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  چکیده

ها و فرهنگ جامعه  محلی  یژگیودستی سنتی، مردم محور و مبتنی بر  یعصناي فعال در حوزة وکارها کسببسیاري  از 
ها حوزة  کنند. اغلب مطالعه یماست، فعالیت  نشده ثبتصورت رسمی  بومی و موروثی که به دانش ضمنی، براساسهستند و 

وکارهاي خُرد با  اند و حفظ و مدیریت دانش کسب هایی با ساختار رسمی را مورد توجه قرار داده مدیریت دانش، سازمان
تر مورد توجه قرار  ساختار غیررسمی مانند صنایع دستی که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس جوامع بومی هستند، کم

 با استفادهمحلۀ محمدیۀ شهر نائین را  یباف میگلي عبا و ها کارگاهن، این پژوهش فرآیند مدیریت دانش گرفته است. بنابرای
صورت مطالعۀ موردي با هدف کاربردي بررسی کرده است. جامعۀ آماري تحقیق شامل بافندگان محلۀ  از رویکرد کیفی به

محمدیۀ نائین و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی شهرستان نائین هستند. تعداد نمونۀ تحقیق 
وتحلیل  یهتجزاز روش  ها مصاحبهوتحلیل متن  یهتجز. براي است شده بانتخاصورت گلولۀ برفی  قاعدة اشباع و به براساس

ي وکارها کسبفرآیند مدیریت دانش بومی  دهد یمي پژوهش نشان ها افتهافزار مکسکیودي اي استفاده شد. ی تماتیک با نرم
از است دانش نوین براي سازي، یادگیري تعاملی و مشارکت فعال بوده و نی ي فناوري مبتنی بر اجتماعیجا بهمحور  مردم

  کار گرفته شود. و پایدار جوامع محلی به زا درونتغییر دانش بومی متناسب با تقاضاي در حال تغییر بازار و در راستاي توسعۀ 
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  مقدمه
یررسـمی و مبتنـی بـر منـابع     غو اغلب خانوادگی،  ، در مقیاس کوچکمحور مردمي ها بنگاه
 ,Wong & Aspinwall(شـوند   یمـ هـاي اجتمـاعی و سـطح فنـاوري پـایین اداره       یهسـرما محلی، 

دسـتی در   یعصـنا ي و نـواز  مهمانل در حوزة گردشگري، اي محلی فعاه بنگاه. بسیاري از )2004
بـوده و  جوامع محلـی  و فرهنگ دانش بومی  از متأثر ها بنگاههستند. دانش این  ها بنگاهزمرة این 

تعامالت اجتماعی هر جامعه تناسب دارد و و با اقلیم، فرهنگ و  شده منتقلنسل  به نسل صورت به
یـزي در راسـتاي   ر برنامـه در صـورت   ضمنی و پنهـان اسـت.   صورت بهیررسمی غدلیل روابط  به

و پایدار جوامع را  زا درون ۀرشد و توسع ۀزمین توان یمدانش بومی جوامع محلی  ۀحفظ و توسع
ي هـا  بنگاهو مشکالتی که  مسائلفراهم کرد، بنابراین با شناسایی فرآیند مدیریت دانش بومی و 

محور را در جوامـع   ي مردموکارها کسبحفظ و توسعۀ توان زمینۀ  یممحور مواجه هستند  مردم
 بر اغلب مبتنی رسمی مدیریت دانشي ها بنگاهدر . )Chaiphar et al., 2013( محلی فراهم آورد

ي کوچک ها بنگاهدر  که یدرحال ،فناوري اطالعات و ارتباطات و روابط سازمانی رسمی است
هـا بیشـتر بـر فرآینـدهاي دانـش       و بنگاه بودهمحلی فناوري اطالعات و ارتباطات اغلب محدود 

د دارنــفکــري و اجتمــاعی محلــی تمرکــز  ۀانســانی، ســرمای يهــا تیــظرفغیررســمی مبتنــی بــر 
)Sparrow, 2001( تنـوع جوامـع    و محور ي مردمها بنگاههاي  یتمحدودو  ها مشخصه. باتوجه به

ــز  هــا آنمحــور، فرآینــد مــدیریت دانــش در   ي مــردموکارهــا کســبهــاي  یــتفعالمحلــی و  نی
ها در توسعۀ پایدار  ن بنگاهبوده و با وجود اهمیت ای گرایندفرآو مبتنی بر رویکرد  فرد منحصربه

تـر بررسـی شـده اسـت.      هـا کـم   در مطالعـه  جوامع محلی و پایداري میراث فرهنگـی نـاملموس،  
ي بافت پارچـۀ پشـم   ها کارگاهخاص فرآیند مدیریت دانش در  طور بهبنابراین، در این پژوهش 

هـاي محلـی    قـام شتر (پارچۀ عبا) و گلیم در محلۀ محمدیۀ شـهر نـائین از دیـدگاه بافنـدگان و م    
  شده است. یبررس

تا حدود سی سال  صنعت اصلی منطقه عنوان به یننائ ۀمحمدی ۀپشم شتر در محل ۀبافت پارچ
ایـن محصـول را کشـورهاي عربـی نیـز      کـه   يا گونه بهپیش رونق و شهرت باالیی داشته است، 

ایـن  با تغییر در فرهنگ پوشش، سبک زندگی و تغییـرات جـوي    یجتدر بهاما ؛ کردند صادر می
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 هـا  کارگاهمعماري  ۀجاذبدلیل  به طی ده سال گذشته اگرچه، دادصنعت رونق خود را از دست 
 موردتوجـه  ،خاك رس قرار دارنـد و جـذابیت فرآینـد بافـت     يها تپهدستکند در  صورت بهکه 

دلیـل   ، امـا بـه  دهنـد  یمـ عالیـت خـود ادامـه    محدود به ف صورت بهو است  قرارگرفتهگردشگران 
پشـم شـتر در حـال     ۀو تقاضاي محصول، دانـش بـومی بافـت پارچـ     وکارها کسبکاهش رونق 
کیفی فرآیند  ۀبنابراین در این مطالع؛ و افراد کمی با فرآیند بافت آشنا هستند بودهمنسوخ شدن 

میـراث   عنـوان  بـه نائین  ۀمدیمح ۀمحل يها در کارگاهپشم شتر  ۀمدیریت دانش بومی بافت پارچ
فرهنگی ناملموس، براي درك ماهیت دانش بومی و مراحل مختلف فرآینـد انتقـال و مـدیریت    

هـدف ایـن پـژوهش شناسـایی      اسـت.  شـده  یبررس محلیهاي  از دیدگاه بافندگان و مقامدانش 
و صـورت سـنتی    محور صنایع دسـتی بـوده و بـه    وکارهاي مردم فرآیند مدیریت دانش در کسب

کننـد، بنـابراین بـا شـناخت فرآینـد موجـود و مشـکالت         براساس روابط غیررسمی فعالیـت مـی  
عنـوان سـرمایۀ    توان زمینۀ تدوین راهبردهایی در راستاي توسعۀ پایدار دانش بومی به رو می پیش

  محور و  میراث فرهنگی ناملموس جوامع محلی فراهم آورد.    هاي مردم اصلی بنگاه

  تحقیق ۀپیشینو  مرور مبانی نظري
ساختار سازمانی تخت،  یی در مقیاس کوچک دارايها سازمانمحور  ي خُرد و مردمها بنگاه

 ۀمبتنـی بـر منـابع محلـی و سـرمای      ،ی ارگانیـک سـازمان  فرهنـگ  ،یررسـمی غي عملیاتی ها سامانه
و کننـد   یمـ یررسـمی تمرکـز   غها بـر ارتباطـات    اجتماعی و سطح پایین فناوري هستند. این بنگاه

پایدار و  ۀ.  توسع)Wong & Aspinwall, 2004( رسمی دارند یندهاي دانشفرآتري به  توجه کم
جوامع محلی بـوده و   محور ي مردمها بنگاهفعالیت تقویت  مقاصد گردشگري نیازمند يزا درون

سرمایۀ اصلی است، باتوجـه   عنوان بهشان  نیز وابسته به مدیریت دانش ها بنگاهتوسعۀ فعالیت این 
متفــاوت از تــا حــدي  هــا آنفرآینــد مــدیریت دانــش  هــا بنگــاهي خــاص ایــن هــا مشخصــهبــه 

محور وابسته  وکارهاي مردم . توسعۀ کسب)Chaiphar et al., 2013( استي دیگر وکارها کسب
اجتماعی و آمـوزش دانـش محلـی     هاي هاشاره به دانشی دارد که از تجرببوده و  1خرد محلیبه 

                                                        
1. Local wisdom 
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ي اشـتراك دانـش، ارتقـا    هـا  شبکهاز دست آمده  بهاجتماعی  ۀو از طریق سرمای یدآ دست می به
پویـا، جـوامعی هسـتند    جوامع  کند که مطرح می )1991( 2ونگر و الوا به نقل از 1چایفر یابد. یم

کننــد  یمــخــود را مبادلــه هــاي  هتجربــو دانــش و  گرفتــه شــکلاهــداف مشــترك  براســاسکــه 
)Chaiphar et al., 2013(محـور در جوامـع    ي مـردم وکارهـا  کسبمدیریت دانش  ۀ. براي توسع

شناسایی شود. جانجوبسانگ به نقل از داکر  وکارها کسباست فرآیند دانش در این  محلی نیاز
کنـد کـه مـدیریت دانـش فرآینـدهاي ایجـاد، تسـخیر، کدگـذاري، اشـتراك،           یم) بیان 2005(

در زیـر   .)Jonjoubsong, 2008( گیـرد  یدر برمـ مجدد دانش را  ةیري و استفادکارگ بهدسترسی، 
 مطـرح است به شکل خالصـه   شده انجامینۀ مدیریت دانش بومی زم درهایی که  برخی از مطالعه

  . اند شده
براي درك  را مالزيدر  4بومی ساراوك ) فرآیندهاي اشتراك دانش مردم2018( 3بوالحسن

ماهیت دانش بومی و اشتراك دانش براي کمک به نهادهاي فرهنگی در حفظ میراث فرهنگی 
درك دانـش   بـه  ازیـ نگیـرد، اول   یمـ  دربـر را  ۀمؤلفـ کرده است. این مطالعه دو  یبررسناملموس 

تراك یـا تسـهیم   بومی مردم محلـی، میـراث فرهنگـی نـاملموس و نیازهـاي مـردم بـومی در اشـ        
چگونه که  باشد براین میمرتبط با نهادي فرهنگی که تحلیلی هاي  . دوم موضوعاست شان دانش

کننـد.   سازمانی نهادهاي سازمانی اسـتفاده نهادهاي فرهنگی از مدیریت دانش براي حفظ دانش 
 فرهنگـی بـراي  هـاي   پیچیدگی دانش بـومی پروتکـل   دلیل بهدر این پژوهش پیشنهاد شده است 

فناوري اطالعات و  ۀتوسعه در زمین تهیه شود و جوامع بومی بافرهنگی براي تعامل هاي  سازمان
  .)Bolhassan, 2018(انجام شود مدیریت دانش هاي  نظام

ي خـانوادگی کوچـک   وکارها کسبنقش فرآیند مدیریت دانش در) 2016( 5گوپا و چاریا
ي ها افتهاند. ی کرده  یبررس وکار کسبي، تثبیت شدن و موفقیت ریگ شکل مختلفمراحل  را در
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این است که روابـط خـانوادگی، نگـرش نسـبت بـه یـادگیري، تفکـر انتقـادي و          گر انیبتحقیق 
 & P. D. Gupta( هسـتند  وکارهـا  کسـب ي اصـلی در پایـداري ایـن    هـا  مؤلفـه اجتمـاعی   ۀسرمای

Bhattacharya, 2016(.  
ي وکارهـا  کسـب الگوي مدیریت دانـش بـراي    ۀارائدنبال  ) به2013( 1توامساك و همکاران

تخـب و  ي منوکارهـا  کسـب ي مـدیریت دانـش در   هـا  تیـ فعالمحـور در تایلنـد بـا بررسـی      مردم
ارائـه   منجر بـه ي تحقیق ها افته. یها بودند اثرگذار بر موفقیت آنشناسایی عوامل مدیریت دانشی 

ي وکارهـا  کسـب دانش محرك مدیریت  ي مدیریتندهایفرآ ،ها مؤلفهالگوي مدیریت دانش با 
ی، نیـروي کـار،   سـازمان  فرهنـگ محور و عوامل موفقیت مـدیریت دانـش شـامل، رهبـري،      مردم

  .)Tuamsuk, Phabu, & Vongprasert, 2013( ش شده استدانش و هو
ي مـدیریت  هـا  تیـ فعالی و سـازمان  فرهنـگ ، ها مشخصهدنبال یافتن  ) به2008( 2جاجوبسانگ
 هـا  افتـه روستایی شمال تایلند است. ی ۀمحور بافندگی در منطق ي مردمها سازماندانش حاضر در 

نظـام  . باشـد  مـی ضمنی به شکل مهارت و تجربه  صورت بهکه دانش موجود بیشتر  دهد یمنشان 
نـش جدیـد،   محور، با تمرکز بر ایجـاد شایسـتگی و دا   ي مردموکارها کسبمدیریت و عملیات 

 ,Jonjoubsong( انـد  ي انگیزشی فرآینـد دانـش را تعیـین کـرده    ها دستگاهفراهم کردن پاداش و 

2008(.  
) توسعۀ اکوتوریسم کارآفرینانه بـا رویکـرد   1397سط مرادزاده و همکاران (در پژوهشی تو

محور در مناطق روستایی استان سیسـتان و بلوچسـتان بررسـی شـده اسـت.       توانمندسازي اجتماع
ــازي       ــامل توانمندس ــی ش ــۀ محل ــازي جامع ــراي توانمندس ــاخص را ب ــار ش ــژوهش چه ــایج پ نت

رنظـر گرفتــه اســت کــه بـا توجــه بــه نتــایج بــه   شـناختی، سیاســی، اقتصــادي و اجتمــاعی د  روان
، توانمندسـازي  شـده اسـت  گذاران اکوتوریسم کارآفرینانه در جوامـع محلـی توصـیه     مشی خط

هاي خـود قـرار دهنـد (مـرادزاده و همکـاران،       ذهنی و روانی جوامع هدف را در اولویت برنامه
1397  .(  

                                                        
1 Kulthida Tuamsuk, Thongchai Phabu & Chollanhat Vongprasert 
2 JonJoubsong 
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 عنـوان  بـه مل ایجـاد دانـش   شده اسـت شـا   دانشی که در این پژوهش بررسی فرآیند مدیریت
تولید و کشف هر نوع دانش جدید، کسب و کدگذاري دانش، اشتراك دانش، انتقـال دانـش،   

ي عبـا و  هـا  کارگـاه دانـش   مـدیریت فرآینـد   بنابراین،؛ استیري دانش کارگ بهبازبینی دانش و 
 ۀمحمدیـ  ۀي خاك رس در محلـ ها تپهدر  دندستکي ها کارگاهصورت مجموعه  به کهبافی  یمگل

، مطالعه شده است. در حال حاضر دانش بـومی فرآینـد   اند شده ین در استان اصفهان واقعنائشهر 
مبـود مـواد اولیـه رو بـه     ک دلیل از دسـت دادن کـاربري گذشـته و    پشم شتر (عبا) به ۀبافت پارچ

و تغییـر و توسـعۀ محصـول     براي جامعی یزير برنامه فراموشی است و حفظ و توسعۀ آن نیاز به
میراث فرهنگی ملمـوس   عنوان بهاین صنعت دانش بومی  فرآیند کار دارد و در غیر این صورت

ي آتـی کـامالً منسـوخ    هـا  سـال و محصول) و ناملموس (فرآیند تولید محصول) طـی   ها کارگاه(
ي هـا  مشخصـه یی کـه  هـا  بنگـاه مشـخص بررسـی    باهـدف  هـا  کارگـاه . این مجموعه خواهد شد

. مالـک  ندانتخـاب شـد  ، دارنـد  را فعالیـت در بافـت اجتمـاعی جامعـه    محـور و   ي مـردم هـا  بنگاه
متکـی بـر    ها آن وکار کسبین مردم محلی هستند. نائ ۀمحمدی ۀبافی محل یمگلي عبا و ها کارگاه

 ۀتوســع باشــد و ادي و مــالی و دانــش محلــی مــیمنــابع محلــی شــامل نیــروي انســانی، منــابع مــ 
ایجـاد  ي بـومی،  هـا  یـت ظرف ۀتوسع محور در ي مردمها گاهنب عنوان بهبافی  یمگلي عبا و ها کارگاه

 500بـیش از   درگذشـته . ي و حفظ و توسعۀ فرهنگ و هویت محلی اثرگذار خواهد بودپایدار
دسـتگاه   15الـی   10در حال حاضر فقـط   امادایر و فعال بوده  ها سردابی در این عبا بافدستگاه 

تقاضـاي   ازنظـر ). 1394، زاده سـلطان دایر اسـت (  وقت پاره صورت بهتوسط افراد مسن و  هم آن
اغلـب بافنـدگان بیشـتر بـه      رو یـن ازاو بـوده  تر مورد تقاضاي افـراد   عبا کم ۀپارچ اکنون همبازار 

یریت مـد  یندفرآباشد، اشتغال دارند. بنابراین شناسایی  می گردشگران موردتوجهبافت گلیم که 
مواجـه هسـتند، عـالوه بـر حفـظ و توسـعۀ ایـن        و مسـائل و مشـکالتی کـه     ها کارگاهدانش این 

فرهنگـی و   -ینـۀ اقتصـادي، اجتمـاعی   زم درتوانـد بـه پایـداري جامعـۀ محلـی       یم وکارها کسب
  محیطی کمک کند. یستز



  267 ... دستی: وکارهاي مردم محور صنایع فرآیند مدیریت دانش بومی کسب 

  شناسی روش
پژوهش کیفی به شناسایی دنیاي طبیعـی گـرایش دارد و تفسـیرهاي چنـد وجهـی از تجربـۀ       

دهد، بنـابراین در ایـن    هاي اجتماعی و فرهنگی ارائه می انسان و روابط تکرار شوندة درون نظام
هـاي کـاربردي و از    پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. از دیدگاه هدف، جزء پژوهش

یابی  هاي توصیفی قرار دارد. در این پژوهش براي دست ها در ردة پژوهش منظر گردآوري داده
سـازمان میـراث فرهنگـی، گردشـگري و      محلـی  هـاي  و مقـام  به اطالعات مورد نیـاز بافنـدگان  

گیـري   مصاحبۀ نیمه ساختاریافتۀ اکتشافی انجـام شـد. فرآینـد نمونـه    ین نائدستی شهرستان  یعصنا
وتحلیـل و اکتشـاف بـه     بوده و تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرآیند تجزیـه  1صورت گلولۀ برفی به

حـوزة  که تعـداد فعـاالن در    با توجه به این .)Maykut & Morehouse, 1994(برسد  2اشباع نظري
در محـل   هـا  مصـاحبه . انجـام شـد  مصـاحبه  نفـر   10بـا   یتدرنها بافت عبا و گلیم محدود است،

 ةدر حین انجام کار صورت گرفـت تـا ضـمن مصـاحبه، مشـاهد     توسط بافندگان و و  ها کارگاه
توسـط پژوهشـگر بـراي     شـده  برداشـته هـاي   یادداشـت  چنین هممحیط و فرایند کار انجام شود، 

ــهتجزبــراي  قــرار گرفــت. اســتفاده مــوردوتحلیــل  یــهتجز از روش  هــا مصــاحبهوتحلیــل مــتن  ی
ها و تحلیـل   تعیین الگوهاي موجود درون دادهبراي  فناستفاده شد. این  3تماتیک وتحلیل یهتجز

یري از این فن اطالعات تحقیق در سه سطح داده، مفهوم و تم گ بهرهشود. با  کار گرفته می آن به
. در ایـن روش، ابتـدا مـتن مصـاحبه از روي صـداي      )Braun & Clarke,2006(شـدند  ي بند طبقه
ابتدا بـراي هـر یـک     ۀ دقیق این متون،مطالع با. سپس شدسازي  یادهپمصاحبه  ۀاز جلس شده ضبط

ي هـا  تـم هاي مستقل در قالب مفاهیم (مانند ایجاد دانـش) و   یدهاشده تمامی  یهتهي ها مصاحبهاز 
در  .شـد یـک کـد اختصـاص داده     هرکدامتماعی) شناسایی و سپس به مانند رویکرد اج( یفرع

  بهره گرفته شده است.  4اي افزار مکسکیو دي هاي تحقیق از نرم این تحقیق براي کدگذاري داده

                                                        
1 Snowball 
2 Saturation 
3 Thematic analysis 
4 MAXQDA 
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یی و روش توافـق درون موضـوعی   بازآزمـا ها، از روش پایایی براي سنجش پایایی مصاحبه
شـده   هـاي انجـام  ، از بـین مصـاحبه  ماییبازآزپایایی  ۀ). براي محاسب1388(خواستار،  شده استفاد
روزه توسـط   15زمـانی   ۀفاصـل  ها دو بار در یک و هرکدام از آن شده انتخابمصاحبه  3 تعداد

درصـد اسـت.    78 در ایـن تحقیـق برابـر    نتیجۀ پایـایی بازآزمـایی  اند. پژوهشگر کُدگذاري شده
، قابلیـت اعتمـاد   )Kvale, 1996(باشـد   مـی درصـد   60که این میزان پایایی بیشتر از  باتوجه به این

روش توافــق درون موضــوعی دو کدگــذار  چنــین، در هــم هــا مــورد تأییــد اســت. کدگــذاري
 هش، تعداد سه مصـاحبه را کدگـذاري کـرده اسـت.    (ارزیاب)، محقق به همراه این همکار پژو

درصد است. با توجـه   77در این تحقیق برابر  شده هاي انجامپایایی بین کُدگذاران براي مصاحبه
ــه ایــن ــایی بیشــتر از   ب ــزان پای ، قابلیــت اعتمــاد )Kvale,1996( باشــد مــیدرصــد  60کــه ایــن می

  ها مورد تأیید است.کدگذاري

  ها یافته
  کنندگان ارایه شده است.  شناختی مشارکت جمعیت هاي ه) مشخص1در جدول (

  کنندگان مشخصات مشارکت .1 جدول
 مشارکت
رستۀ   پست و حوزة فعالیت  نام مؤسسۀ متبوع  کننده

  کنندگان مشارکت
تاریخ انجام 

  مصاحبه
مدت 
  مصاحبه

  تخصص و تجربه در بافندگی   کارگاه مدنیان  1شماره 
  دقیقه 75  96آبان  25  بافندگان  (جوان ترین عبا باف)

شناسی شهر  موزة مردم  2شماره 
  دقیقه 20  96آبان  25  بافندگان  تخصص و تجربه در بافندگی  نایین

  دقیقه 17  96دي  13  بافندگان تخصص و تجربه در بافندگی کارگاه مدنیان  3شماره 
  دقیقه 20  96دي  13  بافندگان تخصص و تجربه در بافندگی کارگاه سلطانی  4شماره 
سازمان میراث فرهنگی،   5شماره 

  گردشگري و صنایع دستی
سابقه کاري در زمینه مدیریت میراث 

  دقیقه 55  96دي  13  مدیر   فرهنگی و صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی،   6شماره 
  دستیگردشگري و صنایع 

سابقۀ کاري در زمینۀ میراث فرهنگی 
  دقیقه 61  96دي  13  کارشناس   و صنایع دستی

  دقیقه 27  97فروردین  6  بافندگان  تخصص و تجربه در بافندگی  کارگاه عابدینی  7شماره 
  دقیقه 108  97فروردین  6  بافندگان  تخصص و تجربه در بافندگی  کارگاه قاسمی  8شماره 
  دقیقه 10  97فروردین  6  بافندگان  تخصص و تجربه در بافندگی  عابدینیکارگاه   9شماره 
  دقیقه 27  97فروردین  6  بافندگان  تخصص و تجربه در بافندگی  کارگاه رمضانی  10شماره 
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ها و رسیدن به اشباع نظري، به کدگذاري متون مصاحبه و استخراج  بعد از انجام مصاحبه
هاي اصلی  دست آمده  در قالب تم کدها و مفاهیم اولیه پرداخته شد و سپس کدهاي به

با  رفت یمدانش بومی بافت عبا و گلیم، انتظار  مدیریت در بررسی فرآیندگذاري شد.  جاي
 يها يفناوري رسمی و استفاده از ها آموزشمدیریت دانش توجه به  توجه به الگوهاي رایج

نشان داد که  ها افتهدانش بومی بافت عبا و گلیم را فراهم آورد اما بررسی ی ۀتوسع جدید زمینۀ
آموزش رسمی که  ةي که به شکل سنتی رواج داشته است و شیواستادشاگردسنتی  ةدو شیو
هستند و بهترین راهکار درنظر  ناکارآمدیی تنها به، شود میانجام ي رسمی ها سازمانتوسط 

ي توانمندسازی، ایجاد یادگیري تعاملی در راستاي ررسمیغگرفتن مزایاي آموزش رسمی و 
دیگر براي ایجاد خالقیت و نوآوري در  هم هاي همحلی در اشتراك تجرب ۀبافندگان و جامع

بخشی از  عنوان بهش بومی بافت عبا و گلیم دان ۀدر راستاي حفظ و توسع بازارسازيمحصول و 
ها  شده از مصاحبه هاي استخراج در جدول زیر مقوله فرهنگ، اصالت و هویت این منطقه است.

  ارائه شده است. 

  محور صنایع دستی وکارهاي مردم . ابعاد فرآیند مدیریت دانش کسب2جدول
 شمارة مصاحبه  مقوله  نوع مقوله

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

فرآیندهاي 
  مدیریت دانش

ایجاد 
  دانش

  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  ترکیب
  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  رویکرد اجتماعی

  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  رویکردي آموزشی
  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  رویکرد عملی

  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  سازي برونی
  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  سازي درونی

  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  سازي اجتماعی
  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  کسب و کدگذاري
  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  سازماندهی دانش

  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  تسخیر دانش
  1  0  1  1  1  1  0  1  0  1  اشتراك دانش

  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  انتقال دانش
  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  بازبینی دانش

  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  کارگیري دانش هب
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 ایجاد دانش

یـا دانـش صـریح     ءدانش عنصري انتزاعی یا ضمنی در ذهن انسان است کـه تبـدیل بـه اشـیا    
سـازي،   یبرونـ سازي،  ) الگوي ایجاد دانش را اجتماعی1994نوناکا ( .)Nonaka, 1994( شود یم

سـازي، در رابطـه بـا اشـتراك و ایجـاد دانـش        کند. اجتماعی یمسازي و ترکیب پیشنهاد  درونی
از  ها کارگاهفرآیند ایجاد دانش ضمنی در  درگذشتهین نائبافت عبا و گلیم بارة در ضمنی است.

ي جدیـد دیگـر   هـا  نسـل فراغت افراد بوده است، اما هاي  وقتي در استادشاگردطریق آموزش 
  گذرانند، بنابراین در این زمینه دانشی ندارند. ینم ها کارگاهفراغت خود را در هاي  وقت

 در کارگاه بگویید بیرون بروید هم دقیقه 5 بخواهید رسد، نمی اینجا به است دیگر گوشی و تبلت تا فعالً
  مانند. بایستند، نمی

 ةسازي در رابطه با تسخیر دانش ضمنی و تبـدیل آن بـه دانـش صـریح اسـت. در شـیو       برون
. در حـال  باشـد  مـی غیررسـمی   هـاي  تعامـل نتیجـۀ  دانش در ذهن افراد و  ياستادشاگردآموزش 

دهد، اما  یمرسمی آموزش  صورت بهحاضر سازمان میراث فرهنگی فرآیند بافت عبا و گلیم را 
پشم شـتر   ۀتولید پارچتوانایی  دهید آموزشبه ادعاي یکی از کارشناسان شاغل در سازمان افراد 

یفیـت،  باکمعتقدند که بافت عبا و گلیم  بافندگان .اند شدهو صرفاً با فرآیند بافت آشنا  را ندارند
رونـد کـار    ةو مشـاهد  وخطـا  آزمـون یی دارد که در حین کار و طی زمـان از طریـق   ها وفن فوت

  شود. یماستاد، آموخته 
 ادامه و نیاید کسی من از بعد اگر که بگویم توانم یم و گرفتم یاد پیش سال 6- 5 را کار صد صفرتا

  .دانند ینم را کار  وفن فوت که هستند ها خیلی چون شود، یم منقرض یننائ یعباباف ندهد،
سازي، بر روي تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی از طریق یادگیري  از سوي دیگر، درونی

سازي دانش بافت عبا و  . درونی)Nonaka, 1994( یادگیري عملی تمرکز داردویژه  بهسازمانی 
هاي جدید کار  یوهشگیرد، اما  یمتمرین مستمر حین انجام کار صورت  صورت بهین نائگلیم در 

به شکل صحیح آموزش داده  قیت و نوآوري در کار توسط سازمان مشخصیو ایجاد خال
 عنوان بهي دخیل در امر آموزش ارزش این هنر ها سازمانتوجهی  یب دلیل به چنین همشود.  نمی

  رفته است. ي جدید از بینها نسلبخشی از فرهنگ جامعه در میان 
ندارد  کارآموزي بگیرد جایی یاد برود که نیست است جایی کرده درست خودم دختر را ها یفکاین 

  .استاز خودش دوخته 
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خـاص  بین افـراد  انحصاري در صورت موروثی و ضمنی  بافی دانش به یمگلدر صنعت عبا و 
 برقـرار جدیـد ارتبـاط    دانـش  بـا  وکارشـان  کسـب  ة؛ از طرفـی اغلـب بافنـدگان بـراي ادار    است

درسـتی  شـکل   سنتی اصرار دارند، بنـابراین فرآینـد ترکیـب بـه     ةکنند و بر انجام کار به شیو ینم
  شود.  انجام نمی

  

ها  یناخواهد براي  یمو  خوانده کتابرا داشته باشید، کسی که رفته  اش تجربه در این کار حتماً باید
  کنند.  جدید پیروي نمیهاي  سادگی از شیوه ها به دهد. این ینمبرنامه تعیین کند، جواب 

  

شود. رویکرد عملی در رابطه  یمایجاد دانش شامل سه رویکرد عملی، آموزشی و اجتماعی 
  له است. أو حل مس )Al-Hawamdeh, 2003(با ایجاد دانش از طریق فرآیندهاي کاري 

  

 سه طرف بگوید، به او فقط بیاید طرف که شود ینم خالصه این باشد به که هم آموزشی کالس ببینید
  .شود ینم بافنده نگیرد، این را یاد ریز هاي وفن فوت نکند کار ماه چهار ماه

  

ایجاد دانـش ضـمنی    منجر بهدوم، در رویکرد آموزشی تمرکز بر ایجاد شایستگی است که 
. در حال حاضر با توجه به کاهش رونق بافـت عبـا، آمـوزش در    )Jonjoubsong, 2008( شود یم

و آمـوزش رسـمی نیـز کـارایی الزم را نـدارد و بـراي       شـود   انجـام مـی  تـر   کـم  ها کارگاهمحیط 
  کارآموزي دارند. ةکار نیاز به دور وفن فوتیادگرفتن 

  

است، در این دو سه سال  کرده برگزار بافی گلیم و بافی عبا  دوره سه دو اینجا (سازمان میراث فرهنگی)
 کدام در حال حاضر بافنده نیستند. یچهیم اما ا دادهحدود سی نفر را با یک دستگاه آموزش 

  

سـازي تعـامالت    یـد دارد. در اجتمـاعی  تأکسازي بر روي تعامـل   در آخر، رویکرد اجتماعی
مـورد  در. )Nonaka, 1994( کنـد  یمـ اجتماعی بین افراد نقش مهمی در ایجاد دانش جدید بازي 

  شود.  اثرگذاري انجام نمی عبا و گلیم تعامالت اجتماعی درون و بیرون اجتماع بافت
  

ي هستند و خیلی ا پراکندهي تعاونی عبا بافان) جمع انداز راهدهند ( ینمسازمان میراث را گوش  حرف
  کند. یمانجام کار جمعی را سخت  کهشود متحدشان کرد و رقابت کاذبی بینشان وجود دارد  ینم

  کدگذاري دانش
ي یـا معمـاري   بنـد  دسـته ی و کدگذاري دانش شامل مدیریت محتوي است که با ده سازمان

. افـراد مسـن   )Jonjoubsong, 2008( جـو ارتبـاط دارد  و سـازي و جسـت   یـه نمااطالعات، نوشتن، 
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باشـد،   شـفاهی مـی   صـورت  بـه و دانش بـومی اغلـب    منبع دانش ضمنی و درونی هستند عنوان به
نگرانی که وجود دارد این است که مدیریت حق نشر مستندات مرتبط با دانش بومی باید به نفع 

 ۀمدیـ مح ۀمحل يها کارگاهبافت عبا و گلیم در ینۀ زم در. )Bolhassan, 2018(مردم محلی باشد 
  شـکل  آن نیاز است مسـتندنگاري دانـش بـه    ۀانحصاري نشدن دانش و حفظ و توسعبراي نائین، 

میـراث فرهنگـی صـرفاً بـر روي      چنـین  هـم صوت، فیلم، کتاب و کارهاي پژوهشی انجام شود. 
که در حال حاضر تنها یک یـا دو نفـر فرآینـدهاي قبـل      یدرحالفرایند بافت تمرکز کرده است 

دانند  یمپرداخت و اتوکشی) را بافت (ی) و بعد از کش چلهی، حالجی، ریسندگی، بافت (موکش
ند، بنـابراین بـراي ثبـت دانـش و     کنکار توانند  نمیافراد مسنی هستند که دیگر  ها آنو برخی از 

ي آموزشی کل فرآینـد و فنـون کـار را پوشـش     ها برنامهیزي شود و ر برنامهکدگذاري آن باید 
  دهند.

کند و با توجه به چله باید نخ را با  اي تاب نخش فرق می ن خاص خود را دارد هر چلهریسیدن فنو
هایی بافت پارچه عبا  کاري دانند، یک ریزه ها این را نمی کم تاب و پر تاب دربیاورند، اآلن بافنده دست

  دانستند. هاي جوان سؤال کردم نمی دارد که من از هرکدام از بافنده

 اشتراك دانش

یررسـمی  غاز طریق فرآینـدهاي رسـمی و    ها سازماناشتراك دانش انتقال دانش بین افراد و 
کــه  یدرحـال روي اشـتراك دانــش صـریح تمرکــز دارد،    هــاي رسـمی بیشــتر بـر   یـت فعالاسـت.  

مـردم   .)Hislop, 2005( نـد ک یمـ یـد  تأکیررسمی بر روي اشـتراك دانـش ضـمنی    غهاي  یتفعال
شـان دارنـد، بنـابراین بایـد اصـالح فرآینـد یـادگیري و         یتعـامل هـاي   یـت فعالأیید تمحلی نیاز به 

ین بـراي آمـوختن   نائفرآیند بافت عبا و گلیم . در (Amato, 2013)اشتراك اطالعات انجام شود 
ي متـولی آمـوزش   ها سازمانو  محلی جدید نیاز به تعامل و همکاري میان افراد  مهارتدانش و 

بـا مشـارکت    ییهـا  آمـوزش ي اسـت تـا   ا حرفـه رسمی مانند سـازمان میـراث فرهنگـی و فنـی و     
و ون کـار توانمنـد شـوند    فنـ هاي نـوین و ارتقـاي    یوهشبارة بافندگان در تا گزار شودبافندگان بر

  ایجاد کنند.خالقیت و نوآوري در محصول 
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 ود نزدیک ما و نیستند متحد باهم معموالً دارند، هم رقابت به نسبت و ندارند هم از شنوي حرف ها ینا
 قالب در شود، یم را کارها از خیلی و بدهید تشکیل تعاونی شرکت گوییم یم به ایشان است سال

  داد. انجام تعاونی شرکت

  انتقال دانش

یـا سـایر اعضـاي     هـا  سـازمان دیگـر   انتقال دانش در رابطه با جریان دانش یا انتشار دانـش بـه  
انتقال دانش مشابه اشتراك دانش است اما انتقـال دانـش بـر روي جریـان      اگرچهسازمان است. 

توانـد دو رویکـرد    یمـ تمرکـز دارد. انتقـال دانـش     شـده  کسـب دانش و تفسیر دانـش   ۀطرف یک
. از دیدگاه دانش بومی، انتقال دانش )Jonjoubsong, 2008(داشته باشد  محور انسانابزارمحور و 

سازي تمرکز دارد چـون دانـش بـومی ضـمنی، جمعـی،       یشخصو  محور انسانبر روي رویکرد 
ی، اثربخشـی انتقـال   طـورکل  به. )Connell, Klein, & Powell, 2003( تجربی، ذهنی و کلی است

ي انتقال غنی، ظرفیت جذب، انگیزه، ارزش دانش، باز بودن و ها کانال ازجملهدانش به عواملی 
اگر انتقال دانش از نسلی بـه نسـل   . )A. K. Gupta & Govindarajan, 2000( اعتماد بستگی دارد

ي وکارهـا  کسبهاي جدید ارتقا یابد،  یدگاهددانش و  افزودندیگر انجام شود و دانش قبلی با 
در . )P. D. Gupta & Bhattacharya, 2016(محــور عملکــرد بهتــري خواهنــد داشــت  مــردم

. باشـد  مـی مـوروثی و خـانوادگی    صـورت  بـه ین انتقـال دانـش   نـائ ي بافت عبا و گلـیم  ها کارگاه
نیاز اسـت   وموزش رسمی بافت عبا و گلیم موفق نبوده تالش سازمان میراث فرهنگی آ باوجود

صـورت تعامـل بـا فرهنـگ و مـردم محلـی        و بهشکل کارورزي و در محیط کارگاه  آموزش به
ي هـا  رسـانه هـاي   یـت ظرفبراي انتقال دانش بومی بافت عبـا و گلـیم بایـد     چنین همو انجام شود 

  استفاده شود. ها آنز ا اثرگذاريو فناوري اطالعات شناسایی و به شکل  مختلف
  

ها خودشان  یکی از موضوعات اصلی بحث آموزش است که خود سازمان میراث باید اقدامی کند، این
که به پسرشان آموزش دهند، اما اگر کسی از بیرون بخواهد آموزش ببیند این  کنند مگر این کاري نمی

  اختیار خودشان باشد.کنند انحصاري است و باید فقط در  کنند چون فکر می کار را نمی
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 بازبینی دانش

) ادعـا  2000( 1آماده یا مناسب براي استفاده نیستند. بت ها سازماني موجود در ها دانش ۀهم
ید دانـش  أیت منظور بهشامل فرایندهاي بازبینی و تجدید  ها سازماندانش براي  ۀکند که توسع یم
مـوقعیتی اسـت کـه مناسـب      ساسبراید دانش فرآیند سنجش و انطباق دانش خاص أیتشود.  یم

هـاي   برخـی از شـیوه   یننائ. در بحث بافت عبا و گلیم )Jonjoubsong, 2008(براي سازمان باشد 
وري  هـا در راسـتاي ارتقـاي بهـره     سنتی بافت کاربري الزم را ندارند و نیاز است بـازبینی در آن 

هـا در زمینـۀ    که نیاز به آموزش برخی موضـوع  ضمن این تولید با کمک متخصصان انجام شود،
 اسـتادکار را خـود   هـا  آن کـه  جـا  ازآنامـا  شـود   یمـ در بین بافندگان احسـاس   تولید و بازاریابی

هـاي جدیـد یـا     یوهشـ بنـابراین بـراي آمـوزش     .نیستند سادگی حاضر به پذیرفتن تغییر بهدانند  یم
آمـوزش   ةهـاي جدیـد بایـد ابتـدا اعتمـاد افـراد را جلـب کـرد و سـپس نحـو           يفناورآشنایی با 

  غام کنند.سنتی و دانش بومی اد ةپذیرفته شود و بتوانند با شیو ها آني باشد که از سوي ا گونه به
 

به شیوة قدیم طاقۀ عبا را ولی خب ما  د،دا ما به يبند بسته ک، میراث یکنیم یما هنوز سبک قدیم کار م
گرم  دادند کارتنها کارتن به ما  یناي و خنک بود که بید نزند، اما ا پنبهکه  متقالگذاشتیم در پارچۀ  یم

  زنند. یمشود و بید  یم

  دانش یريکارگ به

یري آن بـا اسـتفاده از فرآینـدهاي کـاري یـا      کـارگ  بهیري دانش، استفاده از دانش و کارگ به
. دانـش بـومی   )Zack, 2002( دارد تقاضـامحور  يرویکـرد اسـت کـه    وکـار  کسبکارکردهاي 

کـاربردي   یافـراد دانشـ   روزمـرة  محصـوالت در زنـدگی   دلیل استفادة به درگذشتهدستی  یعصنا
 عنـوان  بـه بوده است، اما در دوران معاصر با تغییر سبک زندگی تقاضا براي اغلـب محصـوالت   

ین پـس از کـاهش   نائبافی  یمگلي عبا و ها کارگاهبارة محصوالت کاربردي کمتر شده است. در
عبا، اغلب اقدام به بافت گلیم کردند که مورد تقاضاي گردشـگران و برخـی    ۀتقاضا براي پارچ

کت،  ۀپشم شتر اقدام به تهی ۀخواص پارچ دلیل چند سال گذشته به در چنین هم. باشد میدالالن 

                                                        
1 Bhatt 
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ن پارچه را کـاربردي کـرده   ای و تا حدي شدهاستقبال  از آنکه  اند کردهجلیقه، سارافون، کاله 
  است.

هاي جدید براي عبا و گلیم  يکاربرهاي جدید و تعریف  يکاربرتوانیم کنیم تولید  یمتنها کاري که 
 است که شاید بازار خوبی برایش باشد.

ي گلیم قشقایی تولید کردیم که مورد استقبال قرار گرفت. ها طرحآمدیم تلفیقی از گلیم خودمان و  ما
  یم.ا کردهخودمان کارهایی کردیم و کت، سارافون، پالتو و جلیقه تولید  رچۀ عبا همدر مورد پا

  گیري بحث و نتیجه
محـور   ي مـردم وکارهـا  کسـب مدیریت دانـش   ةدر حوز شده یبررس يها پژوهشبا توجه به 

ین نـائ  ۀبـافی محمدیـ   یمگلـ ي عبـا و  هـا  کارگاهبا فرآیند دانش بومی  ها آن ۀدستی و مقایس صنایع
 شـده  منتقـل نسل بـه نسـل   و ضمنی  صورت به وکارها کسبدهد که بیشتر دانش در این  یمنشان 

و  2رویکرد مصـنوع  يجا به 1گرایندفرآ، بنابراین رویکرد اند نشده ثبترسمی  صورت بهاست و 
ناملموس جوامـع   یراثاز مبخشی  عنوان بهبراي مدیریت دانش بومی  مبتنی بر فناوري اطالعات

بـراي مـدیریت دانـش     )2008( 3سانگجانجوب پژوهشی توسط میت دارد. در این زمینهمحلی اه
دهـد   یمهاي پژوهش نشان  است، یافته شده انجاممحور روستایی در تایلند  ي مردموکارها کسب

منبع بافندگان، سایر روسـتاییان، بافنـدگان دیگـر منـاطق،      نجپاز  موردمطالعهکه دانش روستاي 
ي وکارهــا کســبمــدیریت و عملیــات  نظــامآیــد.  یمــ دســت بــهو بــازار ي پشــتیبان هــا ســازمان

ي هـا  دسـتگاه محور، با تمرکز بر ایجاد شایستگی و دانش جدیـد، فـراهم کـردن پـاداش و      مردم
ــین  و  4توامســاك چنــین ). هــمJonjoubsong, 2008کننــد ( مــی انگیزشــی فرآینــد دانــش را تعی

محـور در   ي مـردم وکارهـا  کسـب الگوي مـدیریت دانـش   بارة نیز پژوهشی در) 2013(همکاران 
، انتخـاب  وکـار  کسـب  راهبـرد کـه فرآینـد مـدیریت دانـش شـامل تـدوین        انـد  دادهتایلند انجام 

کیفیت محصوالت، بازاریـابی و توزیـع کـاال و خـدمات پـس از فـروش و        ۀمحصوالت، توسع

                                                        
1 Process orientation 
2 Artefact orientation 
3 Jonjoubsong 
4 Tuamsuk 
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ـ بافرهنـگ ز یـا موردندانش است و  1OTOPي وکارها کسبارزیابی براي کسب موفقیت  رد ، خ
دانش توسط خود افـراد در قالـب    ةمحلی، مشکالت و محیط اجتماعی مرتبط شده است. ذخیر

پایگـاه داده و مسـتندات    صـورت  بهي کاري ها گروهي آموزشی و توسط ها کتابچهمستندات و 
فرآیندهاي اجتمـاعی بـه    صورت بهدر انتقال دانش فرهنگی و فکري شود که  اي انجام می رایانه
در فرهنـگ تایلنـد جوانـان موظـف بـه کمـک بـه والـدین و         جوان موفق هستند، زیرا  يها نسل

و با اتکا بـه فرآینـدهاي اجتمـاعی و     مند نظام صورت بهیري دانش کارگ بهباشند.  می ترها بزرگ
ي هـا  سـازمان ي جدیـد توسـط   هـا  دانـش  باتبادل دانش  چنین همشود.  یمنظام خانوادگی انجام 

مـدیریت دانـش بـا    و شود  یمي خصوصی انجام ها سازمانهاي دانشگاهی و  یطمحبیرونی مانند 
شـود   مـی  و بررسی دانش موجود و منابع دیگر دانش انجـام  شدهمرتبط  وکار کسبراهبردهاي 

)Tuamsuk et al., 2013(.  
دانـش   يکدگـذار دهند که بافندگان از نیاز بـراي   یمي این پژوهش نیز نشان ها دادهتحلیل 

نـوآوري در   بـراي موجود در راستاي حفظ دانـش و کسـب دانـش جدیـد و ایجـاد شایسـتگی       
بـافی آگـاه هسـتند.     یمگلـ و  فرآیند کار و محصول براي ممانعـت از منسـوخ شـدن صـنعت عبـا     

 3دانـش بـومی   نظامو  2ایجاد دانش سازمانیکند  میهایی که این هدف را محقق  یتفعال ازجمله
و مشاهده  4بافی یادگیري از طریق انجام دادن یمگلي عبا و ها کارگاهایجاد دانش در  ۀاست. روی

 ۀجامعـ ج از خـار اشـتراك دانـش در    است، امـا جمعی  صورت بهایجاد دانش  .باشد میمشاهده 
ارزش ایـن صـنعت    بـارة بنـابراین نیـاز اسـت بـا ایجـاد آگـاهی در      ؛ افتد یماتفاق  ندرت بهمحلی 

فکـري   هم ۀبخشی از فرهنگ و میراث اجتماعی و هویت بخشی به اعضاي اجتماع زمین عنوان به
 ایـن صـنعت   ۀدر راسـتاي حفـظ و توسـع    شـان  یاجتمـاع و همکاري اعضاي جامعه و مشارکت 

 چنین هم، شود ضمنی بوده و ثبت نمی صورت بهي دانش در بین بافندگان مستندسازشود. فراهم 
حفظ میراث ناملموس نیـاز   وجود ندارد. براي وکار کسبمشتریان و فرآیند  بارةي درا دادههیچ 

                                                        
1 One Tambon One Product 
2Organisational knowledge creation 
3 Indigenous knowledge systems 
4 Learning by doing 
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فرآینـد اشـتراك    انجام شود. يا چندرسانه صورت بهمستندنگاري فرآیندها تولید محتوا و است 
ي رسـمی در  هـا  آمـوزش ي در محل کارگاه و استادشاگردیررسمی غي ها موزشآدانش شامل 

، وزارت جهـاد  دسـتی  یعصـنا رسمی مانند سازمان میـراث فرهنگـی، گردشـگري و     يها سازمان
جـود دارد ایـن اسـت کـه     کـه و  يا لهأمسـ شـود،   انجـام مـی   يا حرفهکشاورزي و سازمان فنی و 

هـاي رسـمی    آموزشوجود ندارد و و با بافندگان  هاي متولی با یکدیگر یکپارچگی بین سازمان
بـارة  جـامعی در  یـزي ر برنامهبنابراین نیاز است که ؛ شود پراکنده هستند و بازخوري نیز تهیه نمی

  دسـتی  یعصنادانش بومی  ۀرد هدف حفظ و توسعدر پیش ب ها سازماننقش آموزشی هر یک از 
شناسایی تقاضاي بازار باید بر کسـب   ا برايه کارگاه و توانمندسازي جامعۀ محلی انجام شود و

هــاي  یــهروکننــده از طریــق  یــتحماي هــا ســازماندانــش درونــی مشــتریان، بازدیدکننــدگان و 
ین نـائ بـافی   یمگلـ ي عبا و ها کارگاهانتقال دانش در امالت و ارتباطات تمرکز کنند. سازمانی، تع

دارد. بازبینی دانش جدید در بین ر محو انسانرویکرد و افتد  یمبه شاگرد اتفاق  استادکارتوسط 
آن پس  یدأیتشود که  یمانجام  وخطا آزمون صورت بهطور معمول  بهبافندگان بافت عبا و گلیم 

ــایجدر فرآینــد کــار و محصــول و مشــاهدة   دانــش یريکــارگ بــه ــد. یمــاتفــاق  نت برخــی از  افت
بایـد بـا    بـازبینی دانـش   .اسـت  هشـد  منسـوخ ي کار که افراد مسن آشنا بودنـد دیگـر   ها وفن فوت

انجـام  ي بحـث و بررسـی   هـا  گـروه  صورت بهیکدیگر و متخصصان با مشارکت بیشتر بافندگان 
 ۀي گلیم و کـاربري پارچـ  ها طرحپذیري بیشتري دارند تغییراتی در  یسکر. نسل جدید که شود

ي هـا  شـبکه عات و فناوري اطالي از تا حدو  اند کردهعبا (کت، سارافون، جلیقه و کاله) ایجاد 
یـد  أیتکـه سـنجش و   کننـد   یمـ اجتماعی براي بازاریابی محصـول و ارتبـاط بـا مشـتري اسـتفاده      

ــرات  ــازار و    اتغیی ــق ب ــد از طری ــش جدی ــده و دان ــ بازخوریجادش ــاي دری ــتریان و ه افتی از مش
هویت بخشی به نسـل  هستند.  يتر فعالهاي  . نسل جوان یادگیرندهشود یمبازدیدکنندگان انجام 

و ایجاد انگیزه براي یادگیري دانـش بـومی    ها آنترغیب  منجر به ها آنان و ایجاد ارزش در جو
حفـظ و   ۀو با ترغیب جوانان و توانمندشدنشان زمینـ  شود یمپشم شتر از افراد مسن  ۀبافت پارچ

  خواهد شد. این صنعت فراهم  ۀتوسع
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  ها پیشنهاد
مشـارکت فعـال    ۀبخشـی اجتمـاعی زمینـ    هویـت در راستاي پویایی دانش بومی نیاز است بـا  

ــی     ــاي عمل ــق رویکرده ــه از طری ــاي جامع ــود اعض ــاد ش ــب . ایج ــشکس ــوم دان ــدب  ی نیازمن
 هـاي  هفـردي و درك تجربـ   هـاي  هفنون مشارکت بـراي بیـان تجربـ    استفاده از سازي و اجتماعی
ي هـا و فرآینـدهاي مناسـب بـرا     يفنـاور کدگذاري دانش با اسـتفاده از   چنین هم. استدیگران 

ویـژه   بـه ارزش  ةنفعـان در زنجیـر   يذ ۀاطالعـات کلیـ   ةپایگـاه داد  ۀاستخراج دانش ضمنی و تهی
 ةمحــور فعــال در حــوز مــردم يوکارهــا کســباز  يا شــبکهایجــاد  مشــتریان ضــرورت دارد. بــا

 ۀزمینـ  تـوان  یمـ مشـارکت فعـال بـا نظـارت      صـورت  بـه  و ملـی  المللی ینبدر سطح  دستی یعصنا
پایـدار دانـش    ۀتوسـع مـورد  محور مختلف در مردم يوکارها کسب هاي هاشتراك دانش و تجرب

ي هـا  سـازمان محلـی بیشـتر بـر نقـش      يوکارهـا  کسب. در مصاحبه با فعاالن کردبومی را فراهم 
تحـت حمایـت و نظـارت     نهـاد  مردم یردولتیغ يها سازمان که یدرحالشده است،  یدتأکدولتی 
در راستاي حفـظ و   کردن مردم محلی توانمندجلب اعتماد و سزایی در  به یرتأث توانند یمدولت 

بـا   تـوان  یمچنین  همداشته باشند.  غیررسمی مشارکتی يها آموزشدانش بومی از طریق  ۀتوسع
ــا  بــراي تعیــین اســتانداردهایی کیفیــت محصــوالت را  جلــب رضــایت مشــتري افــزایش داد و ب

ایجـاد  ینـۀ  زم درفعـاالن ایـن صـنعت را     وانتـ  یمـ بازار  ۀبازاریابی و مطالعینۀ درزم ییها آموزش
در دوران معاصـر   محصوالت متناسب با تقاضـاي بـازار و بازاریـابی محصـوالت توانمنـد کـرد.      

جوامـع   فـرد  منحصـربه  ۀسرمای عنوان بهجوامع محلی یراث فرهنگی ناملموس و صنایع فرهنگی م
اسـب، در دوران مـدرن بـا    من یـزي ر برنامهو در صورت نداشتن  هاست و مزیت رقابتی آنمحلی 

بـا   بنـابراین، ؛ شـوند  یمـ دست فراموشی سپرده  صنعتی جوامع به ۀتغییر در سبک زندگی و توسع
با آن مواجـه   ها بنگاهبومی و شناسایی مشکالت و مسائلی که این  بررسی فرآیند مدیریت دانش

و  هـا  آن و پایـداري اقتصـادي   وکارهـا  کسـب فعـاالن ایـن    يتوانمندسـاز  ۀزمینـ تـوان   یمهستند 
  آورد. فراهم  را جوامع محلی يزا درونپایدار و  ۀتوسع یجهدرنت
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