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 1 یرحمت اهلل بهرام

 چکیده

مقاله به بحث درباره نقش صنايع روستايي بر توسعه اقتصادي و اشتغال زايي جامعه روستايي 
 ينديفرآ ييروستا داريپا توسعه پردازد.مي شهرستان سنندج در راستاي برنامه ششم توسعه کشور

آسيب پذير جامعه روستايي  اقشار يزندگ تيفيبهبود و ارتقاء کبر است که موضوع آن  يبعد چند
تاکيد دارد. راهبردهاي متفاوت اقتصادي جهت ارتقاء سطح کيفيت زندگي روستائيان وجود دارد، 

 راهبرد توسعه صنايع روستايي است که از اين طريق نه تنها بستر اشتغال زايي فراهمها يکي ازآن
تحليلي  -گردد. پژوهش توصيفيمي گردد بلکه به عنوان منبع درامدي براي روستائيان محسوبمي

خانوار به فعاليت صنايع 991آبادي شهرستان سنندج که 1و ميداني است، جامعه آماري شامل
متغير تکميل و از طريق نرم 42اي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي با روستايي اشتغال دارند. پرسشنامه

روش ميانگين،انحراف معيار و ضريب  وتحليل، از براي تجزيه مورد تحليل قرار گرفت. Spss21افزار 
را به سه گروه تاثير زياد،متوسط و ها ه شد. براي تبيين ضريب تاثير متغيرها، شاخصاستفادتغييرات 

ها نشان داد بين توسعه کم تقسيم بندي و براساس روش ميانگين متغيرها رتبه بندي شدند. يافته
داري وجود دارد. خانوارهاي روستايي رابطه معنيصنايع روستايي و توسعه اقتصادي و اشتغال زايي 

اشتغال زايي و کاهش سطح  ،به طوري که توسعه صنايع روستايي موجب افزايش سطح درآمد
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بيشترين تاثير توسعه صنايع روستايي مربوط به شاخص  بيکاري در روستاهاي مورد نظر شده است.
درصد بوده  92/41ب تاثيرزياد برابر با درشاخص اجتماعي ضري 09/14اقتصادي با ضريب تاثير زياد

از طريق اشتغال زايي و  يضمن توسعه اقتصاد محل صنايع روستاييتوسعه است. بنابراين راهبرد 
 تلقي گردد.  تحرک اقتصاد روستا اي برايبه عنوان يک راهبرد توسعه تواندمي درآمد زايي،

 .، سنندج، اشتغال زاییروستا ، صنایع روستایی، توسعه اقتصادی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

ها متعددي براي دستيابي به توسعه وجود دارد. ترديدي نيست که برخي ازاين راههاي راه
-ممکن است با توجه به ساختار هرمنطقه، عملکردي مناسب يا نامناسب داشته باشند)رکن

رزي است، به (. بخش زياد اقتصاد روستا وابسته به کشاو2:9919الدين افتخاري و همکاران،
دليل پائين بودن بهره وري زمين و نيروي کار و غيره به تنهايي راه حل نهايي مشکل 

(. باال بودن نرخ رشد جمعيت 911:9911بيکاري يا اشتغال زايي نيست)شايان و اردبيلي،
روستايي و موج مهاجرت موجب گرديده که مشکالت بيکاري و اشتغال زايي دوچندان گردد. 

دهد جمعيت روستايي مي کشورنشان9911تا9990کشور طي دهه نتايج آماري
(. چنين وضعيتي نشان دهنده عدم 9911درصد کاهش يافته است)مرکز آمار ايران:44کشور

آماري هاي بررسي"مطلوبيت زندگي در روستاها و مهاجرت شديد روستائيان به شهرهاست. 
به شهرها در نتيجه فقر اقتصادي دهد مهمترين عامل مهاجرت روستائيان مي در کشور نشان

محدود  ييمناطق روستا يعقب ماندگ لياز دال يک(. ي214،9914است)اکبري و همکاران :
همين (. Nair and Whitelaw, 2015: 315آنها است) يتوسعه اقتصادهاي نهيبودن گز

هاي عامل سبب کاهش جمعيت روستايي و تخليه شدن روستاها گرديده است. برنامه
هاي گذشته در ايران تجربه اي در طول سالرفت از تنگناهاي توسعهي جهت برونمتعدد

ها ناموفق و نتوانسته دهد بجز مواردي اندک، در بسياري از زمينهشده است. نتايج نشان مي
رو کارشناسان توسعه اقتصادي است اهداف توسعه روستايي را محقق گردانند. از اين

سازي چرخه توليد در فضاهاي اقتصادي با محوريت فعال هايمعتقدندکه تقويت بنيان



 

 

 

 

  19 ....(  يو مشاغل خانگ يدست عي)صناييروستا عيصنا ياجتماع-ياثرات اقتصاد

 

رفت از بحران توسعه روستايي را تواند مسير برونروستايي و ايجاد اشتغال و کارآفريني مي
 يبرا ينيگزيفراهم کردن جا ،ييتحرک اقتصاد روستا يبرا نيبنابرانمايد. مي هموارتر

 :Black and Cobbinah, 2018باشد)يم ريامر اجتناب ناپذ کي ياستفاده از منابع محل

هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي با توجه به قانون برنامه ششم توسعه و تحقق سياست (.81
زايي  ايي مقوله تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالتقويت اقتصاد محلي و منطقه

نون ششم توسعه ذکر قا 22بند الف ماده  9است. چنانچه در جزء روستايي مدنظر قرار گرفته 
گذاري بخش غيردولتي )خصوصي، شده است اين برنامه با تکيه بر مشارکت و سرمايه

گيري از تسهيالت بانکي و نهاد( و نيز با مشارکت نيروهاي محلي و با بهرهتعاوني و مردم
 يوقت(. 9911گردد)قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران:هاي دولتي تدوين ميحمايت

 يشک دارا يگردد، بمي مطرح ييروستا ييو اشتغال زا ييوسعه اقتصاد روستاسخن از ت
 عيصنا ،يو..( گردشگر ي)زراعت، دامدارياقتصاد کشاورزهاي نهيجوانب مختلف در زم

در اين مقاله آنچه هدف ما است توسعه صنايع روستايي است و گردد. مي و.. شامل ييروستا
 که ستا تکنيکي پيچيدگي ونبدو  دهسا نايعـصاز عونآن  ستاييرو ستيد صنايعاز  رمنظو
و  دوــش يــم بوــمحس يــتکميل غلــشو  درامد  منبع تواند به عنوانمي ستادر رو

 بپردازند.    اندـب ليـفص رياـقع بيکامودر  نستائيارو

از انجائي که سطح اشتغال و درامد مهم ترين نمود و عمده ترين شاخص رفاه   
(. و کارشناسان بر رابطه مستقيم بين 9921:19هرجامعه است)بني فاطمه،اجتماعي در 

(. بنابراين تامين شغل در جوامع 9920:40طبقات درامدي و اشتغال تاکيد دارند)فطرس،
(.به ويژه اينکه 9920:91روستايي مهم ترين وسيله براي توزيع درامد است)محبوب الحق،

ري زمين و نيروي کار و ... به تنهايي راه حل بخش کشاورزي به دليل پائين بودن بهره و
امروزه  (.911:9911نهايي مشکل بيکاري يا کم اشتغالي نيست)شايان و حکمت شاهي،

وکارهاي کوچک روستايي )صنايع  هاي توسعه اقتصادي برگسترش کسب تمرکز سياست
است)مارکسون شده  حلي براي رسيدن به توسعه روستايي در نظرگرفته عنوان راه روستايي( به

 استراتژي کوچک دهنده بازتاب ي کوچکوکارها کسب.مفهوم (19-991: 9،2092و دلر
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. اين استراتژي گرديد مطرح اقتصادي درادبيات آلماني اقتصاددان شوماخر توسط زيباست که
 نياز به سرمايه کمتر، (922-944: 9،2092هيمنن) پذيري باال داراي مزايايي نظير انعطاف

، استفاده از منابع محلي در (229-211: 2092، 2دره کولوول) تکنولوژي سادهاستفاده از 
وکارهاي کوچک و  . کسب(9910، 9شوماخر) هاي سرگردان است فرايند توليد و جذب سرمايه

وري  کارآفريني در اين نوع مشاغل روستايي يک عامل مهم براي کاهش فقر، افزايش بهره
هاي اقتصادي  تنوع در فعاليت با ايجاد و( 9029-9019: 2091، 4بوروئي) و رقابت هستند

 دارند اهميت بسياري بر رشد و توسعه و بسيج منابع، جهت بهبود عملکرد اقتصادي روستا
 (.212-902: 2099، 1مارکانتوني)

طرح قانون توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي به عنوان راهبردي براي مقابله با 
وند مهاجرت روستائيان از يک طرف و ماندگاري جمعيت روستايي افزايش نرخ بيکاري و ر

تواند موتور محرکه و عاملي مي مطرح گرديد. اجرايي کردن چنين ايده هايي در روستا، بالقوه
شتاب دهنده در اقتصاد روستايي باشد. مقاله در باره تاثير صنايع روستايي برتوسعه اقتصادي 

پردازد. اهميت بررسي صنايع مي ستاهاي شهرستان سنندجو اشتغالزايي در اقتصاد محلي رو
روستايي شهرستان سنندج بدان جهت است که از يک طرف صنايع روستايي بيانگر ميراث 

تواند در توانمندسازي اقتصاد معيشتي مي فرهنگي روستا بوده و از طرفي هم صنايع روستايي
د، بهره وري، رفاه و کيفيت زندگي روستايي به منظور باال بردن توان توليهاي خانواده

بنابراين تحقيق حاضر با هدف بررسي اثرات توسعه صنايع  روستائيان کمک کننده باشد.
روستايي بر توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستاهاي شهرستان سنندج پرداخته است. 

اشتغال سواالت تحقيق عبارت است از: آيا توسعه صنايع روستايي  بسترتوسعه اقتصادي و 
آورد؟ توسعه صنايع روستايي در ناحيه مي زايي در روستاهاي منطقه مورد مطالعه را بوجود
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دراين زمينه مطالعاتي بيشترين اثر را برکدام عامل توسعه اقتصادي و اجتماعي داشته است؟
 گردد.مي مطالعاتي انجام گرفته است که به برخي از موارد آن اشاره

 مبانی نظری

موجود در زمينه توسعه صنايع روستايي و تاثير هاي و ديدگاهها اهميت نظريه با توجه به 
 آن بر روي ساختار اقتصادي)اشتغال زايي( و رفاه اجتماعي،به ادبيات نظري پژوهش پرداخته

شود. صنعتي سازي روستايي،به عنوان فرايندي که ابزارهاي مناسب براي متنوع سازي مي
آورد،رويکردي اقتصادي است که با ايجاد اشتغال و افزايش درامد مي اقتصاد روستايي فراهم

و توزيع متعادل تر درامد، منحر به بهبود سطح زندگي زوستائيان و بالطبع زمينه نيل به 
 (.Lee.queiruga et al,20013:3سازد)مي توسعه پايدار روستايي را فراهم

توسعه صنايع روستايي با  است(معتقد 2002)9مينادرباره اهميت صنعتي کردن روستاها 
زيست پذيري روستائيان هاي کمک سرمايه گذاري در توسعه فضايي منجر به ارتقاء شاخص

 حيانو بمطلو ساختزبا به صنايع ديجاابراين باور است،  2(2002گرديده است. جوهن)
 تحليل در9هاگ. تي. ام.  ستا دهکر کمک محيطي و جتماعيا  -ديقتصاا نظراز  ستاييرو

 و اقتصادي بخشهاي ديگر وازاتـم هـب هـک است باور اين بر ،روستايي توسعة فرآيند
 روستايي يکپارچة ةتوسعةـبرنام رـه مؤلفة مهمترين مثابه به را صنعت بايد ،اجتماعي

 دستي صنايع ويامقياس  کوچکشدن؛چه در صنايع   نعتيـص ويـالگ و تـماهي .ذيرفتـپ
بع مواد خام اوليه و منابع انساني در ابعاد محلي و منطقه اي تا ،بزرگ مقياس درصنايع چه و

در مناطق روستايي به ها معقتد است که اغلب طرح 4ناياک (.Chadwilk,2007:55است)
شکست منجر شده است و راه حل کاهش فقر و بيکاري را در توسعه صنايع روستايي 

است توسعه روستايي در با بررسي سي 1جي تي شاي (.Pears,2007:77کند )جستجو مي
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کشور تايوان،ظهور تخصص گرايي، تعادل مناطق شهري و روستايي، افزايش درامدهاي 
محلي و افزايش ضريب اشتغال غير کشاورزي را در اثرات استقرار صنعت در مناطق 

 ننشا هند جملهاز  موفق يهارکشواز  ريبسيا (. تجربه9911:91داند)گرگاني،مي روستايي
را در  ييزامددرآ ،ييلزاشتغاا مينهز ستا نستهاتو ستاييرو صنايع شگستر که ستداده ا
 ناخالص اتتوليداز  توجهي قابل سهمو  باشد شتهدا لنباد به محليو  ايمنطقه توسعه

 شدن و طرح يدر واقع صنعت(. 991:9919دربان آستانه،هد)د صختصاا دخو بهرا  خليدا
 داريتوسعه پا جاديدر جهت ا زوريکاتال کينوان ع به ييدر مناطق روستا عيمطلوب صنا يزير

 يبرا دهنده نيتسک يو عامل يکاريب ،ييراه حل مشکل فقر روستا نيآخر عنوان و به
)اسماعيلي و همکاران به نقل از شودمي محسوب ييمناطق محروم روستا

 رايـب اشتغالزايي در مهمي بسيار نقش متوسط و کوچک (. صنايع11:9911طاهرخاني،
.  (9912:990امين آقايي،دارند) روستاييدرآمد  کم زنان حتيو  محدود مهارت با گرانکار

و منابع محلي و ماهيت کاربرآن ها، با توجه ها همچنين صنايع کوچک به دليل تکيه بر داده
-مي ساده، مناسب ترين گزينه صنعتي محسوبهاي وفور نيروي کار و نياز به تکنولوژي

از يک ها ( بنابراين با توجه به ظرفيت اشتغال زايي آن941:9911ي،گردد) رضويان و بلداچ
-مي سو و گسترش بيکاري در اين نوع مناطق از مهمترين ارکان توسعه به حساب

  (.902:9921آيد)تواليي،

 مروری بر مطالعات تجربی

 درحالهاي اگرچه استقرار صنايع روستايي در کشورهاي توسعه يافته و پاره اي از کشوره
 ياز کشورها يبرخ ر،يدر چند دهه اختوسعه از قدمتي بيش از چهار دهه برخوردار است، 

توسعه  نهيدر زم زيآم تيموفق ييگام ها ،يجنوب شرق يايآس يجهان از آن جمله کشورها
مهم هاي يکي از ويژگي (.Long et al,454:2009به مورد اجرا گذاشتند) ييروستا عيصنا

شور چين در اواخر قرن بيستم صنعتي شدن سريع مناطق روستايي فرايند توسعه اقتصادي ک
کشور چين هاي با تمرکز صنايع کوچک مقياس بوده است. در حال حاضر يکي از موفقيت

 نيباور برا(. yifu&yao,2004:22در زمينه توسعه صادرات، محصوالت روستايي است)
اشتغال، بهره  شياافز ،يصادتواند به کاهش سطح فقر اقتمي ييروستا عيتوسعه صنااست 
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 عيتوسعه صنا نيمنجر گردد. بنابرا انيروستائ يزندگ تيفيباال رفتن سطح رفاه و ک ،يور
 را روستايي صادـاقت ازيـس وعـمتن رايـب مناسب ابزارهاي که است راهبردي ،روستايي

 و تغالاش ادـايج اـب که رود مي شمار به اقتصادي رويکردي ،رو اين از و ميآورد فراهم
 زمينةو  شدـبخيم بهبود را روستاييان زندگي سطح ،درآمدها متعادلتر توزيع و افزايش
براساس تحقيق  (.Lee,2007:3سازد) مي فراهم را روستايي پايدار توسعة به دستيابي

کشورجهان که بانک وست مينيستر انگلستان انجام  21در  9114ميداني انجام شده در سال 
 92نايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف جهان عمدتاٌ حول داد،مشکالت اصلي ص

محور بيان شد: مباحث مالي،تشريفات قانوني و طوالني بودن گردش قوانين، قوانين 
کارگري،بازاريابي و فروش توليدات صنايع کوچک،فناوري و فرسودگي ماشين آالت،کمبود 

بين المللي از هاي حمايت نيروي انساني ماهر، ضعف مديريتي،عدم اجراي قوانين،عدم
بازدارنده و هاي صنايع کوچک،قوانين غير منطقي وبازدارنده توسعه صنايع کوچک، ماليات

اطالع رساني کارامد)نبي هاي ضد توسعه صنايع کوچک، کمبود اطالعات و نبود نظام
ي مطالعات زيادي در زمينه صنايع روستايي و خانگي توسط محققين داخل(. 221:9921زاده،

 گردد.مي اشارهها به برخي از آن9در کشورمان انجام گرفته است که در جدول شماره

 خیرا یهالسادر  و اشتغال زاییستایی رو صنایع مینهدر ز هشد منجاا تمطالعاای از خالصه :(1)ولجد

 نتايج عنوان پژوهشگر        

شکور علي, کريمي 
 قطب آبادي فضل

 (9914)اله

صنايع اولويت بندي استقرار 
روستايي در شهرستان 
مرودشت با استفاده از شاخص 

 AHPمرکزيت و مدل 

نسبت به  AHPاستفاده از مدل هاي شاخص مرکزيت و 
مکان يابي و اولويت بندي استقرار صنايع در سطح مناطق 

 شده است روستايي اين شهرستان اقدام

مسيبي و 
 (9919همکاران)

هاي تحليل فضايي شاخص
اده از تحليل اشتغال با استف

عاملي و تحليل خوشه اي مورد 
 استان اصفهان

ها نتايج نشان داد که عدم تعادل شديد در سطح شهرستان
از نظر سطح اشتغال وجود دارد.شهرستان اصفهان اول و 

 باشدمي شهرستان خوانسار در رديف اخر يعني محروم

رجمهري ذبو
خديجه, اسالم فرد 

 (9911)فاطمه

کالت بررسي موانع و مش
توسعه صنايع بومي روستايي 
)مطالعه موردي: قالي و گبه در 

 شهرستان زرين دشت(

وجود دارد. با اين  توليددر اي نتايج نشان داد موانع عمده
کوتاه کردن سلطه دالالن بر بازار مواد اوليه  ازطريق وجود

و خريد دست بافته ها، پيگيري بيمه قاليبافان، توجه 
-مي ت به توليدات دست بافت و...مسووالن شهرستان نسب

 تواند بستر توليدات را بيشترنمايد.



 

 

 

 

22  22ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 
مهدوي مسعود و 

 (9911همکاران)
امکان سنجي توسعه صنايع 
روستايي در شهرستان عجب 

 SWOTشير با استفاده 

صنايع روستايي تاثير بازدارنده در مهاجرت روستايي و عامل 
 مهم اقتصادي در بهره وري شناخته شده است. 

 هللاحمدقيداري 
و سجاسي 
 (9919همکاران)

ارزيابي و تبيين کارکرد صنايع 
روستايي در توسعه مورد 
دهستان صائين قلعه در 

 شهرستان ابهر

نتايج براساس روش همبستگي نشان داد صنايع روستايي 
بيشترين ضريب تاثير در توسعه اقتصاد روستايي را داشته 

 است.

ظاهري و 
 (9914همکاران)

ندي صنايع تبديلي و اولويت ب
تکميلي کشاورزي درشهرستان 
آذرشهر با روش ترکيبي دلفي 

 وتاپسيس

نتايج نشان داد توسعه صنايع تکميلي مرتبط با فراوري 
محصوالت لبني و همچنين صنايع تکميلي به دليل 

 محصوالت و توليدات باغي فراوان ضرورت تام دارد.

 
 پژوهش یهومفمدل م

 

 مواد و روش ها

باشد. ي ميلتحلي -يفيتوص، روشاز نظر و يق حاضر از نظر هدف، کاربردي تحق 
آوري نامه جمعميداني نيز از طريق پرسش هااي از طريق روش اسنادي، دادهمطالعات نظريه

تعداد روستاهاي  ها از روش مصاحبه نيز استفاده شد.براي تحليل و تکميل داده .شده است
رکزي و کالترزان شهرستان سنندج که به انجام کار صنايع آبادي در بخش م 1هدف شامل 

خانوار   191جامعه آماري پژوهش شامل روستايي اشتغال داشته، مورد بررسي قرار گرفته است. 
روستاي شهرستان سنندج که در بخش کالترزان و مرکزي توزيع  1نفر در  21120با جمعيتي بالغ بر 

خانواري که در فعاليت صنايع روستايي  991جم نمونه شامل تمام (. ح9911شده اند)مرکز آمار ايران، 
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نوع فعاليت صنايع روستايي شامل فرش بافي، گليم بافي، خياطي، . اشتغال دارند، انتخاب شدند

در دو مولفه  ييروستا عياثرات توسعه صنا يبررس يبراگيوه بافي،نجاري، خراطي و.. است. 
 90گزينه اي طيف ليکرت مجموعاً در  1پرسشنامه و اجتماعي با استفاده از  ياقتصاد

متغير براساس روش ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات مورد سنجش  49شاخص و 
قرار گرفتند. براي اطمينان از طراحي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شده و ضريب 

کارشناسان مرتبط هاي ه/. به دست آمده است روايي پرسشنامه نيز براساس ديدگا12پايايي
 (.2)جدول با روستا مورد تائيد قرار گرفته است

 میزان آلفای محاسبه شده برای هر مولفه: )2 (جدول

 ميزان آلفاي کرونباخ تعداد گويه ابعاد

 14/0 24 اقتصادي

 21/0 91 اجتماعي

 10/0 92 کل

 های تحقیق ها و معرفابعاد، شاخص: ا)3 (جدول

 گويه ها شاخص ابعاد

ا
ي

اع
تم

ج
 

 موفق، هاي با صتعت کاران، استفاده الگو ارتباط تعامل اجتماعي

 اجتماعي؛کاهش سطح فقرهاي ، کاهش اعتياد به مواد مخدر و آسيباوقات بيکاري کاهش کيفيت زندگي

 اجتماعيدر توليدات، افزايش مشارکت ها،حضور زنان، بيمه تامين ها احساس امنيت شغلي،رشد خالقيت امنيت اجتماعي

 آموزش
 از منديبهره روستاييان، اطالعات کسب و آگاهي سطح آموزشي، ميزان هايزيرساخت به دسترسي
 يفردهاي توسعه مهارت، آموزشي. امکانات

  روستايي شيوه کيفيت زندگي خانوارهاي زندگي، بهبود محل روستاي در کاهش مهاجرت، ماندگاري مکانيتعلق

ي
صاد

اقت
 

 اندازدرآمد و پس
 خانوار، ميزان براي اندازپس زمينه انداز، ايجادپس از رضايت روستايي، ميزان خانوارهاي انداز پس ظرفيت
 آمد. در از رضايت صنايع روستايي، ميزان  بخش در درآمدها

 اقتصاد محلي
 وليداتت بخشي رونق و روستاييان، احيا مصنوعات فروش در سهولت روستايي، ميزان اقتصاد سازيتنوع

 بومي، 

 تنوع فعاليت خدماتي، باال بردن توان توليد، رونق باز ،افزايش پس انداز هزينه

 اشتغال
 اشتغال سطح افزايش بومي، ميزان افراد براي اشتغال فصلي، ايجاد اشتغال شغلي، رونق هايفرصت تنوع

 به جوان کار نيروي گرايشروستا،  از کار نيروي از خروج جلوگيري  صنايع روستايي، ميزان بخش در
 ديگر. مشاغل

 دسترسي
 اطالعات به نقل، دسترسي و حمل به محلي، دسترسي محصوالت فروش بازاره به آسان دسترسي
 صنايع روستايي. اثرات با رابطه در معيشت براي سودمند
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 اطالعات جمعیتی منطقه مورد مطالعه :(4جدول )

 تعداد افراد شاغل جمعيت خانوار روستا

 99 192 219 نوره

 91 1001 2911 اساوله

 92 2010 2999 دوشان

 91 9291 9001 صلوت اباد

 1 9419 490 قار

 99 9109 112 قاميش

 90 9922 492 آويهنگ

 99 9291 199 نگل

 90 111 902 سرهويه

 991 21120 191 جمع

 
 در شهرستان سنندج مورد مطالعههای دهستان تیموقع :(1)شکل

 حلیل و نتایجتجزیه و ت

 نتایج توصیفی 

پرسشنامه خانوار شاغل در بخش صنايع  991حاصله از پژوهش تعداد هاي براساس داده
درصد  20و کارگر کارگاه خانوار( به عنوان  12درصد از سرپرستان خانوار) 10روستايي،حدود 

 خانوار به عنوان سرپرست کارگاه هستند. 91از سرپرستان معادل
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 شاغالن صنایع کارگاهی به تفکیک نوع فعالیتتوزیع :( 5جدول)

 درصد فراواني نوع فعاليت رديف

 4/94 91 قالي بافي 9

 2/29 22 خياطي 2

 2/2 1 کابينت سازي 9

 1/92 99 دست بافي 4

 1/90 99 کوبلن بافي 1

 1/99 92 خراطي چوب 1

 9/22 29 گيوه بافي 2

 900 904 جمع کل

 ماخذ:تحقیقات میدانی

هاي فردي بين سرپرستان خانوار روستايي روستاهاي نمونه تحقيق حاکي  ويژگيبررسي 
 12بيشترين درصد پاسخگو ) ساله 91-21هاي سني  ها، گروه از کل نمونه از آن است که

اند. ازنظر تحصيالت باالترين درصد پاسخگويان داراي  درصد(را به خود اختصاص داده
درصد را مردان و  1/19همچنين ازلحاظ جنسيت . بوده است 1/42 مدرک ديپلم با درصد

( 9شکل ) اند. پاسخگويان متأهل بوده 1/11اند و ازنظر تأهل  درصد را زنان تشکيل داده 9/91
باشند. به سخن ديگر، مي غير صنعتي شاغلهاي نمايانگر ان است که  تمام خانوار روستايي در فعاليت

کشاورزي و خدماتي هاي ه افراد خانوار در تمامي فعاليتاقتصاد روستا داراي اقتصاد ترکيبي است ک
 9/12نشان داد که ها ساالنه خانوار را تامين کنند. يافتههاي مشارکت داشته تا اينکه بتوانند نيازمندي

خدماتي هاي درصد در ساير فعاليت 1/92درصد از شاغلين در فعاليت کشاورزي اشتغال داشته و 
اقتصادي هاي گردد که فعاليت صنايع روستايي به عنوان مکمل فعاليتمي تباطاشتغال دارند. چنين اسن

 گردد.مي و معيشتي خانوار محسوب
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 اقتصادیهای وضعیت شاغلین در فعایت:( 2شکل)

 

 ه درصدتوزیع شاغالن صنایع روستایی به تفکیک نوع فعالیت ب :(3شکل)                            

 نتایج استنباطی

 عامل اجتماعی -

تبيين ابعاد توسعه اقتصادي و اشتغال زايي در مناطق روستايي،مستلزم شناخت همه 
اجتماعي در روستاست هاي جانبه از فضاي اجتماعي و فرهنگي روستاها است. اين سرمايه

ت اجتماعي و سازد. بنابراين سطح تعامالت و مناسبامي که راه توسعه را در روستا هموار
تواند بستر توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستاها مي ساختارهاي فرهنگي روستا، بالقوه

متغير توسعه صنايع روستايي در راستاي اشتغال  91تسريع و يا تحديد نمايد. در اين راستا 
زايي در ابعاد اجتماعي، در طيف ليکرت مورد سنجش قرار گرفته و از طريق تهيه فراواني 

اقدام به تهيه جدولي در راستاي پاسخگويي برحسب درصد نموده ايم. سپس از ها پاسخ نامه
طريق  محاسبه ميانگين،انحراف معيار و ضريب تغييرات محاسبه شده است. نتايج اين 

 1بخش به سه گروه از نظر ضريب تاثير برحسب درصد تقسيم بندي شدند. گروه اول با 

34

35

31

15

49

18

18

دامداري
زراعت

باغداري
کارگري

خرده فروشي
کارمندي

متفرقه

ي
ورز

شا
ک

تي
دما

خ



 

 

 

 

  19 ....(  يو مشاغل خانگ يدست عي)صناييروستا عيصنا ياجتماع-ياثرات اقتصاد

 

پاسخ گويان، را هاي درصد کل گويه 99/41ص شده،بيش از گويه با رنگ تيره روشن مشخ
 1/20و گروه سوم ها درصد کل گويه 01/94گويه  2به خود اختصاص داده، گروه دوم، 

در عامل اجتماعي نتايج نشان داد با توسعه هاي درصد، ضريب تاثير و رتبه هريک از گويه
-مي ر واقع رونق اشتغال زاييصنايع روستايي در روستا موجب کاهش اوقات بيکاري و د

گردد. بطوري که نتايج گويه پاسخ گويان در زمينه کاهش بيکاري در صورت رونق صنايع 
در زمينه توسعه ها ،سپس متغير افزايش سطح مشارکت 91/4روستايي برابر با ميانگين

يابد. و متغيير کاهش سطح فقر باتوسعه صنايع مي افزايش 22/4صنايع روستايي نيز 
با رونق ها است که در رتبه سوم و همچنين کاهش سطح مهارجرت 09/4وستاييبا ميانگينر

در رتبه بعدي و متغييرهايي مانندماندگاري و دلبستگي به روستا  4صنايع روستايي با ميانگين
گيرند. در گروه دوم مي بعدي قرارهاي و افزايش حضور زنان در گروه اول به ترتيب در رتبه

ند کاهش سطح اعتياد به مواد مخدر، آشنايي با سبک و سياق زندگي شهري و عواملي مان
-مي بعدي قرارهاي مدني،ارتباط صنعتکاران با يکديگر، و ساير متغييرها به ترتيب در رتبه

گيرند. در گروه سوم که ضريب تاصير کمتري به مراتب داشته اند نشان داد که دسترسي به 
 گيرند.مي بعدي قرارهاي و.. در رتبهها ها، رشد خالقيتنهادهاي آموزشي،سطح مهارت 

 نتایج آماری عامل اجتماعی در طیف لیکرت برحسب درصد :(6)جدول

CV 
انحراف 

 معيار

خيلي  ميانگين
 زياد

  گويه خيلي کم کم متوسط زياد

 کاهش اوقات بيکاري 0,1 94,1 92,2 92,2 21,1 09/24 01/9 91/4

گروه اول
 افزايش مشارکت ها 0 20,1 91,1 99,1 90,9 19/21 94/9 22/4 

 کاهش سطح فقر 1,2 29,1 2,4 92 99,9 91/99 94/9 09/4

 کاهش مهاجرت 4,9 91 91,9 99,1 24,1 14/91 41/9 4

 ماندگاري و دلبستگي به روستاي 0,1 92,1 99,1 92,1 22,9 91/92 41/9 19/9

 رزنانحضو 1 92,9 94,4 91,1 94,1 44/91 41/9 22/9

 آشنايي خانوارهاي روستايي به سبک زندگي مدني 0 22,1 29,9 49 1,1 11/40 10/9 20/9

گروه دوم
 

 به مواد مخدرو... اديکاهش اعت 4,9 92 99,1 40,2 1,1 14/91 41/9 11/9

 ارتباط با صتعت کاران، توان الگو برداري 0 21,4 21,1 99,9 91 10/49 14/9 11/9

 اجتماعي)طالق و..هاي کاهش سطح آسيب 0 91,2 92,2 21,4 92,2 02/41 11/9 14/9
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 فرديهاي توسعه مهارت 0 92,1 24,1 99,1 1 11/42 11/9 19/9

 احساس امنيت شغلي 2,9 9,1 12,9 22,9 91,2 41/94 91/9 10/9

 افزايش سطح تجربيات کاري 00 99,99 41,24 21,2 2,4 41/49 11/9 10/9

 افزايش ارتباطات در سطح خانوار 1 1,1 9,4 99,1 1 19/41 19/9 11/9

  دسترسي به نهادهاي آموزشي 9,9 91,1 44,2 29,1 1,1 12/42 19/9 19/9

 سطح آگاهي روستاييان از مهارتها صنايع روستايي 0 94,1 11,2 91,2 1,1 91/44 41/9 09/9

گروه سوم
 

 در صنايع روستاييها رشد خالقيت 0 91,1 19,1 21,4 4,9 11/49 41/9 09/9

 آموزشيهاي تشکيل کارگاه 9,9 22,1 41,1 94,1 2,4 11/42 21/9 2/2

 ياجتماع نيتام مهيب 9,9 91,1 12,9 1,1 2,4 09/24 11/9 91/2

  ميانگين کل  41/9

ها(  اقدام )جمع زدن گويهها ( عامل اجتماعي پس از تعيين ميانگين کل گويه2در جدول)
 24و مينيمم آن  41بدست آمد. ماکزييمم آن  99/91ا محاسبه که عدد ميانگين کل ر

در ميان  91دهد که عامل اجتماعي با ميانگين  باشد. همچنين پيوستار مربوطه نشان مي مي
 باشد.  ها در سطح تقريبا متوسط به باال مي آزمودني

 آمار توصیفی عامل اجتماعی (: 7)جدول 

 CV دامنه تغييرات ماکزيمم چولگي انحراف معيار ميانگين متغير سازه

13/13 83/4 34/0 - 43 44 48 343/0 

 عامل اقتصادی 

عامل اقتصادي يکي از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي روستاها 
 به شمارآمده، چرا که عامل بيکاري و کم اشتغالي روستائيان از طريق اين عامل مورد تعيين

متغير در همين راستا مورد سنجش قرار گرفته اند. نتايج اين  24ن منظور گردد. به هميمي
 1گردد: گروه اول، براساس روش ميانگين مي بخش از نظر ضريب تاثير به سه گروه تقسيم

درصد کل پاسخ گويان جواب زياد داده شده است. گروه دوم که شامل  2/42متغير بيش از
درصد از  1/29متوسط جواب داده اند. گروه سوم، درصد پاسخ گويان  2/91متغير که  99

کم بوده است. با اين وجود از نظر رتبه ها متغير است، پاسخ آن 4افراد پاسخ گو که شامل
است که متغير  1/9متغير برابر با  1بندي متغيرها، نتايج آماري نشان داد که ميانگين مجموع
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درصد در رتبه اول، ميزان رضايت  01/4ي افزايش درامد در صنايع روستايي با ميانگين باال
در رتبه  09/4در رتبه دوم، رونق اشتغال فصلي با  04/4از درامد صنايع روستايي با ميانگين

سوم، تنوع سازي،ايجاد اشتغال براي افراد بومي،افزايش سطح پس انداز ، وجود منابع محلي 
يان از موارد مهم تاثير گذار در براي توسعه صنايع روستايي و انتقال دانش بومي به روستائ

متغير برابر  99گردند. گروه دوم با سطح متوسط نتايج کل ميانگين مي گروه اول محسوب
و رونق  اياحبر حسب رتبه عبارتند از ها است. نتايج نشان داد که مهمترين متغير  21/9با

در  قياز طر نهيهز کاهش،ديتوان تول شيافزاي،شغلهاي تنوع فرصتي،بوم داتيتول يبخش
در فروش مصنوعات  سهولت، از پس انداز تيرضا زانيم،هيگذاشتن مواد اول ارياخت

گيرند. اما مي و....به ترتيب در رتبه ديگر قرار خانوار يپس انداز برا نهيزم جاديا،روستاييان
کم بوده از ديد پاسخ گويان، به ترتيب عبارت است از ها چهار عامل که ضريب تاثير آن

 ،دسترسي به حمل و نقل ،دسترسي آسان به بازاره فروش محصوالت محلي نق بازار،رو
بوده  41/2( است، که ميانگين کل برابربا اجتماعي )فروش و تبليغهاي دسترسي به شبکه

 قياز طر دهد يرا نشان م يو اجتماع يعامل فرهنگ يفي( آمار توص90جدول )براساس  است.
و  12آن  ممييو ماکز باشدمي 1/11 ريمتغ نيا يبرا نيگاني( مها هيعمل )جمع زدن گو

در اقتصادي عامل  تيکه وضع دهد ينشان م  1جدول ني. همچنباشد يم 29آن  ممينيم
 خوب ارزيابي شده است.سطح  در ها يآزمودن انيم

 نتایج آماری پاسخ گویان در طیف لیکرت در  ابعاد اقتصادی برحسب درصد :(9جدول)

CV 
-انحراف

 معيار
 ميانگين

خيلي 
 زياد

 کم متوسط زياد
خيلي 

 کم
 گويه

 افزايش درامد در صنايع روستايي 0,0 91,1 91,1 99,1 1,0 01/4 90/9 11,99

 ميزان رضايت از در آمد 1 21 40 91 92 04/4 92/9 22,92

 رونق اشتغال فصلي 0 90 41 21 0 09/4 49/9 42,91

 اقتصاد روستاييتنوع سازي  2 21 21 94 2 14/9 92/9 12,99

 ايجاد اشتغال براي افراد بومي 2 29 21 41 2 10/9 91/9 41,94

 وجود منابع محلي 0 21 90 91 1 11/9 41/9 11,92

 افزايش پس انداز 2 91 90 49 1 22/9 10/9 91,40

 انتقال دانش بومي و کاهش هزينه آموزش 9 99 42 22 22 20/9 10/9 11,40
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 احيا و رونق بخشي توليدات بومي 0 91 90 94 29 20/9 91/9 41,91

 شغليهاي تنوع فرصت 4 99 90 92 99 19/9 11/9 11,42

 افزايش توان توليد 99 29 91 21 2 21/9 11/9 41,42

 کاهش هزينه از طريق در اختيار گذاشتن مواد اوليه 2 91 19 24 1 24/9 41/9 29,41

 ت از پس اندازميزان رضاي 0 21 92 21 91 29/9 19/9 12,42

 سهولت در فروش مصنوعات روستاييان 0 21 41 21 0 20/9 10/9 21,49

 ايجاد زمينه پس انداز براي خانوار 9 91 92 94 21 92/9 11/9 41,49

 جانبي خدماتيهاي افزايش فعاليت 9 91 21 92 90 91/9 29/9 41,41

 ي روستاييانداز خانوارها ظرفيت پس 9 91 99 40 90 92/9 11/9 44,21

 گرايش نيروي کار جوان به 9 92 21 94 99 99/9 11/9 91,92

 جلوگيري از خروج نيروي کار 9 92 91 24 90 90/9 14/9 10,49

 رونق بازار 9 91 91 21 20 01/9 11/9 11,42

 دسترسي آسان به بازاره فروش محصوالت محلي 9 91 12 91 2 11/2 44/9 11,49

 دسترسي به حمل و نقل 0,0 91,1 11 21 4 91/2 49/9 19,20

 اجتماعي )فروش و تبليغ(هاي دسترسي به شبکه 1 21 21 22 20 00/2 22/9 11,99

21/35 53/5       

 ( آمار توصیفی عامل اقتصادی8جدول )

C.V  دامنه ي
 تغييرات

 سازه متغير ميانگين انحراف معيار چولگي ماکزيمم مينيمم

 عامل اقتصادي 1/11 91/2 14/0 12 29 99 999/0

 

 نتیجه گیری

استقرار صنايع روستايي به عنوان يک بخش مولد اقتصادي در شرايطي که کشور در 
اقتصادي است، فرصت مناسبي براي توسعه اقتصاد مقاومتي و گام مهمي در هاي تحريم

تعديل درامد بين مناطق شهري و روستايي،افزايش سطح درامد و رفاه اجتماعي و جذب 
روهاي مازاد روستايي است. ضرورت توسعه و احياي صنايع روستايي بدان جهت است که ني

توليدات سبز ازاين رو در رديف شوند، مي ساختهمحلي و طبيعي از مواد  روستايي غالباً عيصنا



 

 

 

 

  12 ....(  يو مشاغل خانگ يدست عي)صناييروستا عيصنا ياجتماع-ياثرات اقتصاد

 

دوم صنايع روستايي به عنوان ميراث و هويت فرهنگي، طي چند دهه محسوب مي شود. 
منطقي توام با مديريت هاي زه با احياي آن از طريق تدوين برنامهاخير فراموش شده ، امرو

توان به توفيقات جدي دست يافت. سوم ضرورت توسعه آن بدان مي کارامد در فضاي روستا،
توانند در اين نوع فعاليت مي جهت است که تمام اقشار مردم از زن و مرد، کوچک و بزرگ

با توجه به اثرات سودمند صنايع روستايي، توسعه  اقتصادي مشارکت داشته باشند. بنابراين
اين پژوهش در راستاي  آن بهترين گزينه براي توسعه و تحرک اقتصاد روستايي است.

برنامه ششم توسعه کشور در زمينه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي مناطق روستايي به  22ماده
رويکرد اشتغال زايي مناطق بررسي نقش صنايع روستايي در توسعه اقتصادي و اجتماعي با 

نظري و تجربه کشورهاي هاي روستايي شهرستان سنندج پرداخته است. براساس ديدگاه
تواند مي درحال توسعه مانند کشورهاي آسياي جنوب شرقي نشان داده که صنايع روستايي

شغلي، کسب درآمد براي اقشار کم درامد روستايي و همچنين کاهش هاي در ايجاد فرصت
هاي جرت تاثير زيادي داشته باشد. بنابراين توسعه صنايع روستايي يکي از بهترين گزينهمها

 گردد. مي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي محسوب

براي تبيين ابعاد اقتصادي و اجتماعي با رويکرد اشتغال زايي در روستاهاي سنندج از  
ها تغييرات و انحراف معيار، داده ي گزينه ها، روش ضريبمحاسبه درصد روش ميانگين،

ها در ابعاد مورد سنجش قرار گرفتند. براي فهم و شناخت از ضريب تاثيرگذاري داده
رابه سه گروه زياد، متوسط و کم تقسيم بندي و براساس روش ها اجتماعي و اقتصادي آن

طريق نتايج رتبه بندي شدند. هدف از اين روش به دو جهت بوده اول از ها ميانگين داده
زياد، نقاط قوت مشخص و از طريق ضرائب کم، در واقع نقاط چالشي توسعه صنايع 

کنند. نتايج نقاط قوت پژوهش نشان داد که متغيرهاي تاثيرگذار در مي روستايي را بيان
صنايع روستايي، مانند کاهش سطح فقر،افزايش سطح مشارکت ها، کاهش سطح بيکاري و 

هاي تاثير را از خود برجاي گذاشته است. در مقابل چالش و ضعفکاهش مهاجرت بيشترين 
توان در متغيرهاي همچون عدم دسترسي به نهادهاي آموزشي مي توسعه صنايع روستايي را

و بروز نبودن آن ها، ها در بروز کردن و رونق صنايع روستايي، پائين بودن سطح مهارت
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ن اجتماعي از مشکالت عمده محسوب گرديده آموزشي و فقدان بيمه تاميهاي فقدان کارگاه
 است. 

به طورکلي درابعاد اقتصادي نقاط قوت توسعه صنايع روستايي در افزايش سطح   
هاي درامدها، اشتغال زايي و اينکه توسعه صنايع روستايي موجب تنوع اشتغال و فعاليت

عواملي مانند عدم  گردد. در مقابل نقاط ضعف توسعه صنايع روستايي درمي خدماتي جانبي
مجازي هاي دسترسي به بازار فروش،حمل و نقل، پائين بودن سطح آگاهي از تبليغ در شبکه

 و اجتماعي، ضعف در درسترسي آسان به فروش محصوالت است. با توجه به نتايج فوق
و  ييتواند در توسعه اشتغال زامي بالقوه ييروستا عيراهبرد توسعه صناتوان گفت که مي
را  يروستاها نقش مهم يداريو پا يمؤثر و در ماندگار ييروستاهاي سکونتگاه ييدزادرام

توان و تنوع صنايع روستايي با توجه به فضاي جغرافيايي و موقعيت مکاني کند.  فايا
محيطي تفاوت هايي وجود دارد اما در هاي روستاهاي محدوده مطالعاتي، گرچه از نظر توان

خص صنايع دستي وجوه مشترک باهم دارند. احياي اين صنعت بخش صنايع روستايي باال
 بومي که از دير باز در منطقه به عنوان هويت وميراث فرهنگي اين منطقه شناخته شده مانند

)چوخورانک( يمحلهاي و لباس بافي وهيگنمدمالي،م،يو جاج ميگل،ماهي(ي)طرحفرش باف
زماني تامين ها صنعت چوب، همه اينکوچک تخته نرد، ابزارو آالت موسيقي،هاي کارگاه

شده اما طي چند دهه گذشته کمتر به اين پيشه مي کننده اقتصاد خانوار روستايي تلقي
صنعتي اهتمام داشتند، امروزه بنا به داليل شرايط ناشي از گراني، تورم، بيکاري و.. 

کيفي، بيشتر افراد روستائيان کم کم به احياي اين صنعت اهتمام ورزيده اند. براساس نتايج 
شاغل در زمينه صنايع روستايي باالخص صنايع دستي،زنان و دختران روستايي هستند. اين 
افراد ازيک سو تامين کننده معيشت خانوار و از سوي ديگر شرايط کار براي مردان فراهم 

ر تا هاي اقتصادي را داشته باشند. اگفرصت الزم براي انجام ديگر فعاليتها ساخته، تا آن
چند دهه گذشته زنان روستايي بي سواد بودند، امروزه غالباً تحصيکرده و باالي ديپلم سواد 

فني و حرفه اي ها دارند از اين رو هم زمان آزاد و همچنين شرايط الزم براي آموزش مهارت
را نيز دارند. نکته مهم ديگر اين است که برخي از زنان و دحتران روستايي عالقمند به 

يت هايي هستند که خارج از صنايع روستايي و دانش بومي است مانند عروسک سازي، فعال
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نقاشي روي شيشه، معرق کاري و.. به عبارتي سطح دانش زنان و دختران روستايي از محيط 
ارتباط هاي الزم در زمينه شبکههاي روستا در سايه وجود امکانات و زيرساخت

کنند که مي صنايعي فني را دنبالها ه، از اين رو آنجمعي،انترنت،موبايل و... زيادتر شد
سودآوري بيشتر و زمان ساخت کمتري برخوردار باشد. ضرورت برنامه ريزي و مديريت 
توسعه صنايع روستايي توسط نهادهاي دولتي به منظور حل مشکالت اقتصادي و اشتغال 

رورت راهکارهاي از پيش براي رسيدن به چنين اهدافي، ضزايي امري اجتناب ناپذير است. 
برنده و تسريع کننده در توسعه صنايع روستايي شهرستان سنندج  با توجه به نقاط قوت و 

 ضعف تعيين کرد: 

 هاي تهيه طرح جامع توسعه صنايع روستايي شهرستان و استان که در آن توان
 بالقوه محيط انساني و طبيعي در زمينه صنايع روستايي گنجانده شده باشد.

 پيش رو که در ابعاد اقتصادي و اجتماعي ذکر گرديد.هاي رسي موانع و چالشبر 

   درمقياس کالن صنايع روستايي از نظر ساختاري و تشکيالتي در وضعيت ابهام
و عملياتي کردن ها مديريتي قرار دارد. بايد تحت نظر يک وازرت خانه باشد تا تدوين برنامه

اهنگ و منسجم بتوان براي پيشبرد اهداف توسعه آن توسعه صنايع روستايي همهاي برنامه
 گام برداشت. 

 و راهکارهاي توسعه صنايع روستايي شهرستان سنندج از ها يکپارچه سازي ايده
طريق تشکيل کميته صنايع روستايي بين نهادهاي مرتبط با توسعه صنايع روستايي. اين کار 

دفمندسازي راهبرد توسعه پايدار روستايي و همچنين هها و سرمايهها به منظور اتالف هزينه
 از طريق صنايع روستايي است.

  ايجاد بستر الزم براي آموزش روستائيان شهرستان سنندج در زمينه صنايع
موجود محلي از قبيل نيروي انساني با هاي روستايي زود بازده و سود آور با توجه به ظرفيت

 تجربه، مواد اوليه و پيشينه فرهنگي مناسب. 

  تعيين بازار هدف)فروش محصوالت و مصنوعات صنايع روستايي( از سوي
هاي مرتبط با صنايع روستايي در شهرستان سنندج از طريق ايجاد نمايشگاههاي سازمان

 فصلي و دائمي براي فروش محصوالت روستاييان
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 منابع 
 يجتماعدر توسعه ا يکوچک بخش کشاورز عينقش صنا ي( بررس9911و همکاران) يلياسمع-

دو ماهنامه پژوهش در )مورد دهستان گالب شهرستان کاشان(، ييروستا ينواح يو اقتصاد

 (.ياپيسال دوم شماره دوم)پ، یهنر و علوم انسان
جوانان روستايي هاي ( شناسايي شابستگي9914اکبري مرتضي،غالمزاده رضا، شامانيان مريم)-

های فصلنامه پژوهشن،در زمينه کسب و کارهاي صنايع دستي شهرستان ورامي

 .921-991ص:  91،شمارهکشاورزی

( بررسي عوامل موثر بر عملکرد صنايع کوچک از ديد کارشناسان 9912امين آقايي مهرناز )-
  921-941،صص:4، شماره99، سالفصلنامه روستا و توسعهتوسعه روستايي، 

 .9( بيکاري و مهاجرت،رشد و آموزش جغرافيا شماره9921بني فاطمه حسين)-

 عيموانع و مشکالت توسعه صنا يبررس (9911), فاطمه اسالم فردبوذري جهرمي خديجه-
, ییروستا یها پژوهش. دشت نيو گبه در شهرستان زر يمورد مطالعه قال ييروستا يبوم

 .914-202صص: (2(, شماره )1دوره )

 ،ژی(ی)صنعت، حمل و نقل و انردقتصاا یفیااجغر مبانی درامدی بر( 9921) سيمين توالئي-
 تهران انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم؛

 ناشر ؛ستاييرو حيانودر صنايع  ساماندهي مبانيو  مفاهيم( 9919)؛عليرضا،ستانهآ نبادر-
 ،. انتهر ر؛کشو ياـه  رياـهيو د اـهداريهرـش نمازاـس

هي کتاب سبز راهنماي عمل دهياري ها، مفاهيم و مباني ساماند (9919)عليرضا،دربان آستانه-
 کشور،چاپ اول. تهران.ها و دهياريها در نواحي روستايي، انتشارات سازمان شهرداري

( نقش صنايع دستي در اقتصاد گردشگري روستايي مورد روستاهاي 9911ديوساالر اسداهللا)-
 1،سال فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاییاي شهرستان بهشهر، کوهپايه

 914-921.ص:2شماره

 مجله جهاد ،ييو اشتغال جوانان روستا ييروستا عي(صنا9924) دينو يديسع يرضوان-

 .99-22، ص91،سال 21شماره

( نقش صنايع کوچک در توسعه منطقه اي، 9911رضويان محمدتقي، رحيمي بلداجي ابراهيم)-
 .941-914،ص:1-1شماره 9،دورهمجله جغرافیا
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نعت در روستا و نقش آن در ( استقرار ص9919رکن الدين افتخاري عبدالرضا،طاهرخاني مهدي)-
 .9-22ص:2،شماره1دوره  نشریه مدرسرفاه مناطق روستايي، 

(اولويت بندي صنايع تبديلي و 9914ظاهري،محمد،آقاياري هير محسن، ذاکري مياب کلثوم)-
نشریه جغرافیا و تکميلي کشاورزي در شهرستان آذرشهر با روش ترکيبي دلفي و تاپسيس،

 .229-241، ص: 19،شماره91،سالبرنامه ریزی

 ؛ستاييرو توسعه هيندآ يتژاسترا يبنا سنگ ،کوچک (صنايع9919)يمهد ،طاهرخاني -
 19-11 رهماـش ؛فیاییاجغر تتحقیقا فصلنامه

 (.9911سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کردستان،سالنامه اماري استان کردستان)-

ي در توزيع بهينه درامد مورد ( نقش صنايع روستاي9911شايان حميد، شاهي اردبيلي حکمت)-
 .911-292:ص2،سماره90،سالتوسعهفصلنامه روستا و بخش مرکزي شهرستان مشهد،

در  ييروستا عياستقرار صنا يبند تياولو (9914شکور علي، کريمي قطب آبادي فض اله) -
 ، برنامه ریزی منطقه ایAHPو مدل  تيشهرستان مرودشت با استفاده از شاخص مرکز

 29-14صص: 91رهشما 1،دوره
  9911، انتشارات سروش ،، چاپ هفتمکوچک زیباستشوماخر، ارنست، اف؛ علي رامين، -

کار آفرينانه ي مورد نياز مديران هاي ( شناسايي شابستگي9912عزيزي،محمد و همکاران)-
 دانشگاهي، توسعه کار افريني دوره ششم شماره دوم.

قر در ايران،مجموعه مقاالت (بررسي برخي عوامل ايجاد ف9921فطرس محمدحسن)-
 گردهمايي بررسي فقر و فقر زدايي)جلد دوم( تهران سازمان برنامه و بودجه.

 (.9911قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)-

( ارزيابي و تبيين کارکرد صنايع روستايي در توسعه مورد 9919قيداري سجاسي حمداله)-
،سال سئم فضا و توسعه روستاییفصلنامه اقتصاد دهستان صائين در شهرستان ابهر، 

 (1)پياپي2سماره

 توسعه روستايي، تهران:علم.هاي ( درامدي بر نظريه9911گرگاني سيد علي )-

اشتغال با استفاده از تحليل هاي ( تحليل فضايي شاخص9919مسببي سمانه و همکاران)-
فیا و پژوهشی جغرا-نشریه علمیاصفهان، هاي عاملي و تحليل خوشه اي مورد شهرستان

 .912-299ص:42،شماره91،سالبرنامه ریزی
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هاي توسعه، ترجمه سهراب ساعي،ماهنامه ( بحران در استراتژي9920محبوب الحق محمد)-
 .2نگاه نو شماره

برنامه توسعه  نيتدو نامة وهيش( 9911وبودجه) معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه-
 يو فرهنگ ياجتماع ،يه ششم توسعه اقتصادقانون برنام ، ييروستا ييزا و اشتغال ياقتصاد

( بررسي و شناخت صنايع دستي)قاليبافي( در روستاهاي حاشيه غربي 9910مهدوي مسعود)-
دشت کوير به منظور توسعه و احياي آن مطاعه موردي بخش ايوانکي در استان سمنان، 

 .9-99،صص:49شماره جغرافیاییهای مجله پژوهش

،پايان نامه کارشناسي يگاه صنايع کوچک در توسعه صنعتي ايرانجا( 9921نبي زاده حميدرضا)-
 ارشد دانشکده اقتصاد عالمه طباطبايي.تهران دانشگاه عالمه طباطبايي تهران.

( صنايع روستايي،عاملي تاثير گذار بر فرايند توسعه اقتصادي و 9912نصيري اسماعيل)-
-11ص: 9شماره 99،سال وسعهفصلنامه روستا و تاجتماعي نمونه روستاهاي شهر بومهن، 

91. 

توسعه اقتصادي روستايي از هاي ( ارزيابي سياست9912نقوي سيد مير علي،بابايي علي)-
های مجله پژوهشدولت ايران، هاي ديدگاه منطقه اي با نگاهي بر سياست

 421-419،ص:9،شماره4،دورهروستایی
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