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 مقدمه

 و مظرراهر رانيررا نيسررزم در سرراز،تيهو و مانرردگار راثيرم

 گذشرته ،ینحوبره هراآن از کير هر كه دارد یمتنوع یهاجلوه

 نيرا از یکري  كنردیمر برازگو را رانيا یباستان تمدن و درخشان

 گرذار در كره اسرت مختلف يیروستا مناطق یدستعيصنا مظاهر

 اتيخصوصر و اتيرروح ق،يسرال نشرانگر و شده ساخته یخيتار

 و پوریميكر) است خيتار طول در منطقه آن یاجتماع و يیايجغراف

در حال توسرعه  یبه عنوان كشور راني(  كشور ا1396 زاده،فيشر

یمجهان،  یدستعياز سه قطب مهم صنا یکي( و ی)از نظر فناور

 اتيرتجرب و مطالعات و موجود  یهاتياز ظرف یريگبا بهره تواند

و  یدسرتعيبا توسعه صنا ینيماش عيدر كنار صنا ،یجهان و یداخل

  ابرديقابرل انتظرار دسرت  یاقتصراد ۀبه توسع شيخو يیروستا

 جهرت تزم اقردامات نيتررمهم از یکري یدسرتعيصنا گسترش

 اسرت يیروسرتا ینرواح در اشرتغال جراديا و مشاغل یسازتنوع

 علرت بره ر،يراخ یهرادهره در راير(  ز1396 همکراران، و یقنبر)

 تيرظرف اشرباع و تيرجمع شيافزا خاک، و آب منابع تيمحدود

 يیروسرتا عيصنا گسترش و استقرار ،یكشاورز بخش در اشتغال

 یاهرفرصت جاديا یبرا مؤثر و مهم یراهبردها از یکي مثابه به

 داتيرتول شيافرزا ،یفنراور اشراعه درآمرد، شيافزا ،یشغل ديجد

 انيرمجر و زانيرربرنامره توجه مورد مهاجرت كاهش و يیروستا

 ینراتوان ( 1394 ،یاورير) اسرت گرفتره قررار یدولت ريغ و یدولت

 حرل بره قرادر كره یاسريمق در يیزااشتغال در یكشاورز بخش

 مهراجرت رونرد كراهش و يیروسرتا منراطق در یکاريب مشکل

 ۀتوسرع نظرران صراحب توجره باعث باشد، شهرها به انييروستا

 یهرافرصرت جراديا یبرا یاقتصاد یهابخش ريسا به يیروستا

 و یدسرتعيصنا یهراتيفعال توسعه ازجمله ،یكشاورز ريغ یشغل

 یحتر و يیروسرتا توسعه در يیسزابه نقش كه ديگرد یگردشگر

 همکراران، و نرژاد یحراج) باشرند داشرته یملر و كالن اسيمق در

 دامرداری كنار در گذشته در یدستعيصنا چند هردر واقع  ( 1385

 ذوق بره پاسرخ و فراغرت اميرا كننرده پرر عنوان به كشاورزی و

 کير عنروان بره امرروزه اما بوده، مطرح خانوار مصر  و هنری

 برره پرررداختن  اسررت مطرررح یتمرراعاج و اقتصررادی ضرررورت

 ،یبروم دانرش ،یمحل ديتول عوامل بر هيتک لحاظ به یدستعيصنا

 بره كمرک و رفراه سرط  شيافرزا و يیزا درآمد گردشگر، جذب

 و افشررارزاده) اسررت ژهيررو تيرراهم دارای خانوارهررا شررتيمع

 یزوكارهاسررا از یکرري یدسررتعيصنا نيبنررابرا(  1390همکرراران،

یمر فايا یمحل جوامع اقتصاد در یمهم نقش كه است یاقتصاد

 اءير(  نفروذ و توسرعه و اح1395 زال، و يیلسربو زادهرمضران) كند

توانرد یفعال م یاقتصاد جاديبا ا يیدر مناطق روستا یدستعيصنا

توسرعه  نرديدر فرآ یباشد و نقش معنادار یاندهيكنش فزا یدارا

 جراديا ،یوربهرره ،يیروسرتا داتيتول شيافزا قياز طر يیروستا

با بخش ونديپ جاديو ا یاساس یازهاين نيتأم ،یشغل یهافرصت

یكاهش نابرابر ،یگردشگر ۀاز جمله توسع یاقتصاد گريد یها

 تقراراس(  1396و همکاران،  ینقودر برداشته باشد ) یامنطقه یها

 كره یطيشررا در یاقتصراد مولرد بخرش عنوان به یدستعيصنا

 یبررا یمناسرب فرصرت اسرت، یاقتصراد یهراميتحر در كشور

مناطق  نيدرآمد ب ليمهم در تعد یو گام یاقتصاد مقاومت ۀتوسع

و جرذب  یسط  درآمد و رفاه اجتماع شيافزا ،يیو روستا یشهر

در  یدسرتعيصنا(  1399 ،یبهرامراسرت ) يیمرازاد روسرتا یروين

دارد و ترا  شرهير ،دور یهاجرام در گذشرتهو تربرت باديتا ۀمنطق

مناطق فوق حفظ كند   یخود را در روستاها تيكنون توانسته هو

و  یآگراه شيافرزا امروزه كه حال یطرف از و مسئله نيا به نظر

 راثيرم صنعت پرسود كه نينگرش مردم و نسل جوان به ا رييتغ

یمر ليما را تشرک یاجتماع تياز هو یگذشتگان ماست و بخش

 كنند،یاستقبال م یدستعيصنا ديو مردم از خر افتهي شيافزا دهد

 یدسرتعيصنا رونق اثرات ليتحل و يیشناسابود تا نسبت به  ازين
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رو  نيرا از  گرردد اقرداممورد مطالعه  ۀمنطق یروستاها ۀتوسع بر

 پرژوهشبرخروردار اسرت    تيرو اهم یرو از ترازگ شيپ قيتحق

در منراطق  یدسرتعيصنا اثرات نييو تب يیحاضر به دنبال شناسا

است تا بتواند ترأثير و  باديتربت جام و تا یهاشهرستآن يیروستا

 ،یاجتمراع ،یصرنعت را در بهبرود اوضراع اقتصراد نيرا تياهم

 شرح دهد  یطيمح ستيو ز یگردشگر

 ۀنريزم شيرد مطالعره از پرمو ۀكه منطق يیواقع از آن جا در

 ،یبراف یگونراگون از جملره قرال یدسرتعيصنا ديدر تول یفرهنگ

 ،یتنور مال ،یو گلدوز یباف ميگل ،یسينخ ر ،یفرت باف  ،ینمدمال

و ترابلو فررش برخروردار  یحوله براف ،یسينخ ر ،یالحاق یرودوز

بره برازار  یاز جمله دسترس يیهاتيبا ظرف عيصنا نيبوده است، ا

 یو  برازار داخلر باديدوغارون در تا یمرز انهيپا یالملل نيهد  ب

  كنکراش و ابرديدر منطقه ب یاژهيو گاهيتواند جایشهر مشهد، م

منطقره و  یروسرتاها یبروم یدسرتعيصنا یهاتيظرف يیشناسا

و  یمصرر  و گردشرگران داخلر یهرا بره بازارهراشناساندن آن

مرد آقراء درو ارت يیروسرتا یگردشرگر ۀبه توسرع رمنج ،یخارج

بهبرود شراخ  یصنعت و حتر نيفعال در ا يیروستا یخانوارها

 شود یم یكالن اقتصاد یها

 توسررعه كرره داد نشرران (1399) یبهرامرر ۀمطالعرر جينتررا

 كراهش و يیزااشرتغال درآمد، سط  شيافزا موجب یدستعيصنا

 و نرژادیولر  اسرت شرده نظرر مورد یروستاها در یکاريب سط 

 كره افتنردي دسرت جرهينت نيا به یپژوهش در (1399) همکاران

 تيمز جاديا موجب ینيكارآفر و یابيبازار حوزه دو نيب يیهمگرا

 یفراوان یفرهنگ و یاجتماع منافع و شودیم ثروت خلق و یرقابت

 هرم و یشرمال خراسان استان در یخانگ بخش نانيكارآفر یبرا

 ۀمطالعر جي  نتراداشرت خواهرد همرراه به جامعه سط  در نيچن

به اهدا   یابيدست یكه برا داد نشان (1398) همکاران و یعربخان

در  يیزنان روسرتا ژهيوبه انييهمه جانبه، مشاركت روستا ۀتوسع

 همکراران و یشرميابر اسرت  یضررور اريتوسرعه بسر یهابرنامه

 یروستا 50 نيب از كه دنديرس جهينت نيا به یپژوهش در (1398)

 یابيدسرت امکران یدستعيصنا قيطر از روستا هفت مطالعه، مورد

 یروسرتا دارا کير نيرا نداشتند؛ همچن يیروستا داريپا ۀتوسع به

 تبرارفالح ۀمطالعر جيصفر بود  نتا يیروستا داريشاخ  توسعه پا

 داريرپا ۀدر ارتقاء توسع يیكه نقش زنان روستا داد نشان (1397)

ارزنرده  اريبس ،یدستعياز صنا شتريهرچه ب یريگبا بهره يیروستا

نقرش حرائز  زيردهستان مذكور ن یدستعياست و صنا گذارو تأثير

فرنرام و همکراران دارد   نيدر اقتصراد شهرسرتان ورامر یتياهم

در  یدسرتصرنايع كره دنديرس جهينت نيابه  یپژوهش در (1397)

دارد  مهرم یبراتي بسيار نقش یبهبود و توسعه صنعت گردشگر

بره ترتيرب شرامل  یصنايع دسرت یها در گردشگرترين شاخ 

 یهرانمايشرگاه یپرداخت وام و تأخير در بازپرداخت آن، برگرزار

 (1395) پراكزاد ۀمطالعر جيهسرتند  نترا ینو كرارآفري یبين الملل

موجرب  یبرافیزنان در حوضه قال ینيكه برنامه كارآفر داد نشان

 و توسرعه در درصد شتادشده و تا حدود ه يیتوسعه اقتصاد روستا

 جينترا  اسرت نمروده فرايا را یمهمر نقش یدستعيصنا گسترش

در  یداد كره اقتصراد گردشرگر نشران (1395) وساتريد ۀمطالع

 يریزااشرتغال ،يیشهرستان بهشهر برر درآمردزا يیروستا ینواح

 ورشرد  نياثرگذار بوده است  همچن یمحل - یبوم عيتوسعه صنا

 یدر اقتصرراد گردشررگر ینقررش مررؤثر یدسررتعيگسررترش صنا

، (1395و زال ) يیزاده لسربورمضاننهاده است   یبرجا يیروستا

 یدر راستا یدستعيصنا یهایژگيو ليتحل"با عنوان  یادر مقاله

 نيرا بره "اسرتان مازنردران ،یفرهنگر راثيم یتوسعه گردشگر

گردشرگران در  دگاهياز د یاصل یهاكه همه مؤلفه دنديرس جهينت

ان اسرت یشرگرگرد گراهيقرار دارند كره برا جا ینامطلوب تيوضع

  ستيمتناسب ن

در توسرعه  یدسرتعيصنا نقش یامطالعه در (2018)1ول پارن

قررار  یبررسر مرورد را يیشدن روستا یصنعت یايو مزا يیروستا

 یهرانرهيهز مجمروع سوم کي گردشگراننشان داد  جيداد   نتا

                                                                                           
1- Parnwell 
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 هبر رو یتقاضا  كنندیم یدستعيصنا یايهدا ديخر صر  را خود

 بالقوه ابعاد دهنده نشان یسنت یدستعيصنا محصوتت یبرا رشد

 یهرا نرهيهز از یبخشر آن موجب به كه است يیروستا مناطق

 در ،(2017) 1همکراران و حسرن  شرود یمر شامل را گردشگران

 در یدسرتعيصنا صنعت كه، افتندي دست جهينت نيا به یامطالعه

 یمر یزندگ يیروستا مناطق در كه است زنان تأثير تحت یمالز

 افرتي دسرت جينتا نيا به یامطالعه در ،(2017) 2ايگوريف  .كنند

 تيرفيك شيافرزا یبررا یجمعر طور به ،یدستعيصنا داتيتول كه

 مهرم اريبس درآمد و شغل جاديا قيطر از عمده، طور به و یزندگ

 شيافرزا را كرارگران نفس به اعتماد تمحصوت نيا ديتول .است

 و وانر   شرود یمر خرالق و مسرتقل اشرتغال باعث و دهد یم

 امرروزهكه  دنديرس جهينت نيا به یامطالعه در ،(32013) همکاران

 حروزه در یاصرل و ژهيرو یهاتيفعال از یکي یدستعيصنا تيفعال

 كوچک ینيكارآفر در یمهم نقش و شودیم محسوب یگردشگر

 (2012) 4 يرگروک و ر ۀمطالعر جي  نترادارد یخصوصر و اسيمق

و به  است مؤثر یاز لحاظ اقتصاد یدستعيصنا ديتول كهداد  نشان

در محرل و در منراطق دور افتراده  يیروسرتا یهراتيموقع فظح

 .كندیكمک م

یمر نشران شپژوه ۀسابق و اتيادب یبررس از حاصل شواهد

 یدستعيصنا اثرات يیشناسا رامونيپ یاندك مطالعات تاكنون دهد

 ،یدگيچيپ تنوع، ليدلبه و است گرفته صورت يیروستا توسعه بر

 نيتردو در ترالش مطالعره، مرورد موضروع بودن نو و یگستردگ

 نردرتبه كند، نييتب را نظر مورد دةيپد تيكل بتواند كه یاهينظر

 موضروع برا مررتب  مترون بر یمرور جينتا  است گرفته صورت

 از يیهرابخش ها،دگاهيد و هاهينظر از هركدام كه دهدیم نشان

 در  انردداده قررار یبررسر مرورد ايزوا یبرخ از هم آن را موضوع

                                                                                           
1- Hassan 

2- Figueira 

3- Wang 

4- Gough & Rigg 

 اثرررات يیشناسررا رامررونيپ كرره داشررت انيررب ترروانیمرر جررهينت

 جامتربت مطالعه مورد یروستاها توسعه در يیروستا یدستعيصنا

 و مطالعره نيبنابرا   است نگرفته انجام یاۀمطالع تاكنون باديتا-

 یموضوع عنوان به يیروستا توسعه بر یدستعيصنا اثرات یبررس

  باشدیم هاپژوهش ريسا از حاضر پژوهش كننده زيمتما د،يجد

 تيرظرف بره تراكنون دهدیم نشان هياول یهایبررس واقع در

 و شرده یتروجهیبر مطالعه مورد هایآنشهرست در یدستعيصنا

 روبررو یمختلفر یهراچالش با منطقه یدستعيصنا دكنندگانيتول

 طررح نيتدو و یدگيرس عدم و یتوجه یب صورت در كه هستند

 را یکيترار نردهيآ هراتيظرف و تروان بر یمبتن و یاصول برنامه و

 بره برردن یپر جهرت  زد خواهرد رقم منطقه یدستعيصنا یبرا

 بره بيرقر وجود با ميبدان كه بس نيهم مشکالت نيا از یبخش

 نه جام تربت بزد یروستا در یباف فرت یخانگ ديتول كارگاه 400

 بلکره نردارد وجرود مرتب  ینهادها در یرسم آمار چگونهيه تنها

 و حفرظ و ديرتول از تيرحما یبررا یمصروب و مردون طرح چيه

 یرو یحتر( یاقردام چيهر تراكنون و نردارد وجود آن نگهداشت

 خررالق یروسررتا عنرروان برره آن یملرر ثبررت نررهيزم رد )كاغررذ

 پرژوهش و یبررسر فروق موارد مجموع  است نشده یدستعيصنا

 را مطالعره مرورد یروستاها توسعه بر یدستعيصنا اثرات رامونيپ

  سازدیم یضرور

 توسعه ،يیروستا جوامع در اشتغال توسعه یراهبردها از یکي

 یكشرورها اغلب در كه است مذكور ینواح در عيصنا گسترش و

 عيصرنا ۀتوسرع جهت در اقدام  است شده واقع توجه مورد جهان

 جراديو كاهش فقرر و ا یرفاه عموم شيبه افزا تواندیم يیروستا

 یسرتيز یفضرا جاديا نهيابعاد توسعه، زم گريدر د یاثرات تکاثر

را فراهم  انييروستا یو فرهنگ یاجتماع ،یطيمناسب در ابعاد مح

 یاصل یاز ابزارها یکيعنوان صنعت به نيامروزه ا رو،نيكند  از ا

در توسعه و مخصوصاً توسعه مناطق عقب مانده، نقش  یو محور

در بخش  ديعامل تول رايرا به خود اختصاص داده است؛ ز یاساس
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 یريپرذو انعطا  يیجابجرا تياز قابل یصنعت بر خال  كشاورز

رخروردار ب یو ملر یاو اوضاع منطقره یطيمح  يبا شرا یشتريب

 يیروستا یدستعيصنا(  1393 همکاران، و یداريقیسجاساست )

  ديرآیمر حسراببه یمردم و یكاربرد هنر مظهر فرهن ، تبلور

 یزنردگ سرط  اشرتغال، و یاقتصراد تنروع جراديا با صنعت نيا

 كره است یتيموقع نيچن بستر بر و بخشدیم بهبود را انييروستا

 و نشيآفررر و يینرروگرا تطررابق، و یسررازگار یاصررل ركررن سرره

 برا اسرت قرادر یدسرتعيصنا عالوه،بره ابد؛يیم تينيع ت،يخالق

 یملر اقتصراد رشرد برر یاديرز نقرش ه،يسرما یكم مقدار جذب

 یبررا را داريرپا شرتيمع یهافرصت كه گونهنيا به باشد؛ داشته

 در نگررايد شتيمع یبرا یخالص منافع و آورد فراهم ندهيآ نسل

 كنرد جراديا مردت بلنرد اي مدت كوتاه در و یمل و یمحل سطوح

 ماننرد یزراعر ريرغ یهراتيفعال اسراس، نيا بر(  1395 دار،يپا)

 یهانرهيزم از یکري مناسرب، درآمرد منبرع عنوانبه یدستعيصنا

 بخرش مکمرل كره هستند يیروستا مناطق در درآمدزا یاقتصاد

 یمتکر آن به توانندیم يیروستا یخانوارها و باشندیم یكشاورز

 یکراريب ماننرد یزراعر اشرتغال بره مربوط مشکالت بر و باشند

 منرابع از اسرتفاده برا یدسرتعيصنا یهاتيفعال  نديآ فائق یفصل

 شرهرها بره انييروستا نشدن وابسته باعث نه،يهز بدون و یمحل

 اخرتال  تواننردیمر كه هستند یمناسب كارراه عنوانبه و اندشده

 یمناسرب ابرزار قيرطر از را روستا و شهر ینواح در یزندگ سط 

 سرط  درآمردها، شيافرزا ،يیروسرتا اقتصراد كردن متنوع یبرا

 یبررا را نهيزم ت،ينها در و شود گرفته نظر در انييروستا یزندگ

 اران،همکر و یسروار) كننرد فرراهم داريرپا ۀتوسرع بره یابيدست

 یمل اقتصاد بر یاعمده تأثير تواندیم یدستعيصنا بخش(  1392

 رشررد و اشررتغال جرراديا ،یخررارج ارز درآمررد و كسررب قيررطر از

 فوراً یدستعيصنا در شده صر  پول  باشد داشته داريپا یاقتصاد

یعل) ابديیم گسترش یمحل جامعه یسوبه ارزش، كاهش بدون

 یمفهروم مردل ةدهنرد نشران 1 شرکل(  1391 مجنرون،و  رپو

  است حاضر پژوهش

 

 
 پژوهش یمدل مفهوم .1 شکل

 

 هایآنشهرسرت شرامل پژوهش نيا در مطالعه مورد ةمحدود

 كره باشردیمر روستا 71 با باديتا و روستا 147 تعداد با جام تربت

 برآورد نفر 175233 فوق شهرستان دو يیروستا تيجمع مجموع

 قيرتحق مطالعره مرورد نمونره یروستاها نيب نيا در  است دهش

 اسرتان در جرام تربرت و براديتا شهرستان دو از روستا 15 شامل

 مجتمع و یانفراد یهاكارگاه نيشتريب كه است، یرضو خراسان

 پرانزده نيرا  اسرت داده یجرا خود در را یدستعيصنا از یمتنوع

 را نفرر هزار 24 بر لغبا یتيجمع مجموع با دهستان پنج در روستا
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 (  2 شکل) دهند یم ليتشک

 یفرهنگ راثيم اطالعات و آمار از روستاها نيا انتخاب یبرا

 قررار مطالعره مرورد يیروستاها ن،يب نيا در و است شده استفاده

 یروسرتاها  دارنرد یدستعيصنا كننده ديتول 8 از شيب كه گرفتند

 كره شوندیم املش را یدستعيصنا از یمتنوع فيط مطالعه مورد

   هستند تيفعال به مشغول یخانگ اي و یكارگاه صورت به

 

 
 مطالعه مورد ةمحدود. 2 شکل

 

 هاروش و مواد

 روش لحاظ به و یكاربرد هد  ثيح از پژوهش نيا تيماه

 اطالعرات یآورجمع یبرا كه بوده، یليتحل – یفيتوص تيماه و

 شامل  ليتحل واحد  است شده استفاده یدانيم و یاسناد روش از

مرورد مطالعره اسرت كره برا  یروستاها یدستعيصنا یهاكارگاه

 یپرسشنامه و جمرع اور ليها مصاحبه و نسبت به تکمآن نيفعال

حجم نمونره از فرمرول كروكران  نييتع یاطالعات اقدام شد  برا

( بدسرت آمرد  6/0 یخطا بينمونه )با ضر 239و  دياستفاده گرد

 یهرراكارگاه در شرراغل نفررر  239 برره  نمونرره حجررم جررهينت در

 مشرخ  1كه در جردول  افتي شيافزا مطالعه مورد یروستاها

نفر از متخصصان  15 ی  در قسمت پرسشنامه كارشناساست شده

برره عنرروان جامعرره نمونرره انتخرراب و مررورد  یدسررتعيحرروزه صنا

 قرار گرفتند  یپرسشگر

 ۀليوس هب( پرسشنامه) اطالعات یگردآور ابزار يیروا و اعتبار

 ینظرر یمبان از یريگبهره ن،يهمچن  شد دييتأ خبرگان و دياسات

 پرسشنامه يیروا ضامن صاحبنظران و خبرگان نظر زين و قيتحق

 كرونبرا  یآلفرا آمراره از قيرتحق یهاهيرگو يیايپا جهت  است

 یاقتصراد بعرد در كرونبرا  یآلفرا كره داد نشران و شد استفاده

( 720/0) یگردشرگر بعد در ،(669/0) یاجتماع بعد در ،(713/0)

  باتست يیايپا از یحاك و است( 746/0) یطيمحستيز بعد در و

 پرداختره پرژوهش یهاشاخ  و هامؤلفه یمعرف به 2 جدول در

  است شده

 نرم از هاداده ليتحل و هيتجز جهت ها،داده یآورجمع از پس

 از کيرهر سرهيمقا و كرونبرا  یآلفرا نيريتع یبرا ،SPSS افزار

 در و شرد پرداختره ،(یانمونه تک T) آزمون از استفاده با عوامل

 انيگوپاسرخ دگاهيرد از گانره 4 یهامؤلفه نيانگيم انيب به انيپا

 یهامردل از ها،مؤلفره یبنردرتبه یبررا انيرپا در  ديرگرد اقدام

 از نفرررر 15 توسررر  كررره ،(AHP) ارهيچنررردمع یريگميتصرررم
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 یبررا  شد استفاده شده، انجام ادارات و هاآنسازم یهاكارشناس

  ديگرد ليتکم و یطراح یزوج پرسشنامه  منظور نيا

 

 نتایج

 پرژوهش، نيرا در ؛انيپاس خگو یه ایژگ يو از یبرخ

 ن،يبر نيرا در  شردند یبنردطبقره یسرن گروه 5 در انيپاسخگو

 از شرتريب درصرد 74/16 و سرال 20 از كمتر هاآن درصد 46/10

 قررار یپرسشرگر مرورد كره ینفر 239 یتمام  داشتند سال 51

 در( التيتحصر) سرواد حسرب بر انيپاسخگو  بودند زن گرفتند،

 درصرد 41 برا یفراوانر نيشتريب كه شدند یبندطبقه گروه چهار

 مربوط درصد 72/11 با یفراوان نيكمتر و يیابتدا گروه به مربوط

ميتقسر گرروه 4 در شرتغال لحراظ به افراد  بود سوادیب گروه به

( درصرد 77/85) برارهنيردرا یفراوانر نيشرتريب كره شدند یبند

 ميتقس چهارگروه به یدرآمد لحاظ از افراد  بود دارخانه به مربوط

 یدرآمرد دسرته به مربوط( درصد 41) یفراوان نيشتريب كه شدند

 ( 3 جدول) بود تومان ونيليم 5/1 تا 500

 از هرا بنگاه و مشاغل صاحبان یمال و یاقتصاد یها یژگيو

 یمر شرمار بره هراآن توسرعه و رشرد یهرا شراخ  نيترمهم

 و انيروسررتائ بررا مصرراحبت و مصرراحبه و یدانيررم مطالعررات رود

 هرچنررد كرره داد نشرران مطالعرره مررورد منطقرره  دكننرردگانيتول

 بطررور (روسررتا 15 در نفررر 1380) را یاديررز افررراد یدسررتعيصنا

 ايرمه را یخروب يیاشرتغالزا نرهيزم و كرده مشغول بخود ميمستق

 مشرقات تحمل رغميعل جامعه افراد از بخش نيا اما است نموده

 و سرتندين برخوردار ینرمال یاقتصاد تيوضع از فراوان زحمات و

 شران و حرد در یدسرتعيصنا ديرتول و هيته از هاآن درآمد زانيم

  ستين هاآن دسترنج و تالش

 

 نمونه حجم و  یكارگاه تيظرف و منطقه یدستعيصنا فعال یوستاهار. 1 جدول

 نام/ شهرستان

 روستا

 کارگاه تعداد

مع
ج

اه 
رگ
کا

 ها

داد
تع

ند 
رم
هن

 

جم
ح

نه 
مو
ن

 یسنت یرنگرز یمال نمد یباف ميگل یالحاق یها یدوز رو یباف یقال یباف فرت 

 باديتا

 14 150 93 * * 3 5 5 80 آباد فرمان

 15 130 96 * * * 4 5 87 آبقعه

 49 500 334 * 1 2 4 7 320 پشته

 8 60 43 * * * * 2 41 زنيش

 11 100 63 * * * 2 5 56 یچهاربرج

 26 220 177 * * * 5 2 170 جوزقان

 7 30 22 * * * 1 1 20 قادرآباد

 7 25 19 * * 4 3 2 10 ینيحس

 7 15 9 * * * * 2 7 آباد كوه

 7 45 25 * * * * 25 * رهنه

 7 40 19 * * * 2 17 * دربند اسدآباد

 7 15 8 * * * 2 1 5 سوران

 جامتربت

 60 700 416 1 1 1 10 8 395 بزد

 7 30 16 * * 14 0 2 * بزرگ كالته

 7 60 40 * * 4 1 35 * گل چشمه

 239 2120 1380 1 4 23 41 126 1198 جمع

 1400 پژوهش، یهاافتهي: منبع
1399 
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 یدستعيصنا یهاتيظرف یهاشاخ  و هامؤلفه. 2 جدول

مؤ
فه
ل

 

 شاخص
 تعداد

هاهيگو  

صاد
اقت

ی
 

 جنبه یدستعيصنا ديتول از زانيم چه ان،ييروستا درآمد شيافزا بر یدستعيصنا تأثير زانيم روستا، سط  در اشتغال شيافزا بر یدستعيصنا تأثير زانيم
 یهانهيهز نمودن مرفع بر یدستعيصنا فروش و ديتول تأثير زانيم ان،يمشتر طر  از یدستعيصنا ديتول سفارش زانيم دارد،( گرانيد به فروش) یتجار
 شما ليتما زانيم ان،يمشتر توس  یدستعيصنا یپ در یپ و یمتوال ديخر زانيم ان،ييروستا یدرآمد منابع به یبخش تنوع بر یدستعيصنا تأثير زانيم خانوار،
 ديتول یكارآمد به نسبت شما ینيبخوش زانيم ان،يمشتر توس  یدستعيصنا محصول عوّدت زانيم ،یديتول سط  گسترش به نسبت  یگذارهيسرما به
 یعيطب ريغ مواد از استفاده زانيم منطقه، سوغات عنوان به شدن مطرح در شما یدستعيصنا محصول تيقابل زانيم خانواده، ازين نيتام هد  با یدستعيصنا
 فروش یبرا هوشمند یگوش از شما استفاده زانيم ،یدستعيصنا یمجاز و ینترنتيا فروش وهيش با شما يیآشنا زانيم ه،ياول مواد عنوان به( یکيپالست)

 داتيتول یمعرف زانيم ،یديتول محصوتت فروش متيق از شما تيرضا زانيم ،یديتول محصوتت فروش به نسبت شما تيرضا زانيم ،یديتول محصوتت
 زانيم ،و غيره(و هتل) یگردشگر یاقامت مراكز در شما محصول ميمستق ارائه زانيم ،(رهيغ و ويراد ون،يزيتلو) یجمع یها رسانه  در شما  یدستعيصنا

 یدستعيصنا محصول شينما و عرضه یبرا یالملل نيب و یمل یها شگاهينما در شما حضور

19 

اع
تم
اج

ی
 

 یماندگار بر یدستعيصنا تأثير زانيم ،یدستعيصنا استفاده در روستا یمحل رسوم و یسنت مراسم تأثير جوانان، و زنان اشتغال بر یدستعيصنا تأثير زانيم
 از استفاده زانيم ،یدستعيصنا ديتول از تيرضا حس زانيم خانواده، در محصول ديتول قدمت زانيم ،یدستعيصنا ديتول هنر بودن یمورث ان،ييروستا تيجمع
 و عالئم زين و یباستان ،یخيتار یها نگاره و ها طرح به توجه زانيم از،ين و قهيسل با یدستعيصنا داتيتول انطباق زانيم محصول، ديتول در متنوع یها طرح

 یدستعيصنا ديتول در یاسالم -یرانيا کيسمبل یها نشانه
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 شما، یروستا در یدستعياصن ديتول از همانانيم و گردشگران اطالع زانيم ،یدستعيصنا محصول از روستا به یورود همانانيم و گردشگران استقبال زانيم
 زانيم ،یدستعيصنا كارگاه از ديبازد به گردشگران قيتشو یبرا شما ليتما زانيم ،یدستعيصنا ديخر یبرا روستا در گردشگران حضور بودن ديمف زانيم

 يیتوانا زانيم ،یدستعيصنا فعال یروستاها در حضور یبرا گردشگران عالقه از شما یآگاه زانيم شوند، یم وارد روستا به كه یگردشگران با شما ارتباط
 تعامل شيافزا بر یدستعيصنا نقش آن، یها ارزش هيتوج و گردشگران و انيمشتر به تان یدست داتيتول مثبت یها یژگيو و اتيخصوص   يتوض در شما

 روستا در یدستعيصنا ديتول نسبت به همانانيم و گردشگران حضور تيكفا زانيم گردشگران، با روستا مردم
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 در آب منابع یآلودگ بر یدستعيصنا تأثير زانيم روستا، در زباله ختنير از یناش یآلودگ بر یدستعيصنا تأثير زانيم ،یدستعيصنا ديتول یپسماندها زانيم
 ديتول نهيزم در تيفعال و كار تأثير زانيم ،(یميقد یها خانه) یدستعيصنا یسنت ديتول یها كارگاه در( یانرژ مصر  نظر از) یحرارت تعادل زانيم روستا،

 یجسم یها یماريب جاديا بر یدستعيصنا
5 
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   1398 همکاران، و یعربخان ،1398 همکاران، و نژادیول ،1399 ،یبهرام ،1393 عطف، و يیايثر
 

 انيگوپاسخ یعموم یهایژگيو نيترمهم از یبرخ .3 جدول

ريمتغ یفراوان محدوده  ريمتغ درصد  یفراوان محدوده   درصد 
ن
 س

ن
 س

سال 20 از كمتر  25 46/10  

ص
تح

ي
ت
ال

سوادیب   28 72/11  

یابتدائ  98 41 

سال 20 -30 نيب  56 43/23 پلميد ريز   59 69/24  

سال 31 – 40 نيب  75 38/31 باتتر و پلميد   54 59/22  

سال 41 -50 نيب  43 99/17  

نس
ج

ي
ت

 100 239 زن 

سال 51 از شتريب  40 74/16  0 0 مرد 

مد
درآ

 

هزار 500 از كمتر  46 25/19  

ضع
و

ي
 ت

ال
شتغ
ا

 

دارخانه  205 77/85  

 5/1 تا 500 نيب
ونيليم  

23/14 34 محصل 41 98  

ونيليم 3 تا 5/1 نيب  85 56/35  0 0 كارمند 

ونيليم 3 از شتريب  10 18/4 ريسا   0 0 

 پژوهش یهاافتهي: مأخذ
 

 یفراوان نيشتريب دهد یم نشان  3 جدول جينتا كه همانطور

 هرزار 500 ونيليم1 تا تومان هزار 500 نيب دكنندگانيتول درآمد

 ليردت دهعمر از باشد یم یآمار جامعه افراد درصد 41 با تومان

 سواد دهد یم نشان جدول نيهم جينتا كه همانطور موضوع نيا

 خرود ليرذ در كره است منطقه یدستعيصنا ديتول صاحبان اندک

 برقررار ،عردمیابيبازار در ینراتوان)يی هاچالش از یاريبس اسباب
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 مسرائل درک گردشرگران،عدم و دارانيخر با ديمف و ثرؤم ارتباط

 محصروتت ديرتول و یطراحر در یننراتوا ،یدستعيصنا یاقتصاد

 مرانع توانردیمر كرهو غيره(  كارتخوان از استفاده یناتوان متنوع،

  است كرده فراهم را شود هاآن شتريب درآمد و توسعه

 دگاهي د از یدس تعيصنا رون   یه اتيظرف یبررس

 یدسرتعيصنا یهاتيظرف تيوضع فيتوص یبرا؛ دکنندگانيتول

 ،یاقتصرراد : مؤلفرره 4 ،برراديتا -جررام تربررت هایانشهرسررت در

 قرار سنجش مورد و نييتع یطيمحستيز و یگردشگر ،یاجتماع

 پرسشررنامه یهاافتررهي برره توجرره بررا قسررمت نيررا در  گرفررت

 اريرمع از انحررا  و نيانگيم درصد، از استفاده با و دكنندگانيتول

 شده اقدام مؤلفه هر مطالعه مورد یهاشاخ  تيوضع یبررس به

  است

 مؤلفره یهاشراخ  تيوضرع یبررسر یبررا قسمت نيا در

 جينترا  گرفرت قررار یبررسر مورد و نييتع شاخ  19 یاقتصاد

 ترأثير زانيرم یهاشراخ  كه دهدیم نشان 4 جدول از حاصل

 ترأثير زانيرم روسرتا، سرط  در اشرتغال شيافزا بر یدستعيصنا

 یتجرار جنبره زانيرم و انييروستا درآمد شيافزا بر یدستعيصنا

 یهرانيانگيم با بيترت به( گرانيد به فروش) یدستعيصنا ديتول

  نمودنرد كسرب را ازيرامت نيشرتريب درصد، 56/3 و 58/3 ،69/3

 كمترر یدرآمد دكنندگانيتول درصد 25/19 ،4 جدول جينتا طبق

 و كرار ترازه افرراد عمومراً افرراد نيا كه دارند توان هزار 500 از

 فعال حوزه نيا در یتازگ به یدار خانه كنار در كه هستند یجوان

 تومان هزار 500 و ونيليم کي یال  500 نيب درصد 41  اندشده

 ونيرليم 3 ترا 5/1 نيبر درصرد 56/35  كننرد یم حاصل درآمد

 درآمرد مراه در ونيليم 3 از شيب زين درصد ده به بيقر و تومان

 نيرا چره اگرر  كننرد یمر كسرب را یدستعيصنا فروش و ديتول

 كره یرنجر و ترالش و شرده جاديا اشتغال دح در درآمد شيافزا

 را یاديرز افرزوده ارزش و سرتين دهند یم انجام دكنندگانيتول

یم نشان 4 جدول جينتا كه همانطور) كند ینم جاديا هاآن یبرا

 فرروش مرتيق از یتيرضرا 28/3 نيانگيرم با دكنندگانيتول دهد

 تيرمز نيدومر عنوانبره را مؤلفره نيا هاآن اما  ندارند محصول

یمر بر هم موضوع نيا يیچرا  نمودند انتخاب یاقتصاد شاخ 

یمر يیروسرتا برانوان كره) دكننردگانيتول عموما نکهيا به گردد

  برخوردارنرد ینييپرا یدرآمد سط  از هاآن یهاخانواده و( باشند

 و سرن و سرواد تيوضرع بره نسربت را موجرود درآمرد مقدار لذا

   دانندیم كننده یراض یحدود تاغيره  و تيجنس

 و یملر یهاشگاهينما در حضور زانيم یهاشاخ  نيهمچن

 برا) یدسرتعيصنا محصرول شينمرا و عرضره یبررا یالمللرنيب

 در شرما محصرول ميمسرتق ارائره زانيرم ،(درصد 18/3 نيانگيم

( درصد 22/3 نيانگيم باو غيره(  ) هتل) یگردشگر یاقامت مراكز

 یجمعر یها رسانه در شما  یدستعيصنا داتيتول یمعرف زانيم و

 بيرترت بره ،(درصرد 26/3 نيانگيرم با( )غيره و ويراد ون،يزيتلو)

 جردول در هاشاخ  یمابق جينتا  نمودند كسب را ازيامت نيكمتر

 نيترركم كه مذكور شاخ  سه هر در  باشدیم مشاهده قابل 5

 و مهرم مسرائل و انردكرده كسب دكنندگانيتول یسو از را ازيامت

 باشرد، یمر یدسرتعيصنا رونرق و توسرعه در زيرن یاكنندهنييتع

 نگراه عردم دكنندگان،يتول سواد و ليتحص نييپا سط  بر عالوه

 یبرات سرطوح زانيربرنامره و انردركاران دسرت درست و قيعم

   است مشهود یدستعيصنا و یگردشگر حوزه به یكشور

 شراخ  9 یبررس در دهد،یم نشان  5 جدول كه همانگونه

 تررأثير زانيررم یهاشرراخ  ،یاجتمرراع ۀمؤلفرر در نظررر مررورد

 رسوم و یسنت مراسم تأثير جوانان، و زنان اشتغال بر یدستعيصنا

 یدسرتعيصنا تأثير زانيم و یدستعيصنا استفاده در روستا یمحل

 ،49/3 یهرانيانگيم با بيترت به انييروستا تيجمع یماندگار بر

طرح به توجه انزيم یهاشاخ  و ازيامت نيشتريب 43/3 و 45/3

 یهرانشرانه و عالئرم زيرن و یباسرتان ،یخيترار یهرانگاره و ها

 انطبراق زانيرم ،یدسرتعيصنا ديتول در یاسالم -یرانيا کيسمبل

 یهاطرح از استفاده زانيم و ازين و قهيسل با یدستعيصنا داتيتول

 36/3 و 28/3 ، 14/3 یهرانيانگيرم برا محصول ديتول در متنوع

  اندداده اختصاص خود به را ازيامت نيكمتر
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 یاقتصاد ۀؤلفم یهاشاخ  اريمع از انحرا  و نيانگيم درصد، .4 جدول

 شاخص

 درصد

 نيانگيم
 از انحراف

 اريمع
 یليخ

 کم
 اديز متوسط کم

 یليخ 

 اديز

 88/0 69/3 3/16 3/47 4/26 2/9 8/0 روستا سط  در اشتغال شيافزا بر یدستعيصنا تأثير زانيم
 97/0 58/3 3/16 3/42 4/26 4/13 7/1 انييروستا درآمد شيافزا بر یدستعيصنا تأثير زانيم
 93/0 56/3 6/14 3/42 6/27 1/15 4/0 ( گرانيد به فروش) یدستعيصنا ديتول یتجار جنبه زانيم

 86/0  54/3 9/10 9/43 7/34 8/8 7/1 انيمشتر طر  از یدستعيصنا ديتول سفارش زانيم
 93/0 49/3 5/10 4/46 4/26 6/14 1/2 خانوار یهانهيهز نمودن مرفع بر یدستعيصنا فروش و ديتول ثيرتأ زانيم

 97/0 47/3 13 7/42 8/23 7/19 8/0 انييروستا یدرآمد منابع به یبخش تنوع بر یدستعيصنا تأثير زانيم
 97/0 46/3 1/15 36 4/31 6/14 9/2 انيمشتر توس  یدستعيصنا یپ در یپ و یمتوال ديخر زانيم
 96/0 45/3 1/12 6/40 1/30 6/14 5/2 یديتول سط  گسترش به نسبت  یگذارهيسرما به شما ليتما زانيم

 94/0 43/3 5/10 7/42 6/27 18 3/1 انيمشتر توس  یدستعيصنا محصول عوّدت زانيم
 91/0 39/3 8/8 8/41 1/30 4/18 8/0 وادهخان ازين نيتام هد  با یدستعيصنا ديتول یكارآمد به نسبت ینيبخوش زانيم
 97/0 38/3 4/5 7/39 3/29 6/22 9/2 منطقه سوغات عنوان به شدن مطرح در شما یدستعيصنا محصول تيقابل زانيم

 91/0 35/3 10 6/32 8/41 13 5/2 هياول مواد عنوان به( یکيپالست) یعيطب ريغ مواد از استفاده زانيم
 96/0 33/3 1/7 4/44 1/25 9/20 5/2 یدستعيصنا یمجاز و ینترنتيا فروش وهيش با شما يیآشنا زانيم
 95/0 32/3 2/9 3/34 7/39 6/12 2/4 یديتول محصوتت فروش یبرا هوشمند یگوش از شما استفاده زانيم

 98/0 30/3 9/7 5/38 3/34 8/13 4/5 یديتول محصوتت فروش به نسبت شما تيرضا زانيم
 94/0 28/3 2/9 6/32 2/37 8/18 1/2 یديتول محصوتت فروش متيق از شما تيرضا زانيم

 98/0 26/3 8/8 1/33 9/38 8/13 4/5   (و ويراد ون،يزيتلو) یجمع یها رسانه  در شما  یدستعيصنا داتيتول یمعرف زانيم 
 95/0 22/3 4/5 7/39 3/29 6/22 9/2 ( رهيو غو هتل) یگردشگر یاقامت مراكز در شما محصول ميمستق ارائه زانيم

 محصول شينما و عرضه یبرا یالملل نيب و یمل یها شگاهينما در شما حضور زانيم
 یدستعيصنا

5 4/18 6/40 5/25 5/10 18/3 99/0 

  1399 پژوهش، یهاافتهي: مأخذ
 

 یاجتماع ۀؤلفم یهاشاخ  اريمع از انحرا  و نيانگيم درصد، .5 جدول

 شاخص

 درصد

 نيانگيم
 از انحراف

 اريمع
 یليخ

 کم
 اديز متوسط کم

 

 یليخ

 اديز

 90/0 49/3 9/10 4/41 36 8/8 9/2 جوانان و زنان اشتغال بر یدستعيصنا تأثير زانيم
 92/0 45/3 6/12 1/38 4/31 18 0 یدستعيصنا استفاده در روستا یمحل رسوم و یسنت مراسم تأثير
 90/0 43/3 9/10 1/38 7/34 5/15 8/0 انييوستار تيجمع یماندگار بر یدستعيصنا تأثير زانيم

 96/0 41/3 10 8/44 6/22 8/21 8/0  یدستعيصنا ديتول هنر بودن یمورث
 82/0 40/3 5/7 1/38 8/41 7/11 8/0 خانواده در محصول ديتول قدمت زانيم
 85/0 38/3 4/8 4/36 6/40 8/13 8/0 یدستعيصنا ديتول از تيرضا حس زانيم

 85/0 36/3 5/7 1/38 1/38 9/15 4/0 محصول ديتول در متنوع یهاطرح از فادهاست زانيم
 96/0 28/3 5/7 4/41 9/25 3/21 8/3 ازين و قهيسل با یدستعيصنا داتيتول انطباق زانيم

 کيسمبل یهانشانه و عالئم زين و یباستان ،یخيتار یهانگاره و هاطرح به توجه زانيم
 یدستعيصنا ديتول در یاسالم -یرانيا

5/2 7/29 7/24 7/37 4/5 14/3 98/0 

  1399 پژوهش، یهاافتهي: مأخذ

 تيرراهم حررائز اريبسرر زيررن یاجتمرراع جنبرره از یدسررتعيصنا

 یسررگرم ،یکراريب كاهش و اشتغال تيظرف  شودیم محسوب

 ،یكارآمرد احساس جاديا مهاجرت، از یريجلوگ سازنده، و ديمف

 نيتررمهرم از غيرره و جرم و بزه كاهش فقر، كاهش به كمک
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 توانرد یمر كره اسرت یدسرتعيصنا حوزه یاجتماع یهاتيظرف

 داد نشران مطالعره جينتا  رديقرارگ ليتحل و هيتجز و توجه مورد

 مرورد منطقره یروسرتا 15 در حاضرر درحال بانو نفر 1380 كه

 ديرتول و هيرته تيرفعال حروزه در یدائم و ميمستق بطور مطالعه

 دهنردهنشران نيرا لرذا  هسرتند تيفعال هب مشغول یدستعيصنا

 در (برانوان نيبر در ژهيبرو) یدسرتعيصنا مناسب اشتغال زانيم

 استفاده در روستا یمحل رسوم و یسنت مراسم تأثير  است منطقه

 مؤلفره مهرم یهراتيرظرف و یهراشراخ  گريد یدستعيصنا

 زانيم در يیبات ازيامت دكنندگانيتول یسو از كه است یاجتماع

 رغميعل داد نشان یدانيم یهایبررس  است نموده كسب تياهم

 و رسرم اسرتمرار علرت بره روسرتاها، بر شدن یجهان اديز تأثير

 برره پارچرره انررواع بافررت سررفارش یمحلرر و یسررنت رسررومات

 کير در مرثال  اسرت اديرز یمحل جامعه یسو از دكنندگانيتول

( حولره و دسرتمال)ی نخ پارچه عدد هزار حدود یعروس مجلس

 عرروس خرانواده طرر  از اير شرودیم داده هيهد همانانيم به

 ترأثير زانيرم  گررددیمر یداريرخر هيرزيجه از یبخشر بعنوان

 یسررو از زيررن انييروسررتا تيررجمع یمانرردگار بررر یدسررتعيصنا

 تيرظرف كمبرود  اسرت نمروده كسب يیبات ازيامت انيپاسخگو

 یهررارسرراختيز توسررعه شررهرها، دهيررعد مشررکالت و اشررتغال

 و مرردم شرتريب یآگاه و شناخت و یاجتماع و یاادهج یارتباط

 باعرثو غيرره  منطقه یبوم یهاتيظرف به نسبت یمحل جامعه

  ميباش شهر به روستا از یكمتر مهاجرت شاهد امروزه كه شده

 9 یگردشرگر مؤلفره یهاشراخ  تيوضرع یبررسر یبرا

 جدول از حاصل جينتا  گرفت قرار یبررس مورد و نييتع شاخ 

 و گردشرگران اسرتقبال زانيم یهاشاخ  كه دهدیم نشان 6

 زانيرم ،یدسرتعيصنا محصرول از روسرتا بره یورود همانانيم

 یروسرتا در یدستعيصنا ديتول از همانانيم و گردشگران اطالع

 ديخر یبرا روستا در گردشگران حضور بودن ديمف زانيم و شما

 35/3 و 37/3 ،39/3 یهرانيانگيم برا بيرترت بره یدستعيصنا

 یهاشراخ  نيهمچنر  نمودند كسب را ازيامت نيشتريب درصد،

 ديرتول نسربت بره همانرانيم و گردشگران حضور تيكفا زانيم

 زانيرم چره به ،(درصد 13/3 نيانگيم با) روستا در یدستعيصنا

 برا روسرتا مرردم تعامرل شيافرزا باعرث تواند یم یدستعيصنا

 زانيرم و( صرددر 16/3 نيانگيرم با) شود( گردشگران) مهمانان

 مثبرت یهرا یژگريو و اتيخصوصر   يتوضر در شرما يیتوانرا

 ارزش هيرتوج و گردشرگران و انيمشرتر به تان یدست داتيتول

 را ازيرامت نيكمترر بيترت به ،(درصد 17/3 نيانگيم با) آن یها

 مشراهده قابل 6 جدول در هاشاخ  یمابق جينتا  نمودند كسب

  باشدیم

 اريبسر امرروز یايردن در یرگردشرگ برا یدسرتعيصنا ونديپ

 ديرخر گردشگران از یاريبس امروزه  است كننده نييتع و روشن

 از مانرده یبرجرا یفرهنگر راثيم از یبخش كه را یدستعيصنا

 كه آنجا از  دهندیم قرار خود سفر برنامه در دانند یم گذشتگان

 انرواع ديرتول و هيرته كرار در اميراتميقرد از منطقره یروستاها

 بوده( ميگل و چهيقال و یقال فرت، ژهيبو) یخانگ داتيلتو مختلف

 محصوتت از نوع نيا ديتول كه رياخ سال 50 – 40 یط یحت و

 انيرجر شيب كما افتاد، رونق از روستاها و شهرها از یاريبس در

 تيرظرف حد در نکهيا رغميعل است گرفته شدت امروزه و داشته

 15 نيرا امرا رنرد،ندا یاديرز يیآشرنا گردشگران روستاها ديتول

 افرراد ژهيبرو) مهمانران و گردشرگران از یاريبسر نيب در روستا

 و است شده شناخته نسبتا اطرا  هایآنشهرست و( منطقه یبوم

یمر هيرته روستاها نيا از را یخانگ ازين مورد اقالم ديخر هاآن

 یحردود ترا كره دهردیمر نشران یدانيرم یهرایبررسر  كنند

 در گردشرگر حضرور تيراهم بره( انجوانر ژهيبو) دكنندگانيتول

 از و بودنرد برده یپ یدستعيصنا ديخر به هاآن عالقه و روستاها

 مورد یروستاها از روستا سه در کهيبطور  كردندیم استقبال آن

 یبرومگرد اقامتگراه اكنرون هرم( ینيحس و پشته بزد،) مطالعه

 زبرانيم ليرتعط اميا خصوص به و هفته طول در  و شده جاديا

یمر انتخراب گردش یبرا را روستاها نيا كه است یگرانگردش

 در یدستعيصنا ديتول یبات تيظرف كه بزد یروستا مانند  كنند
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   است شده یبومگرد اقامتگاه جاديا سبب روستا نيا

 

 

 یگردشگر ۀؤلفم یهاشاخ  اريمع از انحرا  و نيانگيم درصد، .6 جدول

 شاخص

 درصد

 نيانگيم
 از انحراف

 اريمع
 یليخ

 کم
 اديز متوسط کم

 

 یليخ

 اديز

 92/0 39/3 5/10 36 9/38 7/11 9/2 یدستعيصنا محصول از روستا به یورود همانانيم و گردشگران استقبال زانيم
 81/0 37/3 1/7 8/36 8/41 2/14 0 شما یروستا در یدستعيصنا ديتول از همانانيم و گردشگران اطالع زانيم
 98/0 35/3 5/10 8/36 3/34 2/14 2/4 یدستعيصنا ديخر یبرا روستا در گردشگران رحضو بودن ديمف زانيم
 99/0 34/3 8/36 7/37 1/33 6/14 6/4 یدستعيصنا كارگاه از ديبازد به گردشگران قيتشو یبرا شما ليتما زانيم

 96/0 29/3 10 2/32 2/37 6/17 9/2 شوند یم وارد روستا به كه یگردشگران با شما ارتباط زانيم
 99/0 21/3 10 28 7/37 9/20 3/3 یدستعيصنا فعال یروستاها در حضور یبرا گردشگران عالقه از شما یآگاه زانيم
 به تان یدست داتيتول مثبت یها یژگيو و اتيخصوص   يتوض در شما يیتوانا زانيم

 آن یها ارزش هيتوج و گردشگران و انيمشتر
0 31 9/28 6/32 5/7 17/3 97/0 

 95/0 16/3 1/7 1/30 1/38 3/21 3/3 گردشگران با روستا مردم تعامل شيافزا بر یدستعيصنا قشن
 97/0 13/3 9/5 5/33 8/31 1/25 8/3 روستا در یدستعيصنا ديتول نسبت به همانانيم و گردشگران حضور تيكفا زانيم

  1399 پژوهش، یهاافتهي: مأخذ
 

 مؤلفره یهاشراخ  تيوضرع یبررسر یبررا قسمت نيا در

 جينتا  گرفت قرار یبررس مورد و نييتع شاخ  5 ی،طيمحستيز

 زانيررم یهاشرراخ  كرره دهرردیمرر نشرران 7 جرردول از حاصررل

 برر یدسرتعيصنا ترأثير زانيرم ،یدسرتعيصنا ديرتول یپسماندها

 یدستعيصنا تأثير زانيم و روستا در زباله ختنير از یناش یآلودگ

 ،25/3 یهرانيانگيم برا بيرترت به روستا در آب منابع یآلودگ بر

  نمودنرررد كسرررب را ازيرررامت نيشرررتريب درصرررد، 03/3 و 21/3

 شروندیم محسوب یديتول یهابنگاه از یدستعيصنا خوشبختانه

   باشندیم رفت هدر و پسماند نيكمتر یدارا كه

 

 یطيمحستيز ۀؤلفم یهاشاخ  اريمع از انحرا  و نيانگيم درصد، .7 جدول

 شاخص

 درصد

 نينگايم
 از انحراف

 اريمع
 یليخ

 کم
 اديز متوسط کم

 

 یليخ

 اديز

 95/0 25/3 5 5/43 7/24 7/24 1/2 یدستعيصنا ديتول یپسماندها زانيم
 97/0 21/3 3/6 3/39 4/26 5/25 5/2  روستا در زباله ختنير از یناش یآلودگ بر یدستعيصنا تأثير زانيم

 97/0 03/3 1/7 2/27 8/26 9/38 0  روستا در آب منابع یآلودگ بر یدستعيصنا تأثير زانيم
خانه) یدستعيصنا یسنت ديتول یهاكارگاه در( یانرژ مصر  نظر از)ی حرارت تعادل زانيم

 (یميقد یها
6/4 28 1/35 28 2/4 99/2 95/0 

 81/0 91/2 9/2 2/17 6/50 6/26 9/2  یجسم یهایماريب جاديا بر یدستعيصنا ديتول نهيزم در تيفعال و كار تأثير زانيم

  1399 پژوهش، یهاافتهي: مأخذ
 

 و ندارنرد یپسرماند ديرتول گونره چيهر روستاها نيا یدستعيصنا فعرال رشرته یهایتمام نيب در كه گفت توانیم یاگونه به
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 موضروع نيرا كره كنندینمر آلروده زيرن را ینريزم ريرز یهاآب

 و همانررانم از یاريبسرر كرره يیروسررتا منرراطق در بخصرروص

 یبررا آنررا آن، زهيپراك  يمحر و هروا و آب بخراطر گردشگران

   شودیم محسوب یمهم اريبس ازيامت كنندیم انتخاب گردش

 

 

 جينتا

 ابعراد از کير هرر در یدستعيصنا یهاتيظرف یابيارز یبرا

( 3 عردد ینظرر ۀانريم برا) یانمونرهتک T آزمون از نظر، مورد

 قيرتحق یرهرايمتغ یتمرام در كره داد نشران جينتا  شد استفاده

 ،26/3 ،یگردشررررگر ،37/3 ،یاجتمرررراع ،40/3 ،یاقتصرررراد)

 مرورد ۀمنطقر در عوامرل یاثرگذار زانيم( 07/3 ،یطيمحستيز

 جينترا نيهمچن ( 8  جدول) است ینظر یانهيم از باتتر مطالعه

 عوامرل بيرترت به كه داد نشان یانمونهتک T آزمون از حاصل

 عوامل ،(000/0 یمعنادار سط  و 495/11) T مقدار با یاقتصاد

 عوامل ،(000/0 یمعنادار سط  و 918/10) T مقدار با یاجتماع

 و( 000/0 یمعنررادار سررط  و 593/7) T مقرردار بررا یگردشررگر

 یمعنرادار سرط  و T (412/2 مقردار برا یطيمحسرتيز عوامل

 جدول) باشندیم یدستعيصنا رونق یهاتيظرف جمله از( 000/0

8 ) 

 

 مطالعه مورد ۀمنطق در یدستعيصنا رونق یهاتيظرف تياهم بيضر. 8 جدول

 ابعاد

3=  آزمون مورد یعدد تيمطلوب  

نيانگيم یآزاد درجه T مقدار  یمعنادار مقدار  مطلوب حد از تفاوت   
درصد 95 نانياطم فاصله  

نييپا  باال 

یاقتصاد  40/3  495/11  238 00/0  401/0  332/0  470/0  
یاعاجتم  37/3 918/10  238 000/0  370/0  303/0  436/0  

یگردشگر  26/3  593/7  238 000/0  266/0  197/0  336/0  
یطيمحستيز  07/3  412/2  238 000/0  769/0  141/0  139/0  

  1399 پژوهش، یهاافتهي: مأخذ
 

 افرزار نررم از اسرتفاده برا  ،(AHP) یمراتبسلسرله روش در

(Expert choice)، 9 تررا 1 یعرردد دامنرره بررا ميتصررم عناصررر 

 یسو از آن ليتکم دوم نامهپرسش یطراح با كه ديگرد مشخ 

 گريهمرد بره نسربت ارهرايمع تيرارجح نخبگران، و متخصصان

 مرورد یرهايمتغ نيب در كه دهدیم نشان جينتا  ديگرد مشخ 

 یهراوزن برا بيرترت به یاجتماع و یاقتصاد یهامؤلفه ،یبررس

 یدسررتعيصنا  یهرراتيظرف نيترررمهم درصررد، 167/0 ،574/0

 یگردشگر یهامؤلفه كارشناسان نظر از نيهمچن  شدند شناخته

 تيراهم 098/0 و 159/0 یهراوزن با بيترت به یطيمحستيز و

 ( 9 جدول) دارند عوامل ريسا به نسبت یكمتر

 

 كارشناسان نظر از( یرونيب رواب )  یدستعيصنا رونق یهامؤلفه يینها وزن .9 جدول

 

745/0 یاقتصاد   

167/0 یاجتماع   

159/0 یگردشگر   

098/0 یطيمحستيز   

 1399 پژوهش، یهاافتهي: مأخذ
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 نظرر بره توجره برا یدسرتعيصنا یهاشراخ  یدرون رواب 

  است شده داده نشان مؤلفه کيتفک به 10 جدول در كارشناسان

 تررأثير زانيررم یهاشرراخ  یاقتصرراد مؤلفرره در ن،يبرر نيررا در

 ترأثير زانيرم روسرتا، سرط  در اشرتغال شيافزا بر یدستعيصنا

 ترأثير زانيرم و روسرتا سرط  در اشتغال شيافزا بر یدستعيصنا

 بررا بيررترت برره انييروسررتا درآمررد شيافررزا بررر یدسررتعيصنا

 و ازيرررامت نيشرررتريب درصرررد 210/0 ،211/0 یهرررانيانگيم

 و یمل یهاشگاهينما در دكنندگانيتول حضور زانيم یهاشاخ 

 زانيرم ،یدسرتعيصنا محصول شينما و عرضه یبرا یلمللا نيب

( رهيغ و هتل) یگردشگر یاقامت مراكز در محصول ميمستق ارائه

 را وزن نيكمتر درصد، 009/0 ،004/0 یهانيانگيم با بيترت به

 ترأثير زانيرم یهراشراخ  یاجتمراع مؤلفره در  نمودنرد كسب

 و یسرنت اسرممر ترأثير و جوانران و زنان اشتغال بر یدستعيصنا

 و 210/0 نيانگيرم با یدستعيصنا استفاده در روستا یمحل رسوم

 و هراطررح بره توجه زانيم یهاشاخ  و وزن نيشتريب 148/0

 کيسرمبل یهرانشرانه و عالئم زين و یباستان ،یخيتار یهانگاره

 داتيرتول انطبراق زانيم و یدستعيصنا ديتول در یاسالم -یرانيا

 080/0 و 029/0 بررا بيررترت برره ازيررن و قهيسررل بررا یدسررتعيصنا

شراخ  یگردشرگر مؤلفره در  انردنموده كسب را وزن نيكمتر

 از روسرتا بره یورود همانانيم و گردشگران استقبال زانيم یها

 از همانرانيم و گردشرگران اطالع زانيم و یدستعيصنا محصول

 و 208/0 برا بيرترت بره منطقره یروستاها در یدستعيصنا ديتول

 بررر یدسررتعيصنا نقررش یهرراشرراخ  و وزن نريشررتيب 173/0

 يیتوانررا زانيرم و گردشرگران برا روسررتا مرردم تعامرل شيافرزا

 یهرایژگريو و اتيخصوصر   يتوضر در( فروشرنده) دكنندهيتول

 هيرتوج و گردشرگران و انيمشرتر بره ی خوددست داتيتول مثبت

 بره را وزن نيترركم 096/0 و 060/0 با بيترت به آن یهاارزش

 عدم یهاشاخ  یطيمح ستيز مؤلفه در اندداده تصاصاخ خود

 و 204/0 برا( رهيرغ و دود)ی آلرودگ ديرتول عردم و پسماند ديتول

 هاشراخ  یمرابق جينتا  اندنموده كسب را وزن نيشتريب 202/0

  باشدیم مشاهده قابل 10 جدول در

 هاشراخ  از یاگسترده فيط يیشناسا با حاضر پژوهش در

 مطالعره مرورد یروستاها در یدستعيصنا یهاتيظرف یبررس به

 كهنيا اول  است تياهم یدارا جهت دو از مطالعه نيا  شد اقدام

 یدسرتعيصنا تيرظرف یدارا یروسرتاها یمعرفر و يیشناسرا به

 یهاتيظرف نييتع و يیشناسا به كهنيا دوم  است گمارده همت

 نمونره یروستاها در هاآن از کيهر تياهم زانيم و یدستعيصنا

 منرابع نيبر در كنکراش و یبررسر برا واقع در  است نموده اقدام

 مطالعره مرورد ۀمنطقر یهرایژگريو به توجه نيهمچن و مختلف

 چهرار در كره یدسرتعيصنا فعرال كارگاه 1380 يیشناسا ضمن

 یالحراق یهرا یرودوز و یبراف مي،گلیباف یقال ،یباف فرت رشته

 و یگردشررگر ،یاجتمرراع ،یاقتصرراد ۀمؤلفرر چهررار انررد، فعررال

 در يیروسرتا یدسرتعيصنا یهراتيظرف عنوان به یطيمحستيز

 جينترا  گرفتنرد قرار یبررس مورد و يیشناسا مطالعه مورد ۀمنطق

 ،40/3 ،یاقتصراد) قيرتحق یرهرايمتغ یتمرام در كره داد نشان

(  07/3 ،یطيمحسرررتيز ،26/3 ،یگردشرررگر ،37/3 ،یاجتمررراع

 از براتتر مطالعره وردمر ۀمنطقر در یدسرتعيصنا رونرق نيانگيم

 عنرروان برره فرروق یرهررايمتغ نيبنررابرا  اسررت ینظررر یانررهيم

 شرناخته مطالعره مرورد یروسرتاها در یدسرتعيصنا یهاتيظرف

 عنرروان برره یاجتمرراع و یاقتصرراد عوامررل نيبرر نيررا در  شرردند

 اسررت نمرروده كسررب را ازيررامت نيشررتريب عامررل، نيترمطلرروب

 یدستعيصنا ديتول عامل نيترمهم داشت انيب توانیم کهيطوربه

 از اسررتفاده و داريررپا شررتيمع برره یابيدسررت انييروسررتا نيبرر در

   است یدستعيصنا اشتغال و یاقتصاد یهاتيظرف
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 كارشناسان نظر از( یدرون رواب ) یدستعيصنا تيظرف یهامؤلفه يینها وزن .10 جدول

ارهايرمعيز وزن هلفؤم  ارهايرمعيز وزن  هلفؤم   

210/0 جوانان و زنان اشتغال بر یدستعيصنا تأثير نزايم   

اع
تم
اج

ی
 

211/0  
 سط  در اشتغال شيافزا بر یدستعيصنا تأثير زانيم

 روستا

صاد
اقت

ی
 

148/0 یدستعيصنا استفاده در روستا یمحل رسوم و یسنت مراسم تأثير   112/0 انييستارو درآمد شيافزا بر یدستعيصنا تأثير زانيم   

140/0 انييروستا تيجمع یماندگار بر یدستعيصنا رتأثي زانيم   101/0  
 فروش) یتجار جنبه یدستعيصنا ديتول از زانيم چه

دارد( گرانيد به  

122/0 یدستعيصنا ديتول هنر بودن یمورث   100/0 انيترمش طر  از یدستعيصنا ديتول سفارش زانيم   

100/0 خانواده در محصول ديتول قدمت زانيم   091/0  
 مرفع بر یدستعيصنا فروش و ديتول تأثير زانيم

خانوار یهانهيهز نمودن  

090/0 یدستعيصنا ديتول از تيرضا حس زانيم   060/0  
 منابع هب یبخش تنوع بر یدستعيصنا تأثير زانيم

انييروستا یدرآمد  

081/0 محصول ديتول در متنوع یها طرح از استفاده زانيم   055/0  
 توس  یدستعيصنا یپ در یپ و یمتوال ديخر زانيم

انيمشتر  

080/0 ازين و قهيسل با یدستعيصنا داتيتول انطباق زانيم   051/0  
 ترشگس به نسبت  یگذارهيسرما به  ليتما زانيم

یديتول سط   

029/0  
شانهن و عالئم زين و یباستان ،یخيتار یها نگاره و ها طرح به توجه زانيم

یدستعيصنا ديولت در یاسالم -یرانيا کيسمبل یها  
035/0 انيرمشت توس  یدستعيصنا محصول عوّدت زانيم   

208/0  
 محصول از روستا به یورود همانانيم و گردشگران استقبال زانيم

یدستعيصنا  

گر
دش
گر

ی
 

032/0  
 ديتول یكارآمد به نسبت ینيبخوش زانيم

خانواده ازين نيتام هد  با یدستعيصنا  

173/0 منطقه یروساها در یدستعيصنا ديتول از همانانيم و انگردشگر اطالع زانيم   030/0  
 طرحم در شما یدستعيصنا محصول تيقابل زانيم

منطقه سوغات عنوان به شدن  

169/0 یدستعيصنا ديخر یبرا منطقه در گردشگران حضور بودن ديمف زانيم   028/0  
 به( یکيپالست) یعيطب ريغ مواد از استفاده زانيم

هياول مواد عنوان  

131/0 یستدعيصنا كارگاه از ديبازد به گردشگران قيتشو یبرا ليتما زانيم   026/0  
 یازمج و ینترنتيا فروش وهيش با يیآشنا زانيم

یدستعيصنا  

110/0 شوند یم وارد روستا به كه یگردشگران با شما ارتباط زانيم   021/0  
 فروش یبرا هوشمند یگوش از  استفاده زانيم

یديتول محصوتت  

096/0  
 فعال یاروستاه در حضور یبرا گردشگران عالقه از دكنندهيتول یآگاه زانيم

یدستعيصنا  
013/0  

 فروش به نسبت  دكنندهيتول تيرضا زانيم
یديتول محصوتت  

060/0  
 یها یژگيو و اتيخصوص   يتوض در( فروشنده)دكنندهيتول يیتوانا زانيم

آن یها ارزش هيتوج و گردشگران و انيمشتر به  یدست داتيتول مثبت  
0.011 

 وتتمحص فروش متيق از دكنندهيتول تيرضا زانيم
یديتول  

030/0 گردشگران با روستا مردم تعامل شيافزا بر یدستعيصنا نقش   0.010 
 رسانه  رد منطقه  یدستعيصنا داتيتول یمعرف زانيم

   (و ويراد ون،يزيتلو) یجمع یها

0.023 
 در یدستعيصنا ديتول نسبت به همانانيم و گردشگران حضور تيكفا زانيم

 روستا
0.009 

 راكزم در  دكنندهيتول محصول ميمستق ارائه زانيم
(رهيو غو هتل) یگردشگر یاقامت  

204/0 پسماند ديتول عدم   

يز
ت
س

طيمح
ی

 

004/0  

 نيب و یمل یهاشگاهينما در  نيفعال حضور زانيم
یتدسعيصنا صولمح شينما و عرضه یبرا یالملل  

 

202/0 (رهيو غو دود)یآلودگ ديتول عدم   

199/0 ینيزم ريز یها آب بر تأثير عدم   

198/0  
 یسنت ديتول یهاكارگاه در( یانرژ مصر  نظر از) یحرارت تعادل زانيم

(یميقد یها خانه) یدستعيصنا  

197/0  
 یهایماريب جاديا بر یستدعيصنا ديتول نهيزم در تيفعال و كار تأثير زانيم

یجسم  
 

 1399 پژوهش، یهاافتهي: مأخذ
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 عامرل داشرتند انيرب (2018) 1نايكوب و بلک نهيزم نيهم در

 یمهم نقش یدستعيصنا یهاتيظرف از یکي عنوان به یاقتصاد

 به (2001) 2یل نيهمچن  دارد يیروستا یهاسکونتگاه توسعه در

 یکري عنوان به ستيز  يمح به توجه عامل كه ديرس جهينت نيا

 از  باشدیم روستاها در یدستعيصنا توسعه در یاصل یارهايمع از

 بره (2012) 4كروتول یدار و (2007) 3لرکيو چراد گريد یسو

 كره دادنرد نشران و افتنردي دست نهيزم نيا در یمشابه یجينتا

یمر یدستعيصنا یهاتيظرف از متأثر یاجتماع و یاقتصاد رونق

 گسررترش برره یكنررون یزمرران ةبرراز در كرره اسررت تزم و باشررد

 و یاقتصرراد تيرراهم هرچنررد  شررود داده تيرراهم یدسررتعيصنا

 تيموقع نسبت به) حوزه نيا یدستعيصنا یگردشگر و یاجتماع

 امررا باتسررت( یفرهنگرر و یاجتمرراع و يیايررافجغر تيوضررع و

 اسرت یمتمراد انيسرال كره دكننردگانيتول كه یاديز مشکالت

 مشرغول ديرتول كرار بره خرود ازين با مطابق و خودجوش بصورت

 از عبرور و یجهران گسرترده تحروتت بره باتوجره امروزه هستند

 سرواد اوتً كره گررددیم بر مسئله نيا به ،یسنت جامعه یازهاين

 آورده فرراهم را یاديز یهاچالش نهيزم خود یپ در  هاآن نييپا

 و مشوق و لگريتسه ز،يربرنامه بعنوان دولت متأسفانه یطرف از و

 هراآن از تيرحما به كه یجامع و درخور اقدام چيه تاكنونغيره 

  است نداده انجام بپردازد،

  گرددیم مطرح ريز شنهاداتيپ راستا نيا در

 جهرت دكننردگانيتول تعداد و ديتول زانيم از ساتنه آمار اخذ

 رفرع و ديرتول تنروع و زانيرم یترقر و توسرعه یبرا یزيربرنامه

 در شراغالن یبررا یشرغل تيامن جاديا ،دكنندگانيتول مشکالت

 یبرا تزم یامهيب پوشش یبرقرار جهت در تالش با رشته، نيا

 یدسرتعيصنا یهاتيظرف یمعرف ؛یدستعيصنا گرانصنعت هيكل

 آمرروزش لررزوم گردشررگر؛ جررذب جهررت منطقرره یگردشررگر و

تيظرف از استفاده با ديتول در تنوع جاديا نظر از هم دكنندگانيتول

 و دوخرت و یطراحر انيدانشرجو و كارشناسان و یافزا نرم یها

 یحضرور فروش یهاوهيش و یابيبازار اصول نظر از هم و پارچه

   منطقه یوزشآم مراكز در یدستعيصنا رشته جاديا ،یمجاز و

      

 منابع

 یسرنجامکان  1398  ا ش،يبخشا و و ماجد، ، ح درام،يب ، ح ،یشميابر

 یخالق: نمونه مورد عيتوسعه صنا قياز طر يیروستا داريتوسعه پا

 و روسرتا فصلنامهمنتخب استان اصفهان   یروستاها یدستعيصنا

 1234  51-69(: 88) 22 ،توسعه

 توسرعه  1390    ،یمراد و ر ،یقمبرعل ، ا  ع زن، پاپ ، ن افشارزاده،

 یمل شيهما  داريپا ۀتوسعه و توسع یداريضرورت پا یدستعيصنا

  كرمانشاه دار،يپا توسعه در آن نقش و یفرهنگ عيصنا

 يیروسررتا عيصررنا یاجتمرراع – یت اقتصرراد  اثرررا1399  ر ،یبهرامرر

                                                                                           
1 - Black and Cobbinah 

2 - Lee 

3 - Chadwilk 

4 - Dare Kolawole 

مررورد:  يی( بررر توسررعه روسررتایو مشرراغل خررانگ یدسررتعي)صنا

 72 ،یزيرو برنامه ر ايشهرستان سنندج، فصلنامه جغراف یروستاها

 :103-81  

 توسررعه و زنران ینيكرارآفر در یدسرتعيصنا نقرش  1395  ز  پراكزاد،

  29-43: 15 هنر، وهجل هينشر  یاقتصاد

 یدسرتعيصنا ركرود عوامرل یبنردتياولو و يیشناسا  1395  ا دار،يپا

(  قصرررقند شهرسررتان يیروسررتا ینررواح: یمررورد ۀ)مطالعرر بلررو 

  1-18(: 3) 5 ،يیروستا یزيربرنامه و پژوهش فصلنامه

 ۀو ارائ یدستعيصنا یهاچالش يی  شناسا1393  ز عطف، و ع ،يیايثر

اسرتان مازنردران(،  یدستعي: صنایمورد ۀتزم )مطالع یراهکارها

  19-36: 2 ،یحسابدار و تيريمد یهاپژوهش
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  1385  پ محمرردزاده، و ح اصررغرپور، ، ع ،یعسررکر ، ع نررژاد،یحرراج

 هينشررو بلوچسرتان   ستانيتان سدر اس يیروستا عيصنا یوربهره

  19-41(: 8) 4 ،توسعه و ايجغراف

 یدر اقتصرراد گردشررگر یدسررتعي  نقررش صنا1395  ا  ا وسرراتر،يد

 فصرلنامهشهرستان بهشهر   یاهيكوهپا یمورد: روستاها يیروستا

  161-174(: 16) 5  يیروستا ۀتوسع و فضا اقتصاد

 یهررایژگرريو ليررتحل  1395  ح  م زال، و م ،يیلسرربو زادهرمضرران

 یفرهنگرر راثيررم یتوسررعه گردشررگر یدر راسررتا یدسررتعيصنا

 يیفضرا یزيربرنامره فصرلنامه: استان مازندران(  ی)مطالعه مورد

  87-102(: 19) 4(، اي)جغراف

 نيو تبب یابي  ارز1393  س ،یصانع و ا ،یانيروم ، ح ،یداريق یسجاس

قلعره در  نيدر توسعه، مورد دهستان صرائ يیروستا عيكاركرد صنا

(: 8) 3 ،يیروسرتا توسرعه و فضرا اقتصاد فصلنامهشهرستان ابهر  

105- 87  

  1392 ا  ع ركررزاده،يم و م ،یفراهرران یآبرراد مخلرر  ، م ،یسرروار

 اسرتان یدسرتعيصنا یهایتعاون در ینيكارآفر توسعه یرهاراهکا

  125-148(: 8) 2 ،یكشاورز و تعاون فصلنامه  كردستان

 ليررتحل  1398  رع   ،ی  م و كلرردس ،يرریرزايم ديسرر ، ا ،یعربخرران

 مورد  یدستعيصنا مصنوعات ديتول در يیروستا زنان یتوانمندساز

 هنر مطالعات هينشر  شابورين شهرستان آباد عشق ستانده مطالعه

  338-356: 36 ،یاسالم

و  یدسرتعيصنا یاقتصراد لير  تحل1391  ک مجنون، و ر  ح پور،يعل

 12 ،ما النيگ فصلنامه  النياستان گ ینقش آن در توسعه اقتصاد

(47 :)142-126  

 یبروم یدستعيصنا لي  تحل1397  ب ارسطو، و ا پور،یصادق ، ز فرنام،

 یروسررتاها یمررورد ۀ)مطالعرر يیروسررتا یدر توسررعه گردشررگر

  53-62(: 16) 8 ،هنر پژوهش یعلم فصلنامهشهرستان دامغان(  

و  یسرتدعيدر صنا يینقش زنان روسرتا یابي  ارز1397  ا  ن تبار،فالح

(  نيجرواد آبراد ورامر یمورد ۀ)مطالع يیروستا داريپا ۀارتقاء توسع

  129-146(: 2) 10 ،یانسان یايجغراف در نو یهانگرش هينشر

 یابيرو ارز ني  تبب1396ح   ،یانار یركي  ح و مم دهقان، ، س ،یقنبر

: یمرورد ۀالعر)مط یدسرتعيبرر صنا ديربا تأك يیروستا ینيكارآفر

 و پرژوهش فصرلنامهشهرسرتان انرار(   یبخش مركرز یروستاها

  119-132(: 1) 6  ،يیروستا یزيربرنامه

محور در فرهنر  یها  مؤلفره1396  ر  م زاده،فيشرر و ز پور،یميكر

 عيصنا یهنرها فصلنامه دو ران،يا یدستعيصنا یبندبسته یطراح

  67-76(: 1) 2 ،یاسالم

  1396ح   ،ی  و احمرردا  ا وسرراتر،يد ، م ،یپورطرراهر ، ر  م ،ینقررو

منراطق  یدر توسعه اقتصاد یدستعيصنا یو اثربخش یبندتياولو

 یجبرانرر ريررغ یريگميتصررم یهابررا اسررتفاده از مرردل يیروسررتا

ان : )دهسرتان عشرسرتاق شهرسرتیمورد ۀ( مطالعکوگرا ي)لکس

(: 38) 12 ،یانسران یهاسرکونتگاه یزيربرنامره مطالعاتبهشهر(  

154-139  

  1399  ر  م ،یميمسررتق و پ ،یديسررع ، ا ،یعباسرر ، ص نررژاد،یولرر

در  یابيرربازار نررديتوسررعه فرآ یاجتمرراع – یفرهنگرر یامرردهايپ

 یدسرتعي)مرورد مطالعره: صنا یخرانگ نانرهيكارآفر یكارهاوكسب

 – یمطالعرات فرهنگر یعلمر فصرلنامه(  یاستان خراسان شرمال

  121-148(: 2) 15 ،خراسان یاجتماع

 ،مهکامرره انتشررارات ران،يررا یدسررتعي  شررناخت صنا1394  ح ،یاوريرر
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Abstract 

In the current period, rural handicrafts are related to the concepts of economic development 

due to their economic nature, which can convey the identity of villagers more and better to 

customers through social, cultural and ethnic messages. Therefore, the aim of this study is to 

identify the capacities of handicrafts in rural settlements of Torbat-e Jam-Taybad cities. 

According to the research topic, the type of research is descriptive-analytical. The statistical 

population includes two groups of experts (15 people) and handicraft producers in 15 villages 

studied in Torbat-e-Jam-Taybad counties, among which 1380 active handicrafts were 

identified, of which 239 as a sample population by they were questioned by simple 

coincidence. Data collection methods include library and field methods with questionnaire 

tools. Data analysis was performed using descriptive statistics, one-sample t-test in SPSS 

software and AHP. Findings showed that four economic, social, tourism and environmental 

factors are the most important capacities of handicrafts in the study area and in all research 

variables (economic, 3.40, social, 3.37, tourism, 3.26, environmental, 07 / 3) The average of 

the identified capacities is higher than the theoretical average, therefore, they play an effective 

and useful role in the rural development of the region (in relation to its economic situation, 

etc.). Also, the results of (AHP) among the studied variables, economic and social 

components with weights of 0.574, 0.167%, respectively, were recognized as the most 

important factors due to the prosperity of handicrafts, which tourism and environmental 

components, respectively, by weight 150.159 and 0.098 are less important than other factors. 

Therefore, identifying the potential of handicraft prosperity as a creative and innovative 

approach in rural development for other rural settlements is proposed. 

Keywords: Capacity Studies, Handicrafts, Rural Settlements, Torbat-e Jam and Taybad. 

 

                                                      
1- Ph.D .Candidate, Department Geography of Faculty of Letters and Humanities of Ferdowsi University of 
Mashhad – Mashhad- Iran 
2- Associate Professor, Department Geography of Faculty of Letters and Humanities of Ferdowsi University of 
Mashhad – Mashhad- Iran 
3- Professor in Department of Human Geography and Spatial Planning, Faculty of Earth Science, Shahid 
Beheshti University, Tehran, Iran. 
4 - Assistant Professor, Dep. Social sciences of Faculty of Letters and Humanities of Ferdowsi University of 
Mashhad – Mashhad- Iran. 
(*-Corresponding Email: azar@um.ac.ir)  
DOI: 10.22048/rdsj.2021.279586.1928 
 

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.279586.1928

