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 ةنمون: ع خالقيصنا ةق توسعيی از طريدار روستايپا ةسنجی توسعامکان

 ع دستی روستاهای منتخب استان اصفهانيصنا موردی
 

 4، الهام بخشایش3، وحید ماجد2، رسول بیدرام1ابریشمی حمید
 33/2/3299تاریخ پذیرش:    32/9/3299تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

صینای  الی      ةپایدار روستایی از مسیرر توسیع  سنجی توسعه پژوهش حاضر با هدف امکان

ة زایی استان اصفهان در برنامی انجام شد. جامعه آماری، روستاهای طرح توسعه اقتصادی و اشتغال

 در سال اول برنامیه میورد بررسیی قیرار     ی استان اصفهانروستا 333. بودندششم توسعه  ةسالپنج

سینجی  بیه ککیظ فرفریت   تولرد صنای  دسیتی   ی دارای توانروستا پنجاه از آن مران، که ندگرفت

سینجی  . با استفاده از تحلرل سوات و مطالعات مریدانی، امکیان  ندعنوان حجم نکونه انتخاب شدبه

بییا توجییه بییه  صینای  الیی    ةتوسییعهییای و فرصییت هاتهدییید کّیی ناییاع ضییعو و قییوت و نری   ک
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 تصاد هنر، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.استادیار گروه اق -3

 ای، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران.رشتهاستادیار گروه اقتصاد برن -2

 ، ایران.دانشگاه تهران، پردیس البرز، دانشجوی دکتری گروه اقتصاد -4
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روسیتا   تای مورد مطالعیه، هفیت  پنجاه روساز  بر پایة نتایج تحارق، د.شبررسی  های روستاسرمایه

ییظ   را نداشتند؛ هکچنرن،به توسعه پایدار روستایی امکان دسترابی از طریق توسعه صنای  دستی 

ی هیر روسیتا   شیدکه پرشینهاد   رو،از ایین  .بیود روستا دارای شاالص توسعه پایدارروستایی صیفر  

مواداولریه، کنتیرل کرفریت،     مرنأتولرید، تی   برایعنوان مکان کارگاه مرک ی به امتراز برشتر دارای

 د.شوصنای  دستی معرفی  آموزش و نظارت بر

 
اصیفهان   اسیتان  ،پاییدار، صینای  الی  ، صینای  دسیتی      ةروسیتایی، توسیع   ةسینجی، توسیع  امکیان  ها:واژهکلید

  (.روستاهای منتخب)

 
 مقدمه

درحیال  ی کشیورها  ةتوسعه اقتصادی برای برشتر کشورهای جهان هدفی آرمانی است. هکی 

ی بر فرفرت و توان مادی، انسانی و معنوی کشور الود برف ایند و در پرتوکه تکایل دارند  وسعهت

ار وب رونید تحیولی   تصیادی قدرتکنید داشیته باشیند. در  ی     ، اقهیا و توانیایی ها فرفرت اف ایش

عام آن، مفهوم توسعه روستایی نری  در گیذر زمیان د یار تغرریر و تحیول شیده         مفهومبه «توسعه»

سعه روسیتایی  ، باورها و نهادهای اثرگذار در روند و فرآیند توهااندیشه ،این  ار وب است. در

 ،انید هی االرر پی بیرد هاای و ملی نر  به ضرورت تغرررات و تحوالت دههدر سطح جهانی، منطاه

، کیاهش فایر، تعیدیل    ة درآمید توسعه روستایی به اف ایش و توزی  عادالنی  ةزیرا الگوهای گذشت

کرفرت زندگی،  ةجانباز حرث مناب  و مناف ، بهبود هکهی برابر هاکسب فرصت راهدر ها نابرابری

 منجیر نشیده اسیت   ریی ی  سازی و فرآیند برنامهمؤثر مردم و نهادهای محلی در تصکرممشارکت 

(Alavizadeh, 2007).  

ی هیا نید و منجیر بیه کیاهش سیطح فعالریت      ایی که مناطق روسیتایی بیا آن مواجیه   ها الش

شیوند و بیرای حفی     میی  بنریان تاوییت  نها بیا اهکریت دادن بیه صینای  دانیش     ت ،شودادی میقتصا

جیوی  وی اقتصادی و تشیویق بیه رونیق پاییدار، جوامی  روسیتایی مجبورنید بیا جسیت         هافعالرت
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گیو باشیند.   جلوگرری از فروپاشیی کامیل اقتصیادهای محلیی پاسیخ      رایی جایگ ین بهافرصت

 سه رویکیرد در نظیر   ،برای توسعه روستایی ،(Stolarick et al., 2011) الریظ و هککارانواست

 ال قریت و  ةتوسیعه مکیانی، توسیعه اقتصیادی و توسیع      هیای از رویکرد انید گررند که عبارتمی

بایید از رویکیرد سیوم     ،این است کیه بیرای توسیعه روسیتایی    ها آن ةماال ةاستعدادهای فردی. اید

ال   در مناطق روستایی بر اساس فرهنگ و هنر روسیتا.  گرری اقتصاد ، شکلیعنی ؛استفاده کرد

یی هیا راهبرددنبال جذب ک س الی   باشیند.   جای جذب گردشگر، روستاها باید به، بهدر واق 

بیرای جیذب   ای هتوانند از م ایای منطامی شوند،می متکرک  که بر جذب ک س ال   به منطاه

ی کی س الی   عبیارت    اده کنند. عکلکرد اقتصادیشان به روستا استفهاساکنان جدید و الانواده

 هککیاران  اردهیاال و  .یا محتوای جدیید ال قانیه   ی جدید وفناوری جدید، هاایجاد ایده است از

(Ardhala et al., 2016)، عنیوان  صینای  الی   بیه    ةبیر توسیع   مؤثر عوامل»با عنوان ای هدر ماال

تولرید   روسیتای نکونیة   یین روسیتا را  ، ا«مااصد گردشگری، روستای کفش در شیهر موجوکرتیو  

عنوان ماصد گردشگری نراز روستا به ةتوسع کنند.معرفی می جذب گردشگر برایصنای  ال   

 ةی گردشییگری و توسییعهییا، ایجییاد جاهبییهفنییاوریاساسییی بییه نرییروی کییار الیی  ، مهییارت و  

ند که توسعه باور بر این (Balfour et al., 2018بالفور و هککاران )، دارد. هکچنرنها زیرساالت

کییه باعییث  ،ی تعییاملی را داردهییاکییارآفرینی روسییتایی توانییایی تاویییت شییبکه مبتنییی بییر هنییر و

شییود. مییی ، کییارآفرینی و تحییول الیی   ی مییدنی، برانگرختگییی احسییاس جامعییه هییادالالییت

یی را بیرای ایجیاد   هیا ی هنرهیای محلیی، فرصیت   هیا و سیالن هیا  جشینواره ی هنری، هاآموزشگاه

 توانند فرفرت جامعه را تاویت کنندمی د کهنکنمی رک فراهمتعام ت مشت

صنای  دستی آنهاسیت کیه    های هنری فرهنگی ایرانرانفرفرت ترینیکی از بارزترین و غنی

و نِکیودی از سیرمایه فرهنگیی ایرانیی      بیوده هر رشته آن برانگر تفکر و شروه زندگی الالایان آن  

که متأسفانه تعدادی از آنهیا   است، صنای  دستی ایران زادگاه برشتر هنرهای اصرلروستاها است. 

هیای فرهنگیی حفافیت    و نراز جدی است تا از ایین سیرمایه   بودهرو به فراموشی و منسوخ شدن 

 رییا و شییجا ناز صیینای  الیی  ، حسییرن ای هعنییوان شییاالدر الصییوص صیینای  دسییتی بییه . شییود
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(Hosseinnia and Shoja, 2017)، ش صینای  دسیتی در توسیعه پاییدار     نا»با عنوان ای هدر ماال

 دانیش »و « بیومی  دانیش » ترکرب باکه  ند، نشان داد«یومکرد بر دانش بأگردشگری روستایی با ت

 ،منطایه  هیر  شیرایط  و توان مناب ، بومی، نو  مناطق مانند روستایی شرایط وجود به توجه با و «نوین

 در انسیانی  منیاب   فراوانی وجود با تاییروس پایدار توسعه از مناسب مدل یظ برایای هزمرن توانمی

از آنجا کیه تجیارب کشیورهای موفیق در توسیعه روسیتایی        ،روستایی فراهم کرد. هکچنرن مناطق

های شیغلی و جلیوگرری از مهیاجرت روسیتایی بیه      سازی روستا را در ایجاد فرصتاهکرت صنعتی

یظ عامل مؤثر بر روند توسیعه  سازی مناطق روستایی دهد و نظریة توسعه و صنعتیشهرها نشان می

عنیوان آالیرین راه حیل بیرای حیل مشیکل فایر در منیاطق         تواند بهاقتصادی و اجتکاعی است و می

(، Divandari et al., 2017) دیوانیدری و هککیاران   توجه قرار گررد، در مطالعیة  روستایی مورد

وبختریاری   هارمحیال وسیتای سیر آقیا سیرد اسیتان      دستی در توسعه پاییدار در ر ناش تولرد صنای  

ی هیا تنهیا فرصیت  وسعه صنای  دستی در این روسیتا نیه  تولرد و ت ،ی آنهایافته شده و بر پایةبررسی 

تواند ناش مهکی در توسعه پایدار و استا ل روسیتا ایفیا   می کند، بلکهمی اشتغال و درآمد را ایجاد

   کند.

 ی مناسیب ای  الی   راهکیار  دهد که توسیعه صین  می مطالعات مربوع به صنای  ال   نشان

هیای اقتصیادی، اجتکیاعی، انسیانی،     کیه توانیایی بسیرج سیرمایه    ،  رابرای توسعه روستایی اسیت 

تنهیا بیر   کیه اعیت ی یکیی نیه    ، در حیالی  فرهنگی و طبرعی را برای رسردن به هدف توسیعه دارد 

، پیژوهش  روناز ایی  شیود. دیگری نری  میی   ةیابنددبلکه عامل رش ،گذارددیگری تأثرر منفی نکی

)صنای  دسیتی(   سنجی توسعه پایدار روستاها از طریق توسعه صنای  ال  حاضر با اهداف امکان

 ششم توسعه انجام شد. ةسالپنجدر روستاهای موجود در برنامه اول از طرح 

 

 مبانی نظری

 شید  «اقتصیاد الی    »ای از نظام اقتصادی به نام نشرنی فرهنگ، هنر و دانش، الالق گونههم

اقتصیاد الی   را    ةشیوند. نظریی  اف ایی اقتصادی میاستعدادهای ال   موجب ارزش ،که در آن



   .....طريق از روستايی پايدار توسعة سنجیمکانا 

11

 یین بیاور بیود کیه نظیام اقتصیاد الی         مطرح کرد و بیر ا ( Howkins, 2001) وکرن ها اولرن بار

های ال   هنری، فرهنگی و دانشیی  توانایی ایجاد ارزش اف وده و تولرد ثروت بر اساس فرفرت

های انسانی ال   با تکرک  بر سرمایه (،Florida, 2002) فلوریدا او،را دارد؛ پس از  جامعة الود

توانیایی تولرید دانیش جدیید ییا       تیوان ، بران کرد که ال قریت را میی  که آنها را طباة ال   نامرد

 (.Najafian Najafabadi, 2015)انست های موفق اقتصادی دتبدیل دانش موجود به کاربری

 

 آنکتاد از صنایع خالق نفرانسک بندیطبقه

در سیطح   3004کیه در سیال    3(آنکتیاد ) تجارت و توسعة سازمان ملیل  یازدهکرن کنفرانس

 «صینای  الی    »عطو بسرار مهکی در پذیرش مفهوم  ةوزیرانی از کشورهای عضو برپا شد، ناط

توسعه نشست تا  الکللی واقتصاد برن ةبر پرشانی جلس «صنای  ال  »نوان ، عبود. در این کنفرانس

صینای  الی      ةرتبه در زمرنکارشناسی عالی تئاعضای جلسه از رهنکودهایی که توسط یظ هر

بیه صینای  الی  ، کیه ال قریت را       شید، الهیام بگررنید. در رویکیرد آنکتیاد     می و توسعه پرشنهاد

ی باشید  هنری قو ةلفؤهر نو  فعالرتی که دارای یظ م از گررد،می الخطاب در نظرعنوان فصلبه

 ةبیه ماولی   کند و وابستگی شدیدمی تولرد نکادینهای ای که فرآوردهتا هر نو  فعالرت اقتصادی

صینای    ةدر گسیتر  ،شیود حد امکیان بی را انجیام میی     مالکرت معنوی دارد و برای یظ بازار تا

گریرد:  گیروه بی را را دربرمیی     هیار بندی آنکتاد از صینای  الی     گررد. طباهمی ال   جای

شیکل   کیه در  گونههکانها ی کارکردی. این گروههاها و آفرینشراث فرهنگی، هنرها، رسانهمر

 (.Kayghobadi et al., 2008) شودنُه زیرگروه تاسرم میبه  آمده است، 3

                                                                                                                                               

3. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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 (Najafian Najafabadi, 2015آبادی )نجفران نجومأالذ: 

 صنایع خالقبندی آنکتاد از طبقه -1 شکل

 

 صنایع خالق و توسعه پایدار

اقتصیادی،   ةدارد و از  ندین راه به توسیع  بعدی نرست، بلکه ابعاد فراوانیظ اقتصاد ال  

هیای  بیا ایجیاد اشیتغال در بخیش     ،از بعد اقتصیادی  کند؛کاعی و فرهنگی کشورها ککظ میاجت

ای گونیه شیود، بیه  تجارت میی  باعث اف ایش تنو  بازار اقتصادی، نوآوری و ،الدماتی تولردی و

درصید   9/9طیور متوسیط سیاالنه    کاالها و الدمات ال   بیه  ، تجارت3002 تا 3000که از سال 

، بخیش جوامی  اسیت   نر  از آنجا که فرهنگ عامیل هوییت  از بعد اجتکاعی  اف ایش داشته است؛

 

 های جدیدرسانه

 جاتعتراه ازی، عکاسی وسنااشی، مجسکه

 نشر و رسانه های  اپی

 میراث فرهنگی

 هارسانه

 هنرها

 دیداری -شنرداری

 آفرینش کارکردی

 طراحی

 الدمات ال  

 هنرهای تجسکی

 هنرهای نکایشی

 تجلرات فرهنگی سنتی

 های فرهنگیمکان

 کتاب، مطبوعات و سایر انتشارات

 فرلم، تلوی یون، رادیو و ...

دااللی، گرافرظ، مدل لباس،  راحیط
 بازیجواهرآالت و اسباب

و محتوای  های ویدیوییاف ار، بازینرم
 دیجرتالی ال  

 معکاری، تبلرغات، پژوهش و تحارق
 ال  ، فرهنگی و هنری

 پرا، سررک و ...زنده، تئاتر، اُ موسرای

 ها و مراسم آیرنیهنر و صنای  دستی، جشنواره

ها، ها، کتابخانهی، موزهباستان هایمکان
 ها و ...نکایشگاه
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و ایجیاد  هیای فرهنگیی در بیرن میردم     شیود و فعالریت  آحاد مردم میی  ةدهندهکچون زنجرر پروند

هیای اجتکیاعی   د و به تاویت سرمایهشومشارکت برای برگ اری آن موجب انسجام اجتکاعی می

از بعیید فرهنگییی، ارزش افیی وده توسییعه صیینای  الیی   مرهییون   کنیید؛ و هکچنییرن،ککییظ مییی

هیای اقتصیادی   هیم موجیب اعیت ی ارزش    ،گریری از آن های فرهنگی است کیه بیا بهیره   سرمایه

  (.Kayghobadi et al., 2008) ماندی فرهنگی مانا و پایدار میهاشود و هم ارزشمی

اسیت کیه در توسیعه    بر این بیاور   (Landry, 2012) لندری ،محرطی، از بعد زیستهکچنرن

کیه بیا    وری مناب  منتال شیده به بهره وری کاربهره در ازایتکرک  از روی پاداش  ،صنای  ال  

هیای مبتکرانیه   فعالریت  ده اسیت و منجیر بیه جرییان    ساالتارهای انگر شی و تنظرکی، حکاییت شی  

زیرا ورودی اصلی آن ال قرت اسیت   اب  ککتر است،و نترجه آن اللق برشتر با صرف من شود،می

ولریدات  ت ؛ هکچنیرن، شیود بیه سیرمایه تبیدیل میی     ،با بالفعل شدن وکه یظ دارایی انسانی است 

آسیانی بیا قیوانرن و اهیداف     اند و بهتههای صنعتی سنگرن وابسساالتدانشی و هنری ککتر به زیر

  (.Najafian Najafabadi, 2015)دارند  یسازگار نگهداری از محرط زیستمعطوف به 

سیازی توسیعه پاییدار اقتصیادی الی   و از طرییق       (، با میدل Levickaite, 2015) لویکات

 برسیت  بیا اسیتخرا    ،معرار را برای صینای  الی   معرفیی کیرد و سی س     هشت انجام نظرسنجی، 

سراسیی( توسیعه    -)فرهنگی اجتکاعی و محرطی، اقتصادی،ها را به ابعاد زیستمعرار شاالص، این

ی مناسب برای ایجاد یظ مدل نظیری  هاشرعشده پرش. معرارهای مشخصرتبط ساالتپایدار م

)تجربیه،   نید از سیرمایه انسیانی   اکیه عبیارت   ،ندروشکار میبهصنای  ال   از منظر توسعه پایدار 

دسترسیی بیه    ی اساسیی، هیا )زیرساالت )عرنی، ههنی(، سرمایه کالبدی نش(، سرمایه اجتکاعیدا

ی هیا )فعالریت  ی(، سرمایه فرهنگیی ماد)تولردی،  الدمات عکومی(، سرمایه طبرعی، سرمایه مالی

 هیار سیرمایه اقتصیادی، انسیانی،      ،ال قانه فکیری(، اللیق ارزش افی وده و ارتباطیات. هکچنیرن     

ترین منیاب   مهم ازد. این  هار سرمایه نشومی مناب  تولرد اقتصاد ال   قلکداد اجتکاعی و نکادین

ند و دو بعید توسیعه میادی و    شیو محسوب میی از جکله کاالهای ال    تولرد هر کاال و الدمات

انید کیه   دهندة بعید میادی توسیعه   نی شکلدهند. دو سرمایه اقتصادی و انسامی غررمادی را شکل
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، نهیادی( توسیعه را   )رفتیاری  میادی سرمایه اجتکاعی و نکادین بعد غررو دو  رد؛دنبال دارفاه را به

دو سرمایه اجتکیاعی و   ،د و صنای  ال   کارالانه تولرددنبال داردهند که رضایت را بهمی شکل

 .(Renani, 2014)روند شکار میبهنکادین 

 

 روش تحقیق

بیوده،  تحلرلیی   -ت توصرفیاز حرث هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهر تحارق حاضر

ی منظیور اجرایی  دی و مردانی استفاده شیده اسیت. بیه   آوری اط عات از روش اسناکه برای جک 

 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتکاعی و فرهنگیی اییران  قانون برنامه پنج 39 ء الو ماده کردن ج

وسییط دانشییگاه روسییتا از اسییتان اصییفهان در سییال اول از برنامییه توسییعه ت  333(، 3291-3400)

تیوان  روستا برا اساس پنجاه  ند که از آن مران،اصفهان و جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت

در مرحله شناالت با رویکرد از صنای  ال   انتخاب شدند. ای هعنوان شاالتولرد صنای  دستی به

 سینادی )طیرح  زای دارایی مبنا، تکام روستاهای هدف تحارق، بر اسیاس مطالعیات ا  توسعه درون

 اندی روستا و اسناد فرادست( و مطالعات مردانی )پرسشنامه و مصاحبه با مردم روسیتا و میدیر  ها

بیا هیدف بررسیی توانکنیدی روسیتاها و       ،روستا( اس می محلی شامل دهراران و اعضای شورای

د. رفتنی گهای روستایی مؤثر در تولرد صنای  ال  ، مورد تحلرل قرار ها و سرمایهشناالت دارایی

الروجی این مرحله، مشخص شدن گونه صنای  ال   روسیتا و مری ان تولرید آن در بسیتر انیوا       

عنیوان   بیا ای پرسشینامه  ،در تککریل مطالعیات اسینادی    ،بدین منظور بوده وهای روستایی سرمایه

با  در گام اول، د.شآوری مصاحبه جک  ها از طریقداده سرشکاری صنای  ال   روستایی تهره و

در گیام  ت. صورت گرفها و عوامل مربوع به آنها سرمایه دهیامتراز ة پژوهش،وجه به پرسشنامت

هیای روسیتایی و مطالعیات    سنجی روسیتاهای هیدف، بیا بررسیی سیرمایه     ة م یتدوم و در مرحل

 و تهدییدهای موجیود   هیا فرصیت  دی و مبیانی نظیری موجیود، نایاع قیوت و ضیعو و نری        اسنا
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بیا   ی هیر روسیتا شناسیایی و   هاصنای  ال   با در نظرگرفتن سرمایه ةعدر مواجه با توس (3)سوات

ین دد، بی شیدن انتخیاب   دارای رتبیه بیاالتر  پنج مورد از هر دسته نااع  ،مراتبیفرآیند تحلرل سلسه

قیوت و ضیعفی    ، صنای  ال   در حال حاضر  ه نایاع صورت که با توجه به این نو  از سرمایه

ها و تهدییدهایی را در آینیده بیرای صینای      یه در روستا  ه فرصتدارد و وجود این نو  از سرما

حسیب   این نااع توسط کارشناسان امترازدهی و برای هیر میورد بیر    ،کند. س سال   ایجاد می

مری ان   بسیته بیه  مر ان تطابق سرستم با فرصت، قوت، ضعو و تهدیدها، امترازی برن یظ تیا پینج   

 .یافته استحساسرت و اهکرت االتصاص 
 

 وهشژمدل مفهومی پ -2 شکل

 

 شاخص ارزیابی توسعه پایدار روستایی بر اساس توسعه صنایع خالق

                                                                                                                                               

3. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 

امکان سنجی توسعه صنای  ال    

 روستایی

 بررسی توانکندی های روستا

 

شناسایی نااع قوت و ضعو و نر  فرصت ها و 

 تهدیدهای ناشی از توسعة صنای  ال  

ارزیابی پایداری توسعة روستایی در 

 نترجة توسعة صنای  ال  

 

 

 

 هنر، مهارت، تحصر ت و تخصص سرمایه انسانی

 سرمایه اقتصادی

 سرمایه اجتکاعی

 سرمایه فرهنگی

 سرمایه کالبدی

 انسجام، مشارکت، اعتکاد و هکدلی اجتکاعی

 مرراث فرهنگی ملکوس و ناملکوس

 دارایی های مالی و مادی برای توسعة صنای  ال  

 تأسرسات روبنایی و زیربنایی

 دارایی های طبرعی و جاهبه های گردشگری سرمایه طبرعی
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شیاالص  »در تحارایی بیا عنیوان     (،Hashemi and Ghaffari, 2017) هاشیکی و غفیاری  

ای منطایه  در منیاطق حاشیره   3از اجرای منشور اروپایی ، با الهام«پایدار روستایی ةپرشنهادی توسع

این منشور برای ارزییابی پاییداری توسیعه روسیتایی      ، ازعنوان راهنکابه ال ایتالرالومباردی در شک

در نهایت، یظ مطالعه موردی بیرای   ؛ وندکردیظ نترجه از توسعه گردشگری استفاده  در قالب

پاییدار   ةشاالص توسع»شده، یادبا الهام از روش  .ی ارزیابی پایداری ارائه شدهانشان دادن روش

 .است شاالص برستمرانگرن وزنی ارزش  ،رودمی کارحاضربهتحارق  در که «روستایی
 
    (3) رابطه
 

 ةناشیی از توسیع   هایتهدیید  Tو  هیا فرصت Oنااع ضعو، Wنااع قوت، S (،3در رابطه )

ن رییق نظرسینجی از کارشناسیان و فعیاال    ایین اط عیات از ط  )صنای  ال   در روستاهای نکونیه  

کیه مری ان   ) 3)ضیریب وزنیی(   ثررپذیریعامل تأ M،آید(می دستی و هنری بهی فرهنگهاحوزه

 هر روستا نشیان  ی اجتکاعی، انسانی، فرهنگی، اقتصادی، طبرعی و کالبدی را درهاحضور سرمایه

 در قالیب  در پرسشینامه دهراران و افراد آگاه محلی  یهادهد. امتراز هر سرمایه بر اساس پاسخمی

 .است 2شاالص محاسبة مجکو  i و شود(یم طرو لرکرت محاسبه

تواند مثبت یا منفی باشید.  می 4(SRDI) شاالص توسعة پایدار روستایی (،3) رابطهبر اساس 

کند. یظ مادار می ارزش مثبت بدین معنی است که روند توسعه به سکت توسعه پایدار حرکت

رابی بیه ییظ ارزش   دسیت  ،. هکچنیرن است ناپایدار ةدهد که حرکت به سکت توسعمی منفی نشان

ی فردی هاارزش توانمی ،هاثرر دستهایداری برشتر است. برای ماایسه تأپ ةدهندمثبت برشتر نشان

شود منجر به درک بهتر نرازهای جامعه میها د. این ارزشکر( محاسبه 2( تا )3) روابطاز  را آنها

 استفاده کرد. راهبردبرای تغررر  هاتوان از آنمی و

                                                                                                                                               
1. The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas (ECSTPA)  
2. influence factor  

3. index of summation  

4. Sustainable Rural Development Index  
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   (3) رابطه

   (2) رابطه

   (4) رابطه

   (2) رابطه

صنای  الی   در   ةطور مستارم اثرات توسععنوان یظ شاالص جدید، به، بهSRDI شاالص

ماایسه ککّی برن نااع قوت و ضعو و  کند. این شاالص امکانمی ارزیابی را تحوالت روستایی

میدت و  ی مناسیب بیرای ارزییابی کوتیاه    آورد و ابی ار وجیود میی  ها و تهدییدها را بیه  فرصت نر 

 مدت است. بلند

 

 نتایج و بحث

و تهدیدهای توسعه صنای  دستی بیا توجیه بیه     هافرصت پنج مورد از نااع قوت و ضعو و

در االترییار کارشناسییان،  ،و در قالییب جییدول نظرسیینجی شیید ی روسییتایی انتخییاب هییاسییرمایه

نظرسینجی بیا   ایین   ةنترجی  صنای  دستی قرار گرفت؛ یان و متخصصان حوزه اقتصاد هنر ودانشجو

ده آمی  3اهکریت در جیدول    ةبرشیترین درجی   رایاهکرت تا پنج ب درجة ککترین راییظ ب ماادیر

 است.

 نظر و تهدیدهای صنایع دستی با در هافرصت درجة اهمیت نقاط قوت و ضعف و -1جدول

 ییهای روستاگرفتن سرمایه

 هاقوت
 نوع 

 سرمایه
 عوامل

 ضریب 

 اهمیت

 انسانی ر زنان به انجام هنرهای دستی و سنتیتکایل برشت
نسبت جکعرت زنان به کل 

 جکعرت روستا
4/4 

 انسانی توانای روستایی منبعی غنی از هنرمندان وجود
نسبت جکعرت هنرمندان به کل 

 جکعرت روستا
3/2 
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 9/3 مرن دااللی مواد اولرهمر ان تأ اقتصادی محلی ی وفرد طبرعاستفاده از مواد منحصربه

طرو وسرعی از صنای   فرهنگ غنی و متنو  برای تولرد

 دستی
 فرهنگی

 مرراث فرهنگی ملکوس و

 ناملکوس روستا
1/2 

 اجتکاعی ی گروهیهاقالب فعالرت در امکان انجام کار
صکرکرت و انسجام  مشارکت،

 اهالی روستا
3/4 

 هاضعف
 نوع 

 ایهسرم
 عوامل

 ضریب 
 اهمیت

دلرل دستک د کم و م رغبت تولردکنندگان به تولرد بهعد
 ی دولتیهاپایرن بودن سطح حکایت سازمان

 انسانی
نسبت جکعرت هنرمندان به کل 

 جکعرت روستا
4/4 

 طبرعی ی صنای  دستی در مراک  تفریحیهاعدم وجود نکایشگاه
اندازهای طبرعی و وجود  شم
 شگریی گردهاجاهبه

2 

اساس مشخصات فرهنگی  سازی محصوالت برنشانعدم 
 جذب گردشگر برایروستا 

 فرهنگی
 مرراث فرهنگی ملکوس و

 ناملکوس
3/4 

 اجتکاعی هاضعو بنره مالی و ککبود امکانات تعاونی
ی هاو سازمانها وجود تعاونی
 نهادردمم

3/2 

ی فعال در زمرنه هاو ککبود بنگاهها حضور واسطه
 سازییتجار

 اقتصادی
 ای،)محلی، منطاه قابلرت فروش
.).. 

9/2 

 هافرصت
 نوع 
 سرمایه

 عوامل
 ضریب 
 اهمیت

بالاوه برای توانکندسازی زنان و ککظ به اقتصاد  توان
 الانواده

 انسانی
نسبت جکعرت زنان به کل 

 جکعرت روستا
1/4 

به  روز و صدور محصوالتی بههافناوریامکان استفاده از 
 دیگرمناطق 

 2 ییزیربنا ی وتأسرسات روبنای کالبدی

ی هامکان ی صنای  دستی در کنارهاامکان برپایی نکایشگاه
 دیدنی و ایجاد بازار صنای  دستی

 طبرعی
اندازهای زیبای طبرعی وجود  شم
 گردشگری و

9/2 

آموزش به نسل جدید و جلوگرری از  و امکان انتاال هنر
 فراموش شدن

 انسانی
هنرمندان به کل  نسبت جکعرت

 جکعرت روستا
1/2 

 3/4 مرن دااللی مواد اولرهمر ان تأ اقتصادی الوداتکایی و ایجاد مشاغل وابسته

 تهدیدها
 نوع 
 سرمایه

 عوامل
 ضریب 
 اهمیت

مدهای آکرده و کسب درگرایش به مهاجرت افراد تحصرل
 و کاهش تکایل به تولرد صنای  دستی برشتر

 انسانی
کرده به درصد جکعرت تحصرل
 کل جکعرت روستا

1/2 

اولره طبرعی و به الطرافتادن  رویه مصرف مواداف ایش بی
 ی جانوریهاپوشش گراهی و گونه

 9/3 مرن دااللی مواد اولرهمر ان تأ اقتصادی

 9/4 احدهای تولردی فعالتعداد و اقتصادی با تورم وها متغرربودن ه ینه مواد اولره و اف ایش قرکت آن
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 مرن بودجهعدم توان روستایران در تأ
روزتر توسط نسل ی جدید و بههاتکایل به فعالرت در شغل

 جوان
 4/2 یتأسرسات زیربنایی و روبنای کالبدی

ایجاد مشک ت جسکی از جکله کاهش برنایی و ککردرد 
 برای تولردکنندگان

 اقتصادی
 متوسط تولرد به ازای نرروی کار

 فعال
4/2 

 های پژوهشأالذ: یافتهم

شده، تکایل و مشارکت زیاد زنیان در انجیام هنرهیای دسیتی کیه      سنجی انجامطابق اهکرتم
د، برشترین درجیه اهکریت را در بیرن نایاع قیوت      شومی های انسانی روستا محسوبج و سرمایه
دلریل دسیتک د کیم و    رید صینای  دسیتی بیه    عدم رغبت هنرمندان روسیتایی بیه تول   ،دارد. هکچنرن

هیای میواد اولریه و    ترین ضعو صنای  دستی و متغریر بیودن ه ینیه   مهمی ج ئی دولت هاحکایت
. اسیت  ترین تهدیدهایی است که صنای  دستی بیا آن مواجیه  با تورم از ب راها اف ایش قرکت آن

قیدرت بییاالی صیینای  دسییتی در توانکندسییازی زنییان روسییتایی و ککییظ بییه اقتصییاد الییانواده از  
ی هیر  هیا . با توجه بیه وزن سیرمایه  ستدر روستاها ی پرش روی صنای  دستیهاترین فرصتمهم

 پاییدار  تیوان شیاالص توسیعه   ، میی 3 شده در جدولبا استفاده از ضریب اهکرت محاسبه وروستا 
 روستایی را برای هر روستای موجود در حجم نکونه استخرا  کرد.

 روستایی رپایدا تهدیدها و شاخص توسعه ،ها، فرصتها، ضعفهامیانگین موزون قوت -2 جدول

نام 
 شهرستان

ردیو 
 روستا

 شاالص
 

     نام روستا
 

ان
ست
رد
ا

 

 43/0 3/21 3/20 9/24 9/29 امرران 3-3

 -02/0 9/22 3/24 9/42 4/43 آبادالوش 3-3

 -39/0 3/43 9/39 4/21 23 آبادرحکت 3-2

 39/0 1/31 4/32 9/39 9/39 آبادمعرن 3-4

ت
دش
مران
 و 
رن
وی
ب

 

 20/3 3/42 42 9/29 2/29 آغچه 3-3

 99/0 9/29 4/33 2/21 3/42 آبادقائم 3-3

 93/0 21 9/33 4/29 1/29 ازناوله 3-2

 49/3 3/31 9/33 9/23 3/49 جریب ه ار 3-4

 و 
ان
ترر

ون
کر

 

3/29 قلعه نافر 2-3  2/21  1/29  3/29  99/3 

4/29 42  شکه احکدرضا 2-3  1/31  9/24  02/3 
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نام 
 شهرستان

ردیو 
 روستا

 شاالص
 

     نام روستا
 

2/49 دره برد 2-2  4/43  3/22  9/43  29/0 

2/49 دوتو 2-4  1/20  29 3/23  22/3 

9/40 سفلی کرد 2-2  9/29  31 3/29  93/0 

3/12 آباددولت 2-1  2/11  3/49  3/49  10/3 

2/20 علرا کرد 2-9  1/42  3/22  9/21  39/3 

4/23 گنهران 2-9  9/29  3/20  23 2/3 

ان
دگ
 ا

 

 3/0 2/22 9/29 2/23 3/40 اورگان 4-3

 -03/0 23/39 39 3/32 33 سفلی اددهب 4-3

4-2 
 آبادعلی

 الرسانظ
3/39 9/30 39 2/31 33/0- 

 -99/0 3/42 39 4/33 3/39 هرمانظ آبادعلی 4-4

 -01/0 9/33 4/39 2/30 4/39 آباددولت 4-2

هر
 ش
رن
شاه

 

 03/3 9/39 4/39 1/43 29 مور ه الورت 2-3

 12/0 1/22 4/23 49 09/23 کلهرود 2-3

 20/0 1/33 3/39 9/39 31 سه 2-2

دن
فری

 
1-3 

اسکندری 

 برآفتاب
9/22 2/23 4/29 3/22 19/3 

 41/0 3/44 9/32 1/29 9/40 بلکرر 1-3

 03/3 99/32 9/32 4/24 9/22 سرنگرد 1-2

 30/3 99/32 9/32 4/24 4/29 عادگان 1-4

هر
 ش
ون
ید
فر

 

 19/0 33/21 9/23 4/29 3/42 قلعه سرخ 9-3

 33/0 9/39 1/39 9/39 9/39 ربدره س 9-3

 -22/0 9/39 1/39 2/32 4/32 مردانظ اول 9-2

 03/0 3/39 9/32 9/30 1/34 مردانظ دوم 9-4

ان
رج
 و
ف

 

3/13 طاد 9-3  9/19  3/23  20 49/3  

9/41 آباداردل صفی 9-3  3/49  39 9/41  92/0  

2/41 زادهامام 9-2  3/20  29 4/34  93/0  
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نام 
 شهرستان

ردیو 
 روستا

 شاالص
 

     نام روستا
 

4/41 بجگرد 9-4  1/92  20 4/31  42/3  

9/42  کرود 9-2  2/40  20 2/32  42/3  

2/21 سهروفرروزان 9-1  2/23  3/44  3/22  22/0  

3/29 فرلرگان 9-9  43 9/32  39 21/3  

9/43 گلگون 9-9  2/43  39 9/39  21/3  

9/49 نرگان 9-9  2/23  4/24  9/42  04/3  

ان
نج
ل

 

 99/0 1/13 9/29 4/13 9/21 آبادزمان 9-3

 40/0 9/43 1/33 9/22 1/22 آبادرکن 9-3

 0 3/29 9/39 3/42 9/44 کچویره 9-2

 20/0 3/42 9/33 9/29 3/29 الی برد 9-4

 30/0 29/49 39 3/42 1/29 هاردنگ 9-2

 99/0 4/40 1/39 9/29 3/29 کلرشادرخ 9-1

که
بار
م

 

 23/3 3/33 3/20 3/21 1/43  یم رعه 30-3

 19/0 3/31 31 3/22 9/23 آبادبداغ 30-3

 43/0 1/23 4/44 3/42 43 سرخده 30-2

  های پژوهشمأالذ: یافته

دارای  روستای پنجاهاز  برالی، (3جدول )شده عه پایدار روستایی محاسبهطبق شاالص توس

امکان دسترابی به توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنای  دسیتی را   تولرد صنای  دستی توان

باید نااع ضعو و تهدید روستا را برطرف و نااع قیوت   ،دن به توسعه پایدارندارند و برای رسر

هرستان اردسیتان، دهبیاد   آباد از شآباد و رحکتروستاهای الوشامتراز فرصت را تاویت کرد. و 

ای از شهرسیتان  ادگیان و روسیت    آبیاد هرمانیظ و دولیت   آبیاد آباد الرسانظ، علیی سفلی، علی

عدم توسعه پاییدار روسیتایی از    ةدهندبوده، که نشان شهر منفیونمردانظ اول از شهرستان فرید

دارای برشترین امتراز مثبت در ردییو   ست. روستاهایوسعه صنای  دستی در این روستاهاطریق ت
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شیانس برشیتری بیرای     از ،در مران باره روسیتاهای هیر شهرسیتان    وابتدایی هر شهرستان قرد شده 

 دارند.برالوروسعه صنای  دستی ت از طریقتوسعه پایدار روستایی 

 

 یری و پیشنهادهاگنتیجه

صنای   و رای ونبی اهکرت حاکی ازصنای  ال    زمرنةدر  پرشرنبررسی مطالعات  نتایج

در الصیوص نایش صینای  الی   در      ی کیه تحارایات طی ال   در توسعه پایدار اقتصادی است. 

شیده اسیت و   پرداالته ها رری ایدهگبه اهکرت جذب طباه ال   و شکل صورت گرفته، روستاها

ی االریر در  هارغم توسعهشود. ولی علیمثبت ارزیابی میجذب گردشگر  ناش صنای  ال   در

صینعت   کیه  رسید میی  افتیه، بیه نظیر   یهصنای  فرهنگی و ال   و اهکرت آن در کشورهای توسیع 

 ارتباعله در فرهنگی در کشورهای در حال توسعه هنوز  ندان جدی گرفته نشده است. این مسئ

ی فرهنگیی  هیا که روستاهای ایران بیا برالیورداری از م ییت   با آن است، با کشور ایران نر  مطرح

نید. شیاید   دار باال را وحی صنای  فرهنگی و ال   در سطهامندی از م یتعکده، شایستگی بهره

اهی دن اشکاالت موجود، آگی کربهبود صنای  فرهنگی و ال   و برطرف  راستایاولرن گام در 

با این دسته از صنای  و نری    ارتباعی موجود در هاشناالت مشک ت و ضعو از وضعرت فعلی و

  .آنها باشددر مسرر توسعه 

در نظر گرفتن اهکرت صنای  الی  ، نایش ایین صینای  در توسیعه پاییدار        حاضر، باتحارق 

صینای   فرفریت  سینجی روسیتاهای نکونیه و تعریرن     تیوان بیا  هکچنرن، و  را بررسی کرده روستایی

توسیعه   پرش روی و تهدیدهای هافرصتنر   ررسی نااع قوت و ضعو وال   در روستاها، به ب

دهیی ایین   دین منظیور، بیا وزن  پرداالته است؛ و ب توسعه پایدار روستایی در راستایصنای  ال   

بیه   ،تیرین منبی  تولرید کاالهیا و الیدمات الی        مهم مثابهبهی روستایی هانااع بر اساس سرمایه

توانید  می . عدد شاالص و وزن هر دسته از نااعیافته است سنجش پایداری دست برایشاالصی 

 میؤثر ی دسترابی به توسعه پاییدار روسیتایی از طرییق توسیعه صینای  الی         هاراهبردتعررن  برای

بییا بییرای منییاطق روسییتایی رییی ی برنامییه بییه( SRDIتوسییعة پایییدار روسییتایی ) باشیید. شییاالص
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ککیظ   «پیایرن بیه بیاال   »ریی ی  نفعان محلی در فرآیند توسعه و برنامیه شارکت هیرسانی مروزبه

بیا توجیه بیه نرازهیا      ککین اسیت  م پارامترها بر اساس آن، ست وکند،  راکه این شاالص پویامی

 تغررر کنند.

عنیوان  تیوان تولرید صینای  دسیتی بیه     روسیتای دارای   نشان داد کیه از بیرن پنجیاه   ها بررسی

 دارنید. را روستا امکان توسعه پایدار از طریق توسعه صینای  دسیتی    43  ال  ، از صنایای هشاال

عدم رغبت تولردکننیدگان بیه   وستایی از طریق توسعه صنای  دستی ی توسعه رهاترین ضعومهم

. بییرای حییل سییتسییازی محصییوالت بییر اسییاس مشخصییات فرهنگییی روستانشییانتولرید و عییدم  

ونق اقتصادی آن، باید فرآیند  راله تولرد تیا فیروش   مشک ت توسعه صنای  دستی روستایی و ر

و تی ش شیود    ریی ی روشنی برنامههای معنوی و قانونی مورد نراز بهمحصوالت در کنار حکایت

بیروز   ی بیرای سازهای هنری، فرهنگی و ال   روستاها، زمرنهها و تواناییبا شناسایی فرفرت که

  دسیتی  و اعیت ی هنیر صینای    رت گریرد و در احریا  صوها و توسعه صنای  دستی روستایی قابلرت

 د.شوویژه صنای  دستی رو به فراموشی اهتکام به

با توجه به مادار شاالص توسعه پایدار روستایی در هیر شهرسیتان، روسیتایی کیه      ،هکچنرن

 د،ری تول بیرای « کارگیاه مرکی ی  »عنیوان  تواند بهمی ،باالترین مر ان شاالص را کسب کرده باشد

ی، آموزش و فیروش  و انباردار ینگهدار ی،سنجترفرکنترل و نظارت، ک منظا ه،رد اولموا نرمأت

 دهند.  تشکرل شبکه هککارییظ شود تا باره واحدهای تولردی با کارگاه مرک ی برنی پرش

الاطر فرفرت پیایرن تولرید صینای  دسیتی     یظ شهرستان در استان اصفهان به اگر روستاهای

ای از طیور محیدود از گونیه   ، ولی بهتوسعه صنای  دستی را نداشتند قابلرت تشکرل شبکه مرک ی

 تیوان میی  برای حفافت از هنر روستایران و تنو  مشاغل روستایی، صنای  دستی برالوردار بودند،

 .کردهای مرتبط نظرر گردشگری حکایت فعالرت صنای  دستی به ککظ سایر فعالرتاز 

 

 منابع



 88شمارة  ،22روستا و توسعه، سال 

55 

1. Alavizadeh, A. (2007). Socio-economic development patterns 

(with emphasis on sustainable rural development in Iran). 

Political and Economic Information, 245: 190-201. (Persian) 
2. Ardhala, A.D., Santoso, E.B. and Sulistyarso, H. (2016). Influence 

factors on the development of creative industry as tourism 

destination (case study: footwear village in Mojokerto City). 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227: 671-679. 

3. Balfour, B., Fortunato, M.W. and Alter, T.R. (2018). The creative 

fire: an interactional framework for rural arts-based 

development. Journal of Rural Studies, 63: 229-239. 

4. Divandari, J., Danaeinia, A. and Izadi, P. (2017). Analysis of the 

role of handicraft production in rural sustainable development: a 

case of Sar Aqa Seyyed, Chaharmahal and Bakhtiari. Journal of 

History, Culture and Art Research, 6(1): 549-565. (Persian) 
5. Europarc Federation. (1995). European charter for sustainable 

tourism in protected areas. Grafenau. Germany: Europarc 

Federation. 

6. European Commission- Tourism Sustainability Group. (2007). 

Action for more sustainable European tourism. Report of the 

tourism sustainability Group. 

7. Florida, R.L. (2002). The rise of the creative class: and how it‘s 

transforming work, leisure, community and everyday life. New 

York, NY: Basic Books. 

8. Hashemi, N. and Ghaffari, G. (2017). A proposed sustainable rural 

development index (SRDI): lessons from Hajij village, Iran. 

Tourism Management, 59: 130-138. 

9. Hosseinnia, E. and Shoja, B. (2017). The role of handicrafts in 

sustainable development of rural tourism with emphasis on 

indigenous knowledge. International Journal of Geography and 

Geology, 6(1): 1-7.  
10. Howkins, J. (2001). The creative economy: how people make 

from ideas. London: Penguin, UK. 
11. Kayghobadi, M., Fakhraei, M., Alavi, S. and Zavari, A. (2008). 

From cultural industries to creative industries. Project of 

Document Development of Cultural Industries for Qom 

Province. (Persian) 

12. Landry, C. (2012). The art of city making. London: Routledge. 



   .....طريق از روستايی پايدار توسعة سنجیمکانا 

55

13. Levickaite, R. (2015). Modelling of the creative economy 

sustainable development. Doctoral Dissertation, VGTU Leidykla 

Technika. 

14. Najafian Najafabadi, M. (2015). Planning creative industries 

with a strategic planning approach. Master's Thesis, Isfahan 

University of Art. (Persian) 

 

15. Renani, M. (2014). The symbolic capital of the developmental 

center. Cultural-Social-Economic Journal of the Vocabulary, 29: 

10-16. (Persian) 

 
16. Stolarick, K.M., Denstedt, M., Donald, B. and Spencer, G.M. 

(2011). Creativity, tourism and economic development in a rural 

context: the case of Prince Edward County. Journal of Rural and 

Community Development, 5(1).  

 

17. UNCTAD (2014). Creative economy report. UN: The United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD). Available at 

http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationi

d=946 (Retrieved at 11 September, 2018). 

http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=946%20(Retrieved
http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=946%20(Retrieved


 88شمارة  ،22روستا و توسعه، سال 

56 

 

 

 


