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 آن بر بازاریابی اثراتبندی هنرهای سنتی و شناسی بستهآسیب

 دستیصنایع

 چکیده
 یغیر قابل انکار در چرخهارزش و اعتباری  در ایران است ی ناخالص ملیصنایع دستی دومین عامل اساسی رشد توسعهاز آنجایی که 

باشد. در ایران می -اقتصاد و فرهنگ-بسط  ،این هنر هایترین مالکمهمهای هویت بخشی از عالوه بر ویژگیرا بر عهده دارد. اقتصادی کشور 

تغییرات زیرا  .استی بیشتر حیاء و توسعها مندیابد نیازتجلی می کار و ...ها و زیر قلم استادکاران مینیاتوردر البالی تار و پود فرشکه  این اهمیت

ریزان عرصه از سوی برنامهساختارها شده که نیاز به درک معادالت و  به وجود آمده در ساختارهای جهانی موجب دگرگونی اجتماعی و فرهنگی 

   کند.می و از سویی دیگر آشنایی هنرمندان با این نظام تغییرات را طلبدستی صنایع

میت حاکیندی و سیستم بازاریابی تهبس یهچنان در شیوهم ،این رشته استادکارانهنرمندان و های موجود در آثار کاریمحافظهعدم دانش و 

. شودمی دیدههای اخیر ناکافی ابتدایی در این حیطه در سال هایمشیاقدامات و خطدر راستای این مسائل، دهد. خود را نشان میبالمنازع 

 دستینایعصتواند گامی بلند در پیشرفت روزافزون های مشتری و پاسخ اصولی و صحیح به این نیازها میشناخت نیاز و خواستهکه صرفا بطوری

 باشد.

ابی و اریپژوهشی در این مقاله سعی در بررسی وضعیت باز ؛به این منظور با روش تحلیلی درکرا ایجاب می در این حیطه لذا لزوم پژوهش 

  لطمه شده است.باعث تخریب و در بسیاری از جهات روندی که به جای نمایش جایگاه ممتاز این هنر، شد.  بندی آثارسیستم بسته

 بندی، تجارت سنتی، تجارت جهانی.بستهبازاریابی، صنایع دستی،  کلید واژه:
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Pathology of traditional arts’ packing and its impact on handicrafts marketing 

 
Abstract  
Handicraft is a second reason of gross domestic product development in Iran and its value in 
economic cycle is undeniable. Improving of culture, economy and identity are characteristics of 
this art. We can see valuable Iranian handcrafts in carpets and miniatures that have made by 
professional artists. Changes in global structures have changed social and cultural patterns; 
therefore, managers   should pay attention to them in order to revive and development of Iranian 
handcrafts. It is important to note that some changes should make because artists know this system 
very well. 
 We can see Lack of knowledge and conservativeness in artists’ works specially in their packing 
type and marketing system but Initial activities that have done about this problem were not 
sufficient in last years. Managers should know that what things are customers’ needs and they 
should response to their needs in order to achievement of handcrafts of Iran. 
Method of this paper was analytic and we investigated marketing condition and packing system of 
handcrafts that should exhibit valuable place of handcrafts but unfortunately sometimes they are 
not appropriate and it makes them inferior. 

Keywords: Marketing, Handicrafts, Packaging, Traditional commerce, World trade 

 

 

 مقدمه

ی دهندهچنین مسائل مالی از عوامل شکلی مبادالت کاال و خدمات و همی پیچیدهشرایط اقتصادی، تجارت و در کل شبکه

افزایش سطح تولید و تحوالت اقتصادی عامل بهسازی شرایط و افزایش درآمد عمومی است. ها در جهان است. مبادالت ارتباط کشور

ی به دلیل خصوصیاتدستی در این میان صنایعبندی مطلوب است. و رقابت با بازارهای جهانی نیازمند جنس مرغوب به همراه بسته

جذب گردشگران خارجی متنوع کردن منابع درآمد خانوار،  ولید،اندوز بودن، کاربر بودن، مشارکت دادن زنان در تممتاز مانند سرمایه

رویش و  است.عامل مهمی در تغییر تراز اقتصاد ملی کاهش ریسک درآمد، استفاده آن از منابع داخلی  و توسعه صنعت توریسم،

نیازمند پارامترهای متعددی است که از  مردمی است، و بومی تبلور عینی فرهنگ اصیل، کهصنایع دستی ایران  ی اقتصادیتوسعه

  رود.های اساسی به شمار میبندی از اولویتاین میان بسته

و گسترش صادرات غیرنفتی لزوم اهمیت های متعدد کشور برای رهایی از استیالی درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور وجود برنامه

 ترین وجه ممکن به دست خریدار برسد.مورد نظر در بهترین و سالمبندی را بیشتر نموده است تا کاالهای و توجه به بسته

اشد. بهای بکر که موجب تعالی وضعیت اقتصادی و اجتماعی است میبندی صنایع دستی نیازمند طراحی قوی و ایدهعلم بسته

وه بر نیازهای کاربردی محصوالت عالبندی و ارائه را به نمایش بگذارند. ها، نوآوری و خالقیت در بستهآثاری که ضمن حفظ اصالت



 

3 
 

امر  یصنایع دستی به بسته بندی، این حوزه در کنار ارزش اقتصادی، از ارزش های فرهنگی واجتماعی باالیی برخورداراست و توسعه

ا هتر از آن جهانی شدن این ارزشهای فرهنگی واجتماعی واقتصادی آن و مهمتواند حافظ و مروج ارزشبسته بندی این محصوالت می

هایی با حفاظت فیزیکی باال،  بندیی روزافزون خریدهای اینترنتی کاال، وجود بسته. زیرا با رواج و اشاعهو توسعه پایدار گردد

 رسانی و ایمنی هر چه بیشتر الزم است.اطالع
گذاری اندک که صرفا با سرمایه شوددیگر محسوب میدر کشورهای  و هنری فرهنگی بندی آثار صنایع دستی ایران ویترینستهب

ده در این دوره شفت اجناس و آثار هنری فاخر ایران آبندی نامطلوب و غیراصولی وری را در پی خواهد داشت. زیرا بستهبیشترین بهره

ست که در طراحی و ساخت آن باید ای در نظام توزیع بازارهای داخلی و خارجی را دارا ابندی جایگاه ویژهبا این وصف، بسته است.

 لحاظ شود. 

 بندی بسته

، های برتر و خاصبندیکثرت و فراوانی کاالهای مشابه، عامل رقابت روزافزون آنها در بازارهای جهانی است که در این میان بسته

از آن  جداای مساله ؛بندیبستهی تولید، میل چرخهدر راستای تکد. شومحسوب میای مهم در انتخاب کاال تمایز و شاخصه عامل

 .استمکمل تولید و توزیع  بلکهشود محسوب نمی

نقل و  حمل و فرایند طی شد که تنها وظیفه حفاظت و نگهداری از کاال را درابزاری نگاه می عنوان بندی بهبه بسته در گذشته،

فروش  یقتر در قالب ابزاری برای را بندیبسته امروزه، هائی بر عهده داشت.کننده نبه دست مصرف انبارداری محصول تا رسیدن

. برای آن محصول از طریق جذابیت موجود در طراحی مناسب آن است بالقوه مشتریان دهند که وظیفه آن جـذبمدنظر قرار می

ـا مصرف ت تولید در طی فرایندسالمتی کاالی موردنظر را  تنها نه محفظه و سیستمی هماهنگ است که معنی ظرف، به بندیبسته

برای  طریق ننماید و از ایده میکننو مصرف سریع و کم هزینه بین تولیدکننده ارتباطی قوی، بلکه سعی در ایجاد نماید،تضمین می

 ی در این تعریف بابندبسته و فروش ایجاد ارزش افزوده بیشتر خواهد کرد. توزیع انبار داری فرایند حمل و نقل، در عرضه زنجیره

آنان  رایب کسب مطلوبیت از خرید را مشتری و انتظارات متنوع متغیر با برآورده ساختن سالیق اصول درست بازاریابی، از برخورداری

 .(2631 ،رحیم نیا)سازدممکن می

 این لباس و چهره بسته به انتظارات است.مشتری در خریدار و  و جلب توجه عامل ایجاد انگیزهلباس یک کاال، بندی، مانند بسته

باطی بین ارت یحلقه به عنوان ابزار وبندی بسته کند. لذاکننده و میزان و نوع رقابت بازارها تغییر شکل پیدا میمصرف یجدید جامعه

شامل مراحل  بازارو برای رسیدن به  رود.برای حفظ بقا، کسب درآمد و خارج کردن رقبا به شمار میتولیدکننده و مصرف کننده 

یک رهیافت سیستمی تمامی مراحل  بندی است.بطوریکه زمان آغاز طراحی لحظه تولد بسته د.شوها میطراحی، ارزیابی، و تولید بسته

کند لذا مسائل و مشکالت این مسیررا در نظر نهایی را فعالیتی یکپارچه تلقی می یکنندهدریافتطراحی تا زمان رسیدن به دست 

  .(2)نمودار گرفته و سعی در حل آنها دارد

 
 1831پور، اماممآخذ:  بندی، گیری بستهنمودار شکل: 1نمودار
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 گردد.کنندگان میاز نظر مصرف محصولموجب افزایش قیمت ، االبندی ککنند که بستهای تصور میعده"با وجود منافع بسیار 

حیاتی از  لهو تنها مسئ اهمیت ندارد چندان بندیبسته قیمت برای نسبی اقتصادی مسئله افزایش نظرکرد که از نقطه توجه ولی باید

 ازنظر زیرا .نماید تشویق و ترغیبخرید آن ه مشتری را ب بتواند بندی شود کهچنان تهیه و بستهاال آناین است که ک نظر فروش کاال

 کهیتبه بهترین وجه برآورد و مسلما وقبشر را  یهاو نیازمندی اقتصاد این است که بتواند احتیاجات اصلی های اقتصادی هدفتئوری

ر در و فروشندگان نیز اگ تولیدکنندگان نماید خریداری و زیبا های تمیزکه مایحتاج خود را بصورت بسته است مایل کنندهصرفم

بندی ی بستهرابطه .(2611)نواب، "خود جلب خواهند کرد یبرای کاال را مبذول دارند مشتری بیشتری بندی کاال دقت بیشتریبسته

 ود.شمالی میاز سویی باعث حفظ و نگهداری کاالی تولید شده و از سویی باعث جلب خریدار و بازگشت و کاال امری دوسویه است 

وصیات کند ولی خصمقصد حمل و امثال آن تغییر می -بندی بر حسب مقتضیات گوناگون مانند نوع کاالخصوصیات فنی بسته

. سهولت فروش کاال 6    . سهولت حمل و نقل کاال1. اطمینان به محافظت و نگهداری کاال   2عمومی و اساسی آن به قرار ذیل است: 

نظر خریداران و انتظارات مشتریان است. بندی در بازارهای جهانی مرهون جلبعالوه بر این اهداف، تنوع بسته .(2611مقامی،  مئقا)

مین دلیل گیرد. به هقرار به روز با تاثیر گرفتن از تغییرات تکنولوژیکی مورد ارزیابی مجدد و باید بندی که صنعت بستهبه طوری

های حلارائه راهو  ی مصرفیشناخت نیازهای جامعه ،است. طراحی "ایبازنگری دوره"مند ای نیازبندی در هر حیطهاثربخشی بسته

 باشد. مناسب درجهت کیفی سازی محصول می

 ایعندولتـی وابـسته به وزارت صبندی در ایران توسط یک سـازمان استانداردهای بسته "برای شناخت و دستیابی به این منظور

تاکنون بیش از صد عنوان استاندارد  شود.می و به مورد اجرا گذارده تدوین(ISIRI) نعتی ایرانو تـحقیقات ص استاندارد سازمان بنام

 المللی،بین در سطح. عرفی گردیده استمزبور م مصرفی و فاسدشدنی توسط سازمان بندی کاالهای مختلف صنعتی، غذایی،جهت بسته

از استانداردهای  استانداردها اعم دوینت به امور مربوط ،(ITS)المللیبین جارتوابسته به مرکز ت (ISO)ارداستاند المللیبین سازمان

 ایران بندی کاالیمرکز بسته استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مرکزی بنام سازمان در حال حاضر، را به عهده دارد. کمی یا کیفی

ند آزمایشگاه مجهز از جمله نموده و دارای چ ایجاد و تاسیس صادراتی یفیت محصوالت کشاورزیطرح بهبود ک در قالب یک را

و  ی(تای ترانزیهبندیونقل)بستهحمل های بزرگبندیآزمایشگاه بسته پالستیکی، بندیآزمایشگاه بسته های فلزی،قوطی آزمایشگاه

ISO های صادراتی توسطبندیالمللی نیز مقررات و استانداردهای بستهسطح بینباشد. در و مقوایی می کاغذی هایآزمایشگاه بسته
 .(2616) بلوریان تهرانی، "باشدبازرگانی موجود می ازرگانی وابسته به وزارتهای بشدر موسسه مطالعات و پژوه شده و بعضاَ تهیه 

 باشددهد چهار اصل میهای جهانی انجام میمصرفی و بازار ها و تحقیقاتی جامعهاز اهدافی که جامعه استانداردسازی در بررسی

عناصر بصری و عناصر اطالعاتی. عناصر بصری شامل ابعادی نظیر  ":د خرید مصرف کننده تاثیر گذار استبندی بر قصکه در بسته

اطالعات  گذارد. عناصر اطالعاتی، شاملمیبندی است و بیشتر بر بعد احساسی تصمیم گیری اثر رنگ، اندازه، شکل و تصاویر روی بسته

  (.2631 آقازاده،)"بندی است و بیشتر بر بعد شناختی تصمیم گیری موثر استدر مورد محصول و تکنولوژی مورد استفاده در بسته

 کبندی در زمینه تولید کارتن، پاکت، پالستیک، ظروف یکبار مصرف پالستیدر بخش بسته در حال حاضر واحدهای صنعتی

 کرد. یم گونه واحدها را حمایتبندی، تا حدودی ایندولت با ارائه تسهیالت ارزی به صنایع بستهکنند. غذایی و بهداشتی فعالیت می

 دستی کافی نبوده است.های اخیر با توجه به بازار تولید صنایعبندی ظرف سالگذاری انجام شده در صنعت بستهاما سرمایه

های جدید گذاری و ایجاد ظرفیتدر این زمینه برداشته شده است، لیکن هنوز فضای وسیعی برای سرمایههای مثبت هرچند گام

 وجود دارد. 

 

 بسته بندی و صنایع دستی
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دهنده میزان توجه سران حکومتی همان عصر است ا همواره نشانههای تاریخی ملتشکوه شاهکارهای هنری و صنعتی دوره

اند. کشور ایران نیز با تاریخ گسترده خود های فرهنگی آن شرکت داشتهساختههای مادی و معنوی در ارتقا و رشد دستکه با حمایت

از عهد باستان تا معاصر توانسته به کمک اهل هنر، آثار ارزشمند ادبی، هنری و علمی به فراخور اوضاع زمانه به وجود آورد که امروزه 

 (. 2632جهان هستند)فدایی،  های ایران وزینت بخش موزه
بندی تهو فاکتوری که در بس مساله شود.ی صحیح کاال بکار برده میبلکه برای عرضه ؛بندی نه برای تزیینبه طور کلی بسته

ندی بگیرد و به شکل مستقیم در نوع ، شیوه و حتی فرم نهایی بستهاست که در درون بسته قرار می محصولیمهم است شی و 

ذار و دخالت مستقیم دارد. لذا از آنجایی که صنایع دستی به عنوان هنر و اثری متمایز، چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ ارزش تاثیرگ

ته بس تنوع محصوالت صنایع دستی دردنیا و فروش آن در سطح داخلی و صادرات لزوم توجه به امرمالی دارای اهمیت بسزایی است 

صنایع دستی می تواند به عنوان  .ای از جنس خود بر تن کندطلبد تا در مرحله عرضه، جامهمیبندی و طراحی مخصوص به خود را 

 کاهش صادرات و رکود صنایع دستی صنعت زمینه ساز اشتغال بیشتر و معرفی فرهنگ و سنن ملی و اسالمی باشد. با توجه به-هنر

ی ی صنایع دسترشد و توسعه ندی محصوالت می تواند به ارتقاءدر سال های اخیر در کشور، استفاده از فنون طراحی و نوع بسته ب

 .کمک شایانی بنماید

بخصوص آثار  .قصد مشتری برای خرید، بستگی به میزان برآورده شدن انتظاراتش و برقراری ارتباط در نقطه فروش دارد

ها هکنند. و در این میان شکل بستدام به خرید میبه سرعت اقبا کمبود وقت روبرو بوده و ها اکثراً و توریست خریداردستی که صنایع

 ای دارند.سهم عمده این طیف از مشتریانو عوامل بصری موجود در جلب و یا عدم توجه 

ها آن دبندی ناکار آمبتی خارجی، بـستهبازارهای رقا در ترین دالیل عدم توفیق کاالهای ایرانیبراساس تحقیقات اخیر یکی از مهم

 یرقابت نیروهای با شناسایی و تحلیل و هنرمندان این عرصه های داخلیشود شرکتهاد میپیشن ،(2611زاده، )مسلمیگرددمیعنوان 

مشکالتی از این قبیل در طول  طراحی کنند.اساس این بندی خود را بر های بستهاستراتژی بندی(،)خصوصا در حوزه بستهموجود

بندی اقالم صادراتی کشور نیز جهانی، در ردهداخلی و نشانگر این امر بوده است که صنایع دستی با از دست دادن بازارهای  ،هاسال

های گذشته بیشترین صادرات کاالی غیر نفتی را در ایران به خود اختصاص داده جایگاه خود را از دست داده است اگر چه در سال

 (.2شینی را از دست داده است )جدولبود متاسفانه امروزه این صدرن

 
 (1831 –مأخذ :سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور ) (دالر هزار) – 1831ارزش کاالهای صادراتی عمده کشور در سال   (1 )جدول    

 

 

 نام محصول ارزش صادرات درصد ارزش

      انواع قالی و قالیچه  2111322 11/12

 و خشک میوه جات تازه  222321/2 23/1

 مس و مصنوعات مسی  111123/6 22/33

 فرآورده های صنایع شیمیایی  323223/2 6/11

 محصوالت معدنی  32212/3 6/11

 انواع پوست و چرم  16321/3 6/26
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ادرات صبا توجه به آثار موجود در بازارهای جهانی به این نکته باید توجه داشت که در اکثر کشورهایی که دارای بیشترین نوع 

مادی با استفاده از مواد بومی و در دسترس که ن بلکه شوندبندی این آثار صرفا در جهت ارائه بکار برده نمیصنایع دستی هستند بسته

ود که حتی در شبندی به شکلی اجرا و ارائه میشوند. این نوع بستهبندی میآثار بستهاین قبیل از موقعیت مکانی و فرهنگی هستند 

هایی که با خود حمل در تبلیغ و ترویج محصوالت و ارزشگیرد بنابراین بندی بارها مورد استفاده قرار میاز موارد بستهبسیاری 

بندی وجود نقش بسزایی داشته باشد. از این رو فراگیرترین صنعت دنیاست و کمترکاالیی هست که بدون بسته تواندمی کنندمی

 .خارجی داشته باشد

 :شرح زیر برشمرده توان بکننده را میهای مصرفبسته صفات و مشخصاتبطور خالصه 

 .نمود و بسته باز به راحتی بتوان آن راحاوی مقدار معقولی از کاالی مصرفی باشد.  -

 .یش دادنما آن بتوان کاال را به کمک-انتقال پیام با استفاده از اعداد، اشکال، تصاویر، شعار و عالئم آن به راحتی میسر باشد -

 بتوان سریعا آن را از بین برد تا باعث آلودگی محیط زیست نشود. -

 حمل و نقل آن به راحتی و بدون خطر صورت گیرد. -

 بتوان از آن به عنوان یک رسانه موفق استفاده نمود، به طوری که انتقال پیام باعث تحریک تقاضا و تصمیم به خرید گردد -

 (.2616)بلوریان تهرانی، 

به  بندی این نوع کاالها توجهاجناس و محصوالت صنایع دستی از نظر نوع آنها با یکدیگر تفاوت دارد لذا در بسته بندیبسته

بندی بسته ای ودستی در شکل فلهماندگاری، شکستنی بودن، بهداشت، تاریخ مصرف و ... باید مد نظر قرار گیرد. اکثر کاالهای صنایع

بندی شده و با شود تا در کشورهای دیگر تجدید بستهشود که این امر سبب میبازارهای خارجی صادر می بزرگ و یا نامطلوب به

 شود.می معضالت محسوببرندهای خارجی به بازار ارائه شود که از بزرگترین 

 

 بندی صنایع دستیآسیب شناسی بسته
های صنفی و است و بین گروه داشته وجود نگاتنگارتباطی تران با سایر اقشار جامعه گطراحان و صنعت همواره بین هنرمندان،

 هب صفویه یاین روند منطقی از اواخر دوره ؛کهنتیجه این .نداشته است ودوج چندانی از نظر ثروت و دانش یاجتماعی جامعه فاصله

ی طهلشروع س از آسیا به اروپا و و ثروت صفویه به بعد به دلیل انتقال و تغییر مکان قدرت یر دورهاز اواخ شود.یدچار اشکال م بعد

یران های سنتی اظاماز سوی دیگر، به تدریج ن های سیاسی و اقتصادی در ایران،سو و نابسامانی یک دول اروپایی بر بازارهای آسیا از

 سنتی شود و نه تنها بازارهایود میدچار رک ایران های سنتیج دست ساختهدریدهد و متعاقب آن به ترا از دست می خود تعادل

با شروع حکومت  شود.ل ورود کاالهای اروپایی دچار مشکل میداخلی نیز بـه دلی بازار ه دردهد بلکخود را از دست می ایمنطقه

چار مشکل د یرانا صنایع دستی شدن اقتصاد ایران به نفت، ستهابو و اقتصادی ایران حیات ول اروپایی بربیشتر د یو سلطه پهلوی

ن مثال میزا ایبر توجهی به صنایع دستی ایران نکردند. نیز مردان رژیم گذشتهریزان و دولتشود. عالوه بر آن برنامهاساسی می

های دولت نسبت به ختصد از کل پردادر 1/2حدود 2312-3در سال  خود تی در باالترین سطحصنایع دس به پرداخت اعتبار

رژیم  در و عدم اهمیت صنایع دستی توجهیحکایت از بی ناچیز رقم این .(2621گزارش سالیانه ،)بانک مرکزی ودب دیگر هایبخش

 توجهی جدیدبه وجود آمد که دولت  ریامیدوا این 2621ذشته و حاکمیت حکومت اسالمی در سال با سقوط رژیم گ سابق دارد.

 اقتصادی، یحاصرههای مردم بود ولی با شروع جنگ تحمیلی و مکی از خواستوجه یت نکه البته ایکند  ستیدصنایع اص بهخ

دست  هبخشی ب نتایج رضایتهای دولت تاکنونکمک رغم و علی نشد گذاری گسترده در صنایع دستی فراهمو سرمایه امکان توجه

فاصله روزافزون میان خواسته مصرف کنندگان و تولیدات صنایع دستی و ناشناخته ماندن نیاز واقعی . (2611)ریاضی، نیامده است
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. از آنجایی که اکثر تولیدکنندگان هنر لطمات بسیاری وارد شود -بازار و سلیقه مصرف کننده امروزی باعث شده تا به این صنعت 

ار دارد ای بزرگ قرفاصله کنند لذا در ارتباط و شناخت سالیق و بازارها تا تولیدکنندهمیصنایع دستی در روستاها و عشایر زندگی 

  .متولیان امر استریزی شناخت بازارهایی که برای هر کاال مناسب هستند و هدفمند نمودن تولید و توزیع صحیح نیازمند برنامه

، عادت هممی نکتهکنندگان برای خرید، در فرایند تصمیم گیری مصرف ی دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این امر است کهمساله 

اری به یک محصول یا مارک خاص است. وفاد به کنندگان مصرف تشویق بازاریابان، اصلی یمسئله"به خرید مجدد محصول است. 

ی جایگاه رقابتی حفظ و توسعهی هایی که دغدغهعوامل موثر بر آن، برای شرکتلذا موضوع حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و 

یابی به راهکارهای های بسیاری را نیز برای درک و شناخت این مهم و دستخویش را در بازار دارند، چالشی راهبردی است و هزینه

ی های ابتدای(. در این میان با وجود اینکه نیم قرن از آغاز گام2631)حاجی کریمی، "کنندرف میکاربردی برای تقویت آن، ص

نوان عای است که با سهم شاهکارهای هنری و دستمزد هنرمندان برجسته ایرانی روزنامهگذرد بندی آثار صنایع دستی ایران میبسته

ه بندی اجناس کشورهای خارجی اگرچست که بسیاری از بستها ایبندی به اندازهبستهصنعت اهمیت  .شودمیبندی بکار برده بسته

  بندی مناسب، متقاضی را برای خرید آن کاال جذب کنند.کنند با بستهسعی میکیفیت هم ندارد اما 

بندی و پوششی مناسب که معرف سازنده و محل ساخت آن نیاز به بستهند هزار ساله چبا قدمت هنرهای سنتی فاخر ایران 

ود اثر است. به خو ضعف تسری این ویژگی  داردبندی ضعیف و یا نامناسب استداللی که خریدار در برابر محصولی با بسته .داردد، باش

بندی بسته .استبندی نیز در مسیر پیشرفت و نوآوری قرار گرفته امروزه با پیشرفت تکنولوژیک در مراحل تولید کاال، صنعت بسته

دن و ماشینیزه شوند صنایع دستی در سیر و روند خود باید با علوم و جهان پیشرفته آشنایی پیدا کند و به این منظور باید از ر

 .(1و2)اشکال شود آگاهی الزم را یافتبندی بکار گرفته میی ساخت و طراحی بستهتغییراتی که در نحوه
 

 
 (.1831، مآخذ: نگارندگان) های مختلفسایزاقالمی با بندی صنایع دستی، برای بستهنمونه : 1شکل 
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 (.1831نگارندگان،)مآخذ: 1شکل شماره  گسترده: الگوی خطی و 2شکل

 

ت باالی کیفیت پایین چاپ، قیمبندی، کنندگان کاال از سیستم صحیح ارائه و عملکرد اصولی بستهعدم شناخت و آشنایی عرضه

روند. بندی کاالی ایرانی به شمار میی بستهعرصهمشکالت از  وری از امکاناتو سوء مدیریت و عدم بهره بندیی بستهمواد اولیه

ابراین بر بن ت.د تاکنون کمتر به آن توجه شده اسشای دهد کهمی تشکیل فرهنگی عظیمی را در کشور ما خود سرمایه نتیهنرهای س

ا ذکر ر به طور کلی شناسنامه اثر توان نام اثر، عنوان هنرمند، سال و مکان تولید ومی ی که نماد این فرهنگ استبندی آثارروی بسته

توان میبرای نمونه حتی در آثاری مانند فرش و ترمه تری را ایجاد کند. کرد تا خریدار با اثری که در دستانش قرار دارد ارتباط عمیق

 را توضیح داد تا ارزش کیفی اثر مورد توجه قرار گیرد.ها و نوع ابریشم آنتعداد رنگ

 ب ایران را موج دستیتعالی وضعیت اقتصادی و اجتماعی صنایع تا نو استهای با طراحی قوی و ایده یدر این رشته نیاز به اشخاص

 .ای گذشته رو به آینده دارندهکند طرحهایی که با آگاهی از سنتی نوینی را طلب میاطرحه سالیق مشتریانبازار جهانی و . شوند

خالقیت در طراحی نباید منجر به افزایش قیمت تمام شده البته آمد باشد. تواند کارمی ها در این رشتهحفظ اصالت ننوآوری ضم

 .(1و6)شکل  شود تولید بسته بندی
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 (.1831: نمونه بسته بندی صنایع دستی، برای ظروف سفالی و فلزی)مآخذ: نگارندگان، 8شکل

 

 
 (.1831)مآخذ: نگارندگان،8گسترده شکل شماره الگوی خطی و : 1شکل  

 

 و پیشنهادات: گیرینتیجه 

کل صنعت را به این ش -توان مشکالت پیش روی این هنربندی صنایع دستی به طور اساسی میشناسی بستهبر اساس آسیب

 مطرح کرد:

دستی است. چاپ مطالب و اطالعات به زبان کشور مقصد و توجه عدم توجه طراح به بازار مقصد از معضالت دیگر صنایع .2

 ای برخوردار است.یت ویژهبه سالیق آنها از اهم

ان پردازند بنابراین با جهی سنتی به این هنر میاز آن جهت که هنرهای سنتی با اقشار هنرمندانی سروکار دارد که به شیوه .1

 ر جهانیبازاعالقگی به شناخت این ی بسیار دارند. عدم شناخت و از سویی دیگر بیهای بازاریابی در آن فاصلهمدرن و شیوه

 باعث شده تا لطمات بسیاری بر بازار توزیع این آثار وارد شود.
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ی گزاف وزن کاال در ها و اشخاصی که خواهان حمل این آثار به مرزهای بیرون از کشور هستند به علت هزینهتوریست .6

ف از کاال بندی این طیی ارائه بستهبندی سنگین ندارند. بنابراین در طراحی و نحوهگمرک؛ تمایلی به خرید آثاری با بسته

حو نمدنظر قرار گیرد که عالوه بر سبک بودن، حفاظت و نگهداری کاال را به  که بعضا خود دارای وزن سنگینی هستند باید

 انجام دهد. درست

 بندی کاالها قابل حمل و نقل بودن و مالحظات فیزیکی باید مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد. به طوری کهدر بررسی بسته .1

ی توان در التابلوهای مینیاتور ارزشمند را نمییا گیر عرضه کرد و بندی بدون ضربهظرف سفالی را نمی توان در بسته

 ای نایلونی به مشتریان عرضه کرد.کیسه

دلیل شود به این از جمله مشکالت بارز این رشته محسوب میتنوع سایز و اندازه در محصوالت صنایع دستی    .2

ال شایانی به این مساله نماید. استفاده از اشکتواند کمک هایی که قابلیت تغییر سایز و اندازه را دارا هستند میبندیبسته

 روند.ها به شمار میحلای از این راههای خالقانه، نمونههایی با طراحیبندیآکاردیونی و یا بسته

از دیگر  بندیای بستهکمبود متخصص و عدم دسترسی تولیدکنندگان صنایع دستی به طراحان و تولیدکنندگان حرفه .3

ی این دو طیف از هنرمندان از یکدیگر از جمله معضالت این ست که برای این رشته وجود دارد. فاصلهعناصر و مشکالتی ا

 شود.رشته محسوب می

و تورم موجود باعث شده تا بسیاری از فروشندگان صرفا به فروش آثار وضعیت موجود فروش صنایع دستی از نظر بازار  .1

فزایش ا توان ازمیخالقیت در طراحی اضافی تلقی کنند. که در این زمینه با بر و بندی را امری هزینهاکتفا کنند و بسته

 اجتناب کرد.بندی و طوالنی شدن و سخت شدن پروسه تولید قیمت تمام شده تولید بسته

قدام به اباشد و لذا غالبا تولید کنندگان خود های بازرگانی در اختیار نمیدر ایران تجربه زیادی از فعالیت صادراتی شرکت .3

 بندی و ارائه مطلوب آثار خود نیستند.کنند و با توجه به ضعف اطالعاتشان از بازارهای جهانی، قادر به بستهصدور کاال می

تی ضروری بندی آثار صنایع دسی صادرات غیر نفتی بستگی تام دارد بنابراین توجه به بستهحیات اقتصادی ایران به توسعه .3

 است.

ای دارند بنابراین وضع قوانینی از کنند توجه ویژههایی که به حفظ محیط زیست کمک میبندیبستهبازارهای جهانی به  .21

ای خواهد در بدست آوردن بازارهای جهانی سهم عمده ی سازگار با محیط زیستاین دست و آگاهی طراحان از مواد اولیه

 داشت.
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 .63-61، 1، جلوه هنر، شماره"به مسائل و مشکالت صنایع دستی ایراننگاهی اجمالی "( 2611ریاضی، محمدرضا. )

 .213، کتاب ماه هنر، شماره "نگاهی به تاریخ صنایع دستی دوره معاصر"( 2632فدایی، مریم. )

 .213شماره ، ، آذر و دی"بسته بندی صنعتی هنوز کامال شناخته نشده است"( 2611) .باقر ،قایم مقامی

 61، بورس، دوره اول، بهمن، شماره "بندی در عرضه کاالبندی کاال در ایران؛ بررسی آثار اقتصادی بستهتحوالت بسته"( 2611نواب. )

ارشد دانشگاه  ارشناسیک نامه پایان ،"باال بردن رشد صادرات کشور منظور بندی بهنقش طراحی در بسته"( 2611) .اعظم زاده،مسلمی

 . 2611هنر، دانشکده درس،م تربیت
 


