالعه    و  و    قرار گرفتمورد 

بر پیشرفت دانش بومی استخراج و مورد تحلیل    تأثیرگذار عوامل  
 . قرار گرفت

 تعریف دانش بومی 

بومی   ، هاارزش ،  هامهارت ،  هاداشتهاز  اي  مجموعه به  دانش 
شود که  می  یک گروه اجتماعی گفتههاي باورها، ابزارها و روش 

هاي  نسل  ییدأتگوناگون زندگی از طریق تجارب و  هاي  در زمینه
مادي به ارث رسیده است. در تعریف دیگر، دانش بومی دانشی  تم

تجربیات    فردمنحصربه  انباشت  از طریق  که  و    غیررسمیاست 
هاي درك محیط در یک فرهنگ مشخص، کسب شده و جنبه 

اقتصادسیاسی    ،اجتماعی زندگی  يو  شیوه  اخالقی  و  معنوي   ،
بر  را در  اساس  می   محلی  این  بر  بومی هر قومگیرد.  و    صنایع 

گرفته است    نشأت  هاآن بومی    هايمهارت و    که از دانش  ملتی
در پاسخ به نیازهاي مادي    آنانهاي  معرف ذوق و خالقیت   نیز،

ها انسان .  ]2و1[  و معنوي در هر مرحله مشخص تاریخی است

نیازهایشان نوع  و  فردي  خصوصیات  به  توجه  در    ،با  همواره 
دا به  ئستیزي  طبیعت  با  برده می  و    سر  ذوق  نمودن  فعال  با  و 

ساخت  در  تصرف  و  دادن  تغییر  درصدد  احساس،  و  اندیشه 
را    هانآنچه هستی  هر آ  تا به جبران کمبودها و  اندبرآمده طبیعت  

داشتن   تجلی   آناز  بومی  صنایع  یابند،  دست  کرده  محروم 
گذر  هر جامعه در هاي انسانفرهنگی و مظهر تمدن  هاي ویژگی

البته الزم به ذکر است ارتقا دانش بومی پیوند داشتن    . تاریخ است
مهارت  در  جهانی  دانش  اگر  است.  جهانی  دانش  بومی  با  هاي 

هاي بومی کیفیت بیشتر و راه  ددستاور  مطمئناً  ،چرخه داشته باشد
 یابد. المللی می در اقتصاد بین

مطالعات، دانش بومی از جمله موضوعات چند وجهی    بر اساس
است که داراي ابعاد مفهومی و کارکردي گوناگونی است. این  

حوزه  در  معانی  هاي  واژه  با  کاربردي  و  علمی    نسبتاً مختلف 
هاي رود. در جدول زیر گستره مفهومی و حوزه می   کاره ب  یمتفاوت

 کاربردي مرتبط با دانش بومی ارائه شده است. 

 مرتبط با دانش بومی هاي تره مفهومی و حوزهگس

 حوزه موضوع 

صنایع خالق (صنایع بازي و فکري       خالقیت
 و....) 

 صنایع فرهنگی     فرهنگ
 توسعه پایدار   بومزیست 
دامپروري       وکارکسب  کشاورزي،  گردشگري، 

 و ....  یو خانگصنایع کوچک 
 صنایع سنتی محلی    صناعت

 دانش ضمنی    مدیریت دانش
 زا درون توسعه     توسعه
 اقتصاد شهري، اقتصاد روستایی   اقتصاد

 طب سنتی      سالمت
 

بومی   دانش  واژه  کارکردهاي  و  مفاهیم  پیرامون  بخش  این  در 
 شود. می  توضیح داده اختصاربه

 صنایع خالق •

را از  شود که ماده خام خود  می   صنایعی را شامل  صنایع خالق،
فناورانه  هاي  خالقیت گیرد. می  انسانفرهنگی، هنري، علمی و 
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دهد و  می  صنایع خالق را صنایع فرهنگی تشکیل يبنداستخوان
هاي بازي   ، مبتنی بر وبهاي  نوظهور همچون رسانههاي  حوزه

. عصر خالق، عصري که  گیردمی و فکري را نیز در بر   ياانهی را
رقابت  را  هاي  محور  رقابتاقتصادي  و خالق  هاي  به  فرهنگی 

 . ]3[  خواهد کرد جاجابه

 صنایع فرهنگی •

 ي سازي تجارخلق، تولید و    آنهاصنایعی هستند که کارکرد اصلی   
 . ]5و 4[ مضامین فرهنگی در قالب انواع کاال یا خدمات است 

 دانش بومی و توسعه پایدار •

ها واقعیتمحققان یکی از خطرات روند توسعه را نامعتبر کردن 
  و نبوغ جوامع محلی ها  ، دانش، تواناییهاسنتو نادیده گرفتن  

از  می بومی    رواین دانند.  دانش  و  فرهنگ  گرفتن  نظر  در  ایده 
و    مهم در توسعه پایدار بر این اساس مطرح شدعوامل    عنوانبه

  امروزه دانش بومی از جمله عناصر مهم توسعه پایدار محسوب 
 . شودمی

جمله   از  روستایی  حوزه  در  بومی  عناصر   نی تري محوردانش 
گردند. چنین دانشی شامل مشاهدات  می   توسعه پایدار محسوب

مور در  دقیق  و  گیاهان، حیوانات،  زیرکانه  و آبد  هوا، خاك   ،  
با اوضاع و احوال محلی مطابقت    کامالًنباتی شده است که    آفات

زندگی   آنبا  ها  نسل  آنانهاي  دارد و چون کشاورزان و خانواده
قابل    ،اندکرده  و  امروزه    ینیبشیپدقیق  اساس  همین  بر  است. 

و ها  روش   گردآوريبر  عرصه دانش بومی، عالوه   نظرانصاحب
روش فنو این  علمی  تلفیق  و  بررسی  به  قدیمی،  جهت  ها  ن 

و مناسب نیز توجه دارند. در دو دهه اخیر    دستیابی به دانش برتر
اجراي    ریزيبرنامه بومی    يهاطرح و  دانش  از  استفاده  توسعه، 

معماري،   پزشکی،  تغذیه،  دامپزشکی،  و  دامپروري،  کشاورزي، 
را تحت عنوان فناوري پایدار   يریگم یتصمهاي  شهرسازي، شیوه

 . ]6[ ضروري ساخته است

 دانش بومی و گردشگري •

امروزه   گردشگري  و    ي قدربه صنعت  اقتصادي  توسعه  در 
کشورها   که    ویژهبه اجتماعی  دارد  اهمیت  خالق  جوامع 

را اقتصاددانان   شکوفایی   آن  نهادند.  نام  نامرئی  صادرات 
و رونق    زیستمحیطگردشگري باعث غنی شدن فرهنگ، حفظ  

 . صنایع بومی و فرهنگی خواهد بود 

بومی   دستگسترش صنایع  با جذابیت می   یو  فراوان  هاي  تواند 
کشور،   رشد    اندازچشم گردشگري  در  را  امیدبخشی  بسیار 

اجتماعی و رونق اقتصادي مناطق گوناگون کشور بگشاید و نیز  
 شغلی زیادي را به همراه داشته باشد. هاي فرصت 

 دانش بومی و کشاورزي  •

و   امر ضروري  یک  کشاورزي  حوزه  در  بومی  دانش  به  توجه 
ت زیرا دانش سنتی در عرصه کشاورزي شامل گیاهان، حیاتی اس

با اوضاع و احوال    کامالً نباتی    آفات   و   ، خاكوهواآب حیوانات،  
  گردآوري بر  دانش بومی عالوه   نظرانصاحب محلی مطابقت دارد.  

ها و فنون قدیمی، به بررسی و تلفیق علمی این روشها  روش
. برتري  توجه دارند جهت دستیابی به دانش برتر و مناسب نیز  

دانش بومی در فرایند توسعه پایدار در کشورهاي صنعتی جهان  
شده است. در کشورهاي اروپایی، امریکا، کانادا    آشکار  خوبیبه

طور گسترده دانش بومی مربوط به کشاورزي، تغذیه،  و استرالیا به 
تحت  معماري جدید  اسامی  با  و...  دامپزشکی  و  دامپروري   ،

.  اندافتهی پایدار شهرت  هاي  ارگانیک و فناوري  عناوین کشاورزي
تناوبی،  کشت  فنون سنتی چون  از  استفاده  با  غربی  کشاورزان 

و استفاده    آفات کودسازي با منابع تجدیدپذیر، کنترل بیولوژیک  
 .کنندمی   بهتري به بازار عرضه اصیل، محصوالتهاي از بذر 

 دانش بومی و صناعت •

و   خالقیت  و  مانند  استعداد  عواملی  کنار  در  صنعتگران  ابتکار 
عالقه  و  زندگی  شرایط  اولیه،  مواد  محیطی،  و  اقلیمی    شرایط 

و محصوالت صنعتی سنتی ها  گذشته به تولید مهارت هاي انسان
به حال    دور تابسیار  هاي  کشور ما از گذشته   .منجر شده است
است.  موقعیتی ویژه و ممتاز داشته    ،دستیصنایعهمواره در تولید  

، برایند ذوق، هنر، سلیقه و نواوري  بیرقی بو    ل ی بدی باین صنعت  
باورها   شکیبایی،  با  که  است  بوده  صنعتگرانی  و  و  هنرمندان 

 گرجلوه را در کاالهاي تولیدي خود  ها  ، پیام فرهنگی نسلهاسنت
 .ساختند

 دانش بومی و رویکرد توسعه  •

از   بومی  هايمهارت و    دانش است.  ضمنی  دانش  مصادیق  از 
که در کشور تولید شده   هاییفناوري عنوانبهدانش بومی  رواین

که از طریق انتقال فناوري در کشور جذب شده    هاییفناوريو یا  
هاي  باشد، کلید نواوري و قابلیت انطباق و ارتقا و بهبود توانمندي 
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عزیمت مناسبی براي    تکنولوژیک است. و به همین جهت نقطه
 . ]7[ شودمی ي فناوري محسوبزادرون توسعه 

 دانش بومی و اقتصاد  •

  تأثیرگذار صنایع خالق و صنایع بومی از دو منظر بر نهاد اقتصاد  
کالنی است که حوزه صنایع خالق    تأثیراست. در درجه نخست  

در اقتصاد جهانی داشته و در یک دوره کوتاه زمانی توانسته است  
 ياگسترده   زاییاشتغالملی و    سهم قابل توجهی از تولید ناخالص

به خود اختصاص   افتهی توسعهکشورهاي    ویژهبه و  ها  کشور   را در
دهد و کماکان این روند با شیب باالیی رو به افزایش بوده و در  

براي    فرهنگیو    يمزیت بزرگ اقتصاد  یک  عنوانبه حاضر    حال
توسعه  پیشرو  کشورهاي   درحال  به    شودمی   قلمدادو    همین و 

به د راهبردي    يریگجهت عنوان یک  لیل است که صنایع خالق 
برنامه  کشور   بلندمدتهاي  در  از  توجهها  بسیاري  قرار    مورد 

است سوي  .  گرفته  بومی    عی صنا  گری داز  و  جزء    تاًیماهخالق 
شوند و پایگاه می   يبنددسته  نهادمردم صنایع کوچک، خانگی و  

کوچک و بزرگ و روستاها قرار  هاي  در درون شهر   آنهارویش  
اقتصادي هاي  حاضر بخش قابل توجهی از فعالیت   در حالو    دارد

  رو ایندهند. از  می   مناطق فرهنگی و سنتی ایران را نیز تشکیل
است از    بدیهی  اعم  بومی  صنایع  فرهنگی،  دستیصنایعرونق   ،

در    مؤثري تواند نقش  می  بخشی از صنایع خالق  عنوانبه محلی  
ایجاد   ضمن  و  کند  ایفا  محلی  جوامع  و   درآمدتوانمندسازي 

براي مردم شهرها و روستاها، موجب پویایی و توسعه    اشتغال
 . ]8[ اقتصاد شهري و روستایی گردد

 طب سنتی  •

بهداشت جهانی تعریف سازمان  «مجموعه   ،طبق  اي طب سنتی 
ها، باورها ها و اعمال که بر پایه نظریه ها، مهارت است از دانسته 

هاي مختلف است، خواه قابل شرح  هاي بومی فرهنگ و تجربه 
باشد یا نباشد، که در بهداشت و نیز پیشگیري، تشخیص، بهبود  

بیماري  مداواي  قرار و  استفاده  مورد  ذهنی  و  جسمی  هاي 
مصادیق  هرچ.  گرفتند»می از  نیز  سنتی  طب  تعریف  مطابق  ند 

با سایر  آندانش بومی قرار دارد، لیکن بدلیل گستردگی و تمایز 
پرداخته نشده است   آنصنایع بومی در این مطالعه به  هايبخش

البته ضروري است که    .نیاز به مطالعه مستقلی دارد  آنو تشریح 

 
1 Information and communication technology 

د و هر  طب سنتی شایسته است با طب مدرن همکاري داشته باش
 . ]9[ و همگرا شوندبرداري دو طب از همدیگر بهره 

 جهانی   اندازچشم

دهه   • تازه   1980در  حرکت  فرانسه  در اي  دولت    را 
خام   مواد  که  صنایعی  و    آنگسترش  فرهنگ  هنر،  از 

نمود و اندکی    آغازگرفت،  می   نشأتی  انسانهاي  خالقیت
بعد موجب شد سازمان یونسکو نیز با نگرشی مثبت به  

بنگرد فرهنگی  بررسی    ییهانشست و    صنایع  براي  را 
اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی این  هاي کارکردها و نقش 

 .]3[ برپا سازدصنایع 
، صنایع سابقهیبدولت استرالیا در اقدامی    1994در سال   •

پیشرفت اقتصادي، اجتماعی  قوه محرکه    عنوانبهخالق را  
بیست   سده  براي  یکمخود  هدف  .  ]10[  برگزید  و 

ا  يایاسترال اطم  نی خالق  که  که    نانیاست  کند  حاصل 
و    یفرهنگ  راث یهنر، م  يهاکه تمام جنبه   بخش فرهنگ

برم  عی صنا در  را  مهارت    ردیگی خالق  و از  منابع  ها، 
آ  يفای ا  يبرا   يری پذانعطاف  در  فعال    ا یاسترال  ندهی نقش 

 يایالکننده استرمنعکساسترالیاي خالق،  برخوردار است.  
  ی فرهنگ  راثیهنرها، م  يرا برا  ياندازمدرن است و چشم 

  ي گذشته برا سرمایه  کند که ازیم میخالق ترس عی و صنا
 .ردیگی نشأت م ندهی آ

دولت فنالند راهبرد مبسوطی را در زمینه صنایع خالق  •
با توجه به  مانند فنالند    یکشور کوچک  .]11[  تدوین کرد

ماد  نآ منابع  معنو  يکه  ن  يو    ا ی   دیتول  يبرا  ازیمورد 
دانش از  اروپا  کی مانند  هرا    خالق  استفاده   ییکشور 

ندارد،  ایتانی بر  نظیربزرگ   اختیار  را    در  در  تمرکز خود 
قرار   ICT1بر روي صنایعی مانند  عرصه صنایع خالق،  

   .داد
  » رنسانسشهر  «  عنوانبه ي را  اندازچشم دولت سنگاپور   •

تحت عنوان  شهر رنسانس،    انداز. چشم ]12[  طراحی کرد 
») رنسانس  شهر  وز  ،»)RCP2طرح  وقت    ری توسط 

رونماسنگاپور  اطالعات   پارلمان  شهر    شد.  ییدر 
طرحچشم  ،رنسانس و  برا  یانداز  و    يارتقا  يرا  هنر 

  معرفی فرهنگ در سنگاپور با دو هدف ارائه کرد: اول،  

2 Renaissance city plan 
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گر تسهیل   که  یجهان  يهنر  محیط  کی عنوان  سنگاپور به
 یمل  تی هو  تی دوم، تقو  ؛خالق  عی صنا  رشد استعدادها و

م در  تعلق  وها  يسنگاپور  انیو  تعظیم  از    یقدردان  با 
 راث مشترك. یم

چین   • صنایع   يهاي گذارهی سرمادولت  در  را  عظیمی 
صادرات کاالها و خدمات    .]13[  درآوردخالق به اجرا  

کشور    نی اقتصاد خالق ا  يموهبت برا  کی   نیخالقانه چ
در کاالها و  نیبوده است. تجارت چ ایآس هیبق يو برا -

گرفته است و آن   یشیکشورها پ  ری خدمات خالقانه از سا
شکوفا در    یهاناقتصاد خالق ج  کی محرکه    يرویرا به ن

تبد  15 ا   ل ی سال گذشته  است.   نیکشور همچن  نی کرده 
 ییایآس  يکشورهابرخی از    براي افزایش اقتصاد خالق،

برنامه  ریدرگ  زیرا ن ،  دهدنشان می آمار  کرده است.    این 
مربوط    خالق  يکاالها  یتجارت جهاندرصد    50از    شیب

 است.  ییایسآ به کشورهاي
  کرد   تأسیسسازمان صنایع فرهنگی را  جنوبی  دولت کره   •

  است یدر س  یاساس  تغییر  کی ،  1990دهه    لی در اوا  .]14[
کنترل    استیس  این کشوردولت رخ داد،    یصنعت فرهنگ

  ي توسعه اقتصادرا به استراتژي    یفرهنگ  عی بر صنا  یاسیس
کرد. مبدل  فرهنگی  صنایع  محوریت  بر  این   مبتنی  در 

صنا  استیسدولت    ارتباط با    یفرهنگ  عی توسعه  همراه 
سا  يگذارهی سرما صنا  راهبردي  عی صنا  ری در   عی مانند 
ارتباطات    يفناور و  دراورد اطالعات  اجرا  در  به  این  . 
داخلزمان بازار  فرهنگ  ی،  سرعت    یمحصوالت  به 

ز   افتی گسترش   شد  متنوع  از    رایو  کره  جامعه 
طبقه   يبهتر  یزندگ  ياستانداردها و  بود  برخوردار 

ک  يتقاضا  رشد  به  رومتوسط   محصوالت    تیفیبهبود 
پشتیبان    عی صنا  ری سا  عی . توسعه سرداشتکره را    یفرهنگ

  ی جهان  ي کره را در بازارها  یمحصوالت فرهنگو مکمل،  
کره در اواخر    یفرهنگ  عی صنا  جه،یدر نت  رونق بخشید و

به   2000و در دهه   یشرق يایآس  يبه بازارها 1990دهه 
 نفوذ کردند.  یجهان يبازارها

 کید بر صنایع بومی أضرورت توجه و ت

امروزه صنایع خالق از اهمیت روزافزونی برخوردار است و در  
اقتصاد و فرهنگ جهان نیز نقش مهمی بازي خواهد کرد.    آینده

اقتصادي خود را بر پایه صنایع  آیندههدف عمده کشورهایی که 
فرهنگ  می   ریزيبرنامهخالق   گسترش  و  حفظ  نخست  کنند، 

تنوع  گرفتن  درنظر  با  است.  اقتصادي  پویایی  سپس  و  خودي 
مختلف در  هاي  گوناگون با فرهنگ هاي  اقلیمی و وجود قومیت 
ها توانند با تمرکز بر گسترش فعالیت می   ایران، شهرها و روستاها

از سرمایههاي  خالقیت و   بومی،  بومی  هاي  فرهنگی و  سنتی و 
 خود براي پویایی اقتصادي خود استفاده کنند.

گسترده در صنایع خالق،   يگذار ه ی سرماطور کلی علل توجه و  هب
 دانست: مرتبط توان به عوامل زیر می  فرهنگی و بومی را 

و  صنایع • و    فرهنگی  مناسب  موضوع    مؤثري خالق 
 . بومی استهاي براي توسعه فرهنگ و ارزش 

 ايکارخانهچند برابري نسبت به صنایع  زاییاشتغال •
 ايکارخانهشیب رشد اقتصادي باالتر نسبت به صنایع   •
 محیطیزیست لودگی کمتر آ  وها سیبآ •
 دستیابی به سلطه فرهنگی •

 فرینی و احیاي صنایع بومی ضرورت بازآ

متمرکز بر توسعه صنایع سیاستگذاري  در دوران معاصر به جهت  
رونق خود را از دست    جی تدر به بزرگ، صنایع بومی  اي  کارخانه

و مردم محلی نیز تمایل کمتري به یادگیري و اشتغال به    اندداده
و    آنها زندگی  سبک  در  تغییر  به  توجه  با  است  بدیهی  دارند. 

به عملیات گذشته    صرفاًتوانند  نمی  هاي سنتیوکارکسب فرهنگ،  
  بازار توانمند خود پایبند باشند و باید متناسب با نیاز و تقاضاي  

 ،در دانش فنی  یروزرسانبهشوند. بنابراین نیاز است بازنگري و  
 . ها صورت گیردوکارکسب ی این مدیریت، بازارسازي و بازاریاب

از دانش و    مؤثرهاي سنتی استفاده  وکارکسب براي حفظ و بقاي  
در راستاي   و ایجاد مشارکت اجتماعی  يسازشبکهمهارت نوین،  

کوچک صنایع  سازي  دارد  چابک  این  ]15[  ضرورت  براي   .
مشتریان،    ازین  موضوع جمله  از  دیگري  دانشی  منابع  به 
اگر کنندگانعرضه و  داشته  محققان  و  رقبا  و    ،  جامع  راهبردي 

نشود و زمینه خالقیت و نواوري    گرفتهدرنظر    آن فراگیر براي  
ایجاد نشود،  تغییر در سبک زندگی  به  با توجه  در محصوالت 

خواهیم که صنایع بومی و خالق از  می  شوند. وقتیمی   فراموش
کند.  می   بالندگی و پویایی برخوردار باشد، فناوري اهمیت پیدا

نوین بستر رونق اقتصادي در صنایع بومی و هاي  درواقع فناوري
مخال با  می   سوب ح ق    نوین هاي  فناوري  کارگیريبه شوند. 
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توان محتواي موجود محصوالت فرهنگی را وارد گستره بازار  می
 . داخلی و خارجی نمود کنندگانمصرف 

 موانع توسعه صنایع بومی رفع  

 هانادر بسیاري از است  دستیصنایعتوسعه    ی شناسب یآسمطالعات  
و همچنین بررسی مشکالت پیشرفت صنایع فرهنگی در مناطق  

معتنابهی  هاي  محدودیت   ،هامختلف کشور حاکی از وجود چالش 
ذیل   در  که  رفع  است  براي  گسترش  پیشنهادها  فراروي  موانع 

 :]19-16[ صنایع بومی بیان شده است
عملیاتی دولت در هاي  و برنامهها  انسجام در سیاست   •

 متوازن صنایع بومی گسترش 
فعالیت   مؤثرهاي  حمایت • بومی شامل هاي  از    صنایع 

 صنعتگران و هنرمندان  بیمه
 ي گذارمت یقنظام ساماندهی   •
 خانگی وکارکسب فضاي توسعه حمایت از  •
بازار • بر  شاملنظارت  محصوالت    زداییانحصار  ، 

دالل  بازارها  توسط  براي    شناساندن  ،در  بازار 
 مواد اولیه مرغوب سهولت دسترسی به ، هنرمندان

از  • و  نظیرمالی  هاي  سیاست  پشتیبانی  وام   شرایط 
 نوسانات قیمت تنظیم

 مناسب تعاونیهاي شرکت تقویت  و بازاریابی •
 بومی هاي ثبت نقشه  نظیربومی  ایعصن تقویت •
 مؤثر  يهاآموزش ریزي جهت برنامه •
 صنعت بومی شکاف نسلی در کاهش  •
 نواوري محصول پشتیبانی از  •
 تولید براي  ایجاد شرایط مطلوب •

•  

 راهبردهاي اساسی پیشرفت صنایع بومی 

به   اخیر در    هايسال انجام گرفته در طی    هايپژوهش با توجه 
و همچنین تجارب جهانی در حوزه صنایع خالق و دانش    کشور

زیر   پیشرفت   عنوانبه بومی، موضوعات  اساسی در  راهبردهاي 
بومی    هايمهارت و  ها  دانش محصوالت  بازار  توسعه  و  بومی 

 گردد. می پیشنهاد
 

 توسعه فناورانه صنایع خالق و بومی -1
تغییر در  کلید موفقیت پذیرش صنایع بومی و خالق، با توجه به 

 مردم، ادغام مبتکرانه دانش يهاش ی گرا  سبک زندگی، فرهنگ و
دانش  هايمهارت و   با  فناوري  بومی  نوین شناخته شده هاي  و 

 . است
 اقدامات پیشنهادي: 

استارت  • شرکت ها  پ آهدایت  گسترش  هاي و 
 خالق و بومی در عرصه صنایع  انیبندانش

خانگی در  هاي کوچک و مشاغل  وکارکسب تقویت   •
 حوزه صنایع خالق و بومی 

 

 توسعه بازار محصوالت خالق و بومی  -2
و   ثروت  خلق  پتانسیل  بومی،  و  خالق  صنایع  توسعه  الزمه 

و این امر نیازمند بازارسازي در داخل و   باشدآنها می  ییدرآمدزا
بومی   و  خالق  محصوالت  صادرات  بر  از تاکید  استفاده  و 

اینترنتی   فروش  مانند  دیجیتال  بازارهاي  توسعه   ]20[بسترهاي 
 . است

 اقدامات پیشنهادي: 
شناسایی • براي  مستمر   فرهنگی  جاذبه  مطالعات 

 مخاطبان گوناگون داخلی و خارجی
بازاریابی   تأسیس • و  ابتکارات  از  حمایت  صندوق 

 صنایع خالق و بومی
مردمی و گسترش  هاي  و مسابقه ها  برگزاري جشنواره  •

 يارسانه هاي فعالیت
ها المللی جهت تسهیل همکاري بین  يهانامهموافقت  •

 و تبادالت محصوالت خالق 

 

 حقوقی و قانونی هاي تقویت زیرساخت -3
بومی،  وکارکسب از  یاري  بس صنایع  حوزه  در  فعال  هاي 

و    محورمردم  بوده  محلی  جامعه  رسوم  و  مناسبات  بر  مبتنی  و 
و پشتیبانی    يسازی رسم. لذا  است  غیررسمیداراي ساختارهاي  

از فعاالن و محصوالت بومی بسیار ضروري   حقوقی و قانونی 
 . است

 اقدامات پیشنهادي: 
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هاي برنامه کید بر توسعه صنایع خالق و بومی در  أت •
 در برنامه هفتم توسعه   ویژهبه توسعه اقتصادي کشور و  

 و مصنوعات خالق و بومی  آثارایجاد نظام ثبت  •
مطالعه پیرامون ایجاد شوراي توسعه صنایع خالق و   •

جهت   توسعه  هاي  سیاست  يسازکپارچه ی بومی 
خالق،   فرهنگی،  دستیصنایعصنایع  صنایع   ،

 گردشگري و .. 
معنوي از فعاالن عرصه صنایع خالق  حمایت مادي و   •

 و بومی 

 

 اي و پرورش حرفه آموزشتوسعه  -4
  آموزش بومی با نظام    هايمهارت موزش دانش و  آهمسو ساختن  

این    منظوربه مهارتی رسمی   ترویج  و  روزامدي  و  اعتال  حفظ، 
 . شودمی  از موضوعات مهم و ضروري محسوبها مهارت 

 اقدامات پیشنهادي: 
دانش   • مدیریت  مطالعات  و    منظوربهانجام  شناسایی 

بازبینی و   اشتراك،  ثبت،  نوع    کارگیريبهکشف،  هر 
، فرهنگی،  دستیصنایعدانش و مهارت بومی اعم از  

 کشور  نقاطی اقصصنایع کاربردي و... در 
صالحیت  • تعیین  اي  حرفه هاي  کاربست  و 

  سطوح مختلفهاي شایستگی

 ي ریگجهینت

کید بر توسعه پایدار در جوامع بشري و گسترش روز  أتوجه و ت 
و    دستیصنایع،  فرهنگی  اعم از صنایعصنایع خالق    نقش  افزون

بومی صنایع  جهان  آیندهدر    سایر  فرهنگ  و  فرصت   ،اقتصاد 
، محصوالت و  هامهارت و    مغتنمی را براي احیا و بازتولید دانش

صنایع بومی ایران با توجه به  .  خدمات بومی فراهم کرده است
شرایط گوناگون اقلیمی و تنوع قومیتی و قدمت تاریخی همواره  

، تولید صنعتی ینی بازآفراز ارزش واالیی برخوردار بوده و مستعد  
توسعه بازار،    باشد.می   و عرضه گسترده در سطح داخلی و جهانی

رونق تولید و مصرف محصوالت و خدمات خالق و گسترش  
فراورده  این  احیاي  ها  صادرات  در  مهم  بسیار  عوامل  جمله  از 

تلقی  هايمهارت و    دانش از  می  بومی  روشود.  اتخاذ    این  با 
دولت، بخش    مؤثرو سازوکارهاي تشویقی و تعامل  ها  سیاست

نهاد و  دانشمی  مردمیهاي  خصوصی  احیاي  و  ها  توان 

فرصت   هايمهارت  به  را  و  اقتصادي،  هاي  بومی  اجتماعی 
 فرهنگی مبدل ساخت. 

 سپاس
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