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دیمتل  های مؤثر بر روستای خالق با استفاده از تکنیک ارزیابی الگوی علّی مؤلفه
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 09/07/1400تاریخ پذیرش:            25/02/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
یکی از مسائل مهم کشورها، رکود و نابودی روستاها بر اثر عوامل مختلف ازجمله بیکاری، مهاجرت و سایر عوامل 

عنوان یکی از  توان به عنوان مکانی برای زندگی و تولید، نقش مؤثری دارد. خالقیت در روستا را می است. روستا به

جدید توسعۀ روستایی برای تولید و زندگی و جلوگیری از فروپاشی نواحی روستایی دانست. امروزه های  رهیافت

های روستای خالق  ها برای تبدیل یک روستا به روستایی با اقتصاد موفق، کاربرد مؤلفه ترین راه شاید یکی از موفق

ایدار را برای جوامع روستایی فراهم ها نقش اساسی دارد و درآمدزایی پ باشد. خالقیت روستاها در توسعۀ آن

که  شده، خالقیت و ابعاد آن در مناطق شهری در نظر گرفته شده است، درحالی های انجام خواهد کرد. در پژوهش

رو،  شود. ازاین نیاز به این مفهوم و کارکرد آن در نواحی روستایی با توجه به مشکالت روستاییان بیشتر احساس می

های مؤثر بر روستای خالق انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه  زیابی الگوی علّی مؤلفهاین پژوهش باهدف ار

نفر از کارشناسان و  35به هدف آن کاربردی و بر اساس روش انجام توصیفی ـ علّی است. نمونۀ آماری پژوهش را 

ف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی منظور دستیابی به هد اند. به ریزی روستایی تشکیل داده متخصصان مرتبط با برنامه

های چهارگانه )مشارکت، ابتکار، رهبری  دهندۀ آن بود که از بین مؤلفه های حاصل از پژوهش نشاناستفاده شد. یافته

و ترویج و آموزش( روستای خالق، معیار مشارکت، تأثیرگذارترین و معیار ابتکار، تأثیرپذیرترین معیار روستای 

های ترویج و  ترین معیار روستای خالق شناسایی شد. مؤلفه عنوان بااهمیت یار مشارکت بهخالق بودند. همچنین مع

 نوعی نقش واسطی ازنظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند. آموزش و رهبری نیز به

 رهبری، مشارکت. روستای خالق،  ترویج و آموزش،، ابتکار واژگان کلیدی:
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Abctract  
One of the major problems of countries is the recession and destruction of villages 

due to various factors including unemployment, migration and some others. Village 

has an effective role as a place to live and produce. Creativity in rural areas can be 

considered as one of the new approaches to rural development to produce and live and 

prevent the collapse of rural areas. Today, perhaps one of the most successful ways to 

transform a village into a one with a successful economy is to use the concept of a 

creative village. Rural creativity has played a key role in rural development, and in 

this regard will provide sustainable income generation for rural communities. In the 

researches, creativity and its dimensions have been considered in urban areas, while 

the need for this concept and its function in rural areas is felt more due to the 

problems of the villagers. Therefore, this study aims to evaluate the causal model of 

criteria. Effectively done on the creative village. The present study is applied 

according to its purpose, and based on descriptive-causal method. The statistical 

sample of the study consisted of 35 experts and specialists related to rural planning. In 

order to achieve the research goal, fuzzy dimethyl technique was used. Findings of 

the study showed that among the four criteria (participation, initiative, leadership and 

promotion and education) of the creative village, the criterion of participation was the 

most affecting and the criterion of initiative was the most affected for a creative 

village. Also, the participation criterion was identified as the most important criterion 

of the creative village. Criteria for promotion, education and leadership also have a 

kind of mediating role in terms of affecting of being affected. 

Keywords: Initiative, Promotion and Education, Creative Village, leadership, 

Participation.  
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 مقدمه و بیان مسئله
اقتصادی و اجتماعی بوده و زمینه را برای دستیابی به اهداف روستاها مراکز موتور ملی و رشد 

(. یکی 2010، 1سازند )پنگفیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم میملی درزمینه

توسعه، رکود و زوال روستاهاست. طی قرون متمادی، روستا  از مسائل عمدۀ کشورهای درحالِ

نقش و ماهیت مؤثری داشته است. باوجوداین، در شرایط عنوان مکانی برای زندگی و تولید،  به

ها و تغییرات سبک زندگی، در دورۀ گذار از  واسطۀ رویدادها و دخالت دولت امروزی و به

مندی از محتوای توسعۀ پایدار، با قهقرا مواجه و  جای بهره تولیدگرایی، بسیاری از روستاها به

جرت، با پدیدۀ تخلیه جمعیتی و تخریب کالبدی ضمن از دست دادن جمعیت خود در فرایند مها

 ( .25: 1389نیز درگیر هستند )کالنتری و ورمزیار، 

ها و توسعه یافتن روستاها، راهکارها و رویکردهای متنوعی  برای فائق آمدن بر این چالش

ۀ ریزی توسع بِین، با بررسی تجارب و سوابق کشورهای گوناگون در برنامه ارائه شده است. دراین

شده در این زمینه در چهار دسته  رویکردها و راهبردهای استفاده 1950روستایی از دهۀ 

بندی، تفکیک و مشخص شده است. رویکردهای مشارکت )شیوۀ ضد مشارکتی، شیوۀ  طبقه

شده، شیوۀ مشارکت فزاینده، شیوۀ مشارکت واقعی(، رویکردهای ترویج و  مشارکت هدایت

ها( و ابتکار )فردی، گروهی(  زی(، رهبری )منابع، نیازها و تواناییسا مند، خصوصی آموزش )نظام

 در زمرۀ این چهار دسته است.

های جدید برای تحقق توسعۀ  اکثر کشورها در جستجوی شناخت یا خلق راه و روش

عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعۀ  های خالق به روستایی برآمدند و توسعۀ فعالیت

بِین، برخی محققان نظریۀ روستای  (. دراین33: 1398عینالی و همکاران، ) روستایی مطرح شد

توانند با جذب  خالق را مطرح کردند. در این نظریه اعتقاد بر این است که مناطق روستایی می

وجوداین، شناسایی عوامل مرتبط  های خالق رشد اقتصادی را به ارمغان آوردند. با افراد در حرفه

تواند راهگشای توسعۀ این مناطق باشد و زمینۀ الزم را برای نگهداری،  روستایی میبا خالقیت 

تواند نتایج منفی حاصل  های خالق ایجاد کند. همچنین وجود این امر می جذب و پرورش انسان

ای را برای مناطق  های پیشین توسعۀ روستایی را به حداقل برساند و آینده امیدوارکننده از تجربه

ی ها انستایی با توجه به توی روها محیطبنابراین  (.2008، 2دونالد و همکاران) بزند فوق رقم

                                                           
1 Pengfei  
2  Donald and et al 
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ق و همچنین خالی ها هیداد و افرن اندورامسیر پرد را در خوی هارباید ساختا، باالر بسیاۀ بالقو

ی نست نقشهااهند تواخورت ین صودر انند. ورایط کنونی بپرابا شرر گازساق و محیطی خال

د، را شو میدرك ستا هم از روتر افری هازتش تا مراثراستایی که د روقتصان اچود خوکنندۀ  تعیین

در بازۀ زمانی  (.1396یاسوری و سجودی، نائل شوند )ار پایدسعۀ به توو در آینده یفا کند ابهتر 

عنوان دیدگاهی نو درزمینۀ توسعۀ روستایی تالش دارد تا بستر  کنونی، رهیافت روستای خالق به

اگرچه مفهوم (. 45: 1391باکیفیت و خالقانه را در مناطق روستایی مهیا کند )وارث،  زندگی

خالقیت بیشتر درزمینۀ شهری بررسی و در حیطۀ روستایی کمتر بدان پرداخته شده است، اما 

تواند در فضای پسامدرن در برابر تأمین  عنوان مفهومی جدید می رهیافت روستای خالق به

دستی، گردشگری و موسیقی مدِّنظر قرار گیرد. در  هایی همچون صنایع وزهتقاضاهای شهر در ح

حقیقت نواحی روستایی بیشتر به خالقیت و رهیافت آن نیاز دارند تا شهرها. درنتیجه، با توجه 

های مؤثر بر روستای خالق  به این لزوم، این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤاالت مؤلفه

های مؤثر بر روستای خالق چگونه است؟ مدل روابط علّی  فهکدامند؟ مدل روابط علّی مؤل

 زیرمولفه های روستای خالق چگونه است؟؛ است.

 پیشینۀ پژوهش
شده توسط دیگر پژوهشگران و  ای و استفاده از تحقیقات انجام گیری از مطالعات کتابخانه با بهره

در جدول شماره یک  های روستای خالق شناسایی شد. ها و زیرمؤلفه نظر خبرگان، مؤلفه

 های پژوهش نمایش داده شده است.ها و زیرمؤلفه مؤلفه

 ها و زیرمؤلفه های پژوهش . مؤلفه1جدول 

 منابع پشتیبان ها زیرمؤلفه ها مؤلفه

 مشارکت

 گیری سهیم بودن روستاییان در تصمیم

 (،1396کالمی و حسینی )

 (2012لی و وول )

 اعتماد اجتماعی

 اجتماعیتوانمندی 

 اتحاد و همدلی روستاییان
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 ها و زیرمؤلفه های پژوهش . مؤلفه1دول ادامه ج

 منابع پشتیبان ها زیرمؤلفه ها مؤلفه

 رهبری

 1(2013سین ) دون قدرت نفوذ دهیاران

 (،2014سیترلیا و مگلیو )

 (2012لی و وول )

 توانایی دهیاران و مدیران روستایی

 مدیران روستاییتخصص دهیاران و 

 ابتکار

 تمایل به نوگرایی

2(2010استوالریک و همکاران )
 پذیری قدرت ریسک 

 برخورداری از ذهن خالق

 ترویج و آموزش

 های آموزشی کارگاه
 3(2018کمارودین و همکاران )

 (2016آردحاال و همکاران )
 رویکردهای نوین آموزشی

 ترویج دانش بومی

 نگارنده منبع: مطالعات

ها ها و مراکز دادهمنظور بررسی موضوع و تعیین متغیرهای موردِنیاز، با کنکاش در پایگاه به

اند، و اطالعات، برخی تحقیقات علمی که بیشترین قرابت معنایی را با موضوع تحقیق داشته

های  ( در قالب مجموعه مطالعه2011اتحادیۀ اروپا )عنوان پیشینۀ تحقیق انتخاب شدند.  به

های توسعۀ روستایی در اروپا، نقش خالقیت روستایی در  انداز سیاست کلیات چشم

ها  های عمومی توسعۀ روستایی، مسائل فراروی مناطق روستایی در توسعه و سیاست سیاست

ۀ بهبود تولیدهای های پاسخگو در توسعۀ روستایی را بررسی کرده است. نحو و نوآوری

ها و همچنین نحوۀ توزیع  بندی سیاست کشاورزی در محیط روستایی، چگونگی اولویت

های فراگیر برای توسعۀ پایدار در تمام مناطق  بودجه برای توسعۀ روستایی بررسی و سیاست

(. این پژوهش چهار محور را برای توسعۀ روستایی 1393اروپا فهرست شده است )سامانی، 

های مناطق  های متنوعی از ویژگی های چهارگانه، نقشه ر قرار داده و با استفاده از شاخصمدِّنظ

ها عبارتنداز: میزان مشارکت  روستایی در سطح قارۀ اروپا را ارائه کرده است. این شاخص

روستاییان، میزان جمعیت روستایی برخوردار از خدمات پیشرفته، میزان ابتکارات رهبری در 

( در 2007محور. برنتراپ و مسنر ) زیست های محیط م مدیریت، میزان آموزشچهارچوب نظا

                                                           
1  Doncean (2013) 
2  Stolarick and etal (2010) 

3  Kamarudin and etal (2018) 
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راهنمایی برای توسعۀ محلی خوشۀ صنایع خالیق در شهر کوچک و مناطق »پژوهشی با عنوان 

اند، بیان  که در شهر کوچک تروول و روستاهای پیرامونی آن انجام داده« روستایی اسپانیا

تواند زمینۀ  ایع خالق مبتنی بر خالقیت فردی و گروهی میگیری خوشۀ صن دارند که شکل می

هایی دهد که صنایع خالق درزمینه توسعۀ محلی را فراهم سازد. نتایج این پژوهش نشان می

همچون موسیقی، ادبیات، گردشگری و هنر دارای جایگاهی راهبردی برای ترویج هوشمندانۀ 

در اروپا خواهد بود. برخورداری از رهیافت  ای و ملی پایداری و رشد فزایندۀ محلی و منطقه

ها،  های نوآورانه همچون برگزاری جشنواره و فرایند واکاوی مستمر در توزیع فعالیت

های روستایی و تئاترهای روستایی گامی برای توسعۀ محلی و  های موسیقی، اکوموزه کنسرت

سنجی توسعۀ  امکان»وان ( در تحقیقی با عن1398روستایی مفید است. ابریشمی و همکاران )

دستی روستاهای منتخب  پایدار روستایی از طریق توسعۀ صنایع خالق: نمونه موردی صنایع

به بررسی توسعۀ پایدار روستایی در قالب توسعۀ پایدار است. نتایج این « استان اصفهان

ثرگذار صنایع خالق بر توسعۀ پایدار اقتصادی روستاهای مورد مطالعه ا دهد تحقیق نشان می

درصد از تأثیر مثبت گردشگری توسعۀ پایدار  83/0است. بر اساس برازش رگرسیون، حدود 

در تحقیقی  (1398عینالی و همکاران )روستایی، متأثر از خالقیت در گردشگری بوده است. 

، به بررسی خالقیت و «نقش گردشگری خالق در توسعۀ پایدار مناطق روستایی»عنوان  با

دهد مطالعات میدانی از طریق  نتایج این بررسی نشان می پردازد. نقش آن در گردشگری می

فرهنگی شمال غرب -مشاهدات محقق در رابطه با گردشگری خالق در روستاهای تاریخی

های گردشگری و  علت توسعۀ مناسب زیرساخت تاها بهدهد که این روس کشور، نشان می

عنوان یک برند و مقصد گردشگری و همچنین برخورداری از منابع  مطرح شدن روستاها به

ِدیگر، بر اساس  خالق، وضعیت مطلوبی ازنظر گردشگری خالق روستایی دارند. ازسوی

مطلوبی ازنظر گردشگری  شده نیز روستاهای مورد مطالعه از وضعیت های آماری انجام تحلیل

خالق قرار دارند. همچنین با توجه به وضعیت توسعۀ پایدار روستایی درنتیجۀ گسترش 

از تأثیر مثبت  83/0دهد که حدود  گردشگری خالق، بررسی مدل برازش رگرسیون نشان می

گردشگری در توسعۀ پایدار روستایی، متأثر از خالقیت در گردشگری روستایی در محدودۀ 

د مطالعه، بوده است. بنابراین در روستاهای هدف، گسترش خالقیت در گردشگری مور

file:///C:/Users/Asus/Downloads/مقالات%20مجله/4-4.docx%23عینالی1
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های توسعۀ پایدار روستایی بوده است. ولی میزان  عنوان یک عامل اساسی در بهبود شاخص به

گسترش گردشگری در این روستاها به یک اندازه نبوده و با همدیگر تفاوت دارد و درنتیجه 

که نتایج آزمون کروسکال  طوری گیرد. به سطوح متفاوتی قرار می توسعۀ ناشی از آن نیز در

( رتبۀ اول و 65/257دهد، ازنظر میانگین گردشگری خالق، روستای کندوان ) والیس نشان می

قلم و همکاران  راست  .( رتبۀ ششم را به خود اختصاص داده است71/41روستای ورکانه )

پردازد. این  لیدی رهیافت روستای خالق میهای ک ( در پژوهشی به تعیین پیشران1395)

نفر از  31گیری از نظرات  پژوهش در دو بخش مکمل صورت گرفته است. در گام اول با بهره

خبرگان داخلی و خارجی درزمینۀ شیوۀ دلفی، روستای خالق سنتز تعریف و سپس مبنای 

زیرساخت و شاخص گانه منتج از اجماع خبرگان، شامل ارکان و  نظری آن در ساختاری سه

ها در  های کلیدی تعیین و شدت تأثیرگذاری هریک از آن تبیین شده است. در گام دوم پیشران

مک سنجیده شده است. ساختار  افزار میک تحقق رهیافت روستای خالق با استفاده از نرم

 معرف بود. بیشترین امتیاز به 49مؤلفه و  15آمده از بخش اول پژوهش شامل  دست نظری به

با « ارتباطات با بستگان»و کمترین امتیاز به  0.087452با « مهاجران به روستا»طبقۀ خالق 

های کلیدی  دهد که پیشران های بخش دوم پژوهش نشان می تعلق داشت. یافته 0.035478

با شدت شش، « فضای روستا»با شدت شش، « خطرپذیری»با شدت نه، « انداز چشم»

با شدت دو، جزء متغیرهای ورودی بود و بیشترین « بریره»با شدت چهار و « مشارکت»

شدت خالص اثرگذاری مستقیم را داشت. با توجه به شرایط فعلی روستاهای ایران و مراحل 

تواند با تکیه بر ماهیت نظری خود، زمینۀ فراخوانی محتوای  گذار، رهیافت روستای خالق می

محمودی و  .تایی تعادل ایجاد کندهای شهری و روس توسعه را فراهم و میان سکونتگاه

، عنوان «برندسازی شهری برای تحقق شهر خالق»ای با عنوان  ( در مقاله1397همکاران )

های سرمایۀ انسانی، سرمایۀ اجتماعی، زیرساخت، فنّاوری، تنوع قومی،  کند که شاخص می

ؤثر است. نتایج منظور محقق ساختن شهر خالق م پذیری در برندسازی شهر به ابتکار و انعطاف

های الزم برای  دهد که روستای دونگ لَم دارای پتانسیل ( نشان می2017و ) جی کَن و ان

های گردشگری متنوعی ازجمله   گردشگری خالق است. بر این اساس الزم است تا بسته
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تراپ و  برون.  1وتوریسم، گردشگری، گردشگری روستایی در این منطقه وجود داشته باشداک

هایی همچون موسیقی، دهد که صنایع خالق درزمینه در تحقیق خود نشان می 2 (2007مِسنر )

ادبیات، گردشگری و هنر دارای جایگاه راهبردی برای ترویج هوشمندانۀ پایداری و رشد 

( به مسئله 2010و همکاران ) 3ای و ملی در اروپا دارد. استوالریک فزایندۀ محلی، منطقه

اند. در این مطالعه گردشگری و توسعۀ  نگری و رهبری در محیط روستایی پرداخته آینده

های بروز خالقیت در جوامع روستایی معرفی و در این زمینه اتحاد و  ینهعنوان زم اقتصادی به

 وسیلۀ آموزش برجسته شمرده شده است. همدلی روستاییان و کشف خالقیت به

 شناسي تحقیق روش

علّی است. جامعۀ -تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی، و بر اساس روش انجام توصیفی

ریزی روستایی و اقتصاد روستایی  ساتید آشنا با مباحث برنامههدف این پژوهش را خبرگان و ا

نفر از اساتید و کارشناسان  35تشکیل دادند. نمونۀ در نظر گرفته شده برای این پژوهش 

برفی انتخاب  اند که به روش گلوله ریزی روستایی و اقتصاد روستایی دانشگاه اصفهان بوده برنامه

و پرسشنامه با نظر اصالحی استادان دانشگاه و کارشناسان اند. روایی صوری و محتوایی  شده

در این تحقیق ابتدا با مرور جامع ادبیات  .از انجام اصالحات الزم در چند مرحله تأیید شد پس

منظور  های روستای خالق تعیین شد. سپس پرسشنامۀ مربوط به دیمتل فازی به پژوهش مؤلفه

ها، تدوین و در اختیار خبرگان قرار  تبیین و ارزیابی روابط تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میان مؤلفه

افزار اکسل، روابط  از دیمتل فازی در محیط نرمها، با استفاده  آوری پرسشنامه گرفت. پس از جمع

 تئوری برمبنای چندمعیاره گیری تصمیم ابزارهای از یکی علّی بین عوامل تعیین شد. دیمتل فازی

 در معیار چندین ای شبکه روابط نقشۀ علّی، روابط بهتر درك برای شود می موجب که گراف است

 به نسبت روش این های برتری (. از1394ان، شود )آقایی و همکار ترسیم معلول  /گروه علت

 در است. یعنی روابط پذیرش بازخورد زوجی، های مقایسه پایۀ بر گیریهای تصمیم روش سایر

 سطح یا باالتر سطح سطح، هم عناصر تمام بر تواند می عنصر هر سلسله مراتبی حاصل، ساختار

آبادی و  ها تأثیر پذیرد )شریف تک آن تک از متقابل صورت به گذاشته و تأثیر خود از ترپایین

                                                           
1 Can and Ngo (2017) 

2 Brüntrup and Messner (2007) 

3 Stolarick 
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توان با استفاده از دیمتل اثرات متقابل تعداد  (. در مسائل مدیریتی و اجتماعی می1395همکاران، 

دهی کرد. مراحل اجرای دیمتل  بندی و سازمان زیادی عوامل مؤثر بر یک مسئله خاص را دسته

 ده است.های پژوهش در ادامه ارائه ش فازی به همراه یافته

 های پژوهش یافته

 گیری مرحلۀ اول: طراحي ماتریس تصمیم

های موردِبررسی، ابتدا ماتریس که شامل هدف و  برای سنجش ارتباط و تأثیر میان مؤلفه

های زوجی تنظیم شد.  ها مدِّنظر است، طراحی و  پرسشنامۀ مقایسه هایی که ارتباط میان آن مؤلفه

ها از یک مقیاس پنج سطحی استفاده شد، که سطوح و اعداد  مؤلفهبرای سنجش میزان تأثیر 

 است. 1999( ارائه شده که مبتنی بر پیشنهاد لی در سال 2مثلثی فازی متناظر با آن در جدول )

 . اعداد فازی مربوط به هر متغیر کالمي2جدول

 مقدار فازی اعداد قطعی عبارت کالمی

 (1.0000. 1.0000. 1.0000) 1 بدون تأثیر

 (2.0000. 3.0000. 4.0000) 2 کم تأثیر خیلی

 (4.0000. 5.0000. 6.0000) 3 تأثیر کم

 (6.0000. 7.0000. 8.0000) 4 تأثیر زیاد

 (8.0000. 9.0000. 9.0000) 5 زیاد تأثیر خیلی

 (2017، 1)مأخذ: پامیوکار          

نفر از کارشناسان پژوهش برای نمونه ارائه شده است. در این  2( ماتریس  نظرات 3در جدول )

ها،  ماتریس
 

صورت  به اعداد فازی مثلثی هستند و 

 شوند. در نظر گرفته می (0,0,0)عدد فازی 

 های پژوهش . نمونه مقایسه زوجي مؤلفه3جدول

 1خبره  مشارکت رهبری ابتکار ترویج و آموزش

 مشارکت 0،0،0 6،7،8 6،7،8 8،9،9

 رهبری 6،7،8 0،0،0 1،1،1 2،3،4

                                                           
1 pamucar  
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 های پژوهش . نمونه مقایسه زوجي مؤلفه3دولادامه ج

 1خبره  مشارکت رهبری ابتکار ترویج و آموزش

 ابتکار 4،5،6 1،1،1 0،0،0 2،3،4

 ترویج و آموزش 2،3،4 1،1،1 1،1،1 0،0،0

 2خبره  مشارکت رهبری ابتکار آموزشترویج و 

 مشارکت 0،0،0 8،9،9 6،7،8 8،9،9

 رهبری 8،9،9 0،0،0 6،7،8 6،7،8

 ابتکار 1،1،1 1،1،1 0،0،0 1،1،1

 ترویج و آموزش 2،3،4 1،1،1 1،1،1 0،0،0

 های تحقیق منبع: یافته

 مرحلۀ دوم: محاسبه ماتریس فازی ارتباطات مستقیم 

ها بر یکدیگر، ماتریس  نظرات خبرگان در خصوص میزان تأثیرگذاری مؤلفهآوری  از جمع پس

گیرد. سپس ماتریس میانگین برای تجمیع نظرات  ( شکل می( )ماتریسZارتباطات مستقیم )

 ( محاسبه شد.1خبرگان با استفاده از رابطۀ )

   (:   1رابطۀ )

، 1ترتیب ماتریس مقایسۀ زوجی خبرۀ  به  ،  ،  تعداد خبرگان و    pدر این رابطه

صورت  عدد فازی مثلثی به است و pو خبرۀ  2خبرۀ 
  

( 4است. جدول )

 .دهد های زوجی خبرگان و کارشناسان را نشان می میانگین مقایسه

 میانگین نظرات خبرگان. 4جدول

 مشارکت رهبری ابتکار ترویج و آموزش
میانگین نظر 

 خبرگان

 مشارکت 0،0،0 133/7، 533/8، 133/8 533/7، 533/8، 666/8 333/7، 333/8، 5/8

 رهبری 766/4، 333/5، 233/6 0،0،0 6/5، 133/5، 433/7 133/4، 133/5، 433/5

 ابتکار 933/1، 621/2، 266/3 6/1، 866/1، 133/2 0،0،0 1.066،1.133،1.2

 ترویج و آموزش 766/3،933/2،1/2 233/1، 333/1، 433/1 333/1، 4/1، 433/1 0،0،0

 های تحقیق منبع: یافته
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 مرحلۀ سوم : نرمالیزه کردن ماتریس ارتباطات مستقیم

از  3و  2های در این مرحله، ماتریس نرمالیزه شدۀ ارتباطات مستقیم فازی بر اساس رابطه

 دست آورده شد. ماتریس ارتباطات مستقیم فازی به

  =                         (       2رابطۀ )

 آید:  دست می از رابطۀ زیر به  rعدد

                                                       (3رابطۀ )

 
 دهد. می( ماتریس نرمالیزه شده را نشان 5جدول )

 . ماتریس نرمالیزه شده5جدول

 - مشارکت رهبری ابتکار ترویج و آموزش

 مشارکت 000 277/0، 316/0، 332/0 293/0، 332/0، 337/0 285/0، 324/0، 330/0

 رهبری 185/0،  215/0، 242/0 000 217/0، 254/0، 289/0 172/0، 199/0، 211/0

 ابتکار 075/0، 101/0، 127/0 062/0، 072/0، 083/0 000 041/0، 044/0، 046/0

000 055/0 ،054/0 ،051/0 055/0 ،051/0 ،047/0 146/0 ،114/0 ،081/0 
ترویج و 

 آموزش

 های تحقیق منبع: یافته

 مرحلۀ چهارم: محاسبۀ ماتریس ارتباطات کلي فازی

صورت فازی هستند.  بههای آن شود و درایهداده می نمایش ماتریس ارتباطات کلی با 

 آید. دست می به 7تا  4های   ماتریس روابط کل فازی با توجه به رابطه

                                            (4رابطۀ )

 شود: صورت زیر محاسبه می است و به  صورت  هر درایۀ آن عدد فازی به

                                                     (5رابطۀ )
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 (                                                      6رابطه ) 

                                                                               (7رابطۀ )

nماتریس هرکدام  و  ، ماتریس یکه و   Iها  در این فرمول     n  هستند، که

 H ترتیب: عدد پایین، عدد میانی و عدد باالییِ اعداد فازیِ مثلثیِ ماتریسِ  را به  های آن درایه

  دهد. تشکیل می

های پژوهش نمایش داده شده  ارتباطات کلی فازی مؤلفهنتایج محاسبۀ ماتریس  6در جدول 

 است.

 . ماتریس کل فازی6جدول 

 مشارکت رهبری ابتکار ترویج و آموزش
ماتریس 

 (Tکل)

 مشارکت 132/0، 209/0، 289/0 360/0، 448/0، 507/0 431/0، 534/0، 610/0 403/0، 505/0، 560/0

 رهبری 251/0، 332/0، 418/0 103/0، 154/0، 204/0 328/0، 423/0، 512/0 275/0، 356/0، 417/0

 ابتکار 105/0، 153/0، 208/0 234/0، 099/0، 134/0 057/0، 091/0، 128/0 091/0، 134/0، 091/0

114/0 ،083/0 ،050/0 181/0 ،143/0 ،105/0 118/0 ،087/0 ،151/0 222/0 ،163/0 ،110/0 
ترویج و 

 آموزش

 های تحقیق منبع: یافته

 مرحلۀ پنجم: دی فازی نمودن ماتریس ارتباطات کلي

 ماتریس ارتباطات کلی دی فازی شد. 8با استفاده از رابطۀ 

                                                                 (8رابطۀ )

B  شدۀ ( مقادیر دیفازی 7در جدول شمارۀ )است.  دیفازی شدۀ عدد

 ها ارائه شده است. مؤلفه
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 ها . ماتریس دیفازی شدۀ مؤلفه7جدول

 ها ماتریس دیفازی مؤلفه مشارکت رهبری ابتکار ترویج و آموزش

 مشارکت 269/0 441/0 514/0 532/0

 رهبری 333/0 154/0 351/0 421/0

 ابتکار 155/0 141/0 110/0 092/0

 ترویج و آموزش 165/0 118/0 082/0 143/0

 های تحقیق منبع: یافته

 مرحلۀ ششم:ترسیم نمودار علّي

شود. مجموع  ها محاسبه می های ماتریس دیفازی مؤلفهدر این مرحله، مجموع سطرها و ستون

شود. از جمع این دو، ماتریس نامیده می Rو  Dهای ترتیب ماتریس ها را بهسطرها و ستون

(D+R( که ماتریس برتری و از تفاضل )D-R که )آید. دست می شود، بهماتریس ارتباط نامیده می

شود و (، که بردار اهمیت نامیده میD+Rعبارتی، در دیاگرام روابط علّی، محور افقی بردار ) به

شود و عوامل موجود ( که بردار رابطه نامیده میD-Rمحور افقی در دیاگرام روابط علّی بردار )

( مثبت باشد، آن D-Rکند. اگر حاصل )یرپذیر تقسیم میدر شبکه را به دو گروه تأثیرگذار و تأث

عامل متعلق به گروه تأثیرگذار است و اگر منفی باشد، آن عامل متعلق به گروه تأثیرپذیر است 

 (. 2117، 1)سونگ

های روستای خالق به همراه مقادیر میزان اهمیت  مؤلفه Rو  Dمقادیر مربوط به  8در جدول 

 ( ارائه شده است.D-Rها ) گذاری و تأثیرپذیری مؤلفه( و تأثیرD+Rها ) مؤلفه

 های پژوهش . ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه8جدول

 های تحقیق یافته منبع:

                                                           
1 song 

D-R D+R R D های روستای خالق مؤلفه 

 مشارکت 757/1 923/0 671/2 833/0

 رهبری 261/1 856/0 117/2 405/0

 ابتکار 500/0 189/1 689/1 -689/0

 ترویج و آموزش 510/0 059/1 569/1 -549/0
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های روستای خالق  (، نمودار علّی مؤلفه8آمده در جدول) دست به D-R و D+Rبر اساس  

ها و محور عمودی تأثیرگذاری  ( ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت مؤلفه2صورت شکل ) به

 دهد.ها را نشان می و تأثیرپذیری مؤلفه

 
 های مؤثر بر روستای خالق نمودار علّي مؤلفه .2شکل

 های تحقیق یافته منبع:

-ها را بر اساس دو شاخص اهمیت و رابطه مشخص می (، جایگاه هر یک از مؤلفه2شکل)

های  های مشارکت و رهبری در دستۀ مؤلفه شود، مؤلفه( استنباط می2طورکه از شکل ) کند. همان

در قسمت باالی  D-Rکه معیار مشارکت با بیشترین مقدار   ای گونه علت قرار گرفته است، به

دهد این معیار تأثیرگذارترین معیار است. به این معنی که اگر این نمودار قرار گرفته و نشان می

های روستای خالق ارتقاء و درنتیجه زمینۀ پدیدار  مؤلفه معیار روستای خالق ارتقاء یابد، سایر

ترین  محاسبه شده، این معیار بااهمیت D+R یابد. همچنین بر اساس مقدار  شدن آثار افزایش می

توان استنباط کرد که معیار ابتکار با توجه به اینکه کمترین  ( می2معیار است. همچنین از شکل )

های  شود. مؤلفهعنوان تأثیرپذیرترین معیار شناخته می اده، بهرا به خود اختصاص د D-Rمقدار 

 نوعی نقش واسطی ازنظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند. ترویج و آموزش و رهبری نیز به

 های مشارکت روستای خالق  بررسي زیرمؤلفه
علت حجم  های اصلی پژوهش، به های هرکدام از مؤلفه منظور بررسی روابط علّی زیرمؤلفه به

ها  ها و جداول، فقط جداول نهایی قطعی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیرمؤلفه زیاد محاسبه
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( نتایج حاصل از 9ارائه و نمودارهای علّی منتج، ترسیم و نمایش داده شده است. در جدول )

 ی زیرمولفه های مشارکت روستای خالق ارائه شده است.بررس

 ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیرمولفه های مشارکت .9جدول

D-R D+R R D زیرمولفه های مشارکت 

 اعتماد اجتماعي 533/1 751/0 284/2 781/0

 گیری سهیم بودن روستاییان در تصمیم 514/1 664/1 179/3 -0.149

 توانمندی اجتماعي 126/1 453/1 579/2 -326/0

 اتحاد و همدلي روستاییان 568/1 874/1 443/3 -306/0

 های تحقیق یافته منبع:

(، نمودار علّی زیرمولفه های مشارکت 9آمده در جدول ) دست به D-R و  D+Rبر اساس  

ها و محور  ( ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت مؤلفه3صورت شکل ) روستای خالق به

 دهد. ها را نشان می عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه

 
 نمودار علي زیرمولفه های مشارکت روستای خالق .3شکل

 های تحقیق یافته منبع:
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زیرمعیار اعتماد  D-R( مشخص شده، با توجه به اینکه مقدار 3طورکه در شکل ) همان

های سهیم  گیرد و زیرمؤلفه رو، این زیرمعیار در گروه علت قرار می اجتماعی مثبت است، ازاین

گیری، توانمندی اجتماعی و اتحاد و همدلی روستاییان با توجه به  بودن روستاییان در تصمیم

 D-R ه به مقدارگیرند. همچنین با توج در گروه معلول قرار می D-Rمنفی بودن میزان مقادیر 

اعتماد اجتماعی روستائیان تأثیرگذارترین زیرمعیار مشارکت روستای خالق است و توانمندی 

، D+Rعنوان تأثیرپذیرترین زیرمعیار مشارکت روستای خالق است. بر اساس مقادیر  اجتماعی به

زیرمعیار ترین زیرمعیار توانمندی اجتماعی با توجه به دارا بودن بیشترین مقدار، بااهمیت

 شود.مشارکت روستای خالق محسوب می

 های رهبری بررسي زیرمؤلفه
های قدرت نفوذ دهیاران، توانایی دهیاران و  در ارتباط با معیار رهبری روستای خالق زیرمؤلفه

مدیران روستایی و تخصص دهیاران و مدیران روستایی شناسایی شد. نتایج حاصل از اجرای 

 ( ارائه شده است.10های رهبری روستای خالق به شرح جدول ) هدیمتل فازی برای زیرمؤلف

 :ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیرمولفه های رهبری10جدول

D-R D+R R D زیرمعیار رهبری 

 قدرت نفوذ دهیاران 740/1 706/0 446/2 034/1

 توانایي دهیاران و مدیران روستایي 817/0 429/1 246/2 -612/0

 تخصص دهیاران و مدیران روستایي 874/0 296/1 171/2 -421/0

 های تحقیق یافته منبع:

(، نمودار علّی زیرمولفه های رهبری 10آمده در جدول ) دست به D-R و  D+Rبراساس  

ها و محور  ( ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت مؤلفه4صورت شکل ) روستای خالق به

 دهد.ها را نشان می عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه
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 نمودار علّی زیرمولفه های رهبری روستای خالق .4شکل

 تحقیق های یافته منبع:

آمده از دیمتل فازی، زیرمعیار قدرت نفوذ دهیاران با توجه به  دست ( به4براساس شکل )

برای زیرمولفه های تخصص  D-Rگیرد و مقدار ، در گروه علت قرار میD-Rمثبت بودن مقدار 

رو، این دو  دهیاران و مدیران روستایی و توانایی دهیاران و مدیران روستایی، منفی است. ازاین

قدرت نفوذ دهیاران  D-R گیرند. همچنین با توجه به مقدار یرمعیار در گروه معلول قرار میز

عنوان تأثیرپذیرترین زیرمعیار رهبری  تأثیرگذارترین زیرمعیار رهبری روستای خالق و توانایی به

 شوند.روستای خالق شناخته می

 های ابتکار بررسي زیرمؤلفه
پذیری،  خالق، زیرمؤلفه های تمایل به نوگرایی، قدرت ریسکبرای معیار ابتکار روستای 

سازی دیمتل فازی برای  پیاده برخورداری از ذهن خالق روستاییان شناسایی شد. نتایج حاصل از

 ( نمایش داده شده است.11های ابتکار روستای خالق به شرح جدول ) زیرمؤلفه

 یرمولفه های ابتکارماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ز .11جدول

D-R D+R R D زیرمعیار ابتکار 

 تمایل به نوگرایي 251/2 631/1 920/3 767/0

 پذیری قدرت ریسک 017/2 475/1 649/3 323/0

 برخورداری از ذهن خالق 706/0 867/1 573/2 -161/1

 های تحقیق یافته منبع:
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(، نمودار علّی زیرمؤلفه های ابتکار 11آمده در جدول ) دست به D-R و  D+Rبر اساس 

ها و محور  (  ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت مؤلفه5صورت شکل ) روستای خالقی به

 دهد.ها را نشان می عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه

 
 نمودار علّي زیرمؤلفه های ابتکار روستای خالق. 5شکل

 های تحقیق یافته منبع:

علت مثبت  پذیری به های تمایل به نوگرایی، قدرت ریسک (، زیرمؤلفه5با توجه به شکل )

که زیرمعیار تمایل به نوگرایی با  ای گونه گیرند. به ، در گروه علت قرار میD-Rبودن مقادیر 

عنوان  تأثیرگذارترین زیرمعیار ابتکار و برخورداری از ذهن خالق به D-Rبیشترین مقدار 

گیرد. همچنین تمایل به نوگرایی با توجه به  تأثیرپذیرترین زیرمعیار و در گروه معلول قرار می

 شود.ترین زیرمعیار ابتکار روستای خالق محسوب می ، بااهمیتD+Rدارا بودن بیشترین مقدار 

 ترویج و آموزشبررسی زیرمؤلفه های 

های آموزشی، رویکردهای نوین آموزشی  های کارگاه برای معیار ترویج و آموزش زیرمؤلفه

های ترویج و  وکارآفرینی شناسایی شد. نتایج حاصل از اجرای دیمتل فازی برای زیرمؤلفه

 آموزش روستای خالق به شرح جدول ارائه شده است.
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 تأثیرپذیری زیرمولفه های ترویج و آموزشماتریس اهمیت و تأثیرگذاری و  .12جدول

D-R D+R R D زیرمعیار ترویج و آموزش 

 های آموزشی کارگاه 738/1 540/0 278/2 197/1

 رویکردهای نوین آموزشی 969/0 267/1 237/2 -298/0

 ترویج دانش بومی 779/0 678/1 458/2 -899/0

 های تحقیق یافته منبع:

(، نمودار علّی زیرمؤلفه های ترویج و 12آمده در جدول ) دست به D-R و  D+Rبر اساس  

ها و  ( ترسیم شد. محور افقی نمودار اهمیت مؤلفه6صورت شکل ) آموزش روستای خالق به

 دهد.ها را نشان می محور عمودی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه

 

 
 قنمودار علّي زیرمؤلفه های ترویج و آموزش روستای خال .6شکل

 های تحقیق یافته منبع:

،در گروه D-Rعلت مثبت بودن مقدار  های آموزشی به (، زیرمعیار کارگاه6با توجه به شکل )

تأثیرگذارترین زیر معیار  D-Rکه این زیرمعیار با بیشترین مقدار  ای گونه گیرد. به علت قرار می

عنوان تأثیرپذیرترین زیرمعیارو در گروه معلول  ترویج و آموزش و رویکردهای نوین آموزشی به
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گیرد. همچنین زیرمعیار رویکردهای نوین آموزشی خارجی با توجه به دارا بودن  قرار می

 شود.محسوب میترین زیرمعیار ترویج و آموزش روستای خالق  ، بااهمیتD+Rبیشترین مقدار 

 گیری  بحث و نتیجه
منظور  انجام شد. به  های مؤثر بر روستای خالق پژوهش باهدف ارزیابی الگوی علّی مؤلفه این

های حاصل از اجرای تکنیک  دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته

های چهارگانۀ مشارکت، رهبری، ترویج و آموزش و  دیمتل فازی بیانگر آن است که از بین مؤلفه

روستای خالق، معیار مشارکت تأثیرگذارترین معیار و معیار ابتکار تأثیرپذیرترین معیار  ابتکار

توان عنوان کرد که مشارکت روستایی پایه و اساس  های حاصل از این میاست. در تفسیر یافته

که این امر برای موقعیت و  ای گونه برای توسعۀ رضایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی است، به

؛ 1999، 1کننده است )پرتر المللی تعیین یک روستا در رقابت با محیط داخلی و بینعملکرد 

 ( 2017، 2تونسنت

های پژوهش گویای آن بود که معیار رهبری روستای خالق بر معیار آموزش و  همچنین یافته

 در بحث و .ترویج و ابتکار روستا تأثیر دارد و همانند معیار مشارکت در گروه علت قرار دارد

کنندۀ استانداردهای خالق برای  توان عنوان کرد که معیار رهبری منعکس تفسیر این نتیجه می

 (.2009، 3روستاییان است و به یک نقش مدیریتی سالم اشاره دارد )کازانا

شده در این پژوهش ارزیابی الگوی علّی زیرمؤلفه های هرکدام از  از دیگر نتایج حاصل

با استفاده از دیمتل فازی بود. نتایج حاصل از بررسی زیرمؤلفه  های اصلی روستای خالق مؤلفه

های مربوط  دهندۀ آن بود که از بین زیرمؤلفه های مربوط به معیار مشارکت روستای خالق نشان

عنوان تأثیرگذارترین و زیرمعیار اتحاد و همدلی  به این معیار، زیرمعیار اعتماد اجتماعی به

 ذیرترین زیرمعیار شناسایی شد.عنوان تأثیرپ روستاییان به

عنوان اولین  با توجه به ساختار مدیریت و رهبری در تحلیل مسائل روستایی، روستاها به

اند، لیکن  ها، دارای سازمان اجتماعی و مدیریت بوده واحدهای اجتماعی و مرکز استقرار انسان

سازی  نتایج حاصل از پیاده(. 1399تر مطرح است )کالته و همکاران،  مدیریتی با مفهوم گسترده

                                                           
1 Porter 
2 Townsend 
3 Kazana 
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های رهبری حاکی از آن بود که قدرت نفوذ دهیاران  مدل دیمتل فازی برای زیرمؤلفه

عنوان تأثیرپذیرترین  تأثیرگذارترین زیرمعیار رهبری و تخصص دهیاران و مدیران روستایی به

اران، زمینۀ بهبود توان با افزایش و بهبود قدرت نفوذ دهی رو، می زیرمعیار شناسایی شدند. ازاین

تخصص دهیاران و مدیران روستایی و افزایش تخصص دهیاران و مدیران روستایی را داشت، 

های حاصل  خود، موجب ارتقای معیار رهبری روستای خالق خواهد شد. یافته نوبۀ که این امر به

اوالً، ر کرد که توان تفسی گونه می از تبیین الگوی علّی زیرمؤلفه های رهبری روستای خالق را این

های  ِتوجهی بر جوامع محلی دارند. دوم، رهبران و مدیران محلی بر سازوکار رهبران نفوذ قابل

( و 2008)2( بوسورت2010) 1بل و همکارانکه  گذارند، چناننهادهای محلی تأثیر می

 های خود به این نکته اشاره کردند.( در پژوهش2002)3وو

زیرمؤلفه های مربوط به معیار ترویج و آموزش، حاکی از آن بود که نتایج حاصل از بررسی 

عنوان تأثیرگذارترین و زیرمعیار رویکردهای نوین آموزشی  های آموزشی به زیرمعیار کارگاه

عنوان تأثیرپذیرترین زیمعیار مربوط به معیار ترویج و آموزش شناسایی شدند. در تبیین  به

شده  گونه عنوان کرد که در بسیاری تحقیقات و مطالعات انجام این توان آمده می دست های به یافته

که این  ای گونه عنوان یکی از عوامل مهم در ترویج و آموزش یادشده، به های آموزشی به از رده

امر باعث خالقیت برای روستاهایی که از توسعۀ مطلوبی برخوردار هستند، شده است و زمینۀ 

 (.2009، 5؛ کامال2014، 4سازد )کیتارال کن میتربیت نیروی کار ماهر را مم

دهندۀ آن بود که زیرمعیار  های مربوط به ابتکار، نشان های حاصل از بررسی زیرمؤلفه یافته

عنوان تأثیرگذارترین زیرمعیار و زیرمعیار برخورداری از ذهن خالق   تمایل به نوگرایی به

توان عنوان کرد  های حاصل می در تفسیر یافتهعنوان تأثیرپذیرترین زیرمعیار شناسایی شدند.  به

که در جهان امروز تمایل و نوع نگرش و انگیزه ازجمله عوامل مهم برای نیل به خالقیت و 

که در بسیاری  ای گونه های الزم در توسعۀ روستایی است، به ترین زیرساخت همچنین یکی از مهم

 2(، اردحاال2010) 1(، اندرسون2013) 6شده توسط توماس های انجامتحقیقات ازجمله پژوهش

 ( به آن اشاره شده است.2016)

                                                           
1 Bell 
2 Bosworth 
3 Bosworth 

4 Citarella 
5 Kamal-Chaoui 

6 Thomas 
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 های زیر را ارائه کرد: توان پیشنهاد آمده می دست بر اساس نتایج به 

منظور نیل  های توسعۀ روستایی به دو معرف ابتکار و ترویج و آموزش بایستی در صدر برنامه

 به روستای خالق قرار گیرد.

ها و پویایی در محیط  تسهیلگری برای رشد و نمو خالقیترهیافت روستای خالق، 

تواند تحقق  دهد مشارکت تأثیرگذارترین مؤلفه بوده است که می روستایی است. نتایج نشان می

آگاهی ارزشمندسازی  روستای خالق در سایر نواحی روستایی مناطق کشور را سبب شود.

دن امکانات و تسهیالت زیست پایدار زندگی صحیح روستایی در بین طبقۀ خالق و فراهم کر

وسیلۀ مدیران و رهبران است، که توسط  ها، زمینۀ احیای جریان زندگی در روستا به برای آن

 گیرد. دهیاران صورت می

 منابع

سنجی توسعۀ پایدار  (، امکان1398ابریشمی، حمید؛ بیدرام، رسول؛ ماجد، وحید و الهام بخشایش )

دستی روستاهای منتخب استان  روستایی از طریق توسعۀ صنایع خالق: نمونه موردی صنایع

 . 69-51: 4، سال بیست و دوم، شماره فصلنامه روستا و توسعهاصفهان. 

های حکمرانی خوب روستایی در  مدل روستای خالق با تکیه بر شاخصطراحی (، 1393سامانی، امیر )

، رساله دکتری مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس بستر فرایند جهانی شدن

 تهران.

(، تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران 1395آبادی، علی؛ عزیزی، فاطمه و زینب جمشیدی ) شریف

، دوره یازدهم، شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگریز مدل دیمتل فازی، داخلی با استفاده ا

33 :85-104. 

پذیری جهانی بر کامیابی (، تأثیر رقابت1391وارث، سید حامد؛ محمدی، شاپور و یحیی پروندی )

، فصلنامه علوم مدیریت ایرانپذیری ملی ایران، اقتصادی کشورها: ارائه مدلی برای ارتقای رقابت

 .48-25: 26سال هفتم، شماره 

(، نقش گردشگری خالق در توسعۀ پایدار 1398یگانه، بروز و حسن قاسملو ) عینالی، جمشید؛ محمدی

مجلۀ پژوهش فرهنگی شمال غرب کشور(،  –مناطق روستایی )مطالعۀ موردی: روستاهای تاریخی

 . 39-19: 2، سال هشتم، شماره ریزی روستایی و برنامه
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2Ardhala  
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اولین (، کارآفرینی روستایی؛ راهی برای تحقق روستای خالق، 1396؛ سجودی، مریم )یاسوری، مجید

 . 14-1. دانشگاه زنجان: های نوین در علوم جغرافیایی ها و فناوری همایش اندیشه

های کلیدی  (، تعیین پیشران1395اله نوری )راست قلم، مهدی؛ صیدایی، سید اسکندر و سید هدایت

: 2، سال هفتم، شماره های روستایی پژوهشمک.  افزار میک با استفاده از نرمرهیافت روستای خالق 

318-332. 

(. واکاوی تجربه و تفسیر بازیگران 1399کالته ساداتی، احمد؛ نایه در، مهدی و زهرا فلک الدین )

مدیریت روستایی از شرایط انتخاب دهیار و پیامدهای آن )مطالعه روستاهای شهرستان کالت(. 

 . 269-243: 1سال دوازدهم، شماره  شهری(،-محلی )روستائی توسعه

ها و  (، روستای خالق، رویکردی نو در استفاده از قابلیت1396کالمی، مریم؛ حسینی، سید شهرام )

اولین همایش  های موجود روستا جهت احیای آن )نمونه موردی روستای خویین(، ظرفیت

 ، زنجان، گروه جغرافیای دانشگاه زنجان.های نوین در علوم جغرافیایی ها و فنّاوری اندیشه

ای  (، برندسازی شهری برای تحقق شهر خالق؛ ارائۀ نظریه1397آذر، شیرزاد؛ داود پور، زهره ) محمودی

-115: 1ل دهم، شماره ساشهری(، -توسعه محلی )روستائیبنیاد )مورد مطالعه: شهر ارومیه(.  داده
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