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 دهیچک

و  تیافیباا ک یت،ااش دارد تاا بساتر زنادگ ییروستا ۀتوسع ۀنینو در زم یدگاهیخ،اق به عنوان د یروستا افتیره ریکنون یزمان ۀدر باز

 ۀمنطق ییروستا یهاخ،اق در سکونتگاه یروستا یهاستلراج شاخصا حاضر ۀمطالع هدف نیسازد. بنابرا ایمه ییخ،اقانه را در مناطق روستا

اثارام  لیامن اور از روش تح، نیاا یاست. بارا انییروستا تیخ،اق یهانهیگسترش زم یمؤثر برا یدیک، یهاشرانیپ ییو شناسا ستانیس

اثرگذار  یدیک، یهاشرانیو پ دیصصان استلراج گردو با استفاده از ن ر متل یدر قالب پرسشنامه دلف ازیمتقاطع استفاده شد. اط،اعام مورد ن

کاه باه صاورم هدفمناد  باشندیم ستانینفر از کارشناسان در منطقه س 11 شامل ۀمطالع مورد ۀنمون. دیگرد ییشناسا انییروستا تیبر خ،اق

و مشاارکت( باا  یرهبر ریریوزشر خطرپذو آم جیابتکارر ترو ریپذرمؤلفه )انعطاف 1که در مجموع تعداد  دهدینشان م جیانتلاب شدند. نتا

 2۹ نیبا ازانتلااب شادند.  یدیاک، یهاشارانیشاخص به عناوان پ 2۹ نیب نیاثرگذارند که در ا خ،اق یروستا یریگشکلشاخص در  11

جدیاد و نوآوراناه )باا های ورود اهالی روستا به فعالیت"را داشتند که شامل  یریاثرپذ نیو کمتر یاثرگذار نیشتریب شرانیپ 1 تعداد شرانریپ

استقبال و پاذیرش  "ر "(11 یروستای خ،اق )با اثرگذار ۀمیزان توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسع"ر "(91 یاثرگذار

ر "(19 یگذارهای خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمی )با اثرتوسعه ایده"ر "(19 یخ،اقیت توس  ساکنین مح،ی روستا در منطقه )با اثرگذار

هاای آموزش و انگیزه بلشای باه کارآفریناان در محی  "و  "(12 یاثرگذار با) تیها و مدیرگیریکرده در تصمیماعتماد به افراد تحصیل "

 در توساعه مواناع رفاع یبارا کاراماد و دیامف کاردیرو کیا عنوان به خ،ّاق یروستا افتیره نیبنابرا. باشندیم "(12 یروستایی )با اثرگذار

 .گرددیم شنهادیپ ییروستا یهاسکونتگاه
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 مقدمه

شناخت پیدا کردن نسبت به آیندهر رویایی است که از گذشته 

ت،اش افراد بسیاری را در طول تاریخ به خود معطوف کرده اسات 

ز به روز در حال تکامل است و و در دورۀ جدیدر توجه به آینده رو

هاای جدیاد ناوعی هار مکاتاب و پارادایمپژوهی باا ن ریاهآینده

ها و ابعاد ملت،ب آینده مهیا کارده رویکرد تکام،ی را برای مؤلفه

پژوهی (. مطالعاه درباارۀ آیناده291۹جشااری و مارادیر است )

ی جدیادی را توصایب و متمایل به تصمیم اسات یعنای نیروهاا

کند که باید برای گرفتن تصمیمام هوشامندانه درک معرفی می

پژوهاناه در (. اساتفاده از رویکردهاای آینده1221ر 2گ،انشوند )

های اساسی در برابر تواند یکی از دفاعریزی استراتژیک میبرنامه

اصا،انیان و همکاارانر های محی  پویای اماروزی باشاد )چالش

های روستایی نگری وضعیت سکونتگاه(. در این بینر آینده2913

ویژه ایاران یکی از مهمترین مسااول جامعاۀ اماروز جهاانیر باه

 یهادهه یبه روستاها طباشدر زیرا بروز نابرابری و عد  توجه می

 یهااکاانونایان  یکه موجب ضعب و تسریع روناد ناابود ریاخ

و یاک ساو  هیدرون ناح یو ایجاد عد  تعادل فضای یسکونتگاه

باه سامت  تیاشدن جریان خادمامر سارمایهر اط،اعاام و جمع

(. بارای فااوق 2913زراعایر ) گردیاده اسات یشهر یهاکانون

هاا و توساعه یاافتن روساتاهار راهکارهاا و آمدن بر ایان چالش

وعی معرفی گردیده که در ایان باین باا بررسای رویکردهای متن

ریزی توسااعۀ تجاارب و ساوابق کشاورهای گونااگون در برناماه

ر رویکردها و راهبردهای مورد اساتفاده در 2132روستایی از دهه 

ایاان زمینااه را در چهااار دسااته رویکردهااای اقتصااادی )توسااعۀ 

سااازی(ر کشاااورزیر انق،اااب ساابزر اصاا،احام ارضاایر صنعتی

ی اجتماعی )تأمین نیازهای اساسیر مشارکت در توسعۀ رویکردها

فضاایی -روستاییر توسعۀ اجتماعام مح،ی(ر رویکردهای کالبدی

                                                                                           
1 - Glenn 

شهریر کارکردهاای  -ریزی مراکز روستاییر توسعۀ روستا)برنامه

شهری در توسعۀ روستایی( و رویکردهای جامع )توسعۀ روستایی 

دیر تفکیااک و بنااجانبااه و یکپارچااهر توسااعۀ پایاادار( طبقههمه

(. ایان در 2919اساتع،اجی و جعفاریر مشلص گردیاده اسات )

سازی و حالیست که اککر راهکارهای گذشته توسعه مانند صنعتی

توسعۀ کشاورزی نتوانستند شرای  لاز  برای پایداری اقتصاادی و 

اساتع،اجیر اجتماعی مناطق روستایی را به دنباال داشاته باشاد )

(. با وجود اینر اککر کشورها در جستجوی شناخت یا خ،اق 29۹2

های جدید برای تحقاق توساعۀ روساتایی برآمدناد و راه و روش

های خ،اق به عنوان یکای از عوامال تأثیرگاذار در توسعۀ فعالیت

(. در این 291۹عینالی و همکارانر توسعۀ روستایی مطرح گردید )

بینر برخی از محققان ن ریۀ روستای خ،اق را مطارح کردناد. در 

توانناد باا این ن ریه اعتقاد بر این است که مناطق روساتایی می

های خ،اق رشد اقتصادی را به ارمغان آوردند. جذب افراد در حرفه

تواند ی میبا این وجودر شناسایی عوامل مرتب  با خ،اقیت روستای

گشای توسعۀ این مناطق باشد و زمینۀ لاز  را برای نگهداریر راه

های خ،اق ایجاد نماید. همچنین وجود این جذب و پرورش انسان

های پیشاین توساعۀ تواند نتایج منفای حاصال از تجریاهامر می

ای را بارای روستایی را به حداقل برساند و آینده امیادوار کنناده

 (. بناابراین122۹ر 1و همکااران دونالادزناد )مناطق فاوق رقام ب

 باید رباال ربسیا هبالقو یهاانتو به توجه با ستاییرو یهامحی 

و  قخال یهاهیدو ا ادفرا نندوراپر مسیررا در  دخو یهارساختا

. در نندورابپر کنونی ی اشر با رگازساو  قخال محیطی همچناااین

 نچو دخو ۀکنند تعیین ینقشها نستاتو هنداخو رمصو ینا

درک  هم ستااز رو ترافر یهازمر تا تشاثرا که ستاییرو دقتصاا

شوند  ناول ارپاید سااعۀتو بهدر آینااده و  کند یفاا بهتررا  ردشومی

مسااول و  نکهیبا ع،م به ا رورنیاز ا(. 2911یاسوری و سجودیر )

                                                                                           
2 - Donald  
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 ستانیس ۀدر منطق ژهیوبه رانیا ییناطق روستاموانع توسعه در م

مناطق اساتر  نیخ،اق در ا یهاتیمعطوف به عد  شناخت ظرف

 یروساتا یهاشااخص یاثرگذار ینگرندهیپژوهشر آ نیهدف ا

اسات.  ساتانیس ۀمنطق ییروستا یهاسکونتگاه یداریخ،اق بر پا

بااه عنااوان  سااتانیس ییروسااتا یهامطالعااه سااکونتگاه نیاادر ا

خ،اق  یهاشاخص نییشده تا به تب ابمورد مطالعه انتل ۀدمحدو

 ییباا شناساا قیاطر نیامنااطق پرداختاه شاودر تاا از ا نیدر ا

 یرونادها رینگرندهیآ کردیبا رو ییجوو چاره هانهیهار زمشاخص

 یدهآگاهانه و سمت تیمذکور و هدا ییحاکم بر مجموعه روستا

 یهاهساکونتگا یزیربرنامهدر  یداریهار به الزامام پاآن رانهیمد

  توجه گردد. ییروستا

ر نشاان داد کاه (291۹ابریشامی و همکااران )نتایج مطالعۀ 

صنایع خ،اق بر توسعۀ پایدار اقتصادی روساتاهای ماورد مطالعاه 

ه بررسی در پژوهشی ب ر(291۹ی و همکاران )نالیعاثرگذار است. 

نقش گردشگری خ،اق بر توسعه پایدار روستایی پرداختند. نتاایج 

های گردشگری خ،ااق نشان داد که مقادیر میانگین تمامی مؤلفه

باوده کاه نشاانگر  9( بالااتر از 11/1پذیری )به استکنای ریساک

وضعیت مط،وب روستاهای هدف از ن ر گردشگری خ،اق اسات. 

ر نشاان داد کاه دولات (2911ک،اامی و حساینی )نتایج مطالعاۀ 

تواند با مشارکت ساکنان اقدا  به ایجاد صنایع خ،اق نمایاد و می

ها اعام از فرهنگایر آیینایر هناریر صنایع خ،اق در تما  زمینه

ق،م و راسااتکشاااورزی و صاانعتی بایااد در ن اار گرفتااه شااود. 

های ک،یادی ر در پژوهشی باه تعیاین پیشاران(2913همکاران )

دست آمده از بلش روستای خ،اق اقدا  نمودند. ساختار ن ری به

معرف بود. بیشترین امتیاز به  11مؤلفه و  23اول پژوهش شامل 

درصد و کمترین  2۹1131/2با « مهاجران به روستا»طبقۀ خ،اق 

داشت. نتایج تع،ق  29311۹/2با « ارتباطام با بستگان»امتیاز به 

(ر نشان داد که روساتاهای 122۹) 2کمارودین و همکارانمطالعۀ 

های جدیاد تب،یغاام مانناد خ،اق مورد مطالعه با استفاده از روش
                                                                                           
1 - Kamarudin  

اند در زمینۀ توساعۀ کاارآفرینی بوکر یوتیوب و بازارتوانستهفیس

ر در پژوهشای (1221) 1وجیکَن و اننقش مؤثری داشته باشند. 

های دارای پتانسایل 9به این نتجیه رسیدند که روستای دونگ لَم

لاز  برای گردشگری خ،اق است. بر ایان اسااس لااز  اسات تاا 

های گردشگری متنوعی از جم،ه  اکوتوریسام؛ گردشاگریر بسته

گردشگری روستایی در این منطقاۀ وجاود داشاته باشاد. نتاایج 

(ر نشان داد که توسعۀ صانعت 1221و همکاران ) 1آردحالالعۀ مطا

گردشگری خ،اق در روستاهای مورد مطالعه نیاز به توجاه چهاار 

 -1هاای اساسای نیازمناد انرژی -2عامل دارد کاه عبارتناد از: 

توساعۀ  -1قاب،یت دسترسی و تحرک   -9های گردشگری جاذبه

ای به این نتیجاه (ر در مطالعه1221) 3سیترلیا و مگ،یو محصول. 

های موفقیت گردشگری خ،اق نهفتاه در تحکایم رسیدند که پایه

اقتصاد مح،ی بر اساس خ،اقیت در یک سیساتم منطقای اسات. 

یابی باه ر نشان داد که برای دست(1229) 1سیندوننتایج مطالعۀ 

گردشگری خ،اق روستایی توجه به ترکیاب رناگر همااهنگی و 

ها و کیفیت و مدیریت بهداشت امری گاهن م بین چیدمان اقامت

ر (1221) 1لای و وولآیاد. نتاایج مطالعاۀ حسااب میضروری به

هاای روساتاها در جهات طاابخ نشاان داد کاه اساتفاده از مزیت

توان به اقتصااد خ،ااق گردشاگری روساتایی غذاهای مح،ی می

(ر نشاان 1222)۹استولاریک و همکاراندست یافت. ننایج مطالعۀ 

های باروز عنوان زمیناهداد که گردشگری و توساعۀ اقتصااد باه

خ،اقیت در جوامع روستایی معرفی و هنرهای تجسمیر فرهناگ 

ار تولید ثروم و بازاحیای فرایندهای عنوان ابزو میراث تاریلی به

ر (1221)1تراپ و مِسنر برونسنتی اقتصادی نا  برده شده است. 

هایی در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که صنایع خ،اق در زمینه

                                                                                           
2 - Can and Ngo  
3  - Duong Lam 
4  -  Ardhala 
5 - Citarella and Maglio  
6 - Doncean  
7 - Lee and Wall  
8 - Stolarick  
9 - Brüntrup and Messner  
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همچون موسیقیر ادبیاامر گردشاگری و هنار دارای جایگااهی 

نه پایداری و رشد فزایندۀ مح،ایر راهبردی برای ترویج هوشمندا

 ای و م،ی در اروپا دارد.منطقۀ

شواهد حاصال از بررسای ادبیاام و ساابقۀ پاژوهش نشاان 

دهد تا کنون مطالعام اندکی پیرامون روستای خ،ااق صاورم می

دلیل تناوعر پیچیادگیر گساتردگی و ناو باودن گرفته است و به

که بتواند ک،یات ای موضوع مورد مطالعهر ت،اش در تدوین ن ریه

ندرم صورم گرفته است. نتاایج پدیدۀ موردِن ر را تبیین کندر به

دهاد کاه هرکادا  از مروری بر متون مرتب  با موضوع نشان می

هایی از موضاوع را آن هام از برخای هار بلشها و دیدگاهن ریه

ن ران اند. در این بینر برخی از صاحبزوایا موردِبررسی قرار داده

خارجی به مقولۀ روستای خ،اق و عوامال مارتب  باا آن داخ،ی و 

اند و مباحکی پیرامونر کاارآفرینیر روساتای خ،ااق و توجه داشته

اند. در نتیجاه گردشگری خ،اق روستایی را مورد بررسی قرار داده

نگری اثرگااذاری تااوان بیااان داشاات کااه در زمینااۀ آیناادهمی

یان مضامون ای باا اهای روستای خ،اق تاکنون مطالعاۀشاخص

 انجا  نگرفته است.

 

 مفهوم روستای خلاق و پایداری روستایی

 مفهاو  باه تبعیات از که است جدیدی مفهو  خ،اق روستای

 تاا بااره این در ال،م،یبین و تعریب واحد و شده ایجاد خ،اق شهر

 از ملتصار تعریفای باه حال این با است. نگرفته صورم به حال

 اتکاا با که است خ،اق فضایی یروستا .شوداشاره می مفهو  این

 و پااک زیسات محای  زنادگیر سبک مدارانهبو  فرآیندهای بر

 غیر فناوری با صنایع در خ،اق طبقه جذب زمینۀ امکانام مط،وب

 انتفااع و بساتر مهیاا را هنر و فرهنگ بلش در بویژه بالار سط 

 و ملاطباان همچناین و خ،اق طبقه و روستایی جامعه برد -برد 

 را روساتا محای  از بیرون خ،اقانه در محصولام ندگانکنمصرف

 حاق پرداخات از ناشی روستا این در ثروم تولید آورد.می فراهم

 افازوده ارزش تولید و روستاییان به فضای روستایی مالکانه بهرۀ

مکمال  ایان که است خ،اق طبقه هایخ،اقیت از ناشی اقتصادی

اسات  کشاورزی بلش بویژه تولیدام در روستا ذاتی هایفعالیت

در همااین زمینااهر بساایاری از  (.2913ق،م و همکااارانر )راساات

عقیده دارناد  (1222استولاریک و همکاران )نویسندگان از جم،ه 

یاابی که منااطق روساتایی دارای پتانسایل بالاایی بارای مکاان

توانند طبقاه و حتی مدیران روستایی میهای خ،اق هستند بلش

و لماب و فریار   مورگاانخ،اق را جاذب کنناد. از ساوی دیگار 

تواناد از ساه مای عقیده دارند که مدیران اجرایی روساتا (1221)

خود استفاده کند. ایان  رویکرد استراتژیک برای حمایت از توسعه

توساعه اقتصاادیر خ،اقیات و ها بر اساس توساعه مح،ایر روش

 استعداد آنها است. 

 راثیاام ریمح،اا امیخصوصاا بااا ارتباااط در اول کااردیرو 

 کاردیرو نیااسات. ا یعایطب  یو شارا هااسنت ریفرهنگ

توساعه  یبارا یاساتفاده از مناابع مح،ا جاهیتوسعه در نت

 دیابا ییروساتا ارانیاده کاردیرو نیاست. در ا یگردشگر

 معتبار تجاارب اراواه یبارا راحات و زیآممسالمت ییفضا

 .باشند داشته

 از تیااحما ،هیوساا بااه را یاقتصاااد توسااعه دو ر کااردیرو 

 کاردیرو نیاا در. ساازدیم برجسته ینیکارآفر یهاتیفعال

 یباارا مناسااب کااار و کسااب  یمحاا کیاا دیاابا یاریااده

-تیافعال از تیاحما به شروع ای و جادیا یمح، نانیکارآفر

 .کند آنها یها

 در اساتعداد و تیاخ،اق از تیاحما باه ازین بر سو  کردیرو 

 یبانیپشات نیچن از استفاده یایمزا و ییروستا یهایاریده

 در خ،اق اقتصاد. کندیم دیکأت مستمر یاقتصاد رشد ن ر از

 نریهمچنا. است فرهنگ و هنر حضور در ییروستا مناطق

 یاساتعدادها از تیاحما قیطر از تیخ،اق بر یمبتن توسعه

-برناماه و یدست عیصنا و هنر از یبانیپشت هدفر با یهنر

 .است شده اجرا و یطراح یآموزش یها

هاای توان با بسایج ظرفیاتبه طور ک،ی توسعه مح،ی را می
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مح،ی )ظرفیت اقتصادیر اجتمااعیر تکنولاوژیکی و سیاسای( و 

)جارابکااوا و منابع )طبیعیر اقتصادی و زیربنایی( به دسات آورد. 

با این وجودر خ،اقیت روستایی به عناوان راهای  (.1221ر 2ماداحا

ویژه در جوامع کمتر توسعه  برای توسعه پایدار جوامع روستایی به

در راساتای  (.291۹)قاسام،و و همکاارانر شاود یافته مطرح می

بارای  (1221حالا و همکاران )آردتأیید اهمیت خ،اقیت روستاییر 

دهناد کاه عبارتناد از توسعه روستایی ساه رویکارد را اراواه می

رویکردهای توسعۀ مکانیر توسعۀ اقتصادی و توساعۀ خ،اقیات و 

دهاد کاه بارای توساعۀ های فردی. تجربیام نشاان میاستعداد

ای کاارد؛ یعناای روسااتاییر بایااد بااه رویکاارد سااو  توجااه ویااژه

هاا و در مناطق روستایی بار اسااس ظرفیتگیری خ،اقیت شکل

در هماین راساتار  (.1221)آردحالاا و همکاارانر فرهنگ روساتا 

بر این باورند کاه توساعه مبتنای بار  (122۹و همکاران ) 1بالفور

کاه  های تعاام،ی را داردرخ،اقیت روستایی توانایی تقویت شابکه

باعث دخالت مدنیر برانگیلتگی احسااس جامعاهر کاارآفرینی و 

ها و های هنااریر جشاانوارهشااود. آموزشااگاهتحااول خ،اااق می

هایی را بارای ایجااد تعام،اام های هنرهای مح،یر فرصاتسال

توانناد ظرفیات خ،ااق جواماع کنناد کاه میمشترک فاراهم می

در واقاعر در  (.122۹)بالفور و همکاارانر روستایی را تقویت کنند 

مفهو  روستای خ،اقر حضور و تمرکز تولیدکنندگانر هنرمنادانر 

شکنان به پیشرفت روستا ارتباط دانشمندان و دانشجویان و سنت

بلشند و برای دیگران جذاب دارد. این گروه خ،اقیت را شدم می

قاه را هستند. همچنین ایشان فضای خ،ااق یاک روساتا یاا منط

باا توجاه باه  (.1221ر 9اساکام)جیبلشاند ساخته و شاکل می

های که توساعه زمیناه توان نتیجه گرفتمطالب مطرح شده می

خ،اقیت راهکااری مناساب برای توسعه روستایی استر چراکااه 

هاای اقتصااادیر اجتماااعیر انسااانیر تواناایی بسایج سارمایه

و طبیعی را بارای رسایدن باه هادف توسااعه داردر در فرهنگی 

                                                                                           
1  - Jarábková, and  Hamada 
2  - Balfour 
3  - J scotte 

حاالی کاه اعات،ای یکای ناه تنهااا باار دیگاری تاأثیر منفای 

شاااود گااذاردر ب،کااه عاماال رشاادیابندۀ دیگااری نیاااز ماینمی

گویاای مادل مفهاومی  2شاکل  (.291۹)ابریشمی و همکارنر 

 باشد.تحقیق می

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 محدودۀ مورد مطالعه

کی،ومتر مربع در محدودۀ  23211منطقۀ سیستان با مساحت 

دقیقاه  1۹درجاه و  92دقیقاه تاا  3درجاه و  92جغرافیایی بین 

دقیقه  32درجه و  12دقیقه تا  23درجه و  12عرض جغرافیایی و 

ترین قسامت و در شمالیطول جغرافیایی در جنوب شرقی ایران 

درصاد از  2/۹استان سیستان و ب،وچستان واقع شده کاه حادود 

مساحت استان را به خود اختصااص داده اسات. ایان منطقاه از 

گردد. سیساتان دارای شمال و شرق به مرز افغانستان محدود می

باشاد پنج شهرستان زابلر زهکر هیرمندر نیماروز و هاامون می

 (.2913مرکز آمار ایرانر )

 

 

 

 

پژوهی در روستای خلاقنظری آیندهمبانی  

سعه گیری و توشناسایی عوامل مؤثر بر شکل

 روستای خلاق

تقابلدلفی متخصصان با استفاده از ماتریس آثار م  

ا روش تحلیل ساختاری ب

افزارنرم  

Micmac 

شناسایی عوامل 

افزاراصلی با نرم  

Micmac 
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 محدودۀ مورد مطالعه. 2شکل 

 

 هامواد و روش

از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش  ینا ماهیت

آوری اط،اعاام از روش تح،ی،ی بودهر که برای جماع –توصیفی 

های جهت استلراج پیشران اسنادی و میدانی استفاده شده است.

هاای روساتایی گیری خ،اقیت در سکونتگاهلک،یدی مؤثر بر شک

سیستانر پرسشنامه میک مک تهیاه و در باین اعضاای جامعاه 

 11نمونه توزیع و تکمیل شده است. جامعۀ نمونۀ این پژوهش را 

نفر از فعالانر کارشناسانر متلصصین و اساتید دانشگاه در حاوزۀ 

اط،اعام دهند. اعتبار و روایی ابزار گردآوری روستایی تشکیل می

نامه( را اسااتادان و خبرگااان تأییااد کردنااد؛ همچنااین )پرسااش

گیاااری از مباااانی ن اااری پاااژوهش و ن ااار خبرگاااان و بهره

نامه اساات. باارای پایااایی ن ران ضااامن روایاای پرسااشصاااحب

های پژوهش از آمارۀ آلفای کرونباخ استفاده شد کاه نشاان گویه

ر در بعاد ابتکاار (133/2پذیری )داد آلفای کرونباخ در بعد انعطاف

(ر در بعاد خطرپاذیری 111/2(ر در بعد ترویج و آموزش )119/2)

( 111/2( و در بعاد مشاارکت )1۹1/2(ر در بعد رهباری )1۹1/2)

هاا و تح،یل دادهواست و حاکی از پایایی زیاد است. جهت تجزیه

خ،اقیاات مااؤثر باار های تح،یال ساااختاری تأثیرگااذاری شااخص

 Micmacیی از نار  افازار روساتا یهاادر ساکونتگاه روستایی

استفاده شد که در ابتدا تأثیر متغیرها نسبت به یکدیگر از صفر تا 

چهار براساس طیب تعریب شاده در ایان نار  افازار و بار ن ار 

گااذاری شااد؛ سااپس تااأثیرام کارشناسااان و متلصصااان ارزش

های دارای پتانسایل مستقیم و غیرمستقیم و همچناین شااخص

یر مستقیم و غیرمستقیم و در نهایت تأثیرگذارترین اثرگذار و اثرپذ

 های ک،یدی شناسایی شده است.شاخص

 

 روش تحلیل اثر متقابل

این روشر یک رویکرد کارا و مفید است. تح،یل اثر متقابالر 

که تاأثیر هار طوریروشی برای تشلیص رواب  متقابل است. به

 CIAم دیگر به عبار شود.بندی میهای دیگر درجهروند بر روند

 -جای روابا  ع،اتکمی اسات کاه در آنر باهیاک روش نیماه

های ملت،ابر در مع،ولی سادهر رواب  متقابل بین خارده سیساتم

 شود.ماتریس تح،یل می
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 های روستای خ،اقها و شاخصمؤلفه. 1جدول 

 لفهؤم
 شاخص

 
تعداد 

 هاگویه
 کرونباخ

ف
طا
انع

یپذ
ی
ر

 

 -1های جدید توس  مرد  روستار پذیرش عقاید و ارزش -9امید به آینده مط،وب توس  مرد  روستار  -1ر توجه به حفظ محی  زیست -2
استقبال از اختراع و  -1سازگاری بافت تاریلی و بافت جدید در روستار  -3های فرهنگی گذشتهر تمایل به حفظ و پایبند بودن به ارزش

-۹گیری روستای خ،اقر کردگان مح،ی در شکلهای نلبگان و تحصیلها و برنامهگیریمیماعتماد به تص -1نوآوری توس  ساکنان روستار  
کردگان دانشگاهی های مناسب برای ماندگاری تحصیلوجود زمینه -1ها و مدیریت امور روستار گیریکرده در تصمیماعتماد به افراد تحصیل

 توانایی سازگاری با محی  و مرد  -22در روستار 

22 133/2 

کار
ابت

 

ها برای ها و جشنبرگزاری فستیوال -1)نوگراییر جسارم(ر  های ابتکاری و جدید برای حل مشک،ام روستاحلکارگیری راهتوانایی به -2
زیبا سازی من ر و چشم انداز  -1های خ،اقر ایده های فرهنگی و هنری در جهت تقویتبرگزاری نمایشگاه -9جذب گردشگر در روستار 

وجود رستوران و قهوه خانه و غذاخوری برای  -1ها و فضاهای عمومی برای استراحت روستاویانر وجود مکان -3ی روستار کالبد
توانایی رونمایی  -۹استفاده از اماکن و فضاهای زیبای روستایی درآمدزا و اثرگذار در رشد اقتصادیر  -1دهی به گردشگران در روستار خدمام

های نوین بازاریابی جهت فروش محصولام استفاده از شیوه -1داشتن فرهنگ بومیر ایی مؤثر در زنده نگهها و فضاهای روستمکان
های جدید در راستای تمایل مرد  روستا به ایده -22های نوین کشت و کار )کشاورزی ارگانیک و مکانیزه(ر استفاده از شیوه -22روستاییر 

 ش خ،اقیت توس  ساکنین مح،ی روستااستقبال و پذیر -21گسترش روستای خ،اقر 

21 119/ 

رو
ت

 و جی
ش

وز
آم

 

های جدید در ارایه استفاده از روش -1هار های خ،اقانه مرتب  با روستا از طریق فضای مجازی و رسانهتب،یغام برای جذب ایده -2
های خ،اقیت روستایی از طریق تولید ه تب،یغام جاذبهتوجه ب -9های روستاییان ) از طریق صنایع دستی و...( به سایر افراد روستاییر توانمندی

دهی میزان جسارم و نوآوری اهالی روستا در خدمام -3های کارآفرینیر حمایت مرد  روستا و مسئولین مح،ی از طرح -1فی،م و سریالر 
های عمومی برای توجه به کتابلانه -1 های مبتنی بر دانش و فناوری نوین خ،اقانهرمحور قرار دادن برنامه -1خ،اقانه به گردشگران ر 

وجود نشریام مشلص در زمینه  -1آموزش و انگیزه بلشی به کارآفرینانر  -۹گیری روستای خ،اقر سازی فرهنگی بر مبنای شکلپشتوانه
 های آموزشی در روستاتشکیل کارگاه -22خ،اقیت روستاییر 

22 111/2 

ی
ذیر

طرپ
خ

 

خطرپذیری به من ور  -9ترس از خطر عد  موفقیت به دلیل کمبود سرمایهر  -1های فردیر فعالیتتوانایی قبول پیامدهای شکست  -2
 -1سازی برای اشتغال افراد غیر بومی در روستار زمینه -3های مرتب  با گردشگریر استقبال از راه اندازی فعالیت -1تأمین نیازهای اساسیر 

افزایش  -1مهاجرم از شهر به روستار  -۹جذب سرمایه از منابع شهریر  -1خود اشتغالیر های سازی برای آموزش افراد در فعالیتزمینه
 -22مهیا بودن زمینه برای فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و هنری در روستار  -22تنوع مشاغل و صنایع کوچک در روستا ر 

روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راه  -29های جدیدر روستا به فعالیت ورود اهالی -21امکان عرضه و فروش محصولام و صنایع دستیر 
 های خ،اقانهحمایت مالی از طریق ارایه وا  برای توسعۀ فعالیت -21اندازی فعالیت جدید در روستار 

21 1۹1/2 

ی
هبر

ر
 

توجه  -9نفوذ مدیران مح،ی در میان مرد  روستار قدرم  -1توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ روستای خ،اقر  -2
تسهیل موانع  -3های مدیریتیر استفاده از افراد متلصص و دارای مهارم در زمینه -1و حمایت مدیران روستا به خ،اقیت ساکنین روستار 

رد مدیران روستا )شورا و دهیاری ( در مناسب بودن عم،ک -1ها توس  مدیران روستار های هنری و تولیدام آنقانونی و نهادی برای فعالیت
توانایی مدیران روستا در ایجاد ارتباط با سایر روستاها و شهرهار  -۹های ارتباطی و حمل و نقلر توسعۀ مناسب زیرساخت -1جذب خدمامر 

ر بازاریابی محصولام و همکاری دولت و مدیران مح،ی د -22مندی مدیران در انتقال دانش و تجارب در زمینۀ صنایع دستیر ع،اقه -1
های آموزش و افزایش آگاهی مرد  مح،ی نسبت به فعالیت -21گیری روستای خ،اقر ع،اقه مدیران به حمایت از شکل -22صنایع دستیر 

وى ها به ساستفاده از فرایند مذاکره در موقعیتى خاص براى اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آن -29خ،اق توس  مدیران مح،یر
 مقاصدى مشلص

29 1۹1/2 

ت
رک
شا
م

 
 

اتحاد و همدلی مرد  روستا در مواقع ملت،ب )بروز  -1سهیم بودن مرد  روستا در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی روستار  -2
عی در میان اهالی روستا افزایش روحیۀ کار جم -1های خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمیر توسعۀ ایده -9مشکل یا حادثه برای سایرین(ر 
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اثر متقابل به عنوان ابازار تحقیقاام در ماورد آینادهر  تح،یل

نقش شاخص یک متغیر را در ارتباط باا ساایر متغیرهاای درون 

یک سیستم آشکار ساخته و آن دسته از متغیرهاایی را شناساایی 

کند که نقش مهم و معناداری در توسعه سیستم در آینده ایفاا می

د تصویری اسات از کنکنند. اط،اعاتی که این روش تأمین میمی

ها و متغیرها. با همان درجه اهمیتر تصویری اثر متقابل بین روند

که چه چیز وابسته و چه چیز مستقل استر چاه چیاز است از این

شود. روش پیشران و چه چیز توس  چیزهای دیگر پیش برده می

تح،یل اثر متقابل در شناسایی متغیرهاای ک،یادی  بسایار مفیاد 

 (.2911زنوزی و همکارانر )کارگراصلاست 

افزارهاایی مک یکی از بهترین نر افزار میکدر این بینر نر 

است که برای محاسبام ماتریس تح،یل اثرام متقاطعر طراحای 

گونه است که ابتدا متغیرهاا و افزار بدینشده است؛ روش این نر 

ها را در سایی کرده و آنهای مهم در حوزۀ مورد ن ر را شنامؤلفه

ماتریس اثرام وارد نمود و سپس میزان ارتباط میان این متغیرها 

 سیدر مااترشاود. وسای،ۀ خبرگاان تشالیص داده میباهم و به

و جمع  یرگذاریثأت زانیم رریهر متغ یمتقاطع جمع اعداد سطرها

 یرهاایرا از متغ ریآن متغ یریپذتأثیر زانیم زین ریهر متغ یستون

در صافحه  رهاایو پاراکنش متغ عی. نحوه توزدهدینشان م گرید

ناد. در کمی  تیاحکا ساتمیس یداریناپا ای یداریاز پا ریپراکندگ

در مجماوع دو نااوع  ماککیاام لیا،و تح شناسایبلاش روش

و  داریاپا هاایساتمیشده اسات کاه باه ناا  س بیپراکنش تعر

 داریاپا هاایساتمیمعاروف هساتند. در س داریاناپا هاایستمیس

نشاان داده شاده اسات؛  یسیانگ، Lبه صورم  رهایراکنش متغپ

 یدارا یبالااا و برخاا یگااذارتأثیر یدارا رهااایمتغ یبرخاا یعناای

ساه  در مجماوع داریاپا هاایساتمیبالا هستند. در س یریپذتأثیر

 یرهااایتااوان مشاااهده کاارد: الااب: متغیرا ماا ریاادسااته متغ

مساتقل.  یرهای(. ب: متغیدک،ی)عوامل ستمیبر س ارتأثیرگذاریبس

(. باا توجاه باه جاهینت یرهای)متغ ستمیس یخروج یرهایج: متغ

از عوامال و نقاش آن کام،اا  کیهر گاهیجا ستمیر در س(9شکل)

از  تردهیچیپ تیوضع داریناپا یهامستیروشن شده است. اما در س

حاول محاور  رهاایمتغ ساتمریس نیاست. در ا داریپا هایستمیس

مواقاع حالات  شاتریدر ب رهایصفحه پراکنده هستند و متغ یقطب

امر  نیکه ا دهندیرا نشان م یریپذو تأثیر یگذاراز تأثیر ینینابیب

. باا کنادیما شاکلم اریرا بس یدیعوامل ک، ییو شناسا یابیارز

شاده اسات کاه  میترسا ییهااراه زین ستمیس نیدر ا نریوجود ا

باشاد. در  یدیاعوامال ک، ییو شناساا نشیگز یراهنما تواندیم

و تاأثیر  میمستقدو نوع تأثیر هستند: تأثیر یدارا رهایمتغمجموع 

)عنابستانی و حسینیر  خواهند شد یبررس بیکه به ترت میرمستقیغ

2911). 

 

 های پژوهشیافته

ترین عوامل ایر مهمبا استفاده از مطالعام میدانی و کتابلانه

های ساتایی در ساکونتگاهگیاری خ،اقیات روتأثیرگذار بر شاکل

روستایی سیستان شناسایی شد. در ادامه با استفاده از روش کمی 

باه ( Micmac) یساختار مو استفاده از مدل معادلاپژوهی آینده

میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپاذیری عوامال شناساایی شاده اقادا  

ماااتریس  یهاااسیبااا توجااه بااه ابعاااد ماتر(. 1گردیااد )جاادول

ابتکارر ترویج و آماوزشر خطرپاذیریر رهباری و پذیریر انعطاف

درصاد اسات کاه  ۹1تاا  ۹9 نیها بآن یدرجه پرشدگمشارکت 

هام  یبار رو یادیاعوامل انتلااب شاده تاأثیر ز دهدینشان م

 هارسیماتر نیدر ا یابارزی قابل رابطه ۹21 مجموع از .اندگذاشته

کاه اسات  یمعنا نیابا مقدار صفر وجود دارد به ا ایرابطه 219

. انادرفتهیتأثیر نپذ گریاز همد ایتأثیر نگذاشته  گریعوامل بر همد

 یکه تأثیر کما یمعن نیبوده است به ا کیرابطهر عددشان  121

 نای به است بوده دو عددشان رابطهر 1۹3 اندرنسبت به هم داشته

 رابطاهر 231 انادرداشاته ینسابتا قاو گاذارکه رابطه تأثیر یمعن
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 یدیاک، هایکه رواب  عامل یمعن ندیب است بوده سه عددشان

 یادیاز یریپاذو تأثیر یگاذارباوده اسات و از تأثیر ادیاز اریبس

وجود نداشته  Pبا مقدار  یارابطه نیه تدرنهای. اندبرخوردار بوده

 بوده هاعامل میرمستقیو غ ی،یاست که نشان دهنده رواب  پتانس

 .  است

 

 
 ،یل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهاتح .3شکل 

 

 تح،یل داده های ماتریس و تأثیرام متقاطع .2جدول 

 مشارکت یرهبر یریخطرپذ جیترو ابتکار یریپذانعطاف سیماتر اطلاعات

 22 29 21 22 21 22 سیماتر ابعاد
 1 1 1 1 1 1 تکرار تعداد
 22 11 1۹ 23 19 21 صفر تعداد
 19 19 11 92 12 11 کی تعداد
 91 33 11 99 1۹ 11 دو تعداد
 11 11 3۹ 12 21 21 سه تعداد
 P 2 2 2 2 2 2 تعداد
 222 211 211 222 211 222 جمع

 %۹1 ۹1/۹1 12/۹3 %۹3 21/۹1 ۹9 یپرشدگ درجه

 .2911های پژوهشر مأخذ: یافته

 

گیااری پااذیری مااؤثر باار شااکلانعطاف هایپیشااران

نقشه پراکندگی خروجی ی: روستای هایخلاقیت در سکونتگاه

دهد که نشان می 1تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل 

ها را متغیرهااای اثرگااذار بیشااترین توزیااع و پراکناادگی شاااخص

 دهند.تشکیل می

اعتمااد باه  یرهاایر متغ( سمت راستa) 3با توجه به شکل 

(ر وجاود 12) تیهاا و مادیرگیاریکرده در تصمیمافراد تحصیل

( 12کردگان در روستا )های مناسب برای ماندگاری تحصیلزمینه

باه ( 12های نلبگاان مح،ای )گیری و برنامهو اعتماد به تصمیم

اند. ترتیب دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری از دیگر متغیرها بوده

 ناحیه ورودی ناحیه ریسک

 متغیرهای تأثیرگذار متغیرهای دووجهی

یرتأثناحیه کم ناحیه خروجی  

تأثی

رگذا

 ریی

 متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته

 تأثیرپذیری

متغیرهای 

 تنظیمی
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های جدیاد توسا  پذیرش عقاید و ارزشدر این میان متغیرهای 

هاای و پایبند بودن به ارزش (ر تمایل به حفظ9111مرد  روستا )

(ر توانایی سازگاری روستاییان با مارد  و 9۹11فرهنگی گذشته )

( و امیاد باه آیناده مط،اوب توسا  مارد  روساتا 9۹91محی  )

ر به ترتیب دارای بیشاترین میازان تأثیرپاذیری از دیگار (912۹)

 سمت چپ(. b) 3اند شکل متغیرها بوده

 

  
 پذیری انعطاف سمت چپ( عوامل b) میرمستقیسمت راست( و غ a) میمستق یاثرگذار تینقشه وضع .4شکل

 2911 پژوهشر یهاافتهی: خذأم
 

 ییروستا یهادر سکونتگاه خ،اقیتمؤثر بر  پذیریتح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل انعطاف. 3جدول 

 شاخص نوع متغیر

 متغیرهای تأثیرگذار
استقبال از اختراع و نوآوری توس  روستاییانر  تریها و مدیرگیریکرده در تصمیمپیدایش روستای خ،اقر اعتماد به افراد تحصیل توجه به محی  زیست در

 های نلبگان مح،ی.گیری و برنامهکردگان در روستا و اعتماد به تصمیمهای مناسب برای ماندگاری تحصیلوجود زمینه
 های فرهنگی گذشتهتمایل به حفظ و پایبند بودن به ارزشو  های جدید توس  مرد  روستاو ارزشپذیرش عقاید  متغیرهای تأثیرپذیر
 سازگاری بافت تاریلی و بافت جدید در روستا متغیرهای مستقل
 - متغیرهای دووجهی
 - متغیرهای ریسک
 با مرد  و محی  امید به آینده مط،وب توس  مرد  روستا و توانایی سازگاری روستاییان متغیرهای هدف

 .2911 پژوهشر یهاافتهی: خذأم

 

پاذیری گویاای نقاش در واقع نتایج حاصل از مؤلفۀ انعطاف

گیری روساتای کردگان و نلبگان روستایی در شکلبارز تحصیل

ها و خ،اق است و به این امر اشاره دارد که باا تکیاه بار توانمناد

ی و توساعه گیرهای شاکلتاوان زمیناههای نلبگاان میبرنامه

روستای خ،اق را بهبود بلشید. نکته قابل توجه برای تحقق ایان 

های مناسب برای ماندگاری نلبگاان در امرر فراهم نمودن زمینه

 باشد.روستا می

گیاری خلاقیات در ابتکار مؤثر بار شاکل هایپیشران

هماانطور کاه در نقشاه پراکنادگی روساتایی:  هایسکونتگاه

مشااهده  1تأثیرام غیرمستقیم شکل  خروجی تأثیرام مستقیم و

ها را متغیرهاای شودر بیشاترین توزیاع و پراکنادگی شااخصمی

 دهند.دووجهی و وابسته تشکیل می
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 سمت چپ( بین متغیرها )تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی(  bسمت راست( و غیرمستقیم ) aنقشه رواب  مستقیم ). 5شکل 

 2911 پژوهشرهای مأخذ: یافته
 

  
  ابتکار سمت چپ( عوامل b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یاثرگذار تینقشه وضع. 1شکل

 2911 پژوهشر یهاافتهی: خذأم
 

 ییروستا یهادر سکونتگاه خ،اقیتمؤثر بر  تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل ابتکار. 4جدول 

 شاخص نوع متغیر
استقبال و پذیرش خ،اقیت و  های جدید در راستای گسترش روستای خ،اق در محی  زندگی خودمیزان تمایل مرد  روستا به خ،ق ایده أثیرگذارمتغیرهای ت

 .توس  ساکنین مح،ی روستا در منطقه
و چشم انداز کالبدی روستا از سوی مدیریت  های روستاییر زیبا سازی من رها برای جذب گردشگر در محی ها و جشنبرگزاری فستیوال متغیرهای تأثیرپذیر

داشتن فرهنگ بومی روستاییان و وجود رستوران و ها و فضاهای روستایی مؤثر در زنده نگهروستایی و روستاییانر توانایی رونمایی مکان
 دهی به گردشگران در روستاخانه و غذاخوری برای خدمامقهوه

 های روستاییهای نوین کشت و کار در محی عمومی برای استراحت روستاویان و گردشگران و استفاده از شیوه ها و فضاهایوجود مکان متغیرهای مستقل
 - متغیرهای دووجهی
 های ابتکاری و جدید برای حل مشک،ام روستای محل سکونت از سوی روستاییانحلتوانایی بکارگیری راه متغیرهای ریسک
های خ،اق در روستاهار استفاده از اماکن و فضاهای زیبای روستا در راستای ایده ای فرهنگی و هنری در جهت تقویتهبرگزاری نمایشگاه متغیرهای هدف
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 های نوین بازرایابی جهت فروش محصولام روستاییدرآمدزای و اثرگذاری بر رشد اقتصادی روستاییان و استفاده از شیوه

 .2911 پژوهشر یهاافتهی: خذأم
 

اساتقبال و  یرهاایر متغسمت راسات( a) 1کل با توجه به ش

(ر 19پذیرش خ،اقیت توس  سااکنین مح،ای روساتا در منطقاه )

های جدیاد در راساتای میزان تمایل مرد  روستا باه خ،اق ایاده

( و تواناایی 12گسترش روستای خ،اق در محای  زنادگی خاود )

هاای ابتکااری و جدیاد بارای حال مشاک،ام حلبکارگیری راه

 ی( بااه دارا12) انکونت از سااوی روسااتاییروسااتای محاال ساا

در تاأثیر اناد. بوده رهاایمتغ گاریاز د یگذارتأثیر زانیم نیشتریب

برگااازاری غیرمساااتقیم متغیرهاااا بااار یکااادیگرر متغیرهاااای 

های خ،ااق ایده های فرهنگی و هنری در جهت تقویتنمایشگاه

های ناوین بازرایاابی جهات (ر استفاده از شیوه1112در روستاها )

زیبا سازی من ار و چشام و  (111۹روش محصولام روستایی )ف

انداز کالبادی روساتا از ساوی مادیریت روساتایی و روساتاییان 

 گاریاز د یریپاذتأثیر زانیام نیشاتریب یدارا بی( به ترت1391)

 سمت چپ(. b) 1شکل د انبوده رهایمتغ

دهاد کاه نتایج ک،ی حاصل از بررسی مؤلفۀ ابتکار نشاان می

و اساتقبال مارد  روساتا از خ،اقیاتر نقاش حااوز  میزان تمایال

گیری و توساعۀ روساتای خ،ااق دارد. بار ایان اهمیتی بر شاکل

گیری های مااؤثر باار شااکلاساااسر شناسااایی و تقویاات زمینااه

های جدید و ابتکاری در بین روستاییان نقش  بسیار مهمای ایده

 در پیشبرد اهدف گسترش روستای خ،اق دارد. 

 

 
 

 سمت چپ( بین متغیرها )تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی(  bسمت راست( و غیرمستقیم ) aشه رواب  مستقیم )نق. 1شکل 
 2911های پژوهشرمأخذ: یافته

 

گیاری ترویج و آموزش ماؤثر بار شاکل هایپیشران

هماانطور کاه در نقشاه روستایی:  هایخلاقیت در سکونتگاه

ثیرام غیرمستقیم شاکل پراکندگی خروجی تأثیرام مستقیم و تأ

ها را متغیرهاای شودر بیشترین پراکندگی شااخصمشاهده می ۹

 دهند.دووجهی تشکیل می

میازان  یرهاایر متغسامت راسات( a) 1با توجه باه شاکل 

دهی خ،اقانااه بااه جسااارم و نااوآوری اهااالی روسااتا در خاادمام

(ر آماوزش و انگیازه بلشای باه کارآفریناان در 11گردشگران  )

های مبتنای (ر محوریت قرار دادن برنامه12وستایی )های رمحی 

( و اساتفاده از 12بر دانش و فناوری نوین و خ،اقاناه در روساتا )

های روستاییان باه ملااطبین های جدید در ارایه توانمندیروش

 رهایمتغ گریاز د یگذارتأثیر زانیم نیشتریب یدارا بی( به ترت2۹)
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ایت مرد  روساتا و مسائولین حم. در این میان متغیرهای اندبوده

(ر 3۹21های کارآفرینی اراوه شده در محی  روستا )مح،ی از طرح

هاای روساتایی آموزش و انگیزه بلشی به کارآفریناان در محی 

های مبتناای باار دانااش و (ر محوریاات قاارار دادن برنامااه331۹)

( و توجاه باه تب،یغاام و 3191فناوری نوین و خ،اقانه در روستا )

های خ،اقانه روستایی از طریق تولید فی،م و ساریال بهمعرفی جاذ

 گاریاز د یریپاذتأثیر زانیام نیشاتریب یدارا بی( به ترت1111)

 سمت چپ(. b) 1شکل د انبوده رهایمتغ

 

  
 ترویج  سمت چپ( عوامل b) میرمستقیسمت راست( و غ a) میمستق یاثرگذار تینقشه وضع. 8 شکل

 2911 پژوهشر یهاافتهی: مأخذ

 

 ییروستا یهادر سکونتگاه خ،اقیتمؤثر بر  تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل ترویج و آموزش .5جدول 

 شاخص نوع متغیر
 - متغیرهای تأثیرگذار
 یکیهای الکترونهای خ،اق،انه مرتب  با روستا از طریق فضای مجازی و رسانهتب،یغام برای جذب ایده متغیرهای تأثیرپذیر
های کارآفرینی اراوه شده در محی  روستار تشکیل کارگاه های آموزشی در راستای حمایت مرد  روستا و مسئولین مح،ی از طرح متغیرهای مستقل

گیری روستای خ،اقر وجود نشریام مشلص در روستا در راستای ایجاد تفکر خ،اقانه در بین روستاییان و توجه به شکل
 گیری روستای خ،اق.سازی فرهنگی بر مبنای شکلرای پشتوانههای عمومی بکتابلانه

 - متغیرهای دووجهی
های مبتنی بر دانش و فناوری نوین و خ،اقانه در روستا ر میزان جسارم و نوآوری اهالی روستا در محوریت قرار دادن برنامه متغیرهای ریسک

 های روستایی.کارآفرینان در محی  دهی خ،اقانه به گردشگران و آموزش و انگیزه بلشی بهخدمام
های جدید در ارایه های خ،اقانه روستایی از طریق تولید فی،م و سریال و استفاده از روشتوجه به تب،یغام و معرفی جاذبه متغیرهای هدف

 های روستاییان به ملاطبینتوانمندی

 .2911 پژوهشر یهاافتهی: مأخذ

 

ا پیشارفت روزافازون دهد کاه باگیری ک،ی نشان مینتیجه

دانش و فناوری و جریان گساترده اط،اعاامر اماروزه جامعاۀ ماا 

هایی است که بتوانند باا مغازی خ،ااق باا نیازمند پرورش انسان

ها بپردازند. در این رویکرد نیااز مشک،ام روبرو شده و به حل آن

به آموزش و تقویت خ،اقیت و خ،ق افکار ناو بارای رسایدن باه 

توان ز اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین میپایداری جوامع ا
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اینگونه نتیجه گرفات کاه مؤلفاۀ آماوزش نقشای دووجهای در 

تواند تأثیرپذر و که هم میگیری روستایی خ،اق دارد بطوریشکل

 هم تأثیرگذار باشد.

 

  
 رام بسیار ضعیب تا بسیار قوی( سمت چپ( بین متغیرها )تأثی bسمت راست( و غیرمستقیم ) aنقشه رواب  مستقیم ). 3شکل 

 2911های پژوهشرمأخذ: یافته

 

گیری خلاقیات خطرپذیری مؤثر بر شکل هایپیشران

همانطور که در نقشاه پراکنادگی روستایی:  هایدر سکونتگاه

مشاهده  22خروجی تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل 

دووجهای و  ها را متغیرهاایشودر بیشترین پراکندگی شاخصمی

 دهند.وابسته تشکیل می

 

  
 خطرپذیری  سمت چپ( عوامل b) میرمستقیسمت راست( و غ a) میمستق یاثرگذار تینقشه وضع. 11 شکل

 2911 پژوهشر یهاافتهی: مأخذ
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 ییاروست یهادر سکونتگاه خ،اقیتمؤثر بر  تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل خطرپذیری. 1جدول 

 شاخص نوع متغیر

متغیرهای 
 تأثیرگذار

حمایت مالی از طریق ارایه وا  برای و  اندازی فعالیت جدید در روستاروحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راهر های جدید و نوآورانهورود اهالی روستا به فعالیت
 های خ،اقانهفعالیت ۀتوسع

متغیرهای 
 تأثیرپذیر

- 

متغیرهای 
 مستقل

 های روستایی.های نوین کشت و کار در محی ها و فضاهای عمومی برای استراحت روستاویان و گردشگران و استفاده از شیوهود مکانوج

متغیرهای 
 دووجهی

- 

متغیرهای 
 ریسک

سازی های روستایی و زمینهدر محی  های مرتب  با گردشگریاندازی فعالیتپذیرش خطرپذیری به من ور تأمین نیازهای اساسی روستاییانر استقبال از راه
 های خود اشتغالی در روستا.برای آموزش افراد در فعالیت

 متغیرهای هدف
های شهری به روستا و افزایش تنوع مشاغل گذار از منابع و محی ترس از خطر عد  موفقیت به دلیل کمبود سرمایه در بین روستاییانر جذب سرمایه و سرمایه

 روستا و صنایع کوچک در
 

ورود اهالی  یرهایر متغسمت راست( a) 22با توجه به شکل 

انادازی (ر استقبال از راه91های جدید و نوآورانه )روستا به فعالیت

(ر 92هاای روساتایی )های مرتب  با گردشگری در محی فعالیت

اندازی فعالیت جدیاد در روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راه

 ۀمایاات مااالی از طریااق ارایااه وا  باارای توسااع( و ح92روسااتا )

 زانیاام نیشااتریب یدارا بیاا( بااه ترت92) ،اقانااههااای خفعالیت

در ایان میاان متغیرهاای اناد. بوده رهاایمتغ گریاز د یگذارتأثیر

(ر 12211افاازایش تنااوع مشاااغل و صاانایع کوچااک در روسااتا )

هااای ماارتب  بااا گردشااگری در اناادازی فعالیتاسااتقبال از راه

(ر ترس از خطر عاد  موفقیات باه 21111های روستایی )محی 

(ر جذب سرمایه و 21122دلیل کمبود سرمایه در بین روستاییان )

( و 21121های شهری باه روساتا )گذار از منابع و محی سرمایه

پذیرش خطرپذیری به من ور تأمین نیازهای اساسای روساتاییان 

 گاریاز د یریپاذرتأثی زانیم نیشتریب یدارا بی(  به ترت2۹91۹)

 سمت چپ(. b) 22شکل د انبوده رهایمتغ

دهاد کاه نتایج ک،ی حاصل از مؤلفۀ خطرپاذیری نشاان می

روحیه ب،ند نیازمند تقویت های جدید ورود اهالی روستا به فعالیت

 ۀبارای توساع روساتاییان حمایت مالیو  همچنین پروازی افراد 

د. بناابراین تقویات باشامی جدید در روستاو  های خ،اقانهفعالیت

جانباه از روساتاییان نقاش بسایار نفس و حمایات همهاعتماد به

 گیری روستای خ،اق دارد.مهمی در راستای شکل

  
 سمت چپ( بین متغیرها )تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی(  bسمت راست( و غیرمستقیم) aنقشه رواب  مستقیم). 11شکل 

 2911مأخذ: یافته های پژوهشر 
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گیاری خلاقیات در مؤثر بر شاکلرهبری  هایپیشران

نقشاه پراکنادگی خروجای تاأثیرام روستایی:  هایسکونتگاه

سمت راست( نشاان  a) 21مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل 

ها را متغیرهاای دووجهای و دهدر بیشترین پراکندگی شاخصمی

 دهند.مستقل تشکیل می

  
  رهبری سمت چپ( عوامل b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یراثرگذا تینقشه وضع. 12 شکل

 2911 پژوهشر یهاافتهی: مأخذ

 ییروستا یهادر سکونتگاه خ،اقیتمؤثر بر  تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل رهبری. 1جدول 

 شاخص نوع متغیر
متغیرهای 
 تأثیرگذار

 های خ،اق،انه توس  مدیران مح،یو آموزش و افزایش آگاهی مرد  مح،ی نسبت به فعالیت یدست عیصنا ۀجارب در حوزبه انتقال دانش و ت رانیمد یمندع،اقه

متغیرهای 
 تأثیرپذیر

مناسب  ها توس  مدیران روستایی وهای هنری و تولیدام آنمیزان قدرم نفوذ مدیران مح،ی در بین ساکنین روستار تسهیل موانع قانونی و نهادی برای فعالیت
 بودن عم،کرد مدیران روستا )شورا و دهیاری( در جذب خدمام

متغیرهای 
 مستقل

های ارتباطی و حمل و نقل روستاییر استفاده از فرایند مناسب زیرساخت ۀمیزان همکاری دولت و مدیران مح،ی در بازاریابی محصولام و صنایع دستیر توسع
ارتباط با سایر روستاها  یجادها به سوى مقاصدى مشلص و توانایی مدیران روستا در ادر میان افراد و جهت دادن آنها در موقعیتى خاص براى اعمال نفوذ ارتباط

 و شهرها
متغیرهای 
 دووجهی

- 

متغیرهای 
 ریسک

 ستای خ،اقگیری روروستای خ،اق و ع،اقه مدیران به حمایت از شکل ۀمیزان توانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسع

متغیرهای 
 هدف

 و میزان توجه و حمایت مدیران روستا به خ،اقیت ساکنین روستا  ییروستا تیریمد ۀنیمهارم در زم یاستفاده از افراد متلصص و دارا

 

ر میزان توانایی مدیران سمت راست( a) 29با توجه به شکل 

(ر 11روستای خ،اق ) ۀمح،ی برای هدایت روستا در راستای توسع

مندی مدیران به انتقال داناش و تجاارب در حاوزه صانایع ،اقهع

(ر اساتفاده از افاراد متلصاص و دارای مهاارم در 11روستایی )

(ر میزان توجه و حمایت مدیران روساتا 11مدیریتی روستا ) ۀزمین

( و ع،اقاه مادیران باه حمایات از 12روستا ) کنینبه خ،اقیت سا

 زانیم نیشتریب یدارا بی( به ترت12شکل گیری روستای خ،اق )

ع،اقه در این میان متغیرهای اند. بوده رهایمتغ گریاز د یگذارتأثیر
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(ر میازان ۹121گیری روستای خ،ااق )مدیران به حمایت از شکل

(ر ۹112توجه و حمایت مدیران روستا به خ،اقیت ساکنین روستا )

میزان توانایی مدیران مح،ای بارای هادایت روساتا در راساتای 

(ر میزان قدرم نفوذ مادیران مح،ای 1۹11ستای خ،اق )رو ۀتوسع

و افزایش آگاهی مارد   زش( و آمو1111در بین ساکنین روستا )

هاای خ،اق،اناه توسا  مادیران مح،ای مح،ی نسبت باه فعالیت

 گاریاز د یریپاذتأثیر زانیام نیشاتریب یدارا بی( به ترت12۹1)

 سمت چپ(. b) 29شکل د انبوده رهایمتغ

نشااان داد نقااش ماادیریت در خ،اقیاات و  گیری ک،ااینتیجااه

نوآوری از ضروریام و عوامل اص،ی بسیار مهم و حساس اساتر 

تواند توانایی خ،اقیت و نوآوری را در افرادر ترویج زیرا مدیریت می

تواند مانع این امر حیاتی و تشویق کند و یا رفتار و عم،کرد او می

خ،اقیت دیگران و شود. هنر مدیر خ،اق عبارم است از استفاده از 

آماوزش و افازایش آگااهی های خ،اق. بناابراین پیداکردن ذهن

 های خ،اق،انه توس  مدیران مح،ایمرد  مح،ی نسبت به فعالیت

 گیری و توسعه روستای خ،اق دارد.نقش مهمی در شکل

 

 
 

 ام بسیار ضعیب تا بسیار قوی( سمت چپ( بین متغیرها )تأثیر bسمت راست( و غیرمستقیم) aنقشه رواب  مستقیم). 13شکل 
 2911مأخذ: یافته های پژوهشر

 

گیری خلاقیات در مؤثر بر شکلمشارکت  هایپیشران

هماانطور کاه در نقشاه پراکنادگی روساتایی:  هایسکونتگاه

مشاهده  21خروجی تأثیرام مستقیم و تأثیرام غیرمستقیم شکل 

یرهاای شودر بیشترین توزیع و پراکنادگی شااخص هاا را متغمی

 دهند.دووجهی و مستقل تشکیل می

های ر توساعه ایادهسامت راسات( a) 23با توجه باه شاکل 

کاار  ۀ(ر افازایش روحیا19خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمی )

 و (19گیری روساتای خ،ااق )جمعی در بین اهاالی بارای شاکل

گیری روستاییان در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصاادی تصمیم

 یگذارتأثیر زانیم نیشتریب یدارا بی( به ترت11ا )و سیاسی روست

اتحاد و همادلی در این میان متغیرهای اند. بوده رهایمتغ گریاز د

 ۀافزایش روحی(ر 1291) مرد  روستا در مواقع ملت،ب و مورد نیاز

( 1219) گیری روستای خ،اقکار جمعی در بین اهالی برای شکل

های خاود د در زمیناهمهیا بودن شارای  بارای مشاارکت افاراو 

 نیشاتریب یدارا بیاباه ترت( 1339) اشتغالی و تولیدام اقتصادی

سامت  b) 23شاکل د انابوده رهایمتغ گریاز د یریپذتأثیر زانیم

 چپ(.
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 مشارکت  سمت چپ( عوامل b)میرمستقیسمت راست( و غ a)میمستق یاثرگذار تینقشه وضع. 14 شکل

 2911 پژوهشر یهاافتهی: مأخذ

 

 ییروستا یدر سکونتگاه ها خ،اقیتمؤثر بر  تح،یل وضعیت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل مشارکت. 8جدول 

 شاخص نوع متغیر
متغیرهای 
 تأثیرگذار

 گیری روستاییان در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی روستا.تصمیم

متغیرهای 
 تأثیرپذیر

های جاذب گردشگران و غیره و همکاری و مشارکت مرد  جامعه در از میراث فرهنگی روستار مشارکت مرد  در فعالیت مشارکت مرد  مح،ی در حفاظت
 مسایل زیست محیطی و حمایت محی  زیست روستا

متغیرهای 
 مستقل

 های هنری و فرهنگیمشارکت ساکنین روستا در فعالیت

متغیرهای 
 دووجهی

- 

متغیرهای 
 ریسک

گیری روستای خ،اق و کار جمعی در بین اهالی برای شکل ۀهای خود اشتغالی و تولیدام اقتصادیر افزایش روحی  برای مشارکت افراد در زمینهمهیا بودن شرای
 های خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمیتوسعه ایده

 تماعیر تعاون و همیاری اجتماعی مرد  روستااتحاد و همدلی مرد  روستا در مواقع ملت،ب و مورد نیاز و میزان اعتماد اج متغیرهای هدف

 .2911 پژوهشر یهاافتهی: مأخذ

 

تاوان بیاان با توجه به نتایج حاصال از مؤلفاۀ مشاارکت می

 ارتقای و اجتماعی مشارکت اجتماعیر ارتباطام داشت که تقویت

 اشاعه و دانش مدیریت ذخیره دانشر دانشر خ،ق موجب آگاهی

گاردد. در هماین می منتهای خ،اقیات بار آن اثرام و شده دانش

توان بیان داشت که پذیرش تصمیمام نوآوری جمعی با راستا می

میزان مشارکت مدیران روساتایی و اعضاای ن اا  اجتمااعی در 

ای مکبت دار و میزان یکپارچگی ارتبااط در ها رابطهگیریتصمیم

یک ن ا  اجتماعیر با سرعت پذیرش نوآوری همبساتگی مکبات 

 اجتمااعیر اماور در مارد  خ،ااق روساتای در ک،ی طور دارد. به

 متحاد باا یکادیگر و باوده ساهیم سیاسی و اقتصادی فرهنگیر

 هستند.
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 سمت چپ( بین متغیرها )تأثیرام بسیار ضعیب تا بسیار قوی(  bسمت راست( و غیرمستقیم) aنقشه رواب  مستقیم). 15شکل 
 2911های پژوهشر مأخذ: یافته

 

 گیریتیجهبحث و ن

ها و اساتلراج در مجموع پاس از بررسای یکایاک شااخص

هاار عوامل ک،یدی تأثیرگذار)مستقیم و غیرمستقیم( هر یک از آن

تمااامی عواماال ک،یاادی تأثیرگااذار )مسااتقیم و  1در جاادول 

گیری روستای خ،اق ارایاه شاده اسات. باا غیرمستقیم( بر شکل

اعتمااد عوامال: ی پذیرمؤلفۀ انعطافر در 1توجه به نتایج جدول 

وجاود ر تیبه افراد تحصیل کرده در تصمیم گیاری هاا و مادیر

و های مناسب برای ماندگاری تحصیل کردگاان در روساتا زمینه

دارای  گیری و برناماه هاای نلبگاان مح،ایاعتماد به تصامیم

های مناساب بارای وجاود زمیناهتأثیرگذاری مستقیم و عوامال: 

اعتمااد باه افاراد تحصایل ر اماندگاری تحصیل کردگان در روست

گیری و اعتماد باه تصامیمو  تیها و مدیرگیریکرده در تصمیم

-ر دارای تأثیرگذاری غیرمستقیم مایبرنامه های نلبگان مح،ی

استقبال و پذیرش خ،اقیت توسا  ر عوامل: مؤلفۀ ابتکارباشند. در 

هاای حلتواناایی بکاارگیری راهر ساکنین مح،ی روستا در منطقه

ی و جدید برای حل مشک،ام روساتای محال ساکونت از ابتکار

های میزان تمایل مرد  روستا باه خ،اق ایادهو سوی روستاییان 

 جدید در راستای گسترش روستای خ،اق در محی  زنادگی خاود

 مؤلفۀ تارویج و آماوزشرباشند. در دارای تأثیرگذاری مستقیم می

 هااایحمایاات ماارد  روساتا و مساائولین مح،اای از طرح عوامال

آموزش و انگیزه بلشی به ر کارآفرینی اراوه شده در محی  روستا

محوریاات قاارار دادن و  هااای روسااتاییکارآفرینااان در محی 

 های مبتنی بر دانش و فناوری ناوین و خ،اقاناه در روساتابرنامه

 مؤلفااۀ خطرپااذیریرباشااند. در دارای تأثیرگااذاری مسااتقیم ماای

ر ی جدیااد و نوآورانااههاااورود اهااالی روسااتا بااه فعالیتعواماال: 

هااای ماارتب  بااا گردشااگری در اناادازی فعالیتاسااتقبال از راه

روحیاه ب،ناد پاروازی و پشاتکار افاراد در و های روستایی محی 

-دارای تأثیرگذاری مستقیم می اندازی فعالیت جدید در روستاراه

میزان تواناایی مادیران مح،ای ر عوامل: مؤلفۀ رهبریباشند. در 

اساتفاده از ر روستای خ،ااق ۀتا در راستای توسعبرای هدایت روس

های مدیریتی در روساتا افراد متلصص و دارای مهارم در زمینه

مندی مدیران به انتقال دانش و تجارب در حاوزۀ صانایع ع،اقهو 

ر مؤلفاۀ مشاارکتباشند. در دارای تأثیرگذاری مستقیم می دستی

ر شارکت مردمیهای خ،اقانه جهت بهبود متوسعه ایدهعوامل: که 

گیری کاار جمعای در باین اهاالی بارای شاکل ۀافزایش روحیا

مهیاا باودن شارای  بارای مشاارکت افاراد در و  روستای خ،اق

دارای تأثیرگاذاری  های خود اشتغالی و تولیادام اقتصاادیزمینه

 باشند.مستقیم می
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 ستای خ،اق بر اساس مدل تح،یل ساختاریپیشران های ک،یدی تأثیرگذار )مستقیم و غیرمستقیم( بر گسترش رو. 3جدول 

 اثرگذاری تأثیرگذاری غیرمستقیم اثرگذاری تأثیرگذاری مستقیم شاخص

 پذیریانعطاف

 12 تیاعتماد به افراد تحصیل کرده در تصمیم گیری ها و مدیر
های مناسب برای ماندگاری تحصیل کردگان در وجود زمینه

 روستا
1311 

ی ماندگاری تحصیل کردگان در های مناسب براوجود زمینه
 روستا

 1119 و مدیریت هااعتماد به افراد تحصیل کرده در تصمیم گیری 12

 1219 گیری و برنامه های نلبگان مح،یاعتماد به تصمیم 12 گیری و برنامه های نلبگان مح،یاعتماد به تصمیم

 ابتکار

 19 قهاستقبال و پذیرش خ،اقیت توس  ساکنین مح،ی روستا در منط
استقبال و پذیرش خ،اقیت توس  ساکنین مح،ی روستا در 

 منطقه
3۹11 

های ابتکاری و جدید برای حل مشک،ام حلتوانایی بکارگیری راه
 روستای محل سکونت از سوی روستاییان

12 
های جدید در راستای تمایل مرد  روستا به خ،ق ایده

 گسترش روستای خ،اق در محی  زندگی خود
3919 

های جدید در راستای گسترش ایل مرد  روستا به خ،ق ایدهتم
 روستای خ،اق

12 
های ابتکاری و جدید برای حل حلتوانایی بکارگیری راه

 مشک،ام روستا
3111 

 ترویج

های کارآفرینی اراوه حمایت مرد  روستا و مسئولین مح،ی از طرح
 شده در محی  روستا

21 
های کارآفرینی ز طرححمایت مرد  روستا و مسئولین مح،ی ا

 اراوه شده در محی  روستا
3۹21 

 12 های روستاییآموزش و انگیزه بلشی به کارآفرینان در محی 
های آموزش و انگیزه بلشی به کارآفرینان در محی 

 روستایی
331۹ 

های مبتنی بر دانش و فناوری نوین و محوریت قرار دادن برنامه
 خ،اقانه در روستا

12 
های مبتنی بر دانش و فناوری ار دادن برنامهمحوریت قر

 نوین و خ،اقانه در روستا
3191 

 خطرپذیری

 12191 های جدید و نوآورانهورود اهالی روستا به فعالیت 91 های جدید و نوآورانهورود اهالی روستا به فعالیت

های مرتب  با گردشگری در اندازی فعالیتاستقبال از راه
 های روستاییمحی 

92 
های فعالیت ۀحمایت مالی از طریق ارایه وا  برای توسع

 خ،اقانه
21121 

اندازی فعالیت جدید در روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راه
 روستا

92 
اندازی فعالیت جدید روحیه ب،ند پروازی و پشتکار افراد در راه

 در روستا
21311 

 رهبری

 ۀتا در راستای توسعتوانایی مدیران مح،ی برای هدایت روس
 روستای خ،اق

11 
 ۀتوانایی مدیران مح،ی برای هدایت روستا در راستای توسع

 روستای خ،اق
1221 

های مدیریتی استفاده از افراد متلصص و دارای مهارم در زمینه
 در روستا

11 
مندی مدیران به انتقال دانش و تجارب در حوزۀ صنایع ع،اقه

 دستی
1111 

یران به انتقال دانش و تجارب در حوزۀ صنایع مندی مدع،اقه
 دستی

11 
های استفاده از افراد متلصص و دارای مهارم در زمینه

 مدیریتی در روستا
1311 

 مشارکت

 1122 های خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمیتوسعه ایده 19 های خ،اقانه جهت بهبود مشارکت مردمیتوسعه ایده

گیری روستای بین اهالی برای شکل کار جمعی در ۀافزایش روحی
 خ،اق

19 
گیری کار جمعی در بین اهالی برای شکل ۀافزایش روحی

 روستای خ،اق
1392 

های خود اشتغالی مهیا بودن شرای  برای مشارکت افراد در زمینه
 و تولید

11 
های خود مهیا بودن شرای  برای مشارکت افراد در زمینه

 اشتغالی و تولید
1922 

 .2911های پژوهشر یافته مأخذ:

 

های دیگار های پژوهش با نتاایج یافتاهدر این قسمتر یافته

ق،م و راستپژوهشگران مقایسه شد که در این بین نتایج مطالعۀ )

های پاژوهش حاضار مبنای بار اهمیات ر یافتاه(2913همکارانر 

ساتایی را تأییاد های روستای خ،اق بر پیشرفت نواحی روشاخص

(؛ تأکید بر این امر دارد 1222ر 1بل و جاینیکند. نتایج مطالعۀ )می

تواند بار توساعۀ اقتصاادی و که به جود آمدن روستای خ،اق می

اجتماااعی زناادگی روسااتایی تااأثیر مکباات داشااته باشااد. نتااایج 

                                                                                           
1  - Bell And Jayne 
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(؛ تأکید بار ایان موضاوع 1222ریک و همکارانر استولاهای )یافته

دارد که پایداری روستایی منوط به ایجاد شرای  بروز خ،اقیات در 

تااوان نتیجااه گرفاات کااه باشااد. بنااابراین میایاان مناااطق می

تواند زمیناۀ پایاداری روساتایی را های روستای خ،اق میشاخص

کاه تاوان اینگوناه بیاان داشات بهبود بلشد. با ایان وجاود می

پرداختن به مفهو  روستای خ،اق از تمامی اصول و قواعد شاکل 

هاای گذشاته کاه فرضکناد و پیشدهنده به خ،اقیت تبعیت می

بیننادر رد خ،اقیت را ملتص شهرها و سطوح بازرگ جهاانی می

گذاری( کند و با عناصر سازندۀ خ،اقیت )انساانر فضاا و سارمایه

گوناه سوق دهاد. اینهای خ،اق روستا را در جهت پرورش انسان

های محی ر منابع و نیروهای بالقوۀ مرد  را به خ،اقیت که داشته

باا   کناد.رساندر زمینه را برای توسعۀ پایدار فاراهم میفع،یت می

 باشد:این وجود پیشنهادام زیر مطرح می

 انرییروساتا نیمط،اوب در با ۀنادیباه آ دیاگساترش ام -2

 ییو شناساا ساکیقدرم ر شیافزا ریاستقبال از اختراع و نوآور

و  یگسااترش فرهنااگ کتااابلواب قیاااز طر انییروسااتا ییتوانااا

در جهات  انییروساتا تیهادا -1 .یآموزشا یهاکارگاه لیتشک

 ۀنادیاز آ ییبا اراواه دورنماا یاختراع و نوآور تریبه خ،اق دنیرس

باه هماراه  نیناو یبر دانش و فنااور هیکه تک یمط،وب به نحو

سااز پارورش  نهیبتواند زم دیو جد یابتکار یهاحلراه یریبکارگ

 یاناادازراه یدر راسااتا انییروسااتا نیدر باا یب،ناادپرواز هیااروح

فاراهم نماودن  خ،اقاناه گاردد. یهااو نقش دیاجد یهاتیفعال

های روستای خ،ااق توسا  های لاز  در جهت تحقق زمینهزمینه

و  کردگاانلیتحصا یمانادگار یبرا یسازنهیزم -9دولتمردانر 

 یهاناهیآناان در زم یهاایریگمیصصان و اعتماد به تصاممتل

خ،اق  به همراه آماوزش و  یروستا یریگدر جهت شکل یرتیمد

یر هنر یهاتیهنر و فعال نهیدر زم ییمرد  روستا یآگاه شیافزا

اساتقبال از  انرییروستا نیمط،وب در ب ۀندیبه آ دیگسترش ام -1

 ییتواناا ییناسااو ش ساکیقادرم ر شیافازا ریاختراع و نوآور

 لیو تشااک یگسااترش فرهنااگ کتااابلواب قیاااز طر انییروسااتا

 .یآموزش یهاکارگاه

 

 منابع

. 291۹ابریشااامیر ح.ر بیااادرا ر ر.ر ماجااادر و بلشاااایشر ا. 

سنجی توسعۀ پایدار روستایی از طریق توساعۀ صانایع امکان

ی منتلب اساتان خ،اق: نمونه موردی صنایع دستی روستاها

 .32-11(: ۹۹) 11اصفهان. فص،نامه روستا و توسعهر 

 یو راهبردهاا کردهایرو لیو تح، یبررس .29۹2. ر. ع ریاستع،اج

 .11-۹1 (:131) 11جهادر  هینشر ریاهیناح-ییتوسعه روستا

در  یعاینقاش عوامال طب. 2919.   ریجعفار. و ر. ع ریاستع،اج

 .شهرستان ماهنشاان ییروستا یهاسکونتگاه ییفضا شیآرا

 .12-11(: 22) 9 ریطیو مطالعام مح ایجغراف ۀفص،نام

اص،انیانر  .ر کردر ب.ر خزایی صحنهر س.ر یعقوبیر ن و روشانر 

ریزی مااهپژوهانااه بااه برنا. رویکااردی آینده2913س. ع. 

راهبردی منابع انسانی با اساتفاده از روش فراترکیاب. مج،اه 

 .91۹-112: 13مدیریت شهریر 

. تدوین راهبردهای توسعۀ اقتصاد 291۹جشاریر س و مرادیر ا. 

کشاورزی نواحی روستایی اساتان سیساتان و ب،وچساتان باا 

ا و توسعۀ روستاییر پژوهیر فص،نامه اقتصاد فضرویکرد آینده

۹ (11 :)11-32. 

 نیایتع .2913. ا .ه .س ریناور . وا .س رییدایص ر.راست ق،مر  

خ،اق با استفاده از نار   یروستا افتیره یدیک، یهاشرانیپ

 .991-92۹ (:1) 1 رییروستا یهاپژوهش .مککیافزار م

بر  دیبا تأک ییسنجش توسعه در مناطق روستا .2913. ی ریزراع

)مااورد مطالعااه:  فرهنگاای – یاجتماااع یهاشاااخص یبرخاا

 یع،ماا ۀ(. فصاا،نامیاسااتان خراسااان رضااو یهاشهرسااتان

 (:1) 22خراساانر  اجتمااعی – یمطالعاام فرهنگا یجیترو
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13-32. 

های . تح،یال پیشاران2911عنابستانیر ع. ا. و حساینیر س. ر. 

های کشات و صانعت در زایی فعالیتک،یدی مؤثر بر اشتغال

مناطق روستایی شهرستان جیرفاتر نشاریه اقتصااد فضاا و 

 .91-3۹(: 11) 1توسعۀ روستاییر 

نقااش  .291۹. و قاساام،ور ح .ب گانااهرییج.ر محمد رینااالیع

 ۀ)مطالعا ییمناطق روساتا اردیخ،اق در توسعه پا یگردشگر

شمال غرب کشاور(ر  فرهنگی – یلیتار یروستاها  یمورد

 .21-91(ر 13) 1 رییروستا یزیرپژوهش و برنامه ۀمج،

. 2911زنوزیر ق.ر عاازم پناااهر ب. و ولیاازادهر ر. کااارگر اصاال

های ماؤثر در توساعۀ آیناده شناسایی و تح،ی،ی بار پیشاران

پژوهی )نموناه عت گردشگری تجاری باا رهیافات آینادهصن

هاای ناو در جغرافیاای موردی: شاهر ج،فاا(ر نشاریه نگرش

 .239-212(: 1) 21انسانیر 

 یکاردیخ،ااقر رو یروستا .2911. ش. س یرنیو حس  ., یک،ام

موجود روستا جهات  یهاتیو ظرف هاتینو در استفاده از قاب،
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Nowadays the creative village approach is a new perspective on rural development and it seeks to 

provide quality of life and creative living environment in rural areas. Therefore, the aim of the present 

study is to extract the characteristics of creative villages in rural habitants of the Sistan region and to 

identify key factors affecting expansion of  rural creativity. For this purpose, the cross-section analysis 

method was used. The required information was extracted in the form of a Delphi questionnaire using 

the opinion of experts. Moreover, the key factors affecting creativity of villagers were identified. The 

study sample included 26 experts in the Sistan region who were purposefully selected. The results show 

that a total of 69 indicators affect tourism in Sistan 18 of which were selected as key factors. Out of 18 

drivers, 6 had the most impact and the least impact, including "Trust in educated people in decision-

making and management", "Welcoming and accepting creativity by local villagers in the area", "Support 

of villagers and local officials from projects" "Entrepreneurship presented in the rural environment", 

"entry of villagers into new and innovative activities", "the ability of local managers to lead the village 

in the development of creative village" and "development of creative ideas to improve public 

participation". So creative village approach is recommended as a useful approach to removing barriers 

to development in rural settlements. 

Keywords: Foresight, Rural Creativity, Rural sustainability, Sistan. 
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