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 چکیده

 مرکتزی بختش های کارآفرینی در تحوالت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی با تأکید بر صنایع دستی در روستتاهایبررسی نقش طرح : هدف

         باشد.ار میان شهرستان
براستاس فرمتول کتوکران  نمونه حجم. است شده فادهاست و میدانی ایخانهکتاب از مطالعات هاداده گردآوری برای و است تحلیلی -توصیفی  روش:

 .خانوار است 120

 استتقرار دهتد کتهنشان می spssافزار نرم از ستفادها با غیرهای و رگرسیون چندمتنمونه تک Tاز طریق آزمون هایافته حاصل از تحلیل نتایج ها:یافته

و  مشتارکت و افزایش هازیرساخت بهبود روستایی، مهاجرت کاهش و اقتصادی زمینة در درآمد کسب و اشتغال ایجاد و سازیمتنوع در دستی صنایع

 دستی صنایع که داد نشان یرهچندمتغ رگرسیون آزمون ایجنت. است بوده تأثیرگذار مطالعه مورد منطقة روستایی مناطق در اجتماعی، بعد در کاریهم

 اجتماعی بعد به نسبت( 33/3)دی اقتصا بعد مطروحه، ابعاد بین از اساس، این بر. باشدمی اثرگذار70/0 میزان به نظر مورد منطقة روستایی توسعة در

 .است داشته روستایی توسعة زمینة در تریبیش تأثیرگذاری( 21/3)

صتنایع  روستایی از طریق ینیکارآفر توسعة و رشد منطقة مورد مطالعه، توسعة پایدار روستایی جهت در کارهای عملیراه کی ازیی عملی: بردهاراه

 گستترده هتایجرتاز مها مانع روستاییان بیکاری و فراغت اوقات پرکردن ضمن دستی در روستاهای بخش مرکزی انار . صنایعدستی روستایی است

 .ودشمی هاآن

کردند؛ اما تری به بخش صنایع دستی میاند و توجه کمای از کشت و صادرات پسته داشتهروستاییان منطقه، قبالً درآمد قابل توجه اصالت وارزش: 

شاغل مربوط به شود که روستاییان را به مپی و به دنبال آن کاهش درآمد خانوارها، ضرورت دیده میدرهای پیسالیدر چند سال اخیر به سبب خشک

ها خنثی شود. نتایج این تحقیق برای روستاییان منطقه و متولیان امر توسعة سالیکننده خشکصنایع دستی بومی منطقه هدایت کرد تا آثار نامتعادل

 روستایی شهرستان انار کاربرد عملی دارد.

 شهرستان انار.رگرسیون چندگانه، روستایی،  توسعة، صنایع دستیکارآفرینی، : هاکلیدواژه
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 مهمقد .1

  لهأطرح مس .1 .1

منتتاطق  در خصتتوص صتنایع دستتیبه کتارآفرینی ةتوستع

 مبتنتی سیاستی عنوان به توانمی روستایی را بیابانی خشک و

 تقستیم نوعی به تواندمی کردکه فرض جغرافیایی بازساخت بر

 در و شتود رهنمتون منتابع و انتريی کار، نیروی فضایی جدید

 روستتایی متردم زنتدگی کیفیتت تغییتر در بته منجتر ،ایتنه

 و نقتشایتن ارتبتاط  در د.شتو پایتدار توستعه ةنظریت براساس

 و اجتمتاعی اقتصتادی، ةتوستع یندهایآفر در روستاها جایگاه

 و المللتتیبین و ملتتی ای،منطقتته محلتتی، مقیتتاس در سیاستتی

 گستترده، فقر چون: روستایی مناطق نیافتگیتوسعه پیامدهای

 و مهتاجرت بیکتاری، جمعیتت، ستریع رشتد فزاینده، ابرابرین

 حتتی و روستایی ةتوسع به توجه موجب شهری نشینیحاشیه

 ،1388، و غفتاری )ازکیتا است شده شهری ةتوسع بر آن تقدم

ماننتد:   هتایویژگی با عمدتاً امروزی روستایی (. جوامع36 .ص

 و ضتعی  کتارآفرینی فرهنگ پایین، هایمهارت اطالعاتی، فقر

 جوامع سایر از که هستندرو هروب ایقبیله و قومی هاینابرابری

همتین  وجتود (.4 ص.، 2005، 1)کرانویل باشندمی تمایز قابل

توجته  متورد روستایی پایدار ةتوسع که، بود مشکالت و مسائل

 (.7 ص. ،1389)فعلتتی،  استتت گرفتتته قتترار کشتتورها تتتربیش

یابی دست و سازیظرفیت و مندسازیراستای توان در ،بنابراین

 تبیتین ضترورت دارد روستتایی، نتواحی در پایتدار ةبته توستع

 بهبتتود جهتتت در افتتزایش کتتارآفرینی هایاز زمینتته مناستتبی

 ؛گیترد صورت روستایی نواحی در روستاییان اقتصادی وضعیت

 معمتولی پدیتدة یتک عنوان به تغییر عنصر به زیرا کارآفرینان

 آن بته و ندهستت تغییتر جویوجستت در همیشته و نگرندمی

 مناستب، فرصتت یک عنوان به آن از و دهندمی نشان واکنش

 بتا کته هستتند کسانی همان کارآفرینان. کنندمی برداریبهره

 و رشتد بترای پت  ند،هستت ستازگار امتروز دنیای هایویژگی

. نیازمنتدیم افتراد این به هافعالیت تداوم و بقا اقتصادی، ةتوسع

 چنتدان کارآفرینتان به توسعه موتور اصطالح القاط ،رو این از

 ریگتتان، نظتر از(. 47 ص. ،1387 خلیفتتی،) نیستت آمیتزاغراق

 افتزایش اشتتغال، ةزمینت ةکننتدفراهم «2کارآفرینی روستایی»

 و زنتتدگی کیفیتتت ةبهبوددهنتتد ثتتروت، تولیتتد و درآمتتد

 استت اقتصتاد در مشتارکت بترای محلتی افراد به کنندهکمک

 کته هاییحوزه به را منابع کارآفرینان .(8 ص.، 2200 ،3ریگان)

یکتی از  .دهنتدمی مکتان تغییتر ،هستند باالتر وریبهره دارای

توانتد کتارآفرینی کته می زةحو ثر درؤم اقتصادی سازوکارهای

پایدار روستایی را فتراهم کنتد، احیتا و گستتر   ةتوسع ةزمین

 هتایردهفرآو از گروه آن به دستی . صنایعاست 4صنایع دستی

 آن ةاولیت متواد هتم کته شتودمی ستاخت اطتالقدست هنری

 فرهنگ سنن، و آداب آن تولید در فرآیند هم و هستند طبیعی

 تولید در هنرمند روح باشند، و ملموس مشهود کامالً نیز هنر و

 تلفیقتی که هستند هاییفرآورده است و دخیل هاساختهدست

، و نورمتاه )یتاوری کترد تتوان قلمدادشتانمی صنعت و هنر از

 بته متکتی تشتدد بهتولی ،صنایع نوع این (. در21 ص.، 1386

 هتاآن تولیتد در ماشتین نقتش و استت کار نیروی هایمهارت

 نیتز در دامتداری و کشتاورزی هتایفعالیت .ناچیز است تقریباً

 ةاولیت متواد از بخشتی هتم امروز به تا دور هایگذشته از ایران

 را افترادی هتم و ساخته مهیا را شورک دستی صنایع نیاز مورد

 طبیعتت علتت بته و دارنتد اشتتغال هایفعالیت نوع این به که

 در فعالیتت به و مانندمی بیکار سال از فصولی یا فصل کارشان،

 مشتغول مفیتد کتاری بته ،دارنتدنیاز  تولیدی دیگر هایرشته

 ناخالص بر درآمد مستقیم اثر دستی صنایع تولید .است داشته

در  کیفیت بهبود و تولید در میزان افزایش گونه هر و اردد ملی

 ارقتام براساس ایران ،به عنوان مثال ؛گذاردمی ثیرأت آن افزایش

 ةرتب هند و چین از پ  بافیصنعت قالی ةمنتشرشده، در زمین

 (. 43 ص. ،1383 رستمی،)است  دارا را جهانی سوم

 در زیکشتاور وریافنت پتایین ستط  اثر بر ،دیگر سویی از

 ستتالی،خشک چتتونهم طبیعتتی ةعدیتتد مختتاطرات روستتتاها،

 شتدتآب و شتوری آن، به منتابع کمبتود بحران و سرمازدگی

 کته طتوری بته ؛کشانده چالش به را منطقه روستاییان اقتصاد

 تعادلیبی به شهری هایکانون به روستاییان ةگسترد مهاجرت

 دلیتل همتین بته. استت زده دامتن مزبور در نواحی ایمنطقه

 صتنعت ویژهبته روستتایی و دستتی صتنایع احیتای و حمایت

 بته دزادرآمت و زیاد شغلی هایفرصت ایجاد توانایی با بافیقالی

 زا ممانعت و روستایی فقر کردنریشه منظور به کاریراه عنوان

 گذارانسیاستت توجته مورد باید روستاشهری ناگوار پیامدهای

 .گیرد رقرا ایمنطقه و روستایی ةتوسع امر

 کردنبهینته بته تواندمی هابرنامه و هاطرح ارزیابی یندآفر 

 هتاطرح گراییواقع و پذیریمکان به سرانجام و هاگیریتصمیم

 (.55 ص.، 1383 خانی، طاهر و عینالی) کند کمک

ریشته دور های شهرستان انار در گذشتته صنایع دستی در

 اندخ شتتدهها امتتروزه منستتودارد و بستتیاری از ایتتن رشتتته
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 ،در ایتن بتین .دوزی، نمدمالی(دوزی، گیوهبافی، سوزن)جاجیم

بافی به صورت سنتی و تجربی بافی و قالیهای گلیمفقط رشته

هایی ماننتتد: امتتا در ستتالیان اخیتتر رشتتته ؛مانتتده استتت بتتاقی

 دوزی، ترا دوزی، ترمهدوزی، سرمهفر ، پتهتابلوفر ، گلیم

توسط میراث فرهنگی و برختی  گریهای تزیینی و سفالسنگ

خصوص در بتین ههای دولتی و غیردولتی به مردم و بآموزشگاه

 این منطقه در بیست سال اخیر به نسل جوان رواج یافته است.

جته تو ستبب ،دلیل درآمد قابل توجه حاصتل از کشتت پستته

اخیر  ةولی در چندسال ؛شده استتر به بخش صنایع دستی کم

کاهش درآمتد  ،درپی و به تبع آنهای پیسالیبه سبب خشک

بته مشتاغل مربتوط بته  تواننتدمیروستاییان دوبتاره ، هاخانوار

نیتز افتزایش آگتاهی و  . در این بینروی بیاورندصنایع دستی 

ستود کته این صتنعت پر هبرا مردم و نسل جوان  تغییر نگر 

ماستت و بخشتی از هویتت اجتمتاعی متا را میراث گذشتتگان 

ایتن  نتوآوری و وردآدستتتوان به عنتوان می ،ددهتشکیل می

 .کردتحقیق قلمداد 

 هتایپژوهش حاضر به دنبال تبیین و بررستی نقتش طرح

خصتوص مشتاغل مترتبط بتا صتنایع دستتی، در بهکارآفرینی، 

مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان انار، براستاس  ةتوسع

 ثیر ایتنأا بتوانتد تتتت استتهای اقتصادی و اجتمتاعی شاخص

 ها را بر میزان ماندگاری جمعیت، رفتاه اجتمتاعی، میتزانطرح

 .دهدرآمد و اشتغال روستاییان مورد نقد و بررسی قرار د

 تحقیق شناسیروش. 2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق .1 .2

استت کته ایتن شهرستان انتار مطالعاتی پژوهش،  ةمحدود

درصتد  2/1معتادل  مربتع لتومتریک 2139با وسعت شهرستان 

را به خود اختصاص داده استت. از نظتر  کرمان استان مساحت

و  یعرض شمال قهیدق 53درجه و  30 نیب ییایجغراف تیموقع

)نستب  استت شتدهواقتع  یطول شترق قهیدق 55درجه و  18

 نیتتتا 1390ستتتال  انیتتت(. در پا19 ص. ،1393 ،یعبتتتدالله

ستکنه  یدارا یآباد 51دهستان،  2بخش،  1 یشهرستان دارا

 از شمال و شتمال این منطقه .است یخالسکنه از  یآباد 41و 

از  به مرکز شهرستان و از شرق به ارتفاعات بدبخت کوه و یغرب

بته  یو از غترب و جنتوب غربت شهرستان رفستنجانجنوب به 

 (. 1 شکل) شودیم یبابک منته ارتفاعات شهر

 گرم و میاقل یبوده و دارا یدشت تیموقع ردشهرستان انار 

 رشتد و یبترارا  نتهیزم ،طیشترا نیتاکه مجموع است خشک 

کته  یابه گونه ؛در منطقه فراهم ساخته است یکشاورز ةتوسع

منتاطق و قطتب  نیتتراز بزرگ یکتیمنطقه به  نیسبب شده ا

 را کرمتان پستته چهارمیک و دشوپسته در کشور مبدل  دیتول

بستته بته استتان وااز  ستانشهرمعیشت مردم این  .کند تولید

دوزی و بتتافی، پتتتهایع دستتتی نظیتتر گلیمصتتنتولیتتد پستتته و

این مشاغل در نتواحی روستتایی امتری  ة. توسعاستبافی قالی

 هتمکاهتد و ؛ زیرا هتم از مهتاجرت روستتایی میاستضروری 

 ؛نتدامحروم محلتی اقتصتاد از ستنتی طتور به که افرادی برای

، ستالمند و معلتول افراد غیرماهر، کارگران مانند زنان، جوانان،

 (.21. ص، 2006 ،5)مک کرچر درآمدمی کند و اشتغال دایجا

 تحقیتق آمتاری ةجامعت ،1390 ستال یبراساس سرشتمار

 در ساکن خانوار 3228 قالب در روستایی جمعیت نفر 15042

 ،1390 ،یآمار ةنامسال) شهرستان سکونت دارند روستای 10

 .(36 ص.

  روش تحقیق. 2. 2

 ةشتتیو نظتتر زا و یکمّتت هتتایپژوهش نتتوع از ایتتن پتتژوهش

. استت تحلیلیتوصتیفی هتایداده بتر مبتنی ،هاداده گردآوری

رگرستیون  ای وتتک نمونته T آزمتونهتا از تحلیتل داده برای

بهره گرفته شتده استت.  SPSS افزارخطی چندمتغیره در نرم

 آلفتای تکنیتک از پتژوهش بتا استتفاده ابتزار پایتایی سنجش

 گربیتان کته آمد دستبه  86/0 عدد و صورت گرفت 6کرونباخ

 ةجامعت تعیتین منظتور بته .استت پژوهش ابزار مناسب پایایی

ختانوار در  سرپرست 343 تعداد براساس فرمول کوکران نمونه

 هتتا صتتنایع دستتتی رونتتق و رواج دارد،روستتتاهایی کتته در آن

 .(1)جدول  است شده انتخاب
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 تقسیمات سیاسی شهرستان انار ۀنقش -1 شکل

 1394ندگان، نگار :مأخذ
 

 نظر تعداد خانوار در دهستان مورد جمعیت و -1 جدول
 1390، سرشماری نفوس و مسکنمأخذ: 

 حجم نمونه تعداد خانوار  جمعیت روستا

 31  111 279 گلستان

 32 121 2425 گلشن

 34 201 726 بادآبهشت

 28 60 443 آبادتراب

 37 510 1879 بادآلط 

 30 100 1072 ده ریی 

 37 526 2054 قیسا

 33 192 722 آبادحجت

 44 1145 4489 بیاض

 37 262 953  بادآشاهم

 343 3228 15042 جمع کل

 

و نقتش  کتارکردسئال اصلی تحقیق عبتارت استت از 

چته  نایع دستتی(کیتد بتر صتأهای کتارآفرینی )بتا تطرح

 به منظتور پایدار روستایی گذاشته است؟ ةتوسع ثیری برأت

 به که براساس آندشارچوب نظری طراحی ه، چالؤپاسخ به س

 دستتی صتنایع از حمایتت و های کارآفرینیطرح بررسی نقش

)درآمتد،  اثترات اقتصتادی قالتب در آن پیامتدهای و روستایی

 هتا( و اثترات اجتمتاعیاشتغال، قیمتت زمتین و تنتوع فعالیت

 ةتوستع به یابیدست )مهاجرت، رفاه، امنیت و مشارکت( جهت

 انتار پرداختته شهرستان روستاهای بخش مرکزی رد روستایی

 است. شده

 تحقیق هایمتغیر و هاشاخص .3 .2
ستالی کته براستاس شتاخص خشک (2)با توجه به جدول 

در  دهتد کتهنشتان می ،به دستت آمتده استتSPI(7 (اقلیمی

ختش پی درآمد حاصل از بدرهای پیسالی سالیان اخیر خشک

هش داده و این امر سبب گیری کاکشاورزی را به صورت چشم

 شده تا اقبال عمومی به توسعه و احیای صنایع دستی افتزایش

پایتدار  ةثیرگذار بر توستعأهای اصلی تشاخص( 3)جدول  یابد.

 دهد.روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار را نشان می
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 SPIبراساس شاخص  1388-1392 هایسالی شهرستان در سالوضعیت خشک -2 جدول
 1393، های پژوهشافتهیمأخذ: 

 وضعیت SPI شاخص بارندگی استانداردشده میانگین بارندگی سال

 سالی خفی خشک 0-/33 52 1388

 سالی خفی خشک 0-/83 34 1389

 سالی شدیدخشک -57/1 8/7 1390

 سالی خفی خشک -34/0 6/51 1391

 ترسالی 46/0 2/80 1392
  

 مطالعه مورد دهستان ۀر توسعثر دؤهای مها و متغیرشاخص -3 جدول

 1394های پیشین، مطالعات و پژوهشمأخذ: 
 متغیر هاشاخص ابعاد

 اقتصادی

 های بخش خصوصیافزایش درآمد روستاییان، جذب سرمایه زاییدرآمد

 کار مازاد روستایی، ایجاد اشتغال برای زنان روستایی گیری از نیرویبهره زاییاشتغال

 مت زمینهای موات و بایر، افزایش قیبهینه از زمین استفاده قیمت زمین

 های شغلی جدیدوستاییان، ایجاد فرصتهای شغلی برای رافزایش تنوع فرصت تنوع فعالیت

 یداستفاده از محصوالت کشاورزی به عنوان مواد اولیه تول ایجاد شغل دوم در کنار کشاورزی، کاهش وابستگی به کشاورزی

 یاجتماع

 کاهش مهاجرت روستایی، جذب مهاجر از خارج روستا ی جمعیتماندگار

 های ارتباطی، فناوری و بهداشتی روستایی، ایجاد رفاه اجتماعیکیفی زیرساخت ی وکمّ ةتوسع هابهبود زیرساخت

 هاهای مربوط به صنایع دستی در هنرستانافزایی، ایجاد رشتهدانش های مهارت وبرگزاری کالس آموز 

 صنایع دستی ةمندی روستاییان برای فعالیت در حوزهای تولید روستایی، عالقهشدن تعاونیترفعال هاکاریهم رکت ومشا

 های اجرایین حمایتی برای تولیدکنندگان این عرصه، پشتیبانی دستگاهقوانی وضع امنیت حقوقی

 

های مختل  کار در شاخههبتعداد افراد مشغول (4)جدول  

 بته ؛دهتدنشتان می 1394را در ستال دهستتاندستی  صنایع

 مورد شهرستان در صنایع دستی مجتمع ارگاهپنج ک که طوری

 ها بتهبستیاری از ایتن رشتته ،چنتیندارد و هم وجتود مطالعه

صورت مشاغل خانگی در منازل روستاییان دایتر استت کته در 

 ایجاد کرده مستقیم طور به را نفر 500 اشتغال ةزمین ،مجموع

  است.

 

 مورد مطالعه ۀتعداد افراد شاغل در صنایع دستی در منطق -4 جدول
 1394 ،میراث فرهنگی شهرستان انار و مطالعات میدانی ةادارمأخذ: 

 کارهبتعداد افراد مشغول های فعالهرشت روستا

 15 بافی، مشبک چوببافی، گلیمقالی گلستان

 99 دوزیگری، پتهگلیمی، سفال فر ، کی  هآین فر ، مبل فر ، بافی، کوزهقالی گلشن

 30 گریبافی، سفالبافی، گلیمقالی بادآبهشت

 23 فر بافی، گلیمقالی آبادتراب

 72 فر دوزی، گلیمبافی، سرمهبافی، گلیمقالی بادآلط 

 37 دوزیبافی، ترمهبافی، گلیمقالی ده ریی 

 85 های تزیینیترا  سنگگری، بافی، سفالبافی، گلیمقالی ساقی

 14 دوزیبافی، مشبک چوب، پتهقالی آبادحجت

 108 دوزیگری، پتههای تزیینی، سفالسنگفر ، معرق چوب، ترا بافی، تابلوبافی، قالیگلیم بیاض

 17 فر  آینه زنی م ،بافی، قلمقالی  بادآشاهم

 نفر شاغل 500 رشته فعال 17 جمع کل
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 تحقیق مبانی نظری. 3
 ةپایتدار بترای رستیدن بته توستع ةدر قالب نگر  توستع 

ستتازی بتتین مندستتازی و ظرفیتتوان ةزمینتت دروستتتایی بایتت

قالتتب توانتتد در امتتر می ایتتن د وشتتو ن روستتتا فتتراهماستتاکن

ای کارآفرینی بروز یابد. کارآفرینی فرآیندی، جهت خلق و اجتر

یکی از  ی است.های کاربردحلراه ةارائ ،چنینهای نو و همایده

 ةپایتدار روستتایی، توستع ةهای توستعابعاد بسیار مهم نظریته

ایتن  .اجتمتاعی و اکولتويیکی استت ةگام با توسعاقتصادی هم

های خودجو  ای به فعالیتاقتصادی امروزه توجه ویژه ةاندیش

کتار جدیتدی عنوان کارآفرینی روستایی دارد و راهبا اقتصادی، 

 آیتدمار میدر مناطق روستایی به شت های توسعهنیز در نظریه

 وستتانهند در. (13-14 ، صتص.1389 )افتخاری و سجاستی،

 و دستتتی صتتنایع بتته بستتته نفتتر میلیتتون ده از بتتیش زنتتدگی

 را ملتی درآمتد درصد 14 از بیش فعالیت این و است روستایی

تیجته ن ایتن بته روستتایی ریزانبرنامته امتروزه .کندمی مینأت

 بتته گوییپاستتخ استتتراتژی بتترای ترینستتبمنا کتته اندرستتیده

 روستتتایی، منتتاطق در اقتصتتادی ویژهبتته هتتای موجتتود،چالش

« 9ختانگی تجتاری کارهای»به  گرایش برای روستاییان تشویق

 همتین به (.3 ص.، 2002 ،9)هیروت است کارآفرینی ةشیو به

 بتردراه نیازمنتد روستتایی منتاطق در اقتصتادی ةتوسع دلیل،

 ستازیتوانا و کتارآفرینی ةتوستع بتا امتر ینکه ا است جدیدی

 ص.، 2004 ،10)دیتوی  شتودمی ممکن، محیطی هایسیاست

 یبرا روستایی مناطق مردمان های تال امروزه ،بنابراین (.12

 از استتفاده بتا توانتدمی اقتصتادی پایتداری بته یابیدستت

 دیاقتصتا منابع بر تمرکز زیرا یابد؛ افزایش محلی، کارآفرینان

 ةتوستع هایشتیوه از یکتی کتارآفرینی ةتوسع طریق از لیمح

 .(1 ص.، 2005 ،11هیتتتون) استتت منتتاطق ایتتن اقتصتتادی

 گذاریسرمایه هدایت و روستایی صنایع بازسازی و دهیسامان

 بتا اگر هماهنگ صنایع، احیای و حمایت جهت در روستاها، به

 بهبتتود و توانتتد رشتتدباشتتد، می محتتیط اکولتتويیکی هتتایتوان

 ،21)آتکینستون باشتدراه داشتته به همرا  هاآن زندگی عیتوض

گزینی ای جتایدستی فرصتی بر صنایع .(63-64صص.، 2006

امتا  ؛شتوندمی واردات از کشورهای دیگر است که به بازار روانه

فرهنگ محلی نیستند و بته گستتر  اقتصتاد کمتک  ةنمایند

 (.12 ص.، 2006 ،31)اوکونر کنندنمی

افتزایش  به تواندمی روستایی صنایع ةتوسع جهت در اقدام

 مناستب زیستی فضای ایجاد ةزمین و فقر کاهش و عمومی رفاه

 را روستتاییان فرهنگتی و اجتماعی اقتصادی، محیطی، ابعاد در

 زمینتته ایتتن در (.154 ص.، 2007 ،41آنگیوتتتا) کنتتد فتتراهم

 و کوچتک صتنایع بتا کرد که اشاره پاکستان کشور به توانمی

 بته را کشتور صتنایع و هاهکارخان درصد 48 است انستهتو خرد

 بختش شتاغالن درصتد 48 کته به طوری دهد؛ اختصاص خود

، 2008 ،51ونگ و وبرا) هستند فعال روستایی صنایع در صنعت

توانتد در خانته یتا در مراکتز دستی میتولید صنایع (.650ص.

ای واقع شده در منتاطق روستتایی انجتام شتود و افتراد منطقه

تتر شتهری رای کارکردن نیازی به نقل مکان به مناطق بزرگب

های مشتتر  یکی از ویژگی (.6 ص.، 2009 ،61)گورمن ندارند

ایتن استت کته رو   ،شتوددستی یافت می که در اکثر صنایع

باشد و بسیار ها با استفاده از ابزار و تجهیزات ساده میتولید آن

 ،71)رد زوان ن نیستتپیشینیا ةوسیل متفاوت از رو  تولید به

بته منظتور استفاده از دانش بومی و محلتی  (.256 ص.، 2011

 دانشامری ضروری است.  روستایی صنایع ةیابی به توسعدست

 زبتانی و متوروثی صتورت بته اغلب و است تجربه ةپای بر بومی

 و شده زمان، آزموده طول در مکرر ةاستفاد با و شودمی منتقل

  .است شده ازگارس بومی فرهنگ و محیط با

از نظتر )حتال توستعه  ایران بته عنتوان کشتوری درکشور 

تواند دستی جهان، می سه قطب مهم صنایع و یکی از (فناوری

و تجربیتات  هتای موجتود و مطالعتاتگیتری از ظرفیتبا بهره

 صتنایع ةداخلی و جهانی، در کنتار صتنایع ماشتینی بتا توستع

دی قابل انتظار دست اقتصا ةدستی و روستایی خویش به توسع

 صتنایع گستتر  .(13 ص. ،1388 ،و صمدیان پناهیابد )یزدان

 مشاغل سازیتنوع جهت الزم اقدامات ترینمهم از یکی دستی

 نظتر از استت الزم و استت روستایی نواحی در اشتغال ایجاد و

 و دستی صنایع ارگرانک و هنرمندان نیازمندی رفع و مدیریتی

 صتورت اساستی اقتدامات محصتوالت، خریتد بازار تضمین نیز

 دختو جایگاه و داشته رقابت قدرت بتواند دستی صنایع تا گیرد

بتته  ؛(210 ص. ،1386 )شتتایان، یابتتد بتتاز تولیتتدی نظتتام در را

بتافی در تحتوالت اقتصتادی و نقش کارگتاه قالی ،عنوان نمونه

 متردم، بتومی دانش و استعداد از استفاده واجتماعی روستایی 

 ایجتاد محیطی،زیستت نامناستب اثترات فقتدان مناستب، سود

 بتودزندگی، به کیفیت پایدار، افزایش شغلی، درآمد هایفرصت

 تترینمهم از تجتاری کشتت گستتر  و روستایی مسکن و راه

 توانتد باشتدمی بتافیکارگتاه قالی یتک احتداث وردهایآدست

 .(28 ص. ،1388 نژاد،اسماعیلو  اسکندرثانی )افراخته،
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 دل مفهومی پژوهشم -2 شکل
 1394، های پژوهشیافته: مأخذ

 

دو بعد اقتصتادی  تحقیق حاضر، در طراحی الگوی مفهومی

براستاس  ،نظتر قترار گرفتته استت. در نهایتت و اجتماعی متد

کتارآفرینی و تعریت   ةثر بتر توستعؤمباحث نظری، عوامتل مت

پایتدار  ةثر در توستعؤهتای متها و متغیرصنایع دستی، شاخص

 .ارائه شده است دوین وروستایی ت

 تحقیق  هاییافته .4
 از کته دهتدمی نشتان t آزمتون از آمدهدستتبه هاییافته

 بتاالتر مورد میانگین یک تنها بررسی، مورد متغیرهای مجموع

 «روستتایی زنتان بترای اشتغال متغیر» به متعلق که است 4 از

اشتتتغال زنتتان روستتتایی عتتالوه بتتر کستتب درآمتتد و  .باشتتدمی

مستتقیم بتر مانتدگاری ، بته صتورت غیرزایی کته داردالاشتغ

 تترینیر کته بیشغ. پ  این متاستجمعیت در روستا اثرگذار 

 در بته ختود اختصتاص داده،ثیر را از بین متغیرهتای دیگتر أت

 ةمنطقت در (بعتد اجتمتاعی( و )بعد اقتصادی)روستایی  ةتوسع

متوارد  تاکثریت در کنتد.سزایی را ایفا میسهم به مورد مطالعه

 بته ؛دارد قرار 4 تا 3 عدد بین آمدهدستبه عددی هایمیانگین

 متوستط از حتد بتاالتر کمی موارد اغلب در هامیانگین ،عبارتی

 از ناشتتی تغییتترات گیریشتتکل ةدهندنشتتان ایتتن کتته استتت

چهتار  در. استتصنایع دستی در نواحی مورد نظر  ثیرگذاریأت

. استت متوستط حتد از ترینپای هامیانگین نیز از متغیرها مورد

دهتد کته در می نشان نیز آمدهدستبه معناداری سط  بررسی

 و متوات هتایزمین از بهینته ةاستتفاد»چهار مورد از متغیرها 

(، 045/0)« روستتتا ختتارج از مهتتاجر جتتذب» (،053/0)« بتتایر

صتنایع  ةدر زمینت تولیدکننتدگان برای حمایتی قوانین وضع»

 هایزیرستتاخت کیفتتی و یکمّتت ةتوستتع»( و 031/0)« دستتتی

 است 05/0(، سط  معناداری باالتر از آلفای 017/0)« ارتباطی

هتا ثیرگذاری مشتاغل صتنایع دستتی بتر آنأگر عدم تکه بیان

تر مشاغل مربوط بته صتنایع دستتی جا که بیشباشد. از آنمی

 استتمشاغل خانگی  ةدر دهستان مورد مطالعه مربوط به حوز

 .ه صتورت کارگتاهی و صتنعتی وجتود داردها بتتر فعالیتوکم

چنتدانی از اراضتی موجتود در ستط  روستتا ة استفادبنابراین، 

خود را به این مشاغل اختصاص  ةیک اتاق در خان اًنشده و اکثر

 تر میزان معناداری رانظر کم شاخص مورد از این رو،  اند.داده

 جنتتای بته توجته بتا ،کلی طور به خود اختصاص داده است. به

دستتی  صتنایع ةتوستع ثیراتأت که گفت توانمی آمدهدستبه

 نظتری ةمیانت بته نزدیک حدودی تا اجتماعی بعد در روستایی

 بتاالتر تاحتدودی هتامیانگین اثرات اقتصتادی ةزمین در و بوده

 ةتوستع اقتصتادی بعتد کته کترد بیتان توانمی ،بنابراین. است

 منتتاطق ررا بتت اثرگتتذاری تتتریندستتتی روستتتایی بیش صتتنایع

 (.5 )جدول د بحث داشته استورم شهرستان روستایی

 

 نظر های موردسطح معناداری شاخص -5 جدول

 1394 های پژوهش،یافتهمأخذ: 
 3مطلوبیت عددی مورد آزمون= 

 میانگین متغیرها ها شاخص
 ةآمار
 Tآزمون

 ةدرج
 آزادی

سط  
 معناداری

تفاوت حد 
 مطلوب

 درصد 95اطمینان ةفاصل
 باالتر ترپایین

 زاییدرآمد
 ./31 11 ./212 000/0 343 4.18 3.21 افزایش درآمد 

های جذب سرمایه
 بخش خصوصی

56/2 250/6- 343 000/0 442/0- 58/0- 30/-0 

 زاییاشتغال
گیری از نیروی کار بهره

 مازاد 
44/3 835/4 343 000/0 442/0 26/0 62/0 
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 3مطلوبیت عددی مورد آزمون= 

 میانگین متغیرها ها شاخص
 ةآمار

 Tآزمون

 ةدرج

 آزادی

سط  

 معناداری

تفاوت حد 

 مطلوب

 درصد 95اطمینان ةفاصل

 باالتر ترپایین

 54/0 33/0 433/0 000/0 343 940/14 15/4 ایجاد اشتغال برای زنان  

 قیمت زمین  

های بهینه از زمین ةاستفاد

 موات 
47/2 320/7- 343  053/0 529/0 67/0- 39/0- 

 060/0 31/0 452/0 000/0 343 264/6 05/3 افزایش قیمت زمین 

 تنوع فعالیت

های افزایش تنوع فرصت

 شغلی 
36/3 092/3 343 000/0 356/0 13/0 58/0 

های شغلی ایجاد فرصت

 جدید
87/3 929/16 343 000/0 135/1- 27/1- 00/1- 

کاهش وابستگی به 

 کشاورزی

وم در کنار ایجاد شغل د

 کشاورزی
79/3 944/9 343 000/0 788/0 63/0 95/0 

استفاده از محصوالت 

 )مواد اولیه تولید(
40/3 015/33- 343 000/0 596/1- 69/1- 50/1- 

 ماندگاری جمعیت

 25/0 -22/0 019/0 000/0 343 163/0 02/3 کاهش مهاجرت 

جذب مهاجر از خارج  

 روستا
56/2 250/6- 343 045/0  442/0- 58/0- 30/0- 

 هابهبود زیرساخت

کیفی  ی وکمّ ةتوسع

 ها زیرساخت
86/3 996/-0 343 017/0 144/0- 43/0 14/0 

 56/0 13/0 346/0 000/0 343 223/3 35/3 ایجاد رفاه اجتماعی

 آموز 

های برگزاری کالس

 افزاییمهارت و دانش
42/3 364/3 343 000/0 356/0 13/0 58/0 

های مرتبط ایجاد رشته

صنایع دستی در 

 هاهنرستان

00/3 79/18 343 000/0 000/1 90/0 10/1 

 مشارکت و

 هاکاریهم

های ترشدن تعاونیفعال

 تولید 
55/3 96/8 343 000/0 548/0 31/0 60/0 

مندی روستاییان عالقه

 برای فعالیت در این حوزه
67/3 71/34 343 000/0 673/1 58/1 77/1 

 امنیت حقوقی

وضع قوانین حمایتی برای 

 تولیدکنندگان 
43/2 976/7 343  031/0 443/0 33/0 54/0 

های پشتیبانی دستگاه 

 اجرایی
35/3 223/3 343 004/0 346/0 13/0 56/0 

 

طیفی  ةدهد که با احتساب دامننشان می (6)نتایج جدول 

ایتن  .براستاس طیت  لیکترت در نوستان استت 5تا  1که بین 

( 3) نظری ةمیزان برای ابعاد اقتصادی و اجتماعی باالتر از میان

ابعتاد  ةتفاوت معناداری آن نیز بترای همت ارزیابی شده است و

 ةتوستع ،در شرایط موجود ،به عبارت دیگر ؛معنادار است کامالً

ثیرگذار بتوده؛ أصنایع دستی در ابعاد مختل  زندگی روستایی ت

عددی میزان آن در حد متوسط بتوده های اما براساس میانگین

 .نداردو فراگیری چشمگیر برای روستاییان 
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 کارآفرینی ۀسطح معناداری ابعاد اقتصادی و اجتماعی با توسع -6 جدول
 1394 ،های پژوهشیافتهمأخذ: 

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون= 

 

 ابعاد

 

 میانگین

 ةآمار

 Tآزمون

 ةدرج

 آزادی

سط  

 معناداری

تفاوت 

حد 

 طلوبم

 95اطمینان ةفاصل

 درصد

 باالتر ترپایین

 6/0 11/2 447/0 000/0 343 597/8 33/3 اقتصادی

 677/0 492/0 591/0 000/0 343 051/10 21/3 اجتماعی

 

 تغییرر بر تأثیرگذاری صنایع دستی میزان بررسی. 4.1

 روستاها از دیدگاه روستاییان ۀالگوی توسع
 شده چندگانه استفاده رگرسیون لتحلی از منظور این برای

مقبولیتت متدل را از منظتر آمتتاری  ANOVAجتدول  .استت

تغییتر  هبمربوط  اطالعات ،اثر رگرسیونی کند. سطربررسی می

بته  مربتوطاطالعتات  ،مانتدهباقیدهد. ستطر مدل را نشان می

دهتد. نشتان می ،آیتدحستاب نمی که در مدل بتهرا اتی تغییر

 ن معنیه آو این ب است 05/0تر از کم F ةداری آماراسط  معن

متدل بتر اثتر اتفتاق  ةه وستیلشتده بتدادهنشان اثراتاست که 

 درصتد، 99 اطمینان سط  مقدار در براساس ،چنینهم نیست.

 F خطتی ترکیتب روستتاییان، دیتدگاه از کته گفتت تتوانمی

 قتادر داریمعنتی طور به مستقل برای متغیرهای شدهمحاسبه

 روستتایی ةتوستع وابسته متغیر تغییرات بینیپیش و تبیین به

  (.7 )جدول است
 

بین کارکرد  ۀتحلیل رگرسیون مبتنی بر وجود رابط -7 جدول

 روستایی ۀصنایع دستی بر توسع
 1394 ،های پژوهشیافتهمأخذ: 

 هالفهؤم
مجموع  

 مربعات

 ةدرج

 آزادی

میانگین  

 مربعات

 F ةآمار 

 آزمون

سط  

 معناداری

اثر 

 یرگرسیون
138/3 5 0.322 23.641 000/0 

 - - 337/0 337 196/0 ماندهباقی

 - - - 343 334/3 کل
 

یتک آزمتون ستودمند از  ANOVAجتا کته جتدول از آن

، استتتوانایی مدل در توضی  تأثیر هر متغیر در متغیر وابسته 

متدل در  ةخالصت به شدت رابطه توجه ندارد. ،مستقیمبه طور 

و متغیتر  شاخص صتنایع دستتیین بة شدت رابط ،(8 جدول)

د. دهترا گزار  می یعنی شاخص اقتصادی و اجتماعی ؛وابسته

بستگی خطی بین مقتادیر ، هم(R) بستگی چندگانهضریب هم

. استتمتغیر وابستته  گر اثراتبیانشده و مقادیر مدل مشاهده

 متدل بررسی. دهدمقدار بزرگ آن یک رابطة قوی را نشان می

 هاشتاخص 701/0که  است این ةدهندشانن رگرسیونی براز 

 ةمنطق روستایی ةتوسع در را دستی صنایع اثرگذاری تواند،می

، مقتدار (R'square) ضریب تعیتین .کنند تبیین مطالعه مورد

دهتد کته بستگی چندگانه است. این نشان میمربع ضریب هم

و ارزیتابی  نظر بتا متدل تبیتین های مدشاخصحدود نیمی از 

 شده است.
 

 ۀتحلیل رگرسیون عوامل اثرگذار بر توسع -8 جدول

 روستایی

 1394 های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 اشتباه معیار 
ضریب تعیین 

 تصحی  شده
 ضریب تعیین 

بستگی ضریب هم

 چندگانه

131/0 514/0 544/0 701/0 
 

 بترای( Beta) بتتا یتا استانداردشده بیضرا، (9) جدول در

 جتتدول ایتتن .استتت ونرگرستتی بیضتترا پذیرترکردنستتنجش

 متدل در مرحلته هتر در کته را متغیرهایی به مربوط اطالعات

 استانداردشتتده رگرستتیون ضتتریب. دهتتدمی نمتتایش ،نیستتتند

(Beta In) معادلته در مرحله هر در متغیر که شرطی به ؛است 

 بترای آن( Sig) داریمعنتی ستط  و t آمتارة. باشتد شده وارد

 ضتریب گویتدمی کته رونتدمی کتار بته صفری فرضیه بررسی

 متغیتر بتین خطتی رابطة هیچ کهاین یا) است صفر رگرسیون

 کوچتک داریامعنت ستط  اگتر(. ندارد وجود مستقل و وابسته

 .شتودمی گرفتته نظر در دارمعنی ضریب گاهآن( <0.05) باشد

 متورد ابعتاد بتین از کته استت واقعیتت ایتن گربیان ß مقادیر

 میتزان تترینبیش دارایاقتصادی صتنایع دستتی  بعد ،بررسی

ثیر أترین میتزان تت( کم372/0) اجتماعی بعد ( و447/0) ثیرأت
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 ةجامعت نظتر از مطالعته متورد ةمنطق در روستایی ةرا در توسع

هتای ناشتی از ایتن استت کته طرح . این امرداشته است نمونه

تتر نمتود کارآفرینی در اصل متاهیتی اقتصتادی دارنتد و بیش

 ترند.آیند و ملموسمی چشم ها بهاقتصادی طرح
  

اثرگذاری صنایع دستی بر  ۀضرایب شدت و دامن -9 جدول

 روستایی ۀتوسع
 1394 ،های پژوهشیافتهمأخذ: 

 نام متغیر
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 

  شدهداستاندار

T 

سط  

 داریمعنا
B خطایB  بتاß    

عرض از 

 أمبد
084/0- 179/0 - 471/0- 693/0 

 اقتصادی

 ماعیاجت

176/0 018/0 447/0 670/9 000/0 

232/0 029/0 372/0 994/7 000/0 
 

 گیری نتیجه و بحث .5
فراوانی  ةصنایعی است که به پشتوانصنایع دستی از جمله 

جتا کته ابتزار کتارگران و نیتروی متخصتص مواد اولیه و از آن

تنهایی متکی بته نیتروی چندانی را نیازمند نیست و اشتغال به

توانتد بتازده متدت میکوتاهمحتدود در  ةاست و بتا سترمای کار

ع متواد بدر کشور ما به دلیل فراوانی منتا مناسبی داشته باشد.

تنتوع  صتنایع دستتی،تولیتد  ةبودن پیشینارزان، طوالنی ةاولی

ستتاز و استتتقبال کشتتورهای دیگتتر از های صتتنایع دسترشتتته

ثر جهتت ؤملی مگران، صنایع دستی توانسته عاصنعتتولیدات 

 هتابترای آنستاز اشتتغال و زمینه روستتاییانجذب گروهی از 

میلیتون نفتر در نقتاط  10افتزون بتر  ، اکنونباشد و طبق آمار

مستمر یا غیرمستتمر بته تهیته و تولیتد مختل  کشور به طور 

از د و الاقتل قستمتی نتساز اشتغال دارهای دستانواع فرآورده

شتان صتنایع خانواده ختود و مین معیشتتأتت ةعایدی و وسیل

عامل بسیار مهمی در توسعه و اقتصاد  این صنعتدستی است. 

 صتنایع تولیتد وقتتی کته گونتهینه اب شود؛می روستایی تلقی

 ،شتود همراه باغداری کشاورزی، چونهم هاییفعالیت با دستی

 روستتاها اقتصتاد و پیشترفت در را مهمی بسیار نقش تواندمی

 استت پذیر امکان صورتی در امر این که نماند ناگفته. کند ایفا

 تحقیقتات در ه شتود.افتزود عوامل این به هم آموز  عامل که

 یتا و روستاها کردنصنعتی نقش ةزمین در سودمند پیشین که

 و اقتصتتادی ةتوستتع در دستتتی صتتنایع احیتتای و گستتتر 

 جملگی تفاوت، اندکی با ،است گرفته روستاها صورت اجتماعی

 تترینمهم از یکتی دستتی صنایع گستر  که اندهگرفت نتیجه

 در اشتتغال ایجتاد و مشاغل سازیتنوع جهت در الزم اقدامات

 رفتع و متدیریتی نظتر از استت الزم و استت روستتایی نواحی

 تضتمین نیتز و دستتی صتنایع ارگرانک و هنرمندان نیازمندی

 صتنایع تتا گیرد صورت اساسی اقدامات محصوالت، خرید بازار

 نظتام در را ختود جایگتاه و داشتته رقابتت قدرت تواندب دستی

تتتایج راستتتای ایتتن پتتژوهش بتتا توجتته ندر  .بازیابتتد تولیتتدی

تغییر نگر  مردم،  ةع دستی به واسطصنای ةرشت ،آمدهدستهب

های به عنوان یک هنر مورد توجه قرارگرفته است. از بین رشته

و  بتتافی دارای عمومیتتتفعتتال در روستتتاهای شهرستتتان قالی

 ةن ایتتن رشتتته بتته واستتطامتتا فعتتاال ؛تتتری استتتبیش قتتدمت

هتای قتالی کته ارز  ریتالی کارکردن و استفاده از نقشسنتی

. بترای که شایسته است درآمدزایی ندارنتدچنانتر دارند؛ آنکم

ن ریزی متدوّتوان با مدیریتی قوی و برنامهمی ،رفع این مشکل

هتی تعریت  کترد. را ةارچوب و نقشهن این عرصه چبرای فعاال

که در این چندساله دوباره احیا شده و  هاییاز رشته ریکی دیگ

. اگتر بتافی استتگلیم تةدارای درآمد قابل توجهی استت، رشت

شهرستتان  ،موفق در این عرصه مثال بتزنیمبخواهیم مصداقی 

کتاری نهادهتای مترتبط بتا کته توانستته بتا هم سیرجان است

ت اهتتالی روستتتایی، مشتتارک ،چنتتینی و هممشتتاغل روستتتای

 ،است هایی را تولید کند که در سراسر کشور شهره گشتهگلیم

های گاهستتکونت ةروانت ی پایتدارآمتتدرستود و د ،و بته تبتع آن

در منتاطق روستتایی  روستایی ایتن شهرستتان گشتته استت.

ة زمینت توانستتهاستقرار صنایع دستی  شهرستان مورد مطالعه،

اقتصتادی و  بعدسب درآمد در سازی و ایجاد اشتغال و کمتنوع

ها و افتتزایش کتتاهش مهتتاجرت روستتتایی، بهبتتود زیرستتاخت

ولتی در  ؛را فتراهم آوردکاری در بعد اجتمتاعی مشارکت و هم

بهینته از اراضتی متوات و  ةاستفاد افزایش قیمت زمین، ةزمین

گذاری بختش سترمایه جذبجذب مهاجر از خارج روستا،  بایر،

وقی روستاییان موفقیت چندانی و امنیت شغلی و حق خصوصی

آمده از آزمتتون دستتتبراستاس آمتتار و ارقتام به نداشتته استتت.

 ةکه صنایع دستتی در توستع دهدرگرسیون چندگانه نشان می

کته  استتاثرگتذار 70/0مورد نظر بته میتزان  ةروستایی منطق

در  مشاغل مربتوط بته صتنایع دستتی نقش قابل توجهگر بیان

 ،در همین راستا باشد.رستان انار میروستاهای شه ةروند توسع

( نستبت بته بعتد 33/3) از بین ابعاد مطروحته، بعتد اقتصتادی

 ةتوستع ةتتری را در زمینتثیرگتذاری بیشأ( ت21/3اجتماعی )
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 ةهتای صتنایع دستتی در زمینتفعالیت داشته استت. روستایی

شتاخص اجتمتاعی اقتصادی بتا اختتالن نتاچیزی نستبت بته 

، در راستتای گفتتتوان طوری که میه ب ؛توانسته پیشی بگیرد

اقتصتادی و اجتمتاعی روستتاییان  ةهتا توستعاین طرح اجرای

ولتی  ؛با هم متورد توجته و عنایتت قترار گرفتته استتگام هم

گیترد و اول قرار می ةبا اندکی اختالن در رد اقتصادی شاخص

 بته توجه با ،پایان رد گیرد.شاخص اجتماعی قرار میبعد از آن 

 ةتوستع بته یابیدستت منظور به و پژوهش هایافتهی مجموعه

 ةمحدود سط  در هاروستایی و کاهش اثرات منفی طرح پایدار

های آتتی توانتد در برنامتهمی زیتر هایپیشتنهاد مطالعه، مورد

 :باشد گشاراه شهرستان انار مناطق روستایی ةتوسع

 روستتایی  ةگیر در حوزساز و تصمیمنهادهای تصمیم

مینی هایی نظیتر: خریتد تضتبا اتختاد سیاستتتوانند می

محصوالت تولیدشده سود حاصل از فرو   ،صنایع دستی

را بتته جیتتب خودشتتان  هاایتتن رشتتته توستتط هنرمنتتدان

ه و مانع دخالت و سودجویی دالالن در این عرص بازگرداند

 .دشو

 های ای در رشتتتهآمتتوز  حرفتته زستتی  مراکتتأت

 افزایتیهای دانشو برگزاری کالس گوناگون صنایع دستی

 هد.د قرار عموم دسترس در این حرفه را دتوانمی که

  ایجاد امنیت شغلی برای شتاغالن در ایتن رشتته، بتا

 ةای الزم بترای کلیتتال  در جهت برقراری پوشش بیمه

 .گران صنایع دستیصنعت

  خصوص بازارهای ختارجی ازبهتوجه به امر بازاریابی 

، ایجی، ملتی، منطقتههای ختاربرگزاری نمایشتگاهطریق 

 .استانی
 

 هایادداشت
1. Cranwell  

2. Entrepreneurship Rural 
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Rural development has a deep connection with 

economic growth and social security. In this 

regard, empowerment and capacity building and 

achieving sustainable development in rural areas 

are necessary. It is also required that a good 

explanation of the grounds for job creation in rural 

areas is provided to improve the economic 

situation in rural areas. Entrepreneurs are those that 

are compatible with the characteristics of today's 

world. Thus, for economic growth, we need the 

survival and continuation of activities of these 

people. One of the effective economic mechanisms 

in the field of entrepreneurship that can provide 

sustainable rural development is rehabilitation and 

development of handicrafts. Handicrafts in Anar 

has roots in the distant past, and many of its 

handicraft are now vanished. Only a few types of 

handicrafts have remained in traditional and 

experimental form. However, in recent years, new 

and diverse handicrafts have been developed 

among the youth by Cultural Heritage 

Organization and some public and private schools. 

In this study, an attempt is made to answer this 

question:  

What is the impact of the function and role of 

entrepreneurial projects (with an emphasis on 

crafts) on sustainable rural development? In order 

to answer this question, the theoretical framework 

was designed according to which the role of 

entrepreneurial plans and supporting rural 

handicrafts and its consequences were investigated 

in terms of economic impact (income, 

employment, land prices and variety of activities) 

and social effects (immigration, welfare, security 

and partnerships) to achieve rural development in 

villages of central city of Anar. 

 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
The best strategy to meet the challenges, especially 

the economy in rural areas, is encouraging the 

villagers to start "family business" through 

entrepreneurship. Thus, now the effort of people of 

rural areas to achieve economic sustainability can 

have increased by using local entrepreneurs 

because of the focus on the local economic 

resources through the development of 

entrepreneurship is one of the modes of economic 

development in these areas. In this regard, one can 

refer to Pakistan. Small businesses and industries 

form 48% of factories and industries in this 

country. 48% of industrial workers work on rural 

handicraft industry. One of the common features 

found in most handicraft is that they are made by 

using simple tools and very different from the 

production methods by the ancients. In order to 

achieve the development of rural industries using 

local knowledge is essential. It is based on the 

experiences of indigenous experience, and it is 

often transmitted verbally in the form of heritage. 

It is acquired via repeated use over time, tested and 

is compatible with the environment and local 

culture. 

3. METHODOLOGY 

This study seeks to explain and examine the role of 

entrepreneurial plans, especially occupations 

related to handicrafts, in the development of rural 

areas of the central city of Anar based on the 

economic and social indicators of the impact of 

these projects on the survival rates of population, 

social welfare, income and rural employment. This 

research is a quantitative research, using 

descriptive-analytical data. For data analysis, one 

sample T-test and multivariate linear regression in 

SPSS software has been used. The instrument 

reliability was assessed by using Cronbach's alpha 
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techniques 6 and it was 0.86, which indicates the 

reliability of the instrument. 

4. DISCUSSION 

The results of t-test showed that from the variables, 

only one has a mean higher than 4, which belongs 

to the "variable of employment for rural women". 

In addition to income and entrepreneurship, the 

employment of rural women indirectly affects the 

survival of the rural population. After this variable 

that have the greatest impact among other 

variables, it accounted for rural development 

(economic dimension) and (social dimension) in 

the study area. In the majority of cases, the mean 

value obtained is a number between 3 and 4. That 

means in most cases, the means are slightly higher 

than average, which indicates the formation of the 

changes caused by the influence of handicrafts in 

such areas. In four cases of variables, the means 

were below the national average. The level of 

significance shows that, in four of the variables 

"efficient use of uncultivated and barren lands" 

(0.053), "immigration from outside the village" 

(0.045), "legislation, support for producers in the 

field of handicrafts "(0.031) and" qualitative and 

quantitative development of infrastructure 

communications"(0.017) the significance level was 

higher than the alpha level 0.05. Therefore, it can 

be said that economic aspect of the development of 

rural handicrafts had the highest influence on rural 

areas discussed in this study. 

5. CONCLUSION 

Handicraft is considered as an art by many. The 

fields of handicraft in the villages of the city, 

carpet weaving is more common. But those who 

are active in this area receive little income they use 

traditional methods and produce rugs that have less 

monetary value. To fix this problem, strong 

management and permanent planning can be used 

to design a framework and roadmap for activists in 

this field. In rural areas of the studied city, the 

establishment of craft has caused diversification 

and the creation of employment and income in the 

economy, reduction of rural migration, 

improvement of infrastructure and increase in 

social participation. However, it has not been 

successful in reducing the cost of land, efficient 

use of wastelands and barren, immigration from 

outside the village, attracting private sector 

investment, job and legal security of villagers. 

According to figures obtained from the multiple 

regression test; handicrafts in rural development 

area is 0.70 effective, which shows its significant 

role in the development of villages in Anar. In this 

regard, on the basis of the dimensions mentioned 

above, the economy (3.33) compared to the social 

dimension (21.3) is more effective in rural 

development. 

Key words: Entrepreneurship, handicrafts, rural 

development, multiple regression, Anar County. 
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