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چکيده

یتواند به عنوان يک جاذبه مکمل
صنايع دستي بعنوان هنري باارزش ،صنعتي مستقل ،بومي و اصيل با جنبههاي قوي كاربردي م 

در توسعه گردشگري مؤثر باشد .پژوهش حاضر در محدوده ي شهرستان املش واقع در استان گيالن در راستاي پاسخگوي به اين

سوال که آيا صنايع دستي ظرف تي هاي الزم جهت توسعه گردشگري در منطقه را دارد ،انجام گرفته است .روش تحقيق به کار رفته
توصيفي  -تحليلي و روش جمع آوري اطالعات روش کتابخانه اي و ميداني بوده است .بدين منظور ابتدا صنايع دستي شناسا يي و

معرفي و سپس به پهنه بندي جغرافيا يي آن پرداخته شد .جامعه آماري اين تحقيق شامل گردشگران ورودي به منطقه و خانوارهاي

فعال در توليد صنايع دستي است که تعداد  384گردشگر با استفاده از جدول استاندارد مورگان و به روش نمونه گيري تصادفي و

تعداد  226خانوار با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گيري سهميه اي به عنوان نمونه انتخاب گرديدند و جهت ار يز ابي

يها نشان داد که  68 /9درصد از گردشگران،
فرضيهها از روش آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است .نتايج بررس 

ميزان تأثير شناسا يي و معرفي صنايع دستي را در توسعه و رونق گردشگري در حد بسيار يز اد و يز اد و همچنين  76 /5درصد از

خانوار فعال در توليد صنايع دست ،ي ميزان تأثير شناسا يي و معرفي صنايع دستي را در توسعه و رونق گردشگري در حد بسيار يز اد و
يز اد دانسته اند که نيازمند برنامهريز ،ي سرمايه گذاري و حما تي هاي الزم از هنرهاي دستي است.

واژگان کليدي :صنايع دستي ،توسعه گردشگري ،استان گيالن ،شهرستان املش.

 -1تیمور آمار(نویسنده مسئول)

Amar@iaurasht.ac.ir

 621فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره سوم ،تابستان 3931

 -1مقدمه
براي استفاده از اثرات مفيد گردشگري در يک ناحيه ،شناسا يي و بهره گيري از کليه استعدادهاي آن از جمله صنايع
دستي ضروري است«صنايع دستي بعنوان صنايعي در چارچوب فرهنگ ،بينش فلسفي و هنر انسانهاي هر منطقه با
توجه به ديدگاههاي قومي آنان ساخته و پرداخته ميشود»(اصالح عرباني ، 1374 ،ص  ) 30تبلور يع ني فرهنگ و مظاهر
يآيد و از آنجا كه هر فراورده دستي بازگوكننده خصوصيات
هنري و از نوع هنرهاي كاربردي و مردمي به حساب م 
يتواند عامل مه يم در شناساندن فرهنگ و تمدن وهمچن ني
تاريخي ،اجتما يع و فرهنگي محل توليد خود است ،م 
عاملي براي جذب گردشگران داخلي و خارجي محسوب شود (يزدانپناه و ديگران  .) 1388توليد فرآوردههاي
یدهد و افزايش توليد صنايع دستي بيشتر در وضع طبقات کم
صنايع دستي ،خود قسمتي از توليد ملي را تش يک ل م 
ینمايد و بنا به گفته پروفسور وليز،
درآمد کشور مؤثر بوده و بد ني ترتيب به توزيع عادالنه درآمد سرانه کمک م 
عامل قطعي براي تشخيص درجه پيشرفت اقتصادي هر جامعه عبارت است از کاهش مطلق تعداد مردمیکه فقر آنها
را خرد کرده است(وولف ، 1384 ،ص .) 14
عدستي
يكند .توليد صناي 
يهاي ساده و مواد خام محلي در دسترس استفاده م 
عدستي از فناور 
اغلب محصوالت صناي 
به مقدار ک يم سرمايهگذاري در مقايسه با محصوالت صنعتي نياز دارد و توليد کننده جديد با موانع ورود مك تري
يتواند در خانه يا در مراکز منطقهاي واقع شده در مناطق روستا يي انجام
عدستي م 
مواجه است .به هرحال ،توليد صناي 
شود و افراد براي كار كردن نيازي به نقل مكان به مناطق بزرگتر شهري ندارند(دي گورمن وه کم اران )9002،بخش
عدستي ميتواند تأثير مع دهاي بر اقتصاد ملي از طريق كسب درآمد ارز خارجي ،ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي
صناي 
پايدار داشته باشد .پول صرف شده در صنايع دستي فور ًاًا و بدون کاهش ارزش ،به سوي جامعه محلي گسترش
يشوند اما نماينده
عدستي فرصتي براي جايگزيني واردات از کشورهاي ديگر است که به بازار روانه م 
ييابد .صناي 
م
فرهنگ محلي نيستند و به گسترش اقتصاد کمک ن يم كنند (ديويد اوكونور .)6002 ،با ا ني حال کشورها در حال
عدستي خود به سوي صنايعي با ارزش افزوده اقتصادي و صنايع منحصر
ا مع ال تالشهاي سازگار براي توسعه صناي 
يباشند (يانگ هون آهن.)6002 ،وا ني صنايع اشتغال و فرصتهاي درآمدي مورد نياز زيادي
بهفرد به لحاظ فرهنگي م 
را براي افرادي که بهطور سنتي از اقتصاد محلي محرومند ،مانند زنان ،اعضاي اقليتهاي قومي ،جوانان ،کارگران غير
يكنند (مك كرچر ،باب.)6002 ،
ماهر ،افراد معلول و سالمند ،فراهم م 
گردشگري بعنوان يکي از فعاليتهاي مهم وابسته به مع لکرد اجزاء و مولفهها يي است که توان يک ناحيه را در
پيشبرد اهداف مرتبط با ا ني

یکند .بعبارت ديگردرآمدزا يي  ،ارزآوري ،اشتغال زا يي
فعاليت مشخص م 

و تع ام ل

یباشد.در ا ني ب ني با توجه به اه يم ت صنايع دستي و
تهاي يک ناحيه م 
فرهنگي در گرو بهره گيري از تمامي ظرفي 
ارتباط آن با صنعت گردشگري ،ا ني صنايع میتوانند در جذب گردشگر و به تبع آن در افزايش اشتغال در هر
منطقهاي مؤثر باشند(مير کتولي و مصدق ، 389 1 ،ص  )831بر ا ني اساس مهمتر ني فرصتهاي موجود صنايع دستي را

تحليل جغرافيايي صنايع دستي721 ...

یتوان در تعديل جريان مهاجرت،تحول در توريسم فرهنگي،احياء صنايع دستي و روستا يي ،رونق اقتصادي در
م
نواحي روستا يي جستجو کرد.
شهرستان املش باداشتن صنايع دستي مهم از ديرباز در رشتهها يي همچون قالي بافي ،سفالگري ،صنايع چوبي و فلزي ،لباس
محلي ،حصير بافي ،توليدات دست بافت ،قالب دوزي همواره به عنوان يکي پايگاههاي مهم توليدايننوع از فرآوردههاي
یتواند عالوه بر تام ني درآمد و معاش مردم ،به جذب گردشگر در سطح شهرستان و توسعه
محسوب شده و با ا ني پشتوانه م 
اقتصادي و اجتما يع آن کمک نمايد .با ا ني حال شهرستان املش از توانمندي مناسبي در زمينه صنايع دستي برخوردار است و
یتوان
از طريق توزيع جغرافيا يي توأم با شناخت عل يم و با استفاده از اشخاص خبره و سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي م 
به ا ني صنعت رونق ديگري بخشيد و صنايع دستي منسوخ شده را با بازاريابي مناسب و تبديل آن به کاالهاي مورد پسند مردم
هم احيا کرد و در ا ني شرايط موجب حضور بيشتر گردشگران دريک منطقه براي خريد و بازديد از فرآوردههاي توليدي
لهاي با ارزشي در زمينه صنايع دستي است،
یرسد شهرستان املش داراي پتانسي 
صنايع دستي خواهد شد.در ا ني راستا بنظر م 
یتواند عاملي در جهت افزايش جذب گردشگران و رشد اقتصادي و اشتغال زا يي با برپا يي نمايشگاهها
که رونق و توسعه آن م 
و احياي صنايع دستي منسوخ شده داشته باشد.
 -2پيشينه تحقيق
در زمينه ي موضوع مربوطه در ا ني

تحقيق ،تحقيقات زيادي صورت گرفته که به برخي از آنها در جدول زير اشاره

یشود .مع ده مباحث مطرح در تحقيقات مندرج در جدول در خصوص لزوم احياء صنايع دستي بعنوان يک فعاليت چند
م
یدانند.داليل
منظوره اشاره دارد که در ا ني راستا حل مشکالت اقتصادي روستائيان و رونق گردشگري را خروجي ا ني توجه م 
یتواند بعنوان دستاوذردهاي شهودي
یداند که م 
ا ني مدعا را نيز با ذکر مصاديق متنوع در محدودههاي جغرافياي متفاوت بيان م 
در متقاعد کردن برنامهريزيان و سياستگذارن بخش صنايع دستي و روستا يي مفيد باشد.
جدول.1برخی از تحقيقات انجام شده در خصوص موضوع مورد مطالعه
1
2

نام اثر

نويسنده/نويسندگان

سال

نتايج و دستاوردها

کتاب املش پرديس ايران

ايرج دلکش

389 1

تاريخچه صنايع دستي در شهرستان املش و توزيع جغرافيا يي و روند تحوالت زماني

ميرکتولي و مصدق

389 1

بررسي وضعيت گردشگري روستا يي و نقش آن در رونق
صنايع دستي مورد دهستان استرآباد جنوبي ،شهرستان گرگان

یتواند در رونق و توسعه صنايع دستي را بدنبال داشته باشد که م 
رونق گردشگري م 
یتوان از آن
در برنامهريزي مناسب به منظور رونق بخشيدن به بازار فروش محصوالت صنايع دستي استفاده
نمود.

3

کتاب آشنا يي با هنرهاي سنتي صنايع دستي

حس ني ياوري

1 37 1

زادگاه صنايع دستي و هنرها يي نظير قالي ،فلزکاري ،سفال ،سراميک و ...کشور ايران است

4

نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري شهرستان تالش

افش ني علي نژاد

1390

نقش صنايع دستي در تحوالت اقتصادي ناحيه مطالعاتي و رونق گردشگري

5
6
7
8
9
10
11

نقش صنايع دستي در اقتصاد خانوارهاي روستا يي بخش
چابکسر
نقش صنايع دستي روستا يي در توسعه گردشگري شهرستان
بندر انزلي
تحليل گردشگري شهرستان آستانه اشرفيه با تأکيد بر صنايع
د ست ي
عوامل مؤثر بر يمك ت و يك فيت توليد صنايعدستي ب ني زنان
عشاير
عدستي و فناوري متوسط با هدف گسترش
توسعه صناي 
توريسم و اشتغال پايدار روستا يي
نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري فرهنگي نمونه
موردي گيالن
بررسي صنايع دستي و نقش آن در توسعه گردشگري
روستا يي شهرستان بهشهر

شه ني رضا يي

389 1

سپيده ملک مطيعي

1384

شکوفه حسيني

1387

نواب اكبرو ديگران

379 1

فرهود گل محمدي

389 1

آزاد خاني وديگران

1 39 1

الهام قادي

1 39 1

نقش صنايع دستي در ايجاد اشتغال موقتو دائم و رونق گردشگري روستا يي
تقويت گردشگري صنايع دستي براي کمک به ايجاد بستري متنوع در جاذبههاي گردشگري ناحيه
مطالعاتي
یتواند به عنوان يک جاذبه فرهنگي و اقتصادي باعث توسعه گردشگري و رشد و
صنايع دستي م 
افزايش توليد ا ني صنايع گردد
عدستي بر ميزان درآمد ناخالص ساالنه خانوار ،هزينهها و ارزش افزوده تأثير معناداري
توليد صناي 
دارد
عدستي وتوسعه توريسم م 
گسترش صناي 
يتواند سهم مه يم در ايجاد كار و درآمد براي روستائيان
داشته باشد
احياي صنايع دستي باعث طوالني كردن زمان ماندگاري گردشگري و افزايش سودآوري اقتصاد
گردشگري است
طبيعت و اقليم منطقه در پيدايش صنايع دستي و گردشگري موثر بوده و از سو يي ديگر با رواج

تلفيق و تنظيم:نگارندگان

ييابد.
صنايع دستي ،توريسم و مبادالت فرهنگي منطقه نيز توسعه م 
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 -3مواد و روشها
روش تحقيق در مقاله حاضر توصيفي – تحليلي و از نوع پ مي ايش است و در انجام ا ني تحقيق و بنا به ضرورت از
مطالعات ميداني و اسنادي استفاده شده است در مطالعات ميداني براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده
شده است و سپس به شناسا يي  ،معرفي و پهنه بندي جغرافيايي صنايع دستي موجود در منطقه پرداخته شده و نحوه
تاثير گذاري آنها بر توسعه گردشگري مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به ارائه پيشنهاداتي در راستاي توسعه
گردشگري با استفاده از صنايع دستي مبادرت شده است.
جامعه آماري ا ني تحقيق را گردشگران ورودي به شهرستان املش و خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي تش يک ل
ميدهند که به علت مشخص نبودن تعداد گردشگران ورودي به منطقه با استفاده از جدول استاندارد مورگان تعداد
 384نفر گردشگر به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي پرسشنامه پر شده و با توجه به
اينکه خانوارهاي تعداد  25روستا و 2شهر املش و رانکوه به توليد صنايع دستي میپردازند وا ني محدوده شامل
یباشد ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد  226خانوار با استفاده از روش نمونه گيري سه يم ه اي به
 7393خانوار م 
عنوان نمونه انتخاب شده است و براي تحليل يافتههاي تحقيق و آزمون فرضيهها ،از آزمون ضريب همبستگي
اسپيرمن استفاده شده است .کليه نظرات گردشگران و خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي در سؤاالت پرسشنامه

با استفاده از نرم افزار  spssمورد بررسي و تحليل قرار گرفت .با توجه به اينکه در بخشها يي از ا ني تحقيق از نقشه،

نمودار و جدول استفاده شده است،جهت تدو ني و ويرايش ا ني موارد ،نرم افزارهاي  spssو  Gisبه کار رفته است.
 -4محدوده ي مورد مطالعه
املش يکي از شهرستانهاي استان گيالن است که در شرق گيالن در دامنههاي کوه البرز غربي واقع شده است .ا ني

شهرستان وسعتي برابر با  469 /5کيلومتر مربع دارد.ا ني شهرستان از سمت شمال و شرق به شهرستان رودسر و از
شمال غرب و غرب با شهرستان لنگرود و از جنوب با شهرستان سياهکل همسايه است.ناحيه مطالعاتي داراي دو
یباشد که  53 1 43نفر جمعيت و 46 1پارچه روستا و آبادي و  13975خانوار را در خود
بخش رانکوه و مرکزي م 
جاي داده است (سازمان مديريت و برنامهريزي استان گيالن.) 1390 ،

تحليل جغرافيايي صنايع دستي921 ...

نقشه  .1موقعيت جغرافيا يي محدوده مطالعاتي در تقسيمات کشوري.

 -5يافتههاي تحقيق
 -1 -5صنايع دستي موجود در شهرستان املش و ويژگي آنها
بر اساس اطالعات بدست آمده از سازمان ميراث فرهنگي استان گيالن تعداد صنعتگران استان در سال  1384حدود
 007نفر بوده که با نرخ رشدي در حدود  14 /8درصد به  0 570نفر در سال  1390رسيده است.به تبع ا ني رشد
نسبت شاغالن صنايع دستي به كل شاغالن از  0/1در سال  1384به  0/91در سال  1390افزايش يافته كه رشدي
معادل  90درصد ( 1/9برابري) داشته است.در ا ني

ب ني

شهرستان املش به لحاظ شرايط جغرافيا يي

و فعاليتهاي

دامداري و زراعت مواد اوليه براي توليد انواع محصوالت صنايع دستي از قديم االيام فراهم بوده است.و امروزه نيز
در نقاط مختلف شهرستان املش با توجه به فرهنگ زيستي آنان از ديرباز هنرها يي

وجود داشته که در اقتصاد

یکند .صنايع دستي ا ني شهرستان در جدول زير به تف يک ک مشخص شده است
معيشتي ساکنان آن نقش ايفا م 
جدول.2صنايع دستي شهرستان املش به تفکيک نوع رشته هنري،محصوالت توليدي و مکان جغرافيا يي
نوع رشته هنري

رديف

دست بافتههاي دستگاهي
1

توليدات
دست بافت

دست بافتههاي داري
دست بافتههاي پش يم

2

آهنگري

3

سفالسازي

4

لباس محلي(گالشي)

محصوالت توليدي

مکان جغرافيا يي

چادرشب

روستاهاى «ملکوت و موسي کاليه

شال

کالمرود ،لرود و موسي کاليه

قالي بافي

شهر املش

جوراب(گيوه و ساق بلند)  -دستکش – کاله

در اغلي روستاهاي کوهستاني

پش يم  -شال گردن
وسايل مورد نياز در کشاورزي و زندگي مردم

در روستاهاي بزرگ و شهرهاي املش
و رانکوه

ظروف سفالي (گمچ) -کوزههاي آب و ماست –

شهر املش

گلدان -تنور نانوا يي
شليته ،تومان ،دامن ،پيراهن تونيک ،منديل ،جليقه

شهر املش و هم در نقاط روستا يي

وسان دستمال

5

صنايع چوبي

گهواره –کمد -صندوقچه،قاشق و چنگال چوبي

شهراملش

6

حصيربافي

کاله – زنبيل – زيرانداز -زيرديگي

نقاط روستا يي شهرستان

7

قالب دوزي

رودوزي روي پارچه

روستاها شهرستان

منبع :یافتهههای تحقیق1390 ،
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بر اساس آمار اخذ شده از اداره ميرٍاٍاث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان املش در فعاليتهاي مرتبط با
صنايع دستي شهرستان  188نفر مشغول به کار هستند که بيشتر ني ميزان اشتغال به توليدات دست بافت و کمتر ني
یشود.ا ني هنر-صنعت در سالهاي اخير مورد بي مهري واقع شده ودر حال
ميزان نيز به صنايع سفالسازي مربوط م 
منسوخ شدن است.
جدول شماره .3وضعيت هنرها و صنايع دستي از نظر فعاليت و نيروي فعال در شهرستان املش
رديف

نوع رشته هنري

نوع فعاليت
فعال

منسوخ شده

در حال منسوخ شدن

نيروي فعال

1

توليدات دست بافت

*

88

2

آهنگري

*

12

3

سفالسازي

8

*

4

لباس محلي(گالشي)

*

22

5

صنايع چوبي

*

61

6

حصيربافي

7

قالب دوزي

*
*

11
31

منبع :اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان املش 1390

 -2-5توزيع جغرافيا يي صنايع دستي در ناحيه مطالعاتي
از نظر پراکنش جغرافيا يي  ،توليدات دست بافت (داري ،دستگاهي و پش يم ) مع وم ًاًا در روستاهاي کوهستاني

شهرستان از جمله در روستاهاي امام -بويه -د مي اجانکش -موسي کاليه -ملکوت – تابستان نش ني  -کالمرود-
گورج -لرود -مربو -سوخته کيش -شيشارستان  -شيردره و شليشه رواج دارد .آهنگري نيز بيشتر در مرکز شهر
املش و گشکور وصنايع چوبي بيشتر درمرکز شهراملش و شهر رانکوه متمرکز است .لباس محلي(گالشي) ا ني هنر
زيبا در مرکز شهر املش در کارگاههاي توليدي سطح شهر و بعضي از نقاط روستا يي به نام چالرس – استخرسر و

یشود
يشود .سفالسازي بعنوان هنر دستي در روستاهاي اش يک ت – اشکره ميدان و شهررانکوه تهيه م 
گرکرود تهيه م 
و حصيربافي بيشتر در مناطق روستا يي مانند شليشه – استاد کاليه  -خرشتم -شيخ آباد – مشکله و چماقستان وجود
دارد و باالخره قالب دوزي نيز در مرکز شهر املش ،در کارگاههاي توليدي متمرکز است.
در مورد جغرافياي صنايع دستي و رابطه آن با مواد اوليه میتوان چن ني نتيجه گرفت که در روستاهاي کوهستاني با
توجه به شرايط اقل يمي  ،استفاده از تکنولوژي ساده ،فراهم بودن مواد اوليه طبيعي (پشم) و نياز مردم ،توليدات دست
بافت چون شالبافي ،جوراب بافي ،قالي بافي ،چادر شب بافي و لباس محلي رونق بيشتري داشته و در روستاهاي
جلگه اي به دليل نزد يکي به شهر و مواد اوليه وارداتي مانند فلز وخاک رس مرغوب و مراودات بيشتر در فصول غير
فعال کشاورزي و وجود مواد اوليه طبيعي مانند گياه لي و چوب ،صنايع دستي چون آهنگري ،صنايع چوبي،حصير
بافي ،سفالسازي ،قالب دوزي و لباس محلي رواج بيشتري دارد.

تحليل جغرافيايي صنايع دستي131 ...

نقشه  .2پهنه بندي و پراکندگي جغرافيا يي صنايع دستي در شهرستان املش
منبع :سازمان جغرافيا يي نيروهاي مسلح ،ويرايش نگارندگان. 1392 ،

 -3-5حوزه جذب و بازار محصوالت صنايع دستي در وضع موجود
با توجه به پرسشهاي به مع ل آمده از خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي در مورد عرضه صنايع دستي ،مشخص
گرديد که  39 /2درصد از آنها صنايع دستي خود را به بازار هفتگي(سه شنبه بازار) 82/1 ،درصد به واسطهها و
دالالن 18 /8 ،درصد به شهرهاي اطراف 11/8 ،درصد به فروشگاههاي محلي و  2/1درصد به نمايشگاههاي داخلي
ینمايند .با توجه به ا ني آمار مشخص میشود که قسمت اعظم صنايع دستي جذب بازار هفتگي میگردد.
عرضه م 

نمودار.1حوزه جذب وفروش محصوالت صنایع دستی شهرستان
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 -4-5جايگاه صنايع دستي ناحيه در توسعه گردشگري
عدستي
عدستي در سراسر جهان عوامل زير را در تشويق گردشگران براي خريد صناي 
کارشناسان گردشگري و صناي 
مؤثر دانستهاند :بكارگيري الگوها و رنگهاي سنتي و نماد ني که همواره در کانون توجه گردشگران مورد تأ يك د قرار
عدستي و توسعه برنامههاي کاربردهاي آن ،توليد
يگيرند ،افزايش کيفيت محصوالت و افزايش دوام آنها ،تنوع صناي 
م
عدستي با الهام از بناهاي تاريخي و نمادهاي هر کشور ،بستهبندي مناسب صنايعدستي باتوجه به استانداردها
صناي 
عدستي و ارائه خدماتي از جمله ب مي ه،
بهمنظور اط يم نان از حمل و نقل امن به مقصد نها يي  ،تسهيل حمل ونقل صناي 
حمل و نقل و تحويل محصوالت ،تا اينكه گردشگران را براي خريد محصول مورد عالقهشان تشويق كند ،تش يك ل
نمايشگاههاي فصلي و ساالنه و همچن ني

نمايشگاههاي وانتي با هدف جذب گردشگران خاص براي فروش

عدستي (ياوري ،حس ني .)6002 ،
صناي 
شهرستان املش از نظر چشم اندازهاي اکوتوريسم مانند جنگل ،رودخانه و کوه و يادمانهاي تاريخي ،باستاني و
مذهبي ،جاذبههاي خاص زندگي کوهستاني ،گورستانهاي تاريخي ،جاذبههاي فرهنگي ،سوغات محلي ،دهکدههاي
گردشگري و آب وهواي ماليم ومطبوع در فصول مختلف داراي اه يم ت زيادي است و توجه به ا ني عرصه براي
یباشد صنايع دستي میتواند هم بعنوان قابليت و هم به عنوان يک جاذبه
تهاي گردشگري بسيار مهم م 
توسعه فعالي 
م مک ل گردشگري محسوب شود و به توسعه آن بينجامد .بسياري از گردشگران عالقه مندند تا آثار مختلف صنايع
دستي مکانهاي مورد بازديد را که در واقع توليدات فرهنگي آن ناحيه است را خريداري نمايند و به عنوان ارمغان با
خود همراه ببرند و ه نيم امر توسعه گردشگري و رونق صنايع دستي را فراهم میکند .صنايع دستي وگردشگري
ميتوانند با هم رابطه متقابل داشته باشند .رونق صنايع دستي و به تبع آن افزايش ميزان گردشگران در منطقه مورد
یتواند آثار مثبتي در بهبود اوضاع اقتصادي ساکنان ا ني
مطالعه ،م 

منطقه ،کاهش مهاجرت ،رونق بازار توليدات

کشاورزي خاص ا ني منطقه ،غني تر شدن فرهنگ و افزايش سطح اشتغال ا ني منطقه شود .بنابرا ني «جذب نيروي
يكند
عدستي ،عالوه بر تعادل بخشيدن به ساير بخشها ،از ايجاد شغلهاي کاذب نيز جلوگيري م 
کار توسط بخش صناي 
و به دليل ماهيت توليدي بودن تأثيرقابل توجهي بر اشتغالزا يي

غيرمستقيم دارد .براساس اعالم سازمان ميراث

عدستي در گيالن براي  10هزار نفر به صورت مستقيم
عدستي و گردشگري استان گيالن ،توليد صناي 
فرهنگي ،صناي 
شغل ايجاد کرده است»(عليپور) 1390 ،در ا ني ارتباط و با توجه به مطالعات انجام شده در شهرستان املش صنايع
دستي در توسعه گردشگري ناحيه اثراتي را بهمراه داشته که بطور تفضيلي بدانها پرداخته شده است.
 -1-4-5نگرش گردشگران نسبت به نقش شناسا يي و معرفي صنايع دستي در توسعه گردشگري
جاذبههاي گردشگري مبنا و ياپه حرفه گردشگري بوده و بدون وجود جاذبه ،مقوله توريسم فاقد مفهوم میباشد.

یبايست به دنبال جاذبههاي مهم ديدني جهت بازديد گردشگران
بنابرا ني براي فعاليتي به نام توريسم در هر منطقه م 
بود .بررسي و شناخت صنايع دستي املش اول ني گام براي توسعه توريسم ا ني منطقه به شمار میرود .شناخت ا ني
یگردشگر و انتخاب مناسب نوع صنايع دستي
صنايع و معرفي آنها به شکل صحيح و واقعي میتواند از سردرگم 

تحليل جغرافيايي صنايع دستي331 ...

مورد نظر وي کمک بسزا يي نمايد.بر ا ني اساس و نتايج حاصل از مطالعات ميداني نشان میدهد که  87 .3درصد از
نمونه مورد مطالعه(گردشگران) شناسا يي و معرفي صنايع دستي در توسعه گردشگري را مؤثر و  12.7درصد بي تأثير
دانسته اند(نمودار)2نتايج حاصله از نمودار سه نيز نشان میدهد که  1 9. 1درصد نمونه مورد مطالعه(گردشگران)
شناسا يي و معرفي صنايع دستي در جذب آنها به منطقه در حد بسيار زياد 49.8 ،درصد زياد 17.3 ،درصد متوسط،
 12.3درصد کم و  5.1درصد بسيار کم دانسته اند.

نمودار شماره  .2نگرش گردشگران نسبت به نقش شناسا يي و
معرفي صنايع دستي در توسعه گردشگري

نمودار شماره  .3نگرش گردشگران نسبت به ميزان تأثير شناسا يي و
معرفي صنايع دستي در جذب آنها به منطقه

منبع :یافتههای تحقیق1392 ،

 -2-4-5نگرش گردشگران نسبت به نقش کارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش
صنايع دستي و تاثير آن در توسعه گردشگري:
به باور كارشناسان برگزاري نمايشگاه يا بازارچههاي محلي دائ يم و همچن ني معرفي گسترده صنايع دستي به مردم
در جذب مشتري بسيار موثر است .ض نم اينکه توليدکنندگان ا ني امکان را دارند که محصوالت مرغوب خود را در
نمايشگاههاي ساالنه به نمايش گذاشته و در مورد شرکت در نمايشگاههاي تجاري ب ني المللي رهنمودها يي کسب
کنند.ا ني تصديق از سوي گردشگران ناحيه مطالعاتي نيز صورت گرفته بطور کي ه نتايج حاصله از نمودار  4نشان
یدهد که  91.2درصد از نمونه مورد مطالعه(گردشگران) ايجادکارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي و
م
بازارچههاي فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري را مؤثر و  8.8درصد بي تأثير دانسته اند.با وجود ا ني تاکيد
تاکنون بازارچه دائ يم صنايع دستي درشهرستان ايجاد نشده که الزم است براي برپا يي بازارچههاي دائ يم اقداماتي
ًال نيز ذکرآن رفت صنايع دستي ا ني شهرستان خصوصا در جامعه روستا يي بسيار
صورت گيردهمانطور که در قب ًال
متنوع بوده است كه با برپا يي بازارچههاي دائ يم میتوان ا ني افراد را تا حدودي حمايت كرد تا بتوانند محصوالت
خود را به فروش برسانند.

نمودار شماره  .4نگرش گردشگران نسبت به نقش کارگاههاي توليدي،

نمودار شماره  .5نگرش گردشگران نسبت به تأثير کارگاههاي توليدي،

نمايشگاههاي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري نمايشگاههاي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري
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یدهد که  45.1درصد نمونه مورد مطالعه(گردشگران) ايجاد کارگاههاي توليدي،
نتايج حاصله از نمودار  5نشان م 
نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري در حد بسيار زياد 31.4 ،درصد زياد،
 19.2درصد متوسط 1.2 ،درصد کم و 2.2درصد بسيار کم دانسته اند.
 -3-4-5اولويت بندي صنايع دستي مورد عالقه گردشگران
براي داشتن برنامها يي مناسب براي توسعه صنايع دستي(مرتبط با گردشگري)بهتر است ا ني موضوع از نقطه نظر
گردشگران بررسي شود«.بايد در نظر داشت محصول گردشگري شامل کل تجربه ي گردشگري است ،و در ا ني
شهاي تش يک ل دهنده ي آن است .به عبارت ديگر محصول
صورت محصول گردشگري بيش تر از مجموع بخ 
تهاي تفريحي در نواحي روستا يي
گردشگري روستا يي به طور ساده مجموعه اي از جاذبهها ،تسهيالت و فرص 
نيست ،بلکه تمامي تجربه اي است که شامل همه ي دورهها يا مراحل بازديد واقعي اعم از اوليه و بعد از آن در
نواحي روستا يي میشود(رضواني ) 60 : 1387 ،نتايج بدست آمده از نمودار  6نشان میدهد که از مجموع  384نفر
نمونه مورد مطالعه به ترتيب  27.3درصد توليدات دست بافت 21.2 ،درصد صنايع چوبي 18.4 ،درصد لباس محلي،
 2.6 1درصد صنايع فلزي 1.9 1 ،درصد حصير بافي و  6.8درصد سفالسازي را به عنوان صنايع دستي مورد عالقه
خود معرفي نموده اند.

نمودار شماره  .6اولويت بندي صنايع دستي مورد عالقه گردشگران
منبع :یافتههای تحقیق1392 ،

 -4-4-5نگرش خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي نسبت به نقش شناسا يي

و معرفي صنايع دستي و

تاثيرآن در توسعه گردشگري
يتواند به عنوان يک پيامرسان جدي از فرهنگ و تمدن هر
صنايع دستي باتوجه به ويژگيها و شاخصههاي آن م 
یدهد  2 1. 8درصد از نمونه مورد مطالعه
منطقه نقش ايفا کند .همانطور که نتايج مطالعات ميداني در نمودار  7نشان م 
(خانوار) شناسا يي و معرفي صنايع دستي در توسعه گردشگري را مؤثر وتنها  18.8درصد بي تأثير دانسته اند.

نمودار  .7نگرش خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي نسبت به
نقش شناسا يي و معرفي صنايع دستي در توسعه گردشگري

نمودار  .8نگرش خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي نسبت به تأثير
شناسا يي و معرفي صنايع دستي در توسعه گردشگري

منبع :یافتههای تحقیق1392 ،

تحليل جغرافيايي صنايع دستي531 ...

یدهد که  42درصد نمونه مورد مطالعه(خانوار) شناسا يي و معرفي
ض نم اينکه نتايج حاصله از نمودار  8نيزنشان م 
صنايع دستي در جذب گردشگر به منطقه در حد بسيار زياد 33.1 ،درصد زياد 11.4 ،درصد متوسط 8.9 ،درصد کم و
 7.3درصد بسيار کم دانسته اند.
 .5-4-5نگرش خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي نسبت به نقش کارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي
و بازارچههاي فروش صنايع دستي و تاثير آن در توسعه گردشگري:
صنايع دستي گزارشگر صنعت و هنر نياکان و بيانگر هنر و ذوق مردم هر منطقه است و میتوان آن را جلوه گاه
بهاي
آفرينش هنري مردم يک مرز و بوم و ذوق و سليقه معاصران دانست.شهرستان املش در گيالن يکي از قط 
یشود و ساالنه پذيراي گردشگران فراواني است ،ا ني گردشگران براي ثبت خاطرات خود يا
گردشگري محسوب م 
یکنند .بنابرا ني بازاريابي بسيار گسترده و قوي بايد براي
داليل شخصي ديگر ،مبادرت به خريد صنايع دستي م 
شناسا يي بازار فروش صنايع دستي ناحيه و داليل استفاده از ا ني صنايع دستي صورت گيرد تا هم صنعت گران از
يبهره نمانند و ا ني شهرستان هويت و گذشته خويش را به باد فراموشي نسپارد.
اقتصاد آن ب 
یدهد که  45.1درصد نمونه مورد مطالعه(گردشگران) ايجاد
نتايج حاصله از مطالعات ميداني که درنمودار  9نشان م 
کارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري در حد بسيار زياد،
 31.4درصد زياد 19.2 ،درصد متوسط 1.2 ،درصد کم و 2.2درصد بسيار کم دانسته اند.ض نم اينکه طبق يافتههاي
نمودار ده  23.2درصد نمونه مورد مطالعه(خانوار) ايجاد کارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي
فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري در حد بسيار زياد 48.3 ،درصد زياد 6.9 1 ،درصد متوسط2.4 ،درصد کم
و 3.8درصد بسيار کم دانسته اند.

نمودار شماره  .9نگرش روستائيان نسبت به نقش کارگاههاي توليدي ،نمودار شماره  .01نگرش روستائيان نسبت به تأثير کارگاههاي توليدي،
نمايشگاههاي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري

نمايشگاههاي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در توسعه گردشگري

منبع :یافتههای تحقیق1392 ،

 -6 -4 -5اولويت بندي نحوه ارائه و معرفي صنايع دستي از ديدگاه خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي:
مسلم ًاًا دغدغههاي توليدکنندگان بومي از وضعيت صنايع دستي با گردشگران متفاوت است.همانطور که در بند -5
 .3-4اشاره شد مع ده ديدگاههاي گردشگران در خصوص نوع توليدات و جلوههاي زيبا يي شناختي ا ني توليدات
است.اما نتايج بدست آمده از مطالعات ميداني ديدگاه توليدکنندگان متفاوت است.و همانطور که نمودار  11نشان
یدهد که از مجموع  226نفر نمونه مورد مطالعه به ترتيب  31درصد نمايشگاهها و فروشگاههاي محلي،
م
 24.1درصد برگزاري جشنوارههاي فرهنگي 7.6 1 ،درصد ايجاد بانک اطالعاتي و سايت مخصوص صنايع دستي،
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 16.3نمايشگاههاي ملي و ب ني المللي و  11درصد بازارچههاي صنايع دستي را به عنوان روش مناسب جهت ارائه و
معرفي صنايع دستي خود معرفي نموده اند.

نمودار  .11اولويت بندي نحوه ارائه و معرفي صنايع دستي از ديدگاه خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي
منبع :یافتههای تحقیق1392 ،

 -5-5ارزيابي فرضيهها
صنايع دستي از دير باز در ا ني شهرستان داراي رونق بوده از ويژگي مهم صنايع دستي در شهرستان املش تف يک ک
یباشد که با توجه به نيازهاي مردمان جلگه وکوهپايه و کوهستان رونق يافته
پذيري آن در مناطق جلگه و کوهستان م 
است از ا ني

یتوان از گذشته اي نه چندان دور صنايعي همچون نمد مالي – توليدات دست بافت(قالي
رو م 

بافي،شال بافي ،جوراب بافي و -)...لباسهاي محلي که قابليت استفاده مردم دامدار وکوهستاني را دارد نام برد ودر
جلگه به حصيربافي -سفالگري -صنايع چوبي و آهنگري را نام برد .با توجه به اينکه ب ني موقعيت جغرافيا يي صنايع
یتوان گفت که در مناطق کوهستاني به علت وجود برخي از مسائل و
دستي و توسعه گردشگري رابطه وجود دارد ،م 
مشکالت مانند عدم دسترسي آسان گردشگران به ا ني مناطق ،فصلي بودن گردشگري در ا ني مناطق ،کمبود امکانات
تفريحي و زيرساختي(مانند راه مناسب) و موقعيت نامناسب مناطق کوهستاني نسبت به شهر املش ،گردشگران کمتر
به ا ني مناطق جذب میشوند و ا ني عوامل باعث در انزوا ماندن صنايع دستي ،عدم توزيع و فروش آنها و به تبع
یشود که درعدم توسعه گردشگري ا ني مناطق نيز مؤثر است .اما
باعث کاهش رونق صنايع دستي مناطق کوهستاني م 
در مناطق جلگه اي برخالف مناطق کوهستاني به علت نزد يکي به سطح شهر و بازار فروش محصوالت صنايع
دستي ،دسترسي آسان گردشگران به ا ني مناطق ،وجود امکانات تفريحي و زيربنا يي  ،مواد اوليه فراوان و وجود
برنامهريزي مناسب جهت توسعه گردشگري ،گردشگران بيشتر به ا ني مناطق جذب ميشوند و ا ني عوامل باعث
توسعه و رونق سريعتر صنايع دستي و به تبع آن باعث جذب گردشگر و توسعه آن میگردد .اقدام در جهت رفع
مشکالت مطرح شده در مناطق کوهستاني ميتواند به توسعه صنايع دستي و ماًالًالتوسعه گردشگري ا ني مناطق کمک
کند.
در ا ني تحقيق  2فرضيه مطرح شده است که جهت ارزيابي ا ني دو فرضيه عالوه بر تجربه نگارندگان ،از پرسشنامه
خهاي بسيار زياد،زياد ،متوسط ،کم و بسيار کم است و جهت آزمون
استفاده شده است که حاوي سواالت با پاس 
اينکه ب ني متغيرها ي موجود در فرضيهها رابطه وجود دارد يا نه ،از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده
است و خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي و گردشگران به عنوان جامعه آماري مطرح هستند که ا ز ب ني آنها به
ترتيب تعداد  226و  384نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند.

تحليل جغرافيايي صنايع دستي731 ...

فرضيه اول :با شناسا يي و معرفي صنايع دستي در شهرستان املش میتوان به توسعه توريسم دست يافت.
وجود صنايع دستي در شهرستان املش به عنوان يک نقطه قوت در بخش گردشگري ا ني منطقه است که میتواند به
یتواند باعث رونق بخشيدن به بازار
عنوان يک جاذبه در جذب گردشگران مطرح باشد .لذا شناسا يي و معرفي ان م 
فروش آن،رونق صنايع دستي و افزايش آگاهي گردشگران و جذب گردشگر گردد .ايجاد نمايشگاهها و بازارچههاي
فروش ،تبليغ از طريق رسانههاي جمعي ،برگزاري جشنوارههاي فرهنگي و ايجاد بانکهاي اطالعاتي از روشهاي
یتواند مطرح باشد.
اساسي جهت شناسا يي ومعرفي صنايع دستي م 
فرضيه :1با شناسا يي و معرفي صنايع دستي در شهرستان املش میتوان به توسعه توريسم دست يافت.
جهت آزمون معناداري براي دو متغير رتبه اي بر حسب سواالت پنج جوابي که با کدهاي ( )1تا ( )5معرفي شده
است ،از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن به منظور تع نيي رابطه ي ب ني متغير مستقل شناسا يي و معرفي صنايع
دستي و متغير وابسته توسعه توريسم در منطقه استفاده شده است.
جدول  .3نمايش ميزان همبستگي بين شناسا يي و معرفي صنايع دستي و توسعه توريسم در منطقه از ديدگاه خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي
فراواني
مؤلفه

توليد

متغير
گردشگران

مستقل

بسيار زياد

95

73

زياد

75

191

شناسا يي و معرفي

کنندگان

متوسط

26

67

کم

22

47

بسيار کم

8

6

جمع

226

384

صنايع دستي

ضريب همبستگي
وابسته

توسعه
توريسم

توليد کنندگان

0/ 21

گردشگران

سطح
معناداري

0/100

نتيجه

رابطه وجود
دارد

با توجه به جدول فوق و نتايج حاصله از آزمون اسپيرمن استنباط میشود که از ديدگاه خانوارهاي فعال در توليد
صنايع دستي و با توجه به اينکه ضريب همبستگي  0/ 21وميزان احتمال محاسبه شده  0/100در سطح  0/50است،

یتوان فرضيه  H0را رد کرد و  H1پذيرفت که با شناسا يي و معرفي صنايع دستي میتوان به توسعه توريسم در
م
شهرستان املش دست يافت.
فرضيه دوم :ايجاد کارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در شهرستان املش به
ینمايد.ايجاد کارگاههاي توليدي مشخص و برپا يي نمايشگاههاي محلي و ساخت
توسعه و جذب توريسم کمک م 
بازارچههاي فروش صنايع دستي باعث دسترسي هر چه آسان صنايع دستي توسط افراد و گردشگران و به تبع آن
يگردد.
باعث رونق صنايع دستي و جذب گردشگر و توسعه آن م 
فرضيه .2ايجاد کارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در شهرستان املش به
ینمايد.
توسعه و جذب توريسم کمک م 
جهت آزمون معناداري براي دو متغير رتبهاي بر حسب سواالت پنج جوابي که با کدهاي ( )1تا ( )5معرفي شده
است ،از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن به منظور تع نيي رابطهي ب ني متغير مستقل ايجاد کارگاههاي توليدي،
نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش صنايع دستي و متغير وابسته توسعه و جذب توريسم در منطقه استفاده
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یشود که از ديدگاه خانوارهاي فعال
شده است.با توجه به جدول فوق و نتايج حاصله از آزمون اسپيرمن استنباط م 
در توليد صنايع دستي و با توجه به با توجه به اينکه ضريب همبستگي  0/ 44وميزان احتمال محاسبه شده  0ميزان

یتوان فرضيه  H0را رد کرد و  H1پذيرفت که با
احتمال محاسبه شده کوچکتر از ناحيه رد در سطح  0/50است ،م 
شناسا يي

و معرفي صنايع دستي میتوان به توسعه توريسم در شهرستان املش دست يافت.که ايجاد کاگاههاي

توليدي ،نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش صنايع دستي در شهرستان املش به توسعه و جذب توريسم
ینمايد.
کمک م 
جدول  .5نمايش ميزان همبستگي بين ايجاد کارگاههاي توليدي ،نمايشگاههاي محلي و بازارچههاي فروش صنايع دستي و توسعه توريسم در منطقه از ديدگاه
خانوارهاي فعال در توليد صنايع دستي
فراواني
مؤلفه

توليد

متغير

گردشگران

مستقل

بسيار زياد

52

173

زياد

901

121

ايجاد کاگاههاي توليدي،

کنندگان

متوسط

38

74

نمايشگاههاي محلي و

کم

9

8

بازارچههاي فروش

بسيار کم

18

8

جمع

226

384

صنايع دستي

ضريب همبستگي
وابسته

توسعه و جذب

توليد کنندگان

0/ 44

گردشگران

سطح
معناداري

0/ 44

توريسم

0

نتيجه

رابطه وجود
دارد

.7-5نتيجه گيري و پيشنهادات
صنايع دستي وهنرهاي سنتي يکي از مهمتر ني عوامل تح يک م وپايداري فرهنگ جامعه است و يکي از عوامل اصلي
یشود .با توجه به ا ني مطلب اه يم ت صنايع دستي املش در ايجاداشتغال،
رشد توسعه صنعت گردشگري محسوب م 
افزايش توليد ناخالص داخلي ،توسعه گردشگري ،معرفي هويت و فرهنگ مردم منطقه ،رفع فقر ،توانمندسازي زنان
مخصوصا روستا يي ان اه يم ت ويژه اي پيدا میکند که تدو ني برنامه منظم و دقيق براي تهيه مواد اوليه ،توليد و عرضه
یتواند به توسعه پايدار اقتصادي و فرهنگي کمک کند .نتايج بدست
در بازارهاي داخلي و خارجي در سطح کالن م 
آمده از ا ني

تحقيق نشان داد که  68 /9درصد از گردشگران ،تأثير شناسا يي

و معرفي صنايع دستي را در رونق

گردشگري در حد بسيار زياد و زياد 17 /3 ،درصد در حد متوسط و  13 /8درصد در حد کم و بسيار کم و همچن ني
 76 /5درصد از خانوار فعال در توليد صنايع دستي ،تأثير شناسا يي و معرفي صنايع دستي را در توسعه و رونق
گردشگري در حد بسيار زياد و زياد 91/2 ،درصد در حد متوسط و  4/5درصد در حد کم و بسيار کم دانسته اند.
بنابرا ني میتوان نتيجه گرفت که رونق صنايع دستي به عنوان يک جاذبه م مک ل در توسعه گردشگري يک منطقه مؤثر
است .با توجه به اينکه برخي از صنايع دستي به شکل فعال و برخي منسوخ و در حال منسوخ شدن هستند ،میتوان
جهت توسعه صنايع دستي و به تبع آن توسعه گردشگري پيشنهادات زير را مطرح کرد:
 -1تقويت و گسترش کارگاههاي خانگي و ايجاد کارگاهها و فروشگاههاي محلي براي عرضه توليدات صنايع دستي.
 -2برنامهريزي در جهت ايجاد بازارچههاي صنايع دستي در روستاها وشهرها.
 -3ساماندهي و ارائه ي تسهيالت بان يک مناسب و ارزان و برقراري پوشش ب مي ه اي الزم براي شاغالن ا ني بخش.
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 -4کمک به بهبود و ارتقاي کيفيت مواد اوليه مصرفي براي صنايع دستي جهت عرضه بهتر در نزد خريداران و
گردشگران.
 -5اشاعه فرهنگ استفاده از صنايع دستي در زندگي با شيوه تبليغات موثر.
 -6ايجاد بانک اطالعاتي و سايتهاي صنايع دستي و مصرفي آنها در مقياس :محلي ،ناحيه اي ،ملي و ب ني المللي.
شها و س يم نارهاي ملي و جشنوارههاي صنايع دستي.
 -7مشارکت در هماي 
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