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تحلیل صنایع دستی بومی در توسعه گردشگری روستایی

چکیده
گردشگری با کاهش مهاجرت ،اشتغالزایی و افزایش تولید و درآمد ،جایگاه ویژهای در کشورهای در حال
توسعه دارد و باعث رونق اقتصادی بسیاری از کشورها شده است .از آنجا که بهبود و ارتقای کیفیت صنایع دستی
در توسعه گردشگری اثرگذار است ،در این پژوهش ،به توسعه گردشگری صنایع دستی بومی و جایگاه آن در
گردشگری روستایی پرداخته شده است .هدف کلی از انجام این پژوهش ،بررسی ارتباط صنایع دستی با توسعه
گردشگری است که برای تحقق آن ،این سؤال مطرح شده که اثرات عوامل حمایتی ،مهارت ارتباطی و عامل
نوآوری صنایع دستی بر توسعه گردشگری شهرستان دامغان کدام هستند؟ این پژوهش از نظر ماهیت ،کاربردی
و از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی–تحلیلی است .دو نوع جامعه آماري وجود دارد؛ گروه اول ،شامل كارشناسان
و صاحبنظران مرتبط با صنعت گردشگری و گروه دوم شامل گردشگران و مسافراني است كه از صنایع دستی
روستاهای شهرستان دامغان بازدید کردهاند .نمونه آماری ،شامل اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،فعاالن
صنایع دستی ،مدیران و کارشناسان بوده است .حجم آن با استفاده از فرمول کوکران 225 ،نفر تعیین شده و
میزان پایایی تحقیق با آلفای کرونباخ آزمون شده است .دادههای پژوهش ،با نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شدهاند.
برای آزمون فرضیهها ،از ضريب رگرسيون چند گانه و ضریب پیرسون ،و برای اولویتبندی شاخصها ،از پارامتر
ضریب تغییرات استفاده شده است .نتایج نشان دادهاند که صنایع دستی ،در بهبود و توسعه صنعت گردشگری
نقش بسیار باالیی دارند و شاخصهای حمایتی و مهارت – ارتباطی در صنایع دستی ،همبستگی مثبت و معناداری
با توسعه گردشگری روستایی دارند .شاخص حمایتی با بیشترین سهم از واریانس کل ،در اولویت اول است و
مهمترین شاخصها در گردشگری صنایع دستی بهترتیب شامل پرداخت وام و تأخیر در بازپرداخت آن ،برگزاری
نمایشگاههای بینالمللی و کارآفرینی هستند.

کلیدواژهها :صنایع دستی بومی ،توسعه گردشگری ،دامغان ،روستا ،توسعه
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد زینب فرنام با عنوان "برنامهریزی فضایی گردشگری شهرستان دامغان" بهراهنمایی
دکتر احمد صادقیپور در دانشگاه سمنان میباشد.
Farnam.zb@gmail.com
**دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان.
*** استادیار ،دانشکده کویرشناسی ،دانشگاه سمنان.
**** استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه سمنان.
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گردشگری با رواج کسبوکارهای کوچک ،سهم
عمدهای در متنوعسازی اقتصاد روستا و ایجاد اشتغال
غیرکشاورزی دارد ) .(steck1, 1999: 4گردشگری ،یکی از
نیروهای اجتماعی بسیار مهم بهحساب میآید که اهمیت
بینالمللی اقتصادی و ژئوپلتیکی بسیاری دارد .گردشگری
بهطور جهانی ،فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی را
میسازد و بازسازی میکند بهگونهای که نمیتوان انکار
کرد که گردشگری یک نیروی فوقالعاده برای تغییر است
و در بسیاری از کشورها نیرویی برای خوشبختی بهحساب
میآید .هزاران بازدیدکنندهای که برای گردش میآیند،
نهتنها همراه خود پول میآورند ،بلکه زندگی محلی را به
وضع بهتر یا بدتری تغییر میدهند (Rossana2, 2007:
) .95سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری فرهنگی را
حرکت یا جابهجایی مردم تلقی میکند که بهمنظور بازدید
از جاذبههای فرهنگی از قبیل تورهای آموزشی ،فرهنگی و
زیارتی ،بازدید از هنرهای نمایشی ،جشنوارهها و رخدادها،
اماکن تاریخی ،طبیعت و فرهنگ عامه است (Richards3,
) .2005: 2525گردشگری ،موجب افزایش آگاهی جوامع از
شیوههای زندگی یکدیگر و در نتیجه نزدیکی فرهنگهای
ملل مختلف شده است و سبب میشود تا گردشگری فرهنگی
بهعنوان نزدیکترین گونه به عنصر فرهنگ ،رشدی سریعتر
از میزان رشد گردشگری را در دنیا کسب کند (Valeriu 4
) .& Manuela5, 2007: 2کشور ایران از نظر پتانسیلهای
گردشگری طبیعی و تاریخی ،جزء ده کشور اول دنیا ،از نظر
تنوع گردشگری ،جزء پنج کشور دنیا و از نظر تنوع صنایع
دستی ،جزء پنج کشور اول جهان محسوب میشود (وترثی
و همکاران .)175 :1391 ،طبق تعریف كارشناسان صنایع
دستی ایران ،صنایع دستی ،به مجموعهای از هنرها و صنایع
اطالق میشود كه بهطور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی
و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید بهكمك دست و
ابزار دستی ،محصوالتی ساخته میشود كه در هر واحد آن
ذوق هنری و خالقیت فكری صنعتگر سازنده بهنحوی تجلی
یافته و همین عامل ،وجه تمایز اصلی اینگونه محصوالت از
مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانهای است .هر محیطی
که افراد آن برخوردار از تفکر و هنر کارآفرینی باشند،
اقتصادی پویا و متنوع خواهد داشت ).(Kazemi, 2008
بهطور کلی ،سهم صنایع دستی در درآمد ملی در ایران
 12درصد برآورد شده است (رضایی .)1389 ،گردشگري
در جهان كنوني ،صنعتي پاك و سومين پديده اقتصادي

پويا ،پررونق و رو به توسعه بوده كه پس از صنايع نفت و
خودروسازي ،گوي سبقت را از ديگر صنايع جهاني ربوده
است (رضوانی.)114 :1387 ،
گردشگري روستایی ،شکلی از توسعه گردشگري است که
زمینه توسعه فرهنگی ،تاریخی ،اقتصادي ،اجتماعی و حفظ
میراث فرهنگی از طریق جذب گردشگر در مناطق روستایی
را موجب میشود ) .(Figueiredo & Raschi6, 2012: 31در
ایران ،زنان روستایی 75 ،درصد تولیدات صنایع دستی کشور
را تولید میکنند (روستا و همکاران .)94 :1389 ،ایران بهاتفاق
چین و هند 3 ،قطب اصلی صنایع دستی جهان را تشکیل
میدهند ،اما بهاعتقاد یونسکو ،ایران بهلحاظ تنوع تولید و
تعداد رشتههای تولیدی زنده ،بزرگترین کشور جهان در
بعد صنایع دستی محسوب میشود .هماکنون نیز بیش از
 256رشته صنایع دستی در کشور ،فعال است .با توجه به
پتانسیل شگرف بازاریابی صنایع دستی بر گردشگر ،اهمیت
به این بخش ،یاریدهنده مسائلی چون توسعه اجتماعی و
اقتصادی پایدار و فقرزدایی در جوامع محلی است (راچ،7
 .)117 :2006توليد صنایع دستی ،اثر مستقيم بر درآمد
ناخالص ملي دارد و هر گونه افزايش در ميزان توليد و بهبود
آن ،در کیفیت صنایع تأثير میگذارد (نواب اکبر و همکاران،
 .)1379يكي از راهبردهایی كه اخيرا ً با تأكيد بيشتري در
اغلب كشورها بهاجرا درآمده ،توسعه گردشگري در نواحي
روستايي است (افتخاري .)1384 ،میتوان اميدوار بود كه
گردشگري روستايي در كاهش مشكالت اقتصادي مؤثر باشد
(رضوانی و همکاران.)1391 ،
يکي از راهکارهاي افزايش مشارکت زنان در فعالیتهای
اقتصادي با توجه به مالحظات فرهنگي موجود ،توسعه هنرهاي
دستی خانگي است .در اين زمينه ،برگزاري دورههای آموزشي،
از جمله راههای عملي افزايش سطح دانش و مهارتهای افراد
بهشمار میرود .دورههای آموزشي كه محتواي آنها متناسب
با نيازهاي واقعي شرکتکنندگان باشند ،موجب افزايش
توليدات و در نهایت بهدنبال افزايش مهارت و مهيا نمودن
شرايط کار خانگي ،سبب بهبود کیفيت زندگي آنها میشوند
) .(AsadollahPour, 2000امروزه تنها آثار تاريخي ،جاذبه
گردشگري كشورهاي در حال توسعه بهشمار نمیآیند ،بلكه
صنایع دستی با طرحها و اصالتهای ويژه خود نيز مكمل
دیدنیهای تاريخي هر كشور بهحساب میآیند (یزدانپناه و
همکاران .)1388 ،كار خانگي از نظر ارزش ،تقریباً معادل یک
سوم كل توليد ساالنه در اقتصاد امروزي است (گيدنز.)1373 ،8
گردشگری در دهههای اخیر ،جایگاه ویژهای در اقتصاد
بسیاری از کشورها داشته است؛ بهدلیل اینکه باعث درآمدزایی،

پارنول ( ،)1993پژوهشی با عنوان "گردشگری و صنایع
دستی" در تایلند انجام داده که در آن ،نقش صنایع دستی
در توسعه روستایی و مزایای صنعتی شدن روستایی مورد
بحث قرار گرفته است و به این نتیجه دست یافته که تقاضای
رو به رشد برای محصوالت صنایع دستی سنتی ،نشاندهنده
ابعاد بالقوه قابلتوجهی است که بهموجب آن ،مناطق روستایی
میتوانند سهمی از دالر توریست را به خود اختصاص دهند
و دو مطالعه موردی صنایع روستایی (تولید برنج و ساخت
کوسن) در شمال شرقی تایلند ،برای نشان دادن مشکالت و
پتانسیلهایی که برای تحول تولید صنایع دستی در ارتباط
با گردشگری وجود دارد ،نشان داده شدهاند.
مدهوشی و نیازی ( )1389طی پژوهشی که با عنوان "بررسي
و تبيين توسعه صنعت گردشگري در استان گلستان" انجام
دادهاند ،به این نتایج دست یافتهاند که رابطه معناداري بين
توسعهنیافتگی استان گلستان و عوامل چهارگانه تعدد مراكز
تصمیمگیری ،ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري،
ضعف بازاريابي و فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر وجود دارد.
منوچهری ( )1390پژوهشی با عنوان "بررسی نقش صنایع
دستی روستاها در کارآفرینی و اشتغالزایی جهت جذب
گردشگر" انجام داده و به این نتیجه رسیده است که رابطهای

مبانی نظری
صنایع دستی و هنرهاي بومی ،بازتاب نگرش معنوي و
تظاهرات روحی ،قومی و بومی اقوام مختلف ایرانی بهصورت
خاص و در گستره وسیعتر؛ همه سرزمین ایران بهصورت عام،
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اشتغالزایی و تبادل فرهنگها میشود .ایران بر خالف پتانسیل
زیاد در گردشگری ،سهم ناچیزی را در اقتصاد کشور به خود
اختصاص داده است .از آنجا که توسعه گردشگر در بهبود
و ارتقای کیفیت صنایع دستی و در نهایت افزایش تولید
و اشتغالزایی مؤثر بوده ،در این پژوهش سعی شده است
گرد شگری صنایع دس تی و تأثیری که صنایع دستی بر
گردشگری میگذارد بحث شود .صنایع دستی ،جزء جداناپذیر و
مشترک گردشگری اجتماعی ،گردشگری اقتصادی و گردشگری
فرهنگی کشورمان هستند که در اینجا بیشتر گردشگری
فرهنگی آن مورد تأکید است.
هدف کلی از انجام این پژوهش ،بررسی ارتباط صنایع دستی
با توسعه گردشگری است که برای تحقق آن ،پرسشهای
زیر مطرح شدهاند:
1 .1تأثیر عامل حمایتی صنایع دستی بر توسعه گردشگری
روستاهای شهرستان چیست؟
2 .2چه رابطهای بین عامل مهارت-ارتباطی صنایع دستی با
توسعه گردشگری روستاهای شهرستان دامغان وجود دارد؟
3 .3چه رابطهای بین عامل نوآوری صنایع دستی با توسعه
گردشگری روستاهای شهرستان دامغان وجود دارد؟

مستقیم بین صنایع دستی روستاها و جذب گردشگر و کارآفرینی
وجود دارد .مصطفی ( )2011پژوهشی با عنوان "حفظ صنایع
دستی بهعنوان یک محصول بالقوه گردشگری" در اردن انجام
داد و به این نتیجه رسید که با توجه به بررسی نقاط قوت
و ضعف توسعه گردشگری ،میتوان پیشنهادهای مختلف
برای بهبود سهم صنایع دستی ،به گردشگری اردن ارائه
داد .در پژوهشی که دیوساالر با عنوان "نقش صنایع دستی
در اقتصاد گردشگري روستایی مطالعه موردی :روستاهاي
کوهپایهای شهرستان بهشهر" ( )1395انجام داده ،به این
نتیجه دست یافته است که اقتصاد گردشگری در نواحی
روستایی شهرستان بهشهر ،بر درآمدزایی ،اشتغالزایی و
توسعه صنایع بومی و محلی اثرگذار بوده و رشد و گسترش
صنایع دستی ،نقش مؤثری در اقتصاد گردشگری روستایی
بر جای نهاده است .آخوندنژاد ( ،)2016پژوهشی با عنوان
«وفاداری گردشگری به یک رویداد فرهنگی محلی :جشنواره
صنایع دستی مدیریت گردشگری ترکمنستان" انجام داده که
در آن ،به بررسی یک مدل جامع از وفاداری شرکتکنندگان
در جشنواره محلی پرداخته است .بهطور خاص ،این پژوهش،
یک مدلسازی صحنه جشنواره را به کیفیت ،ارزش ،رضایت،
اعتماد و وفاداری به جشنواره اختصاص داد و نتایج نشان دادند
که اعتبار درکشده ،بر کیفیت ،ارزش و رضایت ادراکشده
تأثیر میگذارد ،کیفیت درکشده تأثیر مستقیم بر ارزش،
رضایت و اعتماد دارد ،ارزش درکشده ،بر رضایت ،اعتماد
و وفاداری تأثیر میگذارد و رضایتمندی ،تأثیر مستقیم بر
وفاداری و اعتماد دارد .آرینات در پژوهشی که سال ( )2016با
عنوان "وضعیت صنایع دستی اردن :چالشها و چشماندازها"
انجام داد ،به این نتیجه دست یافت که به صنایع دستی در این
کشور توجه کافی نشده است و برای ارتقا و توسعهبخشی صنایع
دستی ،باید اقدامات الزم با مسئولیت سازمانهای غیردولتی و
دولتی صورت گیرد .در پژوهشی که ویجاتی و ماسواری ()2018
با عنوان "پتانسیلهای بالقوه صنایع دستی محصوالت نقره
برای پایداری گردشگری در روستای سلوک" انجام دادند،
به این نتیجه دست یافتند که در روستای سلوک بهعنوان
یک مرکز صنایع نقره ،میتوان به توسعه گردشگری دست
یافت و همچنین میتوان امکانات پشتیبانی برای فعالیتهای
گردشگری را بهعنوان جاذبه توریستی توسعه داد.
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در یک کاالي مادي است که امروزه جزئي از یک کاالي فرهنگی
محسوب میشود و میتواند معرف فرهنگ سرزمین ما نیز
باشد؛ از اینرو ،شناسایی این محصول فرهنگی و راهکارهاي
رشد و توسعه آن در نواحی روستایی ،نیاز به تأمین ریشهها
و سرمنشأ ظهور این آثار و بهدنبال آن ،قابلیت عرضه آن در
بازارهاي داخلی و جهانی دارد (قجریان.)45 :1388 ،
صنایع دستی ،از قدیمیترین انواع فعالیتهای بشری
هستند که در مراحل مختلف تکامل اقتصادی ،تأمینکننده
بسیاری از احتیاجات و نیازمندیهای جوامع بودهاند و در
عین حال این صنایع ،نمایشگر هنر ،فرهنگ و تمدن ملتها
بهشمار میروند (پوراشرف .)20 :1389 ،صنایع دستی ،مهارتی
است که توسط تواناییها و ذوق هنری با دست ایجاد شده
و شکل تازه به خود میگیرد (Panait9& Cosma10, 2003:
) .21وندریک )2000( 11در بررسیهای خود به این نتیجه
رسید که مهمترین موانع اشتغال زنان روستایی در عرصه
صنایع دستی ،به عوامل فرهنگی و اجتماعی یا آداب و سنن
موجود در جامعه روستایی بر میگردد .میرکتولی و مصدق
( )1389دریافتهاند که گردشگري ،در توسعه صنایع دستی
دهستان استرآباد جنوبی از توابع شهرستان گرگان ،نقش
نسبتاً زیادي داشته است.
محدوده مورد مطالعه
شهرستان دامغان ،از شهرستانهای استان سمنان و شامل
دو بخش مرکزی و امیرآباد است .جمعیت این شهرستان بر
طبق سرشماری سال  86908 ،1390نفر بوده و شهرهای
آن ،دامغان ،دیباج ،امیرآباد و کالته رودبار هستند .این شهر ،از
شمال به رشتهکوه البرز ،از خاور به شاهرود ،از جنوب به کویر
مرکزی و از باختر به سمنان محدود است .اهمیت وجودی
دامغان از دیر هنگام ،قرار داشتن آن بر سر راه شرقی -غربی
است که شریان عمده بازرگانی نهتنها ایران ،بلکه جهان متمدن
پس از اسالم بوده است .صنایع دستی که در اغلب روستاهای
این شهرستان وجود دارند بهترتیب فراوانی عبارتند از نمدمالی،
گلیمبافی ،جاجیمبافی ،سفالگری ،گلدوزی با دست و معرق
چوب .البته الزم بهذکر است که تعداد صنایع دستی در این
روستاها در زمانهای قدیم ،خیلی بیشتر بوده و با پیشرفت
صنایع دیگر ،اهالی کم کم آنها را جایگزین صنایع دستی
کرده و تنها صنایع دستی باقی ماندهاند که بیشتر جنبه دکور
و تزئین دارند .با استناد به آمار و فهرستهای منتشرشده
سازمان میراث فرهنگی كشور ،تعداد رشتههای هنرهاي
سنتي و صنایع دستی ايران تا قبل از انقالب صنعتي ،بالغ بر
 250مورد بوده است (کريميان و همکار.)1390 ،

روش تحقيق
پژوهش حاضر بهلحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای
جمعآوری دادهها ،پژوهشی توصیفی از نوع تحلیلی بوده و از
نظر هدف ،کاربردی است .استفاده از پرسشنامه بهعنوان يكي
از ابزارهاي اصلي جمعآوری اطالعات ،با توجه به نظرسنجي از
خبرگان ،امري الزم خواهد بود .در پایان با توجه به اطالعات
ت آمده ،راهکارهای علمي و عملي الزم ارائه شدند.
بهدس 
در اين پژوهش ،دو نوع جامعه آماري وجود دارد؛ گروه اول،
شامل كارشناسان و صاحبنظران مرتبط با صنعت گردشگری
و گروه دوم ،شامل گردشگران و مسافراني است كه از صنایع
دستی شهرستان دامغان ديدن میکنند .برای تعیین نمونه،
از فرمول کوکران استفاده شده است که نمونه شامل اساتید و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،فعاالن صنایع دستی ،مدیران
و کارشناسان هستند.
نمودار  ،1نشانگر فرآیند بررسی ارتباط صنایع دستی با
گردشگری است.
در این پژوهش ،از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده
است .برای گردآوری اطالعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق،
از روش کتابخانهای و از ابزار پرسشنامه ،برای جمعآوری
دادهها استفاده شده است.
پرسشنامه کارشناسان و خبرگان با  20سؤال و پرسشنامه
گردشگران با  25سؤال ،بر اساس مقياس ليكرت طراحی شده
است .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ
استفاده شده که در جدول  ،1مقدار آن  0.913نمایش داده
شده است .برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،ابتدا باید
واریانس امتیازهای هر زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه و
واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر،
مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد (بازرگان و همکاران.)1393 ،

از آنجاییکه مقادیر ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده،
بزرگتر از  0.7است و در سطح کام ً
ال مناسبی قرار دارد،
بنابراین قابلیت اعتماد (پایایی) این پرسشنامه ،کام ً
ال مورد
تأیید و قابلقبول است.
نمودار  ،2شاخصهای بررسیشده در پژوهش (مدل
مفهومی پژوهش) را نشان میدهد.
فرضیههای تحقيق عبارتند از:
	-عامل حمایتی صنایع دستی ،بر توسعه گردشگری
روستاهای شهرستان دامغان تأثیر دارد.
	-رابطه معناداری بین عامل مهارت -ارتباطی صنایع دستی

4.07

4.18

4.21

4.61

3.36

4.04

4.04
3.25

3.75

3.96

5.00
4.00
3.00
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2.00
1.00
0.00

نمودار  .1فرآیند پژوهش (نگارندگان)
ﻧﻤﺎدﻳﻦ
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ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﻫﻮﻳﺘﻲ
ﺗﺪاوم ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﻲ

ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

وﺣﺪت در ﻋﻴﻦ ﺗﻨﻮع

ﻓﻨﻲ-ﺳﺎﺧﺘﺎري

آﻣﻮزﺷﻲ

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ
ﻟﻄﻒاﷲ

ﺑﺎزار ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ
ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﻴﺪان

ﻗﻮﻣﻲ-ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﻲﻗﺎﭘﻮ

ﻛﺎرﻛﺮدي

ارزشﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ-ﻛﺎرﺑﺮدي

ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اﺳﻨﺎدي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن

ﻣﻌﻤﺎري
ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺪﻣﺖ
ﻧﺪرت

ارزشﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻣﺬﻫﺒﻲ
زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻋﺠﺎب

نمودار  .2مدل مفهومی تحقیق (نگارندگان)

ارزشﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ

اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ارزشﻫﺎي ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ

ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم

اﻗﺘﺼﺎدي
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با توجه به جدول  ،3سه شاخص عامل حمایتی ،عامل
مهارتی -ارتباطی و عامل نوآوری 68.4 ،درصد از کل واریانس را
به خود اختصاص دادهاند که  31.6درصد از واریانس باقیمانده،
مربوط به عواملی بود که در تحلیل شناسایی مورد توجه قرار
نگرفتند .سهم عامل حمایتی 28.97 ،درصد از مقدار واریانس
کل است .عامل مهارت -ارتباطی با سهم  ،20.12در درجه دوم
و عامل نوآوری با سهم  ،19.31در درجه سوم از شاخصهای
صنایع دستی در توسعه گردشگری قرار میگیرند.
سؤال اول .آیا عامل حمایتی صنایع دستی ،بر توسعه
گردشگری شهرستان دامغان تأثیر دارد؟ برای آزمون این
فرضیهها ،از ضريب رگرسيون چند گانه استفاده شده است.
طبق جدول  ،4مجموعه زیرشاخصهای معیار عامل حمایتی
(برگزاری نمایشگاههای بینالمللی ،شناسنامهدار کردن اثر،

با توسعه گردشگری روستاهای شهرستان دامغان وجود
دارد.
	-رابطه معناداری بین عامل نوآوری صنایع دستی با توسعه
گردشگری روستاهای شهرستان دامغان وجود دارد.
برای اولویتبندی شاخصهای صنایع دستی مرتبط با
گردشگری ،از ضریب تغییرات استفاده شده است .طبق نتایج
ارائهشده در جدول  ،2از دیدگاه دو نمونه آماری ،مهمترین
زیرشاخصهای مؤثر بر بهبود صنایع دستی در گردشگری،
بهترتیب شامل پرداخت وام و تأخیر در بازپرداخت آن،
برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و کارآفرینی بوده ،در
حالی که زیرشاخصهای کنترل دقیق امور ،ارتباط با مراکز
تحقیقاتی و حفظ و ابقا ،از اهمیت کمتری نسبت به سایر
موارد در توسعه گردشگری برخوردار هستند.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهها
پرسشنامه

تعداد پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

کارشناسان و خبرگان

100

0.913

گردشگران

125

0.851
(نگارندگان)

جدول  .2اولویتبندی زیرشاخصها از دیدگاه پاسخگویان
زیرشاخصها

میانگین

ضریب تغییرات

انحراف معیار

رتبهبندی

پرداخت وام و تأخیر در بازپرداخت آن

3.77

0.67

18.2

1

برگزاری نمایشگاههای بینالمللی

3.54

0.69

18.9

2

ایجاد بازارهای محلی

3.29

0.72

19.5

ٌ

حمایت سیاسی

3.75

0.75

19.7

4

کارآفرینی

3.71

0.78

19.8

5

تشویق و اعطای پاداش

3.11

0.79

20.1

6

ارتباط با جوامع محلی

4

0.85

25.8

7

توسعه زیرساخت

3.92

0.86

24.7

8

آموزش نیروی انسانی

3.25

0.87

25.7

9

حفظ و ابقا

3.64

0.67

25.9

10

شناسنامهدار کردن اثر

3.75

0.78

31.2

11

خالقیت و نوآوری

3.86

0.79

32.7

12

ارتباط با مراکز تحقیقاتی

3.21

0.85

34.9

13

کنترل دقیق امور

3.83

0.91

37.2

14

(نگارندگان)

جدول  .3سهم هر یک از شاخصها در واریانس کل
شاخصها

میانگین

واریانس

ضریب تغییرات

اولویتبندی

عامل حمایتی

3.87

28.97

0.14

1

عامل مهارت -ارتباطی

3.94

20.12

0.15

2

عامل نوآوری

3.79

19.31

0.19

3
(نگارندگان)

جدول  .4ضریب متغیرهای عامل حمایتی صنایع دستی بر گردشگری
عامل حمایتی

متغیرهای مستقل

β

<P

R2

R

برگزاری نمایشگاههای بینالمللی

0.25

0.003

شناسنامهدار کردن اثر

0.14

0.05

0.21

0.006

پرداخت وام و تأخیر در بازپرداخت آن

0.36

0.001

حمایت سیاسی

0.19

0.04

0.56

ایجاد بازار ملی ،محلی و بینالمللی

28.97

(نگارندگان)

( ،βمعادل ضریب همبستگی و < ،Pسطح معناداری است)
جدول  .5ضرایب همبستگی عامل مهارت -ارتباطی صنایع دستی با گردشگری
مقیاس

ابعاد

آموزش نیروی انسانی

ارتباط با جوامع محلی

توسعه زیرساخت

ارتباط با مراکز تحقیقاتی

توسعه
گردشگری

ضریب همبستگی

0.187

0.3

0.023

0.14

سطح معناداری

0.04

0.001

0.8

0.1
(نگارندگان)

دوفصلنامه علمی -ترويجي پژوهش هنر

ایجاد بازار ملی ،محلی و بینالمللی ،پرداخت وام و تأخیر در
بازپرداخت آن و حمایت سیاسی) 28.97 ،درصد از واریانس
صنایع دستی را در توسعه گردشگری دامغان پیشبینی
میکنند که هر پنج زیرشاخص در عامل حمایتی ،تأثیر مثبت
و معناداری بر توسعه گردشگری دارند .بهعبارتی ،با توجه به
اینکه سطح معناداری هر زیرشاخص کمتر از  0.05است،
میتوان نتیجه گرفت بین عامل حمایتی در صنایع دستی با
توسعه گردشگری ،همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین
مثبت بودن ضرایب همبستگی در جدول  ،4نشان از وجود
رابطه مثبت است.
سؤال دوم .آیا رابطه معناداری بین عامل مهارت -ارتباطی
صنایع دستی با توسعه گردشگری شهرستان دامغان وجود
دارد؟ برای آزمون این فرضیه ،از همبستگي پيرسون استفاده
شده است.
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با توجه به جدول  ،5ضرایب همبستگی عامل مهارت-
ارتباطی ،رابطه مثبت و معناداری را با گردشگری نشان
میدهند .پس بین عامل مهارت -ارتباطی صنایع دستی با
توسعه گردشگری شهرستان دامغان ،رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
سؤال سوم .آیا رابطه معناداری بین عامل نوآوری صنایع
دستی با توسعه گردشگری شهرستان دامغان وجود دارد؟ برای
پاسخ به این سؤال هم از آزمون همبستگي پيرسون استفاده
شده است .با توجه به جدول  ،6زیرشاخصهای کارآفرینی،
خالقیت و نوآوری و وجود مدیران نوآور ،ضرایب همبستگی
مثبت داشته که میتوان نتیجه گرفت این عوامل ،رابطه مثبت
و معناداری را با گردشگری دارند ،ولی دو زیرشاخص حفظ و
بقا و کنترل امور ،ضرایب منفی داشته و نشان میدهد که این
دو عامل ،با توسعه گردشگری رابطه منفی دارند.
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جدول  .6ضرایب همبستگی عامل نوآوری صنایع دستی با گردشگری
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مقیاس

ابعاد

حفظ و ابقا

کنترل امور

کارآفرینی

خالقیت و نوآوری

وجود مدیران نوآور

توسعه
گردشگری

ضریب همبستگی

- 0.14

- 0.12

0.34

0.009

0.14

سطح معناداری

0.03

0.08

0.102

0.04

0.001
(نگارندگان)

نتیجهگیری
بهبود و توسعه صنایع دستی بومی ،نتایج مثبت و مهمی در توسعه گردشگری روستایی داشته و باعث جذب
گردشگران به روستا میشوند .با توجه به فراوانی و تنوع صنایع دستی در ایران ،ارتقای کیفیت صنایع و حمایت
مالی از صاحبان صنایع میتواند در افزایش تولید ،اشتغالزایی ،افزایش میزان فروش ،کاهش مهاجرت و رونق و
تقویت گردشگری ،مؤثر واقع شود.
این پژوهش ،با هدف کلی بررسی ارتباط صنایع دستی بومی با پایداری گردشگری در روستاهای شهرستان
دامغان انجام شد .ابتدا به تعیین و مشخص کردن مقیاسها و شاخصها از دیدگاه خبرگان پرداخته شد ،سپس
برای گردآوری اطالعات درست ،پرسشنامهها بین افراد نمونه جامعه آماری؛ جامعه میزبان ،شهرستان دامغان
پخش شدند .در پایان ،اطالعات پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .برای
اولویتبندی شاخصهای صنایع دستی مرتبط با گردشگری ،از ضریب تغییرات استفاده شده است.
پژوهشهای انجامشده توسط طاهرخانی و قرنی ( ،)1384مارینا ( ،)2011نیکبین و کرمی ( ،)1391سواری
و همکاران ( ،)1392دیوساالر ( ،)1395مدهوشی و نیازی ( ،)1389امیدی و همکاران ( )1394و شریفزاده
( ،)1395همسو با پژوهش هستند.
نتایج نشان داده که صنایع دستی ،در بهبود و توسعه صنعت گردشگری ،نقش بسیار باالیی دارند و شاخص
عامل حمایتی ،تأثیر بسیار زیادی بر توسعه این صنعت داشته است .مهمترین عوامل در گردشگری صنایع دستی،
بهترتیب شامل پرداخت وام و تأخیر در بازپرداخت آن ،برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و کارآفرینی بوده که
ضرایب همبستگی مثبت و معناداری را با گردشگری دارند ،در حالی که زیرشاخصهای کنترل دقیق امور ،ارتباط
با مراکز تحقیقاتی و حفظ و ابقا ،از اهمیت کمتری نسبت به سایر موارد در توسعه گردشگری برخوردار هستند؛
بهطوری که ضرایب همبستگی در دو عامل حفظ و ابقا و کنترل دقیق امور ،منفی شده و نشاندهنده کم اهمیت
بودن این موارد از نظر گردشگران بوده است .مؤثرترین عامل گردشگری در صنایع دستی ،پرداخت وام و تأخیر
در بازپرداخت آن است که پیشنهاد میشود با اعطای تسهیالت بانکی کمبهره و امتیازات خاص ،حمایت جدی
صورت گیرد.
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Analysing native Handicrafts in Rural Tourism
Development Case Study of Villages in Damghan
Zeynab Farnam* Ahmad Sadeghipoor** Behrooz Arastoo***

Abstract
Tourism industry, with declining immigration, job creation and rising production and
income, has a special role in developing countries and has boosted the economy of many
countries. Since the improvement and promotion of handicrafts is influential regarding
tourism development, in this research the tourism development of native handicrafts and
its position in rural tourism have been addressed. The main purpose of this research is to
investigate the relationship between handicrafts and tourism development. The research
question is that what are the effects of supporting factors, communication skill, and
handicraft innovation factor on tourism development in Damghan County? This applied
research uses descriptive-analytic method. There are two types of statistical society: the
first group includes tourism industry experts, and the second group consists of tourists and
travelers who have visited the handicrafts of villages in Damghan. The statistical sample
includes graduate students and professors, handicrafts activists, managers and experts.
By using Cochran's formula, the sample size was determined to be 225 people and the
reliability of the research was tested through Cronbach's alpha. Data were analyzed by SPSS
software. To test the hypotheses, multiple regression coefficient and Pearson coefficient
were used, and the coefficient of variation was used to prioritize the indices. The results
show that handicrafts play a very important role in improving and developing the tourism
industry. There are positive and significant correlations between the supporting and
communication skill indicators in handicrafts and rural tourism development. Supporting
index with the largest share of the total variance is considered as the first priority, and
the most important indicators in handicrafts tourism include paying loan and delay in
repaying it, holding international exhibitions and entrepreneurship, respectively.
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